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شبكة االبتكار للتغییر و ھي شبكة عالمیة، وتعمل من خالل سبعة مراكز ابتكار حول العالم 
مستوحاة من األفكار واألسالیب والتقنیات من مختلف القطاعات، إلیجاد حلول تدفع التغییر 

االجتماعي اإلیجابي.

كجزء من الشبكة العالمیة لالبتكار للتغییر (I4C) ، تم إنشاء مركز الشرق 
األوسط وشمال إفریقیا في عام 2017 لیكون شبكة من األشخاص والمؤسسات 
الذین یتواصلون ویتعاونون ویتبادلون األفكار واالبتكارات والموارد ویتعلمون 
مًعا من أجل توحید الغرض من فتح الفضاء المدني والتغلب على القیود المفروضة 
على الحریات المدنیة في التجمع وتكوین الجمعیات والتعبیر في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفریقیا.

شبكة االبتكار للتغییر

 المركز اإلقلیمي لشبكة االبتكار للتغییر في الشرق
األوسط وشمال أفریقیا



 موضوعات مجتمعات الممارسة
لالبتكار للتغییر

سردیات المجتمع المدني وحمالت الفضاء المدني

نماذج التمویل البدیلة لالستدامة المالیة لمنظمات المجتمع المدني

التكنولوجیا، األمن الرقمي، المصادر المفتوحة، وحریة االنترنت

النوع االجتماعي واإلدماج في الفضاء المدني

الرصد والتقییم

التدبیر المالي



النوع االجتماعي واإلدماج في الفضاء المدني

شھدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا السنوات الماضیة زیادة في االلتزامات العالمیة لتعمیم مراعاة النوع االجتماعي بناًء على التحدیات المبنیة على 
عدم االھتمام باإلدماج المتساوي للنوع االجتماعي في المنظمات وفي السیاسات المركزیة أو المحلیة، وكذا في الخدمات والبرامج القطاعیة، لتالئم ھذه 
االلتزامات سیاسات وتوجھات منظومة األمم المتحدة والتي تم اعتمادھا من قبل الدول األعضاء في سیاسات وتشریعات وخطط لبرامج أكثر شموالً بشأن 
المساواة بناء على النوع االجتماعي. ومع ذلك ما زالت منظمات المجتمع المدني بالشرق األوسط وشمال أفریقیا بحاجة ماسة إلى العمل على تحسین المساواة 

بناء على النوع االجتماعي في استراتیجیات وسیاسات التنمیة.

لقد أصبح من الضروري معالجة األسس الھیكلیة للتحدیات المتعلقة بعدم إدماج النوع االجتماعي في السیاسات والبرامج. كأعضاء وعضوات ھذه 
المجموعة، سنشتغل على اإلجابة على أسئلة مثل التالي:

كیف یمكننا كمجموعة أن نساھم في جھود تحقیق المساواة و تجنب التمییز القائم على النوع االجتماعي من خالل جھود مؤسساتیة و/أو ●
فردیة؟

كیف یمكننا كمجتمع مدني مراقبة الحكومات وتطبیق المسائلة فیما یخص االلتزامات العالمیة من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة ●
للمساواة بین الجنسین المنصوص علیھا في المعاھدات الدولیة؟



 الحركة النسویة في منطقة الشرق األوسط و شمال افریقیا و دورھا في المنظور المتجدد للنوع
االجتماعي و االدماج





الحركة النسویة في األردن منذ ال االربعینات
فترة ال 1940

تأسیس اول جمعیھ نسائیة عام 1944 جمعیة التضامن النسائیة االجتماعیة" (المجتمع محافظ وال یدعم المرأة) مدیرة المدرسة امیره ●
الشریقي ومدرسات اخریات... الرئیسة الفخریة الملكة مصباح

المشاركة بأول مؤتمر بمصر في أواخر 1944 وانتخاب السیدة ھدى الشعراوي●
المطالب كانت جریئة – تعدیل القوانین التمیزیة منھا قانون االحوال الشخصیة (تعدد الزوجات) ومطالب قومیھ مثل جعل التعلیم الزامي ●

للجمیع بالمجتمعات العربیة وإلغاء قوانین الجمارك بین الدول العربیة
تأسیس جمعیھ اتحاد المرأة األردنیة وترأست المحامیة األردنیة ایمیلي بشارات .... تطرقوا لكثیر من المطالبات منھا حق التعلیم والصحة ●

ومساعدة الفقراء والالجئین والالجئات
●



الحركة النسویة في فترة ال 1950

فترة األحزاب وانخراط النساء في نشاطات مختلفة سیاسیھ واجتماعیھ ودور الحزب الشیوعي (امیلي نفاع)●
1954 تأسیس اتحاد المرأة العربیة – مطالبات تخص حقوق المرأة وسیاسیة وضد االحتالل .... عقد اجتماعات ومظاھرات●
1954 ارسال عدة مذكرات للحكومة تطالب بحق التصویت●
1957 فرض االحكام العرفیة وحل األحزاب باستثناء جماعة االخوان المسلمین التي أعطیت كامل الحریة للعمل والتحكم بالتعلیم ●

وبعض الحیاة االجتماعیة



الحركة النسویة في فترة ال 1960

العمل بشكل سري●
فترة ھزیمة حزیران وتركیز الحركة النسائیة على مساعدة والالجئین والالجئات●



الحركة النسویة في فترة ال 1970

أیلول األسود زاد من التضییق واالعتقاالت●
حصول المرأة األردنیة على حق التصویت والترشح للبرلمان●
إعادة تشكیل اتحاد المرأة األردنیة●
مؤتمر األمم المتحدة للمرأة بالمكسیك 1975●

○
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إذا كانت لدیكم/ن أیة أسئلة أو استفسارات المرجو التواصل معنا عبر االیمیل التالي:
mena@innovationforchange.net

Instagram / Twitter / Facebook : I4CMENAHub

www.MENA.InnovationForChange.net
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