
روابط

 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التأثير

 يشكّل الشباب والنساء المحرك الرئيسي
 للتغيير الاجتماعي الإيجابي في منطقة الشرق
 الأوسط وشمال أفريقيا لكن أصواتهم ما تزال غير

 مسموعة على نطاق كبير
 على الرغم من رغبتهم في العمل لصالح

 مجتمعاتهم، فإنهم يواجهون عوائق هائلة أمام هذه 
 المشاركة 

 لذا تعمل إيكويتاس وشركاؤها الإقليميبن  على
 إشراك الشباب والنساء من خلال

 مبادرات مبتكرة  لتعليم حقوق الإنسان. كما 
 وينصب اهتمامهم، بشكل خاص، على النهوض بادماج

 الأشخاص ذوي الإعاقة
 

 تهدف مبادرة «روابط» إلى تمكين الشباب، في
في كة المشا مص المغ نس ت دن الأ

 تعزيز
 المواطنة

ى النساء والشباب

توثيق ومشاركة التكتيكات في
 حقوق الإنسان الفعَالة والقابلة

 للتكرار

 تعزيز الدور القيادي للمرأة
والشباب في مجال حقوق الإنسان

والممارسات الديمقراطيَة

زيادة القدرة على استخدام
 - التكنولوجيا - المتاحة
 وبناء مهارات محو الأمية

الرقمية

توسيع نطاق تأثير المبادرات
 المجتمعية المحلية عن طريق

 استخدام التكنولوجيا
خلق مساحة للحوار تضم الأطراف

 المعنية الرئيسية

القضيَة

استخدام التكنولوجيا من أجل
مواطنة فاعلة



 النتائج
المتوقعة

 ،مركز ضحايا التعذيب - التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان
 المؤسسة العربية للتنمية المستدامة- روّاد التنمية، المركز 

التونسي المتوسطي، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة فرع 
 فاس، مؤسسة حورس للتنمية والتدريب

الرؤية

عمل من أجل النهوض بالمساواة
لعدالة الاجتماعية واحترام كرامة 

لإنسان من خلال برامج تعليم 
حويلية 

ما ونعمل على تمكين  الأفراد من
حدي عدم المساواة  والتمييز وعلى

تخاذ الخطوات المُثلى لجعل
جتمعاتهم أكثر أمناً وأماكن أفضل

لعيش

 نجاة بودة
 مسؤولة برامج أولى
Equitas 
nbouda@equitas.org 
+1 (514) 954-0382 poste 274 
 
 

للمزيد من المعلومات

www.rawabet-equitas.org

شركاؤنا

قادة المشاركين لتنفيذ مبادرات مجتمعية
ستخدم التكنولوجيا، للنهوض 

افاعلة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
ت القادة المشاركين على استخدام  التكنولوجيا

تأثير على صناعة القرار الاجتماعي
ادي

نظمات المجتمع المدني من الوصول إلى  الممارسات
بشأن استخدام التكنولوجيا للمشاركة في

رار الديمقراطي
رصة، للشبكة الأوسع من المنظمات،  للوصول

لكترونية وإلى تكتيكات حقوق الإنسان
عّالية

سيشارك في المبادرة ما يقدر بنحو
 270 مشاركاً بشكل مباشر

بالإضافة للوصول إلى 73000 شخص
  بشكل غير مباشر
 بينهم مالا يقل عن

يتم تنفيذ مبادرة روابط بدعم مالي من وزارة
الخارجية الكندية

 من الشباب 60%
 من النساء 50%

  من الأشخاص ذوي الإعاقة 10%


