
عن شبكة االتفاق العالمي في لبنان:

لألممالعالميالمیثاقمكتبإشرافتحتتعملالتيالعالمحولشبكة70منواحدةھيلبنانفيالعالمياالتفاقشبكة
المتحدة في نیویورك. فھي منظمة ال تبغي الربح مستقلة، وتفویضھا الوحید ھو تقدیم الدعم المحلي للشركات والجمعیات

والمنظمات المقیمة في لبنان.

وتقدم شبكة االتفاق العالمي في لبنان فرًصا إلكتساب وبناء القدرات والمھارات، وحوار السیاسات، والتواصل، ومواءمة
الفرص ھذه مع المبادئ العشرة المتعلقة بحقوق اإلنسان، وحقوق العمل، والبیئة، ومكافحة الفساد. وتخدم ھذه المقاربة التي

وعشرالسبعةالمستدامةالتنمیةأھدافإلیھاتشیرالتيإلحاًحاالقضایاأكثرفي2030أجندةواألرضاإلنسانعلىتركز
مؤشراتھا.

SDGبرنامج"حول Brain Lab:"

SDG"برنامج Brain Lab"الشبابتمكینوإلىوتطویرھمالمستقبلیبنالتغییرصانعياحتضانإلىتھدفآلیةھو
فيالواردةعشرالسبعةالمستدامةالتنمیةأھدافتحقیقفيالتقدممنسنة24و18بیناعمارھمتتراوحالذیناللبنانیین

وھي،رئیسةمحاورثالثةویضمأشھرلسبعةیمتدبرنامجوھوالوطني.الصعیدعلى2030المتحدةاألممأجندة
"Training Hub،"وثانًیاللمعرفة،شغفھموُیحفزالمشاركینالطالبمھاراتفیھتتعززمحوروھو"Brain Hub،"

وھو محور یستطیع فیھ الطالب المشاركون أن یدلوا آراءھم وأن یتمكنوا من ابتكار حلول ریادیة قابلة للتطویر بھدف
Data"وثالًثاإلحاًحا.واالقتصادیةاالجتماعیةالتحدیاتأكثرمواجھة Hub،"منالمشاركینالطالبیمكنمحوروھو

خاللھ ممارسة البحث واإلبداع وتطویره إلحداث تأثیر اجتماعي.

نتائج البرنامج لھذا العام الدراسي:

الرحلةھذهخاللالتزامھمبارزةمحلّیةجامعات6منمتمیًزاطالًبا281مجموعةالبرنامجھذامناألولاإلصدارأظھر
SDGببرنامجطالًبا322التحق،عامبشكلأشھر.سبعةاستمرتالتي Brain LabجامعةمنAUBوLAUوLIUو
USJوUOBوMUBS.لةفي القطاعات.مختلفمنخبیًرا123منبدعمالثالثالمحاورعبرحلقة21تقدیمتم،المحصِّ
طالًبا281بالتأثیرالبرنامجھذاتمكنالدراسي،العامھذاخاللالتالي:النحوعلىللبرنامجالرئیسیةالنتائجتلخیصیمكن

جامعًیا ، مع ستة مشاریع مجتمعیة متنافسة ، بتقریر سینشر خالل شھر تموز (یولیو) ُیسَرد فیھ "التغییر السلوكي لشباب
".2019العاممنذلبنانیواجھھاالتيالمتعددةاألزماتوسطالمستدامةالتنمیةأھدافنحولبنان

Brain(لبرنامجالختاميالحفل Lab(المستدامة:التنمیةألھداف

SDG"لبرنامجالختاميالحفلأُقیم-2022حزیران/یونیو22فيلبنان،بیروت، Brain Lab"الختاميالحفلحضر
SDGلبرنامج Brain LabإدارةمجلسوأعضاءالمتحدةاألمموممثلووالخبراءالتنفیذیونالمدیرونGCNLالومجلس

SDGشبكةوأعضاءوالمتدربوناألكادیمیینواألساتذةالجامعاتوعمداءللشبكةGCNLكلمةألقتالجامعات.وطالب
Globalفيالشبابیةوالمجموعةالبرامجمنسقة،قرانوحآالءاآلنسةالحفلعریفةاالفتتاح Compact Network

Lebanonالتحكیم.ولجنةوالطالبالحاضرینبجمیعالحاروالترحیبالحفلبدءعنباإلعالن

Forwardلـالتنفیذیةالمدیرة،ضاھرمریماعربتالشباب,بقوةمنھاإیمانا MENA،فریقدعمعنBeirut Digital

Districtرت،الجدیدةالناشئةوالمھاراتالمواھب Forwardأھمیةوقدَّ Mena.المشاریععلىالضوءوسلطتللشباب
للجمیع.فعالیةأكثرعملمكانخلقأجلمنعلیھاBDDتعملالتيالمختلفةوالمبادرات



الدوروفسرت.2030المتحدةاألممأجندةعنالمتحدة،لألممالعالمياالتفاقشبكةممثلةطرازي,ألكسندراالسیدةوتحدثت
الذي تؤدیھ شبكة االتفاق العالمي في لبنان على صعید تحقیق األھداف العالمیة، وأھمیة عماللمیثاق العالمي لألمم المتحدة

وتأثیره الكبیر على القطاع الخاص. وشددت على قدرة الشباب على التغییر قائلًة: "أشكركم جمیًعا على مشاركتكم المذھلة،
فال شك من أنكم تمثلون األمل لھذه البالد وكل الطموحاتترسي علیكم."

Globalلشبكةالتنفیذیةالمدیرة،فاخوريدیناالسیدةوتحدثت Compact Network Lebanon،الشبكةأجندةعن
ومسارھا نحو تعریف الشباب بشبكة الشركات و المؤسسات الفعالة في ھذه األثناء ، مؤكدة على أھمیة االنطالق من نظام

تعلیم معاصر لتمكین الشباب وتعزیز دورھم االستراتیجي بصفتھم ھم قادة الغد.

SDG"برنامجفيمشتركینثالثةوشارك Brain Lab"والمستدامةللتنمیةمفھومھمعلىالبرنامجتأثیرحولشھادتھم
إضافة لمواجھة الحیاة العملیة الحقاً.

Training"فيشاركتالتيطرادإلیساوقالت Hub:"إلى"بانضمامي"Training Hub،"وفھمتغایتي،تعززت
الترابط بین أھداف التنمیة المستدامة بطریقة أفضل ألناصرھا بشكل جید. وبفضل المدربین والمتحدثین المحترفین، نمت

رغبتي في أن أصیر قائدة للتغییر".

Brain"فيشاركالذيمكاري،كارلوقال Hub:"وتقنیةواالبتكاراألفكارناحیةمنالتمیزفيالرغبةإلى"لإلشارة
إعداد نموذج عمل لمنح الشباب فرصة للتعبیر عن مخاوفھم وھواجسھم وآمالھم ومشاكلھم تجاه حیاتھم وأھداف التنمیة

المستدامة، یمكن القول إنھ ال یمكن أن نتقدم بدون حوافز".

Data"فيشاركتالتيالدینفخرنتاليأما Hub":فيالحاضرینوالمناصرینللقادةاألملالتقریرھذا"أعطىفقالت
ھذه القاعة، وشدد على دور الشباب في زیادة الوعي، ونشر التحفیز، وابتكار األفكار، وتطویر المشاریع لتحقیق االستدامة

والتنمیة على المدى الطویل".

وسُینشر في شھر تموز/یولیو تقریر عن "تغیر سلوك الشباب في لبنان إزاء أھداف التنمیة المستدامة الثاني والثالث والرابع
ونتائجھالبحثإلیھتوصلماوسیبین"،2019سنةمنذلبنانیواجھھاالتيالمتعددةاألزماتوسطوالسابعوالخامس
Data"فيالمشاركونأنجزھاالتيالنھائیة Hub"البرنامج.إطارفي

وكخالصة للرحلة التي امتدت لسبعة أشھر، تنافست ستة مشاریع ریادیة تھدف إلى حل أحد التحدیات التي یواجھھا المجتمع
في ما یتعلق بأھداف التنمیة المستدامة المرتبطة بالبیئة، والتعلیم، والصحة الجیدة والرفاه، والمساواة بین الجنسین، والسالم

Brain"فيالمشاركونأعدھاالقویة،والمؤسساتوالعدل Hub"معاالحتضانجائزةعلىتنافسواالذین"Berytech"

التي تقدمھا مجموعة شلھوب للمشاریع الفائزة الثالثة التي اختارتھا لجنة تحكیم موقرة تألفت من الدكتورة أورسوال الحاج،
"،Berytech"فيالعامالمدیرنائبسابا،كارالوالدكتورة،یوسفالقدیسجامعةفيالریاديالمركزمدیرةوھي

والدكتورة الرا خباز، مدیرة مكتب التسویق ومركز التعلیم في جامعة سیدة اللویزة، والسیدة مایا واكیم، مدیرة المجتمع
Makesense"فيواإلدارة Lebanon،"والمسؤولةالمحلیةوالتنمیةاالجتماعفيالمتخصصةسویدان،ندىوالدكتورة

عن الشباب في برنامج األمم المتحدة للتنمیة.

الثالثبالھدفالمتعلقةالرئیسةالقضایاإحدىتناول":Relief365"األولىبالمرتبةالفائزالمشروع●
من أھداف التنمیة المستدامة في لبنان أي الصحة الجیدة والرفاھیة. وفكرة المشروع ھي تسھیل مسیرة

مرضى السرطان والمھتمین برعایتھم. توصل المشروع إلى تطبیق رقمي سھل االستخدام وشامل یعتمد
على تشبیك المرضى و عائالتھم بالطاقم الطبي و األخصائیین في ھذا المجال. وطرح فكرة التطبیق ھو

األول من نوعھ في المنطقة.



أيالمستدامة،التنمیةأھدافمنالرابعالھدفعلىركز":Tarkeez"الثانیةبالمرتبةالفائزالمشروع●
للبیئةمالئمتطبیقوھو)،TARKIZ(اسمھاإلعالناتمنخالتطبیقتطویرفكرتھوتتناولالجید.التعلیم

بینتتراوح اعمارھمالعربیة مصمم لألطفال المصابین باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه الذین
أربع سنوات وتسع سنوات. ویھدف التطبیق إلى تعزیز مھارات الذاكرة والتركیز.

Wellness"الثالثةبالمرتبةالفائزالمشروع● Jackpot:"بالھدفمرتبطةمختلفةقضیةعلىركز
الثالث من أھداف التنمیة المستدامة أي الصحة الجیدة والرفاه. ویتحدث المشروع عن إطالق تطبیق

"FUTURE IS FEMALE"المقیماتسنة18وسنة14بینعمرھنیتراوحاللواتيللشاباتیوفرالذي
في لبنان بإمكانیة الوصول بخصوصیة، وتكلفة معقولة، إلى معلومات ومنتجات وخدمات مرتبطة
بالصحة الجنسیة والتناسلیة، وذلك بھدف زیادة مستوى الوعي والمعرفة بأھمیة الصحة الجنسیة
والتناسلیة، وتخطي المحظورات الثقافیة والحساسیة التي تسیطر علیھا، والتعامل معھا على أنھا

موضوع صحي مھم.

سفراءُعینوالذلكالتغییر،وإرادةاالستدامةفيواالھتماموالقیادةوااللتزامالمسؤولیةأظھرواأنبعدطالًبا15وتمیز
الحفلفيتعیینھموجرىوبیئاتھم.جامعاتھمفيالتغییرلتمثیل2023-2022المقبلالجامعيللعامالمستدامةالتنمیةألھداف

الماضیة ،. وتقدیراً ألدائھم المذھل خالل األشھر السبعةرھبانألكسندرالختامي وقرأ نص تفویضھم بصوت عال ممثلین ب
الیوم،: "مھمتنا تبدأألكسندر رھبانتم منح المشاركین شھادات ُتظھر التزامھم واھتمامھم باالستدامة ودافعھم للتغییر. وقال

فقد حان الوقت لكي نتألق وننشر رسالتنا في العالم. وتسلحنا بقیمنا ومبادئنا، ونحن جاھزون لنتبع الطریق أمامنا".

وقدمت الشركات المساھمة في شبكة االتفاق العالمي في لبنان فرص تدریب عدة لمساعدة الطالب على تطبیق ما اكتسبوه
من المعرفة والعلم، وإعدادھم لما یمكن توقعھ في مجاالتھم.

SDGرحلةستستمر Brain Labالقادمة،ألسنةخاللالطالبمنجدیدةمجموعةمعالبرنامجمنالقادماالصدارسیقامو
مع إبقاء الخریجین الحالیین على اتصال دائم بالفرص التي یمكنھم االستفادة منھا. بالنسبة لھذا اإلصدار، سیتم إجراء تقییم

لتحسین النتائج ودراسة كیفیة توسیع ھذا البرنامج محلًیا وإقلیمًیا وعالمًیا.


