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الجمعية المنسقة
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات

المنطقة المستهدفة
األقصر ,مصر

النطاق
هذا العمل الرائد هو جزء من مشروع "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" و الذي تتم قيادته من قبل المعهد األوربي
و الدولة الفرنسية .المشروع ممول من
 ,بالشراكة مع
للبحر األبيض المتوسط
قبل وزارة الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسية .يقوم المشروع كل عام بتشكيل تجمعات محلية للجهات الفاعلة في مجال
المساواة في سبعة بلدان ,يتألف كل تجمع من جمعيات ,مؤسسات بحث و تعليم ,سلطات محلية و إقليمية ,شركات ,نقابات و جهات إعالمية
عاملة في مجال المساواة بين الجنسين في منطقة محددة.
يقوم كل تجمع محلي بالعمل على دراسة تشخيصية للوضع على المستوى المحلي حول موضوع متعلق بالمساواة الجندرية و يحدد
مشروعا ً ميدانيا ً لمعالجة المشاكل التي يتم تحديدها في الدراسة التشخيصية .تبنى هيكلية كل تجمع للجهات الفاعلة في مجال المساواة
حول جمعية قادة لجميع أعماله.
بتنسيق التجمع المحلي المصري لعام ( 2017الدورة  )2عن طريق قيادة عمل حشد رائد للجهات الفاعلة في مجال
تقوم
المساواة على المستوى المحلي و يعتمد على اإلستشارات و البحث حول مشاركة المرأة في الحياة العامة و في المجالس المحلية.
على الرغم من أن النساء متواجدات في المنظمات غير الحكومية في األقصر  ,فإن عدد قليل منهن فقط يصل إلى مناصب عالية .باإلضافة
إلى ذلك يعترض بعد الرجال على المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار .لذلك ,يجب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة في ضوء
حقوقها المعترف عليها في الدستور المصري .على سبيل المثال ,في المادة  11من الدستور ,تلتزم الدولة بإتخاذ اإلجراءات الضرورية من
أجل الحصول على تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان .في المادة  ,180يعطي الدستور المرأة ربع المقاعد في المجالس المحلية ,و مع ذلك ما
تزال النساء غير جاهزات و غير ممثالت على المستوى المطلوب في المجالس المحلية.

الهدف
-

تحليل المعيقات التي تمنع النساء المرشحات من الوصول إلى المجالس المحلية.

األنشطة
-

تنظيم مؤتمر لمناقشة كيفية دعم مشاركة النساء في المجالس المحلية و في الحياة السياسية مع اإلعالم و
السلطات المحلية و األحزاب السياسية و المنظمات غير الحكومية و اإلتحادات.

-

اللقاء مع الجمعيات المحلية من أجل معرفة العوائق التي تحد من مشاركة المرأة في السياسية كمصوتات و مرشحات ,و
التحديات التي تواجههن في حال وصولهن إلى عضوية المجالس المحلية.
تقوية قدرات النساء كقائدات في المجتمع ممن سيصبحن مرشحات في إنتخابات المجالس المحلية المقبلة.
كتابة تشخيص مبني على المعلومات التي تم جمعها خالل العمل الرائد.

-
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