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خطوات المشروع

فترة المشروع

        يُؤمن "مركز الشراكة للتنمية والديمقراطيّة" في 
ال  التنمية  وأنّ  إنسانيّة  حقوق  هي  المرأة  حقوق  أنّ 
المجتمع  نصف  بقي  إذا  بالكامل  تتحقق  أن  يُمكن 
ومن  المتكافئ،   التمثيل  من  ومستبعداً  شاً  مهمَّ
المشاركة في كل من الميادين السياسيّة واالجتماعيّة 

واالقتصاديّة في لبنان.

أنّ  والديمقراطيّة"   للتنمية  الشراكة  "مركز  رأى       
إلى  وخلص  حقوقها،  تجهل  لبنان  في  النساء  غالبيّة 

القضاء  اتفاقية  "سيداو"*  وجود  على  التوعية  أهميّة 
قانونيّة  كـأداةٍ  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 

تحمي حقوق المرأة. 

        عمل  مشروع " عندما النساء تتكلم سيداو" 
وموادها  وشروطها  لإلتفاقيّة  أفضل  فهماً  توفير  على 
مما  متداولةٍ  لغة  إلى  اإلتفاقيّة  مضمون  ل  حوَّ بحيث 
سمح لعدد من نساء لبنان أن يفهمن مضمونها .وبناء 
على نجاح مشروع " عندما النساء تتكلم سيداو" الذي 
نفذّ في  سنة 2012 ، يتابع المركز المشروع في جزئه 
البقاع،  التالية:  المحافظات  من  كل  في  وينفذه  الثاني 

الشمال وجبل لبنان. 

 
غير  منظمات  عشرة  خمس  مع  العمل  خالل  ومن 
 ، سابقا  المذكورة  المحافظات  في  شريكة  حكوميّة 
للتنمية  الشراكة  "مركز  مشروع  م  سيُنظِّ
النرويجيّة ورش  السفارة  ل من  المموَّ والديمقراطيّة" 
"تدريبٍ المدرِّبين" تشارك فيها ممثالت عن الجمعيات 
ناشطات  يُصبحن  أن  من  ن  لتمكينهّ وذلك  الشريكة 
تغيير من خالل  العمل على نشر مضمون اإلتفاقيّة عن 
طريق  تنظيم حلقات نقاش في مجتمعاتهن المحليّة. 

للمرأة  الممنوحة  الحقوق  شأن  في  التوعية   -
جميع  على  القضاء  إتفاقية  بموجب  اللبنانيّة 

أشكال التمييز ضد المرأة.

إعالم  على  قادرات  النساء  من  نواة  تشكيل   -
مجتمعها عن اتفاقيّة  "سيداو" بشكلٍ ملموس 

وأوسع نطاقاً.
      

                                    

تستهدف  المدرِّبين"  "تدريب  عمل  ورش  تنفيذ   -
المشروع   هذا  في  الشريكة  الجمعيات  عن  ممثالت 
تنفذ  "سيداو".  اتفاقيّة  عن  المبسطة  النسخةٍ  حول 

هذه الورش في كل من المحافظات المذكورة اعاله.

ة تنظيم اجتماعات محلية  - تولّي ممثالت الشركاء مهمّ
حول مضمون االتفاقيّة في مناطقهن. 

منها  الرسمية  الثانوية  المدارس  من  عدد  زيارة   -
والخاصة وكذللك المهنية لنشر هذه االتفاقية والدعوة 

الى المشاركة في مباراة في الفنون. 

المقابالت  من  الكثير  المشروع  هذا  سيتخلل 
التلفزيونيّة واإلذاعيّة مع المشاركات كما سيكون لهنّ 

إطاللة في مجموعةٍ من الصحف والمجالّت. 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي   *
في  المرأة  حقوق  على  تُركزِّ  التي  الوحيدة  الدوليّة  اإلتفاقية 
جميع ميادين الحياة وهي تُعالج بشكلٍ خاص أنواع محددة من 

أصناف التمييز التي تواجهها.    

أهداف المشروع

When Women Speak “CEDAW”

         The Partnership Center for Development 
& Democracy (PCDD) believes that women’s 
rights are human rights, and that development 
cannot be fully attained if half the population 
continues to be excluded from equal 
representation and involvement into political, 
social and economic spheres of Lebanon.

        Recognizing that the majority of Lebanese 
women are not aware of their rights, PCDD 
found it crucial to spread awareness on the 
existence of CEDAW’s convention as a legal 
tool that protects women’s rights.

    The project “When women speak 
CEDAW” worked to generate a wider and 
more concrete understanding of CEDAW’s 
convention, its terms and articles by converting 
CEDAW content into a dialect language and 
schematic representation to ensure the 
understanding of its content by women in 
Lebanon. Based on the success of the project 
“When women speak CEDAW” 2012, PCDD is 
currently implementing the project in its 2nd 
phase in the Bekaa, the North and Mount 
Lebanon governorates.

        By working with 15 partner NGOs in the 
3 Lebanese governorates, PCDD’s project - 
funded by the Norwegian embassy- will provide 
a Training of Trainers (ToT) for female partner’s 
representatives, to enable them to become 
agents of change by disseminating CEDAW 
content through open discussions in their local 
communities. 

- Raise awareness of the rights to 
which Lebanese women are entitled 
to under the CEDAW convention. 

-  Create a pool of women capable to 
generate a wider and concrete 
understanding of CEDAW among 
their peers.

 
March 2013- February 2014

-  Conduct (ToT) workshop for local partners in 
the Bekaa, North Lebanon and Mount Lebanon 
on the simplified version of CEDAW

- Organize town hall meetings on CEDAW 
content in the Bekaa, North Lebanon and 
Mount Lebanon by  our partners’ 
representatives

-  Visit numerous public, private and vocational 
schools to raise awareness on CEDAW and 
organize an art competition between students 
on CEDAW 

Throughout the project many TV and radio 
interviews will be conducted with the 
participants. They will be featured as well in 
different newspapers and magazines. 

*The Convention on the elimination of all kind of 
discrimination against women (CEDAW) is the 
only international agreement that focuses on the 
rights of women in all areas of life and addresses 
the particular types of discrimination they face. 
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عندما النساء تتكلم ”سيداو“


