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تتطلع جمعية مسار الى قيام دولة علمانية جامعة 
يشارك فيها كل إنسان بنشاط في ظل التمتع 

بالحريات العامة وتحت سيادة القانون.
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 تمهيد

 )2026-2022( الخمســية  اســتراتيجيتها  مســار  طــّورت 
خــال عــام 2021. وقــد شــكلت العمليــة فرصــة للتوقــف، 
وتقييــم الســياق اللبنانــي المتغيــر بســرعة، ومناقشــة 
التحديــات المتناميــة، والتفكيــر فــي اإلنجــازات وتحديــد 

ــا. األولويــات واألبعــاد التــي يجــب دمجهــا فــي عملن
قامــت  التــي  االســتراتيجية،  تطويــر  عمليــة  جــاءت 
حيــث  تشــاركية،  خارجيــة،  مستشــارة  بتيســيرها 
والمصادقــة  الذهنــي  العصــف  إجتماعــات  حضــر 
العامــة  الجمعيــة  وأعضــاء  الموظفــون/ات  عليهــا 
والشــركاء  الشــريكة  والمنظمــات  اإلداريــة  والهيئــة 
ذلــك،  إلــى  الشــبابية.  مســار  مشــاريع  فــي  الشــباب 
الشــريكة  المنظمــات  مــع  اســتبيان  مشــاركة  تّمــت 
الســتطاع توقعاتهــم حــول مشــاريع مســار والــدور 
الــذي يمكــن أن تلعبــه فــي تحقيــق التغييــر الُمجتمعــي 

االجتماعــي. التماســك  وتعزيــز 
وبهــدف ضمــان تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية، ترصــد 
إطــار  العمــل بشــكل مســتمر وفــق  الجمعيــة ســير 
النتائــج المقتــرح فــي االســتراتيجية، مما يســاعدها على 
التأكــد مــن أنهــا تحقــق مهّمتهــا. وســوف يتــم لحــظ أي 
تقــدم يتــم إنجــازه فــي التقريــر الســنوي الــذي يصــدر فــي 
بدايــة كل عــام والــذي يغطــي أنشــطة العــام الســابق. 
علمــًا، أن الرصــد الســنوي يفيــد فــي عمليــة التخطيــط 
للســنة المقبلــة. كذلــك األمــر، تجــري مراجعــة لوثيقــة 
اإلســتراتيجية قــرب نهايــة عــام 2024  فــي اســتعراض 
منتصــف المــدة. ويتــم تحديــث أهــداف 2026 وفًقــا لذلــك 
لإلسترشــاد بهــا فــي عمليــة التخطيــط االســتراتيجي 

لمســار.
أغتنــم هــذه الفرصــة ألكــرر عــزم الجمعيــة علــى تبنــي 
اســتراتيجية صلبــة وذات رؤيــة تســاعد فــي قيــام دولــة 
علمانيــة وجامعــة يشــارك فيهــا كل إنســان بنشــاط 
ســيادة  وتحــت  العامــة  بالحريــات  التمتــع  ظــل  فــي 

القانــون.

كمال شيا
رئيس جمعية مسار
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عن جمعية مسار

تأسســت مســار، وهــي جمعيــة لبنانيــة غيــر حكوميــة، عــام 200٥ بهــدف المســاهمة 
فــي عمليــات التنميــة المحليــة والوطنيــة وفــي ســبيل تقــدم المجتمــع. تعمل مســار 
فــي مجــال التنميــة الشــاملة مــع التركيــز بشــكل متكافــئ علــى مســتوى المجتمعات 
المحليــة وعلــى مســتوى السياســات، وبالتالــي تعمــل باســتمرار علــى تعزيــز التنميــة 
وتغييــر السياســات والحْوكمــة. ترتكــز برامــج مســار علــى مبــادئ حقــوق اإلنســان 
وتعزيــز المواطنيــة، مــع التأكيــد علــى التمكيــن والمناصــرة كمقاربتْيــن أساســيتين 
فــي عملهــا. تتعــاون مــع الشــباب كجهــة اتصــال أوليــة، ألنهــا تؤمــن إيمانــًا عميقــًا 

بقدراتهــم.
وتمكينهــم  الشــباب  تحريــك  علــى  مســار  تعمــل  الُمجتمعــي،  المســتوى  وعلــى 
ليكونــوا قــادة للتغييــر فــي مجتمعاتهــم المحليــة. تدعــو مســار فــي عملهــا المتعلــق 
أقّرتهــا  التــي  الوطنيــة  الشــبابية  السياســة  تنفيــذ  إلــى  والحْوكمــة  بالسياســات 
الحكومــة اللبنانيــة ســنة 2012، فضــًا عــن دعــم ســيادة القانــون. كمــا تدعــو إلــى إقــرار 
حقــوق اإلنســان لاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان للتمّتــع بحيــاة كريمــة الــى حيــن 
تنفيــذ قــرار األمــم المتحــدة رقــم 1٩4 والتخفيــف مــن الُصــَور النمطيــة الخاطئــة فــي 

حقهــم.

الرؤية
ــة علمانيــة جامعــة يشــارك فيهــا كل إنســان  تتطلــع جمعيــة مســار الــى قيــام دول

ــات العامــة وتحــت ســيادة القانــون. بنشــاط فــي ظــل التمتــع بالحري

رسالة المهمة
تأسســت جمعيــة مســار عــام 200٥ بهــدف المســاهمة فــي عمليــات التنميــة المحليــة 
والوطنيــة وفــي ســبيل تقــدم المجتمــع. تعمــل مســار علــى مســتوى المجتمعــات 
المحليــة وعلــى مســتوى السياســات، بحيــث توّفــر الوصــول إلــى المعلومــات علــى 
ــات شــاملة. وهــي،  ــز كل مــن التمكيــن والمناصــرة كمقارب نطــاق واســع، مــع تعزي
فــي الواقــع، تعمــل مــع كل إنســان فــي لبنــان عبــر التحريــك والتمكيــن والمشــاركة 
والتشــبيك والمناصــرة مــن أجــل تحقيــق التنميــة وتغييــر السياســات وتعزيــز الحكــم 

الرشــيد.
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َيم األساسية
ِ
الق

نحــن، فــي جمعيــة مســار، نسترشــد بمجموعــة مــن الِقَيــم األساســية، فــي مقدمهــا 
اإلنســان  والدمــج وحقــوق  التمييــز  والتنــوع وعــدم  التشــاركي  القــرار  مبــدأ صنــع 

والعدالــة وتعزيــز مجتمــع المعرفــة.

التنوع
أو  العــرق  أو  اإلجتماعــي  النــوع  عــن  النظــر  بصــرف  الواســعة  بالمشــاركة  نؤمــن 

المعتقــد. أو  الجنســية 

العدالة وحقوق اإلنسان
نؤمن بحق كل إنسان في المعاملة المنصفة والعدالة وعدم التحّيز.

عدم التمييز والدمج
نناصــر القوانيــن والممارســات غيــر التمييزيــة والدامجــة التــي تدعــو الــى معاملــة كل 

إنســان بعيــدًا عــن المحســوبيات أو التمييــز.

صنع القرار التشاركي
عــن  المســتمر  والبحــث  الُمّتخــذة  للقــرارات  المشــتركة  الملكيــة  أهميــة  نــدرك 

إزاءهــا. باإلرتيــاح  الجميــع  يشــعر  التــي  الخيــارات 

تعزيز مجتمع المعرفة
وكــون المعرفــة قــوة، فإننــا نؤمــن بتطويــر المجتمــع الــذي يعــزز إنمــاء المعرفــة 
بحريــة ومشــاركتها وإتاحتهــا لجميــع األعضــاء الســتخدامها فــي تحســين الرفاهيــة.

مع من نعمل

نحــن نعمــل مــع العديــد مــن أصحــاب المصلحــة مــن منطلــق التكافؤ وعــدم التمييز. 
البعــض منهــم أساســي ومحــوري فــي عملنــا ويواكبنــا فــي كل خطــوة تقريبــًا، فــي 
ــى  ــة(، وهــذا يعتمــد عل ــم يكــن أقــل أهمي حيــن أن البعــض اآلخــر متخصــص )وإن ل

طبيعــة البرنامــج أو المشــروع أو النشــاط.

أصحاب المصلحة األساسيون
يختلــف أصحــاب المصلحــة لدينــا فــي كل جانــب مــن جوانــب دورهــم تقريبــًا، حيــث 
لذلــك، نحــن نسترشــد بمبــدأ أن  يســاهم كل منهــم فــي مهمتنــا بشــكل كبيــر. 
الشــراكة طويلــة األمــد مــع كل صاحــب مصلحــة هــو أساســي وحيــوي لنجاحنــا.
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الشباب

أصحاب مصلحة أساسيون

السلطات المحلية
والوزارات واللجان الحكومية 

أصحاب مصلحة آخرون

المنظمات الدولية

المواطنون/ات

 الجمعيات غير الحكومية
والجمعيات المحلية

قطاعات الشباب
داخل األحزاب السياسية 

المجموعات السياسية

الالجؤون الفلسطينيون
في لبنان 

اللجان النيابية 

وكاالت األمم المتحدة

اإلعالم الرقميالقطاع الخاص

المدارس والجامعات

األحزاب السياسية اللبنانية

الفصائل السياسية
 الفلسطينية

خبراء 

اإلعالم
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أين نعمل

السياق
ــان قــد انخفــض مــن ٥٥  ــي للبن ــج المحلــي اإلجمال ــي أن النات ــر للبنــك الدول أفــاد تقري
مليــار دوالر فــي 201٨ إلــى 20.٥ مليــار دوالر فــي 2021. يعيــش لبنــان وســكانه منــذ تشــرين 
األول )أكتوبــر( 201٩ أســوأ الظــروف منــذ اســتقاله عــام 1٩43، علــى حــد وصــف العديــد 
مــن الخبــراء االقتصادييــن. وخــال الربــع األول مــن عــام 2020، صارحــت الحكومــة 
اللبنانيــة المجتمــع الدولــي بعــدم قدرتهــا علــى ســداد الديــون العامــة، مشــيرة إلــى 
أن نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي وصلــت الــى 1٥2%  وهــي مــن أعلــى 
المعــدالت فــي العالــم. واعتبــارًا مــن حزيــران )يونيــو( 2021، فقــدت الليــرة اللبنانيــة 
حوالــي ٩0% مــن قيمتهــا، وأصبــح الحــد األدنــى الوطنــي لألجــور، الــذي كان فــي 201٨ 
ا، يســاوي 30 دوالًرا وفًقــا لســعر الصــرف فــي الســوق الســوداء  يعــادل 4٥0 دوالًر
)تقريــر عــن معــدالت الحــد األدنــى لألجــور فــي لبنــان - الحــد األدنــى لألجــور فــي العالــم 
لســنة 2020، البنــك الدولــي، 2021. وقــد أطلــق عليــه األخيــر »أحــد أعمــق موجــات الكســاد 
فــي التاريــخ الحديــث« . باإلضافــة الــى ذلــك، اّتســم ســوق العمــل اللبنانــي بعــدم 
التطابــق بيــن العــرض والطلــب، علمــا أن معظــم الشــباب اللبنانييــن الجامعييــن 
اتجهــوا الــى تخصصــات تتصــل بالقطــاع المصرفــي الــذي كان يعــد قطاعــًا مســتقرا 
ــن عــن  ــد مــن هــؤالء الشــباب فــي صفــوف العاطلي ــح العدي ــوم، اصب ومربحــًا. والي
العمــل. ونتيجــة لذلــك، تضاعــف معــدل الفقــر متعــدد األبعــاد تقريبــا مــن 42% فــي 
عــام 201٩ إلــى متوســط ٨2% فــي عــام 2021، حســب شــبكة اإلغاثــة . كمــا تفاقمــت 
الظــروف المعيشــية نظــرا ألن البــاد تســتضيف أكبــر عــدد مــن الاجئيــن لــكل فــرد 
)المنتــدى االقتصــادي العالمــي، 201٩(. وفيمــا يحــاول لبنــان جاهــدا مواجهــة هــذا 
العــدد غيــر المســبوق مــن الاجئيــن، ال تــزال المجتمعــات الضعيفــة، بمــا فــي ذلــك 
ــي مــن تداعيــات األزمــة، حيــث أصبــح الحصــول  الاجئيــن الحالييــن والدائميــن، تعان
علــى الحقــوق األساســية تحديــًا صعبــًا، كمــا تضــاءل الدخــل متأثــرا بانعــدام فــرص 

العمــل. 

ومــا زاد األمــر تعقيــدًا، تفشــي وبــاء كورونــا الــذي دفــع بالعديــد مــن المؤسســات إلى 
إغــاق أبوابهــا، مــا أدى إلــى فقــدان الكثيــر مــن النــاس لوظائفهــم، خاصــة المياوميــن 
والمتعاقديــن بالســاعة الذيــن يعتمــد دخلهــم علــى عــدد ســاعات عملهــم فــي اليوم. 
وفــي الوقــت نفســه، وتذرعــا باإلجــراءات الوقائيــة، شــددت الســلطات إجراءاتهــا  
ــم المحتّجيــن مــن وســط بيــروت. وفــي  فــي كل مــا يتعلــق بالتجمعــات، فأزالــت ِخَي
الرابــع مــن آب )أغســطس( 2020، بلغــت األحــداث ذروتهــا مــع اإلنفجــار الهائــل الــذي 
شــهدته العاصمــة والــذي ارتــد تأثيــره علــى حيــاة النــاس وســبل عيشــهم، وأطلــق 
العنــان النعــدام الثقــة واإلحبــاط واالتهامــات المتبادلــة بيــن األطــراف المختلفــة. 
وهــذا االنفجــار هــو داللــة أخــرى للطبيعــة اإلجراميــة الفاضحــة وغيــر المســؤولة 

للطبقــة السياســية التــي مــا زالــت تعرقــل التحقيقــات حتــى اآلن.
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سياســيًا، شــهد لبنان منذ 201٩ اســتقالة حكومتين، باإلضافة الى الحْوكمة الفاشــلة 
التــي أّثــرت ســلبا علــى تدفقــات رأس المــال األجنبــي وعلــى منــاخ االســتثمار بســبب 
انعــدام ثقــة المســتثمرين واإلنتشــار اللبنانــي بالطبقــة الحاكمــة )البنــك الدولــي، 
2021(. وقــد حــّذر األخيــر أن لبنــان قــد يتعــرض إلحــدى أقســى األزمــات االقتصاديــة فــي 

العالــم خــال الـــ 1٥0 عامــًا الماضيــة إذا لــم يتــم تنفيــذ إصاحــات عاجلــة.

فــي ضــوء مــا تقــّدم، تحــّول عمــل الناشــطين والناشــطات الشــباب فــي المجتمــع 
الــى مجــرد تلقــي للمســاعدات  الــذي كان يومــًا مجتمعــًا حيويــًا وفاعــًا،  المدنــي، 
وطــرود الطعــام ومســتلزمات النظافــة والنقــد مــن أجــل الغــذاء والمســاهمات 
التــي تأتــي فــي طريقهــم. أمــا جمعيــة مســار، فتــرى أن الوقــت  الخيريــة األخــرى 
مناســب اآلن لمواصلــة العمــل علــى الحْوكمــة وتغييــر السياســات وعلــى التمكيــن 
والمناصــرة، حرصــًا منهــا علــى اســتمرار المواطنيــن/ات، بمــا فــي ذلــك الشــباب، فــي 

الدفــاع عــن أولوياتهــم ومحاســبة مــن هــم  فــي الُســلطة ...

الناس الذين نعمل معهم
تعمــل مســار علــى المســتويين المحلــي والوطنــي مــع الشــباب وأفــراد المجتمــع 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والناشــطين المهتميــن بإحــداث التغييــر. إلــى ذلــك، 
تعمــل الجميعــة مــع الُســلطات المحليــة والوطنيــة التــي لهــا تأثيــر علــى السياســات 

الوطنيــة والحْوكمــة.
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التحليل االستراتيجي

نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات

نقاط الضعفنقاط القوة
•إشراك الشباب بشكل أساسي

•أنشطة متنوعة
•مساندة رسالة المهمة وعدم المساومة على 

تحقيقها بناًء على ما توّفر من تمويل الجهات 
المانحة 

•مشاركة واسعة للمنظمات
•المقاربة القائمة على القضية التي تجمع الناس 
من خلفيات مختلفة للعمل على قضايا مشتركة

•ملكية وثقة الشباب في الجمعية
•عدم التحّزب والتعاون مع األحزاب المختلفة

•المهنية
•الشراكات والتشبيكات

•عدم التمييز
•المبادرات الشبابية الرائدة

•فريق العمل الصغير والسعي لمضاعفة 
الكفاءة والتواصل

•مصداقية الجمعية
•القدرة على التكيف والمرونة

•منصات لتبادل الخبرات والمعرفة
•عملية الرقمنة

•فريق عمل صغير متعدد المهام
•ارتفاع معدل دوران العمالة

•اإلعتماد على دعم الجهات المانحة

التحدياتالفرص
•العمل مع الشباب الواعي لدوره والقادر على 

التأثير في الرأي العام
•توسيع العاقة مع المجموعات الشبابية 

القائمة
•إطاق برامج جديدة وتحديث البرامج القائمة 

لتواكب السياق المتغير
•بناء قدرات المنظمات المحلية والمجموعات 

الشبابية
•التشبيك وتطوير التآزر بين المجموعات

•اآلثار التي خلفتها جائحة كورونا
•التحول في أولويات الجهات 

المانحة
•الطائفية

•المجتمع الذكوري
•اليأس )اإلنهزامية( على مستوى 

الوطن
•عدم اإلستقرار السياسي

•اإلنهيار اإلقتصادي والمالي
•إنهيار المؤسسات الحكومية

•الحرب األهلية
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اإلفتراضات
التالــي: تراعــي  القادمــة، نطــرح عــددًا مــن االفتراضــات،  التخطيــط للمرحلــة   عنــد 

 •أن يبقــى الشــباب مندفعيــن/ات ومتحّمســين/ات للتأثيــر فــي مجتمعاتهــم وأن   
 يكون لهم دور استباقي في تشكيل مستقبلهم.

•أن يبقى الشباب مهتمين/ات بالمشاركة في عمليات صنع القرار في لبنان.
ــات النيابيــة فــي موعدهــا، بحيــث تنبثــق طبقــة سياســية جديــدة   •أن تجــري االنتخاب

 وشرعية نتعاون معها.
الاجئيــن  حقــوق  مناقشــة  علــى  انفتاحــًا  أكثــر  اللبنانيــة  الحكومــة  تكــون   •أن 

 الفلسطينيين في لبنان واالعتراف بها.

التوجه اإلستراتيجي

المكّونات البرمجية
١. برنامــج شــباب مــن أجــل التنميــة المجتمعيــة )YCD(: يهــدف هــذا البرنامــج 
إلــى تحريــك الشــّبان والشــابات وتمكينهــم ليصبحــوا مواطنيــن/ات فاعليــن/ات 
فــي مجتمعاتهــم مــن خــال )أ( تنميــة قدراتهــم عبــر توفيــر التدريــب حــول المفاهيــم 
والمهــارات واألدوات كمــا والمتابعــة والدعــم الميدانــي بحيــث يتمكنــوا مــن االنخــراط 
الفاعــل واإليجابــي فــي الحيــاة المدنيــة والُمجتمعيــة، )ب( دعمهم إلقامة الشــراكات 
والتــآزر مــن أجــل إطــاق حــوار حــول أولوياتهــم مــع المجالــس البلديــة والُســلطات 
المحليــة وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة اآلخريــن. يوّفــر هــذا البرنامــج مســاحة 
للشــباب مــن مختلــف مناطــق لبنــان لالتقــاء والتفاعــل وتبــادل الخبــرات، وبالتالــي 
يســاعدهم علــى احتــرام التنــوع وممارســة أدوارهــم فــي المواطنيــة بعيــدًا عــن القيــود 
الطائفيــة والمناطقيــة. واألهــم مــن ذلــك كلــه، يعطــي البرنامــج الشــباب فرصــة 
لتطبيــق المعرفــة والمهــارات التــي تلّقوهــا خــال التدريبــات ويســهم فــي توجيههــم 
ليكونــوا أكثــر حرصــًا علــى ومراعــاًة الحتياجــات مجتمعاتهــم، ممــا يعــزز لديهــم الثقــة 
بالنفــس واحتــرام الــذات مــن خــال العمــل الُمجتمعــي. كمــا يجعلهــم أكثــر قــدرًة 
علــى تحديــد احتياجاتهــم ومشــاكلهم وطموحاتهــم وترتيــب أولوياتهــم وتخطيــط 
وتنفيــذ مشــاريع المناصــرة وبــدء حــوار مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن. وعلــى 
نطــاق أوســع، يهــدف البرنامــج إلــى إنشــاء حركــة شــبابية عابــرة للمناطــق والمذاهــب 
يتــم مــن خالهــا تمكيــن الشــباب مــن تطويــر فعاليتهــم الجماعيــة للعمــل علــى 

أولوياتهــم المحــددة وأولويــات مجتمعاتهــم كمواطنيــن/ات فاعليــن/ات.

إلــى  البرنامــج  2. برنامــج السياســة الشــبابية والحْوكمــة )YPG(: يســعى هــذا 
دعــم الشــباب للضغــط مــن أجــل تنفيــذ السياســة الشــبابية الوطنيــة )NYP( التــي 
أقرتهــا الحكومــة اللبنانيــة فــي نيســان )أبريــل( 2012. مــع اإلشــارة، الــى أن السياســة 
أن  ســيما  ال  العربيــة،  المنطقــة  فــي  اســتثنائية  تجربــة  ُتعــّد  الوطنيــة  الشــبابية 
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والرياضــة  الشــباب  وزارة  إلــى  ورفعوهــا  توصياتهــا  أنفســهم وضعــوا  الشــباب 
الدعــوة  مــن  والهــدف  الــوزراء.  مجلــس  قبــل  مــن  عليهــا  بالتصديــق  للمطالبــة 
الــى تطبيــق هــذه السياســة الشــبابية الوطنيــة هــو ضمــان حقــوق الشــباب فــي 
الرفاهيــة والتأثيــر. وعلــى نطــاق أوســع، يدعــم هــذا البرنامــج مشــاركة المواطنيــن/
ات فــي الحــوار والمناصــرة مــع المســؤولين وصنــاع القــرار السياســي حــول القضايــا 
المعلومــات  إلــى  والوصــول  القانــون  ســيادة  بتعزيــز  المتعلقــة  والموضوعــات 

والمســاءلة والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة.

٣. برنامــج حقــوق الفلســطينيين فــي لبنــان )RPL(: يجــري تنفيــذ هــذا البرنامــج 
إلــى ضمــان  يهــدف  وهــو  والسياســات.  المحليــة  المجتمعــات  علــى مســتويين: 
تمكيــن الاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان مــن عيــش حيــاة كريمــة الــى حيــن تطبيــق 
قــرار األمــم المتحــدة رقــم 1٩4. كمــا يعمــل علــى كســر الصــور النمطيــة عــن الاجئيــن 
بيــن  نقاشــات  أو  حــوار  وجلســات  تمشــايات  تنظيــم  خــال  مــن  الفلســطينيين 
مجموعــات لبنانيــة وفلســطينية. وهــو يفتــح البــاب للعمــل المشــترك والدعــوة إلــى 
إقــرار حقــوق اإلنســان مــن خــال تعزيــز فــرص االتصــال بيــن المجموعــات اللبنانيــة 
والفلســطينية لمــا هــو فــي صالــح الشــعبين، ومــن خــال رفــع توصيــات متعلقــة 

ــى الجهــات المســؤولة ومقدمــي الخدمــات المعنييــن. بالسياســات إل

المقاربات الشاملة
 التنميــة مــن خــال الفــن: تؤمــن جمعيــة مســار بــأن الفــن هــو اداة لتحقيــق 
يعّبــر  وغيرهــا،  والموســيقى  األفــام  المســرح وصناعــة  خــال  فمــن  التنميــة. 
الشــباب عــن أنفســهم بشــكل أفضــل ويتخّلصــون مــن خجلهــم وتتعــزز لديهــم 

الثقــة للمشــاركة فــي الحيــاة العامــة.

التمكيــن: تســعى جمعيــة مســار الــى تمكيــن األشــخاص الذيــن تعمــل معهــم 
لضمــان اســتدامة تدّخاتهــا. وبالتالــي، فهــي توفــر بشــكل مســتمر التدريــب علــى 
مواضيــع مختلفــة، بمــا فــي ذلــك المهــارات الحياتيــة )تحليــل النزاعــات وتحويلهــا، 
أدوات  الفريــق(،  عمــل  والتواصــل،  االتصــال  المناصــرة،  القيــادة،  الوســاطة، 
تقييــم االحتياجــات وإدارة المشــاريع، مفاهيــم حقــوق اإلنســان، وكذلــك مفاهيــم 

المواطنيــة والنــوع اإلجتماعــي والتنميــة، الــى أمــور أخــرى.

المناصــرة: تدعــم جمعيــة مســار األشــخاص الذيــن تعمــل معهــم للتأثيــر علــى 
آراء وقــرارات األفــراد والمنظمــات وصانعــي السياســات فــي ســبيل إحــداث 

تغييــر مســتدام.

تعميــم مراعــاة المنظــور الجنــدري: تؤمــن جمعيــة مســار بالمســاواة بيــن 
للنــوع  مراعيــة  برامجهــا  جميــع  تكــون  أن  ضمــان  الــى  وتســعى  الجنســين 

الســواء. علــى  والنســاء  للرجــال  العادلــة  المشــاركة  تعــزز  وأن  االجتماعــي 

•

•

•

•
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مــوارد  بإنتــاج  مســار  جمعيــة  تقــوم  للشــباب:  صديقــة  منشــورات  إصــدار 
تفاعليــة وصديقــة للشــباب تجعــل المواطــن/ة قــادرًا/ة علــى لعــب دور فاعــل فــي 
الحيــاة العامــة. كمــا تقــوم بتنظيــم ورش عمــل تدريبيــة وجلســات حواريــة حــول 
ــة. ــر برامجهــا الثاث الموضوعــات التــي تهــم األشــخاص الذيــن تعمــل معهــم عب

أفضــل  بتوثيــق  مســار  جمعيــة  تقــوم  الناجحــة:  المشــاركة  نمــاذج  تعميــم 
تبلــورت نتيجــة تدّخاتهــا وتدعــم  التــي  الممارســات لمشــاركة المواطنيــن/ات 
تعميمهــا، إمــا بشــكل مباشــر أو مــن خــال منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 

تعمــل معهــا.

والتواصــل  اإلعــام  وســائل  مســار  تســتخدم  التنميــة:  أجــل  مــن  اإلعــام 
ولتثقيــف  وأهدافهــا  رســالتها  لتعزيــز  كوســيلة  مشــاريعها  فــي  االجتماعــي 
حقــوق  ومناصــرة  وممارســاتهم  تصوراتهــم  علــى  والتأثيــر  المواطنيــن/ات 

ومحاســبتهم. القــرار  صّنــاع  ومســاءلة  المواطنيــن/ات 

•

•

•



إطار النتائج

النتيجة االستراتيجية ١: الشّبان والشابات ُممكَّنون/ات ليصبحوا مواطنين/ات فاعلين/ات في مجتمعاتهم المحلية.
اإلفتراضات أهداف 2026 إنجازات مرحلية 2024 مؤشرات النتائج

بون/ات  الشباب المدرَّ
ملتزمون/ات بالدفاع عن 

حقوقهم والمشاركة 
بفاعلية في مجتمعاتهم.

نة  الموارد االزمة مؤمَّ
للشباب.

12٥ شابًا وشابة تّم تدريبهم 
سنويًا على استخدام 

المهارات التي اكتسبوها 
حديًثا والمتعلقة بممارسة 

حقوق المواطنية.

آليات تواصل وتعاون تّم 
تطويرها في 30 مجتمعًا 

محليًا في جميع أنحاء لبنان.

2٥ مشروع مناصرة تّم 
تنفيذها سنويًا من قبل 
شباب مدربين/ات حول 

القضايا التي تهمهم.

300 شابًا وشابة تّم تدريبهم 
على استخدام المهارات التي 
اكتسبوها حديًثا  والمتعلقة 
 بممارسة حقوق المواطنية.

آليات تواصل وتعاون تّم 
تطويرها في 2٥ مجتمعًا 

 محليًا في جميع أنحاء لبنان.

2٥ مشروع مناصرة تّم 
تنفيذها سنويًا من قبل 
شباب مدّربين/ات حول 

القضايا التي تهمهم.

توفرت للشباب من مناطق 
مختلفة من لبنان الفرصة 
التي تمّكنهم من ممارسة 

مواطنيتهم والعمل/ الدفاع 
عن حقوقهم.

•

•

•

•

•

•

•

•



النتيجة اإلستراتيجية 2: المواطنون/ات بشكل عام، والشباب بشكل خاص، حاصلون/ات على الدعم لمناصرة تطبيق 
السياسة الشبابية والتأثير في الحياة العامة وتعزيز الَحْوكمة الرشيدة وسيادة القانون. 

اإلفتراضات أهداف 2026 إنجازات مرحلية 2024 مؤشرات النتائج

 وجود حكومة فاعلة.

استقرار الوضع السياسي 
واالقتصادي في لبنان بدرجة 

تكفي لعقد اجتماعات 
مع صانعي القرار حول 

المواضيع المتصلة 
بالشباب.

مورد واحد تّم إنتاجه سنويًا 
لدعم الشباب في مناصرة 

حقوقهم.

4 إجتماعات تّم عقدها مع 
صانعي القرار سنويًا.

6 نشرات إعامية تّم 
إصدارها سنويًا.

أوراق وملّخصات 
للسياسات )عدد 2( تّم 

إصدارها في السنة.

إجتماعات مطلبية تّم عقدها  
مع 1٥ من صانعي القرار.

حملة إعامية واحدة تّم 
إطاقها في السنة.

موردان إثنان تم إنتاجها 
لدعم الشباب في مناصرة 

حقوقهم: أحدهما يرّكز على 
مراجعة تقنية وقانونية 

لتنفيذ السياسة الشبابية، 
واآلخر على دور منتدى 

الشباب المراقب لتنفيذ 
 السياسات.

4 إجتماعات تّم عقدها مع 
 صانعي القرار سنويًا.

6 نشرات إعامية تّم 
 إصدارها سنويًا.

أوراق وملّخصات 
للسياسات )عدد 2( تّم 

 إصدارها في السنة.

إجتماعات مطلبية تّم عقدها  
مع 10 من صانعي القرار.

حملة إعامية واحدة تّم 
إطاقها في السنة.

أنشطة المناصرة تّم 
تنفيذها بشأن السياسة 

الشبابية الوطنية التي 
أقرتها الحكومة اللبنانية في 

نيسان/ أبريل 2012.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



النتيجة اإلستراتيجية ٣: اعتماد مقاربة قائمة على الحقوق في القوانين والتطبيقات التي تمّكن الاجئين/ات 
الفلسطينيين/ات في لبنان من الوصول إلى حقوقهم اإلنسانية والعيش حياة كريمة الى حين تطبيق قرار االمم 

المتحدة ١94.
اإلفتراضات أهداف 2026 إنجازات مرحلية 2024 مؤشرات النتائج

 وجود حكومة فاعلة.

الاجئون/ات 
الفلسطينيون/ات 
ملتزمون بتحسين 

أوضاعهم اإلنسانية في 
لبنان الى حين تطبيق قرار 

األمم المتحدة 1٩4.

6 تمشايات وجلسات حوار 
تّم تنظيمها بين الشباب 
اللبناني والفلسطيني في 

عدة مناطق في لبنان وداخل 
 المخيمات.

توصية تتعلق بالسياسات 
تّمت إحالتها إلى صانعي 

القرار حول تحسين 
الظروف المعيشية لاجئين 

 الفلسطينيين في لبنان.

ملف واحد متصل بالمناصرة 
/ تقرير لدراسة مواضيعية 

تّمت إحالته إلى الجهات 
 المسؤولة.

شبكة حديثة اإلنشاء تّم 
دعمها التخاذ إجراءات 

 تتعلق بالمناصرة.

موضوع تّمت مقاربته عن 
طريق إنتاج األدلة.

6 تمشايات وجلسات حوار تّم 
تنظيمها بين الشباب اللبناني 
والفلسطيني في عدة مناطق 

 في لبنان وداخل المخيمات.

توصيتان تتعلقان بالسياسات 
تّمت إحالتهما إلى صانعي 

القرار حول تحسين 
الظروف المعيشية لاجئين 

 الفلسطينيين في لبنان.

ملف واحد متصل بالمناصرة 
/ تقرير لدراسة مواضيعية 

تّمت إحالته إلى الجهات 
 المسؤولة.

شبكة حديثة اإلنشاء تّم 
دعمها التخاذ إجراءات تتعلق 

 بالمناصرة.

موضوعان تّمت 
مقاربتهماعن طريق إنتاج 

األدلة.

الصور النمطية السائدة ضد 
الاجئين/ات الفلسطينيين/

ات في لبنان تّم كسرها، 
وإمكانية حصولهم على 

حقوقهم األساسية باتت 
قائمة. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



جمعية مسار


