
روابط
الشرق األوسط وشمال أفريقیا

التأثیر

يشكّل الشباب والنساء المحرك الرئیسي للتغییر االجتماعي 
اإليجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقیا لكن 

أصواتھم ما تزال غیر مسموعة على نطاق كبیر. على الرغم 
من رغبتھم في العمل لصالح مجتمعاتھم، فإنھم يواجھون 

عوائق ھائلة أمام ھذه المشاركة. لذا تعمل إيكويتاس 
وشركاؤھا اإلقلیمین  على إشراك الشباب والنساء من خالل

مبادرات مبتكرة  لتعلیم حقوق اإلنسان. كما وينصب 
اھتمامھم، بشكل خاص، على النھوض بإدماج األشخاص ذوي 

اإلعاقة

تھدف مبادرة «روابط» إلى تمكین الشباب، في األردن  وتونس 
والمغرب ومصر، من أجل المشاركة في العملیة الديمقراطیة 

وممارسة حقوق اإلنسان ، عن طريق استخدام التكنولوجیا

تعزيز
المواطنة  

لدى النساء 
والشباب

توثیق ومشاركة التكتیكات في حقوق 
اإلنسان الفعاَلة والقابلة للتكرار

تعزيز الدور القیادي للمرأة والشباب 
في مجال حقوق اإلنسان 
والممارسات الديمقراطیَة

زيادة القدرة على استخدام 
التكنولوجیا - المتاحة - وبناء 

مھارات محو األمیة الرقمیة

توسیع نطاق تأثیر المبادرات 
المجتمعیة المحلیة عن طريق 

استخدام التكنولوجیا

القضیّة

استخدام التكنولوجیا من أجل مواطنة فاعلة

خلق مساحة للحوار تضم األطراف 
المعنیة الرئیسیة



النتائج المتوقعة

مركز ضحايا التعذيب - التكتیكات الجديدة في حقوق اإلنسان،
المؤسسة العربیة للتنمیة المستدامة - روّاد التنمیة، 

المركز  التونسي المتوسطي، الجمعیة المغربیة لتربیة الشبیبة 
فرع فاس، مؤسسة حورس للتنمیة والتدريب

نھجنا
نعمل من أجل النھوض بالمساواة 
والعدالة االجتماعیة واحترام كرامة 

نسان من خالل برامج تعلیم تحويلیة اإل
كما ونعمل على تمكین  األفراد من 

تحدي عدم المساواة  والتمییز وعلى 
اتخاذ الخطوات الُمثلى لجعل 

مجتمعاتھم أكثر أمناً وأماكن أفضل 
للعیش

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

للمزيد من المعلومات

www.rawabet-equitas.org

شركاؤنا

- تجھیز القادة المشاركین لتنفیذ مبادرات مجتمعیة  
التي تستخدم التكنولوجیا للنھوض بمواطنة فاعلة 

ذوي اإلعاقة. وإدماج األشخاص 
 - بناء قدرات القادة المشاركین على استخدام 

التكنولوجیا لغرض التأثر على صناعة القرار 
االجتماعي واالقتصادي.  

 - تمكین منظمات المجتمع المدني من الوصول 
إلى الممارسات الُفضلى بشأن استخدام 

التكنولوجیا للمشاركة في صنع القرار الديمقراطي.
 - إتاحة الفرصة، للشبكة األوسع من المنظمات،  

للوصول إلى أدوات إلكترونیة وإلى تكتیكات في 
حقوق اإلنسان أكثر فعالیة.

يتم تنفیذ مبادرة روابط بدعم مالي من وزارة الخارجیة الكندية

سیشارك في المبادرة ما يقدر بنحو
 270 مشاركاً بشكل مباشر

باإلضافة للوصول إلى 73000 شخص 
بشكل غیر مباشر
بینھم ماال يقل عن:

الشباب %60 من 
النساء %50 من 

%10 من األشخاص ذوي اإلعاقة




