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بداٌة العام الثانً من المشروع ،عقد المركز األردنً للتربٌة المدنٌة ورشة تدرٌبٌة بعنوان "حقوق اإلنسان
والتربٌة المدنٌة" فً الفترة  22-21اذار  2012فً تونس-سوسه ،بمشاركة مشاركٌن من األردن وتونس
ومصر والعراق.
وحضر الورشة  22مشاركا ومشاركة بهدف ال ّتعرف إلى المنهج القائم على حقوق اإلنسان ،وتحلٌل بنود
اتفاقٌة مناهضة جمٌع أشكال التمٌز ضد المرأة ،واالستعداد لمناصرة قضاٌا المرأة ،بناء خطة لتنفٌذ مشروع
التربٌة المدنٌة لدعم قضاٌا المرأة.
وتعرف المشاركون على مشروع المواطنة وأهدافه والعالقة التً تربطه بحقوق اإلنسان بشكل عام والمرأة
بشكل خاص ،نٍصار انى حهها باسهىب ػهًً ووفك يؼاٌٍز يحددة يٍ خالل انسٍاست انؼايت ووضغ سٍاساث
بدٌهت نخحمٍك اهداف يشزوع انًىاطُت.
وححضٍزا نخُفٍذ يشزوع انخزبٍت انًدٍَت حى إلايت جهساث حىػٍت نطالب انًدارس وحهماث َماشٍت نهًجخًغ
انًحهً فً اندول األربغ...
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عقدت جمٌع الجمعٌات الشرٌكة فً الدول األربع جلسات توعوٌة لطالب المدارس من المرحلة (اناث و
ذكور) ،للحدٌث حول حقوق اإلنسان والمرأة ،واالتفاقٌات الدولٌة الخاصة بالمرأة...الخ ،ونفذ الجلسات
محامٌٌن ورجال الدٌن وناشطٌن فً مجال حقوق اإلنسان والمرأة...

أقام الشركاء فً الدول األربعة حلقات نقاشٌة للمجتمع المحلً بواقع  3جلسات فً كل دولة ،بحٌث ٌتم
استضافة خبراء ونشطاء فً مجال حقوق االنسان للحدٌث حول حقوق المرأة ومشاركتها فً المجاالت
السٌاسٌة واالقتصادٌة.
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وػًهج انجًؼٍاث انشزٌكت فً انؼاو انثاًَ يٍ انًشزوع يبادراث نًُاهضت حقوق االنسان بشكل عام والمرأة
بشكل خاص ومحاول حلها من خالل انسٍاست انؼايت ووضغ سٍاساث بدٌهت نخحمٍك أهداف انًبادراث ،وكاَج
ػهى انُحى اَحً ...

األردنً لل ّتربٌة المدن ٌّة بتنفٌذ أنشطة المبادرات بالتعاون مع المن ّظمات المحل ٌّة ال ّتالٌة:
قام المركز
ّ
 جمع ٌّة رعاٌة األحداث واألٌتام الخٌر ٌّة  -مشروع مخاطر ّ
الزواج المب ّكر
السلوكٌات االجتماعٌة التً تمارس داخل مجتمع محافظة المفرق
وضواحٌها معارضة للقوانٌن التً وضعت لحماٌة الفتٌات
الصغٌرات دون سن  11من الزواج المبكر التً تسبب الضرر
النفسً ،لذا ٌسعى المشروع للوصول إلى قرار لتفعٌل القانون
الذي ٌمنع التجاوزات بما ٌتعلق بالزواج المبكر للفتٌات فً
مجتمعنا وتشدٌد الرقابة علٌه بما ٌتوافق مع القوانٌن فً
الدّ ستور
السماح بزواج الفتٌات لمن هنّ
األردنً ،وذلك بعدم ّ
ّ
دون  11سنة شمس ٌّة تحدٌدا االستثناءات والثغرات بالسماح
بعقد ّ
الزواج خارج المحكمة.
وتضمنت المبادرة العدٌد من االنشطة تمثلت فً رسم  2جدار ٌّات
احتوت على رسومات ومنشورات تناهض ّ
الزواج المب ّكر ،وإقامة
جلسات توعٌة ،ونقاش لأل ّمهات ،والفتٌات ،لغاٌات ال ّتوعٌة
بالقانون والحقوق ال ّ
شرع ٌّة والمدن ٌّة ،باإلضافة الى زٌارة
مجلس ال ّن ّواب ،ومقابلة لجنة المرأة وشؤون األسرة ،لطرح
توصٌات المبادرة ،وتقدٌم المؤازرة والدعم.
 جمع ٌّة رعاٌة ّ
الطفل الخٌر ٌّة  -مشروع ّ
حق المرأة فً المٌراث
بحكى انؼاداث وانخمانٍد انخً ححكى يؼظى يُاطك انًفزق فً ػدو يُح انًزأة حمها
السٌاسات العا ّمة
يٍ انًٍزاد كاٌ هدف انًشزوع انذي ر ّكز فٌه فرٌق العمل على ّ
فً تطبٌق المبادرة لتمكٌن المرأة فً البادٌة ال ّ
شمال ٌّة من حصولها على ح ّقها فً
المٌراث ،الى جانب انؼًم ػهى حىػٍت انًزأة بحمها انشزػً يٍ انُاحٍت انماَىٍَت
وانشزٌؼت االساليٍت.
ت ّم عمل عدّة زٌارات للمجالس البلد ٌّة فً المنطقة لغاٌات ال ّتعرٌف بالمبادرة
المؤسسات المعن ٌّة الحكوم ٌّة
والمؤارزة ،إضافة إلى إقامة مائدة مستدٌرة لمدراء
ّ
فً البادٌة لدعم فكرة المبادرة ،ومقابلة لجنة المرأة وشؤون األسرة فً مجلس
ال ّن ّواب لل ّتعرٌف بالمبادرة ،وتفعٌل القانون ،الى جانب الحلقات النقاش ٌّة ألعضاء
والضغط فً اتجاه إجراء
الس ٌّدات لتب ّنً المبادرة
ّ
مجلس ال ّن ّواب ،واألعٌان من ّ
بعض ال ّتعدٌالت على القوانٌن.
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السٌاس ٌّة
 هٌئة شباب كلّنا األردن /إربد  -مشروع تعزٌز مشاركة المرأة فً الحٌاة ّ
ٌاسً لدى المرأة وتعزٌز وزٌادة مشاركتها فً الحٌاة
الس
ّ
ر ّكز فرٌق العمل على نشر الوعً والتمكٌن ّ
السٌاس ٌّة ،من خالل تقدٌم الدّ ورات وورش العمل ،واللّقاءات مع المسؤولٌن ،وص ّناع القرار ،إلٌجاد منظومة
ّ
السٌاس ٌّة .
السٌاسات ،والخطط ،والبرامج ،التً تساعد وتساهم من زٌادة مشاركة المرأة فً الحٌاة ّ
من ّ
السٌاس ٌّة ،باإلضافة إلى زٌارة أعضاء
ت ّم رسم جدار ٌّة وكتابة عبارات تع ّبر عن قضاٌا المرأة فً المشاركة ّ
لجنة المرأة فً مجلس ال ّن ّواب لمناصرة المبادرة وأنشطتها وفعال ٌّاتها ،وشملت فعال ٌّات المبادرة إعداد وتقدٌم
مسرح ٌّة توعو ٌّة تعكس الدّ ور الها ّم الذي تحدثه المرأة.

قام مركز ال ّتنمٌة المجتمع ٌّة وال ّتمكٌن بتنفٌذ أنشطة المبادرة بال ّتعاون مع ّ
منظمات محل ٌّة
التسرب المب ّكر من الدّ راسة فً تونس وعالقته بحقوق المرأة ''
مبادرة ''
ّ
سرب المب ّكر للفتٌات من المدارس فً مناطق ال ّ
الغربً ( الكاف ،سلٌانة ،جندوبة )،
شمال
ّ
بات موضوع ال ّت ّ
ضح ٌّته األساس ٌّة الفئات ال ّ
الضح ٌّة رقم واحد ،ولمحاولة حل المشكلة تم
شعب ٌّة الفقٌرة تحدٌدا الفتاة تكون ّ
ّ
الحق فً ال ّتعلٌم والقوانٌن المك ّملة له ،وما تض ّمنته ال ّنصوص الدّ ول ٌّة
اللجوء الى القانون الذي ٌضمن
لحقوق اإلنسان.
ن ّفذت العدٌد من األنشطة للحدّ من هذه المشكلة بعقد جلسات توعٌة ،حلقات نقاش ٌّة ،أنشطة ف ّن ٌّة ،بحوث
السٌاسٌة ووسائل اإلعالم
ودراسات مٌدان ٌّة ،وت ّم إشراك ال ّتربو ٌٌّن والمن ّظمات والمجتمع
المدنً واألحزاب ّ
ّ
المدرسٌن وأولٌاء أمور ال ّتالمٌذ
لتشخٌص المشكلة وتقدٌم مقترحات الحلّول ،باالضافة الى أقٌم لقاء مع
ّ
المتسربٌن من المدارس ،وعقد لقاء مع القوى المدن ٌّة ذات ال ّتأثٌر فً المجتمع ،وأٌضا ت ّم تنفٌذ مائدة
ّ
مستدٌرة.
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قامت مؤسسة حورس بتنفٌذ نشاطات المشروع بال ّتعأون مع المن ّظمات المحل ٌّة ال ّتالٌة:
 جمع ٌّة "تنمٌة المجتمع ورعاٌة الفالح"  -العنف ضدّ المرأة "عاٌز حقً"
عمل فرٌق العمل على ظاهرة ّ
الزواج المب ّكر وآثاره االجتماعٌة
والصح ٌّة فً قرٌة "أدفا -سوهاج" ،وتبنً العمل على تطبٌق
ّ
قانون األحوال ال ّ
شخص ٌّة فٌما ٌخص المرأة والطفل ،وحرمان
الفتاة من التعلٌم.
تم عمل حصرا مٌدانٌا لألسر التً لدٌها أطفال فً سن ّ
الزواج،
واستطالع للرأي ،باالضافة عقد ندوات توعٌة ألسر الفتٌات
للزواج المب ّكر حول تعدٌالت قانون ّ
ّ
الطفل ،وانتهاك
المعرضات
ّ
ّ
المصري ،وت ّم إقامة معسكر للفتٌات ،للخروج
حقوق الطفل
ّ
بوثٌقة إعالن تخلًّ للفتٌات عن ّ
الزواج المب ّكر ضمن فعال ٌّات
وأنشطة وعرض فٌلم.

 جمع ٌّة أنا مصري -ال ّتف ّكك األسري "رباط"
تب ّنى العاملون فً المبادرة العمل على قانون األحوال
ال ّ
الخاصة بالقانون،
والسلب ٌّات
شخص ٌّة ،وإٌجاد اإلٌجاب ٌّات
ّ
ّ
وتفعٌله حول قض ٌّة مناهضة ّ
الطالق المب ّكر ،وآثاره المتر ّتبة
على المرأة واألسرة فً سوهاج -محافظة "قنا" وقراها
(البٌاضٌة والجبألو).
حٌث قام فرٌق العمل على تكوٌن لجنة مجتمع ٌّة لدعم ومساندة
أنشطة المشروع ،وعمل شراكات مع  1جمع ٌّات أهل ٌّة لضمان
استمرار ٌّة المبادرة ،باإلضافة إلى فعالٌة مسرح ال ّ
شارع ،إنتاج
فٌلم ،استخدام الفن فً ال ّتعبٌر عن أضرار ّ
ثقافً
الطالق ،نادي
ّ
للمرأة.
تسرب الفتٌات من ال ّتعلٌم
 جمع ٌّة بلديّ -
تسرب الفتٌات من ال ّتعلٌم فً مراحله المختلفة تحدٌدا الجانب القانونً
استكمل فرٌق الجمع ٌّة على موضوع
ّ
ٌنص على أنّ الت ّمٌٌز الحاصل ٌكون بسبب الدّ ٌن أو العقٌدة أو الجنس أو
المصري الجدٌد الذي
من الدّ ستور
ّ
ّ
ٌاسً
الس
الجغرافً أو المستوى
األصل أو العرق أو اللّون أو اللّغة أو اإلعاقة أو الموقع
ّ
االجتماعً أو االنتماء ّ
ّ
ّ
ي سبب آخر .
أو أل ّ
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متطوعٌن بكل قرٌة ،وزٌارة المدارس ،ومعرفة أعداد وأسماء
وسار مجرى العمل على المبادرة فً بناء فرٌق
ّ
القومً للمرأة ،الجمع ٌّات
المتسربات ،باالضافة الى إقامة لص ّناع القرار ،مدٌرٌة ال ّتربٌة وال ّتعلٌم ،المجلس
ّ
ّ
المصري.
األهل ٌّة  ،محامٌن عاملٌن بقضاٌا المرأة لتفعٌل قانون ال ّتعلٌم الجدٌد فً الدّ ستور
ّ

المؤسسات المحل ٌّة ال ّتالٌة:
مؤسسة "المنقذ" بتنفٌذ أنشطة المبادرات بالتعاون مع
قامت
ّ
ّ
 مؤسسة شعوب لل ّثقافة الدّ ٌمقراط ٌّة  -مشروع مناهضة ّ
الزواج المب ّكر للقاصرات خارج المحكمة
تستهدف مبادرة مناهضة ّ
السٌاسات العا ّمة فٌما ٌخص القوانٌن
الزواج المب ّكر للقاصرات خارج المحكمة تعدٌل ّ
الخاصة ّ
بالزواج ،وإٌجاد عقوبات رادعة للمخالفٌن والمتعدّ ٌن على قانون األحوال المدن ٌّة وتحدٌدا المادّة
المتعلّقة بسنّ ّ
الزواج.
ولتحقٌق هدف المبادرة ،عقدت ورشة عمل ،استهدفت حقوقٌٌن وناشطٌن مدنٌٌن لدراسة الحالة ،وتصمٌم
حملة جمع ال ّتواقٌع لكسب ال ّتأٌٌد لتعدٌالت قانون ٌّة ،و أجري لقاء مع مسؤولٌن حكومٌٌن وذوي عالقة،
لسٌاس ٌٌّن المعن ٌٌّن والتً طالبت بتفعٌل وتعدٌل القانون.
وأٌضا ت ّم إرسال توصٌات المبادرة ل ّ

 منظمة فرٌق ال ّتوعٌة المدن ٌّة  -تفعٌل دور المرأة فً مواقع ا ّتخاذ القرار فً الحٌاة العا ّمة
عمل فرٌق العمل فً العام الثانً من المشروع على تفعٌل دور المرأة فً مواقع اتخاذ القرار فً الحٌاة العامة
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فً منطقة الرصافة والكرخ فً بغداد ،بمساندة صناع القرار والجهات
المعنٌة لمحاولة تفعٌل دورالمرأة فً اماكن صنع القرار التً ما
تزال منقوصة بشكل ملحوظ ولم تحضى باهتمام فً أجندة السٌاسٌة
الحكومٌة.
ت ّم إقامة ورشة تدرٌبٌة وحلقة نقاششٌة لتمكٌن المرأة فً مواقع
ا ّتخاذ القرار ،ونفذت طاولة بمشاركة ص ّناع القرار وحزبٌٌن وتربوٌٌن
وذلك لمناقشة المعٌقات التً تواجه المرأة للوصول لمناصب صنع
الضغط على
القرار ،وفً نهاٌة الجلسة ت ّم جمع تواقٌع ،تهدف إلى ّ
الحكومة ،والجهات المعن ٌّة.

سول عند ال ّنساء
 المركز
العراقً لل ّنشاطات اإلنسان ٌّة  -الحدّ من ظاهرة ال ّت ّ
ّ
سول لل ّنساء ،وبٌان أضراره وسلب ٌّاته على
عمل فرٌق المركز العراقً العمل على موضوع الحدّ من ظاهرة ال ّت ّ
كرادة ،النهروان ،المدٌنة).
(الرصافة ،الفضٌل ٌّةّ ،
تكوٌن األسرة والمجتمع ،وخصوصا فً مناطق أطراف بغداد ّ
توعوي
المتطوعٌن ،إضافة إلى توزٌع كتٌب
وشملت المبادرة عدّ ة أنشطة وفعال ٌّات ،تم ّثلت فً تدرٌب فرٌق
ّ
ّ
سول ومناقشة الموادّ القانون ٌّة فً
المحلً ،وإقامة مائدة مستدٌرة
سول على المجتمع
تخص ظاهرة ال ّت ّ
ّ
ّ
حول ال ّت ّ
النواب ،ومم ّثلٌن عن وزارة المرأة،
قانون العقوبات
العراقً لسنة  1121بحضور أعضاء من مجلس ّ
ّ
ّ
سول ،والخروج بتوصٌات
وحقوق اإلنسان ،ومنظمات المجتمع
المدنً ،لغرض القضاء على ظاهرة ال ّت ّ
ّ
لتفعٌلها.
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