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مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
الفكرة والن�شاأة

انبثقت فكرة تاأ�شي�س املركز يف نهاية الثمانينات مببادرة من احتاد جلان العمل الن�شائي الفل�شطيني 
وجمموعة من النا�شطات الن�شويات, والتقائهن حول فكرة تاأ�شي�س مراكز ن�شوية مهنية متخ�ش�شة 
معارك  �شاركن يف  اللواتي  الن�شويات  توجه  التاأ�شي�س عن  فكرة  املراأة. عربت  وحقوق  بق�شايا  تعنى 
الن�شال الوطني على خمتلف االأ�شعدة واملحطات, يدفعهن االإميان بق�شية املراأة مثلما االإميان بق�شية 
الوطن وحترره وتقدمه, وتلهمهن فكرة انه ال ميكن الف�شل بني التحرر الوطني لل�شعب الفل�شطيني, 
والتحرر االجتماعي للمراأة الفل�شطينية. ويف نف�س الوقت فانه ال ميكن تذويب ق�شية املراأة و�شهرها 
الن�شال الوطني, وخ�شو�شية ق�شايا  يف الق�شية الوطنية الكربى. وحتى يكون باالإمكان اجلمع بني 
املراأة الفل�شطينية يف التحرر االجتماعي يف خ�شم هذا الن�شال جاءت الفكرة باإن�شاء مركز ي�شع يف 

اأولوياته االهتمام باملراأة الفل�شطينية ومتابعة همومها وق�شاياها االجتماعية.

تاأ�ش�س مركز املراأة للإر�شاد القانوين واالجتماعي يف القد�س عام 1991 كموؤ�ش�شة فل�شطينية اأهلية 
م�شتقلة وغري ربحية من اجل العمل على تغيري واقع التمييز القائم �شد املراأة. ويهدف اإىل امل�شاهمة 
يف بناء جمتمع فل�شطيني دميقراطي على اأ�شا�س مبادئ امل�شاواة بني اجلن�شني والعدالة االجتماعية. 

ويعمل املركز يف اإطار اأجندة ن�شوية وا�شحة, تقوم على املعايري الدولية حلقوق االإن�شان.
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تاريخ املركز.. م�شار طويل.. حمطات وحتديات
1991- تاأ�شي�س املركز 	•

تزايد عنف  وب�شبب  الفل�شطينيات.  للن�شاء  اأ�شا�شية  تلبية حلاجات  العام 1991  املركز يف  تاأ�شي�س  جاء 
االحتلل وبط�شه خلل االنتفا�شة االأوىل التي انطلقت عام 1987, الذي انعك�س بدوره بزيادة حاالت 
العنف بحق الن�شاء الفل�شطينيات. االأمر الذي انعك�س على الرتابط االأ�شري يف جمتمعنا. فزيادة حدة 
العنف �شاهمت يف زيادة التفكك االأ�شري, وذلك يوؤثر �شلبا على متا�شك الن�شيج والروابط االجتماعية 
للمجتمع عامة. وهكذا فقد ات�شمت املرحلة االأوىل من تاريخ املركز بالرتكيز على تقدمي اخلدمات للن�شاء 
الفل�شطينيات, وخا�شة االإر�شاد القانوين واالجتماعي وتوعيتهن حلقوقهن املختلفة, باالإ�شافة اإىل توعية 
املجتمع عامة اإىل هذه احلقوق. اإذا كان ال�شعب الفل�شطيني ينا�شل من اجل نيل ا�شتقلله وبناء دولته, 

فقد جاء املركز تعبريا عن احلاجة للهتمام بق�شايا الن�شاء وهمومهن يف خ�شم هذا الن�شال. 

القانوين اال�شلح  على  بالرتكيز  البدء   -1994 	•
اأول  العام 1994, ومع انتخاب  الفل�شطينية يف  ال�شلطة الوطنية  اأو�شلو وتاأ�شي�س  بعد توقيع اتفاقيات 
جمل�س ت�شريعي فل�شطيني يف �شباط 1996, وجد املركز نف�شه اأمام حتد جديد, يتطلب تغيري يف خطط 
وبرامج العمل. فالباب اأ�شبح االآن مفتوحا اأمام املجل�س الت�شريعي ل�شن ت�شريعات يف خمتلف جماالت 
حياة املجتمع. وبات مطلوبا من احلركة الن�شوية وموؤ�ش�شاتها املختلفة اأن تعمل على �شعيد ال�شغط 
والتاأثري لكي ت�شمن هذه الت�شريعات اإر�شاء مبادئ احرتام حقوق االإن�شان, وتعزيز امل�شاواة والعدالة 

االجتماعية, ومبا يحفظ للمراأة حقوقها ومكانتها. 

الدميقراطي اال�شلح  تعزيز   -1998 	•
انخرط املركز يف هذه املرحلة بت�شليط ال�شوء على القوانني املختلفة, ويف حملة وا�شعة من اجل اأن 
ال�شياق  هذا  ويف  حقوقها.  لها  وتكفل  املراأة,  م�شاواة  �شنها  على  العمل  يجري  التي  القوانني  ت�شمن 
جاءت جتربة الربملان ال�شوري, التي خا�شها املركز مع عدد من االأطر واملراكز والهيئات الن�شوية. 
وعك�شت جتربة الربملان ال�شوري التحدي الذي تواجهه املراأة الفل�شطينية يف تلك الفرتة التاريخية. 
وكيفية ترتيب اأولويات الن�شال الن�شوي ومهماته القادمة. كما عك�شت اأي�شا حجم اجلهد الذي يجب 
القيام به يف �شبيل الدفاع عن حقوق وق�شايا املراأة يف مواجهة االأفكار واملعتقدات ال�شلبية التي عربت 

عن نف�شها من خلل الرف�س, ومهاجمة فكرة الربملان.
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الثانية- االهتمام بحاجة الن�شاء حتت االحتلل للحماية االنتفا�شة   -2000 	•
عند انطلق االنتفا�شة الفل�شطينية الثانية يف اأيلول عام 2000 وجد املركز نف�شه اأما حمطة وحتديات 
جديدة خمتلفة. فاإذا كان الرتكيز يف املرحلة االأوىل على االهتمام بق�شايا الن�شاء يف خ�شم الن�شال 
الوطني, ويف املرحلة الثانية على االهتمام بالقوانني والت�شريعات ل�شمان م�شاواتها للمراأة يف خمتلف 
املجاالت, فان املرحلة اجلديدة, بتعقيداتها املختلفة, تطلبت االهتمام بكل االأمرين. فمن ناحية فان 
الن�شاء الفل�شطينيات كن يف قلب االنتفا�شة, واحد اأكرث الفئات ت�شررا من عنف االحتلل و�شيا�شاته 
املختلفة يف احل�شار واالإغلق واالجتياحات وغريها. ومن الناحية الثانية عنف املجتمع الفل�شطيني 
ومتييزه �شد املراأة, وانتهاك حقوقها. وهكذا وجد املركز نف�شه يف قلب ال�شراع. فمن ناحية مواجهة 
ومن  للن�شاء.  احلماية  بتوفري  الدويل  املجتمع  مطالبة  ذلك  يف  مبا  واإجراءاته,  االحتلل  �شيا�شات 
اجل حقوق  والعمل من  باملطالبة  الفل�شطيني  الداخلي  ال�شعيد  املركز على  ا�شتمر  االأخرى  الناحية 

املراأة وم�شاواتها.

ال�شيا�شات ا�شلح  على  الرتكيز   -2006 	•
يف ظل تزايد حدة ال�شراع, وعنف االحتلل فان ال�شغط ازداد على الن�شاء وكن اأول �شحايا العنف, 
توفري  مو�شوع  ب�شكل مكثف يف  العمل  تتطلب  اأخرى خمتلفة  اأمام حمطة  نف�شه  املركز  وجد  ولذلك 
احلماية للن�شاء, ومنها العمل على مو�شوع توفري البيوت االآمنة لهن. يف عام 2006 افتتح املركز البيت 
ي�شمى  ما  بالقتل على خلفية  للتهديد  واملعر�شات  العنف,  والفتيات �شحايا  الن�شاء  ال�شتقبال  االآمن 
ب�شرف العائلة. ومن خلل التعاون امل�شتمر مع وزارة ال�شوؤون االجتماعية وجهاز ال�شرطة الفل�شطينية 
فان املركز م�شتمر يف تقدمي احلماية والرعاية للن�شاء والفتيات, وخا�شة يف ظل عدم وجود قانون 

يجرم ومينع هذه االأفعال االإجرامية.

امل�شتقبل لبناء  املا�شي..  ا�شتلهام   -2010 	•
مع بداية عام 2010 بداأ املركز بالعمل يف خطة ا�شرتاتيجية جديدة ملدة ثلث اعوام, وحملت اخلطة 
التجربة  على  والبناء  باملراكمة  املركز  يقوم  حيث  امل�شتقبل«.  نحو  ون�شري  املا�شي..  »ن�شتلهم  �شعار 
اال�شرتاتيجية  تطوير هذه  العمل. مت  من  املا�شية  �شنة  الع�شرين  لدية خلل  تراكمت  التي  واخلربة 
لكي ت�شتجيب حلاجات الن�شاء الفل�شطينيات, تلك احلاجات التي عاي�شها املركز وفهمها من خلل 
للن�شاء يف ابحاث املركز. و�شوف يحافظ  ا�شراك وا�شع  للن�شاء, ومن خلل  التي يقدمها  اخلدمات 
املركز على تقدمي اخلدمات للن�شاء كعن�شر مركزي يف عمله, كما �شيقوم املركز اي�شا بتو�شيع ن�شاطه 
الفل�شطينيات, م�شتندا يف ذلك اىل  الن�شاء  الدويل حلماية  امل�شتوى  والتاأثري على  التعبئة  يف جمال 
ر�شده وتوثيقه للنتهاكات املختلفة لهذه احلقوق. و�شيوا�شل مركز املراأة اي�شا على ال�شعيد املجتمعي 
ن�شاطات  وتطوير  والتثقيف,  التوعية  القدرات,  بناء  والتاأثري,  كالتعبئة  الرئي�شية  املحاور  يف  العمل 

وفعاليات املتطوعني.



روؤيتنا
دولة  يف  اآمنة,  و�شيا�شية  واجتماعية  وقانونية  موؤ�ش�شاتية  بيئة  يف  يع�شن  الفل�شطينيات  الن�شاء 

فل�شطينية ذات �شيادة ال متيز �شد الن�شاء اأو تعيق تطورهن ال�شيا�شي واالقت�شادي واالجتماعي.

ر�شالتنا
املراأة  حلقوق  املجتمع  يف  ال�شلبي  الثقايف  املوروث  وتغيري  التاريخي  االإهمال  معاجلة  على  نعمل 

الفل�شطينية طبقًا ملعايري حقوق االإن�شان التي تن�س عليها معايري االأمم املتحدة.

وتعديلت  واقرتاحات  والتدريب,  واالجتماعي,  القانوين  والدعم  والتوعية,  االإر�شاد  ونقدم 
ل�شالح  والدويل  املحلي  امل�شتوى  على  واملنا�شرة  ال�شغط  حملت  تنظيم  يف  ون�شاهم  القوانني, 

املراأة واملجتمع الفل�شطيني.

املهتمة  واملجموعات  املوؤ�ش�شات  مع  �شراكة  علقات  وبناء  املهنية,  كادرنا  قدرات  بتطوير  ونهتم 
بالدفاع عن حقوق الن�شاء.

اأهدافنا
امل�شاهمة يف تطوير البيئة الت�شريعية وال�شيا�شات املوؤ�ش�شاتية ذات ال�شلة التي تدعم وحتمي . 1

ومتكن املراأة.
امل�شاهمة يف زيادة الوعي يف املجتمع الفل�شطيني فيما يتعلق بق�شايا النوع االجتماعي وحقوق . 2

الن�شاء ومناه�شة املمار�شات ال�شلبية �شد الن�شاء.
تو�شيع وحت�شني وتقدمي اخلدمات للن�شاء اللواتي يعانني من التمييز اأو العنف.. 3
املوقف . 4 واأوراق  التقارير  وتعميمها من خلل  املعلومات  ون�شر  الن�شاء  انتهاكات حقوق  توثيق 

حمليًا واإقليميًا ودوليًا.
تعزيز القدرات الذاتية ملركز املراأة للإر�شاد القانوين واالجتماعي واأدائه واإ�شتدامته.. 5

6
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حماور عملنا
يعمل املركز يف عدة حماور هي:

ال�شغط والتاأثري
من خلل العمل امل�شتمر والدوؤوب يف بناء وتعزيز التحالفات واالئتلفات, املحلية واالإقليمية والدولية. 
والتي تهدف اإىل التاأثري على �شناع القرار يف خمتلف امل�شتويات بهدف �شن ت�شريعات تكر�س وتعزز 
م�شاواة املراأة, وت�شون حريتها وحتمي حقوقها املختلفة. وكذلك العمل على تعديل الت�شريعات القائمة 

مبا يخدم هذا الهدف. 

بناء القدرات
ويهدف اإىل رفع قدرات الن�شاء والقيادات الن�شوية يف خمتلف املواقع وامل�شتويات, وكذلك بناء قدرات 
املوؤ�ش�شات الن�شوية القاعدية. ومبا ميكن من تعزيز قوة وقدرة احلركة الن�شوية وموؤ�ش�شاتها املختلفة 

على النهو�س بو�شع املراأة ومكانتها.

التوعية والتثقيف
�شناع  املحامني,  كال�شحافيني,  ومتنوعة  عديدة  لفئات  والتثقيف  التوعية  جمال  يف  املركز  ين�شط 
املركز  وي�شتخدم  املختلفة.  التجمعات  يف  البيوت  وربات  االجتماعيني,الطالبات  العاملني  القرار, 
املركز  ويقوم متطوعوا  املختلفة.  للفئات  التوعية  برنامج  والنماذج يف  االدوات  وا�شعة من  جمموعة 
والتثقيف  التوعية  حلقات  وخلل  والن�شاء.  الرجال  فيها  ي�شارك  للتوعية  خمتلفة  حلقات  بتنظيم 
على  موؤ�شرات  اية  هناك  ظهرت  اذا  التوعية  برامج  بتو�شيع  يقوم  املركز  فان  الن�شوية  للمجموعات 
وجود عنف �شد الن�شاء. وتتحول حلقات التوعية اىل ور�س عمل يتم فيها نقا�س العنف �شد املراأة, 
وكيفية الت�شدي له, كما يعر�س املركز خلل ذلك برناجمه للم�شاعدة القانونية واالجتماعية للن�شاء 

والفتيات املتعر�شات للعنف.

البحث والتوثيق
يقوم املركز بر�شد وتوثيق االنتهاكات املختلفة حلقوق املراأة وحرياتها يف خمتلف املجاالت, �شواء كانت 
املراأة,  واقع  على  ال�شوء  ت�شليط  اأي�شا  يتم  كما  املحلي.  املجتمع  من  اأو  االحتلل,  قبل  من  انتهاكات 

والتمييز القائم �شدها, من خلل اإجراءات البحوث والدرا�شات املتخ�ش�شة يف املجاالت املختلفة.

اخلدمات
العنف  والفتيات �شحايا  للن�شاء  والنف�شي  واالجتماعي  القانوين  االإر�شاد  ب�شكل خا�س خدمات  وهي 
واالعتداءات واالنتهاكات املختلفة حلقوقهن. وتوفري اأدوات وو�شائل الدعم واالإ�شناد املختلفة للن�شاء 

يف مواجهة االعتداءات واالنتهاكات. 
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بيت االمان
احد اهم اجلوانب املميزة يف اخلدمات التي يقدمها املركز هي بيت االمان. وهو بيت للطوارىء اليواء 
الن�شاء والفتيات اللواتي يتعر�س للعنف والتهديد على حياتهن. وي�شهم يف احلفاظ على حياتهن من 
القتل, وخا�شة القتل على خلفية ما ي�شمى بال�شرف. ويعترب املركز بانه نقطة انطلق يف بناء انظمة 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  مع  حاليا  املركز  يعمل  حيث  املعنفات,  للن�شاء  احلماية  وبروتوكوالت 

وغري احلكومية لبناء وتطوير انظمة على امل�شتوى الوطني.

بناء نظام حتويل خدماتي »تكامل«
باال�شتفادة من التجربة واخلربة املرتاكمة لدى املركز فانه يعمل مع موؤ�ش�شة جذور للتنمية املجتمعية 
وال�شحية يف م�شروع بناء نظام حتويل خدماتي- قانوين -�شحي- اجتماعي للن�شاء �شحايا العنف, 

وتعميمه على امل�شتوى الوطني.

منهج عمل منظم 
ت�شتطيع  مرنة,  اآلية  وفق  يعمل  املركز  فان  با�شتمرار  تطويره  بل  العمل,  ا�شتمرارية  على  للحفاظ 
وفكرة  الربامج  فكرة  بني  اجلمع  على  االآلية  هذه  وتقوم  وامل�شتجدات.  املتغريات  مع  التعامل 
ر�شم وحتديد خطط  للن�شاء يف  وا�شع  اإ�شراك  على  يقوم  منهج  وفق  ويعمل  املتخ�ش�شة.  الوحدات 
عمله وبراجمه. وكذلك على البناء ومراكمة االجنازات. ويتبنى املركز عملية تخطيط ا�شرتاتيجي 
متتد من )3-5( �شنوات. ير�شم فيها ا�شرتاتيجيات عمله ون�شاطه ا�شتنادا اإىل تقييم مراحل العمل 

ال�شابقة, وا�شتخل�س الدرو�س والعرب منها, والبناء عليها.

اجنازاتنا...
عمل املركز على تر�شيخ مبداأ املهنية وال�شفافية يف العمل واالأداء, لكي يعك�س �شورة ايجابية مميزة على 
�شعيد العمل االأهلي الفل�شطيني. ما مكنه من احتلل موقع متقدم وريادي يف العديد من التحالفات 
واالئتلفات املحلية واالإقليمية والعاملية. وح�شل على عدد من اجلوائز العاملية نتيجة لدوره الريادي 

واملبادر يف �شبيل العمل من اجل ق�شايا املراأة وحقوق االإن�شان.

جائزة التميز
تقديرًا الجنازات مركز املراأة, فقد مت منح املركز يف عام 1998 �شهادة “Mention Speciale” من 
قبل اللجنة اال�شت�شارية الوطنية الفرن�شية حلقوق االإن�شان ملبادرات املركز يف التاأثري على �شانعي القرار 
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والت�شريعات  القوانني  تبني  يف  الفل�شطينيني  وامل�شرعني 
يف  الفل�شطينية.  املراأة  حقوق  تكر�س  التي  وال�شيا�شات 
مديرة  �شما�س  دية  اأبو  مها  ال�شيدة  ح�شلت   ,2002 عام 
 Ms“ القانوين واالجتماعي على لقب  املراأة للإر�شاد  مركز 
 ,2005 عام  ويف   ”Magazine Woman of the Year

فل�شطينية,  تنموية  موؤ�ش�شة  وهي  التعاون,  موؤ�ش�شة  قامت 
مبنح مركز املراأة “جائزة التميُّز يف االإجنازات لعام 2005”.

ع�شوية ا�شت�شارية يف االمم املتحدة
القانوين  للإر�شاد  املراأة  مركز  منح  مت   ,2005 عام  يف 
االجتماعي  املجل�س  يف  خا�شة  ا�شت�شارية  مكانة  واالجتماعي 
دويل  كمنا�شر  به  اعرتافا  املتحدة  للأمم  واالقت�شادي 
املدين  املجتمع  الرا�شخ يف  لو�شعه  باالإ�شافة  االإن�شان  حلقوق 
مركز  جتعل  اال�شت�شارية  املكانة  هذه  والعاملي.  الفل�شطيني 
املراأة معتمدًا لت�شليم تقارير ر�شمية ملوؤ�ش�شات معينة وحل�شور 

اإجتماعات االآخرين والتحدث فيها. 

مناذج م�شرقة لل�شراكة بني القطاعني االأهلي واحلكومي
برنامج �صحة املراهقة مت تطور بال�شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم العايل منذ العام 1997. وكانت 
نتيجته اجناز دليل تدريبي متخ�ش�س يف كيفية التعامل مع املراهقني والتغيريات املختلفة التي ميرون 
بها. وي�شتخدم هذا الدليل اليوم على امل�شتوى الوطني, وهو دليل معتمد حاليا يف ق�شم االإر�شاد والرتبية 
اخلا�شة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل, وي�شتفيد منه ما يقارب األف مر�شد ومر�شدة يف هذا الق�شم, 

باال�شافة لطلبة املدار�س التي يعملون بها.
وخا�شة يف  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  مع  اإ�شرتاتيجية  �شراكة  عنوان  هو  العنف  الن�صاء من  حماية 
مو�شوع توفري احلماية للن�شاء والفتيات املتعر�شات للعنف واالعتداءات. والعمل على تطوير االآليات 
البيوت  تاأ�شي�س وتنظيم عمل  اإىل  الهيئات املجتمعية, باالإ�شافة  واالإجراءات اخلا�شة بذلك مع كافة 

االآمنة لهوؤالء الن�شاء والفتيات.
م�صروع بناء نظام حتويل خدمات قانوين - �شحي - اجتماعي م�شتدام يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة 
»تكامل« منوذج اآخر لل�شراكة مع املوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية. بداأ امل�شروع عام 2009 وي�شتمر 
ملدة 3 �شنوات, ويهدف اإىل امل�شاهمة يف حت�شني تقدمي اخلدمات القانونية وال�شحية واالجتماعية للن�شاء 
�شحايا العنف القائم على النوع االجتماعي واملعر�شات خلطر العنف. وتقوم فكرة امل�شروع على ت�شميم 
منوذج لنظام متكامل لتحويل الن�شاء �شحايا العنف اإىل اخلدمات من خلل الت�شبيك بني املوؤ�ش�شات, 
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و�شياغة اإجراءات واأنظمة موحدة لتحويل املراأة املعنفة اإىل اخلدمات القانونية واالجتماعية وال�شحية, 
يف  امل�شتخدمة  املناهج  وحتديث  ومتابعتها,  املعنفة,  املراأة  مع  للتدخل  التنفيذية  الربوتوكوالت  وو�شع 
كليات الطب والقبالة والتمري�س واأكادميية ال�شرطة وبع�س الكليات االإن�شانية, مبا يت�شمن تعزيز الوعي 

بالنوع االجتماعي وكيفية التعامل مع حاالت العنف القائم على اأ�شا�س النوع االجتماعي.

احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  من  العديد  مع  وتعاون  وتن�شيق  �شراكة  علقات  املركز  يقيم  كما 
املختلفة, كوزارة الداخلية, وزارة ال�شحة, وزارة العدل, وبالتاأكيد مع وزارة �شوؤون املراأة... وغريها 

من الهيئات احلكومية.

مناذج م�شرقة لل�شراكات مع القطاع االأهلي
لعب املركز دورا مميزا يف املبادرة اإىل تاأ�شي�س, و/ اأو االن�شمام اإىل عدد من التحالفات واالئتلفات 
املحلية واالإقليمية والدولية, وامل�شاهمة يف تفعيل القائمة منها, من اجل تعزيز قدرتها على التاأثري على 

عملية �شنع القرار يف جماالت عديدة وعلى م�شتويات خمتلفة. 

على ال�شعيد املحلي املركز ع�شو فاعل يف:
	 ائتلف قانون االأحوال ال�شخ�شية•
	 ائتلف قانون العقوبات•
	 ائتلف قانون حماية االأ�شرة من العنف•
	 منتدى املنظمات االأهلية الفل�شطينية ملناه�شة العنف �شد املراأة•
	 املنتدى االإعلمي لن�شرة ق�شايا املراأة )عمق(•
	 ائتلف ر�شد انتهاكات حقوق االإن�شان يف ظل االأو�شاع الراهنة )املجل�س الفل�شطيني ملنظمات •

حقوق االإن�شان(
	 ائتلف مناه�شة عقوبة االإعدام•
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	 املنتدى الفل�شطيني للإجها�س االآمن•
	 املنتدى الفل�شطيني ملناه�شة العنف �شد االأطفال•

كما اأن املركز ع�شو يف عدة ائتلفات وحتالفات عربية واإقليمية منها:
ائتالف �صلمى: الذي ي�شم 10 منظمات ومراكز ن�شوية من عدد من البلدان العربية ويهدف اإىل تطوير 
ت�شريعات خا�شة باحلماية من العنف �شد الن�شاء وتعزيز التن�شيق بني املنظمات الن�شوية ومنظمات 
املجتمع املدين العربية من اجل تغيري اأمناط التفكري والثقافة الذكورية ال�شائدة يف جمتمعاتنا فيما 

يتعّلق بالعنف الواقع �شد الن�شاء.

ائتالف قانون الأحوال ال�صخ�صية: الذي تاأ�ش�س مع بداية العام 2008 من عدد من املوؤ�ش�شات وهي: 
احتاد املراأة االأردنية وجلنة حقوق املراأة اللبنانية ومركز ق�شايا املراأة امل�شرية ومركز املراأة للإر�شاد 

القانوين االجتماعي. 

ويهدف اإىل اإجراء تعديلت على قوانني االأحوال ال�شخ�شية لتكون اأكرث عدالة واإن�شاف للن�شاء يف 
الدول العربية, كذلك من اجل اأن يكون قانون االأحوال ال�شخ�شية مبني على احرتام كرامة الن�شاء 
واإن�شافهن. كما يركز االئتلف عمله على ق�شايا هامة وملحة يف قانون االأحوال ال�شخ�شية كرفع �شن 
الزواج وم�شلحة الطفل الف�شلى يف احل�شانة, وتقييد تعدد الزوجات, واحرتام ال�شخ�شية القانونية 

للمراأة والطلق يف جمل�س الق�شاء, واإقرار االأموال امل�شرتكة. 

اإما على ال�شعيد الدويل فان املركز ع�شو يف:
	 ع�شو ا�شت�شاري يف املجل�س االجتماعي واالقت�شادي للأمم املتحدة•
	 ال�شبكة االورو متو�شطية•
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