
املجتمع املدين يف منطقة 
البحر األبيض املتوسط يدعو 

إىل املساواة بني الرجال والنساء 
لتصبح حقيقة واقعة

بدعم من:تنفيذ:

لقد أدت األزمات السياسية واالقتصادية واإلنسانية واالجتامعية الحالية يف منطقة 

البحر األبيض املتوسط إىل تراجع حقوق املرأة التي هي األكرث ترضراً من الرصاعات 

الحالية  وإىل زيادة العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

تتمتع  عام  بوجه  املدين  واملجتمع  النسائية  املنظامت  باتت  نفسه،  الوقت  ويف 

تحقيق  تم  تعبأتها،  وبفضل  أي وقت مىض،  من  أكرث  كبرية  وحيوية  بديناميكية 

نجاحات كبرية يف مجال املساواة بني الجنسني.

يدعم مرشوع منظامت املجتمع املدين CSO WINS: “بناء القدرات يف جنوب 

املتوسط لفتح حوار السياسات ورصد وضع املرأة يف املجتمع” مبادرات املنارصة 

التي تقوم بها الجمعيات لصالح حقوق املرأة ويقدم أدوات للمطالبة بسياسات 

ملساواة أكرث مالءمة للنساء.

الكلمة



منظمة  عن  عبارة  هي   )EMWF( األورو–متوسط  نساء  مؤسسة 

املؤسسة  هيكلية   .2014 عام  يف  اطالقها  تم  ربحية  غري  مستقلة 

املساواة  الفاعلة يف مجال  الجهات  مصممة كشبكة شبكات تجمع 

بني الجنسني يف املنطقة األورو-متوسطية من أجل:

املساواة  أجل  من  املشرتك  الكفاح  يف  تقدم  •  إحراز 

الحياة  يف  املشاركة  يف  والرجل  املرأة  بني  الحقوق  يف 

السياسية واالقتصادية واملدنية واالجتامعية؛

•  القضاء عىل جميع أشكال العنف و التمييز ضد النساء 

والفتيات. 

•  التشجيع عىل إحداث تغيري يف املواقف و السلوك من 

أجل تحقيق املساواة بني الجنسني.

األعضاء املؤسسون:

)CAWTAR( مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث

الدولة الفرنسية

)IEMed( املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط

)FLDDF( فدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة

)FFM( منتدى نساء املتوسط

الشبكة الجامعية والعلمية األورو-متوسطية حول النوع االجتامعي 

)RUSEMEG( واملرأة

)EMWF( مؤسسة نساء األورو–متوسط

) IEMed( املقر: املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط

C/Girona, 20 - 08010 Barcelona, Spain

www.euromedwomen.foundation

املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط )IEMed( الذي تأسس يف 

عام 1989، هو مؤسسة بحثية متخصصة يف عالقات البحر األبيض 

يشجع  والتواصل.  التخصصات  متعدد  نهج  أساس  عىل  املتوسط 

التحليل  عىل   )IEMed( املتوسط  األبيض  للبحر  األورويب  املعهد 

يف  تسهم  التي  واملشاريع  اإلجراءات  تعزيز  أجل  من  والتعاون 

التفاهم املتبادل والتبادل والتعاون بني مختلف دول البحر األبيض 

تدريجي  بناء  لتعزيز  وكذلك  والثقافات  واملجتمعات  املتوسط 

بني  والحوار  املشرتك  واالزدهار  واالستقرار  بالسالم  تنعم  ملنطقة 

عام  منذ  املتوسط.  األبيض  البحر  منطقة  يف  والحضارات  الثقافات 

 )EMWF( هو مقر مؤسسة نساء األورو–متوسط IEMed ،2014

ويستضيف أمانتها.

كونسورتيوم يتألف من:

حكومة إقليم كاتالونيا

وزارة الخارجية والتعاون اإلسبانية

مجلس مدينة برشلونة

املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط

 C/ Girona, 20

Barcelona, Spain 08010

www.iemed.org

التمويل: األعضاء املؤسسون:





 دعم الجمعيات 
 للتأثري عىل السياسات العامة 

 للمساواة بني الجنسني: 
املراحل الرئيسية

يستهدف مرشوع منظامت املجتمع املدين CSO WINS الجمعيات املحلية من أجل:

تعزيز قدرتها عىل تعبئة الرأي العام بهدف تأكيد حقوق املرأة• 

 تشجيعها عىل رصد السياسات املتعلقة باملرأة يف القطاعات السياسية واملهنية واالجتامعية عىل الصعيد • 

املحيل والوطني واألورو– متوسطي.

منذ العام 2015، عمل مرشوع منظامت املجتمع املدين CSO WINS عىل تعزيز التواصل والتشبيك والعمل الجامعي بني 36 جمعية 

من بلدان جنوب البحر املتوسط   والبلدان األوروبية من خالل سلسلة من األنشطة:

الدعوة إىل تقديم مقرتحات مشاريع، ثم اختيار • 

ناجحة  مامرسات  بتنفيذ  قامت  منظمة   12

للمنارصة والحوار السيايس لصالح املساواة.

إعداد دراسة عن عوامل النجاح الحاسمة للقيام • 

 12 الـ  املامرسات  تحليل  إىل  استنادا  باملنارصة 

الناجحة التي تم اختيارها.

وتقنيات •  أدوات  حول  تدريبية  دورة  تنظيم 

مع  يتالءم  مبا  واملتابعة  والتشبيك  املنارصة 

االحتياجات الخاصة باملنطقة األورو–متوسطية.

خطة عمل اسرتاتيجية للمنارصة عىل •  إعداد 18 

أثناء  املكتسبة  املهارات  ملامرسة  حمالت  شكل 

التدريب.

يلعب املجتمع املدين دورا رئيسيا يف تعزيز وتنفيذ القوانني املواتية لتحقيق املساواة. 

منسقة  إجراءات  اتخاذ   CSO WINS املدين  املجتمع  منظامت  مرشوع  عزز  وقد 

بشكل أفضل وتبادل الخربات، مام يساعد عىل رفع أصوات املنظامت النسائية، وال 

سيام تلك التي تعمل خارج العواصم واملدن الكبرية.

األكرث •  للحمالت  مقرتحات   8 وتحسني  اختيار 

جدوى و ارتباطاً باملساواة، و دعم مثان منظامت  

لتنفيذ هذه الحمالت.

تنفيذ 8 حمالت وتبادل تجارب التعلم بالرشاكة • 

مع منظامت كانت قد قامت مبامرسات منارصة 

ناجحة.

خطة •  وتحديد  املنارصة  حمالت  تجارب  تجميع 

عمل للمنارصة لصالح املساواة بني الجنسني عىل 

املستوى األورو– متوسطي.

عقد حوار مع صانعي السياسات يف مجال املساواة • 

بني الجنسني عىل املستوى األورو– متوسطي.



عقد حوارات مع السلطات الوطنية يف 8 بلدان يف جنوب • 

تنظيام  أكرث  رصد  وضع  أجل  من  املتوسط  األبيض  البحر 

للتنفيذ الفعال لسياسات املساواة بني الجنسني.

خالل 	  من  املرشوع  يف  املستفادة  الدروس  من  االستفادة 

مجموعة أدوات تتعلق باملنارصة.

يف  املرأة  دور  تعزيز  مجال  يف  ناجحة  مامرسة   80 تحديد  تم 

سياقات  يف  تنفيذها  لتشجيع  منها   12 تحليل  تم  ثم  املجتمع، 

أخرى.

للتدريب  أصل 200 منظمة مرشحة  24 منظمة من  اختيار  تم 

عىل تخطيط نشاطات املنارصة.

األساسية  الجوانب  عن  املتخصص  التدريب  من  أيام   6 عقدت 

للحوار السيايس: اسرتاتيجيات املنارصة واالتصال ووسائل اإلعالم 

وجمع األموال وتقنيات اإلرشاد والتعليم بني النظراء.

تم وضع 18 مقرتحا تم وضعها لخطط عمل اسرتاتيجية أعدت 

يف شكل حمالت.

بلدان   7 يف  ملموسة  نتائج  وحققت  منارصة  حمالت   8 نفذت 

الحياة  يف  املرأة  )وجود  مواضيعية  مجاالت   3 ويف  مختلفة 

االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  العنف  ومكافحة  السياسية، 

والتمكني االقتصادي للمرأة(.

التعلم  تجارب  تبادل  بفضل  جمعية   16 تشبيك  و  دعم  تم 

ومجاالت  الحمالت  ملواضيع  وفقاً  أنشئت  رشاكات   8 )أقيمت 

خربة كل جمعية(.

أُنتجت 8 فيديوهات عن تجارب الجمعيات املشاركة يف املرشوع 

العام  نهاية  يف  أخرى  فيديوهات  )ستتاح  الحمالت  وإنجازات 

.)2017

واملنظامت  املدين  املجتمع  منظامت  من  منظمة   80 حددت 

الدولية والباحثني والصحفيني وصناع السياسات أولويات لتحسني 

وضع املرأة قبل املؤمتر الوزاري الرابع لالتحاد من أجل املتوسط   

السلطات  حوارات مع  املجتمع.عقد  املرأة يف  تعزيز دور  حول 

البحر األبيض املتوسط من أجل  الوطنية يف 8 بلدان يف جنوب 

بني  املساواة  لسياسات  الفعال  للتنفيذ  تنظيام  أكرث  رصد  وضع 

الجنسني.

نرش املرشوع والنجاحات التي حققتها الجمعيات من خالل 	 

املتوفرة   www.euromedwomen.foundation منصة: 

بثالث لغات والشبكات االجتامعية.

تضمنت دراسة “مامرسات من امليدان: منارصة املرأة يف املنطقة األورو-متوسطية” 12 مامرسة 

هذه  تقدم  األورو-متوسطية.  املنطقة  يف  نفذت  السياسات  وحوار  املنارصة  مجال  يف  ناجحة 

السلطات  مبساءلة  للمطالبة  املختلفة  واألدوات  واالسرتاتيجيات  السبل  عن  ثاقبة  نظرة  الدراسة 

 املحلية أو اإلقليمية أو الوطنية. هذه الدراسة متوفرة باللغة الفرنسية واإلنجليزية والعربية عىل:

www.euromedwomen.foundation 

مرشوع منظامت املجتمع املدين

CSO WINS باألرقام



بناتنا مش للبيع
حملة منارصة ضد

زواج القارصات

الجمعية املنّسقة

مؤسسة حياة للتنمية والدمج املجتمعي - مرص

الجمعية املشاركة

املركز املرصي لحقوق املرأة - مرص

املنطقة )املناطق( املستهدفة

محافظات الرشقية واإلسامعيلية وبورسعيد - مرص

السياق
تشكل ظاهرة زواج القارصات، وال سيام الزواج 

املوسمي أو السياحي، ظاهرة واسعة االنتشار 

بسبب  االرتفاع  يف  آخذة  املشكلة  مرص:  يف 

الفقر والجهل. يف هذا النوع من الزواج، يتزوج 

مرص  يف  عطلتهم  يقضون  مرصيني  غري  رجال 

من فتيات أصغر منهم بكثري لفرتات قصرية، يف 

كثري من األحيان )بضعة أشهر(. ومن املرجح أن 

يلغي الرجل العقد يف أي وقت وينتهي الزواج 

عادة بالطالق، مام يرتك الفتيات يف حالة هشة 

واقتصاديا.  ونفسيا  وجسديا  عاطفيا  وضعيفة 

ويف الواقع، ال ميكن للفتيات إثبات أن الزواج 

إذا  كثرية  مشاكل  إىل  يؤدي  مام  قامئا،  كان 

وضعت الفتاة طفال من هذه العالقة. وعالوة 

مستعد  غري  الفتيات  جسد  فإن  ذلك،  عىل 

آثار سلبية  إىل  يؤدي  الجنسية، مام  للعالقات 

اإلنجابية.  والصحة  األمهات  صحة  عىل  جدا 

الزيجات كفعل  القانون املرصي هذه  يعاقب 

من أفعال االتجار باملرأة.

الهدف
زيادة الوعي بني املجتمعات املحلية وصانعي القرار من أجل الحد بشكل كبري من عدد حاالت 

زواج القارصات، وال سيام تلك التي تسمى بالزيجات السياحية.
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األنشطة
يف •  القارصات  زواج  حاالت  لرصد  ومتطوعة  متطوعاً   250 تدريب 

األبواب  طرق  زيارات  خالل  من  الحملة  تستهدفها  التي  والقرى  املدن 

واالستبيانات.

املدمرة •  العواقب  عن  أرسة   500 بني  واملعلومات  الوعي  مستوى  رفع 

للزواج السياحي عىل الفتيات وأرسهن.

توفري الدعم الصحي والنفيس واالجتامعي والقانوين واالقتصادي للفتيات • 

اللوايت كن ضحية لهذه الزيجات واللوايت تم التعرف عىل حاالتن خالل 

ومعظمهم  القانونيني…،  واملستشارين  واملحامني  األطباء  بفضل  الحملة 

من املتطوعني.

شاركت املنظامت غري الحكومية املحلية والزعامء الدينيني ووزاريت العدل والتضامن املرصيتني يف هذه الحملة.• 

اإلنجازات
هناك فهم أفضل عن كيفية عمل الزيجات السياحية وأسبابها وعواقبها، وتم تجميع قامئة باألماكن التي تجري فيها.• 

أصبحت الفتيات ضحايا هذا النوع من الزواج أكرث استعدادا لطلب املساعدة ومعرفة مكان الحصول عليها.• 

بفضل الربامج التلفزيونية، أصبح الرأي العام اآلن عىل معرفة بنطاق املشكلة: فقد وقع 1500 شخص عىل عريضة من • 

أجل تشديد العقوبات املفروضة عىل مرتكبي الجرائم واملحامني والقضاة وغريهم من األشخاص املشاركني يف تنفيذ 

هذه الزيجات.

للمزيد من املعلومات:

www.facebook.com/GirlsNotForSale/?fref=ts و http://en.lfdci.org/home-page
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40000 قارص 

تتزوج كل عام، 
بناتنا يف خطر

حملة منارصة ضد زواج القارصات

الجمعية املنّسقة

جمعية النواة للمرأة والطفل – املغرب

الجمعية املشاركة

جمعية نهوض وتنمية املرأة – مرص

املنطقة )املناطق( املستهدفة

بلديات سيدي محمد دليل وسيد املختار ومزودة – محافظة 

شيشاوة، املغرب

السياق 
يف محافظة شيشاوة، تترسب ٪70 من الفتيات دون سن 18 و ٪29 من الفتيات دون سن 16 من املدرسة 

فإن  نفسه،  للمصدر  ووفقا  شيشاوة.  محافظة  الرتبية يف  لجنة  وفقاص إلحصاءات  وذلك  الزواج،  أجل  من 

الزيجات يف هذه املناطق عرفية وغري مسجلة لدى السلطات املدنية، مام يحرم الزوجات من حقوقهن يف 

النفقة، يف حالة الطالق، ومن املرياث، يف حالة وفاة أزواجهن. وباإلضافة إىل ذلك، يعترب األطفال الذين يولدون 

نتيجة لهذه الزيجات غري رشعيني وال يسجلون يف السجل املدين. ويضيف املصدر أن ٪80 من هؤالء الفتيات 

مطلقات. وعالوة عىل ذلك، فإن زواج القارصات كثريا ما يكون له آثار سلبية عىل صحتهن ورفاههن. ومن 

بني العوامل الكامنة وراء هذه الزيجات الفقر، والجهل، وقصور النظم التعليمية، والصور النمطية األبوية 

واملحافظة، والزواج العريف غري املسجل.

الهدف
دعوة القضاة والزعامء الدينيني والسلطات املحلية للتحرك للحد من عدد الزيجات بني الفتيات دون سن 18 

عاما، وتوعية اآلباء واملربني بشأن مخاطر هذه الزيجات.



األنشطة
عقد اجتامعات مع الزعامء الدينيني والقضاة ومسؤويل السلطات املحلية لكسب دعمهم.• 

التعليم •  حول  واملدارس  األسبوعية  واألسواق  الدوارات  يف  )قوافل(  التوعية  إجراءات 

واألنشطة املدرة للدخل كبدائل لزواج القارصات.

اإلنجازات
تم توقيع ميثاق األخالقيات من قبل القضاة ورئيس املجلس الديني.• 

مل يسجل أي زواج للقارصات أثناء الحملة.• 

قدمت الهيئة الوطنية لإلذاعة والتليفزيون دعمها للحملة.• 

شاركت السلطات والفقهاء يف معارضة حاالت الزواج العريف )حيث منعت 30 زواجا من • 

القارصات(.

استفادت هذه الفتيات الثالثني من التدريب، وقدم الدعم ألرسهن.• 

www.anaouatasso.com :للمزيد من املعلومات  
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دعونا نعيش معا بطريقة أفضل … 

ونحرتم الفتيات 
حملة منارصة حول محاربة العنف اللفظي والتحرش الجنيس 

ضد الفتيات يف األماكن العمومية

الجمعية املنّسقة
جمعية اإلعالم واالتصال يف أوساط شباب والية 

قاملة انفوكوم

الجمعية املشاركة
جمعية مارش - لبنان

املنطقة )املناطق( املستهدفة
والية قاملة - الجزائر

جمعية التنسيق

جمعية اإلعالم واالتصال يف أوساط شباب والية قاملة انفوكوم 

الجمعية املشاركة

جمعية مارش - لبنان

املنطقة )املناطق( املستهدفة

والية قاملة - الجزائر

السياق 
األماكن  االنتشار يف  والنساء ظاهرة واسعة  الفتيات  اللفظي ضد  والعنف  الجنيس  التحرش 

العامة يف الجزائر. يف أواخر عام 2015 تم تعديل قانون العقوبات، وتحديدا املادتني 333 

و341، ملعاقبة هذه األنواع من العنف. ومع ذلك، فإن الكالم عن التحرش الجنيس ال يزال من 

املحرمات، كام أن العديد من حاالت إساءة معاملة النساء والفتيات يف األماكن العامة ال يبلغ 

أو يعلن عنها، وبالتايل فإن العديد من األرس تحرم بناتها من املشاركة يف األنشطة الرياضية 

والرتفيهية والثقافية، أو حتى من الذهاب إىل املدرسة.

الهدف 
ترويج القانون املعدل الجديد الذي يجرم العنف اللفظي والتحرش الجنيس يف األماكن العامة، 

وتشجيع الضحايا عىل اإلبالغ عن هذا الشكل من أشكال العنف، بهدف ردع املعتدين وتقليل 

عدد حاالت العنف.



اإلنجازات
أصبح 850 شابا وشابة عىل علم و دراية بالنصوص القانونية والعقوبات • 

املفروضة عىل املعتدين. 

باحرتام •  ملتزمني  األوالد  وأصبح  بحقوقهن  وعيا  أكرث  الفتيات  أصبحت 

الفتيات والنساء. 

املنتخبون ووسائط •  يلتزم رؤساء الجمعيات املحلية واملمثلون املحليون 

اإلعالم بزيادة أنشطة التوعية لديهم يف مراكزهم وتشجيع التواصل مع 

الشباب بشأن هذه املسألة.

www.facebook.com/groups/info.comjeunesguelma :للمزيد من املعلومات

األنشطة
فراغهم  أماكن  أنفسهم يف  والشباب  واملؤثرة  السياسية  والشخصيات  التعليمية  املؤسسات  التوعية  أنشطة  استهدفت 

)عىل سبيل املثال، وزعت منشورات وملصقات خالل دروس كرة القدم أو املوسيقى يف مراكز الشباب(.

التعليمية يف قاملة( من •  الرياضية والثقافية واملؤسسات  الجمعيات  الفاعلة )رؤساء  الجهات  حشد عدد كبري من 

خالل ورش العمل. 

التأثري عىل وسائل اإلعالم: تم تغطية الحملة من قبل العديد من الصحف واملحطات اإلذاعية عىل املستوى املحيل • 

التواصل  ، أخبار االتحاد، Vitaminedz …( وكذلك عىل وسائل   L’Est ،النرص الجديد،  النهار  والوطني )الوطن، 

االجتامعي. 
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الكوتا النسائية: 

انتخابات برملانية يف 
عام 2017

حملة منارصة لصالح وصول املرأة اللبنانية إىل الربملان

الجمعية املنّسقة
نساء رائدات- لبنان

الجمعية املشاركة
لويب النساء األوروبيات )EWL(– بلجيكا

املنطقة )املناطق( املستهدفة
لبنان

السياق 
وفقا لوزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، فإن متثيل املرأة يف الهيئات 

السياسية يف لبنان هو من أدىن املعدالت يف العامل. وعىل الرغم من 

أن الحكومة اللبنانية قد أقرت الكوتا النسائية بنسبة ٪30، إال أن 

هذا النظام مل ينفذ مطلقا. اقرتحت جمعية نساء رائدات، بالتعاون 

مختلفة  سيناريوهات  أخرى،  لبنانية  حكومية  غري  منظامت  مع 

للكوتا النسائية يف قانون االنتخابات الذي يناقشه الربملان لالنتخابات 

الربملانية املقبلة. وعالوة عىل ذلك، تم تحديد عدم توفر معلومات 

عن نظام الكوتا كأحد أكرب العقبات التي تعوق تنفيذ هذا النظام.

الهدف 
رفع مستوى الوعي لدى املواطنني اللبنانيني وخاصة أعضاء الربملان 

متثيل  لزيادة  مؤقت  كتدبري  الكوتا  نظام  مزايا  حول  املستقبل  يف 

املرأة يف السياسة.



األنشطة
تم إنتاج 4 فيديوهات ترويجية عن مزايا الكوتا النسائية.• 

متت مشاهدة الفيديوهات أكرث من 500,000 مرة عىل يوتوب، وقد وصلت الحملة إىل أكرث من 1.4 مليون شخص • 

عىل فيسبوك، أي ٪47 من إجاميل مستخدمي هذا املورد يف لبنان.

تم بث الفيديوهات عىل 7 قنوات تلفزيونية لبنانية من 12 إىل 31 آذار/ مارس 2017، مبعدل 3 مرات يف اليوم.• 

تم عرض الفيديوهات يف 4 جامعات وبني املرشحات لالنتخابات الربملانية يف جلسات توعية بالرشاكة مع مرشوع • 

مساعدة االنتخابات اللبنانية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وتحالف “املرأة يف الربملان” الذي يضم أكرث من 

150 منظمة غري حكومية .

اإلنجازات
النسائية •  القيادات  من   220 أصبحت 

)طالبات وعضوات يف األحزاب ومستقالت( 

يف  املرأة  ضد  بالتمييز  ومعرفة  وعي  عىل 

السياسة.

قام خمسة وزراء وشخصيات لبنانية بتغيري • 

تأييدهم  وأعلنوا  الكوتا  نظام  من  موقفهم 

علناً للحملة.

يعتمد •  مل  الجهود،  هذه  من  الرغم  عىل 

السياسية يقومون  النسائية. غري أن زعامء األحزاب  الكوتا  الذي صدر يف حزيران/يونيو 2017  االنتخابات  قانون 

بوضع النساء عىل رأس القوائم لزيادة عدد املمثالت املنتخبات يف االنتخابات الترشيعية لعام 2018.

https://www.facebook.com/womeninfront و www.womeninfront.org :للمزيد من املعلومات
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االنتخابات أنا وأنت، 

مش يا إما أنا يا إما أنت
حملة منارصة لزيادة مشاركة املرأة يف 

املجالس املحلية

الجمعية املنّسقة
مؤسسة حوار للتنمية املجتمعية - فلسطني

الجمعية املشاركة
مركز دراسات وسياسات املرأة

 Center of Women’s Studies and Policies
CWSP(I(– بلغاريا

املنطقة )املناطق( املستهدفة
بيتونيا وكفر نعمة ودير بزيع - فلسطني

السياق
املرأة يف  متثيل  لعام 2005  العامة  الترشيعية  االنتخابات  قانون  4 من  املادة  تضمن  فلسطني،  يف 

املحلية  املجالس  الفلسطيني النتخابات  القانون  املادة 17 من  االنتخابية، يف حني تضمن  القوائم 

الرغم من هذه  الهيئات املحلية. ومع ذلك، وعىل  املائة من املقاعد يف  حصول املرأة عىل 20 يف 

األحكام، فإن مشاركة املرأة الفلسطينية يف الحياة السياسية ويف املناصب العليا، وال سيام يف املجالس 

املحلية، منخفضة. مع األخذ يف االعتبار الدور الرئييس الذي قامت به املرأة لعقود يف تنمية فلسطني 

املجالني  تستحقه يف  الذي  املكان  املرأة  تحتل  األوان ليك  آن  فقد  األساسية،  والدفاع عن حقوقها 

السيايس واالقتصادي.

الهدف
زيادة متثيل املرأة يف املجالس املحلية )كناخبات ومرشحات( وترويج االعرتاف مبساهمتها يف املجتمع.



األنشطة
عقد جلسات توعية يف املدارس الثانوية والجامعات للتأكيد عىل أهمية مشاركة املرأة يف • 

الحكم املحيل.

عقد اجتامعات بني أعضاء املجالس املحلية والقيادات النسائية، وال سيام الشابات، لتشجيع • 

النساء عىل الرتشح لالنتخابات.

تدريب 18 مرشحة لالنتخابات القادمة يف املناطق املهمشة لجعلهن عىل اتصال مع النساء • 

الثالث يف  املستهدفة  البلديات  رؤساء  شارك  )قدوات(.  السياسية  الحياة  يف  نجحن  اللوايت 

حفل منح الدبلوم.

املشاركة يف 4 برامج تلفزيونية لتعزيز دور املرأة يف املجالني السيايس واالقتصادي.• 

اإلنجازات
ساهمت الحملة يف محاربة الصورة السلبية والنمطية التي تحافظ عىل دور املرأة التقليدي، وال سيام اإلنجاب، • 

ومتنح جميع الحقوق والصالحيات للرجال.

بفضل التلفزيون، تم إيصال رسالة إىل جميع مستويات املجتمع حول أهمية حق املرأة يف املشاركة السياسية. • 

اقتصاديا  املرأة  متكني  تواجه  التي  والتحديات  واالنتخابات  الكوتا  مثل  عامة  مفاهيم  للجمهور  أتيحت  وقد 

وسياسيا.

املرشحات الـ 18 بنت عىل دراية بإجراءات وحيثيات الحمالت االنتخابية. وبفضل االتفاقات املربمة مع البلديات • 

الثالث املشاركة يف الحملة، ستحرض هؤالء النساء اجتامعات املجالس املحلية وسيشاركن بشكل أكرب يف الحياة 

العامة واملدنية ملجتمعاتهن.

 www.facebook.com/hiwarcenter :للمزيد من املعلومات
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نصف املجلس حقنا

حملة منارصة لصالح مشاركة املرأة يف 
الحكم املحيل يف تونس

الجمعية املنّسقة
جمعية مواطنات – تونس

الجمعية املشاركة
جمعية صوت النساء املغربيات )املغرب(

املنطقة )املناطق( املستهدفة
بلديات صفاقس فيل، ساكيت عزت، أغارب 

ومحرز يف والية صفاقس – تونس

السياق
ينص الدستور التونيس عىل املساواة بني الجنسني، وقد تم إقرار التكافؤ األفقي والرأيس يف قانون االنتخابات. ومع ذلك، 

وعىل الرغم من الدور النشط للنساء التونسيات يف الحياة املهنية واملجتمع املدين، فإن وجودهن يف مناصب صنع القرار 

)األحزاب السياسية واملجالس البلدية والربملان( أقل بكثري من توقعاتهن. ولهذا السبب، فإن مشاركة املرأة يف الحياة 

السياسية يف املجتمع التونيس الذي مير مبرحلة انتقالية أصبحت حاجة ملحة لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل وضامن 

التكافؤ.

الهدف
دعم مشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية لعام 2018 من أجل تعزيز دورها يف الحياة السياسية وصنع القرار يف تونس.



األنشطة
خرج املؤمتر حول الالمركزية الذي عقد يف كانون األول/ ديسمرب 2016 مبجموعة من الحجج التي • 

تدعو إىل إجراء انتخابات بلدية يف أقرب وقت ممكن واإلرساع يف تجديد املمثلني املنتخبني.

كام عقد مؤمتر آخر بشأن االنتخابات البلدية وتنفيذ األحكام الدستورية املتعلقة بالسلطة املحلية • 

يف أيار/ مايو 2017.

تم تسليط الضوء عىل التحديات التي تركز عليها الحملة من خالل عدد من األنشطة امليدانية ونرش • 

املواد التوعوية بني الناس.

تم تدريب 20 امرأة عىل القيادة واإلدارة املحلية وتشجيعهن عىل الرتشح لالنتخابات البلدية.• 

أكرث من 250 من واضعي السياسات باتوا يدركون أهمية وجود املرأة يف مناصب صنع القرار العليا • 

)نواب يف الجمعية الوطنية، ممثالت منتخبات عىل املستوى املحيل، واألحزاب السياسية ومنظامت 

املجتمع املدين(.

اإلنجازات
بفضل املنارصة لصالح التكافؤ األفقي مع مجموعة من 35 جمعية، مبا يف ذلك جمعية مواطنات، • 

اعتمد قانون املساواة األفقية يف 14 شباط / فرباير 2017 الذي ينص عىل أنه يجب أن يكون هناك 

عدد متساو من املرشحني واملرشحات لالنتخابات.

تم حشد رؤساء 5 أحزاب سياسية وأرسل كل منهم مرشحتني محتملتني للمشاركة يف التدريب املقرر • 

من قبل الحملة.

حققت املرشحات العرشين اللوايت تلقني التدريب مزيدا من الظهور وتسليط الضوء واالعرتاف العام.• 

وضعت املساواة يف صميم النقاش العام عندما بدا أنه من غري املناسب التحدث عنها بسبب األزمة • 

األمنية والسياسية واالجتامعية التي شهدتها تونس خالل الحملة.

 https://www.facebook.com/Mouwatinet-157177881011859 :للمزيد من املعلومات
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بناء اقتصاد شامل

حملة منارصة لتشجيع رائدات األعامل عىل 
االنضامم إىل السوق الرسمية يف ليبيا

الجمعية املنسقة
مركز جسور للدراسات والتنمية – ليبيا

الجمعية املشاركة
مؤسسة البدائل الجندرية  

Gender Alternatives Foundation )GAF(i
بلغاريا

املنطقة )املناطق( املستهدفة
بنغازي وطرابلس ويفرن وسبها – ليبيا

السياق
غري  للنساء  اململوكة  التجارية  واألعامل  الناشئة  الرشكات  معظم   

وسائل  النساء  تفضل  ما  وكثريا  ليبيا.  يف  رسمية  بصورة  مسجلة 

أعاملهن  لتعزيز  اإلنرتنت  القامئة عىل  واملنافذ  االجتامعي  التواصل 

التجارية من أجل تجنب رسوم التسجيل الحكومية والنظام الرضيبي 

ال  الظل،  اقتصاد  يف  البقاء  من خالل  البلد.  يف  به  املعمول  املعقد 

املرأة  وتفوت  بها،  معرتف  غري  للمرأة  االقتصادية  اإلمكانات  تزال 

االئتامن  مثل  املايل،  الدعم  أنواع مختلفة من  الحصول عىل  فرصة 

أو القروض التي ميكن أن تساعدها عىل تحقيق أعامل تجارية أكرث 

استدامة ونجاحا.

الهدف
رفع وعي املرشعني والحكومة بأهمية خلق بيئة عمل تشجع النساء عىل تسجيل أعاملهن رسميا 

واعتامد حوافز لتسهيل إدماج املرأة يف النمو االقتصادي.



األنشطة
تم إعداد ونرش تقرير عن أهمية تشجيع دور املرأة يف القطاع الخاص والعوائق التي تحد من مشاركة املرأة يف • 

األعامل التجارية، مبا يف ذلك األعامل التجارية وحاضنات األعامل.

شاركت 40 امرأة تعمل يف القطاع غري الرسمي يف حلقات نقاش لتحليل التحديات التي تواجههن للوصول إىل • 

األسواق وشبكات رائدات األعامل  واالئتامن وللتعبري عن آرائهن بشأن التدابري التي يتعني تنفيذها لبدء نشاط 

أو عمل تجاري بشكل قانوين.

عقدت مائدة مستديرة مع خرباء وخبريات وأطراف معنية وخلصت إىل مجموعة من التوصيات بشأن مرسوم • 

ييرس تسجيل األعامل التجارية اململوكة للنساء لدى السلطات الرسمية.

رّوجت الحملة يف وسائط اإلعالم وشبكات التواصل االجتامعي، بالرشاكة مع منظامت املجتمع املدين األخرى • 

والربنامج الوطني للمشاريع الصغرية واملتوسطة.

اإلنجازات
عملت عريضة عىل تنبيه هيئات صنع القرار بشأن الحاجة إىل تخفيض رسوم تسجيل األعامل التجارية وتبسيط • 

إجراءات التسجيل ومنح امتيازات رضيبية ومزايا للمشاريع الصغرية واألنشطة التجارية التي تقودها املرأة.

أشارت الحملة، من خالل االهتامم برائدات األعامل اللوايت متكن من البقاء يف ظروف أمنية وسياسية مؤسفة، • 

إىل مدى قدرة املرأة عىل الصمود وأهميتها يف تحسني الظروف املعيشية يف ليبيا.

www.facebook.com/jusoorLY و www.jusoor.ly :للمزيد من املعلومات
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من حقي أن أرث

حملة منارصة  لدعم حق املرأة يف املرياث

الجمعية املنّسقة
جمعية بدر الطوايل لتنمية املجتمع املحيل – مرص

الجمعية املشاركة
الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية –)األردن(

املنطقة )املناطق( املستهدفة
محافظة سوهاج – مرص

السياق
يف  والرأيس  األفقي  التكافؤ  إقرار  تم  وقد  الجنسني،  بني  املساواة  عىل  التونيس  الدستور  ينص 

قانون االنتخابات. ومع ذلك، وعىل الرغم من الدور النشط للمرأة التونسية يف الحياة املهنية 

واملجالس  السياسية  )األحزاب  القرار  صنع  مناصب  يف  النساء  وجود  أن  إال  املدين،  واملجتمع 

البلدية والربملان( أقل بكثري من توقعاتهن. ولهذا السبب، فإن مشاركة املرأة يف الحياة السياسية 

يف املجتمع التونيس الذي مير مبرحلة انتقالية أصبحت حاجة ملحة لتعزيز املساواة بني املرأة 

والرجل وضامن التكافؤ.

الهدف
دعم مشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية لعام 2018 من أجل تعزيز دورها يف الحياة السياسية 

وصنع القرار يف تونس.



األنشطة
عقدت محارضات واجتامعات وموائد مستديرة ودورات تدريبية موجهة ملنظامت املجتمع املدين • 

والزعامء  املجتمع  وقادة  القضايئ  السلك  وموظفي  املحلية  والسلطات  والقضاة  اإلعالم  ووسائط 

الدينيني وغريهم من املعنيني، بشأن حق املرأة يف املرياث.

عقدت أنشطة توعية وفعاليات مرسحية تستهدف الجمهور العام لتشجيع النقاش حول حق املرأة • 

يف املرياث من الناحية القانونية والنصوص الدينية )الرشعية(.

تم تشكيل لجنة من الوسطاء تتألف من محامني ولجنة إعالمية.• 

اإلنجازات
تم حشد 17 عضوا يف الربملان ميثلون محافظة سوهاج من أجل إصالح القانون لتشديد العقوبات • 

املفروضة عىل األشخاص الذين يحرمون النساء من مرياثهن.

متت مراجعة 26 قضية للحصول عىل أدلة وتسوية 87 نزاعا خارج املحكمة.• 

شارك زعامء دينيون )مسيحيون ومسلمون( يف دعم الحملة وتحدثوا عن حق املرأة يف املرياث يف • 

خطبهم للحد من هذه املامرسة التمييزية.

 www.facebook.com/badrngo/?fref=tsy :للمزيد من املعلومات





شهادات الجمعيات املشاركة 
:CSO WINS يف مرشوع

بناء القدرات يف جنوب املتوسط لفتح حوار 
السياسات ورصد وضع املرأة يف املجتمع

جنوب  يف  القدرات  »بناء   CSO WINS مرشوع  استطاع  نجاحها،  أثبتت  التي  منهجيته  بفضل 

املتوسط لفتح حوار السياسات ورصد وضع املرأة يف املجتمع« التأثري عىل الجمعيات متفاوتة الخربة 

التي أصبحت اآلن مجهزة بشكل أفضل للتأثري عىل األجندة السياسية واالجتامعية لحقوق املرأة.

وقد قالت هذه الجمعيات عن املرشوع:

)الجزائر(: »اكتسبنا مصداقية بني  انفوكوم  جمعية اإلعالم واالتصال يف أوساط شباب والية قاملة 

هيئات صنع القرار خالل تنفيذ الحملة«.

كبري  عدد  من جذب  جمعيتنا  والتعبئة  التوعية  أعامل  مكنت  »لقد  )تونس(:  مواطنات  جمعية 

من املتعاطفني وفوق ذلك كله أعضاء جدد … وبفضل هذه الحملة، متكنت جمعيتنا من تعزيز 

مكانتها بني مكونات املجتمع املدين يف صفاقس وتحقيق االعرتاف الرسمي«.

مؤسسة حياة للتنمية والتكامل املجتمعي )مرص(: »اقرتحت الجمعية املشاركة معنا، املركز املرصي 

لحقوق املرأة، مشاركة  مؤسسات اسرتاتيجية يف الحملة ومنهجيات جديدة لتحقيق هدفنا يف مجال 

املنارصة«.

مؤسسة البدائل الجندرية Gender Alternatives Foundation )بلغاريا(: » االجتامع مع مركز 

جسور للدراسات والتنمية يف ليبيا أدى إىل تبادالت غنية جدا يف مجال خرباتنا املهنية«.

جمعية مارش )لبنان(: »لقد مكننا تبادل الدروس املستفادة من معرفة املزيد عن العنف يف الجزائر 

والسياق االجتامعي واالقتصادي والتحديات الراهنة، وقد تصورنا أشكاال جديدة من التعاون مع 

الجمعية املشاركة معنا: كتنظيم دورات تدريبية وتبادل الشباب…«.

جمعية حوار )فلسطني(: »خالل زيارتنا ملركز دراسات وسياسات املرأة يف بلغاريا، أدركنا أننا نخوض 

نفس املعارك، وعىل الرغم من اختالف السياقات السياسية والتاريخية، إال أننا نواجه نفس األحكام 

املسبقة التي تعترب املرأة غري قادرة عىل مامرسة السلطة السياسية«.



حوار  لفتح  املتوسط  جنوب  يف  القدرات  »بناء   CSO WINS مرشوع  األورويب  االتحاد  ميول 

السياسات ورصد وضع املرأة يف املجتمع«.

ينفذ املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط )IEMed ( املرشوع بالرشاكة مع 6 منظامت:

 )DJAZAIROUNA( جمعية ضحايا اإلرهاب

)CAWTAR( مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث

))FLDDF فدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة

)FFM( منتدى نساء املتوسط

الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعامل–أصالة

)RUSEMEG( الشبكة الجامعية والعلمية األورو–متوسطية حول النوع االجتامعي واملرأة

. )EMWF( هذا املرشوع هو جزء من مهمة وأهداف مؤسسة نساء األورو–متوسط

يستهدف املرشوع 8 بلدان: الجزائر ومرص واألردن ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطني وتونس، وفرتة 

تنفيذه من 2015 إىل 2018.

رشكاء املرشوع:

قبل  من  ممول  مرشوع 

االتحاد األورويب

رؤساء حمالت املنارصة:


