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نسان ورشة تدرٌبٌة بعنوان "حقوق اإل بٌة المدنٌة ردنً للترالمركز األ بداٌة العام الثانً من المشروع، عقد
ردن وتونس األ مشاركة مشاركٌن منب سوسه،-تونسفً  2012 اذار 22-21والتربٌة المدنٌة" فً الفترة 

 .والعراق ومصر
 

نسان، وتحلٌل بنود ف إلى المنهج القائم على حقوق اإلالّتعرمشاركا ومشاركة بهدف  22وحضر الورشة 

اتفاقٌة مناهضة جمٌع أشكال التمٌز ضد المرأة، واالستعداد لمناصرة قضاٌا المرأة، بناء خطة لتنفٌذ مشروع 

 .لدعم قضاٌا المرأة التربٌة المدنٌة

نسان بشكل عام والمرأة وق اإلوتعرف المشاركون على مشروع المواطنة وأهدافه والعالقة التً تربطه بحق

نٍصار انى حهها باسهىب ػهًً ووفك يؼاٌٍز يحددة يٍ خالل انسٍاست انؼايت ووضغ سٍاساث بشكل خاص، 

 بدٌهت نخحمٍك اهداف يشزوع انًىاطُت.

جخًغ ًلايت جهساث حىػٍت نطالب انًدارس وحهماث َماشٍت نهخُفٍذ يشزوع انخزبٍت انًدٍَت حى إوححضٍزا ن

 ربغ...اندول األانًحهً فً 
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)اناث و لطالب المدارس من المرحلة  ٌةولسات توعجفً الدول األربع عقدت جمٌع الجمعٌات الشرٌكة 
جلسات ال ونفذاالتفاقٌات الدولٌة الخاصة بالمرأة...الخ، والمرأة، نسان وحقوق اإلحول ، للحدٌث ذكور(

 مرأة...النسان وإلحقوق افً مجال محامٌٌن ورجال الدٌن وناشطٌن 
 

 

 

بحٌث ٌتم جلسات فً كل دولة،  3بواقع للمجتمع المحلً نقاشٌة حلقات ربعة الدول األقام الشركاء فً أ

ً المجاالت مجال حقوق االنسان للحدٌث حول حقوق المرأة ومشاركتها فاستضافة خبراء ونشطاء فً 

 .السٌاسٌة واالقتصادٌة
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نسان بشكل عام والمرأة حقوق اال نًُاهضتفً انؼاو انثاًَ يٍ انًشزوع يبادراث  ج انجًؼٍاث انشزٌكتوػًه

انًبادراث، وكاَج هداف بدٌهت نخحمٍك أنؼايت ووضغ سٍاساث خالل انسٍاست ابشكل خاص ومحاول حلها من 

 .ػهى انُحى اَحً ..

ٌّة الّتالٌة:  ٌّة بتنفٌذ أنشطة المبادرات بالتعاون مع المنّظمات المحل ًّ للّتربٌة المدن  قام المركز األردن

 ٌّة رعاٌة ا  مشروع مخاطر الّزواج المبّكر - ةٌّ الخٌرٌتام ألحداث واألجمع

السلوكٌات االجتماعٌة التً تمارس داخل مجتمع محافظة المفرق 
وضواحٌها معارضة للقوانٌن التً وضعت لحماٌة الفتٌات 

من الزواج المبكر التً تسبب الضرر  11سن  دونالصغٌرات 
تفعٌل القانون للوصول إلى قرار ، لذا ٌسعى المشروع لالنفسً

الذي ٌمنع التجاوزات بما ٌتعلق بالزواج المبكر للفتٌات فً 
القوانٌن فً بما ٌتوافق مع  مجتمعنا وتشدٌد الرقابة علٌه

ًّ الدّ  لمن هّن ماح بزواج الفتٌات بعدم السّ  ، وذلكستور األردن
ثغرات بالسماح الستثناءات واال ة تحدٌدا  سنة شمسٌّ  11 دون

 بعقد الّزواج خارج المحكمة.
ات جدارٌّ  2رسم ت المبادرة العدٌد من االنشطة تمثلت فً وتضمن
وإقامة  ،ات ومنشورات تناهض الّزواج المبّكرومعلى رساحتوت 

لغاٌات الّتوعٌة  ،والفتٌات ،هاتمّ ألل ، ونقاشتوعٌة اتجلس
ٌّةرعٌّ حقوق الشّ الوبالقانون  زٌارة ، باإلضافة الى ة والمدن
طرح وشؤون األسرة، لة أمقابلة لجنة المرو ،ابوّ مجلس النّ 

 .تقدٌم المؤازرة والدعمتوصٌات المبادرة، و
 

 

 

  ٌّّة رعاٌة الط  ة فً المٌراثأالمر مشروع حقّ  - ةفل الخٌرٌّ جمع

 

 

 

 

بحكى انؼاداث وانخمانٍد انخً ححكى يؼظى يُاطك انًفزق فً ػدو يُح انًزأة حمها 

رّكز فٌه فرٌق العمل على الّسٌاسات العاّمة يٍ انًٍزاد كاٌ هدف  انًشزوع  انذي 
ٌّة من  فً على حّقها  هاحصولفً تطبٌق المبادرة لتمكٌن المرأة فً البادٌة الّشمال

انؼًم ػهى حىػٍت انًزأة بحمها انشزػً يٍ انُاحٍت انماَىٍَت ، الى جانب المٌراث

 وانشزٌؼت االساليٍت.
لغاٌات الّتعرٌف بالمبادرة ة فً المنطقة زٌارات للمجالس البلدٌّ تّم  عمل عّدة 

ة ة الحكومٌّ سات المعنٌّ مدراء المؤسّ ل مائدة مستدٌرةوالمؤارزة، إضافة إلى إقامة 
مجلس فً  وشؤون األسرةة أمقابلة لجنة المربادرة، ودعم فكرة الملفً البادٌة 

عضاء ألة  نقاشٌّ الحلقات بالمبادرة، وتفعٌل القانون، الى جانب ال للّتعرٌف ابوّ النّ 
جراء إ المبادرة والّضغط فً اتجاه  ًتبنّ لدات ٌّ عٌان من السّ ألوا، ابوّ مجلس النّ 
 .القوانٌن علىعدٌالت بعض التّ 
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  ّةة فً الحٌاة الّسٌاسٌّ أمشروع تعزٌز مشاركة المر -/ إربد نا األردنهٌئة شباب كل 

ًّ رّكز فرٌق العمل على  تعزٌز وزٌادة مشاركتها فً الحٌاة و لدى المرأة نشر الوعً والتمكٌن الّسٌاس

إلٌجاد منظومة  ،اع القراروصنّ  ،لٌنؤوقاءات مع المسواللّ  ،ورات وورش العملمن خالل تقدٌم الدّ  ،ةالّسٌاسٌّ 

 ة .التً تساعد وتساهم من زٌادة مشاركة المرأة فً الحٌاة الّسٌاسٌّ  ،والبرامج ،والخطط ،ٌاساتمن السّ 

أعضاء زٌارة باإلضافة إلى  ،ةر عن قضاٌا المرأة فً المشاركة الّسٌاسٌّ عبارات تعبّ وكتابة  ةرسم جدارٌّ تّم 

ٌّات المبادرة إعداد وتقدٌم ، هااتوفعالٌّ  تهاأنشطو المبادرة ةمناصرلاب وّ لجنة المرأة فً مجلس النّ  وشملت فعال

 .ي تحدثه المرأةذال ور الهامّ تعكس الدّ  ةٌّ وة توعمسرحٌّ 

 

 

 

 

 

ٌّة  ٌّة والّتمكٌن بتنفٌذ أنشطة المبادرة بالّتعاون مع منّظمات محل  قام مركز الّتنمٌة المجتمع

 بادرة '' التسّرب المبّكر من الّدراسة فً تونس وعالقته بحقوق المرأة ''م

ًّ ) الكاف، سلٌانة، جندوبة (فً ب المبّكر للفتٌات من المدارس سرّ موضوع التّ  بات  ، مناطق الّشمال الغرب
ة الفقٌرة  ٌّ ٌّة الفئات الّشعب ته األساس ٌّ ٌّة رقم واحدتكون  ةالفتا تحدٌداضح تم  المشكلة ولمحاولة حل، الّضح

ٌّة تنما تضمّ و ،الحّق فً الّتعلٌم والقوانٌن المكّملة لهاللجوء الى القانون الذي ٌضمن  ه الّنصوص الّدول
 لحقوق اإلنسان.

 
ةنّفذت العدٌد من األنشطة للحّد من هذه المشكلة بعقد  ٌّ ٌّة، بحوث جلسات توعٌة، حلقات نقاش ، أنشطة فّن

ٌّةودراسات  ٌٌّن والمنّظمات تمّ و، مٌدان ًّ واألحزاب الّسٌاسٌة ووسائل اإلعالمو إشراك الّتربو  المجتمع المدن
الّتالمٌذ أمور مع المدّرسٌن وأولٌاء لقاء أقٌم ، باالضافة الى وتقدٌم مقترحات الحلّول ةلتشخٌص المشكل

ٌّة  عقدو، المتسّربٌن من المدارس مائدة وأٌضا تّم تنفٌذ ، فً المجتمعذات الّتأثٌر  لقاء  مع القوى المدن
 .مستدٌرة
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ٌّة الّتالٌة:قامت مؤسسة حورس بتنفٌذ نشاطات المشروع بالتّ   عأون مع المنّظمات المحل

  ٌّة  ة "عاٌز حقً"أالمر العنف ضدّ  -الفالح"  ورعاٌة المجتمع "تنمٌةجمع

على ظاهرة الّزواج المبّكر وآثاره االجتماعٌة  عمل فرٌق العمل
، وتبنً العمل على تطبٌق "سوهاج -دفا"أقرٌة ة  فً حٌّ والصّ 

وحرمان  ،المرأة والطفلة فٌما ٌخص خصٌّ قانون األحوال الشّ 
 الفتاة من التعلٌم.

ٌ   احصر   تم عمل  ،طفال فً سن الّزواجأ التً لدٌهاسر لأل امٌدان
سر الفتٌات ألعقد ندوات توعٌة ، باالضافة رأيللواستطالع 

وانتهاك  ،فلتعدٌالت قانون الطّ حول واج المبّكر ضات  للزّ المعرّ 
للخروج  ،للفتٌاتمعسكر تّم إقامة ، وفل المصريّ حقوق الطّ 

ات فعالٌّ ضمن  عن الّزواج المبّكر ً للفتٌاتعالن تخلّ إ ةبوثٌق
 .عرض فٌلمو نشطةأو

 

 

 
 

  ٌّة  سري "رباط"ألك افكّ التّ  -نا مصريأجمع

حوال العمل على قانون األالمبادرة  فًى العاملون تبنّ  

 ،ة بالقانونات الخاصّ لبٌّ ات والسّ اإلٌجابٌّ  وإٌجاد ،ةخصٌّ الشّ 

، وآثاره المترّتبة ة مناهضة الّطالق المبّكرحول قضٌّ  وتفعٌله

راها وق   "قنامحافظة " -على المرأة واألسرة فً سوهاج

  .)البٌاضٌة والجبألو(

دعم ومساندة لة تكوٌن لجنة مجتمعٌّ حٌث قام فرٌق العمل على 
ٌّات 1 شراكات مع ، وعملأنشطة المشروع ة لضمان هلٌّ أ جمع

نتاج ، إارعمسرح الشّ لى فعالٌة ، باإلضافة إالمبادرةة  استمرارٌّ 
ًّ ، ضرار الّطالقأاستخدام الفن فً الّتعبٌر عن ، فٌلم  نادي ثقاف

 .للمرأة
 

 ٌّة بلدي  علٌم ب الفتٌات من التّ تسرّ  -جمع

ٌّة الاستكمل فرٌق  القانونً الجانب تحدٌدا  علٌم فً مراحله المختلفةب الفتٌات من التّ تسرّ على موضوع جمع

العقٌدة أو الجنس أو  أوٌن بسبب الدّ ٌكون التّمٌٌز الحاصل  نّ أ على الجدٌد الذي ٌنصّ  ستور المصريّ من الدّ 

ًّ إلغة أو اون أو اللّ صل أو العرق أو اللّ ألا ًّ  عاقة أو الموقع الجغراف ًّ  أو المستوى االجتماع  أو االنتماء الّسٌاس

 .خر آسبب  يّ ألأو 
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سماء أعداد وأومعرفة  ،وزٌارة المدارس ،عٌن بكل قرٌةبناء فرٌق متطوّ  فًعلى المبادرة سار مجرى العمل و

ًّ الّتربٌة والتّ  ة، مدٌرٌصّناع القرارل باالضافة الى إقامة ،باتالمتسرّ  ات ، الجمعٌّ أةللمر علٌم، المجلس القوم

 فً الّدستور المصرّي.علٌم الجدٌد لتفعٌل قانون التّ  مرأةال ، محامٌن عاملٌن بقضاٌا ةهلٌّ ألا

 

 

 

 

ٌّة الّتالٌة:قامت مؤّسسة "المنقذ" بتنفٌذ أنشطة ال   مبادرات بالتعاون مع المؤّسسات المحل

  ّللقاصرات خارج المحكمة  مناهضة الّزواج المبّكرمشروع  -ة ٌمقراطٌّ قافة الدّ مؤسسة شعوب للث  

ة فٌما ٌخص القوانٌن ٌاسات العامّ السّ  تعدٌل مبادرة مناهضة الّزواج المبّكر للقاصرات خارج المحكمة تستهدف

ٌّةألٌن على قانون اٌجاد عقوبات رادعة للمخالفٌن والمتعدّ وإ ،الخاصة بالّزواج ا الماّدة  حوال المدن وتحدٌد 

 .الّزواج سنّ المتعلّقة ب

قدت  وتصمٌم  ،حقوقٌٌن وناشطٌن مدنٌٌن لدراسة الحالة استهدفت ،ورشة عملولتحقٌق هدف المبادرة، ع 

 ،عالقة يلقاء مع مسؤولٌن حكومٌٌن وذوجري أ  ، و ةواقٌع لكسب الّتأٌٌد لتعدٌالت قانونٌّ حملة جمع التّ 

 . القانون تفعٌل وتعدٌلوالتً طالبت بٌن ٌن المعنٌّ ٌاسٌّ لسّ وأٌضا تّم إرسال توصٌات المبادرة ل

 

 

 

 

 

 

  ٌّّةمنظمة فرٌق الت   ةخاذ القرار فً الحٌاة العامّ اتّ  مواقعتفعٌل دور المرأة فً  - وعٌة المدن

  اتخاذ القرار فً الحٌاة العامة مواقعة فً أتفعٌل دور المرعمل فرٌق العمل فً العام الثانً من المشروع على 
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بمساندة صناع القرار والجهات ، فً منطقة الرصافة والكرخ فً بغداد
التً ما ة فً اماكن  صنع القرار  أتفعٌل دورالمرالمعنٌة لمحاولة 

أجندة السٌاسٌة فً منقوصة بشكل ملحوظ ولم تحضى باهتمام تزال 
 الحكومٌة. 

ة فً مواقع أتمكٌن المرل وحلقة نقاششٌة قامة ورشة تدرٌبٌةتّم إ
وحزبٌٌن وتربوٌٌن اع القرار صنّ  ةشاركبمولة اط، ونفذت خاذ القراراتّ 

ة للوصول لمناصب صنع أمناقشة المعٌقات التً تواجه المرل وذلك
غط على الضّ إلى تهدف   ،تواقٌع تّم جمعفً نهاٌة الجلسة و،  القرار

 ة. والجهات المعنٌّ  ،الحكومة
 

 

 

  ًّ  الحّد من ظاهرة الّتسّول عند الّنساء -ة شاطات اإلنسانٌّ للنّ  المركز العراق

اته على وبٌان أضراره وسلبٌّ  ،ساءل للنّ سوّ من ظاهرة التّ  الحدّ  العمل على موضوع عمل فرٌق المركز العراقً 

 ادة، النهروان، المدٌنة(.، كرّ ةصافة، الفضٌلٌّ طراف بغداد )الرّ أوخصوصا فً مناطق  ،تكوٌن األسرة والمجتمع

 توعويّ  كتٌبإضافة إلى توزٌع  ،عٌنلت فً تدرٌب فرٌق المتطوّ ات، تمثّ ة أنشطة وفعالٌّ وشملت المبادرة عدّ 

ًّ سوّ حول التّ  ة فً القانونٌّ  ومناقشة الموادّ  لسوّ ظاهرة التّ  مستدٌرة تخصّ  مائدةإقامة و ،ل على المجتمع المحل

 ًّ  ة،لٌن عن وزارة المرأوممثّ  ،ابعضاء من مجلس النوّ أبحضور  1121لسنة  قانون العقوبات  العراق

ًّ ومنظّ  ،وحقوق اإلنسان والخروج بتوصٌات  ،لسوّ لغرض القضاء على ظاهرة التّ   ،مات المجتمع المدن

 لتفعٌلها.
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