الرسالة:
الشثكح الؼزتيح ل رزتيح المذنيح "أنيز" شثكح ػزتيح غيز حكٌميح مضر ح ،ذؼمل ػ َ
ذٌحيذ الديٌد ًالرنضيق تين المؤصضاخ الؼام ح في مدا الرزتيح ػ َ ح ٌ اإلنضا
ًالمٌاطنح ػ َ إخرالف أنٌاػيا ًذؼزيز دًرىا في مدا الرزتيح ًالرؼ يم ػ َ
ح ٌ اإلنضا ًالمٌاطنح من أخل الرأثيز في الضياصاخ ًاإلخزاءاخ ًالنظم الزصميح
ًغيز الزصميح لضما ًخٌد ذشزيؼاخ ذحرزم كزامح اإلنضا ًح ٌقو

الشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر

األهداف االستراتيجية:

منظمةةةح غيةةةز حكٌميةةةح مضةةةر ح غيةةةز رتحيةةةح اق يميةةةح ذمثّةةةل المؤصضةةةاخ
ًالمنظمةاخ الناشة ح الرةةي ذؼمةةل فةةي مدةا الرزتيةةح ػ ةةَ ح ةةٌ اإلنضةةا
ًالمٌاطنح في المن ح الؼزتيح



المضاىمح في الرأثيز في الضياصاخ ًاإلخزاءاخ الحكٌميح ًغيز الحكٌميح الري
ذضمن إدماج ًذفؼيل ح ٌ اإلنضا ًالمٌاطنح في المناىح الرؼ يميح الزصميح
ًغيز الزصميح



ذ ٌيز قذراخ أػضاء الشثكح ًذؼزيز الرشثيك ًالرنضيق ًذثاد الخثزاخ ًذنفيذ
تزامح مشرزكح فيما تينيم

الرؤية:



مأصضح الشثكح ًذمرين تنائيا الذاخ ي تما يضمن ذح يق أىذافيا

ًخٌد صياصاخ ًنظم ًإخزاءاخ ذضمن نشز ًذؼزيز قيم ًث افح ح ٌ
اإلنضا ًالمٌاطنح ًصٌالا إلَ مدرمغ ذضٌده الؼذالح اإلخرماػيح

عضويات شبكة أنهر :


الشثكح شزيك اصرزاذيدي ل مزكز الذًلي لرؼ يم ح ٌ االنضا – اكٌيراس (كنذا)



الشثكو ػضٌ مضدل في الحم ح الؼالميح ل رؼ يم



الشثكح ػضٌ مضدل في الحم و الؼزتيح ل رؼ يم (أكيا)



الشثكو ػضٌ مضدل في المشاًرج الدماػيح ل منظماخ غيز الحكٌميح
( )CCNGOتشأ الرؼ يم ل دميغ /اليٌنيضكٌ



الشثكح ػضٌ مضدل في المد ش الؼالمي لرؼ يم الكثار



الشثكح ػضٌ مضدل في شثكح الشز
(ميند)

األًصظ لألتركار في الرؼ يم ًالرؼ م
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ىاذف ، +962 6 5560497 :فاكش+962 6 5560913 :
الثزيذ االلكرزًني  Fotouh.younes@gmail.com ، info@anhre.net :المٌقغ االلكرزًنيwww.anhre.net :
صفحح الفيش تٌكhttps://www.facebook.com/ArabNetworkForCivilEducationAnhreShbktAnhr:
شزكح غيز رتحيح  ،رقم الرضديل ()114

ذض ّم الشثكح  55منظمح ًمؤصضح مدرمغ مذني ناش و في مدا ح ٌ االنضا ًالمٌاطنح
من  10دً ػزتيح ىي :مصز ًلثنا ًالدزائز ًالضٌدا ًالؼزا ًف ض ين ًاألرد
ًالمغزب ًاليمن ًذٌنش

أهم مشاريع الشبكة العربية للتربية المدنية

تزنامح ذؼ يم المٌاطنح في من ح الشز
األًصظ ًشما أفزي يا :ال زيق إلَ
الذيم زاطيح المضرذامح ًالضالم ًاألمن

ًرشاخ ػمل اق يميح لرذرية
المذرتين ػ َ الرزتيح ػ َ ح ٌ
اإلنضا

ًرشاخ ػمل ل رزتيح ػ َ ح ٌ
اإلنضا ل منظماخ الؼزاقيح

مشزًع ذؼزيز مفيٌم المٌاطنح لذٍ الشثاب
في الدامؼاخ األردنيح "نؼم نضر يغ"

دًراخ ذ ٌيز قذراخ أػضاء الشثكح في
الرشثيك ًالرخ يظ األصرزاذيدي

حم ح مذافؼح لمناىضح الؼنف المدرمؼي
(الض ظ – األرد )

حمالخ الرؼ يم ل دميغ في الٌطن
الؼزتي

حم ح مذافؼح لرحضين ًرػايح ال فٌلح
المثكزج (مؼا – األرد )

مشزًع ذ ٌيز ػالقاخ مرناغمح
ًالٌصٌ إلَ ذضٌيح ص ميح ل نزاػاخ
تين األطفا "ألؼاب من أخل ح ٌ
اإلنضا "

مشزًع صنذً ذؼ يم المدرمغ المذني
لذػم ػمل االئرالفاخ الرؼ يميح الٌطنيح

المشزًع اإلق يمي ل رزتيح ػ َ
المٌاطنح "ذؼزيز الرزام المدرمغ
تالذيم زاطيح ًالؼذالح ًح ٌ اإلنضا
في من ح الشز األًصظ"

مشزًع "نحٌ المشاركح الضياصيح
الفاػ ح ل نضاء في األرد "

مشزًع "المٌاطنح ًصيادج ال انٌ "

مشزًع ذؼزيز شثكاخ الشثاب
االق يميو ل رزًيح لح ٌ االنضا
ًالمشاركح الذيم زاطيح "مشاركح"

