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التــزال�املــرأة��ــ��املنطقــة�العر�يــة�تواجــھ�الكث�ــ��مــن�التحديــات�والصعو�ــات�ال�ــ���ع�ــ�ض�مشــارك��ا 
ال�املــة��ــ��ا��ــال�العــام�وتقيــد�دورهــا�امل�شــود��ــ��التنميــة، وتلقــي�التحديــات�الراهنــة�مــن�قبيــل 
ال��اعــات�املســ��ة�وتيــارات�االرهــاب�بمز�ــد�مــن�الظــالل�الداكنــة�ع�ــ��دور�املــرأة�املكبــل��ــ��األســاس 
بمز�ــج�مــن�ثقافــة�مجتمعيــة�مناهضــة�وناكــرة�إلســهام�املــرأة، و�نظــم��شــر�عية�تحتــاج�لالكتمــال 

بــأدوات�تنفيذيــة، وسياســات�غ�ــ��مراعيــة�ملتطلبــات�فــروق�النــوع�االجتما�ــ�.

هــذا�وتوجــھ�منظمــة�املــرأة�العر�يــة�اهتمامــا�كب�ــ�ا�لقضايــا�إدمــاج�ال�ســاء والفتيــات��ــ��ا��ــال�العــام 
و���مس��ة�التنمية����املنطقة�العر�ية، ���هذا�اإلطار��س��دف��ش�ل�خاص�ال�ساء اللوا�ي��عان�ن 
مــن�ال��م�ــش�بــ�ل�أشــ�الھ�ال�ســيما�اللوا�ــي��عشــن��ــ��األر�ــاف�واملناطــق�النائيــة�وال�ســاء والفتيــات 
�ــ��جــزر�الفقــر��ــ��العواصــم�واملــدن�الك�ــ�ى�و��ايــا�ال��اعــات�املســ��ة�مــن�الالجئــات�والنازحــات 
وأطفالهن. و�ضم�برنامج�عمل�املنظمة�أ�شطة��س��دف�دعم�هؤالء ال�ساء وإخراجهن�من�وضع 
الفقــر�والهشاشــة�إ�ــ��دائــرة�الفعاليــة�والتمك�ن.كمــا�ت�ب�ــ��برنامًجــا�متطــوًرا�لتمك�ــن�املــرأة��ــ��ســائر 
مواقــع�صنــع�واتخــاذ�القــرار��ــ��املناصــب�السياســية�ودوائــر  التفــاوض�بمختلــف�مســتو�ا��ا. كمــا 

ت�ب�ــ��املنظمــة�برنامًجــا�موســًعا�ملناهضــة�العنــف�ضــد�املــرأة�بجميــع�صــوره.

و�ــ��إطــار�اهتمــام�املنظمــة�بتلــك�القضيــة�عقــدت�نــدوة ” مواجهــة�إقصــاء املــرأة�والطفلــة��ــ��املنطقــة 
العر�ية“ ضمن�الفعاليات�الثقافية�للدورة�الـ(50-اليو�يل�الذه��) ملعرض�القاهرة�الدو���للكتاب 

لعام 2019، وال���حلت�جامعة�الدول�العر�ية�ضيف�شرف�لها.

متهيد
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هدفت�هذه�الندوة�إ���أن�ي�ون�هناك�مساحة���وار�تفاع���مع�قادة�الرأي�وكبار�الكتاب�لتو�� 
أهميــة�املشــاركة�الفعالــة�للمــرأة�العر�يــة��ــ��عمليــة�تنميــة�مجتمعهــا�ب�افــة�أوجههــا�السياســية 

واالقتصاديــة�و�االجتماعيــة�والثقافيــة.

شــارك��ــ��النــدوة�عــدُد مــن�الســفراء ومندو�ــون�مــن�ســفارات�الــدول�العر�يــة، وإعالميــون�وكتــاب 
و��صيات�عامة، ناقشوا�أهمية�تمك�ن�املرأة�ودورها�الفعال����عملية�التنمية�وضرورة�إشراكها 

�ــ��مواقــع�صنــع�القرار. 

وحرص�مسئو���تنظيم�املعرض�ع���حضور�م��جم�لذوي�االحتياجات�ا��اصة�الذين�شار�وا��� 
الندوة�من�مرتادي�معرض�الكتاب.
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املصدر: 
(1) محددات�مشاركة�املرأة����القوى�العاملة����الدول�العر�ية، صندوق�النقد�الدو��، س�تم�� 2018.

(2) موجز�م���التطورات�االقتصادية�واالجتماعية����املنطقة�العر�ية 2017-2018، اإلس�وا، 2018.
(3) االتحاد�ال��ملا�ي�الدو��، 2018.
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كلمة املديرة العامة

�ــ���لم��ــا�االفتتاحيــة�أعر�ــت�األســتاذة�الدكتــورة�فاديــا�كيــوان�املديــرة 
العامــة�ملنظمــة�املــرأة�العر�يــة�عــن�عميــق�التقديــر���مهور�ــة�مصــر 
العر�يــة�ال�ــ���ان�لهــا�دور�كب�ــ���ــ��تأســ�س�منظمــة�املــرأة�العر�يــة، كمــا 
وجهــت�التحيــة���امعــة�الــدول�العر�يــة - ضيــف�شــرف�معــرض�القاهــرة 
الدو�ــ��للكتــاب�لعــام 2019م، مؤكــدة�أن�املنظمــة��ــ��جــزء ال�يتجــزأ�مــن 
منظومــة�العمــل�العر�ــي�املشــ��ك�وال�ــ��يجــب��عز�زهــا�وز�ــادة�فعالي��ــا 

��دمــة�طموحــات�الشــعوب�العر�يــة.

 املــرأة�املهمشــة 
ً
ثــم�وجهــت�تحيــة�خاصــة�للمــرأة��ــ��العالــم�العر�ــي�خاصــة

واملــرأة���يــة�العنــف�والتمي�ــ��بــ�ل�أشــ�الھ.

 عن 
ً
 دفاعا

ً
 مدو�ا

ً
 ومنصة�للمرأة����العالم�العر�ي�ترفع�صوتا

ً
دت�سياد��ا�ع���ال��ام�املنظمة�أن�ت�ون�من��ا

ّ
وأك

املــرأة�والفتــاة�وتدعــو�إ�ــ��حماي��ــا�و�إقــرار�حقوقهــا، وتكشــف�معانا��ــا��ــ��ظــل�ظــروف�عــدم�االســتقرار�وال��اعــات 
املســ��ة�واإلرهاب، كما�تكشــف�و��ــ�ع����الوقت�نفســھ�ا��هود�ا���ومية�ا��ث�ثة�لدعم�املرأة�واإلرتقاء ��ا 

���املنطقة�العر�ية.

ش�ل�جسًرا�لتغي���ظروف�ال�ساء والفتيات����العالم�العر�ي، وذلك�أل��ا 
ُ
وأضافت�أن�منظمة�املرأة�العر�ية��

تجمع�ممث���ا���ومات�واآلليات�الوطنية، فتحشد�ا��هود�نحو�دعم�سياسات�عامة�صديقة�للمرأة�والفتاة 
وتقوم�بـتعز�ز�مهارات�ال�ساء وقدرا��م�وتطو�ر�الذهنيات�ع���التأث������العملية�ال��بو�ة�واإلعالم.



5

اســ��لت�األســتاذة�الدكتــورة�ُعــال�أبوز�ــد��لم��ــا�بالتعر�ــف�بمنظمــة�املــرأة�العر�يــة�مو��ــة�أ��ــا�منظمــة 

متخصصــة��عمــل��ــ��إطــار�جامعــة�الــدول�العر�يــة، ومهم��ــا�األساســية�تحقيــق�تمك�ــن�املــرأة�العر�يــة 

واالرتقــاء بقدرا��ــا��ــ��ســائر�املياديــن�وتكر�ــس�جهــود�الت�ســيق�والتعــاون�ب�ــن�الــدول�العر�يــة�لتحقيــق�هــذا 

الهــدف.

وأشارت�إ���أحد�املالمح�الرئ�سية�لقضية�املرأة����املنطقة�العر�ية�هو�املعوقات�ال����ع��ض�انخراطها 

ال�امل����ا��ا�ل�العام، مؤكدة�أن�حضور�املرأة����ا��ال�العام�أمر�ضروري�ل�ي�تتمكن�من�املشاركة 

ع���هذه 
ُ
الفاعلة����عمليات�التنمية�الشاملة����ا��تمعات�العر�ية، وهذا�تحديًدا�هو�املوضوع�الذي��

الندوة�بمناقشتھ.

وأضافــت�أن�النــدوة�ال���ــدف�فحســب�إ�ــ��أن�تتعــرف�ع�ــ��مظاهــر�إقصــاء املــرأة�والطفلــة��ــ��املنطقــة 

العر�يــة، ولكــن�أيًضــا�إ�ــ��التعــرف�ع�ــ��السياســات�والتداب�ــ��الواجــب�اتخاذهــا��ــي�تصبــح�املــرأة�العر�يــة 

حاضــرة�وفاعلــة�و�مؤثــرة��ــ��ا��ــال�العــام. ولذلــك�تــم�ال��ك�ــ���ــ��هــذه�النــدوة�ع�ــ��محور�ــن�هام�ــن�همــا 

إقصــاء املــرأة�االقتصــادي�وإقصاءهــا�السيا��ــ�. 

كلمة رئيسة الندوة
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أو��ــت�الدكتــورة�النــا�مامكــغ�بــأن�هنــاك��عــض�املفارقــات�تكتنــف�قضيــة�تمك�ــن�ال�ســاء �ــ��املنطقــة 

العر�يــة: املفارقــة�األو�ــ���ــ��أن�مصط�ــ� (تمك�ــن�املــرأة) يو�ــ��بــأن�الرجــل -�ــ��املقابــل- �امــل�األهليــة، وأن 

ــن�املــرأة. وهــذا�بخــالف  ِ
ّ

َمك
ُ
َمكــن�واملــرأة��ــ��األقــل�تمكيًنــا، وأن�هنــاك�يــد�عليــا�وفض�ــ��تر�ــد�أن�ت

ُ
الرجــل�هــو�امل

الواقــع�حيــث�يحتــاج�الرجــل�أيًضــا�إ�ــ��تمك�ــن��ــ��معظــم�األحيــان. 

واملفارقــة�الثانيــة��ــ��أن�موضــوع�التمك�ــن�اقتصــر�ع�ــ��التمك�ــن�االقتصــادي��ــ��ح�ــن�أن�التمك�ــن�لــھ 

وجــوه�كث�ــ�ة�ع�ــ��الصعيــد�التعلي�ــ�، والثقا�ــ�، والفكــري�وجميعهــا�مرتبطــة�بالتمك�ــن�االقتصــادي.

ثــم�تحدثــت�الدكتــورة�النــا�مامكــغ�عــن�تجر�ــة�حدثــت�بالفعــل��ــ��األردن��ــ��ف�ــ�ة�مــا�ب�ــن�ا��مســ�نات 

والســت�نات�حيــث��ان�أحــد�املســئول�ن�بديــوان�ال�شــر�ع�قــد�قــرر�إعطــاء املــرأة�امتيــازات�عديــدة�م��ــا�مــد 

إجــازة�الوضــع�ورفــع�عــدد�ســاعات�الرضاعــة، واختصــار�أوقــات�عمــل�املــرأة، وإعفــاء املــرأة�مــن�الــدوام 

اللي�������عض�املهن�ال���تتطلب�وجودها�مثل�التمر�ض�واإلسعاف. وع���هذا�احتفى�القطاع�ال�سا�ي 

�ــ��األردن���ــذا�املســئول�وتحــول�إ�ــ��نجــم�مناصــر�لقضايــا�املــرأة، لكــن�تب�ــن��عــد�ذلــك�أنــھ��ان��ســ��دف 

إعاقــة�عمــل�املــرأة، فقــد�صــرح��ــ��أحــد�املــرات�أنــھ��ان�يك�ــ��مــن�إعطــاء املــرأة�امتيــازات�لتمتنــع�مؤسســات 

 �عمــل�املــرأة.
ّ
القطــاع�ا��ــاص�عــن�اســتخدام�ال�ســاء، وأن�هدفــھ�األسا��ــ���ان�أال

وأشــارت�الدكتــورة�النــا�مامكــغ�إ�ــ��مــا�اعت��تــھ (فو��ــ��اإلنجــاب)، معت�ــ�ة�أن�ك�ــ�ة�اإلنجــاب��عيــق�عمليــة 

التنميــة�االقتصاديــة�وأن�كث�ــً�ا�مــن�الــدول�العر�يــة�مثــل�األردن�ومصــر�لــم��ســتطع�ضبــط�عمليــة�اإلنجــاب 

احملور األول: اإلقصاء االقتصادي وكيفية مواجهته



7

داعيــة�إ�ــ��توعيــة�اآلبــاء بأهميــة�اإل�ســان�وأن�إنجــاب�فــرد�منتــج��ــ��ا��تمــع�أهــم�بكث�ــ��مــن�اإلنجــاب�مــن 

أجــل�الت�اثــر�فقــط.

واملفارقــة�األخ�ــ�ة�ال�ــ��ذكر��ــا�معال��ــا�تتعلــق�بال�ســب�االحصائيــة  لل�ســاء والفتيــات��ــ��األردن، حيــث 

أشــارت�إ�ــ��أن (53%) مــن�الفتيــات�رغــم�تفوقهــن�العل�ــ��يلتحقــن�ب�ليــات�العلــوم�اإل�ســانية�مقابــل 
يلتحقــن�بال�ليــات�العلميــة.   (%46)

�ــ��ح�ــن�بلغــت��ســبة  املشــاركة�االقتصاديــة�للمــرأة�عــام 2017 �ــ��الفئــة�العمر�ــة�مــا�ب�ــن 15- 55 ســنة  
(17.7%) لل�ســاء، فإ��ــا�تقــل��عــد�هــذا�العمــر�لتصبــح (0.17%) مقابــل (59.4%) للذ�ــور.

وهذا�معناه�أنھ�عندما�تدخل�املرأة����مرحلة�األر�عينات�تقل��سبة�مشارك��ا�االقتصادية�ألن�كث�ً�ا�من 
املؤسســات�ا��اصــة�والبنــوك�ال�ســتخدم�املــرأة�امل��وجــة�واألم. وت�ــ�اوح�الفجــوة��ــ��األجــور�ب�ــن�الرجــال 

وال�ســاء مــا�ب�ــن50-60 دوالر.
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و�ــ����ايــة�حدي��ــا�عرضــت�الدكتــورة�النــا�مامكــغ  �عــض�التداب�ــ��اإليجابيــة�ال�ــ��اتخذ��ــا�األردن�لتمك�ــن 

ال�ســاء وم��ــا: إصــدار�قانــون�عــام 2016 يقــر�نظــام�العمــل�املــرن�لل�ســاء، وهنــاك�قانــون�ملــزم�بوجــود 

حضانات�لألطفال����مواقع�عمل�ال�ساء، وكذلك�من�ضمن�املشار�ع�اإليجابية�ال���تقوم�األردن�أيًضا 

بدعمهــا، مشــروع ”أرزاق“ أو�ما�ســ���بمشــروع ”كرامــة�األردن“ والــذي��شــرف�عليــھ�الهيئــة�ا����يــة 

ا��انت�ج�سي��ا�مصر�ة، أردنية، لي�ية، فلسطي�ية، يمنية.... األردنية�الهاشمية�وهو�يوفر�ل�ل�امرأة -أي�

ا�ــ���ع�ــش�ع�ــ��أرض�اململكــة�األردنيــة�الهاشــمية�وراغبــة��ــ��تنفيــذ�مشــروع�صغ�ــ��لهــا- �افــة�الســبل 

الداعمــة�ال�ــ��تمك��ــا�مــن�تنفيــذ�مشــروعها�بنجــاح�بدايــة�مــن�تحمــل�مصار�ــف�انتقاال��ــا�ح�ــ��التدر�ــب 

وال�ســو�ق�ملشــروعها�بمــا�يضمــن�لهــا�اســتمرار�ة�املشــروع�واالســتفادة�املاديــة�منــھ. 
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تحدثت�األستاذة�إقبال�دوغان�عن�املشاركة�السياسية�للمرأة�من�خالل�مجموعة�من�الوثائق�الدولية�أولها 

اإلعالن�العال�����قوق�اإل�سان، الذى��عت���أول�وثيقة�عاملية��ع��ف�وتطالب�باملساواة�ب�ن�ا���س�ن،وأشارت 

إ�ــ��أن�مســاهمة�ال�ســاء �شــ�ل�جــدي��عــد�ا��ر��ــن�العامليت�ــن�األو�ــ��والثانيــة��ــ��إعــادة�البنــاء جــاءت�ن�يجــة 

 لوفــاة�العديــد�مــن�الرجــال��ــ��هات�ــن�ا��ر��ــن�ون�يجــة�اتجــاه 
ً
ا��اجــة�إ�ــ��األيــدي�العاملــة�ال�ســائية، وذلــك�نظــرا

ا��تمعــات�إ�ــ���عليــم�الفتيــات�ســواء بالــدول�املتقدمــة�أو�الناميــة.

ثم�تطرقت�األستاذة�إقبال�دوغان�إ���االتفاقية�الدولية�مل�افحة�جميع�أش�ال�التمي���ضد�املرأة 1979،وال�� 
صــدق�عل��ــا�العديــد�مــن�دول�العالــم، ثــم�مؤتمــر�بيك�ــن�ســنة 1995 والــذي��ان�مــن�أهــم�مقرراتــھ « إلــزام�الــدول 

األعضاء باعتماد��وتا��سائية�����ل�مواقع�القرار�بمعدل�ال�يقل�عن (30%) ���جميع�هذه�املراكز».

ثم�أشارت�إ���التقدم�ا��اصل��� 126 دولة�من�الدول�ال���اتبعت�ال�وتا����العالم�وأن�ب�ن�سنة 1995 وسنة 

2015، أي�خالل�عشر�ن�سنة�تضاعفت��سبة�ال�ساء ���ال��ملان����العالم�من (11%) عام 1995 إ�� (%22) 

عــام 2015، وقــد�بلــغ�عــدد�رئ�ســات�مجالــس�النــواب��ــ��العالــم 48 ســيدة�أي�ب�ســبة (17.2%) مــن 273 رئاســة 

نواب�العالم (1).

Assistance Report - Elections - UNDP lebanon :(١) المصدر

المحور الثاني: 
«اإلقصاء السياسي وسياسات تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية»
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وأن�أوائل�الدول�ال���حصلت�ع���أك���عدد�من�ال�ساء ���ا��الس�ال�شر�عية���(2):

أفر�قيا63.8%رواندا

أمر��ا�الالتي�ية53.1%بوليفيا

أورو�ا50%أندورا

أمر��ا�الالتي�ية48%كو�ا

ثــم�تناولــت�األســتاذة�إقبــال�دوغــان�الوضــع�الراهــن���ضــور�املــرأة��ــ��ا��يــاة�السياســية��ــ��املنطقــة�العر�يــة 

 ول�ــس 
ً
فأو��ــت�أنــھ�ع�ــ��الرغــم�مــن�التفــاوت�ب�ــن�دولــة�وأخــرى��ــ��هــذا�املوضــوع، إال�أن�النمــو�ال�يــزال�بطيئــا

بالســرعة�ال�افيــة. وأن�غالبيــة�الــدول�العر�يــة�صادقــت�ع�ــ��اتفاقيــة�القضــاء ع�ــ��جميــع�أشــ�ال�التمي�ــ��ضــد 

املــرأة  ماعــدا�الســودان�والصومــال.

 ع�ــ��مجمــل�تقار�ــر�البــالد 
ً
وأكــدت�ع�ــ��ضــرورة�االطــالع�ع�ــ��أهــم�املالحظــات�ال�ــ��أورد��ــا���نــة�املــرأة��عليقــا

العر�يــة�املوقعــة�ع�ــ��االتفاقيــة�لد��ــا�وذلــك�ملعرفــة�وضــع�البــالد�العر�يــة�بال�ســبة�للســيداو، كمــا�طالبــت�مــن 

الــدول�ضــرورة�التعر�ــف�باالتفاقيــة�و�شــرها�ع�ــ��نطــاق�واســع�ح�ــ���عــرف��ل�املواطن�ــن�واملواطنــات�حقوقهــم 

ال�ــ��تضمن��ــا�االتفاقيــة، وضــرورة�محار�ــة�ووضــع���ايــة�للصــور�النمطيــة�لل�ســاء ال�ــ��تقلــل�مــن�شــأ��ن�و�عرقــل 

قضايــا�املســاواة�ب�ــن�ا���ســ�ن،  وأكــدت�ع�ــ��أهميــة��عر�ــف�التمي�ــ���ــ��الدســات���والقوان�ــن�الوطنيــة�و�ز�ــادة 

مشــاركة�ال�ســاء �ــ��السياســة.

Assistance Report - Elections - UNDP lebanon :(2) المصدر
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وأشــارت�إ�ــ��أن��ســبة�ال�ســاء �ــ��برملانــات�الــدول�العر�يــة�تتفــاوت�ب�ــن�دولــة�وأخــرى�ولك��ــا�ال�تــزال�متأخــرة�عــن 

 املناصفــة�ك�وتــا 
ً
با�ــ��البــالد، وال�ســيما�األفر�قيــة�وأمر�ــ�ا�الالتي�يــة. وأبــرزت�أن�تو�ــس�وا��زائــر�اعتمدتــا�مؤخــرا

�ســائية، وأن�أع�ــ���ســبة�للمشــاركة�ال��ملانيــة�للمــرأة�العر�يــة��ــ�ل��ا�ا��زائــر�حيــث�بلغــت��ســبة�ال�ســاء �ــ� 

ال��ملــان�ا��زائــري (32%)وتا�ــي��عدهــا�تو�ــس (31%) والســودان (30%) والعــراق (%27). 

 وعــددت�أســباب�تأخــر�البــالد�العر�يــة�عــن�با�ــ��البلــدان��ــ��هــذا�امليــدان، فذكــرت�الثقافــة�التقليديــة�املناهضــة 

للمرأة����ا��تمعات�العر�ية�وحاجة�عدد�من�قوان�ن�االنتخاب�إ���التطو�ر�ل�ي��ستوعب�مشاركة�أك���للمرأة 

�عن�عدم�حضور�املرأة��شــ�ل�متوازن����األحزاب�السياســية.
ً

فضال

وفيمــا�يتعلــق�بمشــاركة�املــرأة��ــ��الســلطة�التنفيذيــة��ــ��الــدول�العر�يــة، أشــارت�الســيدة�إقبــال�دوغــان�إ�ــ��أن 

�ســبة�مشــاركة�املــرأة��ــ��الــدول�العر�يــة��ــ��الــوزارات�تبلــغ (16%) (وذلــك�تبًعــا�ملصــادر�املنتــدى�االقتصــادي 

العر�ــي). وأن��ســبة�ال�ســاء الوز�ــرات��ــ��البــالد�العر�يــة�ال�تــزال�محــدودة�وال�زلــن��شــغلن��ــ��األغلــب�وزارات 

تقليديــة�وأن�عــدد�م��ــن��شــغلن�وزارات�دولــة�بــدون�حقائــب�وزار�ــة.

ثــم�تناولــت�وضــع�املــرأة�اللبنانيــة��ــ��ا��ــال�السيا��ــ�، فأو��ــت�أنــھ  ع�ــ��الرغــم�مــن�نضــال�ال�ســاء اللبنانيــات 
من�أجل�نيل�ا��قوق�السياسية،وأن�لبنان�أول�دولة�عر�ية�حصلت�ف��ا�ال�ساء ع���حق�االنتخاب�وال���� 
عام 1953، حيث�تر��ت�الكث���من�الرائدات (إمي���فارس�ابراهيم – من��ة�الص�� – ليندا�مطر�وغ��هن...) 
فلــم��ســتطع�أي�واحــدة�م��ــن�الوصــول�إ�ــ��قبــة�ا��لــس�النيا�ــي. وع�ــ��الرغــم�مــن�وصــول�املــرأة�اللبنانيــة�إ�ــ� 
أع���مراتب�العلم�والثقافة�واملواقع�اإلدار�ة�واالجتماعية�إال�أ��ا�لم��ستطع�الوصول�إ��  املواقع�السياسية، 
مدللــة�ع�ــ��ذلــك�باالنتخابــات�األخ�ــ�ة، فقــد�تر�ــ�ت�لالنتخابــات�النيابيــة�أك�ــ��مــن 110 امــرأة�لــم�يصــل�م��ــن 
إال�ســتة��ســاء فقــط�مــن�أصــل 128 هــن�اآلن�عضــوات��ــ��ا��لــس�النيا�ــي، وأرجعــت�ذلــك�إ�ــ��طبيعــة�النظــام 
السيا��ــ��اللبنا�ــي�الــذي�تؤثــر�فيــھ�الطائفيــة�واملذهبيــة، وعــزوف�األحــزاب�عــن�ترشــيح�ال�ســاء وارتفــاع�ت�لفــة 

املعــارك�ا�النتخابيــة.
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وعــن�التداب�ــ��ال�ــ��يجــب�أن�تتخذهــا�ا���ومــات�واملؤسســات�غ�ــ��ا���وميــة��ــ��الــدول�العر�يــة�مــن�أجــل�ز�ــادة 
�ســب�مشــاركة�املــرأة�العر�يــة�سياســًيا�أكــدت�ضــرورة:-

- االل�ــ�ام�بأهــداف�التنميــة�املســتدامة 2030، وال�ســيما�الهــدف�ا��امــس�م��ــا�الــذي���ــدف�إ�ــ��تحقيــق 
املســاواة�ب�ــن�ا���ســ�ن�وتمك�ــن�ال�ســاء والفتيــات.

- مراجعة�العادات�والتقاليد�البالية�ال����ش�ل�ثقافة�مناهضة�للمرأة.

- االل�ــ�ام�ب�وتــا�تضمــن�وصــول�ال�ســاء إ�ــ��ا��الــس�ال�شــر�عية�ال�ــ���ســن�القوان�ــن�وتحاســب�الســلطة 
التنفيذيــة.

- االهتمام�بالتمك�ن�االقتصادي، وإيجاد�فرص�عمل�للمرأة، وتأم�ن�مؤسسات�ح�ومية�أو�غ���ح�ومية�أو 
جامعية�إلرشاد�الفتيات�إ���التخصصات�املطلو�ة����سوق�العمل.

- التعاون�والت�ســيق�مع�القطاعات�املدنية�والدولية�املانحة�لتأم�ن�برامج�التوعية�والتدر�ب�ع���ممارســة 
ا��قوق�ووضع�االســ��اتيجيات�الفاعلة�للمســتقبل.

و���ختام��لم��ا�أوصت�أن�ت�ون�منظمة�املرأة�العر�ية�هيئة�مركز�ة�للعمل�العر�ي�ال�سا�ي�بوجھ�عام.
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مقتطفات من مداخالت احلضور

سعادة السفرية/ هيفاء أبو غزالة

نائب أمني عام الجامعة العربية
رئيس القطاع االجتماعي باالمانة 

العامة لجامعة الدول العربية
نحــن�نؤ�ــد�ونح�ــ�م�الرائــدات�الال�ــي�حملــن�رايــة�الدفــاع�عــن 
حقــوق�املــرأة�ولكــن�دورنــا�اآلن�هــو�توعيــة�الشــابات  بــأن�هــذه 
ق��ــ��أنفســنا 

ُ
ا��ر�ــة�مســئولية�علينــا�ول�ــس�لنــا�ح�ــ��ال�ن

بأنفســنا.

الكاتبة الكبرية/ فاطمة ناعوت

العقليــة  هــو� الرئ���ــ�� املــرأة� عــدو� أن� أعت�ــ��
الذ�ور�ــة�ال�ــ���ســكن��ــ��عقــل�املــرأة�ذاتــھ.
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سعادة األستاذة الدكتورة/ سامية عبد الجبار 

عضو اِّـجلس التنفيذي باِّـنظمة عن 
الجمهورية الليبية سابقاَ

واأل�ــ��هــو�مصط�ــ�  أنــا�ال�اتفــق�مــع�مصط�ــ��التمك�ــن  
التمت�ــن�بمع�ــ��أن�تتحــول�املــرأة�إ�ــ��طاقــة�وقــوة�مت�نــة�جــدا 
�ــ��مختلــف�ا��ــاالت�ح�ــ���ســتطيع�أن�تمــارس�حيا��ــا�ســوء 
االقتصاديــة،  الثقافيــة،   ، ع�ــ��جميــع�الُصعــد�السياســية 

واإلعالميــة. االجتماعيــة�

األستاذة الكاتبة/ ماجدة النويشي 

مقرر فرع اِّـجلس القومى للمرأة 
بمحاظة اإلسماعيلية

بمشــروعات�قو�ــة�تتوائــم�مــع�تم��هــا  نر�ــد�تمك�ــن�ال�ســاء 
ومــن�الضــروري��عز�ــز�التمو�ــل�الداعــم  وتفوقهــا�الدرا��ــ�. 
�ــ��ا��الــس  والبــد�أال�تقــل��ســبة�تمثيــل�ال�ســاء  لل�ســاء، 
وصولنــا  ســ�يل� �ــ�� مؤقــت� �وضــع�  (%35) عــن  املنتخبــة�

للمســاواة.
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الكاتبة الصحفية/ ريهام حداد

منــذ  ت�شــئ��ا� �ــ�� الطفلــة� هنــا� ��م�ــ��   
البدايــة�ع�ــ��أ��ــا�ا�ســان�قــوي�ومشــارك 

�غــض�النظــر�عــن�إ��ــا�أن�ــ��او�ذكــر.  

األستاذة الدكتورة/ سمية رشيد جابر 
مستشار بمندوبية العراق

لدينا  با��مهور�ة�العراقية�قانون�منذ�عام 1959 
أعطى�للمرأة�حقها����ا��لع .

أنا�مع�أ�ي�وأ���وزو���العرا���نحمل�جميًعا�هموم 
الوطن.
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األستاذة / حنني بشوشة

مستشار إعالمي بمندوبية ليبيا
ال�ســاء  مخــاوف� مــن� يز�ــد� قــد� (اإلقصــاء)  �عب�ــ� 
وأنــا�مــع�إظهــار  بــل�يجعلهــن�ي��اجعــن�إ�ــ��الــوراء،  
اإليجابيــات�والفــرص�ال�ــ��حصلــت�عل��ــا�املــرأة�مــع 
النظــر�للتحديــات�والعقبــات�ع�ــ��إ��ــا�فــرص����املرات 

القادمــة.

سعادة األستاذة/ منى منري
عضوة بمجلس النواب اِّـصري

البــد�مــن�مراجعــة�وضــع�املــرأة��ــ��التعليــم  والعمــل 
ع�ــ��مراجعــة�املنا�ــ��التعليميــة��ــ��الــدول  العر�يــة 
مــن�حيــث�مــا�تتضمنــھ�مــن�مفاهيــم�خاطئــة�تجــاه 

املــرأة�والطفلــة��عمــل�ع�ــ��إقصا��ــا.



17


