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مقدمة
جــاء إنعقــاد املؤمتــر الــدوىل حــول املــرأة العربيــة واالفريقيــة مببــادرة مشــركة مــن املنتــدى الدائــم للحــوار العــرىب
اإلفريقــى للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان الــذى تأســس ىف القاهــرة عــام  2010مــع الرئيــس  /عبــده ضيــوف رئيــس
املنظمــة الدوليــة الفرانكفونيــة رئيــس الســنغال األســبق و كال مــن املجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان والجامعــة
العربيــة ومنظمــة اليونســكو واملنظمــة الدوليــة الفرانكفونيــة
و يعتــر املنتــدى منـرا ً للحــوار املتعــدد املواضيــع ذات اإلهتــام املشــرك للعــرب واالفارقــة وذلــك بهــدف تحســن
منــاخ الدميقراطيــة وحالــة حقــوق اإلنســان  ،كــا أنــه يعتــر رشاكــة متعــددة االطــراف تجمــع العديــد مــن
الجهــات الفاعلــة ىف املجتمــع املــدىن واملؤسســات الوطنيــة واألوســاط االكادمييــة والبحثيــة واملنظــات الدوليــة
واألقليميــة .
ويعتربهذا املؤمتر الثاىن للمنتدى وقد تم االتفاق عىل أن يعقد مؤمتره القادم ىف دولة افريقية ,
أود أن أوكــد بهــذه املناســبة عــى أهميــة هــذا املؤمتــر واملوضــوع الرئيــى الــذى يتناولــه وهــو قضيــة املــرأة
العربيــة واالفريقيــة  ...وذلــك باعتبــاره يــأىت ىف ظــل أحــداث خاصــة متــر بهــا املــرأة العربيــة واالفريقيــة نتيجــة
تزايــد دور ظاهــرة العوملــة ىف الحيــاة اإلنســانية .

إن ظاهــرة العوملــة ومــا نتــج عنهــا مــن تطــور تكنولوجــى هائــل ورسيــع مازالــت تنتــج لنــا آفــكارا ً جديــدة
وتفــرض علينــا ىف نفــس الوقــت معايــر وأســس حديثــة للتعامــل والتعــاون وهــو مــا يجــب علينــا ان نأخــذه بعــن
االعتبــار ورضورة أن ننفتــح عــى الجميــع .
مــا يجــرى اآلن ىف النظــام والعالقــات الدوليــة ومــا يشــهده العــامل مــن تطــورات وتغيـرات يفــرض علينــا أن نجــدد
ونطــور مــن أســاليب العمــل ســواء عــى املســتوى الداخــى اوالخارجــى .
البــد مــن وجــود أدوات جديــدة للنهــوض باملــرأة وحــل مشــاكلها كلهــا فهــى متثــل عضــوا ً رئيســياً ىف بنــاء املجتمــع
العــرىب واإلفريقــى ..
وأود ىف الختــام أن أوكــد عــى أهميــة دور املؤسســات واملجالــس الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ىف الــدول العربيــة
واألفريقيــة كعامــل مســاعد للدولــة والحكومــة عــى النهــوض واإلرتقــاء بحقــوق اإلنســان وفيهــا ىف اإلســاس حقــوق
املــرأة ســواء كانــت مــرأة عاملــة او معيلــة وأتطلــع إىل أن يكــون هنــاك تعــاون واســع بــن املؤسســات الوطنيــة
العربيــه واإلفريقيــة ىف مجــال حقــوق اإلنســان .

وقــد انطلقــت مناقشــات املؤمتــر وأوراق أعاملــه مــن حقيقــة أن املــرأة العربيــة واالفريقيــة مازالــت تعــاىن
مــن التفرقــة والتهميــش وعــدم التمكــن وهــو مــا أنعكــس ســلبا عــى دورهــا ىف الدولــة واملجتمــع كــا أنهــا ال
تســتطيع أن تحصــل عــى حقوقهــا كاملــة ســواء أن كانــت حقوقــا مدنيــة وسياســية أو حقوقــا صحيــة واجتامعيــة
أو ثقافيــة .

د/بطرس بطرس غاىل
نائب رئيس املنتدى الدائم للحوار العرىب االفريقى

أننــى آمــل ونتيجــة لتوصيــات املؤمتــر الهــام أن نتوصــل إىل آليــات وأدوات جديــده تدفــع بالنهــوض بحالــة املــرأة
العربيــة واالفريقيــة وتحســن ظــروف حياتهــا واملســاعدة ىف متكينهــا لتكــون عضــوا فاعــا مشــاركا ىف تنميــة
املجتمــع والدولــة  ...وأرى أن ذلــك لــن يتــأىت إال مــن خــال جهــود فعالــة للمجتمــع املــدىن الــذى يجــب أن يأخــذ
دوره كالعــب جديــد وافــد عــى الســاحة الدوليــة واملحليــة ىف عمليــة صنــع الق ـرار والسياســات .
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كلمة األستاذ/محمد فايق – رئيس املجلس القومى لحقوق اإلنسان

ىف ســياق النزاعــات املســلحة التــى إنزلقــت إليهــا الثــورات ىف ليبيــا و ســوريا  ،و حالــة اإلنفــات األمنــى التــى
تعرضــت لهــا بعــض البلــدان ىف ســياق املرحلــة اإلنتقاليــة ،و إنعــكاس األزمــات اإلقتصاديــة عــى ظــروف العمــل
و الحقــوق اإلقتصاديــة و اإلجتامعيــة .

دور املؤسسات الوطنية

أمــا الظاهــرة الثانيــة  ،فهــى إســتمرار اإلحتــال اإلســتيطاىن اإلحــاىل اإلرسائيــى ىف فلســطني الــذى قــارب نصــف
القــرن  ،فقــد إشــتدت وطأتـــه نتيحــة اإلنحيــازات الدوليــة  ،و حاميــة إرسائيــل مــن النقــد الــدوىل ،و تواطــوء
أطـراف دوليــة دون محاســبة إرسائيــل  ،و تقــع النســاء الفلســطينيات فريســة لواقــع مــزر ترصــده جميــع املصــادر
الدوليــة دون رادع .

ىف إفتتاح مؤمتر حقوق املرأة ىف العامل العرىب و أفريقيا
القاهرة 2014/4/30
سعادة الدكتور /بطرس بطرس غاىل –الرئيس الرشىف للمجلس القومى لحقوق اإلنسان
الدكتور /نبيل العرىب – أمني عام جامعة الدول العربية
األخوات و اإلخوة األعزاء
يرشفنــى أن أتحــدث إليكــم ىف هــذا امللتقــى الثــاىن للمنتــدى الدائــم للحــوار العــرىب األفريقــى حــول
الدميقراطيــة و حقــوق اإلنســان  ،و الــذى يعــود الفضــل ىف تأسيســه إلثنــن مــن أعــام املثقفــن العــرب و األفارقــة
و هــا د /بطــرس بطــرس غــاىل – األمــن العــام األســبق لألمــم املتحــدة  ،و الرئيــس عبــده ضيــوف – أمــن عــام
املنظمــة العامليــة للفرانكفونيــة و رئيــس جمهوريــة الســنغال الســابق.
و أشــكر و أحــى د .نبيــل العــرىب و جامعــة الــدول العربيــة و منظمــة اليونســكو العامليــة رشكاؤنــا ىف اإلعــداد
لهــذا املؤمتــر.
و يســعدىن كذلــك أن يكــون موضــوع هــذا الحــوار هــو حقــوق املــرأة ىف العــامل العــرىب و أفريقيــا
 ،و هــو موضــوع ال يهــم نســاء املجتمعــن العــرىب و األفريقــى فقــط  ،إمنــا يهــم كامــل املجتمعــات العربيــة و
األفريقيــة نســاءها و رجالهــا  ،فبــدون النهــوض بحقــوق النســاء ،و القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضدهــن
 ،و إدماجهــن ىف التنميــة فالســبيل لإلدعــاء بالنهــوض بحقــوق اإلنســان أو التنميــة أو الدميقراطيــة .
األخوات و اإلخوة األعزاء
تختلــف بعــض مظاهــر إنتهــاك حقــوق النســاء ىف العــامل العــرىب عــن تلــك التــى تحــدث ىف أفريقيــا
نتيجــة إختــاف الظــروف اإلجتامعيــة و السياســية و اإلقتصاديــة الســائدة .
بينــا تظــل طبيعــة هــذه اإلنتهــاكات و التحديــات التــى تقابلهــا النســاء واحــدة  ،فبالنســبة ألوجــه الخــاف نجــد
أن واقــع النســاء ىف العــامل العــرىب يتســم بســمتني خاصتــن ىف الوقــت الراهــن  ،أولهــا طبيعــة املســار الســياىس
اإلنتقــاىل الــذى متــر بــه البلــدان العربيــة منــذ صعــود الحـراك اإلجتامعــى ىف املنطقــة و إطــاق بــو عزيــزى رشارة
الثــورة مــن تونــس ىف ديســمرب 2010و الــذى إمتــد أثرهــا إىل معظــم البلــدان العربيــة  ،حيــث شــاركت النســاء
إىل جانــب كل فئــات املجتمــع ىف الوطــن العــرىب ىف مواجهــة نظــم اإلســتبداد و الفســاد  ،و قدمــن التضحيــات
ذاتهــا  ،و تحملــن التبعــات ذاتهــا  ،و مزقــن تلــك الصــورة الســلبية التــى تطاردهــن وفــق أعـراف باليــة ىف بلــدان
أخــرى ،و أطلقــن وعيــا غائبــا عــى إمتــداد الســاحة العربيــة  ،و حققــن مكتســبات مهمــة ىف املشــاركة السياســية .
لكــن واجهــن ىف الوقــت نفســه تحديــات جســيمة كان مــن أبرزهــا ظاهــرة العنــف التــى أخــذت أشــكاال متنوعــة
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أمــا حقــوق النســاء ىف أفريقيــا فقــد متيــزت بخاصتــن بارزتــن ذات أثــر بالــغ عــى حقــوق النســاء  ،أولهــا أثــر
التغــرات املناخيــة عــى القــارة األفريقيــة ،و مــا أفضــت إليــه مــن جفــاف ىف بعــض املناطــق و فيضانــات ىف
مناطــق أخــرى ضاعفــت مــن مشــكالت التــرد ،و شــهد العــامل مشــاهد يضــج بهــا كل ضمــر إنســاىن ىف رحــات
العــذاب ســعيا وراء الغــذاء و املــاء لهــن و ألطفالهــن  ،بينــا مل تتوافــر اإلغاثــة عــى نحــو يتناســب مــع هــذه
املــآىس  .و تظــل الظاهــرة الثانيــة الفقــر املدقــع و أثــره بصفــة خاصــة عــى األوضــاع الصحيــة للنســاء .
و رغــم هــذا التبايــن ىف مواضيــع محــددة فتظــل طبيعــة التحديــات التــى تواجــه النســاء ىف العــامل العــرىب و
أفريقيــا واحــدة:
وتجمع األدبيات الدولية عىل أن هناك خمس محاور متثل املعاناة التى تتعرض لها النساء :
أولهــا التميــز ضــد النســاء ،و هــو واقــع مؤســف يجــد جــذوره ىف الثقافــة و العــادات و التقاليــد أكــر مــا
ينطلــق مــن أبعــاد قانونيــة .
و ثانيهــا العنــف ضــد النســاء  ،و يأخــذ هــذا العنــف مظاهــر متعــددة ىف املجتمعــات العربيــة واألفريقيــة أبرزهــا
النزاعــات املســلحة الداخليــة و الدوليــة  ،و اإلرهــاب و مكافحتــه  ،فضــا عــن املظاهــر التقليديــة األخــرى مثــل
ختــان اإلنــاث و العنــف املنــزىل و اإلغتصــاب و التحــرش ىف أماكــن العمــل  ،و زواج القــارصات .
و ثالــث هــذه املظاهــر هــو قصــور التنميــة ىف معظــم البلــدان العربيــة و األفريقيــة ،و إنتشــار الفقــر و البطالــة
 ،و قصــور إدمــاج النســاء ىف التنميــة  ،و تقويــض فرصهــن ىف الوصــول إىل امللكيــة واإلئتــان و العمــل الخــاص .
و رابــع هــذه املظاهــر هــو عجــز كثــر مــن الــدول العربيــة و األفريقيــة عــن توفــر متطلبــات الصحــة اإلنجابيــة و
توفــر املســاعدة الطبيــة ىف حــاالت الوضــع مــا يــؤدى إىل زيــادة نســبة الوفيــات بــن األمهــات .
و أخ ـرا شــيوع نظــرة ســلبية عــن املــرأة ىف منظومــة الثقافــة و التعليــم و اإلعــام تثبــت صــورة ذهنيــة منطيــة
تحــر املــرأة ىف دورهــا اإلنجــاىب و الوظائــف املنزليــة.
أمــا املقاربــات التــى أثبتــت فاعليــة  ،و تحتــاج إىل التدعيــم ىف مواجهــة هــذه التحديــات فتتمحــور
حول متكني املرأة التمكني القانوىن  ،و الثقاىف  ،و اإلقتصادى و السياىس .
األخوات و اإلخوة األعزاء
لقــد تــم اإلقـرار بــدور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ىف حاميــة و تعزيــز حقــوق املــرأة و حظــر التمييزبني
الجنســن ىف خطــة عمــل منظمــة األمــن و التعــاون منــذ عــام  2004و ذلــك لتعزيــز املســاواة بني الجنســن .
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و قــد أصبــح مــن الــرورى دمــج املســاواة بــن الجنســن ىف جميــع أنشــطة املؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان  ،و معالجــة إســراتيجيات الحاميــة لإلحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات  .و يتعــن عــى
املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان النظــر ىف إحتياجــات الحاميــة مــن خــال جمــع البيانــات املتعلقــة بالجنــدر
و تدريــب املوظفــن للعمــل مــع ضحايــا التمييــز عــى أســاس الجنــس و العنــف ضــد املــرأة  ،مبــا ىف ذلــك العنــف
الجنــى و التوصيــة بعــاج الضحايــا كجــزء مــن األنشــطة املتوخــاة .
كــا تعتــر األنشــطة الرتويجيــة التــى تتضمــن التثقيــف العــام و التوعيــة و البحــوث و بنــاء القــدرات
التــى تقــع ىف صلــب إختصاصــات املؤسســات الوطنيــة  ،مدخــا لدمــج الرســائل الخاصــة بحقــوق املــرأة و
املســاواة بــن الجنســن ىف جميــع األنشــطة الرتويجيــة و البــد مــن إطــاق حمــات هادفــة مرتبطــة بالســياق
الوطنــى  ،و التعــاون مــع منظــات املجتمــع املــدىن أو الــركاء الحكوميــن لتدعيــم الرســائل و الوصــول إىل
رشائــح أوســع مــن الجمهــور  ،كــا يجــب أن تعــزز هــذه األنشــطة الرتويجيــة التوعيــة بآليــات اإلنتصــاف القانــوىن
املتوفــرة لضحايــا التمييــز عــى أســاس الجنــس و العنــف ضــد املــرأة .

مؤمتر دعم حقوق املرأة يف املنطقة العربية واألفريقية
(الفرص والتحديات)
القاهرة  30أبريل 1 :مايو 2014
اليوم األول  30أبريل 2014
التوقيت
10.45 - 9.30
11.00 - 10.45
12.30 - 11.00

و ىف ســياق دور املؤسســات الوطنيــة ىف توفــر املشــورة و اإلرشــاد للحكومــات ىف مجــال إعــداد
مشــاريع القوانــن و اإلصالحــات ينبغــى دمــج قضايــا الجنــدر  ،ووضــع السياســات  ،وتخصيــص موازنــات تســتجيب
ملتطلبــات قضايــا الجنــدر .كــا ميكــن املشــاركة ىف وضــع خطــط عمــل وطنيــة و مراقبــة تنفيذهــا تعزيـزا للنهــج
الشــامل لتحديــد الثغ ـرات بــن اإللتزامــات واإلج ـراءات املتخــذة  .و يعتــر الفاعلــون ىف املجتمــع املــدىن رشكاء
رئيســيون للمؤسســات الوطنيــة .

14.00 - 12.30

كذلــك يتعــن عــى املؤسســات الوطنيــة أن تســتفيد مــن اآلليــات الدوليــة املتعــددة املعنيــة بحامية
و تعزيــز حقــوق املــرأة و املســاواة بــن الجنســن عــى املســتويني الــدوىل و اإلقليمــى وأن تشــارك بفاعليــة ىف
منتديــات حقــوق اإلنســان الدوليــة و اإلقليميــة و أن تجعــل مــن هــذه املشــاركة جــزءا مــن إسـراتيجيتها الشــاملة
لتعزيــز و حاميــة حقــوق املــرأة و املســاواة بــن الجنســن .

15.30 - 14.00
17.00 - 15.30

و الخالصــة أن تبقــى قضايــا املــرأة و إنصافهــا ىف القلــب مــن إهتاممــات املؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان بالتعــاون مــع كل املؤسســات املعنيــة بحقــوق املــرأة و ىف مقدمتهــا بطبيعــة الحــال املجالــس القوميــة أو
الوطنيــة للمــرأة إن وجــدت .

املوضوع
الجلسة االفتتاحية
اسرتاحة
الجلسة األوىل:
دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف تعزيز وحامية حقوق املرأة
الجلسة الثانية:
دور املنظامت اإلقليمية والدولية يف تعزيز أوضاع النساء والفتيات (تجارب رائدة -أفضل
املامرسات)
اسرتاحة غذاء
الجلسة الثالثة:
دور املنظامت غري الحكومية ،وسائل اإلعالم ،وقطاع األعامل التجارية يف النهوض بأوضاع
النساء والفتيات

اليوم الثاين :ا مايو 2014
التوقيت
10.30 - 9.00

املوضوع
الجلسة الرابعة:
وضع برنامج عمل مشرتك لدعم حقوق املرأة يف املنطقة العربية واألفريقية

 11.00 - 10.30الجلسة الختامية
الختام والتوصيات
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ورقة مفاهيم
مؤمتر دعم حقوق املرأة يف العامل العريب وأفريقيا (الفرص والتحديات)
 30ابريل  -ا مايو2014
املوضوع:دعم حقوق املرأة يف العامل العريب وأفريقيا
إن تحقيــق التنميــة والســام يف العــامل يتطلــب املشــاركة الكاملــة لكافــة املواطنــن دون متييــز يف الحيــاة العامــة،
ودعــم وحاميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة يف العــامل العــريب وأفريقيــا ومتكينهــا مــن املشــاركة الكاملــة يف املجتمــع
وكافــة املجــاالت السياســية ،االقتصاديــة ،الثقافيــة ،االجتامعيــة ،ومتتعهــا بحقوقهــا ،وذلــك اتفاقــا مــع املبــادئ
الــواردة باإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان والعهديــن الدوليــن وأحــكام العدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص التــي
اتفــق عليهــا املجتمــع الــدويل ورســختها اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
(الســيداو).
انطالقــا مــن دوره ىف تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان يســعى املجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان لتنظيــم مؤمتـرا
دوليــا يجمــع كافــة الــركاء املعنيــن بحاميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة ،بهــدف اقـراح خطــط عمــل وطنيــة لتحقيــق
مبــادئ العدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص ،والقضــاء عــى كافــة أشــكال العنــف والتمييــز ضــد املــرأة ،ومتابعــة
تنفيــذ وثيقــة القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات ومنعهــا ،التــي أقرتهــا لجنــة وضــع املــرأة
التابعــة لألمــم املتحــدة يف  ،2013وكذلــك تنفيــذ اعــان عــان الــذى صــدر عــن املؤمتــر الــدوىل الحــادي عــر
ـيق الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الــذى عقــد ىف َعــان -األردن ىف الفــرة مــن 7-5
للجنــة التنسـ ٌ
نوفمــر  ،2012تحــت عنــوان “حقــوق االنســان للنســاء والفتيــات :تعزيــز املســاواة عــى أســاس النــوع االجتامعــى
 دوراملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان” والــذي أوىص مبــا يــي:• دعــم التنســيق بــن دوائــر املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان املعنيــة بحقــوق النســاء والفتيــات
حيثــا وجــدت والتعــاون مــع املؤسســات الوطنيــة املختصــة بتلــك القضايــا وغريهــا مــن املنظــات
الوطنيــة واإلقليميــة والــركاء الرئيســيني مبــا ىف ذلــك النقابــات العامليــة وهيئــات األمــم املتحــدة
واملجتمعــات املدنيــة واملنظــات غــر الحكوميــة واإلقليميــة الدوليــة لحاميــة حقــوق اإلنســان
للنساء واألطفال وتحقيق املساواة املبنية عىل النوع االجتامعى.
• متتــع املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بســلطات شــبه قضائيــة لتوفــر اإلغاثــة للفتيــات
والنساء الضحايا والعمل عىل تنفيذ اإلجراءات اإلدارية والجزائية الالزمة ومقاضاة الجناة.
• عقــد ال ـراكات اإلس ـراتيجية مــع هيئــات األمــم املتحــدة مــن أجــل دعــم التعــاون بينهــا وبــن
املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،وبنــاء قــدرات األخــرة للوصــول اىل طــرق فضــى لتعزيــز
وحامية حقوق اإلنسان للنساء.

الخلفية:
نظري ـاً تتمتــع املــرأة بحقوقهــا يف كافــة الــدول دون متييــز أو اقصــاء ،لكننــا نشــهد يف العديــد مــن املجتمعــات
تجاهــا متعمــدا لحقــوق النســاء والفتيــات وانتقاصــا للفــرص املتكافئــة التــي متكنهــن مــن املســاهمة يف تحقيــق
التنميــة والنهــوض باملجتمــع .وعــى الرغــم مــن تصديــق أغلــب الــدول عــى املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة ذات
الصلــة بحاميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة ،وإعالنهــا رســميا االلت ـزام بحاميــة حقــوق املــرأة والقضــاء عــى كافــة
أشــكال التمييــز واملامرســات الضــارة ضــد املــرأة ،فنجــد عــى ســبيل املثــال إن املــرأة العربيــة واألفريقيــة ال تـزال
تعــاين مــن التمييــز وانتقــاص الحقــوق ،وذلــك نظــرا َ للمــوروث الثقــايف واالطــار االجتامعــي والســيايس الــذي
يهمــش دور ووضعيــة املــرأة ويعــوق متتعهــا بكامــل حقوقهــا .إضافــة إىل قلــة مشــاركة النســاء والفتيــات يف
عمليــة اتخــاذ الق ـرار ووضــع السياســات والخطــط والترشيعــات ،األمــر الــذي يــؤدي إىل املزيــد مــن التهميــش
واإلقصــاء لــدور النســاء.
كذلــك نجــد أن اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييز
ضــد املــرأة (الســيداو) قــد تضمنــت أهــم التدابــر واالجـراءات الواجبــة
االتبــاع لحاميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة ،كــا يؤكــد امليثــاق العــريب
لحقــوق اإلنســان عــى مســاواة الرجــل واملــرأة يف الكرامــة اإلنســانية
والحقــوق والواجبــات دون متييــز ،وعــى الــدول األط ـراف يف امليثــاق أن
تتخــذ التدابــر الالزمــة لضــان تكافــؤ الفــرص واملســاواة الفعليــة بــن
النســاء والرجــال يف التمتــع بجميــع الحقــوق الــواردة يف امليثــاق .كذلــك
يؤكــد امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب عــى إعــال مبــادئ
املســاواة والعدالــة ،وإلغــاء كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وكفالــة
حقوقهــا.

وتحقيقــا ملبــادئ املســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص فيســعى املجلــس
القومــي لحقــوق اإلنســان إىل زيــادة التعــاون والتنســيق بــن كافــة
األجهــزة الحكوميــة وغــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة لوضــع السياســات
والترشيعــات والربامــج الالزمــة للنهــوض بأوضــاع املــرأة يف العــامل العــريب وأفريقيــا ،وكذلــك التشــاور والتعــاون مــع
الحكومــة املرصيــة مــن أجــل اإلنضــام اىل بروتوكــول حقــوق املــرأة يف أفريقيــا امللحــق بامليثــاق األفريقــي لحقــوق
اإلنســان والشــعوب ،والربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
(الســيداو) ،وكذلــك ســحب التحفظــات عــى اتفاقيــة الســيداو ،ومتابعــة تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة.
وعــى املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان أن تقــوم مبتابعــة تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة املعنيــة بالقضــاء
عــى كافــة أشــكال العنــف والتمييــز ضــد املــرأة وتقديــم املقرتحــات والتوصيــات الالزمــة ،وإعــداد خطــط العمــل
واملبــادرات لتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات وتقدميهــا إىل الحكومــات بالتعــاون مــع املنظــات
والشــبكات اإلقليميــة والدوليــة.

• تعزيــز التعدديــة ضمــن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تبعـاَ ملبــادىء باريــس لدعــم ســياق
النوع االجتامعى.
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يُعــ ّرف التمييــز ضــد املــرأة عــى
أنــه أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد
يتــم عــى أســاس الجنــس ويكــون
مــن آثــاره أو أغراضــه النيــل مــن
االعــراف للمــرأة ،عــى أســاس
تســاوي الرجــل واملــرأة ،بحقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية يف
املياديــن السياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة واملدنيــة
أو يف أي ميــدان آخــر ،أو إبطــال
االع ـراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو
متتعهــا بهــا ومامرســتها لهــا بغــض
النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة.
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التحديات:
إن حاميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بقضايــا التحــرر واالســتقالل والتنميــة ،وعــى الرغــم مــن
الــدور الهــام الــذي تلعبــه املــرأة العربيــة واألفريقيــة لتحقيــق التغيــر والتنميــة والتحــول الدميقراطــي إال أنهــا
مازلــت تواجــه عــدة تحديــات تحــول دون التمتــع بكافــة الحقــوق التــي نصــت عليهــا املواثيــق واالتفاقيــات
الدوليــة ،ومنهــا:
• تعــارض بعــض الترشيعــات الوطنيــة مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان األساســية والعدالــة واملســاواة،
وعــدم إدمــاج املــواد املتضمنــة باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملنــع كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
	(السيداو) بها.
• عــدم اإلنفــاذ الفعــال للترشيعــات املعنيــة مبنــع التمييــز ضــد املــرأة وكفالــة حقوقهــا األساســية
وتدىن الوعى القانوىن واملجتمعى بأهمية حامية وتعزيز حقوق املرأة وحرياتها األساسية.
• قلــة مســاهمة النســاء أنفســهن يف عمليــة إتخــاذ القـرار ووضــع السياســات وصياغــة الترشيعــات
الوطنيــة .وعــى ســبيل املثــال “نســبة املقاعــد التــي تشــغلها النســاء يف الربملانــات الوطنيــة األفريقيــة
يـراوح بــن  10إىل  ،%20ويتجــه ببــطء نحــو تحقيــق النســبة املســتهدفة لتمثيــل النســاء يف الربملانــات
1
األفريقية التي تبلغ 30يف املائة”.

كذلــك فقــد تــم فقــد مــا يقــرب مــن  100مليــون فتــاة
بســبب تفضيــل األبــاء للمواليــد الذكــور وقيامهــم بالتخلــص
مــن األجنــة اإلنــاث قباللــوالدة( ”2االجهــاض بســبب جنــس
ضالجنــن) ،بجانــب عمليــات االتجــار يف النســاء واألطفــال
واالغتصــاب والتحــرش الجنــي ،األمــر الــذي يؤثــر ســلبا
عــى وضعيــة النســاء والفتيــات ،ودورهــن األســايس يف
العملية التنموية وتحسني الوضع االقتصادي العاملي.

يعنــي « العنــف ضــد املــرأة»
أي فعــل مــن أفعــال العنــف
الجنســاين يــؤدي أو ميكــن أن يــؤدي
إىل أذى بــدين أو جنــي أو نفــي
أو معانــاة للمــرأة والفتــاة ،مبــا يف
ذلــك التهديــد بالقيــام بأفعــال مــن
هــذا القبيــل ،أو بالقهــر أو الحرمــان
التعســفي مــن الحريــة ،ســواء كان
ذلــك يف الحيــاة العامــة أو الخاصــة.

• انخفــاض معــدالت تحقيــق األهــداف االمنائيــة لأللفية التي
صــدرت عام  2000بإجامع رؤســاء الــدول والحكومات للقضاء
عــى الفقــر املدقــع والجــوع ،تحقيــق تعميــم التعليــم االبتــدايئ ،تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكني
املــرأة ،تقليــل وفيــات األطفــال ،تعميــم إتاحــة خدمــات الصحــة اإلنجابيــة (تقليــل
نســبة الوفيــات النفاســية) ،وقــف انتشــار فــروس نقــص املناعــة البرشية/اإليــدز ،كفالــة
االســتدامة البيئيــة ،إقامــة رشاكــة عامليــة مــن أجــل التنميــة بحلــول عــام  .2015وعــى
ســبيل املثــال “هنــاك انخفــاض يف التكافــؤ بــن الجنســن يف القيــد مبراحــل التعليــم الثانــوي ومراحــل
التعليم العايل لغري صالح الفتيات بسبب الفقر والزواج املبكروعاملة األطفال.“ 3

الهدف العام للمؤمتر:

• محدوديــة الخدمــات االجتامعيــة األساســية املقدمــة للمــرأة :مــن تعليــم ،صحــة ،إســكان ،عمــل،
رعايــة اجتامعيــة خاصــة بالنســبة للمــرأة الريفيــة و املــرأة املعيلــة مــع عــدم تخصيــص مــوارد ماليــة
موجهة لذلك الغرض ىف امليزانية العامة للعديد من الدول.

توحيــد الجهــود الوطنيــة والدوليــة وتكثيــف التعــاون ألجــل تعزيــز حقــوق املــرأة ،ووضــع السياســات والترشيعات
والربامــج والخطــط الوطنيــة العمليــة ،ومتابعــة تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة بتمكــن املــرأة
والقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز والعنــف ضــد املــرأة.

• عدم اتاحة الفرص املتكافئة لإللتحاق بالوظائف العامة ،والحصول عىل املوارد والخدمات،
التدريبية والفنية التي متكن املرأة من االلتحاق بسوق العمل والخروج من دائرة الفقر ،خاصة مع
اتباع سياسات السوق الحر ،مام يضطر معظم النساء إىل اإللتحاق باالقتصاد غري الرسمي الذي يسبب
املزيد من سوء األوضاع حيث ال يحمي الحق يف التأمني االجتامعي والدخل املالئم ،وال يعكس اسهام
املرأة يف العملية التنموية .ووفقا ملا ورد بتقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر يف  2012فإن املرأة
العربية هي األكرث عرضة للبطالة والعاملة املتدنية الشأن .فحصة النساء العامالت يف الوظائف غري
الزراعية منخفضة للغاية فهي أقل من  ، ٪ 20وهو املعدل األدىن من بني املناطق النامية.

األهداف الفرعية:

• انتشار عادات وتقاليد موروثة وأفكار منطية سلبية تؤثر
عىل أوضاع املرأة وصورتها ىف األرسة واملجتمع وامكانية
مساهمتها كعنرص فعال ىف العملية التنموية.
• تعــدد أشــكال العنــف ضــد املــرأة عــى مســتوى العــامل“ ،حيــث تعيــش  603مليــون امــرأة يف دول
ال تعتــر العنــف ضــد املــرأة جرميــة .يف حــن تعرضــت مــن  100إىل  140مليــون فتــاة لعمليــة الختــان
وتشــويه األعضــاء التناســلية ،وتعرضــت أكــر مــن  60مليــون فتــاة تحــت  18ســنة للــزواج املبكــر،

 تفعيــل دور وبنــاء قــدرات املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف حاميــة وتعزيــز حقــوق النســاء،وذلــك مــن خــال التحقيــق يف شــكاوى العنــف واالنتهــاكات لحقــوق املــرأة ،واقــراح آليــات وخطــط
للنهــوض بأوضــاع النســاء وتقدميهــا للحكومــات ،مراقبــة مــدى تنفيــذ الــدول لإللتزامــات الدوليــة
املعنية بحامية وتعزيز حقوق املرأة.
 زيــادة التعــاون والتنســيق بــن الجهــات الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين املعنيــة وبنــاءقدراتهــم يف مجــال حاميــة حقــوق املــرأة ،واالتفــاق عــى تشــكيل لجــان تنســيقية للعمــل املشــرك
وتبادل األفكار واملقرتحات لتحسني أوضاع املرأة.
 زيــادة التعــاون الــدويل ،وتبــادل الخــرات الدوليــة يف حاميــة وتعزيــز أوضــاع النســاء والفتيــات يفالعامل والتعرف عىل الخربات الدولية الرائدة.

 اإلرساع يف تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لحاميــة حقــوق النســاء والفتيــات يف املســاواةوتكافــؤ الفــرص ،وتشــكيل فريــق عمــل للوقــوف عــى أســباب انخفــاض معــدالت تحقيــق أهــداف
/http://www.unwomen.org - 2
 - 3تقرير االتحاد األفريقي بشأن تنفيذ أهداف األلفية الصادر يف 2013

 -1تقرير االتحاد األفريقي بشأن تنفيذ أهداف األلفية الصادر يف 2013
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األلفية ،ووضع املقرتحات املالمئة لتحقيق األهداف بحلول عام .2015

التنظيم:

 -تبني سياسات وحمالت إعالمية لتعزيز حقوق املرأة ،بالتعاون مع كافة وسائل اإلعالم.

 -املوعد املقرتح لعقد املؤمتر 30 :إبريل :ا مايو 2014

 متابعــة تنفيــذ برنامــج عمــل عــان الــذي تــم اق ـراره يف نوفمــر  2012يف املؤمتــر الــدويل الحــاديعــر للجنــة التنســيق الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بعنــوان “حقــوق اإلنســان
للنســاء والفتيــات :تعزيــز املســاواة عــى أســاس النــوع االجتامعــي :دوراملؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنسان “.

 جلســات العمــل املقرتحــة :يقــرح أن تعقــد فعاليــات املؤمتــر عــى مــدار يومــن بالقاهــرة مــنخــال جلســات عامــة ،وورش عمــل داخليــة ملناقشــة موضوعــات محــددة والتوصــل ألفضــل
التوصيــات .عــى أن يتــم عــرض بعــض األفــام الوثائقيــة التــي تلخــص معانــاة املــرأة يف العــامل العــريب
وأفريقيا ،وكذلك عرض ألفضل املامرسات والتجارب الدولية الرائدة ذات الصلة.

 متابعــة تنفيــذ وثيقــة القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات ومنعهــا ،التــيأقرتها لجنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة يف .2013
 تفعيــل دور قطــاع األعــال التجاريــة يف تحســن أوضــاع النســاء مــن خــال وضــع سياســاتتوظيفيــة قامئــة عــى املســاواة وتكافــؤ الفــرص ،ودعــم أنشــطة حاميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة،
وسبل التمكني االقتصادي للمرأة.

النتائج املتوقعة:
 اعتــاد خطــط عمــل وطنيــة للتوعيــة بحقــوق النســاء والفتيــات وتحســن أوضاعهــن وإلغــاء كافــةأشكال العنف والتمييز وتخصيص امليزانيات واملوارد الالزمة.
 اتخــاذ التدابــر الترشيعيــة واإلجـراءات الالزمــة للقضــاء عــى التمييــز والعنــف واملامرســات الضــارةالتي تتعرض لها النساء والفتيات.
 زيــادة نســبة مشــاركة النســاء والفتيــات يف وضــع السياســات والترشيعــات والربامــج التنمويــة،وتفعيل مشاركتهن يف الحياة العامة وحامية وحفظ السالم.

مقرتح املشاركني:
م
.1
.2
.3
.4

مقرتح جلسات اليوم األول
 30ابريل 2014
افتتاح أعامل املؤمتر
دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف
تعزيز وحامية حقوق املرأة
دور املنظامت اإلقليمية والدولية يف تعزيز
أوضاع النساء والفتيات (تجارب رائدة -أفضل
املامرسات)
دور منظامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم
وقطاع األعامل التجارية يف النهوض بأوضاع
النساء والفتيات

مقرتح جلسات اليوم الثاين
 1مايو 2014
وضع برنامج عمل مشرتك لدعم حقوق املرأة يف
العامل العريب وأفريقيا

الختام والتوصيات
( االتفاق عىل آلية ملتابعة تنفيذ التوصيات)

 زيــادة التعــاون والتنســيق بــن الجهــات الدوليــة والوطنيــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة يف مجــالحامية وتعزيز حقوق املرأة ،اتخاذ التدابري الالزمة لحامية النساء يف فرتات النزاعات املسلحة.
 زيــادة وفــاء الحكومــات بالتزاماتهــا الدوليــة نحــو تنفيــذ االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة املعنيــةباملرأة.

املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،الجهــات الحكوميــة ،منظــات املجتمــع املــدين املعنيــة ،الجهــات
واملنظــات الدولية..إلــخ.

 -زيادة نسبة توقيع الدول األفريقية عىل بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا.

قامئة املرفقات:

 رفع بعض الدول للتحفظات عىل بنود االتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة. تطويــر آليــات جمــع البيانــات واتاحــة املعلومــات ،املتعلقــة بأوضــاع النســاء والفتيــات ووضــعمؤرشات قياس مدى التقدم نحو تعزيز حقوق املرأة.
 تبني حمالت إعالمية وفنية لتعزيز حقوق املرأة وإلغاء الصورة النمطية. تحقيق تقدم نحو تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية.12

 وثيقــة القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات ومنعهــا ،التــي أقرتهــا لجنــة وضــع املــرأةالتابعــة لألمــم املتحــدة يف ،2013
 برنامــج عمــل عــان الــذي تــم اقـراره يف نوفمــر  2012يف املؤمتــر الــدويل الحــادي عــر للجنــة التنســيق الدوليــةللمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بعنــوان “حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات :تعزيــز املســاواة عــى أســاس
النــوع االجتامعــي :دوراملؤسســات الوطنيــة لحقوق اإلنســان”،
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مؤمتر”دعم حقوق املرأة يف العامل العريب وأفريقيا”

 اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة، -األهداف التنموية لأللفية،

 30إبريل –  1مايو 2014

 امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،وبروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا، -القرار  1325الصادر عن مجلس األمن  /األمم املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن.

عقــد املنتــدى الدائــم للحــوار العــريب األفريقــي للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان مؤمتــره الثــاين حــول
موضــوع “دعــم حقــوق املــرأة يف العــامل العــريب وأفريقيــا” يومــي  30أبريــل و 1مايــو  2014مبقــر جامعــة الــدول
العربيــة بالقاهــرة  ،وذلــك بالتعــاون بــن املجلــس القومــي لحقــوق االنســان و جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة
األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة ( اليونســكو )
وقــد افتتــح أعــال املؤمتــر الدكتــور نبيــل العــريب األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة والســيد
 /محمــد فايــق رئيــس املجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان  ،وبحضــور الدكتــور بطــرس بطــرس
غــاىل االمــن العــام االســبق لالمــم املتحــدة والرئيــس الــرىف للمجلــس القومــى لحقــوق االنســان
وشارك ىف افتتاح املؤمتر ممثلون عن السيدة  /ايريني بوكوفا املديرالعام ملنظمة اليونسكو ،
والســيدة  /نــايف بيــاي املفوضــة الســامية لحقــوق االنســان ،والرئيــس الســنغاىل االســبق عبــده ضيــوف ســكرتري
عــام املنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة وقــد شــارك يف أعــال املؤمتــر رؤســاء و ُممثّلــو املؤسســات الوطنيــة لحقــوق
االنســان يف الــدول العربيــة واألفريقيــة  ،وممثلــو منظــات دوليــة واقليميــة  ،ومنظــات غــر حكوميــة ومجتمــع
مــدىن مــن الــدول العربيــة واألفريقيــة  ،وخـراء يف حقــوق االنســان وبصفــة خاصــة املدافعــن عــن حقــوق املــرأة.

أوال  :الجلسة االفتتاحية
 -1ألقــي الدكتــور نبيــل العــريب األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة كلمــة افتتــح بهــا اعــال املؤمتــر اشــاد فيهــا
بالتعــاون مــع املجلــس القومــى لحقــوق االنســان وانعقــاد املؤمتــر مبقــر الجامعــة  ،مؤكــدا عــي أهميــة تنــاول
قضايــا حقــوق املــرأة يف العــامل العــريب وأفريقيــا  ،بالنظــر ايل أهميــة دورهــا عــى الصعيديــن االقليمــي والــدويل
• واشــار اىل أن جامعــة الــدول العربيــة أولــت اهتاممــا كبــرا للتعــاون مــع االتحــاد األفريقــي  ،ىف مختلــف
املجــاالت ال ســيام مــا يتعلــق بحقــوق االنســان واملــرأة
للمشــاركة يف دعــم فعاليــات املؤمتــر أو معرفــة املزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى االتصــال باملجلــس القومــي
لحقــوق اإلنســان مــن خــال:
- Address: 69 Giza St. Giza, Egypt
- E.mail: forum@nchr.org.eg
- Tell : + 202 37624958
- Fax: + 202 37624852
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• وأشــار ىف هــذا الصــدد ايل االعــان الصــادر عــن مؤمتــر القمــة األفريقــي يف 2014/4/30بشــأن مناهضــة التمييــز
ضــد املــرأة  ،و مؤمتــر القمــة العــريب يف الكويــت يف ســنة  2013الــذى أكــد عــي أهميــة دعــم االس ـراتيجيات
ملناهضــة التمييــز ضــد املــرأة ،
• واوضــح ان امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان الصــادر عــن مؤمتــر القمــة العــريب يف تونــس يف ســنة  2004قــد
أكــد ايضــا عــي املســاواة بــن الرجــل واملــرأة وكذلــك عــي حقــوق املــرأة عامــة ،
• وقــال العــرىب ان القمــة العربيــة األفريقيــة الثانيــة قــد اكــدت ايضــا عــي اســراتيجية الرشاكــة مــن أجــل
التعــاون بــن العــامل العــريب وأفريقيــا  ،وصدرعــن هــذه القمــة خطــة الرشاكــة العربيــة األفريقيــة للســنوات -2011
 ،2016وقــد جــاءت حيــث قضايــا حقــوق االنســان وحقــوق املــرأة عــي قامئــة أولويــات هــذه الخطــة.
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• واوضــح انــه بالرغــم مــن أن عــددا مــن الــدول العربيــة متكّــن مــن تحقيــق أهــداف ألفيــة التنميــة االمنائيــة
 ،اال أن مســألة املــرأة ال ت ـزال تحتــاج ايل جهــود  ،مش ـرا ايل أنــه صــدر عــن جامعــة الــدول العربيــة يف فربايــر
 “ 2014اعــان القاهــرة للمــرأة العربيــة “  ،والــذى اهتــم بقضيــة متكــن املــرأة  ،ووضــع حــد للعنــف ضدهــا ،
وتفعيــل آليــات الحاميــة والتعويــض .
• وأكــد عــي أهميــة تكثيــف الجهــود للتوعيــة بحقــوق االنســان وتعزيــز ثقافــة ت ُعنــي بحقــوق االنســان مــن أجــل
حاميــة املــرأة العربيــة ووحاميــة وصــون حقوقهــا
• أكد عيل رضورة ارساء حقوق املرأة يف املجتمع يف العامل العريب و أفريقيا من خالل
اطــاق املبــادرات للحفــاظ عــى مكانــة ووضعيــة املــرأة يف املجتمــع .وارســاء الحــق يف املســاواة بــن الرجــل و
املرأة.واقامــة مرشوعــات للنســاء بصفــة خاصــة للقضــاء عــى الفقــر .وتفعيــل آليــة الوقايــة والحاميــة والتعويــض
عــن العنــف.
واكــد الدكتــور نبيــل العــرىب عــى رضورة التصديــق عــى امليثــاق العــرىب لحقــوق اإلنســان مــن قبــل كافــة الــدول
العربيــة باعتبــاره ينــص عــى التمييــز اإليجــاىب للمــرأة وإحـرام حقوقهــا.
• أعــرب يف ختــام كلمتــه عــن الشــكر ُمجــددا للمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ورئيســه عــى جهــوده املتصلــة
وللتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة  ،كــا أعــرب عــن الشــكر لــكل مــن شــارك يف تنظيــم هــذا املؤمتــر.
 -2ثــم ألقــي الســيد  /محمــد فايــق رئيــس املجلــس القومــي لحقــوق االنســان يف مــر حــرص ىف بدايتهــا عــى
التأكيــد عــى أن الفضــل يف تأســيس امل ُنتــدي الدائــم للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان  -الــذي يُعقــد هــذا املؤمتــر
يف اطــاره  -يعــود الثنــن مــن كبــار أعــام املثقفــن والبارزيــن يف أفريقيــا  ،وهــا الدكتــور بطــرس بطــرس غــاىل
األمــن العــام األســبق لألمــم املتحــدة والرئيــس عبــده ضيــوف أمــن عــام املنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة ورئيــس
جمهوريــة الســنغال االســبق ،
 -3وتوجــه بالشــكر للدكتــور نبيــل العــرىب أمــن عــام جامعــة الــدول العربيــة وملنظمــة اليونســكو رشكاء املجلــس
ىف االعــداد للمنتــدى.
• وقــد أكــد الســيد فايــق عــي أنــه بــدون متكــن املــرأة فإنــه ال مجــال للحديــث عــن تعزيــز وتنميــة وحاميــة
حقــوق االنســان
• وأوضــح أن واقــع النســاء يف العــامل العــريب يتصــف بصفتــن أساســيتني  ،وهــا طبيعــة املرحلــة الحاليــة والحـراك
الحــايل يف العــامل العــريب نتيجــة الثــورات العربيــة  ،حيــث شــاركت النســاء بجــوار الرجــال ،ويف نفــس الوقــت
يواجهــن تحديــات جســيمة مــن ج ـراء العنــف وحالــة االنفــات األمنــي التــي تعرضــن لهــا ىف بعــض الــدول يف
املرحلــة االنتقاليــة  ،وهــو مــا أثــر عــي قضيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة.
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• أمــا األمــر الثــاين  -يقــول فايــق  -فهــو القضيــة الفلســطينية واســتمرار االحتــال االســتيطاين االرسائيــي يف
فلســطني الــذي قــارب نصــف قــرن  ،واشــتدت وطأتــه نتيجــة االنحيــازات الدوليـــة ‘ و املــرأة الفلســطينية مــن
ج ـراء ذلــك تقــع فريســة لواقــع ُمــزر مريــر ترصــده املصــادر الدوليــة ،
ورشح الســيد فايــق اوضــاع املــرأة االفريقيــة فيقــول أماحقــوق النســاء واوضاعهــن يف أفريقيــا  ،فقــد متيــزت
بظاهرتــن هامتــن  ،وهــا أثــر الظواهــر الطبيعيــة عــي القــارة األفريقيــة ومــا حــدث مــن جفــاف وفيضانــات
وغريهــا  ،وتأثــر ذلــك عــي الحيــاة االقتصاديــة للنســاء  ،وتظــل الظاهــرة الثانيــة هــي الفقــر وأثــره بصفــة خاصــة
عــي األوضــاع الصحيةللنســاء.
وذكــر أن املــرأة بصفــة عامــة تواجــه تحديــات ىف دول العــامل كلــه اال انهــا تختلــف مــن دولــة الخــرى بإختــاف
البيئــة وإختــاف الظــروف اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة والسياســية الســائدة ،
غــر انــه ىف النهايــة ىف رأيــى تبقــى هنــاك تحديــات مشــركة تواجــه نســاء العــامل  ،وت ُشـكّل محــاور أساســية تتعلق
بهــن  ،وهــي التمييــز ضــد النســاء ،والعنــف ضــد النســاء  ،وقصــور التنميــة ىف معظــم البلــدان العربيــة واألفريقيــة
 ،وعجــز كثــر مــن الــدول العربيــة واإلفريقيــة عــن توفــر متطلبــات الصحــة اإلنجابيــة وتوفــر املســاعدات الطبيــة
ىف حــاالت الوضــع  ،وشــيوع نظــرة ســلبية عــن املــرأة ىف منظومــة الثقافــة والتعليــم  ،أمــا عــن املقاربــات فهــى
تكمــن ىف التمكــن القانــوىن  ،والثقــاىف ،واألقتصــادى والســياىس.
وطالــب الســيد محمــد فايــق املجتمــع املــدىن بــرورة التعــاون مــع املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
باعتبارهــا رشيــكا رئيســيا للرتويــج لألنشــطة التثقيفيــة  ،والتوعيــة  ،والبحــوث  ،وبنــاء القــدرات مــع إطــاق
حمــات هادفــة مرتبطــة بالســياق الوطنــى  ،والوصــول ألكــر رشائــح الجمهــور ،وأكّــد ىف ختــام كلمتــه عــي أهميــة
أن تظّــل قضايــا املــرأة يف صلــب اهتاممــات املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان.
وبعــد ذلــك قامــت الســيدة “ آين ديكامنــز” بقـراءة الرســالة املوجهــة للمؤمتــر مــن الســيد  /عبــده ضيــوف أمــن
عــام املنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة  ،والتــي أبــرز فيهــا مــدى االهتــام الكبــر الــذي يوليــه للمنتــدي الدائــم
للدميوقراطيــة وحقــوق االنســان لهــذا املؤمتــر الــذي يُنظّمــه املجلــس القومــي لحقــوق االنســان بالتعــاون مــع
منظمــة اليونســكو يف اطــار املنتــدي.
أكــد عــي األهميــة امل ُســتمرة التــي ت ُوليهــا املنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة ملــر نظ ـرا ملكانتهــا ووضعهــا ،
وتضامــن املنظمــة مــع مــر واســتعدادها لدعــم الدميوقراطيــة ،
واشــار اىل أن املنظمــة أوفــدت بعثــة ايل مــر يف بدايــة ثــورة  30يونيــو  -2014ومــا تــي ذلــك مــن اقــرار
الســلطات املرصيــة لخارطــة الطريــق  ،والتــي تــم يف ســياقها اقــرار الدســتور يف اســتفتاء شــعبي،
وقــال أن املنظمــة ســتوفد بعثــة مراقبــن لالنتخابــات الرئاســية املرصيــة  ،وأن هــذا املســار ال ُيكــن أن ينجــح
بــدون الوفــاء بشــكل كامــل بالحقــوق والحريــات
ونــ ّوه ضيــوف ايل اهميــة الــدورة التدريبيــة ملــدريب مراقبــي االنتخابــات التــي نظمتهــا املنظمــة الدوليــة
للفرانكوفونيــة بالتعــاون مــع املجلــس القومــي لحقــوق االنســان يف القاهــرة يف نوفمــر  ،2013وكذلــك مشــاركة
املنظمــة يف فعاليــات مؤمتــر العدالــة االنتقاليةبالقاهــرة بعــد ذلــك .
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وأكّدالرئيــس عبــده ضيــوف عــي دعــم املنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة للمــرأة وصيانــة حقوقهــا ومتكــن املــرأة
 ،مشـرا ايل أنــه ليــس هنــاك مــا يُــرر االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا املــرأة..
وأعــرب عــن األمــل يف أن يُســفر هــذا املؤمتــر عــن انشــاء شــبكة عربيــة أفريقيــة لحاميــة املــرأة وحقوقهــا عــي
غ ـرار الشــبكة املامثلــة يف املنظمــة الدوليــة للفرانكوفونيــة.
ونبــه اىل أنــه ال ميكــن الوصــول إىل الدميقراطيــة الكاملــة وال حتــى اىل الســام بــدون اح ـرام حقــوق اإلنســان،
وأن هــذا األمــر ال ينطبــق عــي كل مــن الــدول العربيــة واألفريقيــة فقــط  ،وامنــا ينطبــق عــي كل أنحــاء العــامل..
ودعــا لــرورة تفعيــل دور كل مــن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان واملنظــات الدوليــة واالعــام مــن أجــل
تعزيــز دور املــرأه واهميــة تحقيــق املســاواة بــن الرجــل و املــرأه مــن اجــل تحقيــق التقــدم والرقــى للشــعوب .
وختــم ضيــوف كلمتــه بالتنويــه اىل دور الشــبكة الفرانكوفونيــة حــول املســاواة بــن الرجــل واملــرأة و بالتعــاون
مــع األمــم املتحــدة .
ونقلــت الســيدة  /مفيــدة جوشــة رئيســة فريــق يف قطــاع العلــوم االجتامعيــة واالنســانية مبنظمــة اليونســكو اىل
املشــاركني ىف املؤمتــر رســالة الســيدة  /إرينــا بوكوفــا مديــر عــام منظمــة اليونســكوايل املؤمتروالتــى أعربــت فيهــا ىف
البدايــة عــن الشــكر للمجلــس القومــي لحقــوق االنســان ملــا قــام بــه مــن جهــود لتنظيــم املؤمتــر ,وأكــدت بوكوفــا
عــى أهميــة املســاواة بــن الرجــل واملــرأه ألنهــا تعــد الخطــوة املطلوبــة للوصــول ايل تحقيــق الدميقراطيةاملؤديــة
إىل الســام وايضــا تشــجيع منظمــة اليونســكو عــى مـ ّر الســنني النهــوض باالتصــال والثقافــة والتعليــم واملســاواة
بــن الرجــل و املــرأه.
ودعــت اىل رضورة مشــاركة املــرأه يف كل املجــاالت للنهــوض باملجتمعــات و تطــور الشــعوب ,وأن تكــون املــرأة مــن
العنــارص الفاعلــة مــن أجــل بنــاء مواطنــة جديــدة تقــوم مــن خــال الدميقراطيــة يف الــدول العربيــة واألفريقيــة
ومناطــق أخــرى يف العــامل.
وأشــارت اىل تغيــر نظــرة العــامل للمــرأة يف األونــة األخــرة وتقلدهــا ملناصــب عــده مــا ســاعد ىف تدعيــم دورهــا
 ،والــذي يختــل املجتمــع بدونــه.
ونوهــت بالــدور الدائــم والب ّنــاء لألمــم املتحــدة ووكاالتهــا امل ُتخصصــة ىف إرســاء ودعــم حقــوق املــرأة والعمــل عــى
إعطائهــا حقوقهــا كاملــة ،والتأكيــد عــي دور اليونســكو يف هــذا الصــدد  ،وكذلــك املســاواة بــن الرجــل و املــرأة
عــي نحــو مــا أكــد عليــه ميثــاق األمــم املتحــدة.
وتطرقت للحديث عن دور املرأة ىف دول الربيع.
واختتمــت كلمتهــا بالتأكيــد عــى رضورة العمــل عــى تنفيــذ اإلس ـراتيجية التــى وضعتهــا اليونســكو للفــرة مــن
 2021 – 2014مــن أجــل النهــوض باملــرأة.

كــا اكــدت كلمــة نــاىف بيــاى عــى رضورة معرفــة ماهيــة وضعيــة اآلليــات الدوليــة وكذلــك املفوضيــة الســامية
لحقــوق االنســان باعتبــار أن األليــات الدوليــة هــى أدوات قانونيــة دوليــة لتغيـرات وطنيــة ‘ وأنهــا ملــك للشــعوب
وليســت ملــك للــدول.
ووصفت املؤمتر بأنه يُع ّد رسالة من دول العامل الثالث ىف محاولة النهوض واالرتقاء بحقوق االنسان
وأفــادت أن الحديــث يــدور عــن حقــوق املــرأة منــذ عــدة ســنوات  ،اال أن قضيــة املــرأة مل تُحــرز تقدمــا كافيــا  ،اذ
نُالحــظ إســتمرار تكـرار املؤمتـرات والنــدوات مــع إســتمرار تــدىن األوضــاع لعــدد مــن األســباب منهــا عــدم إدمــاج
حقــوق املــرأة ىف مجــال التنميــة  ،هــذا باالضافــة اىل املــوروث الثقــاىف والدينــى وتأثــره يف عــدم االميــان بحقــوق
املرأةوخطــاب الكراهيــة الضمنــى ضــد املــرأة والشــكل النمطــى الــذى تُقــدم بــه قضيــة املــرأة.

ثانيا  :الجلسة األوىل
وعقــب انتهــاء الجلســة االفتتاحيــة للمؤمتــر بــدأت اعــال الجلســة االوىل للمؤمتــر تحــت عنــوان “ دور املؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف تعزيــز وحاميــة حقــوق املــرأة “  ،ورأســها الســفري الدكتــور  /محمــد ســامح
عمــرو  -رئيــس املجلــس التنفيــذي ملنظمــة اليونســكو ،والــذى القــى كلمــة ىف البدايــة اكــد فيهــا عــى دور املــرأة
كركيــزة أساســية للتنميــة املســتدامة ،مش ـرا ايل أن هنــاك جهــودا تُبــذل حاليــا تحــت مظلــة األمــم املتحــدة يف
هــذا الصــدد.
ونبــه عــى رضورة الرتكيــز عــى دور املــرأة والفتــاة خاصــة يف العــامل العــريب وأفريقيــا يف تحقيــق ألفيــة التنميــة
مــن خــال متكينهــا.
وأشــار إىل عــدة ركائــز البــد مــن االلتفــات إليهــا عنــد تنــاول دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان لتعزيــز
وحاميــة دور املــرأة ،مــن بينهــا اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة “ “ CEDAWووثيقــة
“ القضــاء عــى ومنــع كل أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات” الصــادرة يف عــام .2013وكذلــك اعــان عــان
ـيق الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الــذي
الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الحــادي عــر للجنــة التنسـ ٌ
عقــد يف َعــان -األردن مــن  5ايل  7نوفمــر .2012
وأشــار اىل اهميــة دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان يف متابعــة تنفيــذ االتفاقيــات الدوليةوتقديــم
املقرتحــات ،ومراجعــة الترشيعات.ودورهــا يف تقديــم خطــط العمــل ،وتعزيــز املبــادرات الخاصــة بحقــوق املــرأة
وحقــوق االنســان و التعــاون مــع الجهــات املختلفــة .وكيفيــة تطويــر دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان
 ،وتفعيــل هــذا الــدور كمنســق بــن الجهــات الوطنيــة املختصــة ،والــركاء عــى املســتوى االقليمــي والــدويل.

ثــم ألقــي الســفري الدكتــور إبراهيــم ســامة كلمــة الســيدة  /نــاىف بيــاى املفوضــة الســامية لألمــم املتحــدة
لحقــوق اإلنســان ايل املؤمتــر  ،حيــث نقــل تحياتهــا ومتنياتهــا بنجــاح املؤمتــر ،مؤكــدة عــى اهميــة ان تكــون هنــاك
توصيــات محــددة ميكــن تنفيذهــا وان يتــم وضــع آليــات لذلــك وأهميــة تبــادل الخـرات والتجــارب الناجحــة بــن
املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان يف العــامل العــريب وأفريقيــا.

وقــد القــى الســيد  /محمــد الصبــار أمــن عــام املجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان باململكــة املغربيةاملتحــدث
الرئيــي يف الجلســة  ،كلمــة وصــف فيهــا املؤمتــر بأنــه يُشـكّل مناســبة ســانحة لتبــادل التجــارب واملامرســات يف
مجــال حاميــة حقــوق املــرأة والنهــوض بهــا ،واالرتقاءبأوضــاع النســاء يف العــامل العــريب وأفريقيــا ،وأيضــا للتــداول
حــول التحديــات املطروحــة والفــرص املتاحــة عــى عــدة مســتويات بهــدف الخــروج بربامــج عمــل مشــركة
وتوصيــات هادفــة لتعزيــز حقــوق املــرأة ومتكينهــا.
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وقــال ان املجتمــع الــدويل اعتمــد مجموعــة مــن الصكــوك الدوليــة واإلقليميــة ،آخرهــا اتفاقيــة اســطنبول والتــي
شـكّلت قيمــة مضافــة ايل اتفاقيــة القضــاء عــي كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.
وأشــار إىل مــا صــدر مــن وثائــق يف هــذا الشــأن عــن املؤمت ـرات املتخصصــة ،ومــن ذلــك إعــان وبرنامــج عمــل
فيينــا لســنة  ،1993وإعــان وبرنامــج عمــل بكــن لســنة  ،1995وقراراألمــم املتحدةرقــم  1325حــول املــرأة
والســام ،إىل جانــب أهــداف ألفيــة التنميــة.
وأكــد عــى أن أنــه ال يـزال رضوريــا ً بــذل الكثــر مــن الجهــود للتغلــب عــى مختلــف العراقيــل ذات الصلةباإلعامل
الفعــي للحقــوق اإلنســانية للنســاء ،وال ســيام مــا يتعلــق منهــا بالقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضدهــا،
واإلقصــاء ،والعنــف املــارس عليهــا ،وغريهــا مــن املامرســات املاســة بكرامتهــا.
وشـدّد عــى رضورة قيــام املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بــأدوار محوريــة مــن أجــل املســاهمة يف صــون
حقــوق اإلنســان يف املنطقــة العربيــة وأفريقيــا ومــن ضمنهــا حقــوق النســاءعىل أســاس املعايــر الدوليــة املعتمــدة
يف هــذا الخصــوص .خاصــة و أن النســاء يف املنطقــة العربيــة وأفريقيــا ت ُعــاين مــن العديــد مــن االنتهــاكات مــن
قبيــل التمييزوعــدم املســاواة يف القانــون.
وأضــاف أن هــذه املعانــاة تتفاقــم بصفــة خاصــة يف حــاالت الحــروب والنزاعــات الداخليــة واإلقليمية،عــاوة
عــى املعانــاة مــن أعبــاء الفقــر املتزايــد ،ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تأث ـرات ســلبية عــى الحقــوق االجتامعيــة
واالقتصاديــة للمــرأة ،وخاصــة الحــق يف التعليــم والصحــة والعمــل ،والوصــول إىل العدالة،فضــا عــن وجــود فجوات
يف القوانــن يف عــدد مــن الــدول والتــي ال تتفــق مــع املعايــر الدوليــة  ،مــا يســاهم يف تعميــق معانــاة النســاء.
واشــار اىل أن النســاء الســجينات يف أماكــن االحتجــاز والحرمــان مــن الحريــة عرضــة للمعامــل امل ُهينــة والحاطــة
بالكرامــة بــدءا مــن أقســام الرشطــة وانتهــاء بالســجن بدرجــة أكرب ،وذلــك نظـرا العتبــارات ثقافية وسوســيولوجية،
 ،كــا أن النســاء اللــوايت يضعــن مواليدهــن أثنــاء فــرة االعتقــال تكــون معاناتهــن مضاعفــة نظـرا لغيــاب الــروط
املالمئــة لتنشــئة مواليدهــن ،مــا يتوجــب عــى املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان أن تأخــذ بعــن االعتبــار
هــذا الوضــع أثنــاء زيارتهــا لهــذه األماكــن وأن تعمــل عــى املبــادرة والتدخــل لــدى الســلطات املعنيــة قصــد
اتخاذكافــة التدابــر لصالــح هــذه الفئــة مــن النزيــات والحــرص عــى متابعــة تنفيذهــا.
وأفــاد إىل أن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ت ُشـكّل اإلطــار القانــوين املرجعــي
الــدويل األســايس الــذي يُح ـدّد املعايــر الدوليــة الكفيلــة بحاميــة حقــوق املــرأة وتعزيزهــا ،وأمنــا أبدتــه الــدول
العربيــة واإلفريقيــة مــن تحفظــات عــى بعــض بنودهــا يُج ّردهــا مــن مقاصدهــا.
وقــال انــه مــن املمكــن أن تلعــب املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان دورا هامــا ورائــدا يف حاميــة وتعزيــز دور
املــرأة ،ومواجهــة كافــة مظاهــر هــذا القصــور واإلخــال بقيــم الحقــوق اإلنســان للنســاء وبااللتزامــات التعاهديــة،
وذلــك مــن خــال اتخــاذ العديــد مــن املبــادرات تفعيــا الختصاصاتهــا طبقــا ملبــادئ باريــس.

املداخالت
عرضت السيدة  /أمال حسن التني رئيسة املفوضية القومية لحقوق اإلنسان بالسودان –
ملهام املؤسسات الوطنية لحقوق االنسان باعتبارها أهم اآلليات لحامية وتعزيز
حقــوق االنســان  ،ونــر ثقافــة تُعنــي بحقــوق االنســان  ،وتف ّقــد الســجون  ،وت ّقــي الحقائــق ،ورصــد االنتهــاكات،
ودعــم حقــوق االنســان وحقــوق املــرأة.
وتحدثــت عــن اآلليــات الوطنيــة لحاميــة حقــوق اإلنســان واملــرأة  ،مشــرة إىل أنهــا تتمثــل ىف ســبعة منــاذج
وهــى القضــاء ،والهيــاكل الحكوميــة ،واملؤسســات الوطنيــة ،واللجــان القوميــة  ،واألمبودزمــان  ،واللجــان الربملانيــة
 ،واملنظــات غــر الحكوميــة ،واالعــام  ،حيــث تُعـ ّد املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان أهــم تلــك النــاذج،
حيــث أنهــا الرابــط بــن املنظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة .
وأوضحــت أن التحديــات التــى تواجــه املــرأه ىف املنطقــة العربيــة وأفريقيــا تتمثــل يف عامــل البيئــة الثقافيــة التــى
ت ُقــى النســاء  .وتعرضهــن للعنــف واإلهانــة داخــل االرسة وىف أماكــن العمــل ويف الشــارع بســبب امل ُعتقــدات
الخاطئــة .كــا ان وضــع املــرأة يف مناطــق النزاعــات والحــروب يُع ـ ّد مــن أهــم التحديــات ويؤثــر ســلبا عــى
نفســية املــرأة.
وقــد تناولــت الســيدة  /محفوظــة حامــد عــي نائبــة رئيــس مفوضيــة حقــوق اإلنســان والحكــم الرشــيد يف تنزانيــا
يف مداخلتهــا دوراملؤسســة الوطنيــة لحقــوق االنســان يف بالدهــا  ،موضحــة أنــه تــم إنشــاؤها ىف  ،2002وهــي
مســتقلة متامـاً عــن الحكومــة  ،وأبــرزت أهميــة دور املــرأة ىف تنزانيــا ،حيــث أنهــا تُ ثّــل أكــر مــن نصــف عــدد
الســكان ،وبالرغــم مــن ذلــك فانهــا التـزال تعــاين مــن عــدم املســاواة والتمييــز لصالــح الرجــل .
وأشــارت ايل تراجــع وضعيــة املــرأة ىف تنزانيــا كــا هــو الحــال يف غالبيــة الــدول الناميــة ،كــا أن تنزانيــا ال يختلــف
حالهــا كثـرا ً عــن باقــى الــدول األفريقيــة  ،وذلــك نتيجــة عــدم متكني
وتطرقــت اىل منزلــة املــرأة ىف االســام  ،حيــث أشــارت اىل أن الســيدة “ خديجــة “ زوجــة الرســول عليــه الصــاة
والســام كانــت ســيدة أعــال ناجحــة ،و نشــأت الثقــه بينهــا وبــن الرســول مــن خــال تعامالتهــا التجاريــة،
وأصبحــت زوجتــه بعــد ذلــك  ،ومل تتوقــف عــن مامرســة التجــارة حتــى بعــد أن أصبحــت زوجــة الرســول ،وأن
ذلــك يُع ـ ّد ردا ً عــى الذيــن يزعمــون أن املــرأة املســلمة املتزوجــة اليجــوز لهــا أن تُشــارك ىف الحيــاة العمليــة.
كــا تحدثــت عــن الحقــوق التــي مينحهــا االســام للمــرأة  ،وأشــارت ايل أنــه ورد ىف اإلســام أن كل هدايــا الــزواج
واملهــر والذهــب يُعـ ّد مــن حــق املــرأة وال يجــوز أن تنتقــل لغريهــا اال بإرادتهــا الشــخصية وهــو مــا يختلــف مــع
مــا هــو معمــول بــه يف العديــد مــن البــاد
واستعرضت الدور الذى تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ىف تنزانيا .

وقــال انــه يجــب عــى الــدول رفــع تحفظاتهــا عــى مختلــف الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق النســاء
ومســاعدة الــدول عــى مالءمــة ترشيعاتهــا الوطنيــة مــع التزاماتهــا الدوليــة يف مجــال حقــوق النساء.وتشــجيع
الحكومــات العربيــة واإلفريقيــة عــى مواصلــة تعزيــز الضامنــات القانونيــة الكفيلــة بتعزيزاملســاواة بــن الجنســن،
مبــا يف ذلــك مواءمــة الترشيعــات املحليــة يف هــذا املجــال مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

وأبــرزت أهميــة أن يخــرج املؤمتــر بتوصيــة للحكومــات بتمكــن املــرأة  ،والتأكيــد عــي أهميــة دور املؤسســات
الوطنيــة لحقــوق االنســان يف توعيــة املــرأة بحقوقهــا  ،وكذلــك التوعيــة بحقــوق املــرأة  ،فضــا عــن توعيــة القضــاة
وأفـراد الرشطــة.
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ثــم تحدثــت الســيدة  /رانــدا الســنيورة املديــرة التنفيذيــة للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان يف فلســطني يف
مداخلتهــا عــي أهميــة حقــوق املــرأة ،مشــرة اىل تأييــد دولــة فلســطني لــدور املــرأة بشــكل خــاص وحقــوق
ســركّز يف عرضهــا عــي بعــض التحديــات التــى تواجــه املؤسســة
اإلنســان بشــكل عــام  ،وأوضحــت أنهــا ُ
الفلســطينية وتتمثــل ىف إتســاع نطــاق اختصاصــات املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان وتفضيــل مجموعــة
مــن الحقــوق عــي حســاب حقــوق أخــري  ،حيــث يتــم الرتكيــز عــي حالــة حقــوق اإلنســان والحقــوق املدنيــة
والسياســية أكــر مــن حقــوق الفئــات املختلفــة  ،وأن أحــد التحديــات هــو كيفيــة تحقيــق التــوازن يف هــذا الصــدد
و أشــارت إىل الــدور أالســايس للمؤسســة الفلســطينة  ،ىف عمليــات الرصــد واملتابعــة  ،ومراقبــة الســجون ،مشــرة
إىل وجــو دضحايــا للعنــف يف كثــر مــن األحيــان والعمــل مــع املؤسســات القطاعيــة والحقوقيــة  ،حيــث أنــه ال
ُيكــن للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان أن تدّعــي االضطــاع بــدور املــرأة وحقوقهــا .
أشــارت ايل تصديــق فلســطني عــي اتفاقيــة منــع التمييــز ضــد املــرأة “ ســيداو “ بــدون أيــة تحفظــات ،ورفعــت
كل تحفظاتهــا عــي االتفاقيــات الدوليــة التــي هــي طــرف فيهــا ،ومــن ثـ ّم فانــه يدعــون اىل تعديــل الترشيعــات
لــي تتــواءم مــع االتفاقيــات الدوليــة.

املناقشات
وعقب انتهاء الجلسة دارت مناقشات اتسمت بالجدية
وقــد أعــرب أحــد املشــاركني يف مداخلــة لــه عــن الشــكر للمجلــس القومــي لحقــوق االنســان لتنظيــم
املؤمترُ ،مشـراايل أن ذلــك يُعـ ّد اعالنــا رصيحــا بــأن حقــوق املــرأة هــي قضيــة عامــة وقوميــة ،وأن حقــوق املــرأة
نالتإهتــام كافــة الفئــات يف املجتمــع ومل تقترصعــى املــرأة فقــط  ،وأن ذلــك مــؤرشا عــي التقــدم ىف خطــوات
لألمــام فيــا يتعلــق بتنميــة دور املــرأة ىف املجتمــع .
وذكــر أنــه ســبق لــه العمــل يف مجــايل حقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة يف مــر ،وتحــدث عــن الوضــع بالنســبة
ملــر فاشــار اىل أن هنــاك عجــزأ بشــكل دائــم يف تحقيــق النتائــج مهــا تــم النــص يف الدســتور أو تــم ســن قوانــن
وترشيعــات أو تــم وضــع توصيــات حــول حقــوق املــرأة ،حيــث يصطــدم ذلــك كلــه بصخــرة تتمثــل ىف الثوابــت
اإلجتامعيــة والعــادات والتقاليــد الســلبية  ،وأنــه عنــد محاولــة تغيــر تلــك الســلبيات تكــون النتيجــة ســلبية ،
مش ـرا ايل ازديــاد نســبة الطــاق مؤخ ـرا ً نتيجــة ملعرفــة املــرأة لحقوقهــا ومحاولتهــا املطالبــة بهــا ،األمــر الــذى
يصطــدم بــه الرجــل  ،مــا يــؤدى اىل عــدم التوافــق واالنفصــال ىف نهايــة املطــاف.
وأكــدت احــدي امل ُشــاركات عــي أهميــة نقــل حقــوق املــرأة التــي ت ُنــص عليهــا املواثيــق الدوليــة مــن الشــق
النظــرى اىل الشــق العمــي  ،وهنــا يــأيت دور ومســئولية املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان ،وأهميــة تعزيــز
ســلطاتها وأن يكــون لهــا ســلطات شــبه قضائيــة  ،وأن متتــد ســلطاتها ايل ســلطات شــبه الزاميــة بــأن يكــون لهــا
حــق الـزام الجهــات املعنيــة أن متدهــا باملســتندات التــي تطلبهــا لتقــوم مبهمتهــا يف مجــال االســتدالل والتحقــق ،
ُمشــرة ايل أن تحقيــق ذلــك يتطلــب تعديــل الترشيــع الخــاص باملؤسســة الوطنيــة لحقــوق االنســان واختصاصاتها.
وأشــارأحد امل ُشــاركني ايل مســألة العنــف ضــد املــرأة منــذ ثــورات الربيــع العــريب ،وتراجــع دور املؤسســات الوطنيــة
لحقــوق االنســان يف مواجهــة هــذا العنــف  ،وذكــر أن هنــاك تعارضــا يف املواثيــق الدوليــة لحقــوق االنســان فيــا
يتعلــق بالحقــوق املتشــابكة  ،ورضب مثــاال عــي ذلــك بقضيــة الطفلــة زينــة يف مرصالتــي اعتــدي عليهــا شــاب
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دون ســن الثامنــة عــر واغتصبهــا وقتلهــا ،وأفلــت مــن عقوبــة االعــدام باعتبــاره حدثــا وقــت وقــوع الجرميــة
عــي نحــو مــا يقــي بــه قانــون الطفــل ودعــا اىل إعــادة صياغــة القوانــن فيــا يتعــارض مــع املواثيــق الدوليــة
للمــرأة والطفــل .و تشــكيل بعثــات تقــى حقائــق مــن الجامعــة العربيــة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان
يف مناطــق النزاعــات للتحقــق ووضــع الــدول املعنيــة أمــام مســئولياتها.
وذكــرت نائبــة رئيــس املؤمتــر الوطنــي العــام يف ليبيــا يف مداخلــة لهــا أن ثــورة الربيــع العــريب يف ليبيــا كان لهــا
خصوصيــة  ،وأشــارت إىل أنــه عندمــا تأســس املجلــس الوطنــي االنتقــايل برئاســة مصطفــى عبــد الجليــل ،كان
مــن أول القـرارات التــي اتخذهــا قـرار إنشــاء املجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان،حيث اتســم
تقريــره األول بالشــجاعة ،.كــا متــت اإلشــارة فيــه إىل الســعى لــي يكــون للمجلــس االســتقالل املــايل.
عــرض الســيد  /جــورج مــورارا نائــب رئيــس املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بكينيــا و ُمقــرر الجلســة مللخــص
مــا تناولتــه الجلســةحيث أكــد عــي أهميــة مثــل هــذا املنتــدي ملــا يتيحــه مــن تبــادل للخ ـرات.وأن نقــاط
التحــدى للمــرأة تتلخــص ىف عــدة عوامــل تؤثــر فيهــا  ،ومــن بينهــا كيفيــة النشــأة ،وجــو األرسة  ،ومنــاخ املجتمــع
 ،وبيئــة الشــارع  ،والعنــف  ،والــزواج القــرى  ،والتحــرش الجســدى ،واإلعتــداءات الجنســية.
واكــد أن العنــف ضــد املــرأة يتمحــور حــول العنــف يف مجــال األرسة  ،ويف مجــال املجتمــع  ،والعنــف عــر الحــدود.
ففــى األرسة كانــت هنــاك مشــكالت منهــا العنــف ،والختــان ،والــزواج املبكروالقرسي
وفيــا يتعلــق بآليــة عمــل املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان قــال انــه يجــب توفــر بعثــات دامئــة لتقــى
الحقائــق يف العنــف والتمييــز ضــدد املــرأة مــن أجــل رصــد كافــة املخالفــات وأخــذ الخطــوات املتبعــة ملعاقبــة
الجــاىن  ،وبالتــاىل ســوف تقــل نســبة هــذه االنتهــاكات تخوفـاً مــن املعاقبــة عليهــا.
وأشــار ايل أن املؤسســات املعنيــة بحقــوق اإلنســان البــد وأن يتوافــر لهــا منــاخ مناســب ُيكّنهامــن مامرســة عملهــا
عــى أتــم وجــه  ،فيجــب الخــروج مــن الســلطة اإلستشــاريه فقــط ومنحهــا ســلطة أعمــق تــكاد تكــون تنفيذيــة ،
وكذلــك وجــوب إلـزام الجهــات االخــرى بقراراتهــا .

ثالثا  :الجلسة الثانية
تناولــت الجلســة الثانيــة موضــوع “دور املنظــات اإلقليميــة والدوليــة ىف تعزيــز أوضــاع النســاء والفتيــات
“ورأســتها الســيدة  /اينــاس مــكاوي مديــرة ادارة املــرأة بجامعــة الــدول العربيــة وقــد عرضــت الســيدة  /نيكــول
إميلــن رئيســة لجنــة القضــاء عــي كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة “ســيداو” وامل ُتحدثــة الرئيســية يف الجلســة
ملوضــوع دوراملنظــات اإلقليميــة والدوليــة ىف تعزيــز أوضــاع النســاء والفتيــات  ،حيــث أبــرزت النقــاط التاليــة :
وذكــرت أن عقــد هــذا املؤمتــر يُعـ ّد عالمــة يف غايــة األهميــة لــكل النســاء  ،املرصيــات  ،والعــرب ،واألفريقيــات ،
بــل وكل النســاء يف العــامل التــي يُقاتلــن مــن أجــل كرامتهــن ومــن أجــل املســاواة ،ومــن أجــل حياتهــن يف أحيــان
كثــرة.
وأكــدت عــي أهميــة هــذا املؤمتــر الــذي يُعقــد يف اطــار املنتــدى الدائــم للحــوار العــريب األفريقــي للدميقراطيــة
وحقــوق اإلنســان ومتحــوره حــول موضــوع املــرأة ُ ،مشــرة ايل أن اتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد
املــرأة “ ســيداو “ والتــي صدقــت عليهــا حتــي اآلن  184دولــة ،وصدقــت عليهــا فلســطني مؤخـرا  ،امنــا يؤكــد عــي
القــوة العامليــة لنصوصهــا  ،والتــي ال ُيكــن ألي يشء أن يجعلهــا -بشــكل رشعــي  -متعارضــة مــع التقاليــد ،والثقافــة
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أو حتــي التاريــخ ألي بلــد  ،وذكــرت أن االتفاقيــة هــي القاعــدة األساســية للحقــوق العامليــة للمــرأة ،وأكــدت عــي
أهميــة املؤسســات الوطنيةلحقــوق اإلنســان يف مســألة الدفــاع عــن قضايــا املــرأة.
وحثــت جميــع الــدول عــي مواصلــة تنفيــذ كافــة أحــكام اتفاقيــة “ســيداو” التــي تــم االنضــام لهــا  ،والنظــر يف
ســحب التحفظــات عــي االتفاقيــة والتــي ت ُقلــل مــن أثرهــا.
وأثنــت عــي جهــود كل مــن جامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد األفريقــي يف مجــال النهــوض املــرأة  ،وال ســيام
مــن خــال اعــان القاهــرة بشــأن املــرأة  ،وبروتوكــول مابوتــو يف مجــال املــرأة  ،اللذيــن يُعــدان مبثابــة نصــوص
مرجعيــة هامــة تســتند ايل اتفاقيــة “ ســيداو “  ،ويدفعــان قُدمــا مبــاديء أساســية يف قطاعــات تتعلــق بحاميــة
وتثمــن حقــوق املــرأة املختلفــة  ،وأكــدت عــي أهميــة وجــود حــوار دائــم بــن مختلــف األطـراف حــول موضــوع
املــرأة ،وكذلــك أهميــة إحــداث تفاعــل بشــأنه عــي املســتوي االقليمــي.
وذكــرت أن األولويــة الثانيــة تتعلــق بالقضــاء متامــا عــي العنــف ضــد املــرأة  ،مبــا يف ذلــك العنــف املنــزيل ،والعنــف
الجنــي  ،والتحــرش  ،وأهميــة أن تكــون هنــاك ُمتابعــة قانونيــة لهــذه األفعــال وأن يتــم تجرميهــا ،ويتطلــب
األمــر أن تكــون هنــاك مقاربــة فاعلــة للحقــوق  ،والقيــام مبســاع ملموســة  ،وأن يكــون هنــاك برنامــج  ،ورؤيــة ،
وأهــداف  ،وتقــدم حقيقــي ىف هــذا الخصــوص .
وأكــدت عــي أهميــة تفعيــل أدوات لجنــة “ ســيداو “ وهــي التوصيــات الصــادرة عــن اللجنة.وهــو أولويــة
وصــول املــرأة ايل مراكــز اتخــاذ القـرار واهميــة أن تكــون هنــاك رؤيــة ُمشــركة واضحــة لحقــوق املــرأة املختلفــة
السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة .
وأشــارت اتصــاال بذلــك ايل مــا ي ُنــص عليــه الدســتور الجديــد يف مــر بالنســبة ملوضــوع املســاواة بــن الرجــل
واملرأة.فاكــدت عــي نقطتــن هامتــن  ,وهــا أن تكــون هنــاك ُمقاربــة يتــم التنســيق بشــأنها يف املجتمــع وأن
تكــون هنــاك تعبئــة شــاملة.
وذكــرت ان اللجنــة الدوليــة عــى اســتعداد لدعــم القــدرات الوطنيــة مــن أجــل تنفيــذ اتفاقيــة “ ســيداو” .وانــه
يتعـ ًـن ادمــاج حقــوق املــرأة يف التنميــة وذكــرت أن هنــاك عــدة قضايــا اخــرى البــد وأن نوليهــا االهتــام مثــل
العنــف ضــد املــرأة  ،وختــان اإلنــاث والصحــة االنجابيــة  ،وتــويل املــرأه املســؤلية  ,اذ أن كل هــذه املوضوعــات
مهمــة وتحتــاج أن يتــم الرتكيــز عليهــا مــن خــال خطــوات ملموســة وفعالــة  ،والبــد أن يكــون لدينــا رؤيــة واضحــة
ودقيقــة لتعزيــز حقــوق املــرأة .
واشــارت ايل أهميــة تعزيــز املشــاركة السياســية للمــرأة ومواجهــة كافــة أنــواع الصــور الذهنيــة عــن املــرأة
وأهميــة ظهــور أو وضــوح هــدف املســاواة يف كل مجــاالت الحيــاة ,حيــث أننــا ال ميكننــا النقــاش حــول موضــوع
حقــوق املــرأة دون الرجــوع ايل هــذا املبــدأ والتدقيــق فيــه اذ تعتــر املســاواة بــن الرجــل و املــرأة هــي الخطــوة
أو املرحلــة التــي بدونهــا لــن تتقــدم البرشيــة عــى حــد تعبريهــا .

املداخالت
عرضــت الســيدة  /ليــى املقــدم امل ُمثلــة املقيمــة لبنــك التنميــة األفريقــي يف مداخلتهــا حــول هــذا املوضــوع لرؤيــة
البنــك يف عمليــة متكــن املــرأة ..واكــدت عــي أهميــة موضــوع املســاواة يف النــوع االجتامعــي أي املســاواة بــن
املــرأة والرجــل والــذي يعـ ّد مــن أهــم عنــارص تعزيــز حقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة بشــكل خــاص لعــدة أســباب
مــن أهمهــا أن املســاواة ت ُعتــر ضمــن املبــادىء األساســية لحقــوق االنســان
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واكــدت انــه البــد مــن وجــود مبــدأ تكافــؤ الفــرص يف املشــاركة  ،واالســتفادة مــن التنميــة البرشيــة وإتاحــة
املســاواة بــن الرجــل واملــرأة للوصــول إىل التقــدم بطريقــة مســتدامة و ُمنصفــة ،وذلــك بدعــم مــن مؤسســات
التمويــل الدوليــة يف البلــدان األفريقيــة  ،كــا ميكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــال الرتكيــز عــى املجــاالت ذات
األولويــة لتمكــن املــرأة ,مثــل الدخــل والتعليــم ,والصــوت االنتخــايب ,باالضـــافة إىل بعــض الجوانــب التــي تخــص
املــرأة مثــل الصحــة االنجابيــة  ،والحقــوق ,والعنــف ضــد املــرأة ,واملــرأة يف مناطــق الرصاعــات.
وقالــت ان بنــك التنميــة األفريقــي يضطلــع بــدور هــام يف تحقيــق املســاواة يف النــوع مــن أجــل التنميــة  ،وذلــك
يف اطــار األهميــة التــي يُليهــا ملســألة النــوع.
أنهــت مداخلتهــا مبقولــة لرئيــس بنــك التنميــة األفريقــي “ كابــروكا” مفادهــا أن الهــدف مــن اسـراتيجية البنــك
للعــر ســنوات القادمــة هــي ضــان أن ذراعــي الجســم وهــا املــرأة و الرجــل ,والبنــت و الولــد ســوياً ميكنهــم
بنــاء أفريقيــا مزدهــرة  ،وأن اآلن وقــت العمــل.
تناولــت الســيدة  /أســاء املرينيمــن الهيئــة العليالالعــام الســمعي والبــري يف املغــرب يف ُمداخلتهاوضعيــة
املــرأة ىف املغــرب ...فاشــارت اىل ُمدونــة األرسة  ،وتصديــق املغــرب عــي االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة باملــرأة
 ،وتعديــل القانــون الــذي كان يتعامــل مــع موضــوع االغتصــاب بــأن يُلــزم امل ُغتصــب بالــزواج مــن الفتــاة التــي
اغتصبهــا .
وتحدثــت عــن دور االعــام يف تحســن صــورة املــرأة يف االعــام  ،وأشــارت ايل دراســة حــول تقييــم صــورة املــرأة
النمطيــة يف وســائل االعــام ومواجهتهــا بوضــع خطــة عمــل مــن خــال مقاربــة تشــاركية مــع منظــات املجتمــع
املــدين.

املناقشات
ذكــرت إحــدي امل ُشــاركات مــن املجلــس القومــي لشــئون االعاقــة يف مــر أن الدفــاع عــن حقــوق املــرأة يبــدأ
مــن داخــل كل فــرد و إميانــه بــأن املــرأة هــي نفــس الشــخص الــذي يذهــب ليتعلــم و ويــدرس ويعمــل و يتــزوج
ويُنجــب  ،وأنهــا ليســت هــي الســبب وراء اإلعتــداء عليهــا عــي نحــو مــا توحــي بعــض العبــارات التــي تتكــرر
بالقــاء اللــوم عليهــا ملــا حــدث لهــا بســبب تواجدهــا يف املــكان الــذي تــم فيــه االعتــداء عليهــا والتحــرش بهــا أو
بســبب أن املالبــس التــي ترتديهــا هــي التــي تســببت يف حــدوث ذلــك لهــا.
وأكــدت عــي رضورة االهتــام بتعليــم املــرأة  ،وكذلــك رضورة االهتــام باملــرأة مــن ذوى االعاقــة  ،واالهتــام
أيضــا بتمكــن املــرأة مــن أجــل تحقيــق التنميــة.
أعربــت احــدي امل ٌشــاركات وهــي أيضــا مــن املجلــس القومــي لشــئون االعاقــة يف مــر عــن قلقهامــن ســمة
العموميــة فيــا تــم طرحــه يف املؤمتــر ،وعــدم الرتكيــز عــى مشــكلة املــرأة املهــدرة حقوقهــا أالوهــي املــرأة املعاقــة
 ,كــا تســاءلت عــن ســبب عــدم تفعيــل االتفاقيــات الدوليةالتــي تطالــب بإعطــاء املــرأة املعاقــة حقوقهــا  ،وأكدت
عــي أهميــة متكــن املــرأة يف املجتمــع  ،وبصفــة خاصــة متكينهــا اقتصاديــا  ،وخاصــة املــرأة ذوي االعاقــة.
طــرح الدكتــور  /مــويس بري ـزات املفــوض العــام للمركــز الوطنــي لحقــوق االنســان يف األردن عــدة مالحظــات
وأشـــار ايل املؤمترالــذي ُعقــد يف عـ ًـان  -األردن يف نوفمــر  ، 2012والــذي تركــز حــول موضــوع حاميــة حقــوق
املــرأة ،وتــم فيــه اقـرار خطــة عمــل تتضمــن اقرتاحــات عمليــة  ،وأعــرب عــن اندهاشــه لغيــاب االشــارة ايل هــذه
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الخطــة الصــادرة عــن مؤمترعـ ّـان موضحــا أن هــذه هــي مالحظتــه األويل  ،أمابالنســبة ملالحظتــه الثانيــة  ،فقــد
ذكــر أن هنــاك حديــث ُمتكــرر حــول املســاواة بــن املــرأة والرجــل  ،وركــز عليأهميــة تفعيــل دور الســلطة
الترشيعيــة والبنيــان الترشيعــي  ،ومــن ثـ ّم فــان تغيــر الواقعواالصــاح الســيايس والتــداول الســلمي للســلطةهو
الحــل .
أشــارت الســيدة  /فتيحــة بغــدادي عضــو املؤسســة الوطنيــة لحقــوق االنســان يف الجزائــر يف بدايــة مداخلتهــا ايل
مؤمتــر عـ ّـان حــول “ تعزيــز املســاواة عــي أســاس النــوع االجتامعــي وحقــوق النســاء والفتيــات “  ،وتحدثــت
عــن التجربــة الجزائريــة فيــا يتعلــق بحقــوق املــرأة .
و تناولت السيدة  /بُرشي العبيدي مسئولة ملف املرأة يف مفوضية حقوق االنسان يف العراق
اوضــاع املــرأة ىف بالدهــا ...فاشــارت اىل ان كردســتان العـراق هــي الوحيــدة التــي أقــرت قانــون مناهضــة العنــف
ضــد املــرأة  ،وانــه تــم اعــداد مــروع ملناهضــة العنــف ضــد األرسة.
وطرحــت بعــض امل ُقرتحــات  ،راجيــة أن يأخــذ املؤمتــر بهــا  ،وهــي أن تكــون املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان
هــي الرقيــب عــي تطبيــق قانــون مناهضــة العنــف ضــد املــرأة  ،وأن تتبنــاه جامعــة الــدول العربيــة الق ـراره يف
الــدول العربيــة
و تحدثــت الســيدة  /نعيمــة محمــد رئيســة لجنــة حقــوق االنســان يف املؤمنــر الوطنــي العــام ( الربملــان ) يف
ليبيــا يف ُمداخلتهــا بايجــاز عــن وضــع املــرأة يف ليبيــا  ،حيــث ذكــرت أن عــدد عضــوات الربملــان  33عضــوة
بنســبة  %17مــن أعضــاء الربملــان عــي أســاس نظــام القوائــم  ،وأشــارت ايل أنــه تــم اقـرار بعــض القوانــن  ،مــن
بينهــا قانونامل ٌع ّنفــات  ،وقانــون األحــداث  ،وأكــدت عــي أهميــة تضافــر الجهــود بدعــم مــن املنظــات الدوليــة
لتعريــف املــرأة بحقوقهــا.
وقــد عقبــت الســفرية  /نائلــة جــر ُمقــررة املؤمتــر عــي امل ُناقشــات يف نهايــة هــذه الجلســة  ،حيــث أوضحــت -
اتصــاال مبــا تــم ذكــره مــن أن املؤمتــر أغفــل االشــارة ايل مؤمتــر عـ ّـان حــول املــرأة يف نوفمــر  – 2012أنــه متــت
االشــارة ايل مؤمتــر عـ ّـان يف أكــر مــن موقــع يف ورقــة املفاهيــم التــى اصدرتهــا االمانــة العامــة للمؤمتــر
وذكــرت أن تونــس ســحبت منــذ بضعــة أيــام كل تحفظاتهــا عــي اتفاقيــة “ســيداو “  ،وأنــه مــن األهميــة
االســتفادة منهــا وال ســيام ان هــذا املؤمتــر مــن أفضــل املامرســات والــدروس امل ُســتفادة ( )best practicesومبــا
تحقــق يف تونــس  ،خاصــة وأنهــا تحــرم الرشيعــة االســامية وأن دســتورها ينــص عــي أنهــا دولــة اســامية.
وتحــدث الســفري /احمــد حجــاج ُمقــرر الجلســة عــا تناولتــه الجلســة ...مشــرا اىل اهميــة ان يكــون لــدي
جامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد األفريقــي لجنــة للقضــاء عــي التمييــز ضــد املــرأة عــي غـرار األمــم املتحــدة...
وقــال أنــه متــت االشــارة خــال املؤمتــر ايل اعــان القاهــرة واعــان مابوتــو للمــرأة وأن املــرأة العربيــة واألفريقيــة
تتعــرض لنفــس التحديــات  ،والعنــف يف بعــض األحيــان  ،والحرمــان مــن الحقــوق.
واكــد عــى أهميــة زيــادة الوعــي بقضايــا املــرأة  ،والتعــاون مــع منظــات األمــم املتحــدة  ،وادمــاج املــرأة يف
التنميــة والتعليــم واالعــام.
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رابعا  :الجلسة الثالثة
عقدت هذه الجلسة ملناقشة موضوع “ دور املنظامت غري الحكومية  ،واالعالم  ،وقطاع األعامل يف
تقــدم وضــع املــرأة والفتــاة “  ،وقــد رأس هــذه الجلســة الدكتــورة /هــدي بــدران رئيســة رابطــة املــرأة العربيــة
والتــى حرصــت ىف بدايــة اعــال الجلســة عــي أن مفهــوم الحكــم الرشــيد ال يتوقــف عــي الحكومــة فقــط  ،وامنــا
يتوقــف أيضــا عــي منظــات املجتمــع املــدين وقطاعاألعــال واالعــام .
وذكــر الســفري ابراهيــم ســامة مديــر ادارة الهيئــات التعاهديــة باملفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان واملتحــدث
الرئيــي يف الجلســة أن عمليــة التغيــر ىف مفاهيــم تطبيــق حقــوق اإلنســان تتغــر ببــطء ألنــه تغيــر ثقــاىف،
يحتــاج اىل وقــت بغكــس التغيــر املــادى ويعــد هذاالبــطء أمـرا مقبــوال  ،اال أن مــا هــو مرفــوض هــو أن يكــون
ذلــك التغيــر ىف تحــرك متعــرج وغــر ُمو ّجهللهــدف  ،وأوضــح هنــاك إقرتاحــات عمليــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك
ســركز عليهــا يف حديثــه ،وهــي :
مســألة رفــع التحفظــات عــي معاهــدات حقــوق االنســان والربوتوكــوالت االختياريــة  ،وأشــار يف هــذا الصــدد ايل
أن الدولــة الوحيــدة التــي رفعــت كافــة تحفظاتهــا مؤخـرا بشــكل كامــل هــي فلســطني.
واكــد عــى اهميــة تعديــل آليــات التنفيــذ  ،حيــث أن جــزءا كبـرا مــن تــدرج مســار حقــوق اإلنســان يعــود اىل
ســوء التخطيــط والتنفيــذ و أن جــزءا كبـرا مــن أســباب تأرجــح مســار حقــوق االنســان  -بــدال مــن أن يتجــه يف
اتجــاه صاعــد حتــي وإن كان بطيئــا  -هــو االفتقــار ايل القــدرات الفنيــة .
واشــار اىل أنــه متــت املطالبــة بانشــاء هيئــة دامئــة عــي املســتوي الوطنــي العــداد التقاريــر عــن حقــوق االنســان
التــي ت ُقدمهــا الدولــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان  ،ومــن ثـ ّم يجــب أن تنظــر الدولــة ايل تلــك التقاريــر
عــي أســاس أنهــا نــوع مــن التقييــم الــذايت ،كــا أنهــا ت ُشـكّل فرصــة لفتــح حــوار مــع املجتمــع املــدين ،
ودعــا اىل االســتفادة مــن الهيئــات التعاهديــة والخ ـراء الذيــن يقدمــون تقاريرهــم وهــم خ ـراء مســتقلون ايل
آليــات األمــم املتحــدة  ،وبالتــايل يكونإعــداد هــذه التقاريــر أحدركائــز الحكــم الرشــيد عــي املســتوي الوطنــي.
وأعــرب عــن املــه ىف أن تنظــر الــدول العربيــة واألفريقيــة بعــن االعتبــار النشــاء هيئــة وطنيــة العــداد التقاريــر
آلليــات األمــم املتحــدة وأن تتحــول مســالة حقــوق املــرأة ايل مرشوعــات عمليــة رائــدة  ،باعطــاء املــرأة الفرصــة
بحيــث تكــون هــي امل ّكــون األســايس يف مثلــث التنميــة والصحــة والتعليــم ،أي أن تكــون عن ـرا أساســيا يف
هــذه املرشوعــات.
واكــد عــى اهميــة توفــر قاعــدة بيانــات لكافــة املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،وكذلــك انشــاء موقــع
الكــروىن لتبــادل التقاريــر بينهــا واملشــاركة باإلقرتاحــات.
وبالنســبة ملســألة االعــام قــال الســفري ســامة انــه يتعــن االهتــام بــدور اإلعــام ،وأن يكــون هنــاك حــوار حــول
دور املــرأة يف االعــام ،ويجــب العمــل عــى الحــد مــن األعــال الفنيــة التــى تكــرس دور املــرأه ىف كونهــا ســلعة
اوأداة،واقــرح تكويــن ائتــاف للمجتمــع املــدين الدانــة كل تصويــر منطــي املــرأة يف االعــام.
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املداخالت :
اشــارت الســيدة  /مهــا الخليــل شــلبي رئيســة الجمعيــة الدوليــة للمحافظــة عــى مدينــة صــور ىف ُمداخلتهــاايل
الحاجــة الشــديدة لعقــد هــذا املؤمتــر يف خضــم أجــواء يحــاول فيهــا البعــض رضب حقــوق اكتســبتها املــرأة
ودفعــت مثنهــا غاليــا  ،منوهــة ايل مقولــة “إذا أردت ان تعــرف تاريــخ شــعب فاقــرأ تاريــخ نســائه “.
وذكــرت أن هنــاك عــددا ليــس بقليــل مــن النســاء املتميـزات ىف تاريــخ العــاملُ ،مشــرة إىل رضورة تدويــن أســاء
النســاء الــايت أدّيــن رســالة خالــدة يف مجــال الثقافــة والعلــم واالقتصــاد والسياســة والفــن ،منــذ العهــود الفينيقيــة
حتــى عهــد العروبــة  ،مثــل “ أليســا “ابنــة صورالتــي هربــت مــن االضطهــاد تطلــب الحريــة واالســتقاللية  ،ورســت
عــى شــواطىء تونــس ،وغريهــا مــن األمثلــة عــن عظيــات العــرب.
تحدثت ايضا عن تجربتها يف تأسيس “الجمعية الدولية للحفاظ عىل صور” يف سنة ،1980
واالهتاممهــم العميــق بالرتاثحيــث تهــدف الجمعيــة إىل حاميّــة وصيانــة ورعايّــة مدينةصــور كمعلــم تاريخــي
هــام ،وقــد متك ّنــت مــن إنشــاء 13لجنــة وطنيــة يف عواصــم مختلفــة.

وعرضــت الســيدة بــن حبيــب لقضيــة االســتغالل الجنــي “ الفقــرة  15منمنهاجعمــل بكني”....وأشــارت إىل أن
املجتمــع املــدين يعتمــد عــى األدلــة القنــاع متخــذي الق ـرار ،وقامــت اتصــاال بذلــك بعــرض رســم بيــاين حــول
“األداء اإلقليمــي للمــؤرش العاملــي لفجــوة النــوع االجتامعــي  ، “ 2011ورســم بيــاين آخــر حــول “األداء االقليمــي
للمــؤرش الفرعــي للمشــاركة والفــرص االقتصاديــة”.
تحدثــت عــن املــرأة والنشــاط االقتصــادي يف القطــاع العــام ،مؤكــدة أن نســبة مشــاركة املــرأة يف املنطقــة
العربيةفيقــوة العملالتزالتُشـكّل أدنىنســبة مقارنــة بأمينطقــةيف العــامل ،مشــرة ايل أن النســاء كُـ ّن يُشـكّلن يف عــام
 1996نســبة  40٪مــن القــوة العاملــة يف العامل،وكانــت مشــاركة املــرأة العربيــة التتجــاوز .٪26
بالنســبةملوضوع “حقــوق املــرأة القانونية/اإلنســانية واملســاواة بــن الجنســن ،تحدثــت عــن اإلطــار القانــوين العــام
وآليــات التطبيــق ،مشــرة إىل موضوعــات :الدســتور ،والحيــاة العامــة  ،والحيــاة الخاصــة ،وااللتزامالدوليــة ،
وذكــرت أن الحقــوق الفانونيــة ال تعنــي بالــرورة أنهــا حقــوق انســانية ألن هنــاك حقــوق تنتهــك حقــوق املــرأة
مثــل تزويــج امل ُغتصبــة للمغتصــب .
كام أشارت إىل أن كل الدساتري تنص عىل مبدأ املساواة اال أنه ال يتم تطبيق ذلك.

وأشارت ايل ما تم تحقيقه من نتائج شديدة األهمية ،من بينها :
إدراج مدينة صور عىل قامئة الرتاث العاملي إبتدا ًء من .1984
إنشــاء مؤسســة صــور يف عــام  )www.fondationtyr.org( 2009التــي تهــدف إىل الحفــاظ عــى ال ـراث األثــري
والثقــايف
أعربــت عــن األمــل يف أن يُوفّــر هــذا املخطــط فــرص عمــل عــدة للمــرأة  ،وأن يســاهم يف التنميــة املســتدامة ،
ويــر ّوج كمركــز للســام والحــوار مــا بــن الثقافــات.
تحدثــت عــن املشــاريع املســتقبلية لدعــم املــراة ،ومــن بينهــا مــروع جائــزة إليســا  -ديدونلتحفيــز نشــاط
املــرأة يف مجــاالت مختلفــة ولالعـراف بحقوقهــا كاملــة مــن أجــل تعزيــز دور املــرأة يف منطقــة البحــر املتوســط
وتكرميهــا عــي الصعيديــن الفــردي و الجامعــي.
واشــارت اىل القريــة الحرفيــة التــي ستســهم يف خلــق فــرص عمــل للنســاء ودعــم أرسهــا  ،ومنــع انقـراض التقنيــات
القدميــة  ،وتهــدف القريــة الحرفيــة ايل خلــق فــرص العمــل للنســاء وذوي اإلحتياجــات الخاصــة ،وتأمــن انتــاج
منتجــات مســتوحاة مــن التاريــخ القديــم وتطويرهــا وتصديرها،ويُعدّالتدريــب أمـرا أساســيا لنجــاح الربنامــج.
وتحدثــت عــن معهــد الدراســات الكنعانيــة والفينيقيــة واليونانيــة الــذي ســيع ّزز العالقــات التاريخيــة بــن دول
املتوســط وتحقيــق التبــادل العلمــي بــن الجامعــات ً .

وذكــرت أن القوانــن التــي ت ُنظّــم الحيــاة الخاصــة ت ُكـ ّرس بعــض أشــكال التمييــز ،و أشــارت إيل أن هنــاك مكاســب
ال ُيكــن انكارهــا ،اال أن هنــاك تناقضــات يف االطــار القانــوين يف كل بلــد.
وتحدثــت عــن الحقــوق االقتصاديــة ،مثــل :الحــق يف العمــل ،والحــق يف القــروض ،والحــق يف امللكيــة  ،وأشــارت
إىل حاميــة الحــق والتصــدي لإلنتهــاك فيــا يتعلــق بالعمــل ،مثــل :
العمــل ليــا  ،وتقنــن ســاعات العمــل  ،والعنــف االقتصــادي والتح ـ ّرش الجنــي يف مــكان العمــل إىل جانــب
الحقــوق االجتامعيــة ذات العالقــة بالعمــل ،مثــل :الضــان االجتامعــي ،واألمومــة ورعايــة األطفــال ،والتقاعــد.
أشــارت إىل أن حقــوق املــرأة االقتصاديــة تنــص عــى املســاواة باســتثناء بعضهــا ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال مســألة
التقاعــد .كــا أشــارت إىل الوضــع الحــايل وتأثــر الثــورات ،يف إطــار محــور “الســياق األعــم :املنــاخ الســيايس
واألمنــي” ،حيــث أن أكــر التحديــات يتمثــل يف الوضــع الــذي تعيشــه املنطقــة مــن احتــال وانتفاضــات وحــروب
وثــورات ،وغــر ذلــك.
كــا تحدثــت الســيدة  /رانيــا رزق املستشــار العــام لرشكــة بيبــي مبنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا
وعضــو املنتــدى العــريب الــدويل للمــرأة يف مداخلتهــا عــن موضــوع متكــن ااملــرأة فأشــارت إىل مقولــة امللكــة رانيــا
بــأن تعليــم الفتيــات يعنــي تعليــم العائلــة بأرسهــا” إذا علمــت املــرأة تكــون علّمــت األرسة  ،وإذا علّمــت البنــت
تكــون بنيــت امل ُســتقبل “  ،ومقولــة املهامتــــا غانــــدي “كــن أنــت التغيــر الــذي تريــد ان تـراه يف العــامل “ .

تناولــت مداخلــة الســيدة د .فائــزة بــن حبيــب نائــب مديــر مركــز املــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث “ كوثــر”
يف تونــس موضــوع “ التمكــن االقتصــــادي للمــرأة يف املنطقــة العربيــة “ ،حيــث أبــرزت أن هنــاك عالقةمبارشةبــن
فقــر املرأةوغيــاب الفــرص االقتصاديــة واالســتقاللية وضعــف الوصــول إىل املــوارد االقتصاديــة مبــا يف ذلــك
االق ـراض ،وامتــاك األرض  ،والتمتــع بــاإلرث ،وضعــف الوصــول للتعليــم وخدمــات الدعــم ،وضعــف مشــاركة
املــرأةيف عمليةصنــع القــرار ,،مــن املمكــن أيضــا أن يدفــع الفقــر باملــرأة أحيانــاإىل حــاالت تكــون فيهــا

و نوهــت إىل التأثــر املتعاظــم للرشاكــة ،وإميانهــا بهــا ،وأهميــة الرشاكــة بــن املنظــات غــر الحكوميــة،
واإلعــام ،وقطــاع األعــال التجاريــة وتحدثــت عــن تجربــة إنشــاء املنتــدى العــريب الــدويل للمــرأة ( ) AIWFيف
لنــدن يف عــام  ،2001كمؤسســة مســتقلة غــر هادفــة للربــح لتكــون حلقــة الوصــل بــن قطــاع األعــال العــريب
والســيدات املهنيــات يف الــدول العربيــة مــع بعضهــن البعــض ومــع نظرياتهــن يف املجتمــع الــدويل ،وأعتــرت ذلــك
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بانــه ُيثــل شــبكة فريــدة تربــط بينهـ ّن  ،وتُ ثّــل صــوت الســيدات العربيــات الــذى يوضــح تنميتهــن وتقدمهــن
وقدراتهــن وجدارتهــن يف مجــال األعــال التجاريــة ،والحياةاملهنيــة والعامــة ،ومــرآة مــا يصنــع وعيــا عامليــا أكــر
بنجــاح املــرأة العربيــة وآمالهــا.

وتنــاول اهميــة دور العبــادةىف نــر التوعيــة  ،فالشــعوب التــي مل تنــل حظــا كبـرا مــن التعليــم يكــون للداعيــة
دورا كبـرا فيهــا  ،لــذا فانــه ال بــد مــن الرتكيــز عــى تثقيــف الداعيــة تثقيفــا قانونيــا لينطلــق يف أفــكاره الدعويــة
عــي أســس قانونية.وكذلــك الحــال بالنســبة اىل الدراماالتــى البــد لهــا أال تقــوم بتزيــن الخــروج عــى القانــون.

املناقشات

أثنــت احــدي املشــاركات يف مداخلتهــا عــي تخصيــص احــدي جلســات املؤمتــر للمنظــات غــر الحكوميــة،
باعتبــار أنهــا اصبحــت رشيــكا أساســيا يف جميــع مناحــي التنميــة يف دول العــامل .وتحدثــت عــن التجربــة املرصيــة
فيــا يتعلــق بحقــوق املــرأة وكيفيــة نقلهــا مــن املجــال النظــري ايل املجــال العمــي ،وأشــارت إىل اصــدار
الدســتور الجديــد يف مرصالــذي يتضمــن حزمــة جديــدة مــن الحقــوق والضامنــات للمــرأة املرصيــة ،حيــث
اســتعرضت أمثلــة منهــا  ،وأكــدت عــى الــدور الكبــر الــذي يقــع عــى عاتــق املنظــات غــر الحكوميــة يف هــذا
الصــدد  ،وركــزت عــي أهميــة املســاواة بــن املــرأة والرجــل ‘ ُمشــرة ايل التمييــز بينهــا يف قضايــا الزنامــن حيــث
اختــاف العقوبــة اذامــا كان تــم توقيعهــا عــي الرجــل أو عــي املــرأة.

تناولت املناقشات يف ختام الجلسة النقاط التالية :
علقــت إحــدي امل ُشــاركات مــن االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية عــى مــا ذكــره الســفري ابراهيــم ســامة حــول
توقيــع فلســطني عــى جميــع االتفاقيــات الدوليــة بــدون أي تحفظــات ،وخاصــة اتفاقيةالقضاءعــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة ( )CEDAWمشــرة اىل ان أن املــرأة الفلســطينية ت ُعــاين الكثــر يف مجــال التعليم،والصحــة
،وعنــد الحواجزاألمنيــة ،وخــال فــرة أرسهــا ،ويف الســجون ،وغريهــا.
وقالــت أننــا نتطلــع اآلن النضــام فلســطني إىل إعــان مناهضــة العنــف ضــد املــرأة ،خاصــة وأن اتفاقيــة “
ســيداو” ال تعالــج هــذه املســألة ،وكذلــك تنفيــذ ق ـرار مجلــس األمــن الخــاص باملــرأة واألمــن والســام.
و أشــارت رئيســة احــدي املنظــات غريالحكوميــة املرصيــة العاملــة يف مجــال املــرأة إىل حديــث رئيســة الجلســة
عــن املناضلــة املرصيــة الســيدة  /هــدى شــعراوي ،متمنيــة تحقيقــا حققتــه مــن انجــازات ،ومــا ســبق أن قامــت
بــه الســيدات يف مــر مــن انتـزاع للحريــة.
وذكــرت أن مشــكلة املــرأة يف مــر أصبحــت ذات جوانــب متعــددة ومعقــدة ،فاملــرأة يف مــر مقهــورة ،كــا
أن نســبة كبــرة مــن الســيدات هــي العائــل الوحيــد لــأرسة ،إىل جانــب مشــكلة العنــف ضــد النســاء ،ومشــكلة
النســاء الغارمــات يف الســجون املرصيــة ،متمنيــة أن يتــم االلتفــات إىل وضعهــن.
اســتعرض رئيــس املركــز العــريب للوعــي بالقانــون الدكتــور خالــد االقــاىض  -وهــو منظمــة حكوميــة مرصيــة – يف
مداخلتــه دور املركــز كمؤسســة أهليــة تســعى لنــر الوعــي بالقانــون يف املجتمعــات العربية،وعــرض للمؤمتـرات
والنــدوات واملنتديــات التــى عقدهــا املركــز لنــر الوعــي بالقانــون لغــر املتخصصــن ،مبــا يف ذلــك حقــوق املــرأة
والطفــل وذوي االحتياجــات الخاصــة.
و ذكــر أن املركــز أطلــق يف عــام  2011مــن جامعــة الــدول العربيــة مبــادرة لخطــة عربيــة شــاملة لنــر الثقافــة
القانونيــة للشــعوب العربيــة ،وكان أهــم منطلقاتهــا دعــم حقــوق املــرأة العربيــة واالفريقيــة ومتكينهــا ،ســواء
مــن خــال القوانــن أو غــر ذلــك ،يك تنــال فرصتهــا كاملــة مــع الرجــل يف املنظومــة الترشيعيــة والتطبيقــات
العمليــة.
وأشــار إىل محــاور فاعلــة لدعــم حقــوق املــرأة العربيــة واالفريقيــة ،ومنهــا مؤسسســات التعليــم :أن يتــم تضمــن
الثقافــة القانونيــة يف املحتــوى التعليمــي وتضمينحقــوق املــرأة العربيــة يف املناهــج.
واكــد عــى اهميــة دور مؤسســات االعــام الصحفيــة ،واملســموعة ،واملرئيــة ،وااللكرتونيــة ,رضورة أن تضطلــع
هــذه املؤسســات بــدور ينبــع مــن ميثــاق رشف إعالمــي حتــى ال يحــدث نقــل للصــور غــر الحقيقيــة ،وأن تعمــل
عــى االرتقــاء بالثقافــة.
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أبــرزت احــدي املشــاركات مــن املغــرب يف مداخلتهاعــدة نقــاط أساســية تتعلــق باهميــة االشــادة بــدور املجتمــع
املــدين وهــو دور تاريخــي يف دعــم ومتكــن املرأة...واالشــادة مبوقــف فلســطني بالتصديــق عــي كل االتفاقيــات
الدوليــة بــدون تحفظات...،والتأكيــد عــي أهميــة تفعيــل االتفاقياتــو رضورة اســرجاع واســتلهام برنامــج عمــل
بكــن.
و أيــدت مــا ذكــره الســفري ابراهيــم ســامة يف مداخلتــه مــن أن التقاريــر التــي ت ُقــدم ايل آليــات األمــم املتحــدة ت ُع ّد
مدخــا للحكــم الرشــيد ،وأكــدت أيضــا عــي أهميــة دور مجتمــع األعــال يف مجــال حقــوق االنســان ،واملســئولية
االجتامعيــة للــركات و أهميــة تعليــم الشــابات والفتيــات دور االعــام يف التوعيةوالتأكيــد عــي الحاجــة لوجــود
متييــز ايجــايب.
واشــارت اىل أنــه يجــري حاليــا يف املغــرب إلعــداد ملــروع قانــون ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،وأنــه أصبــح اآلن
عــي جــدول اعــال الحكومــة ،كــا أصبــح موضوعـاً للنقــاش العــام فيمنظــات املجتمــع املــدين.
وطلــب أحــد امل ُشــاركني وهــو مــن العاملــن ىف املجتمــع املــدىن بــأن تشــمل توصيــات املؤمتــر توصيــة تتعلــق
بحاميــة منظــات املجتمــع املــدين
أبــرز أحــد امل ُشــاركني مــن األمانــة العامــة للمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان رضورة أن تتضمــن املواثيــق احـرام
املــرأة املعاقــة ،إىل جانــب الحاميــة مــن التحــرش الجنــي.
وقــد عــرض الســيد عــاء شــلبي أمــن عــام املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان و مقــرر الجلســة تلخيصــا ملــا
تناولتــه خاصــة غيــا يتعلــق باإلشــادة بــدور املجتمــع املــدين يف دعــم حقــوق املــرأة تاريخيــا ً .و اإلشــادة بانضــام
فلســطني لالتفاقيــات الدوليــة دون تحفظــات.
واوضــح شــلبى أن التصديــق عــى االتفاقيــات ليــس كافيــا للتدليــل عــى توافّــر اإلرادة نحــو التقــدم ،حيــث
أنــه مناألهميــة القيامتفعيــل البنــود الخاصــة باالتفاقيــات ورفــع التحفظــات عــي االتفاقياتواالهتــام بالتقاريــر
الدوريــة التــي ت ُقــدم ايل آليــات األمــم املتحدة.وايضــا االهتــام بإعــان بكــن ورضورة اســرجاع برنامــج عمــل بكــن
وكذلــك االهتــام بوثيقــة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة.
ولفــت اىل أن التقاريــر وســيلة للحكــم الرشــيد إذا وجــدت يف ســياق وطنــي ألنهــا توفــر فرصةللتقييــم
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الذايت،والحــوار مــع املجتمــع املــدين  ،واالســتفادة مــن التعــاون الفنــي.
واكــد عــى اهميــة تفعيــل ق ـرار مجلــس األمــن رقــم 1325الصــادر يف  31أكتوبــر  2000بشــأن املــرأة والســام
واألمــن .
وبالنســبة لقطــاع األعــال التجاريةقــال شــلبى انــه يجــب االســتناد إىل الخطــوط االرشــادية للمقــرر الخــاص حــول
مجتمــع األعــال وحقــوق اإلنســان ،وتحفيــز املســئولية االجتامعيــة للــركات يف دعــم جهــود التنشــئةوالخدمة
املجتمعيــة  ،والرتكيــز عــى النهــوض بالخدمــات االجتامعيــة ،وتوفــر فــرص لتبــادل الخـرات.

الجلسة الرابعة
تناولــت الجلســة الرابعــة موضــوع “ نحــو وضــع برنامــج عمــل مشــرك لدعــم حقــوق املـراة ىف املنطقــة العربيــة
واألفريقيــة “  ،ورأس الجلســة الســيد  /أليــون تينــي رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان يف الســنغال .
وقــد اســتعرضت الســيدة  /فاطمــة خفاجــي الخبــرة يف مجــال حقــوق املــرأة ملوضــوع ىف كلمتهــا التحديــات
تواجــه املــرأة يف العــامل العــريب و أفريقيــا وكيفيــة مواجهتهــا
وأبــرزت عــددا مــن االنجــازات التــي تــم تحقيقهــا رغــم الصعوبــات  ،وهــي تزايــد الوعــي بقضــاي ااملســاواة
بــن الجنســن  ،وزيــادة الفــرص أمــام املــرأة  ،ويف وظائــف مل يكــن يتــم قبولهــا فيهــا مــن قبــل  ،كــا نشــطت
املنظــات غــر الحكوميــة يف امل ُطالبــة بحقــوق املــرأة  ،وتــم ســن رشيعــات تشــتمل عــي التمييــز االيجــايب لصالــح
املــرأة  ،كــا شــهدت اتفاقيــة “ ســيداو “ واشــارت اىل انضــام عــدد مــن الــدول العربيــة لهــا  ،مــن بينهــا اململكــة
العربيةالســعودية ودول خليجيــة أخرميثــل قطــر ،ودولــة االمــارات العربيــة املتحــدة  ،فضــا عــن فلســطني ،
ورفعــت دول عربيــة أخــري مثــل املغــرب تحفظاتهــا عليهــا .
أضافــت أنــه -فيــا يتعلــق باالنجــازات  -تــم تعديــل قوانــن الجنســية مبــا يُحقــق املســاواة ،واج ـراء تعديــات
يف قوانــن األرسة والطفــل ُ ،مشــرة ايل مدّونــة املــرأة يف املغــرب  ،وكذلــك قوانــن التأمينــات االجتامعيــة  ،فضــا
عــن عمــل املــرأة يف الرشطــة مثــل الكويــت ومــر  ،ومنــح عــدد مــن الــدول العربيــة كوتــة للمــرأة يف املجلــس
النيــايب  ،ودخلــت املــرأة الربملــان يف جيبــويت ألول مــرة  ،وينــص الدســتور يف الجزائــر عــي األ يقــل متثيــل املــرأة
يف الربملــان عــن ث ُلــث عــدد أعضــاء الربملــان ،وتــم تجريــم التحــرش الجنــي يف املغــرب  ،وتجريــم ختــان االنــاث يف
وجيبــويت  ،مــر ،وســلطنة ُعــان  ،وكذلــك العنــف األرسي ضــد املرأةوتحدثــت عــن رضورة مواجهــة التحديــات
االتــي تواجــه املــرأة يف العــامل العــريب وأفريقيــا وهــى صعوبــة وصــول املــرأة ايل العدالــة  ،وخاصــة يف املجــال
الداخــي واألرسة  ،وأن قوانــن األحــوال الشــخصية تحتــاج ايل تعديلهــا واعــادة صياغتهــا  ،ومــن هنــا تــرز أهميــة
اجـراء تعديــات ترشيعيــة يف مجــال األرسة لــي تكفــل املســاواة يف نطــاق األرسة.
ـر عــي أن
واشــارت اىل أن الفجــوة مــا زالــت قامئــة بــن الترشيــع والواقــع بســبب املـ ّد الســلفي التكفــري الذي ُيـ ّ
دور املــرأة هوالدوراالنجــايب وخدمــة األرسة وليــس التفاعــل مــع املجتمــع ،ويلعــب التفســر الدينــي الــذي يفتقــد
االســتنارة دورا لســلب حقــوق املــرأة ،
وأكدتامل ُتحدثــة عــي أهميــة توفــر االرادة السياســية لتحقيــق املســاواة للمــرأة  ،وأن املــرأة املســلوبة الحقــوق ال
ُيكــن أن تكــون امــرأة ُمنتجــة يف املجتمــع .
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واشــارت اىل تحــدى أمواجهــة شــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات ،ابتــداء مــن العنــف اللفظــي ،وأكرثهــا هــو
العنــف داخــل األرسة  ،وحــاالت االغتصــاب والتحــرش الجنــي  ،ومــا ظهــر بعــد الثــورات يف الــدول العربيــة مــن
حــاالت اغتصــاب وتحــرش جامعــي
ذكــرت الســيدة  /أميلــن نيكــول “ســيداو” يف مداخلتهــا أن العــرض الســابق تنــاول جميــع األولويــات  ،وكذلــك
التحديــات التــي يتواجههــا ُ لجنــة “ ســيداو “ ودعــت الــدول ايل رفــع هــذه التحفظــات عــن االتفاقيــة الدوليــة
ملناهضــة كافــة اشــكال التمييــز ضــد املــرأة  ،واشــارت اىل التوصيــة رقــم  25للجنــة “ ســيداو “ التــي تدعــو ايل
التمييــز االيجــايب لصالــح املــرأة  ،ومــن ذلــك تحديــد كوتــة للمــرأة يف الربملــان  ،وأضافــت أن التحــدى االخــر هــو
مســالة الوصــول ايل العدالــة ‘ موضحــة أنهــا تــري أنــه ال يُوجــد قانــون مــا مل تكــن هنــاك عدالــة يتــم تطبيقهــا
،ا وقالــت ان االتفاقييــة صالحــة لــكل الثقافــات.
وتحدثــت الســيدة  /ســونيا رامــزي رئيســة قســم الثقافــة يف اليونســكو ســابقا يف ُمداخلــة لهــا عــن تكنيــك التعامــل
مــع قضايــا املــرأة واهميــة الــدور الخــاص للثقافــة -وخاصــة اشــاعة ثقافــة الدميوقراطيــة وثقافــة حقــوق
االنســان للمــرأة والرجــل و ثقافــة املواطنــة
وقالــت انــه يتعــن انشــاء شــبكة مثــل “ منتــدي املــرأة العربيــة – األفريقيــة “ يضــم الرجــال والنســاء  ،ويكــون
مقــره يف جامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد األفريقــي أو يف اليونســكو  ،وتتكــون الشــبكة مــن املؤسســات الوطنيــة
لحقــوق االنســان واملجالــس القوميــة للمــرأة واملنظــات غــر الحكوميــة  ،وبحيــث يتــم تعبئــة املــوارد الالزمــة
البرشيــة واملاليــة .
تحدثــت الســيدة  /أمينــة عبــد اللــه مــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان يف نيجرييــا عــن اللجنــة واختصاصاتهــا
 ،واألنشــطة واملهــام التــي تقــوم بهــا  ،وعرضــت لالنتهــاكات التــي تواجههــا املــرأة يف نيجرييــا بالنســبة لحقوقهــا .
وتناولــت الســيدة  /أســيتا إلبادوممثلــة اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان يف بوركينــا فاســو عــن اللجنــة ونشــأتها
واختصاصاتهــا  ،واملشــاكل التــي تواجــه املــرأة النســاء والفتيــات يف بوركينــا فاســو  ،ودور اللجنــة الوطنيــة يف
التوصــل ايل حلــول لهــذه املشــاكل  ،وتوعيــة النســاء  ،حيــث أكــدت عــي أهميــة مســألة التوعيــة يف العمــل الــذي
يقومــون بــه يف مجــال املــرأة  ،وكــذاك الدفــاع عــن املــرأة وحقوقهــا لــدي األطـراف املختلفــة.
وأشــارت ايل أهميــة رفــع قــدرات املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان حتــي تتمكــن مــن القيــام بــدور أكــر
فعاليــة  ،كــا أكــدت عــي أهميــة القيــام بعمــل مشــرك.
وأكــدت الســيدة  /هبــة خليلوهــي أول عمــدة أمــرأة مبحافظــة أســيوط  ،عــي أهميــة دور الرجــل عنــد التعامــل
مــع قضايــا املــرأة  ،وأبــرزت أهميــة توعيــة الرجــال بــدور املــرأة ،وأهميــة مســاندته لهــا  ،وكذلــك دور االعــام
وأهميتــه يف توعيــة الرجــال.
كــا تحدثــت الســيدة  /فايــزة بــن عــي وهــي تونســية تُ ثــل إحــدي املنظــات غــر الحكوميــة يف تونــس عــن
تجربــة هــذه املؤسســة  ،فذكــرت أ نهــم أقامــوا مرشوعــا هــو مبثابــة بنــك معلومــات يتضمــن كافــة القوانــن
املتعلقــة باملــرأة يف كل دولــة مــن الــدول العربيــة  ،حيــث قامــوا بالفعــل باعــداد البيانــات املتعلقــة بــكل دولــة
عربيــة باســتثناء ثــاث دول  ،وطلبــت مســاعدة جامعــة الــدول العربيــة يف توفــر كل مــا يتعلــق بتلــك الــدول مــن
بيانــات يف هــذا الصــدد .
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وأبــدت مالحظــة بشــأن التعبريامل ُســتخدم يف اللغــة الفرنسيـــة لحقــوق االنســان وهــو “ حقــوق الرجــل “  ،وذكــرت
أنــه مــن األفضــل يف هــذه الحالــة اســتخدام تعبــر الحقــوق االنســانية أو حقــوق األشــخاص.

مــن اجــايل عــدد األعضــاء يف املؤسســة الوطنيــة لحقــوق االنســان والبــاغ عددهــم  44عضــوا  ،فضــا عــن أن 6
مندوبياتجهويــة يــرأس خمســة مــن بينهــا ســيدات .

وقــد اقــرح الســفري ابراهيــم ســامة مديــر ادارة الهيئــات التعاهديــة يف املفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان أن
يكــون اســم الشــبكة امل ُقــرح انشــاؤها للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان يف الــدول العربيــة واألفريقيــة هــو “
رجــال ونســاء مــن أجــل حقــوق االنســان “  “ Hommes et Femmes pour les Droits Humainsوأن تكــون
الشــبكة متوازنــة بــن الرجــال والنســاء يف عضويتهــا للحفــاظ عــي التكافــؤ بينهــا.

رشعــن ،
وتحــدث الدكتــور محمــد ســامح عمــرو رئيــس الجلســة األويل ُمتســائال عــن عــدم مشــاركة برملانيــن  ،وم ّ
ومدّرســن  ،ونظّــار مــدارس  ،وذكــر أنــه كان يتمنــي أن يكونــوا موجوديــن ملــل يُتيحــه ذلــك مــن امكانيــة للتعــرف
عــي كيفيــة تفكريهــم  ،حيــث أنهــم ُيثلــون الطــرف اآلخــر وكذلــك دعــوة أس للتعــرف عــي آرائهــا

وذكــر أنــه كان يتعــن ارشاك رجــال الديــن يف مثــل هــذه املؤمت ـرات ملــا يكــون للديــن مــن تأثــر يكــون أحيانــا
ســلبيا يف هــذا املوضــوع.

سادسا  -الجلسة الختامية

وذكــر الســيد  /محمــد الصبــار أمــن عــام املجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان يف املغــرب أن املــرأة متكنــت مــن
الوصــول إىل درجــة عاليــة مــن التقــدم و أصبــح ُيكنهــا طلــب الطــاق يف املغــرب وهــو مــا كان يص ُعــب يف
املــايض  ،وأضــاف أن العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة أعطــى املــرأة بعــض الحقــوق
االجتامعيــة األساســية.

القــى الســيد  /محمــد فايــق رئيــس املجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان يف مــر كلمــة يف الجلســة الختاميــة
للمؤمتــر ،أشــار فيهــا إىل الحضــور الكثيــف للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان مــن الــدول األفريقيــة ،مــا
يثبــت أن فكــرة الصحـراء العازلــة بــن دول الشــال األفريقــي والــدول جنــوب الصحـراء والتــي تــم الرتويــج لهــا،
مل تكــن صحيحــة  ،حيــث أنهــا مل تكــن بالفعــل عازلــة ،فقدظلــت دامئــا ج ـرا للثقافــة والتجــارة وغريهــا مــن
األنشــطة والعالقــات بينهــا ،وهــذا هــو مــا فعلــه مؤسســو منظمــة الوحــدة االفريقيــة  ،حيــث قضــوا عــى فكــرة
تقســيم القــارة األفريقيــة.

ذكــرت الســيدة  /ســعدية وضــاح عضــو مجلــس حقــوق االنســان يف املغــرب أن مد ّونــة الســلوك يف املغــرب تســمح
بــزواج القــارصات  ،وأنــه ســيتم ملراجعــة ذلــك قريبــا يف ضــوء الدســتور الجديــد الــذي مينــع ذلــك

وشـدّد عــى الرغبــة يف أن تكــون أفريقيــا واحــدة موحــدة ،ورضورة أن ندعــم هــذه العمليــة يف االتحــاد االفريقــي
خاصــة عــى مســتوى املنظــات غــر الحكومية.

أكــدت إحــدي امل ُشــاركات مــن مــر عــي أهميــة وضــع خطــة عمــل لتفعيــل العدالــة اإلنتقاليــة للمــرأة  ،وأيــدت
مــا ســبق أن ذكرتــه إحــدي امل ُشــاركات حــول التبــادل املعــريف  ،وبــذل املزيــد مــن الجهــد يف بنــاء القــدرات  ،وال
ســيام يف منظــات املجتمــع املــدين التــي تعمــل يف مجــال املــرأة  ،وكذلــك التنســيق بقــدر أكــر وبشــكل فاعــل
بــن املؤسســات الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين.

وذكــر أن قضيــة املــرأة مل تعــد قضيــة املــرأة فقــط  ،وامنــا هــي قضيــة املجتمــع  ،لــذا ارتــؤي أن تتنــاول املؤسســات
الوطنيــة لحقــوق االنســان هــذا املوضــوع يف مؤمتــر يُعقــد لبحــث دعــم حقــوق املــرأة يف العــامل العــريب وأفريقيــا.

وذكــرت الســيدة  /رانــدا الســنيورة املديــرة التنفيذيةللهيــة املســتقلة الفلســطينية لحقــوق االنســان يف فلســطني

أن القضايــا الثالثــة التــي طرحتهــا الســيدة  /فاطمــة خفاجــي تُلخــص أهــم العنــارص فيــا تــم
تناولــه ُ ،مــرزة النقــاط التاليــة :
• عــدم وصــول املــرأة ايل العدالــة أو ســوء وصــول املــرأة ايل العدالــة منــذ لحظــة التعامــل مــع الرشطــة
مرورابالنيابــة العامــة ايل القضــاء.
• الحاجة ايل تبادل املعلومات.
• االســتفادة مــن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان والشــبكات القامئــة  ،وانــه ليــس هنــاك داع النشــاء
شــبكات جديــدة أو إضافيــة لــن تخــدم الغــرض.
• االتفاقيــات املتعلقــة باملــرأة مثــل اتفاقيــة “ ســيداو “ ال تتعلــق بحقــوق إضافيــة للمــرأة عــن املواثيــق األساســية
لحقــوق االنســان عــي نحــو مــا أشــار اليــه أحــد املتحدثــن  ،وإمنــا هــي ُمك ّملــة وتتنــاول قضايــا التمييــز.

وأثنــي عــي وجــود رئيســة لجنــة اتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة “ ســيداو “  ،مش ـرا أن
مشــاركتها متثــل اضافــة كبــرة للمؤمتــر.
وقــد أدلــت الســفرية  /نائلــة جــر مقررعــام املؤمتــر بكلمــة ىف هــذه الجلســة  ،ذكــرت فيهــا أنــه ســيتم عــرض يف
ختــام املؤمتــر اىل مــا تــم التوصــل إليــه مــن اســتخالصات وتوصيــات ،حيــث تــم االســتامع خــال الجلســات إىل
العديــد مــن املداخــات واملقرتحــات والتوصيــات والتــي كان هنــاك حــرص عــى تضمينهــا يف األوراق الختاميــة
للمؤمتــر  .وأشــارت إىل أن املقرتحــات كانــت مبنيــة عــى الورقــة املفاهيميــة واألجنــدة.
وذكــرت أنــه ســيصدر عــن هــذا املؤمتــر ،وهــو اللقــاء الثــاين للمنتــدى الدائــم للحــوار العــريب األفريقــي  ،وثيقــة
“إعــان القاهــرة” ،حيــث ســيتم تالوتهــا يف هــذه الجلســة ،كــا ســيتم إرســالها للمشــاركني لالفــادة بأيــة مقرتحــات
أو توصيــات لهــم الدخالهــا عليهــا ،مشــرة ايل أن املؤمتــر القــادم للمنتــدي وهــو اللقــاء الثالــث لــه ســيكون يف
دولــة أفريقيــة
وأعربــت الســيدة  /إينــاس مــكاوي مديــرة ادارة املــرأة يف جامعــة الــدول العربيــة عــن الشــكر للمجلــس
القومــي لحقــوق االنســان يف مرصلتنــاول القضيــة مــن مفهــوم مختلــف يؤكــد عــي الرتابــط بــن قضيــة املــرأة
ومســألةالرشاكة ،وكذلــك لكــر حاجــز أن موضوعــات املــرأة وقضايــا املــرأة قــارصة عــي املــرأة فقــط

و أشــارت إحــدي امل ُشــاركات مــن الجزائــر ايل أن  %42مــن القضــاة يف الجزائــر مــن النســاء ،وأن متثيــل املــرأة يف
املجالــس البلديــة واملحليــة وصــل ايل أكــر مــن  %30مــن أعضــاء هــذه املجالــس  ،كــا أن  16عضــوا مــن النســاء

وأكــدت عــي أن قضيــة املــرأة ليســت حكــرا عــى النســاء ،وأننــا نتعاملمعهــا مــن القلــب يف عاملنــا العــريب
واالفريقــي .وأشــارت إىل أن التوصيــات التــي ســتصدر عــن املؤمتــر يف هــذه الجلســة الختاميــة هــي توصيــات
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مفتوحــةُ ،يكــن للمشــاركني اإلضافــة إليهــا .وتــم االتفــاق عــي أن يقــوم املجلــس القومــي لحقــوق االنســان يف
مــر مبوافــاة املشــاركني بهــا  ،وأن يكــون آخــر موعــد لتلقــي مثقرتحاتهــم هــو  15مايــو .2014
وبعــد ذلــك تلــت الســيدة  /إينــاس مــكاوي مديــرة ادارة املــرأة يف جامعــة الــدول العربيــة توصيــات املؤمتــر
فيــا يــى نصهــا:
أ  -أن املشــاركني اتفقــوا عــي انشــاء شــبكة عربيــة أفريقيــة تضــم املؤسســات الوطنيــة لحقوق االنســان ومنظامت
املجتمــع املــدين لدعــم حقــوق املــرأة يف العــامل العــريب وأفريقيــا  ،وذلــك تعزيـزا ألهــداف إعــان وبرنامــج عمــل
ـيق الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
عـ ّـان الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الحــادي عــر للجنــة التنسـ ٌ
اإلنســان الــذي عقــد يف َعــان -األردن مــن  5ايل  7نوفمــر .2012
ب  -تناولــت التوصيــات أيضــا مهــام الشــبكة وأهدافهــا  ،ومــن بينهــا نقــل التجــارب فيــا بــن أعضائهــا فيــا
يتعلــق بتوصيــات اآلليــات الدوليــة لحقــوق االنســان  ،وإثـراء خـرات أعضائهــا يف مجــال وضــع السياســات للقضــاء
عــل كافــة أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات  ،ووضــع اسـراتيجية مشــركة للتوعيــة بحقــوق املــرأة
ورفــع مســتوي وعــي الــرأي العــام بأشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات  ،ومطالبــة الحكومــات بوضــع خطــة
مــع املفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان باألمــم املتحــدة لرفــع وعــي املســئولني الحكوميــن باالتفاقيــات الدوليــة
لحقــوق االنســان.

إعالن القاهرة
املنتدى الدائم للحوار العريب األفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسان
“حقوق املرأة يف العامل العريب وأفريقيا”
القاهرة  1مايو 2014

جـــ  -كــا تضمنــت الوثيقــة أيضــا مجموعــة مــن التوصيــات مــن  12بنــدا تهــدف ايل تعزيــز ودعــم حقــوق املــرأة
 ،مــن خــال حــث الحكومــات العربيــة واألفريقيــة عــي االنضــام ايل املواثيــق الدوليــة العنيــة بحقــوق املــرأة
 ،ومتابعــة ضــان حصولهــن عــي حقوقهــن االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة وفقــا للعهــد الــدويل الخــاص
بهــذه الحقــوق  ،ومراجعــة الترشيعــات الوطنيــة  ،وزيــادة التعــاون بــن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان
واملنظــات غــر الحكوميــة العربيــة واألفريقيــة.
وعقــب ذلــك قــام السيدالســيد  /محمــد فايــق رئيــس املجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان يف مــر” إعــان
القاهــرة “
الصــادر عــن املؤمتــر .ووجــه الشــكر يف ختــام املؤمتــر للمشــاركني ،والجهــات املتعاونــة ،ومنظمــي املؤمتــر مــن
األمانــة العــام للمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان الذيــن بذلــوا جهــدا كب ـرا مــن أجــل إنجــاح املؤمتــر

إعالن القاهرة
املنتدى الدائم للحوار العريب األفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسان
“حقوق املرأة يف العامل العريب وأفريقيا”
القاهرة  1مايو 2014
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ُعقــد بالقاهــرة يف  30إبريــل  1 -مايــو  2014فعاليــات املنتــدى الدائــم للحــوار العــريب األفريقــي للدميقراطيــة
وحقــوق اإلنســان بعنــوان “دعــم حقــوق املــرأة يف العــامل العــريب وأفريقيا”،والــذي نظمــه املجلــس القومــي لحقوق
اإلنســان بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة (يونســكو).
شــارك يف أعــال املنتــدى ممثلــو املؤسســات الوطنيــة العربيــة واألفريقيــة املعنيــة بتعزيــز أوضــاع حقــوق اإلنســان
واملنشــأة وفقــا ملبــادئ باريــس ،وممثلــو املنظــات الدوليــة واإلقليميــة ومنظــات املجتمــع املــدين ،إضافــة إىل
بعــض الشــخصيات الدوليــة البــارزة املعنيــة بحاميــة حقــوق اإلنســان وتعزيــز أوضــاع النســاء والفتيــات.
أشــاد املشــاركونبالتنظيم الجيــد للمنتــدى والتعــاون املتميــز بــن املجلــس القومــي لحقوق اإلنســان وكافــة الجهات
املشــاركة ،وأعــرب املشــاركون عــن تأييدهــم الكامــل لدعــم حقــوق اإلنســانفي العــامل العــريب وأفريقيــا ،وتأكيدهــم
عــى رضورة بــذل كافــة الجهــود لتعزيــز أوضــاع النســاء والفتيــات والقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز والعنــف
املــارس ضدهنخاصــة يف املناطــق الفقــرة واملهمشــة لتحقيــق التنميــة والتحــول الدميقراطــي.

توصــل املشــاركون ملبــادرة قوامهــا إنشــاء شــبكة عربيــة أفريقيــة للدفــاع عــن حقــوق املــرأة يف العــامل العــريب
وأفريقيــا وتشــمل عضويتهــا اللجــان الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومنظــات املجتمــع املــدين بحيــث تصبــح وســيلة
لتبــادل الخـرات وتنســيق السياســات والدفــاع عــن رؤى مشــركة يف كافــة مــا يتعلــق بحقــوق املــرأة .وأن تســعى
هــذه الشــبكة إلنشــاء بنــك معلومــات وآليــة حــوار إلكــروين تفاعليــة تحقــق االســتفادة مــن التكنولوجيــا يف
تعزيــز العمــل العــريب األفريقــي املشــرك يف مجــال حقــوق املــرأة.
ختامـاً شــدد املشــاركون عــى رضورة اتخــاذ كافــة التدابــر الالزمــة لحاميــة وتعزيــز حقــوق املــرأة ذات اإلعاقــة،
كــا أدانــوا كافــة أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء والفتيــات يف بعــض البلــدان العربيــة واألفريقيــة،
وأكــدوا عــى رضورة إيــاء أهميــة خاصــة لوضعيــة املــرأة ومــا تواجهــه مــن انتهــاكات تحــت االحتــال ويف مناطــق
الرصاعــات والنزاعــات املســلحة ،والتــي تكــون خاللهــا هــي الطــرف األضعــف والضحيــة يف ذات الوقت،األمــر الــذي
يتطلــب أن يكــون هنــاك لقــاءا قادمــا يخصــص لهــذا املوضــوع.

أرجع املشاركون استمرار إهدار حق املرأة الجوهري يف املساواة بالرجل ألسباب هيكلية من بينها:

توصيـــات

.1

عدم تعميم منظور النوع بشكل منهجي كمكون أسايس لكافة السياسات الوطنية.

.2

استمرار النظر لحقوق املرأة كموضوع يخص املرأة وليس كشاغل ومسئولية للمجتمع بأرسه.

املنتدى الدائم للحوار العريب األفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسان

بعــض العــادات والتقاليــد واألفــكار النمطيــة الســلبية التــي تشــجع عــى التمييــز ضــد املــرأة،
.3
ويضاعــف مــن تأثريهــا تفسـرات خاطئــة للتعاليــم الدينيــة بشــكل يُحــول قضيــة املــرأة مــن قضيــة تتوحــد مــن
أجلهــا جهــود املجتمــع إىل قضيــة خالفيــة.

“حقوق املرأة يف العامل العريب وأفريقيا”

تعــدد اآلليــات الوطنيــة والدوليــة بــدون تكامــل حقيقــي يوحــد جهودهــا ،وهــو مــا يوحــي بــأن بعــض
.4
هــذه املبــادرات يدخــل يف إطــار العالقــات العامــة بأكــر مــا يعكــس إرادة سياســية حقيقيــة.

اتفــق املشــاركون عــى وضــع العنــارص األساســية إلنشــاء شــبكة عربيــة أفريقيــة تضامملؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ومنظــات املجتمــع املــدين لدعــم حقــوق املــرأة يف العــامل العــريب وأفريقيــا ،وذلــك تعزيزا ًألهــداف إعــان
وبرنامــج عمــل عــان الــذي صــدر عــن املؤمتــر الــدويل الحــادي عــر للجنــة التنســيق الدوليــة للمؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الــذي عقــد يف َعــان -األردن يف الفــرة مــن  7-5نوفمــر  ، 2012وتــم االتفــاق عــى
التوصيــات التاليــة:

خطــاب الكراهيــة الضمنــي الــذي يجيــز التمييــز ضــد املــرأة بــل ويشــجعه بشــكل غــر وا ٍع عــن
.5
طريــق الصــورة الســلبية النمطيــة للمــرأة بأشــكال متعــددة يف وســائل اإلعــام بــل ويف بعــض مناهــج التعليــم.
كــا أكــد املشــاركون عــى أن كل مــا تقدميؤثــر ســلبا عــى دور املــرأةيف العمليــة التنموية،األمــر الــذي يعرقــل
تقــدم املجتمعــات ،ويعكــس تــدين الوعــي مببــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان يف الــدول العربيــة واألفريقيــة ،ويهــدد
اســتكامل العمليــة الدميقراطيــة.

أوال :مهام الشبكة وأهدافها:
 .1أن تســعى الشــبكة لتعزيــز نقــل التجــارب فيــا بــن أعضائهــا لتنفيــذ توصيــات اآلليــات الدوليــة لحقــوق
اإلنســان ومــن أهمهــا لجنــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة التابعــة لألمــم املتحــدة ،مــع إعطــاء
األولويــة ملســألة إق ـرار الترشيعــات الجديــدة أو تعديــل الترشيعــات الوطنيــة القامئــة وفقــا لالتفاقيــات الدوليــة
واإلقليميــة املعنيــة بتعزيــز حقــوق النســاء والفتيــات ،إضافــة إىل حــث الــدول لرفــع التحفظــات عــن االتفاقيــات
الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة .ومتــت اإلشــادة يف هــذا الصــدد بدولــة فلســطني التــي ينبغــي االقتــداء بهــا ،حيــث
صدقــت عــى كافــة اتفاقيــات حقــوق اإلنســان بــدون أي تحفظــات وهــو منــوذج ينبغــي أن تقتــدي بــه كافــة
الــدول العربيــة واألفريقيــة.

وطالــب املشــاركونبتوحيد الجهــود إلزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد الفئــات املهمشــة ،والتحديــات التــي تحــول
دون متتــع املــرأة بحقوقهــا ،كتعــارض بعــض الترشيعــات الوطنيــة مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان األساســية والعدالــة
واملســاواة ،وتــدىن الوعــي القانــوين واملجتمعــي بالترشيعــات املعنيــة مبنــع التمييــز ضــد املــرأة وكفالــة حقوقهــا
األساســية ،كذلــك قلــة مســاهمة النســاء أنفســهن يف عمليــة اتخــاذ القـرار ووضــع السياســات وصياغــة الترشيعــات
الوطنيــة ،ومحدوديــة الخدمــات االجتامعيــة األساســية املقدمــة للمرأةخاصــة املــرأة ذات اإلعاقــة ،وعــدم إتاحــة
الفــرص املتكافئــة لاللتحــاق بالوظائــف العامــة ،والحصــول عــى املــوارد والخدمــات التدريبيــة والفنيــة .األمــر
الــذي يتطلــب وضــع برنامــج عمــل مشــرك اســتنادا للتوصيــات التــي اتفــق املشــاركون عليهــا لدعــم حقــوق املــرأة
يف العــامل العــريب وأفريقيــا.

 .2أن تــري الشــبكة خـرات أعضائهــا يف مجــال وضــع السياســات التــي تتفــق مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان للقضــاء
عــى جميــع أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات ،واالســتناد يف هــذا الشــأن إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة
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للقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وكذلــك وثيقــة القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء
والفتيــات التــي أقرتهــا لجنــة وضــع املــرأة التابعــة لألمــم املتحــدة يف  .2013واألهــم مــن ذلــك هــو تعميــم هــذه
السياســات عــر كافــة الــوزارات املعنيــة لتحقيــق الفعاليــة والنــر عــر القطاعــي لحقــوق املــرأة يف مختلــف
املجــاالت.

التنســيق الدوليــة
 .4متابعــة تنفيــذ إعــان عــان الــذي صــدر عــن املؤمتــر الــدويل الحــادي عــر للجنــة
ٌ
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الــذي عقــد يف َعــان -األردن يف الفــرة مــن  7-5نوفمــر  ،2012تحــت
عنــوان “حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات :تعزيــز املســاواة عــى أســاس النــوع االجتامعــي – دور املؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان”.

 .3أن تســعى الشــبكة لتطويــر خـرات أعضائهــا يف مجــال تطويــر سياســات اقتصاديــة قامئــة عــى أســاس النــوع
االجتامعــي لحاميــة الحقــوق االقتصاديــة للمــرأة ومتكينهــا مــن االنخ ـراط يف ســوق العمــل واملشــاركة يف الحيــاة
االقتصاديــة .مــع إيــاء أهميــة خاصــة للتعليــق العــام رقــم  29الــذي أصدرتــه لجنــة القضــاء عــى كافــة أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة التابعــة لألمــم املتحدةبشــأن (اآلثــار االقتصاديــة املرتتبــة عــى الــزواج والعالقــات األرسيــة
وعــى فســخ الــزواج وإنهــاء العالقــات األرسيــة.

 .5متابعــة تنفيــذ برنامــج عمــل الربــاط الصــادر عــن آليــات حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة يف أكتوبــر 2012
بشــأن مكافحــة خطــاب الكراهيــة الــذي يــؤدي لكافــة أشــكال العنــف والتمييــز مبــا يف ذلــك ضــد املــرأة.

 .4وضــع اس ـراتيجية مشــركة للتوعيــة بحقــوق املــرأة ورفــع مســتوى وعــي الــرأي العــام بأشــكال العنــف ضــد
النســاء والفتيــات  ،وتدريــب العاملــن يف مجــال اإلعــام لنــر مفاهيــم وصــور ايجابيــة للتوعيــة بحقــوق املــرأة،
والقضــاء عــى التمييــز والعنــف واالســتغالل ،مــع تركيــز هــذه االس ـراتيجية عــى تبديــد املوروثــات الثقافيــة
الباليــة التــي تــؤدي النتهــاك حقــوق املــرأة.
 .5مطالبــة الحكومــات بوضــع خطــة بالتعــاون مــع مفوضيــة حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة لرفــع وعــي
املســئولني الحكوميــن باالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وخاصــة العاملــن يف مجــاالت إنفــاذ القانــون
وتحقيــق العدالــة ،والرعايــة الصحيــة ،والتعليــم ،الرعايــة االجتامعيــة ،والهجــرة.
 .6أن تســعى الشــبكة للرتويــج لبحــث فكــرة إنشــاء هيئــات وطنيــة دامئــة عــر وزاريــة تكــون مختصــة بإعــداد
التقاريــر الدوريــة آلليــات حقــوق اإلنســان ومتابعــة تنفيــذ مــا يصــدر مــن توصيــات ،وذلــك بهــدف تحقيــق
الخــرة الوطنيــة املســتدامة يف هــذا املجــال ،وكذلــك تخويــل هــذه الهيئــات صالحيــة ومســئولية توفــر اإلحصــاءات
والبيانــات وتحديثهــا بشــكل دوري بشــأن كل مــا يتعلــق بحقــوق املــرأة ومــا يقــع عليهــا مــن انتهــاكات.
 .7أن تســاهم الشــبكة يف طــرح أفــكار عــى املنظــات الدوليــة بهــدف تجــاوز مفهــوم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،
واملســاهمة يف إعــداد أجنــدة تنميــة متواصلــة تكــون حقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة يف مركــز القلــب فيهــا.

ثانيا :التوصيات:
 .1حــث الحكومــات العربيــة واألفريقيــة عــى االنضــام إىل املواثيــق الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة بحقــوق النســاء
والفتيــات ،ورفــع أي تحفظــات يف هــذا الشــأن

 .6زيــادة ســبل التعــاون بــن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واملنظــات غــر الحكوميــة العربيــة
واألفريقيــة ،وتعزيــز قدراتهــم يف متابعــة تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة املعنيــة بحقــوق املــرأة ،وإعــداد التقاريــر
الدوريــة ذات الصلــة ،وذلــك عــن طريــق بحــث فكــرة إنشــاء بنــك معلومــات ومنتــدى إلكــروين لتبــادل الخـرات
حــول أفضــل التجــارب يف هــذا املجــال مبــا يحقــق تعــاون دول الجنــوب والتضامــن العــريب األفريقــي باســتخدام
التكنولوجيــا الحديثــة يف مجــال وســائل االتصــال.
 .7تعزيز التعددية لدعم النوع االجتامعي يف املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
 .8إنشــاء وحــدات خاصــة مبناهضــة كافــة أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات باملؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان ،يكــون ضمــن عملهــا اســتقبال وحــل شــكاوى انتهــاكات حقــوق النســاء والفتيــات وتقديــم
املســاعدة القانونيــة الالزمــة ،وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين.
 .9اســتحداث آليــة لرصــد وحــر و تحليــل البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بالتمييــز والعنــف ضــد املــرأة
باملؤسســات الوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين املعنيــة.
 .10التنســيق مــع قطــاع األعــال التجاريــة لوضــع سياســات توظيفيــة قامئــة عــى املســاواة وتكافــؤ الفــرص مــن
منطلــق املســئولية االجتامعيــة للــركات ،بغــرض تحســن أوضــاع النســاء ومتكينهــن اقتصاديــا.
 .11القيــام بحمــات توعيــة وتثقيــف بالتعــاون مــع املؤسســات اإلعالميــة والتعليميــة ومنظــات املجتمــع
املــدين ،واســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وشــبكات التواصــل االجتامعــي مــن أجــل التصــدي لألســباب
الهيكليــة للتمييــز والعنــف ضــد املــرأة ،مبــا يف ذلــك إرشاك املؤسســات الدينيــة لتحمــل مســئولياتها يف نــر
املفاهيــم الصحيحــة لحقــوق املــرأة يف كافــة األديــان.
 .12زيــادة التعــاون بــن املؤسســات الوطنيــة العربيــة واألفريقيــة وتبــادل الخــرات للتوعيــة باملســتجدات يف
مجــال حاميــة وتعزيــز حقــوق النســاء والفتيــات.

 .2متابعــة تنفيــذ العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة الصــادر عــن األمــم املتحــدة
والتأكــد مــن ضــان حصــول النســاء والفتيــات عــى حقوقهــن يف التعليــم ،والرعايــة الصحيــة ،والتأمــن والضــان
االجتامعــي والعمــل وغريهــا مــن الحقــوق وفقــا ملبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز.
 .3مراجعــة الترشيعــات الوطنيــة مبــا يتفــق مــع االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة املعنيــة بحاميــة وتعزيــز حقــوق
النســاء والفتيــات ،واق ـراح ترشيعــات أو تعديــات ترشيعيــة وتقدميهــا إىل الســلطة الترشيعيــة.
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أهمية نرش ثقافة الوعي بالقانون للمرأة العربية واإلفريقية :
يرتبــط وجــود القانــون بوجــود اإلنســان يف مجتمــع ،ومــن ثــم فــا غنــى لــه عنــه ،فهــو رضورة ملحــة لإلنســان
عــى املســتويات كافــة ،ويعــد القانــون عالمــة عــى الوجــود البــري واســـتمراره  ،وحــارضه ومســتقبله ،بــل إن
تقــدم األمــم وقيــام الحضــارات يــدور وجــودا وعـــدما وقـــوة وضـــعفا وإيجابــا وســلبا مــع رســوخ اقتناعهــا باحرتام
القانــون وقدســيته ووعــي الشــعوب بــه ،ولهــذا تتعـــدد أهــداف القانــون وغاياتــه والنتائــج املرتتبــة عــى ســيادته
ومتســك اإلنســان بــه ،ومــن تلــك األهـــداف مــا يــي:
 قيــام مجتمــع ســام يف ســلوكه ،راق ٍ يف أعرافــه وتقاليــده ،مزدهــر قوتــه وعلمــه واقتصــاده ،متقــدم يف انضباطــهوأمنــه ،وعالقــات أفـراده ،مرتفعــة مكانتــه وهامتــه يف الســياق العاملــي.
 املســاهمة يف ازدهــار املجتمعــات ،حيــث يعمــل عــى تهيئــة الظــروف املســـاندة لجهـــودالنرش  ،ويحتكــم النــاسإىل القوانــن مــا يحــد مــن الظواهــر الســلبية مــن ســطوة الســـلطة ومـــن البطــش والظلــم واالســتغالل ،ويعــرف
الجميــع حقوقهــم وواجباتهــم ،ويتفرغــون للعمـــل واإلنتـــاج وبنــاء مجتمــع يتعايشــون فيــه وفق مقتضيــات الحق
والعــدل واملســاواة.
 تيســر حيــاة اإلنســان مــن حيــث شــعوره باألمــن والطأمنينــة مــن جهــة ،ومــن جهــة أخـــرى تتفــق أعــالالســلطة التنفيذيــة وترصفاتهــا مــع أحــكام الدســتور والقانــون ،ويكــون القضــاء ضـــامنا وكفيــا لتأمــن اح ـرام
الســلطة لهــذه األحــكام..
 يــؤدي إىل الحــد مــن لجــوء النــاس للمحاكــم مــا يوفــر الجهــد واملـــال والوقـــت ،ويعـــزز الســام االجتامعــي،ويحــد مــن التباغــض والنزاعــات واملشــاكل ،مــا يصــب يف محصـــلة ســـعادة اإلنســان وازدهــار املجتمــع..
 يخلــق الوعــي بالقانــون منظومــة متكاملــة يف التعايــش بــن أفــراد املجتمــع والعــامل أجمــع ،حيــث يعــرفاإلنســان حقوقــه وواجباتــه ،فــا يــر باآلخريــن ،ويقــاوم الجهــل واالســتعباد وألـــوان القهــر ،ويعــرف باآلخــر
ويتحــاور معــه ،وينبــذ العنــف ،ويقبــل التســامح ،ويعــي مــن أهميــة املواطنــة املتســاوية..

 تعــد ســيادة القانــون أحــد دعائــم حاميــة هيبــة الدولــة ،فبتلـــك الســـيادة يعتصـــم أصـــحاب الحقــوق ،وإليهــايحتكــم أربــاب املطالــب ،وبدونهــا تســود لغــة الفــوىض والبلطجــة والفســاد ،وينهــار أمــن النــاس وحياتهــم،
وتتــاىش هيبــة الدولــة ،وتدهــور منظومــة القيــم عــى كافــة األصعــدة..
 يعمــق الوعــي بالقانــون علــم الفــرد بحقوقــه وواجباتــه القانونيــة يف مجتمعــه مــا يضمــن لــه الحفــاظ عليهــاوالعمــل عــى تحقيقهــا ،ويقــاوم ألــوان الظلــم والطغيــان والفســاد والجرميـــة  ،ممـــا يحقق له اإلحســاس باملســاواة
واإلنســانية كــا أرادهــا لــه الخالــق العظيــم..
 توفــر ســيادة القانــون بيئــة اجتامعيــة واقتصاديــة وثقافيــة تؤمــن للمواطــن حاجاتــه املاديـــة واملعنويــة ،وتحفظللدولــة وحدتهــا ،وتعــزز قيــم الحريــة والدميقراطيــة ،وتـــدفع املـــواطن ألداء واجباتــه ،والتمتــع بحقوقه اإلنســانية،
ومتنعــه مــن تجــاوز القانــون..
 يرســخ الوعــي بالقانــون النظــام يف املجتمــع ،ويعــزز املشــاركة املجتمعيــة ،ويجســد حســن اإلدارة والنزاهــةوالشــفافية ،ويقــاوم الســلوكيات املنحرفــة ،مــا يســاعد يف جلـــب االســـتثامرات ورؤوس األمــوال والســياحة ودفــع
عجلــة اإلنتــاج مــا يســاعد عــى تحســن أحــوال النــاس يف كافــة املجــاالت ،مــا يعنــي بنــاء مجتمــع متقــدم ينعــم
أفــراده بالرفاهيـة والسـعادة فـــي ظـل حكـم رشيد..

اآلليات الخاصة بنرش ثقافة الوعي بالقانون:
كثــرة هــي اآلليــات والوســائل املنــوط بهــا االضطــاع بهــذا الــدور املحــوري يف نشـــر ثقافـــة الوعــي بالقانــون
للمــرأة العربيــة واإلفريقيــة  ،لتحقيــق تلــك الغايــات النبيلــة املنتظــرة مـــن ســـيادة ثقافــة الوعــي بالقانــون فهــا
ومعرفــة وعلــا وعمــا وســلوكا وتطبيقــا وقــدوة وتحفيـزا لآلخـــرين  ،ومــن تلــك اآلليــات مــا هــو مســئولية الفــرد
ومنهــا مــا هــو مســئولية األطـراف الفاعلــة ومنهــا مــا هـــو مســئولية املؤسســات ،ومنهــا مــا هــو مســئولية املجتمــع
والدولة...الــخ ،ولكننــا ســنبدأ بالحديــث عــن دور األط ـراف الفاعلــة لتعددهــا مــن جهــة وألهميــة دورهــا مــن
جهــة أخــرى..

 يعــد الوعــي بالقانــون أساســا مــن أســس الحكـــم الـــدميقراطي الرشـــيد ،ويرســـي مبـــدأ الدميقراطيــة يف الوجدانالشــعبي ،ويســاعد عــى تحقيــق االســتنارة وتقــدم املجتمعــات وصـــياغة مســتقبلها الســيايس املســتند عــى قيــم
الحريــة والعــدل واملســاواة والكرامــة..

أ  -دور مؤسسات التعليم:

 يعــزز الوعــي بالقانــون اإلميــان بقيمــة الفــرد وأهميته وتفوقـــه وموهبتـــه بعيـــدا عـــن املحســوبيات واملجامالتمــا يخلــق جــوا صحيــا للتنافــس والتميــز والنــر البرشيــة ،ويضــع الفــرد يف مكانــه املناســب مــا يعمــق الوعــي
بإنســانية اإلنســان ومكانتــه..

يعــد دور مؤسســات التعليــم محوريــا يف نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون الرتبــاط فتـــرة التعلـــيم مبرحلــة التكويــن
ومنــو الشــخصية ونضجهــا ووعيهــا ،ومــن ثــم يجــب أن تقــوم مؤسســات التعلـــيم بدورهــا يف نــر ثقافــة الوعــي
بالقانــون مــن خــال هــذه اآلليــات- :
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أوال :دور األطراف الفاعلة:

 -١تدريــس مــادة الثقافــة القانونيــة يف مراحــل التعليــم املختلفــة وأن تتــدرج يف محتواهــا وفــق املرحلــة العمريــة
بحيــث تكتمــل تلــك الثقافــة مــع تخــرج الطالــب وحصولــه عــى شــهادته الجامعيــة.
 -٢أن تقــوم العمليــة التعليميــة برمتهــا عــى طريقــة الحــوار والتفاعــل واملشــاركة بعيــدا عـــن أســاليب الحفــظ
والتلقــن التــي تقتــل يف الطالــب ملكــة الفكــر والقــدرة عــى النقــد وضعــف الشــخصية واالتكاليــة وأن ميتــد ذلــك
الحــوار والتفاعــل مــع التواصــل اإليجــايب بــن أطـراف العمليــة التعليميـــة بحيــث يكتســب الطالــب القــدرة عــى
التفاعــل البنــاء واملشــاركة اإليجابيــة ومعرفــة واجباتــه وأدائهــا عــى الوجــه الصحيــح.
 -3إقامــة النــدوات واللقــاءات بعيــدا عــن قاعــات الــدرس ويتــم فيهــا إعطــاء الجميــع الفرصـــة للتعبــر عــن
آرائهــم ،وإكســابهم القــدرة عــى ذلــك ،وال مانــع مــن دعــوة رجــال القانــون وقــادة الــرأي للمشــاركة فيهــا ،وذلــك
عــن طريــق األنشــطة املدرســية واألرس الجامعيــة واتحــادات الطلبــة وغريهــا .
 -4إتاحــة الفرصــة أمــام الطــاب للزيــارات امليدانية للمؤسســات القانونيــة وقاعات املحـــاكم والربملانات والســجون
وأقســام الرشطــة وتدريــب الطــاب عــى قدســية احـرام القانــون و اللوائــح ،وأنــه بقــدر احرتامهــم لهــا بقــدر درء
مخالفــة اآلخريــن ألحكامهــا ،ومــن ثــم يصبحــون هــم ضحايــا هــذه املخالفــات.
 -5معرفــة الطالــب آليــات تنفيــذ القانــون داخــل مؤسســته التعليميــة ،وكيفيــة التواصـــل بـــن أط ـراف تلــك
املؤسســة مــن خــال قواعــد محــددة وإج ـراءات معروفــة ومعلنـــة وتفعيـــل منظومـــة الثــواب والعقــاب بــكل
دقــة وشــفافية
 -6إقامــة مســابقات ثقافيــة حــول املفاهيــم واملوضوعــات القانونيـــة  ،وتخصـــيص جـــوائز مشــجعة للمشــاركني
املميزيــن ،إلعــاء قيــم ســيادة القانــون واملواطنــة وقبــول اآلخــر
 -7زيــادة االهتــام يف كل مؤسســة تعليميــة بإنشــاء صناديــق لــآراء واالقرتاحــات وتشـــجيع الطــاب عــى كتابــة
مــا يعــن لهــم مــن آراء ومقرتحــات ،وتفعيــل املفيــد منهــا٠
 -8لفــت أنظــار الطــاب إىل األســوة الحســنة ،وأن يكــون القامئــون عــى العمليـــة التعليميـــة واملؤسســات العلمية
قــدوة صالحــة يحتذيهــا الدارســون٠
 -9إقامــة جســور اتصــال ممتــدة بــن املؤسســات التعليميــة وأوليــاء األمور بحيـــث تتكامـــل األدوار ويتم التنســيق
وتتناغــم املســئوليات لخلــق جيــل صالــح يتمتــع بــكل املقومــات اإليجابيــة التــي ينشــدها املجتمــع.
 -10التعــاون البنــاء بــن املؤسســات التعليميــة ووســائل اإلعــام والهيئــات الثقافيــة املختلفــة يف املجتمــع لوضــع
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أطــر عامــة هدفهــا نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون ،ويــؤدى فيهـــا كـــل طـــرف املطلــوب منــه يف املنظومــة العامــة
للمجتمــع.

ب  -دور  ..دور العبادة:
تقــف دامئــا دور العبــادة ســواء اإلســامية أو املســيحية يف مقدمــة الصفــوف املنــوط بهــا نــر الوعــي بالقانــون
بــل وصياغــة الوعــي العــام للجامهــر الرتبــاط الديــن بأخــص خصـــائص اإلنســـان العقديــة والســلوكية والوجدانيــة
وحركــة الحيــاة يف شــمولها العــام ،وأن الديــن هــو مـــنهج الحيـــاة الســوية يف الدنيــا واآلخــرة أمــا األوطــان فلنــا
جميعــا ،ومــن ثـــم يجـــب أن تضـــطلع دور العبـــادة مبســئولياتها يف هــذا املجــال مــن خــال- :
 .1تعزيــز الخطــاب الدينــي املعتمــد عــى إعــال العقــل يف التعاطــي مـــع مشـــاكل الشـــعوب الواقعيــة وليســت
االفرتاضــات النظريــة أو التكاليــف الدينيــة املجــردة٠
 .2االبتعــاد عــن الخطــاب الغيبــي ،والفلكلــور الدينــي املعتمــد عــى تغييــب اإلدراك العقلـــي  ،أو التفكــر
امليتافيزيقــى وتعظيــم أهميــة التفكــر العلمــي لحركــة اإلنســان يف الحيــاة.
 .3تكريــس فكــرة االلت ـزام بالواجبــات القانونيــة مثلهــا مثــل الواجبــات الدينيــة ،التــي تحفــظ مبــدأ التعايــش
الســلمي بــن أبنــاء الوطــن الواحــد والحــرص عــى احـرام حقــوق كل النــاس دون متييـــز بســبب الديــن أو الجنــس
أو اللغــة أو العــرق .
 .4الدعــوة إىل دعــم ثقافــة تربيــة النــشء باملفاهيــم والقيــم واألســس املشــركة فـــي جميـــع األديــان وتوحيــد
تدريســها مــادة أساســية يف كل املراحــل الدراســية.
 .5الدعــوة إىل إعــاء قيــم املواطنــة ونبــذ التعصــب والعنــف وإرســاء ســبل الحــوار والنقـــاش بعيــدا عــن أســاليب
التلقــن والحفــظ التقليديــة٠
 .6االهتــام بالدعــاة وتدريبهــم وتثقيفهــم للوصــول إىل الفهــم الصحيــح لألديــان وعــدم توظيــف الديــن ملصالــح
وقتيــة أو سياســية ،فــا يتــم اإلميــان الكامــل إال باإلميــان بـــاﷲ ومالئكتـــه وكتبـــه ورســله ،وال نفــرق بــن أحــد مــن
رســله.
 .7تطويــر الخطــاب الدينــي ليتناســب مــع تغــر الزمــان ومعايــر املــكان ومالبســات املصـــالح وتعقــد العالقــات
املتشــابكة وتنــوع املشــكالت املتعــددة
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 .8الرتكيــز عــى املشــرك العــام وأوجــه التالقــي ،وأن األديــان جميعــا مـــن مصـــدر واحـــد وهدفهــا ســام ،فلنتعــاون
فيــا اتفقنــا عليــه ،ويعــذر بعضنــا بعضــا فيــا اختلفنــا عليــه ،وإتاحــة الفهـــم الحقيقــي لطبائــع األشــياء،
فاالختــاف والتبايــن أمــر طبيعــي متامــا ،بــل هــو معجــزة إلهيــة فمــن آياتــه ســبحانه وتعــاىل اختــاف ألســنتكم
وألوانكــم ومشــاربكم٠
 .9الدعــوة إىل إعــاء قيــم العمــل الجــاد و قيــم اإلتقــان ،وأن يكــون اإلخــاص والتجـــرد فـــي العمــل هــو نامــوس
الشــعوب العربيــة ،و الدعــوة إىل احـرام الحقــوق والواجبــات ،وأن الجميــع أمــام القانــون ســواء ٠
 .10اســتدعاء النــاذج املضيئــة يف خطابنــا الدينــي واالعتــاد علـــى منهـــــج التيســـر واالبتعــاد عــن فقه التشــدد،
فالتشــدد ســهل يحســنه الجميــع ،أمــا التيســر فــا يجيــده ســوى ذوى العلــم والفقــه٠
 .11نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون واحـرام القيــم وتقديــس الواجــب وإنجـــاز العمل املنـــوط باإلنســان اســتنادا إىل
قاعــدة أن الديــن املعاملــة.

ج  -دور وسائل اإلعالم العربية:
يعــد دور وســائل اإلعــام العربيــة يف نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون دورا محوريـــا وفـــاعال ،حيــث إن تلــك الوســائل
هــي أعــن الجامهــر ولســانها ،وموجــه عقلهــا الجمعـــي ومحـــدد ثقافتهـــا العامة النتشــار تلــك الوســائل ووصولها
املكثــف للجمهــور املســتهدف ،وإلحاحهــا املســتمر طــوال الوقــت ،وســهولة الحصــول عليهــا ،باإلضافــة إىل خطابهــا
العــام الــذي يصــل إىل عــدد كبــر متبـــاين مــن البــر يعــاىن بعضــه مــن تــدىن الثقافــة أو األميــة والجهــل ،ومــن
ثــم يجــب أن تقــوم بدورهــا كامــا يف نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون مــن خــال عــدد مــن اآلليــات نذكــر منهــا
مــا يــي :
 -1تكثيــف مســاحة أوســع للخطــاب اإلعالمــي القانوين الـــذي يســـتهدف جمهـــورا متنـــوع املشــارب واالهتاممات
ومتبايــن الثقافــات.
 -2تأســيس الخطــاب اإلعالمــي عــى التجــرد واملوضوعيــة ،وعــرض كافـــة أوجـــه النظـــر مبنظورهــا العــام بعيدا عن
أحاديــة الرؤيــة.

 -4تكريــس فكــرة االلتـزام بالواجبــات القانونيــة واحـرام حقــوق اإلنســـان دون متييـــز وأن الجميــع أمــام القانــون
ســواء.
 -5خلق حالة حوار عام حول كافة القضايا القانونية املثارة ومناقشتها مناقشـة هادفـة مستفيضة.
 -6نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون مــن حيــث التعريــف مبــواد القانــون وبخاصــة التــي متــس حيــاة النــاس يف
مجموعهــا العــام مثــل مــواد الدســتور واملــواد املكملــة لــه .
 -7االهتــام بعــرض مــا يســتجد مــن مــواد قانونيــة واإللحــاح عليهــا حتـــى ال تظـــل املعرفـــة القانونيــة أســرة بــن
املتخصصــن فقــط.
 -8االســتعانة بأهــل القانــون عنــد عــرض املوضوعــات القانونيــة ،واســتثامر القضايــا املثــارة التــي تهــم النــاس
وتعريفهــم بالجوانــب القانونيــة الصحيحــة فيهــا.
 -9إب ـراز املــواد والربامــج القانونيــة يف أماكــن وأوقــات مميــزة ليتــاح لهــا املتابعــة الكثيفــة مــع العــرض املبســط
والشــائق لهــا.
 -10االهتــام بــرح فلســفة القوانــن ومغزاهــا واملســتهدف منهــا ،وأنهــا مل تســن إال لتطويــر حركــة الحيــاة
واالســتجابة لكافــة املتغــرات املجتمعيــة يف إطــار مبــدأ األمــان الترشيعــي .
 -11الدعــوة إىل إعــاء قيمــة العقــل والتفكــر والعمــل الجــاد واإلتقــان واإلخــاص وتقـــديس الواجــب تعزي ـزا
لـــثقافة الوعــي بالقانــون .

د  -دور الفنون والدراما:
تقــف الفنــون العربيــة بــكل أشــكالها وألوانهــا وتخصصاتهــا يف مقدمـــة اآلليـــات و الوســـائل املنــوط بهــا قيــادة
املجتمــع نحــو ســيادة القانــون وإعــادة صياغــة حركــة الحيــاة وفــق مقتضيــات الحــق والجــال والواجــب والعــدل
والكرامــة وذلــك مــن خــال عــدد مــن اآلليــات نذكــر منهــا- :
 -1تكريــس فكــرة الهويــة القوميــة ومالمــح الشــخصية الوطنيــة وقيــم االنتمـــاء واالعتـ ـزاز بالوطنيــة والعروبــة
بعيــدا عــن التعصــب والشــوفينية٠

 -3مقاومــة الثقافــة اإلعالميــة الســلبية املناوئــة لدولــة ســيادة القانــون مثــل أفكـــار التعصـــب والقبليــة واألعـراف
الشــعبية غــر الســوية.

 -2تركيــز الفنــون عــى الجوانــب املثاليــة والجامليــة والبعــد عــن الجانــب االســتهاليك ىف الحيــاة ومخاطبــة الغرائــز،
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ومقاومــة كل أشــكال الفنــون الهابطــة واالبتعــاد عــن االبتــذال والســوقية ومظاهــر االنحـراف والســلبية٠
 -3تعظيــم دور الفنــون يف خلــق حالــة تنويــر عامــة يف املجتمــع والســمو بالوجــدان وإيقـــاظ األذهــان والرقــى
باإلنســان وشــحذ الهمــم ونــر اإلرادة٠
 -4قيــادة الفنــون لحركــة الجامهــر نحــو األســمى واألفضــل واألجمــل ،وأال تخضــع أو تنــزل إىل املســتوى األدىن
بعيــدا رغبــات الجمهــور و شــعار “ الجمهــور عــاوز كــده”٠
 -5االهتــام بالجوانــب املضيئــة يف الحيــاة واســتلهام النــاذج الخالــدة مــن التاريــخ لخلــق حالــة عامــة أو مـزاج
عــام مــن الســمو والرقــى مــع الحفــاظ عــى املصداقيــة واملوضوعيــة٠
 -6دعــم أفــكار االلت ـزام بالواجــب والحــق والعــدل واح ـرام حقــوق اإلنســان بعيــدا عــن التعصـــب والتحــزب
واإلقصــاء٠
 -7االســتعانة بأهــل القانــون عنــد عــرض بعــض القضايــا القانونيــة يف األعــال الفنيـــة حتـــى تتضــح املفاهيــم ،مبــا
يحقــق وعيــا حقيقيــا بهــذه القضايــا دون إغـراق يف التفاصيــل.
 -8ســعى أهــل الفــن إىل الجامهــر يف كل مــكان لخلــق حالــة التنويــر لــدى الجامهــر العريضـــة بعيــدا عــن
النخــب مــن جهــة أو القادريــن ماديــا مــن جهــة أخــرى٠
 -9الدعــوة إىل إعــاء قيــم العقــل والتفكــر واملنطــق الســليم ومفهــوم العمــل الجــاد واإلتقـــان واإلخــاص وتقديس
الواجــب وتعزيــز ثقافــة الوعــي بالقانون٠
 -10محاولــة خلــق حالــة عامــة مــن اإليجابيــة والتفــاؤل واإلميــان الجــاد باملســتقبل مــع كشــف ألــوان الزيــف
ومفاهيــم التخلــف وألــوان التعصــب واألفــكار الظالميــة والســلوك الهــدام أو غريهــا.

ه – دور منظامت املجتمع املدين:
 تلعــب منظــات املجتمــع املــدين دورا محوريــا يف التطــور الدميقراطــي ألي بلــد ،بــل ميكننــا القــول إنــه كلــا منــادور منظــات املجتمــع املــدين يف مواجهــة دور الدولــة كان ذلــك دليــا علـــى حالــة التطــور الدميقراطــي التــي متــر
بهــا الدولــة ،ألنهــا متثــل حالــة الوعــي الجامهــري بأهميــة الــدور املــدين يف صناعــة توجهــات الدولــة وسياســاتها .
 إن نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون أصبــح مــن أهــم مجــاالت البحـــث والدراســـة فـــي علـــم االجتــاع الســيايس50

عــاوة عــى كونــه مــن أهــم مجــاالت النــر والتحديــث فـــي أي مجتمـــع مـــن املجتمعــات خاصــة مجتمعاتنــا
العربيــة التــي تتصــف بارتفــاع معدالت األميـــة وتـــدىن مســـتويات التعليــم والثقافــة وضعف مســتويات التحديث
والتحــر مقابــل تزايـــد فاعليـــة البنـــى التقليديـــة والوعــي العصبــوي الــذي يشــكل نقيضــا للوعــي الوطنــي
والحــداىث ويضعــف االنتــاء املشــرك إىل الوطــن.
 إن الثقافــة املدنيــة تعمــل عــى إرســاء أمنــاط جديــدة مــن العقالنيــة يف املجتمــع ،مــن حيـــث دالالتها يف تجســيدوعــى األفـراد بحقوقهــم املدنيــة والسياســية ومامرســاتها وهــى عمليــة تتشـــكل وفقــا لهــا عالقــة انتــاء حقيقيــة
بــن أنــاس يشــعرون بحريــة االختيــار وبنــاء املجتمــع الــذي ينشــدون العيــش فيــه وفــق مبــدأ املواطنــة املتســاوية.
فاملشــاركة السياســية جوهــر العمليــة الدميقراطيــة يف أي مجتمع من املجتمعـــات وضـــعف املشــاركة السياســية
والشــعبية واتســاع حجــم األغلبيــة الصامتــة  -الســلبية السياســية  -إضافــة إىل ضعــف الوعــي الحــدايث ،تشــكل
جميعهــا قيــودا عــى تطــور الدميقراطيــة وبنــاء املجتمــع املــدين وهنــا البــد مــن بلــورة وعــى قانــوين  -ســيايس
حديــث يخلــق لــدى أفـراد املجتمـــع قناعـــة كاملـــة بـــأن الدميقراطيــة باعتبارهــا نظــام حكــم تعــد أقــل النظــم
رشا عــى اإلنســان
 ميكــن لنشــطاء املجتمــع املــدين وحقــوق اإلنســان تكثيــف دورهــم التوعــوى الهـــادف نحـــو تنشــئة قانونيــةسياســية حديثــة ( تربيــة مدنيــة ) ترتبــط مبحــددات عصـــرنا الــراهن ومتغرياتـــه ،أي نرش شــخصية الفــرد باعتباره
مواطنــا دميقراطيــا ،و ذلــك بنــر الــذات السياســية للفــرد مـــن خــال عمليــة التنشــئة االجتامعيـــة والسياســـية -
التعلـــيم والـــتعلم -رســـميا وأهليــا لكـــي يشــارك يف مجمل العمليــات السياســية واالجتامعية واالقتصادية وترتســخ
يف وعيــه رؤيــة حداثيــة لطبيعــة النظــام السياســة باعتبــاره مع ـرا عــن حاجــات املجتمــع وأهدافــه وان الحاكــم
يــأيت مــن خــال أصــوات املواطنــن وأن أفـراد املجتمــع هــم الذيــن مينحونــه املرشوعيــة (ابتــداء واســتمرارا) .
 تعــد املنظــات املدنيــة العربيــة رشيــكا أساســيا فـــي منظومـــة الحكـــم فـــي املجتمعـــات املعــارصة باإلضافة إىلاملؤسســات الحكوميــة والدســتورية ،وتقــف تلــك املنظــات فـــي مقدمـــة املؤسســات املنــوط بهــا قيــادة املجتمــع
نحــو إعــاء ســيادة القانــون وإعــادة صياغــة حركــة الحيـــاة وفــق مقتضيــات الحــق والجــال والواجــب والعــدل
والكرامــة وذلــك مـــن خـــال االهتمـــام بنشـــر املجتمــع ومســاعدة الجامهــر ،والســعي إىل الفئــات املهمشــة يف
املجتمــع و تكـــريس دور تلـــك املؤسســات عــى الدعــوة إىل إعــاء قيــم العقــل والتفكــر واملنطــق الســليم ومفهوم
العمـــل الجـــاد واإلتقــان واإلخــاص وتقديــس الواجــب وتعزيــز ثقافــة الوعــي بالقانــون.
 تعــد املنظــات املدنيــة العربيــة مــدارس حيويــة وفاعلــة لتعليــم مفــردات الـــوعي بالقـــانون وتعلمــه ،ومجــاوزةثقافــة العنــف والتعصــب إىل ثقافــة التســامح وقبــول اآلخــر يف إطـــار مفهـــوم الوطــن الواحــد ،والوعــي مبفهــوم
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الوطــن يعــد مــن أهــم مفــردات الثقافـــة القانونيـــة والسياســـية الحديثة التي يكتســبها اإلنســان يف إطــار عمليات
التنشــئة االجتامعيــة والسياســية.

وميكــن لتلــك املنظــات أن تــؤدي دورا مهــا يف نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون مــن خــال عــدد مــن اآلليــات
منهــا:

 تعزيــز الــدور القانــوين ملنظــات املجتمــع املــدين حيــث مــا زالــت فكــرة املســاهمة القانونيــة ملنظــات املجتمعاملــدين تتصــف بالحداثــة يف الواقــع العــريب وذلــك لالعتقــاد الســائد أن كل مالــه عالقــة بالقانــون والترشيعــات
هــو مســئولية الدولــة وال يحــق للجهــات األخــرى التـــدخل فـــي هـــذاالحق ،ولذلــك كان البــد مــن اســتحداث قــوة
موازيــة تعمــل قــوة ضـــغط ومراجعـــة لتقـــويم هـــذه الســلطات ،و هــي تلــك املنظــات وغريهــا ،وينحــر الدور
القانــوين ملنظــات املجتمــع املــدين يف ثالثــة محــاور وهــي - :نــر ثقافــة القانــون  -الرصــد واملتابعــة للواقــع
القانــوين  -قـــوة ضـــغط لتعديــل القوانــن وإيجــاد قوانــن جديــدة  -التبنــي القانوين لبعــض القضايــا ذات االهتامم.

 -تدعيم الخطط والربامج الخاصة بعمل تلك املنظامت بهدف رفع مستوى الوعي العـام للشعوب العربية.

 تضطلــع منظــات املجتمــع املــدين بــدور مهــم يف نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون مـــن خـــال املؤمتـرات والندواتواملطبوعــات واإلصــدارات وورش العمــل والربامــج والوقــوف إىل جانـــب املظلومــن وكشــف االنتهــاكات القانونيــة،
والتوعيــة بالحقــوق والواجبــات ،وإبــداء الــرأي يف كافــة قضايــا املجتمــع.
 إن تفعيــل تنظيــات املجتمــع املــدين – يف املجتمعــات العربية املعارصة – هـــو الكفيـــل بتعزيز قيــم الدميقراطيةعــى مســتوى التنشــئة األوىل ،وتصحيــح املامرســة الدميقراطيـــة علـــى مســتوى القاعــدة االجتامعيــة والسياســية مبا
يــؤدي إىل تحســن الوضــع الدميقراطــي ،وإىل عـــدم انتكاســته ونكوصــه ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخرى يســاعد
عــى إنجــاح عمليــات النشـــر مبـــايؤدي إىل تحقيــق معــدالت أداء أعــى ..وإن خطــأ النخــب واألحـزاب السياســية
العربيــة األساســـي أنهــا ركــزت جهودهــا منــذ وقــت مبكــر مــن القــرن املــايض عــى الســيايس واأليديولوجــي،
وأهملـــت االجتامعــي والقيمــي ،فانشــغلت بال ـراع الســيايس عــى الســلطة  -معارضــة ً وإصالحــا – ودارت يف
فلكها ،وأهملت تنظيامت املجتمـــع املـــدين ،وتعزيـــز قيمهـــا علـــى مسـتوى القاعـــدة االجتامعية.

و  -دور املنظامت الدولية واإلقليمية:

 اســتثامر الفــرص املواتيــة يف املؤمتـرات والنــدوات التــي تعقدهــا تلــك املنظــات يف البــاد العربيــة لنــر ثقافــةالوعــي بالقانــون أيــا مــا كانــت موضوعاتهــا ،ألن القانــون مكــون أســايس فـــي كافــة املوضوعــات اإلنســانية.
 إنشــاء بنــك معلومــات قانــوين يتبــع جامعــة الــدول العربيــة تكــون مهمتــه نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون لكافــةاملنظــات واملؤسســات التابعــة لهــا واملتفرعــة عنهــا ،وإلتاحـــة أيضـــا تواصـــل الجاليــات العربية املقيمــة يف الخارج
مــع الجامعــة العربيــة .
 اســتحداث آليــات عمليــة يف املنظــات الدوليــة واإلقليميــة لتيســر حصــول املواطــن العــريب عــى القــدر الــكايفمــن مفــردات القانــون التــي تعينــه عــى معامالتــه الحياتيــة.
 تعزيــز التواصــل بــن املنظــات الدوليــة واإلقليميــة مــع منظــات املجتمــع املــدين الوطنيــة يف البــاد العربيــةلتحقيــق األهــداف املشــركة لنــر ثقافــة الوعــي بالقانــون للشــعوب العربيــة.

ثانيا :دور الفرد:
إن للفــرد دورا محوريــا يف هــذا الســياق إذا كان هدفــه الســمو بعقلــه وفكــره والرقــي بســـعيه وســلوكه ونــر
ذوقــه ووجدانــه ،وأن غايتــه أن يكــون إنســانا كــا فطــره البــارئ الحكيــم ونفــخ فيــه مــن روحــه ليكــون خليفتــه
يف األرض ،وأن يؤمــن أن الوعــي بالقانــون يصــب يف صـــاح دنيـــاه و حياتــه وواقعــه ،ولــن يتحقــق ذلــك إلنســان
يعــاين مــن الجهـــل واملـــرض والفقـــر واالســـتبداد والتهميــش واألميــة ،والبــد أن يتــازج الوعــي بالقانــون مــع نرش
درجــة الوعــي الفكــري والســلويك والنفــي واالجتامعــي ،ولــن يتحقــق ذلــك إال بحــرص املواطــن العــريب عــى
الـــتعلم  ،الـــذي هـــو وظيفة رئيســة لحياته.

تتأســس فكــرة املنظــات الدوليــة واإلقليميــة عــى ركائــز نــر التعــاون والتضامــن بــن الــدول األعضــاء يف
مختلــف املجــاالت االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة واالجتامعيــة والتقنيــة وغريهــا ،وذلــك عــن طريــق تقريــب
سياســات الــدول األعضــاء وتوحيدهــا يف جميــع املجــاالت مــع مراعــاة عــدم املســاس باســتقاللية كل دولــة واحـرام
ســيادتها الوطنية.ومــن أهــم معايــر نجـــاح أيـــة منظمـــة دوليــة أو إقليميــة أن يكون لهــا دورها الفاعــل يف تحقيق
النــر والتقــدم داخــل الــدول األعضـــاء فيهــا ،وقــد أكــد ذلــك ميثــاق األمــم املتحــدة ،وأعطاهــا رشعيتهــا الدوليــة،
وعدوهــا رضورة ً مــن أجــل التعبــر عــن التضامــن الوثيــق بــن الــدول ،ودعــا إىل وضــع قواعــد قانونيــة تحكــم
عالقتهــا وتـــنظم مصالحهــا املتبادلــة.

ويعــد التعلــم يف معنــاه العــام محصلــة تفاعــات اإلنســان مــع بيئتــه ،ويحــدد التعلــم أداء الفـــرديف أي لحظــة مــن
لحظــات الحيــاة ،ومــن الناحيــة العلميــة هــو عمليــة فرضيــة يســتدل عليهـــا عـــن طريــق آثارهــا والنتائــج املرتتبــة
عليهــا ،ومــن ثــم البــد مــن النظــر إىل األداء الناتــج مـــن النضـــج ،والتغــر يف األداء املرتتــب عــى التعلــم  ...معنــى
ذلــك أن يكــون التعلــم مـــنهج اإلنســـان الـــدائم الكتســاب عاداتــه الســوية ،والرقــي بأســلوبه يف الســلوك ،والتغــر
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يف منــط أدائــه فـــي مامرســـاته اليومية .
أي ينحــر دور الفــرد يف حرصــه الشــديد عــى التعلــم واملعرفــة والثقافــة ،ورغبتــه الصادقــة يف نيــل حقوقــه،
ومقاومــة الســلبية والفســاد ،وتنحيــة الزيــف واالســتبداد ،وتعديــل ســلوكه وفكـــره ووجدانــه نحــو األســمى
واألجمــل و األفضــل دامئــا.

ثالثا :دور أهل القانون:
تتعــدد األدوار واآلليــات التــي يضطلــع بهــا أهــل القانــون والترشيــع لكونهــم يتبــوؤن الصفــوف األوىل يف الدعــوة
لنــر ثقافــة الوعــي بالقانــون ،ومــن هــذه اآلليــات:
 االســتجابة لحاجــات الجامهــر وتطلعاتهــا يف إصــدار القوانــن والترشيعــات املناســبة فـــي حينهــا ،فكــم مــنقوانــن تأخــرت عــن موعدهــا ومل تســتجب للمســتجدات ،أو مــن تشـــريعات ظلـــت جامــدة عــى حالهــا منــذ أمد
بعيــد ،فأصبحــت متخلفــة عــن واقعهـــا  ،وكثيــرا مـــا يشـــكو القضـــاة ويطالبــون املــرع بتعديــل تلــك القوانــن
لتناســب الظــروف الراهنــة يف العقوبــة والــردع والجرائــم املســتحدثة ،بــل إن بعــض تلــك القوانــن أصبحــت
تشــجع عــى ارتــكاب بعــض املخالفــات والجــرائم لعــدم جدواهــا ،ويــرى املستشــار الدكتــور خالــد القــايض أنــه “
بســبب قصــور البيئــة التشـــريعية فـــي مــر يف مكافحــة ظاهــرة التعذيــب فإنهــا تنتــر عــى نطــاق واســع ،بــل
وتتــم عــى أســس منهجيـــة داخــل أقســام ومراكــز الرشطــة والســجون ،يف املقابــل توفــر البيئــة الترشيعيــة بيئــة
مواتيــة النتشــار هــذه الجرميــة ومنوهــا ،فهــي ال تكفــل العقــاب الـرادع لــكل مــن تســول لــه نفســه اقـراف هــذه
الجرميــة.
 تحقيــق مبــدأ العدالــة الناجــزة ،حتــى ال ييــأس املظلــوم مــن الحــق ،وال يتــادى الظــامل فـــي غيــه ،وال يتجــرأمــن تســول لــه نفســه اقـراف الدنايــا والســلوك املنحــرف ،فالعدالــة البطيئــة نــوع مــن الظلــم ،فالبــد مــن رسعــة
الفصــل يف القضايــا مبــا ال يــر ســر العدالــة وإنجــاز العــدل ،والحــزم فـــيتطبيق الجـزاء ،والحــرص عــى تشــديد
العقوبــة فــاﷲ هــو الحــق والعــدل “ ،ولكــم يف القصــاص حيــاة يــا أُوىل األلبــاب لعلكــم تتقــون  ،وإقامــة حــد
ٍمــن حــدود اﷲ خــر مــن مطــر أربعــن ليلــة ً فـــي بــاد اﷲ عــز وجــل  ،والتأخذهــم يف حــق اﷲ لومــة الئــم ؛ آلن
العدل أســـاس امللـــك وذروة ســنامه،
فــا أُهلكــت األمــم إال بختــال مي ـزان العــدل وضيــاع الحقــوق ،وإذا رسق الرشيــف تركـــوه ،وإذا رسق فيهــم
الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد..
54

 أن يكــون أهــل القانــون قــدوة للنــاس ومنــارات هــدي للجامهــر يف الســلوك والرتفــع والبعــد عــن مســالكالشــبهات ،واالبتعــاد عــن الرصاعــات السياســية ومــواالة الســلطان أيـــا كـــان إســـمه وســمته ،فــا قيمــة لقانــون إذا
كان مرتكبــوه ال يعرفــون الخضــوع لعقوباتــه وســلطانه.
 دقــة صياغــة مــواد القانــون ،واملهــارة يف شــموليتها واســتيعابها لكـــل ألـــوان النشـــاط البــري ،وأن تكــون لغتهــامحكمــة منضبطــة ال تقبــل التأويــل واالختــاف والتفســر ،إىل جانــب أن تكــون مبســطة مفهومــة ومتاحــة للجميــع
 ..ومــن جانــب آخــر عــى املــرع مراجعــة القوانــن أوال بــأول لتخليصهــا مــن الحشــو واالضطـراب ،وأال تتخلــف
عــن الواقــع املعــاش حتــى ال تفقــد جدواهــا .
 توفــر كافــة الســبل لضــان رسعــة ســر العدالــة وتحققهــا وصحــة إجراءاتهــا ودقتهــا مـــن زيــادة عــدد القضــاةوتجهيــز قاعــات املحاكــم ،وتوفــر األجهــزة الحديثــة ،واملراجـــع  ،والهيئـــات املعاونــة ،وتحســن الدخــول ،واحـرام
الدولــة ألحــكام القضــاء وقدســيته ،وإرســاء مبــدأ اســتقالليته ،وأن يقــف الجميــع طائعــن أمــام كلمــة القانــون
والقضــاء.

رابعا :دور املجتمع:
ال شــك يف حتميــة دور املجتمــع يف تحقيــق ثقافــة الوعــي بالقانــون بحكــم أن املجتمــع ســابق يف وجــوده عــى
األفـراد ،وحياتــه ال تنتهــي بانتهــاء الوجــود البــري ،وأن املجتمــع هـــو الـــذي يصنــع الفــرد بوصفــه كائنــا اجتامعيا
مــن خــال التنشــئة االجتامعيــة ،وأن النظــم االجتامعيــة نظـــم طبيعيــة ألنهــا تســتجيب لحاجــات إنســانية فطريــة
عامــة وثابتــة ،وأنهــا تــؤدي وظائــف مبــارشة للبقــاء االجتامعــي واإلنســاين ،وأن اإلنســان االجتامعــي ليــس كائنــا
عقالنيــا متامــا بــل إن ســلوكه ينطـــوي عــى جوانــب ال عقالنيــة داخــل مجتمعــه .ومــن ثــم ميكــن للمجتمــع أن
يقــوم بــدوره فـــي نشـــر ثقافــة الوعــي بالقانــون مــن خــال عــدد مــن الوســائل منهــا- :
 تدعيــم فلســفات التنويــر مبــا ميهــد لظهــور مجتمــع جديــد يتخلــص فيــه مــن ركـــوده وقيمـــه الســلبية وعاداتــهالباليــة التــي تقــف حجــر عــرة أمــام ســيادة الحــق والعــدل والواجــب.
 مرشوعية النقد مبعيار العقل الخالص ،وأنه معيار الحكم النهايئ يف مجال تقييم األفكار والنظم واألعراف. تكريــس مفهــوم اإلميــان بقــدرة اإلنســان العاقــل الواعــي يف االق ـراب مــن درجــات الكمـــال وتحطيــم القيــمالباليــة والنظــم االجتامعيــة التــي تكبلــه.
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 االســتجابة لنــداء الحـراك االجتامعــي والثــورات ومنطــق التغييـــر بعـــد االحتكـــام للنقـــد والتمحيــص والرؤيــةالعقليــة الواعيــة..
 تعزيــز مفهــوم أنــه ال قداســة ألوضــاع ونظــم وقيــم وأعـراف غــر عقالنيــة ،وغــر منطقيــة ،وأن املجتمــع وســيلةلتحقيــق الســعادة الفرديــة.
 تعميــق النظــرة إىل القيــم اإليجابيــة مثــل :قيــم الحريــة – العدالــة – املســـاواة – الكرامـــة – اإلنســانية – الحــق– الواجــب – الخــر – الجــال – العلــم – الثقافــة ...ونبــذ القيــم الســلبية مثـــل  :التعصــب – العنــف – الظلــم
– التــواكل – الثــأر – املحســوبية – اإلهــال – الفهلــوة ...ألن القيــم هــي املســئولة عــن األحــكام التــي يصدرهــا
اإلنســان عــى أي موضــوع أو موقــف.

خامسا :دور الدولة:
يقــف دور الدولــة عــى ســلم األولويــات يف نــر ثقافــة الوعــي بالقانــون ،وذلــك مــن خــال عــدد مــن اآلليــات
واالعتبــارات نذكــر منهــا مــا يــي- :
 االعتامد عىل النظام الدميقراطي ومبادئ الشورى والحرية والشفافية واحتـرام إرادة الجامهري. الحــرص عــى بنــاء دولــة املؤسســات بداي ـ ًة مــن مجالــس برملانيــة قويــة حــرة ،ومؤسســات قضائيــة ورقابيــةمســتقلة ،مــع إعــال مبــدأ الفصــل بــن الســلطات.
 إرســاء مبــدأ تــداول الســلطة و القبــول بحتميــة وجــود ثنائيــة الســلطة واملعارضــة ،واإلميــان بــدور املعارضــةوتشــجيع قيــام األحـزاب وتقويتهــا ،ونبــذ مفاهيــم أبديــة الســلطة والـراع عليهـــا والديكتاتوريــة التــي ابتليــت
بهــا الدولــة العربيــة منــذ القــدم لدرجــة أن ابــن خلــدون يـــرى لـــذلك أن العــرب إذا تغلبــوا عــى أوطــانٍ أرسع

ومتواصــل ،حــوار يحاجــج باملنطــق ،يزيــل الشــبهات ،يعــري الحقائــق ،يوطـــد الثقــة ،ويف جميــع األحــوال يحتكــم
إىل مقتضيــات الصالــح العــام  ...حيــث تعطيــل الحــوار الـــوطني وقفــل بــاب اجتهــاد جامعــي ،مؤســي وشــعبي
معــا ،ألمــد طويــل،أدى إىل تفاقــم أزمــات بــدأت صـــغرية وانتهــت حروبــا أهليــة منهكــة.
 الحــرص عــى قيــام دولــة القانــون مــن حيــث هــدف الحكــم ووســـائل مامرســـته ونوعيتـــه وتفعيــل أســس دولةالقانــون ،وتطبيــق آلياتهــا العمليــة مــن دســتور واســتقالل القضــاء واح ـرام العقــد االجتامعــي بــأن األمــة هــي
مصدر الســلطات ،وأن القانون هـــو ســـر الحيـــاة وعمـــاد ســـعادة األمم.
 تحقيــق مبــدأ املســاواة بــن الجميــع بعيــدا عــن اعتبــارات العــرق والجنــس والديــن واللـــون واللغــة والفئــةواملنصــب واملكانــة ،وأن الجميــع أمــام القانــون ســواء مــع مبــدأ تطبيقــه عــى الجميــع وعــدم اللجــوء إىل منطــق
الطــوارئ واملعتقــات والتعذيــب وانتهــاك القوانــن ...
 تيســر إجـراءات التقــايض ،وبنــاء الثقــة بــن املواطــن ورجــل الرشطــة وتـــدريب الـــنشء عــى احـرام القانــونوتشــجيع النــاس عــى التمســك بقيــم الحــق والواجــب والخــر والجــال .
 العمــل عــى تحســن حالــة النــاس االقتصاديــة والصحيــة والثقافيــة والعلميــة والحياتيــة ،فــا ميكــن أن تســودثقافــة الوعــي بالقانــون يف ظــل الفقــر والجهـــل واألميـــة و األجســـاد املريضـــة واألمعــاء الخاويــة والنفــوس
املرتعشــة ......
حــرص أهــل الحكــم واملســئولني عــى تقديــم القــدوة الصالحــة والنمـــوذج املحتـــذى فـــي احــرام القانــون،
والخضــوع ألحــكام القضــاء ،والبعــد عــن مزالق الشـــبهات  ،وتغليـــب املصـــلحة العامــة ،والتحيل بالتجــرد والنزاهة
والشــفافية.

إليهــا الخ ـراب ،وأنهــم أبعــد األمــم عــن سياســة امللـــك  ،وأن امللــك منصــب رشيــف ملــذوذ  ...قــل أن يســلمه
أحــد لصـــاحبه إال إذا غلــب عليـــه فتقـــع املنازعــة وتفــي إىل الحــرب والقتــال واملغالبــة ،ويشء منهــا ال يقــع إال
بالعصبيــة.
 رضورة اح ـرام الدســاتري والقوانــن وأحــكام القضــاء و اســتقالله ،وقيــم ســيادة القـــانون واملواطنــة وحقــوقاإلنســان وحرياتــه األساســية وكرامتــه .
 إشــاعة مبــدأ الحــوار بــن أطيــاف املجتمــع وفئاتــه ومذاهبــه وأعراقــه مــن خـــال “حـــوار وطنــي رصيــح نشــط56
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لقــد تزايــد الوعــي عــي املســتوي الحكومــي واملســتوي االهــي بأهميــة قضايــا املســاواة بــن الجنســن والنهــوض
باملــرأة حتــي تتمكــن البــاد العربيــة واالفريقيــة مــن دفــع عجلــة التقــدم ايل االمــام وقــد ســارعت حكومــات هــذه
البلــدان مــن زيــادة الفــرص املتســاوية للمــرأة يف مجــاالت الصحــة والتعليــم والعمــل وفتحــت أمــام املــرأة فــرص
التوظــف يف وظائــف مل تعتليهــا املــرأة مــن قبــل ونشــطت منظــات املجتمــع املــدين أيضــا يف املطالبــة باصــاح
الترشيعــات الوطنيــة التــي متيــز ضــد املــرأة وطالبــت الحكومــات مبواجهــة أشــكال العنــف املتعــددة ضــد املــرأة
وقــد متكنــا الجانبــن الحكومــي واالهــي مــن التقــدم يف تحقيــق بعــض االنجــازات الهامــة عــي طريــق التنميــة
االنســانية الشــاملة التــي تتزايــد فيهــا مشــاركة املــرأة
فقــد شــهدت املنطقــة العربيــة خــال العرشســنوات االخــرة تقــدم يف مجــال اصــاح القوانــن التــي متيــز ضــد
املــرأة مــن جهــة واســتحداث قوانــن جديــدة لحاميتهــا وضــان زيــادة مشــاركتها فنظـرا لضعــف مشــاركة املــرأة
سياســيا يف أغلبيــة البــاد العربيــة اســتنت بعــض الحكومــات قوانــن جديــدة ينطــوي بعضهــا عــي متييــز ايجــايب
لصالــح املــرأة
وشــهدت الســنوات االخــرة انضــام أربعــة بــاد عربيــة جديــدة لالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــي كافــة أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة هــم دولــة االمــارات املتحــدة وســلطنة عــان ودولــة قطــر ودولــة فلســطني (*) وشــهدت
أيضــا انضــام كل مــن ليبيــا وتونــس ايل الربوتــوكالت االختياريــة لالتفاقيــة ورفعــت املغــرب كل تحفظاتهــا عــي
االتفاقيــة ورفعــت الكويــت تحفظهــا عــي املــادة الســابعة ومــر عــي املــادة  )2(9ورفعــت االردن تحفظهــا عــن
املــادة  15وأيضــا رفعــت الجزائــر تحفظهــا عــي املــادة  .)2(9ولكــن مــا زال هنــاك عــددا كبـرا مــن التحفظــات
تبقيهــا كثــر مــن الحكومــات العربيــة عــي مــواد هامــة مــن مــواد االتفاقيــة مثــل املــادة الثانيــة واملــادة السادســة
عــر .
ومــن أمثلــة االصالحــات الترشيعيــة التــي متــت لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن تعديــل قوانــن الجنســية يف كل
مــن مــر واملغــرب والجزائــر بحيــث تســتطيع املــرأة أســوة بالرجــل أن متنــح جنســيتها الوالدهــا وبــدأت كثــر
مــن البــاد العربيــة يف تعديــل بعــض الترشيعــات املرتبطــة بقوانــن أالرسة مثــل رفــع ســن الــزواج ورفــع ســن
حضانــة االطفــال لبقائهــم أطــول مــدة مــع االم و انشــاء محاكــم لــارسة وا نشــاء صناديــق للنفقــة أو تأمــن االرسة
وكفالــة حــق املــرأة الحاضنــة لالنتفــاع باملســكن وتعديــل اج ـراءات املحاكــم
وتــم أيضــا تعديــل بعــض الترشيعــات لضــان مســاواة املــرأة مــع الرجــل يف مجــال العمــل مثــل قوانــن الخدمــة
املدنيــة لتمكــن املــرأة مــن التوفيــق بــن أدوارهــا االنجابيــة واالنتاجيــة وقوانــن التأمينــات واملعاشــات والتقاعــد
ورضيبــة الدخــل كــا حــدث يف البحريــن ومــر واالردن وتونــس وقطــر ولبنــان واليمــن وصــدرت قوانــن
لتشــغيل املــرأة يف مجــاالت ووظائــف جديــدة مثــل يف مجــال الرشطــة والعمــل بــوزارة الداخليــة مثلــا حــدث
يف الكويــت ومــر وحــدث أيضــا اصــاح ترشيعــي مرتبــط بحــق املــرأة يف الســفر يف كل مــن البحريــن وقطــر.
أمــا بالنســبة لزيــادة املشــاركة السياســية للمــرأة فقــد أصــدرت بعــض الــدول ترشيعــات خاصــة بالحصص النســائية
(الكوتــا) بأشــكال متعــددة كــا حــدث يف فلســطني والعـراق واملغــرب لزيــادة عــدد النســاء يف الربملــان أو كــا
حــدث بــاالردن عــام  2007حيــث خصصــت كوتــا نســائية بنســبة ال تقــل عــن  %20مــن املقاعــد يف املجالــس
البلديــة وعدلــت الحكومــة الكويتيــة يف  2005قانــون الرتشــيح واالنتخــاب للربملــان واملجالــس البلديــة ،بحيــث
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يضمــن للمــرأة الحــق يف التمثيــل الســيايس .وألول مــرة أيضــا دخلــت النســاء يف الربملــان يف جيبــويت ونــص كل
مــن الدســتور املغــريب والدســتور التونــي عــي التناصــف وقــد حــدث أيضــا يف كثــر مــن البــاد زيــادة يف حجــم
النســاء يف القــوة االنتخابيــة وزيــادة عــدد النســاء يف بعــض الربملانــات واملجالــس البلديــة ولكــن مــازال نســب
مشــاركة النســاء يف الربملانــات العربيــة مــن أقــل النســب يف العــامل باملقارنــه باالقاليــم الجغرافيــة االخــري
وتصــدت كثــر مــن البــاد العربيــة ملشــكلة العنــف ضــد املــرأة وكــرت حاجــز الصمــت ازاء االشــكال املتعــددة
لهــذه الظاهــرة وقــد تعــددت أســاليب مواجهــة هــذه املشــكلة وتنوعــت بــن اعــداد اسـراتيجيات وطنيــة ملحاربة
العنــف ضــد املــرأة مثلــا تــم يف الجزائــر عــام  2006وتــم أيضــا تعديــل قانــون العقوبــات و ســن ترشيعــات
جديــدة لتجريــم التحــرش الجنــي مثلــا حــدث يف املغــرب أو اصــدار قوانــن حاميــة مــن العنــف االرسي مثلــا
حــدث مبوجــب القانــون االردين عــام 2008ومنهــا تحريــم ختــان االنــاث مثلــا تــم يف مــر وســلطنة عــان
وجيبــويت
ومازالــت نســبة املشــاركة االقتصاديــة املســجلة للمــرأة العربيــة ضعيفــة حيــث ينخفــض انخـراط املــرأة يف العمــل
خاصــة يف القطــاع الخــاص ويرتكــز عمــل املــرأة يف النطــاق العائــي ويف العمــل الزراعــي ويف العمــل غــر الرســمي
حيــث ال تتلقــي أجــرا أو تتلقــي أجــرا ضعيفــا غــر مســتمر ويف أحيــان كثــرة ال تتمتــع بالتأمــن الصحــي أو
تســتطيع أن تحصــل عــي معــاش الئــق

التحديات الثالث’:
تناقــش هــذه الورقــة ثــاث تحديــات هامــة تواجــه تقــدم املــرأة العربيــة وتعطــل مســرتها بعــد مــا شــهدناه يف
املنطقــة العربيــة مــن مشــاركة مذهلــه مــن النســاء يف الثــورات العربيــة وارصارهــن عــي اســتكامل املشــاركة مــن
أجــل ارســاء الدميقراطيــة التــي قــد قامــت الثــورات مــن أجلهــا وهــذه التحديــات هــي :
 )1موقع املرأة املتدين يف املجال االرسي بسبب قوانني االرسة واالحوال الشخصية التي متيز ضدها
 )2أشكال العنف املختلفة التي تعاين منها املرأة العربية واالفريقية
 )3نقــص التعــرف عــي واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة التــي ســاعدت عــي تقــدم املــرأة يف البــاد العربيــة
والبــاد االفريقيــة
أوال . :ان أهــم القوانــن التــي ال تــزال تحتــاج إىل تعديــل ملــا لهــا مــن تأثرياكبــرا عــى حيــاة
املــرأة واألرسة عامة،هــي قوانــن األحــوال الشــخصية .فهــي تتطلــب عمـاً مســتمرا ً إلعــادة صياغتهــا مبايتناســب
واألوضــاع املنشــودة للمــرأة يف جميــع امجــاالت  ،وخاصــة مــع التغــر الحاصــل يف العالقــات واألدوار النمطيــة
بــن املــرأة والرجــل .والواضــح أن هنــاك العديــد مــن التحديــات والعقبــات يف مجــال الترشيــع القانــوين يف
مجــال االرسة .ويتضــح مــن القـراءة املتأنيــة املوضوعيــة للتعديــات التــي أدرجــت عــى بعــض القوانــن النافــذة
والقوانــن املســتحدثة األخــرى ،أنهــا مل تحــدث تغيـرا ً ملموسـاً يف جوهــر القوانــن األساســية التــي مــن شــأنها إن
عدلــت أن تكفــل املســاواة بــن املواطنــن واملواطنــات ،وتكــرس مبــدأ املواطنــة الكاملــة فامزالــت املــرأة العربيــة
مهــددة داخــل االرسة مــن أن تطلــق بــاالرادة املنفــردة للــزوج بــدون ذنــب قــد اقرتفتــه ومازالــت مهــددة بــأن
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يتــزوج عليهــا زوجهــا بزوجــات أخريــات ومهــددة أيضــا بتطبيقــات غــر عادلــة للقانــون قــد يحرمهــا مــن أوالدهــا
ومــن مســكن الزوجيــة ويعرضهــا للعنــف .
فامزالــت الفجــوه ايضــا بــن الترشيــع والواقــع قامئــة بالرغــم مــن بعــض التعديــات التــي اجريــت عــي قوانــن
االرسة يف بعــض البــاد وذلــك بســبب انتشــار املــد الســلفي التكفــري الــذي يســاهم يف تقييــد الحريــات العامــة
وخاصــة للنســاء و الــذي يــر عــي وضــع املــرأة يف مرتبــة أدين كانســان وكمواطــن ويــر عــي قــر دورهــا عــي
الــدور االنجــايب لرتعــي زوجهــا واوالدهــا داخــل املنــزل و ينــادي بعــدم رضورة مشــاركتها يف الحيــاة العامــة اال يف
حــاالت الــرورة القصــوي  .أن هــذا التحــدي الثقــايف هــو مــن أصعــب التحديــات التــي تضعــف مســرة تقــدم
املــرأة بشــكل خــاص وتقــدم املجتمــع بشــكل عــام والتــي يجــب مواجهتهــا بشــجاعة  .ويلعــب التفســر الدينــي
الــذي يفتقــد االســتنارة والــذي يــروج لــه بعــض رجــال الديــن دورا رئيســيا يف الدعــوة ايل وتكريــس هــذه املفاهيــم
الخاطئــة بالرغــم مــن أن جميــع االديــان الســاوية ال تدعــو ايل التمييــز ضــد املــرأة بــل تؤكــد عــي حقــوق املــرأة
كافــة وأهميــة مشــاركتها يف جميــع املجــاالت  .ان توفريالوســائل املختلفــة لنــر هــذا املــد الســلفي عــن طريــق
االعــام واملناهــج الدراســية ودور العبــادة يســاهم يف نــر ثقافــة تقبــل فيهــا بعــض النســاء وضعهــن املتــدين
وتكــرس وضعهــن االدين باملجتمــع مقتنعــة أنهــا تقــوم بذلــك للحفــاظ عــي التقاليــد والعــادات ولتلتــزم باالديــان.
ان هــذه املوروثــات الباليــة تكــرس املجتمــع االبــوي الذكــوري ويــؤدي اشــتداد نفــوذ الفكــر الدينــي املحافــظ
واملتشــدد عــي صعيــد املجتمــع وأيضاعــى صعيــد الضغــط عــى الحكومــات ملنعهــا مــن إجـراء بعــض االصالحات
املمكنــة يف مجــاالت حقــوق النســاء ايل ردة يف التقــدم والتنميــة و يســعي ايل ترســيخ قيــم املجتمــع األبــوي يف
املامرســات االجتامعيــة ـ ولــذا فــان توفــر اإلرادة السياســية للتغــر باتجــاه مســاواة النســاء رضوري لتحقيــق تقــدم
فعــي وجــذري  .ان اســتمرار الســيطرة األبويــة و الصــور النمطيــة والتوزيــع غــر العــادل للمهــام داخــل األرسة
والبيــت ،والتناقــض بــن القانــون حيــث وجــد ،و الواقــع املعــاش ،والتســامح االجتامعــي مــع التمييــز والعنــف
ضــد املــرأة ،يــؤدي ايل جمــود أو تراجــع املكتســبات املتعلقــة باملســاواة.
ان املــرأة املهــددة داخــل ارستهــا بســبب قوانــن االحــوال الشــخصية ال تســتطيع أن تكــون امــرأة منتجــة مبدعــة
يف مجــال عملهــا واثقــة مــن نفســها تدافــع عــن حقوقهــا وال أن تكــون أمـراة منخرطــة يف املجــال العــام أو املجــال
الســيايس تحــارب مــن أجــل حقــوق نســاء بلدهــا حينــا ثكــون حقوقهــا هــي منتقصــة داخــل ارستهــا

ثانيا :العنف املوجهه للنساء :
تعــاين النســاء العربيــات واالفريقيــات مــن أشــكال مختلفــة مــن العنــف تبلــغ النســبة االكــر منــه العنــف الــذي
ميــارس داخــل االرسة ضــد املــرأة والفتــاة مــن عنــف لفظــي ايل رضب ايل ختــان االنــاث ايل جرائــم الــرف ويشــمل
أيضــا العنــف املوجهــه ضــد النســاء االغتصــاب والتحــرش الجنــي ومــا ظهــر مــن أشــكال جديــدة أثنــاء وبعــد
الثــورات العربيــة مــن أغتصــاب وتحــرش جنــي جامعــي بعضــه ممنهــج حتــي يخيــف النســاء ويرجعهــن مــن
املشــاركة يف املظاهـرات والنشــاطات السياســية
مازالــت التقاليــد واملوروثــات تحــد مــن افصــاح الكثــر مــن النســاء عــا يتعرضــن لــه مــن عنــف أرسي ويســاعد
انخفــاض دخــل املــرأة وفقرهــا عــي خوفهــا مــن الشــكوي عــن هــذا النــوع مــن العنــف لعــدم مقدرتهــا عــي
العيــش مســتقلة ومازالــت هنــاك رشيحــة مــن النســاء والفتيــات وخاصــة يف الريــف يتقبلــن الــرب مــن قبــل
ابائهــن وأخوانهــم وازواجهــن كأمــر يعضــدة الديــن وأيضــا العــادات والتقاليدورســوخ التصــورات النمطيــة ألدوار
كل مــن الرجــل واملــرأة وواجباتهــم يف نطــاق االرسة واملجتمــع ورفــض اع ـراف الضحايــا مــن النســاء وأرسهــم
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بالظاهــرة والضغــط االجتامعــي الــذي ميــارس عــي الضحيــة لحملهــا عــي التــزام الصمــت ويضــاف ايل ذلــك
ضعــف وعــي كثــر مــن النســاء مــن حقوقهــم االنســانية والقانونيــة
ان قصــور بعــض الترشيعــات ومتييزهــا ضــد املــرأة مثــل قوانــن االرسة تســمح مبامرســة العنــف االرسي ضدهــا
وغيــاب الترشيعــات التــي تجــرم التحــرش الجنــي يف العمــل تعــرض املــرأة ايل انتهــاك حقوقهــا االساســية بــدون
امكانيــة للقصــاص مــن مرتكبــي هــذه الجرائــم كــا ان االبقــاء عــي وجــود العــذر املخفــف بقوانــن العقوبــات
يســمح بتفيــف العقوبــة عــي مرتكبــي جرائــم مثــل الجرائــم املســاة بجرائــم الــرف وأيضــا جرائــم االغتصــاب
و هنــاك أيضــا قصــور يف الخدمــات التــي يجــب أن تقــدم ايل النســاء الــايت واجهــن أشــكال متعــددة مــن العنــف
مــن خطــوط تليفونيــة للنجــدة أو أماكــن ايــواء للمــرأة املعنفــة أو اعــادة تأهيــل نفــي لهــا ايل جانــب قصــور
الخدمــات الصحيــة وخدمــات التدريــب والتشــغيل
أن توفــر االرادة السياســية ال بــد منــه ملواجهــه ظاهــرة العنــف ضــد النســاء يف البــاد العربيــة مــن مســاندة ظهــور
اس ـراتيجيات وقوانــن تجــرم جميــع أنــواع العنــف ايل خدمــات توجهــه لضحايــا العنــف ايل تكريــس مبــاديء
ومامرســات املســاواة بــن الجنســن

ثالثــا :القصــوريف تبــادل املعرفــة واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة يف مجــال تقــدم املــرأة بــن
البــاد العربيــة واالفريقيــة
ان هنــاك حاجــة لتوثيــق وتجميــع ونــر ومناقشــة التجــارب الناجحــة التــي قــد تــم تطبيقهــا يف بعــض البــاد
العربيــة واالفريقيــة ونتــج عنهــا محاربــة مشــاكل قــد عانــت منهــا املــرأة أو ســاعدت عــي تقدمهــا يف أحــد
املجــاالت مــن أجــل أن تســتطيع البــاد ا االخــري أن تســتفيد منهــا ونعنــي هنــا ليــس مجــرد توثيــق نجــاح التجربة
بــل مــا مــرت بــه البلــد او القطــاع مــن خطــوات حتــي اســتطاع أن يحقــق هــذا النجــاح ونعنــي أيضــا االتفــاق
عــي وســائل هــذا التبــادل املعــريف عنــد الحاجــة لــه هــل ننشــأ مثــا بنــك معلومــات عــن هــذه التجــارب هــل
ننشــأ مواقــع عــي االنرتنــت تــرح هــذه التجــارب هــل نعقــد اجتامعــات اقليميــة متخصصــة يف هــذا املجــال
فهنــاك بــاد قــد طــورت قانــون االرسة بهــا يف ظــل الرشيعــة االســامية وتفس ـرات أكــر تقدمــا كيــف تــم ذلــك
مــا هــي الصعوبــات مــن كان مــن الحلفــاء وهكــذا وليــس فقــط الحصــول عــي القانــون نفســه هــو الغايــة مــن
هــذا التبــادل
هنــاك بــاد أخــري قــد حققــت مشــا ركــة سياســية للمــرأة يف الربملــان أو يف املجالــس املحليــة أكــر مــن غريهــا
كيــف تــم ذلــك ؟ مــا هــي الترشيعــات املســاعدة ومــا هــي االنشــطة االخــري ماهــي النتائــج ...الــخ
هل كان هناك استمرارية لهذه املشاركة ؟
ان املــرأة العربيــة واالفريقيــة قــد حققــت نجاحــات قــد أدت يف بعــض االحيــان ايل اســتحداث سياســات متطــورة
وايل ترشيعــات مســاندة وايل تقــدم يف موضــوع حصــول املــرأة عــي حقوقهــا وعــي تحقيــق املســاواة بني الجنســن
 .ان توثيــق هــذه التجــارب وتداولهــا واالســتفادة منهــا هــو أمــر يف غايــة الــرورة يحقــق اختصــار الوقــت يف
تجــارب مشــابهة وتكـرار العمــل املشــابهة بــدون االســتفادة مــا قــد تــم تحقيقــه وثبــت نجاحــه
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>>le Secrétaire général de la Ligue Arabe Monsieur le Président du
>> Conseil Égyptien des droits de l’Homme
>>
>> Cette manifestation est un signal majeur , pour toutes les femmes , Égyptiennes , Arabes
Africaines , mais aussi pour toutes les femmes qui dans le monde se battent jour après jour pour
leur dignité ´ pour l’égalité et trop souvent pour leur vie
>> Cette manifestation est aussi un signal majeur pour l’ensemble des Etats qui ont la
. responsabilite d’appliquer les Conventions internationales auxquelles ils sont partie
>> Cette manifestation est enfin un signal majeur pour nous tous , qui partageons une vision
.commune du progrès de l’Humanité
>>
>>> C’est un honneur pour moi , en ma qualité de Présidente du Comité Cedaw de participer
a cette réunion , a un moment si important pour l’histoire de l’Egypte et si important pour
cette partie du monde qui evoque l’une des grandes civilisations fondatrices de l’humanité . Je
remercie les organisateurs de cette manifestation importante , et je veux saluer la pertinence de
. cet échange , ici , a la veille d’un important rendez vous démocratique
>>> Je veux aussi saluer l’une des plus éminentes expertes du comite
>>>Cédaw , madame l’Ambassadrice NaelaGabr , qui par son intelligence et sa compétence ,
enrichit notre comité en lui apportant la force de ses convictions ,de ses valeurs et de sa culture .
Je salue a ses cotes l’Ambassadeur Ibrahim Salama , en charge de responsabilités importantes aux
Nations Unies , et qui fait honneur a la défense des droits fondamentaux J’ai tenu a être présente
a cette manifestation , a ce moment précis , ou l’Egypte engage sa transition démocratique .
La communauté internationale est attentive a ce processus qui doit faire sa place aux droits de
l’homme et respecter la place et le rôle des femmes dans la reconstruction d’un pays qui a connu
. de fortes épreuves , mais qui doit garder de grandes espérances
>>> C’est ce que je suis venu vous dire au nom de notre comité , en charge de l’application de
la Convention sur l’élimination de toutes les discriminations faites aux femmes qui représente
le socle fondamental des droits universels , “ l’irréductible humain “ pour reprendre la tres belle
. formule de M. BouthrosBouthros Ghali
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il est essentiel de donner un contenu effectif . Les violences , dont sont victimes les femmes
,doivent etre publiquement condamnées , faire l’objet de sanctions adaptées , appuyées sur des
. services de police et de justice formés et compétents
Cette action doit s’appuyer sur une lutte active contre les stéréotypes , et normes sociales >>>
préjudiciables au respect des droits et de l’égalité. Nous savons tous la part importante prise
par les femmes égyptiennes , mais plus généralement arabes et africaines , dans les transitions
démocratiques en cours . Leur participation active a la reconstruction politique est non
seulement un élément de justice , mais aussi de réussite sociale et économique . La dernière
recommandation de notre comité ( recommandation n° 30) touchant les femmes dans les conflits
, insiste tout particulièrement sur leur implication necessaire et active dans la vie politique , et
. leur rôle légitime dans les processus de transition
L’égalité entre les hommes et les femmes est un moteur essentiel du développement durable >>>
, un principe actif de l’activité et de l’essor économique , et en ma qualité d’ancienne ministre
de l’égalité professionnelle en France , j’ai pu mesurer l’impact positif de l’émancipation civile,
. politique et économique des femmes sur l’équilibre du pays

Les femmes , premières victimes des conflits et des crises , sont aussi les premières forces >>>
de reconstruction et de progrès . Leur place et leur rôle dans les sociétés contemporaines sont
un curseur de la démocratie et un facteur de paix . Je salue les efforts des pays réunis ici dans
leur volonté de progresser vers l’égalité entre les hommes et les femmes , en dépit des conflits qui
. affectent tragiquement les femmes dans cette partie du monde
Je veux saluerl’action conduite par la Ligue Arabe et l’Union Africaine a travers notamment >>>
le Protocole de Maputo ,, mais aussi la Declaration du Caire , textes de référence majeurs qui
s’appuient sur notre Convention et développent des principes essentiels dans les secteurs
fondamentaux de protection et de valorisation des droits des femmes.( droits civils et politiques
. ) , sante sexuelle et reproductive , émancipation économique
Je veux également souligner la force de l’action globale de >>>

: Pour être tout a fait concrete , je veux insister sur 4 principes >>

sensibilisation et d’information menée a l’échelle du continent , et l’adoption de législations >>>
fortes dans les domaines les plus sensibles , a titre d’exemple les violences sexuelles ou mutilations
génitales féminines C’est l’esprit même de l’action que nous souhaitons voir se développer , a
l’image de la Convention d’Istambul , et je ne puis qu’encourager ici ce dialogue fructueux ,
. respectueux et déterminé , entre la Ligue Arabe et l’Union Africaine

>>

>>>

La mobilisation des forces vives a l’échelle de l’Etat - >>

Notre convention , par son approche globale et transversale , constitue le cadre de référence >>>
juridique le plus adapté a la mise en œuvre des droits des femmes . Il n’existe aucune autre
convention qui définisse de manière aussi precise et exhaustive les actions necessaires au respect
. de leurs droits fondamentaux

--------------------------------------------------------------------- >>
La lutte contre les discriminations est un élément fondamental ---- >>
de l’état de droit et doit mobiliser l’ensemble des organes étatiques , dont les parlements , les >>
organes non étatiques , telles les Commissions Nationales des Droits de l’Homme , la société
.civile
>>
Un dialogue institutionnalisé a l’échelle régionale - >>
-------------------------------------------------------------------- >>
Le rôle des organisations régionales est a cet egardessentiel , ce dialogue en démontre ici >>>
l’importance et si l’ensemble de l’Afrique démontre aujourd’hui sa capacite et sa volonte de
. progrès , c’est a travers les organisations régionales que s’est souvent formalisée cette démarche
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, pays l’ont ratifiée , et très récemment l’Etat de Palestine 187 >>>
marquant ainsi la force universelle de ses dispositions , que rien ne peut legitimement >>>
opposer aux traditions , a la culture ou encore a l’histoire de chaque pays Je vous engage a
renforcer cette réflexion commune , et a poursuivre la mise en œuvre de toutes les dispositions
de la Convention Cedaw , a laquelle vous avez adhéré et a examiner le retrait des réserves qui
. en réduisent la portée
Tout d’abord a travers l’architecture constitutionnelle et législative qui doit intégrer le >>>
principe de discrimination . La discrimination fonde la violence , elle doit être combattue a ce
.titre
La référence explicite faite dans la nouvelle constitution egyptienne au principe >>>
d’égalité(art11) , et très récemment en Tunisie ,constituent des avancées notables auxquelles
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un plan , un outil statistique , une démarche par objectifs . L’exigence , l’urgence , dans tous les
. pays du monde reste l’égalité de facto , l’égalité réelle et non seulement l’égalité proclamée
>>
Un nouveau lien entre la logique du droit et la logique de - >>
developpment>>
--------------------------------------------------------------------- >>
----------------------------- >>
Le rôle des organisations régionales peut également être déterminant dans l’intégration des >>>
politiques et des objectifs de développement . A cet égard , la mise en œuvre de l’agenda post
2015 devrait réaffirmer l’objectif de l’égalité Hommes /Femmes , ainsi que l’approche transversale
. de l’égalité
Il est souhaitable que l’application de la convention soit liée aux programmes de >>>
. développement
L’objectif que nous devons partager est celui de l’efficacité et de la cohérence dans l’action >>>
, les agences des Nations Unies , l’aide internationale au développement ,les organisations
. régionales doivent contribuer a cette vision et plus encore a cette responsabilite collective
La mobilisation des moyens budgétaires internes , ou liés a l’aide publique au développement >>>
. est une priorité pour donner une pleine effectivité a cette exigence
Le ComiteCédaw est prêt et déterminé a soutenir le renforcement des capacités nationales et >>
régionales dans la mise en œuvre de politiques et d’actions adaptées . Les dialogues constructifs en
constituent un temps fort mais , nous avons a cœur de renforcer , plus avant , notre coopération
avec les Etats. , comme avec les organisations régionales , convaincus que l’égalité est, plus que
. jamais , un principe actif de progrès et de développement pour nos sociétés contemporaines
>>>

Toute initiative visant a faciliter ou a renforcer l’application de notre convention au niveau >>>
régional est positive . La valorisation du dialogue sous toutes ses formes , des modalités de
mise en œuvre des normes internationales est un progres. Je mesure ainsi les avancées réalisées
dans vos organisations regionales dans dans la conscience et l’affirmation des droits des
femmes a travers notamment l’interdiction des mutilations génitales , qui demeure une violence
fondamentale . L’approfondissement de notre convention ,le renforcement de sa visibilité , sa
mise en oeuvre , au niveau régional , a l’image de la Convention d’Istambul a l’initiative du
. Conseil de l’Europe ,constituent une démarche positive
Il est aisé de mesurer l’importance des organisations régionales dans la définition des >>>
. priorités d’action , la convergence des objectifs , et l’évaluation des résultats
Au moment ou la reforme des organes de traité vise a soutenir >>>
l’application du droit international et le soutien aux États membres>>>
nul doute que les organisations internationales et régionales ont une nouvelle responsabilité , >>>
. Je pense au renforcement des cadres d’action , de sensibilisation , a l’adoption de législations
fortes dans des domaines clé Le comiteCédaw est engagé aux cotes de UN Women , des États
membres , et des organisations générales pour apporter toute sa compétence et son expérience
dans l’application de la Convention Plus encore nous devons réfléchir a la mise en place d’outils
. nouveaux et je pense en particulier a l’utilisation de soutien numérique
>>
Une approche globale et transversale axée sur l’effectivité du - >>
droit>>
L’application de la Convention Cedaw appelle >>
une démarche globale qui recouvre l’ensemble des domaines>>
d’intervention ( législation , éducation , santé emploi , statut >>
personnel , stéréotypes ) marquant ainsi le caractère lié et>>
interactif des droits fondamentaux>>
>>
Penser , dire , fut ce avec force , l’absolue nécessité d’atteindre l’objectif d’égalité entre les>>
hommes et les femmes ne suffit pas . Il s’agit d’une obligation de résultat , qui doit s’appuyer sur
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