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كاونت مي إن! هي مجموعة عاملية تسعى إىل تحقيق عامل عادل يتساوى فيه األفراد وتحصل فيه النساء والفتيات واألفراد غري الثنائيني وغري املتطابقي 
الجنس واملتحولني جنسيا وثنائيي الجنس عىل كامل حقوقهم ويتمكنوا من اإلستفادة من إمكانياتهم1

تهدف مجموعة كاونت مي إن! من خالل ثالثة اسرتاتيجيات وهي - املال والحركات وإحداث تغيري – بأن تساهم يف تشكيل حركات لها مواردها وقادرة 

عىل الصمود ومتعاونة، وهذا بدوره يساهم يف:

كاونت مي إن! برنامج 2025-2021

1 تتألف مجموعة كاونت مي إن! من منظامت وحركات أويد وكريا وجاس وماما كاش ويواف-أفريكا، باإلضافة إىل رشيكني اسرتاتيجيني وهام صندوق املظلة الحمراء ومنصة دابليو أو=إم إي إن. قد قامت منظمة كاونت مي إن! حتى اآلن بدعم أكرث 

من 1000 مبادرة لحركات نسائية ومجموعات ومنظامت يف أكرث من 26 دولة. يرتكز برنامج 2021-2025 عىل برنامج الخمس سنوات األول )2016-2020( ملجموعة كاونت مي إن!. تدعم وزارة الشؤون الخارجية يف هولندا مجموعة كاونت مي إن!

تشكيل حركات قوية ومستقلة    

جعل حيز املطالب النسائية مستدام ومتزايد

جعل الفاعلني السياسيني والفاعلني يف املجتمع واملتربعني 
مدركني وراغبني ومستعدين لدعم حقوق النساء

جعل الفاعلني السياسيني والفاعلني يف املجتمع واملتربعني 
يقومون بدعم القوانني والسياسات واألسرتاتيجيات التي

تدعم حقوق النساء والفتيات
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املنهج األسايس املتبع

يف عام 2021، تكفلت مجموعة كاونت مي إن! بإجراء دراسة أساسية لربنامج 2021-2025، وارتكزت تلك الدراسة عىل التجارب والدروس 

التي تم استخالصها من برنامج مجموعة كاونت مي إن! األول 2. وكان أحد األهداف الرئيسية للدراسة هو توثيق الحقائق السياسية التي 

يعمل مبوجبها رشكاء مجموعة كاونت مي إن! وذلك من خالل دراسة السياقات والتحديات والفرص املوجودة أمام املدافعات من النساء 

عن حقوق اإلنسان ومنظامت وحركات حقوق النساء مبا يتعلق بالنتائج املرجوة من مجموعة كاونت مي إن!. تقدم هذه الوثيقة ملخصاً 

للنتائج الرئيسية. ارتكزت هذه الدراسة عىل منهج ومبادئ نسائية 3. وباإلضافة إىل مراجعة الوثائق املوجودة لدى مجموعة كاونت مي 

إن!، تم جمع البيانات من خالل سبعة حوارات مع 116 شخصاً من منظامت حقوق النساء واملدافعات من النساء عن حقوق اإلنسان 

)من آسيا ورشق أفريقيا وأفريقيا الجنوبية وغرب أفريقيا وشامل أفريقيا وأمريكا الالتينية(، باإلضافة إىل 12 مقابلة مع مدافعات عن 

حقوق اإلنسان و3 متربعني و9 استبيانات تم جمعها من متربعني وقامئني عىل منظامت حقوق النساء ومراجعة املصادر الثانوية. 

حول طرائق البحث وطرق جمع البيانات وآليات تحليلها، ومن خالل التدرب عىل األخالقيات النسائية ومنح األولوية لسالمة واحتياجات 

املشاركني يف البحث.

2 هذا التقرير هو نسخة مخترصة للتقرير الكامل )كانون األول 2021(، الذي أقرت به املجموعة النسائية )وهّن: شامياله ويلسون ولورا فيال تورز وديفانا ياهايا وكريستي ألفيس ناسيمنتو(.

3 وهذه تشمل: التأكيد عىل أن يقوم الفاعلون الرئيسيون يف مجموعة كاونت مي إن! بإطالع الجميع عىل األساسيات، وبالتايل اعتبار املدافعني عن حقوق اإلنسان من النساء وأفراد منظامت حقوق النساء كخرباء فيام يتعلق بواقعهم املعاش وكمحدثني للتغيري يف 

حياتهم، وذلك من خالل التأكيد عىل شمولية وتنوع األصوات والخربات واألسرتاتيجيات من أجل عكس التنوع الكامل الذي يتسم به الفاعلني الرئيسيني يف مجموعة كاونت مي إن!، ومن خالل تقبل التعقيدات وعدم الخجل من القصص واألساليب املعقدة عن كيفية 

حدوث التغيري يف الحاالت املوجودة عىل أرض الواقع، ومن خالل دمج توقعات األفراد املشاركني يف البحث حول طرائق البحث وطرق جمع البيانات وآليات تحليلها، ومن خالل التدرب عىل األخالقيات النسائية ومنح األولوية لسالمة واحتياجات املشاركني يف البحث.

األسرتاتيجيات

إحداث تغيري الحركات املال

املدافعات النسائيات 
عن حقوق اإلنسان

منظامت 
حقوق النساء

ف
األهدا

النتائج

النتيجة األوىل: حركات لها

مواردها وقادرة عىل الصمود ومتعاونة

التأثري

الرؤية:

عامل عادل يتساوى فيه األفراد

الشكل: تقسيم أسرتاتيجيات وأهداف ونتائج وتأثري مجموعة كاونت مي إن!

حركات حقوق اإلنسان 
والعدالة اإلجتامعية

املتربعون

الفاعلون يف 
املجتمع

الفاعلون 
السياسيون

النتيجة الثانية: حركات قوية ومستقلة
النتيجة الثالثة: حيز للمطالب النسائية 

مستدام ومتزايد

النتيجة الرابعة: الفاعلون السياسيون والفاعلون يف املجتمع 

واملتربعون مدركون وراغبون ومستعدون لدعم حقوق النساء

النتيجة الخامسة: الفاعلون السياسيون والفاعلون يف املجتمع 

واملتربعون يدعمون القوانني والسياسات واألسرتاتيجيات

املدى البعيد:

توسيع نطاق الحيز املدين بحيث تعمل حركات حقوق 

النساء مع مجموعة من الفاعلني من أجل حامية حقوق 

النساء والفتيات

املدى املتوسط:

حركات حقوق النساء قوية 

ومستقلة وحيوية
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أين نحن اآلن، وإىل أين متجهون:
اإلستنتاجات األساسية والنتائج التي تعتزم مجموعة كاونت مي إن! تحقيقها

ترتكز مجموعة كاونت مي إن! عىل نتائج هامة تم تحقيقها يف الربنامج األول. ومنذ العام 2016، تعمل مجموعة كاونت مي إن! ورشكاؤها 

لتعزيز القدرات وإلطالق األسرتاتيجيات للحث عىل التغيري واإلستجابة لعامل متغري بطرقه املتوقعة وغري املتوقعة. يف الحوارات ذات السياق، 

أعطى املشاركون أمثلة ملموسة عن الطرق املتعددة واملختلفة التي يقومون من خاللها بتحسني برامج العدالة اإلجتامعية. وتضمنت 

األمثلة طرق تقوية األفراد والجامعات وتنظيم املجموعات وبناء الشبكات إلستمرار ودعم القادة من النساء وعائالتهم وإيصال أصواتهم 

املطالبة بتحقيق العدالة وتقديم الحامية لهن من جميع أشكال العنف. كام وصف املشاركون كيفية بناء التحالفات مع الحركات اإلجتامعية 

املختلفة وتوثيق حاالت خرق حقوق اإلنسان واستخدام محاكم حقوق اإلنسان املحلية والدولية من أجل املطالبة مبحاسبة الحكومات التي 

التقوم مبتابعة الحاالت التي تحدث عىل املستوى املحيل. تقوم املنظامت والحركات أيضا وبنشاط كبري مبتابعة املقرتحات الترشيعية املؤذية، 

كام تقوم بإستخدام وسائل اإلعالم واإلتصال البديلة واملتقدمة لفضح الحاالت وتنظيم الحركات ومقاومة خرق حقوق اإلنسان. وتشمل 

األسرتاتيجيات األخرى تشجيع النساء ليصبحوا قادة سياسيني يف املجاالت العامة واإلعالن عن السياق النسايئ، باإلضافة إىل تشكيل مجموعات 

للتفكري والعمل عىل مواضيع محددة.

تقوم مجموعة كاونت مي إن! ورشكاؤها مبعالجة بعٍض من املشاكل امللحة يف زماننا، مثل العنف ضد املرأة والتمييز يف معاملة العاملني 

يف الجنس ومجتمعات امليم والدفاع عن األرض واملاء والبيئة. هذا العمل يحدث يف سياقات معادية ويوضح قوة الحركات يف استجابتها 

بإستخدام أسرتاتيجيات خالقة وبتقديم الحلول البديلة التي تدعم جميع املجتمعات 4. تلتزم مجموعة كانت مي إن! بدعم الحركات ليزدادوا 

قوة وعددا. فيام ييل ملخص للنتائج الرئيسية للدراسة األساسية، بالرتكيز عىل اإلحتياجات والفجوات التي يجب دراستها من أجل تحقيق 

األهداف الخمسة التي تطمح لها مجموعة كاونت مي إن!.

4 جاس )2020(. كيف تبدو القوة الجامعية.

تقوم مجموعة كاونت مي إن! ورشكاؤها مبعالجة 
بعٍض من املشاكل امللحة يف زماننا
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ليك تستطيع الحركات النسائية تحقيق واملحافظة عىل التغيري وجعل صناع القرار يعرتفون بحقوق جميع النساء والفتيات ويحموها، يجب 

أن يكون لهم مواردهم ويكونوا أقوياء ومتعاونني. ولتأسيس الحد الذي يحقق هذه الحالة، تم سؤال املشاركني األساسيني بشكل خاص عن 

الفجوات واإلحتياجات مبا يتعلق بأربعة نواحي:

النتائج األساسية: قام املشاركون يف الدراسة مبشاركة تجاربهم وأكدوا عىل صعوبة سياق متويل برامج حقوق النساء. تواصل 

الحركات النسائية، وخاصة يف نصف الكرة الجنويب، العمل من خالل ميزانية قليلة التكاليف، ومع ذلك فإن هذه الحركات بحد 

ذاتها صامدة يف وجه اإلستبداد املوجود حول العامل، وقادرة عىل حشد الحركات اإلجتامعية يف وجه الرتاجع الخطري يف الحيز 

املدين، وتعمل عىل تحسني الرؤية املشرتكة وبناء برنامج لعامل يكون أكرث عدالً ومساواة. ولكن يتم يف نفس الوقت توجيه متويل 

ضخم لخدمة الربامج املحافظة واملتشددة والذكورية. سلط املشاركون الضوء عىل التوزيع غري العادل للموارد وضعف الدعم 

للمجوعات املستبعدة هيكلياً. هذا باإلضافة إىل اآلثار الكارثية التي تسبب بها انتشار فايروس كورونا والتي التزال تتواىل، كل ذلك 

يضع التقدم الذي حققته منظامت حقوق النساء واملدافعات النسويات عن حقوق اإلنسان يف خطر اإلضمحالل.

التمويل

1 . املدافعات من النساء عن حقوق اإلنسان ومنظامت حقوق 
النساء لهم مواردهم وهم أقوياء ومتعاونون )نتيجة(

 5ملخص الحوارات ذات السياق، الدراسة األساسية التي أجرتها مجموعة كاونت مي إن!، 2021.

 النتائج األساسية: تتأثر الفرص والتحديات لتحسني برامج حقوق النساء يف عامل تتواجد فيه عدم املساواة والهشاشة املتزايدة

 مع سياقات وسياسات معادية للحقوق. أكد املشاركون يف الدراسة األساسية عىل أهمية منح التسهيالت ودعم األفراد األقوياء

 والقدرات الجامعية للمجموعات ليقوموا بالتأكيد عىل حقوقهم والوصول إىل املوارد من أجل تحسني برامج

 حقوق اإلنسان 5. وتشتمل بعض احتياجات التمكني الخربات واملهارات التقنية من أجل

 العمل عىل مواضيع معينة، مثل القانون واإلقتصاد والصحة العامة وتطوير القيادة

وتوفري اإلمكانات لتحليل القصص النسائية متعددة الجوانب واإلتصاالت.

توفري اإلمكانات من أجل كسب التأييد والدعم
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تتعرض منظامت حقوق النساء واملدافعات عن 
حقوق اإلنسان لضغط دائم ليك يواصلوا العمل 

رغم التعب الشديد.

النتائج األساسية: تحدث املشاركون األساسيون عن التقسيامت ضمن املجموعات وفيام بينهم، حيث يتم استبعاد املجموعات 

املستبعدة هيكليا )كمجتمعات امليم والعاملني يف الجنس والنساء ذوات اإلحتياجات الخاصة واملهاجرات( من حيز حقوق النساء 

الرئييس. كام تحدث املشاركون عن قلة الدعم عندما يتم استهداف ومضايقة جامعات محددة وفرض سيطرة القيادة الذكورية 

عىل تحالفات املجتمع املدين جميعها.

التحالفات

النتائج األساسية: األمن الشامل والرعاية هام صفاتان مهمتان لدعم الرشكاء، وخاصة مع األخذ بعني اإلعتبار السياقات الصعبة 

جداً التي يعملون ضمنها وحقيقة أن العديد من الرشكاء اليزالون يتابعون أخبار انتشار فايروس كورونا وتأثرياته. تتعرض 

منظامت حقوق النساء واملدافعات عن حقوق اإلنسان لضغط دائم ليك يواصلوا العمل رغم التعب الشديد. يوجد حاجة ماسة 

ملراقبة الطبيعة املمنهجة للرعاية واألمن.

األمن الشامل

النتائج األساسية: حددت الدراسة األساسية احتياجات إضافية لتقوية حيوية الحركات، أكرث مام تم ذكره سابقاً. وتشمل هذه اإلحتياجات: 

تنظيم األسرتاتيجيات والتكتيكات الفعالة ضمن الحيزات املنكمشة واملتحولة، والتأكيد عىل التعدد والتضامن بني املجموعات ذات الهويات 

والربامج املتنوعة يف سياق البيئات غري املؤكدة والضيقة، والتعامل مع الغموض واملخاطر وخاصة مخاطر األمن واألمان، والتعلم من أجل 

إظهار اإلنجازات وتقوية املامرسة من خالل مناقشة القضايا الشائكة للوصول إىل املعرفة وبناء القوة الجامعية.

2 . حركات قوية ومستقلة )نتيجة(
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6 بين عامي 2013 و2017، حصلت حركة »مناهضة النوع اإلجتماعي« على تمويل يفوق 3.7 مليار دوالر أمريكي – وهذا المبلغ يفوق بثالثة مرات التمويل الذي حصلت عليه مجتمعات الميم عالمياً في تلك 
السنوات. منظمة أويد )2021(

7 منظمة أويد )2021(. أين هو تمويل المنظمات النسائية.

النتائج األساسية: كان إنكامش الحيز املدين والدميقراطي هو املنحى الذي ولّد غالبية املشاركة خالل الدراسة األساسية، بالتأكيد عىل الحاجة 

للعمل من أجل توسيع حيز تنظيم وحشد النساء. ويرتبط تسليط املشاركني الضوء عىل ذلك اإلنكامش يف الحيز املدين بشكل مبارش بحشد 

املنظامت املناهضة للنوع اإلجتامعي واملناهضة للمساواة التي تعمل بشكل متزايد لتقويض الحقوق والتالعب باملبادئ اإلجتامعية لصالح 

دعم الربامج املحافظة وتجريم أصحاب الرأي املختلف وترشيع القمع بإستخدام القوانني والسياسات. وبالحديث عن طبيعة الناشطني، 

فإن أعضاء ورشكاء مجموعة كاونت مي إن! هم بشكل خاص معرضون للخطر. تناضل الجامعات املستبعدة هيكلياً ضد تحديات عديدة 

ومتداخلة من أجل مواصلة عملهم. قام املشاركون بإعطاء أمثلة عن املضايقات والعنف )مبا يف ذلك العنف الجنيس والعنف عىل وسائل 

التواصل اإلجتامعي وشبكة اإلنرتنت(، واملالحقة واإلحتجاز والقتل. عالوة عىل ذلك، الحيزات املتعددة األطراف هي أيضاً مهددة من قبل 

تحول بعض الدول إىل النزعة األحادية وعدم قيام الحكومات باملحاسبة حسب آليات حقوق اإلنسان الدولية.

3. بناء حيز للمطالب النسائية ذو تأثري مستدام ومتزايد )نتيجة(

بحثت الدراسة األساسية الحد الذي تكون فيه األهداف الثالثة األساسية ملجموعة كاونت مي إن! لكسب التأييد والدعم: مدركة، و)سياسياً( 

راغبة، ومستعدة لدعم حقوق النساء والفتيات:

4 . الفاعلون السياسيون واإلجتامعيون واملتربعون مدركون 
وراغبون ومستعدون لدعم حقوق النساء والفتيات )نتيجة(

النتائج األساسية: بالرغم من التقدم، فإن التمويل املتوفر للحركات النسائية قليل نسبياً، وخاصة يف نصف 

الكرة الجنويب، يف حني يتم توجيه متويل ضخم للفاعلني الذين يعملون ملناهضة حقوق اإلنسان املتعلقة 

بالنساء وأفراد مجتمع امليم لصالح الربامج املحافظة واملتشددة والذكورية 6. قد أعلن العديد من 

الفاعلني الحكوميني أن املساواة بني الجنسني هو أولوية سياسية وقد تبنت بعض الدول »سياسة نسائية 

أجنبية«، متعهدة بزيادة دعم املساواة بني الجنسني ودعم النساء والفتيات 7. ولكن تدرك منظامت 

حقوق النساء أن هناك حاجة إىل الدعم الدائم من أجل جعل مؤسسات التربع تلك مسؤولة. 

عالوة عىل ذلك، هناك حاجة لتوسيع موارد املجموعات املستبعدة هيكلياً.

املتربعون
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604955/IPOL_STU(2018)604955_EN.pdf 8
9 نفس املصدر املذكور أعاله

10 منظمة أويد )2021(. الحقوق يف خطر. حان وقت العمل. مرصد عاملية الحقوق.

11 تحذير أخري: التهديد باملوت وقتل املدافعني عن حقوق اإلنسان. تقرير عن املقرر الخاص لوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان. مي لوالر. مجلس حقوق اإلنسان. الجلسة السادسة واألربعني، من 22 شباط وحتى 19 آذار 2021. رابط التقرير: 

 https://undocs.org/en/A/HRC/46/35.

 النتائج األساسية: هناك ردود فعل سلبية ومعارضة لحقوق اإلنسان المتعلقة بالنساء والفتيات، وخاصة في إطارات
 العمل المؤسساساتية والسياسية للمساواة بين الجنسين، ومجاالت سياسية محددة )كالتربية، والصحة والحقوق الجنسية

 واإلنجابية، ومنع والتصدي للعنف ضد النساء(، وبيئة عمل/أماكن عمل منظمات حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء 8.
 في بعض الحاالت، تكون ردود الفعل السلبية والمعارضة على شكل كالم وخطاب، مرتبطة مع حمالت مكثفة موجهة
 ضد ما يطلق عليه اسم »إيديولوجيا النوع اإلجتماعي«. يتم التعرض للمدافعات عن حقوق النساء والمنظمات النسائية

 بشكل متزايد. يقوم الذين يريدون الثأر من المدافعين عن النساء ومجتمع الميم بإستخدام التشريعات لتجريم عملهم،
 والتهديد، والمضايقة، وحمالت التشهير، ومنع سفرهم، وتقليص تمويلهم، واإلعتقال العشوائي، والعنف

الجنسي، وحتى القتل 9.

الفاعلون السياسيون واإلجتامعيون

النتائج األساسية: يتسم السياق العاملي للدراسة األساسية أوالً بزيادة التوجهات الشعبية واإلستبدادية، 

والربامج الوطنية املتشددة، والتطرف واملعارضة، وخاصة تجاه الحقوق الجنسية واإلنجابية والعدالة، 

وتحكم الدول املتزايد يف مجال اإلنرتنت وخارجه. ثانياً، تهدد »القوة املؤسساساتية الجامحة«10 والحصانة 

املؤسساساتية عمل منظامت حقوق النساء واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف سياقات استغاللية. 

ثالثاً، يؤثر عدم استقرار اإلقتصاد العشوايئ باإلضافة إىل تجريم بعض أنواع األعامل غري النظامية عىل 

النساء والفتيات األكرث استبعاداً هيكلياً. باإلضافة إىل هذه التوجهات، هناك تقلص مساحات وموارد 

املجتمع املدين والذي تعكسه الترشيعات والقوانني التي تحد من تشكيل منظامت حكومية 

وحصولهم عىل التموييل، باإلضافة إىل التهديد الشخيص والعنف الذي يتعرض له أعضاء 

منظامت حقوق النساء واملدافعات عن حقوق اإلنسان11.

5 . الفاعلون السياسيون والفاعلون اإلجتامعيون وقوانني 
الدعم والسياسات واألسرتاتيجيات لتحسني حقوق النساء 

والفتيات )نتيجة(

http://
https://undocs.org/en/A/HRC/46/35
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التحرك إىل األمام: التوصيات

اليزال توفري املصادر ملنظامت حقوق النساء والحركات هاماً من أجل تحسني رؤية مجموعة 

كاونت مي إن!. يجب تقوية هذه األسرتاتيجية كلام كان ذلك ممكناً. ويجب إعطاء األولوية 

للتعامل مع التحديات التي تواجه منظامت حقوق النساء والحركات أثناء بناء والحفاظ 

عىل الحلفاء، مثل تهميش الربامج املحددة للمجموعات املستبعدة هيكلياً، وقلة الشمولية 

يف املجاالت النسائية، واإلنعزال وضعف التضامن. الحاجة إىل دعم عمل التقوية الداخيل 

للحركات، متضمناً الرعاية، والدعم، ومساحات التفكري، باإلضافة إىل الدعم لتقوية التكتيكات 

التنظيمية )عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها(، وبناء التحالفات، والتعلم، وتقليل املخاطر. يجب 

أن يبقى األمن الشامل والرعاية األولوية. يجب الرتكيز تحديداً عىل دعم اآلليات التنظيمية 

)البنية التحتية( مثل سياسات وإجراءات وأسرتاتيجيات األمن الشامل وأعامل الرعاية عىل 

املستويني الفردي والجامعي.

دعم الحركات

اإلستنتاجات والتوصيات الرئيسية ملجموعة كاونت مي إن! املرتكزة عىل النتائج األساسية:

من املهم أن تقوم مجموعة كاونت مي إن! مبتابعة وعكس التأثري النسبي 

لألسرتاتيجيات من أجل خلق املساحات والدفاع عنها، ومن أجل زيادة إدراك 

ورغبة الفاعلني السياسيني واإلجتامعيني لإلعرتاف بحقوق النساء والفتيات 

وحاميتها. ميكن ملجموعة كاونت مي إن! أن تستخدم البيانات التجريبية 

لتحقيق حالة الدعم لهذه األسرتاتيجيات. يجب عىل مجموعة كاونت مي 

إن! أيضاً أن تأخذ بعني اإلعتبار الفرص ملشاركة النتائج املتعلقة بقلة متويل 

املجموعات املستبعدة هيكلياً وأيضاً إلرشاك هذه املجموعات يف عملية الدعم 

عىل املستويني الوطني واإلقليمي.

التعلم وبناء الدليل
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الرجاء النقر عىل الرابط التايل من أجل اإلطالع عىل التقرير 
األسايس الكامل وملعرفة املزيد عن برنامج مجموعة كاونت مي 

إن! وعمل أعضائها واملنظامت الرشيكة لها:
cmiconsortium.org

تصميم التقرير وتوضيحه من قبل

Chelsea Very Design

يجب أن تبحث مجموعة كاونت مي إن! يف أهميتها املحددة املضافة فيام يخص خلق املساحات والدفاع عنها، بإعتبار أنه التوجه 

األكرث انتظاماً املوجود عىل املستوى اإلقليمي والعاملي. ميكن للمجموعة تعزيز تنوعها عن طريق التقريب بني وجهات النظر املختلفة 

واملناقشات حول املوارد املستدامة. بحيث تكون هي صلة الوصل بني منظامت حقوق النساء واملتربعني عىل اختالف أنواعهم. باإلضافة 

إىل العمل الذي يقوم به الرشكاء، فإن كاونت مي إن! كمجموعة يجب أن تدعم وتوسع جهود كسب تأييد ودعم الرشكاء.ويجب 

عىل مجموعة كاونت مي إن! أن تعطي األولوية لتوسيع عمل الرشكاء مع املتربعني وغريهم. حّث املشاركون األساسيون مجموعة 

كاونت مي إن! للعمل عىل املساءلة املؤسساساتية، نظراً إىل تأثريات اإلنتهاكات املؤسساساتية لحقوق اإلنسان القامئة عىل أساس 

النوع اإلجتامعي. ويجب أن تعترب مجموعة كاونت مي إن! هذا املوضوع كمجال ممكٍن تستطيع من خالله إضافة قيمة لدعم تنظيم 

الرشكاء عىل املستويات املحلية والوطنية وحتى اإلقليمية.

تعزيز القوة

https://website.cmiconsortium.org/wp-content/uploads/CMI-Baseline-Report_Dec-2021_Final.pdf
https://website.cmiconsortium.org/wp-content/uploads/CMI-Baseline-Report_Dec-2021_Final.pdf
http://cmiconsortium.org
https://www.chelseavery.com/

