إٌشزح االخجبر٠خ اٌضبٌضخ ٌّشزٚع "ِشبروخ" ٚاٌز ٟرغط ٟأٔشطخ ٚفؼبٌ١بد اٌّجبدراد اٌٛؽٕ١خ ػّٓ ِشزٚع
ِشبروخ ٌٍفززح ِٓ رّٛس ؽز ٝاٍٛ٠ي  4102ف ٟاٌذٚي اٌّظزٙذفخ  ٟ٘ٚاألردْ ٚاٌِٚ ّٓ١ظز ٚرٔٛض ٚاٌّغزة

رظذر وً صبلصخ اشٙز

ِشبروخ :رم٠ٛخ اٌشجىبد
اإللٍ١ّ١خ ٌٍشجبة ٌزؼش٠ش
ؽمٛق اإلٔظبْ ٚاٌّشبروخ
اٌذّ٠مزاؽ١خ ف ٟاٌشزق
األٚطؾ ٚشّبي ئلز٠م١ب

أرطً إٌشزح ٌظذ٠ك

ربثؼٔٛب ػٍ ٝاٌف١ظجٛن

ربثؼٔٛب ػٍ ٝاٌز٠ٛزز

ثذء اٌزطٛع فِ ٟإطظبد اٌّغزّغ اٌّذٔ ٟف ٟاالردْ ػّٓ ِشزٚع ِشبروخ – آة 4102
ثٙذف رط٠ٛز لذراد اٌمبدٖ اٌشجبة فِ ٟشزٚع ِشبروخ أٔطٍمذ ف ٟاألردْ فزص اٌزطٛع فِ ٟإطظبد اٌّغزّغ اٌّذٔ ٟف ٟوً ِٓ ػّبْ ٚ
ِبدثب ثزبر٠خ ٙ٠ . 3/8/4102ذف اٌزطٛع اٌ ٝرش٠ٚذ اٌشجبة ثفزص ألوزظبة خجزاد ػٍّ١خ رظبُ٘ ف ٟرط٠ٛزُ٘ شخظ١ب ً ١ِٕٙٚب ً ٚ ،رؼش٠ش
اٌزشج١ه ٚاٌزؼب ْٚث ٓ١اٌمبدٖ اٌشجبة ِٚشبروِ ٟشزٚع ِشبروخ ف ٟوبفخ اٌجٍذاْ اٌّظزٙذفخ ٚ ،رؼش٠ش اٌزش١ه ٚاٌزؼب ْٚث ٓ١اٌشز٠ه اٌّؾٍ ٟفٟ
ِشزٚع ِشبروخ ِ ٚإطظبد اٌّغزّغ اٌّذٔ ٟف ٟإٌّبؽك اٌّظزٙذفخ
رمذَ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمبدح اٌشجبة ٌفزص اٌزطٛع ٚرُ لجٛي خّض شبثبد ثٕبء ػٍِ ٝؼب١٠ز ِؾذدح ِظجمبًٚ .ثبٌزٕظ١ك ِغ اٌشبثبد ِٚإطظبد اٌّغزّغ
اٌّذٔ ٟرُ رؾذ٠ذ اٌّإطظخ اٌز ٟطززطٛع ثٙب وً شبثخ  ٓ٘ٚرؽّخ اٌّغزث ٟاٌز ٟرطٛػذ ف ٟشجىخ أٙز (ػّبْ) ٚ ،طّبػ اٌؼغبٌ ٓ١ف١٘ ٟئخ
شجبة وٍٕب األردْ(ِبدثب)ٚ ،اطزاء عؼبرح فِ ٟزوش شزاوخ (ِبدثب) ٚ ،ش١زِ ٓ٠مجً فِ ٟذ٠ز٠خ صمبفخ ِبدثب (ِبدثب)ٚ ،ث١بْ اٌشٛاثىخ فِ ٟزوش
األِ١زح ثظّخ (ِبدثب(.سس

٠زؼّٓ اٌزطٛع دػُ أشطخ اٌّجبدراد اٌز ٟرٕفذ ػّٓ ِشزٚع ِشبروخ أػبفخ اٌ ٝرمذ ُ٠اٌذػُ ٚاٌّظبػذح ٌزٕف١ذ ِٙبَ خبطخ ثبٌّإطظخ
اٌّظزؼ١فخ  .ؽ١ش ٠زٛلغ ِٓ اٌّزطٛع رمذ 311 ُ٠طبػخ رطٛع ٌّذح ارثؼخ أشٙز خبلي اٌفززح ِٓ آة ٌٚغب٠خ رشز ٓ٠اٌضبٔ4102 ٟ

أخجبر اٌّجبدراد اٌّؾٍ١خ اٌشجبث١خ
ثذأد اٌّغّٛػبد اٌشجبث١خ اٌٛؽٕ١خ ػّٓ ِشزٚع ِشبروخ ف( ٟاألردِْ ،ظز ،اٌ ،ّٓ١رٔٛض ٚاٌّغزة ) ثزٕف١ذ ِجبدرارٙب اٌّؾٍ١خ ف ٟإٌّبؽك
اٌّؾٍ١خ اٌّظزٙذفخ اٌز ِٓ ٟشأٔٙب اْ رظبػذ اٌشجبة ف ٟاٌذٚي اٌّظزٙذفخ ػٍ ٝاٌّشبروخ ثفؼبٌ١خ ف ٟإٌٛٙع ثبٌذّ٠مزاؽ١خ ٚاٌّظبٚاح ٚاٌؾمٛق
ٚاٌؾز٠بد األطبط١خ.
اْ ٘ذٖ اٌّجبدراد رٙذف اٌِ ٝؼبٌغخ لؼ١خ ِٓ لؼب٠ب ؽمٛق االٔظبْ رُ اخز١بر٘ب ِٓ لجً اٌشجبة اٌذ ٓ٠شبروٛا فٚ ٟرشبد ثٕبء اٌمذراد اٌّؾٍ١خ
اٌز ٟػمذد ف ٟإٌّبؽك اٌّظزٙذفخ .
ؽ١ش لبَ اٌشجبة خبلي اٌٛرشبد اٌٛؽٕ١خ ثٛػغ ػذح لؼب٠ب رؼبِٕٔٙ ٟب ِٕبؽمٚ ُٙف ٟإٌٙب٠خ رُ االرفبق ث ٓ١اػؼبء اٌفزق ف ٟوً ِٕطمخ ػٍٝ
اخز١بر لؼ١خ ِؾذدح رؼزجز اوضز اٌؾبؽب ً ٚاوضز رأص١زا ف ٟدٚر اٌشجبة.

األردْ
ِشبروخ اػؼبء فز٠ك ِشبروخ ف ٟاالردْ فِ ٟمبثٍخ رٍفش١ٔٛ٠خ فٟ
اٌزٍفش ْٛ٠االردٔ ٟاٌزطّ ٟآة 4102

مصر
ورشة تدرٌبٌة لشباب مبادرة (وعٌنً ونمٌنً ) 20/7/2014

بالتنسٌق مع جمعٌة كل الناس للتنمٌة الشاملة بأسٌوط عقدت جمعٌة
شبرن أػؼبء فز٠ك ِشبروخ ف ٟاالردْ فِ ٟمبثٍخ رٍفش١ٔٛ٠خ ػّٓ
تنمٌة المجتمع بالحواتكة ورشة تدرٌبٌة بتارٌخ  20/7/2014ولمدة
ثزٔبِظ  َٛ٠عذ٠ذ ف ٟاٌزٍفش ْٛ٠األردٔ ٟاٌزطّ َٛ٠ ٟاالصٕ ٓ١اٌّٛافك ثالثة اٌام فً قاعة مركز شباب الحواتكة لشباب مبادرة وعٌنى
 . 08/8/4102شبرن ف ٟاٌٍمبء رظٕ ُ١اٌؾّٛس ِٓ شجىخ أٔٙز اٌٝ
ونمٌنى.ز
عبٔت اؽّذ ٠بغ ٚ ٟطّبػ ػجذاٌؼش٠ش  ِٓ ُ٘ٚاٌم١بداد اٌشبثخ فٟ
هدفت الورشة الى تعزٌز دور الشباب من أجل النهوض بحقوق االنسان
ِجبدرح ِبدثب ثؼ ْٛ١شجبثٙب ػّٓ ِشزٚع ِشبروخ
والمشاركة المجتمعٌة .تضمن الٌوم التدرٌبً االول االطالع على االعالن
خبلي اٌٍمبء رؾذصذ رظٕ ُ١اٌؾّٛس ػٓ شجىخ أٔٙز ٚأٔشطزٙب ف ٟاألردْ
العالمى لحقوق االنسان باالضافه الى بعض المواثٌق الدولٌه التى
ٚػٓ ِشزٚع ِشبروخ ٚأ٘ذافخ ٚإٌّبؽك اٌّظزٙذفخ .وّب رؾذصذ طّبػ
صادقت علٌها مصر .أما الٌوم الثانً تضمن تعرٌفات ومبادئ وقٌم
ػجذاٌؼش٠ش ػٓ ٚرشخ ثٕبء اٌمذراد اٌٛؽٕ١خ اٌز ٟػمذد فِ ٟبدثب ػّٓ
حقوق االنسان،وتضمن الٌوم االخٌر التعمق فى االستعراض الدورى
ِشزٚع ِشبروخ ،أِب أؽّذ ٠بغ ٟفمذ رؾذس ػٓ ِجبدرح ِبدثب ف ٟػْٛ١
الشامل الذى اخذ حٌزا كبٌرا من النقاشات واالسئلة من الشباب لرغبتهم
شجبثٙب ٚأ٘ذافٙب ٚأٔشطزٙب
فى التعرف على آلٌة االستعراض الدورى الشامل .واختتمت الورشة
ٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط ً١أضغظ هىا
بموضوع المشاركة المجتمعٌة ومستوٌاتها ووضع الشباب المشارك فى
الورشة خطة لتنفٌذ ندوة للتوعٌة حول موضوعات المشاركة المجتمعٌة
لقاء للتعرٌف بمبادرة "مادبا بعٌون شبابها"
والتى سٌتم تنفٌذها فى االسبوع االول من آب
لمزٌد من التفاصٌل أضغط هنا

مبادرة حقوقً تعقد ندوة حول قٌم وخصائص حقوق االنسان واهم
الحقوق االنسانٌة التً تحمٌها المواثٌق الدولٌة 2014

عقد فرٌق مبادرة "مادبا بعٌون شبابها" لقاء جمع أعضاء فرٌق المبادرة
وعدد من مؤسسات المجتمع المدنً الفاعلة فً محافظة مادبا إضافة إلى
شبكة أنهر .تم عقد اللقاء فً مركز تنمٌة المجتمع المحلً بتارٌخ
بالتنسٌق مع جمعٌة كارٌتاس -سوهاج عقدت مبادره حقوقً التً تهدف
"مادبا
 2014/8/25بهدف تعرٌف مؤسسات المجتمع المدنً بمبادرة
الى التوعٌة بقضاٌا حقوق الشباب وتفعٌل دورة المراة الشابة فى
بعٌون شبابها" وبحث سبل التعاون إلشراك هذه المؤسسات بالمبادرة
الحٌاة المجتمعٌة ،ندوه حول قٌم وخصائص حقوق االنسان واهم
وربطهم بجهود الشباب
الحقوق االنسانٌة التً تحمٌها المواثٌق الدولٌة.عقدت هذه الندوة
شمل اللقاء التعرٌف بمشروع "مشاركة" و"مبادرة مادبا بعٌون شبابها"
بتارٌخ  22/7/2014فً مركز طهطا بقرٌة الشٌخ مسعود وذلك
 ،حٌث ذكر الشباب ان "مادبا بعٌون شبابها" ،هً مبادرة قد أطلقها
بمشاركة شباب القرٌة
الشباب فً مادبا بهدف التصدي لمشكلة عزوف الشباب عن المشاركة فً
لمزٌد من التفاصٌل أضغط هنا
الحٌاة العامة بما فً ذلك العزوف عن العمل التطوعً والحٌاة الثقافٌة
والسٌاسٌة واالجتماعٌة ،حٌث تهدف المباردة إلى زٌادة مشاركة الشباب
فً الحٌاة العامة وتوفٌر مساحة أوسع للتعبٌر عن الرأي انطالقا ً من رؤٌة تنفٌذ نشاط (مسرح الشارع ) ضمن مبادرة "من حقً كأنسان" 2014
الشباب المشاركٌن فً المبادرة
ٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط ً١أضغظ هىا

أعضاء مبادرة "أسطر" ٌشاركون فً مقابلة تلفزٌونٌة فً التلفزٌون
االردنً الرسمً آب 2014

ضمن انشطة مبادرة "من حقً كإنسان" التً تنفذ فً محافظة اسوان
فً مصر قام أعضاء المبادرة بتنفٌذ نشاط (مسرح الشارع) بتارٌخ
 10/8/2014فً المحافظة.حٌث تم تنفٌذ النشاط علً مرحلتٌن.
تضمنت المرحلة االولى االعداد للنشاط من خالل االجتماع بالمشاركٌن
فً المبادرة بمقر المؤسسة واالتفاق على الفكرة العامة للنشاط وهً
شارك أعضاء مبادرة " أسطر" التً ٌتم تنفٌذها فً شرق عمان فً
قبول االخر والتعاٌش المشترك .وتم اٌضا ً خالل االجتماع وضع
مقابلة تلفزٌونٌة فً التلفزٌون األردنً الرسمً ضمن برنامج ٌوم
السٌنارٌو وتوزٌع االدوار بٌن المشاركٌن لتمثٌل المسرحٌة التً تدور
جدٌد وذلك ٌوم االربعاء الموافق  . 27/8/2014شارك فً اللقاء
احداثها حول قبٌلتٌن بٌنهم خصومة – وتطرأ مشكلة باحدى القبٌلتٌن
عبٌر التكـروري من شبكة أنهر الى جانب عبدهللا ابو محفوظ وبلقٌس
تجعلها تحتاج الً القبٌلة االخرى
نوار وهم من القٌادات الشابة فً مبادرة "اسطر" ضمن مشروع
وقد تضمنت المرحلة الثانٌة تنفٌذ النشاط بقرى مركز أسوان (
مشاركة
خالل اللقاء عبٌرالتكروري عن شبكة أنهر وأنشطتها فً األردن وعن األعقاب  -أبوالرٌش قبلى ) من خالل العرض المسرحً الذي ٌتناول

مشروع مشاركة وأهدافة والمناطق المستهدفة .كما تحدثت بلقٌس
فكرة قبول االخر والتعاٌش المشترك و كانت مدة العرض  10دقائق .
نوار عن المبادرة والمؤسسات الشرٌكة فً المبادرة و تابع عبدهللا ابو وحضر العرض  50شاب وشابة و العدٌد من ممثلً المجتمع من
المحفوظ الحدٌث عن أهداف المبادرة و الفئات المستهدفة و االنشطة معلمٌن و اعضاء مجلس محلً و رئٌس الوحدة المحلٌة وموظفٌن
المختلفة
حكومٌٌن واهالً القرٌة
لمزٌد من التفاصٌل اضغط هنا
لمزٌد من التفاصٌل اضغط هنا
فز٠ك ِجبدرح " أططز " ٠ؼمذٌ ْٚمبء ِغ اٌّزطٛػ – ٓ١اٍٛ٠ي 4102

مبادرة "وعٌنً ونمٌنً " تعقد ندوة عن المشاركة السٌاسٌة مصر-
2014

ػمذ فز٠ك ِجبدرح " أططز " اعزّبػب ً ٌزؼز٠ف اٌّزطٛػ ٓ١ثّجبدرر ُٙفٟ
ِزوش اٌٍّىخ رأ١ب فِ ٟإطظخ ٔٙز االردْ ثزبر٠خ  41/9/4102ثؾؼٛر
ِ 41زطٛع  ِٓ 8 ٚأػؼبء اٌفز٠ك اٌ ٝعبٔت وبدر ِشزٚع ِشبروخ ِٓ
شجىخ أٔٙز
رؼّٓ االعزّبع اٌززؽ١ت ثبٌّزطٛػٚ ٓ١رؼز٠ف ُٙثّشزٚع ِشبروخ ٚ
ِجبدرح "أططز "ٚ ،رؼز٠ف ُٙثبٌزذر٠ت ػٍِٙ ٝبراد ِؾ ٛاالِ١خ اٌذٞ
ط١زٍم ٗٔٛػّٓ اٌّجبدرح ٚ ،اٌذٚر اٌّزٛلغ ِٕ ُٙثؼذ ٘ذا اٌزذر٠ت
ٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط ً١أػغؾ ٕ٘ب

لألطالع على آخر أخبار مبادرتً "أسطر" و " مادبا
فً عٌون شبابها "اضغط هنا
عقد أعضاء مبادرة " وعٌنً ونمٌنً " ضمن مشروع "مشاركة" فً
الٌمن
مصر ندوة عن "المشاركة السٌاسٌة" ٌوم الثالثاء  12/8/2014فً
دورة تدرٌبٌة فً المسرح التفاعلً ضمن مبادرة "شاركنً حٌاتً "ز مركز الشباب بالحواتكة بحضور  60شخص .تم خاللها التعرٌف بأشكال
وصور المشاركة الفردٌة والجماعٌة من قبل المحاضر مدحت مورٌس
التً تشمل االنتخابات البرلمانٌة ،وعضوٌة األحزاب والنقابات المهنٌة
والعمالٌة والجمعٌات األهلٌة ومنظمات المجتمع المدنً جمٌعها .تم اٌضا
خالل اللقاء التطرق الى وسائل المشاركة السٌاسٌة ؛ االنتخابات،و
االستفتاء ،واألحزاب السٌاسٌة ،والجماعات الضاغطة (جمعٌات ،
نقابات  ،اقلٌات  ،اصحاب المصالح المشتركة).ة
لمزٌد من التفاصٌل أضغط هنا
مبادرة "وعٌنً ونمٌنً" تعقد ورشة تدرٌبٌة فً أسٌوط لمدة خمس أٌام
 آب 2014نظم الشباب مبادرة " شاركنً حٌاتً " دورة تدرٌبٌة فً المسرح
التفاعلً حول الشرعة الدولٌة لحقوق االنسان و اتفاقٌة مناهضة
التمٌٌز العنصري اضافة الى االعالن العالمً لحقوق االنسان لمدة
خمسة اٌام
ٚلذ شبرن ِ 01زذرثِ ٓ١خزظ ٓ١فِ ٟغبي اٌّظزػ وّزؽٍخ ا١ٌٚخ ٠زٍمٝ
فٙ١ب اٌّزذرث ْٛدٚرح خبطخ ف ٟاٌّظزػ اٌزفبػٍ ٟلجً ٔش ٌُٙٚاٌ ٝاٌّ١ذاْ
إللبِخ ِظبرػ رفبػٍ١خ رظزٙذف اٌفئبد االشذ فمزاً ِٓ اٌّٙش ٓ١اػبفخ اٌٝ
اٌّغزّغ اٌّؾٍ ٟفِ ٟذ٠ز٠خ ِؼٚ.ٓ١

لمزٌد من التفاصٌل اضغط هنا
مبادرة "مشاركة شباب" فً الٌمن تطلق مبادرات توعٌة مجتمعٌة

فى اطار تنفٌذ مبادرة وعٌنى ونمٌنى بمحافظة اسٌوط وبرعاٌة جمعٌة
تنمٌة المجتمع بالحواتكة وجمعٌة كل الناس باسٌوط وبالتنسٌق مع

جمعٌة المستقبل لحقوق االنسان بالوادى الجدٌد مركزالخارجة تم عقد
ورشة عمل على مدار خمسه اٌام خالل الفترة من 2014 /8/ 24-20
بمقر الجمعٌة بمركز الخارجة وبحضور  30مشارك الى جانب  8من
مشرفً و مٌسري التدرٌب
شارك فً هذا التدرٌب االستاذ مصطفى مهنى الخولى رئٌس مجلس
ادارة الجمعٌة واالستاذ حمادة محمد الصعٌدى رئٌس لجنة العالقات
العامة بالجمعٌة واالستاذ محمود محروص عبد الوهاب رئٌس لجنة
التطوع بالجمعٌة
لمزٌد من التفاصٌل أضغط هنا
مبادرة حقوقً تنظم مائدة مستدٌرة بعنوان " حقوق االنسان علً اجندة
تم تنفٌذ مبادرتً توعٌة مجتمعٌة ضمن مبادرة "مشاركة شباب" فً
االحزاب المصرٌة " – آب 2014
بنً الحارث فً الٌمن .كانت المبادرة االولى بعنوان " لٌش ال "  ،اما
المبادرة الثانٌة بعنوان "أنا و أنت"
كان شعار مبادرة " لٌش ال " هو ( النظافة ُرقً  ...ودٌـــن ) وهً
مهتمه بالتوعٌة المجتمعٌة بأهمٌة النظافة كسلوك انسانً راقً  ،وقد
تم انتاج فالش توعوي عن النظافة وتاثٌرها على المجتمع ،كما تم
عمل دورة توعوٌة لمدة ٌوم عن النظافة كونها جزء من حقوق
االنسان ،اما شعار المباردة " أنا و أنت " هو( نقرأ  ...لنرقى ) وهً
مهتمة بالتوعٌة الثقافٌة فً المجتمع بأهمٌة القراءة كثقافة بارزة فً
الشعوب الكبٌرة وأن القراءة تعتبر جزء من مشاركة المجتمع فً
التثقٌف والتعلٌم  ،وقد تم الى االن عمل استبٌان فً المنطقة بأهمٌة
القراءة ومدى فاعلٌتها فً المجتمع  ،وكما وتم توزٌع المنشورات
ضمن مشروع مشاركة فً مصر نظمت مبادرة "حقوقً" بتارٌخ
للتذكٌر باهمٌة القراءة
 27/8/2014مائدة مستدٌرة بعنوان " حقوق االنسان علً اجندة
لمزٌد من التفاصٌل اضغط هنا
االحزاب المصرٌة " نوقش فٌها دور االحزاب السٌاسٌة المصرٌة فً
دعم حركة حقوق االنسان وتأصٌل ثقافة الحقوق فً المجتمع .شارك
أعضاء مبادرة " مشاركة شباب" ٌنتجون فٌلم قصٌر – الٌمن
فٌها ممثلٌن عن خمس من االحزاب السٌاسٌة هً حزب الدستور ،
وحزب المصرٌٌن االحرار ،وحزب المصري االجتماعً الدٌموقراطً،
وحزب الكرامة  ،وحزب التحالف الشعبً االشتراكً
لمزٌد من التفاصٌل أضغط هنا
مبادرة حقوقً تنظم ورشة عمل بعنوان " مبادئ حقوق االنسان " فً
قرٌة نزلة عمارة – آب 2014

عمل شباب مبادرة "مشاركة شباب" على انتاج فٌلم قصٌر ٌتناول
مشاركة الشباب فً الحٌاة المدنٌة وتطوٌر المجتمع وحقوق االنسان.
ٌبٌن الفٌلم معاناة الناس وٌطرح قضاٌا مهمة فً منطقة بنً الحارث
وهً زواج القاصرات وتعلٌم الفتاه والتمٌٌز ضد اصحاب البشره
السوداء ،وانتشار حمل السالح ،والتمٌٌز ضد المعاقٌن ،وكذلك مشكلة
التلوث
وبعد اختتام المشاهد الدرامٌه ٌنتقل الفٌلم الى الطابع الوثائقً لٌتطرق
الى مبادرة "مشاركة شباب" ودور الشباب فً النهوض بالمجتمع من

ضمن مشروع مشاركة فً مصر عقدت مبادرة "حقوقً" ورشة عمل
خالل الدوره التدرٌبٌه التً ُعقدت للمشاركٌن حول المشاركه
لمدة ٌوم واحد بعنوان " مبادئ حقوق االنسان " فً قرٌة نزلة عمارة
المجتمعٌة .كما وٌحتوي على مقابالت مع شخصٌات مثل عضو
مجلس النواب وإمام جامع وأمرأه تربوٌة ،أضافة الشباب المشاركٌن التابعة لمركز طهطا بتارٌخ 26/8/2014
تناولت الورشة شرح لمبادئ حقوق االنسان واستعراض أهم مواد
حٌث ٌبٌن أهمٌة دور الشباب فً المشاركة المجتمعٌة
األعالن العالمً لحقوق األنسان باإلضافة الً العدٌد من األنشطة
لمزٌد من التفاصٌل اضغط هنا
التفاعلٌة التً تهدف لتعمٌق فهم قٌم ومبادئ حقوق االنسان لدى
المشاركٌن باالضافة الً تعرٌفهم بأهم آلٌات حماٌة حقوق االنسان فً
بدء المرحلة األخٌرة ضمن مبادرة "مشاركة شباب" الٌمن – آب
مصر وكٌف ٌمكنهم استخدام تلك اآللٌات فً الدفاع عن حقوقهم
2014
لمزٌد من التفاصٌل أضغط هنا
فرٌق مبادرة " من حقً كأنسان" ٌنظمون معسكرا تدرٌبٌا للشباب– اٌلول
2014

بدأ فرٌق " مشاركة شباب " فً منطقة بنً الحارث فً الٌمن
بتارٌخ  18/8/2014بحضور ثالثة من أعضاء الفرٌق بالتحضٌر
للمرحلة األخٌرة من المبادرة وهً عمل ندوة للتذكٌر بأهمٌة دور
الشباب فً المشاركة المجتمعٌة ،هذا وٌتم التحضٌر لحفل تدشٌن
وإختتام المبادرة من خالل إعداد الفقرات الخاصة بالحفل من قبل القادة
الشباب .و
ضمن مشروع مشاركة فً مصر عقد فرٌق مبادرة " من حقً كأنسان"
فز٠ك ِجبدرح "ِشبروخ شجبة" ٠ؼمذٔ ْٚذٚح ثؼٕٛاْ اٌّشبروخ
اٌّغزّؼ١خ – اٍٛ٠ي 4102

معسكراً تثقٌفٌا ً بمركز شباب مدٌنة اسوان بتارٌخ  17/9/2014بحضور
 25من الشباب
سبق المعكسر عقد اجتماع تحضٌري لتحضٌر انشطة المعسكر تاله عقد
المعكسر الذي بدأ بكلمة ترحبٌة من قبل االستاذة صفٌناز محمد ،المدٌرة
التنفٌذٌة لمؤسسة مصرٌٌن بال حدود رحبت من خاللها بالمشاركٌن .كما
القى االستاذ مصطفى الغول منسق مشاركة باسوان كلمة تعرٌفٌة بشمروع
مشاركة
للمزٌد من التفاصٌل اضغط هنا

لألطالع على آخر أخبار مبادرات مصر الرجاء أضغط
هنا
ػمذ فز٠ك ِجبدرح " ِشبروخ شجبة " ٔذٚح ثؼٕٛاْ اٌّشبروخ
اٌّغزّؼ١خ ثزبر٠خ  6/9/4102فِٕ ٟطمخ ثٕ ٟاٌؾبرس
رؼّٕذ إٌذٚح إٌمبع ػٍ ٝصبلصخ ِؾبٚر  ٟ٘ٚأّ٘١خ دٚر اٌشجبة فٟ
اٌّشبروخ اٌّغزّؼ١خ  ٚ ،أّ٘١خ دٚر اٌّزأح ٚ ،أّ٘١خ دٚر إٌّظّبد
ٚاٌّجبدراد ف ٟرؼش٠ش اٌّشبروخ اٌّغزّؼ١خ ف ٟاٌّغزّغ
٘ذا ٚرُ رجبدي ٌآلراء ث ٓ١اٌّذرثٚ ٓ١اٌؾؼٛر  ٚاٌزطزق اٌ ٝاٌؼٛاًِ
اٌّظججخ إلػؼبف دٚر اٌشجبة ٚو١ف١خ ػبلعٙبٌ ،زؼش٠ش ل ُ١اٌّشبروخ
اٌّغزّؼ١خ ػٕذ اٌشجبة ثشىً خبص ٚاٌّغزّغ ثشىً ػبَ

تونس
فرٌق مشاركة فً تونس ٌعقد عدد من االجتماعات التحضرٌة لمبادرة "
االدماج االجتماعً و ظاهرة المخدرات فً أوساط الشبان والشابات:
تونس والكاف نموذجا" آب 2014

ٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط ً١اضغظ هىا

ٌؤلؽبلع ػٍ ٝآخز أخجبر ِجبدراد اٌ ّٓ١اٌزعبء أضغظ
هىا
المغرب
ِجبدرح "اٌزز٠ٚظ ٌضمبفخ ؽمٛق االٔظبْ ف ٟاٌّغـزة" ٠ؼمذ ْٚػذد ِٓ
االعزّبػبد
ػّٓ ِشزٚع ِشبروخ ف ٟاٌّغزة ػمذ فز٠ك ِجبدرح "اٌزز٠ٚظ ٌضمبفخ
ؽمٛق االٔظبْ ف ٟاٌّغـزة" اعزّبػب فٔ ٟبد ٞاٌظىبو ٓ١ثؾؼٛر خّظخ
ِٓ أػؼبء اٌفز٠ك ثزبر٠خ ٚ. 0/5/4102
ضمن أنشطة مشروع مشاركة فً تونس عقد أعضاء مبادرة " االدماج
،
اٌزٕظ١ك
ٌغٕخ
(
ٟ٘ٚ
اٌٍغبْ
رؼّٓ االعزّبع رؾذ٠ذ اٌّظإ ٌْٛٚػٓ
االجتماعً و ظاهرة المخدرات فً أوساط الشبان والشابات :تونس
ٌٚغٕخ اٌّزبثؼخ ٌٚ ،غٕخ اٌزخط١ؾ  ٚ ،اٌٍغٕخ اٌزمٕ١خ  ٚ ،اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ ٚ،
والكاف نموذجا" أجتماعا بتارٌخ  5/8/2014لتحضٌر نشاط فلم قصٌر
ٌغٕخ االػبلَ ٚاٌزٛاطً ٌٚ ،غٕخ اٌزٕش١ؾ) ٚ ،رُ ا٠ؼب ٚػغ اٌخطخ اٌىٍ١خ
حٌث تم تقسٌم االدوار حسب خبرات واختصاصات المشاركٌن .سعى
ٌؤلٔشطخ  ٟ٘ٚػجبرح ػٓ ؽّبلد رٛػ١خ  ٚأٔشطخ اشؼبػ١خ رظزٙذف
جمٌع المشاركون لبلوغ الهدف المطلوب وقاموا بتحدٌد الشخصٌات
اٌشجبة داخً ٚخبرط اٌغّؼ١بد ٚاٌّإطظبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚ ،ػًّ دٚراد
والجوانب التقنٌة بمساعدة طاهر بن خلٌفة .حٌث من المخطط له ان ٌتم
رذر٠ج١خ ٚٚرع ػًّ
رٙذف ِجبدرح "اٌزز٠ٚظ ٌضمبفخ ؽمٛق االٔظبْ ف ٟاٌّغـزة" أٌ ٝشز صمبفخ استخدام الفٌلم كاحد وسائل الحملة التوعٌة التً سٌنفذها الفرٌق فً
ؽمٛق االٔظبْ  ٚاٌٛػ ٟثٙب رٛط١غ رلؼزٙب ف ٟاٌّغزّغ رؼشس اؽززاَ ؽمٛق مدٌنتً تونس والكاف
لمزٌد من التفاصٌل اضغط هنا
اإلٔظبْ  ٚاٌؾز٠بد األطبط١خ

فز٠ك ِشبروخ ف ٟاٌّغزة ٠ؼمذ أعزّبػبَ ِٛطؼب َ ٌٍزؾؼ١ز أؽبلق اٌّجبدراد شباب مبادرة تونس والكاف ٌنظمون أول حملة توعوٌة ضد المخدرات
اٌّؾٍ١خ – اٍٛ٠ي 4102
– اٌلول 4102

ػمذ شجبة فز٠ك ِشبروخ ثذار اٌشجبة اٌجطؾبء ثزبر٠خ  40/9/4102ضمن مشروع مشاركة فً تونس و الكاف نظم اعضاء مبادرة "
أعزّبػب َ ِٛطؼب ً ٌٍٛلٛف ػٍ ٝآخز ٌّظبد أؽبلق اٌّجبدراد اٌّؾٍ١خ
االدماج االجتماعً و ظاهرة المخدرات فً أوساط الشبان والشابات:
رؼّٓ االعزّبع رؾذ٠ذ ِٛػذ أؽبلق اٌّجبدراد اٌضبلس
تونس والكاف نموذجا " اول حملة توعوٌة ضد المخدرات بنادي
ثزبر٠خِٕٚ ، 0/01/4102بلشخ رفؼ ً١دٚر اٌشجبة ػٍ ٝاٌجٛاثخ
الشباب والطفولة بمدٌنة تونس وبمعتمدٌة الدهمانً بمدٌنة الكاف
االٌىزز١ٔٚخ  ٚئٔشبء لظُ ف ٟاٌجٛاثخ اإلٌىزز١ٔٚخ خبص ثبٌّٕزذٜ
بتارٌخ 42/9/4102
اإللٌٍٍ ّٟ١شجبةٚ ،رُ االرفبق ػٍ ٝرشى ً١فز٠ك ػًّ ألػذاد اٌّغٍخ
تضمن البرنامج عدة أنشطة حول تفاعل الشباب فً المجتمع المدنً
االٌىزز١ٔٚخ
٘ذا وّب رّذ ِٕبلشخ إٌّزذ ٜااللٌٍٍ ّٟ١شبة اٌّزٛلغ رٕظ ّٗ١ف ٟاألردْ وعالقة المخدرات بحٌاة الشاب التونسً ،تم تطبٌق المهارات التً
خبلي األطجٛع األٚي ِٓ شٙز ؽش٠زاْ  4102ثٕب َء ػٍ ٝالززاػ اٌشجبة ،اكتسبت خالل الدورة التدرٌبٌة ضمن مشروع مشاركة
ً
كان تفاعل المشاركٌن وحضورهم خالل الحملة مشجعا ومحفزا لتقدٌم
ٚرُ الززاػ ِغّٛػخ ِٓ األٔشطخ اٌزّ٠ ٟىٓ اػزّبد٘ب ف ٟإٌّزذٜ
االفضل ،هذا وقد أعجب المشاركون بفكرة المشروع الذي مس جانب
اٌذٌٍ ٌٟٚشجبة رزٍخض ف ٟػمذ ٌمبءاد ِشززوخ ث ٓ١اٌشجبة اٌذٓ٠
ػٍّٛا ػٍٔ ٝفض اٌّٛػٛع ف ٟثٍذاْ ِخزٍفخ ِٓ اعً رجبدي اٌزغبرة  ٚواقعً وهام فً حٌاتهم االجتماعٌة وابدوا رغبتهم بتنفٌذ المزٌد االنشطة
اٌخجزاد ثِ ٚ ُٕٙ١ؼزفخ اٌى١ف١خ اٌز ٟرُ اٌزؼبؽِ ٟغ ٔفض اٌّٛػٛع ف ٟوتم عرض فلم خاص بمشروع مشاركة ،كانت تجربة رائعة وعمل مثمر

ثٍذاْ ِخزٍفخ ِضبل اعزّبع ِغٛػخ سٚاط اٌمبطزاد ف ٟوً ِٓ اٌّغزة ضمن روح الفرٌق المتكامل
 ٚاٌِٚ،ّٓ١مبرٔخ اٌٛػغ اٌؾمٛل ٟف ٟوً ثٍذ ل١بطب ػٍ ٝاٌظؼٛثبد اٌز ٟلمزٌد من التفاصٌل اضغط هنا
ٛ٠عٙٙب اٌشجبة ف ٟاٌؼًّ فِ ٟغبي ؽمٛق اإلٔظبْ ٚرجبدي اٌّٛاػ١غ
ٚاٌخجزاد ث ٓ١اٌذٚي اٌّشبروخ ف ٟاٌّشزٚع ٚػمذ س٠براد ِ١ذأ١خ
لالستماع الى اذاعة مبادرة تونس الرجاء الضغط هنا
ٌّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٌٍٔ ٟزؼزف ػٍ ٝاٌ١خ ػٍّٙب
ٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط ً١اضغظ هىا
فز٠ك ِشبروخ ف ٟاٌّغزة ٠ؼمذ ْٚاعزّبػب ً ٌّٕبلشخ أٔشطخ اٌّجبدراد
اٍٛ٠ي4102 -

لألطالع على آخر أخبار مبادرات تونس الرجاء الضغط
هنا
ننصح بقراءة
التطوع  ،إنسانية  -المتطوعة اسراءالتطوع أضغط هنا
تجربتي كمتطوعة  -المتطوعة سماح أضغط هنا

التطوع  -المتطوعة بيان أضغط هنا
يومي االول في انهر  -المتطوعة رحمة أضغط هنا
ػّٓ ِشزٚع ِشبروخ ف ٟاٌّغزة ػمذ اٌفز٠ك ئعزّبػبً ٌّٕبلشخ أٔشطخ التطوع  -المتطوعة شيرين مقبل أضغط هنا
اٌّجبدراد ثؾؼٛر  ِٓ 9أػؼبء اٌفز٠ك ثزبر٠خ  49/9/4102ثّمٝٙ
ر٠ىض
رؼّٓ األعزّبع رٛس٠غ اٌّٙبَ ػٍ ٝأػؼبء اٌفز٠كٚ ،اٌزذل١ك ف ٟأٔشطخ
اٌّزؽٍخ األٌ ٌٝٚىً ِجبدرح ،وّب رُ ا٠ؼب ً ِٕبلشخ ٔشبؽ ئؽبلق
اٌّجبدرادٚٚ،ػغ عذٌٚخ سِٕ١خ ٌزٕف١ذ اٌّجبدراد
٘ذا ٚلذ رُ رؾذ٠ذ ِٛػذ ئؽبلق اٌّجبدراد ثزبر٠خ  8رشز ٓ٠االٚي
 ٚ 4102اٌؼًّ ػٍ ٝاػذاد ػزع ِزئٌٍّ ٟجبدراد اٌضبلصخ
ٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط ً١اضغظ هىا

ما هً اخر المدونات لالطالع اضغط هنا *

ٌؤلؽبلع ػٍ ٝآخز أخجبر ِجبدراد اٌّغزة اٌزعبء أضغظ
هىا
ِمبؽغ ف١ذٛ٠
لمشاهدج الفالط التىعىي لمشروع مشاركح
شثاب اضغظ هىا

لزٌارة المكتبة االلكترونٌة الخاصة بمشروع
مشاركة اضغط هنا

لمشاهدج مقاتلح اعضاء مثادرج"مادتا تعٍىن شثاتها" على
التلفزٌىن االردوً الرصمً آب  4102أضغظ هىا
لزٌارة المنتدى الشبابً الخاص بمشروع
لمشاهدج مقاتلح أعضاء مثادرج "أصطر" على التلفزٌىن مشاركة اضغط هنا
االردوً الرصمً آب  4102اضغظ هىا

لمشاهدج مضٍرج مشرروع مشاركح شثاب اضغظ هىا
لإلطالع على أخر الفٍدٌىهاخ اضغظ هىا
لالطالع على ما الجدٌد للبوابة االلكترونٌة اضغط هنا
ٔشزاد ِشبروخ األخجبر٠خ  :س
النشرة األخبارٌة الثانٌة لمشروع مشاركة 14
آب  2014أضغط هنا
النشرة اإلخبارٌة األولى لمشروع مشاركة  15نٌسان
 2014أضغط هنا

أْ ٔى ْٛشجبة فبػبل ٕ٘ب لّخ اٌزؾذٞ

الشرٌك االقلٌمً للمشروع

اٌشجىخ اٌؼزث١خ ٌٍززث١خ اٌّذٔ١خ (أٔٙز) ٘ ٟشجىخ ئلٍ١ّ١خ غ١ز ؽى١ِٛخ،
غ١ز رثؾ١خ ٌٍّٕظّبد ٚاٌّإطظبد اٌؼبٍِخ فِ ٟغبي اٌززث١خ ػٍ ٝؽمٛق
اإلٔظبْ ٚاٌّٛاؽٕخ فِٕ ٟطمخ اٌشزق األٚطؾ ٚشّبي أفز٠م١بٚ .رمَٛ
خدٌجة سوٌسً
رؤ٠زٙب ػٍ ٝاٌزأص١ز ػٍ ٝاٌظ١بطبد ٚاٌزشز٠ؼبد اٌز ٟرؼّٓ رؼش٠ش
القادة
وإحدى
التنمٌة
حول
للبحث
التونسٌات
النساء
جمعٌة
ناشطة فً
ٚرطج١ك لٚ ُ١صمبفخ ؽمٛق اإلٔظبْ ٚاٌّٛاؽٕخٔ ،ؾِ ٛغزّغ رظٛد فٗ١
الشباب لمشروع ِشبروخ ثزٔٛض
اٌؼذاٌخ االعزّبػ١خِّٙٚ .خ أٔٙز ،وّب ارفمذ ػٍٙ١ب اٌغّؼ١خ اٌؼبِخٟ٘ ،
وبْ شجبة رٔٛض ٚلٛد اٌؾزان اٌشؼجٚ ٟطٛد اٌزفغ ٚاٌزّزد ئال أٔٗ ٌُ
وّب ٔ" : ٍٟ٠ؾٓ ،اٌشجىخ اٌؼزث١خ ٌٍززث١خ اٌّذٔ١خ – أٔٙز – شجىخ ػزث١خ
٠ؾظ ٝثفزطزٗ ٌٍّظبّ٘خ ف ٟاٌزل ٟثٛؽٕٗ ؽ١ش رُ الظبئٗ ِٓ ِزاوش
اٌم١بدح ف ٟاٌذٌٚخ فىبٔذ ٔظجخ اٌشجبة ف ٟاٌمٛائُ اإلٔزخبث١خ ف 23 ٟأوزٛثز ِظزمٍخ غ١ز ؽى١ِٛخ رؼًّ ِٓ أعً رٛؽ١ذ اٌغٛٙد ٚاٌزٕظ١ك ثِٕ ٓ١ظّبد
 2011ػؼ١فخ عذاً وّب ٌُ ٠زّىٓ ِٓ ِٕبطت اٌم١بدح ف ٟاالؽشاة اٌظ١بط١خ اٌّغزّغ اٌّذٔ ٟاٌّخزٍفخ اٌّؼٕ١خ ثزؼٍ ُ١ؽمٛق اإلٔظبْ ٚاٌّٛاؽٕخ ِٓ
ئال ثؼغ اٌشجبة ٚوبٔٛا ثّضبثخ طٛر رخذَ اٌذػب٠خ اٌؾشث١خ د ْٚأْ رظبُ٘
أعً اٌزأص١ز ػً اٌظ١بطبد ٚاإلعزاءاد ٚاألٔظّخ اٌزطّ١خ ٚغ١ز اٌزطّ١خ
فؼبلً ف ٟاٌمزار اٌؾشث ٚ ٟال ٕٔظ ٝا٠ؼب أٗ ٌُ ٠ىٓ ٌٍشجبة ف ٟدطزٛرٔب
اٌغذ٠ذ ٔظ١ت ؽ١ش ٌُ ٠زؼّٓ ا ٞفظً ٠ؼّٓ ؽمٛق اٌشجبة اٌّخزٍفخ ٚوً ف ٟطج ً١ػّبْ اػزّبد رشز٠ؼبد رؾززَ ؽمٛق اإلٔظبْ ٚوزاِزٗ"س
تشرٌعات تحترم حقوق اإلنسان وكرامته"ز
٘ذا فؼبل ػٓ اٌطجمخ اٌظ١بط١خ ثبوٍّٙب ِٓ ؽىِٛخ ئٌِ ٝؼبرػخ ٚاٌزٟ

طؼذ ف ٟوً إٌّبطجبد ئٌ ٝرذع ٓ١اٌشجبة ٚرؾ ٍٗ٠ٛئٌِ ٝفؼٛي ثٗ ٠زغ١ز
ِٛلؼٗ ف ٟاٌغٍّخ ثّب ٠زّبشِٚ ٝظبٌؾّٛٙلذ رٛاطً ٘ذا اٌٛػغ ئٌ ٝاٌَٛ١
ؽ١ش ٚف ٟئؽبر اٌزؾؼ١ز ٌئلٔزخبثبد اٌّمجٍخ ٚثؼذ رمذ ُ٠االؽشاة ٌمٛائُّٙ
اإلٔزخبث١خ الؽظٕب أْ ٔظجخ اٌشجبة اٌّززشؼ ػٓ االؽشاة اٌىجز ٜػئٍ١خ
عذاً ِٚخش٠خ وأٔ٠ ُٙؾب ٌْٛٚئػبدح طٕ١بر ٛ٠اإلٔزخبثبد اٌفبرؽخ ٕ٘ٚب وبٔذ
اٌّفبعأح اٌز ٟلذ ٔؼجز ػٕٙب ثبٌمٛي ئٔب ٌىُ ثبٌّزطبد فجؼذ ثزٚس ِب طّٟ

لمزٌد من المعلومات الرجاء اضغط هنا

ثبٌزٕظّ١بد اٌشجبث١خ ٔغؼ اٌشجبة اٌزٔٛظ ٟف ٟاٌذخٛي ثمٛح ٌٙذٖ اٌّؼزوخ
ثمٛائُ ِّضٍخ ػٓ وً اٌٛال٠بد رؾذ رظّ١بد ِخزٍفخ ٚا٠ذٌٛٛ٠ع١بد ِخزٍفخ
ئال أْ اٌغب٠خ ٚاؽذح  ٟ٘ٚػّبْ ؽظٛظ اٌشجبة ف ٟاٌّظبّ٘خ ف ٟئدارح
دٚاٌ١ت اٌذٌٚخ ثً ٔ ٌُٚىزف ٟثذٌه فمؾ فمذ رطٛع ػذ٠ذ اٌشبثبد ٚاٌشجبْ ِٓ
ِخزٍف ٚال٠بد اٌغّٛٙر٠خ ِغ اٌ١ٙئخ اٌؼٍ١ب اٌّظزمٍخ ٌئلٔزخبثبد ٌؼّبْ
ط١زٚرح ٔٚغبػ ٘ذٖ اٌزغزثخ فبرخذ ٘ذا اٌزطٛع أشىبي ِخزٍفخ ِِٕٓ ُٙ
اخزبرٚا اٌؾّبلد اٌزٛػ٠ٛخ ثأّ٘١خ اٌٛاعت اإلٔزخبثٚ ٟؽش اٌّٛاؽٕ ٓ١ػٍٝ
اٌزظ٠ٛذ ٚاخز ْٚاشزفٛا ػٍ ٝرظغ ً١إٌبخجٚ ٓ١ثؼغ لزرٚا اإلشزاف
ػٍ ٝاٌظٕبد٠ك خبلي اٌؼٍّ١خ اإلٔزخبث١خ ٌؼّبْ ٔشا٘زٙب ٚشفبف١زٙب ٚثٙذا
ٔى ْٛلذ ِزرٔب رطبٌخ ِفبد٘ب أْ " ٔؾٓ لٛاَ اٌّغزّغ ٚال ِظزمجً ٌٙذٖ
اٌجبلد دِ ْٚشبروزٕب ٔ ٌٓ .ظّؼ أْ ٔى ْٛؽطت ِؾزلخ ٌؾظبة أ ٞؽزف
ثً طٕى ْٛاٌّبء اٌذ٠ ٞطفء إٌ١زاْ اٌز ٟرٛلذٙٔٚب ؽّؼب ً ف ٟاٌظٍطخ

ِٓ ٔؾٓ
ٕ٠فذ ِشزٚع "ِشبروخ" ِٓ لجً اٌّزوش
اٌذٌ ٌٟٚزؼٍ ُ١ؽمٛق اإلٔظبْ -
ئو٠ٛزبص ِٕ ٟ٘ٚظّخ وٕذ٠خ غ١ز
ؽى١ِٛخ ٚغ١ز رثؾ١خ ،رظؼ ٝئٌٝ
إٌٛٙع ثبٌذّٛ٠لزاؽ١خ ٚرؾم١ك اٌزّٕ١خ
اٌجشز٠خ ٚاٌظبلَ ٚاٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ
ٚاؽززاَ ؽمٛق االٔظبْ ِٓ خبلي ثزاِظ
رؼٍ١ّ١خ ِجزىزح ف ٟوٕذا ٚؽٛي اٌؼبٌُٚ .لذ
لبِذ ئو٠ٛزبص ثزمذ ُ٠اٌجزاِظ فِٕ ٟطمخ
اٌشزق األٚطؾ ٚشّبي افز٠م١ب ِٕذ ػبَ
 ،4112ثبٌززو١ش ػٍ ٝثٕبء لذراد
ِؼٍّ ٟؽمٛق االٔظبْ ٌٍٕٛٙع
ثبٌّظبٚاح ث ٓ١اٌغٕظٚ ،ٓ١اٌّٛاؽٕخ
إٌشطخ ٚاٌّشبروخ ف ٟؽً إٌّبسػبد
ثبٌٛطبئً اٌظٍّ١خ.
صمم مشروع "مشاركة" الذي ٌمول
من قبل االتحاد األوروبً ومؤسسة
فورد لمساعدة الشباب فً الدول
المستهدفة على المشاركة بشكل أكثر
فعالٌة فً النهوض بالدٌمقراطٌة
والمساواة والحقوق والحرٌات
األساسٌةٌ .هدف المشروع إلى تعزٌز
قدرات الشباب ،ومؤسسات المجتمع
المدنً الستخدام معاٌٌر وآلٌات حقوق
اإلنسان لنشر مبادئ المساواة والتنوع

شزوبء ِغّٛػخ ِشبروخ فٟ
اٌذٚي اٌؼزث١خ

ِىٔٛبد اٌّشزٚع


أٔشطخ ٌجٕبء اٌمذراد



ؽّبلد رؼجئخ ِٚجبدراد
ٚؽٕ١خ



ثٕبء ٚرؼش٠ش اٌشجىبد اٌشجبث١خ
رط٠ٛز ِغّٛػخ أدٚاد ٌذِظ
اٌشجبة
اٌزخط١ؾ ٚاٌّزبثؼخ ٚاٌزمُ١١



أكادٌمٍح التغٍٍر للدراصاخ
الدٌمقراطٍح والتىمىٌح
(األردن)



مؤصضح تىمٍح القٍاداخ الشاتح
(الٍمه)





مؤصضح حىرس للتىمٍح
والتدرٌة (مصر)





جمعٍح الىضاء التىوضٍاخ
للثحث حىل التىمٍح (تىوش)



الجمعٍح المغرتٍح لترتٍح
الشثٍثح (المغرب)

وعدم التمٌٌز والوصول إلى العدالة
الخاصة بالشباب .مدة المشروع ثالث
سنوات وٌتم تنفٌذه فً كل من مصر
واألردن والمغرب وتونس والٌمن.
ٌٍّش٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ،اٌزعبء اٌؼغؾهىا
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