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  الملخص التنفيذي

  

سـفارة  و ،يةمتوسطي لدور المرأة في الحيـاة االقتصـاد  بي الالبرنامج األورو ل منالتي اشترك في عقدها ك  عرضت الندوة،

 المتعلـق  الكامـل ، البحـث   2007يونيو/ حزيـران   14و 13في القاهرة في  مؤسسات المرأة الوطنيةالمملكة الهولندية حول 

الـذين  الباحثين تمت دعوة  .المؤسساتهذه التي حققتها نتائج اللمناقشة  عامة كما وفرت الندوة قاعدة .مؤسسات المرأة الوطنيةب

 دعوة المنظمات غير الحكومية في اإلقليم المتوسطي الجنوبي عالوة علىو مؤسسات المرأة الوطنية من ممثلين و فرادتضمنوا ا

 ،لبنـان و ،األردنو ،مصـر و ،قبـرص و ،الجزائـر  :دول شـتى  من جاء المشاركونو .الدوليةو اإلقليميةو المنظمات الثنائية

 المجلس الثقافي البريطاني همقرو رأة في الحياة االقتصاديةقام برنامج دور المتركيا. و ،تونسو ،سورياو ،فلسطينو ،المغربو

 برنامج تعزيز فرص المرأة في الحياة االقتصـادية  عنصر معرفي مشارك في بتنظيم هذه الندوة باعتبار هذا البرنامجبالقاهرة 

    مصر في تمويل هذه الندوة. شاركت سفارة المملكة الهولندية فيكما األوروبية بتمويله.  المفوضيةهو البرنامج الذي تقوم و

  

ه في ثمان دول عربيـة متوسـطية   تعتبر هذه الندوة األولى من نوعها حيث وفرت الفرصة لعرض نتائج البحث الذي تم اجراؤ

 بهـدف تقيـيم دور    ، وذلـك تونس) باإلضافة إلى تركياو ،سورياو ،فلسطينو ،المغربو ،لبنانو ،األردنو ،مصرو ،الجزائر(

تم تنظيم كافة الدراسات لتدور حول سـتة   ،سعياً لخلق إطار للمقارنةقضايا المرأة. ب دائها للنهوضأالوطنية ومؤسسات المرأة 

المسائل المتعلقـة   تشمل فيما تشملإدارتها الرشيدة (وو مؤسسات المرأة الوطنية هي: الخلفية التاريخية لوضع ، محاور رئيسية

درجـة  و اإلدرات التابعة لها،و ،ةيرات الحكوماوزهذه المؤسسات بالعالقة و التمويل)و ،الشفافيةو ،المسائلةوالهيكل، وبالمهام، 

 انجـازات  كـذا  و ،الحركات المعنية بـالمرأة و ،بالمنظمات غير الحكوميةمؤسسات ال تلكعالقة و ،عليها ر هذه المؤسساتيتأث

التي و دول أعمال الندوة حول هذه المكونات الفكريةدار جالمستقبلية. مؤسسات ال باإلضافة إلى تحليل  مؤسسات المرأة الوطنية

إتاحة أضف إلى ذلك المؤسسات. التي انتهت إليها هذه  كما أنها وفرت قاعدة لحوار مفتوح حول النتائج ،تتقاسمها كافة األوراق

  في المنطقة. مؤسسات المرأة الوطنية عمللتحسين توصيات خروج بللسلسة مناقشة  المجال إلجراء

  

علـى المسـتوى   في صنع القرار لتفعيل التزام الدولة نحو المساواة بين الجنسين  وضعتهي هياكل  ات المرأة الوطنيةمؤسس 

 .رتبط بالضغوط الدوليةغالباً ما يالمؤسسات فإن وضع هذه  ،حركات المرأة الوطنيةباإلشارة إلى تاريخ و ،ذلك رغمو .الوطني

مثل  في الدولة وظائف علياسيدات يشغلن أو ة، الدولفي  تترأسها إما السيدة األولى في المنطقة مؤسسات المرأة الوطنية معظمو

 ، هـداف السياسـة  مـع أ بالضرورة ال يتماشى الذي ، األمر يتطلب العمل داخل الدول المؤسساتإن نجاح مثل هذه الوزراء. 

مؤسسـات   بعض اح قوانين جديدة لحماية المرأة. أو اقتر ،القائمة على النوع االجتماعي التمييزية عالوة على إصالح القوانين

في التأثير على وضع نجح البعض اآلخر و ،في خطط التنمية القومية دمج تكافؤ الفرص بين الجنسيننجحت في  المرأة الوطنية

  .نوع االجتماعيالمتفرقة الخاصة بال دفعت نحو جمع اإلحصائياتو ،نوع االجتماعيميزانية لموضوع ال

  

ومهامهـا، واإلدارة الرشـيدة فيهـا،    مؤسسات المرأة الوطنية  في الندوة بشكل كبير على القضايا المتعلقة بهيكل  ركز النقاش

منـاهج  الو ،غيرها من الكيانات األخـرى و المنظمات غير الحكومية مؤسسات المرأة الوطنية و باإلضافة إلى العالقات ما بين 

التوصـيات  بعـض  تتضـمن  . اجـات تيحاتيجية مع تلبية االصالح السياسة االستروازنة مالتي تتضمن م المختلفة ستراتيجيةاال

  :ما يلياألساسية التي خرجت بها الندوة تتضمن 

  

 ، مثل قانون األسرة المغربـي  ،الدروس المستفادةو النماذج الناجحة فيوجودة لمايمية اإلقلالمرجعية النقاط يجب تحديد  •

 اإلقليمية.و وضع االستراتيجيات الوطنيةو ،لتعاونكإطار ل ادعمهو ااالتفاق عليهمن ثم و
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على  تقومأمثلة  إعطاءو ،المنظمات غير الحكوميةمؤسسات المرأة الوطنية و التحالفات فيما بينو يجب إقامة الشبكات •

 لممارسات الجيدة.المرتبطة با المختلفة القضايا

ن يبيروقراطيو ،المرأة الوطنية من مؤسساتضاء أع تتكون منلمجالس االستشارية التي اجتماعات دورية ل عقديجب  •

 المنظمات غير الحكومية.من و من وكاالت أخرى

 التحديد.و تنظمها بالوضوحسسات المرأة الوطنية ولمؤ اًفيتعرتعطي النصوص القانونية التي أن تتسم يجب  •

ليس على و ،بقضايا المرأة اللتزامامع  ،الخبرةو على أساس الكفاءة مؤسسات المرأة الوطنيةيجب اختيار فريق العمل ب •

 .المحسوبيةأساس 

 .نوع االجتماعيالمبادارات التي تركز على موضوع الو ،يجب على الحكومات تخصيص ميزانية لبرامج المرأة •

  

  المقدمة

  

نـامج  في القاهرة بمصر بمشاركة كل من البر 2007يونيو/ حزيران  14و 13 يوميالوطنية  مؤسسات المرأةانعقاد ندوة  جاء

 لعرض نتائج البحث الذي أجرى ، ليوفر قاعدةسفارة المملكة الهولنديةو ،متوسطي لدور المرأة في الحياة االقتصاديةبي الاألورو

 ،األول مـن نوعـه  هو هذا االجتماع اإلقليمي أن اعتبار بمناقشة مثل هذه النتائج. الذي قلم ما يتم تناوله، و على هذا الموضوع

أضف  ؛ابة منتدى للفاعلين من الجهات الحكومية المسئولة عن المجهودات المبذولة تجاه المساواة بين الجنسينفإنه أيضاً كان بمث

مؤسسـات المـرأة   مناقشة  بغية قضايا المرأة في اإلقليم المتوسطي الجنوبيمجال في  العاملةإلى ذلك منظمات المجتمع المدني 

ناقشوا القضايا المتعلقـة  و ،تجارب بلدانهم حاضرون بشغفتشارك الها. في صورقالأوجه و مع التركيز على انجازاتها الوطنية،

األمور المطلوبـة لتلبيـة   و ،كما قاموا بعصف ذهني حول الحاجات الملحة في هذا السياق ؛أدائهاو ،دورهاوالمؤسسات، بهيكل 

  هذه االحتياجات.

  

مؤسسات  جمعت الندوة ممثلين من  ة،التسع ت المرأة الوطنيةمؤسسا عالوة على الباحثين الذين أعدوا الدراسات الفردية حول 

 ،المغـرب و ،لبنـان و ،األردنو ،مصـر و ،قبـرص و ،المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة من الجزائرو ،المرأة الوطنية

تيسـييرها فريـق   و لندوةقام بتنظيم االدولية. و يميةلاإلقو تركيا مع ممثلين من المنظمات الثنائيةو ،تونسو ،سورياو ،فلسطينو

هو البرنامج الذي يقدم الدعم الفني لبرنـامج  و البريطانيجلس الثقافي مقره الموعمل برنامج دور المرأة في الحياة االقتصادية  

شاركت سفارة المملكة الهولندية في مصر فـي   كما األوروبية.مفوضية له الالذي تموتعزيز فرص المرأة في الحياة االقتصادية 

  ل هذه الندوة.  تموي

  

في مصـر.  األوروبية مفوضية ممثلة وفد ال ،يونيو/ حزيران بكلمة ترحيب من كاثرين دي بورشجريف 13 افتُتحت الندوة يوم

مؤسسـات المـرأة    تمثيل مـن  الذي تضمن و الدول المختلفةالكبير من و كما قامت باإلطراء على مستوى الحضور العريض

  المجتمع المدني.و ،يميمؤسسات البحث األكادو ،الوطنية

  

ية الذي يمتـد  برنامح تعزيز فرص المرأة في الحياة اإلقتصاقائلةً أن السيدة كاثرين  ذكرت ،للحدث اًهيكلي اًو حتى تضفي سياق

أولهما هو عدد من المنح موجهة إلى االتحاد اإلقليمي للمنظمات غير الحكوميـة   :أساسين يتكون من عنصرين ،ثالث سنواتل

وضع قاعدة معرفية من خالل إجراء أما العنصر الثاني فهو . برنامجالعريضة للهداف اتخاذ خطوات لدعم تنفيذ األ لى أساسع

سلسلة من  أجريت .، وتحليلها ونشرهاالدور االقتصادي للمرأة في المنطقة بتعزيز المتعلقةتوفير البيانات بخصوص  تالدراسا

خرى عن تحليل الوضـع  األو ،مؤسسات المرأة الوطنية  ا حول، أحدهاإلجراء باألحرى، هذه الدراسات قيد أو، درساتثالث 
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األخيرة تتناول األطر القانونية الدولية. أقيمت هذه الندوة كجزء من "مرحلـة اختبـار"   و ،االقتصادي للمرأة في الدول المشاركة

  اقشتها.منمؤسسات المرأة الوطنية وب الخاصة دراساتالللعرض المبدئي للنتائج الخاصة ب

  

بإلقاء كلمـة ترحيـب فـي     دور المرأة في الحياة اإلقتصادية قائدة فريق الدعم الفني التابع لبرنامج ،قامت أيضاً مارجريت أبل

ى أن فريقها يعمل على تحقيـق  أشارت إلو ،تقدمت بالشكر للسفارة الهولندية في مصر لدعمها لهذا النشاط الهامو ،افتتاح الندوة

تنظيم و، تعزيز فرص المرأة في الحياة االقتصادية برنامجالخاص ب غير الحكومية اقبة تقدم اتحاد المنظماتمرهي:  مهام ثالث

باإلضافة إلى وضع قاعدة بيانات بالمساهمين فـي   ،في المنطقة لدمج تكافؤ الفرص بين الجنسيندراسات تحليلية  إجراءعملية 

إضافة بقد أكدت و الرؤى ذات الصلة.و منتدى للمشاركة في المعارف يجادإأخيراً و ،دمج تكافؤ الفرص بين الجنسينمجهودات 

جدول األعمـال المتعلـق بموضـوع     دعمتهدف إلى هذه الندوة  أن مؤسسات المرأة الوطنيةبالخاص  إلى عرض نتيجة البحث

ات عن كيفيـة تعزيـز دور   الخلوص إلى توصيو ،المشاركة في الممارسات الجيدةو ،منتدى للمناقشة إيجادو ،نوع االجتماعيال

  تحسين أدائها.والوطنية  مؤسسات المرأة

  

التـي تنـوي تـوفير قاعـدة     و تم تنظيم جدول أعمال الندوة لتناول المكونات الموضوعية التي تتقاسمها كافة األوراق المقدمة

تمت دعوة البـاحثين الـذين    في المنطقة. مؤسسات المرأة الوطنية مناقشة ميسرة للتوصيات لتطوير عملإجراء مع  ،للمقارنة

علـى   ،ممثلين من منظمات عديدة كي يعرضوا تجارب دولهم أو منظماتهم فيما يخص الموضوع المطروحو ،أجروا الدراسات

ات الحالة هذه فيما كيانات أخرى. شكلت دراسب اتهاعالقأو  ،مؤسسات المرأة الوطنية سبيل المثال الخلفية التاريخية وراء وضع

  مناقشة مفتوحة بين المشاركين في الندوة.لبعد أساساً 

  

بيد أن هذا ، نجازات دولهمعرضوا ا ، حيثلجلسات أحياناًعن الموضوع المحدد ل وارجخالمناقشين وض ورأغلب من قدموا الع

 االحماس صار مفهوماً للجميع في سياق هذه الندوة التي توفر أول فرصة لهذا الحضور المتنوع من المشاركين كـي يجتمعـو  

  في المنطقة. مؤسسات المرأة الوطنية  يناقشوا القضايا الهامة التي تواجهو ،يتشاركوا في تجارب بعضهم البعضو

  

ملخصات العروض في بعض األحيان بمعلومات مأخوذة مـن التقريـر   تم استكمال  ،ألغراض وضع تقرير هذا المؤتمرتحقيقاً 

إللقاء الضـوء علـى القضـية    كذا و اً،سرد أكثر ترابط ، وإلعطاءالتفاصيلتم القيام بذلك لإلشارة إلى بعض الكامل للباحث. 

الجدير بالذكر أن هذه التقارير الكاملة قد تم توزيعها على المشاركين في الندوة في نهايـة اليـوم   و محل المناقشة. المتخصصة

توجد قائمة بهذه المواد و ،نا المشاركوبه المواد التي جاءو احتوت طاولة عرض المؤتمر على النشرات. فضالً عن ذلك، األول

  .6في الملحق 

  

  عناصر البحث

  

 الخبيـرة السياسـية   ،قامت فاطمـة خفـاجي   ،لندوةلتوفير خلفية للغرض األساسي من او ،لتصميم إطار الدراسات ذات الصلة

عناصر نتائج و ،على عملية البحثنظرة عامة  إعطاءفي الجلسة األولى ب  دور المرأة في الحياة االقتصادية القانونية لبرنامجو

 ،لبنـان و ،األردنو ،مصـر و ،الجزائـر في ثمان دول عربية متوسطية ( ي عرضها إلى البحث الذي أجريأشارت فالدراسة. 

النهوض بقضايا المـرأة.   أدائها فيو مؤسسات المرأة الوطنيةتركيا بهدف تقييم دور و تونس)و ،سورياو ،فلسطينو ،المغربو

ذلك من أجل إجراء البحث باالعتمـاد  و ،بدولتها مؤسسات المرأة الوطنيةة من الدول خبيرة تتمتع بمعرفة قوية بلكل دولاختير 

تـم   ،لوضع إطار للمقارنةو. المستفيدةإجراء المقابالت مع األطراف و ،الوثائق شديدة الصلة بالموضوعو على التجربة األولية
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واإلدارة الرشـيدة  مؤسسات المرأة الوطنية  الخلفية التاريخية لوضع هي: ، ةرئيسي موضوعاتتنظيم كافة الدراسات حول ستة 

 مؤسسات المـرأة الوطنيـة   عالقة و التمويل)و ،الشفافيةو ،المسائلةوالمسائل المتعلقة بالمهام، والهيكل،  تشمل فيما تشملبها (و

 مؤسسـات المـرأة الوطنيـة    عالقـة  ؛ وكـذا  يهاعلالمؤسسات درجة تأثير هذه واإلدارات التابعة لها، و ةيت الحكوماروزبال

مؤسسات   وضع باإلضافة إلى تحليل ،مؤسسات المرأة الوطنية انجازاتو ،الحركات المعنية بالمرأةو بالمنظمات غير الحكومية

جدول فـي  يوجد هذا الو . تم توزيع جدول يلخص وضع هذه القضايا بالنسبة لكل دولة على المشاركينالمستقبلية المرأة الوطنية

  .4الملحق 

  

في صـنع  هياكل موضوعة لتفعيل التزام الدولة نحو المساواة بين الجنسين  بأنها مؤسسات المرأة الوطنية عرفت فاطمة خفاجي

أو  ،زارات المعنيـة بـالمرأة  وأو رئاسة ال ،راتاالوز، مثل قد يكون لهذه الهياكل أشكال مختلفةو، على المستوى الوطنيالقرار

وفقـاً لألمـم   أو المجالس الوطنيـة.   ،أو البعثات ،أو اللجان ،أو الوحدات التابعة للوزارات ،أو المكاتب ،داراتاإلو أ ،قساماأل

يكـون لـديها مهـام     كما يجب أن، الممكنةأعلى المستويات الرسمية  على مؤسسات المرأة الوطنية  يجب أن توضع ،المتحدة

بشـرية  و موارد ماليةو ،التزام سياسيو ،عملية سياسية ذات شفافيةو ،المدنيشراكات مع المجتمع و ،آليات للمسائلةو ،واضحة

فـي  و ،على مستوى العـالم  مؤسسات المرأة الوطنية من  مؤسسة 160كان يوجد ما يزيد على  ،د هذه الندوةعقوقت  مالئمة.

ر على تغيير وضع المرأة أنها التأثيالخاضعة للدراسة تتمتع بقوى كبيرة من ش مؤسسات المرأة الوطنية وجد أن ،معظم الحاالت

  .في بالدها

  

أدائهـا.  و خلصت إلى وجود ثالثة "إزدواجيات" تؤثر على دورهـا  مؤسسات المرأة الوطنية  معظم الدراسات التي خضعت لها

لة بينما يـتم  األمر الذي يعزى إلى الحاجة لتناول وضع المرأة في الدو ؛التوجه الوطني مقابل الدولي أول هذه االزدواجيات هو

التوجـه العلمـاني مقابـل    أما االزدواجية الثانيـة فهـي   االلتزام بجداول األعمال الدولية هي األخرى. و تبني المناهج الدولية

 ،ذا كانت الحكومات تعامل المرأة في المقام األول كأفراد من المواطنينإهو و ،ي غالباً ما يتجسد عبر مؤشر ماالذو ،االسالمي

الدولة من األعلى إلى األسـفل مقابـل    األسلوب التي تنتهجهمهات في العائالت. بالنسبة لإلزدواجية الثالثة فهي أو أعضاءأم ك

المرأة بهذه  تتخذأن  أمالذي يتحدد بإما أن تشكل الدولة هوية المرأة (نسائية الدولة) و التوجه الديمقراطي من األسفل إلى األعلي

  المبادرة بنفسها.

  

مـن   أوفي الدول، األولى إما السيدة تترأسها  في المنطقة المرأة الوطنية فمعظم مؤسسات اإلدارة الرشيدة،وضوع فيما يتعلق بم

 سـبيل  على ،غالباً ما يتعين أعضاء فرق العمل بأساليب ال تتسم بالشفافيةمثل وزراء الحكومة. في الدولة وظائف عليا  يشغلن

ى آليات المسائلة. في معظم األحيان تؤثر عمليات التمويل التـي توفرهـا الوكـاالت    إل هم عموماً يفتقرونو ،المثال المحسوبية

تسعى  حيث ،بيروقراطيةبال تتسم المؤسساتيواجه الجميع تحدي كون هذه و لموضوعة.األجنبية المانحة على جداول األعمال ا

  .نوع االجتماعيعلقة بموضوع القانونية فيما يخص القضايا الحساسة المتو مهمة تغيير أعراف اجتماعيةلتحقيق 

  

نـوع  ترتبط بموضوع ال محوريةنقاط  بتحديد المرأة الوطنية من مؤسساتقامت الكثير  ،بالنسبة للعالقات مع الكيانات األخرى

تختلف العالقات مع المجتمع المدني من دولة  ،من ناحية أخرىضمن الوكاالت الحكومية.  وحدات لتكافؤ الفرصو ،االجتماعي

في مؤسسة المرأة الوطنيـة   مسئوليةالغالباً ما تتغير العالقات مع المنظمات غير الحكومية وفقاً لمن يتولى أنه كما  ،أخرىإلى 

 ة بسبب التمويلالمنظمات غير الحكوميالمرأة الوطنية و بين مؤسساتالمنافسة ما و نوع من التوتر ما يوجدأحياناً  ما.وقت في 

  جداول األعمال.و
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ايـة  أو اقتراح قوانين جديـدة لحم  نوع االجتماعيأهمية هي تناول القوانين التمييزية لل مؤسسات المرأة الوطنية  زاتأكثر انجا

فـي  ،ونجح البعض اآلخـر  في خطط التنمية القومية دمج تكافؤ الفرص بين الجنسينفي  مؤسساتال  كما نجحت بعض المرأة.

غير . نوع االجتماعيدفعت نحو جمع اإلحصائيات المتفرقة الخاصة بالو ،عينوع االجتماالتأثير على وضع ميزانية لموضوع ال

المشـكالت التـي تواجـه    و ،اإلتجار في المرأةو ،استطاعت تناول بعض القضايا الهامة مثل العنف مؤسساتال  أن القليل من

  الالجئات.و المهاجرات

  

بينما تسعى إلى تغييـر   ن اإلطار الحكومي،العمل ضم ثل فيقيد الدراسة تواجه تحٍد متم مؤسسات المرأة الوطنية  ،بوجه عام

مـن  دائماً وفقاً ألهداف سياسة الدولة.  ه ال يسيرلكنو ،العمل داخل إطار الدولة المؤسساتيتطلب نجاح هذه سياسات الحكومة. 

عدة مؤسسات المرأة الوطنيـة  صل إلى االقتراحات التالية لمساتم التو ،أجل تيسيير الوصول إلى مفاوضات ناجحة لهذه المفارقة

على سبيل المثال من خـالل عمليـات    ،أدائها: تحقيق المزيد من االستقالل عن الدولةوتطوير  على تحقيق التقدم في المستقبل،

يل اقتراح آخر هو الوصول إلى المزيد من التمثو ،القائمة على مستوى الكفاءةو المتسمة بالشفافيةو ،التعيين ذات الطابع التنافسي

هياكل موازيـة مثـل   و باإلضافة إلى وضع آليات أخرىهذا  .إقامة المزيد من الشراكات مع تلك المنظماتو ،لمنظمات المرأة

التـي  نـوع االجتمـاعي و  لجان االستشارية الخاصة بموضوع الالو ،استخدام أمين للمظالم في موضوع المساواة بين الجنسين

  ين الجنسين.تتضمن لجنة برلمانية معنية بالمساواة ب

  

كين عبروا عن ارتيابهم حول مدى موضـوعية البـاحثين   الكثير من المشارأن أولها  ،القضايا عدد منأثارت مناقشة العرض 

المشاركات في الندوة بأن الباحثة في دولتها عملت مع المنظمـة غيـر    ىهذه الدراسات. فقد صرحت أحدإعداد المشتركين في 

لخبيرة من دولتها لم تتصل بأي شكل من األشـكال  أن اإلى  بينما أشارت أخرى ،عامل مع الحكومةالحكومية الوحيدة التي ال تت

في  الوطنية مؤسسة المرأة تقريرإلى وجود الكثير من األخطاء في كما ألمحت أخرى أخذت رأيها.  الو الوطنيةمؤسسة المرأة ب

مؤسسـات  ال  ه لم يطلب منأنو ،الباحثين بعناية فائقة تم اختيار ه قدأكدت فاطمة خفاجي أن ،. رداً على مصادر القلق هذهدولتها

 ،تعبر التقارير عن آراء الباحثـات بمناقشات منها.  خروجالالتشجيع على هو ألن الهدف كان  ،نفسها إجراء الدراسات الوطنية

التي من الممكن تعديلها قبل إصـدار   المتعلقة بالحقائقطُلب من المشاركين اإلشارة إلى األخطاء  ،بما أنه ال يجوز تغيير ذلكو

  التقارير النهائية.

  

ضمن األمـور  تالتي تو ،بوجه عام مؤسسات المرأة الوطنية على التحديات التي تواجهر أن المشاركين ركزوا معظم الوقت غي

  التالية:

  

م تُتـرجم علـى   عبارة عن تغييرات شكلية على الورق فقط ل مؤسسات المرأة الوطنية غالباً ما تكون انجازات •

 ذلك ألن الوزراء المعنيين بصناعة القرار غير متلزمين بها.و ،أرض الواقع

االتفاقية المعنية بالقضاء علـى  مفيدة في إزالة التحفظات الموضوعة على  المرأة الوطنية كانت مؤسساتبينما  •

البعض اآلخر لم يوقع و لب ،فإن الكثير من الدول لم تحقق ذلك بعد ،CEDAW التمييز ضد المرأة أشكالكافة 

 عليها.

مثال لذلك قانون  ،نوع االجتماعيمرجع قانوني يجمع كافة التشريعات المتعلقة بموضوع ال من الضروري وجود •

 للمساواة بين الجنسين.

بـين   التنسـيق ، من الضـروري  من ثممن دولة ألخرى، و ختلفول اإلسالمية تفسر الشريعة بشكل يمعظم الد •

 حول القضايا التي تؤثر على وضع المرأة.إلى إجماع ووصولهم العلماء 
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أو العمل  ،األمر الذي لم يتم تناوله بشكل جاد ؛باإلصالح الداخلي للدولة مؤسسات المرأة الوطنية يرتبط إصالح •

  في اتجاهه.

ـ الوطنية  مؤسسة المرأة هل يتم اختيار مسئولي • هـل   ،ربناءاً على والئهم للحزب الحاكم؟ إذا كان هذا هو األم

 يؤثر ذلك على القرارات التي يتخذونها؟ يجب وضع المعايير الخاصة بعملية التعيين.

 تتسم آليات صناعة القرار بعدم الوضوح. •

األمـم المتحـدة للقيـام    مؤسسة المرأة الوطنيـة   تجذب ،باإلضافة إلى ذلك ،تفتقر عمليات التمويل إلى الشفافية •

فاعلية علـى  فهي تتسم بال ،تابعة للحكومةهيئات أنها بحكو كونها ية تعتقد على اعتبار أن الهيئة الدول ،بالتمويل

 الرغم من أن الوضع في الحقيقة قد ال يكون كذلك.

 االلتزام.و مؤشرات وطنية لتقييم مدى التقدمو استراتيجياتمن الضروري وضع  •

غير  المرأة الوطنية على مؤسساتا لكن ال يزال تأثيرهو ،تتمتع دول الخليج بتأثير قوي على باقي الدول العربية •

 . كان من الواجب دعوة ممثلين من دول الخليج لحضور هذه الندوة.واضح

مثال على ذلك في دول مثـل   ،مؤسسات المرأة الوطنية التوترات الداخلية على عملو قد يؤثر الصراع األجنبي •

 فلسطين.و لبنان

 الواقع.على أرض أنها غير ممارسة ، إال ية محبذة للغايةعملية التعاون مع منظمات المجتمع المدني عملتعتبر  •

لكن الضغط على هذه النقطة يجب و ،المجتمع المدنيمؤسسات المرأة الوطنية و حاجة إلى التعاون ما بين هناك •

 أن يأتي من أسفل.

جـل مـع   ليس المرأة فقط" يجب اشـتراك الر و مع التسليم بأن "حقوق المرأة هي مصدر اهتمام البشرية جمعاء •

 المنظمات المعنية بالمرأة مع منظمات حقوق اإلنسان.و ،المرأة

 تصبح أكثر فاعلية.و تتحد الجهود المتنوعة ، كييجب على النشاط النسائي أن يحاك بدقة بالغة •

  

  الخلفية التاريخية

  

المـرأة   لوضع مؤسساتاريخية على الخلفية الت ،التي تلقي الضوء على نتائج البحث الفرديو ،ركزت الجلسة األولى في الندوة

  لبنان كدراسات حالة.و مع عرض كل من مصر الوطنية

  

 راسخة حيث تتمتع لبنان بحركة الوطنية لشئون المرأة في لبنان الهيئةالجلسة بعرض حول  ،افتتحت الباحثة فهيمة شرف الدين

للحركـة   ، اكتسـبت أكثر تحديـداً و العربية. ترتبط بالحركات الوطنيةو يرجع تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر للمرأة

اً علـى التـرخيص   الذي حصل رسميو لبنانو مع تأسيس اإلتحاد النسائي في سوريا 1921 عام لها النسائية أول شكل مؤسسي

قوت شوكة التحالفات فيمـا بـين المجتمـع     1957عام . وفي 1943ثم بدأ المجلس النسائي عام  ،1924بمزاولة النشاط عام 

  ي.المدن

  

إال أنها تأسست وفقاً لقـرار وزاري   ،جاء من المجتمع المدنيوطنية مؤسسة المرأة ال على الرغم من أن التأثير من أجل وضع

مؤسسة مبدئياً بتأسيس رحبت إال أنها  بأنها مغفلة،بينما شعرت منظمات المرأة و .1998عام  ُأعلن عنهو ،1996صدر في عام 

 إال أنها افتقرت إلى الوضوح في تشكيلها ،على الرغم من طابعها الرسمياألمام.  نحوكخطوة مستوى عاٍل وطنية للمرأة على 

خصائص شبيهة إلـى  مؤسسة المرأة الوطنية  ،عالوة على ما تقدم جسدتمع تعيين رئيسها من قبل رئيس الدولة.  ،انتخاباتهاو

مع عملها على أسـاس سـلطة    ’شخصيتها الرياديةو ؤسسةحيث ال يوجد فصل بين الم ،في نظام الدولة اللبنانية الموجودةتلك 
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المنظمـات  والمؤسسة،  ال يوجد تعاون بينوالمؤسسة،  في ائفي للسلطة بين الصفوة المشتركةمن هنا يوجد توزيع طو .رئيسها

لمـوارد  إلـى ا  هي افتقارها المؤسسة ت األخرى المتغلغلة فيطاء اآلراء. أحد المشكالطيع فقط إعالتي قد تستو غير الحكومية

  البشرية المؤهلة.

  

 .1999حتـى  و 1996أولهما تمتد منذ بدايتها فـي   ،على مرحلتين تاريخيتين المرأة الوطنية مؤسسات من الممكن تقسيم نشاط

ـ    بوضع أول المرأة الوطنيةمؤسسة  قامت ،الفترة األولى الخصبة أثناء هذهو ة النسـائية  استراتيجية وطنية فـي تـاريخ الحرك

المتعلقـة   المحوريةنقاط المنها تحديد  ،نفذت عدداً من المشاريعو مع المجتمع المدنيبدأت في تطوير أوجه التعاون و نية.اللبنا

وضع أول قاعدة بيانات خاصة بـالمرأة  و ،نوع االجتماعيإجراء التدريب الالزم على موضوع الو ،نوع االجتماعيبموضوع ال

حتى الوقت الحالي أشـارت إلـى أن تنفيـذ    و 1999التي بدأت منذ و في المرحلة الثانيةغير أن النتائج التي ظهرت اللبنانية. 

فالمشـاريع   ،المرأة الوطنيةمؤسسة  هدافهدف من أألولى ليست في حقيقة األمر االستراتيجية النظرية المصممة في المرحلة ا

  لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية. اهفي هذا االتج القيام بالقليل بدأو ،لم يتم تصميمها أو تنفيذها بشكل عام

  

مثل  لمجلس القومي للمرأة في مصر.للخلفية التاريخية عن احبيب  حالباحثة سهير كانسوقدمته تال دراسة الحالة اللبنانية عرض 

بتحرير المرأة من من نادى  لتعتبر الحركة النسائية في مصر راسخة الجذور. فقد كان المصلح االجتماعي قاسم أمين أو ،لبنان

كإشارة للتضامن مـع الثـورة    1919خالل كتاباته في نهاية القرن التاسع عشر. قامت أول مسيرة للمرأة في الشارع في عام 

 ،اإلتحاد النسائي المصري هي: هيئة تنظيمية للمرأةالتي قادت أول  ،نذاك هدى شعراويقائدة الحركة النسائية آ، وكانت لوطنيةا

 تقلـص دور  ،1952الذي قادته ثورة  و ات القرن الماضي. بيد أنه مع حلول النظام االستبدادييبداية عشرين الذي تأسس فيو

إال أن  ،بينما حصلت المرأة على حقوق دستوريةو .االجتماعيو ليصبح مقصوراً على العمل الخيري اإلتحاد النسائي المصري

  لحقبة من تاريخ مصر.خالل تلك ا تحت قمع تحرية المجتمع المدني برمته كان

  

مرة أخرى  ، عندما ظهر مبدأ النشاطيةهدف قوميو التي كان لها طابع على النقيض من الحركات االجتماعية األولى في مصر

 نتيجـة للـدعوى الدوليـة   االلتزام السياسي بقضايا المرأة كان يغلب عليه الخطاب الدولي. فجاء  ،في سبعينات القرن الماضي

من هنا أسست مصر إدارة معنية بشئون المرأة ضمن وزارة الشئون االجتماعية خالل هذه الفترة. و .ءات الدوليةاستجابةً للنداو

 .المجلـس هـذا   ضمناللجنة القومية للمرأة تأسس  1993في عام و ،األمومةو تأسس المجلس القومي للطفولة 1987في عام 

ترُأس السيدة األولى للجنة أعطى لها ضمنياً ثقل ملحـوظ  مهوري. قرار جبللمرأة  المجلس القومي تأسس ،2000فقط في عام و

بشكل فعال على الجهود طويلة األمد للمجتمع المدني في قضايا كثيرة مثـل إعطـاء    ، فقد بنىالتغيير إحداثفي تأمين عمليات 

تضـييق  و ،االقتصاديةو ،ياسيةالسو ،يكمن في تمكين المرأة في الساحات االجتماعية للمرأة في العمل كقاضية. إن دورهالحق 

  .نوع االجتماعيالمتعلقة بموضوع الو الفجوات القائمة

  

اآلخير يعتبـر   غير أن، للمرأة المجلس القومي يوجد نوع من التداخل مع، األمومةو المجلس القومي للطفولة مع استمرار عمل

ينزع هذا المجلس إلـى اتبـاع   بينما و ائية في الدولة.الشكل الرئيسي للحركة النسو ،في مصرالمؤسسة الوطنية الرئيسية للمرأة 

مؤخراً إلى المزيد من  ، فقد تحولكآلية حكومية تنفذ برامج الحزب الحاكم نحو تهميش الغيريعمل و ،من أعلى إلى أسفل النهج

 ، إال أنازات واضـحة انجتحقيق الحزب الحاكم تعني المؤسسة الوطنية للمرأة ب على الرغم من أن عالقةو التخطيط بالمشاركة.

  إذا ما حدث تغيير في السلطة.المؤسسة  من شأنها تهديد استدامةأيضاً هذه العالقة 
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اقترحت إحدى المشاركات وجوب اشتراك والعديد من التعليقات حول منهجية البحث.  تجاء ،كما هو الحال مع الجلسة السابقة

كما اقترحت أخرى أهمية في تناول البحث.  يالموضوعو ل االحترافيم الشكيأكثر من باحثة واحدة في كل دراسة من أجل تدع

 .مؤسسات المـرأة الوطنيـة    تعقيد العوامل الوطنية التي تساهم في وضع مدى إعطاء الباحثين العرب المزيد من األهمية إلى

لشـفافية فـي   إلى افتقار العام إلا نتيجة ،سهلة مهمةى أن الحصول على المعلومات إلجراء البحث لم تكن أخيراً تم التوصل إلو

  الوكاالت االستخباراتية.و االعتقاد بأن المعلومات مقصورة على السلطاتو ،العالم العربي

  

 هذه العالقة بينو، الوطنيةمؤسسات المرأة لل كرئيسات وض على دور السيدات األولركزت معظم المناقشات المتعلقة بتلك العر

  . تتلخص تفاصيل هذه القضايا في النقاط التالية:المؤسسات نطاق اختصاصو ،اكمالحكومة أو الحزب الحو مؤسساتال

  

 التنفيـذ  التأكد من عمليةفعليهن  ,لتأثير أن يترجم إلى نتائجلكن يجب على هذا او ،بالتأثير تتمتع السيدات األول •

 أال يكون تواجدهن مجرد شكل ليس إال.و

 ليس تنفيذياً.و رمزي دور السيدات األول •

لكـن  و ،المشروعات الصغيرةو ،مثل األمية ،اعلية في التعامل مع القضايا التقليديةفات ذو بر السيدات األولتعت •

اف الخاصة بالقضايا الحساسـة مثـل   لن دون تحقيق األهد، قد يحفي حقيقة األمرليس مع غيرها من القضايا. 

لمعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد االتفاقية ا أو إزالة التحفظات المفروضة على ،صالح قانون األسرةإ

 .CEDAW المرأة

لها يؤدي إلى رفضها من قبِل العامة.  س السيدات األولحيث أن ترأ ،إلى الشعبية مؤسسات المرأة الوطنية تفتقر •

 فيها.، يمكن استعادة ثقة العامة من قبضة الحزب الحاكم مؤسساتهذه ال فقط بتحرر

لن يؤدي إلـى   مؤسسات المرأة الوطنية فيوجود الحزب الحاكم ه بالتخلص من أن إلى اإلشارةمن الممكن أيضاً  •

 .يحكمها ، بما أن الدولة اليزال هذا الحزبالكثيرتحقيق 

 ؟أمامها هل العالقة الوثيقة بالحزب الحاكم تيسر من عملية التغيير أم تضع العراقيل •

 تخشى من تناول المحرمات.و ملك عن كونها الملك"أن تكون "شبيهة للالوطنية  لمؤسسات المرأةمن الممكن  •

المنهج، هـذا  و جزءاً من التجربة السياسية القومية الكلية فيما يتعلق بالهيكلمؤسسات المرأة الوطنية أن تصبح  •

 خارجها.من في الوقت الذي تغيب الديمقراطية للمؤسسات الداخلية  يقتلها. من الصعب مناقشة اإلدارة الرشيدة

فكيف لنا أن نبدأ في الحديث عن المرأة دون الحصول على التـزام   ،ظم الدول العربية حقوق مواطنيهاتنتهك مع •

 من الدولة بمشاركة المواطنين؟

 من تحقيق األهداف.هذا يؤخر فقط، استشارية أم تنفيذية؟ فكونها استشارية  مؤسسات المرأة الوطنية هل •

، فمـن  من األجهزة التشريعية التي تستطيع اقتراح التشـريعات كجهاز  مؤسسات المرأة الوطنية بينما ال تعمل •

 العمل كمراقب لها.و ،فيذنمتابعة التو ،توفير الدعم التشريعيالممكن لها 

ومية المعنية بالمرأة كهل يجب أن تكون المنظمات غير الح مؤسسة المرأة الوطنية؟ ما هي معايير اختيار رئيس •

 جزءاً من عملية االختيار؟

  

  أثيرت خالل المناقشات تتضمن اآلتي:األعم األخرى التي  النقاط

  

اإلقليمية على التعامل مع الحاجات العمليـة بـدالً مـن المصـالح      مؤسسات المرأة الوطنية يوجد تركيز حالي ضمن •

 االستراتيجية للمرأة.
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من ثـم  و ،ضايا من الواقعي المنظمات غير الحكومية بقتتأ ،على تغيير السياسة المرأة الوطنية مؤسساتتركز بينما  •

 فإنها تكمل بعضها البعض. 

 بالتالي يجب استشارتها.المرأة الوطنية و من مؤسساتتتمتع المنظمات غير الحكومية بخبرة أوسع  •

 مشكالته.و يجب أن تتخذ المرأة دوراً رائداً في التعامل مع المجتمع بأسره •

أفضـل االنجـازات    لكنو ،الفقرو مثل الحرب ،بر حجماًفي سياق قضايا اجتماعية أكوضعت قضايا المرأة لسنوات  •

 الخاصة بالمرأة نفسها. القضايا لقاء الضوء على تلكحقق بإتت

 ، فرحى الحرب في دوران دائم. تنتهي الحربتمكيين المرأة حتى ال نستطيع تجميد عملية  •

  

   المتوفرة اتالقدرو المهمة واإلدراة الرشيدة

  

اإلدارة الرشيدة و مهامها،و ،المرأة الوطنية على مؤسساتيونيو/ حزيران  13 التي عقدت يومدوة لنركزت الجلسة األخيرة من ا

تشارك الحضور في المعلومات الخاصة بتجـارب برنـامج األمـم المتحـدة     و نألردنتم عرض دراسة حالة لتها. اقدروبها، 

  اإلنمائي.

  

المرأة  من مؤسساتالعديد  تتأسسفي األردن.  المرأة الوطنية حول مؤسساتافتتحت الباحثة أمال صباغ الجلسة بعرض لبحثها 

حيـث  ، 1975في المكسـيك   الذي عقدقصيرة العمر من خالل الحكومات المتعاقبة بعد المؤتمر العالمي األول للمرأة  الوطنية

، كاسـتجابة  1992عـام   مرأةاألردنية لل الوطنيةاللجنة في هذا المنحى. ثم تأسست  عديد من الوزراء الرغبة المترددةأظهر ال

طلب وزيـر  بكين.  في 1995على مشارف االنعقاد عام المؤتمر العالمي الخامس للمرأة حيث كان  ،للضغوط الخارجيةجزئية 

بقرار  األردنية للمرأة الوطنيةاللجنة  تأسيسهي النتيجة كانت و لرفاهة المرأة" وطنيةالتخطيط من مجلس الوزراء تأسيس "لجنة 

من أن يقـوم البرلمـان "التقليـدي" ذا     تخوفاً ما اس بدالً من العمل وفقاً لقانونتستمر اللجنة في العمل على هذا األسو وزاري.

  ر المهمة التي جاء من أجلها.يغيبتأو  ،االتجاه االسالمي إما بعدم تمرير مثل هذا القانون

  

زيادة اشتراكها في و ،لمرأةاالجتماعي لوضع الل على تحسين للعم ةعريض بمهام األردنية للمرأة الوطنيةاللجنة  ، تنهضمبدئياً

عـام  صناعة القرار. و السياسيةو اشتراكها في الحياة االقتصاديةفرص تحسين و ة،القانونيالنهوض بوضعيتها و ،التنميةعملية 

 تحديـد هـي:  ، على خمـس مجـاالت   ةلجديدالمهمة ا ت هذهركز. عكس خطة عمل قاعدة بكيناللجنة لت ت مهامتغير ،1996

 ،المـرأة  راتيجيات وطنية تهدف إلى دعم تقـدم في وضع است المشاركةو ،السياسات العامة المتعلقة بالمرأة في كافة المجاالت

 تحـديثها و استراتيجية وطنية للمـرأة تطوير و ،الخبراتو المعلومات تبادلو عمليات االتصال مع األطراف ذات الصلة تقويةو

سـعياً   ؛المجتمع المدنيو ،المؤسسات العامةو ،الوزاراتو ،األردنية للمرأةالوطنية اللجنة  شبكة تضموضع و ،مراقبة تنفيذهاو

  هدافها.لتنفيذ البرامج التي تحقق أ

  

في  اًعام 25التي تمتد إلى نظراً لخبرتها  األردنية للمرأةالوطنية اللجنة  ترأستطلبت الحكومة من األميرة بسمة بنت طالل أن 

 التـي  عضويتها في األسرة الملكيـة حكم بو ،لكونها أكاديمية في هذا المجالو ،قضايا المرأةب احتكاكها المباشرو ،يةمجال التنم

 تضـم غير أن اتصاالتها الملكية ال تضمن تنفيذ كافة المشاريع أو الحصول على تمويـل.  . اللجنةنة اأضافت دفعة معنوية لمك

. المجتمـع المـدني  و ،غيرهم من كيانات حكوميةو إعالميين،و أكاديمينو وزراء هافي عضويت األردنية للمرأةالوطنية اللجنة 

تتغير عضوية مجلس اإلدارة كل عامين إلى ثالثة أعوام من خالل قرار يتخذه رئيس الوزراء قائماً على توصيات رئيس مجلس 
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ية، ولجنة تنسيق مـن المنظمـات غيـر    من جهات االتصال الحكوم شبكةو ،كما يتضمن الهيكل الحالي فريق قانونياإلدارة. 

  للمرأة. مهنيو منتدى أكاديميالحكومية، 

  

 إال أنها ال تستطيع مضاهاة رواتب المنظمـات الدوليـة   ،رواتب أفضل من الحكومة األردنية للمرأة الوطنيةاللجنة  بينما توفرو

ثمانية دورات تدريبية على الـرغم مـن أن   و يتلقى الموظفون ما بين ستة ،خالل فترة عامينالتي تستقطب أفضل المؤهالت. و

الطـابع  اللجنـة   الفائدة من هذه التدريبات إنما تكون على المستوى الفردي أكثر منه المؤسسي. غالباً ما يغلب علـى مـوظفي  

 بـل  ،وميةالتعاون مع النشطاء في المنظمات غير الحك بعملهم هم يستطيعونفي الوقت الذي يسود فيه االعتقاد بأن ،التقنوقراطي

لكنها ال تغطـي  و التشغيل،تكاليف بعض و يغطي التمويل الذي تحصل عليه حالياً من وزارة التمويل الرواتب يكملونه أيضاً.و

  التمويل المحلي الخاص لطالما كان محدوداً.و الجدير بالذكر أن المنح األجنبيةو .أبداً نفقات البرمجة

  

ـ  ةمستشـار  ،جوسلين تالبوت قامت ،الوطنية لموسسة المرأةبالنسبة هذا العرض لآلليات الفاعلة باألردن  بعد المسـتوى   ةرفيع

 بتقديم عـرض  ،المرفق دون اإلقليمي في بيروت، في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نوع االجتماعيفي موضوع ال ةمتخصص

أمثلـة علـى   ، كما أعطت تهاقدرو اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  باإلدارة الرشيدة فيإلى بعض التجارب المتعلقة  فيه تأشار

  .مؤسسات المرأة الوطنية  مع شراكته

  

إن األمم  النوع االجتماعي داخلياً.إدماج عمليات بتقوم حالياً المنظمة ف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالعملية لخبرة الفيما يتعلق ب

 أن تحـذو حـذو  طلب من كافة وكاالت األمم المتحـدة  قريباً سوف يفتشحييمها. هناك محاولة لو ،كبيرةالماكينة تشبه ال المتحدة

موضـوع  لهـذا ال ، وتستخدم أدوات رصد نوع االجتماعيقد تم تخصيص ميزانية لموضوع الو .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

لعمليات لتحديد درجـة  او المنتجاتو سائر المكاتبقياس من خاللها سيتم التي و ،"نوع االجتماعيالتشمل "بطاقة إحراز درجة 

أن يأخـذوا دورة   برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي  ملين فيطلب من كل العاكما سوف ي .نوع االجتماعيحساسيتها لموضوع ال

نـوع  تجـاه موضـوع ال   الحساسـية أن يمروا بامتحان لقياس مستوى و ،نوع االجتماعينظرة عامة على موضوع ال تعطيهم

  .عملفي ال قبل الترقية االجتماعي

  

اتجاه حالي نحو اسـتخدام   أشارت جوسلين تالبوت أنه على المستوى الدولي يوجد ،بوجه عامالنوع االجتماعي  دمجتعليقاً على 

بين إدمـاج  الذي يجمع ثنائي االتجاه  قد أكدت على أهمية المنهجو .نوع االجتماعيالجهات اتصال تعني ب" بدالً من "التجمعات

إنما "يتمخض" عن تقـارير   نوع االجتماعيرداً على الحقيقة القائلة بأن موضوع الو تمكين المرأة.ة النوع االجتماعي في عملي

ذلك سعياً للحصول على و ،ألهدافهذه ال" بالنسبة نوع االجتماعيفقد اقترحت "تحديد تكلفة موضوع ال ،األهداف اإلنمائية لأللفية

  دعم الحكومة.

  

تركز علـى تعزيـز   و ،األجل ةفي المشاريع قصير مؤسسات المرأة الوطنية  مع اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  تتجسد شراكة

  غالباً مـا تركـز  الفقر. تخفيف حدة و ،التحسين من العملية االنتخابيةو ،زيادة عدد النائبات في البرلمانو ،حوكمة الديمقراطية

العمليـة  و ،العدلو ،ا اقترحت أن تركز أكثر على التمويلمن هنو ،الزراعيةو على القضايا االجتماعية مؤسسات المرأة الوطنية

ذلك ألن "األموال تتحدث عن و ،للحكومة نوع االجتماعيمقام مراقبي ال مؤسسات المرأة الوطنية كما اقترحت أن تقومالسياسية. 

  نفسها".
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قد أثيرت النقاط التالية في تلـك  و ام.بوجه عالمهام، واإلدارة الرشيدة  ناقشات التي دارت في هذه الجلسة موضوعاتتناولت الم

  المناقشات:

  

 لكن هل تستطيع أيضاً تمثيل المرأة في الشارع؟و هو تغيير السياسة المرأة الوطنية من مؤسساتالهدف  •

لى لكنها تستطيع ترجمة مطامحها عوالنسائية، حركات الأن تأخذ دور  مؤسسات المرأة الوطنية  ال تستطيع •

 أرض الواقع.

ن مع الوعي ييلتقنوقراطيون الحاجات الحقيقية للمرأة؟ كيف لنا المزج بين مزايا مهارات التقنوقراطهل يعي ا •

 ؟الحقيقي بحاجات المرأة

 الخبرة في مجال التنمية.و الحركة النسائية) كل من الوعي النسائي وقراط" (مؤيدوتجمع "الفيم •

 لحركة النسائية برمتها.التي تضم ا الدولة" مدفوعة من هناك رهبة من "حركة نسائية •

 .  الوطنية لمؤسسات المرأةيجب علينا السعي للحصول على صورة أفضل  •

 .المرأة الوطنية إلى مؤسساتالهدف األسمى هو أال يحتاج المجتمع  •

 .. إلخ؟لجنة.سبيل المثال وزارة أم ، على الوطنيةمؤسسات المرأة لأكثر الهياكل فاعلية بالنسبة  ما هي •

لكن العكس و القضايا االجتماعية الكبرى على أن قضايا المرأة ليست سياسيةو قضايا المرأةيدل الفصل بين  •

أعضاء العائالت الملكية؟ هل هو إطار سياسـي  و طار من األطر تعمل السيدات األوائلصحيح. تحت أي إ

 تام؟

  

  العالقات مع الكيانات األخرى

  

غيرهـا مـن   مؤسسات المرأة الوطنية و  يونيو/ حزيران العالقة بين 14 ، والتي عقدت يومتناولت الجلسة الخامسة من الندوة

الدولية. و المنظمات األجنبيةو ،منظمات المرأة اإلقليمية األخرىو ،المنظمات غير الحكوميةو ،الوزارات، مبما في ذلك الكيانات

  الجزائر كدراسات حالة.و تم عرض كل من فلسطين

  

فلسطين اعتمد على تأسيس السلطة الوطنيـة  في مؤسسة المرأة الوطنية  شارحةً أن تأسيسافتتحت الجلسة الباحثة إصالح جاد 

فـي البدايـة   . السلطة إال أنها تطلبت موافقة ،على الرغم من كونها مبادرة قامت بها المرأة الفلسطينيةو .1994الفلسطينية عام 

باإلضافة إلـى المكتـب المركـزي     ،وزارة 11مثلت و ،1996عام  المرأة يةوضعب بالنهوضاللجنة الوزارية المعنية تأسست 

الذين كانوا أشبه "بمحاربين" من المدرسة القديمة، إلى المنظمـات غيـر   اللجنة الوزارية  اتجه أعضاءالفلسطيني لإلحصائيات. 

جـاءت  المانحين.  مع اعتمادها على دعم ،بينما عملت اللجنة كمنظمة غير حكومية حقيقية ،حترافمهنية واالالحكومية كمثال لل

"المحليين" الذين ظلوا فـي األراضـي   و "العائدين" من الشتاتبين  القائمة توتراتالدفعة لتأسيس وزارة للمرأة إلى السطح مع ال

مع كافة الفاعلين مع على أن يجأصر الرئيس الراحل ياسر عرفات المجتمع المدني. و بين الحكومة ، وأيضاًالمحتلة طيلة الوقت

  .2003رة شئون المرأة في عام وزامن هنا تأسست أخيراً و ،ضبعضهم البع

  

% من الوظائف التي تعرضـها  30صرت على أن تكون نسبة أو ،تعاونت الوزارة بشكل فعال مع الوكاالت الحكومية األخرى

لتوفير التعليم المهني التكنولوجيا و العلومو كما أنها تعاونت مع وزارة االتصاالت ،وزارة العمل موجهة إلى السيدات العاطالت

لزيادة عدد السـيدات  عملت الوزارة مع وزارة الزراعة  ،باإلضافة إلى ذلكتكنولوجيا االتصاالت. و للمرأة في مجال الكمبيوتر

نطاق واسـع  على  النوع االجتماعي دمج جهودات الرامية إلى تأمينالالئي يستفدن من برنامج استصالح األراضي. غير أن الم
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الذي يركـز   مكتب أمين المظالمو رة شئون المرأة،وزاال توجد عالقة بين مواقف التي اتخذها الوزراء بشكل فردي. ها التأعاق

  على انتهاكات الحقوق ذات الطبيعية السياسية.

  

ونـات  فإن الحركة النسائية الفلسطينية بوجه عام لها تاريخ مـن التعـاون بـين المك    ،فيما يتعلق بالعالقات مع المجتمع المدني

السـيدات الالئـي   و استطاعت الوزارة من خالل التنسيق مع المجتمع المدني النجاح في زيادة عدد القاضياتحيث التأسيسية. 

رة شئون المرأة على تأسيس شراكات مع المجتمع المدني بـدالً مـن   ازو ركزت ،تحت حكومة فتحيعملن في المجال القانوني. 

أيضـاً   كما اقترحـت من ثم بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع أطراف عدة.  قامتو ،المزاياو المجردة في المعلومات "المشاركة"

 بهـدف توضـيح األدوار   ، وذلكاإلسالميين، بما في ذلك الناشطاتو عمل وطني تناقشه كافة المنظمات المعنية بالمرأة ميثاق

  السلطات الخاصة بكل الفاعلين.و المسئولياتو

  

تحول تركيز الوزارة من األهـداف   ،دي مناصب الوزارة بعد نجاح حماس في االنتخابات التشريعييةبعد التغيير الوزاري لمتقل

يألوا التقنوقراطيون الجدد التابعين  لم ،اإلصالحو قاعدة من التغييراالستراتيجية إلى المزيد من الحاجات العملية. بانتخابها على 

فـإن   ،"النخبـة من العمليات. بدالً من التركيز على ما ينظر إليه كقضـايا "  أنماط معينةتحجيم و لحماس جهداً لتقليص العاملين

على الرغم من أن هذا المنهج غالباً ما يتضارب تنفيذ استراتيجية إغاثة. و الوزارة حالياً تركز على حاجات غالبية الفلسطينيات

هناك  إال أن ،نظمات غير الحكومية ذات الطابع العلمانيامتيازات "بناء الدولة" الخاصة بالعديد من المو مع "العدالة االجتماعية"

الصراعات العنيفة علـى  بتُبذل لدعم الحوار مع كافة قطاعات الحركة النسائية. حتى العالقات حالياً داخل الوزارة مقيدة  جهود

  السلطة التي تحدث داخلياً بين الفصائل السياسية.

  

مع التركيز على كل من احتياجـات  ، وزارة شئون المرأة لديهم تأثير قوي على أنشطة أخيراً نما إلى العلم أن المانحين األجانب

  الخدمات.والحصول على  المرأة االستراتيجية

  

حيـث عرضـت    ،في فلسطين مع الكيانات المختلفة المرأة الوطنية عالقات مؤسساتقدمته وهينة سكاني حول  ملخصتال هذا 

عـام   وضع المـرأة و المسئولة عن األسرةو الوزارة المفوضة تأسست ،خلفية حول الوضعد. كالتجربة الجزائرية في هذا الصد

بالتعاون مع العديـد  . إصالح المستشفياتو السكانو وزارة الصحةتلك الوزارة تحت رعاية  توضع ،2006في عام و . 2002

قومية لألسرة. تمت الموافقة حـديثاً علـى   تقوم الوزارة بتطوير سياسة  ،الشركاء في المجتمع المدنيو من اإلدارات الحكومية

  .وسوف يبدأ أعماله قريباً اقتراح تأسيس مجلس قومي لألسرة
 

وزارة  عالقات وثيقة مع عدد من الكيانـات الحكوميـة. تعمـل   ب وضع المرأةو المسئولة عن األسرةو الوزارة المفوضة تتمتع

 تنظيم نـدواتها لدعم يوفر ال بوجه خاص هد القومي للصحة العامةالمعو .راعية لها كهيئة إصالح المستشفياتو السكانو الصحة

لتـوفير  األمـن القـومي   و مع وزارة التوظيف وضع المرأةو المسئولة عن األسرةو الوزارة المفوضة . تعاونتورش عملهاو

يم من أجل إصالح النظام كما أنها نجحت في مناصرتها لوزارة التعل ،ثابتو المأوى للسيدات الالئي يفتقرن إلى محل إقامة دائم

الـوزارة   اشـتركت فضالً عن ذلـك،  المناهج التعليمية.  الموجودة في نوع االجتماعيالتخلص من األنماط السلبية للو التعليمي

البحـوث  و الدراسـات  كما أجـرت مع وزارة العدل في مراجعة قانون األسرة.  وضع المرأةو المسئولة عن األسرةو المفوضة

 التكامـل االجتمـاعي  و ،التغيرات في هيكل األسـرة و ،ز البحوث الحكومية حول قضايا هامة مثل المراهقةبالتعاون مع مراك

مـن  و في عدد من المؤسسات الحكومية نوع االجتماعيلمعنية بالجهات االتصال االعنف ضد المرأة. تم تحديد و ،االقتصاديو

  .وضع المرأةو المسئولة عن األسرةو الوزارة المفوضة قيادةي المستقبل تحت النوع االجتماعي فدمج نطاق  توسيعالمتوقع 
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باعداد قائمة تتضـمن المنظمـات غيـر     وضع المرأةو المسئولة عن األسرةو الوزارة المفوضة قامت ،بالنسبة للمجتمع المدني

 هداف الـوزارة تعريفهم بألنظمت العديد من االجتماعات مع قطاع المنظمات غير الحكومية و ،الطفلو المعنية بالمرأةالحكومية 

 تتمثـل و أجل العمل المشترك. المتاحة أمامها من فرصالو باإلضافة إلى تحديد احتياجات المنظمات غير الحكومية ،أنشطتهاو

المسئولة و الوزارة المفوضة المنظمات غير الحكومية في اللجان التي تعمل على سياسة األسرة الوطنية. إن التعاون الفعال بين

 ضـد صياغة استراتيجية وطنية و المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة في تعديل قانون األسرةو وضع المرأةو سرةعن األ

المجتمع المدني عن كثـب  و وطنيةالالمؤسسات  إحدىعمل فيها هي أول مرة ت كانت االجتماعينوع الالعنف القائم على أساس 

 شـركات ممكنـة مـع    منظمات غير الحكومية للفرص في عمـل ال إضاعةنحو هدف مشترك. بيد أنه توجد أمثلة أخرى على 

  .وضع المرأةو المسئولة عن األسرةو الوزارة المفوضة

  

صندوق األمـم المتحـدة   و ،صندوق األمم المتحدة للسكان من فلقد لعب كل ،الدوليةو فيما يتعلق بالتعاون مع الكيانات األجنبية

ضد العنـف   وضع المرأةو المسئولة عن األسرةو الوزارة المفوضةالتي نظمتها حملة الفي  اًأدوارسيف اليونيو ،اإلنمائي للمرأة

الـوزارة   على اتفاقية لبناء القـدرات مـع  وقعت بلجيكا  من خالل الشراكة أو الدعم الفني.االجتماعي نوع ال سالقائم على أسا

من منظـور  و كات.ادعم االستدامة من خالل الشرواعي، النوع االجتمدمج و ،اإلدارةتطوير و ،تتضمن تقوية قدراتها المؤسسية

إال أنهـا علـى    ،في منطقة البحر المتوسط مؤسسات المرأة الوطنية  مع هالم تطور عالقاتالوزارة  على الرغم من أن ،إقليمي

ـ و اإلفريقية من خالل اشتراكها في األحـداث اإلقليميـة  و اتصال جيد في هذا الصدد في المنطقة العربية  ارات الميدانيـة الزي

  .المختلفة المشاركة في التجاربو

  

غيرها ومؤسسات المرأة الوطنية  قدمت وهيبة سكاني عدد من التوصيات للوصول إلى عالقات متطورة بين ،في ختام عرضها

ـ  غيرها من الكيانات الوطنية األخرى التي تعمل والوطنية مؤسسة المرأة  أشارت إلى أن من الكيانات. ، المرأةعلى النهـوض ب

يجب الوطنية مؤسسة المرأة  كما أكدت على أننتائج أفضل.  تحقيق البعض لضمان تتعاون مع بعضهاو يجب أن تنسق أعمالها

 كمـا يجـب   .غيرها من األحداثو ،أن تتصل بشكل فعال مع المنظمات غير الحكومية فيما هو أبعد من إشراكهم في التدريب

أوصت أيضاً الحكومة بتشجيع المنظمات و مهاراتهم في حشد المجتمعات.و ،قدراتهم الفنيةو ،على خبراتهم الميدانية عليها البناء

الشبكات إقامة و إشراكهم في تنفيذ البرامجو ،التي تتضمن التمويل، غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة من خالل توفير الموارد

  الوطنية.

  

  ما يلي: المشار إليهاالفلسطيني. تضمنت النقاط العديدة  ركزت معظم المناقشات بعد هذه العروض على الوضع

  

كافية للسـماح  هي فترة غير و الساحة منذ عام واحد فقط قيادة الوزارة علىو تتواجد الحكومة الفلسطينية الجديدة •

 بتقييم عملها.

 .الوطنية في فلسطينلمؤسسة المرأة أولوية لإلدارة الجديدة  وني ذاال يعتبر اإلصالح القان •

 الجديد؟ في مجلس الوزاراءلماذا تأتي الوزارة الفلسطينية لشئون المرأة تحت إدارة حماس  •

 ،السياسـي للمـرأة  والتوازن بين التركيز على التقدم االجتمـاعي   تحقيق توجد حاجة إلى ،في السياق الفلسطيني •

 اتيجية.االسترو أي التوازن مطلوب بين الحاجات العملية ،مقاومة االحتالل اإلسرائيليو

المزيد مـن   يلزم تحقيق هناو، العنف ضد السجناء يتم تجاهل في فلسطين أحياناً ما يتم تناول العنف الداخلي بينما •

 .  التوازن
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 .في فلسطينمؤسسة المرأة الوطنية  ثير على عملية التعيين فيالمحسوبية في التأو ل من الوساطةتستمر ك •

بما أن الحكومة تعمل في سـياق  و ،التزام أيضاً حكوميو ،يان حكوميبما أننا نناقش ك ،ضمن اإلطار الفلسطيني •

نية منظمة التحرير الفلسطيربما تستطيع  .الفلسطينيفال يمكن التطرق لمسألة الشتات  ،الوطنية الفلسطينية السلطة

 التعاطي مع هذا الموضوع.

 ن أم علماء الدين؟ة؟ المشرعوانونية المتعلقة باألسرهم أكثر األطراف المؤثرة على اإلصالحات الق من •

 قانوني مستقل. تفسيرنحو في جتهاد االيجب  ،صاصإذا ما كان علماء الدين يتمتعون بهذا االخت •

  

  اآلفاق المستقبليةو اإلنجازات الهامة

  

فـي   التي ظهـرت جليـة  و مؤسسات المرأة الوطنيةحققتها ي التاإلنجازات  لرابعة من الندوة على أمثلة ألهمركزت الجلسة ا

فـإن   ،نتيجة إللغاء العرض المخصص للجلسة السادسة بسبب مـرض الباحثـة   ها.تركيا التي عرضها باحثوو دراسات تونس

مع الحضـور   يتشاركنباإلضافة إلى ممثلة منظمة المرأة العربية حتى  ،سورياو الساحة كانت مفتوحة للمشاركات من المغرب

االجتماع المصرية هانيا  علم أستاذةقامت بالتعليق و لتي تحققت في سياق عملهن.إللقاء الضوء على اإلنجازات او ،في تجاربهن

  شلقامي.

  

صرحت بأن تونس طالما و انجازاتها.و لتونسيةا لمؤسسة المرأة الوطنية افتتحت الباحثة نبيلة حمزة الجلسة الرابعة بعرض عام

أن تونس كانت من أوائـل الـدول العربيـة    و ،لمرأة في المنطقةبتقدم ا صدارة السياسة المتعلقة احتاللهاب تاريخ طويلكان لها 

حكومية تدعم المساواة بين الجنسين. عالوة على ذلك فإن تونس كانت أول  آلياتالمستجيبة لنداء األمم المتحدة الخاص بتأسيس 

  النوع االجتماعي. ج ادمإلدولة عربية تضع استراتيجية 

  

تولت  ،2002عام و. معنى الكلمة لها سلطات مؤكدةوزارة ب 1993عام  األسرةو ن المرأةلدولة المعنية بشئوسكرتارية اصبحت أ

تولت مسئوليات القضايا الخاصة بكبـار   ، 2004عام و .القضايا المتعلقة بالطفولةتناول مسئولية األسرة و وزارة شئون المرأة

بـرامج  و . تولت صالحيات اقتراح مشاريع القوانينسنكبار الو األطفالو األسرةو وزارة شئون المرأةصبحت بالتالي أو ،السن

ظـم  عهو هيئة استشارية تركز على مو، األسرةو المجلس القومي للمرأةهي  ،ثالثة هياكل فرعية شبه مستقلةتساعدها و ،التنمية

هي و التنميةو عنية بالمرأةاللجنة القومية المو؛ المعلومات المتعلقة بالمرأةو التوثيقو التعليمو مركز البحوثو ؛اتجاهات السياسة

  سياسات التنمية.قضايا النوع االجتماعي دمج الهيئة االستشارية الهادفة إلى 

  

 ،من آليات العمل الهيكلي ، كما قامت بتطوير عدداألسرةو العديد من خطط العمل الداعمة للمرأةوهي تنفذ الوزارة منذ تأسيس 

 ،يم أثر مشاريع التنمية علـى المـرأة  يتقلإدارة و توجيهو وحدة استماعو ،رأةوضع المو ،منها مراصد خاصة باألسرة التونسية

أطلقت موقعـاً علـى   و ،عالوة على ذلك أمنت الوزارة عملية تأسيس صندوق للنفقةالنسائية الصغيرة.  آلية دعم للمشروعاتو

  اإلنترنت للترويج لمنتجات الريفيات.

  

هو األمر الذي كان غائبـاً قبيـل تـدخل الـوزارة     و ة لوضع المرأة التونسيةدعمت الوزارة عملية جمع اإلحصائيات المفصلو

تطورت شبكة ثرية للمعلومـات.  ، كما صار أكثر تركيزاًو زاد أيضاً حجم البحث الموجه للمرأةبمجهوداتها في هذا الموضوع. 

"مقـر   مجال البحث المعني بالمرأة ليصـبح  في دوراً رائداً المعلومات المتعلقة بالمرأةو التوثيقو التعليمو مركز البحوث تولى

برنامج دعم للمـرأة   ،وفريو ينظم رحالت دراسية دوليةو .بوضع المرأة" الخاصةفيما يتعلق بالدراسات  1997لعام  اليونيسكو
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التـدريب الـدولي   و تسعى الرحالت الدراسيةالتنمية. و السكاننوع االجتماعي وري تدريب دولي حول موضوع اليجو التنفيذية

  سائر دول المنطقة.تقتدي به مارسة الجيدة لربة التونسية الناجحة كنموذج للمإلى الترويج للتج

  

التـي أجـرت الدراسـة    أعطيت الكلمة للباحثة نوكيت كاردام  ،التونسية مؤسسات المرأة الوطنية بعد هذا العرض إلنجازاتو

قـرار وزاري  ب 1990عـام  في تركيا اإلدارة العامة المعنية بوضع المرأة  تأسست ي تركيا.فالوطنية  بمؤسسة المرأةالخاصة 

الخـدمات  و سـرة األو دولـة لشـئون المـرأة   حافظتها إلى وزارة ال ، أعطيتبعد تغيير األماكن لمرات عدةأصدرته وزيرة. 

   . 2004كما أسند إليها قانون تنظيمي جديد عام  ،االجتماعية

  

شغف الدولة بالحصول على و ،الموارد المانحةو ،،بالبناء على الحركة النسائية القائمة بوضع المرأةاإلدارة العامة المعنية  قامت

لكن ملتـزم مـن   و بعدد صغيركعرف عالمي.  المساواة بين الجنسينو ،حقوق المرأةنجم سطوع و ،عضوية اإلتحاد األوروبي

بشكل فعال مع  اإلدارة العامة المعنية بوضع المرأة ساهمت ،اديميناألكو النشطاءو تبادل ّبناء ما بين البيروقراطيينبو ،العاملين

 تنفيـذه و عدداً من اإلنجازات في التأثير على تمريـر تشـريع جديـد   اإلدارة  حققتهدافها. أة لتحقيق أالمنظمات المعنية بالمر

  ت جديدة.دعمها لشركاو ،بداعية على التكيفجديدة للنشاط من خالل قدرتها اإل الدخول إلى مجاالتو

  

إعادة تأهيل مرتكبي أعمال العنف من و ،)1998على قانون حماية األسرة (أدخلت نجاحاتها التشريعية التعديالت التي  تضمنت

عنف علـى أنـه تعريـف    الإعادة تعريف معنى مرتكب أعمال و ،إسقاط المصاريف القانونية المفروضة على المرأةو ،الرجال

) الجديد الجرائم الجنسية كجرائم ضـد الحرمـة   2005يحدد قانون العقوبات ( ،شكل مماثلب سرة.ينطوي على أي عضو في األ

يضع تبعـات  و ،التحرش الجنسي كجرائم أيضاًو يتناول االغتصاب في الزواجو ،فضالً عن األخالقيات العامة ،الجسدية للمرأة

) الجديد للمرأة بأن تحتفظ باسم عائلتها 2002دني (يسمح القانون المو صارمة على الرجل المدان بجريمة من الجرائم الجنسية.

 " جاعالً مسئولية كل من الرجـل المهيمن إلغاء المفهوم القانوني "لرب األسرةو ،تقاسم الثروة مناصفةً عند الطالقو ،بعد الزواج

  المرأة متساوية في األسرة.و

  

مين تـأ و ،عمليتأسيس مجلس استشاري و رفع الوعي، نينتنفيذ القوا بجانبأيضاً  اإلدارةالتي حققتها  نجاحاتالتضمنت بعض 

بكل جرأة فـي  تتدخل اإلدارة  فإن ،فيما يخص مساعيها الرئيسيةالتمييز اإليجابي لطالبات المدارس من خالل المساعدة المالية. 

إدارة الشـئون  و الشرطةو كما تدخل في شراكات جديدة مع الهيئة العسكرية ،مسئوليات الرجلو أدوارو ،المرأةب اإلتجارقضايا 

  الدينية.

  

 ،المنـاهج الكليـة للحركـات النسـائية    و ،ن مناقشات ثرية ركزت بشكل أساسي على احتياجات البحثتولد عن هذين العرضي

  النقاط فيما يلي: تلك المرأة. تتلخصالعلمانية في النهوض بو أدوار الدينو ،االستراتيجيات الناجحةو

  

ليس فقط فـي  و في المؤسسات األكاديمية العربية نوع االجتماعيالو ت الخاصة بالمرأةالمزيد من الدراسايجب توفر  •

مضى الكثيـر مـن   في االقتصاد على سبيل المثال.  نوع االجتماعيلكن أيضاً التفرع إلى الو مجال "دراسات المرأة"

  إنمـا يبطـئ مـن إنجـاز    هذا و ،نوع االجتماعيالتدريب على الحساسية تجاه موضوع الو الوقت في بناء القدرات

في التعليم الجامعي هو أمر من شأنه التقليل من  نوع االجتماعيإن التركيز على الدافها. أله مؤسسات المرأة الوطنية

 الحاجة إلى التدريب على بناء قدرات الخريجين.
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اً تكلفة العنـف  أيضو تأثير العنف على الصحةو نطاق العنف على المستوى الوطنيب الخاصةيجب إجراء الدراسات  •

 العائالت.و بالنسبة للحكومة

في تركيا. كما توجد ندرة في تمويل  نوع االجتماعييوجد افتقار كبير لإلحصائيات المتعلقة بالحساسية تجاه قضية ال •

 الحكومة للمنظمات غير الحكومية مع ضعف لجنة المرأة في البرلمان.

فاألمر يعتمد على المجتمع في تونس أن تنفذ أي شئ.  الوطنية أةلمؤسسة المرما كان  ،لوال المنظمات غير الحكومية •

 بعض من أعضاء المنظمات غير الحكومية. خدم في مجالس إدارتهاالتي يو .المدني

 عملها.و يجب علينا وضع نهاية للبيروقراطية التي قد تؤثر سلباً على هيكل الحركة النسائية •

 خالل تناول وضع المرأة.التغريب لرمز إلى سعى اتو ،األعلى لألسفلالعديد من عمليات اإلصالح في تركيا هي من  •

اسـتخدمت  على سبيل المثـال  ف ،متداخلة مع المجهودات الداخليةو لطالما كانت التأثيرات الخارجية على تركيا معقدة •

ـ  االتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المـرأة  الحركة النسائية في تركيا ة الضـغط علـى   لممارس

، غيرها من القضايا ترسل إلى األمم المتحدةو انت التوصية التركية في جرائم الشرف. باإلضافة إلى ذلك، كالحكومة

 يرجع إلى تركيا مقتنعاً أنه يجب القيام بشئ حيال هذا األمر.و الوزير عن تلك األمور يعلمعندها و

 السـلطات (الضـغط  و الذهاب إلى األمـم المتحـدة)  و التقارير صياغةو النجاح هو مزيج من الحقائق (الخبرة الفنية •

 دولياً).و مجهودات الدعوى محلياًو

خـذ فـي   مع األ ،في تركيا االتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من كانت له تحفظات على •

 لماني؟ما هي العوائق التي يواجهها المجتمع العو االعتبار أنها دولة علمانية؟

اآلليات لتعـدي  (القواعد الفقهية المستقلة). كما يجب توظيف أمام االجتهاد  فتح البابو يجب تحديث الفكر اإلسالمي •

 العلماني.اإلنقسام اإلسالمي/

مـع علمـاء الـدين     وثيقـة فنحن بحاجة إلى عالقـات   .لكن ليس عن المجتمعو ،تفصل العلمانية الدين عن القانون •

 رين في مجتمعاتنا.إعتبارهم قادة مؤثب

 من ثم تهدد انجازاتنا.و ،في أذهان المرأة أيضاً المهيمن ترسخ مفاهيم رب األسرة •

   العلمانية المعنية بالمرأة.و حوار بين المنظمات الدينية إيجاديجب  •

  

المناقشة للمشـاركين  لم يفتح باب و فإن العروض كانت موجزة للغاية ،بما أن الجلسة السادسة كان المحدد لها ساعة واحدة فقط

المشـاركة   تاإلنجازات العديدة التي تمو بدالً من ذلك اكتفت مقررة الجلسة بإعطاء تعليقها فقط. تتلخص التجاربو .في الندوة

  النقاط التي تمت إثارتها في هذه الجلسة فيما يلي:و فيها

  

المعـوقين  و الطفولةو زارة الدولة المعنية باألسرةالطفولة في وو األسرةو هي مديرة قسم شئون المرأةو ،أعطت نعيمة بن يحيي

تضمنت اإلنجازات في المغرب تمرير قانون جديد لألسرة يعمـق مـن   ، عرضاً موجزاً حول الوضع في بالدها. في المغرب

تمثيل عالوة على ذلك نتج عن تطبيق نظام الحصص تتعلق بالمرأة. باإلضافة إلى قوانين أخرى  ،نمفهوم المساواة بين الجنسي

التعاون و بالتشاور مع المجتمع المدنيتحققت الجدير بالذكر أن كافة اإلنجازات المحققة في المغرب و .مالئم للمرأة في الحكومة

  معه.

  

أنه من المطلوب تأسيس آليات عامـة لـدفع   و ،ديمقراطيةالبدون  ةقوم له قائمبالمرأة لن ت النهوضأن أشارت نعيمة بن يحيي 

نقـاط  السياسية مـن أجـل تنفيـذ    الرادة اإل توفر كما أكدت الحاجة إلى وق اإلنسان مثل وجود أمين للمظالم.حقو الديمقراطية

االتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضـد  و ،على سبيل المثال مواثيق حقوق اإلنسان ، التي منهاالمرجعية الدولية
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 يجب استخدام القرآن ،على العكس ، بلدام الدين للتشكيك في برامج المرأةأخيراً أضافت أنه ال يجب استخ. CEDAW المرأة

  األحاديث النبوية لدعم مثل هذه البرامج من خالل استخدام التفاسير الموثقة.و

  

السـورية  مؤسسة المرأة الوطنيـة   أن هي رئيسة اللجنة السورية لشئون األسرة، و شرحت منى غانم ، ،في الجزء الخاص بها

األمر الذي يجب القيام بـه علـى أسـاس     ؛مبكراً حتى يتم تقييم أثرها اليزال الوقتفمن ثم و ،ن العمر ثالثة أعوام فقطتبلغ م

 االتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المـرأة  ليس فقط على إزالة التحفظات المفروضة علىو ،تراكمي للنتائج

CEDAW أكدت على أن التركيز الكلي يجب أن يمشي جنبـاً إلـى    ،على تغيرات السياسة المتباينة. لكن بدالً من التأثير فقط

 ،السـكان و على عدد من السياسات المتعلقة بحماية األطفـال  لوطنيةمؤسسة المرأة ا جنب مع المواثيق الدولية. حتى اآلن تعمل

  الطفولة المبكرة.و مرأةهي حالياً تقوم بصياغة استراتيجيات حول الو ،حماية المرأة من العنفو

  

هـي تعتقـد أن علـى    و ،على تمويل من الحكومة المؤسسةأن تحصل  أكدت منى غانم أنه كان من الطبيعي ،كوكالة حكوميةو

السياسة كلها أمـور تلعـب   و ،المجتمع المدنيو ،إن السياق الديني تؤثر على المؤسسات األخرى.و ،نهجاً أفقياً المنظمة أن تتبع

 متـداد الللـيس  و لآلراءيتم التعامل معها وفقاً  معارضة تلك األمورأن السيدة منى  أكدت من ثموالمؤسسة؛ تلك  دوراً في عمل

  السياسي.

  

ـ  و التي تعمل عن قرب من جامعة الدول العربيـة و قدمت العرض األخير عال أبو زيد من منظمة المرأة العربية ة هـي منظم

رفـع  و ،وضع المرأةب للنهوضتسعى و 2003تأسست المنظمة في مارس/ آذار  من العرب. حكومية تتكون من السيدات األول

  .نوع االجتماعيالتنسيق فيما بين الدول العربية حول القضايا المتعلقة بالو تسهيل التعاونو ،الوعي بأهمية المرأة في التنمية

  

سعياً و ألعضاء بهدف تحديد أي تمييز ضد المرأةشرحت عال أبو زيد قائلة أن منظمة المرأة العربية تراجع القوانين في الدول ا

يتم إجراء المسوح لتحديد ما تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقـع  و تنعقد المؤتمرات كل عامينلتوحيد القوانين المتعلقة بالمرأة. 

  ا يخص وضع المرأة.الوعي االجتماعي فيمو أبعده هو تغيير األفكار الثقافيةو أقصى تركيز للمنظمةمنذ االجتماع األخير. 

  

إرتأت أن قامت هانيا شلقامي من مركز البحوث االجتماعية من الجامعة األمريكية بالقاهرة بدور المقرر لهذه الجلسة الموجزة. 

كيـف يتسـنى    فطرحت تساؤالت مثل بالتالي أثارت عدداً من مصادر القلق المشتركة.و تصويرية في طبيعتهاالعروض كانت 

كيف لنا العمل مع بعضنا البعض إقليمياً؟ المغرب على سبيل المثـال  و ؟تي تم تناولها في جدول أعمال إقليميإدراج القضايا ال

مؤسسـات    تساءلت عـن اعتمـاد  و كنموذج  للسرعة في تناول مشاكل المرأة. تعملبقانون األسرة المتقدم بها من الممكن أن 

  لت أيضاً ما إذا كانـت صـعوبة عمـل   اءستكما  .أن الحكومات تتغير تبارمع األخذ في االع ،على الحكومات المرأة الوطنية

ن هـذه  أم أ ،خفيـة  دوليةعمال جداول أو شركاء خفيينفي المنطقة يعزى لوجود  مع بعضها البعض مؤسسات المرأة الوطنية

أن القاعدة المعرفيـة ذات الصـلة   ما تم وضع اآلليات إال نأخيراً علقت أنه بي .ية التعاون فيما بينهاعملالعوامل قد تدعم بالفعل 

، وضرورة أن تكون عالقة نقدية غير خاضـعة  مؤسساتالعالقة البحث ب ضرورة استمرارية أكدت على أنو .عيفةالزالت ض

  للسياسة.  
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  التوصياتو النتائج

  

 القومي للمرأة فيسلوى شعراوي جمعة من المجلس  هي كانت ميسرة هذه الجلسةو اتسمت آخر جلسات الندوة بالعصف الذهني

باإلضافة إلـى   ،أدائها المرغوبو ،مؤسسات المرأة الوطنية مصر. كان الهدف من هذه الجلسة تلخيص المفاهيم المتعلقة بدور

التي تم طرحها أثناء و هم القضايا في تقديرهمبأوضع قائمة  األداء. أوالً طُلب من المشاركينو الدور تحسينلالخروج بتوصيات 

  :توحدت فيما يليو نا تجمعت قائمةالندوة. من ه

  

  السياق البيئي

 اإلرادة السياسية أمر رئيسي لتحقيق تقدم المرأة. •

 ضايا المتعلقة بالديمقراطية.قتخدم قضايا المرأة كنقطة مرور لل •

 يجب أن ينص الدستور الوطني على المساواة بين الجنسين. •

  

  المناهج

المانحين األجانب. يجب أن تتسم االستراتيجيات بطابع  يضعها أالو عيجب أن تعكس جداول األعمال احتياجات المجتم •

 الدولية.و في نفس الوقت يجب أن يكون هناك تناغم ما بين جداول األعمال الوطنيةو وطني

 من سيوفر التمويل؟و ؟من الذي سيتوالهاو لمرأة العربيةيجب تحديد أولويات ا •

 االقتصادي.و السياسيو ماعييجب األخذ في االعتبار دائماً السياق االجت •

أشـكاله  ب العنفو على ذلك إشراك المرأة في أماكن الصراع مثلةاأل . ومنتحديات المشتركة في المنطقةيجب تحديد ال •

 تأنيث الفقرو ، االتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة رفع التحفظات المفروضة علىو ،المختلفة

 لتقوية منهجنا في القضايا المشتركة. ضروريالتعاون اإلقليمي إن حرية التعبير. و كة السياسيةالمشارو األميةو

 الدول اإلسالمية األخرى؟و ما الذي يستطيع العالم العربي تعلمه من تركيا •

فـي دعـم    نجاح المؤسسـات تبني إيديولوجيات اجتماعية؟ ما مدى  مؤسسات المرأة الوطنية إلى أي مدى يجب على •

 العلمانيين؟و التفاوض فيما بين اإلسالميينو وارالح

 هل يجب إدراك كافة األصوات في المجتمع عند صياغة األهداف؟ •

 االحتياجات العملية؟ أمالتركيز على المصالح االستراتيجية  مؤسسات المرأة الوطنية هل على •

 .دمج تكافؤ الفرص بين الجنسينيجب التركيز على سياسات  •

دعم اجتماعي؟ هل الهدف هو خلـق مجتمـع    مؤسسات المرأة الوطنية هل توفر ،منهج للسياسةد تحديباإلضافة إلى  •

 ؟للنخبةنسائي أم تلبية االحتياجات األيديولوجية 

 كيفية الحكم بأنه تم التغلب عليه.و معنى التمييز علىتوجد حاجة إلى اتفاق مشترك  •

 انون األسرة المغربي.على سبيل المثال ق ،يجب االستفادة من الدروس المعروضة •

 دعم تبادل الخبرات.و توجد حاجة إلى مرجعية إقليمية من الممكن االعتماد عليها لإلستفادة من الدروس المعروضة •

 هل من الممكن االستفادة من جدول األعمال الدولي الخفي؟ •

 ضدها؟و ما بين العمل مع الحكومة الفاصلأين هو الخط  •

  

  آليات العمل

 المجتمع المدني.و ،المانحة والجهات ،الحكومةو ،مؤسسات المرأة الوطنية  ينشراكة ب يجب بناء •
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المنظمات غيـر الحكوميـة   و ،مؤسسات المرأة الوطنية المزيد من التعاون بين تعزيزالمانحة مسئولية  الجهاتتتحمل  •

 طرفين.من خالل على سبيل المثال دعم األنشطة المشتركة التي تجمع ما بين ال ،التي تمثل المرأة

 عملية اختيار موظفيها.مؤسسات المرأة الوطنية و يجب إيالء أهمية إلى هيكل •

 إلى المزيد من بناء القدرات. مؤسسات المرأة الوطنية تحتاج •

 .ومهامها تنظم تأسيسهاتفصيلية و إلى قوانين واضحة مؤسسات المرأة الوطنية تحتاج •

 دة األسرة.مساندة المرأة ضمن وحكما توجد حاجة إلى اآلليات ل •

باإلضافة إلى غيرها من الكيانات مثـل المنظمـات    ،تقييمهو إلى آليات لمراقبة عملها مؤسسات المرأة الوطنية تحتاج •

 غير الحكومية.

مثال على ذلك إذا ما كانت اإلصـالحات   ،مؤسسات المرأة الوطنية توجد حاجة إلى مؤشرات متفق عليها لتقييم نجاح •

تنسـيق مـع    كان هنـاك إذا ما و، فاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةاالت القانونية تتماشى مع

 المنظمات غير الحكومية ... إلخ.

  

. تحديدهاالتحديات التي تم  يات حول كيفية التعامل مع مجموعةتحولت جلسة العصف الذهني فيما بعد إلى وضع قوائم بالتوص

  النقاط التالية: تمت اإلشارة إلى ،الكيانات األخرىو المنظمات غير الحكوميةبالوطنية  مؤسسات المرأة فيما يتعلق بعالقة

  

التحديد. يجب علـى  و تنظمها أن تتسم بالوضوحمؤسسات المرأة الوطنية و يجب على النصوص القانونية التي تعرف •

تحدد مسئوليات كل طرف و وضحأن ت ،المنظمات غير الحكومية على سبيل المثالمؤسسات وهذه ال عقود البرامج بين

علـى  كمـا يجـب    ،قانونية تحديد السلطات حتى ال يحـدث تـداخل  طراف المساهمة. يجب على النصوص المن األ

 بينما تركز المنظمات غير الحكومية على التنفيذ. ،التشريعو التركيز على السياسة المؤسسات

بيروقـراطيين مـن   ومؤسسة المرأة الوطنية،  ضاء منأع وتضم دورياً التي تنعقديجب تأسيس المجالس االستشارية  •

 المنظمات غير الحكومية.و ،وكاالت أخرى

مثل حالة قانون األسـرة   ،الدروس المستفادةكذا و ،التي توجد في النماذج الناجحة يجب تحديد نقاط المرجعية اإلقليمية •

 يجيات.وضع االستراتو دعمها كإطار للتعاونو كما يجب االتفاق عليها .المغربي

على  تقومتوفير أمثلة و ،المنظمات غير الحكوميةمؤسسات المرأة الوطنية و إقامة التحالفات معو يجب وضع الشبكات •

 للممارسات الجيدة. المختلفة القضايا

فرق المراقبة بهدف و ،اللجان الفرعية باإلضافة إلى ،لعمل على شبكة اإلنترنت (أون الين)توجه ايجب إقامة شبكات  •

 ام المؤشرات المشتركة لوضع توصيات للسياسة تعتمد على نتائج البحث.استخد

 القيـام  مؤشرات محددة من أجـل نما يجب وضع األولويات الوطنية وفقاً ليب ،يجب تحديد مجاالت االهتمام المشترك •

 التقييم.و المراقبةب

 متوازنة.و يةيجب على الشراكات مع المانحين أن تبذل جهداً جهيداً للحصول على سلطة متساو •

  

  تم الخروج بالتوصيات التالية: اإلدارة الرشيدة فيها،مؤسسات المرأة الوطنية  فيما يتعلق بهيكل

لـيس علـى   و بقضايا المرأة التزامهممع  ،الخبرةو على أساس الكفاءة مؤسسات المرأة الوطنية يجب اختيار موظفي •

 أساس المحاباة.

 قضايا المرأة) ياطيين (مناصريجب تأسيس معهد إقليمي لتدريب الفيموقر •

 مساعدة المانحين على مساعدتهم. المرأة الوطنية على مؤسساتيجب  •
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كمـا تحتـاج إلـى     ،استراتيجية طويلة المدى للخروج من العالقات مع المانحينإلى  مؤسسات المرأة الوطنية  تحتاج •

 توازن مجموعة من مصادر التمويل المتنوعة على المدى الطويل.

 .نوع االجتماعيالمبادرات التي تركز على الو لحكومة تخصيص ميزانية لبرامج المرأةيجب على ا •

 .نوع االجتماعيموضوع التضع ميزانية داخلية خاصة بأن  مؤسسات المرأة الوطنية يجب على •

  

ـ و التي تم عرضها مؤسسات المرأة الوطنية نشر التقارير حولو أخيراً بخصوص المتابعة اإلقليمية تـم   ،ي النـدوة مناقشتها ف

  الخلوص إلى المقترحات التالية:

  

 سوف تركز مجلة برنامج دور المرأة في الحياة االقتصادية التالية على هذه الندوة. •

 يجب أن تتوفر التقارير باللغة العربية لتكون في متناول عدد أكبر من المهتمين. •

عرض القضايا التي تمت مناقشـتها فـي   و لنشر الدراسات ورش عمل م المشاركات في كل دولةأن تنظمن الممكن  •

 النقاش بين الفاعلين المحليين.و من ثم دعم الحوارو ،القاهرة

 االقتصادية.برنامج دور المرأة في الحياة  نظمهاتائج الندوة في اجتماعات متابعة ييجب التعامل مع ن •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 24

  : جدول األعمال1الملحق 

  

  جدول األعمال

  متوسطية في الحياة االقتصاديةبية الوروالمرأة األ

  

  الوطنية  مؤسسات المرأة حول ندوة
  القاهرة 2007يونيو/ حزيران  13-14

  
  األولاليوم 

  

  التسجيل  9:00-9:30

  

  السيدة كاثرين دي بورشجريف ،االفتتاح  9:30-10:00

  وفد اللجنة األوروبية في مصر      

  

    دور المرأة في الحياة االقتصادية رئيسة فريق السيدة مارجريت أبل ،التقديم  10:00-10:30

  االتفاق على جدول األعمالو تقديم اإلطار العام لبرنامج الندوة لليومينو الترحيب بالحضور    

  

  استراحة قهوة  10:30-11:00

  

  1الجلسة   11:00-12:00

  النتائج) د. فاطمة خفاجيو عناصر الدراسات (المنهجيةعرض     

  

  المجلس القومي للمرأة (مصر) –هدى رشاد د. رئيسة الجلسة:     

  

  اللجنة الوطنية األردنية للمرأة (األردن) –أ. عايدة أبو راس مقررة الجلسة:     

  

  المناقشة    

  

  2الجلسة   12:00-1400 

  

  الوطنية مؤسسات المرأةخلفية تاريخية حول تأسيس     

      

  كبار السن (تونس)و األطفالو سرةاألو وزارة شئون المرأة –أ. بثينة جريباء رئيسة الجلسة:     

  

  (المغرب) الطفولةو وزارة الدولة المعنية باألسرة –أ. ميريام أشماخ مقررة الجلسة:     
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  د. فهيمة شرف الدين –لبنان  دراسة: 1العرض     
  

  حأ. سهير كانسو –مصر  دراسة: 2العرض     
  

  المناقشة    

  

  

  اءاستراحة غد  14:00-15:00

  

  3الجلسة   15:00-17:00

  

   تهااقدرو، مهامها، اإلدارة الرشيدة بها، الوطنية مؤسسات المرأة    

  

  )األردناللجنة الوطنية األردنية للمرأة (– أ. أسما خاضررئيسة الجلسة: 

  

  )سوريا( اللجنة السورية لشئون األسرة – سوسن زاكزاكأ. مقررة الجلسة:     

  

  أمال صباغد.  – األردن دراسة: 1العرض     
  

  قضايا النوع االجتماعي لدمج الوطنية مؤسسات المرأةاألمم المتحدة اإلنمائي مع  برنامجشراكة : 2العرض 
المرفـق دون   ،األمم المتحدة اإلنمـائي  برنامج – نوع االجتماعية المستشارة سياس ،جوسلين تالبوتأ.  –

  اإلقليمي (لبنان)

  

  المناقشة    

  

  كونرادقاعة كونراد بفندق حفل استقبال:   20:00-22:00

  

  اليوم الثاني

  

  4الجلسة   9:00-11:00

  

    الوطنيةالتي حققتها مؤسسات المرأة  نجازاتاالأهم     

  

  اللجنة السورية لشئون األسرة (سوريا) –د. منى غانمرئيسة الجلسة: 
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  نبيلة حمزةد.  – تونس دراسة: 1العرض     
  

  د. نوكين كاردام – تركيا دراسة: 2العرض     

  

  المناقشة    

  

  استراحة القهوة  11:00-11:30

  

  5الجلسة   11:30-13:00

  

منظمـات إقليميـة   و ،منظمات غير حكوميةو ،(وزارات مع كيانات أخرىالوطنية  مؤسسات المرأةعالقة 

  في الدول المختلفة)المؤسسات ببعضها البعض عالقة و ،أخرى معنية بالمرأة

  

  الطفولة (المغرب)و باألسرة وزارة الدولة المعنية – أ. نعيمة بن يحيىرئيسة الجلسة: 

  

  فالينج برووم (تركيا) –أ. أيس جونير مقررة الجلسة:     

  

  د. إصالح جاد –فلسطين  دراسة: 1العرض     
  

  د. وهيبة سكاني  – الجزائر دراسة: 2العرض     

  

  المناقشة  

  

  

  6الجلسة   13:00-14:00

  

  النسائية  حركات الدعم ماعي ونوع االجتموحد معني بال على وضع جدول أعمال المؤسساتقدرة     

  

  وضع المرأة (الجزائر)و المسئولة عن األسرةو الوزارة المفوضة – اجاآية مهدي حأ. رئيسة الجلسة: 

  

  الجامعة األمريكية بالقاهرة (مصر)بمركز البحوث االجتماعية  –د. هانيا شلقامي مقررة الجلسة:     

  

منى غانم اللجنة د. و ،الطفولة (المغرب)و لة المعنية باألسرةوزارة الدوالمقدمة أ. نعيمة بن يحيى المنصة: 
  عال أبو زيد منظمة المرأة العربيةو ،السورية لشئون األسرة (سوريا)

  
  استراحة الغذاء  14:00-15:00
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  التوصياتو الجلسة الختامية: النتائج  15:00-17:00

  

   (مصر)المجلس القومي للمرأة  -د. سلوى شعراوي جمعة –رئيسة الجلسة:

  

  وضع المرأة (الجزائر)و المسئولة عن األسرةو الوزارة المفوضة –أ. وحيدة بورغيدةمقررة الجلسة: 

  

   دور المرأة في الحياة االقتصادية الختام: أ. مارجريت أبل رئيسة فريق عمل
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  : قائمة بالمشاركين2المحق 

  

  ورومتوسطيفي منطقة األ دور المرأة في الحياة االقتصاديةبرنامج 

  

  

  

  الوطنية  مؤسسات المرأةندوة حول 
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  قائمة المشاركين

  

  الوطنية مؤسسات المرأة

  

  الدولة البريد اإللكتروني الفاكسوالهاتف العنوان المنصب المنظمة  االسم

المسـئولة  و الوزارة المفوضة  آية مهدي حاجا

وضـع المـرأة   و عن األسرة
-www.ministere

famille.gov.dz  

ــدينس  6  مستشارة برئاسة الوزراء ــارع دي النديبين ش

باليس مصطفى باشا بالس دي 

  بريمير ماي الجزائر

  00- 213 -651481ت: 

  00-213-21-651412ت: 

  00-213-21-651434ت: 

  00-213-50354386ت: 

Boureg_ida@yahoo.fr الجزائر  

المسـئولة  و الوزارة المفوضة  وحيدة بورغيدة

وضـع المـرأة   و عن األسرة
-www.ministere

famille.gov.dz  

ــدينس  6  مستشارة برئاسة الوزراء ــارع دي النديبين ش

دي باليس مصطفى باشا بالس 

  بريمير ماي الجزائر

-21-66-10-01ت: 
00213  

-21-65-14-81ت: 
00213  

Boureg_ida@yahoo.fr  الجزائر  

ــرأة   هدى رشاد ــومي للم ــس الق  المجل
http://www.ncwegypt.c

om 
 

ــو ــررو عض ــة  مق اللجن

 التـدريب و بالتعليم الخاصة

  البحث العلميو

  شارع كورنيش النيل   1113

  الدور األول

  القاهرة 11625ص.ب. 

  جمهورية مصر العربية

  +202-5747758ت: 

   5748708-202+  

  +202-5749472ف: 

     5749364-202+  

  )202( 795-7298ف: 

ncw@ncwegypt.com

hrashad@aucegypt.edu
  

  مصر

سلوى شـعراوي  

  جمعة

ــرأة  ــومي للم ــس الق  المجل
http://www.ncwegypt.c

om  

في لجنـة التعـاون    عضو

  الدولي

  شارع كورنيش النيل   1113

  الدور األول

  القاهرة 11625ص.ب. 

  ية مصر العربيةجمهور

  +202-5747758ت: 

   5748708-202+  

  +202 5708091ف: 

sshgomaa@cics.feps.eun.egمصر  

ــرأة   أماني قنديل ــومي للم ــس الق  المجل
http://www.ncwegypt.c

om  

لتنفيذيـة  المـديرة ا و عضو

للشبكة العربية للمنظمـات  

الحي الثـامن مدينـة نصـر    

  القاهرة

  00202-55/6712054ت: 

  00202-6712056ف: 

chabaka@link.com.eg
  

  مصر
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  مصر  غير الحكومية

ــ 1  مديرة وحدة تكافؤ الفرص  وزارة المالية  آيات عبدالمعطي ــتان مي ــارع البس دان ش

  التحرير، القاهرة

  00202-578-9129ت: 

7847-578  

  00202 773-0139ف: 

Ayat.abdelmooty@mof.gov.egمصر  

 اللجنة الوطنية األردنية للمرأة    أسما خاضر
http://www.jncw.jo  

 

  5118ص.ب.   لعاما األمين

  11183عمان 

  األردن

  962-6-5825241ت: 

  962-6-5827350ف: 

jncw@nets.com.jo

asmakhader@johud.org.jo

  األردن

  اللجنة الوطنية األردنية للمرأة    عايدة أبو راس
http://www.jncw.jo  

  

  5118ص.ب.   مسئولة البرنامج

  11183عمان 

  األردن

  962-6-5825241ت: 

  962-6-5827350ف: 

  +962795547379م: 

adiaz@go.com.jo

.org.joaida@johud

  األردن

وحـدة   ،مكتب رئيس الوزراء  رورنتالي زع

   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مستشارة قانونيـة رفيعـة   

 NVLWالمستوى في 

منطقة سانت مايكـل شـارع   

  رباط إم ابو عربي 

  الدور الخامس

  بيروت، لبنان

  +961-1-564401 ت:

    +961-3-284241ت: 

nzaarour@pcm.gov.lbلبنان  

أة اللبنانية، اللجنة الوطنية للمر  هالة عطاني

  جامعة سانت جوزيف

  جامعة سانت جوزيف   خبيرة أبحاث / محاضرة

  شارع هوفلين أشروفيه

  لبنان

  +961-3-798513ت: 

  00961 1 421 443ت: 

  +961 5-955103ف: 

halasitani@hotmail.comلبنان  

 وزارة الدولة المعنية باألسرة  نعيمة بن يحيى 

  الطفولةو

شارع البطل أجدال الرباط  31  مديرة
10000 B.P  
 NUالرباط  7101

) 0( 37 67 54 79ت: 

212+  

86 1 77 37 )0 (212+  
19 30 68 37  
07 29 68 37  
05 29 68 37  

  +212) 0( 37 675481ف: 

naimabenyahia@maktoob.comالمغرب  
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 وزارة الدولة المعنية باألسرة  مريم أشماخ

  الطفولةو

ــئون   ــة الش ــة خدم رئيس

  القانونية

شارع البطل أجدال الرباط  31
10000 B.P  
  NUالرباط  7101

  +212 37 68 30 19ت: 
07 29 68 37  
05 29 68 37  

  +212) 0( 37 675481ف: 

sefsas@sefsas.gov.ma

machmach@yahoo.fr

  المغرب

  البلو البيريه   مساعدة الوزير  وزارة شئون المرأة  حاب شوبيرر

  غزة  

  البيريه 4616ص.ب. 

  فلسطين

  00972 22 409947ت: 

  00972 22 400651ت: 

  00972 5 99 814550ت: 

  00972 22 402175ف: 

Rms_deputy@yahoo.comفلسطين  

  البلو البيريه   مدير عام  وزارة شئون المرأة  أميرة هارون

  غزة  

  البيريه 4616ص.ب. 

  فلسطين

  00972 2 2403315ت: 

  00972 8 2841620ف: 

aharoon@mowa.gov.psفلسطين  

  البلو البيريه   مديرة  وزارة شئون المرأة  اعتماد عزام

  غزة  

  البيريه 4616ص.ب. 

  فلسطين

  00972 8 2863977ت: 

  00972 8 2841620ف: 

dtarshawi@hotmail.cometemaفلسطين  

  دمشق 9821ص.ب.   رئيسة اللجنة  اللجنة السورية لشئون األسرة  منى غانم

  سوريا

  +963 11 313 4803ت: 

  +963 11 313 4810ف: 

info@scfa.gov.sy

em@yahoo.commounaghan

  سوريا

  دمشق 9821ص.ب.   نوع االجتماعيخبيرة في ال  اللجنة السورية لشئون األسرة  سوسن زاكزاك

  سوريا

  +963 11 313 4803ت: 

  +963 11 313 4810ف: 

net.org-sawsanz@scsسوريا  

  1001 –شارع ألجير  02  مدير عام  شئون األسرةو وزارة المرأة  بثينة جريبع

  تونس

  )216-71( 252 514ت: 
348909  

  )216-71( 349 900ف: 
902 341  
202 350  

maffe@email.ati.tn

bgribaa@yahoo.fr 

  تونس
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  1001 –شارع ألجير  02  نائبة مدير التعاون الدولي  ن األسرةشئوو وزارة المرأة  سونيا عباسي

  تونس

  00 216 71 352 666ت: 

  )216-71( 349 900ف: 
902 341  
202 350  

abbassisonia@yahoo.frتونس  

ــان  ــينجول ألت س

  أرسالن

اإلدارة العامة المعنية بوضـع  

  المرأة

  40زيا جوكالب رقم   عالقات الخارجيةمديرة ال

  أنقرة، تركيا

  +90 312 4308366ت: 

  +90 312 419 2979ت: 

  1259داخلي: 

  +90 312 418 49 17ف: 

info@ksgm.gov.tr

sengul.altan@jsgm.gov.tr 

  ياترك

  

  الباحثات

  

  الدولة البريد اإللكتروني الفاكسوالهاتف العنوان المنصب المنظمة  اإلسم

  لوت أليوفا 32فيال رقم   مستشارة  غير مطابق  وهيبة سكاني

 -فوديل، شيروزا

  الجزائر

  الجزائرosakani@hotmail.com  00-213-21-364944ت: 

جمعية الموظفيين المدنيين   ةهير كانسوس

  الدوليين السابقين في مصر

شارع الكامل محمود  9  رئيسة الجمعية

  الزمالك، القاهرة، مصر

  + أو202 735-4231ت: 
6057 735  
  +202 736 0889ف: 

skansouh@hotmail.com

kansouh.seheir@gmail.com 

  مصر

  2550ص.ب.   مستشارة  غير مطابق  أمال صباغ

  ، األردن11181عمان 

  00962-6-4622196ت: 

  00962-6-4622196ف:

Amal_adib_sabbagh@yahoo.com األردن  

فهيمة شرف 

  الدين

  د العلوم االجتماعية معه

  الجامعة اللبنانية

  شارع تاكال –الحزمية   أستاذة

  ، بيروت3مبنى توينز 

  00961 5 950209ت: 

  00961 5 950209ف: 

fahima@cfuwi.or لبنان  

  معهد دراسات المرأة   إصالح جاد

  جامعة بيزيت

  رامااهللا  14ص.ب.   أستاذة

  ضفة الغربية، فلسطينال

  0097222982959ت: 
0097222955450  

00972599728287  

I_jad@yahoo.com فلسطين  
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شارع لي أوشين  8  مستشارة  غير مطابق  نبيلة حمزة

باسيفيك، ال مارسا، 

  تونس

  )216( 71 704 592ت: 

  )216( 71 727 199ت: 

  )216( 71 704 592ف: 

adnabi@gnet.tn

hamzanabila@yahoo.fr 

  تونس

  سيركاكي سوكاك  أستاذة  للدراسات الدولية معهد مونتيري  نوكيت كاردام

  5رقم 

  روميلهيساري

  اسطنبول، تركيا

  + 1 831 647 4625ت: 

  +90 212 265 31 19ت: 

nkardam@miis.edu تركيا  

  

  منظمات المجتمع المدني

  

  الدولة البريد اإللكتروني الفاكسوالهاتف العنوان  المنصب المنظمة  اإلسم

 ميزون دي بيوبل،  نائبة الرئيس UGTAلجنة اإلتحاد العام الجزائري للعمال   نادجية زيغودة

 UGTAمقـــر 

بالس دو بريميـر  

  ماي، الجزائر  

  00-213-21663660ت: 

  00-213-21663658ف: 
0021372469035  

zeghoudanadjia@hotmail.com الجزائر  

  شارع عدلي   28  مديرة  المرأة العربية رابطة  هدى بدران

  75- 74شقة 

  القاهرة، مصر

  )202( 3939899 ت:

  )202( 393 6820ف: 

aaw@link.net

hbadran@idsc.gov.eg

  مصر

  جمعية الدعم القانوني للمرأة  عزة سليمان
www.cewla.org  

  الحجازبرج   منسقة

شــارع المهنــدس 

عبدالهادي راضي، 

 بالق الدكرور  

  +20) 0( 2 7316585ت: 

  +20) 0( 2 3266088ت: 

  +20) 0( 2 7154562ف: 

  +20) 0( 2 3266088ف: 

info@cewla.org مصر  

مشروع تشبيك منظمات حقوق المرأة في مصـر    مروة شرف الدين
NWRO-GTZ 

Marwa.sharafeldin.nwro@gtz-  +20) 0( 2 7399502ت:   د شارع الجزيرة  4  مستشارة
eg.com

  مصر
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  الزمالك، القاهرة

  مصر

20127692502+  
msharafeldin@gmail.com 

  مركز البحوث االجتماعية  لقاميهانيا ش

  الجامعة األمريكية بالقاهرة

شارع القصر  106  قليميةمديرة ا

العينـــي ص.ب. 
2511  

ــاهرة،  11511 الق

  مصر

  )202( 7976940ت: 

7976962 /7976942  

  )202( 795-7298ف: 

hanias@aucegypt.edu مصر  

طريق مصـر   59  مديرة  لس السكانمج  غادة برسوم

حلوان الزراعـي،  

  المعادي

  8/7/5255965ت: 

  216الداخلي: 

  00202 5255962ف: 

gbarsoum@pccairo.org مصر  

ــس   تمكين المرأةو جمعية تنمية  إيمان بيبرس ــة مجل رئيس

  األمناء

ــارع  87 شـــ

 عبـــدالعزيز آل

ــدو  ــعود، ال ر س

الثالــث، مؤسســة 

Ashokaالمنيل ،  

 bibarsaya@adew.org.eg  0020223644324ت: 

ibibars@ashoka.org

  مصر

ــارع  8/10  عضو  تعزيز وضع المرأةو جمعية تنمية  إنجي أمين شــ

  متحف المنيل

 1065 ص.ب.

ــة،   ــارع العتب ش

  القاهرة

  -5118677ت:  

3644324 )202(  

  )202( 3636345ف: 

  

Ingy_amin@adew.org.egمصر  

  كلية الحقوق  فؤاد رياض

  جامعة القاهرة/ المجلس القومي لحقوق اإلنسان

أستاذ مساعد فـي  

  علم االجتماع

شارع مصـدق   3

  لدقيا

  الجيزة، مصر

  00202 7605384ت: 

  00202 7491382ف: 

fouadriad@gmail.com مصر  

  مصر info@arabwomenorg.net  / 101ت: شارع رمسيس  25  عامير مد  منظمة المرأة العربية  ودودة بدران
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http://www.arabwomenportal.org/about
.htm  

الكوربــة، مصــر 

  الجديدة، القاهرة

جمهورية مصـر  

  العربية

3301-418-202+  

  +202-418-311ف: 

  منظمة المرأة العربية  عال أبو زيد
http://www.arabwomenportal.org/about

.htm  

 أستاذة علمخبيرة/ 

  اجتماع

شارع رمسيس  25

الكوربــة، مصــر 

  الجديدة، القاهرة

جمهورية مصـر  

  العربية

  / 101ت: 

3301-418-202+  

  +202-418-311ف: 

womenorg.neolaabouzeid@arab
t 

  مصر

  منظمة المرأة العربية  منى قاسم
http://www.arabwomenportal.org/about

.htm  

شارع رمسيس  25  وعض

الكوربــة، مصــر 

  الجديدة، القاهرة

جمهورية مصـر  

  العربية

  / 101ت: 

3301-418-202+  

  +202-418-311ف: 

Mkassem84@yahoo.com مصر  

  التدريب على التنمية و اإلجراء الجماعي للبحث  سماح سعيد
www.crtd.org    

ــف   ممثلة للهيئة ــدان المتح مي

  مبنى كريم سالمة 

-16ص.ب. 

  الشرفية 53022

1100PC-2030 

  وتبير

  +961-1-616751ت: 

611079-9611+  

  +961-1 616751ف: 

samhelmy@aucegypty.edu  /لبنـــان

  مصر

شارع موالي راشد   رئيسة  ال  مبادرة حماية حقوق المرأة    أسما المهدي

طريــق  34رقــم 

السيروف، أطلس، 

    3و 2شقة 

  )212( 035 73 35 60ت: 

  )212( 035 73 35 60ف: 

Ipdf2@yahoo.fr

elmehdiasma@yahoo.fr 

  المغرب
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  فاس، المغرب

 WATCاللجنة الفنية لشئون المرأة   روز شومالي
.orgwww.watcpal  

ــو   رئيسة المنظمة ــز ع ض مرك

الدور الثاني، شار 

  اهللالراديو، رام 

  972 2 2986497ت: 

  972 2 2987784ت: 

  972 2 2964746ف: 

watcorg@palnet.com

roseshomali@yahoo.com

  فلسطين

بولفــار بــاب  56  مديرة  اإلتحاد الوطني للمرأة التونسية  الجازية حمامي

  بنيت

  تونس 1006

  216 71 560 178ت: 

  216 71 567 131ف: 

  21697414898ت: 

eljeziah@yahoo.fr 

unft@email.ati.tn

  ونست

  فالينج برووم (منظمة غير حكومية للمرأة)    أيس جونير
http://en.ucansupurge.org  

بوكيلسي سوكاجي   منسقة المشاريع

20/40   

  كافاكليدير

  أنقرة، تركيا
06700  

  +90 312 4270020ت: 

  +90 312 4665561ف: 

info@ucansupurge.org تركيا  

  

  الدوليةو اإلقليميةو المنظمات الثنائية

  

  الدولة البريد اإللكتروني الفاكسوالهاتف العنوان المنصب المنظمة  اإلسم

كاثرين دي 

  بورشجريف

مديرة البرنامج للشئون   األوروبية في مصر المفوضيةوفد 

 الريفيـة و االجتماعيـة 

ات غيــر المنظمــو

المجتمــع و الحكوميــة

  المدني

شــارع جامعــة  37

  الدول العربية  

  مبنى مكتب الفؤاد

  11الدور 

  المهندسين، الجيزة

  القاهرة، مصر

  )+202( 749 4680ت: 

  #304الداخلي: 

  )+202( 749 53 57ف: 

europCatherine.deborchgrave@ec.
a.eu 

  مصر

تيســــا 

  تيربيسترا

ــن  18  سكرتير ثان  سفارة مملكة هولندا   ــارع حس ش

  صبري 

  +20-2-7395500ت: 

  +20-2-7365249ف: 

Tessa.terpstra@minbouza.nl مصر  
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  الزمالك 11211

  القاهرة

ــايالن  جـ

  المسيري

 رفيعةة يسئولة سياسم  سفارة مملكة هولندا

نوع المستوى لقضايا ال

  التنميةاالجتماعي و

ــن  18 ــارع حس ش

  صبري 

  الزمالك 11211

  القاهرة

  +20-2-7395500ت: 

  +20-2-7365249ف: 

Gielan.elmessiri@minbuza.nl مصر  

س التعاون في نائب رئي  سفارة مملكة هولندا  طارق مراد

  التنمية

ــن  18 ــارع حس ش

  صبري 

  الزمالك 11211

  القاهرة

  +20-2-7395500ت: 

  +20-2-7365249ف: 

Tarek.morad@minbuza.nl مصر  

  صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة    مايا مرسي
www.unifem.org.jo  

ــامج  ــقة برنـ منسـ

  )GAD(مجموعة 

شــــارع  1113

  كورنيش النيل  

  التحرير

  دقي 311ص.ب. 

  القاهرة، مصر

  +20) 0( 2 57 48ت: 
494  
  +20) 0( 2 5759472ف: 

Maya.morsy@unifem.org مصر  

  اإلنمائي للمرأة  صندوق األمم المتحدة   كريم بيومي
www.unifem.org.jo  

شــــارع  1113  مساعد البرنامج

  كورنيش النيل  

  التحرير

  دقي 311ص.ب. 

  القاهرة، مصر

  +20) 0( 2 57 48ت: 
494  
  +20) 0( 2 5759472ف: 

unifem.orgKarim.bayoumy@ مصر  

بيتــــر 

  بيبروسكي

مستشار التنمية/ رئيس   وكالة التنمية الدولية الكندية

  المعونة

ــل  26 ــارع كام ش

الشــناوي، جــاردن 

  سيتي، القاهرة

  مصر

  +20) 0( 2 7918700ت: 

  +02) 0( 2 791 8866ف: 

ernational.gc.caPeter.paproski@int مصر  
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كــارولين 

  ألكوك

اإلقليميـة  و االقتصـادية و الشئون السياسـية 

  بالسفارة البريطانية

الســــكرتير األول 

  لإلصالح اإلقليمي

السفارة البريطانيـة،  

  القاهرة

  +02 2 794 0852ت: 

  +20 2 794 0859ف: 

ck@fco.gov.ukCaroline.Alco مصر  

ــة  أمينــ

  جاهين

ــباب  المعهد البريطاني ــديرة الشـ  مـ

  المجتمعو

شارع النيـل،   192

  العجوزة، القاهرة

  مصر

  +02) 0( 2 300 1834ت: 

  +20) 0( 2 3443076ف: 

Amina.jaheen@britishcouncil.org.
eg 

  مصر

ين جوســـل

  تالبوت

السياســات  ةمستشــار  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

نوع الخاصـــة بـــال

ــاعي ــدول  االجتم لل

  العربية

مقر األمم المتحـدة  

  ميدان رايد الصلح

  لبنان Jocelyne.talbot@undp.org  961-3-563388م: 

  

  المرأة في الحياة اإلقتصادية الربنامج األورومتوسطي لدور

  

  الدولة البريد اإللكتروني الهاتف والفاكس العنوان المنصب المنظمة  اإلسم
البرنامج األوروبي المتوسطي لدور المرأة في   مارجريت أبل

  الحياة االقتصادية
www.euromedwomensright.net  

ــل،  192  الفريق قائدة ــارع النيـ شـ

  العجوزة، القاهرة

  مصر

  +20) 0( 2 300 1612ت: 

  +20) 0( 2 3443076ف: 

Marguerite.appel@britishcounicil.org.eg مصر  

البرنامج األوروبي المتوسطي لدور المرأة في   فاطمة خفاجي

  اة االقتصاديةالحي
www.euromedwomensright.net  

ــل،  192  خبيرة سياسية وقانونية ــارع النيـ شـ

  العجوزة، القاهرة

  مصر

  +20) 0( 2 3001 611ت: 

  +20) 0( 2 3443076ف: 

ma.khafagy@britishcouncil.org.egFatمصر  

  المعهد المتوسطي لدراسات النوع االجتماعي   سوزانا إليسا بافلو
www.medinstgenderstudies.org  

شارع مكدونيتسـاس،   46  إدارية بالمشروع

  نيكوسيا،

  ، قبرص1703

  +35722 351 274ت: 

  +357 22 353 682ف: 

  +357 99 540 814م: 

Susana@medinstgenderstudies.orgقبرص  

ــل،  192  مدير دعم إدارة المشروع  المجلس الثقافي البريطاني  سايمون بيرداو ــارع النيـ شـ

  العجوزة، القاهرة

  مصر

  +20) 0( 2 300 1830ت: 

  +20) 0( 2 3443076: ف

Simon.breadow@britishcouncil.org.eg مصر  

ــل،  192  مديرة التعاقد  المجلس الثقافي البريطاني  سحر خميس ــارع النيـ   مصرSahar.khamis@britishcouncil.org.eg  +20) 0( 2 300 1831ت: شـ
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  العجوزة، القاهرة

  مصر

  +20) 0( 2 3443076ف: 

البرنامج األوروبي المتوسطي لدور المرأة في   نرمين والي

  الحياة االقتصادية
www.euromedwomensright.net  

ــل،  192  مجمساعدة البرنا ــارع النيـ شـ

  العجوزة، القاهرة

  مصر

  +20) 0( 2 3001 616ت: 

  +20) 0( 2 3443076ف: 

Nermine.wally@britishcouncil.org.egمصر  

ــل،  192  مسئول إداري  المجلس الثقافي البريطاني  عالء غنيم ــارع النيـ شـ

  القاهرة العجوزة،

  مصر

  +20) 0( 2 300 1609ت: 

  +20) 0( 2 3443076ف: 

Alaa.ghoneim@britishcouncil.org.egمصر  
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   لباحثاتالذاتية لسيرة ال: 3الملحق 

  

  في تونسالوطنية  مؤسسات المرأةتقييم 

  نبيلة حمزة

  

للبرنامج التونسـي   ةالوطني ةكما أنها المنسقالتنمية. نوع االجتماعي ومستشارة في قضايا الو اجتماع أستاذة علمنبيلة حمزة هي 

  .AFTURDالتنمية و هي عضو في جمعية المرأة التونسية الخاصة بالبحث في شئون المرأةو لمنع العنف ضد المرأة

  

  في فلسطينالوطنية  مؤسسات المرأةتقييم 

  إصالح جاد

  

 زيـت معهد دراسات المرأة بجامعة بيهي مؤسسة و زيت.بجامعة بيالتنمية نوع االجتماعي والح جاد هي أستاذ مساعد في الإص

قامت بكتابة العديد مـن النشـرات حـول    عبارة عن ائتالف وطني للمرأة. تلك اللجنة و WATCاللجنة الفنية لشئون المرأة و

  .2005شاركت في كتابة تقرير التنمية البشرية العربية لعام و بيةالمرأة العرو المشاركة السياسية للفلسطينين

  

  في مصرالوطنية  مؤسسات المرأةتقييم 

  حبيب ةسهير كانسو

  

هي مسئولة سابقة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، هي من ممارسي قضايا التنمية. عملـت كمستشـارة   و سهير كانسوح حبيب،

رئيسـة  و هي حالياً مستشـارة حـرة  المجلس القومي للمرأة. و وزارة التخطيطو جتماعيةرفيعة المستوى في وزارة الشئون اال

هي جريدة ربـع سـنوية معنيـة    و "Beyondمصر. كما تعمل كرئيسة لمجلة "في  AFICSجمعية الموظفين المدنيين الدوليين 

  األهرام ويكلي.جريدة ل تابعةبالسياسة العامة 

  

  تركيافي الوطنية  مؤسسات المرأةتقييم 

  (تركيا) نوكيت كاردام

  

كتبت الكثير حـول  الدمقرطة. و التغيير المؤسسيو حقوق اإلنساننوع االجتماعي ونوكيت كاردام هي أخصائية في موضوع ال

، ودول تركز في عملها على تركيـا االستجابات المحلية. و حقوق المرأة العالميةو المنظمات الدوليةو التنميةنوع االجتماعي وال

    مستشارة. كتعمل و كثيراًتسافر و هي تدرس لدى معهد مونتيري للدراسات الدوليةو .أسيا الوسطىواز، القوق

  

  في دول مختارة بمنطقة البحر المتوسطالوطنية  مؤسسات المرأةتقييم مقارن 

  فاطمة على خفاجي (مصر)

  

في اليونيسيف  نوع االجتماعيترأست برنامج ال فاطمة علي خفاجي حاصلة على الدكتوراة في التخطيط للتنمية من جامعة لندن.

عملت سنوات.  4لدى المجلس القومي للمرأة لمدة كانت أمينة المظالم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين و عام 15بالقاهرة لمدة 

هـي مستشـارة لـدى    و ،1997عام  صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  في المنطقة العربية الكبرى كمستشارة إقليمية لدى
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 ،الكويـت و ،ليبياو ،في سورياقضايا النوع االجتماعي ورصد النوع االجتماعي  دمجبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في قضايا 

اتفاقية القضاء علـى  و ،باإلضافة إلى ذلك فهي تقوم بالتدريب على اتفاقية حقوق الطفلاإلمارات العربية المتحدة. و ،البحرينو

، عضو في العديد من المنظمات غير الحكوميـة . كما أنها غيرها من الدول العربية و لتمييز ضد المرأة في مصركافة أشكال ا

عضو في المنتـدى المـدني   و ،جمعية الدعم القانوني للمرأة رئيسو ،المرأة العربيةرابطة دارة في منها العمل كعضو مجلس إ

الشـريعة  و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ريب علىكما تشارك في كتابة كتيب التدمتوسطي. بي الاألورو

  ).تشوه الجهاز التناسلي للمرأة(الختان منها  نوع االجتماعياألوراق حول قضايا الو نشرت العديد من المقاالتو ،اإلسالمية

  

  في المغربالوطنية  مؤسسات المرأةتقييم 

  يريربيعة ناص

  

للمسـاواة فـي    95هي المديرة السابقة لمنظمة مجموعـة  و ،عية المرأة الديمقراطية في المغربربيعة ناكيري هي رئيسة جم

  حقوق المرأة.و أيضاً عضو في العديد من الشبكات المعنية بحقوق اإلنسان ، كما أنهاالمغرب

  

  في األردنالوطنية  مؤسسات المرأةتقييم 

  أمال صباغ

  

العـالم العربـي.   و اسي في األردناإلصالح السيو السياسةنوع االجتماعي والأمال صباغ هي ممارسة محنكة في مجال بحوث 

  تينجهام.جامعة نواإلدارة من و حاصلة على درجة الدكتوراة في السياسة االجتماعية

  

  في الجزائرالوطنية  مؤسسات المرأةتقييم 

  وهيبة سكاني

  

حاصلة على درجة الماجيستير من كليـة الطـب   اإلنساني. الدعم و السكانو وهيبة سكاني هي ممارسة محنكة في مجال التنمية

 نوع االجتمـاعي لكجهة االتصال المعنية بـا حالياً تعمل الماجيستير في الديموغرافية من مركز القاهرة الديمغرافي. و ،بالجزائر

    باألمم المتحدة. نوع االجتماعيكما أنها عضو في مجموعة عمل ال ،لدى صندوق األمم المتحدة للسكان في مقره بالجزائر

  

  في لبنانالوطنية  مؤسسات المرأةتقييم 

  فهيمة شرف الدين

  

األمين العـام للجمعيـة   و ،هي عضو سابق في الجمعية الوطنية لشئون المرأةو فهيمة شرف الدين هي أستاذة بالجامعة اللبنانية.

  المدير للجنة الوطنية لشئون المرأة. ةنائبو ،العربية للعلوم االجتماعية
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  لمؤسسات المرأة الوطنية  تحليل مقارن  4الملحق 

  

  لمؤسسات المرأة الوطنيةتحليل مقارن 

  
    دول المغرب دول المشرق  

  تركيا المغرب  الجزائر تونس لبنان فلسطين األردن سوريا مصر  

  2000 تاريخ التأسيس
NCW 

2003  
SCFA 

1992  
JNCW 

2003  
MoWA 

1996  
NCCW 

1992  
MAFFEPA 

2003  
MDCFCF 

2002  
  الدولة سكرتارية

1990  
KSGM 

  إدارة  سكرتارية  وزارة  وزارة  لجنة  وزارة  لجنة  لجنة  مجلس  الشكل

المجلس القومي  *مسألة المرأة

المجلس و ،للمرأة

 القومي للطفولة

  األمومةو

 اإلتحاد العام للمرأة

اللجنة السورية و

  لشئون األسرة

اللجنة الوطنية 

  ردنية للمرأةاأل

الهيئة الوطنية   أةوزارة شئون المر

  لشئون المرأة

 وزارة شئون المرأة

 األطفالو األسرةو

  كبار السنو

 الوزارة المفوضة

سئولة عن مالو

وضع و األسرة

المرأة (تحت وزارة 

  الصحة)

 إدارة شئون المرأة

الطفولة و األسرةو

في وزارة الدولة 

المسئولة عن 

 الطفولةو األسرة

  قين المعاو

اإلدارة العامة 

بوضع المعنية 

  المرأة

  السيدة األولى  السيدة األولى  الرئاسة

  (شرفية)

  المديرة  وزيرةال  الوزيرة  الوزيرة  السيدة األولى  الوزيرة  جاللة األميرة بسمة

  قانون تنظيمي  قرار وزاري  قرار رئاسي  قرار وزاري  قرار وزاري  قرار وزاري  قرار وزاري  قرار وزاري  قرار رئاسي الوضع القانوني

  محدودة  محدودة  محدودة  محدودة  محدودة  محدودة  محدودة  محدودة  √ البشريةالموارد 

تمولها وزارة   √  محدود  √  محدود  √  √  †التمويل

  الصحة

√  √  

  

  

  

                                                 
  ما إذا كانت اآللية تتناول المرأة بحقوقها الفردية أم كأعضاء في أسرتها. *
  تمويل أساسي من كل من ميزانية الحكومة و المانحين. √ †
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    دول المغرب دول المشرق  

  تركيا المغرب  الجزائر تونس لبنان فلسطين األردن سوريا مصر  

ــدات العالقة مع الحكومة ــة  وح معني

الفرص فـي   بتكافؤ

  زاراتالو

األفرع الفيدراليـة  

  للمرأة

مـن جهـات    شبكة

االتصــال المعنيــة 

  نوع االجتماعيلبا

ــدات ــال  وح اتص

نوع لمعنيــة بــا 

  االجتماعي

جهات اتصال 

نوع لمعنية بـا 

  االجتماعي

تتضــمن الــوزارة ثــالث 

  كيانات فرعية

لجــان قطاعيــة 

  بينية

 جهات اتصال معنية

  نوع االجتماعيلبا

  

ــي ــازات ف اإلنج

  ونيشكلها القان

ــية،  ــانون الجنس ق

ــة   ــانون محكم ق

ــانون  ــرة، ق األس

ــانون  ــاش، ق المع

  الضرائب

الحشـــد لرفـــع 

ــى  ــات عل التحفظ

اتفاقية القضاء على 

كافة أشكال التمييز 

  ضد المرأة

حصة في البرلمان، 

قانون العمل، قانون 

ــة ــ الخدم ، ةالمدني

PSL قانون جواز ،

السفر، قانون األمن 

االجتماعي، قـانون  

ون العقوبات، قـان 

ــى   ــريبة عل الض

  الدخل

ــات  ــانون العقوب ق

ــوانين  ــد، ق الجدي

ــة ــة المدني  الخدم

  االنتخابات المحليةو

ــرة،   قانون األسرة  قانون المعاش  قانون العقوبات ــانون األس ق

ــية،  ــانون الجنس ق

ــل،   ــانون العم ق

ــدني،  ــانون الم الق

قانون العقوبـات،  

 رفع التحفظات على

اتفاقية القضاء على 

كافة أشكال التمييز 

 ضد المرأة. 

 رفع التحفظات على

اتفاقية القضاء على 

كافة أشكال التمييز 

التوفيق ضد المرأة، 

ما بين التشـريعات  

، االتفاقيـة   الوطنية

  إجازة األب

أمين المظالم، مركز  إنجازات أخرى

  سيدات األعمال

ــيم،  ــة التعل افتقاي

القضاء على كافـة  

أشكال التمييز ضد 

  المرأة

نوع وضع ميزانية لل  ونمراقبة تنفيذ القان

  االجتماعي

ن، وحـدة تقيـيم،   مرصدا  مؤتمر

  خطط عملو استراتيجيات

اســــتراتيجية 

ــى ل لقضــاء عل

ــد  ال ــف ض عن

، المــــــرأة

اســــتراتيجية 

األسـرة  و لطفلل

  (جاري تنفيذها)

مركــز لدراســات 

المرأة، استراتيجية 

العنـف  وطنية ضد 

على أساس النـوع  

، وضـع  االجتماعي

ــة لل ــوع ميزاني ن

، حصـة  ياالجتماع

  نوع االجتماعيلل

مراكــز دراســات 

 نوع االجتمـاعي ال

لدى الجامعات، قوة 

 اإلتجـار عمل ضد 

  المرأةب

ــن ــة مـ العالقـ

ــر  ــات غي المنظم

الحكومية المعنيـة  

  بالمرأة

مع المنظمات  ةعالق  من الممكن تقويتها

ــة   ــر الحكومي غي

  المماثلة

عالقة جيدة تحـت    عالقة جيدة

ــوزيرة   ــادة ال قي

  السابقة

يدة في عالقة ج

المرحلة األولى 

  فقط

عالقة جيدة مع المنظمـات  

غيــر الحكوميــة المعنيــة 

الروض متناهيـة  و بالتنمية

عالقة ضعيفة مع والصغر، 

المنظمات غير الحكوميـة  

  المستقلة المعنية بالمرأة

دعمت وزارة المرأة   تحسن في العالقة  عالقة جيدة

تمويل مجموعـات  

  المرأة 
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  رة: العروض المتوف5الملحق 

  
هــو و برنــامج دور المــرأة فــي الحيــاة االقتصــادية التــي تناولتهــا النــدوة علــى موقــع PowePointالـــ تتــوفر عــروض 

http://www.roleofwomenineconomiclife.net  .ذلك من بطلب  ترونيكعبر البريد اإلل لكم من الممكن أيضاً ارسال هذه العروض

غنـيم  عـالء  أ. . رجاءاً ارسال طلباتكم إلى الدعم الفني الخاص بدور المرأة في الحياة االقتصادية فريقالمسئول اإلداري ب ،عالء غنيمأ. 

  الوثائق التالية: و . تتوفر العروض cil.org.egalaa.ghoneim@britishcounعلى البريد اإللكتروني التالي: 

  

  فاطمة خفاجي.، اعداد مؤسسات المرأة الوطنيةعناصر دراسات  .1

 فهيمة شرف الدين.تقييم، اعداد و طنية لشئون المرأة: مسارالهيئة الو .2

 سهير كانسوح حبيب. في مصر، اعدادخلفية تارخية حول تأسيس المجلس القومي للمرأة  .3

 جوسلين تالبوت.، اعداد قضايا النوع االجتماعيدمج في األمم المتحدة اإلنمائي شراكة برنامج  .4

 وهيبة سكاني.من الكيانات: دراسة الجزائر، اعداد  غيرهاوالوطنية  مؤسسات المرأةالعالقة بين  .5

 نبيلة حمزة. تونس، اعدادحالة دراسة الوطنية:  المؤسسات .6

 نوكيت كاردام.)، اعداد PowePointفي تركيا (عرض الوطنية  مؤسسة المرأة .7

 نوكيت كاردام.ي تركيا (وثيقة تم توزيعها)، اعداد فالوطنية  لمؤسسة المرأةتقييم نقدي  .8

 عال أبو زيد.منظمة المرأة العربية، اعداد  .9
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  : النشرات المعروضة6الملحق 

  

ن فـي  المشاركوو ،دور المرأة في الحياة االقتصادية وفير تلك النشرات برنامجفيما يلي قائمة بالنشرات التي تم عرضها في المؤتمر. قام بت

  الندوة. نرجو االتصال بالمنظمة ذات الصلة لطلب نسخ من هذه النشرات.

  

  :دور المرأة في الحياة االقتصادية النشرات المعروضة من قبل برنامج

البريطاني  المجلس الثقافيبقلم آن ستيوارت، لتمييز ضد المرأة، القضاء على كافة أشكال ا عام على اتفاقية 25مطامح العمل:  •

2004. 

 البريطاني. المجلس الثقافيبقلم ليز كيلي،  ،العنف ضد المرأة •

متوسطي لدور المرأة في الحياة االقتصـادية  بي ال، البرنامج األورولى كافة أشكال التمييز ضد المرأةمراقبة اتفاقية القضاء ع •

2007. 

  

  لمعروضة من قبل المشاركينالنشرات ا

  منظمة المرأة العربية

 (بالعربية) 2007-2005أنشطة منظمة المرأة العربية،  •

 مشاريع منظمة المرأة العربية (بالعربية)و كتيب حول برامج •

 (بالعربية) 2006 الشباب العربي حول قضايا المرأة حوار •

 2005المستقبل و الحاضرو المرأة العربية: الماضي •

  

  )المغرب( المعاقينو الطفولةو ية باألسرةلدولة المعنوزارة ا

 برامجها.و في سياسات التنميةالنوع االجتماعي  دمجتحقيق المساواة من خالل و ،االستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين •

 .2007"المدونة األخرى"  •

  

  اللجنة السورية لشئون األسرة

 لم أمال يونسبقالقانون الجنائي"، و "ماذا بين الدستور •

 (بالعربية) 2006 10بكين + •

 2005التقرير األولي حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام  •

  . 2004اإلنصاف لعام و التنميةو السالم 10التقرير الوطني حول بكين + •


