
 

 
 

 
 

 
 

الممشاركة » ة و  لمساوا ا ً من أجل  نساء و رجال يعملون معا
 « السياسية

 
 المشروع مطبق من قبل 

 
 اكت  -وسائل اإلتصال المالئمة من أجل التنمية

 
 البلد المعني

 مصر 

 
 المنطقة المستهدفة 

 بلديات الحوامدية, بدرشين و أبو النمرس -محافظة جنوب الجيزة
 

 ملخص المشروع 
, و بالشراكة مع IEMedبقيادة الـ  مبادرة "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة"هذا المشروع ضمن تم تأطير 

وزارة الشرون الخارجية و التنمية الدولية و الدولة الفرنسية. و بتمويل من قبل  FLDDF, FFM, RUSEMEGكوثر, 
مستقبل في المتوسط" و الذي يهدف إلى تعزيز تحرر و لمشروع "نساء ال 1في اطار عمل المحور  (MAEDI)  الفرنسية

 وصول النساء إلى السلطة في الشاطئ الجنوبي للبحر األبيض المتوسط.
جمعيات, مؤسسات بحث و تعليم, سلطات محلية و كل سنة في سبعة بلدان, مشكلة من  كتل محليةتقوم المبادرة كل سنة بتشكيل  

عاملة في صالح المساواة بين الجنسين في في إقليم محدد من أجل تحسين وضع المرأة. اقليمية, شركات و نقابات و اعالم, 

أكت مصر بتنسيق الكتلة -وتتمحور كل كتلة حول جمعية قائدة لجميع أعمالها. قام مركز وسائل اإلتصال المالئمة من أجل التنمية 

حول مشاركة المرأة السياسية في  عمل رائد يتألف من استشارات و بحث ميدانيو قيادة  2015المحلية المصري لعام 

 المجتمعات المهمشة.

التي رصدها العمل الرائد هي: العادات و التقاليد األبوية؛ قلة اإلجراءات والبرامج  معوقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية

السياسية والقانونية للمرأة وعدم القدرة المالية للمرأة لتولي تكاليف ترشيح  التي تعزز من مشاركة المرأة السياسية؛ ضعف الثقافة

 محتمل في االنتخابات. وهكذا، وقد تم تصميم هذا المشروع بشكل جماعي خالل العمل الرائد كاستجابة لهذا الوضع.

 
 األهداف

 

 تعزيز المشاركة السياسية الفعالة للنساء في مجتمعاتعن -

 جال على دعم مشاركة المرأة السياسيةتعبئة و تشجيع الر -

 رفع الوعي بين النساء و الرجال حول أهمية مشاركة المرأة السياسية  -

 
  النشاطات

 

 تدريب و جلسات رفع توعية إلشراك النساء في المجتمعات المستهدفة حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية -

  نساء من أجل توعية الرجال بمشاركة المرأة السياسيةمعسكرات دمج وأنشطة تفاعلية بين الرجال وال -

 أنشطة توعية و اعالمية من قبل الرجال ممن شاركوا في المخيم -



 

 
 

 بناء قدرات الجمعيات المحلية من أجل تحضير تدخالت مستقبلية لتشجيع مشاركة المرأة السياسية -

 في اإلعالم, النقابات العمالية والسلطات المحلية. نشر المشروع -


