




داخل النشرة

أواًل: أنشطة الشبكة المصرية 	 

ثانيًا: أنشطة أعضاء الشبكة	 

مؤسسة شركاء من أجل الشفافية. 	
 مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان. 	
	 .)LEAD( مؤسسة القيادات المصرية للتنمية
جمعية الجزويت والفرير للتنمية. 	
الجمعية المصرية األهلية لمحبـى العلم والعلماء                     . 	
جمعية كل الناس للتنمية والسالم. 	
مؤسسة كاريزما ارتس الفن لتنمية المجتمع. 	
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي. 	
مؤسسة شباب المتوسط. 	

مؤسسة كيميت بطرس غالي للسالم والمعرفة. 		
مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان. 		



أنشطة 
الشبكة 
 أنشطة الشبكة المصرية لمؤسسة اناالمصرية 

ليند االورومتوسطية للحوار بين الثقافات

نظمــت الشــبكة المصريــة لمؤسســة انــا لينــد االورومتوســطية 	 
ــام  ــت للس ــة ماع ــع مؤسس ــاون م ــات بالتع ــن الثقاف ــوار بي للح
والتنميــة و حقــوق االنســان جلســة نقــاش حــول دور المنظمــات 
المجتمــع المدنــي للتصــدي للتغيــرات المناخيــة يــوم 22 ســبتمبر 
فــي مقــر مؤسســة انــا لينــد باإلســكندرية و الخــروج بعــدد مــن 

ــات الهامــة التوصي

ــا  ــي نظمته ــة الت ــي الجلس ــد ف ــا لين ــة آن ــة لمؤسس ــبكة المصري ــة للش ــاركت رئيس ش
ــوان  ــاء بعن ــض المتوســط فــي المنطقــة الزرق ــاح البحــر األبي ــد فــي جن ــا لين مؤسســة آن
»تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى األبعــاد االجتماعيــة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط« علــي 
هامــش كــوب 27 مؤتمــر األمــم المتحــدة لتغيــر المناخــي يــوم 9 نوفمبــر ، و كانــت تديــر 

ــا لينــد  هــذه الجلســة ســمو االميــرة ريــم علــي رئيســة مؤسســة ان

نظمــت الشــبكة المصريــة لمؤسســة انــا لينــد االورومتوســطية للحــوار بيــن الثقافــات بالتعــاون مــع مؤسســة القيــادات 
المصريــة لتنميــة لحضــور نــدوة اونايــن بعنــوان »دور المجتمــع المدنــي فــي دعــم العدالــة المناخيــة » يــوم 3 نوفمبــر 



نظمــت الشــبكة المصريــة لمؤسســة انــا لينــد حفل 
ــام  ــات لع ــددة الثقاف ــاز متع ــزة اإلنج ــال بجائ احتف
2022 التــي حصلــت عليهــا مؤسســة شــركاء 
ــة  ــبكة المصري ــة الش ــفافية »رئيس ــل الش ــن اج م
لمؤسســة انــا لينــد » مــن وزارة الشــئون األوروبيــة 
ــد  ــا لين ــة النمســاوية فــي مقــر مؤسســة ان والدولي

ــر 2022 ــوم 24 نوفمب ــكندرية ي باإلس

اجتمــع أعضــاء مجلــس أمنــاء الشــبكة المصريــة 
ــاع  ــي اجتم ــمبر ف ــوم 3 ديس ــد ي ــا لين ــة ان لمؤسس
ــبكة  ــتقبلية للش ــط المس ــة الخط ــن لمناقش اوناي
ــة  ــات الراغب ــول المنظم ــة قب ــة ، و مناقش المصري

ــة  ــي الشــبكة المصري ــام ال فــي االنضم



أنشطة
أعضاء 
مؤسسة شركاء من أجل الشفافيةالشبكة 

رئيسة الشبكة المصرية لمؤسسة آنا ليند األورومتوسطية للحوار بين الثقافات

شــاركت مؤسســة شــركاء مــن اجــل الشــفافية فــي مؤتمــر األطــراف 
للتغيــر المناخــي التابــع لألمــم المتحــدة فــي دورتــه 27 الــذي انعقــد فــي 
مدينة شــرم الشــيخ ، وشــاركت مؤسســة شــركاء فــي كوب مــن الفترة 
6 حتــي 12 نوفمبــر ، و قــد شــاركت مؤسســة شــركاء كمتحــدث فــي 
عــدد مــن الفاعليــات، كمــا شــاركت فــي عــدد مــن االجتماعــات و حضــور 

عــدد مــن الفاعليــات و الوقفــات فــي المنطقــة الزرقــاء 

وعلــي هامــش المؤتمــر اجتمعــت ممثلــة مؤسســة شــركاء 
ــي  ــة النمســا ، وهــي المؤسســة المجتمــع المدن ــس دول مــع رئي
المصــري الوحيــدة الــذي اجتمــع معهــا ، باإلضافــة الي مشــاركة 
مؤسســة شــركاء كمتحدثــة فــي فاعليتيــن فــي الكــوب ، 
الفاعليــة بعنــوان األثــر االجتماعــي للتغيــر المناخــي علــي منطقــة 
االورومتوســطي » ، الــذي نظمتهــا مؤسســة انــا لينــد و قــد ادارت 
الجلســة االميــرة ريــم علــي اميــرة األردن و رئيســة مؤسســة انــا 

لينــد

ــزة  ــل الشــفافية علــي جائ ــن اج ــركاء م ــة ش ــت مؤسس حصل
ــة  ــة الفيدرالي ــوزارة الخارجي ــن ال ــات )IAA( م ــن الثقاف ــاز بي اإلنج
ــذه  ــام 2022, و به ــة لع ــة والدولي ــؤون األوروبي ــاوية للش النمس
الجائــزة تصبــح هــي المؤسســة المصريــة الوحيــدة التــي حصلــت 
علــي هــذه الجائزة،حيــث تُمنــح الجائــزة لمشــاريع المجتمــع 
ــات  ــن الثقاف ــوار بي ــال الح ــي مج ــرة ف ــة والمبتك ــي الناجح المدن
ــت  ــي وحصل ــاق عالم ــى نط ــا أو عل ــي النمس ــواء ف ــان ، س واألدي
مؤسســة شــركاء مــن اجــل الشــفافية علــي تلــك الجائــزة بســبب 
اعدادهــا وتنظيمهــا للمشــروع » الحــوار بيــن الثقافــات لمواجهــة 
ــة  ــجيعا للمؤسس ــزة تش ــك الجائ ــد تل ــة » وتع ــات الكراهي خطاب

ــره.  ــي نفــس النهــج وتطوي لإلســتمرار عل



مشــاركة مؤسســة شــركاء مــن اجــل الشــفافية فــي المناقشــات العامــة ضمــن اعمــال الــدورة 51 لمجلــس حقــوق 
االنســان بجنيــف وشــاركت بإجمالــي 6 مداخــات 

تلقــت مؤسســة شــركاء مــن اجــل الشــفافية دعــوة مــن مكتــب 
األمــم المتحــدة للجريمــة والمخــدرات فــي فيينــا للمشــاركة 
لمكافحــة  األطــراف  الــدول  لمؤتمــر  الــدورات  بيــن  باجتمــاع 
الفســاد مــن فتــرة 5 -8ســبتمبر 2022 ، وقامــت مؤسســة 
شــركاء بتقديــم مداخلــة شــفوية حــول الممارســات الجيــدة 
والتحديــات التــي تواجــه الــدول العربيــة فــي تحقيــق ملــف الفســاد 
، باإلضافــة الــي ذلــك ألول مــرة ان يتــم عمــل نشــرة إخباريــة مــن 
ــدول  ــات ال ــفافية بمداخ ــل الش ــن اج ــركاء م ــة ش ــل مؤسس قب
ــا  ــيال ميدي ــي السوش ــرها عل ــاد ونش ــان الفس ــام بش ــدة 4 أي لم

ــة  ــاص بالمؤسس الخ

أصبحــت مؤسســة شــركاء عضــو فــي تحالــف المنظمات 
الجنائيــة  العدالــة  و  الجريمــة  لمنــع  حكوميــة  الغيــر 
بالنمســا، وهــي المؤسســة الثانيــة المصريــة العضــو فــي 

ــف  هــذا التحال



عقــدت مؤسســة ماعــت نــدوة بعنــوان »حقــوق اإلنســان 
فــي مصــر: فــي ضــوء تقريــر منتصــف المــدة لاســتعراض 
بجنيــف،  المتحــدة  األمــم  فــي مقــر  الشــامل«،  الــدوري 

وضمــن فاعليــات الــدورة 51 لمجلــس حقــوق اإلنســان

هامــش  علــى  نــدوة  ماعــت  مؤسســة  عقــدت 
ــوص  ــان بخص ــوق اإلنس ــس حق ــدورة 51 لمجل ال
»المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان فــي الشــرق 
الخبــراء  مــن  عــدد  بحضــور  وذلــك  األوســط« 
اإلنســان حقــوق  عــن  والمدافعيــن  الحقوقييــن، 

وقعــت مؤسســة ماعــت للســام والتنميــة وحقــوق 
اإلنســان، بروتوكــول تعــاون مــع جامعــة الحكمــة 
ــك فــي  ــي ذل ــروت، و يأت ــة بي فــي العاصمــة اللبناني
التشــاركي  بالنهــج  المؤسســة  اهتمــام  إطــار 
ــز ثقافــة الشــباب  وانطاقــا مــن مســئوليتها لتعزي
ــاء قدراتهــم بحقــوق اإلنســان واألمــن  ــي وبن العرب

ــتدامة. ــة المس ــز التنمي وتعزي

ــي  ــاركتها ف ــش مش ــي هام عل
الــدورة 11 مــن مؤتمــر األطــراف 
المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  فــي 
المنظمــة  الجريمــة  لمكافحــة 
ــة، نظمــت مؤسســة  ــر الوطني عب

ــت  ماع

ــف  ــة بالتعــاون مــع التحال ــة جانبي فعالي
ــلحة  ــار األس ــن انتش ــد م ــي للح العالم
ــلحة  ــع األس ــر صن ــوان »تأثي ــت عن تح
الناريــة واالتجــار بهــا بصــورة غيــر 

ــان«.  ــوق اإلنس ــى حق ــروعة عل مش

مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان 
عضو مجلس أمناء الشبكة المصرية لمؤسسة آنا ليند األورومتوسطية للحوار بين الثقافات



ــباب  ــن الش ــة م ــع مجموع ــاء م نظمــت مؤسســة ماعــت لق
الجامعــي اللبنانــي للحديــث حــول إســهام الشــباب فــي 
ــك  ــان، وذل ــوق اإلنس ــرام حق ــة واحت ــات التنمي ــع بعملي الدف
ــة  ــع إدارة كلي ــيق م ــروت بالتنس ــة ببي ــة الحكم ــل جامع داخ

الحقــوق بالجامعــة.

الرابعــة  العموميــة  الجمعيــة  تشــكيل  فعاليــات  خــال 
ــع لاتحــاد  للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي التاب
األفريقــي )اإليكوســوك األفريقــي(، ُأجريــت االنتخابــات علــى 
رؤســاء القطاعــات، وفازت مؤسســة ماعــت للســام والتنمية 
وحقــوق اإلنســان برئاســة »قطــاع البرامــج المتداخلــة« وذلــك 
بإجمــاع أصــوات الجمعيــة العموميــة المنعقــدة فــي نيروبــي 

كينيــا

فــي اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان مؤسســة ماعــت تطلق 
حملــة 30 × 50 للتوعيــة باإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان 
والتــي تســتمر لمــدة عــام بهــدف التوعيــة باإلعــان العالمــي 

لحقــوق اإلنســان وأهميتــه

تنفذ مؤسسة ماعت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة 
في مصر، البرنامج التدريبي توعية المهاجرين بالقوانين 

المصرية



)LEAD( مؤسسة القيادات المصرية للتنمية
ــوم لمناهضــة  ــات الـــ 16 ي ــزواج المبكــر« مــن ضمــن فاعلي ــة ال ــز الحــوار بقضي لقــاء زووم »تعزي
العنــف ضــد المــرأة بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة والمجلــس القومــي للمــرأة فــرع الجيــزة 

ــن الثقافــات ــة المتوســطية للحــوار بي ــد االوروبي ــة لمؤسســة انالين ــة المصري والشــبكة الوطني

نــدوة التوعيــة الشــمول المالــى والحقــوق البنكيــة لــذوى الهمــم بالتعــاون مــع بنــك بلــوم مصــر ووزارة 
ــباب والرياضة  الش

مشــاركة المؤسســة فــي مؤتمــر قمــة المنــاخ COP27 مــن خــال االحــداث الجانبيــة مثــل: )برنامــج 
القيــادة المناخيــة - مبــادرة المــرأة األفريقيــة والتغيــرات المناخيــة - تحديــات الطاقــة ومصــادر الميــاة 
الغيــر تقليديــة - نجاحــات افريقيــه فــي خفــض انبعاثــات الميثــان - المجتمــع المدنــي االفريقــي 

ــه( ــه المناخي ــه العدال ــول قضي ــى دعــم حل ــر عل ــي تؤث ــات الت ــدات والتحدي التهدي

ــع  ــاون م ــى COP27« بالتع ــق ال ــة – الطري ــة المناخي ــم العدال ــى لدع ــع المدن ــاء زووم »المجتم لق
ــات ــن الثقاف ــوار بي ــطية للح ــة المتوس ــد االوروبي ــة انالين ــة لمؤسس ــبكة المصري الش

ــوم  ــك بل ــة وبن ــباب والرياض ــع وزارة الش ــاون م ــال بالتع ــف الفع ــية للموظ ــاءات االساس ــج الكف برنام
ــن شــمس ــة تجــاره جامعــه عي مصــر بكلي

ــة  ــطة ومتناهي ــرة والمتوس ــروعات الصغي ــة المش ــاز تنمي ــع جه ــاون م ــروعك بالتع ــد مش ــج ول برنام
ــن شــمس ــة تجــارة جامعــة عي الصغــر بكلي

تدريب الخياطة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة

مشــروع )ال للعنــف ضــد المــرأة( –  Say Not GBV )young women lead(  لتعزيــز الحــوار بقضيــة 
الــزواج المبكــر بالتعــاون مــع الشــبكة الوطنيــة لمؤسســة انالينــد االوروبيــة المتوســطية للحــوار بيــن 

الثقافــات 



جمعية الجزويت والفرير للتنمية

معسكرات تطوع
تهدف المعسكرات الى 

التعرف بشكل عملي على 
أهمية التطوع في حياة 

الشباب

التعرف على الثقافات 
المختلفة داخل مصر 

)النوبة – سيوه – سيناء – 
الصعيد(

رحلة ثقافية 
للقاهرة اثناء
 االحتفاالت

 بنصر أكتوبر 

ورشة سفراء الحوار
يهدف برنامج سفراء للحوار في 
مصر إلى رعاية التفاهم المتبادل 

بين الشباب من خالل تطوير 
مهاراتهم في الحوار وتصميم 
ورش العمل وتيسيرها. وأنشطة 
البرنامج ملهمة وتحفز الشباب 

على ممارسة الحوار في
حياتهم بصورة أكبر



اتساقا مع الحدث الهام  
ــة   ــرات المناخي ــن التغي ــد م ــن المزي ــد م ــة والح ــة البيئ ــو حماي وه
فقــد قامــت الجمعيــة بالبــدء فــى  اعمــال التشــجير  باالشــجار 
المثمــرة  فــى محيــط الجمعيــة  تمهيــدا فــى تعميــم التجريــة فــى 
عــدة شــوارع باالســكندرية  وذلــك لزيــادة المســاحه  التــى تمتــص 
اكاســيد الكربــون مــن الجــو وبــث المزيــد مــن االكســجين  لتنقيــة 
الهــواء والبيئــة وذلــك باالضافــة الــى النــدوات التــى تنظمهــا 
ــد  ــى الح ــن ف ــة ودور المواط ــرات المناخي ــة  بالتغيي ــة للتوعي الجمعي
ــة  ــرات   ...  وفــى نفــس الســياق  شــاركت الجمعي ــك التغي مــن تل
ــاء  فــى تدريــب عملــى مــع فريــق فرنســى علــى ظهــر يخــت بمين
االســكندرية عــن المخلفــات  الباســتيكيه  وأثارهــا الملوثــة  علــى 
البيئــة وكيفيــة اعــادة تدويــر تلــك المخلفــات لاســتفادة منهــا فــى 
انتــاج بعــض المنتجــات المفيــدة والمعمــرة مثــل الكراســى والموائد 
واســقف البنايــات  ومواســير الصــرف الصحــى  وأغطيــة البالوعــات  
وايضــا   للحــد مــن التلــوث البيئــى التــى تســببها تلــك المخلفــات  وما 
يســببه مــن تغيــرات مناخيــة  يعانــى العالــم كلــه مــن اثــاره , كمــا 
تــم بحــث تشــجيع بدائــل الباســتيك احــادى االســتخدام مثــل تشــجيع 
اســتخدام االكيــاس الورقيــة واالكيــاس مــن القمــاش  وكــذا 
تشــجيع  ودعــم العامليــن فــى صناعــة صناديــق الخضــر والفاكهــة 
مــن جريــد النخــل وقــد قامــت الجمعيــة بأصحــاب وفــد مــن الفريــق 
الفرنســى  الــى مدينــة رشــيد  لمشــاهدة صناعــة صناديــق المــواد 

ــد مــن جريــد النخــل  الغذائيــة والكراســى والموائ

الجمعية المصرية األهلية لمحبـى العلم والعلماء                       



 جمعية كل الناس للتنمية والسالم
قامت بتنفيذ بعض الندوات البيئية فى كا من االزهر والكنيسة والتربية والتعليم 

ــر مثمــرة  فــى المــدارس والشــوارع  ــر مــن 1500 شــجرة مثمــرة وغي ــة بزراعــة اكث قامــت الجمعي
ــوث الهــواء ــاس الحــرارى وتل ــن لنحــد مــن االحتب والميادي

كما نفذت بعض الندوات فى مراكز الشباب للحد من الهجره الغير شرعية 

كمــا تقــوم الجمعيــة بتنفيــذ مبــادرة » ازرع » لدعــم صغــار المزارعيــن بالتعــاون مــع كا مــن التحالــف 
الوطنــى للعمــل االهلــى التنمــوى والهيئــة القبطيــة االنجيليــة والخدمــات االجتماعيــة مــن خــال تنفيــذ 

المدرســة الحقليــة لصغــار المزارعيــن فــى القــرى والنجــوع بمحافظــة اســيوط 

ــق فــى  COP27فــى شــرم  ــس االدارة عــادل توفي ــس مجل ــة مــن خــال رئي كمــا شــاركت الجمعي
ــر الماضــى  الشــيخ فــى نوفمب

كما شاركت الجمعية فى الحمله التوعوية 16 دقيقة لمناهضة العنف ضد المراة

ختمت الجمعية فى 10 ديسمبر باليوم العالمى لحقوق االنسان 



مؤسسة كاريزما ارتس الفن لتنمية المجتمع

تشرفت 
مؤسسة كاريزما ارتس الفن لتنمية 
المجتمع بالمشاركة في مجموعة 
معارض بين القاهرة واإلسكندرية 
وذلك بهدف دعم المنتجين للحرف 

اليدوية في حاضنة كاريزما للمنتجات 
اليدوية والتي تعول وتسوق الكتر 

من ١٢٠ جهة منهم سيدات معيالت 
وذوي احتياجات خاصة وسيدات من 

الصعيد وسيناء وسيوة وعلي مستوي 
الجمهورية



مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي

أنهــت مؤسســة حيــاه للتنميــة مشــروعها مشــروع تشــغيل الفتيــات قريــة ميــت 
ــة  ــة كثيف ــة المجتمعي ــات التنمي ــون خدم ــار مك ــي اط ــس  ف ــز بلببي ــر – مرك جاب
ــة مشــروع  ــر النظامي ــة للهجــرة غي ــة الحــد مــن االســباب الجذري ــة اتفاقي العمال
تحســين الصحــة العامــة لألمهــات واألطفــال وتعزيــز العــادات الصحيــة الســليمة 

كوســيلة لحــد مــن الهجــرة الغيــر نظاميــة

ــات  ــة والدمــج المجتمعــي وعــدد مــن جمعي ــاه للتنمي احتفلــت مؤسســة حي
ــي تحــت شــعار “نتطــوع ســويا مــن أجــل واقــع أفضــل”،  المجتمــع المدن
و برعايــة شــركة ICPM ACADEMY، بالمركــز األولمبــي بالمعــادي 
ــات  ــة والدمــج المجتمعــي وعــدد مــن جمعي ــاه للتنمي احتفلــت مؤسســة حي
المجتمــع المدنــي تحــت شــعار “نتطــوع ســويا مــن أجــل واقــع أفضــل”، و 

ــادي ــي بالمع ــز األولمب ــركة ICPM ACADEMY، بالمرك ــة ش برعاي

تــم  توقيــع بروتوكــول تعــاون و شــراكة بيــن مؤسســة حيــاه للتنميــة والدمــج المجتمعــي ممثلــة فــي د. نيرميــن 
البحطيطــي ، و شــركة أى ســى بــى إم جــروب ICPM Group ، ويمثلهــا المهنــدس/ شــريف همــام بصفتــه 

الرئيــس التنفيــذى للشــركة

اطلقــت مؤسســة حــاه للتنميــة مبادرتهــا ســت البيــت وهــي مبــادرة تنمويــة تهــدف الــي  دعــم للســيدة المعيلــة 
والوصــول للشــركات لتســويق المنتجــات وتقديــم دعــم عينــي بمحافظتي الشــرقية واإلســكندرية



مؤسسة شباب المتوسط
مشروع أكاديمية شباب المتوسط – النسخة الثانية 

أطلقــت وزارة الشــباب والرياضــة المصريــة ومؤسســة شــباب المتوســط للتنميــة النســخة الثانيــة مــن 
ــف  ــن مختل ــابة م ــاب وش ــع 120 ش ــكندرية لتجم ــة اإلس ــباب بمدين ــطية للش ــة متوس ــر أكاديمي أكب
الــدول األورومتوســطية وذلــك تحــت رعايــة معالــي دولــة رئيــس مجلــس الــوزارء المصــري األســتاذ 

الدكتــور مصطفــي مدبولــي.
ــا نســخة  ــة الحــوار حــول مســتقبل المنطقــة المتوســطية، حيــث ترتكــزت قضاي وافتتحــت األكاديمي
هــذا العــام علــى خمســة ركائــز رئيســية » الهجــرة غيــر النظاميــة، تمكيــن الشــباب وتيســيير حريــة 

التنقــل، تغيــر المنــاخ، اإلخــوة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين« 

MIC – مشروع المبادرة المتوسطية للمناخ

المشاركة في  برنامج »الشرق والغرب وفن الحوار« في الواليات المتحدة األمريكية

المشاركة في »المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات« في المملكة المغربية

المشاركة في مبادرة   »skill ship »في المملكة المغربية

تدريب »ALL 4 Stand Together«  في مدينة برشلونة بمملكة أسبانيا

المشاركة في القمة الشبابية الدولية   )One Young World Summit(في المملكة المتحدة

برنامج »Play For Peace« في مدينة Mali idos بدولة صربيا

برنامج »سفراء الحوار بين الثقافات لجيل إيراسموس« في المملكة األردنية

المشاركة في برنامج التبادل الثقافي »شباب ضد االقصاء« في الممكلة المغربية

مركز شباب المتوسط للترجمة 



مؤسسة كيميت بطرس غالي للسالم والمعرفة

يواكــب عــام 2022 العيــد المئــوي لميــاد الدكتــور بطــرس بطــرس غالــي؛ وإحتفــاءًا بهــذه المناســبة 
قامــت المؤسســة بالعديــد مــن األنشــطة على مدار الســنة بهــدف تعزيز القيــم التي كان يعمــل الدكتور 
بطــرس غالــي لتحقيقهــا وهــي الســام والمعرفــة والحــق فــي حريــة التعبيــر والحــوار واالســتماع إلــى 
ــي  ــون الدول ــاالت القان ــي مج ــة ف ــة خاص ــث وبصف ــجيع البح ــى تش ــة إل ــز، باإلضاف ــر دون أي تميي اآلخ
 والعاقــات الدوليــة والقضايــا األفريقيــة وكان أخرهــا ندوة مشــتركة تــم تنظيمها مع جريــدة األهرام.

الماضيــة  الســنوات  فــي  بــه  قامــت  مــا  حصيلــة  إلــى  العــام  هــذا  المؤسســة  أضافــت 
علــى  التوقيــع  إلــى  أهدافهــا،  تشــاركها  مؤسســات  مــع  تعــاون  اتفاقيــات  توقيــع  مــن 
باســم  بحثــي  كرســي  إلنشــاء  السياســية  والعلــوم  االقتصــاد  كليــة  مــع  بروتوكــول 
تهمــه. كانــت  التــي  الموضوعــات  فــي  البحــث  تشــجيع  بهــدف  غالــي  بطــرس   الدكتــور 

واســتمرارًا فــي نهــج المؤسســة فــي التفاعــل مــع القضايــا التــي تهــم المواطــن المصــري 
فقــد أقامــت علــى ســبيل المثــال سلســلة مــن النــدوات تناولــت فيهــا أزمــة التغيــرات المناخيــة 
ســاهمت  كمــا  الوجوديــة،  القضيــة  هــذه  فــي  الحلــول  عــن  والبحــث  التحديــات  لفهــم 
االنســان. لحقــوق  الوطنيــة  اإلســتراتيجية  وضــع  فــي  الدولــة  جهــود  دعــم  فــي   المؤسســة 

وأخيــرًا أقامــت المؤسســة احتفالهــا الســنوي والــذي احتفــت فيــه هــذا العــام بشــخصيتين ســاهم كل 
ــق  ــر محمــد فاي ــق إنجــازات فــي مجــال الدبلوماســية وثقافــة الســام وهمــا الوزي منهمــا فــي تحقي
وزيــر االرشــاد الســابق لجهــوده فــي حــركات التحريــر فــي أفريقيــا وفــي موضوعــات حقــوق االنســان 
ــز  ــز فــي تعزي ــدوره المتمي ــن عيســى ل ــة الســابق محمــد ب ــة المملكــة المغربي ــة وثقاف ــر خارجي ووزي

ثقافــة ودبلوماســية الســام.



مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان
ــق بالمــرأة 	  ــع مختلفــة تــم رصدهــا بالمؤسســة تتعل ــر عــن مواضي أصــدرت المؤسســة 13 تقري

والمصرييــن بالخــارج والتنميــة المســتدامة وحقــوق الطفــل والحــق فــي الصحــة والحقــوق 
ــي :  ــة التال ــط المؤسس ــال راب ــن خ ــر م ــى التقاري ــاع عل ــن االط ــة، ويمك ــة واالجتماعي االقتصادي

/https://www.fdhrd.org/ar
كمــا أصــدرت المؤسســة عــدد 26 بيــان وخبــر صحفــى يعبــر عــن مواقــف المؤسســة مــن أحــداث 	 

تتعلــق بحقــوق اإلنســان داخــل مصــر أو خارجهــا، وتتعلــق بالمرصــد بنبــذ العنــف واإلرهــاب والتنمية 
ــى  ــاع عل ــن االط ــر ويمك ــار بالبش ــاخ واإلتج ــان والمن ــوق اإلنس ــة وحق ــتدامة والديموقراطي المس

البيانــات مــن خــال الرابــط الســابق لموقــع المؤسســة. 
ــار 	  ــي إط ــة«، ف ــرأة األفريقي ــوق الم ــر وحق ــوان »مص ــت عن ــزة تح ــل مرك ــة عم ــد ورش ــم عق ت

ــبتمبر 2022.  ــخ 6 س ــك بتاري ــة وذل ــرأة األفريقي ــوم الم ــال بي االحتف
ــر 	  ــرة مــن 22 أكتوب ــة »إعــداد الراصــد الحقوقــي« فــي الفت ــة المجاني ــدورة التدريب ــم ال ــم تنظي ت

ــام. ــده 3 أي ــتمرت لم ــي اس ــر 2022 والت ــى 24 أكتوب وحت
كما شارك فريق عمل المؤسسة في قمة المناخ بشرم الشيخ في 16 نوفمبر	 



الموقع اإللكترونيصفحة الفيس بوك


