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الشرق األوسط وشمال افريقيا

روابط

تعليم ،wتمكين ،تغيير

استخدام التكنولوجيا من أجل مواطنة فاعلة

تعزيز
المواطنة
لدى النساء
والشباب
ما الذي نقوم به:
تعزيز الدور القيادي للمرأة والشباب
في مجال حقوق اإلنسان
والممارسات الديمقراطيّة.
زيادة القدرة على استخدام
التكنولوجيا  -الممكن وصول إليها -
وبناء مهارات محو األمية الرقمية.
توسيع نطاق تغطية المبادرات
المحلية عن طريق استخدام
التكنولوجيا.
خلق مساحة للحوار تضم األطراف
المعنيّة الرئيسية.
توثيق ومشاركة تكتيكات حقوق
اإلنسان الف ّعالة والقابلة للتكرار.

القضيّة:
يشكّل الشباب والنساء المحرك الرئيسي للتغيير
االجتماعي اإليجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال
لكن أصواتهم ما تزال غير مسموعة و مغيبة على
افريقيا،
َ
نطاق كبير .على الرغم من رغبتهم في العمل لصالح
مجتمعاتهم ،فإنهم يواجهون عوائق هائلة أمام هذه
المشاركة .لذا تعمل إيكويتاس وشركاؤها على إشراك
الشباب والنساء من خالل مبادرات مبتكرة لتعليم حقوق
اإلنسان .كما وينصب اهتمامهم ،بشكل خاص ،على
النهوض بادماج األشخاص ذوي اإلعاقة.
تهدف مبادرة «روابط» إلى تمكين النساء و الشباب ،في
األردن وتونس والمغرب ومصر ،من المشاركة في المسار
الديمقراطي وممارسة حقوق اإلنسان ،عن طريق
استخدام التكنولوجيا.

نهجنا:
نعمل من أجل النهوض بالمساواة
والعدالة االجتماعية واحترام كرامة
اإلنسان من خالل برامج تعليم
تحويلية .كما نعمل على تمكين
األفراد من تحدي عدم المساواة
والتمييز وعلى اتخاذ الخطوات
المثلى لجعل مجتمعاتهم أكثر أمناً
ُ
وأماكن أفضل للعيش.

النتائج المتوقّعة:
سيشارك في المبادرة ما يقدر بنحو
 270مشاركاً بشكل مباشر .إضافة
للوصول إلى
 73ألف شخص بشكل غير مباشر،
بينهم ما ال يقل عن:
 60%من الشباب،
 50%من النساء،
 10%من األشخاص ذوي االعاقة.

• تجهيز القادة المشاركين لتنفيذ مبادرات مجتمعية،
التي تستخدم التكنولوجيا ،للنهوض بمواطنة فاعلة
وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة.
• بناء قدرات القادة المشاركين على استخدام
التكنولوجيا لغرض التأثير على عملية صنع القرار
االجتماعي واالقتصادي.
• تمكين منظمات المجتمع المدني من الوصول إلى
الممارسات ال ُفضلى بشأن استخدام التكنولوجيا
للمشاركة في صنع القرار الديمقراطي.
• إتاحة الفرصة ،للشبكة األوسع من المنظمات،
للوصول إلى أدوات الكترونية وإلى تكتيكات حقوق
اإلنسان األكثر ف ّعالية.

شركاؤنا:
للمزيد من المعلومات:

مركز ضحايا التعذيب  -التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان،
المؤسسة العربية للتنمية المستدامة -روّاد التنمية ،المركز
التونسي المتوسطي ،الجمعية المغربية لتربية الشبيبة فرع
فاس ،مؤسسة حورس للتنمية والتدريب.
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