مبادزة أططس و حقىو إلاوظان






جىصُاث جقسٍس لاطخعساض الدوزي الشامل عام  5102التي وافقذ عليها
الحكىمه ألازدهُت والتي جسكص على مىاصلت الجهىد لظمان شٍادة الىصىل إ ى
حعلُم جُد للجمُع واجخاذ جدابير فعاله جسكص على الحق في الخعلُم ومىاصلت
الجهىد لخعصٍص وحماًت هرا الحق
املاده  52مً ألاع ن العاملي لحقىو إلاوظان والتي جىص على حق كل شخص في
الخعلُم
ً
اجفاقُت حقىو الطفل وجحدًدا املادة  58التي جؤكد على حق الطفل في الخعلُم.
املادة  2طمً البىد الثاوي مً الدطخىز ألازدوي " جكفل الدولت العمل والخعلُم
طمً حدود إمكاهُاتها وجكفل الطمأهِىت وجكافؤ الفسص لجمُع ألازدهُين"

الخطىاث ال حقت

الفئاث املظتهدفت
الفسٍ ققق ألاطا :ي:حشققمل املبققادزة 05عظ ققى مققً ب ققباب
وب ققاباث ب ققسو عم ققان ق ققامىا ب ققئط و املب ققادزة ط ققمً
مشسوع مشازكت.
حعمل املبادزة مع  52مخطىع ومخطىعت على ألاقل جم
جقىٍت قدزاتهم على مهازاث محى ألامُت لألطفال
ًخىقققع الىصققىل إ ققى  021طفققل مققً عمققس  8-7طققىىاث
فِظ ققخت م ققدازض مق رح ققه م ققً مى ققاطق جب ققل الى ُق ق
وجُل الىصس والهابمي الشما ي

مشسوع مشازكت"حعصٍص الشبكاث إلاقلُمُت للشباب مً أجل النهىض بحقىو
إلاوظان واملشازكت الدًمىقساطُت في الشسو ألاوطط وبمال أفسٍقُا"



"

أطخقطاب املخطىعين الشباب مً املىاطق

صمم مشسوع "مشازكت" الري ًمىل مً قبل لاجحاد ألاوزوبي ومؤطظت

املظتهدفت للمسحلت القادمت مً املبادزة التي جمخد

فىزد ملظاعدة الشباب في الدول املظتهدفت في كل مً مصس وألازدن واملغسب

حتى نهاًت 5102

وجىوع والُمً على املشازكت بشكل أكثر فعالُت في النهىض بالدًمقساطُت

 جقىٍت قدزاث الشباب املخطىعين على مهازاث محى
ألامُت لألطفال


اجخاذ إجساءاث حعاوهُه لخعصٍص دوز الشباب بالخغُير
والخىاصل مع صىاع القساز ومؤطظاث املجخمع
املدوي



جىفُر جلظاث محى أمُت مع ألاطفال مً قبل فسٍق
املخطىعين

واملظاواة والحقىو والحسٍاث ألاطاطُت.
يهدف مشسوع "مشازكت" إ ى حعصٍص قدزاث الشباب ومؤطظاث املجخمع املدوي ألطخخدام معاًير وآلُاث
حقىو إلاوظان ليشس مبادا املظاواة والخىىع وعدم الخمُيز والىصىل إ ى العدالت الخاصت بالشباب.
ٌعخمد مشسوع "مشازكت" على الدوز الحُىي الري ًلعبه الشباب في الشسو ألاوطط وبمال أفسٍقُا
وَظاعد في دمج الشباب في املشازكت بشكل أكثر فعالُت ووشاطا للنهىض بحقىو إلاوظان والدًمقساطُت
والحسٍاث في مجخمعاتهم.

الشبكت العسبُت لل ربُت املدهُت – أنهس
"الشسٍك املحلي وإلاقلُمي"

ببكت عسبُت غير حكىمُت مظخقلت ،حعمل على جىحُد الجهىد والخيظُق بين
املؤطظاث العاملت في مجال ال ربُت على حقىو إلاوظان واملىاطىت على اخخ ف
أهىاعها وحعصٍص دوزها في مجال ال ربُت على حقىو إلاوظان واملىاطىت

مبادزة أططس
"مظؤولُدىا كشباب وحقهم كأطفال"
مبادزة ببابُت في مىاطق بسو عمان – حماًت الحق في الخعلُم لألطفال
اهبثقذ مبادزة أططس كجصء مً مشسوع "مشازكت"

للمصٍد مً املعلىماث والخىاصل مع أعظاء املبادزة -:


عبد هللا أبى محفىظ – جبل الى ُ



محمد ع ء جساد – الهابمي الشما ي 1799090288 :



زاب

العطاوهت – جبل الىصس 1797180211 :



مكخب أنهس ,www.anhre.net +925 -2 -2221997 :



مىقع مشسوع مشازكت www.mosharka.net:

1791971912 :

أهداف املبادزة :


ثمكين الشباب من خالل جعزيز مصئىليتهم املجحمعية في املصاهمة في الحغيير
إلايجابي من خالل املشاركة الفعالة في أنشطة محى ألامية لألطفال في مدارس
عمان الشرقية



ثىحيد الجهىد من خالل الحىاصل مع صناع القرار ومؤشصات املجحمع املدني
للمصاهمه في الحد من مشكلة ألامية بين ألاطفال

