توصيات المؤتمر العاـ الثامف لمنظمة المرأة العربية
المرأة العربية والتحديات الثقافية
 25-23فبراير/شباط 2021

توقف المؤتمر عند ثالث حقائق بدييية:
 -1المرأة والرجل ينبثقان من وحدة النفس اإلنسانية األصمية وىما يتمتعان بشكل
طبيعي بالخصائص اإلنسانية ذاتيا.

ومتغير بطبيعتو.
 -2الثقافة ىي معطى تاريخي ،ديناميكي
ّ
 -3الثقافة ىي أداة ناعمة تنساب القيم المجتمعية من خالليا إلى عقولنا بشكل
الشعوري فتؤثر عمى إدراكنا وفيمنا وتقييمنا لمواقع المعاش ،وىي تُممي عمينا ال
شعوريا سموكيات تعكس تمك القيم .وبالتالي فمن الطبيعي السعي لمنازلة الصور
السمبية لممرأة والفتاة في دارىا؛ أي عبر إنتاج ونشر صور إيجابية وقيم المساواة

بين الجنسين.

وىذا المؤتمر ،بموضوعو" ،المرأة العربية والتحديات الثقافية" يعد محطة زمنية ىامة

اء عمى المستوى المعرفي أو
لقياس التحوالت التي تعيشيا مجتمعاتنا العربية؛ سو ٌ
الواقعي ،ويتبيف أف البعد الثقافي و"المخياؿ الجمعي الذي يجسده ما زاال يمجماف
البنى المجتمعية كافة (المعرفية ،االجتماعية ،السياسية ،االقتصادية ،التشريعية،

التربوية )...،ويعيقا تطورىا ،ال سيما في ما يتصؿ بأوضاع المرأة وأدوارىا
االجتماعية .وىذه الظاىرة تقاوـ التغيير بالرغـ مف اندفاع الناشطيف ومف اتخاذ
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الحكومات مبادرات متعددة لتوسيع الفرص لتشمؿ النساء كما الرجاؿ في مختمؼ

المجاالت.

وجاءت أعماؿ المؤتمر لتؤكد أف الثقافة ىي نتاج تجارب وتاريخ ،وأمكنة ،وسياسات
وشعوب .وأنيا تتميز بطابع تثاقفي ىو الذي ينتج تنوعيا ويدعم تطور الشعوب.
وتاريخية الثقافة تفسر من جية االختالف الحاصل في المسارات المجتمعية ،ومن
جية أخرى تعيد الكرة إلى أيدي الشعوب والمبادرة إلى قادتيا ،من مسؤولين رسميين
إلى قادة الرأي ،إلى الرواد والرائدات والناشطين من الجنسين من أجل غد يسير عمى

طريق المساواة في كافة الحقوق وكافة الفرص بين المرأة والرجل.
وعميو ،فال بد من التعاطي مع الثقافة من باب ىذا الواقع لتتم مقاربتيا بوعي
العارف لسماتيا والطامح لتطويرىا بشكل مستدام بيدف ارتقاء مجتمعاتنا العربية إلى
اسمى مستويات احتراـ االنساف ،رجال كاف أـ امرأة وتوفير كافة الشروط الالزمة

لذلؾ .وفي ىذا السياؽ ،يعكس التنوع الثقافي الغنى البشري ويشجع الشعوب
عمى مواصمة مسيرتيا ومواصمة التثاقؼ بما فيو خير األنساف.
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بناء عمى ما تقدم جاءت التوصيات عمى الشكل اآلتي:
ً
-1في مجاؿ الدراسات الميدانية والبحث العممي :
 تشجيع بمورة تيار بحثي معني بإعادة قراءة النصوص الدينية التي تتصلبصورة المرأة وأدوارىا ،بقصد فك االشتباك الحاصل بين النص وبين

تفسيره ،وتحرير العقل العربي من قراءات ىي وليدة السياق التاريخي وأبعد
ما نكون عن مقاصد األصول الدينية الصحيحة.

 دعوة الخطاب النسوي العربي إلى نبذ االقتراب الفئوي في طرح قضاياالمرأة ،واعادة بناء قضايا النساء باعتبارىا قضايا مجتمعية عامة تتداخل
مع القضايا المجتمعية كافة.

 تعزيز الدراسات والبحث العممي الذي ينطمق من منظور النوع االجتماعيلرصد واقع النساء والرجال في المنطقة العربية بيدف إلغاء الفجوة بين

الجنسين لجية االحتياجات ،والوصول إلى المساواة بين المرأة والرجل في

الفرص لتعزيز المشاركة المتكافئة في صنع واتخاذ سائر الق ار ارت.

 دعوة الجامعات الوطنية والخاصة لمعمل عمى إدخال مقررات (دراساتالمرأة) في التعميم األكاديمي لممساىمة في تعميق المعرفة العممية في ىذا

المجال.
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في مجاؿ اإلنتاج الثقافي والفني واإلعالمي :

إنشاء مرصد عربي لمتابعة صورة المرأة في اإلنتاج الثقافي والفنيواإلعالمي.

 تشجيع اإلنتاج الفني واإلعالمي العربي المشترك من أجل نشر قيمةالمساواة بين الجنسين ونشر صور إيجابية عن المرأة.

 -تنظيم ممتقيات وورش عمل لإلعالميات واإلعالميين إلكسابيم ميارات

التناول المتوازن لقضايا المرأة كجزء عضوي من القضايا المجتمعية

العامة ،وكذا ميارات استخدام مقاربة النوع االجتماعي في عمميم.

إعادة النظر في البرامج والكتب التربوية الزالة كافة الصور النمطيةوالدالالت الرمزية التي تمعب دو اًر كبي اًر في إعادة انتاج الثقافة النمطية

عند األجيال الجديدة وال سيما عند األطفال والناشئة من الجنسين.

 دعوة منظمة المرأة العربية إلى ربط برنامجيا (التربية من أجل المستقبل)بمخرجات المؤتمر لجية مضاعفة الجيود ،بالتعاون مع الجيات الوطنية
ذات الصمة ،لتعزيز تكوين المعممين في مجال النوع االجتماعي وتنقية
المقررات الدراسية من الصور النمطية ودعم أدب األطفال المكرس لقيم

المساواة ونبذ النمطية والتمييز.

 دعوة الحكومات إلى إيالء االىتمام الكامل لموضوع مراجعة المناىجوالمقررات التعميمية في كل مراحل التعميم ،ما قبل المدرسي واالبتدائي
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والمتوسط والثانوي لجية تنزيو المناىج والمقررات من كل صور سمبية

لممرأة والفتاة وتبني صور ايجابية بديمة.

 دعوة الحكومات إلى مضاعفة جيودىا في مجال تعزيز قدرات ومياراتالمعممين والمدربين لممساىمة اإليجابية في نشر قيم المساواة بين الجنسين ال

سيما في أوساط األطفال والناشئة.

 التشبيك مع صناع االنتاج الثقافي العربي لبناء الجسور من أجل تحسينصورة المرأة في االعمال الثقافية المقدمة لمجميور.

 توثيق وتأريخ الدوار المرأة المؤثرة في المجال الثقافي وىو الدور الذي تمطمسو عبر العصور.

 االىتمام بالمشروعات الثقافية المستقمة التي تحاول تفكيك الصور النمطيةعن المراة من خالل تسميط الضوء عمبيا وايجاد حمول إنتاجية وتسويقية

الستم ارريتيا عمى الساحة الثقافية.
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 -3في مجاؿ التنمية المستدامة والقضاء عمى الفقر والتيميش:
 دعوة الحكومات إلى صياغة السياسات العامة وبرامج وخطط التنمية وفقرؤية كمية ومقاربة شاممة ،تأخذ في اعتبارىا احتياجات وأدوار كال

الجنسين في المجتمع ،وتستيدف توفير الفرص والموارد لمجميع عمى
أساس من العدالة والمساواة.

 دعوة الحكومات العربية لمعالجة أوجو القصور في التشريعات العربيةلجية ضمان المساواة الكاممة بين الجنسين ،وااللتزام بمواد الشرعة الدولية

لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصمة.

 دعوة الحكومات العربية إلى مراجعة قوانين وأنظمة العمل من منظورأدوار النوع االجتماعي ،يشمل ذلك األحكام المتعمقة بإجازة األمومة ورعاية

الطفل ،وضع أنظمة لتحفيز أصحاب العمل الخاص عمى تبني آليات
العمل عن بعد وساعات العمل المرنة لكال الجنسين من أجل تخفيف
األعباء عمى المراة وتعزيز الشراكة بين الجنسين في تحمل أعباء الحياة

األسرية.

 تكثيف الجيود الحكومية وجيود المجتمع المدني في مجال توعية النساءبحقوقين االقتصادية والقانونية والشرعية وبناء قدراتين في المجال

االقتصادي.
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 تشجيع إنشاء شبكات نسوية محمية واقميمية من النساء العامالت فيالسوق االفتراضي لتبادل الخبرات وتطوير الميارات.

 تشجيع استحداث أسواق افتراضية لتسويق منتجات المرأة العربية ،ودعوةمنظمة المرأة العربية لتفعيل مشروعيا "البوابة االلكترونية لصاحبات

المشروعات الصغيرة".

 -4في مجاؿ  :المواطنة والسياسات الحكومية والنضاالت المدنية:
 ضرورة تمثيل أفضل لمرأة في مواقع صنع القرار في مؤسستنا العربيةالمختمفة.

 دعوة الحكومات والمجتمع المدني إلى تكثيف العمل في مجال التمكينالحقوقي لممرأة خاصة لجية حقوق المرأة في الميراث والتحكم في ممكيتيا

واالستفادة من القروض والخدمات ،وحقيا في المشاركة والتمثيل السياسي،

وحقيا في الحماية القانونية من سائر صور العنف في المجالين الخاص

والعام.

-الترويج التفاقية جديدة في مجال مناىضة العنف ضد المرأة تتمتع بالصفة

اإللزامية وتتضمن تعريفا منضبط يشمل صور العنف والتمييز ،وفق ما

أوردتو االتفاقيات اإلقميمية ،كما تتضمن التزامات نافذة نحو تجريم العنف
ومالحقة مرتكبيو.
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-تفعيل الحوار المجتمعي حول قضايا المرأة ،بقصد تغيير الذىنيات

الثقافية ،وتطوير ثقافة مدنية جديدة تنظر لممرأة كمواطن وكمشارك أساس

في التنمية المستدامة.

التأكيد عمى أىمية األدلة التدريبية في نشر ثقافة النوع االجتماعي ،ودعوةالحكومات واآلليات الوطنية المعنية بالمرأة إلى العمل عمى تعميم األدلة

التدريبية ذات الصمة بإدماج النوع االجتماعي كآلية تحويل النصوص إلى

ممارسة فعمية داخل الييئات الوطنية.
 -5في مجاؿ مساىمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع واألرض:

 دعووة المؤسسووات التعميميوة العربيووة إلوى إدموواج مبواديء التعاموول الرشويد مووعالبيئة وحمايتيا في المناىج الدراسية في جميع المراحل.
 دعوة الحكومات العربية إلى تمكين النساء فوي مجوال صونع القورار المتعموقبالبيئة.
 دعوة اآلليات الوطنية المعنية بوالمرأة وىيئوات المجتموع المودني ،إلوى إدمواجثقافووة حمايووة البيئووة فووي المشووروعات الصووغيرة الموجيووة لمنسوواء ،بحيووث يووتم
إدماج بعد الترشيد البيئي مع البعد االقتصادي وتستفيد المرأة اقتصاديا من
خالل المحافظة عمى البيئة.
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االلتػػػػزاـ بالسػػػػعي إل نفػػػػاذ القػػػػوانيف وضػػػػماف بمػػػػوغ األىػػػػداؼ
المحػػػددة فػػػي الخطػػػط واإلسػػػتراتيجيات والبػػػرام  ،مػػػف خػػػالؿ
اعتمػػاد آليػػة التقيػػيـ التػػي تسػػمس بقيػػاس اإلنجػػازات ورصػػد
المعوقات لمعالجتيا.
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