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�سهد العامل يف ال�سنوات الأخرية اهتماًما متزايًدا بحقوق املراأة ومكانتها يف املجتمع، وتوالت املوؤمترات الدولية التي هدفت اإىل 
حتديد العقبات التي حتول دون م�ساركة املراأة ب�سورة كاملة وفعالة يف كافة املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية. 

وعلى الرغم من كل التفاقيات واملعاهدات الدولية الداعمة لدور املراأة، فاإن التاأثري ما يزال �سعيًفا؛ فقد اأ�سار الأمني العام لالأمم 
املتحدة »كويف عنان« يف ر�سالته مبنا�سبة يوم املراأة يف 8 مار�س 2006 – والذي اأقيم حتت �سعار »دور الن�ساء يف اتخاذ القرارات« – اإىل 
اأنه بالرغم من اإحراز بع�س التقدم يف جمال متثيل املراأة عرب العامل، فاإن الإح�سائيات الدولية تو�سح اأن حجم م�ساركة الن�ساء يف عملية 
�سنع القرار ال�سيا�سي ما يزال �سعيًفا؛ حيث جند اأن متثيل املراأة يف املجال ال�سيا�سي يف منا�سب رفيعة امل�ستوى عرب العامل ل يزال هدًفا 

مل يتحقق كيفما نتمناه.
ول ميكن لأحد اأن يجادل يف اأهمية دور املراأة يف املجتمع، فاملراأة التي تدرك حقيقة دورها وتلتزم بواجباتها، وحتر�س على ممار�سة 

حقوقها، اإمنا توؤثر يف حركة احلياة يف جمتمعها تاأثرًيا بالًغا، وهو ما يدفع به اإىل املزيد من التقدم والتنمية. 
واملراأة يف املجتمعات العربية كانت اأ�سد معاناة وحرمانًا من حقوقها، وذلك ب�سبب ُبعد خمتلف؛ وهو البعد الذي يطلق عليه املوروث 
الثقايف؛ فهذه الثقافة يف كثري من الأحيان ومبا تت�سمنه من اأطر ثقافة جامدة تلعب دوًرا كبرًيا يف ال�سغط على املراأة وفر�س اأدوار معينة 

وحمدودة عليها، بل ت�سكل �سورة منطية يف ذهن املجتمع عن املراأة، بل اأي�ًسا يف ذهن املراأة نف�سها.
العملية  ال�سيا�سية من حيث م�ساركتها الكبرية والفعالة يف  ال�سابقة دور كبري يف احلياة  وللمراأة يف م�سر خالل الثالث �سنوات 
النتخابية؛ حيث راأينا جميًعا كثافة وجود املراأة يف طوابري النتخابات يف املجتمع امل�سري، فقد �ساركت بجدية يف كلٍّ من انتخابات 
الربملان والد�ستور والنتخابات الرئا�سية، وقد قامت املراأة بواجبها على اأكمل وجه؛ ولذلك من العدل اأن حت�سل على حقوقها كما اأقرها 
الد�ستور ويف �سوء القوانني املتاحة. فقد اأقرت املادة )11( من د�ستور 2014 بـاأن تكفل الدولة حتقيق امل�ساواة بني املراأة والرجل يف 
جميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الد�ستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابري الكفيلة 
ب�سمان متثيل املراأة متثياًل منا�سًبا يف املجال�س النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمراأة حقها يف تويل الوظائف العامة 

ووظائف الإدارة العليا يف الدولة والتعيني يف اجلهات والهيئات الق�سائية، دون متييز �سدها.
وقد �ساركت موؤ�س�سة »ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل« مع مكتبة الإ�سكندرية واملجل�س القومي للمراأة عام 2012 يف عقد موؤمتر 
حتت عنوان: »املراأة والتحول الدميقراطي يف م�سر«، الذي اأعقبته �سل�سلة من منتديات احلوار حول حت�سني ودعم امل�ساركة ال�سيا�سية 

للمراأة امل�سرية وتوليها للوظائف القيادية يف الدولة. 

متهيد
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املراأة والتحول الدميقراطي يف م�سر

وقد عقدت هذه املنتديات يف اأربع مناطق يف م�سر )الإ�سكندرية - الأق�سر – طنطا – مر�سى مطروح(، وقد مت اختيار تلك املناطق 
ح�سب التوزيع اجلغرايف؛ حيث اإن لكل منطقة طبيعة ثقافية تختلف عن الأخرى. 

وهدفت هذه املنتديات التي مت عقدها اإىل جمع اآراء وتو�سيات امل�ساركني فيها حول التحديات التي تواجه املراأة امل�سرية يف احلياة 
العامة وكيفية مواجهة تلك التحديات .. و�ستعر�س هذه التو�سيات التي خرجت من تلك املنتديات يف موؤمتر ختامي �سيعقد يف مكتبة 
الإ�سكندرية يف مايو القادم )2015( حتت عنوان »متكني املراأة امل�سرية: من التو�سيات اإىل التنفيذ ال�سرتاتيجي«، و�سي�سارك فيه لفيف 
من الأطراف املعنية بق�سايا املراأة �سواء من احلكومة اأو املنظمات املعنية بحقوق املراأة والأفراد؛ وذلك بهدف توحيد اجلهود للخروج 
من ذلك املوؤمتر بخطة عمل وا�سرتاتيجية وطنية لدعم ومتكني املراأة على ال�سعيد الوطني يف اأماكن �سنع القرار وامل�ساركة ال�سيا�سية. 
وُيعد خروج هذه ال�سرتاتيجية اإىل اأر�س الواقع مبثابة ترجمة حقيقية ملفهوم التحول الدميقراطي الذي قامت من اأجله الثورات يف م�سر 
بهدف بناء جمتمع جديد يقوم على اأ�سا�س احلرية وامل�ساواة؛ مبا ي�سمن ح�سول اجلميع على كافة احلقوق التي ن�ست عليها التفاقيات 

الدولية حلقوق الإن�سان. 
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املقدمة

عقد مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعي التابع ملكتبة الإ�سكندرية بالتعاون مع الحتاد النوعي لن�ساء م�سر ون�ساء من 
اأجل ال�سالم عرب العامل، منتدى حوار على مدار يومني مبكتبة الإ�سكندرية حتت عنوان: »املراأة والتحول الدميقراطي يف م�سر«. وقد 

ح�سر اللقاء حوايل 150 م�سارًكا ممن لديهم خربة واهتمامات بهذه الق�سية.
يهدف املنتدى ب�سكل رئي�س اإىل تعزيز امل�ساركة واحلوار بني خمتلف فئات املجتمع واخلربات املهتمة بق�سايا املراأة من خالل عقد 
اجلل�سات واحللقات النقا�سية التي هدفت اإىل اخلروج مبقرتحات وخطة عمل قابلة للتنفيذ. وقد ركز املنتدى على ثالثة اأهداف رئي�سة، 

وهي: 
تعزيز م�ساركة املراأة الفعالة يف عملية التحول الدميقراطي، وكيفية التغلب على ما قد يواجهها من حتديات.  .
التاأكيد على اأهمية احلوار ال�سلمي والتوا�سل املجتمعي. .
اإعداد خطة عمل واقعية وموؤثرة عن طريق اجلمع بني جمموعة من اأن�سطة الكفاءات يف جمال املراأة مع �سانعي القرار وممثلني  .

للحكومة يف م�سر.

ومتت مناق�سة هذه الأهداف من خالل ثالثة حماور رئي�سة، وهي:
�سعي املراأة من اأجل ال�سالم: فيما يتعلق باحلقوق واحلريات. .
امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور والت�سريعات. .
اأ�سوات الن�ساء: جمالت ومنابر. .

اأُقيم بالتوازي مع منتدى احلوار معر�س بعنوان: »1000 امراأة من اأجل ال�سالم عرب العامل- ل ن�ساء ل �سالم«. وقد �سم  وقد 
املعر�س ن�ساًء م�سريات معا�سرات اأ�سهمن يف التغيري الإيجابي ملجتمعهن. 

وقد مت تنظيم هذا املنتدى بالتعاون مع كلٍّ من: 
رابطة املراأة العربية .
منظمة كرامة .
مبادرة م�سر املتنورة .
جمعية املراأة والتنمية .
املركز امل�سري حلقوق املراأة .
. )ACT( مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية
جمعية قرية الأمل للتنمية والتاأهيل الجتماعي للمعاقني .

وقد اأُقيم املنتدى حتت رعاية وزارة اخلارجية ال�سوي�سرية



املراأة والتحول الدميقراطي يف م�سر

8

ُعقد يف اليوم الأول جل�سة افتتاحية عامة وجل�ستان متخ�س�ستان؛ اجلل�سة الأوىل تناولت مناق�سة احلقوق واحلريات التي تدعم 
�سعي املراأة من اأجل الأمن وال�سالم. اأما اجلل�سة الثانية فقد ركزت على امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور والت�سريعات،  بالإ�سافة اإىل 
افتتاح معر�س »ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل – ل ن�ساء ل �سالم«. ت�سمن اليوم الثاين للمنتدى جل�سة عامة لعر�س ملخ�س عام 
ملناق�سات اليوم ال�سابق، ثم جل�سة العمل الثالثة التي كانت حتت عنوان »اأ�سوات الن�ساء: جمالت ومنابر«، ودارت املناق�سات فيها 

حول كيفية تعزيز التمثيل الفعلي للمراأة يف �سنع واتخاذ القرار. 
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ت�سمنت اجلل�سة الفتتاحية كلمات ال�سادة ال�سيوف.. وفيما يلي اأهم النقاط التي وردت يف كلماتهم. 

كلمات املتحدثني:
الدكتورة عزة اخلويل

ا يف بناء وتقدم املجتمع امل�سري منذ قدمي  رحبت الدكتورة عزة اخلويل بال�سادة احل�سور، واأكدت على اأن للمراأة امل�سرية دوًرا هامًّ
الزمن. واأعربت عن اأملها يف اأن يكون لها دور فعال يف التحول الدميقراطي يف م�سر يف تلك الفرتة.

الدكتورة هدى بدران 
ركزت الدكتورة هدى بدران يف كلمتها على اأهمية هذا املنتدى، فاأ�سارت اإىل اأن هذا املنتدى له اأهمية خا�سة؛ نظًرا لأنه تزامن مع 
اإ�سدار الرئي�س لالإعالن الد�ستوري يف 21 نوفمرب والقرارات اخلطرية التي مت اتخاذها على م�ستوى الدولة؛ حيث اإن ق�سايا املراأة تعترب 

جزًءا ل يتجزاأ من القرارات العامة يف الدولة، ومن َثمَّ فهي جزٌء من تلك القرارات.
كما اأ�سارت اإىل اأن املنتدى ي�سم ن�ساًء ورجاًل لهم فكر وعمل على اأر�س الواقع، كما اأن لهم دوًرا على امل�ستوى املحلي والوطني؛ 
حيث اإننا يف حاجة ما�سة اإىل مثل هذا التفاعل بني الفكر والعمل. واأو�سحت اأننا يف مفرتق طرق ويف حاجة ما�سة اإىل القيام بعملية 
مراجعة؛ مراجعة ما قمنا به، ومراجعة ما �سوف نقوم به يف املرحلة القادمة، مع �سرورة تغيري الأ�ساليب التي �سبق العمل بها اإذا ما 

اقت�ست �سرورة العمل ذلك يف املرحلة القادمة.
واأ�سافت الدكتورة هدى بدران اأنه مت تهمي�س دور املراأة وعملها يف املجتمع املدين بعد الثورة ومت الت�سدي لذلك. ولكن بعد قيام 
الرئي�س باإ�سدار الإعالن الد�ستوري يف 21 نوفمرب وجب التوقف والت�ساوؤل عما اإذا كان متخذو القرار ي�ستمعون اأم ل، وحول وجوب 

ا. تغيري اآلية العمل، وحتليل الو�سع احلايل؛ لكي يكون هناك فهم كامل لل�ساحة العامة والف�سائل املتواجدة فيها حاليًّ
كما اأ�سارت اإىل قيام عدد من الن�ساء الرائدات يف املجتمع امل�سري بالجتماع مع الرئي�س؛ ملناق�سة ق�سايا املراأة، وتو�سم اجلميع اأن 
الرئي�س قد اأخذ بعني العتبار ما مت التحاور فيه، فيما تبني عك�س ذلك فيما بعد. لذا، وجب الرجوع اإىل الأ�سباب التي اأدت اإىل الو�سع 
احلايل حتى ن�ستطيع معاجلته. واأكدت على اأهمية الحتاد حول الأهداف التي ُو�سعت منذ بداية الثورة، وعلى دور الن�ساء يف ذلك؛ 

لكونهن جزًءا ل يتجزاأ من تلك الأهداف.
واختتمت الدكتورة هدى بدران كلمتها قائلة: »اإن الثورة امل�سرية مل تقم لالإتيان بديكتاتورية جديدة«.

اجلل�صة الفتتاحية 
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�صفاء الآدم
تلخ�ست كلمة ال�سيدة �سفاء الآدم يف النقاط التالية:

املراأة فاعلة وموؤثرة يف مرحلة التحول والتغيري، ولكنها تواجه �سعوبات وعقبات كثرية نحو الو�سول للتغيري والتحول املن�سود. .

املراأة لديها املقدرة والإمكانات لكي تقود مرحلة التحول الدميقراطي. .

املراأة لها دور فعال يف عملية بناء ال�سالم، وياأتي دورها من كونها موؤثرة ولي�ست جمرد �سحية. .

املراأة وحدها ل ت�ستطيع اأن حُتدث التغيري من دون م�ساندة الرجال. .

اء ومتح�سر ياأتي باأهدافه املن�سودة. . يجب احرتام الراأي والراأي الآخر يف احلوار؛ لكي ن�سل اإىل حوار بنَّ
واختتمت كلمتها قائلة: »نحن نعمل يف جمتمع واحد من اأجل الرخاء القت�سادي والجتماعي والعدالة الجتماعية والعدالة 

النوعية«.

ال�صفرية مريفت التالوي
اأهم النقاط التي جاءت يف كلمة ال�سفرية مريفت التالوي:

ق�سية املراأة ق�سية دولية وعاملية؛ حيث اإن حقوق املراأة من حقوق الإن�سان، وبالتايل فاإن الت�سامن الدويل يف هذه الق�سية  .
مطلوب.

�ساركت املراأة الرجل يف ثورة 25 يناير. .

قامت املراأة باأمور مهمة للغاية يف العامني الالحقني للثورة. .

ت�سدت املراأة ملحاولت تغيري القوانني يف الربملان الذي ا�ستمر ملدة 4 اأ�سهر، وكان من اأهم اأهدافه اإزالة كل القوانني التي  .
تعطي حقوًقا للمراأة بداية باخللع، و�سن الزواج، وح�سانة الطفل، واخلتان.

بف�سل العلماء يف الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل وجمل�س الدولة مت الت�سدي لهذه املحاولت واإيقافها. وبالرغم من ذلك  .
فاإن هناك حماولت للح�سول على تلك القوانني عن طريق الد�ستور،   وكما هو وا�سح اأي�ًسا فاإن الد�ستور ل يكفل حقوًقا 
كافية للمراأة. واإذا اأ�سافوا مواد خا�سة بحقوق املراأة يتم ربطها باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية فـيقوم بتف�سريها املجتهدون كلٌّ 

بح�سب توجهاته.
املراأة،  . ال�سريعة. فال�سريعة الإ�سالمية لي�ست �سد  اإىل  اإن هذا الكالم ي�سيء  بال�سريعة؛ حيث  املراأة  ل ميكن ربط حقوق 

واأي�ًسا حقوق املراأة ل تتنافى مع ال�سريعة. فنحن نطبق ال�سريعة الإ�سالمية منذ دخول الإ�سالم م�سر.
الإعالم يقوم باملبالغة يف مو�سوع ال�سريعة كما لو كنا كفرة بال دين واأن ال�سريعة اأمر جديد علينا. .
قامت عدة من املوؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين بالت�سامن �سد الن�سو�س املوجودة يف الد�ستور، لي�س فقط الن�سو�س  .

املتعلقة باملراأة والطفل والأ�سرة، بل باملواد اخلا�سة بالق�سايا العامة؛ حيث اإن الد�ستور يعنينا جميًعا.
كتابة  . عليه يف  املتعارف  واملنطق  الن�سو�س  عن  البعد  متام  بعيدة  احلالية  الد�ستور  كتابة  اأن  عقيدتنا  لدى  ر�سخ  هذا  كل 

ا بامل�ساعدة يف كتابة الد�ستور يف اليمن، ولكنهم لي�سوا جزًءا من  الد�ساتري. يكفي اأن اأ�ساتذة الد�ستور يف م�سر يقومون حاليًّ
اللجنة التاأ�سي�سية لكتابة الد�ستور امل�سري.

توجد حماولٌت عديدة لعزل الن�ساء من املنا�سب القيادية ونقلهن اإىل منا�سب اإدارية؛ حيث اإن هوؤلء الن�ساء قد ق�سني  .
عقوًدا يف تلك املنا�سب القيادية، ولديهن ما يكفي من اخلربة والتمر�س لتبوء تلك املنا�سب.

منذ اإعداد اللجنة التاأ�سي�سية الأوىل للد�ستور، وهناك مطالبات بعمل متثيل ن�سائي عادل للمراأة غري مقيد باختيار ن�ساء من  .
مرجعية اأو حزب معني بذاته، كما حدث بالفعل. وبالرغم من ذلك فاإن تلك املطالب مل ُتراَع، �سواٌء يف اللجنة التاأ�سي�سية 

الأوىل اأو الثانية للد�ستور.
 مت التفاق مع �سيخ الأزهر على اإ�سدار وثيقة من الأزهر عن حقوق املراأة يف الإ�سالم. .
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مت عمل حملة الق�ساء على العنف �سد املراأة يف 27 حمافظة من حمافظات اجلمهورية ت�سمنت موؤمترات يف جميع املحافظات،  .
ح�سرها وفد كبري من الن�ساء والرجال. كما وعد وزير الداخلية بتولية اهتمام خا�س باإدارة الآداب والإدارات املعنية بق�سايا 

العنف �سد املراأة والتحر�س. وقد كان هناك حماولت لإف�سال هذه احلملة.
هناك 1000 امراأة ريفية رائدة يف م�سر نعمل على م�ساعدتهن من خالل اإن�ساء جمعيات لهن؛ لأنهن همزة الو�سل بيننا  .

وبني ال�سيدات الريفيات الب�سيطات؛ لتو�سيل م�ساكلهن واحتياجاتهن.
ل ميكن اإنكار دور م�سر يف ق�سية املراأة والطفل اأثناء احلرب. .
يف عام 1992 كانت م�سر تراأ�س موؤمتر العنف �سد املراأة. .
قرار جمل�س الأمن رقم 1325 الذي �سدر عام 2000 ب�سبب احلروب التي كانت حتدث ثبت فيها اأن املراأة والطفل ميثالن  .

70% من �سكان املع�سكرات اأثناء احلروب والنزاعات. كل ذلك ب�سبب قرار احلرب الذي يتخذه الرجال وتن�سبُّ تبعاته 
على املراأة دون حقها يف امل�ساركة يف اتخاذ مثل هذا القرار.

املراأة موجودة يف كل مكان، ويجب اأن تكون �سلبة داعمة ل�ستمرار الدولة. و�سوف تنت�سر املراأة امل�سرية رغم كل املحاولت  .
ال�سلبية لإرجاعها اإىل الوراء.

وفيما يلي ملخ�س عن املحاور التي متت مناق�ستها يف جل�سات املنتدى، وخمرجات كل جل�سة على حدة، ثم بيان ختامي عن 
نتائج وتو�سيات املنتدى.
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بداأت هذه اجلل�سة بكلمات لل�سادة احل�سور، وفيما يلي ملخ�س لها:
كلمة ال�صفرية نائلة جرب؛ رئي�س اللجنة الوطنية التن�صيقية ملنع ومكافحة الجتار يف الب�صر

تلخ�ست كلمة ال�سفرية نائلة جرب يف النقاط التالية: 
هناك جانب داخلي واآخر وطني عن احلقوق واحلريات. .
املوؤ�س�سة  . اأن  بالرغم من  القيم احلقوقية دخيلة على املجتمع امل�سري  اأنا�ًسا يعتربون بع�س هذه  فاإن هناك  نتيجة �سوء فهم 

الدينية دائًما مرجع يف كافة التفاقيات الدولية التي �ساركت فيها م�سر.
م�سر تنتمي اإىل املجموعة الإفريقية والدائرة العربية والدائرة الإ�سالمية. وكلٌّ منهم قد ان�سم لالتفاقيات الدولية.  .
األهم  . فقد  النطالقة؛  بداية  يعد  والذي  الإن�سان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  هو  واحلريات  باحلقوق  َمعني  دويل  �سك  اأول 

املفاو�سني من بعدها.
امل�سكلة الكربى لدينا يف م�سر ارتفاع ن�سبة الأمية، ول �سيما بني الن�ساء.  .
الكوتة اأو التدابري املوؤقتة هي د�ستورية؛ لأنها مرتبطة بحالة معينة وغري مفتوحة لأبد الآبدين فهي حمددة بوقت معني. .
ل يوجد �سالم اجتماعي اأو تنمية بدون امراأة. .
الفقراء هم من يتعر�سون لال�ستغالل، ولقد حان الوقت للحديث عن العدالة الجتماعية، خا�سة بعد الثورة.  .
اجلدير  . نقاط من  عليها، هذه  متاَر�س  التي  وال�سغوط  النتخابات،  م�ساركتها يف  وكيفية  الأمية،  املراأة  ت�ساوؤلت عن  هناك 

مناق�ستها.
تركيا اأول دولة ان�سمت لتفاقية اأوروبية ملكافحة العنف �سد املراأة. .
من اجلانب القانوين اإن توقيع م�سر على اأية اتفاقية دولية يجعلها جزًءا من الت�سريع الوطني ميكن العتداد به اأمام املحاكم. .
ال�سور النمطية ال�سلبية من اأخطر ما يهدد املراأة، والعنف �سد املراأة ياأخذ اأ�سكاًل خمتلفة، فاإنه هناك م�سئولية جمتمعية  .

لكافة الطوائف يف املجتمع.
الرنويج لديها ثاين اأقدم د�ستور من الد�ساتري املكتوبة، وفيه نظام للرعاية املجتمعية للمراأة. .

كلمة �صتال �صابيتي - اأوغندا – )ن�صاء من اأجل ال�صالم عرب العامل(
اأهم النقاط التي جاءت يف كلمة ال�سيدة �ستال �سابيتي:

يجب على كل املوؤ�س�سات املختلفة اأن تراعي البعد الإن�ساين؛ حتى ت�ساعدنا يف تفعيل ما نريده.  .

يف اإفريقيا لدينا فجوة بني الن�ساء يف املنا�سب العليا واملناطق الفقرية؛ حيث اإن هوؤلء الن�سوة ي�ستكني من اإهمالهن من  .
ِقبل الن�ساء امل�سئولت عنهن.

من الطيور نتعلم كيف يكون لدينا القدرة على التحليق مًعا من خالل بناء توافق، فيجب علينا اأن نتعاون، وتكون لدينا  .
ا. فبالرغم من وجود قائد  القدرة على القيادة �سمن جمموعة عمل، ولو كان لدينا بع�س من منطق الطيور لكنا حلقنا �سويًّ

فاإنه يلزمنا بع�س الت�سامن والت�سجيع.

اجلل�صة الأوىل
»�صعي املراأة من اأجل الأمن وال�صالم: فيما يتعلق باحلقوق واحلريات«
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التعاون اأي�ًسا هو ال�سبيل؛ فكما اأن الطيور ت�ساند بع�سها اإِْن تخلف اأحدها عن ال�سرب، يجب علينا اأن نتعلم الدر�س منها،  .
ا ون�ساند بع�سنا.  ويجب اأن نقف �سويًّ

ل يجب على الن�ساء يف املنا�سب العليا اأن يتخلني عن الأخريات الفقريات.  .

ا. فاملجموعات التي جتتمع على هدف م�سرتك ويجمعها �سعور بالوحدة،  . الرتابط والتعاون وجتميع القوات الفردية مهم جدًّ
ميكنها النجاح اأكرث من غريها. حني يتعب قائد �سرب الطيور فاإنه يتخلف للوراء، ولذلك فاإنه من ال�سعوبة اأن تكون يف حمل 

قيادة طول الوقت. يف وقت ال�سعوبات يجب علينا التعلم من الطيور، والتعاون وتبادل اخلربات واملواقع.

كلمة ديانا فران�صي�س )ن�صاء من اأجل ال�صالم عرب العامل – اإجنلرتا(  
نحن جميًعا نولد بالقوة وامل�سئولية، فكالهما وجهان لعملة واحدة. .
اأرى اأن ال�سالم حترٌر من العنف والقهر والفقر وكل الأ�سياء ال�سلبية،كما اأراه ال�سرط لوجود حياة �سعيدة ميكن للمرء فيها  .

ر له اأن يكونه رجاًل كان اأو امراأة. اأن يكون من ُقدِّ
اإن ال�سالم الإيجابي يجب اأن يكون عن احلرية والعدل فبدونهما ليوجد �سالم.  .
حني نلجاأ للعنف فاإننا نف�سل يف مهمتنا الإن�سانية يف اأن يرعى كلٌّ منا الآخر.  .
اإن م�سر قد األهمت العامل بثورتها ال�سلمية، وتلك بداية لق�سة قد تكون �سعيدة اأحيانًا وحمبطة اأحيانًا ومليئة بالتحديات  .

اأحيانًا اأخرى.
 يجب اأن نكون جميًعا يف ت�سامن اإن�ساين، وذلك يختلف متاًما عن التدخل يف اأمور الغري. .
اإن التحكم مل ي�سل بنا ل�سيء فالتعاون هو �سبيلنا للنهو�س مًعا. .
نحن كن�ساء علينا م�سئولية جتاه اإحالل ال�سالم يف جمتمعاتنا. .
ا؛ بالن�سبة للوجه الإيجابي فيتمثل على �سبيل املثال يف: التحرر من  . ا ووجًها اإيجابيًّ اأنا اأرى لل�سالم وجهنَي؛ وجًها �سلبيًّ

العنف يف الوطن والبيت والتحرر من القمع بالإ�سافة اإىل اإمكانية اأن يزدهر الإن�سان ويتطور يف جمتمعه مع غريه من الأفراد، 
ولكي يزدهر الإن�سان ويتطور يجب اأن يحدث ذلك باحلرية والعدل وبدونهما ل يوجد �سالم اإيجابي حقيقي.

العنف ينعك�س باأثره ال�سلبي لي�س فقط على من وقع عليه، بل اأي�ًسا على من مار�سه؛ حيث يجرد من �سفته الإن�سانية،  .
ويجعله يفتقر لدوره الإن�ساين لالهتمام بغريه.

األهمت م�سر العامل باأكمله بقدرتها على عمل ثورة �سلمية، ولكن يجب الو�سع يف العتبار اأن الطريق لتحقيق املطالب  .
وال�سالم هو طريق وعر مليء بالإحباط وتثبيط العزم والتخويف.

وحدهم مواطنو الدولة هم القادرون على حل م�سكالتهم نحو حتقيق ال�سالم اخلا�س بهم. اأما الأفراد والدول الأخرى فهم  .
مطالبون باإظهار الت�سامن والت�سجيع البناء لهم، ولي�س التدخل يف �سئون البالد وحماولة ال�سيطرة على مقاليد الأمور. وهذه 

هي ر�سالتي حلكومة بريطانيا طوال الوقت.
الدور النوعي )ذكر اأو اأنثى( الذي نفر�سه على بع�سنا غري عادل. .
الرجال لديهم مزيج من العطف واحلنان والتفاهم، والن�ساء لديهن القوة وامل�سئولية. اإن فكرة ال�سيطرة مل ت�ساعدنا كثرًيا،  .

ولذا يجب اأن ن�سعى نحو التفاهم والتعاون فيما بيننا.
ا فاإن روؤاكم وتفانيكم نحو  . يوجد لدي اأمل كبري يف هذا املنتدى. بالرغم من ال�سعوبات والتحديات التي تواجهونها حاليًّ

ق�ساياكم اأنتم ومن ي�سارككم نف�س الأهداف والروؤى �سوف جتعلكم قادرين على تغيري بلدكم وتغيري العامل.



املراأة والتحول الدميقراطي يف م�سر

14

ارتكز حمور اجلل�سة على مناق�سة ثالث نقاط رئي�سية:
التحديات التي تواجه املراأة فيما يتعلق باحلقوق واحلريات.- 1
مواجهة تلك التحديات عرب:- 2

أ الت�سريعات والقوانني 	-
أ مبادرات وحمالت املجتمع املدين 	-
أ التعامل مع املراأة يف اأق�سام ال�سرطة 	-

تعزيز امل�سئولية الجتماعية جتاه م�ساندة حقوق املراأة. - 3

التحديات التي تواجه املراأة فيما يتعلق باحلقوق واحلريات - 1
التي  املراأة بحقوقها  توعية  اأن  يتعلق بحقوقها  فيما  املراأة  تواجه  التي  التحديات  التي دارت حول  املناق�سات  اأو�سحت 
اأنه من  اتفق احلا�سرون  الطفولة؛ حيث  ياأتي منذ  بقية اخلطوات، وهذا  اأوىل تعتمد عليها  تاأتي كخطوة  القانون  لها  يكفلها 
ال�سروري اإلزام الأ�سرة اأن تعلم البنة ما لها وما عليها ودورها يف تن�سئة وتنمية املجتمع؛ حتى ميكنها بعد ذلك العمل على 
نيل حقوقها. كما يجب على الأ�سرة دعم الفتاة اإىل جانب مقاومة العديد من الأفكار ال�سلبية التي تواجهها املراأة من اأع�ساء 
املجتمع نتيجة للموروثات الثقافية ال�سائدة؛ وذلك مثل النظر اإىل املراأة على اأنها خملوق اأدنى من الرجل. وقد اأكد احلا�سرون 
على اأن التف�سري ال�سحيح للدين ميكنه ت�سحيح هذه النظرة الدونية. كما اأن تطبيق التفاقيات الدولية و�سمها اإىل القوانني مبا 
يتفق مع ثقافة املجتمع �سي�ساعد كثرًيا يف تغيري النظرة ال�سائدة. فال�سك اأن الد�ستور هو اأ�سا�س الت�سريعات ال�سامنة حلقوق 
اإزالة الفجوة بني  املراأة، ومن ثم يجب حتديث الت�سريعات والقوانني؛ حتى تواكب املرحلة احلالية. كما يجب العمل على 

الت�سريعات وتطبيقاتها الفعلية.

مواجهة تلك التحديات- 2
أ الت�سريعات والقوانني   	-

اإيجاد درع ت�سريعي حلماية املراأة من عديد من ممار�سات العنف.  تركزت املناق�سات يف هذا ال�سدد على �سرورة 
كما يجب اأن تتواجد مراكز دعم حقوق الن�ساء من كل الأطياف، يعمل معهن حمامون متطوعون واأخ�سائيون قانونيون 
ونف�سيون واجتماعيون. كما يجب توعية املراأة ذاتها بحقوقها وبالقوانني التي حتميها؛ حتى ميكنها اللجوء اإليها يف حالة 
التعر�س لأي اأعمال عنف اأو حتر�س. وقد طالب امل�ساركون ب�سرورة ن�س الد�ستور على اأن تكون املعاهدات التي ُتوقع 
عليها الدولة جزًءا من قوانينها مبجرد توقيعها. هذا اإىل جانب �سرورة عدم خمالفة الد�ستور والتفاقيات الدولية واحلفاظ 
على مكت�سبات املراأة ال�سابقة التي ح�سلت عليها مبوجب د�ستور )71( قبل تعديالت 2005 و2007. ولتاأكيد تنفيذ 

القوانني لبد من اإن�ساء منظمات اجتماعية ون�سائية واإعالمية؛ ملتابعة اآليات التنفيذ وتفعيل هذه القوانني. 
كما طالب امل�ساركون ب�سرورة تغيري القوانني التمييزية �سد املراأة وتعديل املناهج الدرا�سية؛ لتت�سمن هذه املناهج 
والثقافة  املنقو�سة  املواطنة  مواجهة  يف  كثرًيا  �سي�ساعد  هذا  اإن  حيث  حتميها؛  التي  والقوانني  املراأة  بحقوق  التعريف 

ال�سلبية التمييزية التي تعاين منها املراأة يف جمتمعنا، وتظهر وا�سحة يف تطبيق القوانني وغريها. 
الروؤية  اأ�سحاب  اآراء  العمل على عدم �سيادة  املراأة هو  التمييز �سد  تقليل هذا  اأهم �سبل  اأن  اتفق احل�سور على  وقد 

التمييزية على الراأي العام. 
أ مبادرات وحمالت املجتمع املدين 	-

يلعب املجتمع املدين دوًرا كبرًيا يف تغيري عديد من الق�سايا ال�سلبية يف املجتمع. وق�سية التمييز �سد املراأة اإحدى 
هذه الق�سايا التي ميكن للمجتمع املدين مواجهتها عن طريق عدة خطوات فعالة؛ وذلك كالآتي: 

اإعادة النظر يف منظمات املجتمع املدين ومواردها.- 1
اإن�ساء �سبكة تربط خمتلف منظمات املجتمع املدين؛  لتفادي متركزهم يف املدن؛ وذلك لتغطية م�ساحة اأكرب يف - 2

خمتلف املجالت واملناطق.
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ت�سامن - 3 اإىل  يوؤدي  ب�سكل  امل�سئوليات  وتوزيع  العام،  العمل  وربط  املدين،  املجتمع  يف  نوعي  بتخ�س�س  املطالبة 
اجلميع.

اإن�ساء مراكز م�ساندة قانونية للمراأة عن طريق منظمات املجتمع املدين.- 4
تغيري الالئحة اخلا�سة ملراكز حماية املراأة التابعة لل�سئون الجتماعية وتعميمها على جميع املحافظات. - 5
تفعيل امل�سئولية املجتمعية لالأفراد وال�سركات الكربى عن طريق تقدمي التدريب والتو�سع يف توظيف املراأة.- 6
قيام منظمات املجتمع املدين بر�سد التجارب الن�سوية الناجحة حول العامل؛ وذلك لالقتداء بها طبًقا لثقافتنا - 7

وحماولة تطبيقها على اأر�س الواقع. 
دمج عمل ال�سباب الفردي يف املجتمع املدين. - 8
احلد من الت�سريعات التي تقل�س دور املجتمع املدين.- 9
مراقبة تنفيذ وتفعيل اخلطط املو�سوعة من ِقَبل منظمات املجتمع املدين. - 10
أ املعاملة التي تتلقاها املراأة يف اأق�سام ال�سرطة 	-

دار كثري من املناق�سات حول املعاملة التي تتلقاها املراأة يف اأق�سام ال�سرطة ومدى الرعاية التي حت�سل عليها هناك 
يف حالة تقدميها ل�سكوى ما. وانتهت اللجنة اإىل عدد من التو�سيات التي لبد من الأخذ بها؛ حتى يكون هذا اجلهاز 
مبثابة اإحدى الهيئات املعاونة للمراأة يف احل�سول على حقوقها. وقد طالب امل�ساركون اأوًل ب�سرورة تهيئة رجال ال�سرطة 
وتثقيفهم جتاه م�سكالت املراأة وكيفية التعامل مع تلك امل�سكالت. كما ميكن اأي�ًسا التو�سع يف تعيني الن�ساء يف جهاز 
ال�سرطة؛ وذلك لقدرتهن على التعامل مع الن�ساء وفهم م�ساكلهن اأكرث من الرجال. ويتم ذلك عن طريق �سمان م�ساواة 
املراأة يف ال�سرطة بزمالئهن من الرجال؛ من حيث احلقوق والواجبات. كما اأكد امل�ساركون على �سرورة عقد دورات 
القانونيات  واإدخال جمموعة من  ب�سكل �سحيح،  املراأة  ال�سرطة يف كيفية معاملة  للعاملني يف  وقانونية  نف�سية  تدريبية 
املتطوعات لتوعية املراأة بحقوقها، على اأن يتم و�سع عقوبة رادعة لرجل ال�سرطة الذي ل يلتزم بتنفيذ واجبه جتاه املراأة. 
كما تناولت املناق�سات �سرورة اأن تكون هناك وب�سفة دائمة م�ساندة من قانونيني وهيئات ن�سائية؛ لتوفري امل�ساعدة 
واحلماية لل�سيدات يف اأق�سام ال�سرطة. كما يجب العمل على عقد مبادرة حتالف بني ال�سرطة واملجتمع املدين و�سناع 
القرار؛ من اأجل تغيري ال�سورة النمطية للمراأة التي حترمها يف كثري من الأحيان من احل�سول على حقوقها داخل اأق�سام 

ال�سرطة. 

تعزيز امل�صئولية الجتماعية جتاه م�صاندة حقوق املراأة  - 3
امل�سئولية  وتتعدد  املراأة،  حقوق  وتر�سيخ  م�ساندة  يف  فعالة  اأداة  تكون  اأن  ت�ستطيع  الجتماعية  امل�سئولية  اأن  ل�سك 
الجتماعية وتختلف باختالف الفئات والهيئات واملنظمات. ولعل املجتمع املدين والإعالم ي�سكالن اأهم الآليات؛ فاهتمام 
الإعالم بق�سايا املراأة ب�سكل دائم �سوف يركز الهتمام املجتمعي بق�سايا املراأة. كذلك فاإن اختيار ال�سخ�سيات التي تظهر يف 
الإعالم يجب اأن يتم بدقة، واأن تكون هذه ال�سخ�سيات متلك الوعي اجليد بق�سايا املراأة؛ حتى ي�سبح لها تاأثري اإيجابي. ومن 

خالل ذلك ميكن اأن يكون الإعالم اأداة �ساغطة للتاأثري على اأ�سحاب القرار باعتباره ال�سلطة الرابعة يف الدولة. 
منرب دميقراطي  لإن�ساء  الن�سائية؛  احلركات  للتن�سيق بني  اآلية جديدة  هناك  تكون  اأن  اإىل �سرورة  املناق�سات  وتو�سلت 
للن�ساء ميكنه تغيري فكر الإرادة ال�سيا�سية؛ حتى ميكن حتقيق امل�ساركة الفعالة من قبل املراأة يف حركات التحالف ال�سيا�سي 
الدميقراطي ويف كافة جمالت احلياة ال�سيا�سية. كما اأكدت تو�سيات هذه اجلل�سة على �سرورة م�ساركة القطاع اخلا�س يف 
دعم ق�سايا املراأة وتفعيل ن�ساط عدد كبري من اجلمعيات التي تدعم املراأة وعلى راأ�سها دار حماية املراأة يف كٍل من القاهرة 
والإ�سكندرية التي توقف ن�ساطها ب�سبب الالئحة التي يجب تغيريها. كما اأكد احلا�سرون على �سرورة اإن�ساء نقابات خا�سة 
لالهتمام بالعامالت يف الزراعة. كما يجب اأن يتم تقدمي الدعم الكامل والأ�سا�سي من الرجال الذين ي�ساركون ويدعمون 
املراأة، خا�سة الذين ينتمون لنف�س اخللفية )املراأة ال�سيناوية، الريفية(. ويتم ذلك من خالل الت�سال بال�سخ�سيات املوؤثرة 
وقادة الراأي يف القرى؛ مثل )ال�سيخ – العمدة – املعلمة..اإلخ(؛ واإعدادهم الإعداد الكايف حتى تتحقق التوعية الداخلية؛ 

لتكون اأكرث تاأثرًيا يف املناطق امل�ستهدفة. كما يجب توعية الواعظني يف امل�ساجد بدور املراأة عن طريق الدورات التدريبية. 

ٍّ
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بداأت هذه اجلل�سة بكلمات لل�سادة احل�سور؛ وفيما يلي ملخ�س لها:
الدكتورة جورجيت قليني )حمامية ونا�صطة حقوقية( 

ركزت الدكتورة جورجيت قليني يف كلمتها على النقاط التالية: 
يف مناق�سة الد�ستور نحن ل نناق�س الن�سو�س فقط، واإمنا احلدود التي ت�سعها تلك الن�سو�س؛ على �سبيل املثال عندما يتعمد  .

امل�سرع عدم و�سع مادة حتظر الجتار يف الب�سر، وجند رد اللجنة التاأ�سي�سية على ذلك اأنه ل يوجد اجتار بالب�سر يف م�سر، ويف 
نف�س الوقت جندهم قد و�سعوا مادة حتظر ال�سرتقاق، ونحن ل يوجد عندنا جتارة للرقيق يف م�سر، فاإن هذا املوقف ل تف�سري 
ا له عندنا، واإمنا فقط يزيد خماوفنا من التحايل لتزويج الأطفال، وهو ما حتاربه منظمات املجتمع املدين منذ �سنوات  منطقيًّ

طويلة.
ل يوجد لدينا اأي اعرتا�س على املادة الثانية من الد�ستور، ولكن ما اأثار قلقنا هو املادة املف�سرة لهذه املادة، وخ�سو�ًسا فيما  .

يتعلق بالقيا�س والفقه كم�سدرين من م�سادر ال�سريعة. وقلقنا هنا ينبع من اأنها قد تفتح املجال لفقه اأو قيا�س مت�سدد، كما 
اأنها املرة الأوىل التي جند فيها يف الد�ستور مادة �سارحة ملادة اأخرى موجودة يف نف�س الد�ستور. 

30% من ن�سو�س د�ستور اأفغان�ستان خم�س�سة للمراأة، اأملانيا عدلت د�ستورها موؤخًرا لتقوم باإدخال ن�سو�س جديدة داعمة  .
الدعم  واملراأة بدون دعم حقيقي ولفرتة كبرية وم�ستمرة. ويكون هذا  الرجل  امل�ساواة بني  اإىل  ن�سل  اأن  للمراأة، ل ميكن 

من�سو�ًسا عليه �سراحة يف د�ستور الدولة بدون ترك م�ساحة للتاأويل اأو الجتهادات ال�سخ�سية. 

الأ�صتاذة عايدة نور الدين )حمامية ونا�صطة حقوقية(
اأهم النقاط التي جاءت يف كلمة الأ�ستاذة عايدة نور الدين: 

حقوق املراأة يف م�سر ارتبطت دائًما باحلالة ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية املوجودة اأثناء احلقبة التي مت ت�سريع القوانني  .
اأثناء حكم امللكة حت�سب�سوت، كان  فيها؛ فمثاًل يف الع�سر الفرعوين واأثناء ازدهار احلالة القت�سادية والتجارية، وحتديًدا 
هناك م�ساواة حقيقية بني الرجل واملراأة، بل يف بع�س الأحيان كانت املراأة تعترب جواز مرور للرجل حتى ي�ستطيع احلكم 

يف م�سر.
ا يحقق امل�ساواة والكرامة  . فرتة احلكم الإ�سالمي تعترب ثورة قانونية حلقوق املراأة؛ حيث جاءت هذه الفرتة لت�سع نظاًما قانونيًّ

للجميع بدون تفرقة بني عربي اأو اأعجمي، اأو رجل اأو امراأة، اأو م�سلم اأو غري م�سلم.
تتوارى عن  . اأن  اأنها عورة يجب  اإليها على  النظر  بداأ  العربية؛ حيث  املراأة  تراجع كبري لو�سع  العثماين حدث  الع�سر  يف 

الأعني.
زالت هي  . ما  املراأة  اإىل  الدونية  النظرة  تلك  اإن  املرحلة؛ حيث  تداعيات هذه  نعاين من  وقتنا هذا  زلنا حتى  ما  لالأ�سف 

للن�سو�س  خاطئة  تفا�سري  ا�ستغالل  يتم  كما  الإ�سالمي،  بالدين  خطاأً  ربطها  ويتم  العربي،  وطننا  يف  الآن  حتى  ال�سائدة 
الدينية؛ من اأجل ترويجها وتعميمها اأكرث فاأكرث. 

اجلل�صة الثانية 
»امل�صاواة بني اجلن�صني يف الد�صتور والت�صريعات«
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اتفاقية �سيداو التي يطلق عليها البع�س التفاقية »�سيئة ال�سمعة« واأنها تخالف ال�سريعة الإ�سالمية، ويتحفظون عليها يف  .
عدة مواد وخا�سة املادة املتعلقة بالتبني. ويف الواقع ل يوجد اأي اإجبار على م�سر من اأجل تطبيق مادة التبني، بل بالعك�س 
تن�س التفاقية على اأن تتخذ الدول املوقعة التدابري املنا�سبة لها. ولذلك لبد على املعار�سني لتلك التفاقية اأن يقرءوها 
جيًدا، ول داعي حلرمان املراأة يف م�سر من املكا�سب التي �ستتح�سل عليها يف حالة التطبيق الفعلي لتلك التفاقية ملجرد 

وجود خماوف ل ت�ستند على واقع.
مل يتم تغيري اأو تطوير عديد من القوانني اجلائرة التي ل تن�سف املراأة على الرغم من م�سي �سنوات طويلة على ت�سريعها  .

واملطالبة امل�ستمرة من منظمات املجتمع املدين بذلك مع تقدميهم اقرتاحات لن�سو�س بديلة تن�سف املراأة، وتتواءم اأكرث مع 
املرحلة احلديثة ملتطلبات املراأة واملجتمع. 

وعلى اجلانب الآخر هناك فجوة كبرية بني الن�سو�س القانونية والتطبيق الفعلي لتلك الن�سو�س، وخا�سة فيما يتعلق ببطء  .
العمليات الإجرائية من تقا�ٍس وتنفيذ اأحكام؛ حيث جندها يف معظم الأحيان تخ�سع لالأهواء والظروف ولي�س للقاعدة 

القانونية املجردة.
هناك جتاهل تام لتنظيم قانون العمل ل�سريحة كبرية من املجتمع: العامالت الزراعيات وخادمات املنازل، فنجدهن خارج  .

احلماية الت�سريعية للدولة على الرغم من كونهن اأكرث من ميثل القطاع غري احلكومي من حيث العدد.

في�صاكا درمادا�صا )ن�صاء من اأجل ال�صالم عرب العامل - �صريالنكا(
جاءت كلمة في�ساكا درمادا�سا مليئة بعديد من الق�سايا التي نلخ�سها يف النقاط التالية: 

امل�صاواة بني اجلن�صني يف �صريالنكا  .
اإن الد�ستور ال�سريالنكي ي�سري اإىل اأنه ل يجوز التمييز �سد اأي �سخ�س فيما يتعلق بالنوع. .
التفاقات:  . هذه  من  اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة  املراأة  حقوق  تدعم  التي  الدولية  التفاقات  من  عديد  يف  ع�سو  �سريالنكا 

ال�سيداو، ومنظمة العمل الدولية، واتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بالجتار بالن�ساء، واإعالن الأمم املتحدة عن العنف �سد املراأة 
يف 1993.

اإن ميثاق �سريالنكا للمراأة القائم على ال�سيداو يعك�س �سيا�سة الدولة ل�سئون املراأة وخماوفها، ولقد �سارك كلٌّ من الدولة  .
واملنظمات غري احلكومية يف ت�سكيل هذا امليثاق؛ حيث اإن هذا امليثاق ي�سمل معظم احلقوق واحلريات املتعلقة باملراأة.اإن 

هذا امليثاق لي�س له قوة قانونية.
كاآلية لتطبيق برنامج عمل بكني؛ قامت احلكومة ال�سريالنكية بت�سكيل خطة عمل وطنية، مع الت�ساور مع املنظمات غري  .

احلكومية املحلية. وقد مت حتديث هذه اخلطة يف 2001 لتغطية الفرتة بني 2001 – 2006. 
وقد مت اتخاذ اخلطوات الآتية لتطبيق هذه اخلطة:

تعميم اجلندر: وذلك عن طريق العمل على متركز عمل املراأة يف الوزارات للعمل كمحفز لت�سجيع ال�سيا�سات والربامج الفعالة - 1
للجندر.

جمع وحتليل وتف�سري وتوزيع بيانات اجلندر امل�سنفة، وتاأكيد اأثر الربامج وال�سيا�سات على اجلندر.- 2
ت�سكيل خطط قطاعية متوافقة مع خطة العمل الوطنية، وتخ�سي�س املوارد للجندر، ومراقبة برامج اجلندر.- 3

الإ�صالح القانوين .
ت�سكيلها حتت رعاية ميثاق  التي مت  للمراأة  الوطنية  اللجنة  الثامن ع�سر بعد �سغط من  العقوبات  قانون  لقد مت تعديل 
القانون  الأوىل اعرتف  وللمرة  العقوبات يف جرائم الغت�ساب.  ت�سديد  ال�سيداو؛ حيث مت  القائم على  ال�سريالنكي  املراأة 
ا( والتحر�س اجلن�سي، وقد قامت هذه التعديالت للمرة الأوىل بالعرتاف  بالغت�ساب الزوجي )بني زوجني منف�سلني ق�سائيًّ
بالن�ساء كجرمية للمرة الأوىل. لقد مت �سن قانون منع العنف  ب�سفاح القربى )زنا املحارم(كجرمية، كما مت العرتاف بالجتار 
املنزيل يف 2005؛ حيث يهتم هذا القانون بطلبات احلماية يف احلالت التي حدث فيها عنف منزيل؛ ولقد مت تعريف مفهوم 
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العنف املنزيل على اأو�سع نطاق؛ لكي ي�سمل الإ�ساءة اجل�سدية والعاطفية.اأما فيما يتعلق مب�ساركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية: 
فاإن للن�ساء يف �سريالنكا حقوًقا مت�ساوية مع الرجال للت�سويت يف جميع النتخابات، واأن يتم انتخابها وم�ساركتها يف احلياة 

العامة وال�سيا�سية. ولكن مل ي�سمل هذا امل�ساواة بينها وبني الرجل يف التمثيل ال�سيا�سي.

ال�صيا�صات التعليمية .
قد �ساعدت هذه ال�سيا�سات الن�ساء ب�سور متعددة؛ حيث اإن التعديل التعليمي الذي مت يف 1998 والذي جعل التعليم 
ا للمرحلة العمرية من 5 اإىل 14 �سنة، قد �ساهم ب�سكل كبري يف م�ساركة عدد كبري من الفتيات يف التعليم، بالإ�سافة اإىل  اإجباريًّ

دخول عدد اأكرب من الإناث اجلامعات، ولكن ن�سبة اأقل منهن يلتحقن بالربامج ذات الطابع العلمي يف اجلامعة.

تو�صع اخلدمات ال�صحية املجانية .
قد اأفادت الن�ساء من هذه التو�سعات من كل الفئات الجتماعية القت�سادية مع زيادة يف اإمكانية الو�سول وتقبل اخلدمات.

ا يف برامج ال�سحة القطاعية للدولة. وقد كانت الربامج املهتمة بالن�ساء والأطفال حموًرا رئي�سيًّ
ا، ويف مزيد من امل�ساواة يف العالقات  . هناك اأدلة على اأن احل�سول على العمل واأجر م�ستقل قد �ساهم يف متكني الن�ساء اقت�ساديًّ

ما بني اجلن�سني.
اإن امل�ساركة املنخف�سة للن�ساء يف الت�سريع وو�سع ال�سيا�سات قد ا�ستمر بالرغم من الزيادة يف م�ستوى وعدد الن�ساء يف املنا�سب  .

الأكادميية القيادية وكموظفات متخ�س�سات يف جمالت اأخرى.

فيما يتعلق بالزواج .
اإن احلد الأدنى ل�سن الزواج للن�ساء غري امل�سلمات هو 12 �سنة حتت القانون الكيندي. اأما القوانني العامة فقد رفعته اإىل 18 
�سنة للجن�سني، ولكن هذا ل ينطبق على قانون الزواج والطالق الإ�سالمي، الذي ين�س على اأن يجوز للبنت اأن تتزوج عندما 

ت�سل اإىل �سن البلوغ قبل بلوغها 12 �سنة ب�سرط موافقة وليها.
اختالف حقوق املرياث للمراأة اعتماًدا على النظام القانوين؛ حيث اإنه وفًقا للحقوق الزوجية املدنية ومر�سوم املرياث، ترث  .

الأرملة ن�سف الرتكة، ويرث الورثة الن�سف الباقي مبا فيهم الأبناء والبنات. يف عام 2009 اأ�سدر معهد التنمية الريفية تقرير 
الرجل  الرتكة من  اأقل يف  ن�سيًبا  امل�سلمة  املراأة  مينح  اإنه  املمتلكات؛ حيث  م�ساألة  املراأة يف  مييز �سد  الإ�سالمي  القانون  اأن 
الوارث. بعد وفاة الأب، يربط القانون الكيندي حقوق املرياث لالبنة بالتقاليد الزوجية: البنات الالتي يتزوجن يف الديجا 
)الزوجة تقيم اإىل بيت الزوج( يجب اأن يقمن بتحويل اأي ممتلكات موروثة لهن اإىل اأخواتهن اأو اإخوانهن املتزوجني يف البينا 
) الزوج يقيم اإىل بيت الزوجة(. اأما وفًقا لقانون تاميل العريف، فكٌل من الأرمل والأرملة ل ميلكان احلق يف ممتلكات املوروث.

بالرغم من وجود اإجنازات قانونية هائلة، فاإن التطبيق الفعلي للقانون له م�ساوئه. اإن ال�سلوك الق�سائي مييل اإىل الإ�سرار على تاأييد 
اأن  بالرغم من  لتاأكيد وقوع واقعة الغت�ساب،  اأن تقدم �سهادة �سخ�س م�ستقل  املراأة  الن�ساء. عادة يجب على  ال�سحايا من  دعاوى 

الد�ستور يف �سريالنكا يكفل امل�ساواة بني الرجل واملراأة. 
ارتكز حمور اجلل�سة على مناق�سة ثالث نقاط رئي�سة؛ وهي: 

تاأثري الد�ستور على حقوق املراأة وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلقوق والواجبات. - 1
التحديات التي تعيق التطبيق الفعلي للقوانني.- 2
ما الذي يحتاج اإىل التغيري:- 3

يف الد�ستور .

يف ن�سو�س القوانني .

يف اآليات التطبيق .

تاأثري الد�ستور على حقوق املراأة وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلقوق والواجبات - 1
الن�سو�س  الفجوة بني  واإزالة  الق�ساء،  القانون واحرتام  التي دارت يف هذا املحور على �سرورة تفعيل  املناق�سات  اأكدت 
الت�سريعية وتطبيقاتها الفعلية؛ وذلك من خالل اآليات فعالة تعمل على مراقبة تطبيق القوانني، خا�سة فيما يخ�س امل�ساواة بني 



املراأة والتحول الدميقراطي يف م�سر

19

اجلن�سني، ولتنفيذ ذلك لبد من اإعادة ت�سكيل اللجنة التاأ�سي�سية لإعداد الد�ستور؛ بحيث تت�سمن جميع القوى والأطياف 
ودراية  �سيدات ذوات خربة  وانتقاء  املراأة  متثيل  زيادة  مراعاة  مع  امل�سرية  الثورة  روح  لتكون معربة عن  وال�سعبية؛  ال�سيا�سية 
اأو  اأن تكون ن�سو�سه وا�سحة وحمددة ب�سكل ليحمل اأكرث من معنى  اأما فيما يخ�س مواد الد�ستور فينبغي  بالعمل العام. 
تاأويل؛ وذلك منًعا لتباين التف�سريات وتعددها. كما يجب اأن يتعامل الد�ستور مع املراأة كمواطنة ذات اأهلية م�ستقلة تتمتع 
بكافة احلقوق واحلريات دون النظر اإليها يف اإطار عالقتها بالرجل. واأ�سار اجلميع اإىل اأنه اإىل جانب تعديل مواد الد�ستور، يجب 
اأن يعمل اأ�سحاب القرار على احرتام املواثيق والتفاقيات الدولية التي وقعت و�سدقت عليها م�سر وتوؤكد على امل�ساواة بني 
اجلن�سني، اإىل جانب اإعادة النظر يف  املواد اخلا�سة باملراأة يف م�سودة الد�ستور اجلديد و�سياغتها؛ بحيث تلزم الدولة باتخاذ كافة 

التدابري التي تر�سخ امل�ساواة يف جميع املجالت بني املراأة والرجل بدون �سروط. 

التحديات التي تعيق التطبيق الفعلي للقوانني - 2
ل �سك اأن املجتمع امل�سري يت�سمن عديًدا من املعوقات التي تقف اأمام التطبيق الفعلي للقانون واإدخاله حيز التنفيذ؛ 
فالثقافة الذكورية التي ت�سود املجتمع امل�سري مبا حتويها من اأطر ثقافة جامدة تلعب دوًرا كبرًيا يف ال�سغط على اأو�ساع املراأة 
وحرمانها من كثري من احلقوق، واأي�سا على فر�س اأدوار معينة عليها. ولعل من اأكرث تلك اجلوانب ال�سلبية: التطبيق الفعلي 

للقوانني الذي يواجه عدًدا من املعوقات؛ على راأ�سها: 
أ الواقع املجتمعي	-

ي�سكل الواقع املجتمعي اأهم العوائق يف تنفيذ القوانني؛ فتق�سيم العرف ال�سائد يف املجتمع لدور املراأة والرجل ما زال يحكم 
تق�سيم احلياة مبا فيها القوانني التي تنظم تلك احلياة. 

أ الثقافة امل�سوهة 	-
الثقافة ال�سائدة يف املجتمع امل�سري تت�سمن كثرًيا من الأمناط امل�سوهة ل�سورة املراأة. وت�ستمد هذه الثقافة اأمناطها من املبادئ 
الدينية  فالتف�سريات  اجلامدة.  العقول  اأ�سحاب  يريده  ملا  طبًقا  ومف�سرة  خاطئة  بطريقة  ولكن  املقد�سة،  والن�سو�س  الدينية 
اخلاطئة اأ�ساءت اإىل املراأة وو�سعتها يف زاوية حمددة، وحرمتها من ال�ستفادة من كثري من اأحكام ال�سريعة ال�سحيحة ومن 

كثري من القوانني.
اأع�ساء املجتمع 

على الرغم من اأن الدولة واملوؤ�س�سات املعنية باملراأة بذلت اأق�سى اجلهود من قبل يف حت�سني و�سع املراأة واحلر�س على ا�ستفادتها 
اإنهم اأع�ساء املجتمع الذي  من القوانني التي ُو�سعت لها، فاإن امل�سكلة تكمن يف القائمني على تنفيذ وتطبيق هذه القوانني؛ حيث 
ينتمي اإىل تلك الثقافة الذكورية ال�سلبية التي تهيمن على فكرهم واجتاهاتهم، ومن ثم جندهم دائًما متقاع�سني يف التنفيذ. وهنا تعاين 
املراأة من احلرمان من حقوقها التي كفلها لها القانون، ومن فقدانها كثرًيا من جوانب الدفاع واحلماية يف اأوجه حياتها املتعددة كامراأة 

ومواطنة لها كافة احلقوق. 

ما الذي يحتاج اإىل التغيري؟- 3
هناك الكثري من اجلوانب حتتاج اإىل التغيري والتعديل؛ حتى ن�سع املراأة يف مكانها ال�سحيح؛ وذلك على �سبيل املثال: 

يف الد�ستور  .
تو�سلت املناق�سات اإىل عدة نقاط هامة حتتاج اإىل التغيري يف د�ستور م�سر فيما يتعلق بحقوق املراأة؛ وهي:

النظر يف املواد اخلا�سة باملراأة يف م�سودة الد�ستور اجلديد و�سياغتها؛ بحيث تلزم الدولة باتخاذ كافة التدابري التي تر�سخ امل�ساواة - 1
يف جميع املجالت بني املراأة والرجل بدون �سروط. 

و�سع مادة يف قانون النتخابات تلزم الأحزاب بتخ�سي�س كوتة للمراأة يف القوائم. - 2
و�سع مادة �سريحة لتعريف مبداأ املواطنة بالد�ستور. - 3
دقة ال�سياغة يف املواد الد�ستورية وخلوها من ال�سبغة الدينية مع التاأكيد على اأهمية عدم تفتيت احلركة الن�سائية. - 4

ً
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يف القانون  .
تو�سلت املناق�سات فيما يتعلق بالقانون اإىل �سرورة عمل الآتي: 

تعديل قانون العمل؛ بحيث يجرب القطاع اخلا�س على عدم التمييز يف التوظيف اأو الأجور بني الرجل واملراأة. - 1
و�سع ن�سو�س قانونية حتمي املراأة عند التعامل مع اجلهات املختلفة، وخا�سة ال�سرطة واجلهات التي متار�س العنف �سد املراأة.- 2
يجب و�سع قانون يعمل على ر�سد قوة عمل املراأة املنزيل يف الإح�ساءات الر�سمية باعتباره ي�سكل جزًءا كبرًيا من الدخل - 3

ا ولي�س �سدقة.  القومي يف املوازنة العامة للدولة؛ بحيث تنفق به الدولة على امل�سروعات التي يحتاجها املجتمع باعتباره حقًّ
تعديل كل الن�سو�س التمييزية يف قانون العقوبات والأحوال ال�سخ�سية )الزنا، احل�سانة، النفقة(.- 4

اآليات التطبيق  .
اآليات 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 اآليات؛ لعل اأهمها ا�ستمرار التوعية واإنتاج الربامج الإعالمية املتطورة؛ ملحاربة الأعراف 
م�سطلح  وتعريف  التوعية  ال�سحيح يف  بدوره  رئي�سية(  موؤ�س�سة  )وهو  الأزهر  قيام  اإىل جانب  هذا  للقوانني.  املخالفة  والتقاليد 
امل�ساواة وت�سحيح الفهم اخلاطئ له. كما اأن للمدار�س دوًرا كبرًيا يف التطبيق؛ حيث ميكنها اأن تكون اآلية هامة من خالل ن�سرها 
للوعي الثقايف الذي يحث على احرتام املراأة من خالل املقررات الدرا�سية، مع احلر�س على عر�س التجارب الناجحة للمراأة 
على مدار التاريخ. وركزت اجلل�سة على �سرورة الرتكيز يف الفرتة القادمة على املناطق التي حتتاج اإىل مزيد من التوعية؛ مثل 
املناطق الريفية وال�سحراوية النائية؛ حيث لبد من العمل مع قادة القرى واملعلمات وال�سيوخ واإعدادهم ب�سكل كاٍف لتحقيق 

توعية داخلية تكون اأكرث تاأثرًيا يف تلك املناطق.
بينهم، مع احلر�س  فيما  والتعاون  للتن�سيق  الن�سائية يف م�سر؛  احلركات  ن�سرة جلميع  اإ�سدار  ب�سرورة  امل�ساركون  وطالب 
على عر�س التجارب الناجحة يف الدول العربية والإ�سالمية والأجنبية؛ لال�ستفادة منها. واأخرًيا اأكدت املناق�سات على �سرورة 
مت لرئي�س اجلمهورية الدكتور. حممد مر�سي من ِقَبل الوفد الن�سائي. كما لبد من و�سع  املطالبة بتفعيل القرتاحات التي ُقدِّ
�سوابط للعدالة؛ لكي يتم الإجناز يف ق�سايا املراأة خالل 6 �سهور، اإىل جانب اإعفاء املدعية يف ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية من 

امل�سروفات الق�سائية، و�سرورة الف�سل بني ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية والق�سائية. 
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بداأت هذه اجلل�سة بكلمات لل�سادة احل�سور، وفيما يلي ملخ�س لها:
الدكتورة اآمنة ن�صري؛ اأ�صتاذة الفقه وال�صريعة الإ�صالمية بجامعة الأزهر 

تناولت الدكتورة اآمنة ن�سري النقاط التالية يف كلمتها: 
العلم ل وطن له، وكل من تعلم واجتهد من حقه اأن يتكلم، فال يوجد حكر ول توجد و�ساية، قال اهلل تعاىل خماطًبا ر�سوله - 1

ْيِطٍر«. ولالأ�سف من اآفات هذا الزمان املحاولت امل�ستمرة لفر�س الو�ساية وفر�س اجتاهات معينة  الكرمي: »َل�ْسَت َعَلْيِهم مِبُ�سَ
على املجتمع باأكمله.

الإ�سالم �سد كل اأنواع ال�ستبداد، ولكن لالأ�سف الإن�سان يحلو له ا�ستغالل اأخيه الإن�سان من اأجل حتقيق ماآربه ال�سخ�سية، - 2
اأن الأنثى والذكر �سوا�سية، ولكن املجتمع هو الذي  اأبعد احلدود، ويوؤكد الإ�سالم على  اإن�سانية املراأة اإىل  فالإ�سالم راعى 

ظلمها تارة كنوع من الأنانية، وتارة اأخرى لفر�س ال�سيادة.
قال اهلل تعاىل: »اإِينِّ َجاِعٌل يِف الأَْر�ِس َخِليَفًة«. ومعنى اخلالفة هنا مل يقف عند الرجل، واإمنا ي�سمل الرجل واملراأة. ولنا يف - 3

ال�سحابيات خري مثال، فقد متتعن بحقوق ُحرمنا منها نحن الآن يف ع�سرنا هذا، ولكن لالأ�سف غابت هذه الروح وجند املراأة 
تتخلى عن املكانة التي ت�ستحقها يف معظم املجالت احلديثة، وتتوارى عن امل�ساركة املجتمعية. ولذلك يجب علينا الآن 
اإياها رب  اأن ن�سرتجع الثقة يف قدراتنا واأننا م�ستخلفات يف الأر�س مثلنا مثل الرجال، واأننا اأ�سحاب كرامة اأعطانا  كن�ساء 

العاملني، واأننا كامالت الأهلية كما خلقنا اهلل رب العاملني.
يجب على املراأة اأن تكون على معرفة وثقة كاملة باأن ال�سريعة الإ�سالمية مل تظلمها واأنها �ساوت بني الرجل واملراأة، ولكن - 4

ا�ستطاع اخلطاب الديني املت�سدد الذي غلب فيه املوروث من العادات والتقاليد التي لي�س لها عالقة بال�سريعة اأن يحط من 
مكانة املراأة ويَتعدى على حقوقها.

الرد - 5 اأجل  بال�سريعة؛ من  نف�سها، وخا�سة فيما يتعلق  لتثقيف  اأن ت�سعى  املراأة  التطرف. ويجب على  العلم �سالح ملواجهة 
على كل من ي�ستغل جهل بع�س الن�ساء بتعاليم دينهن فيقوم باإمالء وتطبيق التفا�سري اخلاطئة التي تالئم اأهواءه وم�ساحله 
املراأة  دور  تعزز  التي  الإيجابية  النماذج  من  بكثري  يحفالن  الإ�سالمية  وال�سريعة  الإ�سالمي  التاريخ  اإن  ال�سخ�سية؛ حيث 

واأهميتها يف املجتمع. 

اجلل�صة الثالثة 
»اأ�صوات الن�صاء: جمالت ومنابر«
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�صيلفيا اأجيلريا )ن�صاء من اأجل ال�صالم عرب العامل – املك�صيك( 
عر�ست ال�سيدة �سيلفيا اأجيلريا بع�س مناذج لتجارب املراأة يف املجال العام يف املك�سيك؛ فقالت يف كلمتها:

»من ال�سعب علي اأن اأقوم بعر�س الدور الذي لعبته املراأة يف املك�سيك؛ من اأجل تقدم الدميقراطية يف 10 دقائق، ولذلك �ساألقي ال�سوء 
على بع�س النماذج«:

النموذج الأول عن »حركة ال�صحايا«- 1
اأ�سبحت املك�سيك معروفة باأنها من اأكرث البالد التي تواجه انت�ساًرا للعنف على م�ستوى العامل؛ بناًء على ذلك مت اإن�ساء 
عديد من احلركات التي ت�ساند �سحايا العنف. وتركيز هذه احلركات لي�س على ا�ستبداد احلكومة، واإمنا على ك�سف لمبالة 

احلكومة و�سلبيتها يف اإيقاف العنف.
لقد �سبق لل�سيدة �سيلفيا اأجيلريا العمل مع ثالث حركات متثل �سحايا العنف وجتارة الب�سر. وتبني لها اأن امل�سرتك يف هذه 
احلركات هو العمل على ن�سر امل�ساركة الفعالة للمراأة؛ حيث اإِنَّ اأع�ساءها مكونون ب�سكل اأ�سا�سي من الأمهات والأخوات، كما 
ا يف ت�سجيل وتدوين ق�سايا العنف وعر�سها اأمام املوؤ�س�سات املحلية والدولية؛ بهدف عر�س  ا جدًّ لعب املجتمع املدين دوًرا حيويًّ
اخلطر الذي تواجهه املك�سيك. هذا بالإ�سافة اإىل دعم املحامني والأكادمييني لتلك احلركات عن طريق تقدمي اإطار قانوين جديد؛ 

للتعامل مع هذه احلالت.
النموذج الثاين عن »احلقوق املتعلقة بال�صحة الإجنابية«- 2

ت�سطدم املبادئ الدينية الكاثوليكية يف بع�س الأحيان مبطالب بع�س اأع�ساء احلركة الن�سوية، ومع ذلك جنحت جمهوداتهم 
على مدار �سنوات يف منح املراأة احلق يف الإجها�س، وذلك عام 2007، وقد حتقق هذا الإجناز بعد حتالف عديد من احلركات 
الن�سوية على نف�س الهدف؛ حيث حققت تلك احلركات اإجنازات اأخرى يف جمال حت�سني اخلدمات ال�سحية املقدمة للمراأة، كما 

حققت تقدًما يف تقليل عدد الوفيات بني الأمهات اأثناء الولدة، ويف مكافحة مر�س الإيدز.
اأ�سبح الربملان يف املك�سيك الآن يدون خم�س�سات الإنفاق على ال�سحة يف امليزانية الفيدرالية؛ للتاأكيد على �سفافية الإنفاق 

وتوزيعه ب�سورة عادلة بني الرجل واملراأة.
النموذج الثالث عن »امل�صاركة ال�صيا�صية«- 3

اأن تقوم املراأة برت�سيح نف�سها يف النتخابات، ثم تقوم بتقدمي ا�ستقالتها بعد الفوز، فيقوم مكانها  من ال�سائع يف املك�سيك 
رجل، ومن اأجل حماربة هذه الظاهرة؛ قامت جمموعات من املجتمع املدين بت�سكيل قوة �سغط؛ لك�سف اأوجه اإنفاق ميزانية 
الربملان املخ�س�سة لتعزيز م�ساركة املراأة ال�سيا�سية؛ حيث اإنه يف معظم الأوقات يتم اإنفاق هذه الأموال يف غري حملها. فقد مت تنظيم 
قانون ل�سمان اأن هذه الأموال ُتنفق من اأجل دعم م�ساركة املراأة ال�سيا�سية. وتتم الرقابة على اأوجه ال�سرف من ِقَبل حتالف مت 

اإن�ساوؤه خ�سي�ًسا لهذا الغر�س. 
الدرو�س امل�صتفادة 

ا اإن�ساء جمموعة مكونة من خلفيات متنوعة. هذه هي الطريقة املثلى لعمل �سغط حقيقي على �سانعي القرار، وكلما  من الهام جدًّ
ازداد التنوع ازداد التاأثري. يجب البحث عن اأر�سية م�سرتكة؛ للعمل من اأجل حتقيق اأهداف م�سرتكة.

قد يكون القانون اأداة ل�سمان حقوق املراأة، ولكن التحدي احلقيقي يكمن يف تغيري الثقافة التي ت�ستبعد اأعداًدا كبرية لي�ست 
جزًءا من النخبة من امل�ساركة الفعالة؛ مثل: املراأة وال�سباب، واملهاجرين، والأقليات. اإذا مل نغري تلك الثقافة فال يوجد اأي قانون باإمكانه 

اإحداث تغيري حقيقي.
اأن  اأجل  وقًتا طوياًل من  ي�ستغرق  الدميقراطي  التحول  اأن  اعتباركم  »�سعوا يف  قائلة:  اأجيلريا كلمتها  �سيلفيا  ال�سيدة  واختتمت 

يكتمل. ا�سربوا ول تفقدوا الأمل«.
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الدكتورة فيحاء عبد الهادي )ن�صاء من اأجل ال�صالم عرب العامل – فل�صطني(
اهتمت الدكتورة فيحاء يف كلمتها بالإ�سارة اإىل عدة جوانب هامة؛ وهي: 

امل�ساواة من حيث النوع الجتماعي: مفاهيم ال�سالم والأمن لدى املراأة الفل�سطينية
املراأة، والذي يفتتح ذكرى انطالق احلملة  . العنف �سد  العاملي مبناه�سة  نوفمرب 2012 هو يوم الحتفال  اأن 25  اعتربت 

الدولية: »الـ 16 يوًما ملناه�سة العنف �سد املراأة، التي تبداأ يوم 25 نوفمرب، وتنتهي يوم 10 دي�سمرب، مب�ساركة 1700 موؤ�س�سة، 
من اأكرث من 135 دولة، عرب العامل، و�سعارها لهذا العام:

ا للعنف �سد املراأة«.  . »من ال�سالم يف املنزل اإىل ال�سالم يف جميع اأنحاء العامل: هيا بنا نتحدى الفكر الع�سكري، ون�سع حدًّ

ف امل�ساواة؟ . كيف تتحدى املراأة الفل�سطينية الفكر الع�سكري؟ وما مفهومها لل�سالم؟ وكيف تعرِّ

ل يقت�سر مفهوم ال�سالم الن�سوّي على اإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي لأر�س فل�سطني؛ فهو يت�سع لريبط ما بني اخلال�س من  .
العنف، وال�سيطرة على املوارد، واحلقوق القانونية والتعليم والعمل وال�سحة، وحتقيق الأمان. كما ي�ستمل على حتقيق �سالم 

عادل قابل للحياة.
تعترب امل�ساواة من حيث النوع الجتماعي بعًدا اآخر حا�سًما يف تعريف الن�ساء لل�سالم والأمن. وهذا البعد يت�سمن امل�ساواة  .

يف معاملة الأولد والبنات، والإقرار باأن للمراأة حياتها اخلا�سة بها، واأن حياتها لي�ست جمّرد ملحق للزوج والأطفال. كما 
تعني امل�ساواة احرتام اأهمية املراأة ومكانتها يف املجتمع، حتى لو اأ�سبحت اأرملة، وكذلك دعم الأ�سريات.

الإميان بعملية �صالم حقيقية
تاأثر اإميان الن�ساء بعملية ال�سالم ب�سكل كبري، منذ النتفا�سة الفل�سطينية الثانية عام 2000)1(، وب�سكل خا�س خالل الجتياحات 

الإ�سرائيلية للمناطق الفل�سطينية عامي 2000 و2003.
ا للن�ساء الالتي ع�سن جتارب مريرة. وهذا اأمر مناٍف لأية عملية �سالم. ونتيجة  ت�سّو�ست املفاهيم، واأ�سبح النتقام مطلًبا وهدًفا اأ�سا�سيًّ

لذلك ل يبدو ال�سالم ممكًنا للكثريات، كما يتبني من �سهادات ثالثني امراأة فل�سطينية، جرت مقابلتهن بني اأيار 2003.

التحرر من العنف اجل�صدي والنف�صي
عانت املراأة من اأ�سكال العنف كافة، مبا يف ذلك ال�سرب، والقتل، وتدمري البيوت، والإ�ساءة اللفظية، وال�سّب، والإذلل، واحلرمان 
ا يف احلياة اليومية. كما اأن تاأثري  من احلق يف التعليم اأو العمل، كما اأفادت ال�سهادات اأعاله. كان العنف، ول يزال، ي�سّكل عن�سًرا قويًّ

حالة ال�سدمة يالزم املرء لوقت طويل، ويتوا�سل اخلوف والقلق.
مثال: تروي »منار ح�ّسان« )من مواليد 1975/ رفح، هي اأم لأربعة اأبناء. كان عمر ابنتها �سمية 11 �سنة، عندما قتلها اجلنود الإ�سرائيليون( 

جتربتها املريعة مع ابنتها التي اأ�سيبت بر�سا�سة قّنا�س مّزقت راأ�سها. 

الأمن اجل�صدي
ربطت الن�ساء ما بني اخلال�س من العنف، وحتقيق الأمان، واأجمعن على اأولوية اإنهاء الحتالل، لتحقيق الأمان.

رة من الرملة عام 1948، وهي متزوجة، واأم خلم�سة اأطفال(،  مثال: �سرحت »�سبحية جابر عايدية«، من خميم الأمعري لالجئني )مهجَّ
مدى تعّر�س �سّكان املخيم للخطر، وبالتايل انعدام الإح�سا�س بالأمن لديهم.

)1( تعرف النتفا�سة الثانية اأي�ًسا بانتفا�سة الأق�سى. وقد ارتاأينا ا�ستخدام الت�سمية الأوىل؛ لأن الثانية توحي باأن الحتالل الإ�سرائيلي قائم على اأ�سا�س دينّي، يف حني هو يف الواقع احتالل اقت�سادي، واجتماعي، 

و�سيا�سّي كما هو حال اأ�سكال ال�ستعمار كافة.
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ال�صيطرة على املوارد
اأ�سار كثري من الن�ساء اإىل عدم توّفر فر�س العمل اأو املوارد املادية لعائالتهن نتيجة لالحتالل.

قوات  قتلت  كيف  بنات(  وخم�س  اأبناء  ل�ستة  اأم  وهي  غزة،  قطاع  الزيتون/  حي   ،1945 مواليد  )من  دلول«  »فطوم  ت�سف  مثال: 
اأن  كما  العائلة.  على دخل  كبري  ب�سكل  هذا  اأثر  وقد  نف�سه.  اليوم  ابنها يف  زوجة  بناتها وجرحت  من  اثنتني  الإ�سرائيلي  الحتالل 

الحتالل م�سئول عن الإ�سابات التي ت�سببت يف العجز لثنني من اأبنائها.
ُتظهر �سهادات الن�ساء بو�سوح اأن �سرط ال�سعور بالأمن الفردي واجلماعي يعني التحّرر من العنف وتاأمني ال�سيطرة على املوارد.

امل�صاواة من حيث النوع الجتماعي
تنتقد الن�ساء الفل�سطينيات املجتمع الذي ل يقدر الفتيات التقدير الكايف.

مثال: اأ�سارت »رول ا�ستيه« )من مواليد عام 1973، يف خميم بالطة يف نابل�س( حني ن�سحها كثريون األ ترفع ق�سية �سد الحتالل لوفاة 
ابنتها، ما دامت بنًتا ولي�ست ولًدا، حني ا�سطرت لولدتها على احلاجز، كما ت�سخر من النظام الق�سائّي يف هذا اخل�سو�س.

الق�سايا  ال�سغرية وال�سخ�سية متداخلة مع  الق�سايا  املراأة بحياة عائلتها، فتبدو  ارتباط حياة  ال�سهادات مدى  نالحظ من خالل 
الكبرية والعامة. عندما جتيب املراأة عن �سوؤال حول قيمة عملها اأو دورها، فهي تقّلل من اأهمية اإجنازاتها، واجلهد الذي بذلته يف اأعمالها. 

كما تقّر املراأة بف�سل الرجل على اإجنازاتها.
مثال: تتحدث »�سعاد عليان« بتوا�سع، عن دورها يف م�ساندة زوجها واأطفالها والعائلة باأكملها وحمايتهم.

الوحدة الوطنية
تو�سلت الن�ساء، ومن خالل جتاربهن و�سهاداتهن، اإىل تعريف بع�س املفاهيم بطرق جديدة، خ�سو�ًسا تلك املتعلقة بالأمن، والدعم، 

والنتماء، وال�سهادة، واحلرية. 
مثال: �سهادة »�سعاد عليان«؛ التي تتحدث عن انتماء ال�سهداء واملنا�سلني جميًعا للق�سية الواحدة والأر�س الواحدة. وتقدم »رو�سة 

التميمي عودة«، فهًما جديًدا لالنتماء، يربط العائلة املبا�سرة والعائلة املمتدة بالأمة.
واختتمت كلمتها بهذه الدعوة: 

»ل ن�ساء.. ل �سالم«.
ل ن�ساء ل اأمن اإن�ساين.

ا للعنف �سد املراأة. هيا بنا نتحدى الفكر الع�سكري، ون�سع حدًّ
بتحدينا الفكر الع�سكري جننب الن�ساء والرجال والأطفال ويالت احلروب.

بتحدينا الفكر الع�سكري ن�سنع ال�سالم يف الف�ساء اخلا�س ويف الف�ساء العام.
بتحدينا الفكر الع�سكري ننت�سر لإن�سانيتنا، ونح�سد الأمان الإن�ساين.
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ارتكز حمور اجلل�سة على مناق�سة ثالث نقاط رئي�سة:  
و�سائل التغلب على العوائق التي تواجه م�ساركة املراأة يف العمل العام. - 1
اآليات تعزيز التمثيل الفعلي للمراأة يف �سنع واتخاذ القرار على امل�ستوى الر�سمي.- 2
�سورة املراأة يف الإعالم ومدى تاأثريها على املكانة التي ت�ستحقها ك�سريك اأ�سا�سي يف بناء املجتمع.- 3

وفيما يلي ملخ�س ملا ذكر حتت هذه النقاط:
و�سائل التغلب على العوائق التي تواجه م�ساركة املراأة يف العمل العام - 1

�ساهمت بع�س املوروثات الثقافية املجحفة يف بث الأفكار التي اأدت اإىل النتقا�س من اأهمية املراأة يف جمتمعنا ك�سريك يف عملية 
التنمية؛ فعلى الرغم من اإن�ساف الأديان والتاريخ والأدب للمراأة، فاإن الأمر يتطلب الت�سدي لعديد من املفاهيم املهم�سة للمراأة، والتي 

ل تزال اآثارها متثل عوائق يف م�ستقبل املراأة يف جمتمعنا.
دارت عدة من املناق�سات حول كيفية التغلب على العوائق التي تواجه م�ساركة املراأة يف العمل العام، واتفق معظمها على عدة 
على  والعمل  النائية،  واملناطق  املدار�س  يف  التوعية  ن�سر حمالت  على  اجلميع  اتفق  بداية  وكنقطة  اتخاذها.  يجب  واآليات  خطوات 
التعريف باأهمية ق�سايا املراأة، و�سرورة م�ساركتها يف تنمية جمتمعها. وكذلك وجوب التعاون مع الهيئات واملوؤ�س�سات املتعددة املعنية 
بق�سايا املراأة لتعزيز ون�سر ثقافة امل�ساواة واجلندر وك�سر دائرة النمطية. كما يجب العمل على ن�سر واحرتام التعددية، واحلر�س على عدم 

تكري�س منط واحد ل�سورة املراأة واختزالها يف �سورة جمالية فقط ل غري.
التفاقيات  الدخول يف عديد من  باإمكانه  اإنه  املراأة؛ من حيث  ق�سايا  م�ساندة  للمراأة عبء كبري يف  القومي  املجل�س  يقع على 
وال�سراكات مع منظمات املجتمع املدين وموؤ�س�سات احلكومة؛ حتى يت�سنى للمراأة النخراط يف العمل العام دون معوقات. وحتتاج 
املراأة دائًما كما اأو�سحت املناق�سات من قبل اإىل القوانني حلمايتها وتعزيز مكانتها يف املجتمع، ولذلك من ال�سروري العمل على اإيجاد 
قانون مينع ازدراء املراأة يف العمل، واإلزام وجود ن�س يف الد�ستور يو�سح مفهوم املواطنة، واتخاذ اآليات ملنع من يخالف ذلك. كما يجب 

اإلغاء عبارة »الن�ساء ميتنعن« من اإعالنات العمل مبوجب مادة جديدة يف قانون العمل.
ول�سك اأن دعم املوؤ�س�سات للمراأة �سي�ساعدها كثرًيا يف دورها الإجنابي واملهني. ويتحقق ذلك عن طريق توفري احل�سانات ومراكز 
الرعاية ال�سحية وتوفري املوؤ�س�سات اإجازة رعاية الطفل. وحلماية املراأة يف العمل ينبغي �سن قوانني لتجرمي التحر�س اجلن�سي يف العمل، 
وحل اإ�سكاليات تطبيق القوانني وا�ستبدال م�ساركة املراأة للرجل مب�ساعدة املراأة للرجل؛ وذلك تاأكيًدا على اأنها ت�سارك الرجل يف كل 

�سيء ويف تنمية بلدها. 
ولأهمية دور املجال�س اخلا�سة بحقوق املراأة والطفل ينبغي تفعيل وتعزيز هذه املجال�س عن طريق م�ساندتها من ِقبل الدولة؛ حتى 
ميكنها اأن توؤدي دورها بال معوقات. ولبد لالأحزاب ال�سيا�سية من تبني ق�سايا املراأة وتفعيل القوانني اخلا�سة بها ب�سرط اأن يكون هناك 
عدالة يف توزيع ن�سبة املراأة يف فروع الأحزاب يف املحافظات. ولقيام املراأة بدور اإيجابي وبناًء على امل�ستوى املهني، اأكدت املناق�سات 
على �سرورة التاأكيد على معايري الرتقي، وتفعيل دور وحدات تكافوؤ الفر�س يف الوزارات، وو�سع معايري حمددة للكفاءة تنطبق على 

اجلميع. وبهذه الطريقة لحترم املراأة العاملة والكفء من حقوقها ملجرد اأنها امراأة. 
طالب احلا�سرون ب�سرورة اإلزام ال�سركات بتعيني 30% من العمال من الن�ساء، واإيجاد قاعدة بيانات حول مدى م�ساركة املراأة يف 
القطاع العام؛ وذلك جتنًبا للبيانات املغلوطة، ولتاأكيد ح�سولها دائًما على ن�سبة كافية يف العمل العام ووظائفه املختلفة.كل هذه الآليات 
اإزالة العوائق التي حتد من امل�ساركة الكافية للمراأة يف العمل العام، بل �ست�سبح مبثابة حافز لها ملزيد من  وال�سيا�سات �ستعمل على 

العطاء يف جمتمعها. 
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اآليات تعزيز التمثيل الفعلي للمراأة يف �سنع واتخاذ القرار على امل�ستوى الر�سمي- 2
تعاين املراأة يف املجتمع امل�سري من غيابها عن اأماكن �سنع القرار على امل�ستوى الر�سمي؛ وذلك ب�سبب عديد من املعوقات 
وال�سيا�سات. ولعل اأبرز اآليات تعزيز و�سعها ومتثيلها الفعلي يف �سنع القرار يكون عن طريق اإيجاد ن�س د�ستوري حمدد لميكن 

العبث به، ين�س على اأحقية املراأة يف تويل منا�سب �سنع القرار)رئا�سة حترير ال�سحف – الإدارات املحلية – الوزارات..اإلخ(.
كما طالب امل�ساركون ب�سرورة رفع كفاءة املراأة عن طريق اإن�ساء وحدات اإعداد قادة يف كافة املحافظات؛ حتى ميكن اأن يكون لها 
مكان يف املجال�س النيابية. وهذا - من وجهة نظر امل�ساركني - لن يتم اإل باإ�سافة ن�س يف الد�ستور يوؤكد متثيل املراأة يف كل دائرة من 

الدوائر النتخابية. 
هناك ُبعد هام اأي�ًسا ينبغي و�سعه يف العتبار، األ وهو العمل على تثقيف الرجال يف الأحزاب واملوؤ�س�سات حول اأهمية م�ساركة 
املراأة يف اتخاذ القرار، وذلك مبا ل يهدد مراكز الذكور. وهذا البعد �سي�سهم اإ�سهاًما كبرًيا يف ت�سحيح مفاهيم الرجال وتغيري املوروث 

الثقايف ال�سلبي جتاه املراأة؛ مما ي�ساعد يف النهاية على تقبل مكانتها يف العمل العام ك�سانعة قرار ولي�ست كمرءو�سة فقط. 
كما اأنه لبد من رفع كفاءة املراأة عن طريق اإن�ساء وحدة اإعداد القادة يف املحافظات املختلفة، ومتكني املراأة عن طريق تفعيل التمييز 

الإيجابي املوؤقت يف مراكز �سنع القرار.
�سورة املراأة يف الإعالم ومدى تاأثريها على املكانة التي ت�ستحقها ك�سريك اأ�سا�سي يف بناء املجتمع- 3

يلعب الإعالم باعتباره ال�سلطة الرابعة يف اأي جمتمع دوًرا كبرًيا يف توجيه الراأي العام، ومن ثم ميكنه اأن ي�ساهم يف الق�ساء على 
املوروثات ال�سلبية لثقافتنا التي ت�سع املراأة يف �سورة منطية دونية. فالبد من تفعيل الإمكانيات الإعالمية الهائلة، وال�ستفادة من العالقة 
القوية بني اأع�ساء املجتمع وو�سائل الت�سال، وخا�سة التليفزيون وبع�س الأ�سكال الرباجمية، ويف مقدمتها الدراما واحلمالت الإعالمية 

يف اإحداث التغيري وتكوين الجتاه املن�سود مبا ي�سحح عديًدا من ال�سور النمطية ال�سلبية جتاه املراأة. 
كما يجب اأن ي�سع الإعالم يف اعتباره وهو يخطط لدوره، اأن امل�سكلة لي�ست يف ق�سور اأو نق�س القوانني بقدر ما هي م�سكلة املرياث 
التاريخي اأحيانًا، وال�سياق املجتمعي اأحيانًا اأخرى. كما اأن انت�سار الأمية ونق�س املعلومات وعدم الوعي والفهم غري ال�سحيح يوؤثر على 
اجتاهات الأفراد؛ فهناك �سرورة لتفعيل دور الت�سال الوظيفي على اختالف م�ستوياته يف معاجلة وخدمة ق�سايا املراأة من منطلق اأن تلك 

الق�سايا هي يف اأ�سا�سها ق�سايا جمتمعية تتاأثر وتوؤثر يف جوانب احلياة. 
فاإن هذا الو�سع   الإعالم امل�سري يت�سمن عديًدا من الأعمال الدرامية التي تكر�س ال�سور النمطية لالإناث والذكور. ومن ثم 
ما زال يف حاجة اإىل الهتمام مبا يقدم عن املراأة يف خمتلف و�سائل الإعالم، مبا ي�ساعد يف متكني قدرات املراأة ودجمها ب�سكل اأكرث 

فاعلية يف التنمية املجتمعية.
اأكد امل�ساركون على �سرورة اإقامة منابر اإعالمية لق�سايا املراأة وتدريب الإعالميني على ق�سايا النوع واأهمية دور املراأة يف املجتمع 
لك�سر النمطية ال�سائدة. كما طالبوا باإن�ساء �سبكة من الإعالميني الداعمني لق�سايا املراأة، واإن�ساء مر�سد من اجلمعيات الن�سائية ملراقبة 
اأما فيما يتعلق بالربامج احلوارية، فالبد من متثيل املراأة يف معظم هذه الربامج ملناق�سة جميع الق�سايا وعدم  �سورة املراأة يف الإعالم. 
ح�سرها يف برامج املراأة والطفل والأ�سرة مما يعزز ال�سورة النمطية للمراأة. ويجب عر�س النماذج والتجارب الناجحة للمراأة حتى ميكن 

ال�ستفادة منها. 
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كما يجب اأن يكون التعامل الإعالمي مع ق�سايا املراأة وتنمية قدراتها من منطلق الهتمام بتنمية املوارد الب�سرية؛ حيث حتتل املراأة 
ن�سف الطاقة العددية، وبالتايل ن�سف الطاقة الإنتاجية مما يوؤكد العالقة الوثيقة بني تنمية املراأة وحتقيق التنمية ال�ساملة للمجتمع ككل. 
وعلى املوؤ�س�سات واملنظمات الأهلية دور كبري يف التعاون مع الإعالم لإعداد مواد اإعالمية وبرامج تعزز دور املراأة اإىل جانب ن�سر 
الوعي من خالل الندوات واملحا�سرات وال�ستعانة بو�سائل الإعالم؛ لن�سر التوعية بق�سايا املراأة احلقيقية بعيًدا عن التزييف والق�سور. 
واأخرًيا يجب اأن يتبنى الإعالم و�سع املراأة  يف اخلطاب الديني املعتدل الذي يعمل على الق�ساء على عملية اخللط بني التقاليد 
واملوروثات اجلاهلية، ويق�سي على ما ُين�سب للدين من افرتاءات جتاه املراأة ومكانتها. ولذلك يتوجب على املوؤ�س�سات الدينية اأن تقوم 
اأن تبداأ يف تقدمي مناذج  مبراقبة كل مايقدم ويعر�س ويناق�س من فتاوى عرب و�سائل الإعالم املختلفة. واأخرًيا على الأعمال الدرامية 

التاريخ التي تت�سمن عديًدا من النماذج الن�سائية امل�سرفة.





29

خالل  الإ�سكندرية  مبكتبة  عقد  الذي  الدميقراطي،  والتحول  املراأة  حوار  منتدى  اأعمال   2012 نوفمرب   24 يوم   اختتم 
يومي 23 و24 نوفمرب 2012، بح�سور قيادات ن�سائية من حركات ال�سالم ببالد خمتلفة واأي�ًسا قيادات ن�سائية م�سرية.

وقد ركز احلوار على ثالثة مو�سوعات، هي:
�سعي املراأة من اأجل الأمن وال�سالم فيما يتعلق باحلقوق واحلريات.- 1
امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور والت�سريعات. - 2
اأ�سوات الن�ساء )جمالت ومنابر(.- 3

وقد مت اخلروج باأهم التو�سيات التالية: 
املحور الأول: احلقوق واحلريات ( 1

أ ا�ستخدام التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان مبا فيها حقوق املراأة وحقوق الطفل حلماية حقوق وحريات الن�ساء، ومطالبة 	-
الدولة باللتزام مب�سئولياتها الدولية لتطبيق هذه التفاقيات.

أ تبادل اخلربات وال�ستفادة بالتجارب الناجحة يف جمال حماية حقوق املراأة وحرياتها. 	-
أ دعم وتو�سيع دور ال�سرطة يف حماية حقوق املراأة من تدريب لل�سباط وتعيني ال�سابطات مبراكز ال�سرطة.	-
أ العمل على م�ساركة الرجال يف كل املبادرات التي تدعو اإليها الن�ساء من اأجل امل�ساواة بني اجلن�سني.	-

املحور الثاين: امل�ساواة يف الد�ستور والت�سريعات ( 2
أ اإعادة ت�سكيل اللجنة التاأ�سي�سية؛ بحيث يكون هناك فيها متثيل للن�ساء من كافة الأطياف.	-
أ التاأكد من وجود مواد بالد�ستور ت�سمن امل�ساواة بني اجلن�سني يف كافة املجالت.	-
أ و�سع اآليات فاعلة ملراقبة تنفيذ امل�ساواة على اأر�س الواقع. 	-
أ التاأكد من عدم التمييز �سد املراأة يف كل الت�سريعات والقوانني. 	-

املحور الثالث: اأ�سوات الن�ساء وتاأثريها يف املجال العام ( 3
أ اتخاذ التدابري املوؤقتة مثل التمييز الإيجابي والكوتة يف الد�ستور ويف ت�سكيل ع�سوية الأحزاب، واأي�ًسا مراعاة متثيل الن�ساء 	-

من املناطق اجلغرافية املختلفة. 
أ ُتبنى القوائم النتخابية التي متثل فيها الن�ساء على القوائم يف انتخابات املجال�س املحلية ويف انتخابات الربملان. 	-
أ دعم املجال�س القومية التي ترعى حقوق الن�ساء؛ مثل املجل�س القومي للمراأة، وتقوية الفروع املختلفة يف املحافظات، واإمدادها 	-

بال�ستثمارات الالزمة للقيام باأن�سطة متنوعة. 
أ رف�س ا�ستخدام بع�س التف�سريات الدينية اخلاطئة التي ي�ستخدمها البع�س وحتط من قيمة املراأة ودورها يف املجتمع. 	-
أ ا�ستخدام الإعالم املرئي واملكتوب؛ ل�سرح ق�سايا الن�ساء وتو�سيع عدد وخربات الن�ساء يف الإعالم.	-

اخلامتة 
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قائمة ح�سور منتدى حوار املراأة والتحول الدميقراطي يف م�سر:
املنظمة اأو اجلهة التابع لهاال�صمم
مركز العدالة حلقوق الإن�سان - طنطااأحمد ال�سنغري1
مركز ق�سايا املراأة امل�سريةاأحمد حممد2
موؤ�س�سة اخلدمات الجتماعية العامةد. اأ�سماء فرج3
منظمة كرامةاأ�سجان فرج4
جبهة احتاد ن�ساء م�سر اأ�سرف البحراوي5
نا�سطة يف جمال حقوق املراأةاألطاف ال�سباح6
ا�ست�ساري بالبنك الدويلد. اأمل �سفيق7
جامعة الأزهرد. اآمنة ن�سري8
نا�سط يف الإ�سالح ال�سيا�سياأمري النجار9

جامعة الإ�سكندريةد. اأمرية نويرة10
جمعية املراأة واملجتمعانت�سار خليل11
ع�سو جمل�س ال�سعب �سابًقا - الغربيةاإنعام حممد12
مبادرة م�سر املتنورةاأني�سة ح�سونة13
جمعية الأبرار اآيات قنديل بدوي14
جامعة املنوفيةد. اإميان خمي�س15
الحتاد النوعي لن�ساء م�سراإميان دروي�س16
قناة ال�سعيداإينا�س اإدوارد �سكري17
اإعالمية ونا�سطة �سيا�سيةبثينة كامل18
مكتبة الإ�سكندريةبدرية �سري19
رابطة املراأة العربيةب�سنت �سهمود20
املجل�س القومي للمراأة بالإ�سكندريةد. بهية �ساهني21
ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل - �سوي�سراتانيا مريابيل 22
نا�سطة �سيا�سيةتريزا �سمري مو�سى23
جمعية ن�ساء من اأجل التغيريجمهورية عبد الرحيم24
حمامية وع�سو جمل�س ال�سعب �سابًقاد. جـورجـيت قلليني25
قناة اجلزيرةحامد حممود26
�سحيفة امل�سري اليومحازم جودة27
جمعية املراأة والتنميةحنان عو�س28
مركز الأمم املتحدة لالإعالمخولة مطر29
نا�سطة �سيا�سيةداليا جمال �سعيد30
مركز ابن خلدون للدرا�سات الإمنائيةداليا زيادة31
املبادرة امل�سرية للحقوق ال�سخ�سيةداليا عبد احلميد32
ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل - اإجنلرتاد. ديانا فران�سي�س 33
جامعة الإ�سكندريةد. دينا عبد ال�سالم34
الكني�سة الإجنيلية بالعطاريند. را�سي عطا اهلل35
املعهد ال�سويديراندا حافظ36
�سوت النوبةرانيا اإبراهيم37
م�سروع »�سفراء احلوار«ر�سوى اإبراهيم ال�سخيلي38

املالحق 
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املنظمة اأو اجلهة التابع لهاال�صمم
ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل - �سوي�سراد. روث جابي فرموت 39
منظمة كرامةزهرة ر�سوان40
خبرية التنمية وق�سايا الأ�سرة واملجتمعد. زينب �ساهني41
موؤ�س�سة اخلدمات الجتماعية العامةزينب عفيفي42
املجل�س القومي للمراأة�سامية م�سطفى ال�سيد 43
املركز القومي للبحوث الجتماعية د. �سميحة ن�سر44
ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل - اأوغندا�ستال �سابيتي 45
وزارة التاأمينات وال�سئون الجتماعية�سحر الد�سوقي46
حزب م�سر�سحر حجاب47
احلزب النا�سري�سعاد عبد احلميد48
جمعية الثقافة ال�سحية والبيئيةد. �سلمى جالل49
ع�سو جمل�س ال�سعب �سابًقا - مطروح�سليمة عبد الرحمن خليل50
نا�سط �سيا�سي�سمري عبد الباقي51
ع�سو جمل�س ال�سعب �سابًقا - اأ�سيوط�سناء ال�سعيد52
خبرية التنمية واجلندر �سهري قن�سوة53
جمعية حقوق املراأة ال�سيناوية �سو�سن ح�سن حجاب54
جمعية �سيدات اأعمال فوة �سيد فوزي55
املعهد ال�سويدي�سي�سيليا �سترينيمو56
ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل - املك�سيك�سيلفيا اأجيلريا 57
اأمني عام احتاد الفالحني �ساهندة مقلد58
اجلمعية القانونية للمراأة والطفل �سهدان الغرباوي59
حزب التحالف ال�سعبي �سهرية حمرز60
خبرية معتمدة ملنظمة الأمم املتحدة يف جمالت العمل الجتماعي�ساحلة عو�س61
ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل - ال�سودان�سفاء الآدم 62
حزب التحالف ال�سعبي �سفاء مراد63
جامعة الإ�سكندريةد. عائ�سة اخلويل64
اأخ�سائي تقييم م�سروعاتم. عائ�سة حممد ال�سعودي65
مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعيعزة حممد حلمي اخلويل66
مركز ق�سايا املراأة امل�سرية عزة �سليمان67
جمعية الكرامة - �سوهاجعزة عبد القوي فهمي حممد علي�س68
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املنظمة اأو اجلهة التابع لهاال�صمم
اإعالم اجتماعيحممد مراد91
مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية )ACT(حممد وائل92
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جامعة طنطاد. مها غامن106
مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعيد. مها معاذ107
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موؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية الجتماعيةندى طنطاوي118
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حزب الو�سط اجلديدنيهال �سامي123
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23 – 24 نوفمرب 2012

مكتبة الإ�صكندرية
 اجلمعة 23 نوفمرب 2012

 الت�سجيل00 , 9 - 30 , 9 �س 
»جل�سة افتتاح منتدى احلوار«30 , 9 - 30 , 10 �س

كلمة افتتاحية وترحيب:
الدكتورة عزة اخلويل - مدير مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعي

الدكتورة هدى بدران - رئي�سة جمل�س اإدارة الحتاد النوعي لن�ساء م�سر
الأ�ستاذة �سفاء الآدم )ال�سودان( - موؤ�س�سة »ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل«

كلمة ال�سفرية مريفت التالوي - رئي�س املجل�س القومي للمراأة
جل�سة العمل الأوىل: »�سعي املراأة من اأجل الأمن وال�سالم: فيما يتعلق باحلقوق واحلريات«30 , 10 - 00 , 12 ظ

افتتاح اجلل�سة:
كلمة ال�سفرية نائلة جرب - رئي�س اللجنة الوطنية التن�سيقية ملنع ومكافحة الجتار يف الب�سر

كلمة الأ�ستاذة �ستال �سابيتي )اأوغندا( - ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل
كلمة الدكتورة ديانا فران�سي�س )اإجنلرتا( - ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل

تق�سيم احل�سور اإىل جمموعات عمل
ا�سرتاحة غداء00 , 12 - 00 , 2 ظ

موا�سلة اجلل�سة الأوىل00 , 2 - 30 , 3 م
ا�سرتاحة �ساي30 , 3 - 00 , 4 م
جل�سة العمل الثانية: »امل�ساواة بني اجلن�سني يف الد�ستور والت�سريعات«00 , 4 - 00 , 7 م

افتتاح اجلل�سة:
كلمة الدكتورة جورجيت قليني - املحامية والنا�سطة احلقوقية وع�سو جمل�س  ال�سعب ال�سابق

كلمة الأ�ستاذة عايدة نور الدين - املحامية ورئي�س جمعية املراأة والتنمية
كلمة الأ�ستاذة في�ساكا دارمادا�سا )�سريالنكا( - ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل

تق�سيم احل�سور اإىل جمموعات عمل

ملخ�س اليوم الأول00 , 7 - 20 , 7 م
الدكتورة هالة ي�سري - املقرر العام للمنتدى

الربنامج
»املرأة والتحول الدميقراطي يف مصر«
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افتتاح معر�س »ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل«20 , 7 - 45 , 7 م
كلمة الأ�ستاذة عزيزة ح�سني - اخلبرية يف التنمية وق�سايا املراأة

كلمة الدكتورة روث جابي فرموت )�سوي�سرا( - رئي�سة موؤ�س�سة ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل
كلمة الدكتورة فيحاء عبد الهادي )فل�سطني( - ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل

ع�ساء خارج املكتبة45 , 7 - 45 , 9 م
ال�صبت 24 نوفمرب 2012

ملخ�س عام وعر�س ملناق�سات اليوم ال�سابق30 , 9 - 00 , 10 �س
الدكتورة هالة ي�سري - املقرر العام للمنتدى

جل�سة العمل الثالثة: »اأ�سوات الن�ساء: جمالت ومنابر«00 , 10 - 30 , 11 �س
كلمة الدكتورة اآمنة ن�سري - اأ�ستاذ الفل�سفة والعقيدة بجامعة الأزهر

كلمة الأ�ستاذة �سيلفيا اأجيلريا )املك�سيك( - ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل
كلمة الدكتورة فيحاء عبد الهادي )فل�سطني( - ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل

تق�سيم احل�سور اإىل جمموعات عمل

ا�سرتاحة �ساي30 , 11 - 00 , 12 ظ
موا�سلة اجلل�سة الثالثة00 , 12 - 30 , 1 ظ

ا�سرتاحة غداء30 , 1 - 00 , 3 م

اجلل�سة اخلتامية للمنتدى 00 , 3 - 30 , 4 م
الدكتورة هالة ي�سري - املقرر العام للمنتدى

ا�سرتاحة �ساي30 , 4 - 00 , 5 م
اإعالن خطة العمل00 , 5 - 00 , 6 م
موؤمتر �سحفي00 , 6 - 30 , 6 م
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نبذة عن منظمة ن�صاء من اأجل ال�صالم عرب العامل 
اأجل ال�سالم عرب العامل هي منظمة دولية مكونة من 1000 امراأة ُر�سحن للفوز بجائزة نوبل عام 2005، وهن ن�ساء  ن�ساء من 
يت�سمن بال�سجاعة والإبداع ويعملن من اأجل حتقيق ال�سالم والعدالة الجتماعية. وتهدف املنظمة اإىل جعل العمل اليومي الذي تقوم 
ا، واأن ي�سبح منت�سًرا حول العامل. وت�سعى املنظمة اإىل اإن�ساء منرب ت�ستطيع الن�ساء من خالله التوا�سل  به ن�ساء من اأجل ال�سالم جليًّ
ا، ووفًقا للعديد من املو�سوعات، ويتقا�سمن اأ�ساليب واإ�سرتاتيجيات العمل، ويعملن على تطوير امل�سروعات امل�سرتكة.  فيما بينهن اإقليميًّ

كما تهدف املنظمة اإىل دمج املعرفة التخ�س�سية للن�ساء يف جميع العمليات املت�سلة باتخاذ القرار واإحالل ال�سالم. 

اأن�صطة املنظمة 
�سبكات،  مع  توا�سلهن  على  وتعمل  عملي،  ب�سكل  م�ستهدفة  برامج  خالل  من  ال�سالم  اأجل  من  ن�ساء  عمل  املنظمة  تدعم 

وت�ساعدهن على تنمية قدراتهن. 

فريق املنظمة 
يدير منظمة ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل جمل�س اإدارة دويل. وتتعاون الأمانة العامة الدولية يف برن )�سوي�سرا( مع فريق يتاألف 

من 21 من�سقة، وتعزز التعاون العملي �ستة مكاتب اإقليمية. 

م�صروعات املنظمة 
تركز منظمة ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل على الربط بني ن�ساء من اأجل ال�سالم معززة انخراط املراأة يف العمل من اأجل حتقيق 
العدالة وال�ستدامة. كما تعمل املنظمة على اإبراز عمل ن�ساء من اأجل ال�سالم. ويتم القيام بذلك على ال�سعيدين الإقليمي والدويل. 

نبذة
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 تت�سكل من:
د. اأني�سة ح�سونة – مبادرة »م�سر املتنورة« .
تانيا مريابيل – ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل .
رانيا حممد – مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعي .
عايدة نور الدين – جمعية املراأة والتنمية .
د. عزة اخلويل – مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعي .
. )ACT(  د. عزة كامل – مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية
د. فاطمة خفاجي – رابطة املراأة العربية .
د. مها معاذ – مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعي .
جنالء �سرحان – مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعي .
ندى ثابت – قرية الأمل للتنمية والتاأهيل الجتماعي للمعاقني .
نهاد اأبو القم�سان – املركز امل�سري حلقوق املراأة .
د. هدى بدران – الحتاد النوعي لن�ساء م�سر .
هيباق عثمان – منظمة كرامة .
هيلني اأدجوري – رابطة املراأة العربية .

 اللجنة املي�صرة ملنتدى حوار
»املراأة والتحول الدميقراطي يف م�صر«
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