
  
  كویتاسإو )Tu-Med( يالمتوسط التونسي المركز كندا تدعم

 .تونس في المھمشة والفئات والنساء الشباب لتأھیل
 

 قدرات تمكین على تعمل منظمة وھو ،)TU-MED( المتوسطي التونسي لمركزا ینضم – 2018 تموز 26 في ،تونس

ً  للدفع االنسان حقوق تعلیم تستخدم كندیة منظمة وھي ،)Equitas( كویتاسإ إلى تونس، في المدني مجمتعال منظمات  قدما

 من اتكنولوجیال استخدام: روابط سنوات، ثالث على تمتد جدیدة مبادرة طالقإ أجل من االنسانیة، الكرامة واحترام بالمساواة
 دوالر 2,842,000( كندا ةالدولی الشؤون عبر اإلقلیمیة المبادرة ھذه بتمویل الكندیة الحكومة تقوم. فاعلة مواطنة أجل

 ردنواأل تونس في اإلعاقة ذوي شخاصاالو والنساء الشباب من 1500 من أكثر روابط مبادرة خالل من سیتعلم .)كندي
 الحقوق تعزیز وفي المحلیة مجتمعاتھم في المشاركة أجل من بفعالیة الحدیثة تكنولوجیاال استخدام كیفیة ومصر والمغرب

 .واالقتصادیة االجتماعیة
 

 منطقة في المحلیین ھاؤوشركا كویتاسإ بتنفیذھا قامت اإلنسان حقوق تعلیم مجال في نشاطاتال من عدد نتائج على مستندین
 موجودة مبتكرة وسائل استخدام على تدریبھمل الشباب القادة جمع إلى روابط مبادرة تسعى ریقیا،أف وشمال وسطاأل الشرق

ً  للدفع االنترنت شبكة على  النساءو الشباب سیتسلح. تونس في االیجابي التغییر أجل من واالقتصادیة االجتماعیة بالحقوق قدما
 حوار خلق ذلك في بما. الدیمقراطیة العملیة في فعالیة كثرأ لمشاركة الالزمة والمھارات المعرفةب اإلعاقة ذوي واالشخاص

 النوع في المساواة مثل االنسان حقوق قضایا حول ھممجتمع من وأعضاء المدني المجتمع ومنظمات القرار صناع مع
 .دماجواإل االجتماعي

  
 الوالیات( نساناإل حقوق في الجدیدة تكتیكاتال – التعذیب ایاضح مركز اإلقلیمي الشریك مع وثیق بتعاون المبادرة تنفیذ یتم

 فاس فرع - الشبیبة لتربیة المغربیة والجمعیة )ردناأل( لتنمیةا ادروّ :  المحلیین والشركاء ، )ردناأل – األمریكیة المتحدة

 .)مصر(  یبرلتدوا للتنمیة سرحو مؤسسةو )ربغالم(

 
  : المناسبة لھذه ماقیل

 
 النقاشات في الفعالة المشاركة من یتمكنوال اإلعاقة ذوي واألشخاص المھمشة والفئات والنساء الشباب تدعم أن كندا یسر"

 بال ،سیفتح واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا استخدام إن. واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق ذلك في بما الوطنیة، القضایا حول
 .تونس في كندا سفیرة ماكوین، كارول - " الدیمقراطیة وتعزیز ،أصواتھم إسماع من تمكنھم للحریة، جدیدة مساحات ،شك

 

 التركیز مع مناطقھم، في القرار صنع عملیات في للمشاركة المحلي المدني المجتمع ممثلي TU-MED تدعم تأسیسھا، منذ "

 وھو جدید، عنصر إضافة مع النھج ھذا روابط مبادرة ستعزز. لنساءا قدرات وبناء االجتماعي النوع في المساواة على
 المركز مدیرة ،نصیري حالمأ ". عاقةاإل ذوي واألشخاص الشباب لیشمل النطاق توسیع خالل من ،الحدیثة تكنولوجیاال

 )TU-MED( المتوسطي التونسي

 
 المھمشة والفئات والنساء الشباب صواتأ فیھ تبقى وقت في. تونس في الشباب مع الیوم مبادرةال هھذ خلقھت ما ھي روابط" 

 على سیساعد القادمة الثالث السنوات خالل المتوسطي التونسي المركز مع تعاوننا فإن ،مسموعة غیر كبیر حد إلى االخرى
 على والتشبیك التكنولوجیا خالل من تمكینھم وعلى مجتمعھم في الفئات لھذه الفعالة ةركمشاال دون تحول التي العوائق إزالة
ً  القیام  إیكویتاس التنفیذي المدیر ،ھاملتون إیان - " المشاركة ھذهب فعلیا



 
 النقاط أبرز

 والمغرب مصر وفي االردن وفي تونس في ووطنیة إقلیمیة نشطةأ •
o قدرات تمكین ورشات  ً   نترنتاإل عبرو لوجھ وجھا
o مبتكرة رقمیة وسائل 
o اجماعیة تعبئة  
o اإلقلیمي المستوى على ومؤتمرات حوارات 

 
 باألرقام •

o 4 بلدان 
o 14 مجتمعیة مبادرة 
o 73,000 مستھدف شخص  

   
 صلة ذات روابط

 
 الرقمیة روابط منصة •
 روابط مبادرة منشور •
 افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في ایكویتاس •
 ) 2016 مشاركة مشروع( أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في الشباب القادة: فیدیو •

 
 

 : بنا لالتصال
 

  بودة نجاة
 أولى برامج مسؤولة

nbouda@equitas.org 
28 603 024 

 
 نصیري أحالم

 )TU-MED( المتوسطي التونسي المركز مدیرة
nsirii.ahlem@gmail.com 

20 486 131  
 

  المتوسطي التونسي المركز حول
 من التونسي المدني المجتمع دعم إلى تسعى حكومیة غیر منظمة وھو ،2012 عام في المتوسطي التونسي المركز تأسس
 .القرار صنعو العامة الحیاة في للمشاركة القدرات تطویر خالل

 بوك الفیس على Med-Tu صفحة

 
  تاسویایك حول

ً  واألكثر قدماأل المنظمة تعد ربحیة  غیر منظمة ھي سایكویتا كندا، مونتریال في مقرھا  في االنسان حقوق قضایا في نشاطا
ً  الدفع ھي مھمتھا. كندا  في. التحویلیة التعلیمیة برامجھا بفضل االنسانیة الكرامة واحترام االجتماعیة والعدالة بالمساواة قدما
. العالم حول شخص ملیون 2 یقارب ما إلى الوصول خاللھا تمكنت الخمسین بعامھا یتاسوایك احتفلت ،2017 عام

www.equitas.org  
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https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Pager-Moan-Arabe4.pdf
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=DGMFvatBVn4
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