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اﺷﲀلاﻟﻌﻨﻒاﳌﻮ�ﻪﺿﺪاﳌﺮ ٔ�ة
 -1اﻟﻌﻨﻒ اﳉﺴﺪي� :ﳣﺜﻞ ﺑ�ٔي إﺳﺎءة ﻣﻮ�ﺔ ﳉﺴﺪ اﳌﺮ�ٔة.
 -2اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﻔﴘ :ﯾﺘ�ﲆ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ٔ�ﳘﯿﺔ ودور اﳌﺮ�ٔة ﻣﻦ �ﻼل اﻟﺴﺐ
واﻟﺸ�ﱲ ،وا�ﳤﻤ�ﺶ ،واﻻٕﻫﲈل ،واﻟﱰﻫﯿﺐ ،واﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﲓ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ...اﱁ.
 -3اﻟﻌﻨﻒ ا�ﻠﻔﻈﻲ�ٔ :ي ﻗﻮل ﳝﺲ �ﺮاﻣﺔ اﳌﺮ�ٔة وﳜﺪش ﺧﺼﻮﺻﯿﳤﺎ.
 -4اﻟﻌﻨﻒ �ﻗ�ﺼﺎدي� :ﳣﺜﻞ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮط اﻗ�ﺼﺎدﯾﺔ �ﲆ اﳌﺮ�ٔة ﻣ�ﻞ ﻣ�ﻌﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ٔ�و إﺟ�ﺎرﻫﺎ �ﲆ اﻟﻌﻤﻞ ،و ٔ�ﯾﻀً ﺎ اﻟﺴ�ﯿﻄﺮة �ﲆ ٔ�ﻣﻼ�ﻬﺎ وﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻻٕرث.
 -5اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ :وﺟﻮد ﺑﻨﻮد وﻣﻮاد ﰲ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺪﻓﻊ ٕ�ﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﲤﯿﲒ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﲔ اﳌﺮ�ٔة واﻟﺮ�ﻞ.
 -6اﻟﻌﻨﻒ ا�ﳣﻌﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﶍﻮ�ﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ وا ٔ�ﻓﲀر
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﳌﺮ�ٔة و�ﺮاﻣﳤﺎ واﺳ�ﺘﻘﻼﻟﯿﳤﺎ.
 -7اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺴ�ﯿﺎﳼ :وا�ي ﻗﺪ ﲤﺎرﺳﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﳈﺔ ٔ�و ا ٔ�ﺣﺰاب اﻟﺴ�ﯿﺎﺳ�ﯿﺔ ﺿﺪ
اﳌﺮ�ٔة ﻣ�ﻞ ﺣﺮﻣﺎﳖﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ وﺗﻐﯿ�ﺐ دورﻫﺎ اﻟﺴ�ﯿﺎﳼ ٔ�و ﲥﻤ�ﺸﻪ.
 -8اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ اﻻٕرﻫﺎب واﻟﲋا�ﺎت اﳌﺴﻠ�ﺔ� :ﳣﺜﻞ ﰲ اﻟﺸﻌﻮر �ﳋﻮف واﻟﻘﻠﻖ
و�ﻛﺘﺌﺎب و�ﺪم ا ٔ�ﻣﺎن و�ﺿﻄﺮار �ﻠﲋوح ٔ�و �ﻠﺠﻮء ﳑﺎ ﯾﺆ�ﺮ �ﺸﲁ واﰣ �ﲆ
اﻟﺼ�ﺔ اﻟﻨﻔﺴ�ﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻻٕﻓﺮاد ا ٔ�ﴎة �ﺸﲁ �ﺎم ،واﳌﺮ�ٔة �ﺸﲁ �ﺎص.
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تشــهد املجتمعــات العربيــة يف اآلونــة الراهنــة ،ونتيجــة لظــروف عــدم االســتقرار الســيايس تزايـ ًدا يف ارتفــاع
وتــرة العنــف الــذي يعــاين منــه املجتمــع ككل وتعــاين منــه املــرأة بدرجــة أكــر لكونهــا األضعــف عــى
ســلم الحقــوق واألقــل امتــاكًا ملصــادر القــوة االجتامعيــة ســواء الرمزيــة أو املاديــة.
ومــا ال شــك فيــه أن للعنــف تكلفــة باهظــة تتحملهــا الــدول واملجتمعــات التــي تشــهده ،هــي تكلفــة
اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة وأخالقيــة وسياســية ،فكــا تؤثــر خســائر العنــف املاديــة عــى ميزانيــة
الدولــة ،فإنــه يؤثــر باملثــل عــى ســامة النســيج االجتامعــي واألخالقــي للمجتمــع ،ويؤثــر باملثــل عــى
درجــة اســتقراره األمنــي والســيايس .والعنــف حيثــا ظهــر يتوالــد ويتكاثــر ،ويظــل يتضخــم حتــى يتخــذ
شــكل اإلرهــاب البغيــض الــذي يهــدد املجتمعــات العربيــة اليــوم.
والعنــف ضــد املــرأة هــو جــزء ال يتجــزأ مــن ملــف العنــف العــام ،وإن كانــت لــه خصوصيتــه .إذ أن تكلفــة
العنــف ضــد املــرأة ،ال تقــع عــى املــرأة الضحيــة فحســب ،إمنــا تقــع باملثــل عــى املجتمــع بــأرسه الــذي
يُحــرم مــن املشــاركة الســوية الكاملــة لنصــف القــوة الفاعلــة فيــه أال وهــي املــرأة ،والــذي يتعــرض يف
الوقــت نفســه للتــآكل مــن الداخــل عندمــا يقــوم عــى بنيــة أخالقيــة وثقافيــة واجتامعيــة مشــوهة تســمح
مبامرســة التمييــز واالقصــاء والعنــف ضــد نصــف القــوة اإلنســانية املشــكلة لهــذا املجتمــع.
يف ضــوء هــذا ،وانطالقًــا مــن إدراك أن قضيــة العنــف ضــد املــرأة هــي قضيــة ثقافيــة يف جوهرهــا ،وإميانًــا
بأهميــة الــدور الــذي يلعبــه اإلعــام يف تشــكيل األفــكار والتأثــر يف الثقافــة االجتامعيــة ،ومــن ثـ ّم قدرتــه
عــى خلــق ثقافــة اجتامعيــة مناهضــة للعنــف ضــد املــرأة داخــل املجتمعــات العربيــة ،جــاءت هــذه
املبــادرة لعقــد ملتقــى "دور اإلعــام يف مناهضــة العنــف ضــد املــرأة" والــذي تعــاون يف تنظيمــه كل مــن
منظمــة املــرأة العربيــة ،وقطــاع اإلعــام بجامعــة الــدول العربيــة ،وانعقــد يف مقــر جامعــة الــدول العربيــة
بالقاهــرة يــوم .2015/2/9
ونشــد امللتقــى إىل تعزيــز مســاهمة اإلعــام يف التوعيــة مبوضــوع العنــف ضــد املــرأة وســبل مواجهتــه
والتصــدي لــه ،وهــدف تحديــدا إىل:
 مناقشة الخطاب اإلعالمي املتعلق مبوضوع العنف ضد املرأة. مناقشة دور اإلعالم يف التوعية بقضية العنف ضد املرأة وآلية التصدي له. مناقشة حاجات اإلعالميني لتمكنيهم من تناول قضايا العنف ضد املرأة بفاعلية أكرب.وشــارك يف امللتقــى لفيــف مــن الخـراء العــرب يف مجــال اإلعــام وإعالميــون مــن ســائر الوســائط االعالميــة
العربيــة ،كــا شــارك فيــه عــدد مــن عقيــات الســفرات العــرب بالقاهــرة وعــدد مــن الفنانــات املرصيــات.

6

االفتتاح

ال

ل
لعنف

ض

دا
مل
ر
أ
ة
!

يف كلمتهــا االفتتاحيــة للملتقــى أكــدت الســفرية
مرفــت تــاوي املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة
العربيــة أن العنــف ضــد املــرأة قضيــة لهــا أبعادهــا
اإلنســانية واألخالقيـــة والديـنـيـــة واالجتامعيــة
والسياســية ،وأن مواجهتهــا تتطلــب تكاتفــا
اجتامعيــا يشــمل أطرافــا عــدة منهــا اإلعــام الــذي
يضطلــع مبســئولية كبــرة يف تشــكيل الثقافــة
وتغيــر التوجهــات االجتامعيــة إزاء املــرأة وصورتهــا
وحقوقهــا .وأضافــت أن القضايــا االجتامعيــة
بوجــه عــام ومنهــا قضايــا املــرأة يجــب أن تكــون
ضمــن أولويــات االهتــام االعالمــي بصفتهــا قضايــا
اســراتيجية أساســية وليســت قضايــا تابعــة يف
األهميــة للقضايــا السياســية التــي تحتــل صــدارة
االعــام العــريب ،وأكــدت عــى رضورة مقاربــة
قضيــة العنــف ضــد املــرأة ليــس بصفتهــا قضيــة
فئويــة إمنــا بصفتهــا قضيــة عامــة متــس املجتمــع
السفرية مرفت تالوي
ككل وســامته وأمنــه.
وأوضحــت ســعادتها أن العنــف ضــد املــرأة يجــب أن يــدرك باملفهــوم الواســع لــه والــذي يتضمــن الحرمــان
مــن الحقــوق األساســية مثــل الحــق يف التعليــم والعمــل والخدمــات الصحيــة ،فضــا عــن العنــف املتمثــل
يف النزاعــات املســلحة واإلرهــاب وآثارهــا عــى املــرأة وأطفالهــا األمــر الــذي تنبهــت لــه األمــم املتحــدة يف
قراراتهــا وخاصــة القـرار رقــم  1325لســنة .2000
كــا أشــارت إىل أن منظمــة املــرأة العربيــة وعــت الــدور املهــم لإلعــام يف خدمــة قضايــا املــرأة منــذ بدايــة
نشــاطها وتبنــت برنام ًجــا بعنــوان (اإلعــام ودعــم املــرأة) أصــدرت يف إطــاره االسـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة
العربيــة بهــدف تعزيــز وعــي املؤسســة اإلعالميــة نحــو تقديــم رســالة إعالميــة إيجابيــة عــن املــرأة العربيــة،
وكــذا بنــاء وتعزيــز القــدرات الفكريــة واملهنيــة لإلعالميــن واإلعالميــات مبــا ميكنهــم مــن التفاعــل االيجــايب
مــع قضايــا املــرأة ،وأضافــت أن املنظمــة تتطلــع إىل اســتمرار وتدعيــم التعــاون املثمــر مــع قطــاع اإلعــام
العــريب مبــا يخــدم رســالتها نحــو نهــوض املــرأة العربيــة.
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ويف كلمتهــا أكــدت الســفرية هيفــاء أبــو غزالــة االمــن العــام املســاعد رئيــس قطــاع االعــام واالتصــال
بجامعــة الــدول العربيــة عــى أن العنــف ضــد املــرأة ال يشــكل انتهــاكاً جســيامً لحقوق اإلنســان فحســب،
لكنــه أيض ـاً ترتتــب عليــه تكاليــف اجتامعيــة واقتصاديــة هائلــة ،كــا أنــه يق ـ ِّوض مســاهمة املــرأة يف
التنميــة والســام واألمــن .وهــو يشــكل أيضـاً تهديــدا ً خطـرا ً بالنســبة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق
عليهــا دوليــاً ،وأضافــت بأنــه إدراكًا مــن جامعــة الــدول العربيــة ألهميــة اإلعــام ووســائل االتصــال
الجامهــري والتــي متتلــك قــدرة هائلــة عــى التأثــر يف السياســات االجتامعيــة والثقافيــة واملعرفيــة فقــد
أولــت هــذا القطــاع أهميــة خاصــة مــن خــال قطــاع االعــام واالتصــال الــذي أكــد عــى أهميــة االتصــال
املســتمر مــع وســائل االعــام يف املنطقــة العربيــة لتعزيــز دور االعــام يف التأثــر يف التوجهــات العامــة
تجــاه قضايــا املــرأة .وأشــارت ســعادتها إىل مــا تتعــرض لــه املــرأة العربيــة مــن معانــاة بتأثــر واقــع
النزاعــات املســلحة الفتــة إىل التهجــر واللجــوء والســبي والخطــف والقتــل بوصفهــا أشــكال جديــدة مــن
العنــف املوجــه للمــرأة العربيــة يف اآلونــة املعــارصة.

ويف مداخلتــه يف النــدوة ،أكــد معــايل الدكتــور نبيــل العــريب األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة عــى
تأييــده الكبــر للمــرأة العربيــة ورضورة حصولهــا عــى حقوقهــا كاملــة ،وأوضــح أن جامعــة الــدول العربيــة
تــويل قضايــا املــرأة أهميــة قصــوى وتعمــل مــن خــال نشــاط لجنــة املــرأة ومــن خــال منظمــة املــرأة
العربيــة عــى تغيــر السياســات الخاصــة باملــرأة ورفــع الوعــي بقضاياهــا يف املجتمعــات العربيــة .وأضــاف
أن املــرأة العربيــة تقلــدت مناصــب رفيعــة يف عــدد مــن الــدول العربيــة وأنهــا تحتــل نســبة ( )%45مــن
املناصــب القياديــة باألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة .وشــدد معاليــه عــى دور اإلعــام يف تعزيــز
االهتــام املجتمعــي بقضايــا املــرأة وكــذا إبـراز النــاذج املضيئــة للمــرأة العربيــة وهــي كثــرة ،كــا أشــار
لألهميــة التــي ميثلهــا دور املجتمــع املــدين يف مناهضــة العنــف ضــد املــرأة ،وأكــد رضورة تعديــل القوانــن
الخاصــة مبناهضــة العنــف ضــد املــرأة والعمــل عــى إنفاذهــا .كذلــك أشــار معاليــه إىل رضورة لفــت
االنتبــاه إىل معانــاة املــرأة العربيــة يف فلســطني ،تحــت نــر االحتــال ،ويف ســوريا والعـراق يف ظــل التبعــات
القاســية للنزاعــات املســلحة.
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املشــاركون يف امللتقــى يقفــون دقيقــة حــداد عــى روح الطيــار األردين
الشــهيد معــاذ الكساســبة الــذي قــى نحبــه حرقًــا عــى يــد تنظيــم
(داعــش) اإلرهــايب ،وأرواح الجنــود املرصيــن الشــهداء الذيــن حصدتهــم
يــد اإلرهــاب يف ســيناء يــوم 2015/1/29م.
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تناول النقاش يف امللتقى عدة قضايا شملت:
 تعريــف العنــف ،وإدراك أنــه ال يقتــر عــى مامرســة اإليــذاء البــدين أوالجســدي كــا هــو متصــور ،وإمنــا يتســع مفهومــه ليشــمل ســائر مظاهــر
مامرســة التمييــز ضــد املــرأة وحرمانهــا مــن أي مــن حقوقهــا اإلنســانية.
يشــمل ذلــك الحرمــان مــن التعليــم أو العمــل أو املشــاركة السياســية أو
الخدمــات الصحيــة فضــا عــن مختلــف أشــكال التمييــز ضدهــا داخــل
األرسة ويف أماكــن العمــل ،وانتهــاء بالعنــف يف أوقــات النزاعــات املســلحة
وعــى يــد التنظيــات اإلرهابيــة.
كيفيــة معالجــة قضايــا املــرأة بطريقــة ال تجعلهــا مجــرد قضايــا فئويــةمعزولــة عــن قضايــا املجتمــع أو قضايــا أقــل أهميــة مــن غريهــا مــن
القضايــا التــي تتصــدر االهتــام االعالمــي العــريب.
 صــورة املــرأة يف الخطــاب اإلعالمــي ومــا تتعــرض لــه مــن تشــويه بدوافعتجاريــة أو أيديولوجيــة وأثــر هــذه الصــورة املشــوهة يف تغذيــة العنــف
ضــد املــرأة يف املجتمــع.
 تقييــم تنــاول اإلعــام العــريب لحضــور املــرأة خــال أحــداث الثــوراتالعربيــة ومــا بعدهــا ،خاصــة مــا يتعلــق بدورهــا الفاعــل يف الثــورة،
وكــذا مــا تعرضــت لــه مــن عنــف مختلــف األشــكال تـراوح بــن االعتــداء
والعنــف الجنــي والقتــل.
احلراك الدويل

ملكافحة العنف ضد املرأة
بــدأ مصطلــح العنــف ضــد املــرأة يرتســخ يف الخطــاب الــدويل بــد ًء مــن اإلعــان
بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم
املتـحــــدة عــــام  .1993وتــىل ذلـــك خطــوات عـديـــدة تضمنت تحـديـد يـوم
 25نوفمــر مــن كل عــام يومــا دوليــا للقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة .فضــا عن
الحملــة التــي أطلقهــا األمــن العــام لألمــم املتحــدة عــام  2008بعنــوان «اتحــدوا
إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة» ،والوثيقــة دوليــة لوقــف العنــف ضــد املــرأة التــي
صــدرت عــن الــدورة الـــ  57للجنــة وضــع املــرأة باألمــم املتحــدة ،بإجــاع الدول
املشــاركة يف هــذه الــدورة .هــذا فضــا عــن االتفاقــات والوثائــق والقــرارات
األمميــة املعنيــة بقضايــا ذات صلــة مثــل مناهضــة االتجــار يف النســاء وقضيــة
املــرأة واألمــن والســام.

إعالن

بشأن القضاء على العنف ضد املرأة
اعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة
مبوجب قرارها  104/48املؤرخ يف  0 2كانون اﻷول/
ديسمرب 1993

املادة 1

ألغ ـراض هــذا اإلعــان ،يعنــي تعبــر "العنــف ضــد
املــرأة " أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس
ويرتتــب عليــه ،أو يرجــح أن يرتتــب عليــه ،أذى أو
معانــاة للمــرأة ،ســواء مــن الناحيــة الجســانية أو
الجنســية أو النفســية مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال
مــن هــذا القبيــل أو القــر أو الحرمــان التعســفي
ممــن الحريــة ،ســواء حــدث ذلــك يف الحيــاة العامــة
أو الخاصــة.

املادة 2

يفهــم بالعنــف ضــد املــرأة انــه يشــمل عــى ســبيل
املثــال ال عــى ســبيل الحــر ،مــا يــي:
أ -العنــف البــدين والجنــس والنفــي الــذي يحــدث
يف إطــار األرسة مبــا يف ذلــك الــرب والتعــدي
الجنــي عــى أطفــال األرسة اإلنــاث ،والعنــف
املتصــل باملهــر ،واغتصــاب الزوجــة ،وختــان اإلنــاث
وغــره مــن املامرســات التقليديــة املؤذيــة للمــرأة،
والعنــفغــرالزوجــيوالعنــفاملرتبــطباالســتغالل؛
ب -العنــف البــدين والجنــي والنفــي الــذي يحدث
يف إطــار املجتمــع العــام مبــا يف ذلــك االغتصــاب
والتعــدي الجنــي واملضايقــة الجنســية والتخويــف
يف مــكان العمــل ويف املؤسســات التعليميــة وأي
مــكان آخــر ،واالتجــار بالنســاء وإجبارهــن عــى
البغــاء؛
ج -العنــف املــدين والجنــي والنفــي الــذي ترتكبــه
الدولــة أو تتغــاىض عنــه ،أينــا وقــع.
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االسرتاتيجية اإلعالمية للمرأة العربية

قامــت منظمــة املــرأة العربيــة بوضــع هــذه االس ـراتيجية اســتجابة لتوصيــات «منتــدى املــرأة واإلعــام»
(أبوظبــي  ،)2002/2/3-2 :وقــد رعــت وضعهــا ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة املنظمــة يف
دورتهــا الثالثــة ( ،)2009-2007وتفضلــت بإطالقهــا يف افتتــاح أعــال املؤمتــر الثــاين للمنظمــة الــذي رأســته
ورعتــه ســموها (أبــو ظبــي.)2008/11/13-11 ،
تســتهدف االسـراتيجية تفعيــل دور وســائل اإلعــام مــن أجــل إشــاعة ثقافــة مجتمعيــة تنظــر بعــن العــدل
واملســاواة للمــرأة ،وتشــكل منا ًخــا موات ًيــا لحركتهــا وقيامهــا بســائر األدوار املنوطــة بهــا كعضــو فاعــل يف
املجتمــع ،وتعمــل عــى تحقيــق ذلــك مــن خــال تعزيــز وعــي االعالميــن واالعالميــات حــول قضايــا املــرأة
وكيفيــة تناولهــا إعالميــا وبنــاء قــدرات اإلعالميــات يف ميــدان عملهــن ،وتتضمــن االسـراتيجية مــن املرشوعات
مــا يكفــل ترجمــة هــذه األهــداف إىل واقــع لصالــح املــرأة العربيــة.

 دور اإلعــام يف تغيــر الثقافــة املجتمعيــة املتحيــزة ضــد املــرأة ويف مناهضــة كل التيــارات التــي تنتهــككرامتهــا اإلنســانية.
 دور اإلعــام يف إبـراز صــورة املــرأة كمواطنــة مهتمــة بالشــأن العــام وبقضايــا وطنهــا الحيويــة وكمســاهمةيف مواجهــة هــذه القضايــا وإيجــاد حلــول لهــا.
دور اإلعــام يف دعــم حقــوق املــرأة ومكانتهــا يف املجتمعــات العربيــة الســيام يف مواجهــة الثقافــة التقليديةواألع ـراف والعــادات املناهضــة للمــرأة والتــي تعتــر مــن أهــم مصــادر العنــف ضدهــا ،ودور اإلعــام يف
ابـراز الخطابــات اإليجابيــة بشــأن املــرأة ودورهــا ومنهــا الخطــاب الدينــي املســتنري.
 دور اإلعــام يف التنــاول االيجــايب الجــاد ملشــكالت املــرأة وأزماتهــا والحشــد والتعبئــة االجتامعيــة مــن أجــلإيجــاد حلــول عمليــة لهــذه املشــكالت التــي رغــم كونهــا مشــكالت اجتامعيــة عامــة إمنــا يقــع عبئهــا األكــر
عــى املــرأة ،وذلــك مثــل مشــكالت الفقــر (تأنيــث الفقــر) واألميــة ونقــص الرعايــة الصحيــة والخدمــة
التعليميــة خاصــة يف البيئــات العربيــة الريفيــة وغــر الحرضيــة بوجــه عــام.
 تفعيــل دور اإلعــام يف التوعيــة بالحاجــة إىل تحســن البنيــة القانونيــة العربيــة مبــا يجعلهــا أكــر إنصافًــاللمــرأة كإنســان وأكــر حاميــة لهــا مــن كل أشــكال العنــف ،وأكــر تشــجيعا لدورهــا االجتامعــي وانخراطهــا
بشــكل متســاو يف ســائر أوجــه النشــاط والفعاليــة االجتامعيــة.
 -دور املجتمع املدين يف دعم قضايا املرأة السيام عىل صعيد الحامية من العنف.
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جانب من أعامل امللتقى

مدونــة األرسة يف املغــرب هــي قانــون تقدمــي
يعطــي املــرأة الكثــر مــن الحقــوق وقــد كان
مثــرة ملناقشــات واســعة مــن جميــع الفعاليــات
االجتامعيــة والسياســية مبــا فيهــا التنظيــات
النســائية وعلــاء الديــن واملفكريــن ،وميكــن أن
يكــون منوذ ًجــا يحتــذى بــه يف هــذا اإلطــار.

معايل سعادة السفري محمد سعد العلمي
سفري اململكة املغربية بالقاهرة
 يجــب تعزيــز دور الخطــاب اإلعالمــي يف مواجهــةاإلرهــاب الــذي تواجهــه املنطقــة والــذي ميثــل عنفــا
كب ـ ًرا ضــد املــرأة.
 وضــع املــرأة مــن قــوة أو ضعــف يؤثــر عــى األمــنالقومــي للدولــة ككل.
 يجــب تقديــم خطــاب دينــي معتــدل قائــم عــىوعــي وثقافــة دينيــة صحيحــة.

الدكتورة درية رشف الدين
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السيدة ياسمني الخيام

املجتمــع املــدين والجمعيــات األهليــة لهــا دور كبــر يف خدمــةقضايــا املــرأة إذا أخلصــت.
ال بــد مــن تصميــم برامــج خاصــة الحتــواء بنــات الشــوارعوحاميتهــن مــن العنــف.
اإلسالم دين سالم ومحبة وليس دين عنف. أويص بتشــكيل لجنــة عليــا مــن الخـرات والتخصصــات املختلفــةملواجــه العنــف ضــد املــرأة تــرى بالنقــاش املجتمعــي وتســتند إىل
صحيــح الديــن وتعــرض توصياتهــا عــى الربملانــات العربيــة.

اإلعــام يعكــس صــورة ســلبية عــن املــرأة واليعــر عــن واقعهــا الحقيقــي.
 البــد مــن تفعيــل الــدور الرتبــوي واألخالقــيلإلعــام.
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الفنانة صفية العمري

 لإلعــام دور مهــم يف كــر التابوهــات وتحــديالفكــر التقليــدي وطــرح األفــكار الجديــدة وتقديــم
الحلــول يف إطــار رؤيــة مســتقبلية واعيــة.
 األعــال الدراميــة قــد يكــون لهــا تأثــر كبــر يفخلــق وعــي إيجــايب حــول قضايــا املــرأة.

الفنانة يرسا

 املــرأة أكــر قــدرة عــى أداء أدوار متعــددة يف املجتمــع،واإلعــام يجــب أن يعــر عــن هــذه الصــورة اإليجابيــة
للمــرأة بــدال مــن ترويــج الصــور الســلبية عنهــا.
 ال بــد مــن تفعيــل القوانــن املتعلقــة بحقــوق املــرأةوتطبيــق الرشعيــة الدوليــة ذات الصلــة.

السيدة رنا الحصاونة
عقيلة سفري اململكة األردنية الهاشمية بالقاهرة
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 املــرأة هــي الضحيــة األكــر يف األزمــات التــي ميــر بهــا العــامل العــريببســبب الثقافــة الذكوريــة.
 اإلعــام مقــر يف عــرض قضيــة املــرأة الفلســطينية التــي تفتقــدأبســط حقوقهــا األساســية يف العيــش الكريــم بســبب االحتــال.
 املــرأة الفلســطينية هــي أم الشــهيد واألســروزوجتــه وابنتــه ،وهــي الشــهيدة واألســرة
واملناضلــة عــر مختلــف مراحــل الثــورة
الفلســطينية.
 ســلطات االحتــال اعتقلت الطفلة الفلســطينيةمــاك الخطيــب وال تتحــرك وســائل اإلعــام
العربيــة والعامليــة ومنظــات حقــوق اإلنســان
واملــرأة لتســليط الضــوء عــى هــذا االنتهــاك.

السيدة رانيا عابدين
عقيلة سفري دولة فلسطني بالقاهرة

اإلعــام يلعــب دو ًرا محوريًــا يف حيــاة املجتمعــات
العربيــة ولديــه تأثــر كبــر يف تكويــن الوعــي واألفــكار
فالبــد مــن ترشــيد هــذا الــدور نحــو خدمــة املجتمــع
ككل وليــس املــرأة فحســب.
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السيدة زهرة القصبي
عقيلة سفري اململكة املغربية بالقاهرة

السيدة سهاد الدباس
عقيلة سفري جمهورية العراق بالقاهرة
 إن فهــم املجتمــع ملكانــة املــرأة ودورهــا يف بناء األرسة ،هــو الركيزةالتــي تنطلــق منهــا املــرأة ملامرســة دورهــا الحقيقــي والطبيعــي يف
بنــاء مجتمــع ســليم منســجم خــايل مــن العنــف والقــر واإلذالل.
 وقــد منــح املــرع العراقــي املــرأة ( )٪25مــن مقاعــد الربملــان،واعتــر أن ضــان حريــة املــرأة وحقوقهــا يف الدســتور ســيكون
رضوريـاً لضــان حقــوق األكرثيــة .وتنــص املــادة( )20مــن الدســتور
العراقــي عــى أن «للمواطنــن رجــاالً ونســا ًء حــق املشــاركة يف
الشــؤون العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية مبــا فيهــا حــق
التصويــت واإلنتخــاب والرتشــيح» ترســيخاً للنهــج الدميقراطــي.
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السيدة أروى محمد يوسف املقريف
عقيلة سفري دولة ليبيا بالقاهرة
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 تتعــرض النســاء يف عاملنــا العــريب ألشــكال متعــددة مــن العنــف،منهــا املعنــوي والحقوقــي ومنهــا العنــف الجســدي الــذي قــد
يصــل إىل القتــل بحجــة الدفــاع عــن الــرف ،والتحــرش الجنــي
بشــكل ممنهــج ،فضــا عــا تتعــرض لــه املــرأة مــن مــآس يف
مناطــق النزاعــات املســلحة يف ســوريا والعــراق وليبيــا.
 ال بــد مــن توثيــق جرائــم العنــف عــن طريــق املنظــاتالحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين ووســائل اإلعــام املختلفــة.
وعــى الحكومــات أن تهــب ،ليــس فقــط لســن الترشيعــات
واالتفاقيــات الخاصــة بحاميــة النســاء ،بــل عليهــا أن تتأكــد مــن
تفعيلهــا ،وإلنجــاح كل ذلــك ال بــد مــن توافــر اإلرادة السياســية
لــدى املســؤولني والوعــي لــدى الشــعوب.

 يتشــكل العنــف ضــد املــرأة بفعــل عوامــل عديــدة مــن أهمهــا :تــديناح ـرام القوانــن ،وعــدم الوعــي بــأن املــرأه كيــان مســتقل بذاتــه لهــا
الحــق يف املشــاركة املجتمعيــة واملشــاركة يف صنــع القــرار ،فضــاً عــن
انتشــار األميــة والجهــل.
 واملــرأة اليمنيــة رغــم مــا وصلــت إليــه مــن مناصــب رفيعــة كوزيــرةوســفرية وقاضيــة؛ لكنهــا تظــل يف حاجــة إىل التعليــم العــايل والتدريــب
والتأهيــل املعــريف والتكنولوجــي ،كــا أنهــا مــا زالــت تعــاين مــن العنــف
املجتمعــي والــزواج املبكــر وخاصــة يف الريــف .وتعــد القبيلــة وال ـراع
الســيايس والن ـزاع املســلح الحــايل وغيــاب األمــن واالســتقرار مــن أهــم
معوقــات مشــاركة املــرأة اليمنيــة.

السيدة هدى أحمد عيل
عقيلة سفري الجمهورية اليمنية بالقاهرة

يجــب عــي وســائل اإلعــام املرئيــة والســمعية إبـراز الــدور
اإليجــايب الــذي تقــوم بــه املــرأة العربيــة يف بنــاء الدولــة
املدنيــة الحديثــة حتــي يشــعر املواطــن العــادي أن املــرأة
رشيكــة ال ميكــن اإلســتغناء عــن دورهــا .وعليــه تســليط
الضــوء عــي مشــكالت املــرأة مــن خــال األعــال الفنيــة
الراقيــة التــي تحــث الشــباب عــي التحــي باألخــاق والقيــم
الحميــدة.

السيدة آمال األغا
نائب رئيس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  -بالقاهرة
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التوصيات اخلتامية
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يف ختام امللتقى أكد املشاركون يف امللتقى على:

 رضورة التوقف عن معالجة قضايا املرأة عىل أنها قضايا فئوية معزولة عن قضايا املجتمع. رضورة التوقــف عــن تجهيــل قضايــا اإلصــاح االجتامعــي بوجــه عــام واعتبارهــا أقــل أهميــة مــن القضايــاالسياســية وغريهــا ،بــل تقديــم ملفــات اإلصــاح االجتامعــي شــاملة إصــاح وضــع املــرأة واألرسة واصــاح
منظومــة العالقــة بــن الرجــل واملــرأة بوجــه عــام وإدراكهــا عــى أنهــا قضيــة اس ـراتيجية أساســية ومحوريــة
البــد مــن خوضهــا بشــكل جــاد وعميــق إذا أُريــد للمجتمعــات العربيــة أن تنهــض أو تتقــدم.
 رضورة إدراك املفهــوم الواســع للعنــف ضــد املــرأة ،وعــدم قــر العنــف عــى مســألة اإليــذاء البــدين إمنــامــده لجميــع مظاهــر حرمــان املــرأة مــن حقوقهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتعليمية...الــخ.
 رضورة التوقــف عــن معالجــة قضيــة املــرأة عــر منظــور تجــاري أو ايديولوجــي يبخــس قضاياهــا حقهــاويظهرهــا بشــكل منفصــل عــن القضايــا االجتامعيــة األكــر ،ويف هــذا اإلطــار فــإن العنــف ضــد املــرأة يجــب أن
يعالــج يف إطــار قضيــة العنــف املســترشي يف املجتمعــات العربيــة ككل.
 توجيه االهتامم االعالمي لجميع فئات املرأة واالهتامم بشكل خاص باملرأة املعاقة. تسليط الضوء عىل قضايا ومشكالت املرأة يف ظل االحتالل والنزاعات املسلحة يف املنطقة العربية. مطالبــة الجهــات اإلعالميــة بتطويــر خطــاب إعالمــي ينطلــق مــن رســالة االصــاح االجتامعــي بوجــه عــامويأخــذ يف االعتبــار دور االعــام يف االرتقــاء بالــذوق العــام ودوره يف إعــادة بنــاء مفهــوم اإلنســان ،وإعــادة
النظــر للمــرأة كإنســان كامــل.
 التأكيــد عــى رضورة االهتــام بالرتبيــة والتعليــم للمجتمــع ككل وللمــرأة عــى الخصــوص لكونــه أهــممداخــل االصــاح والنهضــة.
 التأكيــد عــى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه املجتمــع املــدين والجمعيــات األهليــة يف خدمــة قضايــا املــرأةوقضايــا االصــاح االجتامعــي العــام.
 رضورة تفعيــل القوانــن املتعلقــة مبناهضــة العنــف ضــد املــرأة وتوافــر اإلرادة السياســية القــادرة عــى إنفــاذالترشيعــات بهــذا الخصــوص.
رضورة العمــل عــى تحســن صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام املختلفــة وحاميــة حقوقهــا وحاميتهــا مــنالعنــف مبعنــاه الواســع وبســائر أمناطــه ،مبــا فيهــا الصــور الجديــدة للعنــف التــي تطــل برأســها اآلن ،خاصــة
العنــف املتمثــل يف اإلرهــاب ،وذلــك مــن خــال:
 -إعداد برامج تثقيفية توضح رضورة إلغاء التمييز املامرس ضد املرأة وأثره السلبي عىل األرسة واملجتمع.
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 مراعاة تنزيه الدراما العربية وكافة األعامل االعالمية عام يشوه صورة املرأة ويحط منها. االستفادة الدامئة من الخرباء واملختصني يف مجال املرأة وقضاياها عند اعداد املحتوى االعالمي. مراعاة تضمني النوع االجتامعي يف املضمون اإلعالمي بوجه عام. بنــاء قــدرات االعالميــن واالعالميــات يف موضــوع املقاربــة الحقوقيــة لقضايــا املــرأة والتوعيــة مبفاهيــم النــوعاالجتامعي.
 تفعيل املواثيق األخالقية اإلعالمية يف مقاربة قضايا املرأة. حث رجال األعامل عىل متويل حمالت إعالمية لتغيري املوروث الثقايف املناهض للمرأة. حــث الفنانــات وســيدات املجتمــع والشــخصيات العامــة عــى املســاهمة يف حمــات توعيــة ملناهضــة العنــفضد املــرأة.
 توجيه االهتامم االعالمي لتغطية أحوال املرأة العربية تحت االحتالل ويف ظل النزاعات املسلحة.وقــد أشــاد املشــاركون بنضــال املــرأة الفلســطينية وصمــود املــرأة الســورية والعراقيــة ضــد موجــة اإلرهــاب
التــي تتعرضــن لهــا.
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ﯾﺆدي اﻟﻌﻨﻒ اﳌﲈرس ﺿﺪ اﳌﺮ�ٔة إﱃ �ﻜ ّ�ﺪ �ﲀﻟﯿﻒ اﺟ�ﻋﯿﺔ واﻗ�ﺼﺎدﯾﺔ ﲶﻤﺔ ﲣﻠّﻒ
�ٓ�راً �ﺪﯾﺪة �ﲆ ا�ﳣﻊ ﺑ�ٔﳈ�:
 ﻋﺮﻗ� ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺮ�ٔة ﰲ ﲻﻠﯿﺎت اﻟﺘﳮﯿﺔ. ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﳫﻔﺔ �ﻗ�ﺼﺎدﯾﺔ )اﳌﺒﺎﴍة و�ﲑ اﳌﺒﺎﴍة( اﻟﱵ ﺗﺘﻜ�ﺪﻫﺎ ﻣﻮازﻧﺔ ا�و�اﻗ�ﺼﺎد�
ﻟ ٔ�ﻧﻔﺎق �ﲆ ا� ٓ�ر اﳌﱰﺗﺒﺔ �ﲆ ﺗﻌﺮض اﳌﺮ�ٔة �ﻠﻌﻨﻒ ،وﻫﻮ ﻣﺎ �ﺸﲁ ﻋﺒﺌًﺎ
ً
إﺿﺎﻓ�ًﺎ �ﲆ ﻣﻮازﻧﺔ ا�و�.
 �ﻠ�� اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟ ٔ�ﴎة وا�ﳣﻊ،ﺣ�ﺚ ﯾﺆ�ﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﲈرس ﺿﺪ اﳌﺮ�ٔةﺳﻠﺒﺎ �ﲆ ﲻﻠﯿﺔ اﻟﺘ�ﺸ�ﺌﺔ �ﺟ�ﻋﯿﺔ ﻟ ٔ�ﺑﻨﺎء ،ﻓﻬﻮ ﯾﺆدي اﱃ ﺑﻨﺎء ﴯﺼﯿﺔ �ﺰوزة
ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا�ٓﺧﺮ�ﻦ ،ﻛﲈ ﯾﱰﺗﺐ �ﻠﯿﻪ �ٓ�ر ﺳﻠﻮ�ﯿﺔ ﻣﺪ ّﻣﺮة ﻣﻦ ﻗ�ﯿﻞ اﺳ�ﺴﻬﺎل
اﻟﻌﺪوان وﺗ�ﲏ اﻟﻌﻨﻒ وا ٕﻻرﻫﺎب ﺿﺪ ا�ٓﺧﺮ ،ﳑﺎ ﳚﺮ ا�ﳣﻊ �ﻠﻮراء ﺑﺪل ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮ�ﺮﻩ و�ﳮﯿﺘﻪ.

"و�ﺴ�ﳣﺮ ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮ ٔ�ة و�ﲀﻟﯿﻔﻪ ٔ�ﺟ�ﺎل"

