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متهيد

�شهد العامل يف ال�سنوات الأخرية اهتما ًما متزاي ًدا بحقوق املر�أة ومكانتها يف املجتمع ،وتوالت امل�ؤمترات الدولية التي هدفت �إىل
حتديد العقبات التي حتول دون م�شاركة املر�أة ب�صورة كاملة وفعالة يف كافة املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
وعلى الرغم من كل االتفاقيات واملعاهدات الدولية الداعمة لدور املر�أة ،ف�إن الت�أثري ما يزال �ضعيفًا؛ فقد �أ�شار الأمني العام للأمم
املتحدة «كويف عنان» يف ر�سالته مبنا�سبة يوم املر�أة يف  8مار�س  – 2006والذي �أقيم حتت �شعار «دور الن�ساء يف اتخاذ القرارات» – �إىل
�أنه بالرغم من �إحراز بع�ض التقدم يف جمال متثيل املر�أة عرب العامل ,ف�إن الإح�صائيات الدولية تو�ضح �أن حجم م�شاركة الن�ساء يف عملية
�صنع القرار ال�سيا�سي ما يزال �ضعيفًا؛ حيث جند �أن متثيل املر�أة يف املجال ال�سيا�سي يف منا�صب رفيعة امل�ستوى عرب العامل ال يزال هدفًا
مل يتحقق كيفما نتمناه.
وال ميكن لأحد �أن يجادل يف �أهمية دور املر�أة يف املجتمع ،فاملر�أة التي تدرك حقيقة دورها وتلتزم بواجباتها ،وحتر�ص على ممار�سة
حقوقها� ،إمنا ت�ؤثر يف حركة احلياة يف جمتمعها ت�أث ًريا بالغًا ،وهو ما يدفع به �إىل املزيد من التقدم والتنمية.
واملر�أة يف املجتمعات العربية كانت �أ�شد معاناة وحرمانًا من حقوقها ،وذلك ب�سبب ُبعد خمتلف؛ وهو البعد الذي يطلق عليه املوروث
الثقايف؛ فهذه الثقافة يف كثري من الأحيان ومبا تت�ضمنه من �أطر ثقافة جامدة تلعب دو ًرا كب ًريا يف ال�ضغط على املر�أة وفر�ض �أدوار معينة
وحمدودة عليها ،بل ت�شكل �صورة منطية يف ذهن املجتمع عن املر�أة ،بل �أي�ضً ا يف ذهن املر�أة نف�سها.
وللمر�أة يف م�صر خالل الثالث �سنوات ال�سابقة دور كبري يف احلياة ال�سيا�سية من حيث م�شاركتها الكبرية والفعالة يف العملية
االنتخابية؛ حيث ر�أينا جمي ًعا كثافة وجود املر�أة يف طوابري االنتخابات يف املجتمع امل�صري ،فقد �شاركت بجدية يف ٍّ
كل من انتخابات
الربملان والد�ستور واالنتخابات الرئا�سية ،وقد قامت املر�أة بواجبها على �أكمل وجه؛ ولذلك من العدل �أن حت�صل على حقوقها كما �أقرها
الد�ستور ويف �ضوء القوانني املتاحة .فقد �أقرت املادة ( )11من د�ستور  2014بـ�أن تكفل الدولة حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف
جميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الد�ستور ،وتعمل الدولة على اتخاذ التدابري الكفيلة
ب�ضمان متثيل املر�أة متثي ًال منا�س ًبا يف املجال�س النيابية على النحو الذي يحدده القانون ،كما تكفل للمر�أة حقها يف تويل الوظائف العامة
ووظائف الإدارة العليا يف الدولة والتعيني يف اجلهات والهيئات الق�ضائية ،دون متييز �ضدها.
وقد �شاركت م�ؤ�س�سة «ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل» مع مكتبة الإ�سكندرية واملجل�س القومي للمر�أة عام  2012يف عقد م�ؤمتر
حتت عنوان« :املر�أة والتحول الدميقراطي يف م�صر» ،الذي �أعقبته �سل�سلة من منتديات احلوار حول حت�سني ودعم امل�شاركة ال�سيا�سية
للمر�أة امل�صرية وتوليها للوظائف القيادية يف الدولة.
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وقد عقدت هذه املنتديات يف �أربع مناطق يف م�صر (الإ�سكندرية  -الأق�صر – طنطا – مر�سى مطروح) ،وقد مت اختيار تلك املناطق
ح�سب التوزيع اجلغرايف؛ حيث �إن لكل منطقة طبيعة ثقافية تختلف عن الأخرى.
وهدفت هذه املنتديات التي مت عقدها �إىل جمع �آراء وتو�صيات امل�شاركني فيها حول التحديات التي تواجه املر�أة امل�صرية يف احلياة
العامة وكيفية مواجهة تلك التحديات  ..و�ستعر�ض هذه التو�صيات التي خرجت من تلك املنتديات يف م�ؤمتر ختامي �سيعقد يف مكتبة
الإ�سكندرية يف مايو القادم ( )2015حتت عنوان «متكني املر�أة امل�صرية :من التو�صيات �إىل التنفيذ اال�سرتاتيجي» ،و�سي�شارك فيه لفيف
من الأطراف املعنية بق�ضايا املر�أة �سواء من احلكومة �أو املنظمات املعنية بحقوق املر�أة والأفراد؛ وذلك بهدف توحيد اجلهود للخروج
من ذلك امل�ؤمتر بخطة عمل وا�سرتاتيجية وطنية لدعم ومتكني املر�أة على ال�صعيد الوطني يف �أماكن �صنع القرار وامل�شاركة ال�سيا�سية.
و ُيعد خروج هذه اال�سرتاتيجية �إىل �أر�ض الواقع مبثابة ترجمة حقيقية ملفهوم التحول الدميقراطي الذي قامت من �أجله الثورات يف م�صر
بهدف بناء جمتمع جديد يقوم على �أ�سا�س احلرية وامل�ساواة؛ مبا ي�ضمن ح�صول اجلميع على كافة احلقوق التي ن�صت عليها االتفاقيات
الدولية حلقوق الإن�سان.
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املقدمة
عقد مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم االجتماعي التابع ملكتبة الإ�سكندرية بالتعاون مع االحتاد النوعي لن�ساء م�صر ون�ساء من
�أجل ال�سالم عرب العامل ،منتدى حوار على مدار يومني مبكتبة الإ�سكندرية حتت عنوان« :املر�أة والتحول الدميقراطي يف م�صر» .وقد
ح�ضر اللقاء حوايل  150م�شار ًكا ممن لديهم خربة واهتمامات بهذه الق�ضية.
يهدف املنتدى ب�شكل رئي�س �إىل تعزيز امل�شاركة واحلوار بني خمتلف فئات املجتمع واخلربات املهتمة بق�ضايا املر�أة من خالل عقد
اجلل�سات واحللقات النقا�شية التي هدفت �إىل اخلروج مبقرتحات وخطة عمل قابلة للتنفيذ .وقد ركز املنتدى على ثالثة �أهداف رئي�سة،
وهي:
. .تعزيز م�شاركة املر�أة الفعالة يف عملية التحول الدميقراطي ،وكيفية التغلب على ما قد يواجهها من حتديات.
. .الت�أكيد على �أهمية احلوار ال�سلمي والتوا�صل املجتمعي.
�. .إعداد خطة عمل واقعية وم�ؤثرة عن طريق اجلمع بني جمموعة من �أن�شطة الكفاءات يف جمال املر�أة مع �صانعي القرار وممثلني
للحكومة يف م�صر.
ومتت مناق�شة هذه الأهداف من خالل ثالثة حماور رئي�سة ،وهي:
�. .سعي املر�أة من �أجل ال�سالم :فيما يتعلق باحلقوق واحلريات.
. .امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور والت�شريعات.
�. .أ�صوات الن�ساء :جماالت ومنابر.
وقد �أُقيم بالتوازي مع منتدى احلوار معر�ض بعنوان 1000« :امر�أة من �أجل ال�سالم عرب العامل -ال ن�ساء ال �سالم» .وقد �ضم
املعر�ض ن�سا ًء م�صريات معا�صرات �أ�سهمن يف التغيري الإيجابي ملجتمعهن.
وقد مت تنظيم هذا املنتدى بالتعاون مع ٍّ
كل من:
. .رابطة املر�أة العربية
. .منظمة كرامة
. .مبادرة م�صر املتنورة
. .جمعية املر�أة والتنمية
. .املركز امل�صري حلقوق املر�أة
. .مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية ()ACT
. .جمعية قرية الأمل للتنمية والت�أهيل االجتماعي للمعاقني
وقد �أُقيم املنتدى حتت رعاية وزارة اخلارجية ال�سوي�سرية
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ُعقد يف اليوم الأول جل�سة افتتاحية عامة وجل�ستان متخ�ص�صتان؛ اجلل�سة الأوىل تناولت مناق�شة احلقوق واحلريات التي تدعم
�سعي املر�أة من �أجل الأمن وال�سالم� .أما اجلل�سة الثانية فقد ركزت على امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور والت�شريعات ،بالإ�ضافة �إىل
افتتاح معر�ض «ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل – ال ن�ساء ال �سالم» .ت�ضمن اليوم الثاين للمنتدى جل�سة عامة لعر�ض ملخ�ص عام
ملناق�شات اليوم ال�سابق ،ثم جل�سة العمل الثالثة التي كانت حتت عنوان «�أ�صوات الن�ساء :جماالت ومنابر» ،ودارت املناق�شات فيها
حول كيفية تعزيز التمثيل الفعلي للمر�أة يف �صنع واتخاذ القرار.
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اجلل�سة االفتتاحية
ت�ضمنت اجلل�سة االفتتاحية كلمات ال�سادة ال�ضيوف ..وفيما يلي �أهم النقاط التي وردت يف كلماتهم.

كلمات املتحدثني:

الدكتورة عزة اخلويل
رحبت الدكتورة عزة اخلويل بال�سادة احل�ضور ،و�أكدت على �أن للمر�أة امل�صرية دو ًرا ها ًّما يف بناء وتقدم املجتمع امل�صري منذ قدمي
الزمن .و�أعربت عن �أملها يف �أن يكون لها دور فعال يف التحول الدميقراطي يف م�صر يف تلك الفرتة.

الدكتورة هدى بدران
ركزت الدكتورة هدى بدران يف كلمتها على �أهمية هذا املنتدى ،ف�أ�شارت �إىل �أن هذا املنتدى له �أهمية خا�صة؛ نظ ًرا لأنه تزامن مع
�إ�صدار الرئي�س للإعالن الد�ستوري يف  21نوفمرب والقرارات اخلطرية التي مت اتخاذها على م�ستوى الدولة؛ حيث �إن ق�ضايا املر�أة تعترب
جز ًءا ال يتجز�أ من القرارات العامة يف الدولة ،ومن ث ََّم فهي جز ٌء من تلك القرارات.
كما �أ�شارت �إىل �أن املنتدى ي�ضم ن�سا ًء ورجا ًال لهم فكر وعمل على �أر�ض الواقع ،كما �أن لهم دو ًرا على امل�ستوى املحلي والوطني؛
حيث �إننا يف حاجة ما�سة �إىل مثل هذا التفاعل بني الفكر والعمل .و�أو�ضحت �أننا يف مفرتق طرق ويف حاجة ما�سة �إىل القيام بعملية
مراجعة؛ مراجعة ما قمنا به ،ومراجعة ما �سوف نقوم به يف املرحلة القادمة ،مع �ضرورة تغيري الأ�ساليب التي �سبق العمل بها �إذا ما
اقت�ضت �ضرورة العمل ذلك يف املرحلة القادمة.
و�أ�ضافت الدكتورة هدى بدران �أنه مت تهمي�ش دور املر�أة وعملها يف املجتمع املدين بعد الثورة ومت الت�صدي لذلك .ولكن بعد قيام
الرئي�س ب�إ�صدار الإعالن الد�ستوري يف  21نوفمرب وجب التوقف والت�سا�ؤل عما �إذا كان متخذو القرار ي�ستمعون �أم ال ،وحول وجوب
تغيري �آلية العمل ،وحتليل الو�ضع احلايل؛ لكي يكون هناك فهم كامل لل�ساحة العامة والف�صائل املتواجدة فيها حال ًّيا.
كما �أ�شارت �إىل قيام عدد من الن�ساء الرائدات يف املجتمع امل�صري باالجتماع مع الرئي�س؛ ملناق�شة ق�ضايا املر�أة ،وتو�سم اجلميع �أن
الرئي�س قد �أخذ بعني االعتبار ما مت التحاور فيه ،فيما تبني عك�س ذلك فيما بعد .لذا ،وجب الرجوع �إىل الأ�سباب التي �أدت �إىل الو�ضع
احلايل حتى ن�ستطيع معاجلته .و�أكدت على �أهمية االحتاد حول الأهداف التي ُو�ضعت منذ بداية الثورة ،وعلى دور الن�ساء يف ذلك؛
لكونهن جز ًءا ال يتجز�أ من تلك الأهداف.
واختتمت الدكتورة هدى بدران كلمتها قائلة�« :إن الثورة امل�صرية مل تقم للإتيان بديكتاتورية جديدة».
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�صفاء الآدم
تلخ�صت كلمة ال�سيدة �صفاء الآدم يف النقاط التالية:
. .املر�أة فاعلة وم�ؤثرة يف مرحلة التحول والتغيري ،ولكنها تواجه �صعوبات وعقبات كثرية نحو الو�صول للتغيري والتحول املن�شود.
. .املر�أة لديها املقدرة والإمكانات لكي تقود مرحلة التحول الدميقراطي.
. .املر�أة لها دور فعال يف عملية بناء ال�سالم ،وي�أتي دورها من كونها م�ؤثرة ولي�ست جمرد �ضحية.
. .املر�أة وحدها ال ت�ستطيع �أن تحُ دث التغيري من دون م�ساندة الرجال.
. .يجب احرتام الر�أي والر�أي الآخر يف احلوار؛ لكي ن�صل �إىل حوار ب َّناء ومتح�ضر ي�أتي ب�أهدافه املن�شودة.
واختتمت كلمتها قائلة« :نحن نعمل يف جمتمع واحد من �أجل الرخاء االقت�صادي واالجتماعي والعدالة االجتماعية والعدالة
النوعية».
ال�سفرية مريفت التالوي
�أهم النقاط التي جاءت يف كلمة ال�سفرية مريفت التالوي:
. .ق�ضية املر�أة ق�ضية دولية وعاملية؛ حيث �إن حقوق املر�أة من حقوق الإن�سان ،وبالتايل ف�إن الت�ضامن الدويل يف هذه الق�ضية
مطلوب.
�. .شاركت املر�أة الرجل يف ثورة  25يناير.
. .قامت املر�أة ب�أمور مهمة للغاية يف العامني الالحقني للثورة.
. .ت�صدت املر�أة ملحاوالت تغيري القوانني يف الربملان الذي ا�ستمر ملدة � 4أ�شهر ،وكان من �أهم �أهدافه �إزالة كل القوانني التي
تعطي حقوقًا للمر�أة بداية باخللع ،و�سن الزواج ،وح�ضانة الطفل ،واخلتان.
. .بف�ضل العلماء يف الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل وجمل�س الدولة مت الت�صدي لهذه املحاوالت و�إيقافها .وبالرغم من ذلك
ف�إن هناك حماوالت للح�صول على تلك القوانني عن طريق الد�ستور ،وكما هو وا�ضح �أي�ضً ا ف�إن الد�ستور ال يكفل حقوقًا
كافية للمر�أة .و�إذا �أ�ضافوا مواد خا�صة بحقوق املر�أة يتم ربطها ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية فـيقوم بتف�سريها املجتهدون ٌّ
كل
بح�سب توجهاته.
. .ال ميكن ربط حقوق املر�أة بال�شريعة؛ حيث �إن هذا الكالم ي�سيء �إىل ال�شريعة .فال�شريعة الإ�سالمية لي�ست �ضد املر�أة،
و�أي�ضً ا حقوق املر�أة ال تتنافى مع ال�شريعة .فنحن نطبق ال�شريعة الإ�سالمية منذ دخول الإ�سالم م�صر.
. .الإعالم يقوم باملبالغة يف مو�ضوع ال�شريعة كما لو كنا كفرة بال دين و�أن ال�شريعة �أمر جديد علينا.
. .قامت عدة من امل�ؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين بالت�ضامن �ضد الن�صو�ص املوجودة يف الد�ستور ،لي�س فقط الن�صو�ص
املتعلقة باملر�أة والطفل والأ�سرة ,بل باملواد اخلا�صة بالق�ضايا العامة؛ حيث �إن الد�ستور يعنينا جمي ًعا.
. .كل هذا ر�سخ لدى عقيدتنا �أن كتابة الد�ستور احلالية بعيدة متام البعد عن الن�صو�ص واملنطق املتعارف عليه يف كتابة
الد�ساتري .يكفي �أن �أ�ساتذة الد�ستور يف م�صر يقومون حال ًّيا بامل�ساعدة يف كتابة الد�ستور يف اليمن ،ولكنهم لي�سوا جز ًءا من
اللجنة الت�أ�سي�سية لكتابة الد�ستور امل�صري.
حماوالت عديدة لعزل الن�ساء من املنا�صب القيادية ونقلهن �إىل منا�صب �إدارية؛ حيث �إن ه�ؤالء الن�ساء قد ق�ضني
. .توجد
ٌ
عقو ًدا يف تلك املنا�صب القيادية ،ولديهن ما يكفي من اخلربة والتمر�س لتبوء تلك املنا�صب.
. .منذ �إعداد اللجنة الت�أ�سي�سية الأوىل للد�ستور ،وهناك مطالبات بعمل متثيل ن�سائي عادل للمر�أة غري مقيد باختيار ن�ساء من
راع� ،سوا ٌء يف اللجنة الت�أ�سي�سية
مرجعية �أو حزب معني بذاته ،كما حدث بالفعل .وبالرغم من ذلك ف�إن تلك املطالب مل ُت َ
الأوىل �أو الثانية للد�ستور.
 . .مت االتفاق مع �شيخ الأزهر على �إ�صدار وثيقة من الأزهر عن حقوق املر�أة يف الإ�سالم.
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.
.
.
.
.
.

.مت عمل حملة الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة يف  27حمافظة من حمافظات اجلمهورية ت�ضمنت م�ؤمترات يف جميع املحافظات،
ح�ضرها وفد كبري من الن�ساء والرجال .كما وعد وزير الداخلية بتولية اهتمام خا�ص ب�إدارة الآداب والإدارات املعنية بق�ضايا
العنف �ضد املر�أة والتحر�ش .وقد كان هناك حماوالت لإف�شال هذه احلملة.
.هناك  1000امر�أة ريفية رائدة يف م�صر نعمل على م�ساعدتهن من خالل �إن�شاء جمعيات لهن؛ لأنهن همزة الو�صل بيننا
وبني ال�سيدات الريفيات الب�سيطات؛ لتو�صيل م�شاكلهن واحتياجاتهن.
.ال ميكن �إنكار دور م�صر يف ق�ضية املر�أة والطفل �أثناء احلرب.
.يف عام  1992كانت م�صر تر�أ�س م�ؤمتر العنف �ضد املر�أة.
.قرار جمل�س الأمن رقم  1325الذي �صدر عام  2000ب�سبب احلروب التي كانت حتدث ثبت فيها �أن املر�أة والطفل ميثالن
وتن�صب تبعاته
 %70من �سكان املع�سكرات �أثناء احلروب والنزاعات .كل ذلك ب�سبب قرار احلرب الذي يتخذه الرجال
ُّ
على املر�أة دون حقها يف امل�شاركة يف اتخاذ مثل هذا القرار.
.املر�أة موجودة يف كل مكان ،ويجب �أن تكون �صلبة داعمة ال�ستمرار الدولة .و�سوف تنت�صر املر�أة امل�صرية رغم كل املحاوالت
ال�سلبية لإرجاعها �إىل الوراء.

وفيما يلي ملخ�ص عن املحاور التي متت مناق�شتها يف جل�سات املنتدى ،وخمرجات كل جل�سة على حدة ،ثم بيان ختامي عن
نتائج وتو�صيات املنتدى.
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«�سعي املر�أة من �أجل الأمن وال�سالم :فيما يتعلق باحلقوق واحلريات»
بد�أت هذه اجلل�سة بكلمات لل�سادة احل�ضور ،وفيما يلي ملخ�ص لها:
كلمة ال�سفرية نائلة جرب؛ رئي�س اللجنة الوطنية التن�سيقية ملنع ومكافحة االجتار يف الب�شر
تلخ�صت كلمة ال�سفرية نائلة جرب يف النقاط التالية:
. .هناك جانب داخلي و�آخر وطني عن احلقوق واحلريات.
أنا�سا يعتربون بع�ض هذه القيم احلقوقية دخيلة على املجتمع امل�صري بالرغم من �أن امل�ؤ�س�سة
. .نتيجة �سوء فهم ف�إن هناك � ً
الدينية دائ ًما مرجع يف كافة االتفاقيات الدولية التي �شاركت فيها م�صر.
. .م�صر تنتمي �إىل املجموعة الإفريقية والدائرة العربية والدائرة الإ�سالميةٌّ .
وكل منهم قد ان�ضم لالتفاقيات الدولية.
�. .أول �صك دويل َمعني باحلقوق واحلريات هو الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،والذي يعد بداية االنطالقة؛ فقد �ألهم
املفاو�ضني من بعدها.
. .امل�شكلة الكربى لدينا يف م�صر ارتفاع ن�سبة الأمية ،وال �سيما بني الن�ساء.
. .الكوتة �أو التدابري امل�ؤقتة هي د�ستورية؛ لأنها مرتبطة بحالة معينة وغري مفتوحة لأبد الآبدين فهي حمددة بوقت معني.
. .ال يوجد �سالم اجتماعي �أو تنمية بدون امر�أة.
. .الفقراء هم من يتعر�ضون لال�ستغالل ،ولقد حان الوقت للحديث عن العدالة االجتماعية ،خا�صة بعد الثورة.
. .هناك ت�سا�ؤالت عن املر�أة الأمية ،وكيفية م�شاركتها يف االنتخابات ،وال�ضغوط التي متا َر�س عليها ،هذه نقاط من اجلدير
مناق�شتها.
. .تركيا �أول دولة ان�ضمت التفاقية �أوروبية ملكافحة العنف �ضد املر�أة.
. .من اجلانب القانوين �إن توقيع م�صر على �أية اتفاقية دولية يجعلها جز ًءا من الت�شريع الوطني ميكن االعتداد به �أمام املحاكم.
. .ال�صور النمطية ال�سلبية من �أخطر ما يهدد املر�أة ،والعنف �ضد املر�أة ي�أخذ �أ�شكا ًال خمتلفة ،ف�إنه هناك م�سئولية جمتمعية
لكافة الطوائف يف املجتمع.
. .الرنويج لديها ثاين �أقدم د�ستور من الد�ساتري املكتوبة ،وفيه نظام للرعاية املجتمعية للمر�أة.
كلمة �ستال �سابيتي � -أوغندا – (ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل)
�أهم النقاط التي جاءت يف كلمة ال�سيدة �ستال �سابيتي:
. .يجب على كل امل�ؤ�س�سات املختلفة �أن تراعي البعد الإن�ساين؛ حتى ت�ساعدنا يف تفعيل ما نريده.
. .يف �إفريقيا لدينا فجوة بني الن�ساء يف املنا�صب العليا واملناطق الفقرية؛ حيث �إن ه�ؤالء الن�سوة ي�شتكني من �إهمالهن من
قِبل الن�ساء امل�سئوالت عنهن.
. .من الطيور نتعلم كيف يكون لدينا القدرة على التحليق م ًعا من خالل بناء توافق ،فيجب علينا �أن نتعاون ،وتكون لدينا
القدرة على القيادة �ضمن جمموعة عمل ،ولو كان لدينا بع�ض من منطق الطيور لكنا حلقنا �سو ًّيا .فبالرغم من وجود قائد
ف�إنه يلزمنا بع�ض الت�ضامن والت�شجيع.
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. .التعاون �أي�ضً ا هو ال�سبيل؛ فكما �أن الطيور ت�ساند بع�ضها �إِنْ تخلف �أحدها عن ال�سرب ،يجب علينا �أن نتعلم الدر�س منها،
ويجب �أن نقف �سو ًّيا ون�ساند بع�ضنا.
. .ال يجب على الن�ساء يف املنا�صب العليا �أن يتخلني عن الأخريات الفقريات.
جدا .فاملجموعات التي جتتمع على هدف م�شرتك ويجمعها �شعور بالوحدة،
. .الرتابط والتعاون وجتميع القوات الفردية مهم ًّ
ميكنها النجاح �أكرث من غريها .حني يتعب قائد �سرب الطيور ف�إنه يتخلف للوراء ،ولذلك ف�إنه من ال�صعوبة �أن تكون يف حمل
قيادة طول الوقت .يف وقت ال�صعوبات يجب علينا التعلم من الطيور ،والتعاون وتبادل اخلربات واملواقع.
كلمة ديانا فران�سي�س (ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل – �إجنلرتا)
. .نحن جمي ًعا نولد بالقوة وامل�سئولية ،فكالهما وجهان لعملة واحدة.
�. .أرى �أن ال�سالم حتر ٌر من العنف والقهر والفقر وكل الأ�شياء ال�سلبية،كما �أراه ال�شرط لوجود حياة �سعيدة ميكن للمرء فيها
�أن يكون من ُق ِّدر له �أن يكونه رج ًال كان �أو امر�أة.
�. .إن ال�سالم الإيجابي يجب �أن يكون عن احلرية والعدل فبدونهما اليوجد �سالم.
. .حني نلج�أ للعنف ف�إننا نف�شل يف مهمتنا الإن�سانية يف �أن يرعى ٌّ
كل منا الآخر.
�. .إن م�صر قد �ألهمت العامل بثورتها ال�سلمية ،وتلك بداية لق�صة قد تكون �سعيدة �أحيانًا وحمبطة �أحيانًا ومليئة بالتحديات
�أحيانًا �أخرى.
 . .يجب �أن نكون جمي ًعا يف ت�ضامن �إن�ساين ،وذلك يختلف متا ًما عن التدخل يف �أمور الغري.
�. .إن التحكم مل ي�صل بنا ل�شيء فالتعاون هو �سبيلنا للنهو�ض م ًعا.
. .نحن كن�ساء علينا م�سئولية جتاه �إحالل ال�سالم يف جمتمعاتنا.
�. .أنا �أرى لل�سالم وجهينَ ؛ وج ًها �سلب ًّيا ووج ًها �إيجاب ًّيا؛ بالن�سبة للوجه الإيجابي فيتمثل على �سبيل املثال يف :التحرر من
العنف يف الوطن والبيت والتحرر من القمع بالإ�ضافة �إىل �إمكانية �أن يزدهر الإن�سان ويتطور يف جمتمعه مع غريه من الأفراد،
ولكي يزدهر الإن�سان ويتطور يجب �أن يحدث ذلك باحلرية والعدل وبدونهما ال يوجد �سالم �إيجابي حقيقي.
. .العنف ينعك�س ب�أثره ال�سلبي لي�س فقط على من وقع عليه ،بل �أي�ضً ا على من مار�سه؛ حيث يجرد من �صفته الإن�سانية،
ويجعله يفتقر لدوره الإن�ساين لالهتمام بغريه.
�. .ألهمت م�صر العامل ب�أكمله بقدرتها على عمل ثورة �سلمية ،ولكن يجب الو�ضع يف االعتبار �أن الطريق لتحقيق املطالب
وال�سالم هو طريق وعر مليء بالإحباط وتثبيط العزم والتخويف.
. .وحدهم مواطنو الدولة هم القادرون على حل م�شكالتهم نحو حتقيق ال�سالم اخلا�ص بهم� .أما الأفراد والدول الأخرى فهم
مطالبون ب�إظهار الت�ضامن والت�شجيع البناء لهم ،ولي�س التدخل يف �شئون البالد وحماولة ال�سيطرة على مقاليد الأمور .وهذه
هي ر�سالتي حلكومة بريطانيا طوال الوقت.
. .الدور النوعي (ذكر �أو �أنثى) الذي نفر�ضه على بع�ضنا غري عادل.
. .الرجال لديهم مزيج من العطف واحلنان والتفاهم ،والن�ساء لديهن القوة وامل�سئولية� .إن فكرة ال�سيطرة مل ت�ساعدنا كث ًريا،
ولذا يجب �أن ن�سعى نحو التفاهم والتعاون فيما بيننا.
. .يوجد لدي �أمل كبري يف هذا املنتدى .بالرغم من ال�صعوبات والتحديات التي تواجهونها حال ًّيا ف�إن ر�ؤاكم وتفانيكم نحو
ق�ضاياكم �أنتم ومن ي�شارككم نف�س الأهداف والر�ؤى �سوف جتعلكم قادرين على تغيري بلدكم وتغيري العامل.
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ارتكز حمور اجلل�سة على مناق�شة ثالث نقاط رئي�سية:
1 -1التحديات التي تواجه املر�أة فيما يتعلق باحلقوق واحلريات.
2 -2مواجهة تلك التحديات عرب:
 أالت�شريعات والقوانني بمبادرات وحمالت املجتمع املدين جالتعامل مع املر�أة يف �أق�سام ال�شرطة3 -3تعزيز امل�سئولية االجتماعية جتاه م�ساندة حقوق املر�أة.
1 -1التحديات التي تواجه املر�أة فيما يتعلق باحلقوق واحلريات
�أو�ضحت املناق�شات التي دارت حول التحديات التي تواجه املر�أة فيما يتعلق بحقوقها �أن توعية املر�أة بحقوقها التي
يكفلها لها القانون ت�أتي كخطوة �أوىل تعتمد عليها بقية اخلطوات ،وهذا ي�أتي منذ الطفولة؛ حيث اتفق احلا�ضرون �أنه من
ال�ضروري �إلزام الأ�سرة �أن تعلم االبنة ما لها وما عليها ودورها يف تن�شئة وتنمية املجتمع؛ حتى ميكنها بعد ذلك العمل على
نيل حقوقها .كما يجب على الأ�سرة دعم الفتاة �إىل جانب مقاومة العديد من الأفكار ال�سلبية التي تواجهها املر�أة من �أع�ضاء
املجتمع نتيجة للموروثات الثقافية ال�سائدة؛ وذلك مثل النظر �إىل املر�أة على �أنها خملوق �أدنى من الرجل .وقد �أكد احلا�ضرون
على �أن التف�سري ال�صحيح للدين ميكنه ت�صحيح هذه النظرة الدونية .كما �أن تطبيق االتفاقيات الدولية و�ضمها �إىل القوانني مبا
يتفق مع ثقافة املجتمع �سي�ساعد كث ًريا يف تغيري النظرة ال�سائدة .فال�شك �أن الد�ستور هو �أ�سا�س الت�شريعات ال�ضامنة حلقوق
املر�أة ،ومن ثم يجب حتديث الت�شريعات والقوانني؛ حتى تواكب املرحلة احلالية .كما يجب العمل على �إزالة الفجوة بني
الت�شريعات وتطبيقاتها الفعلية.
2 -2مواجهة تلك التحديات

 -أالت�شريعات والقوانني

تركزت املناق�شات يف هذا ال�صدد على �ضرورة �إيجاد درع ت�شريعي حلماية املر�أة من عديد من ممار�سات العنف.
كما يجب �أن تتواجد مراكز دعم حقوق الن�ساء من كل الأطياف ،يعمل معهن حمامون متطوعون و�أخ�صائيون قانونيون
ونف�سيون واجتماعيون .كما يجب توعية املر�أة ذاتها بحقوقها وبالقوانني التي حتميها؛ حتى ميكنها اللجوء �إليها يف حالة
التعر�ض لأي �أعمال عنف �أو حتر�ش .وقد طالب امل�شاركون ب�ضرورة ن�ص الد�ستور على �أن تكون املعاهدات التي ُتوقع
عليها الدولة جز ًءا من قوانينها مبجرد توقيعها .هذا �إىل جانب �ضرورة عدم خمالفة الد�ستور واالتفاقيات الدولية واحلفاظ
على مكت�سبات املر�أة ال�سابقة التي ح�صلت عليها مبوجب د�ستور ( )71قبل تعديالت  2005و .2007ولت�أكيد تنفيذ
القوانني البد من �إن�شاء منظمات اجتماعية ون�سائية و�إعالمية؛ ملتابعة �آليات التنفيذ وتفعيل هذه القوانني.
كما طالب امل�شاركون ب�ضرورة تغيري القوانني التمييزية �ضد املر�أة وتعديل املناهج الدرا�سية؛ لتت�ضمن هذه املناهج
التعريف بحقوق املر�أة والقوانني التي حتميها؛ حيث �إن هذا �سي�ساعد كث ًريا يف مواجهة املواطنة املنقو�صة والثقافة
ال�سلبية التمييزية التي تعاين منها املر�أة يف جمتمعنا ،وتظهر وا�ضحة يف تطبيق القوانني وغريها.
وقد اتفق احل�ضور على �أن �أهم �سبل تقليل هذا التمييز �ضد املر�أة هو العمل على عدم �سيادة �آراء �أ�صحاب الر�ؤية
التمييزية على الر�أي العام.

 -بمبادرات وحمالت املجتمع املدين

يلعب املجتمع املدين دو ًرا كب ًريا يف تغيري عديد من الق�ضايا ال�سلبية يف املجتمع .وق�ضية التمييز �ضد املر�أة �إحدى
هذه الق�ضايا التي ميكن للمجتمع املدين مواجهتها عن طريق عدة خطوات فعالة؛ وذلك كالآتي:
�1 -1إعادة النظر يف منظمات املجتمع املدين ومواردها.
�2 -2إن�شاء �شبكة تربط خمتلف منظمات املجتمع املدين؛ لتفادي متركزهم يف املدن؛ وذلك لتغطية م�ساحة �أكرب يف
خمتلف املجاالت واملناطق.
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3 -3املطالبة بتخ�ص�ص نوعي يف املجتمع املدين ،وربط العمل العام ،وتوزيع امل�سئوليات ب�شكل ي�ؤدي �إىل ت�ضامن
اجلميع.
�4 -4إن�شاء مراكز م�ساندة قانونية للمر�أة عن طريق منظمات املجتمع املدين.
5 -5تغيري الالئحة اخلا�صة ملراكز حماية املر�أة التابعة لل�شئون االجتماعية وتعميمها على جميع املحافظات.
6 -6تفعيل امل�سئولية املجتمعية للأفراد وال�شركات الكربى عن طريق تقدمي التدريب والتو�سع يف توظيف املر�أة.
7 -7قيام منظمات املجتمع املدين بر�صد التجارب الن�سوية الناجحة حول العامل؛ وذلك لالقتداء بها طبقًا لثقافتنا
وحماولة تطبيقها على �أر�ض الواقع.
8 -8دمج عمل ال�شباب الفردي يف املجتمع املدين.
9 -9احلد من الت�شريعات التي تقل�ص دور املجتمع املدين.
1010مراقبة تنفيذ وتفعيل اخلطط املو�ضوعة من ِق َبل منظمات املجتمع املدين.

 -جاملعاملة التي تتلقاها املر�أة يف �أق�سام ال�شرطة

دار كثري من املناق�شات حول املعاملة التي تتلقاها املر�أة يف �أق�سام ال�شرطة ومدى الرعاية التي حت�صل عليها هناك
يف حالة تقدميها ل�شكوى ما .وانتهت اللجنة �إىل عدد من التو�صيات التي البد من الأخذ بها؛ حتى يكون هذا اجلهاز
مبثابة �إحدى الهيئات املعاونة للمر�أة يف احل�صول على حقوقها .وقد طالب امل�شاركون �أو ًال ب�ضرورة تهيئة رجال ال�شرطة
وتثقيفهم جتاه م�شكالت املر�أة وكيفية التعامل مع تلك امل�شكالت .كما ميكن �أي�ضً ا التو�سع يف تعيني الن�ساء يف جهاز
ال�شرطة؛ وذلك لقدرتهن على التعامل مع الن�ساء وفهم م�شاكلهن �أكرث من الرجال .ويتم ذلك عن طريق �ضمان م�ساواة
املر�أة يف ال�شرطة بزمالئهن من الرجال؛ من حيث احلقوق والواجبات .كما �أكد امل�شاركون على �ضرورة عقد دورات
تدريبية نف�سية وقانونية للعاملني يف ال�شرطة يف كيفية معاملة املر�أة ب�شكل �صحيح ،و�إدخال جمموعة من القانونيات
املتطوعات لتوعية املر�أة بحقوقها ،على �أن يتم و�ضع عقوبة رادعة لرجل ال�شرطة الذي ال يلتزم بتنفيذ واجبه جتاه املر�أة.
كما تناولت املناق�شات �ضرورة �أن تكون هناك وب�صفة دائمة م�ساندة من قانونيني وهيئات ن�سائية؛ لتوفري امل�ساعدة
واحلماية لل�سيدات يف �أق�سام ال�شرطة .كما يجب العمل على عقد مبادرة حتالف بني ال�شرطة واملجتمع املدين و�صناع
القرار؛ من �أجل تغيري ال�صورة النمطية للمر�أة التي حترمها يف كثري من الأحيان من احل�صول على حقوقها داخل �أق�سام
ال�شرطة.

3 -3تعزيز امل�سئولية االجتماعية جتاه م�ساندة حقوق املر�أة
ال�شك �أن امل�سئولية االجتماعية ت�ستطيع �أن تكون �أداة فعالة يف م�ساندة وتر�سيخ حقوق املر�أة ،وتتعدد امل�سئولية
االجتماعية وتختلف باختالف الفئات والهيئات واملنظمات .ولعل املجتمع املدين والإعالم ي�شكالن �أهم الآليات؛ فاهتمام
الإعالم بق�ضايا املر�أة ب�شكل دائم �سوف يركز االهتمام املجتمعي بق�ضايا املر�أة .كذلك ف�إن اختيار ال�شخ�صيات التي تظهر يف
الإعالم يجب �أن يتم بدقة ،و�أن تكون هذه ال�شخ�صيات متلك الوعي اجليد بق�ضايا املر�أة؛ حتى ي�صبح لها ت�أثري �إيجابي .ومن
خالل ذلك ميكن �أن يكون الإعالم �أداة �ضاغطة للت�أثري على �أ�صحاب القرار باعتباره ال�سلطة الرابعة يف الدولة.
وتو�صلت املناق�شات �إىل �ضرورة �أن تكون هناك �آلية جديدة للتن�سيق بني احلركات الن�سائية؛ لإن�شاء منرب دميقراطي
للن�ساء ميكنه تغيري فكر الإرادة ال�سيا�سية؛ حتى ميكن حتقيق امل�شاركة الفعالة من قبل املر�أة يف حركات التحالف ال�سيا�سي
الدميقراطي ويف كافة جماالت احلياة ال�سيا�سية .كما �أكدت تو�صيات هذه اجلل�سة على �ضرورة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
كل من القاهرة
دعم ق�ضايا املر�أة وتفعيل ن�شاط عدد كبري من اجلمعيات التي تدعم املر�أة وعلى ر�أ�سها دار حماية املر�أة يف ٍ ٍّ
والإ�سكندرية التي توقف ن�شاطها ب�سبب الالئحة التي يجب تغيريها .كما �أكد احلا�ضرون على �ضرورة �إن�شاء نقابات خا�صة
لالهتمام بالعامالت يف الزراعة .كما يجب �أن يتم تقدمي الدعم الكامل والأ�سا�سي من الرجال الذين ي�شاركون ويدعمون
املر�أة ،خا�صة الذين ينتمون لنف�س اخللفية (املر�أة ال�سيناوية ،الريفية) .ويتم ذلك من خالل االت�صال بال�شخ�صيات امل�ؤثرة
وقادة الر�أي يف القرى؛ مثل (ال�شيخ – العمدة – املعلمة�..إلخ)؛ و�إعدادهم الإعداد الكايف حتى تتحقق التوعية الداخلية؛
لتكون �أكرث ت�أث ًريا يف املناطق امل�ستهدفة .كما يجب توعية الواعظني يف امل�ساجد بدور املر�أة عن طريق الدورات التدريبية.
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«امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور والت�شريعات»
بد�أت هذه اجلل�سة بكلمات لل�سادة احل�ضور؛ وفيما يلي ملخ�ص لها:
الدكتورة جورجيت قليني (حمامية ونا�شطة حقوقية)
ركزت الدكتورة جورجيت قليني يف كلمتها على النقاط التالية:
. .يف مناق�شة الد�ستور نحن ال نناق�ش الن�صو�ص فقط ،و�إمنا احلدود التي ت�ضعها تلك الن�صو�ص؛ على �سبيل املثال عندما يتعمد
امل�شرع عدم و�ضع مادة حتظر االجتار يف الب�شر ،وجند رد اللجنة الت�أ�سي�سية على ذلك �أنه ال يوجد اجتار بالب�شر يف م�صر ،ويف
نف�س الوقت جندهم قد و�ضعوا مادة حتظر اال�سرتقاق ،ونحن ال يوجد عندنا جتارة للرقيق يف م�صر ،ف�إن هذا املوقف ال تف�سري
منطق ًّيا له عندنا ،و�إمنا فقط يزيد خماوفنا من التحايل لتزويج الأطفال ،وهو ما حتاربه منظمات املجتمع املدين منذ �سنوات
طويلة.
وخ�صو�صا فيما
. .ال يوجد لدينا �أي اعرتا�ض على املادة الثانية من الد�ستور ،ولكن ما �أثار قلقنا هو املادة املف�سرة لهذه املادة،
ً
يتعلق بالقيا�س والفقه كم�صدرين من م�صادر ال�شريعة .وقلقنا هنا ينبع من �أنها قد تفتح املجال لفقه �أو قيا�س مت�شدد ،كما
�أنها املرة الأوىل التي جند فيها يف الد�ستور مادة �شارحة ملادة �أخرى موجودة يف نف�س الد�ستور.
 %30. .من ن�صو�ص د�ستور �أفغان�ستان خم�ص�صة للمر�أة� ،أملانيا عدلت د�ستورها م�ؤخ ًرا لتقوم ب�إدخال ن�صو�ص جديدة داعمة
للمر�أة ،ال ميكن �أن ن�صل �إىل امل�ساواة بني الرجل واملر�أة بدون دعم حقيقي ولفرتة كبرية وم�ستمرة .ويكون هذا الدعم
من�صو�صا عليه �صراحة يف د�ستور الدولة بدون ترك م�ساحة للت�أويل �أو االجتهادات ال�شخ�صية.
ً
الأ�ستاذة عايدة نور الدين (حمامية ونا�شطة حقوقية)
�أهم النقاط التي جاءت يف كلمة الأ�ستاذة عايدة نور الدين:
. .حقوق املر�أة يف م�صر ارتبطت دائ ًما باحلالة ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية املوجودة �أثناء احلقبة التي مت ت�شريع القوانني
فيها؛ فمث ًال يف الع�صر الفرعوين و�أثناء ازدهار احلالة االقت�صادية والتجارية ،وحتدي ًدا �أثناء حكم امللكة حت�شب�سوت ،كان
هناك م�ساواة حقيقية بني الرجل واملر�أة ،بل يف بع�ض الأحيان كانت املر�أة تعترب جواز مرور للرجل حتى ي�ستطيع احلكم
يف م�صر.
. .فرتة احلكم الإ�سالمي تعترب ثورة قانونية حلقوق املر�أة؛ حيث جاءت هذه الفرتة لت�ضع نظا ًما قانون ًّيا يحقق امل�ساواة والكرامة
للجميع بدون تفرقة بني عربي �أو �أعجمي� ،أو رجل �أو امر�أة� ،أو م�سلم �أو غري م�سلم.
. .يف الع�صر العثماين حدث تراجع كبري لو�ضع املر�أة العربية؛ حيث بد�أ النظر �إليها على �أنها عورة يجب �أن تتوارى عن
الأعني.
. .للأ�سف ما زلنا حتى وقتنا هذا نعاين من تداعيات هذه املرحلة؛ حيث �إن تلك النظرة الدونية �إىل املر�أة ما زالت هي
ال�سائدة حتى الآن يف وطننا العربي ،ويتم ربطها خط�أً بالدين الإ�سالمي ،كما يتم ا�ستغالل تفا�سري خاطئة للن�صو�ص
الدينية؛ من �أجل ترويجها وتعميمها �أكرث ف�أكرث.
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.اتفاقية �سيداو التي يطلق عليها البع�ض االتفاقية «�سيئة ال�سمعة» و�أنها تخالف ال�شريعة الإ�سالمية ،ويتحفظون عليها يف
عدة مواد وخا�صة املادة املتعلقة بالتبني .ويف الواقع ال يوجد �أي �إجبار على م�صر من �أجل تطبيق مادة التبني ،بل بالعك�س
تن�ص االتفاقية على �أن تتخذ الدول املوقعة التدابري املنا�سبة لها .ولذلك البد على املعار�ضني لتلك االتفاقية �أن يقرءوها
جي ًدا ،وال داعي حلرمان املر�أة يف م�صر من املكا�سب التي �ستتح�صل عليها يف حالة التطبيق الفعلي لتلك االتفاقية ملجرد
وجود خماوف ال ت�ستند على واقع.
.مل يتم تغيري �أو تطوير عديد من القوانني اجلائرة التي ال تن�صف املر�أة على الرغم من م�ضي �سنوات طويلة على ت�شريعها
واملطالبة امل�ستمرة من منظمات املجتمع املدين بذلك مع تقدميهم اقرتاحات لن�صو�ص بديلة تن�صف املر�أة ،وتتواءم �أكرث مع
املرحلة احلديثة ملتطلبات املر�أة واملجتمع.
.وعلى اجلانب الآخر هناك فجوة كبرية بني الن�صو�ص القانونية والتطبيق الفعلي لتلك الن�صو�ص ،وخا�صة فيما يتعلق ببطء
تقا�ض وتنفيذ �أحكام؛ حيث جندها يف معظم الأحيان تخ�ضع للأهواء والظروف ولي�س للقاعدة
العمليات الإجرائية من ٍ
القانونية املجردة.
.هناك جتاهل تام لتنظيم قانون العمل ل�شريحة كبرية من املجتمع :العامالت الزراعيات وخادمات املنازل ،فنجدهن خارج
احلماية الت�شريعية للدولة على الرغم من كونهن �أكرث من ميثل القطاع غري احلكومي من حيث العدد.

في�ساكا درمادا�سا (ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل � -سريالنكا)
جاءت كلمة في�ساكا درمادا�سا مليئة بعديد من الق�ضايا التي نلخ�صها يف النقاط التالية:
. .امل�ساواة بني اجلن�سني يف �سريالنكا
�. .إن الد�ستور ال�سريالنكي ي�شري �إىل �أنه ال يجوز التمييز �ضد �أي �شخ�ص فيما يتعلق بالنوع.
�. .سريالنكا ع�ضو يف عديد من االتفاقات الدولية التي تدعم حقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني ،من هذه االتفاقات:
ال�سيداو ،ومنظمة العمل الدولية ،واتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة باالجتار بالن�ساء ،و�إعالن الأمم املتحدة عن العنف �ضد املر�أة
يف .1993
�. .إن ميثاق �سريالنكا للمر�أة القائم على ال�سيداو يعك�س �سيا�سة الدولة ل�شئون املر�أة وخماوفها ،ولقد �شارك ٌّ
كل من الدولة
واملنظمات غري احلكومية يف ت�شكيل هذا امليثاق؛ حيث �إن هذا امليثاق ي�شمل معظم احلقوق واحلريات املتعلقة باملر�أة�.إن
هذا امليثاق لي�س له قوة قانونية.
. .ك�آلية لتطبيق برنامج عمل بكني؛ قامت احلكومة ال�سريالنكية بت�شكيل خطة عمل وطنية ،مع الت�شاور مع املنظمات غري
احلكومية املحلية .وقد مت حتديث هذه اخلطة يف  2001لتغطية الفرتة بني .2006 – 2001
وقد مت اتخاذ اخلطوات الآتية لتطبيق هذه اخلطة:
1 -1تعميم اجلندر :وذلك عن طريق العمل على متركز عمل املر�أة يف الوزارات للعمل كمحفز لت�شجيع ال�سيا�سات والربامج الفعالة
للجندر.
2 -2جمع وحتليل وتف�سري وتوزيع بيانات اجلندر امل�صنفة ،وت�أكيد �أثر الربامج وال�سيا�سات على اجلندر.
3 -3ت�شكيل خطط قطاعية متوافقة مع خطة العمل الوطنية ،وتخ�صي�ص املوارد للجندر ،ومراقبة برامج اجلندر.
. .الإ�صالح القانوين
لقد مت تعديل قانون العقوبات الثامن ع�شر بعد �ضغط من اللجنة الوطنية للمر�أة التي مت ت�شكيلها حتت رعاية ميثاق
املر�أة ال�سريالنكي القائم على ال�سيداو؛ حيث مت ت�شديد العقوبات يف جرائم االغت�صاب .وللمرة الأوىل اعرتف القانون
باالغت�صاب الزوجي (بني زوجني منف�صلني ق�ضائ ًّيا) والتحر�ش اجلن�سي ،وقد قامت هذه التعديالت للمرة الأوىل باالعرتاف
ب�سفاح القربى (زنا املحارم)كجرمية ،كما مت االعرتاف باالجتار بالن�ساء كجرمية للمرة الأوىل .لقد مت �سن قانون منع العنف
املنزيل يف 2005؛ حيث يهتم هذا القانون بطلبات احلماية يف احلاالت التي حدث فيها عنف منزيل؛ ولقد مت تعريف مفهوم
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العنف املنزيل على �أو�سع نطاق؛ لكي ي�شمل الإ�ساءة اجل�سدية والعاطفية�.أما فيما يتعلق مب�شاركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية:
ف�إن للن�ساء يف �سريالنكا حقوقًا مت�ساوية مع الرجال للت�صويت يف جميع االنتخابات ،و�أن يتم انتخابها وم�شاركتها يف احلياة
العامة وال�سيا�سية .ولكن مل ي�شمل هذا امل�ساواة بينها وبني الرجل يف التمثيل ال�سيا�سي.
. .ال�سيا�سات التعليمية
قد �ساعدت هذه ال�سيا�سات الن�ساء ب�صور متعددة؛ حيث �إن التعديل التعليمي الذي مت يف  1998والذي جعل التعليم
�إجبار ًّيا للمرحلة العمرية من � 5إىل � 14سنة ،قد �ساهم ب�شكل كبري يف م�شاركة عدد كبري من الفتيات يف التعليم ،بالإ�ضافة �إىل
دخول عدد �أكرب من الإناث اجلامعات ,ولكن ن�سبة �أقل منهن يلتحقن بالربامج ذات الطابع العلمي يف اجلامعة.
. .تو�سع اخلدمات ال�صحية املجانية
قد �أفادت الن�ساء من هذه التو�سعات من كل الفئات االجتماعية االقت�صادية مع زيادة يف �إمكانية الو�صول وتقبل اخلدمات.
وقد كانت الربامج املهتمة بالن�ساء والأطفال حمو ًرا رئي�س ًّيا يف برامج ال�صحة القطاعية للدولة.
..هناك �أدلة على �أن احل�صول على العمل و�أجر م�ستقل قد �ساهم يف متكني الن�ساء اقت�صاد ًّيا ,ويف مزيد من امل�ساواة يف العالقات
ما بني اجلن�سني.
�..إن امل�شاركة املنخف�ضة للن�ساء يف الت�شريع وو�ضع ال�سيا�سات قد ا�ستمر بالرغم من الزيادة يف م�ستوى وعدد الن�ساء يف املنا�صب
الأكادميية القيادية وكموظفات متخ�ص�صات يف جماالت �أخرى.
. .فيما يتعلق بالزواج
�إن احلد الأدنى ل�سن الزواج للن�ساء غري امل�سلمات هو � 12سنة حتت القانون الكيندي� .أما القوانني العامة فقد رفعته �إىل 18
�سنة للجن�سني ،ولكن هذا ال ينطبق على قانون الزواج والطالق الإ�سالمي ،الذي ين�ص على �أن يجوز للبنت �أن تتزوج عندما
ت�صل �إىل �سن البلوغ قبل بلوغها � 12سنة ب�شرط موافقة وليها.
..اختالف حقوق املرياث للمر�أة اعتما ًدا على النظام القانوين؛ حيث �إنه وفقًا للحقوق الزوجية املدنية ومر�سوم املرياث ،ترث
الأرملة ن�صف الرتكة ،ويرث الورثة الن�صف الباقي مبا فيهم الأبناء والبنات .يف عام � 2009أ�صدر معهد التنمية الريفية تقرير
�أن القانون الإ�سالمي مييز �ضد املر�أة يف م�س�ألة املمتلكات؛ حيث �إنه مينح املر�أة امل�سلمة ن�صي ًبا �أقل يف الرتكة من الرجل
الوارث .بعد وفاة الأب ،يربط القانون الكيندي حقوق املرياث لالبنة بالتقاليد الزوجية :البنات الالتي يتزوجن يف الديجا
(الزوجة تقيم �إىل بيت الزوج) يجب �أن يقمن بتحويل �أي ممتلكات موروثة لهن �إىل �أخواتهن �أو �إخوانهن املتزوجني يف البينا
( الزوج يقيم �إىل بيت الزوجة)� .أما وفقًا لقانون تاميل العريفٌ ،
فكل من الأرمل والأرملة ال ميلكان احلق يف ممتلكات املوروث.
بالرغم من وجود �إجنازات قانونية هائلة ،ف�إن التطبيق الفعلي للقانون له م�ساوئه� .إن ال�سلوك الق�ضائي مييل �إىل الإ�صرار على ت�أييد
دعاوى ال�ضحايا من الن�ساء .عادة يجب على املر�أة �أن تقدم �شهادة �شخ�ص م�ستقل لت�أكيد وقوع واقعة االغت�صاب ،بالرغم من �أن
الد�ستور يف �سريالنكا يكفل امل�ساواة بني الرجل واملر�أة.
ارتكز حمور اجلل�سة على مناق�شة ثالث نقاط رئي�سة؛ وهي:
1 -1ت�أثري الد�ستور على حقوق املر�أة وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلقوق والواجبات.
2 -2التحديات التي تعيق التطبيق الفعلي للقوانني.
3 -3ما الذي يحتاج �إىل التغيري:
. .يف الد�ستور
. .يف ن�صو�ص القوانني
. .يف �آليات التطبيق

1 -1ت�أثري الد�ستور على حقوق املر�أة وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلقوق والواجبات

�أكدت املناق�شات التي دارت يف هذا املحور على �ضرورة تفعيل القانون واحرتام الق�ضاء ،و�إزالة الفجوة بني الن�صو�ص
الت�شريعية وتطبيقاتها الفعلية؛ وذلك من خالل �آليات فعالة تعمل على مراقبة تطبيق القوانني ،خا�صة فيما يخ�ص امل�ساواة بني
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اجلن�سني ،ولتنفيذ ذلك البد من �إعادة ت�شكيل اللجنة الت�أ�سي�سية لإعداد الد�ستور؛ بحيث تت�ضمن جميع القوى والأطياف
ال�سيا�سية وال�شعبية؛ لتكون معربة عن روح الثورة امل�صرية مع مراعاة زيادة متثيل املر�أة وانتقاء �سيدات ذوات خربة ودراية
بالعمل العام� .أما فيما يخ�ص مواد الد�ستور فينبغي �أن تكون ن�صو�صه وا�ضحة وحمددة ب�شكل اليحمل �أكرث من معنى �أو
ت�أويل؛ وذلك من ًعا لتباين التف�سريات وتعددها .كما يجب �أن يتعامل الد�ستور مع املر�أة كمواطنة ذات �أهلية م�ستقلة تتمتع
بكافة احلقوق واحلريات دون النظر �إليها يف �إطار عالقتها بالرجل .و�أ�شار اجلميع �إىل �أنه �إىل جانب تعديل مواد الد�ستور ،يجب
�أن يعمل �أ�صحاب القرار على احرتام املواثيق واالتفاقيات الدولية التي وقعت و�صدقت عليها م�صر وت�ؤكد على امل�ساواة بني
اجلن�سني� ،إىل جانب �إعادة النظر يف املواد اخلا�صة باملر�أة يف م�سودة الد�ستور اجلديد و�صياغتها؛ بحيث تلزم الدولة باتخاذ كافة
التدابري التي تر�سخ امل�ساواة يف جميع املجاالت بني املر�أة والرجل بدون �شروط.

2 -2التحديات التي تعيق التطبيق الفعلي للقوانني

ال �شك �أن املجتمع امل�صري يت�ضمن عدي ًدا من املعوقات التي تقف �أمام التطبيق الفعلي للقانون و�إدخاله حيز التنفيذ؛
فالثقافة الذكورية التي ت�سود املجتمع امل�صري مبا حتويها من �أطر ثقافة جامدة تلعب دو ًرا كب ًريا يف ال�ضغط على �أو�ضاع املر�أة
أي�ضا على فر�ض �أدوار معينة عليها .ولعل من �أكرث تلك اجلوانب ال�سلبية :التطبيق الفعلي
وحرمانها من كثري من احلقوق ،و� ً
للقوانني الذي يواجه عد ًدا من املعوقات؛ على ر�أ�سها:
 أالواقع املجتمعيي�شكل الواقع املجتمعي �أهم العوائق يف تنفيذ القوانني؛ فتق�سيم العرف ال�سائد يف املجتمع لدور املر�أة والرجل ما زال يحكم
تق�سيم احلياة مبا فيها القوانني التي تنظم تلك احلياة.
 بالثقافة امل�شوهةالثقافة ال�سائدة يف املجتمع امل�صري تت�ضمن كث ًريا من الأمناط امل�شوهة ل�صورة املر�أة .وت�ستمد هذه الثقافة �أمناطها من املبادئ
الدينية والن�صو�ص املقد�سة ،ولكن بطريقة خاطئة ومف�سرة طبقًا ملا يريده �أ�صحاب العقول اجلامدة .فالتف�سريات الدينية
اخلاطئة �أ�ساءت �إىل املر�أة وو�ضعتها يف زاوية حمددة ،وحرمتها من اال�ستفادة من كثري من �أحكام ال�شريعة ال�صحيحة ومن
كثري من القوانني.
�أع�ضاء املجتمع
على الرغم من �أن الدولة وامل�ؤ�س�سات املعنية باملر�أة بذلت �أق�صى اجلهود من قبل يف حت�سني و�ضع املر�أة واحلر�ص على ا�ستفادتها
من القوانني التي ُو�ضعت لها ،ف�إن امل�شكلة تكمن يف القائمني على تنفيذ وتطبيق هذه القوانني؛ حيث �إنهم �أع�ضاء املجتمع الذي
ينتمي �إىل تلك الثقافة الذكورية ال�سلبية التي تهيمن على فكرهم واجتاهاتهم ،ومن ثم جندهم دائ ًما متقاع�سني يف التنفيذ .وهنا تعاين
املر�أة من احلرمان من حقوقها التي كفلها لها القانون ،ومن فقدانها كث ًريا من جوانب الدفاع واحلماية يف �أوجه حياتها املتعددة كامر�أة
ومواطنة لها كافة احلقوق.

3 -3ما الذي يحتاج �إىل التغيري؟

هناك الكثري من اجلوانب حتتاج �إىل التغيري والتعديل؛ حتى ن�ضع املر�أة يف مكانها ال�صحيح؛ وذلك على �سبيل املثال:

. .يف الد�ستور

تو�صلت املناق�شات �إىل عدة نقاط هامة حتتاج �إىل التغيري يف د�ستور م�صر فيما يتعلق بحقوق املر�أة؛ وهي:
1 -1النظر يف املواد اخلا�صة باملر�أة يف م�سودة الد�ستور اجلديد و�صياغتها؛ بحيث تلزم الدولة باتخاذ كافة التدابري التي تر�سخ امل�ساواة
يف جميع املجاالت بني املر�أة والرجل بدون �شروط.
2 -2و�ضع مادة يف قانون االنتخابات تلزم الأحزاب بتخ�صي�ص كوتة للمر�أة يف القوائم.
3 -3و�ضع مادة �صريحة لتعريف مبد�أ املواطنة بالد�ستور.
4 -4دقة ال�صياغة يف املواد الد�ستورية وخلوها من ال�صبغة الدينية مع الت�أكيد على �أهمية عدم تفتيت احلركة الن�سائية.
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. .يف القانون

تو�صلت املناق�شات فيما يتعلق بالقانون �إىل �ضرورة عمل الآتي:
1 -1تعديل قانون العمل؛ بحيث يجرب القطاع اخلا�ص على عدم التمييز يف التوظيف �أو الأجور بني الرجل واملر�أة.
2 -2و�ضع ن�صو�ص قانونية حتمي املر�أة عند التعامل مع اجلهات املختلفة ،وخا�صة ال�شرطة واجلهات التي متار�س العنف �ضد املر�أة.
3 -3يجب و�ضع قانون يعمل على ر�صد قوة عمل املر�أة املنزيل يف الإح�صاءات الر�سمية باعتباره ي�شكل جز ًءا كب ًريا من الدخل
القومي يف املوازنة العامة للدولة؛ بحيث تنفق به الدولة على امل�شروعات التي يحتاجها املجتمع باعتباره حقًّا ولي�س �صدقة.
4 -4تعديل كل الن�صو�ص التمييزية يف قانون العقوبات والأحوال ال�شخ�صية (الزنا ،احل�ضانة ،النفقة).

�. .آليات التطبيق

�آليات التطبيق هي مبثابة الأدوات التي ميكن من خاللها تنفيذ تلك ال�سيا�سات املقرتحة .جاءت الآراء عديدة يف هذا
اجلانب ،ولكنها كلها ركزت على عدة �آليات؛ لعل �أهمها ا�ستمرار التوعية و�إنتاج الربامج الإعالمية املتطورة؛ ملحاربة الأعراف
والتقاليد املخالفة للقوانني .هذا �إىل جانب قيام الأزهر (وهو م�ؤ�س�سة رئي�سية) بدوره ال�صحيح يف التوعية وتعريف م�صطلح
امل�ساواة وت�صحيح الفهم اخلاطئ له .كما �أن للمدار�س دو ًرا كب ًريا يف التطبيق؛ حيث ميكنها �أن تكون �آلية هامة من خالل ن�شرها
للوعي الثقايف الذي يحث على احرتام املر�أة من خالل املقررات الدرا�سية ،مع احلر�ص على عر�ض التجارب الناجحة للمر�أة
على مدار التاريخ .وركزت اجلل�سة على �ضرورة الرتكيز يف الفرتة القادمة على املناطق التي حتتاج �إىل مزيد من التوعية؛ مثل
املناطق الريفية وال�صحراوية النائية؛ حيث البد من العمل مع قادة القرى واملعلمات وال�شيوخ و�إعدادهم ب�شكل ٍ
كاف لتحقيق
توعية داخلية تكون �أكرث ت�أث ًريا يف تلك املناطق.
وطالب امل�شاركون ب�ضرورة �إ�صدار ن�شرة جلميع احلركات الن�سائية يف م�صر؛ للتن�سيق والتعاون فيما بينهم ،مع احلر�ص
على عر�ض التجارب الناجحة يف الدول العربية والإ�سالمية والأجنبية؛ لال�ستفادة منها .و�أخ ًريا �أكدت املناق�شات على �ضرورة
املطالبة بتفعيل االقرتاحات التي ُق ِّدمت لرئي�س اجلمهورية الدكتور .حممد مر�سي من ِق َبل الوفد الن�سائي .كما البد من و�ضع
�ضوابط للعدالة؛ لكي يتم الإجناز يف ق�ضايا املر�أة خالل � 6شهور� ،إىل جانب �إعفاء املدعية يف ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية من
امل�صروفات الق�ضائية ،و�ضرورة الف�صل بني ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية.
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«�أ�صوات الن�ساء :جماالت ومنابر»
بد�أت هذه اجلل�سة بكلمات لل�سادة احل�ضور ،وفيما يلي ملخ�ص لها:
الدكتورة �آمنة ن�صري؛ �أ�ستاذة الفقه وال�شريعة الإ�سالمية بجامعة الأزهر
تناولت الدكتورة �آمنة ن�صري النقاط التالية يف كلمتها:
1 -1العلم ال وطن له ،وكل من تعلم واجتهد من حقه �أن يتكلم ،فال يوجد حكر وال توجد و�صاية ،قال اهلل تعاىل خماط ًبا ر�سوله
الكرميَ « :ل ْ�س َت َع َل ْيهِم بمِ ُ َ�ص ْيطِ ٍر» .وللأ�سف من �آفات هذا الزمان املحاوالت امل�ستمرة لفر�ض الو�صاية وفر�ض اجتاهات معينة
على املجتمع ب�أكمله.
2 -2الإ�سالم �ضد كل �أنواع اال�ستبداد ،ولكن للأ�سف الإن�سان يحلو له ا�ستغالل �أخيه الإن�سان من �أجل حتقيق م�آربه ال�شخ�صية،
فالإ�سالم راعى �إن�سانية املر�أة �إىل �أبعد احلدود ،وي�ؤكد الإ�سالم على �أن الأنثى والذكر �سوا�سية ،ولكن املجتمع هو الذي
ظلمها تارة كنوع من الأنانية ،وتارة �أخرى لفر�ض ال�سيادة.
3 -3قال اهلل تعاىل�« :إِنيِّ َجاعِ ٌل فيِ الأَ ْر ِ�ض خَ لِي َفةً» .ومعنى اخلالفة هنا مل يقف عند الرجل ،و�إمنا ي�شمل الرجل واملر�أة .ولنا يف
ال�صحابيات خري مثال ،فقد متتعن بحقوق ُحرمنا منها نحن الآن يف ع�صرنا هذا ،ولكن للأ�سف غابت هذه الروح وجند املر�أة
تتخلى عن املكانة التي ت�ستحقها يف معظم املجاالت احلديثة ،وتتوارى عن امل�شاركة املجتمعية .ولذلك يجب علينا الآن
كن�ساء �أن ن�سرتجع الثقة يف قدراتنا و�أننا م�ستخلفات يف الأر�ض مثلنا مثل الرجال ،و�أننا �أ�صحاب كرامة �أعطانا �إياها رب
العاملني ،و�أننا كامالت الأهلية كما خلقنا اهلل رب العاملني.
4 -4يجب على املر�أة �أن تكون على معرفة وثقة كاملة ب�أن ال�شريعة الإ�سالمية مل تظلمها و�أنها �ساوت بني الرجل واملر�أة ،ولكن
ا�ستطاع اخلطاب الديني املت�شدد الذي غلب فيه املوروث من العادات والتقاليد التي لي�س لها عالقة بال�شريعة �أن يحط من
مكانة املر�أة وي َتعدى على حقوقها.
5 -5العلم �سالح ملواجهة التطرف .ويجب على املر�أة �أن ت�سعى لتثقيف نف�سها ،وخا�صة فيما يتعلق بال�شريعة؛ من �أجل الرد
على كل من ي�ستغل جهل بع�ض الن�ساء بتعاليم دينهن فيقوم ب�إمالء وتطبيق التفا�سري اخلاطئة التي تالئم �أهواءه وم�صاحله
ال�شخ�صية؛ حيث �إن التاريخ الإ�سالمي وال�شريعة الإ�سالمية يحفالن بكثري من النماذج الإيجابية التي تعزز دور املر�أة
و�أهميتها يف املجتمع.
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�سيلفيا �أجيلريا (ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل – املك�سيك)
عر�ضت ال�سيدة �سيلفيا �أجيلريا بع�ض مناذج لتجارب املر�أة يف املجال العام يف املك�سيك؛ فقالت يف كلمتها:
«من ال�صعب علي �أن �أقوم بعر�ض الدور الذي لعبته املر�أة يف املك�سيك؛ من �أجل تقدم الدميقراطية يف  10دقائق ،ولذلك �س�ألقي ال�ضوء
على بع�ض النماذج»:
1-1النموذج الأول عن «حركة ال�ضحايا»
�أ�صبحت املك�سيك معروفة ب�أنها من �أكرث البالد التي تواجه انت�شا ًرا للعنف على م�ستوى العامل؛ بنا ًء على ذلك مت �إن�شاء
عديد من احلركات التي ت�ساند �ضحايا العنف .وتركيز هذه احلركات لي�س على ا�ستبداد احلكومة ،و�إمنا على ك�شف المباالة
احلكومة و�سلبيتها يف �إيقاف العنف.
لقد �سبق لل�سيدة �سيلفيا �أجيلريا العمل مع ثالث حركات متثل �ضحايا العنف وجتارة الب�شر .وتبني لها �أن امل�شرتك يف هذه
احلركات هو العمل على ن�شر امل�شاركة الفعالة للمر�أة؛ حيث �إِنَّ �أع�ضاءها مكونون ب�شكل �أ�سا�سي من الأمهات والأخوات ،كما
جدا يف ت�سجيل وتدوين ق�ضايا العنف وعر�ضها �أمام امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية؛ بهدف عر�ض
لعب املجتمع املدين دو ًرا حيو ًّيا ًّ
اخلطر الذي تواجهه املك�سيك .هذا بالإ�ضافة �إىل دعم املحامني والأكادمييني لتلك احلركات عن طريق تقدمي �إطار قانوين جديد؛
للتعامل مع هذه احلاالت.
2-2النموذج الثاين عن «احلقوق املتعلقة بال�صحة الإجنابية»
ت�صطدم املبادئ الدينية الكاثوليكية يف بع�ض الأحيان مبطالب بع�ض �أع�ضاء احلركة الن�سوية ،ومع ذلك جنحت جمهوداتهم
على مدار �سنوات يف منح املر�أة احلق يف الإجها�ض ،وذلك عام  ،2007وقد حتقق هذا الإجناز بعد حتالف عديد من احلركات
الن�سوية على نف�س الهدف؛ حيث حققت تلك احلركات �إجنازات �أخرى يف جمال حت�سني اخلدمات ال�صحية املقدمة للمر�أة ،كما
حققت تقد ًما يف تقليل عدد الوفيات بني الأمهات �أثناء الوالدة ،ويف مكافحة مر�ض الإيدز.
�أ�صبح الربملان يف املك�سيك الآن يدون خم�ص�صات الإنفاق على ال�صحة يف امليزانية الفيدرالية؛ للت�أكيد على �شفافية الإنفاق
وتوزيعه ب�صورة عادلة بني الرجل واملر�أة.
3-3النموذج الثالث عن «امل�شاركة ال�سيا�سية»
من ال�شائع يف املك�سيك �أن تقوم املر�أة برت�شيح نف�سها يف االنتخابات ،ثم تقوم بتقدمي ا�ستقالتها بعد الفوز ،فيقوم مكانها
رجل ،ومن �أجل حماربة هذه الظاهرة؛ قامت جمموعات من املجتمع املدين بت�شكيل قوة �ضغط؛ لك�شف �أوجه �إنفاق ميزانية
الربملان املخ�ص�صة لتعزيز م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية؛ حيث �إنه يف معظم الأوقات يتم �إنفاق هذه الأموال يف غري حملها .فقد مت تنظيم
قانون ل�ضمان �أن هذه الأموال ُتنفق من �أجل دعم م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية .وتتم الرقابة على �أوجه ال�صرف من ِق َبل حتالف مت
خ�صي�صا لهذا الغر�ض.
�إن�شا�ؤه
ً
الدرو�س امل�ستفادة
جدا �إن�شاء جمموعة مكونة من خلفيات متنوعة .هذه هي الطريقة املثلى لعمل �ضغط حقيقي على �صانعي القرار ،وكلما
من الهام ًّ
ازداد التنوع ازداد الت�أثري .يجب البحث عن �أر�ضية م�شرتكة؛ للعمل من �أجل حتقيق �أهداف م�شرتكة.
قد يكون القانون �أداة ل�ضمان حقوق املر�أة ،ولكن التحدي احلقيقي يكمن يف تغيري الثقافة التي ت�ستبعد �أعدا ًدا كبرية لي�ست
جز ًءا من النخبة من امل�شاركة الفعالة؛ مثل :املر�أة وال�شباب ،واملهاجرين ،والأقليات� .إذا مل نغري تلك الثقافة فال يوجد �أي قانون ب�إمكانه
�إحداث تغيري حقيقي.
واختتمت ال�سيدة �سيلفيا �أجيلريا كلمتها قائلة�« :ضعوا يف اعتباركم �أن التحول الدميقراطي ي�ستغرق وق ًتا طوي ًال من �أجل �أن
يكتمل .ا�صربوا وال تفقدوا الأمل».

22

املر�أة والتحول الدميقراطي يف م�صر

الدكتورة فيحاء عبد الهادي (ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل – فل�سطني)
اهتمت الدكتورة فيحاء يف كلمتها بالإ�شارة �إىل عدة جوانب هامة؛ وهي:
امل�ساواة من حيث النوع االجتماعي :مفاهيم ال�سالم والأمن لدى املر�أة الفل�سطينية
. .اعتربت �أن  25نوفمرب  2012هو يوم االحتفال العاملي مبناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،والذي يفتتح ذكرى انطالق احلملة
الدولية« :الـ  16يو ًما ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،التي تبد�أ يوم  25نوفمرب ،وتنتهي يوم  10دي�سمرب ،مب�شاركة  1700م�ؤ�س�سة،
من �أكرث من  135دولة ،عرب العامل ،و�شعارها لهذا العام:
حدا للعنف �ضد املر�أة».
«. .من ال�سالم يف املنزل �إىل ال�سالم يف جميع �أنحاء العامل :هيا بنا نتحدى الفكر الع�سكري ،ون�ضع ًّ
. .كيف تتحدى املر�أة الفل�سطينية الفكر الع�سكري؟ وما مفهومها لل�سالم؟ وكيف تع ِّرف امل�ساواة؟
الن�سوي على �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي لأر�ض فل�سطني؛ فهو يت�سع لريبط ما بني اخلال�ص من
. .ال يقت�صر مفهوم ال�سالم
ّ
العنف ،وال�سيطرة على املوارد ،واحلقوق القانونية والتعليم والعمل وال�صحة ،وحتقيق الأمان .كما ي�شتمل على حتقيق �سالم
عادل قابل للحياة.
. .تعترب امل�ساواة من حيث النوع االجتماعي بع ًدا �آخر حا�س ًما يف تعريف الن�ساء لل�سالم والأمن .وهذا البعد يت�ضمن امل�ساواة
يف معاملة الأوالد والبنات ،والإقرار ب�أن للمر�أة حياتها اخلا�صة بها ،و�أن حياتها لي�ست جم ّرد ملحق للزوج والأطفال .كما
تعني امل�ساواة احرتام �أهمية املر�أة ومكانتها يف املجتمع ،حتى لو �أ�صبحت �أرملة ،وكذلك دعم الأ�سريات.
الإميان بعملية �سالم حقيقية
ت�أثر �إميان الن�ساء بعملية ال�سالم ب�شكل كبري ،منذ االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية عام  ،(((2000وب�شكل خا�ص خالل االجتياحات
الإ�سرائيلية للمناطق الفل�سطينية عامي  2000و.2003
ت�ش ّو�شت املفاهيم ،و�أ�صبح االنتقام مطل ًبا وهدفًا �أ�سا�س ًّيا للن�ساء الالتي ع�شن جتارب مريرة .وهذا �أمر ٍ
مناف لأية عملية �سالم .ونتيجة
لذلك ال يبدو ال�سالم ممك ًنا للكثريات ،كما يتبني من �شهادات ثالثني امر�أة فل�سطينية ،جرت مقابلتهن بني �أيار .2003
التحرر من العنف اجل�سدي والنف�سي
وال�سب ،والإذالل ،واحلرمان
عانت املر�أة من �أ�شكال العنف كافة ،مبا يف ذلك ال�ضرب ،والقتل ،وتدمري البيوت ،والإ�ساءة اللفظية،
ّ
من احلق يف التعليم �أو العمل ،كما �أفادت ال�شهادات �أعاله .كان العنف ،وال يزالّ ،
ي�شكل عن�ص ًرا قو ًّيا يف احلياة اليومية .كما �أن ت�أثري
حالة ال�صدمة يالزم املرء لوقت طويل ،ويتوا�صل اخلوف والقلق.
ح�سان» (من مواليد  /1975رفح ،هي �أم لأربعة �أبناء .كان عمر ابنتها �سمية � 11سنة ،عندما قتلها اجلنود الإ�سرائيليون)
مثال :تروي «منار ّ
جتربتها املريعة مع ابنتها التي �أ�صيبت بر�صا�صة ق ّنا�ص م ّزقت ر�أ�سها.
الأمن اجل�سدي
ربطت الن�ساء ما بني اخلال�ص من العنف ،وحتقيق الأمان ،و�أجمعن على �أولوية �إنهاء االحتالل ،لتحقيق الأمان.
(مهجرة من الرملة عام  ،1948وهي متزوجة ،و�أم خلم�سة �أطفال)،
مثال� :شرحت «�صبحية جابر عايدية» ،من خميم الأمعري لالجئني َّ
مدى تع ّر�ض ّ
�سكان املخيم للخطر ،وبالتايل انعدام الإح�سا�س بالأمن لديهم.

()1
ديني ،يف حني هو يف الواقع احتالل اقت�صادي ،واجتماعي،
تعرف االنتفا�ضة الثانية �أي�ضً ا بانتفا�ضة الأق�صى .وقد ارت�أينا ا�ستخدام الت�سمية الأوىل؛ لأن الثانية توحي ب�أن االحتالل الإ�سرائيلي قائم على �أ�سا�س ّ
و�سيا�سي كما هو حال �أ�شكال اال�ستعمار كافة.
ّ
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ال�سيطرة على املوارد
�أ�شار كثري من الن�ساء �إىل عدم توفّر فر�ص العمل �أو املوارد املادية لعائالتهن نتيجة لالحتالل.
مثال :ت�صف «فطوم دلول» (من مواليد  ،1945حي الزيتون /قطاع غزة ،وهي �أم ل�ستة �أبناء وخم�س بنات) كيف قتلت قوات
االحتالل الإ�سرائيلي اثنتني من بناتها وجرحت زوجة ابنها يف اليوم نف�سه .وقد �أثر هذا ب�شكل كبري على دخل العائلة .كما �أن
االحتالل م�سئول عن الإ�صابات التي ت�سببت يف العجز الثنني من �أبنائها.
ُتظهر �شهادات الن�ساء بو�ضوح �أن �شرط ال�شعور بالأمن الفردي واجلماعي يعني التح ّرر من العنف وت�أمني ال�سيطرة على املوارد.
امل�ساواة من حيث النوع االجتماعي
تنتقد الن�ساء الفل�سطينيات املجتمع الذي ال يقدر الفتيات التقدير الكايف.
مثال� :أ�شارت «روال ا�شتيه» (من مواليد عام  ،1973يف خميم بالطة يف نابل�س) حني ن�صحها كثريون �أال ترفع ق�ضية �ضد االحتالل لوفاة
الق�ضائي يف هذا اخل�صو�ص.
ابنتها ،ما دامت بن ًتا ولي�ست ول ًدا ،حني ا�ضطرت لوالدتها على احلاجز ،كما ت�سخر من النظام
ّ
نالحظ من خالل ال�شهادات مدى ارتباط حياة املر�أة بحياة عائلتها ،فتبدو الق�ضايا ال�صغرية وال�شخ�صية متداخلة مع الق�ضايا
الكبرية والعامة .عندما جتيب املر�أة عن �س�ؤال حول قيمة عملها �أو دورها ،فهي تق ّلل من �أهمية �إجنازاتها ،واجلهد الذي بذلته يف �أعمالها.
كما تق ّر املر�أة بف�ضل الرجل على �إجنازاتها.
مثال :تتحدث «�سعاد عليان» بتوا�ضع ،عن دورها يف م�ساندة زوجها و�أطفالها والعائلة ب�أكملها وحمايتهم.
الوحدة الوطنية
خ�صو�صا تلك املتعلقة بالأمن ،والدعم،
تو�صلت الن�ساء ،ومن خالل جتاربهن و�شهاداتهن� ،إىل تعريف بع�ض املفاهيم بطرق جديدة،
ً
واالنتماء ،وال�شهادة ،واحلرية.
مثال� :شهادة «�سعاد عليان»؛ التي تتحدث عن انتماء ال�شهداء واملنا�ضلني جمي ًعا للق�ضية الواحدة والأر�ض الواحدة .وتقدم «رو�ضة
التميمي عودة» ،فه ًما جدي ًدا لالنتماء ،يربط العائلة املبا�شرة والعائلة املمتدة بالأمة.
واختتمت كلمتها بهذه الدعوة:
«ال ن�ساء ..ال �سالم».
ال ن�ساء ال �أمن �إن�ساين.
حدا للعنف �ضد املر�أة.
هيا بنا نتحدى الفكر الع�سكري ،ون�ضع ًّ
بتحدينا الفكر الع�سكري جننب الن�ساء والرجال والأطفال ويالت احلروب.
بتحدينا الفكر الع�سكري ن�صنع ال�سالم يف الف�ضاء اخلا�ص ويف الف�ضاء العام.
بتحدينا الفكر الع�سكري ننت�صر لإن�سانيتنا ،ونح�صد الأمان الإن�ساين.
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ارتكز حمور اجلل�سة على مناق�شة ثالث نقاط رئي�سة:
1 -1و�سائل التغلب على العوائق التي تواجه م�شاركة املر�أة يف العمل العام.
�2 -2آليات تعزيز التمثيل الفعلي للمر�أة يف �صنع واتخاذ القرار على امل�ستوى الر�سمي.
�3 -3صورة املر�أة يف الإعالم ومدى ت�أثريها على املكانة التي ت�ستحقها ك�شريك �أ�سا�سي يف بناء املجتمع.
وفيما يلي ملخ�ص ملا ذكر حتت هذه النقاط:

1 -1و�سائل التغلب على العوائق التي تواجه م�شاركة املر�أة يف العمل العام
�ساهمت بع�ض املوروثات الثقافية املجحفة يف بث الأفكار التي �أدت �إىل االنتقا�ص من �أهمية املر�أة يف جمتمعنا ك�شريك يف عملية
التنمية؛ فعلى الرغم من �إن�صاف الأديان والتاريخ والأدب للمر�أة ،ف�إن الأمر يتطلب الت�صدي لعديد من املفاهيم املهم�شة للمر�أة ،والتي
ال تزال �آثارها متثل عوائق يف م�ستقبل املر�أة يف جمتمعنا.
دارت عدة من املناق�شات حول كيفية التغلب على العوائق التي تواجه م�شاركة املر�أة يف العمل العام ،واتفق معظمها على عدة
خطوات و�آليات يجب اتخاذها .وكنقطة بداية اتفق اجلميع على ن�شر حمالت التوعية يف املدار�س واملناطق النائية ,والعمل على
التعريف ب�أهمية ق�ضايا املر�أة ،و�ضرورة م�شاركتها يف تنمية جمتمعها .وكذلك وجوب التعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات املتعددة املعنية
بق�ضايا املر�أة لتعزيز ون�شر ثقافة امل�ساواة واجلندر وك�سر دائرة النمطية .كما يجب العمل على ن�شر واحرتام التعددية ,واحلر�ص على عدم
تكري�س منط واحد ل�صورة املر�أة واختزالها يف �صورة جمالية فقط ال غري.
يقع على املجل�س القومي للمر�أة عبء كبري يف م�ساندة ق�ضايا املر�أة؛ من حيث �إنه ب�إمكانه الدخول يف عديد من االتفاقيات
وال�شراكات مع منظمات املجتمع املدين وم�ؤ�س�سات احلكومة؛ حتى يت�سنى للمر�أة االنخراط يف العمل العام دون معوقات .وحتتاج
املر�أة دائ ًما كما �أو�ضحت املناق�شات من قبل �إىل القوانني حلمايتها وتعزيز مكانتها يف املجتمع ،ولذلك من ال�ضروري العمل على �إيجاد
قانون مينع ازدراء املر�أة يف العمل ,و�إلزام وجود ن�ص يف الد�ستور يو�ضح مفهوم املواطنة ،واتخاذ �آليات ملنع من يخالف ذلك .كما يجب
�إلغاء عبارة «الن�ساء ميتنعن» من �إعالنات العمل مبوجب مادة جديدة يف قانون العمل.
وال�شك �أن دعم امل�ؤ�س�سات للمر�أة �سي�ساعدها كث ًريا يف دورها الإجنابي واملهني .ويتحقق ذلك عن طريق توفري احل�ضانات ومراكز
الرعاية ال�صحية وتوفري امل�ؤ�س�سات �إجازة رعاية الطفل .وحلماية املر�أة يف العمل ينبغي �سن قوانني لتجرمي التحر�ش اجلن�سي يف العمل،
وحل �إ�شكاليات تطبيق القوانني وا�ستبدال م�شاركة املر�أة للرجل مب�ساعدة املر�أة للرجل؛ وذلك ت�أكي ًدا على �أنها ت�شارك الرجل يف كل
�شيء ويف تنمية بلدها.
ولأهمية دور املجال�س اخلا�صة بحقوق املر�أة والطفل ينبغي تفعيل وتعزيز هذه املجال�س عن طريق م�ساندتها من قِبل الدولة؛ حتى
ميكنها �أن ت�ؤدي دورها بال معوقات .والبد للأحزاب ال�سيا�سية من تبني ق�ضايا املر�أة وتفعيل القوانني اخلا�صة بها ب�شرط �أن يكون هناك
عدالة يف توزيع ن�سبة املر�أة يف فروع الأحزاب يف املحافظات .ولقيام املر�أة بدور �إيجابي وبنا ًء على امل�ستوى املهني� ،أكدت املناق�شات
على �ضرورة الت�أكيد على معايري الرتقي ،وتفعيل دور وحدات تكاف�ؤ الفر�ص يف الوزارات ،وو�ضع معايري حمددة للكفاءة تنطبق على
اجلميع .وبهذه الطريقة الحترم املر�أة العاملة والكفء من حقوقها ملجرد �أنها امر�أة.
طالب احلا�ضرون ب�ضرورة �إلزام ال�شركات بتعيني  %30من العمال من الن�ساء ،و�إيجاد قاعدة بيانات حول مدى م�شاركة املر�أة يف
القطاع العام؛ وذلك جتن ًبا للبيانات املغلوطة ،ولت�أكيد ح�صولها دائ ًما على ن�سبة كافية يف العمل العام ووظائفه املختلفة.كل هذه الآليات
وال�سيا�سات �ستعمل على �إزالة العوائق التي حتد من امل�شاركة الكافية للمر�أة يف العمل العام ،بل �ست�صبح مبثابة حافز لها ملزيد من
العطاء يف جمتمعها.
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�2 -2آليات تعزيز التمثيل الفعلي للمر�أة يف �صنع واتخاذ القرار على امل�ستوى الر�سمي
تعاين املر�أة يف املجتمع امل�صري من غيابها عن �أماكن �صنع القرار على امل�ستوى الر�سمي؛ وذلك ب�سبب عديد من املعوقات
وال�سيا�سات .ولعل �أبرز �آليات تعزيز و�ضعها ومتثيلها الفعلي يف �صنع القرار يكون عن طريق �إيجاد ن�ص د�ستوري حمدد الميكن
العبث به ,ين�ص على �أحقية املر�أة يف تويل منا�صب �صنع القرار(رئا�سة حترير ال�صحف – الإدارات املحلية – الوزارات�..إلخ).
كما طالب امل�شاركون ب�ضرورة رفع كفاءة املر�أة عن طريق �إن�شاء وحدات �إعداد قادة يف كافة املحافظات؛ حتى ميكن �أن يكون لها
مكان يف املجال�س النيابية .وهذا  -من وجهة نظر امل�شاركني  -لن يتم �إال ب�إ�ضافة ن�ص يف الد�ستور ي�ؤكد متثيل املر�أة يف كل دائرة من
الدوائر االنتخابية.
هناك ُبعد هام �أي�ضً ا ينبغي و�ضعه يف االعتبار� ،أال وهو العمل على تثقيف الرجال يف الأحزاب وامل�ؤ�س�سات حول �أهمية م�شاركة
املر�أة يف اتخاذ القرار ،وذلك مبا ال يهدد مراكز الذكور .وهذا البعد �سي�سهم �إ�سها ًما كب ًريا يف ت�صحيح مفاهيم الرجال وتغيري املوروث
الثقايف ال�سلبي جتاه املر�أة؛ مما ي�ساعد يف النهاية على تقبل مكانتها يف العمل العام ك�صانعة قرار ولي�ست كمرءو�سة فقط.
كما �أنه البد من رفع كفاءة املر�أة عن طريق �إن�شاء وحدة �إعداد القادة يف املحافظات املختلفة ،ومتكني املر�أة عن طريق تفعيل التمييز
الإيجابي امل�ؤقت يف مراكز �صنع القرار.

�3 -3صورة املر�أة يف الإعالم ومدى ت�أثريها على املكانة التي ت�ستحقها ك�شريك �أ�سا�سي يف بناء املجتمع
يلعب الإعالم باعتباره ال�سلطة الرابعة يف �أي جمتمع دو ًرا كب ًريا يف توجيه الر�أي العام ،ومن ثم ميكنه �أن ي�ساهم يف الق�ضاء على
املوروثات ال�سلبية لثقافتنا التي ت�ضع املر�أة يف �صورة منطية دونية .فالبد من تفعيل الإمكانيات الإعالمية الهائلة ،واال�ستفادة من العالقة
القوية بني �أع�ضاء املجتمع وو�سائل االت�صال ،وخا�صة التليفزيون وبع�ض الأ�شكال الرباجمية ،ويف مقدمتها الدراما واحلمالت الإعالمية
يف �إحداث التغيري وتكوين االجتاه املن�شود مبا ي�صحح عدي ًدا من ال�صور النمطية ال�سلبية جتاه املر�أة.
كما يجب �أن ي�ضع الإعالم يف اعتباره وهو يخطط لدوره� ،أن امل�شكلة لي�ست يف ق�صور �أو نق�ص القوانني بقدر ما هي م�شكلة املرياث
التاريخي �أحيانًا ،وال�سياق املجتمعي �أحيانًا �أخرى .كما �أن انت�شار الأمية ونق�ص املعلومات وعدم الوعي والفهم غري ال�صحيح ي�ؤثر على
اجتاهات الأفراد؛ فهناك �ضرورة لتفعيل دور االت�صال الوظيفي على اختالف م�ستوياته يف معاجلة وخدمة ق�ضايا املر�أة من منطلق �أن تلك
الق�ضايا هي يف �أ�سا�سها ق�ضايا جمتمعية تت�أثر وت�ؤثر يف جوانب احلياة.
الإعالم امل�صري يت�ضمن عدي ًدا من الأعمال الدرامية التي تكر�س ال�صور النمطية للإناث والذكور .ومن ثم ف�إن هذا الو�ضع
ما زال يف حاجة �إىل االهتمام مبا يقدم عن املر�أة يف خمتلف و�سائل الإعالم ،مبا ي�ساعد يف متكني قدرات املر�أة ودجمها ب�شكل �أكرث
فاعلية يف التنمية املجتمعية.
�أكد امل�شاركون على �ضرورة �إقامة منابر �إعالمية لق�ضايا املر�أة وتدريب الإعالميني على ق�ضايا النوع و�أهمية دور املر�أة يف املجتمع
لك�سر النمطية ال�سائدة .كما طالبوا ب�إن�شاء �شبكة من الإعالميني الداعمني لق�ضايا املر�أة ،و�إن�شاء مر�صد من اجلمعيات الن�سائية ملراقبة
�صورة املر�أة يف الإعالم� .أما فيما يتعلق بالربامج احلوارية ،فالبد من متثيل املر�أة يف معظم هذه الربامج ملناق�شة جميع الق�ضايا وعدم
ح�صرها يف برامج املر�أة والطفل والأ�سرة مما يعزز ال�صورة النمطية للمر�أة .ويجب عر�ض النماذج والتجارب الناجحة للمر�أة حتى ميكن
اال�ستفادة منها.
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كما يجب �أن يكون التعامل الإعالمي مع ق�ضايا املر�أة وتنمية قدراتها من منطلق االهتمام بتنمية املوارد الب�شرية؛ حيث حتتل املر�أة
ن�صف الطاقة العددية ،وبالتايل ن�صف الطاقة الإنتاجية مما ي�ؤكد العالقة الوثيقة بني تنمية املر�أة وحتقيق التنمية ال�شاملة للمجتمع ككل.
وعلى امل�ؤ�س�سات واملنظمات الأهلية دور كبري يف التعاون مع الإعالم لإعداد مواد �إعالمية وبرامج تعزز دور املر�أة �إىل جانب ن�شر
الوعي من خالل الندوات واملحا�ضرات واال�ستعانة بو�سائل الإعالم؛ لن�شر التوعية بق�ضايا املر�أة احلقيقية بعي ًدا عن التزييف والق�شور.
و�أخ ًريا يجب �أن يتبنى الإعالم و�ضع املر�أة يف اخلطاب الديني املعتدل الذي يعمل على الق�ضاء على عملية اخللط بني التقاليد
واملوروثات اجلاهلية ،ويق�ضي على ما ُين�سب للدين من افرتاءات جتاه املر�أة ومكانتها .ولذلك يتوجب على امل�ؤ�س�سات الدينية �أن تقوم
مبراقبة كل مايقدم ويعر�ض ويناق�ش من فتاوى عرب و�سائل الإعالم املختلفة .و�أخ ًريا على الأعمال الدرامية �أن تبد�أ يف تقدمي مناذج
التاريخ التي تت�ضمن عدي ًدا من النماذج الن�سائية امل�شرفة.
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اخلامتة
اختتم يوم  24نوفمرب � 2012أعمال منتدى حوار املر�أة والتحول الدميقراطي ،الذي عقد مبكتبة الإ�سكندرية خالل
يومي  23و 24نوفمرب  ،2012بح�ضور قيادات ن�سائية من حركات ال�سالم ببالد خمتلفة و�أي�ضً ا قيادات ن�سائية م�صرية.
وقد ركز احلوار على ثالثة مو�ضوعات ،هي:
�1 -1سعي املر�أة من �أجل الأمن وال�سالم فيما يتعلق باحلقوق واحلريات.
2 -2امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور والت�شريعات.
�3 -3أ�صوات الن�ساء (جماالت ومنابر).
وقد مت اخلروج ب�أهم التو�صيات التالية:
1 )1املحور الأول :احلقوق واحلريات
 أا�ستخدام االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان مبا فيها حقوق املر�أة وحقوق الطفل حلماية حقوق وحريات الن�ساء ،ومطالبةالدولة بااللتزام مب�سئولياتها الدولية لتطبيق هذه االتفاقيات.
 بتبادل اخلربات واال�ستفادة بالتجارب الناجحة يف جمال حماية حقوق املر�أة وحرياتها. جدعم وتو�سيع دور ال�شرطة يف حماية حقوق املر�أة من تدريب لل�ضباط وتعيني ال�ضابطات مبراكز ال�شرطة. دالعمل على م�شاركة الرجال يف كل املبادرات التي تدعو �إليها الن�ساء من �أجل امل�ساواة بني اجلن�سني.2 )2املحور الثاين :امل�ساواة يف الد�ستور والت�شريعات
 أ�إعادة ت�شكيل اللجنة الت�أ�سي�سية؛ بحيث يكون هناك فيها متثيل للن�ساء من كافة الأطياف. بالت�أكد من وجود مواد بالد�ستور ت�ضمن امل�ساواة بني اجلن�سني يف كافة املجاالت. جو�ضع �آليات فاعلة ملراقبة تنفيذ امل�ساواة على �أر�ض الواقع. دالت�أكد من عدم التمييز �ضد املر�أة يف كل الت�شريعات والقوانني.3 )3املحور الثالث� :أ�صوات الن�ساء وت�أثريها يف املجال العام
 أاتخاذ التدابري امل�ؤقتة مثل التمييز الإيجابي والكوتة يف الد�ستور ويف ت�شكيل ع�ضوية الأحزاب ،و�أي�ضً ا مراعاة متثيل الن�ساءمن املناطق اجلغرافية املختلفة.
 ب ُتبنى القوائم االنتخابية التي متثل فيها الن�ساء على القوائم يف انتخابات املجال�س املحلية ويف انتخابات الربملان. جدعم املجال�س القومية التي ترعى حقوق الن�ساء؛ مثل املجل�س القومي للمر�أة ،وتقوية الفروع املختلفة يف املحافظات ،و�إمدادهاباال�ستثمارات الالزمة للقيام ب�أن�شطة متنوعة.
 درف�ض ا�ستخدام بع�ض التف�سريات الدينية اخلاطئة التي ي�ستخدمها البع�ض وحتط من قيمة املر�أة ودورها يف املجتمع. -ها�ستخدام الإعالم املرئي واملكتوب؛ ل�شرح ق�ضايا الن�ساء وتو�سيع عدد وخربات الن�ساء يف الإعالم.
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�سليمة عبد الرحمن خليل
�سمري عبد الباقي
�سناء ال�سعيد
�سهري قن�صوة
�سو�سن ح�سن حجاب
�سيد فوزي
�سي�سيليا �سترينيمو
�سيلفيا �أجيلريا
�شاهندة مقلد
�شهدان الغرباوي
�شهرية حمرز
�صاحلة عو�ض
�صفاء الآدم
�صفاء مراد
د .عائ�شة اخلويل
م .عائ�شة حممد ال�سعودي
عزة حممد حلمي اخلويل
عزة �سليمان
عزة عبد القوي فهمي حممد علي�ش
د .عزة كامل
عزيزة ح�سني
عزيزة حلمى
عالء الدين عبد البا�سط
د .عفاف مرعي
علي الد�سوقي
د .علي عبد العظيم
غادة عز الدين
فاطمة الزهراء
د .فاطمة خفاجي
فتحية الع�سال
فريدة النقا�ش
فوزية مطلق غيث
د .فيحاء عبد الهادي
في�ساكا دارمادا�سا
كرم ملعي
كرمي حمرو�س
ملياء عبد الفتاح
مارينا جوزيف
مايا مر�سي
جمدي عبد احلميد
د .حممد حمجوب

املنظمة �أو اجلهة التابع لها
ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل � -سوي�سرا
منظمة كرامة
خبرية التنمية وق�ضايا الأ�سرة واملجتمع
م�ؤ�س�سة اخلدمات االجتماعية العامة
املجل�س القومي للمر�أة
املركز القومي للبحوث االجتماعية
ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل � -أوغندا
وزارة الت�أمينات وال�شئون االجتماعية
حزب م�صر
احلزب النا�صري
جمعية الثقافة ال�صحية والبيئية
ع�ضو جمل�س ال�شعب �سابقًا  -مطروح
نا�شط �سيا�سي
ع�ضو جمل�س ال�شعب �سابقًا � -أ�سيوط
خبرية التنمية واجلندر
جمعية حقوق املر�أة ال�سيناوية
جمعية �سيدات �أعمال فوة
املعهد ال�سويدي
ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل  -املك�سيك
�أمني عام احتاد الفالحني
اجلمعية القانونية للمر�أة والطفل
حزب التحالف ال�شعبي
خبرية معتمدة ملنظمة الأمم املتحدة يف جماالت العمل االجتماعي
ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل  -ال�سودان
حزب التحالف ال�شعبي
جامعة الإ�سكندرية
�أخ�صائي تقييم م�شروعات
مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم االجتماعي
مركز ق�ضايا املر�أة امل�صرية
جمعية الكرامة � -سوهاج
مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية
خبرية التنمية و�شئون املر�أة
املجل�س القومي للأمومة والطفولة
جامعة الإ�سكندرية
اجلمعية امل�صرية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية
التعاون الإمنائي الأملاين ()GIZ
الأزهر ال�شريف
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ()UNFPA
جمعية تنظيم الأ�سرة بالقاهرة
رابطة املر�أة العربية
كاتبة و�أديبة
ملتقى تنمية املر�أة  -حزب التجمع الي�ساري
نا�شطة حقوقية �-شمال �سيناء
ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل  -فل�سطني
ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل � -سريالنكا
الكني�سة الإجنيلية بالإبراهيمية
حملة «والد البلد» ملنع التحر�ش
مكتبة الإ�سكندرية
جمعية النهو�ض وتنمية املر�أة
ﻫﻴﺌﺔ ا�ﻷﻢﻣ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮ�أة ()UN Women
اجلمعية امل�صرية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية
جامعة الإ�سكندرية
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اال�سم
حممد مراد
حممد وائل
د .حممود عزب
حممود حممد ال�سيد
خمتار �شعيب
د .مديحة ال�صفطي
مروة �آدم
مرمي �سامل
م .م�صطفى عادل
د .مكارم الديري
منار عمار
د .منال �أبو احل�سن
منى احلكيم
منى �أني�س
منرية �صربي
د .مها غامن
د .مها معاذ
د .مي عبد القادر
مي نبيل
ال�سفرية مريفت التالوي
د .مريڤت الع�شماوي
مريڤت �أبو تيج
مرييام زكي
ال�سفرية نائلة جرب
نادية تكال
نبيل مرتي
د .جنالء �أبو عجاج
ندى طنطاوي
نرمني ف�ؤاد
نيڤني كميل جنيب
د .نهى عديل
نهى عمر
نيهال �سامي
د .هالة عبد اخلالق
هالة فوزي
هاني الجبالي
هاني لطفي
د .هبة مكرم
هدى ال�ساعاتي
م .هدى الميقاتي
د .هدى بدران
د .هدى عبد المنعم
ه�شام قا�سم
د .هناء �إ�سماعيل
هناء ال�سيد �أحمد
د .هويدا فودة
هيزيل هادون
هيلين �أدجوري
يا�سر �صالح مو�سى
يا�سمين رم�ضان
يحيى العطار
د .يمنى الحماقي
يو�سف من�صور

املنظمة �أو اجلهة التابع لها
�إعالم اجتماعي
مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية ()ACT
الأزهر ال�شريف
حركة «�سلمية»
باحث �سيا�سي و�صحفي
اجلامعة الأمريكية يف القاهرة
حزب الد�ستور
جمعية املر�أة والتنمية
نا�شط �سيا�سي
جامعة الأزهر
�شبكة �أخبار املر�أة
حزب احلرية والعدالة
نادي روتاري الإ�سكندرية
جريدة ال�شروق
مركز حلوان للخدمات االجتماعية (ب�شاير )
جامعة طنطا
مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم االجتماعي
م�ؤ�س�سة اخلدمات االجتماعية العامة
احلزب امل�صري الدميقراطي االجتماعي
املجل�س القومي للمر�أة
جامعة الإ�سكندرية
جمعية �أمي
�إعالمية
اللجنة الوطنية التن�سيقية ملكافحة ومنع االجتار يف الب�شر
املجل�س القومي للمر�أة
املجل�س القومي للمر�أة بالإ�سكندرية
جامعة الإ�سكندرية
م�ؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية االجتماعية
جمعية النهو�ض وتنمية املر�أة
�صحيفة الوطن
مكتبة الإ�سكندرية  -جامعة الإ�سكندرية
مكتبة الإ�سكندرية
حزب الو�سط اجلديد
املجل�س القومي للإعاقة
جمعية �سيدات �أعمال ف ّوة
محام ونا�شط حقوقي
ٍ
مركز ق�ضايا المر�أة الم�صرية
جامعة الإ�سكندرية
�صحيفة ال�شروق
مكتبة الإ�سكندرية
االتحاد النوعي لن�ساء م�صر
ع�ضو المجل�س القومي لحقوق الإن�سان
�صحفي ونا�شر
مركز الإ�سكندرية الإقليمي ل�صحة وتنمية المر�أة
الحزب الم�صري الديمقراطي االجتماعي
م�شروع م�شاركة المعرفة
باحثة
الرابطة العربية للمر�أة
وزارة التربية والتعليم  -البحر الأحمر
حركة «�سلمية»
حزب الد�ستور
المنطقة العربية لتعليم الجميع
مركز الإبراهيمية للإعالم
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الربنامج

«املرأة والتحول الدميقراطي يف مصر»
 ٢٤ – ٢٣نوفمرب ٢٠١٢

مكتبة الإ�سكندرية
� ٩ , ٣٠ - ٩ , ٠٠ص
� ١٠ , ٣٠ - ٩ , ٣٠ص

 ١٢ , ٠٠ - ١٠ , ٣٠ظ

 2 , ٠٠ - ١٢ , ٠٠ظ
 3 , ٣٠ - 2 , ٠٠م
 4 , ٠٠ - 3 , ٣٠م
 7 , ٠٠ - 4 , ٠٠م

 7 , ٢٠ - 7 , ٠٠م
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اجلمعة  ٢٣نوفمرب ٢٠١٢

الت�سجيل
«جل�سة افتتاح منتدى احلوار»
كلمة افتتاحية وترحيب:
الدكتورة عزة اخلويل  -مدير مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم االجتماعي
الدكتورة هدى بدران  -رئي�سة جمل�س �إدارة االحتاد النوعي لن�ساء م�صر
الأ�ستاذة �صفاء الآدم (ال�سودان)  -م�ؤ�س�سة «ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل»
كلمة ال�سفرية مريفت التالوي  -رئي�س املجل�س القومي للمر�أة
جل�سة العمل الأوىل�« :سعي املر�أة من �أجل الأمن وال�سالم :فيما يتعلق باحلقوق واحلريات»
افتتاح اجلل�سة:
كلمة ال�سفرية نائلة جرب  -رئي�س اللجنة الوطنية التن�سيقية ملنع ومكافحة االجتار يف الب�شر
كلمة الأ�ستاذة �ستال �سابيتي (�أوغندا)  -ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل
كلمة الدكتورة ديانا فران�سي�س (�إجنلرتا)  -ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل
تق�سيم احل�ضور �إىل جمموعات عمل
ا�سرتاحة غداء
موا�صلة اجلل�سة الأوىل
ا�سرتاحة �شاي
جل�سة العمل الثانية« :امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور والت�شريعات»
افتتاح اجلل�سة:
كلمة الدكتورة جورجيت قليني  -املحامية والنا�شطة احلقوقية وع�ضو جمل�س ال�شعب ال�سابق
كلمة الأ�ستاذة عايدة نور الدين  -املحامية ورئي�س جمعية املر�أة والتنمية
كلمة الأ�ستاذة في�ساكا دارمادا�سا (�سريالنكا)  -ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل
تق�سيم احل�ضور �إىل جمموعات عمل
ملخ�ص اليوم الأول
الدكتورة هالة ي�سري  -املقرر العام للمنتدى
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 7 , ٤٥ - 7 , ٢٠م

 9 , ٤٥ - 7 , ٤٥م

افتتاح معر�ض «ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل»
كلمة الأ�ستاذة عزيزة ح�سني  -اخلبرية يف التنمية وق�ضايا املر�أة
كلمة الدكتورة روث جابي فرموت (�سوي�سرا)  -رئي�سة م�ؤ�س�سة ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل
كلمة الدكتورة فيحاء عبد الهادي (فل�سطني)  -ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل
ع�شاء خارج املكتبة
ال�سبت  ٢٤نوفمرب ٢٠١٢

� ١٠ , ٠٠ - ٩ , ٣٠ص ملخ�ص عام وعر�ض ملناق�شات اليوم ال�سابق
الدكتورة هالة ي�سري  -املقرر العام للمنتدى
� ١١ , ٣٠ - ١٠ , ٠٠ص جل�سة العمل الثالثة�« :أ�صوات الن�ساء :جماالت ومنابر»
كلمة الدكتورة �آمنة ن�صري � -أ�ستاذ الفل�سفة والعقيدة بجامعة الأزهر
كلمة الأ�ستاذة �سيلفيا �أجيلريا (املك�سيك)  -ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل
كلمة الدكتورة فيحاء عبد الهادي (فل�سطني)  -ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل
تق�سيم احل�ضور �إىل جمموعات عمل
 ١٢ , ٠٠ - ١١ , ٣٠ظ
 1 , ٣٠ - ١٢ , ٠٠ظ
 3 , ٠٠ - 1 , ٣٠م
 4 , ٣٠ - 3 , ٠٠م
 5 , ٠٠ - 4 , ٣٠م
 6 , ٠٠ - 5 , ٠٠م
 6 , ٣٠ - 6 , ٠٠م

ا�سرتاحة �شاي
موا�صلة اجلل�سة الثالثة
ا�سرتاحة غداء
اجلل�سة اخلتامية للمنتدى
الدكتورة هالة ي�سري  -املقرر العام للمنتدى
ا�سرتاحة �شاي
�إعالن خطة العمل
م�ؤمتر �صحفي
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نبذة
نبذة عن منظمة ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل
ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل هي منظمة دولية مكونة من  1000امر�أة ُر�شحن للفوز بجائزة نوبل عام  ،2005وهن ن�ساء
يت�سمن بال�شجاعة والإبداع ويعملن من �أجل حتقيق ال�سالم والعدالة االجتماعية .وتهدف املنظمة �إىل جعل العمل اليومي الذي تقوم
به ن�ساء من �أجل ال�سالم جل ًّيا ،و�أن ي�صبح منت�ش ًرا حول العامل .وت�سعى املنظمة �إىل �إن�شاء منرب ت�ستطيع الن�ساء من خالله التوا�صل
فيما بينهن �إقليم ًّيا ،ووفقًا للعديد من املو�ضوعات ،ويتقا�سمن �أ�ساليب و�إ�سرتاتيجيات العمل ،ويعملن على تطوير امل�شروعات امل�شرتكة.
كما تهدف املنظمة �إىل دمج املعرفة التخ�ص�صية للن�ساء يف جميع العمليات املت�صلة باتخاذ القرار و�إحالل ال�سالم.
�أن�شطة املنظمة

تدعم املنظمة عمل ن�ساء من �أجل ال�سالم من خالل برامج م�ستهدفة ب�شكل عملي ،وتعمل على توا�صلهن مع �شبكات،
وت�ساعدهن على تنمية قدراتهن.
فريق املنظمة

يدير منظمة ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل جمل�س �إدارة دويل .وتتعاون الأمانة العامة الدولية يف برن (�سوي�سرا) مع فريق يت�ألف
من  21من�سقة ،وتعزز التعاون العملي �ستة مكاتب �إقليمية.
م�شروعات املنظمة

تركز منظمة ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل على الربط بني ن�ساء من �أجل ال�سالم معززة انخراط املر�أة يف العمل من �أجل حتقيق
العدالة واال�ستدامة .كما تعمل املنظمة على �إبراز عمل ن�ساء من �أجل ال�سالم .ويتم القيام بذلك على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
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اللجنة املي�سرة ملنتدى حوار
«املر�أة والتحول الدميقراطي يف م�صر»
تت�شكل من:
. .د� .أني�سة ح�سونة – مبادرة «م�صر املتنورة»
. .تانيا مريابيل – ن�ساء من �أجل ال�سالم عرب العامل
. .رانيا حممد – مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم االجتماعي
. .عايدة نور الدين – جمعية املر�أة والتنمية
. .د .عزة اخلويل – مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم االجتماعي
. .د .عزة كامل – مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية ()ACT
. .د .فاطمة خفاجي – رابطة املر�أة العربية
. .د .مها معاذ – مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم االجتماعي
. .جنالء �سرحان – مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم االجتماعي
. .ندى ثابت – قرية الأمل للتنمية والت�أهيل االجتماعي للمعاقني
. .نهاد �أبو القم�صان – املركز امل�صري حلقوق املر�أة
. .د .هدى بدران – االحتاد النوعي لن�ساء م�صر
. .هيباق عثمان – منظمة كرامة
. .هيلني �أدجوري – رابطة املر�أة العربية
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