
 

 

 

ية « لمحل ا لسياسية  ا ة  ا حي ل ا في  ية  ن ا ن ب ل ل ا ة  لمرأ ا ل  ي مث ت ة  د ا   »زي

 المشروع مطبق من قبل
 
 CFUWI - قضايا المرأة االهلية لمتابعة جنةالل

البلد
لبنان

 المنطقة المستهدفة
 (.بيبلوس) وجبيل وكسروان الشوف متن،ال بعبدا، عاليه، مجتمعات -محافظة جبل لبنان

 ملخص المشروع
 

, و بالشراكة مع كوثر, IEMedبقيادة الـ  مبادرة "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة"تم تأطير هذا المشروع ضمن 
FLDDF, FFM, RUSEMEG  ولية الفرنسيةوزارة الشرون الخارجية و التنمية الدو الدولة الفرنسية. و بتمويل من قبل  

(MAEDI)  لمشروع "نساء المستقبل في المتوسط" و الذي يهدف إلى تعزيز تحرر و وصول النساء إلى السلطة  1في اطار عمل المحور
 في الشاطئ الجنوبي للبحر األبيض المتوسط.

حث و تعليم, سلطات محلية و اقليمية, كل سنة في سبعة بلدان, مشكلة من جمعيات, مؤسسات ب كتل محليةتقوم المبادرة كل سنة بتشكيل  

شركات و نقابات و اعالم, عاملة في صالح المساواة بين الجنسين في في إقليم محدد من أجل تحسين وضع المرأة. وتتمحور كل كتلة حول 

يتألف  عمل رائدو قيادة  2015 لعامقامت اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة بتنسيق الكتلة المحلية اللبنانية جمعية قائدة لجميع أعمالها. 

 .من تحديد معيقات اإلدماج السياسي للمرأة اللبنانية في الحياة السياسية

 
المحلية الضوء على العوامل األساسية التي يمكن أن تزيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية و  ألقت نتائج البحث الميداني و اجتماعات الكتلة

ة خاصة تسمح لها بالوصول إلى المواقع العليا. و من بينها: تعديل قانون اإلنتخابات و تطوير سياسات جديدة؛ تغيير في المواقف و القيم األبوي
 دماج مفاهيم المساواة بين الجنسين في البرامج التعليمية؛ زيادة الوعي حول أهمية نظام الكوتا الجندرية.فيما يتعلق بالصور النمطية للمرأة؛ ا

 لإلستجابة لهذا الوضع. العمل الرائدخالل  CFUWIو هكذا تم تصميم مشروع 

 األهداف
البلديات و اعتماد نظام الكوتا. المرأة السياسية في البلديات من خالل تعديل قانون انتخابالمساهمة في تعزيز مشاركة  -
رفع الوعي بين صانعي السياسات, اإلعالم, و المنظمات غير الحكومية حول الحاجة إلى تعديل قانون اإلنتخابات بالشراكة مع  -

حركات مجتمع مدني أخرى.

 النشاطات
 إعداد أداة مناصرة )كتيب أو دليل( مع حجج لدعم تعديل قانون اإلنتخابات البلدية. -

 لسات مناصرة مع أعضاء البلديات في جبل لبنان.ج -

حوار تشاركي مع أعضاء البلمان الممثلين عن جبل لبنان من أجل الضغط و المناصرة من أجل تبني مسودة قانون تروج له  -
 المنظمات النسائية و المجتمع المدني في البرلمان.

 ية و اإلعالم.نشر أداة المناصرة و أهداف المشروع بين المنظمات غير الحكوم -
 

http://www.cfuwi.org/
http://www.cfuwi.org/

