المبادرة النسوية األورومتوسطية
 11تشرين األول 2018
تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنازحات والنساء في المجتمعات المضيفة في لبنان والعراق واألردن
في  1أيلول  ، 2018بدأت المبادرة النسوية األورومتوسطية ،بتنفيذ مشروع مدته عامين في عدة بلدان "تعزيز الوصول إلى الحماية
والمشاركة والخدمات للنساء الالجئات والنازحات والمجتمعات المضيفة" .تم تمويل هذا المشروع من قبل الصندوق االئتماني اإلقليمي
لالتحاد األوروبي لالستجابة لألزمة السورية (صندوق مدد) .الهدف العام هو تحسين سبل العيش  ،والوكالة والحماية القانونية واالجتماعية
للنساء الالجئات والنازحات السوريات وكذلك للنساء في المجتمعات المضيفة في لبنان  ،والعراق  /إقليم كردستان وفي األردن.
تكمن القيمة المضافة للمشروع في تلبية االحتياجات الفورية للنساء المستضعفات والوصول بهذه اإلحتياجات إلى مستوى السياسات :مثل
حاجة النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي للحصول على مساحات آمنة  ،والدعم النفسي  ،ومعلومات
عن حقوقهن  ،وكذلك االستشارات القانونية ؛ الﺤاجة إلى الﺤﺼﻮل على وﻇائﻒ الئقة ّ
ليكن قادرات على قيادة حياتهن .وإلى جانب االستجابة
الطارئة  ،ستدعم مجموعة من إجراءات السياسات وحمالت التوعية اإلنجازات التي تحققت في مجال المساواة المبنية على النوع اإلجتماعي
على الصعيدين المحلي والوطني.
في هذا الصدد ،يعتبر اعتراف جائزة نوبل للسالم بجهود السيدة نادية مراد ،وهي امرأة يزيدية ناجية من اإلسترقاق الجنسي وتشارك اآلن
يكرس حياته لمساعدة ضحايا العنف الجنسي،
في دعم الناجيات والبحث عن العدالة على المدى الطويل ،والدكتور دينيس موكويجي  ،الذي ّ
دعم قوي لنهج مشروعنا.
يتم دعم التنمية على المدى الطويل في البلدان الثالثة من خالل تعزيز ووضع سياسات واستراتيجيات حساسة للنوع اإلجتماعي بشكل عام
واالستجابة لألزمة على بشكل خاص عن طريق ربطهم ببعضهم البعض .يقدم المشروع في لبنان خدمات شاملة لضحايا العنف والناجيات
منه في  12مركز تابع لوزارة الشؤون االجتماعية وسيتم انشاء مرصد وطني للمساواة المبنية على النوع اإلجتماعي باستضافة مكتب
وزير شؤون المرأة .في العراق  ،يدعم المشروع تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس األمن ( 1325خطة العمل الوطنية  )1325ويدعم
عملية نطوير خطة العمل الوطنية الثانية .بينما في األردن  ،يساهم المشروع في تحسين توظيف النساء وتطورهن الوظيفي .ويساعد النهج
الشامل على سد الفجوة بين اآلليات الدولية لحقوق المرأة وواقع النساء في المجتمعات المحلية.
ولمعالجة التداعيات المتعددة ألزمات اللجوء التي طال أمدها على النساء والفتيات  ،قامت المبادرة النسوية األورومتوسطية ) (EFIببناء
اتحادات في لبنان واألردن والعراق (إقليم كردستان) مع منظمات وطنية ودولية تتمتع بالمصداقية والخبرة .
في لبنان تتشارك المبادرة النسوية األورومتوسطية مع منظمة كير الدولية ( )care.org/country/lebanonومنظمة العمل القانوني
في جميع أنحاء العالم ) (legalactionworldwide.orgباإلضافة الى التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني ).(rdflwomen.org
في العراق تعمل المبادرة النسوية األورومتوسطية مع جمعية نساء بغداد ( (bwa-iraq.orgومنظمة تمكين المرأة ).(weoiraq.org
في األردن تتشارك المبادرة مع مركز تطوير األعمال ) (bdc.org.joومركز تمكين للدعم والمساندة ).(tamkeen-jo.org
ويشارك مجموعة من صانعي السياسة الوطنيين وأصحاب المصلحة وكذلك بعثات االتحاد األوروبي لدى البلدان الثالثة في دعم وتقديم
المشورة االستراتيجية بشأن عملبة التنفيذ كجزء من اللجنة التوجيهية اإلقليمية لهذا المشروع.
يدعم هذا المشروع ويساهم بقوة في الجهود المستمرة للمجتمع المدني والحكومات على حد سواء لدعم النساء الالجئات والنساء المستضعفات
في المجتمعات المضيفة للتغلب على تحديات هذه األزمة.

المبادرة النسوية األورومتوسطية هي شبكة سياسية تجمع منظمات حقوق المرأة من ضفتي البحر األبيض المتوسط .تقدم الخبرة في مجال المساواة
المبنية على النوع اإلجتماعي وحقوق النساء كجزء ال يتجزأ من بناء الديمقراطية والمواطنة وتدعو الى الحلول السياسية لجميع النزاعات ومن أجل
حق الشعوب في تقرير المصير.
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