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ي
ّ
ملخص تنفيذ ّ
عقــد برنامــج األمم املتّحــدة اإلمنائـ ّـي  -املكتــب اإلقليمـ ّـي
للــدول العرب ّيــة فــي اخلامــس والســادس مــن نيســان/أبريل
 2014فــي ع ّمــان ،األردن ،مشــاور ًة إقليم ّيــة ملناقشــة
مبــادرةٍ تقـ ّـدم بهــا حتــت عنــوان «تعزيــز مشــاركة النســاء
الشــاملة والف ّعالــة فــي احليــاة العا ّمــة» ،يُشــار إليهــا فــي مــا
يلي باســم مشــروع «مشــاركة» .للمشــروع حصيل ٌة («يُحقّق
تســريع التقـ ّـدم عبــر تخفيــض الالمســاواة بــن اجلنســن
خاصــة:
ودعــم متكــن املــرأة 1)».وأربعــة ُمخ َرجــات
ّ
ُمخ ـ َرج  1تســريع اإلجــراءات املســتندة إلــى األد ّلــة لدعــم
املســاواة بــن اجلنســن وتعزيــز مشــاركة املــرأة االقتصاد ّية
واالجتماع ّيــة والسياس ـ ّية.
ُمخــ َرج  2إنشــاء أُطــر وشــبكة ســام وأمــان للمــرأة مــن
ـري وتعزيــز املســاواة فــي اللجــوء
أجــل تعزيــز األمــن البشـ ّ
إلــى القضــاء.
ُمخــ َرج  3توليــد املعرفــة لبرامــج التوجيــه والتشــبيك
املؤسســات
مــن أجــل دعــم املشــاركة الف ّعالــة للمــرأة فــي
ّ
املدني،
الوطن ّيــة ،واجلمع ّيــات املهن ّيــة ،واإلعــام ،واجملتمــع
ّ
اخلــاص.
والقطــاع
ّ
ُمخــ َرج  4وضــع اســتراتيجيات تضمــن اســتفادة املــرأة
مــن اإلنعــاش املبكــر ومــن العــودة الســريعة إلــى مســارات
التنميــة املســتدامة.
شــخصا مــن  16دولــ ًة فــي مناقشــة اإلطــار
شــارك 160
ً
العــا ّم واملواضيــع احمل ـ ّددة للعمــل والتركيــز عليهــا وآل ّيــات
التنســيق واملشــاركة والــدور املتو ّقــع مــن برنامــج األمم
اإلقليمــي للــدول العرب ّيــة
اإلمنائــي – املكتــب
املتّحــدة
ّ
ّ
واملكاتــب األخــرى لبرنامــج األمم املتّحــدة االمنائــي.
إضافـ ًة إلــى تنظيــم برنامــج األمم املتّحــدة اإلمنائـ ّـي طاولـ ًة
مســتديرة حــول املــرأة واإلســام إللقــاء الضــوء علــى
أه ّم ّيــة التركيــز علــى التفســيرات الدين ّيــة املتش ـ ّددة التــي
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تشــ ِّرع التمييــز والالمســاواة.
ـاركتهن فــي كل نواحــي احليــاة مبــا فيهــا
تقـ ّدم النســاء ومشـ
ّ
عمل ّيــة صنــع الســام وحفظــه شــرطان مســبقان لتطــ ّور
املنطقــة العرب ّيــة وحــقٌّ مــن حقــوق اإلنســان وغايــة فــي
حــد ذاتهمــا .ر ّكــزت الكلمــات الترحيب ّيــة لــأمم املتّحــدة
اإلقليمــي
اإلمنائــي  -املكتــب
(برنامــج األمم املتّحــدة
ّ
ّ
للــدول العرب ّيــة ،هيئــة األمم املتّحــدة للمــرأة) ومم ّثلــي
اجلامعــة العرب ّيــة وكذلــك املداخــات والتوصيــات مــن
املشــاركني واملشــاركات ،علــى أن التقـ ّـدم الثابــت والســريع
فــي برنامــج املســاواة بــن اجلنســن وتعزيــز مشــاركة
النســاء فــي القطــاع العــا ّم لَضــرورةٌ تنمو ّيــة للمنطقــة بعــد
عــام .2011
فــي مجــال التشــريعُ ،قــ ِّد َم إشــراك شــريحة واســعة مــن
القانونــي
األطــراف املعن ّيــة فــي احلــوار حــول اإلصــاح
ّ
والسياسـ ّـي الــازم لتســريع تعزيــز حقوق املــرأة في القانون
اإلقليمــي .جــاءت
الرئيســي للمشــروع
بوصفــه احملــور
ّ
ّ
قوانــن األحــوال الشــخص ّية كنقطــة بدايــة للحاجــة إلــى
مراجعــة ومناقشــة القوانــن الوطن ّيــة وأطر السياســات من
منظــور النــوع االجتماعـ ّـي .أبــدى املشــاركون واملشــاركات
ـص التناقــض بــن املعاهدات
آرا َءهــم وأفكارهــم فــي مــا يخـ ّ
الدول ّيــة واملواثيــق التــي صادقــت عليهــا الــدول العرب ّيــة
والتشــريعات وأطــر السياســات الوطن ّيــة التــي مت ّيــز ضــد
النســاء مــن خــال الفشــل في حمايتهـ ّـن ومتكينهـ ّـن .ذكرت
قوانــن اجلنســ ّية واألحــوال الشــخص ّية كحجــر أســاس
ـريعي فــي معظــم دول املنطقــةُ .
وشـ ِّد َد علــى
للتمييــز التشـ ّ
أن وضــع النســاء فــي دول كفلســطني ولبنــان يتفاقــم بســبب
وجــود قوانــن متعــ ِّددة ومتضاربــة .تطــ ّرق املشــاركون
واملشــاركات إلــى اإلصالحــات التشــريع ّية املســتحدثة
فــي تونــس واجلزائــر قــد ســاعدت فــي متكــن النســاء إ ّال
أن الريف ّيــات ال يزلــن غيــر متم ّكنــات نتيجــة تأثيــر القيــم
األبو ّيــة وانتشــار األ ّم ّيــة القانون ّيــة .وفــي ختــام اجللســة
اتّفــق املشــاركون واملشــاركات علــى أن املكتســبات القانون ّية
ضعيفــة وتهديدهــا ســهل ،لــذا دعــم الكتــل السياســ ّية
املؤ ّثــرة مطلــوب لضمــان عمل ّيــة اســتمرار اإلصــاح
االجتماعــي.
والقانونــي املراعــي للنــوع
التشــريعي
ّ
ّ
ّ

مشاورة إقليمية

المستقبل الذي نريده :حقوق وتمكين
والفعالة للمرأة العربية في الحياة العامة “
” تعزيز المشاركة الشاملة
ّ

تنــاول املشــاركون واملشــاركات كذلــك النقــاش حــول
احلاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي عمــل آل ّيــات املســاواة بــن
مؤسســات لزيــادة فاعل ّيتهــا
اجلنســن ومــا يتبعهــا مــن ّ
واســتدامتها .عوامــل الضعــف فــي مواقــع هــذه اآلل ّيــات
ومحدود ّيــة املــوارد املال ّيــة والبشــر ّية وقلّــة التنســيق بــن
احلــد مــن تأثيــر
اآلل ّيــات اخملتلفــة قــد أ ّدت م ًعــا إلــى
ّ
احلركــة النســائ ّية فــي السياســات ومــن مصداقيتهــا وطن ًّيا
ودول ًّيــا .اتّفــق املشــاركون واملشــاركات علــى أه ّم ّيــة حشــد
قــدرات هــذه اآلل ّيــات وأصواتهــا ليكــون تأثيرهــا أقــوى
علــى املســتويني الوطنـ ّـي واإلقليمـ ّـي والدولـ ّـي .فــي هــذا
اإلطــار شــ ّدد املشــاركون واملشــاركات علــى الــدور املهــم
الــذي ميكــن أن تؤ ِّديَــه آل ّيــات النهــوض باملــرأة فــي مراجعــة
اخلطــاب واللغــة املســتخدمة عنــد التط ـ ّرق إلــى املســاواة
بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة للتأ ُّكــد مــن أن خطــاب النــوع
االجتماعـ ّـي املســتخدم ال يصــل بشــكل مبهــم وغيــر مفهوم.
مت ذكــر اســتخدام الفــن كاجلدار ّيــات ،والرســوم البيان ّيــة،
فــي بــاب طــرق االتّصــال الف ّعالــة خملاطبــة شــرائح أكبــر
مــن اجملتمــع ولــرد اال ّدعــاءات القائلــة بــأن حقــوق املــرأة
معارضــة حلقــوق الرجــل أو لإلســام.
كان موضــوع مشــاركة املــرأة فــي العمل ّيــة السياس ـ ّية وفــي
صنــع القــرار محـ ّ
ـط اهتمــام ومناقشــة مــن قبــل املشــاركني
واملشــاركات مــن خــال األمثلــة التــي قدمــت حــول التدابيــر
ّ
املدنــي لتعزيــز
ومنظمــات اجملتمــع
التــي تبنّتهــا الدولــة
ّ
مشــاركة النســاء السياس ـ ّية فــي عمل ّيــة إدارة احلكــم .مت
فــي هــذا اإلطــار ذكــر نظــام الكوتــا النســائ ّية ووصــول
النســاء إلــى العمل ّيــة االنتخاب ّيــة كتدابيــر مه ّمــة لزيــادة
متثيــل النســاء فــي «مواقــع مؤ ِّثــرة فــي صنــع القــرار».
ـص الكوتــا اعتــرف املشــاركون بضــرورة القيــام
وفــي مــا يخـ ّ
بتدابيــر إضاف ّيــة لترجمتهــا إلــى مكتســبات للنســاء.
مثــل تلــك التدابيــر دور اإلعــام فــي تعزيــز صــورة املــرأة
كسياسـ ّية ف ّعالــة وكــون الهيئــات االنتخاب ّيــة مراعيــة للنــوع
االجتماعــي
االجتماعــي لضمــان أن هنالــك وع ًيــا للنــوع
ّ
ّ
فــي تخطيــط وتنفيــذ االنتخابــات ووجــود قوانــن انتخاب ّيــة
تتطلّــب مــن األحــزاب السياس ـ ّية ضمــان مشــاركة ف ّعالــة
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للنســاء فــي االنتخابــات احمللّ ّيــة والوطن ّيــة وإنشــاء صنــدوق
املالــي للنســاء املرشــحات إضافــ ًة إلــى
لتوفيــر الدعــم
ّ
تدابيــر أخــرى ستســاهم فــي فتــح اجملــال أمــام مشــاركة
املــرأة .ومــن الطــرق التــي مت ذكرهــا لتعزيــز وصــول املــرأة
إلــى العمل ّيــة االنتخاب ّيــة أه ّم ّيــة التواصــل مــع الســلطات
االنتخاب ّيــة والتشــديد علــى دعــم وجــود النســاء فــي كا ّفــة
مســتويات إدارة االنتخابــات لضمــان أن تكــون مراكــز
مرحبــة وآمنــة للنســاء .وفــي
التســجيل واالقتــراع أماكــن ّ
متعــدد
ختــام اجللســة مت التشــديد علــى أن وجــود نهــج
ّ
اجلوانــب يبنــي حتالفــات حــول قضايا العدالــة االجتماع ّية
األخــرى لتوســيع قاعــدة العمــل مــع حتالفــات محتملــة
أخــرى كمجموعــات حقــوق اإلنســان ورجــال السياســة
واألحــزاب السياســ ّية واالتّحــادات الع ّمال ّيــة والنقابــات
املهن ّيــة .ومت التركيــز علــى أه ّم ّيــة إجــراء مســح سياسـ ّـي
لتحديــد دائــرة التحالفــات احملتملــة واملعارضــن كإجــراء
مه ـ ٍّم لفاعل ّيــة الضغــط فــي اتّجــاه تعزيــز مشــاركة النســاء
فــي احليــاة العا ّمــة.
خــال جلســة املــرأة والســام واألمــن ذكــر عــدد مــن
امللحــة كتح ّديــات تواجههــا مجموعــات النســاء
القضايــا ّ
فــي دعــم تفعيــل قــرارات األمم املتّحــدة وصياغــة خطــط
العمــل الوطن ّيــة .كانــت القض ّيــة الرئيســ ّية التــي ذكرهــا
احلضــور هــي غيــاب الترابــط بــن خطــاب اجملتمــع
ّ
ومنظمــات
الدولــي وسياســاته مبــا يشــمل احلكومــات
ّ
األمم املتّحــدة .مــن األمثلــة علــى ذلــك مــا يتعلّــق
بالتطبيــق احملــدود فــي عمل ّيــات حفــظ الســام وسياســات
الداعمــن ومتويالتهــم غيــر املســتدامة وفشــل مه ّمــات
حفــظ الســام فــي حمايــة النســاء مــن العنــف املبنـ ّـي علــى
النــوع االجتماعـ ّـي ،كذلــك غيــاب آل ّيــات املراقبــة وإعــداد
التقاريــر جمللــس األمــن عــن تطبيــق قــرارات األمم املتّحــدة
حــول املــرأة والســام واألمــن .كمــا ُذكــرت احلاجــة إلــى
وضــع تدابيــر أخــرى لضمــان محاســبة أقــوى ّ
ملنظمــات
األمم املتّحــدة فــي تطبيــق القــرار وتنــاول موضــوع عــدم
تق ّيــد احلكومــات بالتزاماتهــا الدول ّيــة .ش ـ ّدد املشــاركون
واملشــاركات علــى أنــه فــي بعــض الــدول أ ّثــر القــرار
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 1325وقــرارات أخــرى بشــكل إيجابـ ّـي فــي تعزيــز مكانــة
ّ
املدنــي
ومنظمــات اجملتمــع
بعــض اجملموعــات النســائ ّية
ّ
وشــجعت احلكومــات علــى اتّخــاذ خطــوات إيجاب ّيــة فــي
اتّجــاه تعزيــز عمل ّيــة شــاملة إلدارة احلكــم .إ ّنمــا فــي دول
أخــرى كانــت احلكومــات أق ـ ّل اســتجاب ًة إلشــراك النســاء
فــي العمل ّيــة الســلم ّية لــذا طالــب املشــاركون اجملتمــع
الدولـ ّـي بالدعــوة إلــى العمــل نياب ـ ًة عــن النســاء فــي دعــم
«بيــان النقــاط العشــر عــن حقــوق وأمــن املــرأة» الصــادر
عــن الشــبكة اإلقليم ّيــة العرب ّيــة للمــرأة والســام واألمــن
التــي أُط ِل َقــت عــام .2011
نُ ِّظ َمــت جلســتان بالتــوازي ملناقشــة متكــن املــرأة
ـادي
ـادي ،ر ّكــزت إحداهمــا علــى التمكــن االقتصـ ّ
االقتصـ ّ
للمــرأة – سياســات االقتصــاد الكلّـ ّـي والقيــود االجتماع ّيــة
لتحســن إدمــاج املــرأة فــي االقتصــاد؛ والثانيــة علــى
ـادي للمــرأة :التوظيــف والريــادةُ .شـ ِّـد َد
التمكــن االقتصـ ّ
فــي اجللســتني علــى الوجــود غيــر املتكافــئ للنســاء
ـمي كنــوع مــن أنــواع
العصام ّيــات فــي القطــاع غيــر الرسـ ّ
االجتماعــي للسياســات
العمــى واحليــاد جتــاه النــوع
ّ
االقتصاد ّيــة الكلّ ّيــة وعلــى التأثيــر احملــدود الســتراتيجيات
الوطنــي فــي إدمــاج النســاء فــي
االقتصــادي
التمكــن
ّ
ّ
ـمي .يشــكل قطــاع االقتصــاد غيــر
قطــاع االقتصــاد الرسـ ّ
ـمي ثلــث النشــاطات االقتصاد ّيــة فــي املنطقــة .شـ ّدد
الرسـ ّ
املشــاركون واملشــاركات فــي كال اجللســتني علــى احلاجــة
الرســمي وإنشــاء نقابــات أو
إلــى تنظيــم القطــاع غيــر
ّ
اتّحــادات لتمثيــل مصالــح العاملــن والعامــات وحمايتهــا.
كذلــك ذكــر فــي اجللســتني ضعــف تشــجيع عمــل النســاء
ومــن ثَـ ّم احلاجــة إلــى تفعيــل دور الرجــال فــي عمل ّيــة وضــع
سياســات اقتصاد ّيــة مراعيــة للنــوع االجتماعـ ّـي .متحــور
النقــاش فــي اجللســة األولــى حــول نوع ّيــة سياســات
ــي الــذي حتتاجــه املنطقــة العرب ّيــة
االقتصــاد الكلّ ّ
والتدابيــر التشــريع ّية والتقن ّيــة املطلوبــة لضمــان إدمــاج
االقتصــادي
االجتماعــي فــي عمل ّيــة التخطيــط
النــوع
ّ
ّ
وعمل ّيــات املوازنــة فــي سياســات التشــغيل وباألخــص
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مشـاركــة

التابعــة لقطــاع الصناعــة .مت التركيــز علــى أه ّم ّيــة تشــجيع
الريــادة النســائ ّية وتشــغيل النســاء فــي قطاعــات الصناعــة
املتطـ ّورة كونهــا أساسـ ّية لتمكــن النســاء .أ ّمــا في اجللســة
الثانيــة فتمحــور النقــاش حــول أشــكال دعــم الريــادة
النســائ ّية ،وتنظيــم عمل ّيــات اإلنتــاج لضمــان اإلدراك
االقتصــادي .مت إلقــاء الضــوء
الكامــل لنشــاط النســاء
ّ
علــى عــدد مــن املبــادرات املدعومــة واجمل ّربــة مــن قبــل
ّ
ـاص
احلكومــات
ومنظمــات اجملتمــع املدنـ ّـي والقطــاع اخلـ ّ
ضمــن إطــار املســؤول ّية االجتماع ّيــة للشــركات .ض ّمــت
مثــل تلــك املبــادرات حاضنــات األعمــال الوليــدة ،التوجيــه
واإلرشــاد فــي األعمــال ،وإدمــاج العصام ّيــة أو الريــادة فــي
مناهــج املــدارس واجلامعــات ،والتمويــل األصغر ،وخدمات
تطويــر األعمــال .مت التشــديد فــي اجللســتني علــى الــدور
تقــدم متكــن املــرأة
املهــ ّم الــذي تؤ ّديــه التكنولوجيــا فــي ّ
ـص فــي اجللســة الثانيــة إذ مت احلديــث
االقتصـ ّ
ـادي وباألخـ ّ
عــن الهواتــف النقّالــة وحلــول تكنولوجيــا املعلومــات لدعــم
الريــادة واملعرفــة املال ّيــة وتوافــر آل ّيــات آمنــة للدفــع
اخلاصــة
والتوفيــر .جــاء صــوت املــرأة ذات االحتياجــات
ّ
ليغنــي النقاشــات فــي اجللســة الثانيــة حــول حقــوق املــرأة
االقتصاد ّيــة حيــث أشــار املشــاركون واملشــاركات إلــى نــدرة
اخلاصــة فــي
الفــرص املتاحــة للنســاء ذوات االحتياجــات
ّ
أن متكــن هــذه الشــريحة مــن النســاء،
املنطقــة مدركــن ّ
إضافــ ًة إلــى كونــه ح ًّقــا إنســان ًّيا ،لَيُشــ ّكل قيمــ ًة مضافــ ًة
كبيــرة إلــى االقتصــاد.
خــال جلســة املــرأة واإلســام مت التشــديد علــى أه ّم ّيــة
املقاربــة مــا بــن قيــم املنطقــة اإلســام ّية واملعاييــر
الدول ّيــة املنبثقــة مــن االتّفاق ّيــات الدول ّيــة حلقــوق اإلنســان
اخلاصــة باملــرأة كمــا أُشــي َر إلــى إدراك األمم
واإلعالنــات
ّ
املتّحــدة لــدور الديــن فــي تشــكيل اإلطــار العــا ّم للمنطقــة
مبــا يشــمل السياســات والقوانــن وعالقــات النــوع
االجتماعــي .رفــض املشــاركون واملشــاركات االعتــراف
ّ
ـامي واتّفاق ّيات
ـ
اإلس
الفقه
مبادئ
ـن
ـ
ب
ـارض
ـ
تع
أي
بوجــود ّ
ّ
ومعاهــدات حقــوق اإلنســان مشــيرين إلــى االعتــراف
بعامل ّيــة حقــوق املــرأة اإلنســان ّية وشــرع ّية املطالــب
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والتمثيــل العــادل ضمــن وثيقــة األزهــر الشــريف وإعــان
االســكندر ّية حلقــوق املــرأة فــي اإلســام .مت التطـ ّرق إلــى
اخملــاوف حــول صعــود اخلطابــات والتفســيرات الدين ّيــة
الرجع ّيــة وتأثيرهــا فــي تقـ ّـدم حقــوق املــرأة .كان هنالــك
اتّفــاق حــول احلاجــة إلــى منــوذج جديــد لفهــم اإلســام
ميكــن أن يســتفيد مــن إعــادة قــراءة النصــوص الدين ّيــة
االجتماعــي .شــ ّدد
والفقــه بشــكل أكثــر مراعــاة للنــوع
ّ
املشــاركون واملشــاركات علــى األه ّم ّيــة القصــوى لتفعيــل
دور العلمــاء فــي عمل ّيــة مراجعــة التشــريعات ومضمــون
وشــددوا
اإلعــام واملناهــج الدراســ ّية فــي املــدارس.
ّ
بالقــدر نفســه مــن األه ّم ّيــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا
املعلومــات فــي الوصــول وتثقيــف شــرائح مختلفــة حــول
قضايــا النــوع االجتماعـ ّـي متاشـ ًيا مــع التفســيرات املعتدلــة
ـامي) .كانــت
للنصــوص الدين ّيــة والشــريعة (الفقــه اإلسـ ّ
النقاشــات غن ّيــة ومتن ّوعــة عبــر العمــل الــذي قامــت بــه
ّ
املنظمــات الدين ّيــة أو القائمــة علــى العقيــدة
مختلــف
واجلامعــات واجملموعــات اخملتلفــة فــي املنطقــة وعامل ًّيــا
فــي مجــال حقــوق املــرأة واملقاربــة بــن القيــم العامل ّيــة
الدينــي والثقافــة.
واإلميــان
ّ

استنتاج
خرجــت املشــاورة اإلقليم ّيــة برســالة مه ّمــة محورهــا أن
متكــن املــرأة وإدماجهــا الكامــل فــي الشــأن العــا ّم هــو
جوهــر التنميــة املســتدامة فــي املنطقــة .فــي هــذا اإلطــار
مت التشــديد فــي النقاشــات والتوصيــات علــى أه ّم ّيــة
إنشــاء آل ّيــات وطن ّيــة وإقليم ّيــة ملراقبــة وكشــف التمييــز
القائــم علــى النــوع االجتماعـ ّـي والعنــف ضـ ّد املــرأة .جــاء
إنشــاء مراصــد وجلــان وطن ّيــة لتوثيــق وكشــف انتهــاكات
مقدمــة التوصيــات .مت التشــديد علــى
حقــوق املــرأة قــي ّ
أه ّم ّيــة حشــد األصــوات وتوحيــد الكلمــة كاســتراتيجية
مه ّمــة لضمــان فاعل ّيــة جهــود مناصــرة النســاء وصدق ّيتهــا.
كذلــك ّ
متــت التوصيــة بدعــم تطبيــق إعالنــي القاهــرة
واجلزائــر وإنشــاء ودمــج الشــبكات واملنابــر الوطن ّيــة
واإلقليم ّيــة ،مبــا فيهــا الشــبكة العرب ّيــة اإلقليم ّيــة للمــرأة
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والســام واألمــن ،ووحــدة إدارة األزمــات التابعــة جلامعــة
الــدول العرب ّيــة ،ومنبــر املــرأة اإلعالمــي اإلقليمـ ّـي املقتــرح.
كمــا اقتُـ ِـرح إنشــاء حتالفــات والعمــل بالتعــاون مــع شــركاء
موجوديــن وغيــر تقليد ّيــن لدعــم مشــاركة النســاء فــي
صياغــة برامــج اجتماع ّيــة واقتصاد ّيــة .ومت التشــديد على
أه ّم ّيــة اســتخدام التكنولوجيــا والفــن كوســيلة للتواصــل
والوصــول إلــى اجملتمعــات واجلماعــات امله ّمشــة .وأخيـ ًرا
شــدد املشــاركون واملشــاركات علــى أه ّم ّيــة أن يتبنّــى
ّ
االجتماعــي لغــة بعيــدة عــن الغمــوض
خطــاب النــوع
ّ
واإلبهــام ويحتــرم ثقافــة املنطقــة ،مر ِّكزيــن علــى تفعيــل
دور الرجــال والنســاء فــي إعــادة قــراءة النصــوص الدين ّيــة
االجتماعــي.
اإلســامي بشــكل يراعــي النــوع
والفقــه
ّ
ّ

مقدمة
ّ
عقــد برنامــج األمم املتّحــدة اإلمنائـ ّـي – املكتــب اإلقليمـ ّـي
للــدول العرب ّيــة ،فــي اخلامــس والســادس مــن نيســان/
أبريــل  2014فــي ع ّمــان ،األردن ،مشــاور ًة إقليم ّيــة ملناقشــة
مبــادرة تقـ ّـدم بهــا حتــت عنــوان «تعزيــز مشــاركة النســاء
الشــاملة والف ّعالــة فــي احليــاة العا ّمــة» ،يُشــار إليهــا فــي مــا
يلــي باســم مشــروع «مشــاركة» .جــاء انعقــاد هــذه املشــاورة
بعــد االنتهــاء مــن اجتمــاع عقدتــه وحــدة إدارة األزمــات فــي
جامعــة الــدول العرب ّيــة ملناقشــة مخرجــات مشــروع مي ّولــه
االتّحــاد األوروبـ ّـي وين ِّفــذه املكتــب اإلقليمـ ّـي لبرنامــج األمم
اإلمنائــي فــي الــدول العرب ّيــة علــى مــدى ثــاث
املتّحــدة
ّ
ســنوات .حظيــت املشــاورة اإلقليم ّيــة مبشــاركة نخبــة مــن
مم ّثلــن ومم ّثــات عــن جامعــة الــدول العرب ّيــة وأطــراف
عــدة معن ّيــة باملوضــوع إلبــداء اآلراء وإثــراء النقــاش
ّ
باخلبــرات الغن ّيــة اخملتلفــة.
الهــدف املباشــر مــن املشــاورة هــو تبــادل اآلراء لصياغــة
مبــادرة إقليم ّيــة حــول املــرأة فــي املنطقــة العرب ّيــة.
ولتحقيــق هــذا الهــدف ِ
ــي  160مشــار ًكا ومشــاركة
دع َ
مــن  16دولـ ًة ملناقشــة اإلطــار العــا ّم واملوضوعــات احملـ ّددة
للعمــل والتركيــز عليهــا وآل ّيــات التنســيق واملشــاركة
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اإلمنائــي –
والــدور املتو ّقــع مــن برنامــج األمم املتّحــدة
ّ
اإلقليمــي للــدول العرب ّيــة ومكاتــب برنامــج األمم
املكتــب
ّ
االمنائــي األخــرى .ض ّمــت املشــاورة مشــاركة
املتّحــدة
ّ
ّ
ّ
كل مــن ممثلــن وممثــات مــن البرنامــج اإلقليمـ ّـي للــدول
العرب ّيــة – مكتــب نيويــورك ومكاتــب برنامــج األمم املتّحــدة
االمنائــي األخــرى ،وهيئــة األمم املتّحــدة للمســاواة بــن
ّ
اجلنســن ومتكــن املــرأة ،وغيرهــا مــن وكاالت األمم
املتّحــدة .كذلــك ض ّمــت ناشــطني وناشــطات فــي مجــال
حقــوق املــرأة ،وأكادمي ّيــن وأكادمي ّيــات ،وجهــات داعمــة،
ـاص.
ومم ّثلــن ومم ِّثــات مــن القطاعــن احلكومـ ّـي واخلـ ّ
نوقشــت األســباب الكامنــة وراء قصــور املشــاركة فــي
َ
املواطنــة الكاملــة للمــرأة
احليــاة العا ّمــة وانتقــاص حقــوق
فــي املنطقــة العرب ّيــة وصياغــة مشــروع «مشــاركة» املمت ـ ّد
علــى ثــاث ســنوات والهــادف إلــى إلقــاء الضــوء علــى
العوائــق الهيكل ّيــة التــي تؤ ّثــر فــي املســاواة بــن اجلنســن
ومتكــن املــرأة فــي املنطقــة العرب ّيــة.
ـت
تض ّمنــت املشــاورة لليومــن
ّ
احملد َديــن جلســة عا ّمــة وسـ ّ
جلســات حــول مواضيــع ّ
تغطــي حصيلــة املشــروع العا ّمــة
التقــدم عبــر تخفيــض الالمســاواة بــن
(«يُحقَّــق تســريع
ّ
اخلاصــة
اجلنســن ودعــم متكــن املــرأة )».و ُمخ َرجاتِــه
ّ
األربعــة:
ُمخ ـ َرج  1تســريع اإلجــراءات املســتندة إلــى األد ّلــة لدعــم
املســاواة بــن اجلنســن وتعزيــز مشــاركة املــرأة االقتصاد ّية
واالجتماع ّيــة والسياس ـ ّية.
ُمخــ َرج  2إنشــاء أُطــر وشــبكة ســام وأمــان للمــرأة مــن
ـري وتعزيــز املســاواة فــي اللجــوء
أجــل تعزيــز األمــن البشـ ّ
إلــى القضــاء.
ُمخــ َرج  3توليــد املعرفــة لبرامــج التوجيــه والتشــبيك
املؤسســات
مــن أجــل دعــم املشــاركة الف ّعالــة للمــرأة فــي
ّ
املدني،
الوطن ّيــة ،واجلمع ّيــات املهن ّيــة ،واإلعــام ،واجملتمــع
ّ
اخلــاص.
والقطــاع
ّ
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ُمخــ َرج  4وضــع اســتراتيجيات تضمــن اســتفادة املــرأة
مــن اإلنعــاش املبكــر ومــن العــودة الســريعة إلــى مســارات
التنميــة املســتدامة.
ض ّمــت املشــاورة ً
أيضــا جلســة عا ّمــة حــول املــرأة واإلســام
اإلقليمــي لبرنامــج األمم املتّحــدة
بتنظيــم مــن املكتــب
ّ
اإلمنائ ّــي فــي الــدول العرب ّيــة اعترا ًفــا بأه ّم ّيــة اخلطــاب
الدينـ ّـي فــي حتديــد أدوار اجلنســن فــي املنطقــة العرب ّيــة
وأه ّم ّيــة إلقــاء الضــوء علــى التفســيرات اخملتلفــة املتشـ ّـددة
اإلســامي التــي قــد تشــ ِّرع التمييــز القائــم علــى
للديــن
ّ
االجتماعــي والالمســاواة .أدار اجللســة الدكتــور
النــوع
ّ
عــادل عبــد اللطيــف رئيــس قســم البرامــج اإلقليم ّيــة فــي
اإلقليمــي للــدول العرب ّيــة التابــع لبرنامــج األمم
املكتــب
ّ
اإلمنائــي.
املتّحــدة
ّ
مت ّيــزت املشــاورة اإلقليم ّيــة بتفاعلهــا بــن املشــاركني
واملشــاركات ،و ُوضــع عــدد مــن التوصيــات الكتاب ّيــة
والشــفه ّية تُــد َرس بتــأنٍّ أثنــاء صياغــة وثيقــة املشــروع.
خرجــت املشــاورة اإلقليم ّيــة برســالة مه ّمــة محورهــا أن
متكــن املــرأة وإدماجهــا الكامل في الشــأن العــا ّم هو جوهر
التنميــة املســتدامة فــي املنطقــة العرب ّيــة .شـ ّدد املشــاركون
واملشــاركات علــى أه ّم ّيــة إنشــاء آل ّيــات وطن ّيــة وإقليم ّيــة
االجتماعــي
ملراقبــة وكشــف التمييــز القائــم علــى النــوع
ّ
والعنــف ضــد املــرأة ،وعلــى أه ّم ّيــة تشــكيل حتالفــات بــن
املؤسســات
ق ـ ًوى جديــدة وناشــئة وبــن مم ّثلــن ومم ّثــات
ّ
الدين ّيــة وذلــك مــن أجــل مناصــرة حقــوق املــرأة اإلنســان ّية.
يقـ ّدم التقريــر نظــرة عا ّمــة ملــا جــاء فــي املشــاورة اإلقليم ّيــة
ّ
صــا ألهــ ّم املوضوعــات التــي مت إلقــاء الضــوء
وملخ ً
عليهــا فــي ك ّل جلســة إضافــ ًة إلــى توصيــات املشــاركني
اإلقليمــي لبرنامــج األمم املتّحــدة
واملشــاركات واملكتــب
ّ
اإلمنائــي فــي الــدول العرب ّيــة.
ّ
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عامة
جلسة ّ
الكلمات الترحيب ّية

جــاءت الكلمــات الترحيب ّيــة الثــاث لتؤ ّكــد أ ّنــه علــى الرغــم
مــن اإلدراك املتزايــد أله ّم ّيــة املســاواة بــن اجلنســن فــي
نشــر وإدراك الدميقراط ّيــة وحقــوق اإلنســان فــي املنطقــة
يتـ ّم التنــازل عــن حقــوق املــرأة فــي مقابــل حقــوق وأولو ّيــات
أخــرى .ال تــزال النســاء خلــف الرجــال فــي ش ـتّى نواحــي
املشــاركة فــي احليــاة العا ّمــة وفــي معظــم الــدول فــي
املنطقــة ال يزلــن يتع ّرضــن ألشــكال مختلقــة مــن العنــف
ـدي
ـري مبــا فيــه مــن اعتــداء جسـ ّ
فــي القطــاع العــا ّم واألسـ ّ
واغتصــاب وقتــل .وأ ّكــدت األســتاذة رمي أبــو حســان وزيــرة
األردن أه ّم ّيــة العمــل املشــترك
التنميــة االجتماع ّيــة فــي
ّ
بــن النســاء والرجــال علــى اختــاف أدوارهــم وأدوارهـ ّـن
لتحقيــق التكامــل والتــآزر بــن القطاعــات واجملــاالت
اخملتلفــة .وأنهــت معاليهــا الكلمــة بالتأكيــد أن هــذا
العصــر هــو «عصــر النســاء».
بعــد االستشــهاد بوثيقــة األهــداف اإلمنائ ّيــة لأللف ّيــة لعــام
« 2010نحــن نــدرك أن املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن
املــرأة ومتتّعهــا بكامــل حقوقهــا اإلنســان ّية والقضــاء علــى
واالجتماعــي
االقتصــادي
الفقــر هــي ضرور ّيــة للتطــ ّور
ّ
ّ
مبــا فيــه حتقيــق األهــداف اإلمنائ ّيــة لأللف ّيــة» حت ّدثــت
الدكتــورة ســميرة التويجــري حــول أه ّم ّيــة حتويــل الرؤيــة
واألقــوال أفعــاالً بإنشــاء هيئــة األمم املتّحــدة للمــرأة عــام
 ،2010إذ هــي الوكالــة املعن ّيــة باملســاواة بــن اجلنســن
إقليمــي ومكاتــب حــول العالــم.
ومتكــن املــرأة بحضــور
ّ
كمــا تطمــح د .التويجــري إلــى أن يصبــح املكتــب اإلقليمـ ّـي
لهيئــة األمم املتّحــدة للمــرأة مرك ـزًا للمعرفــة عبــر إصــدار
البحــوث وتقــدمي املشــاورات املبن ّيــة علــى األد ّلــة فــي
شــأن السياســات البرامج ّيــة وتوفيــر اخلبــرات التقن ّيــة
لــوكاالت األمم املتّحــدة ،واإلســكوا ،وجامعــة الــدول
ـاص
العرب ّيــة ،واحلكومــات ،واجملتمــع املدنـ ّـي والقطــاع اخلـ ّ

فــي مجــال حقــوق املــرأة .فــي هــذا اإلطــار أعلنــت د.
أن هيئــة األمم املتّحــدة للمــرأة تقــود عمل ّيــة
التويجــري ّ
وضــع تقريــر إقليمـ ّـي شــامل عــن وضــع املــرأة فــي املنطقــة
منســق بــن الــوكاالت.
العرب ّيــة كجهــد ّ
ر ّكــزت الدكتــورة ســيما بحــوث ،األمــن العــا ّم املســاعد
لــأمم املتّحــدة ومديــرة مكتــب الــدول العرب ّيــة اإلقليمـ ّـي
لبرنامــج األمم املتّحــدة االمنائـ ّـي علــى الــدور امله ـ ّم الــذي
تهميشــهن فــي
أ ّدتــه النســاء خــال الثــورات العرب ّيــة ثــ ّم
ّ
العمل ّيــة االنتقال ّيــة والدســتور ّية ،كمــا فــي مســا َر ِي األمــن
والســام .تناولــت د .بَحــوث اســتمرار التهميــش الــذي
أقصــى النســاء عــن مواقــع عمل ّيــة صنــع القــرار مبــا
الرســمي ،مــا
مؤسســات إدارة احلكــم والقطــاع
فيهــا
ّ
ّ
َ
يؤ ّثــر ســل ًبا فــي تط ـ ُّور املنطقــة .مــن ث ـ ّم ،ونتيجــة التعلّــم
مــن أخطــاء املاضــي والبنــاء علــى النجاحــات احملقّقــة،
يجــب أن تنطلــق صياغــة مشــروع «مشــاركة» مــن املعرفــة
واجلــرأة ملواجهــة الالمســاواة املمنهجــة بــن اجلنســن فــي
مختلــف اجملــاالت ،السياسـ ّية واالقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة.
اختتمــت د .بَحــوث كلمتهــا االفتتاح ّيــة بتوجيــه حت ّية إعزاز
وباألخــص املــرأة
وتقديــر إلــى املــرأة فــي مناطــق النــزاع
ّ
الفلســطين ّية والصومال ّيــة والســودان ّية والليب ّيــة والســور ّية
واللبنان ّيــة والعراق ّيــة بســبب مــا تعايشــه وتتح ّملــه حلمايــة
أســرهن واحملافظــة علــى اله ّو ّيــة وســامة مجتمعاتهــن.
ّ
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ّ

مشـاركــة

التحضيرية
الجلسة
ّ
متهيد الطريق للمشاورة

بــدأت اجللســة بعــرض فيلــم قصيــر بدعــم مــن برنامــج
اإلمنائــي بعنــوان «تغييــر االختــاف».
األمم املتّحــدة
ّ
يفتتــح الفيلــم بحــوار بــن جنينــن ذكــر وأنثــى حــول كل
أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات منــذ الــوالدة مــرو ًرا
مبختلــف مراحــل احليــاة .يوضــح الفيلــم كيــف تتأ ّثــر أدوار
االجتماعــي ويتــم اكتســابها
االجتماعــي بالواقــع
النــوع
ّ
ّ
مــن خــال عمل ّيــة التنشــئة االجتماع ّيــة .ينتهــي احلــوار
ـأن التمييــز بــن أدوار اجلنســن
باقتنــاع اجلنــن الذكــر بـ ّ
واملســؤول ّيات والفــرص واالمتيــازات علــى أســاس النــوع
االجتماعــي لَغايــ ٌة فــي الظلــم.
ّ

تفاعــل املشــاركون واملشــاركات مــع محتــوى الفيلــم بشــكل
املوجهــة ومباشــرتها ،ومت
إيجابــي لبســاطة الرســائل
ّ
ّ
اســتكمال اجللســة بكلمــة رئيســ ّية مــن د .عــادل عبــد
اللطيــف مديــر البرامــج اإلقليم ّيــة فــي برنامــج األمم
اإلقليمــي للــدول العرب ّيــة،
اإلمنائــي – املكتــب
املتّحــدة
ّ
ّ
م ّهــد فيهــا جللســات املشــاورة ،مســتذك ًرا املطالبــات األولى
لتحــ ّرر املــرأة فــي املنطقــة ابتــداء مــن قاســم أمــن فــي
مصــر فــي عــام  1899وبعــد ثالثــن عامــا فــي تونــس مــن
قبــل طــه حــداد .ر ّكــز د .عبــدا للطيــف علــى ثــاث نقائــص
رئيســ ّية ُذكــرت فــي تقريــر التنميــة اإلنســان ّية العرب ّيــة
للعــام  :2002احل ّر ّيــة واملعرفــة ومتكــن املــرأة .تنــاول
كذلــك التقـ ّدم البطــيء للمســاواة بــن اجلنســن فــي القــرن
املاضــي واســتمرار املشــاركة الضعيفــة للمــرأة فــي القطــاع
أن تســريع هــذه اجلدولــة ومتكــن املرأة
العــا ّم مشـ ِّد ًدا علــى ّ
ملحــة
ألخــذ دور أكثــر فاعل ّيــة فــي احليــاة العا ّمــة ضــرورة ّ
للتنميــة فــي املنطقــة ملــا بعــد  .2011يهــدف املشــروع
االمنائــي «مشــاركة»
اإلقليمــي لبرنامــج األمم املتّحــدة
ّ
ّ
إلــى دعــم اجلهــود الوطن ّيــة لبنــاء نظــام اجتماعـ ّـي تشــارك
النســاء فــي بلورتــه .وأوضــح دز عبد اللطيــف أن احلصيلة
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اخلاصــة األربعــة
العا ّمــة للمشــروع اإلقليمـ ّـي واملُخ َرجــات
ّ
قــد صيغــت لتنــاول الفجــوات التــي نوقشــت فــي مختلــف
العمل ّيــات التشــاور ّية ،مبــا فيهــا مشــاورات مــا بعــد .2015
ضمــن هــذا اإلطــار ســيعمل املشــروع علــى دعــم وتشــجيع
التــآزر بــن األطــراف اخملتلفــة املعن ّيــة بإنتــاج وتوزيــع
التشــريعي
املعرفــة ،واملناصــرة والتشــبيك ،واإلصــاح
ّ
ـي حـ ّل النزاعــات
والسياسـ ّـي ،وإشــراك النســاء فــي عمل ّيتَـ ْ
والســام ،ومشــاركة املــرأة السياســ ّية واالقتصاد ّيــة.
يتنــاول مشــروع «مشــاركة» خطــاب املــرأة واإلســام ملــا
لــه مــن تأثيــر فــي التشــريعات ولكــون التق ـ ّدم فــي جــدول
أعمــال املــرأة فــي عــدد مــن دول املنطقــة كقوانــن األحــوال
الشــخص ّية قــد دعمــه رجــال ديــن معتدلــون ومــن خــال
تفســيرات مســتنيرة للنصــوص الدين ّيــة.
ختــم د.عبــد اللطيــف كلمتــه ســائ ً
ال املشــاركني واملشــاركات
علــى مــدى اليومــن أن ير ّكــزوا مداخالتهــم علــى تنــاول
التحديــات التــي تواجــه املــرأة فــي املنطقــة العرب ّيــة.
ّ

كلمة جامعة الدول العرب ّية

أشــارت الســفيرة هيفــاء أبــو غزالــة ،األمــن العــا ّم املســاعد
ورئيــس قطــاع اإلعــام جلامعــة الــدول العرب ّيــة ،إلــى
التعــاون الطويــل بــن جامعــة الــدول العرب ّيــة ،وبرنامــج
االمنائــي ،وهيئــة األمم املتّحــدة للمــرأة.
األمم املتّحــدة
ّ
وق ّدمــت د.أبــو غزالــة تصــ ُّو ًرا شــام ً
ال جملــاالت التعــاون
مــع دائــرة اإلعــام مبــا فيهــا تفعيــل «إعــان عقــد اجملتمــع
ّ
ـال لبرنامــج
املدنـ ّـي لألعــوام ،»2024-2014
ومخطــط أعمـ ٍ
«منصــة إعالم ّيــة إقليم ّيــة للنســاء»
مــا بعــد  ،2015وإنشــاء
ّ
وطموحاتهــن .ســيكون اليوبيــل
إليصــال همــوم النســاء
ّ
البالتينــي جلامعــة الــدول العرب ّيــة وإطــاق الراديــو
والتلفزيــون علــى اإلنترنــت عــام  2015فرصــة إلطــاق
املنصــة اإلعالم ّيــة التــي ســتكون ســاحة مفتوحــة للتعبيــر
ّ
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ّ

عــن اآلراء واكتشــاف وجهــات النظــر اخملتلفــة مــن خــال
منصــات إعالم ّيــة إليصــال صــوت املــرأة.
التشــبيك مــع ّ
ر ّكــزت د.أبــو غزالــة علــى معانــاة النســاء فــي مناطــق
إشــراكهن فــي العمل ّيــة الســلم ّية مــن
النزاعــات وأه ّم ّيــة
ّ
خــال املرحلــة الثانيــة ملشــروع «تعزيــز قــدرات جامعــة
الــدول العرب ّيــة لالســتجابة لألزمــات» والــذي يو ِّفــر إطــا ًرا
ّ
واملنظمــات
عا ًّمــا للتعــاون بــن جامعــة الــدول العرب ّيــة
املعن ّيــة باملــرأة والســام واألمــن .فــي هــذا اإلطــار ذكــرت
«الشــبكة العرب ّيــة للمــرأة والســام واألمــن» ،والتــي
تأسســت مــن خــال جهــود ّ
منظمــة كرامــة اإلقليم ّيــة فــي
عــام  2013بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العرب ّيــة ،وبرنامــج
االمنائــي ،وهيئــة األمم املتّحــدة للمــرأة.
األمم املتّحــدة
ّ
اجتمــع نســاء ورجــال ،ناشــطون وناشــطات ،قياد ّيــون
وقياد ّيــات ،مــن  14دولــة عرب ّيــة مبــا فيهــا األردن ،تونــس،
الســودان وجنــوب الســودان ،ســورية ،الصومــال ،العــراق،
فلســطني ،لبنــان ،ليبيــا ،مصــر ،املغــرب ،اليمــن ،للعمــل
م ًعــا علــى تطويــر ّ
خطــة عمــل وطن ّيــة حــول املــرأة والســام
إن دعــم الشــبكة وتطبيــق ّ
خطــة العمــل ســيف ّعالن
واألمــنّ .
االجتماعــي فــي حالــة
نظــم املســاءلة املســتجيبة للنــوع
ّ
النــزاع ومــا بعــد النــزاع.
ختا ًمــا أوضحــت الســفيرة أبــو غزالــة أن جامعــة الــدول
العرب ّيــة فــي صــدد تعديــل ميثاقهــا وأنظمتهــا وبرامجهــا
اخملتلفــة لتكــون فــي موقــع أكثــر فاعل ّيــة لدعــم التح ـ ّوالت
والعمل ّيــات الدميقراط ّيــة فــي املنطقــة .كذلــك أنشــأت
اجلامعــة إدارة مــن ّ
املدنــي وع ّينــت
منظمــات اجملتمــع
ّ
خاصــا لألمــن العــا ّم جلامعــة الــدول العرب ّيــة
مبعو ًثــا
ًّ
للتشــاور مــع ّ
املدنــي واالســتماع إلــى
منظمــات اجملتمــع
ّ
مطالبهــا وإيصــال توصياتهــا إلــى الق ّمــة العرب ّيــة .وتب ّنــت
املدنــي 2024-2014
اجلامعــة إعــان عقــد اجملتمــع
ّ
بخطــط عمــل محــ ّددة ترفــع إلــى قمــة جامعــة الــدول
العرب ّيــة فــي كانــون الثانــي  .2015ويهــدف إعــان العقــد
املدنــي ،إذ يضــم
إلــى تعزيــز الوعــي حــول دور اجملتمــع
ّ
حمــات وطن ّيــة لتشــجيع احلكومــات علــى إعطــاء اجملتمــع
املدنــي املســاحة لتطويــر خطــط عمــل ونشــاطات.
ّ

مشـاركــة

أعطــت الســفيرة أبــو غزالــة الكلمــة لألســتاذ طــارق
النابلســي ،رئيــس وحــدة التنســيق واملتابعــة للقطــاع
االجتماعـ ّـي وإدارة التنميــة والسياســات فــي جامعــة الــدول
العرب ّيــة ،الــذي حتــدث عــن إعــان القاهــرة  ،2014واص ًفــا
إ ّيــاه كخارطــة طريــق لتمكــن املــرأة فــي املنطقــة .وأعلــن
أ ّنــه ســيرفع إلــى الق ّمــة العرب ّيــة التنمو ّيــة واالقتصاد ّيــة
واالجتماع ّيــة فــي تونــس فــي شــهر كانــون الثانــي القــادم.
تكمــن أه ّم ّيــة اإلعــان ،وف ًقــا للمتحـ ِّـدث ،فــي أ ّنــه يشـ ّـدد
علــى العدالــة االجتماع ّيــة واحل ّر ّيــة وسياســات التمييــز
اإليجابــي مبــا يضمــن املشــاركة الفاعلــة وتعزيــز قــدرة
ّ
واحلــد
جلــان املــرأة ووحــدات املســاواة بــن اجلنســن
ّ
االجتماعــي .ودعــا هــذا
مــن العنــف القائــم علــى النــوع
ّ
اإلعــان إلــى العمــل م ًعــا كرجــال ونســاء للقضــاء علــى
جميــع أشــكال التمييــز واملنــاداة بتطبيــق االســتراتيجيات
ّ
واملؤشــرات لضمــان نشــر العدالــة االجتماع ّيــة مــن خــال
التخطيــط وامليزان ّيــة واخلدمــات العا ّمــة املســتجيبة للنــوع
االجتماعــي.
ّ
ع ّبــر االســتاذ النابلســي عــن أملــه أن يكــون تنفيــذ إعــان
القاهــرة وجــدول أعمــال املــرأة فــي املنطقــة ثمــرة دعــم
وتعــاون ٍّ
كل مــن البرنامــج االمنائـ ّـي لــأمم املتّحــدة وهيئــة
األمم املتّحــدة للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة
املدنــي مــن خــال
وجامعــة الــدول العرب ّيــة واجملتمــع
ّ
اإلقليمــي «مشــاركة».
املشــروع
ّ
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الجلسة األولى

والسياسية
القانونية
اإلصالحات
ّ
ّ
الالزمة لتسريع تعزيز حقوق المرأة
في القانون

أن إشــراك شــريحة واســعة مــن
شــ ّدد العــرض علــى ّ
القانونــي
األطــراف املعن ّيــة فــي احلــوار حــول اإلصــاح
ّ
والسياســي الــازم لتســريع تعزيــز حقــوق املــرأة فــي
ّ
القانــون هــو الدفــع األساسـ ّـي للمشــروع اإلقليمـ ّـي ،إضافـةً
إلــى انتــاج املعرفــة واملعلومــات حــول التشــريعات الوطن ّيــة
وأطــر السياســات .مــن الواضــح أن قوانــن األحــوال
الشــخص ّية واســتخدام اخلطــاب الدينـ ّـي لتشــريع التمييــز
القائــم علــى النــوع االجتماعـ ّـي ســتبقى الركيــزة األساسـ ّية
ملراجعــة القوانــن الوطن ّيــة وأ ُ ُطــر السياســات مــن منظــور
االجتماعــي .ومــا دام التمييــز يبــدأ مــن اجملــال
النــوع
ّ
ـاص إلــى اجملــال العــا ّم ،فــا بـ ّـد ،بنــاء علــى ذلــك ،مــن
اخلـ ّ
مراجعــة قوانــن األحــوال الشــخص ّية.
أبــدى املشــاركون واملشــاركات آراءهــم وأفكارهــم فــي مــا
ســي ضــد املــرأة مــن خــال
يخــص :أ ّوالً ،التمييــز
ّ
ّ
املؤس ّ
الســلطة القضائ ّيــة واســتمرار املمارســات التمييز ّيــة.
ثان ًيــا ،التناقــض بــن املعاهــدات الدول ّيــة واملواثيــق التــي
صادقــت عليهــا الــدول العرب ّيــة والتشــريعات وأ ُ ُطــر
السياســات الوطن ّيــة .ثال ًثــا ،فشــل التشــريعات فــي جتــرمي
ـري ،وأخيـ ًرا القــدرات
العنــف ضــد املــرأة فــي اجملــال األسـ ّ
واالحتياجــات اخملتلفــة لألطــراف املعن ّيــة للعمــل نيابـ ًة عــن
النســاء.
أثــار العــرض ردود فعــل وتعليقــات مه ّمــة مــن املتح ِّدثــن
واملتحدثــات فــي اجللســة حــول كــون التمييــز موجــو ًدا
ِّ
فــي النصــوص القانون ّيــة أم فــي التطبيــق .ر ّكــز بعضهــم
علــى أن التمييــز هــو بــن تطبيــق القانــون وعدمــه وليــس
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فــي النصــوص القانون ّيــة نفســها .وذهــب آخــرون إلــى ذكــر
بعــض األمثلــة التــي تب ّيــن التمييــز فــي بعــض التشــريعات
ضــد النســاء فــي بلــدان مختلفــة حيــث ذكــرت قوانــن
اجلنســ ّية واألحــوال الشــخص ّية كحجــر أســاس للتمييــز
التشــريعي فــي معظــم الــدول العرب ّيــة ،إضافــ ًة إلــى دول
ّ
كفلســطني ولبنــان حيــث توجــد قوانــن متضاربــة ،مــا يزيــد
مــن تأثيــر التمييــز .علــى ســبيل املثــال ،يوجــد فــي لبنــان
 18طائفــة و  15قانو ًنــا لألحــوال الشــخص ّية فمــن ثــ ّم
ليــس التمييــز بــن النســاء والرجــال فقــط ،بــل بــن النســاء
ـهن ً
أيضــا .مــن النقــاط امله ّمــة األخــرى التــي بــرزت
أنفسـ ّ
فــي اجللســة الفجــوة مــا بــن واقــع النســاء ومتكينهـ ّـن فــي
املناطــق الريف ّيــة واحلضر ّيــة .اإلصالحــات التشــريع ّية
التــي مت تطبيقهــا فــي تونــس واجلزائــر ســاعدت فــي
إعطائهــن الفرصــة ملمارســة
متكــن النســاء مــن خــال
ّ
حقــوق املواطنــة فــي املــدن ومراكــز احلضــر .أمــا فــي
املناطــق الريف ّيــة فــأ ّدت القيــم األبَو ّيــة والذكور ّية مــع األ ّم ّية
القانون ّيــة إلــى إضعــاف أصــوات النســاء .مــن املواضيــع
األخــرى التــي ذكرهــا أحــد املناقشــن « تنقّل ّيــة النســاء
الالمســبوقة» بفضــل التطــ ّور الــذي صاحــب قطاعــي
والصحــة فــي الســنوات الســابقة .صاحــب هــذا
التعليــم
ّ
ـري مفــاده أن الرجــال
التغييــر فــي وضــع النســاء حتـ ّو ٌل فكـ ّ
يســتصعبون التأقلــم مــع هــذا التغييــر .ازدادت هــذه
الصعوبــة بوجــود العوامــل البنيو ّيــة التــي تؤ ّثــر فــي الرجــال
ممــا فــي النســاء كالبطالــة والبعــد مــا بــن الطمــوح
أكثــر ّ
واالمتيــازات الواقع ّيــة .تأثيــر هــذه العوائــق البنيو ّيــة فــي
تطبيــق الهــدف اإلمنائـ ّـي الثالــث لأللف ّيــة يجعــل احلاجــة
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السياســي
ملحــة للعمــل علــى عــدة مســتويات منهــا
ّ
ّ
والثقافــي.
والفكــري
ّ
ّ
مت التطــ ّرق فــي اجللســة إلــى ضعــف مكتســبات النســاء
التشــريعي .اتّفــق
ومخاوفهــن مــن عمل ّيــة اإلصــاح
ّ
ّ
املشــاركون واملشــاركات علــى أن اإلصــاح القانونـ ّـي عمل ّيــة
سياس ـ ّية تتطلّــب دعــم الكتــل السياس ـ ّية .مثــال ذلــك مــا
حــدث فــي تركيــا وتونــس .ففــي تركيــا ،ناضلــت النســاء
علــى مــدى خمســن عا ًمــا لتعديــل القانــون املدنـ ّـي بحيــث
أن
بتض ّمــن مزيــ ًدا مــن احلقــوق كمــا فــي الدســتور ،إال ّ
التعديــل لــم يتـ ّم أخيـ ًرا ح ّتــى عــام  ،2001نتيجــة لتطلّبــات
املدنــي
األوروبــي .تنــاول القانــون
اإلدمــاج مــع االتّحــاد
ّ
ّ
املع ـ ّدل موقــع املــرأة فــي األســرة وحـ ّـدد الــزواج علــى أنــه
ربــاط قائــم علــى املشــاركة املتســاوية .وفــي هــذا الســياق
ـدت احلركــة النســائ ّية حملــة وطن ّيــة واســعة تض ـ ّم 64
أعـ ّ
ّ
منظمــة نســائ ّية للدفــع فــي اتّجــاه احلـ ّد مــن التمييــز القائم
االجتماعــي ورفــع ســقف العقوبــات جلرائــم
علــى النــوع
ّ
الشــرف .فالقانــون املدنـ ّـي املعـ ّـدل اآلن يتعامــل مــع جرائــم
الشــرف مبثــل عقوبــات اجلرائــم األخــرى ،خال ًفــا ملــا كانــت
عليــه فــي الســابق مــن تخفيــف للعقوبــة .أمــا مثــال تونــس
ـص
فير ّكــز علــى الدســتور الــذي جــاء بعــد الثــورة وباألخـ ّ
املــا ّدة  148التــي شـ ّددت علــى أن اإلســام هــو ديــن الدولة،
مــا قــد يعيــد تع ـ ُّدد الزوجــات إلــى الســاحة مــع أنــه منــع
منــذ عــام  1957فــي مجلّــة األحــوال الشــخص ّية التونسـ ّية.
املدنــي تكلّلــت
إال أن جهــود احلركــة النســائ ّية واجملتمــع
ّ
بالتصويــت علــى دســتور  2014ليحافــظ علــى الوضــع
الراهــن فــي مــا يتعلّــق بحقــوق املــرأة .كانــت النقاشــات
واملتحدثــات واملشــاركني
حيو ّيــة وممتعــة بــن املتح ِّدثــن
ِّ
واملشــاركات حيــث أعطــوا أمثلــة مــن دول مختلفــة
متحــورت حــول العوائــق القانون ّيــة اخملتلفــة والصعوبــات
التــي تواجــه متكــن النســاء واإلصالحــات التــي تقلّــل مــن
الظلــم القائــم علــى النــوع االجتماعـ ّـي والعمــل علــى مقاربــة
األطــر القانون ّيــة ومــواد الدســتور .أدنــاه الئحــ ٌة بهــذه
النشــاطات إلــى جانــب املداخــات التــي ســبق أن اقترحهــا
املكتــب اإلقليمـ ّـي للــدول العرب ّيــة.

مشـاركــة

توصيات
•دعــم البحــوث القائمــة علــى األد ّلــة فــي املنطقــة حــول
التشــريعات والسياســات العا ّمــة.
ـراع للنــوع
•املطالبــة بجــدول أعمــال قانونـ ّـي إصالحـ ّـي مـ ٍ
االجتماعـ ّـي.
االجتماعي فــي التشــريعات والقوانني
•دعــم إدمــاج النــوع
ّ
واخلطــط الوطن ّيــة العا ّمة.
منصة إقليم ّية لتمكني النساء قانون ًّيا.
•دعم إنشاء ّ
احلقوقــي ومحــو األ ّم ّيــة
•دعــم برامــج زيــادة الوعــي
ّ
القانون ّيــة فــي مختلــف الدوائــر االنتخاب ّيــة الوطن ّيــة.
•التعــاون مــع دائــرة اإلعــام والشــؤون االجتماع ّيــة فــي
جامعــة الــدول العرب ّيــة لدعــم إدمــاج متكــن املــرأة
القانونــي فــي جــدول أعمــال مــا بعــد .2015
ّ
•التعــاون مــع دائــرة اإلعــام والشــؤون االجتماع ّيــة فــي
جامعــة الــدول العرب ّيــة لتطبيــق إعــان القاهــرة حتــت
عنــوان جــدول أعمــال تقــ ّدم املــرأة العرب ّيــة مــا بعــد
 :2015الفــرص والتح ّديــات.
إقليمــي وجلنــة
/تشــريعي
قانوني
•دعــم إنشــاء مرصــد
ّ
ّ
ّ
وطن ّيــة ملراقبــة القوانــن التمييز ّيــة.
•تعزيــز قــدرة القضــاة ومســؤولي إنفــاذ القانــون واألمــن
فــي مجــال النــوع االجتماعـ ّـي وتطبيــق اتّفاق ّيــة القضــاء
ضــد املــرأة (ســيداو)
علــى جميــع أشــكال التمييــز
ّ
واالتّفاق ّيــات الدول ّيــة مــن خــال السياســات والقوانــن
الوطن ّيــة.
والسياســي واملناصــرة للدســتور
التقنــي
•توفيــر الدعــم
ّ
ّ
تخــص املســاواة
والقوانــن االنتخاب ّيــة والقوانــن التــي
ّ
األســري واملمتلــكات
بــن اجلنســن واألســرة والعنــف
ّ
واألراضــي وامليــراث واجلنســ ّية.
للمدعــي العــا ّم علــى املســتوى
•دعــم إنشــاء مكتــب
ّ
قليمــي .
ا إل
ّ
•دعم إنشاء شبكة عرب ّية بالتوافق مع إعالن اجلزائر.
•عقــد مؤمتــرات دول ّيــة لتنــاول أفضــل املمارســات
االجتماعــي.
للقوانــن املراعيــة للنــوع
ّ
•دعــم حتليــل النظــم القانون ّيــة مــن منظــور علــم االجتمــاع
القانوني.
ّ
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قدراتهن في القضاء.
•دعم متكني النساء ورفع
ّ
•دعــم توثيــق أفضــل املمارســات فــي مجــال التشــريعات
املراعيــة للنــوع االجتماعـ ّـي.
املؤسســة الدين ّيــة لزيــادة الوعــي حــول حقــوق
•تفعيــل دور
ّ
املــرأة والتزامــات الرجــال نحــو النســاء.
الوطنــي لتحديــد الكتــل
•إعــداد حتليــل علــى املســتوى
ّ
السياســ ّية التــي تؤ ِّيــد إصالحــات قانون ّيــة أو قــرارات
تعــزِّز مــن حقــوق املــرأة.

مشـاركــة

مشاورة إقليمية

المستقبل الذي نريده :حقوق وتمكين
والفعالة للمرأة العربية في الحياة العامة “
” تعزيز المشاركة الشاملة
ّ

الجلسة الثانية

وآليات
آليات المساواة بين الجنسين
ّ
ّ
النهوض بالمرأة

ومؤسســات املســاواة
تنــاول العــرض الــذي ر ّكــز علــى آل ّيــات
ّ
بــن اجلنســن نوعــن مــن اآلل ّيــات املوجــودة فــي املنطقــة
اإلمنائــي:
العرب ّيــة ويتعــاون معهــا برنامــج األمم املتّحــدة
ّ
اآلل ّيــات الوطن ّيــة الرئيســة كالــوزارات واجملالــس
القوم ّيــة واجملالــس العليــاُ .كلِّفــت هــذه اآلل ّيــات بتعزيــز
املســاواة بــن اجلنســن وإدمــاج منظــور النــوع االجتماعـ ّـي
مبســتويات أفق ّيــة وعمود ّيــة وتوجيــه اإلصالحــات
القانون ّيــة والسياســات وصياغــة اســتراتيجيات مراعيــة
االجتماعــي وإدمــاج قضايــا املــرأة فــي اخلطــط
للنــوع
ّ
الوطن ّيــة .يضــاف إلــى ذلــك دعــم اآلل ّيــات الرئيســة عــاد ًة
مــن اآلل ّيــات الوطن ّيــة الثانو ّيــة كوحــدات النــوع االجتماعـ ّـي
واجملالــس االستشــار ّية والشــبكات واملنتديــات وجلــان
الــوزارات.
تنــاول العــرض فكــرة املشــروع اإلقليمـ ّـي الــذي ير ّكــز علــى
تبــادل عمل ّيــة التعلّــم مــن اجلنــوب إلــى اجلنــوب وتبــادل
اخلبــرات بــن اجلنــوب والشــمال وجتميــع املعلومــات
املصنّفــة حســب اجلنــس وإيصــال الدعــم إلــى ّ
املنظمــات
واجلماعــات التــي تعمــل فــي امليــدان لتوســيع القاعــدة
تقــدم املــرأة .مت حــث املشــاركني
الشــعب ّية فــي تعزيــز
ّ
واملشــاركات علــى تقــدمي اقتراحــات وتدخــات ورســائل
لتكويــن قاعــدة شــعب ّية لدعــم املــرأة.
حــام بــن احلضــور حــول اخلطــاب الــذي
جــرى نقــاش ٍ
تســتخدمه اجملموعــات النســائ ّية والــذي زاد مــن املســافة
بينهــا وبــن باقــي شــرائح اجملتمــع ،مــا يعــوق تشــكيل
حتالفــات اســتراتيج ّية بــن هــذه الشــرائح ،ومثــل هــذه
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التحالفــات مهـ ٌّـم لتعزيــز وتســريع التقـ ّـدم فــي تنفيــذ جــدول
أعمــال املــرأة .ذهــب بعضهــم إلــى القــول بنخبو ّيــة خطــاب
احلــركات النســائ ّية بينمــا قلّــل آخــرون من أه ّم ّيــة أداء هذه
أن مــا عاقهــا أكثــر
احلــركات ومنجزاتهــا .ور ّكــزوا علــى ّ
مــن نخبو ّيــة اخلطــاب ،أو الفشــل فــي تشــكيل حتالفــات،
هــو ضعــف اإلرادة السياس ـ ّية وعــدم جتــاوب احلكومــات.
وصــل احلضــور إلــى اتّفــاق علــى أ ّنــه ال بـ ّـد مــن أن يبعــد
االجتماعــي عــن الرســائل واألشــكال
خطــاب النــوع
ّ
الفــن كاجلدار ّيــات ،والرســوم
املبهمــة .ذكــر اســتخدام
ّ
البيان ّيــة ،كأحــد طــرق االتّصــال الف ّعالــة .فــي اإلطــار
نفســه مت التطــ ّرق إلــى أه ّم ّيــة حشــد اجلهــود اإلقليم ّيــة
ملواجهــة مــا يسـ ّمى «القواعــد او املعاييــر االجتماع ّيــة غيــر
املرئ ّيــة» ( )invisible social normsوالتــي تؤ ّثــر فــي
تقــ ّدم املســاواة بــن اجلنســن .مت حــث ّ
املنظمــات التــي
تعمــل علــى نشــر املســاواة بــن اجلنســن علــى التحــ ّدث
عــن هــذه القواعــد او املعاييــر االجتماع ّيــة فــي مواقــع
االجتماعــي وصناعــة الترفيــه للوصــول إلــى
التواصــل
ّ
الشــ ّبان والشــا ّبات وعا ّمــة الشــعب.
أن األنظمــة املتعاقبــة
أ ّكــد املشــاركون واملشــاركات ّ
ـض حلقوق
ض حقــوق املــرأة كلعنـ ٍـة أو كنقيـ ٍ
بتصويرهــا املُغـ ِـر ِ
الرجــل أ ّدت إلــى العزلــة عــن باقــي شــرائح اجملتمــعّ .
مت
التشــديد مــ ّر ًة أخــرى علــى أه ّم ّيــة دور جلــان املــرأة فــي
مراجعــة اخلطــاب واللغــة املســتخدمة عنــد احلديــث عــن
حقــوق املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن .مت التط ـ ّرق إلــى
البحريــن كمثــال للتشــديد علــى أه ّم ّيــة اســتخدام مفــردات
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حساســة للثقافــة ،كمــا حــدث فــي عــام
ووســائل اتّصــال ّ
 ،2008عندمــا رفــض اســتخدام مفــردة املســاواة بــن
اجلنســن بشــكل واســع .فقامــت الناشــطات فــي حقــوق
املــرأة باســتخدام تعبيــر احتياجــات املــرأة ،مــا خ ّفــف مــن
حــدة الرفــض .حال ًّيــا ،أنشــئت وحــدات للفــرص املتســاوية
ــت موازنــة مراعيــة للنــوع
فــي الــوزارات كا ّفــ ًة و ُو ِض َع ْ
االجتماعــي.
ّ
بــن املشــاركني واملشــاركات أن اإلرادة السياســ ّية عامــل
مه ـ ّم إلحــداث تغييــر وتقـ ّـدم جلــدول أعمــال املــرأة .ففــي
حالــة البحريــن رئيســة اجمللــس األعلــى للمــرأة هــي حــرم
ملــك البحريــن .كذلــك فــي مصــر ،ح ّقــق اجمللــس القومــي
للمــرأة ،برئاســة ســوزان مبــارك ،زوجــة الرئيــس اخمللــوع،
إجنــازات مه ّمــة فــي التشــريعات حلمايــة تقــ ّدم حقــوق
املــرأة .فــي اجلزائــر يحــ ّدد القانــون نســبة  30فــي املئــة
لتمثيــل النســاء فــي البرملــان وتُحــرم الكتــل السياسـ ّية التــي
تخلــو لوائحهــا مــن النســاء مــن احلصــول علــى دعــم الدولــة
املــا ّد ّي .اتّفــق املشــاركون واملشــاركات فــي هــذا اجملــال علــى
ُحاســب
أن وجــود معيــار واحــد لاللتــزام بالنــوع
االجتماعي ت َ
ّ
احلكومــات والكتــل السياســ ّية فــي حــال عــدم التق ّيــد بــه
خطــوة مه ّمــة لضمــان عــدم تهميــش حقــوق املــرأة.
دارت النقاشــات حــول فاعل ّيــة اآلل ّيــات الوطن ّيــة فــي
أن هنالــك
املنطقــة واســتدامتها فأجمــع احلضــور علــى ّ
حاجــة إلعــادة النظــر فــي عمــل اآلل ّيــات ومــا يتبعهــا مــن
مؤسســات .تكمــن أســباب ضعــف هــذه اآلل ّيــات فــي
ّ
ضعــف موقعهــا ومحدود ّيــة املــوارد املال ّيــة والبشــر ّية وقلّــة
التنســيق بــن اآلل ّيــات اخملتلفــة .ففــي الكويــت علــى ســبيل
املثــال تعمــل جلــان املــرأة فــي البرملــان ك ًّ
ال علــى حــدةٍ
وترفــض إشــراك الرجــال فــي ّ
منظماتهــا .نتيجــ ًة لهــذا
أي تأثيــر فــي السياســات.
األداء لــم يكــن لهــذه اللجــان ّ
فــي العــراق تأ ّثــر النجــاح الــذي حقّقتــه وزارة املــرأة فــي
تطبيــق اســتراتيجيتها لتقـ ّدم املــرأة بانعــدام التنســيق بــن
وحــدات االفــرص املتســاوية التــي أنشــئت فــي البرملانــات
والــوزارات واحملافظــات .كذلــك فــي فلســطني هنالــك
تكــرار وتضــارب للجهــود نتيجــة انعــدام التنســيق بــن
اللجــان.
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ناقــش املشــاركون واملشــاركات فــي إطــار اســتدامة وفاعل ّية
آل ّيــات النهــوض باملــرأة أه ّم ّيــة حشــد قــدرات هــذه اآلل ّيــات
وأصواتهــا لتطويــر وتقــدمي بيانــات مشــتركة فــي مؤمتــرات
عامل ّيــة مبــا فيهــا جلنــة وضــع املــرأة .عنــد اجتمــاع اآلل ّيــات
الوطن ّيــة للعمــل م ًعــا يكــون تأثيــر احلــركات النســائ ّية فــي
املنطقــة أقــوى علــى املســتوى الدولـ ّـي ومــن ثَـ ّم تترجــم إلــى
ضغــط علــى احلكومــات للتق ُّيــد بالتزاماتهــا فــي مجــال
النــوع االجتماعـ ّـي.
ألقــت النقاشــات والتدخــات وتبــادل اخلبــرات الضــوء
على تشـتّت الدروس املســتفادة من الناشــطني والناشــطات
واجملموعــات النســائ ّية فــي املنطقــة ،واحلاجــة إلــى دمــج
هــذه املعرفــة وصهرهــا فــي مجموعــات فكر ّيــة وبنــوك
معلومــات وشــبكات إلكترون ّيــة الســتخدامها فــي حمــات
املناصــرة وإعــداد السياســات .جــاء االتّفــاق بــأن هــذا
هــو أحــد اجملــاالت التــي يجــب أن ير ِّكــز عليهــا املشــروع
اإلقليمــي.
ّ
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املعرفــة والــدروس املســتفادة حــول آل ّيــات النهــوض
املؤسســ ّية األخــرى املعن ّيــة بالنــوع
باملــرأة واآلل ّيــات
ّ
االجتماعــي .
ّ
•دعــم تكويــن حتالفــات بــن ناشــطي ومناصــري املســاواة
بــن اجلنســن وقــوى جديــدة.
•حتديــد الفجــوات بــن املعلومــات املراعيــة للنــوع
االجتماعـ ّـي ونقــاط الدخــول امله ّمــة للتحســن والعمــل
مــن خــال شــبكة أو مجموعــة عامل ّيــة للمعرفــة.
اجلماعــي إليصــال املبــادرة والصــوت
•دعــم العمــل
ّ
الواحــد كالبيانــات املشــتركة.
•دعــم بنــاء النشــاطات التحالف ّيــة والطــرق اإلبداع ّيــة
للوصــول إلــى شــركاء محلّ ّيــن وإقليم ّيــن ودول ّيــن لتقـ ّدم
العمــل بجــدول أعمــال املــرأة.

توصيات
•دعــوة احلكومــات إلــى إنشــاء وتقويــة وتعزيــز آل ّيــات
النهــوض باملــرأة.
•املطالبة بإدماج الرجال في جلان املرأة الوطن ّية.
املدني.
•دعم التنسيق بني اللجان الوطن ّية واجملتمع
ّ
•تفعيــل دور اإلعــام فــي تثقيــف عا ّمــة الشــعب حــول دور
وأه ّم ّيــة وجــود جلــان ممكنــة للمــرأة.
•بنــاء قــدرات وتقــدمي املســاعدة التقن ّيــة لتعزيــز عمــل
اللجــان الوطن ّيــة للمــرأة.
•دعم إنشاء مراصد حلقوق املرأة.
•تدشــن حملــة إقليم ّيــة تَ ْو َعو ّيــة باســتخدام لغــة بســيطة
وأشــكال ف ّن ّيــة خملاطبــة املفاهيــم الثقاف ّيــة اخلاطئــة
التــي تؤ ّثــر فــي وصــول النســاء إلــى حقوقهـ ّـن ومتتّعهـ ّـن
بهــا.
•دعــم تبــادل التعلّــم والنشــاطات مــن خــال املؤمتــرات
اإلقليم ّيــة والشــبكات اإللكترون ّيــة.
•دعــم إنشــاء مجموعــات فكر ّيــة وبنــوك معلومــات لدمــج
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الجلسة الثالثة

السياسية
العملية
مشاركة المرأة في
ّ
ّ
وفي صنع القرار

ر ّكــز العــرض علــى اخلطــوات الواجــب اتّخاذهــا لتحســن
وضــع املــرأة فــي املواقــع امله ّمــة وباألخــص فــي الــدول
التــي ال يــزال وضــع املــرأة متخلّ ًفــا ومه ّم ًشــا فــي مختلــف
فــروع إدارة احلكــم مبــا فيهــا الفــرع التنفيــذي واإلدارة
املتحدثــة احلضــور
شــجعت
املدنــي.
العا ّمــة واجملتمــع
ِّ
ّ
ّ
علــى رفــع طموحاتهــم لزيــادة التمثيــل مــن  30إلــى 50
فــي املئــة مؤ ّكــدة أن الــدول التــي اعتمــدت أنظمــة الكوتــا
والتمييــز اإليجابـ ّـي وصلــت النســاء فيهــا إلــى مواقــع صنــع
القــرار كمــا هــو احلــال فــي اجلزائــر وتونــس .إ ّال أن هــذه
اإلجــراءات يجــب أن تعــزّز وتكمــل مببــادرات أخــرى ألن
تختفــي إذا لــم
مكتســبات النســاء السياســ ّية ميكــن أن
َ
يعملــن بحــذر وإذا لــم تكــن هنالــك ارادة سياسـ ّية لضمــان
متثيــل النســاء فــي إدارة احلكــم الرشــيدة.
املتحدثــة كذلــك أشــكال الدعــم اخملتلفــة التــي
أوضحــت
ِّ
اإلقليمــي لتقــ ّدم مشــاركة
ميكــن أن يق ّدمهــا املشــروع
ّ
املــرأة فــي صنــع القــرار مبــا فيهــا فتــح مجــال ملشــاركة
النســاء فــي الهيــاكل القياد ّيــة لألحــزاب السياسـ ّية وتقويــة
آل ّيــات املــرأة وتشــكيل الشــبكات واملســاحات واملنتديــات
والبرامــج التوجيه ّيــة والنشــاطات لدفــع جهــود اجملتمــع
املدنــي واجملموعــات النســائ ّية فــي املناصــرة والتأييــد.
ّ
ســيدعم املشــروع اإلقليمـ ّـي عمل ّيــة جمــع املعلومــات وآل ّيات
مراقبــة املســاواة بــن اجلنســن وكذلــك البحــوث القائمــة
علــى األد ّلــة حــول العوائــق التــي تواجــه النســاء فــي احليــاة
العا ّمــة والنجاحــات التــي حقّقنهــا.
مت التط ـ ّرق إلــى عــدد مــن القضايــا املفاهيم ّيــة واملنهج ّيــة
اخلاصــة بأطــر عمــل اجملموعــات النســائ ّية فــي نشــاطاتها
ّ
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ونضالهــا .شـ ّدد املشــاركون واملشــاركات علــى احلاجــة إلــى
إعــداد بحــوث وحتليــات للبيئــة التــي يتفاعــل ويتنافــس
ويتعايــش فيهــا النســاء والرجــال .وأُشــي َر إلــى أن معظــم
البحــوث تضــع النســاء فــي إطــار املشــكلة و/أو احلــل وال
تر ّكــز علــى ماه ّيــة وحقيقــة عمــل املــرأة و/أو الرجــل فــي
بيئــة عدوان ّيــة .فحقيقــة اال ّدعــاءات أن النســاء ال مــكان
لهــن فــي مجــال السياســة او أن اجملتمــع ال يقبــل قيــادة
ّ
ّ
ّ
املــرأة قــد مت دحضهــا بأدلــة علــى أرض الواقــع .عــدد
النســاء اللواتــي ص ّوتــن لــدى االســتفتاء علــى الدســتور فــي
مصــر يؤ ّكــد أن مجــال السياســة هــو مجــال النســاء.
بالتركيــز علــى قض ّيــة الكوتــا النســائ ّية السياســ ّية اتّفــق
املشــاركون واملشــاركات علــى أن قواعــد العمل ّيــة السياسـ ّية
هــي أحــد العوائــق فــي وجــه مشــاركة النســاء السياس ـ ّية؛
هــذه القواعــد وضعهــا الرجــال مــن دون أخــذ احتياجــات
النســاء واملــوارد املتاحــة لهـ ّـن بعــن االعتبــار .مــن ثَـ ّم اقت ُِرح
املالــي للنســاء اللواتــي
إنشــاء صنــدوق لتقــدمي الدعــم
ّ
ّ
ألي موقــع.
يــردن
الترشــح ّ
ٍ
عــدد مــن
دار النقــاش حــول الكوتــا السياســ ّية بوجــود
األمثلــة مــن دول مختلفــة حــول كيف أ ّدت مأسســة مثل تلك
التدابيــر إلــى زيــادة وجــود النســاء فــي البرملانــات الوطن ّيــة.
ـبابي
ـريعي الفلسـ
ـطيني الشـ ّ
ّ
حت ّدثــت مم ّثلــة اجمللــس التشـ ّ
حــول مبــادرة اجمللــس التــي جــاءت مبســاعدة برنامج األمم
املتّحــدة االمنائـ ّـي لتشــجيع مشــاركة الشـ ّبان والشــا ّبات في
ـاب وشــا ّبة شــاركوا فــي
السياســة .ذكــرت أن  29ألــف شـ ّ
انتخابــات اجمللــس وحصلــت النســاء علــى  45مقع ـ ًدا مــن
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أصــل  132بوجــود نظــام الكوتــا .باملقارنــة بــن نتائــج هــذه
أن متثيــل املــرأة
االنتخابــات واالنتخابــات األخــرى يظهــر ّ
الفلســطين ّية فــي السياســة مســتم ّر مــع مأسســة الكوتــا.
حت ّدثــت مم ّثلــة مــن اجلزائــر عــن التدابيــر التشــريع ّية
اخملتلفــة والكوتــا املتوافــرة لضمــان واســتدامة وجــود
النســاء فــي احليــاة العا ّمــة وأشــارت إلــى توصيــات إعــان
اجلزائــر حــول املســاواة بــن اجلنســن مبــا فــي ذلــك إنشــاء
شــبكة دول ّيــة للبرملان ّيــات لتعزيــز الدبلوماس ـ ّية البرملان ّيــة.
األردن هنالــك عــدد مــن التدابيــر املتمأسســة لضمــان
فــي
ّ
مشــاركة النســاء فــي العمل ّيــة السياس ـ ّية مبــا فيهــا الكوتــا
وإنشــاء اللجنــة الوطن ّيــة لشــؤون املــرأة األرد ّن ّيــة بهــدف
القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء ولتعزيــز
املشــاركة الفاعلــة واملتســاوية فــي اجملــاالت السياســ ّية
واالقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة والثقاف ّيــة.
أن نظــام
مــع االتّفــاق بــن املشــاركني واملشــاركات علــى ّ
السياســي كان هنالــك
الكوتــا عــزّز مــن متثيــل النســاء
ّ
حتذيــر بخصــوص االعتمــاد علــى الكوتــا لتصبــح
مكتســبات سياســ ّية للنســاء ومواجهــة قض ّيــة عالقــات
أن
القــوى غيــر املتســاوية .ذكــر املشــاركون واملشــاركات ّ
مأسســة نظــام الكوتــا لــم حتــل دون بقــاء تأثيــر النســاء
فــي احلــ ّد األدنــى .هنالــك حاجــة إلــى اتّخــاذ تدابيــر
إضاف ّيــة كتوفيــر الدعــم لتعزيــز صــورة النســاء كسياسـ ّيات
فاعــات وجعــل الدوائــر االنتخاب ّيــة والهيئــات مراعيــة
للنــوع االجتماعـ ّـي لضمــان أن يكــون هنالــك وعــي بالنــوع
االجتماعــي فــي تخطيــط االنتخابــات وتنفيذهــا ،حيــث
ّ
تتطلّــب قوانــن االنتخــاب مــن األحــزاب السياسـ ّية ضمــان
مشــاركة النســاء فــي االنتخابــات احمللّ ّيــة والوطن ّيــة لعكــس
اإلرادة السياســ ّية لفتــح اجملــال ملشــاركة النســاء.
تنــاول النقــاش أه ّم ّيــة وصــول النســاء إلــى العمل ّيــة
االنتخاب ّيــة كناخبــات وفــي إدارة العمل ّيــة االنتخاب ّيــة ومت
االتّفــاق علــى أه ّم ّيــة العمــل مــع الهيئــات االنتخاب ّيــة جلعــل
مرحبــة بالنســاء وآمنــة
مراكــز التســجيل واالقتــراع أماكــن ِّ
لهـ ّـن .فــي هــذا اإلطــار مت التشــديد علــى دور النســاء فــي
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إدارة االنتخابــات علــى ك ّل مســت ًوى بحيــث يضمــن أن تكــون
متطلّبــات النســاء احليات ّيــة مأخــوذة بعــن االعتبــار فــي
تطويــر العمل ّيــة واإلجــراءات االنتخاب ّيــة.
حتـ ّـدث املشــاركون واملشــاركات حــول توســيع التحالفــات
بالعمــل مــع الرجــال والنســاء فــي احلــركات االجتماع ّيــة
األخــرى التــي تنــادي بالعدالــة االجتماع ّيــة واملســاواة .مت
التشــديد على القيمة املضافة لوجود نهج متع ّدد اجلوانب
يبنــي حتالفــات حــول قضايــا العدالــة االجتماع ّيــة حتــى
ال يصبــح صــوت النســاء فقــط هــو املســموع بــل أصــوات
املؤسســات واجملموعــات املشــتركة املطالبــة بالعدالــة
ّ
االجتماع ّيــة .شــعر املشــاركون واملشــاركات بأه ّم ّيــة أن
تفتــح احلــركات النســائ ّية اجملــال حلــوار لتبــادل اآلراء بــن
اجملموعــات النســائ ّية والسياس ـ ّيني واألحــزاب السياس ـ ّية
واالتّحــادات الع ّمال ّيــة والنقابــات املهن ّيــة .وأُشــي َر إلــى
املؤسســة الدول ّيــة للدميقراط ّيــة والدعــم االنتخابــي
عمــل
ّ
فــي أميــركا الالتين ّيــة وشــرق أوروبــا فأوضحــت مم ّثلــة
اإليجابــي لقيــادة األحــزاب السياســ ّية
املؤسســة املوقــف
ّ
ّ
ذات األكثر ّيــة الذكور ّيــة واالتّحــادات الع ّمال ّيــة والنقابــات
املهن ّيــة فــي اتّجــاه مشــاركة النســاء السياسـ ّية .جــاء هــذا
املؤسســة املراعيــة
اإليجابــي نتيجــة نشــاطات
املوقــف
ّ
ّ
االجتماعــي وتشــجيع التواصــل وتبــادل اآلراء بــن
للنــوع
ّ
ّ
القياد ّيــن وجلــان املــرأة فــي هــذه املنظمــات.
قــدم املشــاركون
ماج َريــات اجللســة حيو ّيــة ،إذ ّ
كانــت َ
واملشــاركات أمثلــة مــن بلدانهم حول متثيل املرأة السياسـ ّـي
والتدابيــر التــي تأخذهــا الدولــة واجملتمــع املدنـ ّـي لتعزيــز
مشــاركة النســاء السياسـ ّية فــي عمل ّيــة إدارة احلكــم .رفــع
عــدد مــن التوصيــات حــول مــا يتطلّبــه ضمــان اســتمرار ّية
املكتســبات السياس ـ ّية للمــرأة.

توصيات
•دعم مشاركة النساء في األحزاب السياس ّية واالتّحادات
الع ّمال ّية والنقابات.
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•دعــم وصــول النســاء إلــى املــوارد املال ّيــة والقــدرات
ُّ
للترشــح بفاعل ّيــة لالنتخابــات
تؤهلهــن
التقن ّيــة التــي
ّ
احمللّ ّيــة والبلد ّيــة واملركز ّيــة.
ِّ
واملترشــحات مــن
•دعــم تدريــب النســاء املنتخبــات
مختلــف املناطــق واألقاليــم لتعزيــز القــدرات والفــرص
اجلماعــي املشــترك.
للعمــل
ّ
•دعــم البرامــج السياســ ّية التوجيه ّيــة والتشــبيك بــن
السياســ ّيات والنقاب ّيــات.
اإليجابي
•دعــم مأسســة نظــام الكوتــا وإجــراءات التمييــز
ّ
لتعزيــز مشــاركة النســاء فــي اجملــال العــا ّم.
•دعــم تطبيــق توصيــات إعــان اجلزائــر مبــا فــي ذلــك
تأســيس شــبكة دول ّيــة للبرملان ّيــات.
•دعــم وصــول النســاء إلــى العمل ّيــة االنتخاب ّيــة كناخبــات
بشــكل أ ّولـ ّـي وفــي إدارة العمل ّيــة االنتخاب ّيــة.
•رفــع قــدرات الهيئــات واللجــان االنتخاب ّيــة إلدمــاج
النــوع االجتماعـ ّـي فــي االنتخابــات مــن خــال التدريــب
املعرفــي.
واإلنتــاج
ّ
•إطــاق مســاحات للحــوار لتشــجيع التواصــل بــن
اجملموعــات النســائ ّية والرجــال فــي قيــادة األحــزاب
السياســ ّية واالتّحــادات الع ّمال ّيــة والنقابــات.
•توثيــق العنــف الــذي تتعــ ّرض لــه النســاء فــي العمل ّيــة
االنتخاب ّيــة وتطويــر أدوات عمل ّيــة واســتراتيجيات
للوقايــة مــن أشــكال العنــف.
•دعــم إنشــاء قاعــدة معلومــات ومعرفــة وافيــة ومتع ّمقــة
لدراســة اختــاف أمنــاط مشــاركة النســاء فــي
االنتخابــات فــي الــدول العرب ّيــة حيــث تتطلّــب العمل ّيــة
إجــراء بحــوث وتقييــم ف ّعــال لإلجــراءات االنتخاب ّيــة فــي
كل دولــة.
•دعــم تطويــر برامــج للنســاء القياد ّيــات فــي اجملالــس
احمللّ ّيــة واالتّحــادات الع ّمال ّيــة والنقابــات املهن ّيــة.
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الجلسة الرابعة

المرأة والسالم واألمن

مت ّيــزت طريقــة عــرض اجللســة بكونهــا تفاعل ّيــة ور ّكــزت
علــى تعليقــات قصيــرة مــن قبــل الناشــطات املتح ِّدثــات
حــول عالقــة القــرار  1325باملنطقــة والتح ّديــات التــي
يواجهنهــا فــي دعــم تطبيــق القــرار فــي بلدانهـ ّـن.

بدولهــن واملبــادرات التــي اتخذتهــا
عالقــة القــرار 1325
ّ
ّ
ومنظمــات اجملتمــع املدنـ ّـي لتطويــر
اجملموعــات النســائ ّية
خطــط عمــل وطن ّيــة تضمــن متثيــل النســاء فــي العمل ّيــة
الســلم ّية وحمايتهـ ّـن مــن العنــف خــال وقــت النــزاع.

بــدأت املق ّدمــة بالتركيــز علــى اســتمرار عــزل النســاء مــن
العمل ّيــة االنتقال ّيــة والســلم ّية فــي املنطقــة بالرغــم مــن
ـاركتهن واخلطــوات التــي اتّخذتهــا شــبكة املــرأة
أه ّم ّيــة مشـ
ّ
والســام واألمــن التــي أُطلقــت عــام  2013مــع برنامــج
األمم املتّحــدة االمنائــي .مت عقــد اجتمــاع حــول النــوع
االجتماعــي فــي أوقــات النــزاع والطــوارئ بالتعــاون بــن
ّ
جامعــة الــدول العرب ّيــة واالتّحــاد األوروبـ ّـي وبرنامــج األمم
املتّحــدة االمنائـ ّـي فــي عمــان ،األردن ،فــي الفتــرة مــا بــن
 3-1نيســان/أبريل  .2014كانــت اخملرجــات إطــاق بيــان
ـمي مــن عشــر نقــاط يحــثّ اجملتمــع الدولـ ّـي علــى دعــم
رسـ ّ
ً
دور النســاء كرائــدات التغييــر فــي بنــاء الســام بــدال مــن
معهــن كضحايــا .كمــا نــودِ َي بأه ّم ّيــة اعتمــاد
التعامــل
ّ
االجتماعــي الــذي تنــاول جتــارب النســاء
منظــور النــوع
ّ
فــي وقــت النــزاع والطــوارئ فــي كل مراحــل ومبــادرت
بنــاء الســام .جتاو ًبــا مــع ذلــك اعتمــد املشــروع اإلقليمـ ّـي
محــور املــرأة والســام واألمــن وصياغــة اســتراتيجيات
تضمــن اســتفادة النســاء مــن أســاليب الوقايــة املبكــرة
والعــودة الســريعة إلــى طــرق التنميــة املســتدامة ك ُمخ َرجني
مــن أصــل أربعــة.

أهــم مــا ذكرتــه املتح ِّدثــات غيــاب الترابــط بــن خطــاب
اجملتمــع الدولـ ّـي وسياســاته وكذلــك لــدى احلكومــات ،مــا
يزيــد مــن الصعوبــة التــي تواجههــا اجملموعــات النســائ ّية
ّ
املدنــي للتم ّكــن مــن تفعيــل القــرار
ومنظمــات اجملتمــع
ّ
 1325وتطبيــق خطــط العمــل الوطن ّيــة .بعــض األمثلــة
علــى التناقــض فــي خطــاب األمم املتّحــدة حــول موضــوع
املــرأة والســام واألمــن مــا يتعلّــق بالتطبيــق احملــدود،
والــذي ال يتــاءم مــع مبــادئ القــرار ،فــي عمل ّيــات حفــظ
الســام وسياســات ومتويــل الداعمــن .ذكــر فشــل
مه ّمــات حفــظ الســام فــي حمايــة النســاء مــن العنــف
املبنـ ّـي علــى النــوع االجتماعـ ّـي فــي ليبيــا والعــراق وســورية
كمــا عقّبــت مم ّثــات تلــك الــدول .كذلــك ب ّينــت مم ّثلــة
ســورية تعليــق جامعــة الــدول العرب ّيــة لتمثيــل بلدهــا
والعقوبــات االقتصاد ّيــة الصارمــة التــي أ ّدت إلــى إفقــار
النســاء واملعارضــة وعــدم تأ ّثــر النظــام الظالــم وداعميــه.
أوضحــت مم ّثلــة ليبيــا أنــه لتخفيــف وطــأة قلّــة التمثيــل
النســائي فــي عمل ّيــة املفاوضــات والعمل ّيــة االنتقال ّيــة
ّ
ّ
املدنــي علــى إدمــاج النــوع
ر ّكــزت منظمــات اجملتمــع
ّ
االجتماعـ ّـي فــي عمل ّيــة نــزع الســاح وتســريح امليليشــيات
متعــدد األطــراف.
وإعــادة إدماجهــا وإطــاق حــوار
ّ

بعــد مق ّدمــة ّ
منظمــة كرامــة وبرنامــج األمم املتّحــدة
املتحدثــات مــن كل مــن فلســطني وســورية
االمنائــي قامــت
ِّ
ّ
واألردن بالتعليــق علــى
واليمــن ولبنــان والصومــال واملغــرب
ّ
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املتحدثــات بغيــاب آل ّيــات املراقبــة وإعــداد التقاريــر
ن ّوهــت
ِّ
جمللــس األمــن عــن تطبيــق القــرار  1325حــول املــرأة

مشاورة إقليمية | المستقبل الذي نريده :حقوق وتمكين

21

مشاورة إقليمية

المستقبل الذي نريده :حقوق وتمكين
والفعالة للمرأة العربية في الحياة العامة “
” تعزيز المشاركة الشاملة
ّ

الســام واألمــن ،كمــا أ ّكــدت املتح ِّدثــة مــن الصومــال
خصوصــا أن تقريــر األمــن العــا ّم لــأمم املتّحــدة جمللــس
ً
ٍ
بــد مــن وضــع تدابيــر أخــرى
األمــن غيــر كاف ،وال ّ
للضغــط علــى احلكومــات كــي تقــوم بواجباتهــا .أشــارت
متحدثــة مت ّثــل لبنــان إلــى إغفــال احلكومــة ملوضــوع املــرأة
ّ
والســام واألمــن وكيــف ألقيــت علــى عاتــق ّ
منظمــات
اجملتمــع املدنـ ّـي وحدهــا مه ّمــة التصـ ّـدي لش ـتّى املشــاكل
التــي تواجــه النســاء فــي دولــة يســودها الصــراع الطائفـ ّـي
وتد ّفــق الالجئــن الســور ّيني بــا ضوابــط.
أن القرار  1325أثر بشــكل ف ّعال
أوضحــت
ِّ
متحدثــة أخــرى ّ
ّ
فــي أداء منظمــات اجملتمــع املدنـ ّـي واجملموعــات النســائ ّية.
مت إطــاق ميثــاق املــرأة الســور ّية الــذي ينــادي بالســام
واألمــن للنســاء فــي ســورية مــن قبــل مجموعــات نســائ ّية
وجلنــة وطن ّيــة لقــرار  1325لصياغــة ّ
خطــة عمــل وطن ّيــة
لتنفيــذ بنــود القــرار .فــي مــوازاة ذلــك قامــت احلكومــة
الســور ّية بتنظيــم اجتمــاع حكومـ ّـي للمــرأة اعترفت مبوجبه
بالقــرار  1325وشـ ّكلت جلنــة للعمــل علــى الســام واألمــن
للنســاء فــي ســورية .نعـ ّد ذلــك إجنــازًا عظي ًمــا ،كمــا قالــت
متح ِّدثــة مــن ســورية ،وننــوي تقــدمي ّ
خطــة عملنــا الوطن ّيــة
لتكــون مرشــدة لصياغــة ّ
خطــة عمــل وطن ّيــة .فــي اليمــن،
واثنــاء املرحلــة االنتقال ّيــة ،م ّكــن القــرار  1325النســاء مــن
اخلــاص لــأمم املتّحــدة
التفــاوض لالجتمــاع مــع املم ّثــل
ّ
والضغــط علــى الســلطات احلاكمــة إلعــان مرســوم يحـ ّدد
النســائي فــي كل
مبــا ال يقــ ّل عــن  30فــي املئــة التمثيــل
ّ
نواحــي إدارة احلكــم ومنــع تزويــج الفتيــات قبــل الثامنــة
عشــرة مــن العمــر .أ ّمــا فــي األردن فــان القــرار كان لــه دور
ف ّعــال فــي تعزيــز مشــاركة النســاء ومتثيلهـ ّـن فــي البرملــان
وفــي القضــاء والســلطة التنفيذ ّيــة .وأخيــ ًرا أوضحــت
مم ّثلــة املغــرب أن دولتهــا تســتضيف الجئــن والجئــات
مــن ســورية والصحــراء الكبــرى ،مــا يش ـ ِّكل عائ ًقــا ويزيــد
املشــاكل ،مبــا فيهــا العنــف املبنـ ّـي علــى النــوع االجتماعـ ّـي
اجلنســي واالغتصــاب .نتيجــ ًة لذلــك تنــادي
والتحــ ّرش
ّ
ّ
منظمــات اجملتمــع املدنـ ّـي بتطبيــق القــرار  1325وهنالــك
تشــاور دائــم حــول صياغــة ّ
خطــة عمــل وطن ّيــة.
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كانــت مداخــات املتح ِّدثــات حماس ـ ّية وأعطــى احلضــور
تصــ ُّو ًرا شــام ً
ال للجهــود والتح ّديــات التــي تواجــه
منســقة
الناشــطات فــي مختلــف مناطــق النــزاع .طلبــت ّ
حتــد واجــه
اجللســة مــن كل متح ِّدثــة أن حتــ ّدد أكثــر
ٍّ
تطبيــق القــرار .1325
لبنان :الطائف ّية وغياب محاسبة احلكومة
اليمــن :الثقافــة الذكور ّيــة واالعتقــاد أن قضايــا الســام
ـص الرجــال
شــأن يخـ ّ
الدولــي أو إغفالــه وضــع النســاء
ســورية :جهــل اجملتمــع
ّ
داخــل الدولــة
ّ
فلســطني :جعــل منظمــات اجملتمــع املدنـ ّـي والقطــاع العــا ّم
تعمــل م ًعــا
املتشــددين التقليد ّيــة حــول أدوار النــوع
األردن :آراء
ّ
االجتماعــي
ّ
املغــرب :عــدم كفايــة االلتــزام والدعــم مــن اجملتمــع الدولـ ّـي
للشــبكة العرب ّيــة للمــرأة والســام واألمــن
املدنــي
ليبيــا :عــدم وجــود اإلرادة السياســ ّية للمجتمــع
ّ
ملســاعدة ليبيــا بقضايــا نــزع الســاح والتســريح وإعــادة
اإلدمــاج
موحــدة فــي اجملتمــع املدنـ ّـي
الصومــال :عــدم وجــود رؤيــة ّ
املدنــي واجملموعــات
حــول كيف ّيــة تفعيــل دور اجملتمــع
ّ
النســائ ّية فــي اصــاح القطــاع األمنــي

توصيات
•تعزيــز وصــول النســاء فــي حــاالت النــزاع وبعــد النــزاع
إلــى احملكمــة اجلنائ ّيــة الدول ّيــة.
•املطالبــة مبحاســبة أقــوى ّ
ملنظمــات األمم املتّحــدة فــي
تطبيــق قــرار األمم املتّحــدة  1325حــول املــرأة والســام
واألمــن.
•دعــوة مجلــس األمــن إلــى تشــكيل هيئــة ملراقبــة تطبيــق
القــرار .1325
•دعــم تطويــر وتطبيــق وفــرض خطــط العمــل الوطن ّيــة
لتطبيــق متطلّبــات قــرارات األمم املتّحــدة ،1820 ،1325

مشاورة إقليمية

المستقبل الذي نريده :حقوق وتمكين
والفعالة للمرأة العربية في الحياة العامة “
” تعزيز المشاركة الشاملة
ّ

 2122 ،1889 ،1888حــول املــرأة والســام واألمــن.
•تفعيل دور النساء في تطوير خطط عمل وطن ّية.
•املطالبــة بالتصديــق وتطبيــق اتّفاق ّيــات جنيــف حلمايــة
النســاء مــن االغتصــاب.
•مطالبــة جلنــة ســيداو بتفعيــل دورهــا فــي فلســطني
وحتديــد جــدول زيــارات ميدان ّيــة ملتابعــة التزامــات
الدولــة.
•مطالبــة بعثــات حفــظ الســام بتقييــم انتهــاكات حقــوق
اإلنســان والتعـ ّدي علــى النســاء فــي حــاالت النــزاع وبعــد
النــزاع (كمــا تض ّمــن قــرار األمم املتّحــدة األخيــر حــول
املــرأة والســام واألمــن).
•دعــم احلكومــات فــي املنطقــة لتحديــد وتنــاول الثغــرات
التشــريع ّية فــي القوانــن الوطن ّيــة التــي تعرقــل تطبيــق
قــرارات األمم املتّحــدة لألمــن.
•دعــم تعزيــز القــدرة التقن ّيــة للعاملــن امليدان ّيــن لتطبيــق
القــرار .1325
ّ
املنظمــات النســائ ّية والشــبكات
•دعــم تعزيــز قــدرة
إلدمــاج منظــور مبنـ ّـي علــى النــوع االجتماعـ ّـي فــي عمل ّيــة
بنــاء الســام وإصــاح قطــاع األمــن وقطــاع العــدل.
•الدعــوة إلــى التجــ ّرد مــن الصفــة العســكر ّية ونــزع
الســاح ودعــم تفعيــل دور النســاء والشــ ّبان والشــا ّبات
واجملتمــع املدنـ ّـي وإلــى عمــل برامــج فــي هذيــن اجملالــن.
•دعــم إدمــاج النــوع االجتماعـ ّـي فــي غرفــة عمل ّيــات إدارة
األزمــات فــي جامعــة الــدول العرب ّيــة.
•إدمــاج حقــوق اإلنســان فــي مناهــج بعثــات حفــظ
ا لســا مز
•دعــم املبــادرات واجلهــود الوطن ّيــة ملراجعــة املناهــج
االجتماعــي وحقــوق
التعليم ّيــة مــن منظــور النــوع
ّ
اإلنســان لتعزيــز الســام والالعنــف.
•دعــم برامــج التوعيــة لرفــع مســتوى احلــوار حــول األمــن
مــن كونــه ير ّكــز علــى التســليح والشــرطة إلــى جــدول
أعمــال أوســع ير ّكــز علــى التنميــة اإلنســان ّية.
•دعــم عمل ّيــة إنتــاج املعلومــات وتبــادل املبــادرات لتعزيــز
موحــدة حــول املســاواة بــن اجلنســن واملــرأة
رؤيــة ّ
والســام واألمــن.

مشـاركــة

•املطالبــة باعتمــاد سياســات مراعيــة للنــوع االجتماعـ ّـي
واســتراتيجيات وطن ّيــة فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد
النــزاع.
•دعــم املشــاورات حــول وضــع قواعــد ســلوك ّية لإلعــام
االجتماعــي والســام واألمــن.
مراعيــة للنــوع
ّ
•دعــم صياغــة ّ
خطــة عمــل وطن ّيــة إقليم ّيــة حــول املــرأة
والســام واألمــن بالتعــاون مــع احلكومــات واجملتمــع
املدنــي وجامعــة الــدول العرب ّيــة.
ّ
•دعــم إنشــاء مرصــد للنســاء العرب ّيــات فــي حــاالت النــزاع
املسـلّح والكوارث اإلنســان ّية.
•دعــم دور الشــبكة العرب ّيــة للمــرأة والســام واألمــن
وتعزيزهــا.
•دعــم إنشــاء آل ّيات/وكالــة تعنــى بــإدارة الكــوارث واإلغاثة
لدعــم النســاء واألطفــال املتأ ّثريــن باحلــروب والكــوارث
اإلنسان ّية.
االقتصــادي التــي تو ِّفــر للنســاء
•دعــم جهــود اإلدمــاج
ّ
فرصــا فــي ســوق
والرجــال مــن اجلماعــات النازحــة
ً
العمــل ودعــم العمــل مــع اجملتمعــات املضيفــة لتعزيــز
قبولهــا لهــذه اجلماعــات وباألخــص النســاء.
•دعــم بنــاء التماســك االجتماعـ ّـي في اجملتمعــات املضيفة
محددة
بحيــث تعمــل النســاء والفتيــات م ًعــا علــى مه ّمــات ّ
اجلماعي.
لتعلّــم مهــارات القيــادة والتفاوض والعمــل
ّ
•دعــم التدريــب لتعزيــز مهــارات النســاء والفتيــات فــي
حــاالت النــزاع وفــي اجملتمعــات املضيفــة.
•دعــم تعزيــز القــدرة التدريب ّيــة جملموعــة مــن املد ّربــات
اإلقليم ّيــات علــى الوســاطة فــي النزاعــات وحتليــل
واقــع النزاعــات والوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي.
ّ
االجتماعــي ّ
ملوظفــي
للنــوع
املراعيــة
التدريبــات
•دعــم
ّ
األمــن وإدارة احلــدود واإلغاثــة.
•دعــم إنشــاء أنظمــة اإلنــذار املبكــر التــي تراعــي النــوع
االجتماعــي ملنــع تصاعــد العنــف القائــم علــى النــوع
ّ
االجتماعــي واالنتهــاكات األخــرى حلقــوق املــرأة.
ّ
•دعــم البحــوث املســتندة إلــى األد ّلــة ونشــاطات جمــع
املعلومــات حــول انتهــاكات حقــوق املــرأة اإلنســان ّية فــي
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أوقــات النــزاع.
•توليــد واعتمــاد وتعريــب أد ّلــة مراعيــة للنــوع االجتماعـ ّـي
لقطــاع اإلصــاح األمنــي.
تقصــي احلقائــق
•دعــم مشــاركة النســاء فــي بعثــات ّ
وفــرق تقييــم اخلبــراء واملشــاورات واللجــان املعن ّيــة ببنــاء
الســام واملصاحلــة وإعــادة اإلعمــار.
•الدعــوة إلــى دعــم تنظيــم حملــة إعالن ّيــة ونشــاطات
مجتمع ّيــة لتعزيــز الوعــي حــول أســباب وعواقــب كافــة
أشــكال العنــف ضــد النســاء.
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الجلسة الخامسة

ي للمرأة  -سياسات
التمكين االقتصاد ّ
االقتصاد ّ
االجتماعية
ي والقيود
ّ
الكل ّ

ناقــش العــرض السياســات االقتصاد ّيــة الليبرال ّيــة
اجلديــدة وبيئــة السياســات العا ّمــة املتغ ّيــرة التي تؤ ّثر ســل ًبا
فــي النســاء .ر ّكــز العــرض علــى أه ّم ّيــة التدخــات لبنــاء
اقتصاد ّيــات نابضــة باحليــاة ومبدعــة لضمــان اســتمرار ّية
النم ّو واالزدهار مبشــاركة النســاء بشــكل متسـ ٍـاو .تتض ّمن
مثــل هــذه التدخــات اإلصالحــات التشــريع ّية وتنــاول
عجــز املهــارات عــن التجــاوب مــع ســوق العمــل وتطويــر
برامــج مراعيــة للنــوع االجتماعـ ّـي واحلمايــة االجتماع ّيــة،
ومق ّدمــة للخدمــات ،وإعــداد حمــات توعو ّيــة وتعليم ّيــة
ومســاهمتهن فــي مختلــف القطاعــات
حــول دور النســاء
ّ
االقتصاد ّيــة.
االقتصادي للنســاء في املنطقة
مــن خــال مراجعة الوضــع
ّ
العرب ّيــة والتقـ ّدم البطــيء فــي إدماجهـ ّـن اقتصاد ًّيــا شـ ّددت
املتحدثــة علــى أه ّم ّيــة إدمــاج التحليــل واملنظــور القائم على
ِّ
االقتصــادي
االجتماعــي فــي سياســة التخطيــط
النــوع
ّ
ّ
وعمل ّيــة إعــداد املوازنــات جلعــل السياســات االقتصاد ّيــة
واســتراتيجيات القضــاء علــى الفقــر عادلــة مــن منظــور
االجتماعــي ومبن ّيــة علــى أد ّلــة .مت تنــاول مبــادرة
النــوع
ّ
جديــدة حــول إدارة سياســة االقتصــاد والنــوع االجتماعـ ّـي
االمنائــي كبرنامــج واعــد
أطلقهــا برنامــج األمم املتّحــدة
ّ
فــي أفريقيــا يتـ ّم بعــد ذلــك اعتمــاده وتطبيقــه فــي املنطقــة
العرب ّيــة .يطلــق هــذا البرنامــج طاقــم مــد ّرب مــن صانعــي
القــرار إلدمــاج سياســات العدالــة بــن اجلنســن فــي
الوطنــي لكونــه يعــزّز التوعيــة
الوطنــي ودون
التخطيــط
ّ
ّ
بالنــوع االجتماعـ ّـي بــن ّ
موظفــي اخلدمــة املدن ّيــة وصانعــي
القــرار.

ــي
طرحــت أســئلة حــول نوع ّيــة سياســات االقتصــاد الكلّ ّ
الــذي حتتاجــه املنطقــة العرب ّيــة والتدابيــر اإلصالح ّيــة
والتقن ّيــة املطلوبــة لضمــان إدمــاج النــوع االجتماعـ ّـي فــي
ـادي وعمل ّيــات املوازنــة وكيف ّيــة
سياســة التخطيــط االقتصـ ّ
تفعيــل دور الرجــال فــي جعــل عمل ّيــة السياســة االقتصاد ّية
مراعيــة للنــوع االجتماعـ ّـي ودور ّ
منظمــات األمم املتّحــدة
فــي دعــم هــذه العمل ّيــات.
متحــورت التدخــات حــول وضــع مشــاركة املــرأة
االقتصــادي فــي مختلــف الــدول فــي املنطقــة والتدابيــر
ّ
احلكوم ّيــة إلدمــاج النســاء فــي االقتصــاد بشــكل أفضــل.
فــي اجلزائــر ،وحتــى التســعينات ،كانــت النســاء يعملــن
رئيســي فــي القطــاع العــا ّم .ولكــن بعــد عشــر
بشــكل
ّ
ـجعة التــي اعتمدتهــا
ســنني ،ووف ًقــا لالســتراتيجيات املشـ ّ
الدولــة لتعزيــز توظيــف الشـ ّبان والشــا ّبات ومنـ ّو املشــاريع
الصغيــرة حــدث تغ ّيــر ملحــوظ فــي وضــع املرأة فــي القطاع
اخلــاص وفــي الصناعــات اخملتلفــة .أوضحــت مم ّثلــة
ّ
األردن أن نســبة املشــاركة وفــرص النســاء االقتصاد ّيــة
مــن أدنــى النســب فــي العالــم .حتتــ ّل مشــاركة النســاء
العاملــي
املرتبــة  133مــن أصــل  136دولــة وف ًقــا للتقريــر
ّ
االجتماعــي Global Gender Gap
عــن فجــوة النــوع
ّ
العاملــي .هــذا
االقتصــادي
 Reportاملنبثــق عــن املنتــدى
ّ
ّ
خاصــا لقض ّيــة تشــغيل
مــا جعــل احلكومــة تولــي اهتما ًمــا
ًّ
النســاء فــي االســتراتيجية الوطن ّيــة للتشــغيل .أظهــر
حتليــل لألســباب وراء بعــد النســاء مــن االنخــراط فــي
ـمي بعــض النقــاط وهــي :عــدم تســاوي األجــر
العمــل الرسـ ّ
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للعمــل نفســه ،وفــي بعــض االحيــان رفــض التق ّيــد باحلـ ّـد
األدنــى لعمــل النســاء ،غيــاب احلضانــات ،غيــاب وســائل
نقــل آمنــة ،وبالطبــع الثقافــة التقليد ّيــة التــي تــرى دور
املــرأة األه ـ ّم داخــل املنــزل .مــن بــن هــذه العوامــل كانــت
الفجــوة فــي األجــر هــي األه ـ ّم واألوضــح .بنــاء عليــه مت
تكويــن اللجنــة الوطن ّيــة لعدالــة األجــر عــام  2011كنتيجــة
لتوصيــات ّ
منظمــة العمــل الدول ّيــة .يتــر ّأس اللجنــة،
مبرســوم دائــم ،األمــن العــا ّم لــوزارة العمــل واألمينــة
العا ّمــة للّجنــة الوطن ّيــة لشــؤون املــرأة.
أنهــت اللجنــة الوطن ّيــة لعدالــة األجــر مراجعــة قانون ّيــة
شــاملة أوصــت بتعديــات قانون ّيــة لتعزيــز تعويــض
متسـ ٍـاو لــك ّل العاملــن والعامــات يتناســب مــع االتّفاق ّيــات
الدول ّيــة ،مبــا فيهــا االتّفاق ّيــة املعن ّيــة بالتعويــض املتســاوي
ّ
ملنظمــة العمــل الدول ّيــة لعــام ( 1951رقــم  .)100كمــا
أنهــت اللجنــة دراســة عــن كيف ّيــة عمــل جلــان عدالــة
األجــر فــي مختلــف الــدول للتعلّــم مــن اخلبــرات الناجحــة
والتركيــز علــى أفضــل اخلبــرات لــأردن .كمــا قامــت
اللجنــة بدراســة حــول التمييــز فــي األجــر فــي املــدراس
اخلاصــة ،مب ّينــ ًة الفجــوة بــن اجلنســن فــي األجــر فــي
ّ
ـجع مشــاركة
األردن ،موضحــة أن تشــريعات الدولــة ال تشـ ِّ
النســاء فــي ســوق العمــل وال تنــادي بتعزيــز املســاواة فــي
مــكان العمــل .فــي هــذا اإلطــار تعــاون البرملــان مــع وســائل
اإلعــام ومــع اللجنــة ملناقشــة املــوا ّد القانون ّيــة لتشــجيع
عمــل املــرأة وتقدميــه لعا ّمــة الشــعب علــى أنــه حــق عائلـ ّـي
ـص املــرأة فقــط.
أكثــر ّ
ممــا هــو حــق يخـ ّ
ـمي فــي إطــار مشــاركة املــرأة
نوقِ ــش عمــل املــرأة غيــر الرسـ ّ
االقتصاد ّيــة ،فاتّفــق املشــاركون واملشــاركات علــى أه ّم ّيــة
هــذا القطــاع مــن االقتصــاد فــي توفيــر فــرص عمــل للمــرأة
والشــ ّبان والشــا ّبات فــي أوقــات االقتصاد ّيــات الناميــة
والصعبــة بســبب متطلّباتــه املتد ّنيــة .تكمــن أه ّم ّيــة
الرســمي بأ ّنــه ميكــن أن يضــ ّم
قطــاع االقتصــاد غيــر
ّ
عــد ًدا مــن الشــركات الناجحــة فــي قطاعــي الصناعــة
الرســمي ثلــث
واخلدمــات .يشــ ِّكل االقتصــاد غيــر
ّ
النشــاطات االقتصاد ّيــة فــي املنطقــة .تشــارك النســاء
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والش ـ ّبان والشــا ّبات بنســبة كبيــرة فــي هــذا القطــاع فــي
معظــم الــدول فــي املنطقــة وبالرغــم مــن وضــوح الــدور فــي
مختلــف القطاعــات تتم ّثــل مشــاركة النســاء فــي القطــاع
الرســمي علــى األكثــر فــي قطــاع الزراعــة حيــث
غيــر
ّ
يعملــن فــي مجــال العمــل غيــر املأجــور .أوضــح املشــاركون
وباألخــص عمــل
الرســمي،
واملشــاركات أن القطــاع غيــر
ّ
ّ
املــرأة فيــه ،غيــر ّ
منظــم وغيــر محمـ ّـي .أظهــرت األمثلــة
مــن مصــر واألردن أن مــا نســبته حوالــى  40فــي املئــة و
 44فــي املئــة علــى التوالــي مــن العمالــة النســائ ّية يعملــن
صحـ ّـي أو
ـمي مــن دون ّ
أي تأمــن ّ
فــي القطــاع غيــر الرسـ ّ
اجتماعــي .لــذا مت االتّفــاق ،نظــ ًرا إلــى أه ّم ّيــة
ضمــان
ّ
الــدور الــذي يؤ ّديــه هــذا القطــاع ،علــى ضــرورة أن تتكاتــف
اجلهــود لتنظيمــه وإلنشــاء نقابــات لتمثيــل وحمايــة مصالح
العامــات والعمــال.
أوضــح املشــاركون واملشــاركات مــن خــال النقاشــات
تأثيــر االســتراتيجيات الوطن ّيــة االقتصاد ّيــة للتمكــن علــى
ـمي.
حقيقــة إدمــاج النســاء فــي القطــاع االقتصـ ّ
ـادي الرسـ ّ
مت التحــ ّدث حــول محدود ّيــة الوصــول إلــى املــوارد
ومحدود ّيــة التح ّكــم فــي املمتلــكات مبــا فيهــا امليــراث
كعوامــل مه ّمــة تنتقــص مــن تأثيــر االســتراتيجيات الوطن ّيــة
االقتصاد ّيــة للتمكــن .مــن األســباب األخــرى التــي تنتقص
مــن تأثيــر االســتراتيجيات الوطن ّيــة االقتصاد ّيــة للتمكــن
التفــاوت بــن النســاء القاطنــات فــي املناطــق الريف ّيــة
واحلضر ّيــة فــي مســتويات التعليــم والتدريــب وفــرص
التوظيــف وغيرهــا مــن اخلدمــات املتوافــرة .أدرك
املشــاركون واملشــاركات أن النســاء الريف ّيــات محرومــات
أكثــر مــن النســاء فــي املناطــق احلضر ّيــة بســب العــادات
تشــجع دور املــرأة
والتقاليــد والثقافــة املق ّيــدة والتــي ال
ّ
االقتصــادي.
ّ
القــت فكــرة عــدم تشــجيع عمــل املــرأة ص ـ ًدى كبي ـ ًرا لــدى
عــدد مــن املشــاركني واملشــاركات حيــث يدعــم دور املــرأة
ـجع اذا كان البيــت فــي حاجــة إلــى دخــل
االقتصـ ّ
ـادي ويشـ ّ
املــرأة وفــي مــا عــدا ذلــك هــو غيــر مه ـ ّم أو غيــر مقبــول.
اإلضافــي
كمــا أشــار املشــاركون واملشــاركات الدخــل
ّ
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الــذي يو ّفــره عمــل املــرأة ال مينحهــا وض ًعــا متســاو ًيا داخــل
البيــت ،حيــث ال يــزال يتو َّقــع مــن النســاء تأديــة مــا يعــ ّد
واجبهـ ّـن الرئيسـ ّـي ،أي االهتمــام بالواجبــات واالحتياجــات
املنزل ّيــة .فــإ ًذا ،عنــد اإلشــارة إلــى عمــل املــرأة أو النشــاط
ـادي بأنــه متكــن ،ال بـ ّـد مــن احلــرص علــى أ ّنــه ال
االقتصـ ّ
يضيــف أعبــاء أخــرى لــذا ال بـ ّد مــن مراجعــة متكــن املــرأة
االقتصــادي وإكســاب القض ّيــة تصــ ّو ًرا شــمول ًّيا يتنــاول
ّ
التشــريعات والسياســة والثقافــة.
مت التشــديد علــى أن تشــجيع إشــراك املرأة فــي القطاعات
املنتجــة للقيمــة املضافــة ،وهــي غال ًبــا فــي قطــاع الصناعة،
االقتصادي.
مهـ ّم جـ ًّدا لتمكــن املــرأة
ّ

توصيات
•دعــم إنشــاء مراصــد حلقــوق املــرأة مثــل مرصــد املــرأة
والتشــغيل.
االجتماعــي فــي البحــوث وحتديــد
•دعــم إدمــاج النــوع
ّ
نقــاط مه ّمــة لتحســن عمل ّيــة إنتــاج بحــوث ومعلومــات
االجتماعــي لدعــم صانعــي القــرار.
مراعيــة للنــوع
ّ
•الدعــوة إلــى مناصــرة اإلدمــاج املمنهــج للعمــل غيــر
الرســمي /األعمــال التجار ّيــة فــي مســوحات العمــل
ّ
والشــركات.
•دعــم البحــوث املســتندة إلــى أد ّلــة حــول االختــاف بــن
النســاء والرجــال فــي أوضــاع العمــل واألجــور.
•دعــم إنشــاء حاضنــات لألعمــال القائمــة علــى النــوع
االجتماعـ ّـي لتســهيل بــدء األعمــال اململوكــة للنســاء فــي
قطاعــات مع ّينــة وذات قيمــة عاليــة فــي االقتصــاد.
•دعــم إنشــاء البنــى التحت ّيــة واخلدمــات املطلوبــة مــن
أدوارهــن اخملتلفــة.
ــن مــن أداء
ّ
النســاء ليتم ّك ّ
•تعزيــز مشــاركة النســاء فــي قطاعــات االقتصــاد ذات
القيمــة العليــا.
•دعــم تصميــم واختبــار البرامــج التــي تســتخدم املــوارد
املتجــ ّددة كالطاقــة الشمســ ّية وجمــع املنتجــات غيــر
اخلشــب ّية مــن الغابــات وإجــراءات بيئ ّيــة مســتدامة
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كتحســن إدارة امليــاه وإعــادة زراعــة قطــع االراضــي غيــر
اخلشــب ّية.
•دعــم حملــة إقليم ّيــة ملناصــرة وتعزيــز حقــوق املــرأة فــي
امليــراث واالمتــاك.
•زيــادة وعــي صانعــي القــرار حــول أه ّم ّيــة املســاواة بــن
اجلنســن وقيــادة املــرأة فــي اســتراتيجيات التخفيــف
مــن حـ ّـدة الفقــر.
التشــريعي والتدابيــر لتعزيــز بنــاء
•دعــم اإلصــاح
ّ
القــدرات لضمــان عدالــة األجــور وأوضــاع العمــل الالئــق
للنســاء
•دعــم املطالبــة بكوتــا للنســاء فــي األعمــال العا ّمــة
واخلاصــة.
ّ
ــي للمعلومــات حــول مشــاركة
•اســتكمال التحليــل الك ّم ّ
نوعــي متع ّمــق.
املــرأة ومســاهمتها االقتصاد ّيــة بتحليــل
ّ
اخلاصــة
•دعــم مراجعــة السياســات واإلجــراءات
ّ
بالتعاون ّيــات والدعــوة إلــى إعطــاء النســاء دو ًرا قياد ًّيــا
ً
ومتثيــا متســاو ًيا فــي الهيئــات واجملالــس.
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الجلسة السادسة

ي للمرأة :التوظيف
التمكين االقتصاد ّ
والريادة

قــ ّدم العــرض مقارنــة بــن وضــع النســاء الرياد ّيــات فــي
املنطقــة العرب ّيــة والــدول الغرب ّيــة حيــث فــي الــدول الغرب ّيــة
وضوحــا واعتال ًنــا .فنــرى
قضايــا النــوع االجتماعـ ّـي أق ـ ّل
ً
أن الشــركات التــي تديرهــا ومتلكهــا النســاء تنمــو بوتيــرة
أســرع مــن شــركات يديرهــا الرجــال .وهذا يــؤ ّدي إلى خلق
فــرص ألعمــال أكثــر وتنميــة ألعــداد هــذه الشــركات بشــكل
كبيــر .كشــف مســح للبنــك الدولـ ّـي علــى عشــر شــركات في
منطقــة الشــرق األوســط أن نســبة ملك ّيــة املــرأة لشــركات
ال تتع ـ ّدى  15فــي املئــة وأن هنالــك اختال ًفــا بــن الرجــال
التوصــل إلــى اخلدمــات املال ّيــة وغيــر املال ّيــة
والنســاء فــي
ُّ
والفجــوات فــي وضــع املــرأة القانونـ ّـي وحقــوق امللك ّيــة ،مــا
أ ّدى إلــى تــدنٍّ واضــح لنم ـ ّو أعمــال املــرأة .هنالــك ً
أيضــا
مضاعفــة وتكـ ّـدس لألعمــال اململوكــة مــن قبــل املــرأة فــي
الرســمي والقطاعــات
قطــاع االقتصــاد املــوازي أو غيــر
ّ
األخــرى األق ـ ّل قيمــة مــن اقتصــاد املنطقــة ،مــا أ ّدى إلــى
ألنهــن فــي حاجــة
وجــود نســاء يبــدأن أعمــاالً وشــركات
ّ
ـادي.
ماســة إليهــا ال أل ّنهــا مطلــب ريـ ّ
ُشــ ِّد َد فــي النقــاش علــى أه ّم ّيــة تشــجيع عمــل املــرأة
الريــادي ملــا يعــود بــه علــى املــرأة مــن شــعور بتقديــر
ّ
الــذات كمــا ملــا يعــود بــه علــى عائالتهـ ّـن واالقتصــاد مــن
قيمــة مضافــة .ناقــش املشــاركون واملشــاركات أشــكال
دعــم املــرأة الرياد ّيــة وعمل ّيــة تنظيــم اإلنتــاج لضمــان أن
االقتصــادي .مثــال علــى
تــدرك املــرأة كامــل نشــاطها
ّ
ذلــك مجموعــات املســاعدة الذات ّيــة ومجموعــات تشــجيع
آل ّيــات وطــرق التوفيــر فــي الهنــد ونيبــال والتــي ســاعدت
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نســاء كثيــرات فــي بــدء وتنميــة األعمــال واإلنتــاج لألســواق
احمللّ ّيــة والســوق املصــدر.
ر ّكــزت مم ّثلــة مــن الهنــد علــى القطاعــات الرئيســ ّية
والفرع ّيــة حيــث تتم ّتــع النســاء مبهــارات طبيع ّيــة كالزراعــة
فــي نطــاق صغيــر وجتهيــز األغذيــة واحلــرف اليدو ّيــة
واألقمشــة .يناســب قطــاع احلــرف اليدو ّيــة واألقمشــة
وضــع النســاء مــن خــال العمــل لبضــع ســاعات مــن أجــل
العيــش الكــرمي ومناســبته كذلــك للــدول التــي تريــد تعزيــز
االقتصــادي.
قطــاع الســياحة كمصــدر للدخــل
ّ
مت إلقــاء الضــوء علــى عــدد مــن املبــادرات املدعومــة
ّ
ومنظمــات اجملتمــع املدنـ ّـي
واجمل ّربــة مــن قبــل احلكومــات
اخلــاص ضمــن إطــار املســؤول ّية االجتماع ّيــة
والقطــاع
ّ
للشــركات .ض ّمــت مثــل تلــك املبــادرات حاضنــات األعمــال
الوليــدة ،والتوجيــه واإلرشــاد فــي األعمــال ،وإدمــاج الريادة
فــي مناهــج املــدارس واجلامعــات ،والتدريــب علــى التمويــل
األصغــر وخدمــات تطويــر األعمــال.
أدرك املشــاركون واملشــاركات الــدور املهــم الــذي تؤ ّديــه
التكنولوجيــا فــي تقـ ّدم ريــادة املــرأة واحلاجــة إلــى أن تكــون
اإلقليمــي «مشــاركة» .الهواتــف
أحــد محــاور املشــروع
ّ
النقّالــة وحلــول تكنولوجيــا املعلومــات علــى ســبيل املثــال
تدعــم الريــادة واملعرفــة املال ّيــة وتو ّفــر آل ّيــات آمنــة للدفــع
والتوفيــر لــدى الرياد ّيــات.
كمــا نوقشــت الطــرق اخملتلفــة لتنــاول مشــاكل النســاء
الرســمي .فتــ ّم التشــديد
فــي قطــاع االقتصــاد غيــر
ّ
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علــى احلاجــة إلــى تنظيــم هــذا القطــاع وتقــدمي مســاعدة
مصممــة وخاصــة وكذلــك التركيــز علــى أه ّم ّيــة جتميــع
معلومــات خاصــة بالــدول وعمــل بحــوث لفهــم االختــاف
بــن القيــود واحتياجــات النســاء الفقيــرات فــي الــدول
التــي متتلــك نا ً
واألردن
جتــا محلّ ًّيــا إجمال ًّيــا متد ّن ًيــا كمصــر
ّ
انتاجــا محلّ ًّيــا
واملغــرب ،والنســاء فــي الــدول التــي متتلــك
ً
أضخــم كالســعود ّية والكويــت و ُعمــان وقطــر.
اتّفــق املشــاركون واملشــاركات كذلــك علــى أه ّم ّيــة بنــاء
اخلــاص واالســتفادة مــن الفــرص
اجلســور مــع القطــاع
ّ
املقدمــة مــن خــال برامــج املســؤول ّية االجتماع ّيــة
ّ
للشــركات .فــي هــذا اإلطــار أشــي َر إلــى املســاعدة التــي
مؤسســة طــال أبــو غزالــة إلــى شــركات النســاء
ّ
قدمنهــا ّ
ـمي فــي األردن بتوفيــر
الصغيــرة فــي القطــاع غيــر الرسـ ّ
وإداري.
مالــي
تدريــب
ّ
ّ
اخلاصــة ليغنــي
جــاء صــوت املــرأة ذات االحتياجــات
ّ
النقاشــات حــول حقــوق املــرأة االقتصاد ّيــة حيــث أشــار
املشــاركون واملشــاركات إلــى نــدرة الفــرص املتاحــة للنســاء
أن
ذوات االحتياجــات
اخلاصــة فــي املنطقــة مدركــن ّ
ّ
متكــن هــذه الشــريحة مــن النســاء ،إضافـ ًة إلــى كونــه ح ًّقــا
إنســان ًّيا ،لَيُشــ ّكل قيمــ ًة مضافــ ًة كبيــرة إلــى االقتصــاد.
كان لبنــاء مســاحات للحــوار والتشــبيك بــن البرامــج
االقتصاد ّيــة اخملتلفــة التــي تدعــم متكــن املــرأة
االقتصــادي وتعــزّز مــن الرياد ّيــة صــ ًدى كبيــر بــن
ّ
ّ
املشــاركني واملشــاركات .حت ّدثــت املمثلــة مــن إســطنبول
تركيــا حــول تركيــز املركــز علــى أســفل/قاع الهــرم في ســوق
العمــل حيــث توجــد احلصــة الكبــرى مــن النســاء .املركــز
مســتع ّد ملشــاركة خبرتــه مــع احلضــور مــن ّ
املنظمــات غيــر
ّ
املنظمــات حــول الطــرق التــي
احلكوم ّيــة وغيرهــا مــن
ميكــن أن تتبعهــا الشــركات لتوفيــر الدعــم ألســفل الهــرم
حتدثــت
والــذي يتطلــب قــد ًرا كبيـ ًرا مــن اإلبــداع واملعرفــة.
ّ
مم ّثلــة شــبكة التمويــل األصغــر فــي البلــدان العرب ّيــة
(ســنابل) حــول اخلدمــات املق ّدمــة لألعضــاء مبــا فــي ذلــك
بنــاء القــدرات والتدريــب والبحــوث وفرصــة التشــبيك
وتبــادل اخلبــرات مــن خــال املؤمتــرات الســنو ّية حــول
مؤسســة
هــذا القطــاع .مت ّثــل شــبكة ســنابل حوالــى مئــة ّ
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فــي  12دولــة عرب ّيــة تقـ ّـدم خدمــات حال ًّيــا ألربعــة ماليــن
مــن العمــاء واملســتفيدين بينهــم  75فــي املئــة من النســاء و
 35فــي املئــة مــن الشــ ّبان والشــا ّبات.

توصيات
منصــة أو ملتقــى لس ـ ّيدات األعمــال كمســاحة
•تأســيس ّ
لالجتمــاع وتبــادل املعلومــات وبنــاء عالقــات للتوجيــه
واإلرشــاد والتشــبيك وتبــادل روابــط التســويق.
•دعــم برامــج تع ـزّز مــن املهــارات القياد ّيــة فــي املنطقــة
للرياد ّيــن والرياد ّيــات الشــباب واملهن ّيــن مــن املمكــن
ّ
للمنظمــات يتــم اإلعــان عنهــا فــي
ربطهــا بجائــزة
مؤمتــر ســنابل فــي أيلــول .2014
•دعــم توثيــق قصــص النجــاح ودراســات احلالــة للرياد ّيات
عبــر املنطقــة العرب ّية.
•دعــم الرياد ّيــات فــي اجملــاالت التــي يبدعــن فيهــا
كالزراعــة فــي نطــاق صغيــر وجتهيــز األغذيــة واحلــرف
اليدو ّيــة واألقمشــة.
•دعــم إجــراء مســح للمهــارات املتوافــرة فــي املنطقــة
وتطويــر برامــج لتعزيزهــا بشــكل أفضــل.
•إعــداد حملــة توعو ّيــة إقليم ّيــة حــول أه ّم ّيــة الريــادة
النســائ ّية فــي بنــاء اقتصاد ّيــات أقــوى وحتســن الظروف
املعيشــ ّية للعائــات.
•دعم إدماج الريادة في املدارس واجلامعات.
•دعــم تطويــر الشــركات الصغيــرة فــي مجــال الصناعــات
املبتكــرة مــن خــال تســهيل الوصــول إلــى التمويــل
وبرامــج نقــل األصــول اإلنتاج ّيــة.
•دعــم تطويــر واســتخدام التكنولوجيــات اإلبداع ّيــة مبــا
يتض ّمــن الدفــع اآلمــن وآل ّيــات توفيــر النقــود للنســاء
الراغبــات فــي البــدء بأعمــال جتار ّيــة واســتخدام حلــول
التكنولوجيــا والتســويق اإللكترونــي والهواتــف النقّالــة.
•دعــم تطويــر وتقــدمي خدمــات األعمــال املراعيــة للنــوع
االجتماعــي لتحســن اجلــدوى واالســتمرار ّية املال ّيــة
ّ
للشــركات املبتدئــة والقائمــة .يشــمل ذلــك خدمــات
اإلرشــاد والتوجيــه وإنشــاء شــبكات مــع اجلهــات الف ّعالــة
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فــي الســوق – املو ّرديــن و ّ
جتــار اجلملــة والناقلــن
واألســواق اإلقليم ّيــة.
•اعتمــاد ودعــم ّ
خطــة التدريــب للنســاء والفتيــات ذوات
اخلاصــة وتبــادل اخلبــرات مــع دول أخــرى
االحتياجــات
ّ
فــي هــذا اجملــال.
•املطالبــة بتطبيــق املبــادئ األساســ ّية التّفاق ّيــة حقــوق
اخلاصــة وأه ّمهــا لــك
األشــخاص ذوي االحتياجــات
ّ
التــي تتطلّــب مــن الــدول تعزيــز فــرص العمــل احلــر
والرياد ّيــة وتطويــر التعاون ّيــات وإطــاق األعمــال
اخلاصــة.
التجار ّيــة
ّ
وفرصــا
•دعــم البرامــج التــي تخلــق وظائــف طارئــة
ً
مســتدامة بيئ ًّيــا للنســاء (النقــد مقابــل العمــل ،الشــركات
الصغيــرة وغيرهــا).
ـاص ووكاالت
•دعــم بنــاء قاعــدة مــن شــركات القطــاع اخلـ ّ
ّ
واملنظمــات التــي تقـ ّدم خدمــات تطويــر األعمال
التمويــل
للنســاء الرياد ّيات.
اخلــاص لتمويــل االســتثمار
•بنــاء اجلســور مــع القطــاع
ّ
االســتثماري.
االجتماعــي واحلاضنــات ورأس املــال
ّ
ّ
االجتماعــي بنــاء علــى
•تعزيــز املعاييــر الدول ّيــة لــأداء
ّ
مبــادرة حملــة  SMARTومبــادئ حمايــة املســتهلك
(خطــوات مح ـ ّددة تضــم ً
ورشــا للتوعيــة وشــهادة مو َّثقــة
مــن املد ّربــن واملقيمــن فــي املنطقــة العرب ّيــة).
•دعــم املــرأة الريف ّيــة فــي خلــق وإدارة مبــادرات محلّ ّيــة
لتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار.
املالــي لضمــان إدراك
•دعــم املعرفــة املال ّيــة والتعليــم
ّ
حقوقهــن ومســؤول ّياتهن,
النســاء
ّ
•دعــم بنــاء القــدرات (التدريــب والتوجيــه) مــن خــال
مواقــع للتعليــم اإللكترونــي باللغــة العرب ّيــة.
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طاولة مستديرة حول المرأة واإلسالم

كان الهــدف مــن الطاولــة املســتديرة البحــث فــي وضــع
االجتماعــي مــن
املــرأة فــي الديــن وعالقــات النــوع
ّ
منظــور اإلســام ،وضمــن إطــار التفســيرات املعتدلــة
اإلســامي .مت التشــديد
للنصــوص الدين ّيــة واالجتهــاد
ّ
علــى أه ّم ّيــة املقاربــة مــا بــن قيــم املنطقــة اإلســام ّية
واملعاييــر الدول ّيــة املنبثقــة مــن االتّفاق ّيــات الدول ّيــة حلقــوق
اخلاصــة باملــرأة .وأُشــي َر كذلــك إلــى
اإلنســان واإلعالنــات
ّ
إدراك األمم املتّحــدة دور الديــن فــي تشــكيل اإلطــار العــا ّم
للمنطقــة مبــا يشــمل السياســات والقوانني وعالقــات النوع
االجتماعــي .رفــض املشــاركون واملشــاركات االعتــراف
ّ
أي تعــارض بــن مبادئ الفقه اإلســامي واتّفاق ّيات
بوجــود ّ
ومعاهــدات حقــوق اإلنســان موضحــن أن عامل ّيــة حقــوق
املــرأة اإلنســان ّية وشــرع ّية املطالــب والتمثيــل العــادل قــد
اعتُ ِــرف بههــا ضمــن وثيقــة األزهــر الشــريف وإعــان
االســكندر ّية حلقــوق املــرأة فــي اإلســام .مت التطـ ّرق إلــى
اخملــاوف حــول صعــود اخلطابــات والتفســيرات الدين ّيــة
الرجع ّيــة وتأثيرهــا فــي تق ـ ّدم حقــوق املــرأة .كان هنالــك
اتّفــاق حــول احلاجــة إلــى منــوذج جديــد لفهــم اإلســام
ميكــن أن يســتفيد مــن إعــادة قــراءة النصــوص الدين ّيــة
االجتماعــي.
والفقــه بشــكل أكثــر مراعــاة للنــوع
ّ
ّ
اإلســامي والهيئــة
منظمــة التعــاون
حتدثــت مم ّثلــة
ّ
ّ
ّ
ّ
متتد
املســتقلة حلقــوق اإلنســان عــن برنامــج املنظمة لفتــرة ّ
إلــى عشــر ســنني بالتركيــز علــى تقـ ّـدم النســاء املســلمات
فــي اجملــاالت االقتصاد ّيــة والسياســ ّية واالجتماع ّيــة
وحمايــة النســاء مــن كافــة أشــكال العنــف والتمييــز .ذكرت
كذلــك أن ّ
اإلســامي فــي صــدد إعــداد
منظمــة التعــاون
ّ
دراســة مه ّمــة حــول التشــريعات الوطن ّيــة بالتركيــز علــى
الــزواج واألســرة كمدخــل لتعزيــز حقــوق املــرأة فــي الــدول
حتدثــت كذلــك عــن تــر ّدد عــدد مــن الــدول
األعضــاء.
ّ
االعضــاء فــي ّ
منظمــة التعــاون دون اعتمــاد مفهوم املســاواة

بــن اجلنســن ِّ
مفضلــن مفهــوم متكــن املــرأة كونه متمشــيا
مــع الشــريعة .لــذا يجــب العمــل علــى اإلتيــان بفهــم متقـ ّـدم
حتدثــت
ملبــادئ الشــريعة املمكــن وضعهــا موضــع تنفيــذ.
ّ
كذلــك عــن عمــل مركــز دراســات املــرأة التابــع جلامعــة
متقدمــن
تونــس بالتعــاون مــع علمــاء وقضــاة إســام ّيني
ّ
للقيــام بإصــاح مــن الداخــل وملواجهــة ردود الفعــل الدين ّيــة
مــن قبــل القــوى احملافظــة .أحــد مخرجــات هــذا املشــروع
أن القضــاة أصبحــوا علــى قــدر أكبــر مــن الثقــة ملراجعــة
القوانــن واملــوا ّد التــي رفضوهــا ســاب ًقا علــى أســاس أ ّنهــا
ال تتماشــى مــع الشــريعة مبــا فيهــا قانــون حقــوق اإلنســان
ـري وقانــون
املقتــرح عــام  1999ومــوا ّد تتعلّــق بالعنــف األسـ ّ
حمايــة الطفــل لعــام  2003إلــى مــا هنالــك.
شــدد املشــاركون واملشــاركات علــى األه ّم ّيــة القصــوى
ّ
لتفعيــل دور العلمــاء فــي عمل ّيــة مراجعــة التشــريعات
ومضمــون اإلعــام واملناهــج الدراســ ّية فــي املــدارس.
وعلــى القــدر نفســه مــن األه ّم ّيــة اســتخدام تكنولوجيــا
املعلومــات فــي الوصــول شــرائح مختلفــة وتثقيفهــا حــول
قضايــا النــوع االجتماعـ ّـي متاشـ ًيا مــع التفســيرات املعتدلــة
حتدثت
للنصــوص الدين ّيــة والشــريعة (الفقه اإلســامي).
ّ
مم ّثلــة الكويــت عــن مشــاريع وزارة األوقــاف باســتخدام
التكتولوجيــا بشــكل مك ّثــف لتطويــر املعرفــة بــن النســاء
وتعزيــز املهــارات وتوعيــة املعلّمــن واملعلّمــات للتعامــل
االجتماعــي وبنــاء مهــارات الشــ ّبان
مــع قضايــا النــوع
ّ
والشــا ّبات فــي مجــال القيــادة والنــوع االجتماعـ ّـي متاشـ ًيا
مــع التفســيرات املعتدلــة للنصــوص الدين ّيــة والشــريعة.
كانــت النقاشــات غن ّيــة ومتن ّوعــة مــن خــال العمــل الــذي
قامــت بــه مختلــف ّ
املنظمــات الدين ّيــة وتلــك القائمــة علــى
العقيــدة واجلامعــات واجملموعــات اخملتلفــة فــي املنطقــة
وعامل ًّيــا فــي مجــال حقــوق املــرأة واملقاربــة بــن القيــم
الدينــي والثقافــة.
العامل ّيــة واإلميــان
ّ
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توصيات
•إنشــاء منتــدى للحــوار حــول حقــوق املــرأة فــي اإلســام
يطــرح فه ًمــا متق ّد ًمــا ملبــادئ اإلســام مبن ًّيــا علــى إعــادة
ـامي.
قــراءة الفقــه اإلسـ ّ
• تفعيــل بيــان االســكندر ّية حــول حقــوق املــرأة فــي
اإلســام.
•الدعــوة إلــى تفعيــل تطبيــق وثيقــة األزهــر الشــريف
واملتض ّمنــة  11نقطــة.
•دعــم تفعيــل دور العلمــاء املعتدلــن ورجــال الديــن فــي
إعــادة تفســير اآليــات الدين ّيــة والفقــه.
•دعــم بنــاء خبــرات فــي النــوع االجتماعـ ّـي بــن املســلمات
اإلســامي مــن منظــور النــوع
ملراجعــة وتفســير الفقــه
ّ
االجتماعــي.
ّ
ّ
اإلســامي فــي
•دعــم عمــل جلــان منظمــة التعــاون
ّ
املنطقــة وعامل ًّيــا.
•دعــم بنــاء شــبكة مــن الباحثــن والباحثــات املهت ّمــن
بقضايــا املــرأة والنــوع االجتماعـ ّـي مــن منظــور اإلســام.
•تفعيــل دور العلمــاء املعتدلــن فــي مراجعــة التشــريعات
والرســائل املرســلة عبــر اإلعــام واملناهــج فــي املــدارس
واجلامعــات.
•تشــجيع مبــادرات مثــل تنظيــم دورات صيف ّيــة بالتعــاون
ـامي حتــى يت ـ ّم
مــع اجلامعــات فــي أنحــاء العالــم اإلسـ ّ
تدريــس هــذا التفســيرات املعتدلــة لإلســام مــن منظــور
النــوع االجتماعـ ّـي.
•
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