أهم هحائج املبادرة
 جعشست قدرات  24شاب ( %50على ألاقل إهاث) على اسحخدام معاًير
وآلُات حقىق إلاوسان ليشز مبادئ املساواة والحىىع وعدم الحمُيز والزبط
بُنها وبين القضاًا املىجىدة في مجحمعهم
 ثطىرت معارف ومهارات  24شاب ( %50على ألاقل إهاث) على إدماج مبادئ
وآلُات حقىق إلاوسان في عملهم وحشد غيرهم مً الشباب وهقل ثجاربهم
واملشارلة في الحىار املحعلق بالسُاسات

مشزوع مشارلة "جعشٍش الشبهات إلاقلُمُة للشباب مً أجل النهىض بحقىق
إلاوسان واملشارلة الدًمىقزاطُة في الشزق ألاوسط وشمال أفزٍقُا"
صمم مشزوع "مشارلة" الذي ًمىل مً قبل ألاثحاد ألاوروبي
ومؤسسة فىرد ملساعدة الشباب في الدول املستهدفة في مل مً مصز
وألاردن واملغزب وثىوس والُمً على املشارلة بشهل ألثر فعالُة في
النهىض بالدًمقزاطُة واملساواة والحقىق والحزٍات ألاساسُة.
يهدف مشزوع "مشارلة" إلى جعشٍش قدرات الشباب ،ومؤسسات املجحمع املدوي ألسحخدام

معاًير وآلُات حقىق إلاوسان ليشز مبادئ املساواة والحىىع وعدم الحمُيز والىصىل إلى

 49 شاب ( %50على ألاقل إهاث) ثم بىاء قدراتهم وثمنُنهم بهدف سٍادة
مشارلتهم في الحُاة العامة وثىفير مساحة أوسع لهم للحعبير عً آرائهم

العدالة الخاصة بالشباب.

 500 شاب وشابة شارلىا في أوشطة املبادرة املخحلفة

ٌعحمد مشزوع "مشارلة" على الدور الحُىي الذي ًلعبه الشباب في الشزق ألاوسط

 7 مؤسسات مجحمع مدوي في محافظة مادبا اهخزطت في أوشطة املبادرة مً
خالل ثقدًم الدعم واسحقبال محطىعين مً فزٍق املبادرة

وشمال أفزٍقُا وَساعد في دمج الشباب في املشارلة بشهل ألثر فعالُة ووشاطا للنهىض
بحقىق إلاوسان والدًمقزاطُة والحزٍات في مجحمعاتهم.

 4 صىاع قزار اهدمجى ا في أوشطة املبادرة وألدوا دعمهم للشباب
 سادت جقة الشباب بأهفسهم وساد احترامهم لذاتهم وثطىر مفهىم الذات
إلاًجابي لديهم رغبتهم بىقل الحجزبة إلى شباب آخزًٍ
ً
 أصبحت مؤسسات املجحمع املدوي ألثر وعُا بأولىٍات الشباب واهحماماتهم
وأهمُة دورهم في جعشٍش املشارلة الدًمقزاطُة والنهىض بالحقىق والحزٍات

.

مبادرة "مادبا بعُىن شبابها" وحقىق الاوسان
 ثىصُات ثقزٍز الاسحعزاض الدوري الشامل  2013التي وافقت عليها الحنىمة
ألاردهُة والتي ثزلش على عمان حزٍة الحعبير عً الزأي وثىسُع إشزاك عامة
الجمهىر في عملُة صىع القزار ،وعمان مشارلة املزأة في الحُاة العامة
والسُاسُة
 العهد الدولي الخاص بالحقىق املدهُة والسُاسُة والذي ٌشمل املىاد:
 حزٍة الزأي والحعبير (املادة )19
ّ
ّ
 حق مل مىاطً في املشارلة في جسُير ألامىر العامة والاهحخاب والترشح
والىصىل إلى الخدمات العامة في بلده (املادة )25
 العهد الدولي الخاص بالحقىق الاقحصادًة والاجحماعُة والثقافُة:
 املساواة بين الزجال واليساء (املادة )3

مبادرة "مادبا بعُىن شبابها"
حماًة الحق في املشارلة
اهبثقت لجشء مً مشزوع "مشارلة"

الشبنة العزبُة للتربُة املدهُة  -أنهز
شبكت عربيت غير حكوميت مسخقلت ،حعمل على جوحيد الجهود والخيسيق بين املؤسساث
العاملت في مجال التربيت على حقوق إلاوسان واملواطىت على اخخالف أهواعها وحعزيز
دورها في مجال التربيت على حقوق إلاوسان واملواطىت

مادبا بعُىن
للحىاصل معىا :
هاشم لبابدة0798545954 :
محمد معايعت0788011771 :

مكخب أنهر www.anhre.net , +962 -6 -5560497 :
مىقع مشزوع مشارلة www.mosharka.net :

شبابها هي مبادرة أطلقها مجمىعة مً الش باب والش ابات

ف ي مادب ا ع مً مش زوع مش ارلة به دف سٍ ادة مش ارلة الش باب ف ي الحُ اة
ً
العام ة وث ىفير مس احة أوس ع للحعبُ ز ع ً ال زأي اهطالق ا م ً ر ٍ ة الش باب
املشارلين في املبادرة

