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في ضوء حقيقة أن كل موضوع من موضوعات المؤتمر كان مح� لتوصيات سابقة أصدرتھا المنتديات 
، فقد اتجه النقاش في الورش با/ساس  2005و 2001ربية التي عقدت بين عامي الفكرية الثمانية للمرأة الع

نحو الكيفية التي يمكن عبرھا تفعيل ھذه التوصيات على أرض الواقع العربي. ويمكن ا9شارة في ھذا الصدد 
 إلى ملفات بعينھا أثارھا النقاش عبر الورش، ھي كالتالي:

  
  
  

 الشراكة بين الھيئات المختلفة:.       دعم المجتمع المدني و1
  

تركز  شطر كبير من النقاش في جميع الورش على قضية الفاعلين الرئيسيين في ملف تمكين المرأة أH وھم 
الدولة (المؤسسات الحكومية والرسمية)، والمجتمع المدني، والھيئات ا9قليمية مثل جامعة الدول العربية 

 مثل اليونسكو واليونيفام.ومنظمة المرأة العربية، والدولية 
  
  
  

وقد ركز النقاش على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في المجاHت المختلفة، من حيث التمكين لھذا 
المجتمع أوH عبر نشر القيم الديمقراطية ، والشراكة بين المجتمع المدني والجھات ا/خرى، ثم حث المجتمع 

ة على صعيد التوعية بقضاياھا والقيام بمھام التدريب والتأھيل لھا، المدني على تطوير دوره  لخدمة المرأ
وكذلك إفساح الفرصة للمرأة وتشجيعھا على أن تكون جزًءا فاع� من المجتمع المدني ، لتمارس بذاتھا التمكين 

عربيات لذاتھا . وقد بدا ھذا واضًحا في ورشة  عمل القانون التي طالبت بتطوير مجموعات من القانونيات ال
ال�ئي يقمن بدراسات قانونية عن وضع المرأة في التشريع العربي، وينظمن دورات لتوعية المرأة بحقوقھا 
القانونية، ويقمن بالضغط على جھات اتخاذ القرار من أجل إزالة الفجوة بين النصوص القانونية اHيجابية وبين 

نفيذ. كذلك اھتمت ورشة عمل المرأة والسياسة بالتأكيد واقع المرأة الذي H تجد فيه ھذه التوصيات طريقھا للت
على دور المجتمع المدني في توعية المرأة بحقوقھا السياسية من ناحية وتدريبھا وتأھيلھا للمشاركة السياسية 

 الفاعلة من ناحية أخرى. 
 
  
  

وفي ورشة عمل المرأة واHقتصاد دعت التوصيات المجتمع المدني ضمن جملة الفاعلين إلى المشاركة في 
إعداد المرأة قبل دخولھا إلى سوق العمل ، وتشجيع المرأة بصفة عامة، والمرأة الريفية والبدوية بصفة خاصة، 

مع مؤسسات المجتمع المدني  على دخول مجاHت ا9نتاج غير التقليدي. كما دعت الحكومات للمشاركة
والقطاع الخاص في تنفيذ ا9ستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، وتنفيذ خطط وبرامج التنمية اHقتصادية. وفي 
ورشة عمل المرأة والتربية حثت المناقشات على ضرورة تحفيز ھيئات المجتمع المدني لتقوم بمھمات أكثر 

 وعيتھا.اتساعاً وفاعلية في تعليم المرأة وت
  
  
  

وقد كانت ورشة عمل المرأة والنزاعات المسلحة أكثر تحديًدا حين أشارت إلى أھمية التعاون بين منظمة المرأة 
العربية وحركة سوزان مبارك من أجل الس�م لخدمة قضايا المرأة العربية في ظل اHحت�ل والنزاعات 

عمل على تعزيز مشاركتھا السياسية واHجتماعية بوجه المسلحة من حيث التعريف بھا وكشف معاناة المرأة وال
 عام لكي تكون عنصًرا مشاركا في قرارات الحرب والس�م في مجتمعھا.

  
  
  

وقد ركزت المناقشات كذلك على أھمية تفعيل الشراكة اHجتماعية بين سائر الھيئات المعنية بقضايا المرأة 



 

مية والدولية، مثل ھيئات المجتمع المدني والمؤسسات ا9قليمية سواء الرسمية أو غير الرسمية ، وكذلك القو
مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية  والدولية مثل اليونيفام واليونسكو واHسكوا . فأشارت 
المناقشات في ورشة عمل المرأة والقانون مث� إلى ضرورة اHستفادة من جھد سابق لجامعة الدول العربية في 
تطوير موسوعة عن القوانين المتعلقة بالمرأة في الدول العربية، وفي وضع قاعدة بيانات للعرب المتميزين في 
المھجر (وھو ما أثير في ورشة عمل المرأة العربية في ب�د المھجر)، وتطوير ھذه المشروعات القائمة مع 

 جھات معنية أخرى.
  
  
  

 .      مراجعة الخطاب الديني : 2
 

الخطاب الديني شطرا من اHھتمام في أكثر من ورشة عمل، وتحديًدا في ورشة عمل المرأة والسياسة ، من نال 
منظور أن الخطاب الديني السائد يضع تصوًرا بعينه للدور السياسي للمرأة ، وكذلك في ورشة عمل المرأة 

نصوص قانونية تمييزية ضد المرأة والقانون حيث يختلط الدين المؤول بالتقاليد ويؤديان إلى استمرار وجود 
ويحوHن كذلك دون تطوير نصوص  قانونية تحقق العدل للمرأة، كما يحوHن دون أن يتم تنفيذ وتفعيل 

 النصوص اHيجابية لصالح المرأة.
  
  
  

) العمل على البحث عن ا/صوات الدينية المستنيرة وإبرازھا ودعمھا 1وقد تضمنت اHقتراحات بھذا الصدد (
) تشكيل مجموعات عمل من الفقھاء وعلماء الدين المستنيرين لتباحث قضايا المرأة من منظور الدين 2و(

)تنظيم ندوات ومؤتمرات مستمرة حول مسألة الخطاب 3الصحيح، كما أشارت المناقشات إلى  ضرورة (
والوصول لفھم صحيح الديني في موضوع المرأة لتحريك الفكر والثقافة حول ھذا الموضوع وتشجيع التطوير 

) تفعيل دور 4بعيًدا عن الفھم المغلوط للدين والذي من شانه تقييد دور المرأة  وا9جحاف بحقوقھا. وكذلك (
) 5الكفاءات النسائية في مجال العلوم الدينية، وحتى في ورشة المرأة والعلوم والتكنولوجيا طرح النقاش فكرة (

 لعلم.تفعيل الخطاب الديني الذي يحفز على ا
  
  
  

وH شك أن التركيز على الخطاب الديني يجد مرده في ا/ھمية التي يلعبھا ھذا الخطاب في المجتمع والثقافة 
العربية، فھو عامل مھم في توجيه السلوك والقناعات داخل المجتمع والعمل على دعم ظھور قاعدة دينية 

 ا المرأة.مستنيرة ھو أمر من شأنه إحداث تحول ثقافي كبير في قضاي
  
  
  

 .      تفعيل دور ا9ع�م : 3
 

ركزت النقاشات إلى حد بعيد على تفعيل دور ا9ع�م في التوعية بمشك�ت المرأة في جميع الموضوعات التي 
ناقشھا المؤتمر ، بما في ذلك توعية المرأة ذاتھا بمشك�تھا ووسائل تجاوز ھذه المشك�ت، فض� عن أن يلعب 

عية بكافة صورھا. (ھذا إلى جانب تأھيل ا9ع�م دورا في تعليم وتدريب وتأھيل المرأة للمشاركة اHجتما
المؤسسة ا9ع�مية ذاتھا للقيام بھذه ا/دوار  عبر دعم إدماج المرأة داخلھا، وترسيخ مفھوم النوع داخل الرسالة 

 ا9ع�مية، وتخليص ا9ع�م من النزعات التجارية التي تضر بصورة المرأة اHجتماعية وا/خ�قية).
  
  
  

) تفعيل مشروع الجائزة السنوية التي تمنح 1شات في ھذا الصدد اقتراحات بعينھا تتضمن : (وقد طرحت المناق
) توفير مرصد 2لrعمال ا9ع�مية التي تبرز دور المرأة العربية وإسھاماتھا التاريخية والمعاصرة، و(
ي القطاع ا9ع�مي إع�مي على المستويين القطري والعربي يتولى توثيق ا9نجازات التي حققتھا المرأة ف

ويتابع التطورات في مجال التشريعات الخاصة بالمرأة ، ورصد الصور التي تقدم لھا في وسائل ا9ع�م، 



 

) إنتاج مجموعة من البرامج ا9ع�مية التي توجه إلى اsخر، أو العالم 3ويصدر تقارير دورية بھا، و(
ة وتظھر وجھھا الحقيقي ومساھماتھا في الجوانب الخارجي، تبرز المشاريع التي قامت بھا المرأة العربي

) تفعيل توصية منتدى أبوظبي حول وضع إستراتيجية إع�مية عربية 4السياسية واHقتصادية واHجتماعية . (
تتضمن فيما تتضمن تطوير الخطاب ا9ع�مي العربي للقضايا القومية، والعمل على إعداد ميثاق إع�مي 

 مرأة العربية .للمرأة يرفع إلى قمة ال
  
  
  

 في المھجر)  -.      قضايا المرأة في ظل الظروف الخاصة: (اHحت�ل والنزاعات المسلحة4
 

نالت قضايا المرأة التي تعيش في ظروف اHحت�ل والنزاعات المسلحة اھتماما كبيرا في المؤتمر ، وشھدت 
تشديد على اHھتمام بقضية المرأة العربية ا/سيرة ورشة عمل المرأة في النزاعات المسلحة اتجاھا عاًما نحو ال

) إط�ق دعوة للقيام بحملة من أجل إط�ق سراح ا/سيرات الفلسطينيات في السجون 1، وتم في إطار ذلك (
 ا9سرائيلية.

  
) التواصل مع 3) كشف جرائم الحرب التي ارتكبتھا إسرائيل في لبنان وفلسطين، وتوثيق ھذه الجرائم، و(2(
) التواصل بين المنظمات ا9قليمية 4رأي العام الدولي ومنظمات المجتمع المدني الدولية بھذا الشأن. و(ال

حول المرأة والس�م  1325العربية مثل منظمة المرأة العربية والھيئات والجھات ا/خرى المعنية بتطبيق قرار 
ر، وجھات مثل اHسكوا واليونيفام. مثل حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل الس�م ومركز كوث

)إضافة مؤشر متعلق بالمرأة في ظل اHحت�ل والنزاعات المسلحة في مشروع قاعدة البيانات الجغرافية 5و(
 للمرأة العربية الذي تنفذه منظمة المرأة العربية.

  
  
  

طرحت عدة مسائل منھا :  كذلك نال موضوع المرأة العربية في المھجر  اھتماما كبيرا من زوايا عدة ، حيث
بأي وسيلة يتم دعم المرأة العربية في المھجر، وكيف يمكن ذلك دون التدخل في شئون دول المھجر؟ وكيف 
يتم الحفاظ على التواصل مع المرأة العربية في المھجر؟ وكيف يمكن الحول دون أن يصير التواصل بين المرأة 

ولة المھجر، وكيف يمكن اHستفادة من المرأة العربية في المھجر في المھجر ووطنھا عائق أمام اندماجھا في د
وإفادتھا؟ وإلى أي حد يمكن تعميم تجارب خاصة مثل تجربة الجزائر في إتاحة التمثيل البرلماني للمغتربين؟ 
وكيف يمكن تفعيل دور المرأة المھاجرة لتحقيق التواصل مع المجتمعات ا/جنبية وحوار الحضارات، وكيف 

 ن التعامل مع الحاHت ذات الخصوصية  مثل العراق وفلسطين ومشكلة التھجير القسري.يمك
  
  
  

) تفعيل دور جامعة الدول العربية من خ�ل إدارة 1واقترح النقاش في ھذا الشأن أمور محددة ، منھا : (
مموH من الدول  ) تطوير صندوق لدعم المشروعات التي يتم تبنيھا في ھذا الموضوع يكون2المغتربين، و(

) وفي مجال تعزيز الثقافة 3العربية ومنتميا إلى جامعة الدول العربية مع وضع خطة محددة /ھدافه وتكوينه. (
العربية شددت المناقشات على أھمية تبني مشروعات لبناء مدارس لتعليم اللغة والثقافة العربية، واستضافة 

مع الجھات المعنية بتعليم اللغة العربية سواء كانت جھات  أبناء المھاجرين في مدارس عربية،  والتواصل
) وفي مجال قواعد البيانات والدراسات: ركزت المناقشات على أھمية عمل موسوعة 4عربية أو غير عربية. (

عن المرأة العربية المتميزة في المھجر مع اHستفادة من الجھد السابق الذي قامت جامعة الدول العربية في جمع 
ومات عن المھاجرين المتميزين بشكل عام، وعمل قاعدة بيانات عن المرأة العربية في المھجر،  وعمل معل

 دراسات تحليلية عن أوضاع المرأة العربية في المھجر. 
 
  
  

 .      التكنولوجيا وتمكين المرأة :5
  

نولوجية مطروحة في أكثر من عدا مناقشات ورشة عمل المرأة والعلوم والتكنولوجيا، فقد كانت المسالة التك



 

ورشة عمل بطريق غير مباشر ، حيث دعت عدة ورش منھا ورشة عمل المرأة والقانون والمرأة والنزاعات 
المسلحة والمرأة في ب�د المھجر والمرأة وا9ع�م إلى تطوير مراصد الكترونية لوضع المرأة في ھذه 

، فض� عن إنشاء شبكات اليكترونية للتواصل حول قضايا المجاHت على صعيد كل من الوثائق والواقع الفعلي
مثل المرأة العربية في المھجر، كما دعت مناقشات ورشة عمل المرأة والعلوم والتكنولوجيا إلى أھمية إضافة 

في  GISمؤشر المرأة وتكنولوجيا المعلومات  إلى مؤشرات مشروع قاعدة البيانات الجغرافية للمرأة العربية 
لقادمة. وقد كانت جل المناقشات في ھذه الورشة تصب نحو التأكيد على أن أزمة المرأة مع مرحلته ا

التكنولوجيا (من حيث ولوج المرأة قطاع تكنولوجيا المعلومات، أو استخدام التكنولوجيا لتمكين المرأة في 
ككل بوصفھا تفتقر إلى مجاHت مختلفة) ھي أزمة تجد مرجعھا في الوضع التكنولوجي المتأخر للدول العربية 
%  التي قررھا مؤتمر 1مؤسسات البحث العلمي وH يصل إجمالي ا9نفاق على البحث العلمي فيھا عن نسبة الـ 

) الذي أقر برنامج عمل فيينا لتسخير العلم والتكنولوجيا /غراض التنمية. وأن 1979فيينا الدولي (أغسطس
عام في الدول العربية سينعكس تلقائيا على تحسن وضع المرأة  تعزيز وضع البحث العلمي والتكنولوجيا بوجه

 إزاء التكنولوجيا.
  

كما شھدت مناقشات ھذه الورشة تركيًزا على دور الجھات الرسمية القومية في تحقيق التمكين التكنولوجي 
كلفة التكنولوجيا للمرأة، عبر  تكوين لجان أو ھيئات للمرأة والعلوم والتكنولوجيا . (وربما يعود ذلك إلى ت

المتطورة التي ربما تحتاج إلى قرار قومي في إطار إستراتيجية لھذا الغرض) وأشارت مداخلة من اليمن إلى 
لدمج كل من الرجل والمرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأنه تم  2004أنه تم وضع إستراتيجية وطنية عام 

فة المؤسسات الحكومية وتدريبھم على استخدام الحاسب اsلي. إنشاء مراكز لتأھيل الموظفين والموظفات في كا
كما أشارت المداخ�ت إلى تجربتي كل من السودان و مصر وتونس حيث قامت المجالس /اHتحادات القومية 

 النسائية بدور مھم في مجال تنفيذ التوصيات الخاصة بتمكين المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا .
  
  
  

 .       دمج النوع اHجتماعي: 6
 

طُرحت ھذه المسألة في أكثر من ورشة عمل تجيء على رأسھا ورشة عمل المرأة واHقتصاد ، حيث أثيرت 
مسألة دمج النوع اHجتماعي في مخططات التنمية، فض� عن تضمين المفھوم في المؤشرات التي  تقيس الناتج 

ت حقيقية حول مساھمة المرأة في الناتج القومي. وفي ورشة عمل القومي بحيث يتم التوصل إلى نشر بيانا
المرأة والعلوم والتكنولوجيا تم التركيز على اخذ مفھوم النوع اHجتماعي في اHعتبار عند التخطيط للبحث 

)، كما اقترحت 2005العلمي والتكنولوجيا خاصة وان ھذا كان مضمون أحد توصيات منتدى القاھرة (
ج بُعد النوع في بيانات تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي خاصة وان ھذه البيانات حديثة في المناقشات دم

المنطقة العربية ولذا سيكون من السھل إدخال مؤشرات النوع اHجتماعي عليھا، وأكدت المناقشات كذلك على 
 بدء بذلك من المرحلة الثانوية.أھمية إدماج بعد النوع في المقررات ا/كاديمية ، وأشارت اقتراحات إلى ال

  
وأشارت مداخلة من ا9مارات إلى أن اHتحاد النسائي العام أطلق مؤخرا مشروعا مدته سنتين بالشراكة مع 

9دماج مفھوم النوع اHجتماعي في سياسة الدولة. وأنه عبر ھذا  UNDPبرنامج ا/مم المتحدة ا9نمائي للمرأة 
ين القطاعين العام(الحكومي) والخاص با9ضافة إلى التعاون مع خبراء دوليين البرنامج ستكون ھناك شراكة ب

في مجاHت عدة كي يتم خلق نوع من الثقافة العامة وكي يتم ا/خذ  بمفھوم النوع اHجتماعي عند إعداد البرامج 
 .  2007و ينتھي في نھاية  2006و الموازنات. وقد بدأ ھذا المشروع في مارس 
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 وا9قليمية والدولية:
  

أشارت المناقشات أن التنظيم القانوني لوضع المرأة في المجاHت المختلفة مثل القانون والسياسة واHقتصاد 
يان نصوص ووثائق ايجابية لصالح تمكين ودعم المرأة ومساواتھا بالرجل في سائر يتضمن في كثير من ا/ح

الحقوق. ھذه الوثائق تتراوح بين وثائق وقوانين وطنية مثل الدساتير وقوانين العمل وغيرھا (ومن ذلك قوانين 
التي تنص بشكل  ا/حوال الشخصية ذاتھا التي تظھر فيھا أغلب المشك�ت القانونية التمييزية ضد المرأة) 



 

واضح على المساواة بين الرجل والمرأة ، لكنھا غير مفعلة لصالح المرأة، كذلك ھناك الوثائق الدولية التي 
أقرتھا الدول العربية وصدقت عليھا مثل السيداو وإن لم تُفعل بشكل جدي حتى اsن، كذلك أشارت مناقشات 

ه وتفعيل اHتفاقات والمواثيق العربية البينية التي تعالج ورشة عمل المرأة والقانون إلى ضرورة لفت اHنتبا
 قضايا المرأة العربية لكنھا H تحظى بشھرة اHتفاقات الدولية.
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ة، وذلك طرحت قضية المشاركة السياسية للمرأة في إطار سائر الورش وليس فقط في ورشة المرأة والسياس
انط�قًا من أن مشاركة المرأة ستجعلھا جزًءا من عملية اتخاذ القرار اHجتماعي، وأن ھذا كفيل بضمان تمثيل 
رؤيتھا الخاصة من ناحية، وكفيل ذلك بضمان حصولھا على حقوقھا من ناحية أخرى.  وقد ركز النقاش على 

المستويات، داخل المؤسسات ا9دارية وداخل أھمية توسيع مشاركة المرأة في جميع الميادين، وعلى كافة 
مؤسسات الحكم مثل البرلمانات والوزارات. وطرحت في ھذا ا9طار قضية الكوتا التي نالت اھتماما ونقاًشا 
واسعا ، حيث أثير  الجدل حول ھل تكون ا/ولوية في تمثيل المرأة للعدد أم للكفاءة ، كما ثار الحوار كذلك 

ة المرأة على مستوى النخبة  والمستويات القاعدية على السواء. ورغم مداخ�ت كثيرة حول اHھتمام بمشارك
طرحت أولوية الكفاءة وأن الكوتا وحدھا H تصلح كآلية لتوسيع مشاركة المرأة /نھا قد تأتي بسيدات H يتمتعن 

رؤية ، إH أن كثير من بالمھارة الكافية أو يتبعن التوجھات السياسية الراھنة دون تميز في الطرح أو ال
المناقشات رأت أن قضية الكفاءة جد مھمة، لكن إتاحة الفرصة للمرأة على درجة متساوية من ا/ھمية ، وأن 
استمرار الحول  بين المرأة وبين مراكز القرار و التمثيل السياسي ھو  وضع يجب أن يتم تعديله بإقرار التمييز 

كما حدث في تجارب دول عربية ودولية مختلفة. وأشارت مداخ�ت إلى  اHيجابي لصالحھا،  واعتماد الكوتا،
فرض الكوتا كشرط ملزم في بعض اHجتماعات الدولية مثل اHتحاد البرلماني الدولي ، الذي كانت نسبة تمثيل 

% Hن اHتحاد صار  يضع بعض العقوبات على 23%، ثم أصبحت 18-17النساء في اجتماعاته تتراوح بين 
د التي H تشمل نساء، كما أشارت مداخ�ت أخرى إلى أن الكوتا أصبح منصوص عليھا في بعض دساتير الوفو

الدول ا9فريقية مما رفع من نسب مشاركة المرأة بدرجة كبيرة..  وأوضحت ھذه المداخ�ت أن ھذا الموقف 
ا في لحظة ما على النحو المطلوب ايجابي لصالح المرأة /نه يفتح الباب لتواجد المرأة، وحتى وإن لم يكن أدائھ

فلن يعدم ا/مر ظھور ممث�ت بارزات لھن رؤيتھن، ثم إن فرصة التمثيل دائما متاحة للرجل دون إثارة الجدل 
 المسبق حول الكفاءة والمھارة ومثل تلك ا/مور. 

  


