 -1مشروع تفعيل مشاركة المرأة في العمل السياسي واالجتماعي
يشزٔع " تفؼيم يشبركخ انًزاح في انؼًم انسيبسي ٔاالجتًبػي ثًحبفظخ أسيٕط َفذتّ جًؼيخ راثطخ انًزاح
ثأسيٕط يُفذ ثبنتؼبٌٔ يغ شجكخ يكَّٕ يٍ (  ) 6جًؼيبد أْهيخ ْٔي  :جًؼيخ انٓالل األيز ثأسيٕط – جًؼيخ
تًُيخ انًجتًغ ثًٕشب – جًؼيخ تًُيخ انًجتًغ ثؼزة يطيز – جًؼيخ تًُيخ انًجتًغ ثبنشبييخ – جًؼيخ تًُيخ
انًجتًغ ثبنؼمبل انجحزي – جًؼيخ تًُيخ انًجتًغ ثبنؼتًبَيخ ثًزاكش ( أسيٕط – انفتح – سبحم سهيى –
انجذاري ) ثحبفظخ أسيٕط .
أستغزق تُفيذ انُشبط يذح سُتبٌ ٔيجهغ ئجًبني انًٕاسَخ  74059جُيخ ٔيسبًْخ انجًؼيخ 977957
جُيخٔانًجهغ انًطهٕة يٍ يزكش خذيبد انًُظًبد غيز حكٕييخ  949999جُيخ .
انًشكهخ انتي تصذي نٓب انًشزٔع  :غيبة يشبركخ انًزاح في انؼًم انسيبسي ٔاالجتًبػي ثًحبفظخ أسيٕط
أَشطخ انًشزٔع :
 يمبثالد اللُبع انجٓبد انًؼُيخ ( سكزتيز ػبو يحبفظخ اسيٕط  -يذيز يصهحخ األحٕال انًذَيخ – يذيزػبو انشئٌٕ االجتًبػيخ – رؤسبء انًجبنس ٔانٕحذاد انًحهيخ . ) ...
 َشبط تمذيى انًُح انفزػيخ نهجًؼيبد انشزيكخ – ثحث ييذاَي ػٍ ٔضغ انًزاح ثأسيٕط . يإتًزاد ػبيخ يحضزْب جًيغ األطزاف انًؼُيخ ٔانًٓتًخ ٔانًستٓذفخ . استخزاج أراق يذَيخ نهسيذاد ٔثطبلبد اَتخبثيخ . تٕػيخ انمبػذح انشؼجيخ تجبِ انمضيخ ( َذٔاد نكست يإيذيٍ ٔيٓتًيٍ ٔتٕسيغ انمبػذح انشؼجيخ ،فتح فصٕل تثميفيخ نتٕػيخ انسيذاد ) .
 تذريجبد ( انًثمفبد  ،انميبداد انُسبئيخ انجذيذح ‘ أيُيبد انًزاح ) . خهك ػاللبد يغ انجٓبد انًؼُيخ نكست انتأيذ ٔانذػٕح نهمضيخ ( حًالد ئػالييخ – لبػذح ثيبَبد ) .انفئبث انًسخٓذفت:
حخًثم انفئبث انًخأثشة ببنمضيت في انفخيبث ٔانسيذاث في انفئت انؼًشيت يٍ  05 : 83سُت بُسبت %05
يٍ األػذاد انخبنيت  :انؼمبل انبسشيت (  – ) 0230انؼخًبَيت (  – ) 3234انشبييت (  – ) 2002ػشة
يغيش (  – ) 0182يٕشب (  – ) 1318أسيٕط ( ٔ )04022رنك بًشاكض ( أسيٕط – انفخر – سبزم
سهيى – انبذاسي ) بًسبفظت أسيٕط ٔبًخخهف انًدخًؼبث انشيفيت ٔانسضشيت ٔبًخخهف انًسخٕيبث
انخؼهيًيت ( ػبني – فٕق انًخٕسظ – يخٕسظ – يسٕ أييت ) ٔبًخخهف انًسخٕيبث االلخظبديت يٍ زيث
انغُي ٔانفميش ٔبًخخهف انًسخٕيبث انثمبفيت .
انششكبء :
لبيج اندًؼيت بخُفيز أَشغت انذػٕة ببنخؼبٌٔ يغ (  ) 1خًؼيبث ششيكت ْي :
 خًؼيت انٓالل األزًش بأسيٕط خًؼيت حًُيت انًدخًغ بًٕشب خًؼيت حًُيت انًدخًغ بؼشة يغيش خًؼيت حًُيت انًدخًغ ببنؼمبل انبسشي خًؼيت حًُيت انًدخًغ ببنشبييت خًؼيت حًُيت انًدخًغ ببنؼخًبَيتَخبئح انًششٔع :
انُخيدت انؼبيت  :حفؼيم آنيبث حغبيك انمٕاَيٍ ٔانسيبسبث ٔحغيش احدبْبث ٔيًبسسبث األفشاد حدبِ لضيت
انًشبسكت انسيبسيت ٔ االخخًبػيت نهًشأة بًسبفظت أسيٕط .
انُخبئح انًشزهيت

 - 8لشاس يٍ يدبنس ئداساث (  ) 1خًؼيبث أْهيت ششيكت بضيبدة حًثيم انًشأة في اندًؼيبث انؼًٕييت
ٔيدبنس اإلداسة بُسبت ٔ %35صيبدة حًثيم انشخبل بُسبت  %35بدًؼيت سابغت انًشأة انؼشبيت
بأسيٕط
 - 3ئطذاس أيش ئداسي يٍ انسكشحيش انؼبو يٕخّ ئني يذيشي يذيشيبث انضساػت – انشئٌٕ االخخًبػيت –
انًسهيبث نهسًبذ بخخظيض ٔلج نخشٔج ػذد (  ) 255يٕظفت السخخشاج انبغبلبث االَخخببيت خالل
شٕٓس َٕفًبش – ديسًبش – يُبيش يٍ كم ػبو ٔلشاس يٍ يذيشي يظهست األزٕال انًذَيت بأسيٕط
بخسٓيم ئخشاءاث اسخخشاج األٔساق انًذَيت نؼذد (  ) 455سيذة بًشاكض ( أسيٕط – انفخر – سبزم
سهيى – انبذاسي )
 - 2لشاس يٍ سئيس انًدهس انشؼبي انًسهي بأسيٕط ببنًٕافمت ػهي زضٕس ػذد (  ) 85ليبداث َسبئيت
خذيذة سُٕيب كًسخًؼبث في خهسبث انًدهس يغ انسًبذ نٍٓ ببنُبلشت دٌٔ زك حظٕيج .
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انًببدساث انفؼبنت انخي أحخزاحٓب اندًؼيت ٔششكبئٓب نخسميك انُخبئح انًشخٕة :
 انًببدسة انفؼبنت سلى (  : ) 8حفؼيم شبكت خًؼيت سابغت انًشأة بأسيٕط ٔانًكَٕت يٍ (  ) 1خًؼيبثأْهيت نخبُي لضيت انًشبسكت انسيبسيت ٔاالخخًبػيت نهًشاة ٔحمذو اسخشاحيديت يكخٕبت ٔيؼخًذة يٍ
يدبنس اإلداسة ٔرنك بمشي انؼمبل انبسشي – انؼخًبَيت – ػشة يغيش – يٕشب – انٓالل األزًش ٔرنك
بًشاكض أسيٕط – انفخر – سبزم سهيى – انبذاسي
 انًببدسة انفؼبنت سلى (  : ) 3ػشع َخبئح انبسث انًيذاَي ٔانخبص بشطذ انٕضغ انسبني نهًشأة فيانؼًم انسيبسي ٔاالخخًبػي بًسبفظت أسيٕط ٔرنك يٍ خالل ػمذ يإحًش ػبو بأسيٕط يسضشِ
(  ) 855يٍ أفشاد انمبػذة انشؼبيت ٔػذد يٍ طبَؼي انمشاس ( سكشحيش ػبو انًسبفظت – يذيش
يظهست األزٕال انًذَيت – يذيش ػبو انشئٌٕ االخخًبػيت – سؤسبء انًدبنس ٔانٕزذاث
انًسهيت  ) ...بٓذف ئطذاس لشاساث بخسٓيم زظٕل انسيذاث ػهي انبغبلبث انشخظيت االَخخببيت .
 انًببدساث انفؼبنت سلى (  : ) 2خغت يمذيّ يٍ أيُيبث انًشأة ببألزضاة انسيبسيت ( انٕعُي – انٕفذ– انُبطشي ) بًشاكض أسيٕط – انفخر – سبزم سهيى – انبذاسي بٓذف صيبدة ػذد انًُضًبث
نالزضاة بُسبت ٔ %85اػخًبدْب يٍ أيُبء األزضاة ٔرنك بؼذ ػمذ حذسيببث نؼذد (  ) 83أيُيت
يشأة .

