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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

االقطار متعددة  شبابية   مناظرة 
كورونا جائحة  بعد  الشركات   رقمنة 

 18 يونيو 2020

 شارك في هذه االمناظرة 40 شاب وشابة من جميع أنحاء منطقة االورومتوسطي من مصر واسبانيا وايطاليا
 ومقدونيا واليونان وكرواتيا وبولندا واالردن والمغرب وتركيا . و شكلت المناظرة لفريقين لتمثيل وجهتي نظر
مختلفتين مدعومتين بالحجج والحقائق ، عالوة على تقديم توصيات وحلول لمثل هذا الموضوع المثير للجدل

 و قد اوصت الشباب المشارك في هذه المناظرة بضرورة رقمنة الشركات في ظل وبعد جائحة كورونا ،وانه
يمكنه نظام  إدخال   ، ذلك  ، عالوة على  ومنهجيات مختلفة  أدوات  باستخدام  تنفيذها على عدة مراحل   يجب 
األعمال لنموذج  تكنولوجي  إلى شكل  إليها  التبديل  يمكن  ال  التي  األماكن  ودعم  األشخاص  استيعاب جميع 
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

العمومية للجمعية  االول  االجتماع 
 20 يونيو 2020

اجتماع االورومتوسطي  للحوار  ليند  انا  لمؤسسة  المصرية  الشبكة  رئاسة   عقدت 
لمناقشة كونفرانس  زوم  تقنية  عبر  الين  اون  المصرية  الشبكة  العضاء  العمومية   لجمعية 
المصرية الشبكة  اعضاء  تعليقات  و  اراء  سماع  و  المصرية  الشبكة  لوضع  المستجدات 
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

التوعية بهدف  اونالين  عمل   ورشة 
المصرية الشبكة  و  آناليند  بمؤسسة 

 20 يوليو 2020

ليند النا  المصرية  الشبكة  و  ليند  انا  بمؤسسة  توعية   ورشة 
المدني المجتمع  الثقافات استهدفت  بين  للحوار   االورومتوسطية 
 المصري ، بحضور د/ نبيل الشريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة انا ليند

5



مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

ورشة عمل إقليمية ألعضاء الشبكة  من   
-قنا(ت سوهاج   – )أسيوط  الصعيد  محافظات 

 22 يوليو 2020

 تناولت الورشة اهداف التنمية المستدامة وعالقتها بمبادئ عمل
 مؤسسة انا ليند للحوار االورومتوسطي ، فضال عن المداخل
 التي يمكن ان تتبعها المنظمات االهلية للمساهمة في تحقيق
 اهداف التنمية المستدامة ، وجاءت أهم مخرجات الورشة في
من المستفيدة  الجمعيات  تنفذها  اقليمية  عمل  خطة   وضع 
المستدامة التنمية  التدريب للمساهمة في تحقيق اهداف 
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

الثقافات بين  الحوار   « بعنوان  شبابية   مناظره 
>> التطرف  من  يقلل  المختلفة 

 25 يوليو 2020

مؤسسات شباب  في  الحضور   تمثل 
 المجتمع المدني باالسكندرية والدلتا والذين
للقضية داعما  احداهما  فريقين   شكلو 
 والفريق االخر هو المعارض للقضية. والتي
 عقدت بمدينة االسكندرية ، وتمثل الحضور
المدني المجتمع  مؤسسات  شباب   في 
فريقين شكلو  والذين  والدلتا   باالسكندرية 
االخر والفريق  للقضية  داعما   احداهما 
المؤيد الفريق  وبدء  للقضية  المعارض   هو 
المرتبطة المفاهيم  وتحديد  القضية   بعرض 
االمم تعريفات  خالل  من  والتطرف   بالحوار 
سيبنى التي  المحاور  حدد  كما   المتحدة 
 عليها استراتيجيته في اثبات القضية وقام
 الفريق المعارض بتحديد إن اعتراضه على
 صياغة العنوان وليس القضية ككل واوضح
 ان الحوار ربما يقلل التطرف ولكن هل هو
 االداة الوحيدة وهل الحوار يصلح بين كافه
المعارض الفريق  وقدم  المختلفه   الفئات 
يؤدي ربما  الحوار  إن  على  وحجج   امثله 
 لزيادة التطرف وذلك ما يحدث في الجماعات
توضيح على  فريق  كل  وعمل   االرهابية 
 وجهة نظره بالحجج والبراهين مع توضيح إن
 النقد هو للفكرة وليس لالشخاص في إعالء
اآلخر تقبل  القائم على  البناء  الحوار   لفكره 
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

    قدمت  مؤسسة شركاء من اجل الشفافية مداخلة شفوية امام مجلس حقوق االنسان حول العنصرية
 في الواليات المتحدة االمريكية اثناء الجلسة الطارئة التي انعقد بسبب مقتل جورج فلويد خالل الدورة 43
 من مجلس حقوق االنسان ، واوصت المؤسسة بانه يجب فضح أي ممارسات عنصرية وإدانتها بكل الطرق
 والوسائل والتي منها التظاهر السلمي إلعالن التضامن مع ضحايا التمييز العنصري، كما اوصت بضرورة نشر
الوعي بضرورة التضامن في مواجهة محاوالت اليمين المتطرف الذي يلجأ الستخدام العنف ضد األقليات

  قدمت مؤسسة شركاء 3 مداخالت شفوية امام مجلس حقوق االنسان اثناء الدورة 44 ، المداخلة 
تقرير حول  الثانية  المداخلة  و  والمحامين،  القضاة  باستقالل  المعني  الخاص  المقرر  تقرير  حول    االولي 
االخير التقرير  حول  الثالثة  المداخلة  و  داخلياً،  للمشردين  اإلنسان  بحقوق  المعنية  الخاصة  المقررة 

للمقررة الخاصة المعنية باالتجار بالبشر 

كما قدمت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية 4 تقارير مكتوبة للدورة 45 لمجلس حقوق االنسان   
عن االحتجاز التعسفي و االحتجاز القسري في تركيا واليمن

 
كما قدمت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية تقريرين للجنة حقوق االنسان الدورة 130    

شاركت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية بوصفها رئيسة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند   
 االورومتوسطية للحوار االورومتوسطي 5 اجتماعات لرؤساء الشبكات مؤسسة انا ليند

شركاء من اجل الشفافية
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

مؤسسة كيميت بطرس غالي للسالم والمعرفة

غالي بطرس  كيميت  مؤسسة   تأسست 
 للسالم والمعرفة في عام 2018 يتكون مجلس
مجموعة من  االستشارية  والهيئة   األمناء 
الثقافة مجاالت  في  البارزة  الشخصيات   من 
البناء إلى  المؤسسة  تسعى   والدبلوماسية. 
وهو غالي  بطرس  بطرس  الدكتور   إرث   على 
األمين منصب  يتولى  وأفريقي  عربي   أول 
فترة خالل   1992 سنة  المتحدة  لألمم   العام 
 شهدت تحديات ضخمة للمنظمة الدولية بأنحاء
في غالي  بطرس  بطرس  خاللها  نجح   العالم، 
تدخلها ووسائل  المنظمة  عمل  آليات   تطوير 
النزاعات بالطرق  في الصراعات لتهدئتها وحل 
الوقائية للدبلوماسية  مفهوماً  وطوّر   السلمية، 
ثم ميدانياً  وحفظه  السالم  صنع   ومحاولة 
المؤسسة تهدف  الصراع.  انتهاء  بعد   دعمه 
 إلى مواصلة وتعزيز القيم األساسية التي كان
 يعمل د. بطرس غالي في ظلها،  كبناء السالم
واألديان، الحضارات  وحوار  الثقافي   والتنوع 
السالم، تحقيق  وسيلة  هي  المعرفة   وان 
إلى الحر  والوصول  التعبير،  حرية  في   والحق 
قامت المؤسسة  أنشئت  ان  ومنذ   المعلومات. 
حول ندوة  منها  عمل  وورشة  ندوة   11  بتنظيم 
جائحة واحتلت  الشرعية”.  غير   “الهجرة 
فيروس كورونا اهتماما متعمقا من المؤسسة

الرئيس ادارتها  افتراضية  ندوات  اربع   فنظمت 
 التنفيذي للمؤسسة حول تداعيات الجائحة في
 مختلف المجاالت، كانت األولى حول التداعيات
الجائحة لهذه  واالقتصادية  والسياسية   الطبية 
مستوى علي  نوعها  من  االولى  كانت   والتي 
االغالق تداعيات  الندوة  هذه  ناقشت   العالم. 
 الذي لجآت اليه ٩٠ دولة علي مستوي العالم،
التأثيرات الي  باالضافة  واالعالم،  البيئة   علي 
ونظمت خاصة،  بصفة  الشباب.  على   السلبية 
االهرام صحيفة  مع  بالتعاون  ايضا   المؤسسة 
تداعيات حول  رقمية  ثانية  ندوة   المصرية 
تزايد و  االسري”  “السالم  علي   الجائحة 
بين خاصة  وبصفة  المرأة  ضد  العنف   معدالت 
الندوة المؤسسة  نظمت  كما  االضعف.   الفئات 
الالجئين علي  الجائحة  تداعيات  حول   الثالثة 
الندوة وتناولت  والنازحين.  اللجوء   وطالبي 
المحلي االقتصاد  علي  الجائحة  تاثير   الرابعة 
المؤسسة قامت  كما  والعالمي.   واالقليمي 
المعهد مع  منها  تعاون  بروتوكوالت   بتوقيع 
 الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والثاني مع كلية
القاهرة، بجامعة  السياسية  والعلوم   االقتصاد 
االنسان لحقوق  القومي  المجلس  والثالث مع 
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

 جمعية تمكين
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و تنمية المجتمع و التدريب

القيام بتعقيم االجهزة التعويضية و الكراسي المتحركة لعدد )10( أشخاص من ذوي اإلعاقة بمقر جمعية تمكين
 استالم مواد تعقيم لتوزيعها علي )50 شخص( من األشخاص ذوي اإلعاقة  بالتعاون مع أ/ محمد ابو العجب

مسؤل ملف اإلعاقة بمحافظة سوهاج
 القيام بمقابلة السيد وكيل وزارة الصحة د / هاني جميعة و معرفة االجراءات االحترازية و و طرق الوقايا من فيروس
 كورونا لألشخاص ذوي اإلعاقة ، و الطرق الصحيحة للبس الكمامة و تعقيم اليدين بالتعاون مع أ/ محمد ابو العجب

مسؤل ملف اإلعاقة بمحافظة سوهاج
 القيام بتسجيل أسر األشخاص ذوي اإلعاقة من العمالة غير المنتظمة ممن تنطبق عليهم الشروط علي موقع

وزارة القوي العاملة للحصول علي المنحة المخصصة أثناء جائحة كورونا
 القيام بجمع قرارات السيد رئيس الوزراء أثناء جائحة كورونا و ترجمتها الي لغة االشارة لألشخاص ذوي اإلعاقة

السمعية و نشرها علي موقع جمعية تمكين علي الفيس بوك
 القيام بعمل فيديوهات توعية عن طرق الحماية من فيروس كورونا و طرق التغذية الصحيحة لألشخاص ذوي

اإلعاقة و نشرها علي موقع جمعية تمكين علي الفيس بوك
 القيام بتوزيع لحوم لعدد )125 شخص( من األشخاص ذوي اإلعاقة  و اسرهم أثناء جائحة كورونا بالتعاون مع

جمعية األورمان
 القيام بتوزيع كارتونة مواد غذائية + فراخ لعدد )100 شخص( من األشخاص ذوي اإلعاقة  و اسرهم أثناء جائحة
 كورونا بالتعاون مع مع أ/ محمد ابو العجب مسؤل ملف اإلعاقة بمحافظة سوهاج ، و وزارة التضامن االجتماعي و

 صندوق تحيا مصر و مؤسسة صناع الخير للتنمية
القيام بعمل منشورات توعية عن فيروس كورونا و توزيعها علي األشخاص ذوي اإلعاقة ، و نشرها علي موقع جمعية تمكين علي الفيس بوك

ـ طارق بن زياد ( بمواد التعقيم ضد فيروس كرونا المشاركة في تعقيم عدد من المدارس ) مدرسة المكفوفينـ 
المشاركة  في ورشة عمل اقليمية )أهداف التنمية المستدامة و عالقتها بعمل مؤسسة أناليند( يوم األربعاء 22/7/2020 بمحافظة سوهاج 

 القيام بتعقيم مقر جمعية تمكين لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و تنمية
المجتمع و التدريب بسوهاج طبقا الشتراطات وزارة الصحة
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

 تنفيذ مشروع “االرتقاء بالحالة الصحية وتنمية الوعي الصحي والبيئي لمنطقة الحضرة الجديدة” بالتعاون مع هيئة
 انقاذ الطفولة، والذي يهدف إلى الحد من مشكالت التلوث البيني بمنطقة الحضرة الجديدة وتعزيز مبادئ المشاركة

 المجتمعية بالمنطقة من خالل: تتتت
بناء قدرات الجمعية وفريق عمل المشروع

تطوير وتجميل شارع السادات وروافده صحيا وبينيا وتمثلت أنشطة المشروع في: تتتت 
وضع منظومة جمع المخلفات الصلبة المنزلية بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومي

تنفيذ حمالت نظافة الشارع السادات بمعاونة المتطوعين من شباب المنطقة
القيام بأعمال التجميل والتشجير

التثقيف الصحي والبيئي ألهالي شارع السادات من خالل اجراء تنظيم عدة ندوات بيئية وصحية
الممارسات الصحية الخاطئة في التعامل مع المخلفات، تلوث الغذاء، ترشيد االستهالك

التخلص اآلمن من لمبات الفلورسنت، األمراض المنتشرة في األطفال 

تنظيم ندوة عن فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية

تقديم مساعدات طبية لمستشفيات العزل

تقديم مساعدات غذائية لألسر التي تعتمد على العمالة اليومية والمتضررين من الكورونا في القرى والمناطق الفقيرة

جمعية أصدقاء البيئة في االسكندرية
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

المجلس المصرى للشئون الخارجية
 ُيَعد المجلس جمعية أهلية غير حكومية غير هادفة للربح، تأسس على أيدي نخبة متنوعة
في المجلس  رسالة  وتتجسد  والدولية.   اإلقليمية  الخارجية  بالسياسة  المهتمين   من 
المستويَْين على  الخارجية  القضايا  لكافة  والعميق  الموضوعي  الفهم  تحقيق  على   العمل 
واالقتصادية االستراتيجية  المصرية  الوطنية  المصالح  خدمة  أجل  من  والدولي،   اإلقليمي 
فى ملحوظاً  انخفاضاً  المجلس قد شهدت  أنشطة  أن  إلى  بداية   والسياسية. تجدر اإلشارة 
المضطرب الصحى  الوضع  بسبب  وذلك  الماضى،  العام  عن  الفترة  بذات  مقارنة  الفترة   هذه 
 جرَّاء وباء كورونا العالمى، وتأثيره على القدرة على عقد الفعاليات المختلفة والمشاركة فيها.
الاقلقثلقلقلقلقلسقثلثقلتال يلى:  ما  مثل  األنشطة  ببعض  القيام  من  يمنع  لم  ذلك  أن  بيد 

استضاف المجلس السید/   مامامام    ا  سفیر جمھورية السنغال
لدى مصر، بناًء على طلبه، يرافقه السید ماماماماماماماماماما

مستشار الشئون الثقافیة للسفارة حیث تم خالل اللقاء اإلشادة
بالعالقات القوية التي تجمع بین رئیسي البلدين، معرباً عن أمله

في أن يتم تفعیلھا على أرض الواقع في كافة المجاالت

استضاف المجلس ندوة ألقاھا الكاتب الصحفى/ عاطف الغمرى
مدير مكتب األھرام األسبق بالواليات المتحدة األمريكیة، حول

كتابه "عمالء وجواسیس: لعبة المخابرات األجنبیة". وألقى

في إطار اھتمام المجلس بتسلیط الضوء على تطورات األوضاع
االقتصادية في البالد، استضاف المجلس محاضرة للخبیر
االقتصادي/ ھاني توفیق للحديث عن "اإلصالح االقتصادي في

مصر... اإلنجازات والتحديات".،حیث

نظم المجلس المصري للشئون الخارجیة ندوة حول "خطة ترامب
للسالم"، وذلك في إطار اھتمام المجلس بالتداول حول التداعیات
التي أعقبت إعالن صفقة القرن، وفرص مستقبل الصفقة وكیفیة

التعامل معھا. وشارك

استضاف المجلس ندوة ألقاھا الكاتب الصحفى/ كمال جاب هللا، م
عضو المجلس المصرى للشئون الخارجیة، حول كتابه "ريیوا 2050" م

بشأن ما ينتظر الیابان فى عصر الريیوا الجديد، الذى بدأ فعلیاً فى
أول مايو 2019، بتنصیب وتتويج اإلمبراطور "ناروھیتو"، والمتوقع

استمراره لثالثة عقود على األقل. مثل  وألقى

في إطار دعوة برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنیة بجامعة
بنسلفانیا لمناقشة بعض البرامج والمقترحات الرامیة إلى معاونة
صانعي القرار ومسئولي الرعاية الصحیة على مواجھة جائحة
فیروس كورونا المستجد، ُعقد اجتماع لمناقشة الوضع الراھن

استضاف المجلس كالً من السیَدْين د./ مامامامام             ، مدير
مدير برنامج إدارة األزمات التابع لمركز مارتى أتیسارى الفنلندي 
و د./  مامامامامامامامام  اما ، كبیر مستشاري المركز ومسئول
البرامج في المنطقة العربیة. حیث تناول اللقاء بحث استئناف

التعاون مع مصر الذي كان قائماً ما بین 2010 و 2013. ضمن

Ville Brummer

Yasar Al Qatarneh

ELY SY BEYE
Cheikh Tidiane Gueye

بتاريخ 6 فبراير 2020

9 فبراير 2020

11 فبراير 2020

استضاف المجلس سفیر سنغافورة الجديد لدى القاھرة/ ثب
 يثیثیثیثیثیصضیث حیث أعرب عن تطلعه إلقامة تعاون مع المجلس
المصري للشئون الخارجیة، وإقامة تشاور مستمر بین مصر
وسنغافورة والتشاور حول كافة المجاالت التي يمكنھا دعم

وتوثیق العالقات بین البلدين.ؤيؤؤ

24 فبراير 2020

استقبل المجلس القائم بأعمال سفارة إسرائیل بالقاھرة
االنتخابات نتائج  السید/فلصیثیثثي   والذى استعرض 
اإلسرائیلیة األخیرة والتفاعالت بین األحزاب المختلفة، فیما
أشاد بالوضع الحالي للعالقات مع مصر وأھمیة الحفاظ على

السالم وسبل دفع وتعزيز التعاون في المجاالت المختلفة. ھذا

4 مارس 2020

استضاف المجلس حلقة نقاشیة حول التطورات المتعلقة
بسد النھضة على إثر الرفض اإلثیوبى على التوقیع على
مشروع االتفاق الذى تم التوصل إلیه فى العاصمة األمريكیة

واشنطن فى أواخر فبراير الماضى. والذى

18 مارس 2020

نظم المجلس، بالتعاون مع معھد البحوث والدراسات
االستراتیجیة لدول حوض النیل - جامعة الفیوم، ندوة
لمناقشة تطورات ملف سد النھضة اإلثیوبى. والتي

22 يولیو 2020

بتاريخ 10 فبراير 2020

بتاريخ 24 فبراير 2020

بتاريخ 26 فبراير 2020

بتاريخ 11 مارس 2020

بتاريخ 13 مايو 2020

استضاف المجلس السید/ممنمنمنننننمم سفیر دولة المجر
بالقاھرة، في زيارة ودية للمجلس في إطار انتھاء مدته، تم
خاللھا استعراض تطورات العالقات الثنائیة بین البلدين فضالً
عن اللقاءات المتبادلة بین أعضاء المجلس والمسئولین المجريین

طوال مدة عمله بالقاھرة. حیثى

Peter Kevk

Dominic GOH

Eyal Sela
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

الجمعية االجتماعية لالعالميين

في لالعالميين  االجتماعية  الجمعية   شاركت 
)االيكوسوك( المصري  الوطني  الفصل  اجتماعات 
والعلوم البشرية  الموارد  للجنة  وترشحت   ن 
وقامت اللجنة  تلك  الجمعية  تراست  وقد   والتقنية 
القادمة الفتره  في  اللجنة  العمال  تصور  بوضع 

 شاركت الجمعية في اجتماعات الحملة العربية للتعليم
 والتي عقدت في 12 يوليو 2020 وتناولت مجموعة من
 االليات لمواجهة خطر فيروس كورونا وكيفية مواجهة
ابناءنا وحمايه  الخطر  لذلك  التعليمية   المنظومة 
كيفية ناقشت  كما  التعليمية  العملية  استمرار   مع 
 االعتماد على آليات التعليم عن بعد وجاهزية االنظمة
توافر ومدى  بعد  عن  التعليم  تجربه  لتعميم   العربية 
 البينة التحتية في الدول العربيه لتعميم تلك التجربة
لسوق  الشباب  لتأهيل  العمل  ورش  من   مجموعة 
 العمل وكذلك المراة مع اختالف البرامج المقدمة لكال
 من الشباب والمراة وتفديم مجموعة كل جانب تتفق
 مع اهتماماته وقدراته من االنتاج والدعاية والتسويق
وتوفير الجدوى  دراسات  قبلها  ومن   والمبيعات 
األعمال وريادة  الصغيرة  للمشروعات  المنح   جهات 

الندوات من  مجموعة  الجمعية   نظمت 
عبر الشباب  قدرات  لبناء  العمل   وورش 
ورشة  Zoom برنامج الورش  تلك   ومن 
إدارة  ، الذاتية   حول كيفية كتابة السيره 
االجتماعي التواصل  مهارات   ،  الوقت 
االجتماعي التسويق  عن  وورشة   ، 
 وشارك في الورش مجموعة من الشباب
وشابه شاب   100 حوالي  إلى  تصل 

 في ظل جاحة كورونا والتي هددت صحة البشريه
االجتماعية الجمعية  عملت  العالم  مستوى   على 
 لالعالميين على التفاعل مع الحدث والقيام بدورها
الجمعية اعضاء  من  مجموعة  قام  وقد    المجتمعي 
 بحمله توعية بخطورة فيروس كورونا في جميع انحاء
الحمايه طرق  و  الفيروس  اعراض  عن   االسكندرية 
 منه وذلك في الطرقات ومحطات االتوبيس والترام
اعضاء قام  كما   ، العامة  الميادين  وفي   والقطارات 
وبعض المحطات  وتطهير  رش  بعمليات   الجمعية 
ىالمواطنين على  الكمامات  وتوزيع  العامة  االماكن 

المصرية الشبكة  مع  الجمعية   شاركت 
 ) اناليند ( في المناظره الشبابية والتى
 نظمتها الشبكة في فندق سان جيوفاني
 باالسكندرية فث 25 يوليو 2020 وشارك
 مجموعة من الشباب وتناولوا قضية الحوار
بين الثقافات المختلفة يقلل من التطرف
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

ثالث ورش تدريبية لبرنامج تعلم المواطنة بين الثقافات  بمدارس وإدارة المنيا وجمعيات الشباب من يناير إلى مارس 2020
دورات تدريبية فى مجال ريادة األعمال وبرنامج سيدات األعمال يمضين قدما

ورشة عمل صقل المهارات فى مجال مشاركة الشباب بأنشطة المجتمع
أنشطة التوعية والتطوع للوقاية من فيروس كورونا من مارس إلى يونيو 2020بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية فرع المنيا

أنشطة التنمية المستدامة  برنامج المدارس المنتسبة لليونسكو مع إدارة المنيا من يناير إلى ابريل 2020
االجتماع األول لتعلم المواطنة بين الثقافات لمدربي دورة تدريب مدربين قبرص 2019 يوم 15 ابريل 2020

لقاء صندوق النقد الدولى حول تاثيرات كوفيد 19 ببرنامج زووم يوم 29 ابريل 2020
لقاء تدريبي حول مقترحات مشروعات الممولة من اناليندايوم 6 مايو 2020

ورشة تدريبية باستخدام الزووم وتفعيل االجتماعات عن بعد، لقاء مدربي تعلم المواطنة بين الثقافات يوم 12 مايو 2020
الكورس التدريبي  euro-mederranean intercultural trends course ، مايو و يونيو 2020   

ورشة تدريبية منع الصراع أثناء العمل مجلس مدربي اوربا، يونيو 2020
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى منطقة اليورو متوسطية وتأثيرات كوفيد 19 على أجندة 2030، مؤسسة اناليندا ومؤسسة

أصدقاء أوروبا، يوم 2 يوليو 2020
ورشة عمل للتعريف بانايندا الشبكة المصرية، يوم 20 يوليو 2020

برنامج تدريب المعلمين بالتعاون مع إدارة المنيا
البرنامج االقتصادى تمكين الكفاءات المهمشة من تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة

البرنامج الثقافي تاثيرات كوفيد 19على قطاع التعليم والتعاون الثقافى
الشراكة فى مقترح مشروع اورومتوسطى مع ثالث دول أوروبية

الجمعية المصرية لتنمية الشباب والمجتمع
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

 دورات الدهانات بالتعاون مع شركة سكيب للدهانات ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم
العالى على مدار اشهر يناير وفبراير ومارس 2020

 دورة الموظف الفعال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك بكلية التجارة جامعة عين شمس
في الفترة من 26/1/2020 الى 30/1/2020 حيث تم تدريب عدد 67 متدرب من الشباب والفتيات

 برنامج ولد مشروعك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وجهاز تنمية المشروعات وذلك بكلية
 التجارة جامعة عين شمس  في الفترة من 8/3/2020 الى 9/3/2020 حيث تم تدريب عدد 39

متدرب من الشباب والفتيات
 تفعيل مشغل تدريب للخياطة داخل مقر مؤسسة القيادات المصرية للتنمية وبالتعاون مع نادى

روتارى هليوبلس الجولف وذلك بتاريخ 10/2/2020
 مشروع الحد من الزيادة السكانية بين االسر المستفيدة من برنامج تكافل )اتنين كفاية( من
 حمالت طرق ابواب وندوات توعية وقافلة طبية بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي ومديرية

 الصحة بالجيزة على مدار 6 أشهر االولى لعام 2020
 مشروع توزيع كراتين دعم العمالة الموسمية بالتعاون مع بنك الطعام المصرى في كل من

مناطق الحوتية وميت عقبة وارض اللواء بالتعاون مع بنك الطعام المصري وذلك بتاريخ 09/04/2020
 مشروع توزيع شنط اغاثة كورونا خالل شهر رمضان بالتعاون مع نادى روتارى هليوبلس الجولف

وذلك بتاريخ 21/04/2020
 مشروع الهيئة االنجيلية “تحسين االوضاع المعيشية للسيدات” - مبادرة دعم العمالة الغير
منتظمة مسئوليتنا لمواجهة ازمة الكورونا وذلك في الفترة من 18/5/2020 الى 19/5/2020

 توزيع مساعدات مالية على المرأة المعيلة حيث تم التوزيع على 60 سيدة من منطقة الحوتية
وميت  عقبة وارض اللواء وذلك على مدار 6 أشهر االولى لعام 2020

 توزيع وجبات افطار خالل شهر رمضان 2020 على 100 حيث تم التوزيع على عمال بنزينة مصر
للبترول في كل من المهندسين ومصر الجديدة خالل الفترة من 2020/5/3 الى 2020/5/20

 اطالق حملة الكترونية لمبادرة كفاية ختان للبنات لمناهضة ختان االناث والعنف ضد المرأة وذلك
على صفحة المؤسسة على الفيس بوك حيث تم اطالق المبادرة في 14/6/2020

 مشاركة المؤسسة في زيارة السجينات بسجن القناطر الخيرية بحضور مساعد الوزیر لقطاع
 السجون بوزارة الداخلية اللوا هشام البرادعی و رئيسة المجلس القومی للمرأة  د.مایا مرسی

 و موسسات المجتمع المدنی الحقوقيه و التنمویه و وكاالت االنبا المختلفه لمتابعة أحوال و
حقوق نزیالت سجن القناطر الخيریة وذلك بتاريخ 02/03/2020

– LEADمؤسسة القيادات المصرية للتنمية ىنىمةم
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االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

عام انشاؤها  تم  التنمية،  في  الحقوقي  النهج  واستخدام  اإلنسان  بحقوق  معنية  تنموية   مؤسسة 
المجتمع مكونات  باقي  مع  التحالفات  وبناء  المجتمع  تنظيم  في  فاعل  دور  للعب  تسعي   ،2007 
االنتخابية لالستحقاقات  ومراقب  اإليجابي،  التغيير  لعملية  ومنظم  قوي  ظهير  لتكوين  المدني 
 كما تعمل المؤسسة على نشر ثقافة الحوار وقبول االخر وقبول االختالف، وحيث أن القراءة الجيدة لمجتمعنا
 المصري تفرض علينا ضرورة الحوار مع الذات والحوار مع اآلخر؛ تعقد مؤسسة العدالة لتنمية المجتمع وحقوق
 اإلنسان صالون ثقافي شهري تحت مسمى ) صالون الثالثية الثقافي ( ينعقد الثالثاء األول من كل شهر، يبحث
 في مؤداه: كيف يمكن أن نكون أمناء على مستقبل مصر الحضاري .. إنها دعوة للتفكير والحوار !! ، انطلقت أول
 فاعليات الصالون في الثالثاء االول من مارس عام 2017 وتتنوع اللقاءات بحيث تضم الموضوعات األدبية و الفكرية
 واالجتماعية والتربوية والقانونية واالقتصادية، ومناقشتها مع األدباء والشعراء والنّقاد واألساتذة من ذوي االختصاص
 واالهتمام باإلضافة إلى العودة إلى المؤلفات أو الدراسات واألطروحات التي أعدت في المجال المطروح ويهتم
 الصالون بمناقشة القضايا المطروحة على الساحة المجتمعية، في مايو 2020 ناقش الصالون التداعيات االقتصادية
 ألزمة جائحة كورونا بالتعاون مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعقد خالل شهري يونيو ويوليو 2020 جلسات خاصة
 لمناقشة وتفسير تعديالت القوانين الخاصة بالعملية االنتخابية ) النواب- الشيوخ – ممارسة الحقوق السياسية(،
 وفي يوليو 2020 ناقش الصالون دور الحوار في إدارة النزاع وصنع السالم ... ومازالت الفاعليات مستمرة و نأمل
 من خالل صالون الثالثية الثقافي أن نشكل نواة أدبية ثقافية وقاعدة إشعاع ننطلق منها بقوة إلى عالم الثقافة
واألدب، و أن يوفر الصالون بيئة تثقيفية خصبة ودافئة تسهم في حل المشكالت والعقبات التي تواجه المجتمع

مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق االنسان بسوهاج
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مجلة الشبكة المصرية لمؤسسة انا ليند
االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

النسخة الثاني

 تأسست  من قبل السيد الدكتور/ محمود عبد الوهاب  السمان تحت رقم قيد 11 لسنة 2014 بمقرها الكائن
في محافظة قنا –مدينة العمال –شارع االقصر

 مؤسسة انسان آيد غير ربحية ،غير حكومية تركز فى عملها على البرامج ذات األثر لمعالجة القضايا الملحة
 التي تواجه بشكل خاص النساء واألطفال والفتيات والمجتمعات المحرومة واألكثر فقرا لنكون عوناَ وداعمين
 لهم ،وتعمل على دعم مبادرات التنمية المستدامة التى تسعى إليجاد حلول  لنمو المجتمع مع تعزيز تمكين

 الفتيات والنساء واألطفال األكثر إحتياجا
للل

أنشطة تم إنجازها من فبراير 2020 حتى يوليو 2020: تىتن
قامت المؤسسة بحملة إغاثية للحد من انتشار فيروس كورونا

 مبادرة حماية لتعقيم النجوع والقرى بمحافظة قنا والجهات الحكومية والوحدات الصحية والمستشفيات بالقرى
ومكاتب البريد ومناطق التجمعات

مبادرة دعم الفريق الطبى من خالل تقديم مستلزمات طبية لمستشفى الحميات بمحافظة قنا
مبادرة مانسيناك لدعم العمالة الغير منتظمة من خالل توزيع مواد غذائية وغير غذائية
 قامت المؤسسة بعقد تدريبات عن إدارة اإلغاثة والكوارث لتعزيز القدرات المحلية
 عقد تدريبات للشباب في القرى بمحافظة قنا عن ريادة االعمال والمهارات الحياتية

مؤسسة التنمية والَعْوُن اإلنسانى  إنسان آيْد
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النسخة الثاني

ثالث ورش تدريبية لبرنامج تعلم المواطنة بين الثقافات  بمدارس وإدارة المنيا وجمعيات الشباب من يناير إلى مارس 2020
دورات تدريبية فى مجال ريادة األعمال وبرنامج سيدات األعمال يمضين قدما

ورشة عمل صقل المهارات فى مجال مشاركة الشباب بأنشطة المجتمع
أنشطة التوعية والتطوع للوقاية من فيروس كورونا من مارس إلى يونيو 2020بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية فرع المنيا

أنشطة التنمية المستدامة  برنامج المدارس المنتسبة لليونسكو مع إدارة المنيا من يناير إلى ابريل 2020
االجتماع األول لتعلم المواطنة بين الثقافات لمدربي دورة تدريب مدربين قبرص 2019 يوم 15 ابريل 2020

لقاء صندوق النقد الدولى حول تاثيرات كوفيد 19 ببرنامج زووم يوم 29 ابريل 2020
لقاء تدريبي حول مقترحات مشروعات الممولة من اناليندايوم 6 مايو 2020

ورشة تدريبية باستخدام الزووم وتفعيل االجتماعات عن بعد، لقاء مدربي تعلم المواطنة بين الثقافات يوم 12 مايو 2020
الكورس التدريبي  euro-mederranean intercultural trends course ، مايو و يونيو 2020   

ورشة تدريبية منع الصراع أثناء العمل مجلس مدربي اوربا، يونيو 2020
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى منطقة اليورو متوسطية وتأثيرات كوفيد 19 على أجندة 2030، مؤسسة اناليندا ومؤسسة

أصدقاء أوروبا، يوم 2 يوليو 2020
ورشة عمل للتعريف بانايندا الشبكة المصرية، يوم 20 يوليو 2020

برنامج تدريب المعلمين بالتعاون مع إدارة المنيا
البرنامج االقتصادى تمكين الكفاءات المهمشة من تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة

البرنامج الثقافي تاثيرات كوفيد 19على قطاع التعليم والتعاون الثقافى
الشراكة فى مقترح مشروع اورومتوسطى مع ثالث دول أوروبية

الجمعية المصرية لتنمية الشباب والمجتمع
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النسخة الثاني

الفن ارتس  كاريزما  موسسة 

موسسة حاولت  أجمع..  العالم  في  الكورونا  فترة  أثناء  المجتمعي  العمل  وتحديات  صعوبة   رغم 
٢٠٢٠ من  األول  النصف  في  مبادرات  عدة  علي  العمل  المجتمع  لتنمية  الفن  ارتس    كاريزما 
من  ١٢٠ من  اكتر  منتجات  لعرض  واإلسكندرية  القاهرة  في  المعارض  االشتراك  أهمها   من 
قبل فبراير  في  كان  التسويق.وذلك  علي  لمساعدتهم  معارض  في  المميزين  اليدويين   المنتجين 
بقوة تضرروا  الذين  اليومية  العمالة  من  الحرفيين  المساعدة  للهدف  واستكماال  الكورونا،   تفشي 
موسسة حاضنة  وجروب  صفحة  علي  والتسويق  يونيو  في  اونالين  معرض  عمل  بمبادرة   قامت 
ارتس المنتجات  Egyptian charisma artsكاريزما  بعض  بيع  تم  حيث  اليدوية.  األسر  منتجات   لبيع 
للباب المنتج  لتوصيل  الشحن  شركات  مع  واالتفاق  والتعقيم  االحتياطات  كافة  مراعاة  مع   .اونالين 
والمجتمع   للفرد  وفوائده  وأهميته  التطوع  عن  ندوتين  بإعطاء  لبيب  فيفيان  مهندسة  شاركت   كما 
حاليا الموسسة  تستعد  األمريكية.  السفارة  األمريكي  الركن  مع  بالتعاون  زوم  برنامج  خالل   من 
جدد متطوعين  لقبول  التطوع  باب  فتحت  كما  اونالين  سبتمبر  بمنتصف  الثاني  معرضها  لعمل 
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مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان

بصفتها ماعت  مؤسسة   شاركت 
أفريقيا شمال  إقليم   منسق 
الحكومية المنظمات غير   بمجموعة 
 الكبرى في منتدى السياسات رفيع
 المستوى، في الجلسات الرسمية
 للمنتدى والفاعليات الجانبية الخاصة
أقامتها والتي  األفريقية،   بالدول 
 البعثات الدبلوماسية للدول والهيئات
 المتخصصة وكذلك أصحاب المصلحة
المدني المجتمع  منظمات  من 

للسالم ماعت  مؤسسة   نظمت 
مشروع اإلنسان  وحقوق   والتنمية 
نحو البنادق:  يسكتون   “الشباب 
إلقليم ممثلًة  مستدام”،   سالم 
الذي المشروع  في  أفريقيا   شمال 
منظمات أربع  مع  بالتعاون   أقامته 
 يمثلوا جميع األقاليم االفريقية، وذلك
 بمشاركة 41 شاب من 18 دولة من
مختلف الخلفيات في القارة األفريقية

 تلقت مؤسسة ماعت دعوة لرئاسة
 مساهمات المجتمع المدني الخاصة
اإلقليمي المنتدى   في   بالسالم 
المستدامة، للتنمية   األفريقي 
عن الرئيسية  الجلسة   وخالل 
قامت حيث  والسالم   16  الهدف 
 المؤسسة بتمثيل المجتمع المدني
بجانب المنصة  على   األفريقي 
بمفوضية األفريقي  المكتب   رئيس 
اإلنسان لحقوق  المتحدة   األمم 

 شاركت مؤسسة ماعت في اعمال
45 لمجلس حقوق االنسان  الدورة 
 حيث شاركت في بمداخالت شفوية
 حول نتائج استعراض جمهورية مصر
التفاعلي الجوار  وخالل   العربية 
بحقوق المعني  الخاص  المقرر   مع 
التعليم في  الحق  عن   األقليات 
إيران في  لألقليات  االم  باللغة 

للسالم ماعت  مؤسسة   مشاركة 
بمداخلة االنسان  وحقوق   والتنمية 
االنسان حقوق  لجنة  امام   شفوية 
)CCPR( حول مشروع التعليق العام 
)الحق في  21 المادة   رقم37 على 
 التجمع السلمي( من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الشريك تمثل  ماعت   مؤسسة 
التضامن مشروع  في   المصري 
التعليم  SOLIDinEDU في 
 بمشاركة 4 دول أوروبية واستضاف
واالقتصاد األعمال  ريادة   مجموعة 
)إيكو(، باليونان   االجتماعي 
 لتنفيذ مشروع طويل األمد بعنوان

 “التضامن من أجل التعليم”

 شاركت مؤسسة ماعت خالل الدورة
 44 لمجلس حقوق االنسان عبر رسالة
 فيديو خالل الحوار التفاعلي مع لجنة
تقصي الحقائق الدولية بشأن سوريا
الشباب منتدى  في  شاركت   كما 
في المنعقد  االوروبي   العربي 
“تونس”، العربي  الشباب   عاصمة 
فبراير  9  -  4 من  الفترة   خالل 
120 حوالي  شارك  حيث   ،2020 
وعربية أوروبية  دولة   27 من   شاب 
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الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
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 كونت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات فريق عمل لها لحضور الدورة العادية رقم 43 للمجلس 
 الدولي لحقوق االنسان في جنيف_سويسرا وقد شارك وفد الجمعية الوطنية في هذه الدورة وقدم مداخلة
شفوية علي ملف المراجعة الدورية الشاملة لمصر وايضا تقديم بيان مكتوب عن حرية الرأي والتعبير في مصر

 كما ان وفد الجمعية الوطنية قام بالعديد من الزيارات والمقابالت لعدد من المقررين الخواص وموظفي المفوضية
 السامية لحقوق االنسان هناك ومثل الوفد المصري كال من : االستاذ / وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية
عثمان علي  عثمان   / واالستاذ  والتعبير  الرأي  لحرية  الحق  مؤسسة  رئيس  الكريم  عبد  / شادي   واالستاذ 
مستشار العالقات الدولية بالجمعية الوطنية _ و االستاذ جورج انسي صحفي واالمين العام بالجمعية الوطنية

 كما ان الجمعية الوطنية دشنت حملة                والخاصة بالضغط من اجل عوده مصر واثوبيا والسودان
مع والسودان  مصر  المصب  لدولدي  المائية  الحقوق  وضمان  النزاع  وتجنب  اخري  مره  التفاوض   الي 
افريقية دولة   21 من  عامة  وشخصية  منظمة   310 من  يقرب  ما  للحملة  وانضم  التنمية  في  اثيوبيا   حق 
الحملة ورسالة  اهداف  مع  الجميع  لتفاعل  ايجابي  شكل  يعد  مما  واالمريكتين  واروبية   واسيوية 

( save lives )
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مؤسسة الوطن الداعم للتنمية

مشروع معاً من أجل مستقبل أفضل
حيث الجيزة  بمحافظة  اللواء  أرض  بمنطقة  للسيدات  اإلقتصادية  الحالة  تحسين  إلي  المشروع   يهدف 
بالتسويق قمنا  كما  مشروعاتهم،  لتنفيذ  منهم  البعض  وتمويل  االعمال،  ريادة  على  تدريبهم   تم 
احدهما الكترونية  حمالت   2 بأتمام  األفريقي  التراث  جمال  موضحين  السيدات  لمنتجات   الكتروني 
واالخري الجلد،  من  شنط  وصناعة  واالكسسوارات  الدمي  وصناعة  الكورشية  من  اليدوي  االنتاج   توضح 
مبادرات مع  شراكة  حدوث  جعل  الذي  األمر  وجودتها،  اليمنية  االكالت  صناعة  يوضح  فيديو   بواسطة 
اليدويةسسسسس الشنط  لصناعة  للسيدات  الخامات  بتوفير  شموس  مبادرة  مثل  مجتمعية 

 تم تنفيذ أنشطة متنوعة لعدد 860 سيدة ورجل الجئين ومصريين في منطقة ارض اللواء، تتضمن اجتماعات يعبرون فيها عن
العالقات بين كال منهما، الوعي لتتحسن  التي تواجههم ويتشارك كال من الالجئين والمصريين داخل حمالت رفع   التحديات 
وكان هذا المشروع بدعم من صندوق جوليا للتنمية داخل السفارة األمريكية وقد تم انتهاء المشروع في يونيو 2020.سسس

 تقديم دعم مادي لالسر المتضررة من احداث جائحة كورونا
 قد قدمنا تبرعات لألسر المصريين والالجئين المتضررين من أزمة جائحة كورونا بتقديم مساعدات مادية لعدد 19 اسرة،

األمر الذي ساعدهم في الحياة اصر حدوث جائحة كورونا

برنامج سفرني

 يهدف البرنامج إلي اتاحة الفرصة لالطفال الكتشاف العالم وتقبل التنوع واحترام اآلخر بمعرفته
60 طفل الجئ ومصري من مع  العمل  تم  2020 حيث  فبراير  البرنامج في  االنتهاء من  تم   له، 
 مختلف الجنسيات في منطقة ارض اللواء، وقد اكدت األمهات على تغيير أطفالهم لالفضل من
دون بحرية  أرائهم  عن  يعبرون  االطفال  اصبح  كما  سفرني،  فى  اكتسبوها  إيجابية   سلوكيات 
 خوف ويتقبلون انفسهم بعيوبها ومميزاتها كما يتقبلون اآلخر. هذا البرنامج بالشراكة مع شركة
ييييصضصيصيصضيصص الدولية  الهجرة  منظمة  من  بدعم  التعليمية  لالستشارات  اكتشاف 
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