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متهيد

تأسســت منظمــة املــرأة العربيــة عــام  2003كواحــدة مــن املنظــات الحكوميــة املتخصصــة العاملــة يف اطــار
جامعــة الــدول العربيــة .وتعقــد منظمــة املــرأة العربيــة مؤمت ـ ًرا كل عامــن يناقــش أهــم القضايــا والتطــورات
املتعلقــة باملــرأة العربيــة ،وذلــك عــر طــرح املوضوعــات التــي تتنــاول دور املــرأة وعالقتهــا باملجتمــع واألوضــاع
التــي تؤثــر عــى تفعيــل دورهــا يف دعــم التنميــة الشــاملة يف الوطــن العــريب ،ويف إطــار تطــور النظــرة للمــرأة مــن
هــدف للتنميــة وللحاميــة ،إىل فاعــل رئيــي يف عمليــة التنميــة وشــيوع األمــن والســلم املجتمعــي.
ويف ظــل التحديــات الكبــرة التــي يواجههــا الوطــن العــريب يف اآلونــة الراهنــة ،ويف مقدمتهــا تحــدي اإلرهــاب الــذي
يتمــدد يف جســد األمــة ،وكذلــك تحــدي النزاعــات املســلحة التــي تــرب أقطــا ًرا عربيــة عــدة وتنــذر مبخاطــر
التفرقــة واالســتضعاف ،وتفــرز أزمــة إنســانية تعــد األكــر منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة ،هــي أزمــة الالجئــن
والنازحــن الذيــن تربــو أعدادهــم يف املنطقــة العربيــة عــى العرشيــن مليونًــا مبــا يشــكل ثلــث املهجريــن عــى
املســتوى العاملــي ،تتزايــد األعبــاء امللقــاة عــى عاتــق كل فــرد يف األمــة العربيــة تجــاه الحفــاظ عــى وحدتهــا
واســتقرارها ومواجهــة عوامــل التشــتت والفرقــة.
وحيــث تجــيء املــرأة عــى رأس ضحايــا العنــف واإلرهــاب ،فهــي أيضً ــا ميكــن أن تكــون ســا ًحا قويًــا يف مواجهــة
هــذه التحديــات الكبــرة التــي تهــدد األمــن القومــي العــريب مبعنــاه الشــامل.
فاملــرأة باعتبارهــا صانعــة األجيــال ومحضــن التنشــئة األوىل؛ تتحمــل مســئولية بــث قيــم حــب الوطــن واالنتــاء
واملواطنــة والتضامــن والتســامح يف نفــوس األبنــاء لتحميهــم مــن الوقــوع يف براثــن الخطــاب املتطــرف ،وتقيهــم
مــن الســلوك العنيــف ومــن ضيــق األفــق والســطحية وآفــة االســتهانة بالنفــس والوطــن والقيــم األخالقيــة.
واملــرأة باعتبارهــا جــزء مــن النخبــة املجتمعيــة ،كمثقفــة وباحثــة وعاملــة وإعالميــة وأديبــة وســيدة أعــال ...إلــخ،
عليهــا دور أســاس يف تعزيــز الوعــي العــام بأهميــة التضامــن االجتامعــي عــى املســتوى الوطنــي والتضامــن العــريب
عــى مســتوى األمــة ،وذلــك مــن خــال نشــاطها الفــردي ونشــاطها العــام يف الجمعيــات واملؤسســات التــي تنخــرط
بهــا.
وقــد أثبتــت املــرأة خــال ســنوات التحــول التــي عاشــتها الــدول العربيــة والتــي متثلــت يف ثــورات وإصالحــات
مختلفــة ،أنهــا جديــرة بتحمــل املســئولية حــن تــوكل لهــا وحــن يســمح لهــا املجتمــع بالحركــة الحــرة ألداء واجبهــا
نحــو الوطــن .فقــد اضطلعــت املــرأة بــأدوار رائعــة يف كافــة حــركات التغيــر واإلصــاح ،تجــاوزت األدوار التقليديــة
التــي رســختها الثقافــة املجتمعيــة الســلبية ،ذلــك مــا شــهده العــامل أجمــع حــن هبــت املــرأة العربيــة مطالبــة
بتحقيــق التنميــة والعدالــة االجتامعيــة ملجتمعاتهــا ،وداعيــة للحفــاظ عــى كيــان ووحــدة دولهــا يف مواجهــة
دعــاوي االنقســام والتفتيــت.
واليــوم تحتــاج الــدول العربيــة إىل كامــل ثروتهــا البرشيــة وعــى رأســها النســاء الــايئ ال يشــكلن نصــف املجتمــع
فحســب ،بــل هــن مســئوالت عــن املجتمــع بــأرسه حــارضه ومســتقبله ،فقــد أصبــح لزا ًمــا أن تؤخــذ أدوار املــرأة يف
االعتبــار وأن تدمــج احتياجاتهــا ووظائفهــا يف ســائر السياســات التنمويــة التــي تضطلــع بهــا الــدول ،لضــان اســتثامر
ســائر الطاقــات البرشيــة العربيــة وبنــاء حائــط ردع لحاميــة األمــن القومــي العــريب مــن التهديــدات املحيطــة بــه.
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وعليــه ،ارتــأت منظمــة املــرأة العربيــة أن توظــف مؤمترهــا العــام الســادس نحــو الرتكيــز عــى األدوار الجديــدة
التــي عــى املــرأة االضطــاع بهــا ملواجهــة مختلــف التحديــات ،والرتكيــز كذلــك عــى مــا يجــب عــى الدولــة القيــام
بــه ملســاعدة املــرأة عــى أداء هــذه األدوار الجديــدة واملشــاركة الفاعلــة ســواء يف العمليــات التنمويــة املجتمعيــة
أو يف النضــال القومــي املســتمر ضــد مخاطــر كــرى مثــل اإلرهــاب واالنقســام.
عقــد املؤمتــر برعايــة فخامــة الســيدة /رونــاك عبــد الواحــد مصطفــى ،رئيســة منظمــة املــرأة العربيــة يف دورتهــا
الســابعة ( ،)2017-2015بالقاهــرة يومــي  14-13ديســمرب  .2016شــارك يف أعــال املؤمتــر وفــود رســمية رفيعــة
املســتوى مــن الــدول العربيــة ،ومــن جامعــة الــدول العربيــة ،باإلضافــة إىل عــدد كبــر مــن الشــخصيات العامــة
العربيــة والدوليــة ،ورؤســاء وممثــي املؤسســات الدوليــة واإلقليميــة ،والخ ـراء واألكادمييــون وممثــي منظــات
املجتمــع املــدين ،املعنيــون بالنهــوض باملــرأة العربيــة.
شــهدت الجلســة االفتتاحيــة عــرض فيلـ ًـا وثائق ًيــا عــن تاريــخ ونشــأة املنظمــة ،كــا شــهدت الجلســة توزيــع املنح
البحثيــة ملنظمــة املــرأة العربيــة يف العلــوم االجتامعيــة لعــام  2016والتــي تقــدم ألفضــل أطروحــات املاجســتري
والدكتــوراه املهتمــة مبناقشــة قضايــا املــرأة ،كــا تــم تكريــم فريــق اللجنــة العلميــة للمؤمتــر الــذي قــام بــاإلرشاف
عــى األوراق البحثيــة املقدمــة ،والتــي بلــغ عددهــا  19ورقــة بحثيــة أع ّدهــا نخبــة مــن الباحثــن والخـراء العــرب.
كــا تضمنــت أعــال املؤمتــر تنظيــم “مائــدة مســتديرة حول دور ســيدات األعــال يف تحقيــق التمكــن االقتصادي
للمــرأة” ،وذلــك بالتعــاون مــع بنــك التنميــة األفريقــي ،وإطــاق “العــدد األول للصالــون الثقــايف ملنظمــة املــرأة
العربيــة” بعنــوان “املــرأة العربيــة وصناعــة التغيــر :األدوار الجديــدة للمــرأة” مبشــاركة لفيــف مــن الشــخصيات
العامــة والفنانــن واإلعالميــن.
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األهداف واحملاور-:
أهداف املؤمتر:

كان هــدف املنظمــة مــن وراء هــذا املؤمتــر إبـراز األدوار الجديــدة التــي يجــب أن تضطلــع بهــا املــرأة يف مواجهــة
التحديــات الكبــرة التــي يواجهــا الوطــن العــريب ،والتــي تتمثــل يف كونهــا قــوة منتجــة وركيــزة هامــة يف منــع
التطــرف واالنحــراف لــدى األجيــال الجديــدة ،وترســيخ النظــرة إىل دور املــرأة كمســاهم أســايس يف اإلصــاح
والبنــاء والتغيــر ،مــع إدمــاج حقيقــي للمــرأة واحتياجاتهــا وخصوصياتهــا يف السياســات التنمويــة لتحقيــق تقــدم
املجتمعــات ،وهــو األمــر الــذي يســتوجب توعيــة القامئــن عــى صنــع الق ـرارات نحــو كيفيــة متكــن املــرأة مــن
االضطــاع باملهــام واألدوار امللقــاة عــى عاتقهــا.
وعليه يهدف املؤمتر إىل-:
 -1التعريــف بــأدوار املــرأة يف بنــاء مجتمعاتهــا ســواء يف مراحــل االســتقرار أو يف املراحــل االنتقاليــة ،مــع إلقــاء
الضــوء عــى أهميــة دورهــا يف تحقيــق األمــن القومــي ملجتمعاتهــا.
 -2الدعــوة إىل تعزيــز دور املــرأة يف اإلصــاح والتغيــر ،وتربيــة أجيــال وطنيــة وقوميــة لحاميــة األوطــان،
والعمــل عــى القضــاء عــى التحديــات التــي تواجــه الدولــة يف هــذا الشــأن.
 -3الدعــوة إىل ثقافــة مجتمعيــة جديــدة تحــرم املــرأة وأدوارهــا عــى أســس املســاواة والعدالــة ،واعتبــار املــرأة
ثــروة برشيــة تســتفيد بهــا الــدول يف زيــادة الدخــل العــام واإلنتــاج.
حماور املؤمتر:

تنــاول املؤمتــر الســادس ملنظمــة املــرأة العربيــة عــدة موضوعــات تــم طرحهــا مــن خــال الواقــع الحــايل لــدور
املــرأة العربيــة يف مجتمعاتنــا ،وقــد تــم تقســيم املؤمتــر إىل خمســة محــاور رئيســية تتنــاول موضوعــات :املــرأة
العربيــة ولحظــات التغيــر الحاســمة؛ حيــث يتــم البحــث يف طبيعــة وحجــم مشــاركة املــرأة يف ف ـرات الح ـراك
املجتمعــي التــي شــهدتها املنطقــة العربيــة ،ويف مــدى قبــول املجتمــع لحـراك النســاء يف املجــال العــام ،إضافــة إىل
البحــث فيــا خلفــه عــدم اســتقرار بعــض األوطــان مــن عواقــب وخيمــة تتحملهــا املــرأة مــع الرجــل وتــرزخ تحــت
أعبائهــا السياســية واالقتصاديــة واملعيشــية.
وعــى الجانــب الســيايس ،يناقــش أحــد محــاور املؤمتــر موضــوع املــرأة يف مواقــع صنــع القـرار ،حيــث يرصــد واقــع
متثيــل املــرأة يف الربملانــات العربيــة ،يف ميــدان القضــاء ،ويف املراكــز العليــا ويف الهيــاكل التنفيذيــة ملحاولــة تبيــان
تطــور حضــور املــرأة يف تلــك املواقــع ،والعوامــل املؤثــرة عليــه.
ويف املجــال االقتصــادي ،يتنــاول محــور تفعيــل دور املــرأة يف مســارات االقتصــاد الوطنــي واقــع املشــاركة االقتصادية
للمــرأة يف الــدول العربيــة املختلفــة ،والسياســات الحكوميــة الخاصــة بإدمــاج احتياجــات املــرأة ومــدى مراعــاة
البعــد االجتامعــي لــدى تطبيــق أجنــدة التنميــة املســتدامة عــى املســتوى الوطنــي يف كافــة األهــداف الـــ ،17ســعيًا
إلبـراز األدوار املختلفــة التــي تؤديهــا املــرأة والتــي تبقــى غــر معروفــة ،أو غــر مســجلة.
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وعــى صعيــد مواجهــة العنــف واإلرهــاب ،يتنــاول أحــد محــاور املؤمتــر اإلطــار القانــوين ملكافحــة العنــف ضــد
املــرأة وتحليــل االسـراتيجيات ذات الصلــة ،كــا يطــرح امكانيــة قبــول خطــاب تنويــري حــول املــرأة مــع البحــث
يف منظومــة األفــكار واألفعــال واملؤسســات التــي ميكنهــا أن تواجــه خطــاب متطــرف ،وأحيانًــا إرهــايب ،يقــي عــى
فــرص النهــوض باملــرأة.
كــا خصــص املؤمتــر محــو ًرا حــول املــرأة وبنــاء الســام يبحــث يف مــدى اســتجابة املنطقــة العربيــة ملنظومــة
القـرارات األمميــة يف موضــوع املــرأة واألمــن والســام وعــى رأســها القـرار رقــم  1325الصــادر عــن مجلــس األمــن
عــام .2000
شــهدت جلســات املؤمتــر تقديــم مداخلــة حيــة مــن القاضيــة /تغريــد حكمــت ،قــايض دويل (محكمــة مجرمــي
الحــرب) مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،عــن تجربتهــا كأول امــرأة عربيــة مســلمة شــاركت يف محاكمــة املتهمــن
بارتــكاب جرائــم اإلبــادة الجامعيــة يف يوغســافيا وروانــدا مــع ذكــر التحديــات التــي واجهتهــا يف ســبيل تحقيــق
النجــاح يف مجــال عملهــا.
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يف بدايــة فعاليــات الجلســة االفتتاحيــة ،دعــت الســفرية /مرفــت تــاوي ،املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة،
الحضــور إىل الوقــوف دقيقــة حــدا ًدا عــى ضحايــا حــادث التفجــر الغاشــم الــذي نفذتــه جامعــات ارهابيــة
خسيســة واســتهدف املصلــن يف الكنيســة امللحقــة بالكاتدرائيــة املرقســية بالعباســية ،مؤكــدة عــى أن األمــة قــادرة،
بوحدتهــا ،وبقيــم اإلنتــاء والتضامــن التــي غرســتها األمهــات يف نفــوس األبنــاء عــى مواجهــة اإلعتــداء والتغلــب
عليــه وتجفيــف منابعــه الفاســدة.
وأشــارت الســفرية /مرفــت تــاوي يف كلمتهــا االفتتاحيــة إىل أن املؤمتــر الســادس
للمنظمــة يبعــث بعــدة رســائل إىل املجتمعــات العربيــة ،وصانعــي السياســات
العامــة ،وهــي رســائل كاشــفة عــن وضعيــة النســاء العــرب ،ومــا أحرزتــه بعــد
ســنوات مــن الثــورات واالحتجاجــات واملطالــب وكاشــفة أيضً ــا عــن التحديــات
مســتقبل ،مؤكــدة عــى أن الثقافــة
ً
وعــن فــرص تعزيــز وتطويــر أدوار املــرأة
املجتمعيــة التقليديــة مــا زالــت تفــرض قيــو ًدا كبــرة عــى األدوار الجديــدة التــي
تضطلــع بهــا املــرأة ،والتــي تســتدعي توظيــف كافــة اإلمكانــات لتعزيزهــا ،فقــد برز
دور املــرأة العربيــة الكبــر يف الدفــاع عــن األمــن القومــي لدولهــا ،كــا يتعاظــم دور املــرأة يف تحقيــق االســتقرار
االقتصــادي واالجتامعــي ومحاربــة التطــرف ومواجهــة اإلرهــاب يو ًمــا بعــد يــوم ،وهــو مــا يدعــو الجميــع للعمــل
نحــو إطــاق قــدرات وإمكانــات النســاء العــرب للقيــام بكافــة األدوار املنوطــة بهــا .كــا أشــارت ســيادتها إىل أهــم
السياســات واآلليــات الواجــب اتباعهــا يف هــذا الصــدد ،ويــأيت يف مقدمتهــا إدمــاج احتياجــات املــرأة يف السياســات
املاليــة واإلقراضيــة للمؤسســات البنكيــة واالســتثامرية ،تبنــي املوازنــات املســتجيبة للنــوع يف السياســات العامــة
الوطنيــة ،تســخري تكنولوجيــا املعلومــات لتحســن أوضــاع النســاء الفق ـرات واملهمشــات يف العــامل العــريب...
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وأكّــدت ســيادتها عــى أن االســتثامر يف النســاء والفتيــات يف املجــاالت الحياتيــة املختلفــة (التعليــم -الصحــة-
العمــل )...يــؤدي إىل زيــادة الدخــل القومــي وتحقيــق العديــد مــن األهــداف القوميــة الكــرى؛ مثــل الحــد مــن
تســارع الزيــادة الســكانية.
ويف ختــام كلمتهــا ،توجهــت املديــرة العامــة للمنظمــة بوافــر الشــكر لرئيســة املنظمــة يف دورتهــا الحاليــة فخامــة
الســيدة /رونــاك عبــد الواحــد مصطفــى ،وإىل حكومــة جمهوريــة مــر العربيــة وبخاصــة وزارة الخارجيــة املرصيــة
ووزارة الداخليــة املرصيــة ،لحســن تعاونهــم يف توفــر كافــة اإلمكانــات الالزمــة النعقــاد املؤمتــر ،كــا وجهــت
ســيادتها الشــكر الجزيــل للحضــور متمنيــة أن يحقــق املؤمتــر أهدافــه يف ســبيل رفعــة املــرأة العربيــة.
وجــاء يف كلمــة فخامــة الســيدة /رونــاك عبــد الواحــد مصطفــى ،عقيلــة رئيــس
جمهوريــة العــراق ،رئيســة منظمــة املــرأة العربيــة ،والتــي ألقتهــا بالنيابــة
عنهــا ســعادة املهندســة الدكتــورة ذكــرى علــوش أمــن بغــداد وعضــو املجلــس
التنفيــذي ملنظمــة املــرأة العربيــة ،التأكيــد عــى رضورة مســاهمة قــادة الــرأي
العــام والنخــب الدينيــة والثقافيــة واالجتامعيــة واإلعالميــة يف التوعيــة بــدور
النســاء العربيــات يف اإلصــاح والتغيــر وبنــاء الــدول الحديثــة ،مــع العمــل عــى
تعزيــز دور الترشيعــات الدســتورية والقانونيــة الضامنــة لقيــام املــرأة العربيــة بأدوارهــا ،واســتدامة أدائهــا لتلــك
األدوار ،خاصــة يف ظــل مــا تشــهده املنطقــة مــن أوضــاع صعبــة .كــا أشــارت ســيادتها إىل أهميــة التصــدي لظاهــرة
العنــف ضــد املــرأة ،تلــك الظاهــرة التــي باتــت ترتفــع وتريتهــا نتيجــة لعــدم االســتقرار الــذي تشــهده بعــض بلــدان
املنطقــة ،وهــو األمــر الــذي تعــاين فيــه املــرأة بدرجــة أكــر مــن الرجــل لكونهــا األضعــف عــى ســلم الحقــوق
واألقــل امتــاكًا ملصــادر القــوة االجتامعيــة .كــا أعربــت ســيادتها عــن فخرهــا واعتزازهــا مبنظمــة املــرأة العربيــة
ومــا تقــوم بــه مــن دور مشــهود يف خدمــة قضايــا املــرأة ،مــن خــال مــا تقدمــه مــن برامــج عمــل تهــدف إىل متكــن
املــرأة ودعــم حقوقهــا عــى كافــة املســتويات السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة ،داعيــة إىل دعــم
املنظمــة بكافــة الوســائل املاديــة واملعنويــة املمكنــة....
وألقــى ســعادة الســفري /بــدر الديــن عــايل ،األمــن العــام املســاعد ورئيــس قطــاع
الشــؤون االجتامعيــة بجامعــة الــدول العربيــة كلمــة معــايل األمني العــام للجامعة
والتــي أعــرب فيهــا عــن تقديــر ســيادته للــدور الــذي تقــوم بــه منظمــة املــرأة
العربيــة يف إطــار التعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة لدعــم قضايــا النســاء
وتعزيــز دورهــم يف مختلــف املجــاالت ،مؤكـ ًدا عــى أنــه قــد أصبــح مــن الثوابــت
عــدم إمكانيــة إحـراز تقــدم يف مســارات تنمويــة شــاملة إالّ باعتبــار املــرأة رشيــك
أســايس وداعــم حقيقــي يف كل ربــوع املنطقــة ،مشـ ًرا إىل أن الــدور الــذي قامــت بــه النســاء يف املنطقــة العربيــة
مــن املحيــط إىل الخليــج خــال العقــد األخــر يف الحفــاظ عــى األوطــان والتمســك بوحدتهــا ومجابهــة التحديــات
ومحاربــة اإلرهــاب والتصــدي لالحتــال هــو دور قــد شــهد لــه العــامل بــأرسه.
كــا تنــاول ســيادته يف عرضــه جهــود جامعــة الــدول العربيــة يف مجــال متكــن وإدمــاج ومشــاركة املــرأة ،مؤك ـ ًدا
عــى احتاللــه ســلم أولويــات عمــل الجامعــة.
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فيــا ألقــت فخامــة الســيدة /ناديــة رفعــت ،عقيلــة رئيــس املجلــس الرئــايس
لدولــة ليبيــا كلمــة أعربــت فيها عــن خالــص تعازيهــا لحكومة وشــعب جمهورية
مــر العربيــة يف شــهداء التفجــر اإلرهــايب الــذي وقــع بالكنســية املرقســية .كــا
أشــارت ســيادتها إىل أهميــة موضــوع املؤمتــر الســادس ملنظمــة املــرأة العربيــة
الــذي يلقــي الضــوء عــى دور املــرأة العربيــة يف مرحلــة التحــوالت الكــرى التــي
تشــهدها املنطقــة العربيــة وهــو الــدور الــذي تــزداد الحاجــة إليــه يف ســبيل
تحقيــق التامســك االجتامعــي ومحاربــة التطــرف واإلرهــاب ،وشــددت عــى
رضورة دعــم خطــاب مســتنري حــول املــرأة يف مواجهــة الخطــاب املتطــرف.
كــا تقدمــت ســعادة األســتاذة /فريــال ســامل رئيســة وفــد دولــة فلســطني،
بخالــص تعازيهــا إىل الشــعب املــري يف ضحايــا حادث تفجري الكنيســة املرقســية
بالعباســية ،مؤكــدة عــى ثقتهــا يف أن تلــك األحــداث املؤســفة لــن تزيــد الشــعب
املــري إالّ إرصا ًرا عــى مواجهــة اإلرهــاب والقضــاء عليــه .ونقلــت ســيادتها
تحيــات ســيدة فلســطني األوىل الســيدة /أمينــة عبــاس (أم مــازن) إىل فخامــة
رئيســة املنظمــة وإىل الحضــور جمي ًعــا .كذلــك وجهــت ســيادتها تحيــة خاصــة
إىل املنظمــة واملديــرة العامــة وطاقــم العمــل ملجهوداتهــم املخلصــة يف ســبيل عقــد املؤمتــر الســادس للمنظمــة
رغــم املعيقــات والتحديــات التــي تشــهدها املنطقــة العربيــة للتأكيــد عــى رضورة اســتكامل مســار تنميــة ومتكــن
املــرأة العربيــة ،وهــو املســار الــذي أطلقتــه املنظمــة منــذ تأسيســها .مشــرة إىل اعتزازاهــا بالعنــوان املتقــدم الــذي
اختارتــه املنظمــة ملؤمترهــا الســادس والــذي يعــر عــن تطلعــات املــرأة العربيــة املتناســب مــع أدوراهــا ،مؤكــدة
عــى أن منظمــة املــرأة العربيــة قــد أصبحــت رص ًحــا عرب ًيــا رياديًــا يف العــامل العــريب ،مشــيدة بإنجازاتهــا يف مجــال
دعــم قضايــا املــرأة يف شــتى املجــاالت وال ســيام يف لفــت النظــر إىل مــا تعانيــه النســاء العربيــات الالجئــات وتقديــم
املســاعدة لهــن ،والحــرص عــى تقديــم رشح لواقعهــن يف مختلــف املحافــل اإلقليميــة والدوليــة ،مشــرة إىل مــا
تعانيــه املــرأة الفلســطينية مــن عذابــات اللجــوء منــذ عــام .1948
كــا وجهــت ســيادتها الدعــوة للــدول والحكومــات إىل تقديــم مزيــد مــن الدعــم إىل منظمــة املــرأة العربيــة
الســتكامل دورهــا يف مجــال رفعــة املــرأة العربيــة ونهضتهــا باعتبارهــا املظلــة العربيــة الجامعــة للمــرأة العربيــة
وباعتبارهــا رافعــة املتينــة لتعزيــز مشــاركة املــرأة وصيانــة حقوقهــا وصــولً إىل مــا ينبغــي أن تكــون عليــه ،وهــو
مــا يدفــع إىل تك ـرار توجيــه الدعــوة النضــام باقــي الــدول العربيــة إىل عضويــة املنظمــة.
كــا أعربــت معــايل الوزيــرة /نزيهــة العبيــدي رئيســة وفــد الجمهورية التونســية
عــن اعتزازهــا بــدور منظمــة املــرأة العربيــة يف االضطــاع بقضايــا يف غايــة
األهميــة فيــا يتعلــق بنهضــة املــرأة العربيــة ،وهــو ما تجســد يف اختيــار موضوع
مؤمترهــا الســادس ،والــذي يطــرح دور النســاء العربيــات يف مســارات اإلصــاح،
مشــرة إىل أهميــة إعــادة قــراءة التاريــخ العــريب ألجــل اكتشــاف اإلســهامات
التــي قدمتهــا -وال ت ـزال -تقدمهــا املــرأة العربيــة يف مختلــف املجــاالت.
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وتناولــت ســيادتها الحديــث عــن التجربــة التونســية يف مجــال متكــن املــرأة مشــرة إىل كونهــا ليســت تجربــة وليــدة
الحــارض ،حيــث شــهدت بدايتهــا يف القــرن الرابــع الهجــري مبدينــة القــروان ،يف إشــارة إىل الصــداق القــرواين ،الــذي
أســس ملــا نالتــه املــرأة التونســية مــن خصوصيــة يف قوانــن األحــوال الشــخصية ..ومــع امتــداد التاريــخ ويف عــام 1956
وضــع الرئيــس التونــي الحبيــب بورقيبــة اللبنــة الرئيســية يف مجــال متكــن املــرأة التونســية واملتمثلــة يف إصــدار
مجلــة األحــوال الشــخصية التــي نظمــت األحــوال داخــل األرسة ومنعــت تعــدد الزوجــات ومكنــت املجتمــع التونــي
مــن الحديــث عــن االحـرام املتبــادل بــن الزوجــن خــال األرسة ،مــرو ًرا بتجربــة املــرأة التونســية منــذ انــدالع الثــورة
ومــا تالهــا مــن أحــداث كادت أن تفقــد املــرأة التونســية مكتســباتها لــوال شــموخها وإرادتهــا وإميانهــا بإنســانيتها
وبعــدم الرتاجــع عــن حقهــا يف إنســانيتها ،فخرجــت املــرأة التونســية باملاليــن لتنتخــب الدميوقراطيــة والكرامــة والحق
والقانــون ،وهــو مــا يؤكــد عــى دور املــرأة يف الحفــاظ عــى مكتســباتها ويف تحقيــق النهضــة يف أوضاعهــا.
كــا عرضــت ســيادتها ملبــادرة تونســية فريــدة مــن نوعهــا تتمثــل يف توفــر التدريــب ألعضــاء الحكومــة التونســية
عــى مقاربــة النــوع االجتامعــي ،كــا نوهــت باملبــادرة الخاصــة بتنظيــم يــوم دويل للتعاطــي اإلعالمــي مــع صــورة
املــرأة والطفولــة.
ويف كلمــة رئيســة الوفــد الســوداين ،أعربــت الدكتــورة /رجــاء حســن خليفــة ،عــن
خالــص تعازيهــا للشــعب املــري يف ضحايــا الحــادث االرهــايب الغــادر الذي اســتهدف
كنيســة العباســية ،متمنيــة ملــر دوام األمــان والســام.
وأشــارت ســيادتها إىل نجــاح منظمــة املــرأة العربيــة يف عقــد مؤمترهــا الســادس تحــت
عنــوان دور النســاء يف الــدول العربيــة ومســارات اإلصــاح والتغيــر ،مؤكــدة عــى أن
مســارات اإلصــاح والتغيــر تتطلــب أدوار كبــرة لكافــة النســاء بالــدول العربيــة ،حيــث ال ميكــن إمتــام عمليــات
اإلصــاح والتغيــر دون وجــود رشاكــة حقيقيــة بــن النســاء والرجــال ،وهــو مــا يوجــب رضورة متتــع النســاء بالعدالة
واملســاواة واملشــاركة الكاملــة يف الحيــاة العامــة.
وأشــارت ســيادتها إىل أن املــرأة الســودانية تتمتــع مبشــاركة قويــة عــى صعيــد الربملــان وف ًقــا للقانــون والدســتور
وبنســبة تصــل إىل ( ،)%30وكذلــك بالجهــاز التنفيــذي ويف النقابــات واالتحــادات املهنيــة ،آملــة أن يتحقــق للمــرأة
الســودانية نســبة مشــاركة عاليــة مامثلــة يف األحـزاب السياســية .كــا أشــارت ســيادتها أنــه حــن طرحــت مبــادرة
الحــوار الوطنــي منــذ مــا يقــرب مــن العــام ونصــف العــام ،متــت دعــوة كافــة القــوى السياســية واملجتمعيــة مــن
النســاء والرجــال ،ومــن جمعيــات أهليــة ومنظــات مدنيــة للتباحــث حــول قضايــا الســام واألمــن واالقتصــاد
والترشيعــات والعالقــات الخارجيــة ،وكانــت هــذه املبــادرة مبثابــة واق وحامــي للمجتمــع الســوداين لتجــاوز
الخالفــات والرصاعــات ،مشــرة إىل أنــه يتــم العمــل حاليًــا عــى إدخــال بعــض التعديــات بالدســتور تضمــن حاميــة
وتأكيــد مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة وحاميتهــا مــن كافــة أشــكال العنــف.
وتحدثــت معــايل الوزيــرة /غــادة وايل ،وزيــرة التضامــن االجتامعــي بجمهوريــة مــر
العربيــة عــن تقديرهــا الختيــار قضيــة دور النســاء يف الــدول العربيــة ومســارات
اإلصــاح والتغيــر ،مؤكــدة عــى أن هــذه القضيــة متــس كل امــرأه عربيــة التــي
تواجــه اليــوم الكثــر مــن التحديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة الهائلــة
التــي فرضتهــا مســارات التغيــر يف أوطاننــا ،ومشــرة إىل الحاجــة للحديــث عــن
التغيـرات ودور املــرأة فيهــا خاصــة وأن مــر تتشــح بالســواد بعــد أن تعرضــت إلرهــاب غاشــم أخــذ فيــا أخــذ
 32ســيدة مرصيــة مــن مختلــف األعــار .مؤكــدة عــى أن املــرأة هــي أوىل ضحايــا اإلرهــاب دو ًمــا فهــي أم الشــهيد
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وهــي زوجــة الشــهيد الــذي يستشــهد أثنــاء قيامــه بــدوره ســواء كان يف الرشطــة أو القــوات املســلحة ،وهــي
الضحيــة التــي استشــهدت حينــا اغتالتهــا يــد الغــدر والخســة وهــي تصــي يف بيــت اللــه.
وعــن دور املــرأة يف مواجهــة اإلرهــاب ،أكّــدت ســيادتها عــى أن املــرأة هــي األم واملعلمــة التــي تــريب أوالدهــا عــى
قبــول اآلخــر واحرتامــه واحـرام الحيــاة والتســامح والرحمة.
واســتعرضت ســيادتها رسي ًعــا مســرة الرائــدات املرصيــات الــايت نشــطن منــذ آواخــر القــرن التاســع عــر للمطالبة
بحقوقهــن ونجحــن يف انت ـزاع بعــض مطالبهــن وحقوقهــن مثــل الحــق يف التعليــم والعمــل واألجــر املتســاوي
والحــق يف الرتشــح واالنتخــاب يف املجالــس النيابيــة .واســتطردت بعــرض مســرة املــرأة املرصيــة خــال الســنوات
األخــرة التــي شــهدت حـراكًا شــعبيًّا كبـ ًرا أ ّدى إىل نشــوب ثورتــن كبريتــن شــاركت فيهــا املــرأة املرصيــة مشــاركة
عظيمــة ،مــا أســس الســتجابة دســتور  2014لكثــر مــن مطالــب املــرأة املرصيــة ،ويف تحقيــق نتائــج هامــة مثــل
حصــول املــرأة عــى  90مقعــد يف الربملــان املــري.
ويف كلمــة اململكــة املغربيــة ،التــي ألقتهــا الســيدة /فاطمــة الزهــراء بابــا أحمــد،
مستشــارة بديــوان وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ،أعربــت
ســيادتها عــن اعت ـزاز املغــرب باملشــاركة يف فعاليــات املؤمتــر الســادس للمنظمــة،
وتقديــره للجهــود املبذولــة مــن قبــل رئاســة املنظمــة وإدارتهــا العامــة برعايــة فخامــة
الســيدة رئيســة املنظمــة .كــا أبــرزت الكلمــة الفرصــة الكبــرة التــي ســيطرحها
املؤمتــر الســادس ملنظمــة املــرأة العربيــة إلقامــة حــوار بنــاء ولتقييــم املســارات ورصــد التحديــات التــي تواجــه
املــرأة العربيــة مــن أجــل تعزيــز دورهــا اإليجــايب يف عمليــات اإلصــاح باعتبارهــا نصــف املجتمــع ،وهــي املحطــة
التــي يتــم التأكيــد مــن خاللهــا عــى املــرأة كمدخــل أســايس للتغيــر ورفــع الوعــي الحضــاري العــام للمجتمــع
ككل .مؤكــدة عــى وجــود املــرأة املغربيــة يف قلــب اإلصالحــات العميقــة وتحتــل مواقــع متقدمــة يف مختلــف
املجــاالت يف ظــل قيــادة ملكيــة رشــيدة وإرادة سياســية قويــة ،مــا أســس لتحقيــق إنجــازات كبــرة عــى املســتوى
الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي .ويف الختــام ،أكّــدت ســيادتها عــى أن منظمــة املــرأة العربيــة ســوف تكــون
أكــر عز ًمــا مواصلــة العمــل الــدؤوب مــن أجــل أن تقــوم املــرأة العربيــة بدورهــا املنشــود.
ونقلــت معــايل الوزيــرة الدكتــورة /فاطمــة بنــت حبيــب ،رئيســة وفــد الجمهوريــة
اإلســامية املوريتانيــة تحيــات فخامــة حــرم رئيــس الجمهوريــة الســيدة /مريــم بنــت
أحمــد امللقبــة تكــر ،متقدمــة باســم فخامتهــا وباســم الوفــد املوريتــاين بجزيل الشــكر
إىل حكومــة جمهوريــة مــر العربيــة عــى كــرم الضيافــة ،كام تقدمــت بتهنئــة فخامة
الســيدة /رونــاك عبــد الواحــد مصطفــى لرئاســة املنظمــة وانعقــاد أعــال املؤمتــر
الســادس للمنظمــة ،كــا أكّــدت ســيادتها عــى أهميــة موضــوع املؤمتــر ملــا ســيوفره مــن توثيــق لــدور املــرأة
العربيــة يف املرحلــة الراهنــة وســبل وآليــات اســتثامر تلــك األدوار يف معركــة البنــاء والتعمــر .وقدمــت ســيادتها
عــرض موجــز لإلصالحــات التــي قامــت بهــا الحكومــة املوريتانيــة بهــدف إرشاك النســاء ومتكينهــن يف مختلــف
األصعــدة واملجــاالت ،ســواء املؤسســية أو الحقوقيــة ومجــال تعزيــز املشــاركة السياســية والتمكــن االقتصــادي
للمــرأة ،مشــرة إىل أن الدســتور املوريتــاين يضمــن املســاواة بــن جميــع املواطنــن دون متييــز ،كــا أن موريتانيــا
قــد صادقــت عــى جميــع املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة باملــرأة والفتــاة باإلضافــة إىل وضــع وتنفيــذ
مجموعــة مــن االس ـراتيجيات والسياســات وبرامــج العمــل الخاصــة بتمكــن املــرأة.
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ويف ختــام كلمتهــا ،أكّــدت ســيادتها باســم فخامــة حــرم رئيــس الجمهورية اســتعداد موريتانيــا التام للمشــاركة بفعالية
يف كل مــا مــن شــأنه دعــم منظمــة املــرأة العربيــة .وقدمــت ســيادتها وافــر الشــكر إىل حكومــة وشــعب جمهوريــة
مــر العربيــة عــى حســن التنظيــم وكــرم الضيافــة ،وإىل املديــرة العامــة للمنظمــة.
كــا شــارك الســيد /روجيــه نكــودو دانــغ رئيــس الربملــان األفريقــي بكلمــة يف الجلســة
االفتتاحيــة ،أشــاد فيهــا بــدور منظمــة املــرأة العربيــة يف النهــوض بأوضــاع املــرأة
العربيــة ،كــا أشــاد ســيادته مبوضــوع املؤمتــر وبــاألدوار الكبــرة امللقــاة عــى عاتــق
املــرأة يف املجتمعــات العربيــة .مؤكــ ًدا عــى دور املــرأة الحيــوي يف إرســاء الســام
واالســتقرار والتنميــة وداع ًيــا لالعــراف بحقــوق املــرأة مــن خــال متســك املــرأة
نفســها بتلــك الحقــوق وتصديهــا لكافــة أشــكال العنــف املــارس ضدهــا ،وموج ًهــا الدعــوة إىل املــرأة العربيــة
لالطــاع عــى تجربــة املــرأة األفريقيــة التــي حققــت تقد ًمــا يف الحصــول عــى العديــد مــن حقوقهــا ،كذلــك دعــى
ســيادته املــرأة العربيــة إلقامــة تحالــف مــع املــرأة األفريقيــة لتحقيــق التضامــن وتبــادل الخ ـرات.
وتحدثــت الســيدة الفاضلــة /جيهــان الســادات مشــيدة بأهميــة املوضــوع وبخاصــة
حــرص املؤمتــر عــى القــاء الضــوء عــى معانــاة املــرأة يف ظــل النزاعــات والحــروب
التــي تشــهدها املنطقــة ،مؤكــدة عــى أهميــة هــذه القضيــة ورضورة العمــل عــى
مــد يــد العــون لالجئــات والنازحــات الــايت يتحملــن ظروفًــا إنســانية مريــرة .كذلــك
أشــارت ســيادتها إىل أهميــة الــدور الــذي يلعبــه الخطــاب االجتامعــي عــن املــرأة
وأدوارهــا ،وأكّــدت عــى أهميــة تســليط الضــوء عــى مســاهامت املــرأة يف املجــاالت كافــة ،وكــذا مــا تقدمــه املــرأة
مــن تضحيــات ومعانــاة يف مخــاض التغيــر الصعــب ومــا يكتنفــه مــن تدهــور يف ظــروف األمــن ويف مــوارد الــرزق.
وأكّــد الدكتــور /ســعد الديــن الهــايل يف كلمتــه عــى املكانــة العظيمــة التــي تحتلهــا
املــرأة العربيــة عــى مــدار العصــور وعــى دورهــا يف التقــدم مبجتمعاتهــا إىل األمــام
مؤكــ ًدا عــى قدرتهــا عــى مواجهــة كافــة التحديــات التــي تواجههــا مــن تطــرف
وإرهــاب .مســتن ًدا إىل أن األنوثــة مل تعــد عقــدة أو عقبــة مجتمعيــة ..ال يف الــرق وال
يف الغــرب بــل صــارت إنســانًا يبنــي ويعمــر كســائر بنــي آدم.
وقدمــت الســيدة ،Nam Hee Kim /رئيســة مؤسســة International Women's
را عــن املؤسســة الدوليــة التــي تعمــل يف مجــال متكــن
 Peace Groupعرضً ــا مختـ ً
املــرأة وتحمــل زمــام املبــادرة يف بنــاء الســام ،مؤكــدة عــى دور املــرأة يف تأمــن ســامة
املجتمــع والحفــاظ عــى األمــن القومــي ،ويشــهد عــى ذلــك أمثلــة عديــدة لبلــدان
حققــت فيهــا التنميــة معــدالت أكــر اســتقرا ًرا يف ظــل إعـراف بــأدوار املــرأة بهــا .كــا
قدمــت ســيادتها التحيــة للمديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة عــى دعوتهــا للمشــاركة يف مؤمترهــا الســادس
مؤكــدة عــى اســتعدادها لتقديــم املســاعدة يف دعــم مجهــودات املنظمــة.
وقــد شــهدت فعاليــات الجلســة االفتتاحيــة للمؤمتــر ،عــرض فيلـ ًـا تســجيل ًيا عــن نشــأة منظمــة املــرأة العربيــة
ودورات رئاســتها التــي تولتهــا عــدد مــن الســيدات األُول للــدول العربيــة األعضــاء.
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تــم تكريــم واالحتفــاء بالفائزيــن بالجوائــز الســنوية التــي تقدمهــا املنظمــة ،وذلــك تقديـ ًرا وتشــجي ًعا منهــا لــكل
مــن يســاهم بإضافــة فكريــة ق ّيمــة لقضايــا املــرأة .ويف هــذا اإلطــار تحتفــي املنظمــة بالباحثــن يف دراســات املــرأة
بهــدف تشــجيعهم وتحفيزهــم عــى اقتحــام هــذا املجــال واالســتمرار فيــه .وقــد تــم اختيــار األبحــاث الفائــزة
عــن طريــق لجنــة علميــة متخصصــة يف مجــال العلــوم االجتامعيــة مــن الــدول العربيــة األعضــاء باملنظمــة ،وقــد
عكفــت اللجنــة عــى دراســة األبحــاث املتقدمــة ،وذهبــت املنــح إىل أطروحتــن علميتــن حيــث:

* فــازت باملركــز األول الباحثــة /آالء عــاد كــال ،مــن جامعــة القاهــرة  -جمهوريــة مــر العربيــة ،عــن
أطروحــة ماجســتري بعنــوان :املــرأة بــن اســتدماج الثقافــة الذكوريــة وإعــادة انتاجهــا ،دراســة تطبيقيــة عــى
بعــض رشائــح املجتمــع املــري.

* وفــازت باملركــز الثــاين الباحثــة /فريــدة مقــدود ،مــن جامعــة أبو القاســم ســعد اللــه – الجمهوريــة الجزائرية
الدميقراطيــة الشــعبية ،عــن أطروحــة دكتــوراه بعنــوان :عمــل املــرأة يف املؤسســات األمنيــة الجزائريــة،
الواقــع والصعوبــات -املــرأة الرشطيــة منوذ ًجــا.
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قامــت الســفرية /مرفــت تــاوي ،املديــرة العامــة للمنظمــة بتكريــم اللجنــة العلميــة للمؤمتــر ،حيــث وجهــت
ســيادتها وافــر الشــكر والتقديــر إىل املستشــار الدكتــور /عــاء التميمــي ،مديــر إدارة الشــؤون القانونيــة بجامعــة
الــدول العربيــة رئيــس اللجنــة.

وإىل كل من الدكتور /راجي البيايت ،واألستاذ /فتحي محمد أعضاء اللجنة.

وقــد قامــت املديــرة العامــة للمنظمــة بتقديــم شــهادات تكريــم ألعضــاء اللجنــة العلميــة تقديــ ًرا وعرفانًــا

مبجهوداتهــم الكبــرة يف ســبيل إنجــاح أعــال املؤمتــر الســادس للمنظمــة ،حيــث قامــت اللجنــة العلميــة بــاإلرشاف
عــى األوراق البحثيــة املقدمــة وتولــت مهــام التواصــل مــع الخـراء معــدي األوراق البحثيــة منــذ مراحــل ترشــيحهم
وتكليفهــم وحتــى انتهائهــم مــن إعــداد أوراقهــم.
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ً

ثانيا -:جلسات العمل

عــى مــدار يومــن ،ناقــش املؤمتــر خــال خمــس جلســات  19ورقــة بحثيــة قدمهــا نخبــة مــن الباحثــن العــرب
مــن مختلــف الــدول العربيــة :األردن -تونــس -الجزائــر -الســودان -العـراق -ســلطنة عــان -فلســطني -الكويــت-
لبنــان -ليبيــا -مــر -املغــرب -موريتانيــا -اليمــن.
طرحــت األوراق البحثيــة العديــد مــن القضايــا التــي تتعلــق مبســتقبل املــرأة العربيــة يف ظــل املتغـرات املحليــة
واإلقليميــة التــي تشــهدها املنطقــة ،كــا ناقشــت الواقــع القيمــي والثقــايف ومــدى تأثــره عــى دور املــرأة يف
اإلصــاح والتغيــر ،وعرضــت لآلثــار الناجمــة عــن العنــف والنزاعــات املســلحة وانعكاســاتها عــى املــرأة.
وفيام ييل ملخص لألوراق البحثية املقدمة يف كل جلسة-:
اجللسة األوىل :املرأة العربية وحلظات التغيري احلامسة

ترأست الجلسة معايل الوزيرة /نزيهة العبيدي
وزيرة املرأة واألرسة والطفولة بالجمهورية التونسية
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وعرضت يف هذه الجلسة ثالثة أوراق بحثية-:
الورقة األوىل :املرأة العربية يف إطار ضغوط الدفع حنو التغيري

الباحث :الدكتور /عيل الدين هالل – جمهورية مرص العربية
تهــدف هــذه الورقــة إىل إب ـراز الــدور الفاعــل للمــرأة يف الثــورات واالحتجاجــات ،التــي ســميت يف ذلــك الوقــت
"ثــورة الربيــع العــريب" ،ثــم الكشــف عــن مــا جنتــه املــرأة مــن مشــاركتها الرجــال يف هــذه األحــداث ،فــكان
الســؤال املحــوري إىل أي مــدى كان مــن شــأن التغـرات ومبــادرات اإلصــاح الســيايس واالجتامعــي إحــداث تغيــر
موضوعــي يف أحــوال املــرأة العربيــة؟
إن الورقــة تشــر إىل أنــه قــد حدثــت تغـرات يف القواعــد املنظمــة لتمثيــل املــرأة يف املؤسســات السياســية ،ولكــن
الصــورة العامــة لهــا لألســف ظلــت دون تغيــر محســوس .وترصــد الورقــة أوضــاع املــرأة العربيــة خــال الفــرة مــن
 2011إىل  2016والتغـرات التــي طــرأت عليهــا ،وتوضــح املفارقــات بــن التوقعــات واآلمــال مــن جهــة ،ومامرســات
الواقــع مــن جهــة أخــرى ..ويستشــهد البحــث بنصــوص مــن الخطــاب الرســمي العــريب ،خاصــة الدســاتري العربيــة،
واالس ـراتيجيات الداعمــة للمــرأة ،ووثائــق املؤمت ـرات العربيــة .ويــي ذلــك مناقشــة املشــاركة السياســية للمــرأة
يف هــذه األحــداث ،والتغــر يف الدســاتري والقوانــن –إن وجــد -وكذلــك وضعيــة النســاء يف الربملــان واألحــزاب
السياســية..
هــذه الورقــة ال تقتــر فقــط عــى دول شــهدت ثــورات أو انتفاضــات جامهرييــة واســعة ،وإمنــا امتــدت إىل الــدول
العربيــة األخــرى التــي اتخــذت اإلصــاح التدريجــي منه ًجــا لهــا ،مثــل األردن والجزائــر واملغــرب ودول الخليــج
العــريب.
ينتقــل البحــث بعــد ذلــك إىل تنــاول مــؤرشات التمكــن االقتصــادي للنســاء ،وكان مــن أبرزهــا عــدم تجــاوز
مســاهمة املــرأة العربيــة يف ســوق العمــل لنســبة ( ،)%23مبــا يحملــه ذلــك مــن انعكاســات اقتصاديــة واجتامعيــة..
ثــم ينتقــل البحــث إىل تنــاول ظاهــرة التهميــش االجتامعــي للمــرأة يف التعليــم والتوظيــف واإلعــام ،ثــم غيــاب
األمــن الــذي دفــع أعــداد كبــرة – خاصــة مــن النســاء واألطفــال -للنــزوح واللجــوء..
إن البحــث يف النهايــة يســأل مــاذا بعــد؟ فالتوقعــات واآلمــال التــي عقدتهــا املــرأة العربيــة إبــان فــرة الثــورات
واالنتفاضــات الشــعبية فاقــت بكثــر مــا تحقــق مــن نتائــج ،وأرجــع البحــث ذلــك لعــدة عوامــل ،أبرزهــا الفـراغ
الــذي تركــه الســقوط الرسيــع لبعــض األنظمــة ،واالنــزالق إىل رصاعــات مســلحة وحــروب داخليــة ،واســتمرار
عقليــة الهيمنــة الذكوريــة ..وكل ذلــك يتطلــب –مــن وجهــة نظــر البحــث -طــرح قضايــا املــرأة يف عالقتهــا بتحقيــق
مبــدأ املواطنــة وإدراك الفجــوة القامئــة بــن الحقــوق السياســية مــن جانــب ،والحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة،
والعمــل عــى ايجــاد قواســم مشــركة بــن النســاء.
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الباحث :األستاذ /فخري أحمد القطارنة -اململكة األردنية الهاشمية
تتحــدث ورقــة البحــث عــن مشــاركة املــرأة العربيــة ،يف الســنوات األخــرة ،فيــا عرف بـــــ "ثــورات الربيــع العريب"،
وكانــت محــركًا وفاعــاً أساســ ًيا يف االحتجاجــات التــي هــزت املنطقــة العربيــة ..فالنســاء نزلــن إىل الشــوارع
واملياديــن يطالــن – إىل جانــب الرجــال -بالحــق يف الدميقراطيــة والعدالــة االجتامعيــة والحريــة واملســاواة ،..كــا
كانــت مشــاركة النســاء الفتــة لالهتــام يف اســتخدام وتوظيــف تطبيقــات اإلنرتنــت ووســائل االتصــال االجتامعــي
لتعزيــز الوعــي والدفــاع عــن حريــة الــرأي وعــن حــق العيــش بكرامــة.
يف خــال هــذه الفــرة تعرضــت النســاء للعنــف يف تونــس ومــر ،ثــم يف ليبيــا واليمــن وســوريا بشــكل أكــر
وأضخــم ،ويف دول عربيــة أخــرى مثــل البحريــن واملغــرب ،تفــرزت حــركات احتجاجيــة أخــرى ّإل أن الحكومــات
والقيــادات اســتجابت للضغــوط مــن خــال عمليــة إصالحيــة ســلمية.
تتحــدث ورقــة البحــث عــن أنــه رغــم التقــدم الــذي أحرزتــه املــرأة ،وقدرتهــا عــى املشــاركة يف الحـراك الســيايس،
إال أنهــا مل يتحقــق لهــا اإلنصــاف املطلــوب ،بــل حــدث تــآكل للمكاســب التــي حققتهــا املــرأة العربيــة ..وتزايــد
هــذا الرتاجــع عــن حقــوق ومكاســب النســاء يف ضــوء تصاعــد الحــركات الدينيــة السياســية ،كفاعــل عــى الســاحة
العربيــة ،باإلضافــة إىل اشــتعال العنــف املســلح والتيــارات اإلرهابيــة املتطرفــة.
تتحــدث الورقــة عــن تغـرات يف ترشيعــات ودســاتري عربيــة ،وعــن تغــر نســبة متثيــل املــرأة يف الربملــان ،ومشــاركتها
يف املناصــب الوزاريــة ،إلّ أن كل ذلــك أقــل مــن املأمــول ،ومل يتناســب مــع كثافــة الحـراك املجتمعــي ...وهــو مــا
يتطلــب إحــداث تغيــر ثقــايف مجتمعــي ميهــد ملشــاركة أكــر فاعليــة مــن جانــب النســاء ..ومــن هنــا مطلــوب
جهــود أكــر لتغيــر عقليــة املجتمــع تجــاه دور املــرأة ،ولتكــن البدايــة مــن التعليــم واإلعــام..
ُ
الورقة الثالثة :البعد الثقايف ملشاركة املرأة

الباحث :الدكتور /عيل ليلة -جمهورية مرص العربية
تركــز ورقــة البحــث عــى الثقافــة باعتبارهــا أكــر مكونــات املجتمــع محوريًــا ،ليــس فقــط ألنهــا تنظــم التفاعــل
االجتامعــي ،ولكــن باعتبارهــا توجــه ســلوكياتهم يف مختلــف مجــاالت الحيــاة ،وهــي مصــدر للضوابــط وصياغــة
الســلوك ،عــر مؤسســات التنشــئة االجتامعيــة.
الثقافــة -ومبعنــى مجموعــة األفــكار واآلراء التــي تتشــكل مــن منظومــة القيــم واألع ـراف والتقاليــد -هــي مؤثــر
رئيــي عــى قضيــة العنــف إزاء املــرأة ..كــا أن املشــاركة التــي تتأثــر مبفهــوم الدميقراطيــة ،واملواطنــة واملســاواة
بــن البــر ،أعاقــت مشــاركة املــرأة يف مختلــف املجــاالت ..ومــن ثــم فــإن ورقــة البحــث هــذه ،تســعى إىل تبيــان
األبعــاد الثقافيــة التــي تحــدد نظــرة املجتمــع إىل املــرأة ،وتحــدد أيضً ــا -وتؤثــر ســل ًبا -عــى مشــاركتها االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،ويــرز الباحــث أهميــة إحــداث تغيــر ثقــايف مجتمعــي ،يفتــح البــاب لتوســيع مشــاركة املــرأة
العربيــة ،وتفعيــل قيــم ومعــاين املواطنــة.
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اجللسة الثانية :املرأة يف مواقع صنع القرار

ترأست الجلسة معايل الوزيرة الدكتورة /فاطمة بنت حبيب
وزيرة الشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية

شـهـــدت هـــذه الـجـلســـة عـــرض ورقتـــن بحثيتـــن باإلضافـــة إىل تقديـم شـــهادة حيـة مـــن القـاضـــي الـدولـي
السيـــدة /تغريــد حكمــت.
الورقة الرابعة :رصد وحتليل التغري يف وضعية املرأة يف عملية صنع القرار والسياسات

الباحثة :الدكتورة /رجاء حسن خليفة – جمهورية السودان
تقــوم هــذه الورقــة برصــد وتحليــل مشــاركة املــرأة العربيــة يف مختلــف املواقــع العامــة مبــا يشــمل األجهــزة
التنفيذيــة مثــل الــوزارات واملؤسســات الترشيعيــة والربملانــات ،والهيئــات القضائيــة والعدليــة والدبلوماســية،
واألجهــزة املهنيــة والنقابيــة ومنظــات املجتمــع املــدين واألحــزاب السياســية.
وقــد كشــفت الورقــة أن الصــورة اإلجامليــة ملشــاركة املــرأة تعتــر إيجابيــة نســبيًا نظـ ًرا الرتفــاع معــدالت املشــاركة
بوجــه عــام .وإن ظلــت دون املســتوى املأمــول بكثــر نظ ـ ًرا العتبــارات ثقافيــة باألســاس .وأبــرزت الورقــة متيــز
املــرأة امللحــوظ يف بعــض املجــاالت مثــل القضــاء يف دول بعينهــا مثــل الجزائــر وتونــس ولبنــان .كــا أشــارت إىل
اإلرتفــاع يف مشــاركة املــرأة عــى الصعيــد الربملــاين ال ســيام بعــد اعتــاد عــدد مــن الــدول لصيغــة (الكوتــا) وأوردت
مــا ذكــره التقريــر العــريب الرابــع لألهــداف األلفيــة للعــام ( )2013مــن أن مســتوى متثيــل املــرأة يف الربملانــات
العربيــة ارتفــع إىل ( )%12.7عــام  2012مقابــل ( )%20عــى الصعيــد العاملــي ،و( )%18عــى مســتوى العــامل
النامــي.

21
18

“دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري”
الورقــة اخلامســة :واقــع املــرأة العراقيــة بعــد عــام  2003وســبل مشــاركتها يف صنــع واختــاذ

القــرارات ورســم السياســات احلكوميــة

الباحثة :األستاذة /مي حمودي الشمري -جمهورية العراق
تتنــاول هــذه الورقــة قضيــة مهمــة وهــي فعاليــة دور املــرأة العراقيــة يف كل مــن الســلطة الترشيعيــة والتنفيذيــة
والقضائيــة ،خاصــة يف ظــل نظــام (الكوتــا) الــذي اعتمــده الدســتور العراقــي الصــادر يف عــام  ،2005كــا تعــرض
الورقــة ألهــم معوقــات متكــن املــرأة العراقيــة سياسـ ًيا.
تشــر الورقــة إىل متتــع املــرأة العراقيــة بالعديــد مــن املزايــا املمنوحــة لهــا وفــق دســتور  ،2005هــذا باإلضافــة إىل
مصادقــة الحكومــة العراقيــة عــى الفقــرة ( )16مــن اتفاقيــة ســيداو التــي تنــص عــى منــح املــرأة املتزوجــة مــن
أجنبــي الجنســية ألبنائهــا ،كــا تــم اعتــاد العمــل وفــق القـرار  1325الصــادر عــن األمــم املتحــدة ،وإنشــاء مراكــز
الرشطــة املجتمعيــة التــي تهتــم باملــرأة ،وتــدار مــن قبــل نســاء مــن أجــل ضــان حصــول املــرأة العراقيــة عــى
الحاميــة والرعايــة القانونيــة الصحيحــة بصــورة مجانيــة مدعومــة مــن الحكومــة.
وعــى الرغــم مــا ســبق مــا زالــت املــرأة العراقيــة تواجــه العديــد مــن املعوقــات املؤثــرة عــى مشــاركتها يف الحيــاة
السياســية عامــة ،يــأيت يف مقدمتهــا تــردي األوضــاع األمنيــة بالبــاد ،ومجموعــة مــن العــادات والتقاليــد املؤثــرة
بشــكل ســلبي عــى الصــورة الذهنيــة للمــرأة العراقيــة ،باإلضافــة إىل ضعــف األداء الســيايس للمــرأة العراقيــة
خاصــة يف ظــل عــدم إســهام األح ـزاب السياســية يف تطويــر كوادرهــا النســائية وتأهيلهــا لتــويل املواقــع القياديــة.
كــا أوردت الورقــة مجموعــة مــن التجــارب الدوليــة والعربيــة الخاصــة بتطبيــق نظــام (الكوتــا) يف األنظمــة
االنتخابيــة الوطنيــة ،مشــرة إىل أن وجــود عــدد أكــر مــن النســاء تحــت قبــة الربملــان ميكــن أن ميهــد لرتكيــز
االنتبــاه أكــر لقضايــا النســاء.
وطرحــت الورقــة يف الختــام مجموعــة مقرتحــات لتفعيــل دور املــرأة العراقيــة يف الحيــاة السياســية منهــا بــذل
مزيــد مــن االهتــام بتعليــم املــرأة ،توجيــه املؤسســات التعليميــة بــرورة االهتــام بنــر ثقافــة حقــوق اإلنســان
والدميقراطيــة واملســاواة بــن أفــراد املجتمــع ،إنشــاء مراكــز بحثيــة يف الجامعــات العراقيــة لدراســات املــرأة،
وتفعيــل اسـراتيجية النهــوض بواقــع املــرأة يف العـراق ،تشــجيع النســاء يف االنخـراط بالعمــل الســيايس وفــق نظــام
(الكوتــا) واالهتــام بتطويــر الــذات مــع إعــداد برامــج تدريبيــة تســاهم يف تنميــة قــدرات ومتكــن املــرأة يف العمــل
ضمــن الســلطات الثــاث يف العـراق.
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شهادة حية مقدمة من القاضي الدويل والسيناتور  /تغريد حكمت
اململكة األردنية اهلامشية

قدمــت الســيدة /تغريــد حكمــت نبــذة عــن حياتهــا املهنيــة يف مجــال القانــون
والقضــاء عــى الصعيــد املحــي والــدويل ،كــا تطرقــت ســيادتها للحديــث عــن
أهــم التحديات(املهنيــة والعامــة) التــي واجهتهــا وكيــف متكنــت مــن التغلــب
عليهــا ،ولعــل كان أبرزهــا إصابــة ســيادتها مبــرض الرسطــان وقدرتهــا عــى مواجهتــه
والتعامــل معــه.
وقــد أثــار حديــث ســيادتها إعجــاب الحضــور الــذي أكّــد يف مداخالتــه عــى كــون ســيادتها قــدوة ومنــوذج للمــرأة
األردنيــة والعربيــة الطموحــة واملؤهلــة ،كــا أكّــد الحضــور عــى مــا تحتويــه تجربتهــا الطويلــة مــن معــاين للجــد
واملثابــرة ومــا تســتطيع للمــرأة العربيــة تحقيقــه مــن تقــدم يف حياتهــا عــى مختلــف األصعــدة.
وعــى الصعيــد املحــي كانــت ســيادتها أول قاضيــة يف األردن وفتحــت املجــال بذلــك واسـ ًعا أمــام عـرات النســاء
األردنيــات لتــويل مثــل هــذه املناصــب الرفيعــة ،ونتيجــة ملــا حققتــه ســيادتها مــن نجــاح تــم اختيارهــا عــى
الصعيــد الــدويل وعــى أعــى مســتويات القضــاء لتكــون قاضيــة يف محكمــة الجنايــات الدوليــة ولعــدة ســنوات،
شــاركت خاللهــا يف محاكــات كثــرة خاصــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب وخاصــة يف أفريقيــا.
ومنظمــة املــرأة العربيــة إذ تفخــر بدعــوة ســعادة القاضيــة /تغريــد حكمــت للحديــث عــن تجربتهــا الشــخصية
واملهنيــة يف مجــال العمــل القانــوين ،لتتــرف بنــر شــهادتها الحيــة املقدمــة ضمــن فعاليــات املؤمتــر الســادس عىل
املوقــع اإللكــروين الخــاص باملنظمــة لتعكــس صــورة حيــة عــن قــدرات املــرأة األردنيــة والعربيــة ومــا تســتطيع
تقدميــه يف املجــال الخــاص والعــام.
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اجللسة الثالثة :تفعيل دور املرأة يف مسارات االقتصاد الوطني

ترأست الجلسة سعادة األستاذة /فريال سامل
مستشارة يف الرئاسة الفلسطينية

شهدت هذه الجلسة تقديم خمسة أوراق بحثية هي-:

الورقة السادسة :مؤشرات املشاركة االقتصادية للمرأة يف االقتصاد الرمسي وغري الرمسي

الباحثة :الدكتورة /هبة الليثي -جمهورية مرص العربية
تســجل الباحثــة يف مقدمــة هــذا العمــل ،أن هنــاك تطــورات إيجابيــة تحققــت بــا شــك ،يف مســار املــرأة العربيــة،
ولكــن مــن املهــم تحقيــق دفعــات لألمــام ،ومواجهــة التحديــات التــي تواجههــا خاصــة مــا تعلــق مبكافحــة الفقــر
مــن جانــب ،وتحقيــق سياســة حامئيــة شــاملة للنســاء متتــد إىل االقتصــاد الرســمي وغــر الرســمي .وبعــد تنــاول
الورقــة بإيجــاز املفاهيــم األساســية للتمكــن االقتصــادي ،اســتعرضت "عالقــة االرتبــاط الدائريــة" بــن املشــاركة
االقتصاديــة للمــرأة وعــدة عوامــل ،أبرزهــا :أميــة النســاء ونقــص فــرص التأهيــل والتدريــب لهــا ،عــدم ملكيــة
املــرأة لألصــول املاديــة املنتجــة ،وعــدم توافــر خدمــات االئتــان ومتويــل املرشوعــات الصغــرة للمــرأة ،وارتفــاع
معــدالت البطالــة بــن النســاء.
ومــن أهــم مــا تناولتــه ورقــة البحــث هــذه ،مــؤرشات املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة يف االقتصــاد الرســمي وغــر
الرســمي :فأشــارت إىل أن نســبة عاملــة املــرأة قــد ارتفعــت مــن ( )%9يف الــدول العربيــة عــام  1980إىل ()%27
عــام  ،2013ومــع ذلــك فــإن هــذه النســبة متثــل نصــف النســبة العامليــة .كــا تشــر الورقــة إىل أن نســبة مســاهمة
املــرأة بأجــر إىل إجــايل العاملــن بأجــر يف القطــاع غــر الزراعــي ال تزيــد هــي األخــرى عــى ( )%27مــن اإلجــايل..
كذلــك تســجل الورقــة "هشاشــة" وضعهــا يف األعــال العائليــة غــر مدفوعــة األجــر ( )%40مــن إجــايل العامــات
يف مـــر مثــاً) .كـــذلك تسجـــل الـورقـــة ارتفـــاع معــدالت البطالــة بــن اإلنــاث (مقارنــة بــدول العــامل) أكــر مــن
الـذكـــور ،وهـــو يتــراوح مـــا بيـــن ( )%10كحــــد أدنــــى و( )%38.5كحـــد أقصـــى ..مـــع مالحظـــة االرتفـــاع بني
الشبـــاب -خاصــة اإلنــاث -يف املنطقــة العربيــة.
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ويف النهايــة ،تســتعرض هــذه الورقــة مــؤرشات الفجــوة النوعيــة للمشــاركة االقتصاديــة ،وتصــل إىل مجموعــة مــن
التوصيــات املهمــة لتعزيــز املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ،خاصــة مــا تعلــق بالتعامــل مــع األزمــات ،مــن منظــور
إحــداث تــوازن بــن اآلثــار العاجلــة لسياســات تتوجــه للمترضريــن األكــر فقــ ًرا ،واآلثــار طويلــة املــدى عــى
التنميــة بــكل أبعادهــا ..وتوجــه التوصيــات اهتاممهــا إىل القطــاع غــر الرســمي ،وإىل التنميــة الريفيــة ،وبنــاء
حاميــة اجتامعيــة ذات كفــاءة وفاعليــة.
الورقة السابعة :متكني املرأة كإحدى آليات إدماج احتياجات املرأة يف جمال التنمية البشرية

الباحث :الدكتور /فيصل حمد املناور -دولة الكويت
تهــدف هــذه الورقــة إىل الكشــف عــن مــدى كفــاءة وفعاليــات السياســات الحكوميــة يف مختلــف الــدول العربيــة
فيــا يتعلــق بإدمــاج املــرأة يف عمليــة التنميــة ،وتفعيــل أدوارهــا .ومــن ثــم تهتــم هــذه الورقــة باملــؤرشات الدولية،
والتطــورات التــي تشــهدها األلفيــة الثالثــة يف إمكانــات قيــاس عــدم املســاواة املرتبــط بنــوع الجنــس.
وتشــر الورقــة إىل أن هنــاك ثالثــة أبعــاد سياســية للتمكــن ،وهــي :املشــاركة يف صنــع القـرار الســيايس ،واملشــاركة
يف صنــع القـرار االقتصــادي ،والســيطرة عــى املــوارد ....هــذه األبعــاد هنــاك توافــق بخصوصهــا ،وضمــن مــؤرشات
أخــرى ،للتعبــر عــن حالــة النســاء يف املنطقــة العربيــة.
وتناقــش الورقــة حالــة التهميــش للنســاء يف املنطقــة ،ومحدوديــة مشــاركتها يف العمليــة التنمويــة ،حتــى وإن
اختلفــت املــؤرشات مــن بلــد إىل آخــر .ومــن جانــب آخــر تركــز عــى قضيــة النســاء الفق ـرات املعيــات ألرس
ومداخــل متكــن املــرأة.
إن البحــث يركــز عــى أهميــة التشــاركية بــن القطاعــات الثــاث :الحكومــة ،القطــاع الخــاص ،و القطــاع األهــي)
يف إطــار خطــة تنمويــة متكاملــة ،قامئــة عــى توزيــع األدوار ،وتوافــر املســاءلة واملحاســبية.
كــا يركــز البحــث عــى إعــداد موازنــات مســتجيبة للنــوع االجتامعــي ،تدخــل يف اعتبارهــا احتياجــات النســاء،
والتــي تختلــف حتــى داخــل البلــد الواحــدة ،كــا يهتــم البحــث ببنــاء قــدرات املؤسســات الحكوميــة وغــر
الحكوميــة ،واالســتناد عــى سياســات شــاملة للنهــوض باملــرأة ،والخدمــات الصحيــة والتعليميــة والتثقيفيــة املتاحــة
لهــا ،وتبنــي سياســات شــاملة ،ويف الوقــت نفســه تطويــر مهــارات وقــدرات النســاء لتأهيلهــن للعمــل واالعتــاد
عــى الــذات.
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“دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري”
الورقة الثامنة :إدماج احتياجات املرأة و املنظور االجتماعي واالقتصادي التنموي

الباحث :الدكتور /فارس مسدور -الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية
تشــر الورقــة يف مقدمتهــا إىل أن املــرأة العربيــة هــي الحلقــة األضعــف التــي تعجــز عــن مواجهــة مختلــف
األزمــات التــي متــر بهــا املنطقــة العربيــة ،خاصــة مــا تعلــق باألوضــاع االقتصاديــة وزحــف الفقــر.
ثــم تؤكــد الورقــة عــى أن الحكومــات العربيــة عليهــا أن متكــن النســاء مــن األدوات التي تجعــل متكينهــا االقتصادي
ممك ًنــا وواقع ًيــا ،وأن تــرز احتياجــات املــرأة – وتدمجهــا -يف كل برامجهــا االجتامعية واالقتصادية والسياســية.
إن الورقــة تســتهدف إدمــاج احتياجــات املــرأة العربيــة ضمــن االس ـراتيجيات الحكوميــة مبــا يعــزز مــن دورهــا
التنمــوي ،ومــن ثــم تطــرح الورقــة عــدة نقــاط أبرزهــا مــا تعلــق مبــدى مراعــاة الربامــج التنمويــة ملبــدأ تكافــؤ
الفــرص ،دور مؤسســات املجتمــع املــدين يف ســد الثغـرات ،وبعــض الخـرات العربيــة إلدمــاج احتياجــات النســاء يف
الربامــج االجتامعيــة و االقتصاديــة.
وتقــرح الورقــة يف النهايــة عــدة توصيــات أبرزهــا إنشــاء بنــك املــرأة العربيــة ،واســتحداث قاعــدة بيانــات
للمرشوعــات التنمويــة الناجحــة لرائــدات االعــال ،وتوجيــه اهتــام مخطــط ووا ٍع لتدريب النســاء عــى مرشوعات
القــروض الصغــرة ،وإعــداد املوازنــات املســتجيبة للنــوع االجتامعــي.
الورقــة التاســعة :مؤشــرات املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة (يف االقتصــاد الرمســي وغــر الرمســي)،
احلالــة الفلســطينية

الباحث :األستاذ /محمد رشيعة -دولة فلسطني
تهــدف هــذه الورقــة إىل تحليــل واقــع مشــاركة املــرأة الفلســطينية يف قطــاع األعــال ،حيــث تناقــش وضــع
املــرأة يف ســوق العمــل الفلســطيني ،ودور املؤسســات الحكوميــة والخاصــة يف زيــادة مشــاركة املــرأة يف االقتصــاد
الفلســطيني ،وذلــك وفــق أحــدث اإلحصــاءات املتوافــرة.
وقــد أشــارت البيانــات الــواردة إىل أن ( )%10.9مــن األرس ترأســها إنــاث يف فلســطني ،كــا أن النســاء الفلســطينيات
يســاهمن يف ( )%44مــن دخــل األرسة ،وبــأن ( )%13مــن األرس تعتمــد بشــكل كامــل عــى دخــل النســاء ،ومــع
ذلــك تظــل مشــاركة املــرأة الفلســطينية يف االقتصــاد مشــاركة ضئيلــة مقارنــة باملعايــر العامليــة وحتــى اإلقليميــة
عــى الرغــم مــن قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ إنشــائها بســن القوانــن والترشيعــات التــي تســاهم يف
تعزيــز مشــاركة املــرأة يف كل مناحــي الحيــاة مبــا فيهــا مســاهمتها يف االقتصــاد املحــي .وتشــر الورقــة إىل عــدة
أســباب يف هــذا الصــدد ،مــن أهمهــا انخفــاض معــدل النمــو االقتصــادي الفلســطيني ،واالرتبــاط القــري بالتبعيــة
لالقتصــاد اإلرسائيــي ،عــدم توافــر شــبكات حاميــة اجتامعيــة لعمــل النســاء مــا يؤثــر ســل ًبا عــى االســتقرار
الوظيفــي لهــن.
وتخلــص الورقــة إىل مجموعــة توصيــات مهمــة ،يــأيت يف مقدمتهــا رضورة تشــجيع النســاء للبــدء بإنشــاء مشــاريع
خاصــة بهــن وتطويرهــا ،وتوفــر حوافــز إضافيــة للمبــادرات الرياديــة النســائية ،زيــادة عضويــة النســاء يف مجالــس
الــركات الكــرى والبنــوك ،وكذلــك زيــادة عضويــة النســاء يف مجالــس مؤسســات القطــاع الخــاص واملجالــس
املشــركة بــن القطــاع الخــاص والعــام ،مــع زيــادة تدريــب وتأهيــل النســاء وتزويدهــن مبهــارات وكفــاءات جديــدة
تزيــد يف قــدرة تنافســهن يف ســوق العمــل.
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املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية
الورقة العاشرة :حمددات مساهمة املرأة االقتصادية يف اجملتمع العماني :دراسة حتليلية وكمية

الباحثة :األستاذة /أصيلة الزرعية -سلطنة عامن
إن تبعيــة املــرأة للرجــل يف األرسة ال ٌعامنيــة التقليديــة تعــد نتا ًجــا صاف ًيــا لتفاعــل منظومــة القيــم والتقاليــد األبويــة
والذكوريــة الســائدة ،وهــو مــا مكــن الرجــل للقيــام بــأدوار محوريــة داخــل أرستــه ومجتمعــه ،وكان قـرار مشــاركة
املــرأة يف العمــل خــارج نطــاق األرسة ،ضمــن خيــارات الرجــل.
ولكــن عمليــة التطــور والتحديــث التــي لحقــت باملجتمــع ال ُعــاين ،أحدثــت تغ ـرات عميقــة وجذريــة يف بنيــة
األرسة ويف مكانــة املــرأة ومشــاركتها االجتامعيــة واالقتصاديــة ...إن هــذه الدراســة التــي تســتند عــى نتائــج ميدانية
وتعتمــد عــى االســتبيان ،قــد كشــفت عــن مواقــف أفـراد العينــة (أربــاب األرس مــن مختلــف الرشائــح االجتامعيــة
واالقتصاديــة) مــن عمــل النســاء ومشــاركتهن االقتصاديــة والدوافــع الرئيســية لخــروج املــرأة للعمــل ،واملهــن
املفضلــة للنســاء يف املجتمــع ال ُعــاين ،إذن هــي دراســة ترصــد االتجاهــات املجتمعيــة إزاء عمــل املــرأة.
إن أهــم مــا جــاءت بــه الدراســة هــو ارتفــاع نســبة املؤيديــن لعمــل املــرأة ( ،)%43مــع إشــارة ( )%47.4مــن
العينــة أن املوافقــة تتحــدد يف ضــوء طبيعــة العمــل .كذلــك فــإن اقـراب نســبة مــن يــرون أن املــرأة هــي مصــدر
الق ـرار ،قــد اقــرب مــن ( ،)%50وجــاءت املســاهمة يف اقتصاديــات األرسة ،والرغبــة يف خدمــة املجتمــع ،وتأكيــد
الــذات يف أولويــة الدوافــع الرئيســية لعمــل املــرأة.
إن هــذه الدراســة تخلــص إىل أن هنــاك تغ ـرات عميقــة يف املجتمــع ال ُعــاين ،وأن االتجاهــات العامــة للموافقــة
عــى عمــل املــرأة تشــهد ارتفا ًعــا كبـ ًرا ،مقارنــة بنتائــج دراســات ســابقة ..ثــم تؤكــد الدراســة عــى أهميــة تدريــب
وتأهيــل النســاء ال ُعامنيــات القتحــام مجــاالت عمــل جديــدة.
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“دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري”
اجللسة الرابعة :املرأة وبناء السالم

ترأست الجلسة معايل الوزيرة الدكتورة /النا مامكغ ،اململكة األردنية الهاشمية

ضمــت هــذه الجلســة خمســة أوراق بحثيــة ،باإلضافــة إىل تقديــم مداخلتــن مــن كل مــن نائــب رئيــس البعثــة
اليابانيـ�ة لـ�دى جمهوريـ�ة مـصر العربيـ�ة ،وممثلـ�ة برنامـ�ج األمـ�م املتحـ�دة للمسـ�توطنات البرشيـ�ة( (�UNHABI
 ،)TATوبيــان ذلــك كالتــايل-:
الورقة احلادية عشر :استجابة املنطقة العربية لقرار جملس األمن  1325بشأن املرأة واألمن والسالم

الباحثة :الدكتورة /سارة محمود العرايس -الجمهورية اليمنية
تتنــاول هــذه الورقــة بالــرح والتحليــل منظومــة ق ـرارات مجلــس األمــن الخاصــة باملــرأة واألمــن والســام بــد ًءا
مــن الق ـرار  1325لعــام  2000ومجموعــة الق ـرارات التاليــة لــه (وهــي :الق ـرار رقــم  1820لعــام  ،2008ورقمــي
 1888و 1889لعــام  2009والق ـرار رقــم  1960لعــام  .2010والق ـرار  2106لعــام  2013والق ـرار رقــم  2122لعــام
.)2013
وفصلــت الورقــة يف التحديــات التــي تواجــه تطبيــق هــذه القـرارات عــى املســتويني الــدويل والعــريب .وتلفــت إىل
ّ
عــدم مواءمــة االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان بشــكل عــام وحقــوق املــرأة عــى وجــه الخصــوص
مــع القوانــن الوطنيــة للــدول العربيــة .وتوضــح أن هنــاك مســاهامت عربيــة لتفعيــل قـرار مجلــس األمــن ،1325
ســواء عــى املســتوى اإلقليمــي مــن خــال وضــع االسـراتيجية اإلقليميــة لحاميــة املــرأة العربيــة ،أو عــى املســتوى
الوطنــي ،مــن خــال قيــام بعــض الــدول بوضــع خطــط وطنيــة لتفعيــل قـرار مجلــس األمــن  1325مثــل العـراق.
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املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية
الورقة الثانية عشر :محاية املرأة يف جمال األمن والسالم يف ضوء قرار جملس األمن 1325

الباحثة :القاضية /ســـامية دولـة  -الجمهورية التونسية
تتنــاول هــذه الورقــة اإلج ـراءات واآلليــات التنفيذيــة للق ـرار  1325والق ـرارات التاليــة لــه ،فض ـاً عــن مــؤرشات
قيــاس مــدى تطبيــق هــذه القـرارات عــى أرض الواقــع والتــي تضمنهــا تقريــر األمــن العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة
حــول املــرأة والســام واألمــن الصــادر يف  28ســبتمرب  2010مبــا يضمــن أن تتحــول الوثائــق إىل التزامــات فعليــة.
ودعــت الورقــة إىل أن تتوافــر يف الــدول العربيــة اإلرادة السياســية الوطنيــة عىل أعىل مســتوى لوضع االسـراتيجيات
وخطــط العمــل الوطنيــة الخاصــة بتفعيــل منظومــة الق ـرارات األمميــة يف مجــال املــرأة واألمــن والســام ،كــا
دعــت إىل أن يتزامــن هــذه مــع رصــد التمويــل الــكايف لتنفيــذ االسـراتيجيات والخطــط الوطنيــة لتتحــول إىل واقــع
يف حيــاة املــرأة واملجتمعــات العربيــة.
الورقة الثالثة عشر :املرأة الكوردستانية ودورها يف مواجهة اإلرهاب

الباحثة :األستاذة /بخشان زنكنة  -جمهورية العراق
تركــز الورقــة عــى أوضــاع املــرأة يف إقليــم كوردســتان العـراق يف ظــل التطوريــن األخطــر اللذيــن وقعــا يف الســنوات
األخــرة  :احتــال داعــش ملناطــق واســعة بالعـراق ،مــا أســفر عنــه نــزوح أكــر مــن مليــوين شــخص مــن ديارهــم
إىل اإلقليــم ،والتطــورات السياســية يف ســوريا التــي دفعــت مباليــن الالجئــن إىل دول العــامل ،اتجــه منهــم نحــو 250
أل ًفــا إىل إقليــم كوردســتان.
ورشحــت الورقــة الضغــوط التــي يعانيهــا اإلقليــم مــن جـراء هــذا الضغــط الســكاين عــى خدماتــه ومــوارده األمــر
الــذي أدى إىل ارتفــاع نســبة الفقــر فيــه مــن ( )%4إىل ( ،)%28ومثلهــا نســب البطالــة.
ـخصا مــا زال تحــت
ولفتــت الورقــة إىل أنــه ،ووف ًقــا إلحصــاءات صــادرة يف  15أغســطس  ،2016هنــاك  3761شـ ً
قبضــة داعــش 1909 ،منهــم إنــاث و 1752ذكــور.
كــا أشــارت الورقــة إىل املعانــاة التــي تتحملهــا الطائفــة اإليزيديــة والنســاء اإليزيديــات بشــكل خــاص ج ـراء
هجــات داعــش .وأخـ ًرا تناولــت الورقــة جهــود املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة يف مواجهــة ظاهــرة اللجوء
والنــزوح ويف تقديــم الخدمــات بشــكل خــاص للمــرأة وحاميتهــا مــن العنــف بــكل أشــكاله .فأشــارت إىل الخطــة
الوطنيــة لتنفيــذ القــرار  1325واالســراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــرأة يف إقليــم كوردســتان ،فضــاً عــن جهــود
مؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة.
الورقــة الرابعــة عشــر -:متكــن النســاء الســوريات املهجــرات إىل لبنــان وتنميــة قدراتهــن احملليــة-
ً
جتربــة مؤسســة عامــل منوذجــا

الباحث الدكتور /مصطفى حجازي  -الجمهورية اللبنانية
تتنــاول هــذه الورقــة بالبحــث متكــن رشيحــة النســاء الســوريات املهجـرات إىل لبنــان وتنميــة القيــادات املحليــة
مــن بينهــن .وتســتند يف ذلــك إىل تجربــة مؤسســة عامــل يف العمــل التنمــوي وللمهجريــن الســوريني مــن األوســاط
الشــعبية والريفيــة والذيــن يقيمــون يف مخيــات يف ظــروف عيــش قاســية نظ ـرا ً ملحدوديــة خدمــات الرعايــة
املقدمــة لهــم مــن قبــل املنظــات الدوليــة.
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“دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري”

تتضمــن الورقــة إطــا ًرا نظريًــا يبحــث يف عنــوان أول تأثــر العنــف املســلح يف أخطــاره الحياتيــة والجســدية ومــا
الصعــد
يولــده مــن صدمــات نفســية .وتتنــاول يف عنــوان ثــانٍ آثــار التهجــر واالقتــاع مــن البيئــة الحيويــة عــى ُ
الحياتيــة واملعيشــية والنفســية .وتتنــاول يف عنــوان ثالــث االعتبــارات املنهجيــة يف دراســة أحــوال الرشيحة الشــعبية
أساســا ،إذ أنهــا األكــر تعرضً ــا
والريفيــة املهجــرة .ذلــك أن أخطــار العنــف املســلح والتهجــر تطــال هــذه الرشيحــة ً
لألخطــار واألقــل مناعــة وقدرتــه عــى توفــر الحاميــة الذاتيــة.
تنتقــل الورقــة مــن ثــم إىل تقديــم صــورة عامــة عــن أوضــاع هــذه األرس املهجــرة مــن حيــث األعــداد والظــروف
الحياتيــة الحرجــة ومشــكالت تدبــر أمــور العيــش والبقــاء التــي تقــع عــى عاتــق النســاء تحدي ـ ًدا ويف مختلــف
املجــاالت ،وبحيــث ترســم صــورة للواقــع املأســاوي الــذي تعيشــه هــذه الرشيحــة مــن النســاء .ثــم تســتعرض
الورقــة تجربــة "عامــل" الرائــدة يف العمــل مــع هــذه الرشيحــة مــن النســاء مــع الرتكيــز عــى محوريــن :هــا برامــج
التمكــن االقتصــادي والحيــايت ،وتنميــة القيــادات النســوية يف مخيــات التهجــر مــن خــال اس ـراتيجية التنميــة
باملشــاركة ،وذلــك وصــوالً إىل تــويل هــذه القيــادات لتمكــن بقيــة نســاء املخيــات ورفــع مســتوى ونوعيــة حياتهــن
وصــوالً إىل اســرداد كرامتهــن اإلنســانية ،يف ظــروف عيشــهن يف املخيــات وإعدادهــن للمشــاركة يف إعــادة بنــاء
بيآتهــن الحيويــة واالرتقــاء بنوعيــة حياتهــن وحيــاة أرسهــم بعــد العــودة.
ـتقبل يف التنميــة اإلنســانية يف مناطــق
تجربــة "عامــل" هــذه ميكــن أن تشــكل منوذ ًجــا يســتفاد منــه راه ًنــا ومسـ ً
ال ـراع املتكاثــرة يف عاملنــا العــريب.
الورقة اخلامسة عشر :املرأة يف مناطق العنف والصراع" :دراسة حالة عن املرأة الليبية”

الباحثة :الدكتورة /جازية جربيل محمد شعيرت  -دولة ليبيا
تقــوم الورقــة برصــد الصــور املختلفــة لحضــور املــرأة يف أحــداث مــا بعــد الثــورة يف ليبيــا والتــي اتســمت بالعنــف
الشــديد .تناولــت الورقــة يف جزئهــا األول تأثــر النـزاع والحــرب األهليــة عــى املــرأة بوصفهــا ضحيــة ،مــن حيــث
اآلثــار الســلبية التــي طالتهــا وافتقارهــا لحقوقهــا األساســية ،ومواجهتهــا للعنــف بأنواعــه ،خاصــة العنــف الجنــي.
ثــم تتطــرق الورقــة لــدور املــرأة الليبيــة كفاعــل يف الـراع الســيايس ،وكيــف شــهد هــذا الــدور نشــاطًا يف البدايــة
تأثــر ســلبًا باإلرهــاب ،وكــذا مــدى متثيلهــا يف عمليــات التســوية ،الــذي مل ينعكــس عــى املؤسســات الســيادية التــي
أنتجتهــا التســويات ،واختتمــت الورقــة بالدعــوة إىل تحديــث اإلطــار الترشيعــي؛ الدســتوري والقانــوين ،لصالــح
املــرأة ،والعمــل عــى إدماجهــا بشــكل عــادل يف مؤسســات الدولــة الناشــئة ،خاصــة أن نســبة متثيــل املــرأة يف
الربملــان الليبــي متثــل نحــو ( )%16.5فقــط .وكــذا تبنــي سياســة إصالحيــة توعويــة مــن شــأنها تغيــر الثقافــة
التقليديــة املناهضــة للمــرأة تتضمــن تجديــد الخطــاب الدينــي وحســن اســتغالل الخطــاب اإلعالمــي والتشــبيك
مــع املجتمــع املــدين واملؤسســات البحثيــة واألكادمييــة.

30
27

املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية
الورقة السادسة عشر :املرأة يف ليبيا وبناء السالم  ..حمددات الواقع ومتطلبات املأمول

الباحثة الدكتورة /عائشة محمد بن سعيد فشيكة – دولة ليبيا
تتنــاول هــذه الورقــة األبعــاد التاليــة :قضايــا املــرأة يف اإلطــار الــدويل ،املــرأة العربيــة وبنــاء الســام ،املــرأة يف ليبيــا
وبنــاء الســام ،توصيــات ومقرتحــات.
 -1قضايــا املــرأة يف اإلطــار الــدويل :إن طــرح قضايــا املــرأة يف اإلطــار الــدويل يرتبــط بالتغـرات التــي شــهدها
العــامل يف أواخــر القــرن العرشيــن .وبدايــة األلفيــة الجديــدة ،وقــد أ ّدت إىل ظهــور صياغــة جديــدة لبعــض
املفاهيــم والــرؤى التنمويــة حــول النســاء يف كل دول العــامل.
 -2املــرأة العربيــة وبنــاء الســام :أن حالــة املــرأة العربيــة ال تنفصــل عــن النظــم االجتامعيــة العربيــة واألوضــاع
التــي تشــكلت يف إطارهــا عــر مراحــل التطــور التاريخــي واالجتامعــي ،وتعتــر املــرأة رشيــك يف تحقيــق األمــن
والســلم واالجتامعــي ،والنســاء أكــر الفئــات االجتامعيــة تأثـ ًرا بغيــاب الســام واألمــن.
 -3املــرأة يف ليبيــا وبنــاء الســام :تعــد التحــوالت التــي طــرأت عــى مكانــة املــرأة الليبيــة وأدوارهــا مــن أبــرز
مالمــح تغــر البنــاء االجتامعــي يف املجتمــع الليبــي ،ومــن أهــم املــؤرشات املؤثــرة يف مكانــة ودور املــرأة الليبيــة،
مــؤرش الوضــع التعليمــي للمــرأة ،كــا يتصــف املشــهد الســنوي الليبــي اليــوم بظهــور جديــد للنســاء يف إعــادة
البنــاء مــن أجــل الســام.
وتخلــص الورقــة البحثيــة إىل توصيــات ومقرتحــات مــن بينهــا تأســيس أســس عربيــة مشــركة عــن دور املــرأة يف
تعزيــز الســام وتأكيــد األســس القانونيــة ملشــاركة النســاء العربيــات يف اتخــاذ الق ـرارات السياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة وكــذا تفعيــل توصيــات املؤمت ـرات والق ـرارات الدوليــة املعنيــة باملــرأة وبنــاء الســام.
شــهدت فعـاليـــات هـــذه الجـلـــسة تـقـديـــم مـداخــلتــيــــن؛ األولــــى قـدمـــــها
ســيادة الوزيــر املفــوض /كينايتشــرو مــوكاي ،نائــب رئيــس البعثــة اليابانيــة لــدى
جمهوريــة مــر العربيــة ،والتــي تحــدث خاللهــا عــن دور اليابــان يف ســبيل القضــاء
عــى انتهــاكات حقــوق املــرأة ،وضــان وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف جميــع مراحــل
بنــاء الســام ،وعــن دعــم اليابــان ملــروع األمــم املتحــدة الخــاص باملــرأة وتحقيــق
األمــن يف املنطقــة العربيــة والهــادف إىل مســاندة اس ـراتيجية وخطــة عمــل تنفيــذ
قــرار مجلــس األمــن رقــم  .1325وتنــاول الحديــث مجهــودات اليابــان ،بصفتهــا
الرئيــس الحــايل لرشاكــة دوفيــل مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع ،يف مجــاالت
متكــن املــرأة املختلفــة.
كــا قدمــت ممثلــة برنامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة (،)UNHABITAT
را عــن مرشوعــات الربنامــج يف مجــال دعــم الالجئــن وبخاصــة مــن
عرضً ــا مخت ـ ً
النســاء واألطفــال ،عــر العديــد مــن اآلليــات مثــل إقامــة مناطــق آمنــة مؤهلــة
ومجهــزة الســتقبال الالجئــن.
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اجللسة اخلامسة :املرأة يف مواجهة العنف واإلرهاب

ترأست الجلسة معايل الوزيرة /أسامء مصطفى األسطى
وزيرة الدولة لشئون املرأة والتنمية املجتمعية بدولة ليبيا

شهدت الجلسة تقديم ثالثة أوراق بحثية كالتايل-:
الورقــة الســابعة عشــر :قــراءة نقديــة يف اســراتيجيات املــرأة يف مواجهــة العنــف  -مــا بــن املأمــول

والواقــع

الباحثة :الدكتورة /أماين قنديل  -جمهورية مرص العربية
تهــدف الدراســة إىل اســتعراض وتحليــل االسـراتيجيات العامليــة ،واإلقليميــة ملكافحــة العنــف ضــد النســاء ،والرتكيــز
عــى التطــورات يف اتجــاه الحــد مــن العنــف ،منــذ عــام  1993حتــى عــام  .2016وقــد جــاء إلقــاء الضــوء عــى
هــذه الفــرة تحديـ ًدا ،منــذ إصــدار األمــم املتحــدة اإلعــان العاملــي ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة ،وكذلــك الرتبــاط
هــذا التاريــخ ( )1993بحــركات نســوية عربيــة ومطالــب حقوقيــة ملنظــات املجتمــع املــدين ،للحــد مــن العنــف،
وارتبــاط مثــل هــذه التطــورات وتفاعلهــا مــع سلســلة املؤمتـرات العامليــة لألمــم املتحــدة (مؤمتــر حقــوق اإلنســان
 ،1993ومؤمتــر بيجــن عــى وجــه الخصــوص عــام .)1995
هــذا وحــن تناولــت الورقــة مثــل هــذه االتجاهــات ،أشــارت إىل أن تأســيس اآلليــات الوطنيــة (املجلــس القومــي
للمــرأة يف مــر وغريهــا ،واللجــان الوطنيــة للمــرأة ،ووزارات املــرأة )..قــد ارتبــط باأللفيــة الثالثــة ،وكان نقطــة
تحــول لتفجــر قضيــة العنــف ضــد املــرأة -وكان مــن التابوهــات -مــن جانــب الخطــاب الرســمي ،حيــث أنهــى
مرحلــة "الخطــاب املســكوت عنــه".
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أصــدرت عــدة دول عربيــة مــن بينهــا مــر ،فلســطني ،املغــرب ،تونــس ،الجزائــر ،الع ـراق ،اس ـراتيجيات قوميــة
ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة ..تناولــت الكاتبــة االتجاهــات املشــركة فيــا بينهــا ،ثــم اإلضافــات يف مجــال املفهــوم
ومجــاالت العنــف مــن جانــب بعــض الــدول العربيــة (حــق املــرأة يف مرياثهــا الرشعــي ،الــزواج املبكــر ،ختــان
اإلنــاث ،العنــف النفــي والجســدي والجنــي داخــل األرسة ويف املجتمــع ...وغــر ذلــك).
مــن جانــب آخــر أبــرز البحــث نقــاط القــوة التــي ميكــن اســتثامرها يف تعزيــز مكافحــة العنــف ضــد النســاء ،منهــا
اآلليــات الوطنيــة ،ودور املجتمــع املــدين ،وتجريــم القوانــن للتحــرش الجنــي (وهــو تطــور محمــود) ،وإســهام
اإلعــام والــرأي العــام يف مناقشــة القضيــة ،والدعــم الــدويل واإلقليمــي ..وغــر ذلــك .ثــم تناولــت ورقــة البحــث
نقــاط الضعــف يف تحويــل هــذه االسـراتيجيات "إىل واقــع" ،وكان مــن أبرزهــا أن اآلليــات الوطنيــة املعنيــة بالنســاء
ليــس لهــا ســلطة تنفيذيــة ،وأن هنــاك ضع ًفــا يف التنســيق بــن األطـراف ،ومحدوديــة تبــادل املعلومــات ،وقــدرات
محــدودة لبنــاء قاعــدة بيانــات متامســكة ،إىل جانــب ضعــف توظيــف املــؤرشات لقيــاس مــدى التطــور ..ومتثلــت
أبــرز التحديــات يف الواقــع الثقــايف العــريب ،الــذي يشــهد تحيـ ًزا لصالــح الذكــور ،وفهــم ومعتقــدات ســائدة وفهــم
ـول ضخـ ًـا وتغيـ ًرا يف منظومــة التعليــم واإلعــام والثقافــة.
خاطــئ للديــن ،يســتدعى تحـ ً
الورقــة الثامنــة عشــر :املــرأة ورهــان الرتبيــة والثقافــة يف مواجهــة خطــاب التطــرف يف ظــل التحــوالت
االجتماعيــة يف املنطقــة العربية.

الباحث :الدكتور /عبد اللطيف كداي  -اململكة املغربية
تســعى هــذه الورقــة إىل تســليط الضــوء عــى إمكانيــة طــرح خطــاب تنويــري حــول املــرأة يف مواجهــة التطــرف
واإلرهــاب مــن خــال الرتكيــز عــى النقــاط التاليــة:
 -1رصــد خالصــة ملجموعــة مــن األبحــاث والدراســات حــول التطــرف بصيغــة املؤنــث والنابــع يف الغالــب
األعــم مــن ق ـراءة غــر ســليمة للنصــوص الدينيــة ،وســنوضح يف هــذا اإلطــار أن النظــرة إىل املــرأة والتفاعــل
معهــا تحكمهــا يف جانــب مهــم األع ـراف االجتامعيــة واملزايــدات السياســية والدينيــة ،وانتشــار األميــة التــي
تبقــى عام ـاً مهـ ًـا يف تثبيــت عــدد مــن الظواهــر املختلفــة التــي يعتقــد أنهــا جــزء مــن املكونــات الدينيــة
املقدســة وأن الخــروج عنهــا هــو خــروج عــن الديــن اإلســامي.
 -2ومــن منطلــق أن النظــرة تجــاه املــرأة ال ميكنهــا أن تتغــر مبجــرد الرتكيــز عــى تجديــد الخطــاب الدينــي أو
تنويــره ،ذلــك أن مواجهــة تنامــي خطــاب التطــرف واإلرهــاب يف مجتمعاتنــا بــات يتطلــب مســاهمة أساســية
ملجموعــة مــن املؤسســات والهيئــات التــي ميكنهــا طــرح الخطــاب التنويــري واملرافعــة مــن أجلــه.
 -3دور اإلعــام العــريب يف الرتويــج للخطــاب التنويــري يف مختلــف الربامــج واألفــام واملسلســات ،مــا يعنــي
امتــاك رؤيــة واسـراتيجية للتغيــر عــى املســتوى اإلعالمــي ،تنوخــي تغيــر الصــورة النمطيــة الســائدة حــول
املــرأة.
 -4دور التعليــم للنهــوض باملــرأة وتغيــر النظــرة إليهــا ،خاصــة أن أصابــع االتهــام يف البــاد العربيــة تتوجــه إىل
التعليــم وتعتــره املســئول األول عــن الصــورة الســائدة حــول املــرأة ،مــا يتطلــب إحــداث القطيعــة الرضوريــة
يف اتجــاه التنويــر يف كل مكونــات الحقــل الرتبــوي.
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 -5دور النخبــة املثقفــة يف املرافعــة عــن هــذا الخطــاب ،ومواجهــة كل الصــور الخاطئــة للمــرأة واملجحفــة
يف حقهــا ،خاصــة أمــام تراجــع املثقفــن وعزلتهــم عــن الكثــر مــن القضايــا االجتامعيــة ،وانحســار دورهــم
أمــام ســطوة اإلنرتنــت وشــبكات التواصــل االجتامعــي ..مــا يجعلنــا نفكــر يف البدائــل املمكنــة لتعبئــة نــوع
جديــد مــن املثقفــن االفرتاضيــن ،وهــذا لــن يكــون إال باإلســهام الفاعــل للمجتمــع املــدين ســواء عــى مســتوى
التواصــل االف ـرايض أو عــى مســتوى الفعــل املبــارش.
هــذه أهــم املحــاور التــي ركــزت عليهــا هــذه الورقــة باعتــاد قـراءات متقاطعــة لثــاث زوايــا تتكامــل فيــا بينهــا:
زاويــة الدينــي يف إنتــاج خطــاب تنويــري حــول املــرأة ،وزاويــة التعليــم واإلعــام لتكريــس هــذا الخطــاب وإنتاجــه
والرتويــج لــه.
الورقــة التاســعة عشــر :إمكانــات طــرح وقبــول خطــاب تنويــري حــول املــرأة يف مواجهــة خطــاب

متطــرف

الباحثة :الدكتورة /تربة بوباي عامر  -الجمهورية املوريتانية اإلسالمية
تســعى هــذه الورقــة إىل تقديــم رؤيــة علميــة تســتمد منهجهــا مــن الديــن اإلســامي ،املعتــدل واملســتنري .وتناقــش
الورقــة بعــض اإلشــكاالت العالقــة يف ذهنيــة املجتمعــات العربيــة اليــوم ،لدمــج املنهــج العقــي يف العلــوم الدينيــة،
وهــو مــا يســد البــاب أمــام الفكــر الظالمــي الــذي يســتمد قوتــه مــن التخلــف والرجعيــة.
وقــد يكــون أحــد األســباب املســئولة عــن ذلــك ،غيــاب العنــر النســوي عــن املشــهد الثقــايف والفكــري ،منــذ
الفتنــة الكــرى والتحــول الــذي عرفــه املجتمــع اإلســامي ،يف ثالثينيــات القــرن الهجــري األول ..لقــد تبنــى الفقــه
الذكــوري ،كث ـ ًرا مــن القواعــد التــي أبعــدت املــرأة عــن مراكــز صنــع الق ـرار ،وخلقــت رؤيــة متشــددة تجــاه
النســاء ،وتــم تكريســها يف ســياقها التاريخــي ،لتســهم يف وضعيــة املــرأة اليــوم.
تناقــش الورقــة هــذه اإلشــكاالت وغريهــا ،ليتــم بحثهــا ويعــاد النظــر فيهــا ،وهــو مــا ميكننــا مــن إب ـراز األدوار
الجوهريــة للنســاء وقدرتهــا عــى مواجهــة التطــرف واإلرهــاب.
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يف إطــار إدراك منظمــة املــرأة العربيــة ألهميــة التمكــن االقتصــادي للمــرأة كأحــد أهــم العوامــل التــي تنعكــس
إيجابًــا عــى االقتصــادات القوميــة كــا تنعكــس عــى اســتقرار األرس العربيــة وعــى قــدرة املــرأة عــى تحقيــق
االكتفــاء وإثبــات الــذات ،وانطالقــا مــن حــرص املنظمــة عــى توثيــق الصــات مــع مختلــف القطاعــات باملجتمعات
العربيــة ،حيــث تعمــل عــى مــد أوارص التعــاون مــع ســيدات األعــال كــا تســعى إىل إلقــاء الضــوء عــى دورهــن
يف مجتمعاتهــن مــع بحــث ســبل تعزيــز هــذا الــدور.
ويف ضــوء اهتــام بنــك التنميــة األفريقــي بقضايــا املــرأة وقيامــه بتطوير اسـراتيجية إلدمــاج بعد النــوع االجتامعي،
مــع إيالئــه اهتام ًمــا كبـ ًرا للتمكــن االقتصــادي للمــرأة وتســهيل حصولهــا عــى القــروض التــي متكنهــا مــن إقامــة
مرشوعــات متوســطة أو صغــرة ،هــذا إىل جانــب قيامــه بتوفــر الدعــم املــايل والفنــي لتنفيــذ مرشوعــات تنمويــة
أو لتنفيــذ املرشوعــات الخاصــة بالبنيــة التحتيــة،
فقــد تعاونــت منظمــة املــرأة العربيــة مــع بنــك التنميــة األفريقــي يف تنظيــم مائــدة مســتديرة حــول دور ســيدات
األعــال عــى املســتويني العــريب واألفريقــي يف دعــم التمكــن االقتصــادي للمــرأة.
دارت مناقشات املائدة املستديرة حول القضايا التالية:
• إلقاء الضوء عىل تجارب النجاح لسيدات األعامل.
• كيفية مواجهة التحديات التي تواجه النساء لدى املشاركة يف األنشطة االقتصادية.
• تســليط الضــوء عــى دور الهيئــات واالتحــادات وجمعيــات ســيدات األعــال يف دعــم املــرأة يف مجــال ريــادة
األعامل.
• دعم وتشجيع املبادرات الهادفة لتعزيز أدوار املرأة يف املجتمع.
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وأدار املناقشــات اإلعالمــي حافــظ املـرازي ،وتضمــن برنامــج املائــدة املســتديرة عــرض تجــارب حيــة لســيدات أعــال
يف مجــال ريــادة األعــال كــا تضمــن عــرض دور الهيئــات واالتحــادات والجمعيــات يف دعــم املــرأة يف هــذا املجــال.
تضمنــت فعاليــات املائــدة املســتديرة أيضً ــا عرضً ــا لدراســة أعدهــا بنــك التنميــة األفريقــي حــول النســاء والــركات
الصغــرى واملتوســطة يف شــال أفريقيــا ،توضــح الدراســة أن هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي تحـ ُول دون قيــام
املــرأة بامتــاك و/أو إدارة مرشوعهــا الصغــر واملتوســط ،مــا يتطلــب تدابــر محــددة ملواجهــة هــذه املعوقــات،
مثــل األعبــاء املتتاليــة عــى املــرأة مــن واقــع أدوراهــا التقليديــة ،فض ـاً عــن املعوقــات الثقافيــة واالجتامعيــة،
فاملــرأة تــرث ولكــن يف كثــر مــن األحيــان ال يجــوز لهــا أن تديــر هــذا اإلرث .هــذا باإلضافــة إىل وجــود بعــض
املعوقــات يف الحصــول عــى التمويــات الالزمــة بســبب الــروط املوضوعــة مــن قبــل بعــض البنــوك ،مــع عــدم
وجــود شــبكات خاصــة باملــرأة لتبــادل الخ ـرات يف هــذه املجــاالت .وتــأيت الحاجــة إىل بنــاء القــدرات وتدريــب
الســيدات عــى إقامــة املرشوعــات كأبــرز العوامــل التــي تعيــق مشــاركة املــرأة االقتصاديــة.
وتشــر الدراســة إىل أ ّن نســبة الــركات الكبــرة يف املنطقــة التــي متتلكهــا أو تديرهــا ســيدات أكــر مــن أي منطقــة
أخــرى يف العــامل ،إال أن نســبة الــركات املتوســطة والصغــرة التــي متتلكهــا أو تديرهــا ســيدات أقــل مــن النســب
العامليــة" .كذلــك فــإ ّن املرشوعــات التــي متتلكهــا وتديرهــا ســيدات متنــح فــرص عمــل أكــر للســيدات ،مبــا يعنــي
رضورة تشــجيع مثــل هــذا النــوع مــن الــركات يف منطقــة شــال أفريقيــا.
ومــن بــن قصــص النجــاح التــي تــم اســتعراضها قصــة الســيدة /أمــرة حــداد مــن املنيــا بالصعيــد املــري ،التــي
متكنــت يف أقــل مــن  10ســنوات مــن أن تصبــح ســيدة أعــال ناجحــة يف مجــال توزيــع وتســويق التقــاوي الزراعيــة
والســاد .وباعتبارهــا وكيـاً لكــرى رشكات التقــاوي املحليــة والعامليــة ،متكنــت الســيدة /أمــرة حــداد مــن تنميــة
حجــم أعاملهــا بشــكل اســتثنايئ مــا أتــاح لهــا توظيــف املزيــد مــن مواطنــي قريتهــا واملســاهمة يف تحقيــق النمــو
االقتصــادي وتحســن مســتوى معيشــتها وأرستهــا ومجتمعهــا .وكانــت الســيدة /أمــرة حــداد إحــدى املســتفيدات
مــن مرشوعــات البنــك األفريقــي للتنميــة يف مــر.
ومــن النــاذج األخــرى التــي تــم اســتعراضها ،تجربــة الدكتــورة /هنــد الرشبينــي ،التــي بــدأت حياتهــا العمليــة
كاملكــة لسلســلة مــن معامــل التحاليــل الطبيــة ،وبعــد نجــاح مرشوعهــا ومــا حققــه مــن نتائــج مميــزة ،تــم إدمــاج
رشكتهــا مــع رشكــة عامليــة يف اســتثامرات كبــرة ،وهــي اآلن املديــر التنفيــذي للكيــان الجديــد للرشكــة.
قصــة نجــاح أخــرى مثلتهــا الســيدة /نيفــن الطاهــري ،رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لرشكــة دلتــا
القابضــة لالســتثامرات املاليــة ،والتــي متلــك ســنوات مــن الخــرة يف مجــال الرصافــة واالســتثامر ،وهــي اآلن تدعــم
رواد األعــال مــن الشــباب واإلنــاث مــن خــال توجيههــم وتوفــر التمويــل األو ّيل لهــم.
قصــة نجــاح أخــرى كانــت لســيدة أعــال مــن الســعودية ،هــي الســيدة /فوزيــة عــي ،مديــر عــام رشكــة ســوليتري
للمقــاوالت واالســتثامر العقــاري ،والتــي قامــت بتأســيس مؤسســتها الخاصــة يف مجــال الخدمــات العامــة عــام
2009م ،يف حــن بــدأ عملهــا يف مجــال املقــاوالت عــام  ،2006حيــث حصلــت عــى أول ســجل للمقــاوالت بعــد
مطالبتهــا مــن وزارة التجــارة أكــر مــن مــرة ملنحهــا ترخيــص العمــل يف هــذا املجــال ،وبعــد ذلــك تــم رفــع خطابهــا
إىل خــادم الحرمــن الرشيفــن وتــم الــرد باملوافقــة.
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وأوضحــت ســيادتها دورهــا كاملكــة للمؤسســة حيــث تقــوم بتوجيــه العميــل إىل كل مــا هــو أفضــل فيــا يخــص
املقــاوالت والبنــاء .كــا أشــارت إىل أن اململكــة قــد شــهدت نجا ًحــا مذه ـاً للمــرأة يف جميــع املجــاالت العلميــة
املختلفــة ،لتتمكــن املــرأة الســعودية مــن وضــع بصامتهــا داخــل اململكــة وخارجهــا بتميزهــا العلمــي والعمــي،
ومــع كل املعوقــات ورغــم التحديــات تحقــق الكثــر مــن النجاحــات ،فهــي املعلمــة والطبيبــة واملحاميــة وســيدة
األعــال واإلعالميــة وغريهــا.
وأشــارت إىل أن املــرأة الخليجيــة قــد أثبتــت قــدرة وكفــاءة يف تأســيس وإدارة الكثــر مــن املرشوعــات االقتصاديــة
التــي تســاهم يف اســتيعاب نســبة هامــة مــن األيــدي العاملــة الوطنيــة وتزيــد مــن معــدالت النمــو االقتصــادي يف
املجتمــع ،كــا قامــت بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي بتأســيس كيانــات لتمثيــل ســيدات األعــال وغريهــا.
ومــن جانبهــا ،عرضــت الدكتــورة /ســهيلة نجــم عبــد ،األســتاذة الجامعيــة بجامعــة ســامراء الع ـراق ،الظــروف
الصعبــة التــي واجهتهــا أثنــاء توزيــع املســاعدات عــى املهجريــن وقيامهــا بفتــح ورشــات عمــل وتحدي ـ ًدا (ورش
خياطــه) للنســاء األرامــل واملهج ـرات لتحقيــق ولــو جــزء بســيط مــن تحســن لوضعهــا االقتصــادي ،وأشــارت إىل
الحاجــه املاســة لتوســيع هــذه املرشوعــات نظ ـ ًرا للظــروف املأســاوية التــي متــر بهــا الكثــر مــن العائــات ج ـراء
الظلــم الــذي تعرضــوا لــه بســبب الحــرب ضــد داعــش.
ثــم قامــت كل مــن الســيدة /نهــى املعايطــة ،رئيســة االتحــاد النســايئ األردين والســيدة /فاتــن ســلهب ،رئيســة
مكتــب التمثيــل اإلقليمــي التحــاد املوانــئ البحريــة العربيــة بلبنــان ،والســيدة /ريــم صيــام ،رئيســة املجلــس
االقتصــادي املــري لســيدات األعــال بالغرفــة التجاريــة املرصيــة ،والســيدة /مينــي الرشيــدي ،رئيســة جمعيــة
ســيدات أعــال مــر ،بعــرض دور هيئاتهــم يف دعــم املــرأة يف مجــال ريــادة األعــال.
وقــد خلصــت املناقشــات إىل عــدد مــن التوصيــات التــي تدعــم دخــول املــرأة مجــال ريــادة األعــال ،وتــم تضمينها
يف البيــان الختامــي الصــادر عــن املؤمتــر الســادس للمنظمة.
شــهدت املائــدة حضــور كثيــف مــن املهتمــن بتمكــن املــرأة يف املشــاركة االقتصاديــة ،مــن الخــراء ورجــال
وســيدات األعــال.
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ً
ثالثا :فعاليات على هامش املؤمتر:

إطالق العدد األول للصالون الثقايف ملنظمة املرأة العربية بعنوان:
املرأة العربية وصناعة التغيري :األدوار اجلديدة للمرأة

شــهد املؤمتــر الســادس ملنظمــة املــرأة العربيــة إطــاق العــدد األول للصالــون الثقــايف ملنظمــة املــرأة العربيــة
بعنــوان" :املــرأة العربيــة وصناعــة التغيــر :األدوار الجديــدة للمــرأة".
انعقــد الصالــون الســاعة الســابعة مــن مســاء يــوم  13ديســمرب  ،2016وشــارك بالحضــور لفيــف مــن الكتــاب
واملثقفــن واإلعالميــن الذيــن تابعــوا عــى مــدار حــوايل الســاعتني النقاشــات الدائــرة حــول موضــوع األدوار
الجديــدة للمــرأة ،بالرتكيــز عــى مجموعــة األهــداف واملحــاور التاليــة-:

األهداف:

* إبراز األدوار الجديدة للمرأة العربية يف ظل الظروف الراهنة.
* تغيري املفهوم املجتمعي لدور املرأة الذي ال يقترص عىل األدوار التقليدية.

املحاور:
املنظور املجتمعي
* الثقافة املجتمعية (العادات والتقاليد).
 املــرأة هــي مبدعــة الثقافــة وحاميــة لهــا ،ولكنهــا تعــاين مــن تراكــات تاريــخ عــريب كامــل مــن الثقافــة الســلبيةتجاههــا والتــي غُرســت يف الوعــي املجتمعــي العــريب كمبــدأ أثــر عــى أدوارهــا وحركتهــا وح َّددهــا يف قالــب ضيِّــق،
دخلــت ضمــن ســياق العــادات والتقاليــد التــي ترتبــط غالبًــا باملرجعيــة الدينيــة فتصعــب مقاومتــه.
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املنظور اإلعالمي
* من أجل إعالم مؤيد للمرأة العربية.
 رغــم التقــدم املحــرز يف تصحيــح الصــورة النمطيــة للمــرأة العربيــة يف وســائل اإلعــام ّإل أنــه مــا ي ـزال هنــاكالحاجــة لبــذل الكثــر مــن الجهــود لتغيــر هــذه الصــورة والقيــام باملزيــد مــن املبــادرات يف هــذا اإلطــار وهــذا لــن
يتحقــق نتيجــة جهــد فــردي تقــوم بهــا جهــة معينــة بــل هــو عمليــة تثقيفيــة وتوعويــة بالدرجــة األوىل وتربويــة
متكاملــة تشــارك بهــا جميــع قطاعــات املجتمــع العــريب وتعمــل عــى تعزيــز الوعــي الســليم باملــرأة.
املنظور التعليمي
* تصحيح دور املرأة يف مناهج التعليم.
رغــم اقتحــام املــرأة لكافــة املياديــن السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة إال أن املســافة ال تـزال شاســعة بــن مــا
وصلــت إليــه املــرأة العربيــة وبــن مــا تعكســه املناهــج الدراســية مــن صــورة منطيــة تحرصهــا يف إطــار األمومــة
والعمــل املنــزيل فغال ًبــا مــا تذهــب كتــب املطالعــة والقـراءة يف العــامل العــريب إىل وضعهــا يف قالــب ضيــق ومحــدد
بعي ـ ًدا عــن املتغ ـرات املتســارعة مــن حولهــا ولعــل الصــور املســتخدمة يف املناهــج الدراســية تعتــر أحــد أهــم
العوامــل التــي تســاعد عــى تعزيــز تلــك الصــورة للفتــاة فنــاد ًرا مــا تظهــر فتــاة يف كتــب وزارة الرتبيــة والتعليــم
وهــي تقــرأ كتــاب أو تجلــس يف مكتبــة فاملــكان الوحيــد الــذي ينبغــي أن تتواجــد فيــه مــن وجهــة نظــر بعــض
مؤلفــي هــذه الكتــب هــو املطبــخ أو الحقــل وهــذه الصــور التقليديــة لهــا تأثريهــا عــى تكويــن التوجهــات
الفكريــة للناشــئة والتــي قــد يصعــب تغيريهــا يف املســتقبل.
تشــكلت املنصــة الرئيســية للصالــون مــن كل مــن :الســفرية مرفــت التــاوي املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربية،
القاضيـــة /تغريـــد حكمـــت قاضيـــة أردنيـــة باملحكمـــة الجنائيــــة الدوليــــة ،الفنانــــة والكاتبــــة /ناديـــة رشـاد،
املستشــار /رشيــف أبــو طالــب مكتــب وزيــر العــدل املــري.
تحدثــت الســفرية /مرفــت تــاوي ،املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة ،يف كلمتهــا الرتحيبيــة بضيــوف الصالــون
مــن كتــاب ومثقفــن وإعالميــن وأكادمييــن عــن رضورة التعريــف بــاألدوار الجديــدة للمــرأة وأهميــة محاربــة
األميــة ،ومحاربــة املوروثــات الســلبية التــي تكتســب إلزاميتهــا مــن الديــن مــع بــذل املزيــد مــن الجهــود لتغيــر
صــورة املــرأة يف اإلعــام وتضافــر كل الجهــات لتغيــر الصــورة الذهنيــة املجتمعيــة واملتوارثــة عــن املــرأة.
فيــا أوضحــت الفنانــة والكاتبــة /ناديــة رشــاد أهميــة الفصــل بــن الديــن والعــادات والتقاليــد ،وكيــف أصبــح
العــامل العــريب يعــاين مــن مشــكلة تأنيــث األميــة ،مــع إشــارتها إىل معانــاة نســبة كبــرة مــن الرجــال يف العــامل
العــريب مــن األميــة وإن كانــت بنســب متفاوتــة بــن الجنســن ،مطالبــة برفــع تقريــر شــامل ملعالجــة الواقــع
التعليمــي مــن أجــل عــامل عــريب بــا أميــة.
ويف بدايــة حديثهــا ،توجهــت القاضيــة /تغريــد حكمــت مــن األردن ،والتــي شــغلت منصــب أول قاضيــة أردنيــة
عربيــة يف محكمــة الجنايــات الدوليــة ،بخالــص التعــازي إىل جمهوريــة مــر العربيــة حكومــة وشــعبا يف ضحايــا
الحــادث اإلرهــايب الــذي وقــع بالكنيســة املرقســية بالعباســية ،مؤكــدة عــى قــدرة الدولــة عــى اجتيــاز املحــن،
بكتابهــا مثقفيهــا وتاريخهــا وتراثهــا وحضارتهــا الكبــرة.
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وتحدثــت ســيادتها عــن أوضــاع املنطقــة العربيــة الحاليــة ،مؤكــدة رضورة مواجهتهــا بجســارة ،وكــذا مواجهــة
األجنــدات األجنبيــة التــي تهــدف إىل إضعــاف البنيــة الثقافيــة يف الــدول العربيــة وكــذا البنيــة االقتصاديــة ،أخـذًا
يف االعتبــار رضورة وعينــا بثقافــة تقبــل األخــر.
ويف هــذا اإلطــار ،أكّــدت ســيادتها عــى دور الثقافــة وأهميتهــا يف محاربــة الفكــر املتطــرف عــن طريــق زرع الفكــر
التنويــري املضــاد للفكــر الظالمــي وليــس بالســاح فقــط ،وأشــارت ســيادتها إىل أن جميــع املســلمني يؤمنــون أن
الديانــات الســاوية جميعهــا هــي وحــي مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل ،وأن جميــع الديانــات مكملــة لبعضهــا البعــض،
داعيــة إىل رضورة العمــل عــى حاميــة الشــباب مــن خطابــات الكراهيــة عــر بــث الخطــاب املعتــدل املعــر عــن
الثقافــة املجتمعيــة.
فيــا أكّــد املستشــار /رشيــف أبــو طالــب عــى أن قضايــا املــرأة العربيــة ينبغــي أن ال تســتند عــى السياســات
الحكوميــة فحســب ،بــل يجــب أن تســتند أيضً ــا عــى دور منظــات املجتمــع املــدين.
أ ّمــا الكاتبــة /ريهــام الحــداد ،فقــد أشــارت إىل مــا تتميــز بــه املــرأة ،عــى مــر العصــور ،مــن قــوة وصالبــة يف
مواجهــة الظــروف ،مشــرة إىل مــا خلفتــه موجــات اإلرهــاب مــن آثــار ســلبية عــى حيــاة املــرأة.
فيــا ركــزت العديــد مــن مداخــات الســادة الضيــوف مــن مثقفــن وأكادمييــن وكتــاب عــى دور اإلعــام الــذي ال
يجــب أن يكتفــي بكونــه إعال ًمــا مؤي ـ ًدا للمــرأة ،بــل يجــب أن يكــون إعال ًمــا ناق ـ ًدا لهــا بهــدف توعيتهــا بأهميــة
تواجدهــا وبكثافــة يف مواقــع صنــع الق ـرار املختلفــة ،واملســاهمة يف عمليــة التنميــة ومامرســة مختلــف األدوار
وخاصــة الجديــدة منهــا ،رغـ ًـا مــن كــون العديــد مــن النســاء ميلــن الختيــار األدوار التقليديــة وكأنهــا تقيص نفســها
بنفســها عــن مامرســة أدوارهــا الجديــدة يف مجــاالت مكافحــة العنــف وبنــاء الســام وحاميــة األمــن القومي...إلــخ،
وذلــك غال ًبــا خوفًــا مــن تجربــة أدوار مختلفــة وجديــدة كانــت حكـ ًرا عــى الرجــل حتــى وقــت غــر بعيــد ،كــا
أشــار الحضــور إىل رضورة خلــق قنــاة إعالميــة خاصــة باملــرأة ملناقشــة قضاياهــا يف املجــاالت كافــة.
ركــزت مداخــات الحضــور كذلــك عــى رضورة كتابــة النســاء العربيــات البــارزات لســرهن الذاتيــة وعــرض
تجاربهــن وقصصهــن مــن أجــل الذاكــرة التاريخيــة واألجيــال القادمــة .وأيضً ــا توظيــف الفنــون املختلفــة للتعريــف
بنضــال املــرأة مــن أجــل بنــاء مــروع ثقــايف متكامــل عــن املــرأة ،وأشــاروا إىل رضورة تربيــة الفتــاة عــى االعتـزاز
بأنوثتهــا ،حتــى تتمكــن مــن مواجهــة كل مــن الخطــاب املتطــرف الــذي يضعهــا يف زوايــا ضيقــة مــن الخــوف مــن
الجســد ،والخطــاب التحريــي الــذي يحمــل نفــس املضامــن ولكــن مــن منظــور شــكيل بحــث يــروج الســتخدام
عمليــات التجميــل كبديــل لتثبيــت صــورة منطيــة شــكلية عــن املــرأة.
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رابعا :أهم التوصيات الصادرة عن املؤمتر

جاءت أهم نقاط اإلرتكاز التي خلص إليها املؤمتر كالتايل-:
• تفــرض الظــروف الحاليــة التــي متــر بهــا املنطقــة العربيــة رضورة العمــل نحــو تحقيــق مزيــد مــن التضامــن
العــريب ،وهــو مــا يتطلــب تضافــر جميــع الجهــود يف املنطقــة العربيــة ،ومنهــا جهــود النســاء الــايئ قمــن
ويقمــن بــدور كبــر وأســايس يف عمليــات اإلصــاح والتغيــر.
• يجــب أن تقــوم املــرأة بــأدوار جديــدة يف ظــل التحديــات الراهنــة التــي ميــر بهــا الوطــن العــريب ،تتمثــل
هــذه األدوار يف:
 دعم النضال الوطني نحو التغيري واإلصالح السيايس. وحفظ التامسك االجتامعي يف مواجهة الرصاعات السياسية والنزاعات املسلحة. وحامية األمن القومي لألوطان يف مواجهة تيارات التطرف واالرهاب. ودعــم التضامــن العــريب يف مواجهــة عوامــل الفرقــة ،فهــذا التضامــن ليــس حك ـ ًرا عــى السياســينيوإمنــا هــو مســئولية الجميــع.
• تحتــاج هــذه األدوار الجديــدة إىل الدعــم وإىل إزالــة املعوقــات الثقافيــة واالقتصاديــة التــي تعرتضهــا لــي
تتمكــن املــرأة مــن أداء مهتمهــا الســامية يف التغيــر والبنــاء الوطنــي.
• واألطـراف املعنيــة بدعــم املــرأة ومنها :مؤسســات الدولة عــر إرادة سياســية مصحوبة بسياســات وإجراءات
تنفيذيــة ،ووســائل اإلعــام باعتبارهــا مســئولة عــن تشــكيل الــرأي العــام والتأثــر يف الثقافــة املجتمعيــة،
وقــادة الــرأي مــن علــاء الديــن الذيــن تقــع عليهــم مهمــة تقديــم فكــر وخطــاب دينــي مســتنري يرقــى
ملســتوى الرشائــع الســاوية الســمحة ،واملؤسســات البحثيــة واألكادمييــة التــي تســاهم يف خلــق ثقافــة
جديــدة ضامنــة لحقــوق املــرأة وكاشــفة عــن مشــكالتها الحقيقيــة مــع تقديــم الحلــول العلميــة لهــذه
املشــكالت ،فضـ ًـا عــن الــدور املهــم الــذي يلعبــه املجتمــع املــدين يف خدمــة النســاء والفتيــات عــى أرض
الواقــع والتعبــر عــن مطالبهــن وتلبيــة احتياجاتهــن.
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وقــد أمثــرت مناقشــات املؤمتــر يف جلســات العمــل واملائــدة املســتديرة والصالــون الثقــايف،

التوصيــات اآلتيــة:

أوال :توصيات تتعلق بتفعيل دور املرأة ىف مواقع صنع القرار ،وإحداث التغيري.
 -1أهميــة تعريــف وتوعيــة الــرأي العــام بــاألدوار الجديــدة للمــرأة العربيــة وأهميتهــا يف مواجهــة ظــروف
النزاعــات املســلحة والهجــرة والنــزوح واإلرهــاب واملســاعدة يف الحفــاظ عــى األمــن القومــي وتربيــة
األجيــال تربيــة وطنيــة وغــرز روح التضامــن العــريب.
 -2رضورة إدمــاج مطالــب النســاء ىف الســياق الدســتوري والقانــوين ،وإزالــة كافــة املعوقــات التــى تواجههــا يف
إنفــاذ القانــون مــن أجــل تحقيــق اإلنصــاف بــن املــرأة والرجــل.
 -3أهميــة تعزيــز متثيــل النســاء ىف مواقــع صنــع القـرار ،ىف الســلطات الترشيعيــة والتنفيذيــة وىف القضــاء ،مبــا
يعــزز مــن االتجــاه العــام نحــو تقويــة دور املــرأة مبــا يتناســب مــع وزنهــا ىف املجتمــع.
 -4رضورة العمــل عــى إزالــة كافــة املعوقــات الثقافيــة عــر تصحيــح الصــورة الذهنيــة الخاطئــة للمــرأة يف
الثقافــة املجتمعيــة ،وذلــك بإعــادة تقييــم املناهــج التعليميــة ،والسياســات اإلعالميــة ،بهــدف تيســر وصــول
املــرأة إىل مواقــع صنــع القـرار.
 -5تقويــة الهيــاكل واملؤسســات السياســية واملهنيــة ومنظــات املجتمــع املــدىن ،لــى تعــر بحريــة عــن قضايــا
املــرأة ومطالبها.
 -6تعزيــز مشــاركة النســاء ىف العمــل التطوعــى ،ومتثيلهــا ىف املحليــات والنقابــات العامليــة واملهنيــة ،وهــو مــا
يدعــم مــن تواجــد املــرأة وتأثريهــا.
 -7إعــداد قاعــدة بيانــات بالخبـرات العربيــات يف شــتى املجــاالت وإتاحتهــا لوســائل اإلعــام العربيــة والدولية
لضــان حضــور عــادل وموضوعــي للخـرات النســائية يف منابــر اإلعالم.
ثان ًيا :فيام يتعلق بتفعيل دور املرأة ىف مسارات االقتصاد الوطني:
 -1نــر الوعــي املجتمعــي بأهميــة االســتثامر يف النســاء والفتيــات يف التعليــم والصحــة والعمــل وبيــان األثــر
اإليجــايب لهــذا االســتثامر يف زيــادة الدخــل القومــي وتحســن مســتويات املعيشــة.
 -2تبنــي "حزمــة" متضافــرة مــن السياســات -االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة -تتوجــه نحــو متكــن املــرأة
وإدمــاج احتياجاتهــا ىف العمليــة التنمويــة ،والتنســيق بــن األجهــزة املســئوولة عــن التخطيــط ،وعــن التنفيــذ،
ومراعــاة الشــمول والتكامــل.
 -3تبنــي إنشــاء بنــوك عربيــة لتوفــر القــروض الصغــرة للنســاء .وتصميــم برامــج إقـراض تتناســب رشوطهــا مــع
أوضــاع املــرأة وظروفهــا ،واالهتــام بإنشــاء صناديــق لدعــم املــرأة الريفية.
 -4عقــد اجتامعــات دوريــة تجمــع النســاء الناشــطات الرائــدات ىف مجــال األعــال لبحــث ســبل تقديــم الدعــم
لهن .
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 -5قيــام منظمــة املــرأة العربيــة بالتعــاون مــع بنــك التنميــة األفريقــي بإصــدار دليــل إرشــادي يف مجــال ريــادة
األعــال يــرح الخطــوات الواجــب اتباعهــا لــدى دخــول املــرأة يف مجــال األعــال.
 -6الحــث عــى تبنــي املوازنــات املســتجيبة للنــوع االجتامعــى ،وتعزيــز قواعــد البيانــات ونرشهــا ،وحــث
الوحــدات اإلحصائيــة عــى اســتخدام قامئــة الحــد األدىن مــن املــؤرشات االجتامعيــة لرصــد املســاواة بــن
الجنســن .وذلــك باعتبارهــا رشوطًــا مســبقة إلدمــاج املــرأة ىف التنميــة البرشيــة املســتدامة.
 -7إعــداد قاعــدة بيانــات بســيدات األعــال عــى مســتوى الوطــن العــريب متهي ـ ًدا لتشــكيل رابطــة لتوجيــه
جهودهــن نحــو دعــم النســاء ودعــم التنميــة القوميــة.
 -8العمــل بشــكل مســتدام عــى تطويــر مهــارات املــرأة ،وتفعيــل قدراتهــا ،وتنميــة عمليــة التعلــم الــذاىت ،إىل
جانــب تشــجيعها عــى اإلبــداع واالبتــكار ،ودعــم توجههــا نحــو التخصصــات العلميــة.
 -9تصميــم سياســات وبرامــج اجتامعيــة للنســاء لتعزيــز قدراتهــن عــى االســتفادة مــن مثــار النمــو ،والعمل عىل
توفــر اســتجابة رسيعــة للنســاء األكــر احتيا ًجا ،لتخفيــض درجة التعــرض للمخاطــر والصدمــات االقتصادية.
 -10تصميــم وتنفيــذ سياســات لحاميــة النســاء يف القطــاع غــر الرســمى ،حيــث ترتفــع نســبة النســاء العامالت
فيــه ،مــع توفــر الحاميــة القانونيــة إىل جانــب الصحيــة واالجتامعية.
 -11مراجعــة السياســات التعاونيــة ،والتعزيــز املســتمر للقــدرات الجامعيــة لســكان الريــف ،خاصــة املــرأة
الريفيــة الفقــرة بهــدف بنــاء مهاراتهــا ،والتأكــد مــن اســتخدام القــروض عــى النحــو األمثــل.
 -12توجيــه اهتــام خــاص للنســاء الفق ـرات املعيــات ألرس ،والعمــل عــى محوريــن أولهــا توفــر الفــرص
لهــن لالعتــاد عــى أنفســهن مــن خــال التأهيــل والتدريــب وإعدادهــن للعمــل املناســب .ثانيهــا توفــر
حاميــة اجتامعيــة شــاملة لهــن ،اقتصاديــة واجتامعيــة وصحيــة.
 -13تأســيس مراكــز تدريــب وتأهيــل وتعليــم للنســاء ىف الريــف واملحليــات ،لــى تضطلــع بــأدوار شــاملة ىف
تعليــم وتدريــب النســاء إىل جانــب العمــل الحقوقــى والتثقيــف.
ثالثًا :التوصيات التى تتعلق باسرتاتيجيات املرأة ىف مواجهة العنف واألرهاب  ،وبناء السالم.
 -1مواجهــة الخطــاب الدينــي املتشــدد بالحقائــق العلميــة والحــوار البنــاء الــذى يســتمد قوتــه مــن خلفيتنــا
الدينيــة والحضاريــة.
 -2فتــح األبــواب لرشاكــة الجامعــات ومراكــز البحــوث واملؤسســات الدينيــة "الوســطية" واإلعــام ،لتنقيــة الـراث
الثقــاىف ،وتجديــد الخطــاب الدينــي ،إلرســاء رؤيــة جديــدة للمــرأة ال تنعــزل عــن مجمــل التغـرات الثقافيــة
واالقتصادية والسياســية.
 -3يؤكــد املؤمتــر أن املشــكلة الرئيســية للنهــوض بالنســاء ليســت الخطــاب الدينــي ىف حــد ذاتــه ،ولكــن البيئــة
الثقافيــة املجتمعيــة املناهضــة لحقــوق املــرأة ،ومــن ثــم ينبغــي بــذل جهــود مضاعفــة لتنقيــة وتطويــر
املقــررات التعليميــة ،وكذلــك مــا يطرحــه اإلعــام مــن مــواد برامجيــة ودراميــة ،وإىل جانــب تجديــد
الخطــاب الدينــى.
 -4العمــل عــى توســيع وتعميــق الوعــى الحقوقــى لــدى املــرأة للحــد مــن العنــف تجاههــا ،وإدراك أهميــة
اإلحتــاء بالقانــون ىف مواجهــة كل أشــكال العنــف ،وهــى مســئولية رئيســية ملنظــات املجتمــع املــدىن واإلعــام.
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 -5متابعــة اآلليــات الوطنيــة تنفيــذ االســراتيجيات الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة ،وتوفــر تقاريــر
دوريــة تتضمــن بيانــات احصائيــة ومــؤرشات توضــح العائــد مــن تنفيــذ االســراتيجيات.
 -6توفــر خطــط وطنيــة لتنفيــذ الق ـرار  1325تســتند عــى ركائــز أساســية ،أبرزهــا مشــاركة املــرأة ىف عمليــة
صنــع الق ـرار وتطبيــق القانــون وتوفــر الحاميــة لهــا.
 -7العمــل عــى توفــر قواعــد بيانــات ،لحــر عــدد املهاجريــن والنازحــن ،لتوفــر الحاميــة االجتامعيــة والصحية
لهــم ،بالرشاكــة بــن الحكومــات واملجتمــع املــدىن واملؤسســات الدوليــة واالقليمية.
 -8مراعــاة االحتياجــات الخاصــة بالنســاء واألطفــال النازحــن ،والعمــل عــى دمجهــم ىف الربامــج االجتامعيــة
واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ،فهــم يشــكلون ( )%70مــن إجــاىل املهاجريــن.
 -9محاربــة التطــرف واإلرهــاب والحــد مــن العنــف ،بكافــة الوســائل ،وهــو مــا يشــكل مخاطــر عــى املجتمــع
ككل والنســاء عــى وجــه الخصــوص ،بإعتبارهــن مســئوولة عــن األطفــال.
 -10توفــر الدعــم الــدوىل واإلقليمــي للــدول املضيفــة لالجئــن ،وهــو مــا يتطلــب توفــر خدمــات صحيــة
وتعليميــة لهــم وتوفــر مرشوعــات تنمويــة.
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مالحق التقرير

املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية
برنامج عمل املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية
اليوم األول :الثالثاء 2016/12/13
التوقيت
11:30 - 10:00

الفعالية
الجلسة االفتتاحية

 عرض فيلم وثائقي بعنوان :منظمة املرأة العربية كلمة السفرية /مرفت تالوي ،املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية كلمة فخامة السيدة /روناك عبد الواحد مصطفى ،قرينة رئيس جمهورية العراق،رئيسة منظمة املرأة العربية في دورتها السابعة ()2017-2015
 كلمات ضيوف رشف املؤتمر كلمات رؤساء الوفود12:00 - 11:30
1.30 12.30
رئيس الجلسة

 توزيع املنح البحثية ملنظمة املرأة العربية في العلوم االجتماعية لعام 2016 -تكريم اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة املستشار الدكتور /عالء التميمي

الجلسة األولى :املرأة العربية ولحظات التغيري الحاسمة
معالي الوزيرة /نزيهة العبيدي
وزيرة املرأة واألرسة والطفولة بالجمهورية التونسية

( )1املرأة العربية في إطار ضغوط الدفع نحو التغيري
الدكتور /علي الدين هالل
جامعة القاهرة  -مرص

أوراق العمل

( )2املرأة العربية في إطار الضغط الشعيب للدفع نحو التغيري
األستاذ /فخري أحمد القطارنة
األردن
( )3البُعد الثقافي ملشاركة املرأة العربية
الدكتور /علي ليلة
جامعة عني شمس  -مرص

3:00 - 1:30

الجلسة الثانية :املرأة في مواقع صنع القرار

رئيس الجلسة

معالي الوزيرة الدكتورة /فاطمة بنت حبيب

وزيرة الشؤون االجتماعية والطفولة واألرسة بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية

( )1وضعية املرأة في عملية صنع القرارات والسياسات
الدكتورة /رجاء حسن خليفة
عضو الربملان السوداني

أوراق العمل

( )2واقع املرأة العراقية بعد عام 2003
األستاذة /مي حمودي الشمري
الجامعة التقنية الوسطى  -العراق
شهادات حية:

القاضية /تغريد حكمت
قايض دولي (محكمة مجرمي الحرب)  -األردن
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5:30 - 4:00

إدارة الجلسة

مائدة مستديرة حول:
"دور سيدات األعمال في تحقيق التمكني االقتصادي للمرأة"
تنظيم مشرتك بني منظمة املرأة العربية وبنك التنمية األفريقي

اإلعالمي /حافظ املرازي

الكلماتاالفتتاحية  -السفرية مرفت تالوي ،املدير العامة  -منظمة املرأة العربية
 الدكتورة ليلى املقدم ،املمثل املقيم  -بنك التنمية األفريقي السيدة /جيهان السكريخبري اجتماعي واقتصادي -بنك التنمية األفريقي
 السيدة /فوزية عليمدير عام رشكة سوليتري للمقاوالت واالستثمار العقاري -السعودية
 الدكتورة /هند الرشبييناملديــر التنفيــذي للمجموعــة املدمجــة ،واملؤســس الحالــي واملديــر التنفيــذي
لرشكــة  -IDHمــر
 السيدة /نيفني الطاهريرئيــس مجلــس اإلدارة واملديــر العــام لرشكــة دلتــا القابضــة لالســتثمارات
املاليــة  -مــر

املتحدثون

 معالي الشيخة /عائشة بنت خلفان بن جميل السيابيةرئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية -سلطنة عمان
وعضو املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية
السيدة /نهي املعايطة
رئيسة االتحاد النسائي األردني -األردن
 السيدة /فاتن سهلبرئيسة مكتب التمثيل اإلقليمي التحاد املوانئ البحرية العربية  -لبنان
 الدكتورة /سهيلة نجم عبداألستاذة الجامعية  -جامعة سامراء  -العراق
 السيدة /ريم صياماملجلس االقتصادي لسيدات األعمال في الغرف التجارية املرصية
السيدة /يمين الرشيدي
جمعية سيدات أعمال مرص  -مرص

7.00

صالون ثقافي حول املرأة العربية وصناعة التغيري :األدوار الجديدة للمرأة
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اليوم الثاني :األربعاء 2016/12/14
الفعالية

التوقيت
12:00 - 10:00

الجلسة الثالثة :تفعيل دور املرأة في مسارات االقتصاد الوطين

رئيس الجلسة

سعادة األستاذة /فريال سالم
مستشارة في الرئاسة الفلسطينية
( )1مؤرشات املشاركة االقتصادية للمرأة
الدكتورة /هبة اللييث
جامعة القاهرة  -مرص
( )2تمكني املرأة في مجال التنمية البرشية
الدكتور /فيصل املناور
املعهد العربي للتخطيط  -الكويت

أوراق العمل

( )3ادماج احتياجات املرأة
الدكتور /فارس مسدور
جامعة علي لونييس البليدة  - 2الجزائر
( )4مؤرشات املشاركة االقتصادية للمرأة  -الحالة الفلسطينية
األستاذ /محمد مصطفى رشيعة
جامعة القدس  -فلسطني
( )5محددات مساهمة املرأة االقتصادية في املجتمع العماني
األستاذة /أصيلة علي الزرعية
جامعة السلطان قابوس ُ -عمان
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الفعالية

التوقيت
2:30 - 12:30

الجلسة الرابعة :املرأة وبناء السالم

رئيس الجلسة

معالي الوزيرة /النا مامكغ
اململكة األردنية الهاشمية
( )1استجابة املنطقة العربية لقرار مجلس األمن  1325بشأن املرأة واألمن والسالم
الدكتورة /سارة محمود العرايس
جامعة صنعاء  -اليمن
( )2حماية املرأة في مجال األمن والسالم في ضوء قرار مجلس األمن 1325
القاضية /سامية دولة
محكمة االستئناف  -تونس
( )3املرأة في مناطق الزناع :املرأة الكوردستانية ودورها في مواجهة اإلرهاب
األستاذة /بخشان زنكنة
حكومة إقليم كوردستان  -العراق

أوراق
العمل

( )4املــرأة فــي مناطــق العنــف والــراع :تمكــن النســاء الســوريات املهجــرات إلــى لبنــان-
تجربــة «مؤسســة عامــل» نموذج ـاً
الدكتور /مصطفى حجازي
لبنان
( )5املرأة في مناطق العنف والرصاع":دراسة حالة عن املرأة الليبية"
الدكتورة /جازية جربيل محمد شعيتري
جامعة بنغازي  -ليبيا
( )6املرأة في ليبيا وبناء السالم
الدكتورة /عائشة محمد بن مسعود فشيكة
جامعة طرابلس  -ليبيا

كلمة السيد الوزير املفوض /كينايتشريو موكاي
نائب رئيس بعثة اليابان لدى جمهورية مرص العربية
كلمة األستاذة /سهى فاروق
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ()UN HABITAT
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الفعالية

التوقيت
3:30 - 2:30

الجلسة الخامسة :املرأة في مواجهة العنف واإلرهاب

رئيس الجلسة

معالي الوزيرة /أسماء مصطفى األسطى
وزير الدولة لشئون املرأة والتنمية املجتمعية بدولة ليبيا

أوراق
العمل

4:00 - 3:30
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( )1اسرتاتيجيات املرأة في مواجهة العنف
الدكتورة /أماني قنديل
مرص
( )2املرأة ورهان الرتبية والثقافة في مواجهة خطاب التطرف
الدكتور /عبد اللطيف كداي
جامعة محمد الخامس -املغرب
( )3امكانات طرح وقبول خطاب تنويري حول املرأة
الدكتورة /تربة بوباي عمار
جامعة نواكشوط  -موريتانيا
البيان الختامي للمؤتمر

“دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري”
نبذة تعريفية برئيسات اجللسات ومعدي األوراق البحثية
 .Iرئيسات جلسات العمل

رئيسة الجلسة األوىل:

معايل الوزيرة /نزيهة العبيدي

وزيرة املرأة واألرسة والطفولة – الجمهورية التونسية
عضو املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية

متحصلــة عــى شــهادة الدارســات املتعمقــة -جامعــة الســوربون باريــس ،متحصلــة عىل شــهادة الدراســات
املتعمقــة يف التعليــم -جامعــة باريــس  ،3متخصصــة يف اللغــات الحيــة األجنبيــة ،لهــا شــهادات يف علــم
النفــس االجتامعــي وعلــم نفــس الطفــل ،أنرثوبولوجيــا اللغــات ،علــوم االتصــال ،التاريــخ الســيايس العــريب
املعــارص .ناشــطة يف املجــال الجمعيــايت ،شــغلت خطــة كاتبــة عامــة للمنظمــة التونســية للرتبيــة واألرسة،
عضــو شــبكة “نســاء مــن أجــل عــامل أفضــل” ،منســقة وطنيــة لشــبكة التكويــن حــول التنميــة لنســاء
املتوســط ،شــغلت خطــط اداريــة يف وزارة املــرأة ،منهــا التعــاون الــدويل وإدارة املــرأة.

رئيسة الجلسة الثانية:

معايل الوزيرة الدكتورة /فاطمة بنت حبيب

وزيرة الشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة  -الجمهورية اإلسالمية املوريتانية
رئيسة املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية.

الدكتــورة فاطمــة بنــت حبيــب أخصائيــة أم ـراض النســاء والــوالدة ،ولجــت الوظيفــة العموميــة ســنة
 1999وذلــك بعــد تخرجهــا مــن كليــة الطــب بالــدار البيضــاء وتقلــدت الكثــر مــن املهــام الصحيــة ســواء
مزاولــة العمــل الصحــي (رئيســة ألقســام النســاء والــوالدة ،يف العديــد مــن املستشــفيات الوطنيــة) أو
العمــل اإلداري (مديــرة عامــة مســاعدة للمستشــفى الجهــوي بروصــو عاصمــة واليــة ات ـرارزة) وحتــى
التدريــس يف املدرســة الوطنيــة للصحــة يف نواكشــوط وروصــو وتقلــدت عــدة مناصــب حكوميــة منهــا:
وزيــرة لإلســكان و العمـران واالســتصالح الـرايب ،ثــم وزيــرة للبيطريــة وحال ًيــا وزيــرة للشــؤون االجتامعيــة
والطفولــة واألرسة.
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رئيسة الجلسة الثالثة:

سعادة األستاذة /فريال سامل

مستشار بالرئاسة الفلسطينية وعضو املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية

عضــو األمانــة العامــة لالتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية .عضو املجلــس الوطنــي الفلســطيني .عضو مجلس
إدارة صنــدوق النفقــة الفلســطيني .عضــو املجلــس االستشــاري لإلحصــاءات الفلســطيني مؤسســة التحــاد
طلبــة فلســطني يف دمشــق .ولــدت يف مدينــة نابلــس ،نالــت الشــهادة الثانويــة ،التحقــت بجامعــة دمشــق،
وحــازت عــى ليســانس يف االقتصــاد واملحاســبة .شــاركت يف عــدة مؤمت ـرات دوليــة حــول املــرأة ،موســكو،
بكــن ،فيتنــام ،الربازيــل ،فنزويــا.

رئيسة الجلسة الرابعة:

معايل الدكتورة  /النا مامكغ

عضو املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية
اململكة األردنية الهاشمية

وزيــرة الثّقافــة األردنيــة الســابقة ،تحمــل شــهادة الدكتــوراه يف األدب العــر ّيب /الجامعــة األردن ّيــة ،عملــت
ـي
ـي البـرا ،واإلرساء) .كــا عملــت يف املجــال اإلعالمـ ّ
ـي (عضــو هيئــة تدريــس يف جامعتـ ّ
يف املجــال األكادميـ ّ
(كاتبــة مقالــة صح ّف ّيــة ،ومعــ ّدة ومق ّدمــة برامــج إذاع ّيــة وتلفزيون ّيــة) ،وشــاركت يف صياغــة ال ّرؤيــة
األدب ّيــة والف ّن ّيــة لعــدد مــن األفــام الوثائق ّيــة ،وكتبــت بعــض ال ّنصــوص ال ّدرام ّيــة يف التّوعيــة القانون ّيــة
لإلذاعــة األردن ّيــة ،إضافـ ًة إىل عضويّتهــا يف عــدد مــن الهيئــات واملجالــس واللّجــان األكادمي ّيــة ،واإلعالم ّيــة،
قاصــا وروائ ًّيــا”“ ،شــعر
والثّقاف ّيــة ،والتّعليم ّيــة ،واملجتمع ّيــة .ولهــا مؤلّفــان أدب ّيــان هــا“ :بهــاء طاهــر ًّ
إحســان ع ّبــاس”.
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رئيسة الجلسة الخامسة:

معايل الوزيرة /أمساء مصطفى األسطى

وزير الدولة املفوض لشئون املرأة والتنمية املجتمعية
بحكومة الوفاق الوطني -دولة ليبيا
عضو املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية

أديبــة وباحثــة وناشــطة يف املجتمــع املــدين ،حاصلــة عــى املاجســتري يف علــوم املكتبــات واملعلومــات،
تعنــى بتوثيــق التاريــخ الثقــايف الليبــي ،وخاصــة رائــدات النســاء الليبيــات ،كــا تهتــم بالحقــوق الثقافيــة
لألطفــال وذوي اإلعاقــة ،إىل جانــب اهتاممهــا بالقضايــا األدبيــة األخــرى .نــرت كتاباتهــا يف الدوريــات
املحليــة ،واملواقــع االلكرتونيــة وتشــارك بدراســاتها يف العديــد مــن املحــارضات والنــدوات األدبيــة ،عملــت
يف مجــال املكتبــات املدرســية ،وأســتاذا ً محــارضا ً لطــرق البحــث العلمــي .تتمتــع بعضويــة اتحــاد األدبــاء
والكتــاب الليبيــن .وعضويــة االتحــاد العــريب للمكتبــات واملعلومــات ،وهــي عضــوا ً مؤسسـاً يف الجمعيــة
الليبيــة للمكتبــات واملعلومــات واألرشــيف ،واملســئول الثقــايف يف مجلــس إدارتهــا ،ورئيــس تحريــر “املجلــة
الليبيــة للمكتبــات واملعلومــات واألرشــيف” .كــا ترشــحت للهيــأة التأسيســية لصياغــة الدســتور عــن
دائــرة طرابلس/حــي االندلس/جنــزور
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 .IIمعدو األوراق البحثية

الدكتور /علي الدين هالل
(مصر)

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
* عضــو املجلــس األعــى للثقافــة ،وعضــو مجلــس أمنــاء واللجنــة التنفيذيــة
ملركــز دراســات الوحــدة العربيــة ببــروت ،وعضــو مجالــس تحريــر عــدد
مــن الدوريــات العربيــة والدوليــة.
* عمــل أســتاذا زائ ـرا بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ،وجامعــة كالجــاري
(كندا)،وجامعتــي كاليفورنيــا (لــوس انجلــوس وبرنســتون) بالواليــات
املتحــدة.
* شــغل مناصــب وزيــر الشــباب ،وعميــد كليــة االقتصــاد والعلوم السياســية
وأمــن املجلــس األعــى للجامعــات ،كان عضــوا باللجنــة الوطنيــة للمرأة.
* له عرشات الكتب والبحوث املنشورة باللغتني العربية واالنجليزية.

األستاذ /فخري أمحد القطارنة
(األردن)

* مدير مخيم مريجب الفهود لالجئني السوريني باالردن
* ماجســتري الدراســات األمنيــة  -التحقيــق والبحــث الجنــايئ جامعــة
نايــف العربيــة للعلــوم االمنيــة  -الريــاض .2016
* بكالوريس تاريخ وعلوم سياسية  -الجامعة األردنية
* بكالوريس حقوق -الجامعة األردنية
* شــارك يف برامــج تدريبيــة ومؤمتــرات بحثيــة تتعلــق بجوانــب عــدة
أهمهــا القوانــن الجنائيــة والعنــف األرسي.
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الدكتور /علي حممود أبو ليلة
(مصر)

* أستاذ متفرغ بقسم االجتامع  -كلية اآلداب  -جامعة عني شمس.
* دكتوراه الفلسفة يف علم االجتامع  -جامعة القاهرة 1980
* باحــث باملركــز القومــي للبحــوث االجتامعيــة والجنائيــة بالقاهــرة يف
الفــرتة مــن 1978-1964
* لــه عضويــة علميــة بعــدد مــن اللجــان مثــل “ :اللجنــة التنســيقية الوطنية
ملكافحــة ومنــع االتجــار بالبــرش التابعــة لــوزارة الوطنيــة ملكافحــة ومنــع
االتجــار بالبــرش التابعــة لــوزارة العــدل .واللجنــة الوطنيــــــة العربيـــــــة
للرتبيـــــــة والعلــــــــوم والثقافــــــــة (يونســكو  -ليســكو  -أيسيســكو
مــن.)2014-2013 :

الدكتورة /رجاء حسن خليفة
(السودان)

* عضو الربملان السوداين.
* حاصلــة عــىل دكتــوراه يف أصــول الرتبيــة مــن جامعــة أم درمــان
اإلســالمية 2013
* أستاذ مشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .1998-1991
* وزيرة للشؤون االجتامعية والثقافية بوالية نهر النيل .1998-1997
* مستــــشارة رئـيـــــس الجمهوريـــــــة .2012-2010
* األمني العام لالتحاد العام للمرأة السودانية لثالث دورات .2010-1998
* رئيسة مجلس الشورى القومي االتحــــاد العــــام للمــــرأة السودانية .2015-2010
* عضــوة يف العديــد مــن مــن املجالــس والهيئــات ،كــام هــي عضــوة ومؤسســة لعــدد مــن التنظيــامت
الطوعيــة.
* كتبــت العديــد مــن أوراق العمــل والدراســات وأصــدرت العديــد مــن املؤلفــات منهــا :مســرية املــرأة
يف ظــل االنقــاد ،واقــع املنظــامت االجتامعيــة ،تجربــة املــرأة الســودانية يف العمــل العــام ،تجربــة
املشــاركة الربملانيــة للمــرأة الســودانية بعــد الكوتــا.
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األستاذة /مي محودي الشمري
(العراق)

* مدرس بالجامعة التقنية الوسطى بوزارة التعليم العاليي للبحث العلمي.
* ماجيســتري مــن الجامعــة املســتنرصيه  -كليــة العلــوم السياســية /دراســات
اشرتاكية.
* قدمــت عــدد مــن البحــوث العلميــة ،منهــا بحــث بعنــوان “واقــع وجــودة
خدمــات املعلومــات يف املكتبــات الجامعيــة” ،وتــم نــره يف مجلــة كليــة
املامون الجامعة  -بغداد .2010
* حــازت عــى عــدد مــن التكرميــات والشــهادات التقديريــة مــن منظــات
وطنيــة متعــددة ،منهــا قــادة اإلبــداع مــن جامعــة بوليتكنيــك الســليامنية
 ،2013ودرع اإلبــداع مــن معهــد اإلدارة الرصافــة .2014
* لديهــا عــدد مــن املشــاركات مــع األمــم املتحــدة ،وممثلــة برنامــج ثقافــة حقــوق اإلنســان مــع لجنــة تطويــر
معلمــي العــراق عــن هيئــة التعليــم التقنــي  ،2013-2011باإلضافــة إىل عضــو لجنــة تنســيق بــن وزارة
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي مــع وزارة الهجــرة واملهجريــن.
االدكتورة /هبة الليثي
(مصر)

* حاصلة عىل دكتوراه من جامعة سسكس بانجلرتا
* أســتاذة بقســم اإلحصــاء كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية ورئيســة قســم
اإلحصــاء ســابقًا  -جامعــة القاهــرة.
* تتنــوع خرباتهــا العمليــة ،حيــث ترأســت فريــق العمــل بوحــدة العدالــة
االقتصاديــة بــوزارة املاليــة والبنــك الــدويل ،والصنــدوق االجتامعــي للتنميــة
باليونســيف وبرنامــج الغــذاء العاملــي وبرنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة.
* شــاركت يف العديــد مــن امللتقيــات العلميــة املحليــة والدوليــة وقدمــت العديد
من األوراق البحثية.
* أصدرت العديد من املؤلفات العربية واالجنبية من العربية:
 تقريــر قيــاس مســتوي املعيشــة يف قطــر باســتخدام مســح إنفــاق ودخــل االرسة ( ،))2013-2012لــوزارةالتخطيــط التنمــوي.
ومن األجنبية:
- Determinants & Measures of Inequality, (2015) in Economics & Social Development of the
Southern & Eastern Mediterranean Countries, Published by Springer.
* شاركت يف عديد من ورش العمل ،من بينها:
- Poverty & Inequality Measures in Sudan Using “ STATA software & ADEPT Package” for
statistical Bureau of Sudan.
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الدكتور /فيصل املناور
(الكويت)

* خبيــــر باملعـــهد العربـــي للتخطيط.
* عضو الجهاز الفني يف املعهد العريب للتخطيط.
* حاصل عىل الدكتوراه فرع السياسات العامة.
* عضــو يف عــدد مــن املنظــات العامــة كالجمعيــــــة العربيــة للعلــوم
السياسيـــــــة والجمعيــة االقتصاديــة الكويتية ،وعضو هيئة تحريــــــر
تقريــر التنميــة العربيــة.
* شــارك يف العديــد مــن املؤمتـرات وامللتقيــات العلميــة عــى املســتويني
املحــي واإلقليمــي.
* لــه العديــد مــن األبحــاث يف مجــاالت تحليــل السياســة العامــة،
والتخطيــط االســراتيجي وإدارة األزمــات والسياســات االجتامعيــة واملخاطــر االجتامعيــة.

الدكتور /فارس مسدور
(اجلزائر)

* أســتاذ االقتصــاد بكليــة العلــوم االقتصاديــة بجامعــة عــى لونيــي
البليــدة .2
* حاصــل عــى شــهاد دكتــوراه يف العلــوم االقتصاديــة مــن جامعــة
الجزائــر ســنة .2008
* خبــر دويل يف التطبيقــات املعــارصة لالقتصــاد اإلســامي متعــاون مــع
املعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب.
* رئيس فرقة البحث حول دور القطاع الثالث يف التنمية.
* عضو الهيئة الرشعية لبنك باري با الجزائر  2013إىل أفريل .2015
* املنسق العام ملركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي والقطاع الثالث ،بجامعة كالبريا بإيطاليا.
* مدير عام مؤسسة املعرفة للتنمية البرشية والروحية.
* إمام وخطيب مسجد عيل بن أيب طالب مبدينة بوفاريك ،الجزائر ،منذ  2010إىل اليوم.
* حاصــل عــى عــدد مــن الــدورات التدريبيــة يف الجوانــب اإلداريــة واملاليــة وادارة املرشوعــات ،كــا قــام
بتأليــف وتحريــر عــدد مــن الكتــب واملقــاالت املنشــورة يف مجــات علميــة محكمة.
* املشــاركة يف بحــوث امللتقيــات العلميــة ،كــا أنــه محلــل اقتصــادي بالقنــاة اإلذاعيــة الدوليــة الجزائرية
منــذ  2007إىل يومنا.
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األستاذ /حممد مصطفى سامل شريعة
(فلسطني)

* محارض يف جامعة القدس /إدارة األعامل
* خــرة متنوعــة يف مؤسســات القطــاع الخــاص واملؤسســات الحكوميــة
والجمعيــات األهليــة.
* االهتاممــات :االستشــارات اإلداريــة التدريــب واألبحــاث ،املشــاركة
املجتمعيــة.

األستاذة /أصيلة علي الزرعية
ُ
(سلطنة عمان)

* باحثة يف مركز البحوث اإلنسانية بجامعة السلطان قابوس.
* حاصلــة عــى درجــة ماجســتري يف علم اإلجتــاع  2013م ،بكليــة األداب
والعلــوم اإلجتامعيــة ،جامعــة الســلطان قابوس.
* حاصلــة عــى شــهادة تفــوق عــى تقديــر إمتيــاز للعــام األكادميــي
2010-2009م.
* عضــو يف إدارة "الجمعيــة العامنيــة يف العمــل التطوعــي" ،املشــهرة يف
 18نوفمــر .2013
* باحثــة يف املــروع الوطنــي (قوائــم الجــرد الوطنــي لعنــارص ال ـراث
املــادس وغــر املــادي يف ســلطنة عــان) ،وزارة الـراث والثقافــة بالتعاون مع منظمــــــة اليونســــــكو،
 2013مســـــاعد محــارض باملنحــة التدريســية يف برنامــج ماجســتري علــم اإلجتــاع بكليــة األداب
والعلـــوم اإلجتامعيــــــة 2013-2011م.
* كــا شــاركت يف العديــد مــن األنشــطة اإلجتامعيــة كنــدوة (التجربــة املرسحيــة يف عــان) ،وشــاركت
أيضــا يف إعــداد وتنظيــم فعاليــة (املدينــة الفاضلــة) التابعــة لجامعــة الرؤيــة اإلجتامعيــة ،فربايــر .2009
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الدكتورة /سارة حممود العراسي
(اليمن)

* أســتاذ مشــارك يف كليــة الرشيعــة والقانــون (جامعــة صنعــاء) قســم
القانــون الــدويل العــام ،منــذ عــام  2006إىل اآلن.
* مديــر مركــز دراســات الهجــرة والالجئــن بجامعــة صنعــاء ،مــن فربايــر
 2013وحتــى اآلن.
* حاصلــة عــى درجــة الدكتــوراه يف القانــون الــدويل العــام بامتيــاز مــع
مرتبــة الــرف األوىل عــام  2003مــن معهــد البحــوث والدراســات العربيــة
قســم الدراســات القانونيــة ،جمهوريــة مــر العربيــة.
* حاصلــة عــى درجــة املاجســتري يف القانــون الــدويل العــام عــام  2000مــن معهــد البحــوث والدراســات
العربيــة ،جمهوريــة مــر العربيــة.
* لديهــا العديــد مــن املشــاركات ،مثــل املشــاركة يف نــدوة بعنــوان "األبعــاد السياســية واألمنيــة يف قضيــة
اللجــوء الســوري" املنعقــدة يف جامعــة الريمــوك بتاريــخ  7مايــو  - 2015األردن ،واملشــاركة كمدربــة يف
الــدورة التدريبيــة الخاصــة باللجــوء (دورة ســان رميــو) والتــي أقيمــت يف تونــس مــن الفــرة 18-13
ديســمرب . 2014
* حصلــت عــى العديــد مــن شــهادات التقديــر ،منهــا شــهادة تقديــر مــن أكادمييــة الرشطــة ،وشــهادة
تقديــر عــام  2003مــن ســفارة الجمهوريــة اليمنيــة يف جمهوريــة مــر العربيــة عــن التفــوق العلمــي يف
نيــل درجــة الدكتــوراه.
القاضية /سامية دولة
(تونس)

* قاضية تونسية ،مديرة عامة.
* مســاعدة الوكيــل العــام لــدى محكمــة االســئناف بتونــس مكلفــة
مبأموريــة بديــوان وزيــرة املــرأة واألرسة والطفولــة.
* رئيسة خلية مبركز الدراسات القانونية والقضائية.
* حاصلــة عــى ماجســتري يف العلــوم الجنائيــة مــن كليــة الحقــوق والعلــوم
السياســية بتونــس.
* قاضية ملحقة بديوان وزير العدل وحقوق اإلنسان.
* قاضية مكلفة مبأمورية بديوان وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.
* قاضية مكلفة مبأمورية بديوان وزيرة املرأة واألرسة والطفولة من  2015حتى اآلن.
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األستاذة /خبشان زنكنة
(العراق)

* األمينة العامة للمجلس األعىل لشؤون املرأة يف إقليم كوردستان.
* بكالوريوس فيزياء  -كلية العلوم
* خريجة معهد العلوم االجتامعية (بدرجة ماجستري) 1986 -
* عضو سكرتارية اتحاد الطلبة العام يف العراق 1972-1969
* عضو سكرتارية رابطة النساء.2004-1981
* عضو برملان كردستان ورئيسة لجنة املرأة 2005
* سكرترية رابطة النساء يف كوردستان .1998-1993
* عضــو لجنــة مراجعــة دســتور اقليــم كوردســتان ،وعضــو وفـــــد
برملــــــان كوردســتان ملســاندة القامئــة الكوردســتانية يف كتابــة دســتور
العــراق 2005
* رئيسة منظمة الدراسات الجندرية.
الدكتور /مصطفى حجازي
(لبنان)

* أستاذ علم النفس.
*  1967دكتوراه دولة يف علم النفس بدرجة مرشف جدا ً جامعة ليون  -فرنسا.
*  1983 - 1972أستاذ علم النفس املشارك يف الجامعة اللبنانية.
*  1990 - 1983أســتاذ علــم النفــس يف الدراســات العليــا الجامعــة اللبنانيــة
تدريــس وإرشاف عــى طــاب املاجســتري والدكتــوراه.
*  - 2007أستاذ زائر  -جامعة الخليج العريب  -كلية الطب.
*  2008حتى اآلن متقاعد متفرغ للبحث واالستشارات.
*  1998ممثــل اليونســكو يف النــدوة األوىل ألقســام علــم النفــس بجامعــات
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حيــث قــدم الورقــة الرئيســية،
الدوحــة  -قطــر
* خبري يف مجال التدريب ،ويف مجال التطوير اإلداري ،خبري ومستشار مع العديد من املنظامت العربية والدولية.
* شــارك يف العديــد مــن املؤمتـرات يف مجــال رعايــة الطفولــة وإدارة املؤسســات االجتامعيــة وامللتقيــات العلميــة
عــى املســتوويني املحــي والــدويل.
* أصــدر العديــد مــن املؤلفــات منهــا :معجــم مصطلحــات التحليــل النفــي (الرتجمــة الفرنســية) ،علــم النفــس
والعوملــة ،حصــار الثقافــة مــا بــن القنــوات الفضائيــة والدعــوات األصوليــة ،الشــباب الخليجــي واملســتقبل،
تطويــر رعايــة األحــداث الجانحــن.
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الدكتورة /جازية جربيل شعيتري
(ليبيا)

* حاصلــة عــى دكتــوراه يف القانــون الجنــايئ مــن كليــة الحقــوق جامعــة
عــن شــمس.
* محارضة بكليـــة الحقـــوق جامعة بنغازي /ليبيا.
* ألقــت العديــد مــن املحــارضات القانونيــة ،أرشفــت عــى العديــــــد
مـــــن رســائل املاجســتري.
* شــغلت وظيفــة عميــد كليــة الحقــوق ووظيفــة وكيـــــــل كليــــــة
الحقــوق للشــؤون العلميــة.
* كتبــت العديــد مــن املقــاالت املتخصصــة يف املجــال القانـونـــــي وشــاركت يف العديــد مــن امللتقيــات
واملؤمتـرات والنــدوات وقدمــت العديــد مــن أوراق العمــل يف ذات املجــال .

الدكتورة /عائشة حممد بن سعيد فشيكة
(ليبيا)

* أستاذ مساعد قسم علم االجتامع جامعة طرابلس /ليبيا
* حاصلة عىل شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام .2007
* شــاركت يف العديــد مــن امللتقيــات واملؤمتـرات العلميــة وورش العمل
عــى املســتويني املحــي واإلقليمي.
* عضــوة يف العديــد مــن اللجــان العلميــة ،أسســت مجموعــة الح ـراك
املــدين العلمــي بجامعــة طرابلــس كــا أسســت وترأسســت املجموعة
الوطنيــة لألكادمييــات ،.شــاركت يف لجنــة الخــراء (السياســات
االجتامعيــة ) مجلــس التخطيــط الوطنــي  ،2009ويف فريــق الخ ـراء
يف املــروع الوطنــي للنهــوض باملــرأة ( ،)2014-2010ويف فريــق البحــث املكلــف بإعــداد اسـراتيجية
مغاربيــة يف مجــال الشــباب .2010
* كتبــت ونــرت العديــد مــن الدراســات واملقــاالت املتخصصــة وأصــدرت كتــاب املــرأة والتنميــة يف
املجتمــع العــريب الليبــي  ،التمكــن ومــؤرشات الحـراك الوظيفــي للمــرأة الليبيــة.
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الدكتورة /أماني قنديل
(مصر)

* حاصلــة عــى درجــة الدكتــوراة يف العلــوم السياســية  -كليــة االقتصــاد
والعلــوم السياســية جامعــة القاهــرة.
* لهــا إصــدارات متنوعــة يف تحليــل السياســات العامــة ،وتصميــم الربامــج
االجتامعيــة وتقييمها.
* قدمــت  23دراســة اختصــت بهــا املجتمــع املــدين يف املنطقــة العربيــة،
أحدثهــا "خريطــة املنظــات األهليــة العربيــة"  ،2016وتحــت الطبــع
حال ًيــا" :تصميــم وتقييــم السياســات االجتامعيــة يف املنطقــة العربيــة".
* أسســت وعملــت مديــ ًرا للشــبكة العربيـــــــة للمنــــظـــــــات
األهليـــــة (.)2015-1997
* عملت مستشا ًرا ملنظمة املرأة العربية.

الدكتور /عبد اللطيف كداي
(املغرب)

* أستاذ التعليم العايل بكلية علوم الرتبية بالرباط.
* نائــب العميــد املكلــف بالشــؤون األكادمييــة والبيداغوجيــة ورئيــس
اللجنــة البيداغـــوجيــــــة للكليــة بجامعــة محمــد الخامــس
* عضو لجنة تقويم التكوين بالجامعة
* عضـــو اللجنــــة البيداغوجيــــة وعضو مجلس الجامعة.
خارج الجامعة:
* مستشــــار اجتامعـــي للقنـــاة الرابعة (القناة الرتبوية)
* مستشار يف قضايا الطفولة والشباب لدى وزارة الشباب والرياضة.
* خبري واستشاري ،ساهم يف إعداد العديد من التقارير والدراسات.
* شارك يف العديد من الندوات واملناظـــرات العلميـــة وطنيــًّـا ودول ًّيا.
* كتب ونرش العديد من ااملقاالت والدراســـات واألبحــاث العلمية وأوراق العمل.
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الدكتورة /تربة بوباي عمار
(موريتانيا)

* أســتاذة محــارضة بجامعــة نواكشــوط -مديــرة مديريــة بــوزارة الثقافة
والصناعــة التقليديــة املوريتانية.
* حاصلــة عــى شــهادة دكتــوراه يف الدراســات اإلســامية تخصــص
التاريــخ اإلســامي مــن جامعــة مــوالي.
* حاصلــة عــى شــهادة تقديريــة مــن وزارة الثقافــة البحرينيــة وغريهــا
مــن الشــهادات التقديريــة.
* مديرة مساعدة ملديرية املطالعة العمومية بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية املوريتانية.
* أستاذة رسمية يف جامعة نواكشوط برتبة محارضة.
* أربع سنوات رئيس تحرير مجلة صوت املرأة.
* عضو مجلس تنفيذي إلتحاد أدباء موريتانيا.
* عضو مؤسس لنادي القصة املوريتانية.
وأجــرت العديــد مــن البحــوث منهــا بحــث الدكتــوراه بعنــوان التصــوف يف بــاد شــنقيط .ولهــا العديــد
مــن الروايــات مثــل وجهــان يف حيــاة رجــل ،الحــب والقــدر ،املــرأة وعنكبــوت الخيــال وغريهــم .أيضــا
الكثــر مــن البحــوث العلميــة املنشــورة يف مجــات محكمــة.
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الوفود الرمسية للدول املشاركة

اململكة األردنية الهاشمية  -الدكتورة /النا مامكغ
عضو املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية
 الدكتورة /سلمى النمساألمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة
الجمهورية التونسية

 الوزيرة /نزيهة العبيديوزيرة املرأة واألرسة والطفولة ،عضو املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة
العربية
 السيدة /سعيدة قراشمستشارة أوىل لدى رئيس الجمهورية ،مكلفة مبلف املجتمع املدين
وامللفات االجتامعية
 السيدة /لطيفة األخرضوزيرة سابقة للثقافة ،أستاذة جامعية مختصة يف التاريخ املعارص
 السيدة /آمنة منصور القرويسيدة أعامل /وأول امرأة عربية ترتشح النتخابات الرئاسة يف تونس
 السيدة /سنية عبايسمديرة التعاون الدويل والعالقات الخارجية بوزارة املرأة واألرسة
والطفولة
 السيدة /سوسن الرشيفمستشارة بسفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة

الجمهورية الجزائرية
الدميقراطية الشعبية

 املستشارة /سامية شمينيكاتب الشؤون الخارجية باملندوبية الدامئة للجمهورية الجزائرية
الدميقراطية الشعبية لدى جامعة الدول العربية

جمهورية السودان

 الدكتورة  /رجاء حسن خليفةمستشارة سابقة لسيادة رئيس الجمهورية
 األستاذة /آمال قاسم أحمدمديرة اإلدارة العامة للمرأة بوزارة الرعاية والتضامن االجتامعي،
نقطة اتصال منظمة املرأة العربية لدى السودان
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جمهورية العراق

 املهندسة الدكتورة /ذكرى محمد علوشأمني بغداد ،عضو املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية
 األستاذ  /مهند أحمد حسنيأمانة بغداد
 األستاذة /أنوار عبد الستار سليامننقطة اتصال منظمة املرأة العربية لدى العراق

سلطنة عامن

 الشيخة /عائشة بنت خلفان بن جميل السيابيةرئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ،عضو املجلس التنفيذي
ملنظمة املرأة العربية
 األستاذة /لبيبة بنت محمد بن حمد املعويلاألمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون األرسة بوزارة التنمية االجتامعية
 األستاذ /محمد بن سعيد بن نارص الفاريسرئيس قسم اإلعالم بدائرة اإلعالم والعالقات العامة بالهيئة العامة
للصناعات الحرفية
 األستاذة /أحالم بنت نارص بن سيف الحبسيةمنسقة بدائرة التنسيق واللجان بالهيئة العامة للصناعات الحرفية
 األستاذ /يحيى بن سليامن بن محمد الشكييلكاتب أول بقسم العالقات بدائرة اإلعالم والعالقات العامة بالهيئة
العامة للصناعات الحرفية

دولة فلسطني

 األستاذة /فريال ساملمستشارة يف الرئاسة الفلسطينية
عضو املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية
 األستاذ /حسن سليممدير عام بديوان الرئاسة الفلسطينية
األستاذة /فاطمة املؤقت
مديرة صندوق النفقة الفلسطيني
األستاذة /هالة بليدي
عقيد بالخابرات العامة
األستاذة /لونا سعاده
مستشارة تنمية وحقوق املرأة
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دولة الكويت

 األستاذة الدكتورة /سعاد عبد الوهاب العبد الرحمناملستشارة بلجنة شؤون املرأة ،عميدة كلية اآلداب -جامعة الكويت
 األستاذة الدكتورة /نسيمة راشد الغيثاملستشارة بلجنة شؤون املرأة
 املستشار /يحيى عىل خطيب محمدمستشار لجنة شؤون املرأة

الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا

 سعادة املستشار /أنطوان عزامالقائم بأعامل املندوب الدائم للجمهورية اللبنانية
 فخامة السيدة  /نادية رفعتعقيلة رئيس املجلس الرئاىس لدولة ليبيا
 الوزيرة الدكتورة  /أسامء مصطفي األسطىوزير الدولة املفوض لشئون املرأة والتنمية املجتمعية بحكومة
الوفاق الوطني
 السيد /أحمد سمري الشارفمدير مكتب وزير الدولة لشؤون املرأة والتنمية املجتمعية ونقطة
اتصال منظمة املرأة العربية لدى ليبيا
 السيدة /حنان خالد زغبيةمدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية
 السيدة /مفيدة محمد زايدسكرتري أول باملندوبية

جمهورية مرص العربية  -الوزيرة  /غادة وايل
وزيرة التضامن االجتامعى
 الدكتورة /مايا مريسرئيس املجلس القومي للمرأة
 األستاذة /نيفني قباجمساعد أول وزير التضامن االجتامعى
 الدكتورة  /منال حنفيمدير عام اإلدارة العامة لشئون املرأة بوزارة التضامن االجتامعي
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اململكة املغربية

السيدة /فاطمة الزهراء بابا أحمد
مستشارة بديوان وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية،
نقطة اتصال منظمة املرأة العربية لدى اململكة املغربية
السيدة /سعيدة الوزاﻰﻧ
مستشارة بديوان وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
السيد /عبد الصمد العمراﻰﻧ
مدير التنمية االجتامعية بوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية

الجمهورية اإلسامية
املوريتانية

 الوزيرة الدكتورة /فاطمة بنت حبيبوزيرة الشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة ،رئيسة املجلس التنفيذي
ملنظمة املرأة العربية
 املستشار /سيدى املختاروزارة الشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة
 األستاذة /أم الفضل أبو املعاىلنقطة اتصال منظمة املرأة العربية لدى الجمهورية اإلسالمية
املوريتانية

الجمهورية اليمنية
جامعة الدول العربية

 األستاذة /ميادة هادي أحمد نارصاملندوبية الدامئة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية
 السفر /بدر الدين عايلاألمني العام املساعد ،رئيس قطاع الشؤون االجتامعية
 مستشار أول /إيناس مكاويمديرة إدارة املرأة واألرسة والطفولة
 األستاذة /شذى عبد اللطيفإدارة املرأة واألرسة والطفولة
 األستاذة /مي عيلإدارة املرأة واألرسة والطفولة
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“دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري”
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