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مرشوع ممول من 
قبل االتحاد األورويب

تعترب محتويات هذا املنشور تحت املسؤولية الحرصية للكاتب وال ميكن بأي حال من األحوال اعتبارها عاكسة لوجهات نظر االتحاد األورويب .

الرشكاء يف املرشوع:

مرشوع )CSO WINS(:  بناء القدرات يف جنوب املتوسط لفتح حوار سياسات ورصد لوضع املرأة يف املجتمع. مرفق املجتمع 
املدين لدول الجوار

سنة  املتوسط  األبيض  للبحر  األورويب  املعهد  تأسيس  تم 
1989 وهومؤسسة بحثية متخصصة يف العالقات املتوسطية 
والشبكات.  االختصاصات  متعددة  مقاربة  إىل  استنادا 
يشجع املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط عىل التحليل 
تسهم  التي  واملشاريع  اإلجراءات  تعزيز  بهدف  والتعاون 
يف التفاهم املتبادل، التبادل والتعاون بني مختلف البلدان 
واملجتمعات والثقافات يف منطقة البحر املتوسط ولتعزيز 
واالزدهار  واالستقرار  السالم  من  ملساحة  التدريجي  البناء 
املشرتك والحوار يف منطقة البحر األبيض املتوسط. مؤسسة 
غري  مستقلة  منظمة  األورو–متوسط )EMWF( هي  نساء 
ربحية تم إنشاؤها يف عام 2013. وتتألف هيكلية املؤسسة 

من شبكة من الشبكات التي تجمع بني كل الجهات الفاعلة 
يف مجال املساواة بني الجنسني يف الفضاء األورويب املتوسطي، 

حيث تهدف إىل:

أجل  من  املشرتك  الكفاح  يف  التقدم  من  املزيد  •  إحراز 
حقوق متساوية بني النساء والرجال من حيث املشاركة 

يف الحياة السياسية واالقتصادية واملدنية واالجتامعية؛

النساء  ضد  والتمييز  العنف  أشكال  جميع  عىل  •  القضاء 
والفتيات؛

أجل  من  والسلوكيات  املواقف  تغيري  عىل  •  التشجيع 
تحقيق املساواة بني الجنسني.

األعضاء املؤسسون: 
مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر( 

الدولة الفرنسية 

 )IEMed( املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط

)FLDDF( فدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة

 )FFM( منتدى نساء املتوسط

الشبكة األكادميية والعلمية األورو–متوّسطية حول املرأة والنوع 
)RUSEMEG( االجتامعي
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املقدمة 

يقدم هذا التقرير 12 مامرسة ناجحة يف منطقة جنوب املتوسط. تم وضعه مع إدراك بان تنفيذ 
مبادرة املنارصة تنطوي عىل رؤية إسرتاتيجية للتغيري الذي تهدف كل منارصة إىل تحقيقه. يجب 
أصحاب  اهتاممات وحقوق  الواقع ومتثل  أرض  االحتياجات عىل  وتعكس  الرؤية  تستجيب  أن 
الشأن. األهم من ذلك، يجب أال تكون املنارصة حدثا معزوال بذاته بل يجب أن توفر تجميعا 
لإلجراءات السابقة والحالية من خالل البناء عىل التجارب السابقة مع مراعاة الدروس املستفادة 
من األنشطة التي تم القيام بها مسبقا. وبالتايل، فان هذا التقرير التحلييل يفرتض مسبقا أن أي 
مامرسة ناجحة لن تكون نتيجة لعمل إحدى املنظامت بحد ذاتها، ولكن تستمد املامرسة نجاحها 
من التغيري الذي تحدثه عىل ارض الواقع وتهدف إىل مواصلة كفاح منظامت أخرى بطريقة تحرتم 

وتقدر كل الجهود التي أتاحت وضع وتنفيذ املامرسة الخاصة باملنارصة يف سياقها الخاص.

ارتبطت  إذا  إال  ناجحة  تكون  الجنسني ال  بني  املساواة  أنشطة منارصة  فان  ويف سياق متصل، 
أهدافها بالواقع الحايل للرجال والنساء ضمن السياق االجتامعي السيايس واالقتصادي. مع ذلك، 
وبدون إحالة هذا الواقع إىل الجذور التاريخية للتمييز بني الجنسني واألفكار النمطية عن النوع 
واملسؤوليات  والصفات  والقيم  لألدوار  البنيوية  املنهجية  املعيارية  النظر  ووجهات  اإلجتامعي 
والواجبات للرجال والنساء، فان التغيري سيبقى جزئيا. إن معالجة مثل هذه القضايا، التي ينظر 
إليها عموما من قبل املحافظني يف بعض السياقات كونها أساسية لتحقيق االنسجام املجتمعي 
وانعكاسا لألصالة الثقافية، لن يتم دون مواجهة صعوبات ونزاعات. ومن املهام الرئيسية للدعوة 
إىل نرصة قضايا املساواة بني الجنسني، كام سيتم عرضها باقتضاب يف التحليل، تتمثل يف التعامل 
مع قوى املناهضة الكربى واملواقف والتصورات املجتمعية وسياسات الدول وعقليات صانعي 

القرار إضافة إىل تصورات الرجال والنساء ألنفسهم يف حد ذاتهم. 

ومع ذلك، فان التغيري فيام يتعلق بالالمساواة بني الجنسني سوف لن يأخذ يف غالب األحيان 
شكال من أشكال االنتقال الفوري إىل معايري وسياسات متعلقة بالنوع االجتامعي، إمنا سيمهد 
الطريق عموما الستحداث املزيد من املبادرات، تقديم طرق جديدة للتعامل مع هذه املسألة، 
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النساء  حياة  تعزيز صفات خاصة يف  املساهمة يف  والنساء،  للرجال  املختلفة  الوقائع  مواجهة 
ومتكني املرأة من الوصول والحصول عىل الحقوق التي حرمت منها يف السابق. 

ومع هذا اإلدراك ملعنى التغيري فيام يتعلق باملنارصة والحوار بشان السياسات الخاصة باملساواة 
بني الجنسني فان املامرسات الناجحة هي التي تهدف إىل: التأثري يف سري عمليات صنع السياسات، 
توفري أرضية جديدة يف املجاالت الغري تقليدية بالنسبة للنساء، إبراز مقاربات جديدة وقابلة 
للتكرار وتدعيم املساواة بني الجنسني يف إطار مؤسسات مختلفة. نتيجة لذلك واستنادا إىل فهم 
ما تشكله املامرسة الناجحة، فان هذا التقرير يقوم عىل تحليل 12 مامرسة ناجحة ملؤسسات 
املجتمع املدين يف منطقة جنوب البحر األبيض املتوسط التي تم اختيارها من قبل الساهرين 

 .CSO WINS عىل تنفيذ مرشوع

ويتناول هذا التقرير 12 مقاربة ملامرسات منارصة، ويدقق يف سياقاتها ويستكشف السبل التي 
من خاللها تتعامل هذه املامرسات مع ما يعارضها من خالل اسرتاتيجياتها، ومن ثم ويف مرحلة 
التقرير مرشوع  القيام بذلك، يطرح  املستفادة من كل مامرسة. وقبل  الدروس  أخرية يستنتج 
»CSO WINS« ويوفر ملخصا موجزا للمقاربات الخاصة باملامرسات الناجحة اإلثني عرش. ومن 

امللتزمة بدعم  للمنظامت  الناجحة مرجعا  للمامرسات  التحلييل  التقرير  أن يكون هذا  املؤمل 
املساواة بني الجنسني وتلك املهتمة بتطوير حوار حول السياسات وبإجراءات منارصة وبالتعلم 

من تجارب اآلخرين.
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:CSO WINS مشروع

يهدف مرشوع »CSO WINS« إىل تعزيز قدرات منظامت املجتمع املدين يف جنوب البحر األبيض 

املتوسط للمشاركة الكاملة يف الحوار بشأن السياسات املتعلقة باملساواة بني الجنسني وإحراز تحول 

يف مجاالت السياسة والقانون واالقتصاد والثقافة وما إىل ذلك. ويتم تنفيذ املرشوع من قبل املعهد 

)الجزائر(،  )اسبانيا( وبالرشاكة مع جمعية ضحايا اإلرهاب جزائرنا  املتوسط  األبيض  للبحر  األورويب 

ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث )كوثر، تونس(، وفدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة 

)املغرب(، ومنتدى نساء املتوسط )فرنسا(، وجمعية أصالة لسيدات األعامل الفلسطينيات )فلسطني(، 

والشبكة األكادميية والعلمية األورومتوسطية حول املرأة والنوع االجتامعي )فرنسا(. 

والهدف من هذا املرشوع هوبناء قدرات منظامت املجتمع املدين يف تسيري إجراءات املنارصة الفعالة 

التي تسعى إىل تحقيق املساواة بني الجنسني وتعبئة صانعي السياسات والرأي العام لصالح حقوق 

املرأة، كام يهدف الربنامج إىل القيام بذلك من خالل متكني منظامت املجتمع املدين املهتمة بتحقيق 

املساواة من الفرص للتفاعل مع بعضها البعض، والتعلم من التجارب املختلفة التي طورتها بعض 

باملرأة واالستوحاء من إجراءات  املتعلقة  السياسات  القيام بدور نشط يف رصد  املنظامت من أجل 

املنارصة الحالية عىل املستوى الوطني واألورو-متوسطي.

من أجل تحقيق األهداف التي وضعت له، يشجع املرشوع عىل نقل الدروس املستفادة يف املنارصة 

والتبادل والتواصل بني مؤسسات املنطقة األورو-متوسطية، إيجاد املوارد، تنفيذ حمالت املنارصة 

خصوصا خارج العواصم واملدن الكربى إضافة إىل الحوار مع صانعي السياسات. يف املرحلة األوىل 

من املرشوع، تم اختيار عدد 12 من املامرسات ملنظامت املجتمع املدين التي تقييمها كمامرسات 

ناجحة يف املنارصة والحوار السيايس يف مجال تعزيز دور املرأة يف املجتمع. وتلتها خطوة ثانية متثلت 

يف ربط الصلة بني املامرسات 12 الخاصة باملنارصة وحوار السياسات التي تم تحديدها مع منظامت 

أخرى يف املنطقة عىل أساس تبادل آراء بني النظراء لتمكني املنظامت األخرى من تبادل الخربات ومن 

تطوير قدرات جديدة يف معالجة القضايا املتعلقة باملساواة بني الجنسني1. 

تم بداية اختيار املامرسات من خالل الدعوة لتقديم مقرتحات ملنظامت املجتمع املدين التي قامت 

مامرسة  تتضمن  طلب  استامرة  تقديم  عرب  وذلك  السياسية  والحوارات  املنارصة  مبادرات  بتنفيذ 

www.iemed.org : تفضلوا بزيارة »CSO WINS« 1 للمزيد من املعلومات بخصوص مرشوع
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التي يعتربونها ناجحة. تلقى املرشوع مجموع 82 من املامرسات املؤهلة،  منارصة واحدة من 

املجتمع  منظامت  تحقيقها  إىل  ترمي  التي  باألهداف  املامرسات  تقييم  يف  االسرتشاد  تم  وقد 
املدين والتي تضمنت؛ تقييم السياسات والربامج وتحميل املسؤوليات للدول؛ زيادة الوعي لدى 
الهيئات العامة وعامة الناس حول التحديات التي تواجه قضية املساواة بني الجنسني ودور املرأة 
يف املجتمع؛ خلق حوار بني الهيئات العامة واملنظامت بشأن استحداث وتنفيذ وتقييم السياسات 
العامة املتعلقة بدور املرأة يف املجتمع؛ تعزيز التزامات الهيئات العامة بالتدابري أواإلصالحات 
املجتمع؛  املرأة يف  تعزيز دور  الدولة يف مجال  بها  تعهدت  التي  االلتزامات  تطبيقها؛  الواجب 
تعديل سري عمليات صنع القرار لضامن مشاركة وتأثري املنظامت العاملة يف مجال تعزيز دور 

املرأة يف املجتمع عىل األجندات السياسية.

تشمل الخطوة الثانية يف التقييم تطوير معايري املامرسات الناجحة. تتعلق املجموعة األساسية 
بشأن  والحوار  املنارصة  يف  متتلكها  التي  الخربة  بخصوص  املنظامت  مبلف  املعايري  من  األوىل 
التي تنفذها هذه املنظامت معنية أساسا مبنارصة تعزيز دور  السياسات ويف كون املامرسات 
املرأة يف املجتمع. تتعلق املجموعة األساسية الثانية من املعايري مبدى فاعلية هذه املامرسات 
ويف كونها خلصت إىل نتائج واضحة، محسوسة ودامئة بحيث تستمر تأثرياتها مع مرور الزمن 
وتدرج أعاملها يف الربمجة العامة للمنظمة ويف العمل عىل نطاق أوسع يف مجال املساواة بني 
الجنسني بحيث ال تبقى حدثا معزوال بذاته. يعترب االبتكار يف املامرسة معيارا هاماً آخر للتقييم، 
ويف هذا الصدد، يتم تقييم املامرسات اعتامدا عىل ما قدمته كقيمة مضافة للعمل عىل املساواة 
بني الجنسني وعىل الطابع املبتكر الذي قدمته ضمن السياق الذي تم تنفيذها من خالله. قابلية 
تكرار هذه املامرسة هوأيضا جانب بالغ األهمية يف تقييمها وهل باإلمكان تكرارها يف نفس البلد 
أويف بلد آخر. العنرص الرئييس اآلخر من التقييم هوالرشاكة والتنسيق مع غريها من منظامت 
املجتمع املدين سواء عىل املستوى الوطني أواإلقليمي أوالدويل. وباإلضافة إىل ذلك، أخذ املرشوع 
األورو–متوسطية،  املنطقة  داخل  التنوع  إظهار  وإىل  الجغرايف  التوازن  إىل  الحاجة  االعتبار  يف 
وتجدر اإلشارة أنه تم األخذ بالتوازن الجغرايف يف االعتبار دون أن يؤثر ذلك عىل نوعية العمل 

أو املعايري املوضوعة لتحديد املامرسات الناجحة.
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حملة عامة عن املمارسات الناجحة

اشتملت املامرسات االثنا عرش حول املنارصة وحوار السياسات املتعلقة باملساواة بني الجنسني 
التي تم اختيارها عىل موضوعات تراوحت بني منارصة قضية املساواة ومتكني املرأة يف الحياة 
العامة واملدنية والسياسية؛ القضاء عىل األنواع املختلفة من التمييز والعنف القائم عىل النوع 
وتعزيز  للمرأة  االقتصادية  املشاركة  العدالة؛  إىل  الوصول  بسبل  املرأة  متتع  االجتامعي؛ ضامن 
املامرسات عىل مقاربات  تعتمد مختلف  اإلعالم.  الجديدة ووسائل  التكنولوجيات  إىل  وصولها 
وآليات منارصة تجمع بني: إقامة التحالفات، التوعية ،التدريب ،البحوث وكسب التأييد وتعبئة 
املوارد، رصد األداء الحكومي، االستفادة من هيئات املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان لتحميل 

املسؤوليات للحكومات وخلق مساحات جديدة للحوار والتعبري عن الحقوق.

مقاربات وآليات املنارصة: 
وحوار  القوانني  إصالح  اجل  من  املنارصة  يف  فقط  وحيدة  مقاربة  توجد  ال  املامرسات  كل  يف 
السياسات، وإمنا هناك مزيج من أدوات املنارصة اعتامدا عىل السياق والتحول املنشود تحقيقه. 
انتقاء  خاللها  من  تم  التي  الخيارات  من  العديد  عىل  املامرسات  هذه  تضمنت  لذلك،  نتيجة 
الخالصات املناسبة، كام اختلفت التوليفة املحددة يف املنارصة والتشديد بالنسبة لكل مامرسة 
ولكل مجال موضوعي أو مجال الجغرايف حيث أن البعض من املقاربات اتبعت نهج متداخل 

من حيث األدوات واملواضيع، وقد تضمنت مجموعة املقاربات ما ييل:

األبحاث وإعداد التقارير القامئة عىل األدلة والنرش: استخدمت العديد من املامرسات أسلوب 
بحثي حازم وذو مصداقية لتسليط الضوء عىل هذه املسألة ورشح تأثري سياسة معينة أووضعية 
خاصة عىل النساء واملجتمعات عىل املستوى الوطني أواإلقليمي.عىل سبيل املثال، ويك يتمكن 
املركز املرصي لحقوق املرأة من محاربة التحرش الجنيس الواسع النطاق ضد النساء يف الشوارع، 
واملجتمع  النساء  عىل  وعواقبه  الجنيس  العنف  انتشار  مدى  عن  استطالعية  دراسة  أجريت 
ككل. أدت نتائج االستطالع التي استخدمت يف املنارصة إىل إصالح القوانني، زيادة وعي النساء 
حول القضية ويف مواجهة املواقف السلبية حول لباس املرأة وسلوكها. من ناحية أخرى، اعتمد 
الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية عىل البحث يف إطار الرشيعة اإلسالمية للدفاع عن 
للتنمية  الهاشمي  األردين  الصندوق  أجراها  التي  البحوث  املرياث، وقد قدمت  املرأة يف  حقوق 
البرشية حول حقوق املرأة يف املرياث يف اإلسالم تفسريات دينية وقراءات للقران تحظر حرمان 
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والتوثيق حول  املعلومات  املقارنة كذلك مركز  البحوث  املرياث. ساعدت  املرأة من حقوقها يف 
حقوق الطفل واملرأة يف تحليل التمثيل السيايس للمرأة يف املغرب، تونس والجزائر، واستخدمت 
نتائج الدراسة يف توعية الجمهور اتجاه أهمية املشاركة السياسية للمرأة -واألثر املحتمل لنظام 
الحصص- من خالل إظهار كيفية عمل األنظمة يف الدول األخرى والسبل التي ميكن من خاللها 

لنظام الحصص أن يعزز املشاركة السياسية للمرأة خاصة يف الربملان.

زيادة التوعية والربامج التعليمية: استندت جميع املامرسات إىل أدوات تهدف إىل حشد الوعي 
إقامة  بني  العامة  التوعية  أدوات  املنارصة. وتراوحت  أهمية مسالة  العام حول طبيعة ومدى 
تنظيم  املوجهة إىل جمهور هام ومؤثر وبني  اإلتصاالت واإلعالم والخطب  الحمالت يف وسائل 
يف  والتأثري  الجمهور  لتثقيف  تقليدية  غري  أدوات  إىل  املامرسات  بعض  لجأت  التوعوية.  األيام 
صانعي السياسات العامة. متكنت جمعية مارش اللبنانية من رفع الوعي العام من خالل فيلم 
مثري يعرض مشهدا لرجل يعنف زوجته أمام املأل وردة فعل املارة اتجاه ما يحدث أمامهم وهوما 
القى رواجا واسعا. طورت شبكة مناهضة العنف األورويب مواد تعليمية من أجل زيادة الوعي 
الهدف من ذلك  املدارس وكان  الحميم يف  الرشيك  الجنسني ملحاربة عنف  املساواة بني  حول 
الدعوة إىل تطوير عالقات سليمة وعادلة بني الجنسني ورفض أي تسامح مع العنف، وقد تم 
تطوير هذه املواد بأسلوب مرن وقابل للتعديل من أجل السامح للمنظامت األخرى باالستفادة 
منها. عىل نحومامثل، طور مركز القدس للنساء مواد تدريبية تستهدف الشباب يف الجامعات 
عىل وجه التحديد، حيث ومن خالل تدريب الطالب وإرشاكهم يف محاربة العنف القائم عىل 
الشباب عنارص فاعلة يف إحداث  للنساء يف جعل  القدس  النوع االجتامعي، نجح مركز  أساس 

تغيري ووعي حول موضوع العنف القائم عىل النوع االجتامعي.

الشعبي  التأييد  كسب  عىل  باالعتامد  املنظامت  من  العديد  قامت  الشعبية:  القواعد  تعبئة 
الحكومية  غري  املنظامت  تعبئة  خالل  من  السياسات  أوتغيري  محدد  قانون  إلصالح  الواسع 
العام  الوعي  تحسني  أجل  من  املطلوب  التغيري  من  املتأثرة  والجامعات  واالئتالفات  األخرى 
حول قضية معينة وضامن دعم الجمهور للتغيري املنشود يف السياسات. أدركت جمعية تنمية 
إىل  تهدف  التي  املحافظة  الجامعات  من  املتزايدة  الدعوات  وملواجهة  بأنه  املرصية  املرأة 
إلغاء القوانني األرسية املتعلقة بحقوق الحضانة والزيارة، ال بد أوال من العمل عىل املستوى 
حققت  وقد  الحضانة،  حق  مسالة  يف  بالتغيري  سيتأثرن  اللوايت  النساء  مع  وأساسا  الشعبي 
وتعبئة  ألهدافها  واملنظامت  االئتالفات  دعم  ضامن  خالل  من  املطلوب  النجاح  الجمعية 
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إلغاء  حول  الدولة  ملقرتح  للتصدي  املحلية  املجتمعات  وقادة  النافذين  السياسات  صانعي 
حقوق املرأة يف الحضانة. 

بناء القدرات: للتدقيق بصفة منهجية يف التناقضات بخصوص تعميم منظور النوع االجتامعي 
يف البلديات البلغارية، قام مركز الدراسات والسياسات حول املرأة بدعم تطوير معارف موظفي 
البلديات وبناء قدراتهم حول القضايا ذات الصلة بتعميم منظور النوع االجتامعي واملساواة. ومن 
خالل توفري الدعم الرضوري عىل مدى فرتة طويلة من الزمن للموظفني، متكن مركز الدراسات 
والسياسات حول املرأة من بناء قدرات البلديات يف استعامل منهجيات تحليل النوع االجتامعي 
وبذلك متكن املركز من تشجيع التغيري املستدام يف املجتمعات املحلية، كام أن بعض املنظامت 
األخرى مثل الجمعية الوطنية للمرأة يف مجال االتصال يف الجزائر قامت بإنشاء إذاعة عىل االنرتنت 
الجنسني  بني  املساواة  عدم  مسالة  الوعي حول  وزيادة  الجامهري  من  واسعة  فئة  إىل  للوصول 
ومعايري املجتمع األبوي والعنف ضد املرأة. لتحقيق أقىص قدر من الفعالية ملامرساتها، قامت 
الجمعية الوطنية للمرأة يف مجال االتصال بتدريب صحافيني وطلبة صحافة إضافة إىل املنظامت 
قدراتهم  وببناء  اإلذاعة  خالل  من  املرأة  ضد  املامرس  العنف  حول  الرسائل  إيصال  يف  األخرى 

النظرية والعملية فيام يتعلق بالعنف ضد املرأة واألعراف االجتامعية التي ترسخه.

ترشيعية  مقرتحات  لصياغة  الحكومات  مع  العمل  فيها  تم  مامرسات  عدة  السياسات:  وضع 
وتنفيذ خطط محددة للتغيري، وقد شمل ذلك املقاربات املعتمدة يف املامرسات الخاصة بجامعة 
الضغط النسائية األوروبية، الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية، املركز املرصي لحقوق 
املرأة، مركز الدراسات والسياسات حول املرأة ومركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل 
واملرأة. قدمت هذه املامرسات للهيئات الحكومية والترشيعية مقرتحات سياسية محددة للتغيري 
كام وفرت للجهات املعنية هدف موحد لالحتشاد حوله. وبذلك، ساعد تطوير حلول سياسية يف 
التغيري من خالل إيجاد منارصين ومرشعني وغريهم من ذوي األفكار واملقرتحات ذات املصداقية 

لتحقيق ذلك.

الرئيسيني اآلخرين أحد األدوات  القرار والربملانيني والالعبني  الضغط: يعترب الضغط عىل صناع 
املنسقة  اإلجراءات  أهم  أحد   5050 حملة  تعترب  السياسات.  حوار  يف  لالنخراط  جدا  الفعالة 
ذلك  يف  مبا  الجمهور  من  مختلفة  أنواع  استهدفت  وقد  األوروبية،  النسائية  الضغط  لجامعة 
الشخصيات رفيعة املستوى الذين تم اختيارهم وطلب منهم أن يصبحوا سفراء لحملة 5050 
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النسائية  الضغط  جامعة  عززت  االلتزام،  هذه  خالل  من  أكرب.  ظهورا  الحملة  أعطى  وهوما 
القرار  إىل دعم صناع  ذلك  وأدى  القرار  الشأن وصناع  أصحاب  بني  السيايس  الحوار  األوروبية 

لحقوق املرأة يف جميع أنحاء أوروبا.

آليات حقوق اإلنسان الدولية والتقايض: يف معركتها ضد العنف املسلط عىل املرأة، استخدمت 
مؤسسة بدائل النوع االجتامعي البلغارية تقارير الظل لهيئات معاهدات حقوق اإلنسان بوصفها 
أداة فعالة للدعوة من أجل الضغط عىل الحكومة البلغارية لالمتثال لآلليات القانونية الوطنية 
واإلقليمية والدولية فيام يتعلق باملساواة بني الجنسني والعنف ضد املرأة.عىل املستوى الوطني، 
استغلت مؤسسة بدائل النوع االجتامعي يف بلغاريا هذه اآلليات يف اتخاذ اإلجراءات القانونية 
لتحقيق التغيريات املطلوبة أومحاربة السياسات واملامرسات غري املرغوب فيها. ارتبط التقايض 

يف مجال املنارصة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي لضامن الرصامة يف تنفيذ قرارات املحاكم.

التنظيم املجتمعي: تدعم جمعية صوت النساء املغربيات، من خالل مامرساتها التي تهدف إىل 
تعزيز قدرات الجمعيات الجنوبية الناشطة يف املغرب، الناشطات النساء عىل املستوى املحيل 
للتنظيم والتعبري عىل اهتامماتهن وتدعيم مصالحهن الذاتية، فمن خالل التواصل مع املنظامت 
الخريية وتحويل أهدافها من خريية ألهداف مبنية عىل دعم حقوق اإلنسان وإتباع مقاربات 
مرتكزة عىل املساواة بني الجنسني، متكنت جمعية صوت النساء املغربيات من ااملنارصة بخصوص 
التمثيل الالئق للمرأة داخل هذه املنظامت، وقد تم ذلك من خالل متكني النساء يف املقام األول، 

وتعزيز قدراتهن عىل اتخاذ مواقع قيادية يف هذه املنظامت.
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منهجية التحاليل:

 12 لتحليل  توجيهية  مبادئ  املؤلفات، ووضع  مراجعة  املامرسات من  تحليل  أساليب  وتتألف 
مامرسة ومقابالت مع املمثلني الرئيسيني عن املنظامت.

وضع املبادئ التوجيهية للتحليل: 
اإلطار  األساليب،  املامرسات،  النظر يف مقاربات  إعادة  التحليل  األوىل إلجراء  الخطوة  تضمنت 
كان  املرحلة،  هذه  ويف  للتنفيذ.  اإلسرتاتيجية  العمل  وخطط  املستهدفة  والفئات  املفاهيمي، 
الهدف من املراجعة وضع إطار منهجي شامل للتحليل، وبعد ذلك وضعت املبادئ التوجيهية 
واالسرتاتيجيات  واألساليب  املقاربات  حول  األسئلة  من  مجموعة  تضمنت  والتي  للتحليل، 

والتحديات والفرص والدروس املستفادة من كل مامرسة.

االستعراض املكتبي/ مراجعة املؤلفات
 12 طلب  واستامرات  وأدوات  بتقارير  املتصلة  للوثائق  استعراضا  املؤلفات  مراجعة  تتضمن 
إىل  بعمق  النظر  املراجعة  تم خالل  ذلك،  عن  عالوة   .CSO WINS املقدمة ملرشوع  مامرسة 
؛املقاربات  حدة  عىل  كل  مامرسة   12 نطاق  لدراسة  واملؤلفات  االلكرتونية  واملواقع  األدوات 
املامرسة عىل  املرتتبة عن  اآلثار  املثارة،  املفاهيمية  والقضايا  املصطلحات  ؛  املعتمدة  واآلليات 
البيئات السياسية واالجتامعية واالقتصادية؛ مخرجات ونتائج املبادرات؛ الظروف التي ساهمت 
يف نجاح آليات املامرسات وأخريا املوارد التي أمكن حشدها. وباإلضافة إىل ذلك، تتضمن املراجعة 
أيضا تحليال للسياق بالنسبة لكل مامرسة من حيث املجاالت االجتامعية السياسية واالقتصادية 
يف  االقتصادي  واالجتامعي  السيايس  السياق  تحليل  ساهم  وقد  سياقها.  يف  واحدة  كل  لوضع 
يف  باألخذ  املعتمدة  املنارصة  اسرتاتيجيات  خاللها  من  قامت  التي  السبل  عىل  الضوء  تسليط 
االعتبار باملسائل السياقية وما إذا كان هذا السياق قد فرض أي تحديات خاصة أوقيود عىل 
املنظامت أوعىل الفرص املتاحة. يتناول تحليل السياق قبل ذلك الهياكل املعارصة القامئة عىل 
خاللها  من  قامت  التي  الطريقة  لفهم  النظري  التحليل  خالل  من  العميقة  وأسبابها  التمييز 

املامرسة مبعالجة مختلف األسباب املنهجية واملؤسساتية لعدم املساواة بني الجنسني. 

مقابالت واتصاالت مع ممثيل املامرسات 
تم إجراء عدد من املقابالت مع ممثيل املنظامت عرب سكايب، كام تم عقد لقاءات مبارشة فقط 
يف حالة نقص يف معلومات أوالحاجة إىل الحصول عىل مزيد من التفاصيل حول املامرسة إضافة 

إىل االتصاالت عرب الربيد اإللكرتوين مع العديد من املنظامت.
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مالحظة حول املصطلحات: 

املرأة  حقوق  مبنارصة  املتعلقة  املامرسات  يف  املستخدمة  املصطلحات  مختلف  تعريف  يعترب 
واملساواة بني الجنسني أمر رضوري لهذا التحليل. وضع اإلطار التعريفي ال يؤثر يف فهم املسألة 
فقط ولكن له أيضا آثار عىل مستوى السياسات ويؤثر تأثريا مبارشا عىل عملية صنع السياسات 
داخل املنظمة وخارجها. استخدمت املنظامت يف املؤلفات الخاصة باملامرسات عبارات ومفاهيم 
وتعريفات مختلفة متثل استيعابهم أملفهومي لحقوق املرأة واملساواة بني الجنسني ونوع التغيري 
الذي تهدف املامرسات لتحقيقه، ولكن تم استخدام نفس املصطلحات يف تحليل كل املامرسات 

للمحافظة عىل الدقة والسالمة. 

وتم استخدام املصطلح العام »العنف ضد املرأة )VAW(« لإلشارة إىل أي عمل يؤدي إىل األذى 
الجسدي أوالعاطفي أوالنفيس للمرأة. وقد تم مناقشة أنواع مختلفة من العنف مثل تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(، وتقييد الحركة، والزواج املبكر، والزواج القرسي، الحفل 
الزوجات، واالغتصاب والتحرش الجنيس  الزواج، وتعدد  التقليدي، الرضب واالغتصاب يف إطار 
وتناولها يف إطار هذا املصطلح، فيام اعتمدت معظم املنظامت إعالن األمم املتحدة للقضاء عىل 

العنف ضد املرأة الذي يحدد العنف ضد املرأة )1992( عىل النحوالتايل: 
 »أي عنف قائم عىل أساس النوع االجتامعي يرتتب عنه أويرجح أن يرتتب عنه إيذاء جنيس 
أونفيس أوجسدي أوأمل للمرأة مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أوالقرس أوالحرمان 

التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أوالخاصة« )الفصل1(1

والعنف لقائم عىل النوع االجتامعي »GBV« هومصطلح أخر مستعمل ومعرف يف مامرسات 
أخرى. وتعرف عبارة العنف بأنه عمل ينطوي عىل نية لإليذاء الجسدي لألخر وبإضافة عبارة 
»النوع االجتامعي« إىل »العنف« فان هذا األخري يشمل العنف الذي ميارس ضد املرأة بسبب 

كونها امرأة. مصطلح »النوع االجتامعي« ويشري يف حد ذاته إىل: 
النساء  بني  والعالقات  وأنثى  ذكرا  اإلنسان  بكون  املتصلة  االجتامعية  والفرص   »الخصائص 
والرجال والفتيات والفتيان، فضال عن العالقات بني النساء أنفسهن والعالقات بني الرجال 
أنفسهم، وهذه الخصائص والفرص والعالقات تبنى اجتامعيا ويتم تعلمها من خالل عمليات 

التايل:  العنوان  عىل  متاح  املرأة،  ضد  العنف  عىل  القضاء  بشأن  إعالن  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية   1
www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm )آخر زيارة بتاريخ 29 ديسمرب 2015( 
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التنشئة االجتامعية وهي محددة ومتغرية حسب السياق والزمن«2.مصطلح العنف القائم 
عىل النوع االجتامعي GBV هومصطلح اشمل وهوأكرث استخداما يف املامرسات حيث كان 
محور الرتكيز ال يقترص عىل العنف ضد النساء، ولكن تم متديده ليشمل أيضا العنف ضد 

األطفال واملراهقني، وكذلك العنف ضد الرجال.

مصطلح مهم آخر مستخدم هوإدماج النوع االجتامعي. مصطلح مهم بالنسبة للمامرسات التي 
تهدف إىل التأثري عىل وضعية الرجال والنساء عىل املستوى املؤسيس وإنتاج اسرتاتيجيات املساواة بني 
الجنسني. وقد استخدم مصطلح إدماج النوع االجتامعي عىل املستوى العاملي باعتباره إسرتاتيجية 

لتعزيز املساواة بني الجنسني ويتم تعريفه وفهمه من قبل األمم املتحدة عىل النحوالتايل:
بني  املساواة  لتحقيق هدف  مقاربة، وسيلة  إسرتاتيجية،  إمنا  ذاته  غاية يف حد  ليس  »اإلدماج 
الجنسني.اإلدماج يشتمل عىل ضامن مركزية املنظورات املتعلقة بنوع الجنس واالهتامم بهدف 
املنارصة/الحوار،  البحوث،  السياسات،  وضع  األنشطة،  لجميع  بالنسبة  الجنسني  بني  املساواة 

الترشيع، تخصيص املوارد، التخطيط، وتنفيذ ومتابعة الربامج واملشاريع3«.

متكني املرأة يقصد به العمليات اإلجرائية التي من خاللها ميكن للمرأة أن تكتسب القوة والسيطرة 
عىل حياتها الخاصة.هذه العمليات تشمل »التوعية، بناء الثقة بالنفس، توسيع الخيارات، زيادة 
الهياكل  الرامية إىل إحداث تغيري عىل  فرص الحصول عىل املوارد والسيطرة عليها واإلجراءات 
واملؤسسات التي تعزز وتكرس التمييز بني الجنسني وعدم املساواة«4. تم تناول التمكني ضمن 
املامرسات ليس فقط كأداة وإمنا أيضا كهدف بحد ذاته من أجل إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة 

الكاملة يف األنشطة والتأكد من حضور الصوت النسايئ.

2 األمم املتحدة للمرأة، إدماج النوع االجتامعي، متاح عىل العنوان التايل: 

www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet2.pdf )آخر زيارة بتاريخ 29 ديسمرب 2015(

النوع  إدماج  دعم  املتحدة،  األمم  يف  باملرأة  والنهوض  الجنسني  بقضايا  املعنية  الخاصة  املستشارة  مكتب   3
االجتامعي: عمل مكتب املستشارة الخاصة املعنية بقضايا الجنسني والنهوض باملرأة2001، متاح عىل العنوان 
التايل: http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/report.pdf )آخر زيارة بتاريخ 29 ديسمرب 2015(.

4 املرجع السابق.
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تنظيم املمارسات: 

الترشيعات  بأربعة مجاالت موضوعية هي:  التقرير يف عالقة  هذه املامرسات منظمة يف هذا 
وتعديل القوانني،؛ مكافحة العنف ضد املرأة والعنف القائم عىل النوع االجتامعي؛ متكني املرأة 
واملشاركة السياسية والرتويج لحقوق املرأة كحقوق إنسانية. وتم تنظيم املامرسات يف كل مجال 
إىل  تهدف  املنارصة  أن  ومبا  ذلك،  ومع  املامرسة.  لهذه  الرئييس  الهدف  إىل  استنادا  موضوعي 
تحقيق تغيري من خالل مجموعة واسعة من األنشطة يف بيئة معقدة، فهذا يعني أن التأثري يف 
مجال واحد لن يكون ممكنا إال إذا تم تناول القضايا األخرى املحيطة به. فعىل سبيل املثال، 
يف بعض الحاالت، ملعالجة مسالة عدم املساواة بني الجنسني يف العملية السياسية هناك حاجة 
لذلك،  للنساء.  االقتصادي  التمكني  االجتامعي وعدم  النوع  القائم عىل  بالعنف  ذلك  ربط  إىل 
واسرتاتيجيات متصلة مبجال  مقاربات  تستعمل فقط  املنارصة مل  واسرتاتيجيات  تكتيكات  فان 
موضوعي واحد بل كان هناك تداخل ملختلف املواضيع لتتمكن املامرسات من تحقيق أهدافها. 

يف األقسام املوالية، يقدم التحليل ملحة عامة عن املكونات الرئيسية ملامرسات املنارصة عىل أساس 
اإلطار املوضوع من مثانية مكونات هي: الخلفية والتحليل السياقي، نطاق املامرسة واألهداف، 
اسرتاتيجيات حشد التأييد: التعامل مع املناهضة، العمليات واألنشطة، التزام الرشاكات والجهات 
ويتناول  املستفادة.  والدروس  األثر  والتحديات،  النجاح  لتحقيق  الحاسمة  العوامل  املعنية، 
عىل  الضوء  لتسليط  إضافية  مسائل  عدة  إدراج  سيتم  كام  الثامنية  املكونات  جميع  التحليل 
املقاربات املعتمدة يف سياقات أومامرسات معينة. يختلف طول املامرسات اعتامدا عىل اإلطار 
الزمني واألنشطة بالنسبة لكل مامرسة وذلك ألنه تم تنفيذ بعض املامرسات يف فرتة زمنية أطول 
واستخدمت فيها مجموعة متنوعة من األنشطة، يف حني أن مجموعة أخرى من املامرسات تم 
عن  عامة  ملحة  بتقديم  التحليل  ينتهي  اقل.  أنشطة  ومبجموعة  اقرص  زمنية  فرتة  يف  تنفيذها 
الدروس العامة املستفادة من املامرسات واألساليب الفعالة التي استخدمت يف املنارصة لتعديل 

القانون وحوار السياسات.



الدعوة لحوار سيايس ولتغيري القوانني مع الرتكيز عىل العنف ضد النساء

مركز القدس للنساء
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1  التعديالت في التشريعات والقوانني

املمارسة 1:

حملة قوانني احلالة األسرية احلضانة والزيارات 

جمعية نهوض وتنمية املرأة )ADEW(، مرص

ملخص املامرسة:

يف عام 2011، كانت هناك محاوالت جادة يف مرص لالنقالب عىل حقوق املرأة يف البالد وكان هناك 
تهديد بقمع حقوق املرأة متثل يف خفض سن الزواج، وإلغاء اإلصالحات يف حضانة النساء عىل 
األطفال وإلغاء حق املرأة يف رفع دعوى الطالق، وخاصة الفصل الخاص »بالخلع« )طلب الطالق 
من جانب املرأة(. ومثلت الزيادة يف سن الزواج إىل 18 سنة ومنح حقوق املرأة يف حضانة األطفال 
و»الخلع« جزءا من اإلصالحات التي أدخلت عىل قانون األرسة املرصية يف العقود القليلة املاضية 
املامرسة  هذه  إطالق  تم  لذلك،  الحكومية.  غري  النسائية  املنظامت  من  كبرية  جهودا  استغرق 

للتصدي النتكاسة حقوق املرأة وخاصة األحكام املتعلقة بحقوق الحضانة والزيارة.

لحامية  املرأة  حقوق  نشاط جامعات  من  يتجزأ  ال  جزءا  املامرسة  هذه  كانت  لذلك،  ونتيجة 
والزيارة  الحضانة  الدعوة لنرصة قضية  االنطالق يف  تم  املرأة املرصية وحقوقها. وقد  مكاسب 
ألول مرة يف عام 2001 واستمر حتى عام 2006. ويعترب التغيري الذي طرأ عىل قوانني الحضانة 

يف عام 2005 والذي مدد عمر األطفال تحت وصاية األم حتى 
التي  النجاحات  سن 15 لكل من اإلناث والذكور، واحد من 
أن  بعد   2011 عام  يف  الحملة  إطالق  أعيد  الحملة.  حققتها 
واعرتض  الحقوق  هذه  مناقشة  إعادة  املرصي  الربملان  اقرتح 
عىل اإلصالحات التي أدخلت يف عام 2005، حيث كان الهدف 

والضغط عىل صناع   2005 الحضانة  بقانون  الخاصة  الحملة  نتائج  للحملة هوحامية  الرئييس 
القرار لعدم تغيري قانون الحضانة الحايل. ويف إثناء سعيها إىل حامية حقوق الحضانة بالنسبة 
للنساء فان الحملة طرحت املزيد من التغيريات التي تسعى إليها فيام يتصل بحقوق الزيارة مبا 

أنهام مرتبطني ارتباطا وثيقا.

تهدف املامرسة إىل حامية 
مكاسب وحقوق املرأة 
التي أصبحت مهددة بعد 
الثورة املرصية
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الخلفية والتحليل السياقي:

املدنية.  والقوانني  )الرشيعة(  اإلسالمي  القانون  من  مزيج  عىل  مبني  املرصي  القانوين  النظام 
التجارية  املسائل  املرأة واألرسة مصدرها أساسا من الرشيعة، يف حني أن  جميع قضايا حقوق 
الفرنسية والربيطانية. تعترب  الترشيعات  واملالية والجزائية والعاملية مستقاة إىل حد كبري من 
القضاء  اتفاقية  التصديق عىل  وتم  اإلنسان  لحقوق  الدولية  االتفاقيات  معظم  مرص طرف يف 
أربع  أبديت عىل  املرأة )سيداو( يف عام 1981، مع تحفظات  التمييز ضد  أشكال  عىل جميع 
فصول: الفصل )2( عدم التمييز واملساواة بني الرجل واملرأة؛ املادة )16( فيام يتعلق املساواة يف 
الحقوق األرسية؛ املادة )29ب( بشأن الشكاوى واملادة )9( املتعلقة بالجنسية. يف عام 2008، 
رفعت الحكومة املرصية تحفظها عىل املادة )9( عىل أساس التغيريات التي أدخلت عىل قانون 
الجنسية. التحفظ الذي تم عىل املادة 2 يعترب واحد من أهم التحفظات حيث تقوم هذه املادة 
املبادئ  احد  يعد  ما  وهي  والخاصة،  العامة  الحياة  مجاالت  جميع  يف  التمييز  عدم  بتعريف 
األساسية ضمن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(. وبالتحفظ عىل 
هذا املبدأ، فإن مرص ال تزال تنكر حقوق املرأة يف املساواة املوضوعية وحياة خالية من التمييز 
كام آن التحفظ عىل هذا الفصل يتناقض أيضا مع التصديق عىل االتفاقية من حيث املبدأ مبا أن 

االتفاقية تهدف بشكل أسايس للقضاء عىل التمييز ضد املرأة.

ينطبق قانون الرشيعة عىل األرسة املسلمة والحقوق الشخصية، فاملذهب الحنفي هواملذهب 
املهيمن عىل قانون األرسة يف مرص، وهويعد احد املذاهب الفكرية السنية الرسمية األربع التي 
تشكل الفقه اإلسالمي. كانت هناك العديد من اإلصالحات التي أدخلت عىل قانون األرسة خالل 
العقد املايض، احدها كان اإلصالح الذي أدخل عىل قانون الحضانة 25 لسنة 1929 )تم تعديله 
بالقانون 4 لسنة 2005(. هذا القانون مينح املرأة الحق يف حضانة أطفالها حتى سن 15 بالنسبة 
هذه  لالبنةاالنثى1.  و12  الذكر  لالبن  بالنسبة  سنوات   10 من  بدال  والذكور  اإلناث  لألطفال 
التغيريات متنح للطفل أيضا خيار اتخاذ قرار البقاء مع الحاضن دون نفقة حتى يصل الطفل 
الذكر إىل سن 18 عاما والفتاة حتى تتزوج. وعىل الرغم من وجود بعض التحفظات املتعلقة 
بالتعديالت بخصوص فقدان الحق يف النفقة املالية وكون الفتيات تصلن إىل السن القانونية فقط 
عندما تتزوجن، فإنها ضمنت املساواة بني األطفال الذكور واإلناث فيام يتعلق بالحضانة ورفعت 
سن الحضانة إىل 15 سنة للذكور واإلناث عىل حد سواء. تم أيضا الرفع يف عدد ساعات الزيارات 

1  شبكة منظامت حقوق اإلنسان للمرأة يف مرص، دليل عىل إعداد قانون قضاء األرسة، 24 سبتمرب 2010، متاح يف:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CE-
DaAW/C/JOR/5&Lang=en
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إىل أربع ساعات بدال من ثالث ساعات يف األسبوع. ويف املادة 31 من قانون األرسة لعام 2005، 
تم رفع سن الزواج إىل 18 سنة لكال الجنسني بدال من 18 للرجال و16 للنساء. وخالل 33 عاما 
من حكم الرئيس السابق مبارك، تم فرض األحكام العرفية لفرتة طويلة وتم تقييد حرية التعبري 
رئاسة  عن  بالتنحي  مبارك  مطالبة   ،2011 جانفي   25 يف  املرصية  الثورة  بدأت  والدميقراطية. 
الجمهورية ويف الشهر الذي تاله استقال مبارك تحت ضغط الرأي العام والجيش. يف غضون عام 
من الثورة، فازت األحزاب اإلسالمية بحوايل ٪40 من مقاعد الربملان واالنتخابات الرئاسية. وقد 
متيز الدستور الذي تم تعديله خالل حكم حزب العدالة والحرية اإلسالمية بالتنكر لحقوق املرأة، 
وترك الباب مفتوحا إلباحة زواج اإلناث دون سن 18، فيام اقرتحت عدة جامعات سلفية وأخرى 
محافظة يف هذه الفرتة أن تلغي الحكومة التغيريات التي أدخلت عىل قانون األرسة املسلمة مثل 

سن الزواج والحضانة والخلع2. 

جمعية نهوض وتنمية املرأة 
جمعية نهوض وتنمية املرأة هي منظمة غري ربحية تعمل عىل توفري املساعدة القانونية، متويل 
يف  تعمل  وظلت  االجتامعي،  املساعدة  وخدمات  واملأوى  القدرات،  وبناء  الصغرية،  املشاريع 
تقديم الخدمات ومنارصة برامج بناء القدرات املتعلقة بحقوق املرأة عىل مدى العقود الثالثة 
املرأة،  ضد  والعنف  التمييز  عىل  الرد  يف  شموليا  نهجا  تأسيسها  منذ  الجمعية  تبنت  املاضية. 
الفئات املهمشة،  التي تواجه  التحديات  وأجرت دراسات ميدانية وتقييم االحتياجات لتحديد 

ومنحهم فكرة متبرصة عن احتياجات واهتاممات املجموعات املستهدفة وأصحاب الشأن.

أحد األهداف الرئيسية لجمعية نهوض وتنمية املرأة هوتوفري الدعم املستمر والتمكني للمرأة 
وخاصة األرس التي تعيلها نساء ألنها احد الفئات األكرث ضعفا وتهميشا والغري معرتف بها من 
قبل العديد من هياكل الدعم. باإلضافة إىل ذلك، نجحت جمعية نهوض وتنمية املرأة يف الدفع 
التي تعيلها نساء، فضال عن اعتامد سياسات حامية  إىل الحصول عىل اعرتاف حكومي باألرس 
ومتكني يف جدول أعامل الدولة. أطلقت املنظمة أيضا يف مرحلة مبكرة برنامجا بخصوص نقص 
بطاقات الهوية لدى النساء الفقريات حيث تساعد الخدمات القانونية لجمعية نهوض وتنمية 
املرأة النساء يف الحصول عىل بطاقات الهوية وشهادات امليالد وغريها من الوثائق الرسمية وهذا 
يساهم يف تغيري الوضع القانوين واالقتصادي للمرأة ويف الوصول إىل مؤسسات الدولة والبحث 

عن وظائف. 

الدويل،  البنك  االستثامر،  مناخ  تعصري  الثورة:  أعقاب  املرصية يف  الخاصة  املؤسسات  2  أندروستون وآخرين، 
 .2013
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نطاق املامرسة وأهدافها:

الهدف الرئييس من هذه املامرسة هوالتصدي للطلبات املتزايدة من الجامعات املحافظة إللغاء 
قوانني األرسة التي تناولت الفصول الخاصة بالحضانة والزيارة، وأدركت جمعية نهوض وتنمية 
املرأة أن خطر إلغاء هذه الحقوق من شأنه أن يعرض املرأة إىل مجموعة متنوعة من االنتهاكات 
وتقويض كل الجوانب يف حياتهم اليومية، إذ من شأن الخطر املفاجئ يف فقدان حضانة أطفالهن 
أن يسهم أيضا يف معاناة األمهات وأطفالهن؛ وبالتايل، فان جمعية نهوض وتنمية املرأة تفاعلت 
مع هذا التحدي من خالل إطالق هذه الحملة حيث استشعرت 
التغريات  باستباق  قامت  الخطر  املرأة  وتنمية  نهوض  جمعية 
املتوقعة بدال من اإلجابة عنها عند حدوثها وهوما جعل هذا الرد 

الرسيع يساهم إىل حد كبري يف نجاح املرشوع.

تم تنفيذ حملة حامية حقوق الحضانة للمرأة عىل أربع مراحل. ركزت املرحلة األوىل عىل تحليل 
القضايا والحلول والعوامل املمكنة. يف املرحلة الثانية، قامت جمعية نهوض وتنمية املرأة بتحديد 
اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعني  من  شبكة  تأسيس  وأنصارهم،  الحملة  من  املستهدفة  الفئات 
التي سيطرحها  املضادة  الحجج  بوضع  قامت  كام  املحتملني،  املعارضني  وتحديد  املوارد  حشد 
والتكتيكات  االسرتاتيجيات  املرأة يف وضع  وتنمية  نهوض  بدأت  الثالثة  املرحلة  معارضوها. يف 
بشكل جامعي مع منارصين آخرين ملواجهة اآلراء املناهضة ومامرسة ضغوط عىل صناع القرار 
لتبني هذه القضية. وقد تم ذلك من خالل تنظيم املؤمترات واملوائد املستديرة الوطنية، وإصدار 
املنشورات والكتيبات وبتوجيه رسائلها يف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة. ركزت املرحلة النهائية 
عىل الرصد والتقييم لتحديد النتائج وقياسها مع ما تم التخطيط له لتقييم قابلية تنفيذ الحملة 

والتحديات وأوجه القصور. 

استخدمت جمعية نهوض وتنمية املرأة وسائل مختلفة يف الحملة مثل الرتكيز عىل وسائل اإلعالم 
املطبوعة، الصوتية واملرئية، كام نظمت مؤمترات واجتامعات وموائد مستديرة مع الجهات املعنية، 
أنشئت روابط شخصية مع صناع القرار وقادة املجتمع، كام قامت بإصدار وتوزيع املنشورات 

والكتيبات وباستخدام وسائل اإلعالم االجتامعية إليصال رسالتها إىل عموم الناس وصناع القرار.

اسرتاتيجيات املنارصة:
يتمثل أحد أهداف املنارصة بالنسبة لجمعية نهوض وتنمية املرأة يف بناء مجتمع وبيئة داعمة 
التواصل  اإلسرتاتيجية  هذه  تتطلب  األهلية.  كاملة  كمواطنة  باملرأة  واالعرتاف  املرأة  لحقوق 

املستمر مع املجتمع املحيل وزيادة وعيه إزاء القضايا املتعلقة باملرأة.

الكشف عن املخاطر 
قبل أن تتحول إىل 

حقيقة واقعة.
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ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت جمعية نهوض وتنمية املرأة مجموعة من املبادئ لتوجيه عملها 
يف حشد التأييد:

• اختيار القضايا ذات االهتامم املشرتك باالستناد إىل مصالح واحتياجات املرأة الفعلية، وخاصة 
الضعيفات واملحرومات منهن.

بني  واملساواة  املرأة  حقوق  عن  الدفاع  عنه  يرتتب  الذي  والبقاء«  خطاب»الحامية  اعتامد   •
الجنسني، وحامية ومتكني املرأة.

املرأة  قضايا  إىل  القرار  املجتمع وصناع  انتباه  لفت   •
املهمشة، فضال عن إبراز القوانني املتحيزة، والسياسات 
جانب  إىل  ملعالجتها  املرأة  ضد  املوجهة  والخطابات 
والحلول  البدائل  االسرتاتيجيات،  وضع  يف  املساعدة 

املضادة.
وشملت اسرتاتيجيات املنارصة التي تم اعتامدها:

حق  إلغاء  مخاطر  حول  املجتمعي  الوعي  زيادة   •
الحضانة للنساء.

• تقديم البحوث القامئة عىل األدلة حول آثار التغريات عىل النساء واألطفال واملجتمع ككل.
• حشد جهود املجتمعات لدعم األمهات والنساء.
• استخدام التيار السائد ووسائل التواصل االجتامعي.

• بناء تحالفات ورشاكة بني األمهات ومنارصي حقوقهم.
تسعى اسرتاتيجيات املنارصة التي تم اعتامدها يف حملة حامية حقوق الحضانة والزيارات لتحقيق 
أهدافها من خالل متكني النساء األكرث ترضرا من التغيري املحدث عىل القانون وذلك ليكون لهم 
رأي مبارش يف هذه القضايا. لذلك ضمت الحملة األمهات وقدمت الدعم لهم للمشاركة فيها، كام 
الدعوة  التعبري عن احتياجاتهم وخياراتهم. يعتمد نجاح  أتاحت لهن املعلومات لتمكينهم من 
لحامية حقوق املرأة يف الحضانة عىل منارصة فعالة متكن األمهات والنساء عموما من الحصول عىل 
مزيد من االعتبار املجتمعي لحقوقهن ومصالحهن. أدى هذا النوع من املنارصة إىل زيادة الوعي يف 
املجتمع حول حقوق املرأة، توليد الحامس للعمل التطوعي يف هذه القضية، وإنشاء أسس للحوار 

يف املجتمع حول حقوق املرأة.

العمليات واألنشطة:
من الصعب عمليا أن تكون حملة املنارصة ناجحة ما مل يتم بالفعل إيجاد خطة عمل موضوعة 
بعناية. خالل تصميم خطة العمل، تقوم املنظامت غالبا بدراسة الخطوات واألنشطة التي تحتاج 

املامرسة األمثل 
لالسرتاتيجيات الناجحة: 
تقديم الدعم، املعلومات 
والتمثيل بهدف متكني 
النساء والسامح لهن بالتعبري 
عن احتياجاتهن وخياراتهن.
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حملة منارصة إىل اتخاذها لتحديد الفئات املستهدفة واملنظامت واملؤسسات وما إىل ذلك. تعترب 
خطة عمل جمعية نهوض وتنمية املرأة يف هذه الحالة مثاال للمامرسات الجيدة كونها شملت 
الشخصيات  الحكوميني،  املسؤولني  اإلعالم،  وسائل  السياسة،  صناع  مع  والحوارات  املناقشات 
من  مختلفة  أطياف  من  والنساء  املجتمعية  الخريية  واملنظامت  الدينية  املؤسسات  العامة، 

املجتمع. وشملت األنشطة ما ييل:
اجتامع وضع االسرتاتيجيات وخطط العمل: قام فريق الحملة بإجراء العديد من االجتامعات 
مؤيدين  مع  الصلة  وبربط  املستهدفة  املجموعات  لتحديد  املامرسة  من  األوىل  املرحلة  خالل 

آخرين ووضع االسرتاتيجيات للتصدي لحجج املعارضني.
بناء شبكة واسعة: أنشأت جمعية نهوض وتنمية املرأة شبكة من ما ال يقل عن 10 منظامت غري 

حكومية يف خمس محافظات مختلفة.
الحملة  املستديرة خالل  واملوائد  املؤمترات  العديد من  تم عقد  املستديرة:  واملوائد  املؤمترات 
االنتخابية، وقد ركزت بعض من هذه املوائد املستديرة عىل صناع القرار واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان والجهات املعنية واملجتمعات املحلية.
تدريب ممثلني إعالميني: لضامن حصول وسائل اإلعالم عىل فهم دقيق وواسع لهذه القضية، تم 
إجراء تدريبات ملمثلني من وسائل اإلعالم وتم استخدام دراسات حالة عملية وشهادات واقعية يف 
إيصال املعلومة للمشاركني وزيادة وعيهم بحقوق املرأة واآلثار الناشئة عن إلغاء قانون الحضانة.

إصدار املطبوعات: عملت جمعية نهوض وتنمية املرأة بصورة جامعية مع اكرب عدد ممكن من 
املؤيدين عىل وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة ملواجهة حجج املعارضني والضغط عىل صناع القرار 

لتبني هذه القضية.
عليها  االطالع  يسهل  وقدمها يف صيغة  للحملة  الرئيسية  األنشطة  الفيلم  وثائقي: غطى  فيلم 

للرتويج لها بني عامة الناس.

القرار  صناع  اإلعالم،  وسائل  للربملانيني،  وتقدميها  نرشها  تم  السياسات  بشأن  توصية:  أوراق 
وشخصيات دينية مختلفة. مكنت املجموعة املتنوعة من األنشطة من نرش رسائل الحملة ومن 
املنارصة داخل املجتمع. وأبانت األنشطة املتنوعة أيضا أن املنظمة أخذت بعني االعتبار بحاجيات 
تساهم يف  أن  لكل مجموعة  التي ميكن من خاللها  والطرق  كل مجموعة مستهدفة  وقدرات 
الحملة. متثل مثل هذه الخيارات التكتيكية عوامل حاسمة يف نجاح أي حملة تأييد لقضية معينة. 

الرشاكات وإرشاك أصحاب الشأن:
بالنظر إىل أن إسرتاتيجية جمعية نهوض وتنمية املرأة تهدف إىل متكني النساء املهمشات واألكرث 
تأثرا مبقرتحات الحكومة، كان من الرضوري إجراء املامرسة مع الفئات املستهدفة وليس ألجلهم، 
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وذلك من خالل ترشيكهم يف تبيان املخاطر الجلية من التغيريات املقرتحة. الجانب املبتكر يف 
الحملة متثل يف التعاون املشرتك لجمعية نهوض وتنمية املرأة مع منظمة األمهات املرصية وهي 
منظمة تهتم بشكل خاص بهذا املوضوع – الحضانة األبوية )اغلبها من النساء( عىل مستوى 
وطني للدفاع عن نفس القضية. وبالتايل، لعبت منظمة األمهات املرصية دورا بارزا يف التصدي 
املنظامت من  الحضانة من طرف حزب اإلخوان املسلمني. وبذلك مكنت هذه  لتمرير قانون 
إيصال صوت املرأة للتعبري عن اهتامماتها والدعوة املبارشة لحامية حقوقهن املتعلقة بالحضانة، 
حيث مل يقترص النجاح الباهر لهذا الجانب فقط يف العاصمة بل امتد ليشمل محافظات أخرى 

داخل القطر املرصي. 

لجعل  ومؤيديها  املناهضة  به  قامت  الذي  املبارش  الضغط  يف  متثل  الحملة  لهذه  أخر  جانب 
القضية أكرث فاعلية داخل األوساط السياسية، كام عملت أيضا مع مجموعة كبرية من األحزاب 
السياسية عىل غرار الوفد، الوسط، األحرار، التكافل، التجمع، السالم، الغد، حزب الخرض املرصي، 

الحزب الدميقراطي املرصي، مرص200، الكرامة، وحزب العدل.

العوامل الحاسمة للنجاح والتحديات: 
مثل معدل التداول العايل عىل السلطة منذ سنة 2011 
عائقا كبريا أمام إعادة تقديم وتشديد الضغط لفائدة 
كان  السياسية.  للقيادة  املتكرر  التغيري  بسبب  القضية 
إدراك  أي  وجود  عدم  يف  متثل  آخر  عائق  أيضا  هناك 
لدى  املرأة  وقضايا  الجنسني  بني  املساواة  بأساسيات 
املعنيني وهوما يعني رضورة  القرار والسياسات  صناع 

التعامل مع القضية عىل املستوى األسايس.

التأثـــري 
مقبول،  غري  أمر  املرأة  إلغاء حقوق  بأن  القرار  إىل صناع  رسالتها  إيصال  من  املامرسة  متكنت 
أن  يدركون  القرار  صناع  جعل  وهوما  أخرى  حقوق  عىل  الرسالة  هذه  تطبيق  أيضا  تم  كام 
أي تغيري يف الحقوق القانونية سيواجه معارضة شديدة ليس فقط من املنظامت النسائية بل 
تم  عام.  بشكل  اإلنسان  حقوق  ومنظامت  السياسية  األحزاب  ومن  عموما  املجتمع  من  أيضا 
تحديد األنشطة استنادا إىل حاجيات وقدرات الفئات املستهدفة والدور الذي ستلعبه كل فئة يف 
الحملة. هذا يعكس بوضوح أن خيارات املامرسة قد متت دراستها جيدا. مثل ذلك نتيجة مبارشة 

تم تحديد األنشطة استنادا 
إىل حاجيات وقدرات 
الفئات املستهدفة والدور 
الذي ستلعبه كل فئة 
يف الحملة. هذا يعكس 
بوضوح أن خيارات املامرسة 
قد متت دراستها جيدا
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لخلق وعي شعبي برضورة الحفاظ عىل قانون الحضانة بشكله الحايل، مساهمة عدد كبري من 
التغيريات  رفض  يف  عام  بشكل  املجتمعي  والضغط  التطوع  نسبة  وزيادة  النسائية  املنظامت 
املقرتحة. وبذلك، نجحت الحملة يف خلق رأي عام وحوار بات يعترب جزء ال يتجزأ من الحوار 

السيايس الوطني ومن اهتاممات املجتمع العريض ككل.

قياس التأثري: 
•  الوصول إىل عدد كبري من املؤيدين من مختلف القطاعات: السياسيني، وسائل اإلعالم، املوظفني 

الحكوميني، الشخصيات العامة واملؤسسات الدينية. 
اإلعالم  ووسائل  والربملان  السياسة  صنع  وهي  األقل  عىل  قطاعات  أربع  يف  الخصوم  •  تحديد 

واملؤسسات الدينية. 
• تركيز شبكة مبا ال يقل عن 10 منظامت غري حكومية يف 5 محافظات مختلفة. 

• إنشاء قاعدة بيانات للشهادات الحية للنساء واإلحصاءات. 
•  حضور ما ال يقل عن 60 جهة معنية مختلفة من قطاعات متعددة يف اجتامعات املوائد 

املستديرة. 
•  إعداد أوراق توصية حول السياسات لنرشها وتقدميها للربملانيني، وسائل اإلعالم، صناع السياسة 

والشخصيات الدينية. 
•  توفري تغطية وسائل اإلعالم املطبوعة للحملة يف ما ال يقل عن 40 جريدة وطنية وأخرى مستقلة 

إضافة إىل 20 قناة تلفزيونية عىل األقل. 
•  إصدار فيلم وثائقي تم من خالله تغطية األنشطة األساسية للحملة من اجل الرتويج للقضية 

مبعث القلق لدى عامة الناس. 

الدروس املستفادة : 
•  يجب أن يتم الدفاع عن حقوق املرأة بالتعاون مع النساء عموما ومع الفئات األكرث تأثر باملسألة 
املثرية للقلق، فهذا ال مينح فقط املرشوعية ألي مامرسة كانت بل يساهم أيضا يف تقوية مطالبها. 

• ميثل التضامن وإقامة الشبكات بني املنظامت النسائية عوامل حاسمة رئيسية يف أي نجاح.
•  ميكن تدريب ممثلني إعالميني والتحالف مع املؤسسات والشخصيات اإلعالمية الرئيسية من 

ضامن التغطية الالزمة للمامرسة. 
•  تنويع األنشطة استنادا إىل حاجيات كل الفئات املستهدفة أمر رضوري لألخذ بعني االعتبار 
لحاجيات وقدرات وأدوار كل الفئات املستهدفة وهوما يساهم يف تعزيز التعاون والدعم 

لكل الفئات املستهدفة.
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املمارسة 2:

احلق في امليراث والتمكني االقتصادي للمرأة

الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية )JOHUD(، األردن

ملخص املامرسة: 
تندرج املامرسة ضمن الهدف األوسع للصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية لتمكني ودعم 
النساء اقتصاديا. واحدة من العقبات الرئيسية لتحقيق ذلك هوحالة تبعية النساء ألفراد األرسة 
الذكور نتيجة النعدام املوارد املالية املتاحة لهن. وتعترب مسالة تخيل النساء عن حقوقهن يف 
من  األمر  هذا  إىل  تلتجئ  النساء  اغلب  أن  حيث  املطروحة  القضايا  أهم  من  واحدة  املرياث 
اجل الحفاظ عىل روابط أرسية جيدة مع بقية أفراد األرسة فيام تجرب أخريات عىل التخيل عن 
نصيبهن من املرياث رغام عن إرادتهن. وبالنظر إىل ذلك، قام الصندوق األردين الهاشمي للتنمية 
البرشية بتنفيذ حملة لتثقيف النساء والشعب بشكل عام حول حقوق املرأة يف املرياث، كام قدم 
حلوال لحامية حصص املرأة يف املرياث إضافة إىل إرشاك القيادات الدينية واملجتمعية ملحاربة 
املامرسات التمييزية ضد املرأة فيام يتعلق بالحق يف املرياث. تم تنفيذ هذا املرشوع خالل فرتة 

أربع سنوات امتدت من 2010 إىل 2014. 

الخلفية والتحليل السياقي:
تعترب الرشيعة املصدر الرئييس لقانون األحوال الشخصية األردين إضافة إىل العرف )القانون 
للمسلمني  بالنسبة  واملرياث  الطالق  بالزواج،  املتعلقة  املسائل  جميع  يف  النظر  يتم  العريف(. 
وتجري  االبتدائية.  املحاكم  خالل  من  للمسيحيني  وبالنسبة  الرشعية  املحاكم  خالل  من 
إدارة حقوق املرياث من خالل قانون األحوال الشخصية األردين والذي يستمد مصادره من 
حظ  مثل  هو»للذكر  القرآن  من  مبارشة  واملنقول  املرياث  لقوانني  املوجه  املبدأ  الرشيعة. 

األنثيني«1. 
األفكار النمطية السائدة ما زالت مؤثرة يف ديناميكية األرسة األردنية2. وجدت دراسة عىل 

1 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة: النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب 
املادة 18 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، التقرير الدوري الخامس للدول األطراف، 

.CEDAW /C/JOR/5, CEDAW, New York, 2010, p.89 ،األردن
2 املرجع السابق   
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أوالزوجة  األم  دور  أن  يعتقد  املشاركني  أن جميع  والشابات  الشباب  الوطني عىل  املستوى 
هوإدارة شؤون املنزل وتربية األطفال، يف حني أن دور الزوج أواألب هوأن توفري املال وصانع 

القرار3.
حالة التبعية بالنسبة للمرأة واضح يف الرتتيب العام السنوي األردين يف مؤرش الفجوة بني الجنسني 
العاملي: يف الواقع، تراجع األردن بشكل منهجي من املرتبة 93 سنة 2006 إىل املرتبة 134 يف عام 

2014 واملرتبة 140 من أصل 145 بلدا يف عام 42015.
أدىن درجة يف ترتيب األردن تأيت عىل مستوى املشاركة االقتصادية وإتاحة الفرص، حيث أنها 
تحتل املرتبة 142 من أصل 145 بلدا وهذا ما يجعل األردن رابع أدىن بلد من حيث الحقوق 

االقتصادية للمرأة5. 

.)JOHUD(الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية
تم تأسيس الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية )جهود( سنة 1977 وهوأحد أقدم وأكرب 
املنظامت الغري حكومية باألردن. ويكرس مهمته يف تعزيز التنمية البرشية املستدامة القامئة عىل 
الحقوق، ويف القضاء عىل الفقر يف األردن. متلك املنظمة حوايل 51 مركز تنمية مجتمعية منترشة 
يف جميع إنحاء البلد. توفر هذه املراكز الدعم الدائم للمجتمعات املحلية وتستعمل مقاربات 
متنوعة لتحقيق التنمية املجتمعية، القضاء عىل الفقر، متكني النساء، الحوكمة الرشيدة، متكني 
املعلومات واالتصاالت  الخاصة، تكنولوجيا  املبكرة وذوي االحتياجات  الطفولة  تنمية  الشباب، 

من أجل التنمية، إدارة املوارد الطبيعية املستدامة، التمكني االقتصادي والعمل مع الالجئني. 
يف كل مركز من مراكزه املجتمعية، يتم تأسيس اللجان النسائية وإدارتها من قبل نساء محليات 
للتنمية  الهاشمي  األردين  الصندوق  ويوفر  املحلية.  املبادرات  وتنفيذ  بتصور  بدورهن  يقمن 
البرشية )جهود( الدعم من خالل ضامن توفر اإلمكانيات للنساء إلدارة هذه املراكز فضال عن 

بناء قدراتهن للمشاركة الكاملة يف تنمية وتطوير املجتمعات املحلية6. 

3 األمم املتحدة، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 18 من اتفاقية القضاء عىل جميع 
يف: متاح   ،5 ص   ،2006 مارس  األردن،  األطراف؛  للدول  والرابع  الثالث  التقريران  املرأة  ضد  التمييز   أشكال 

www.un.org

reports.weforum.org :4 ملزيد من املعلومات تحقق من
5 املرجع السابق

.www.johud.org:6 للمزيد من املعلومات حول الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية زوروا
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نطاق املامرسة واألهداف: 
تم اتخاذ قرار تنفيذ الحملة الخاصة بالحقوق يف املرياث من قبل العاملني عىل نحووثيق مع 
النساء عىل املستوى الوطني واملحيل، وهوما ميثل احد اقوي ميزات حمالت التأييد نظرا لرضورة 

أن يكون القامئني عىل تنفيذها من املساهمني يف عمليات صنع القرار. 

النشاط الهام الثاين للمامرسة جاء بعد بعد اتخاذ القرار بشأن القضية الخاصة بالحملة. يف الواقع، 
خضع فريق املرشوع باإلضافة إىل املتطوعني ملناقشات ودورات تدريبية مكثفة حول القضايا 
التدريبية  الدورات  وكانت  املرياث.  يف  املرأة  بحقوق  املتعلقة  والعرفية  واالجتامعية  القانونية 
واملناقشات تهدف إىل االستجابة عىل نحوكاف لسوء تفسري التعاليم الدينية، والستكشاف الحلول 
املواقف  لتغيري  الالزمة  واملهارات  القدرة  ولكسب  املتحيزة،  للمامرسات  حد  لوضع  القانونية 

النسائية واالجتامعية تجاه حقوق املرأة يف املرياث.

اسرتاتيجيات املنارصة: التعامل مع املناهضة
متثلت احد أهم االسرتاتيجيات املستخدمة يف املامرسة يف إرشاك وسائل اإلعالم، الجامهري العريضة 
وعدد كبري من املنظامت الغري حكومية وقادة املجتمع يف النقاش حول حقوق املرأة يف املرياث 
قبل االنطالق يف الحملة الفعلية. ساعد ذلك يف التعرف عىل الرشكاء والداعمني وطيف من الحلفاء 
صندوق  اإلسرتاتيجية  هذه  مكنت  واملعارضني. 
جهود من إرشاك جميع الرشكاء يف حملة املنارصة.

متثلت اإلسرتاتيجية الثانية يف الدفاع عىل حقوق 
املرأة يف املرياث من داخل إطار الرشيعة، وذلك 
يعني جعل عموم الناس واعني بالتعاليم الدينية 
يف هذا الصدد. تم إعداد دراسة للتفسري حقوق 
امللكية بالنسبة للنساء وحصتهن يف املرياث. وهدفت الدراسة إىل تحدي املامرسات العرفية التي 

تحرم املرأة من حقوق املرياث والتصدي مثل هذه املامرسات باعتبارها منافية لإلسالم.
الفن  استعملت  تفاعلية  أكرث  اسرتاتيجيات  تبني  إىل  عموما  والشباب  املتطوعني  إرشاك  أدى 
واملرسح للتأثري يف الرأي العام. إيالء األولوية لالحتياجات املحلية، والتعاون الوثيق مع األطراف 
املعنية تعترب أحد أفضل املامرسات يف مجال املنارصة. كان استعامل الفن امرأ حاسام لتحقيق 
التدخل الناجح باعتبار التأثري الكبري للمرسح التفاعيل واألفالم عىل سلوك الجمهور املستهدف. 
االعتامد عىل الفن اخذ القضية إىل مستوى أخر حيث أن مناقشة املرسحيات تجاوزت أهداف 
الحملة لتشمل املامرسات التمييزية األخرى، وكذلك للوصول إىل عدد أكرب من املواطنني يف البالد

إيالء األولوية لالحتياجات 
املحلية، والتعاون الوثيق مع 

األطراف املعنية تعترب احد أفضل 
املامرسات يف مجال املنارصة.
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مكن إرشاك رجال ونساء من املجتمعات املحلية يف تخطيط وتنفيذ الحملة من جعلهم يحوزون 
عىل املرشوع واألنشطة. وبإرشاك أعضاء املجتمع املحيل واملتطوعني أصبحت األصوات املناهضة 
للمرشوع اقل أهمية مبا أن هؤالء متكنوا من إيصال صوتهم إىل املجتمع ومن متثيل أفكارهم 
يف املرشوع ككل. تقليل املناهضة إىل أبعد حد من خالل متكني الفئات املستهدفة من امللكية 
عىل املرشوع وإرشاك أفراد املجتمع واملتطوعني من املجتمعات املحلية كرشكاء والعبني رئيسيني.

العمليات واألنشطة: 
بغية حشد الرأي العام منذ البداية، بدأ الصندوق بحدث كبري لجذب انتباه وسائل اإلعالم. وتحت 
رعاية معايل األمرية بسمة بنت طالل، تم تنظيم حدث إعالمي إلطالق املرشوع وإبرازه للعلن. حرض 
الحدث 85 ممثل عن الوزارات، املنظامت غري الحكومية ووسائل اإلعالم فضال عن املمثلني من 
منظامت من املجتمعات املحلية. قام التلفزيون األردين والجرائد املحلية وراديوفرح الناس بتغطية 

الحدث، وهوما مكن من إعطاء املرشوع املصداقية لدى وسائل اإلعالم والرشكاء املحتملني.
نجح الحدث يف إرشاك عدد كبري من املنظامت وأدى إىل بناء تعاون كبري مع املنظامت غري الحكومية 
الوطنية األخرى فعىل السبيل املثال وبعد هذا الحدث، تم اإلمضاء عىل اتفاق تعاون بني الصندوق 
األردين الهاشمي للتنمية البرشية )جهود( واللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، وهوما ساهم يف 
وضع أربعة وثائق لسياسات تنموية حول التمكني االقتصادي للمرأة والعنف ضد املرأة يف األردن. 

وأعقب ذلك بناء تحالف لحملة املنارصة بشأن حق املرأة يف املرياث يف األردن. 
وبالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات، 
من  أعضاء  ضم  ضغط  اجتامع  بعقد  جهود  قام 
والهيئات  القرار  وصناع  الرئيسية  املعنية  الجهات 
حول  املنارصة  رسائل  لصياغة  األردن  يف  القانونية 
يف  الجهود  استثامر  تم  املرياث.  يف  املرأة  حقوق 
العمل عىل إنشاء التعاونات الرضورية بني الهيئات 
للحصول  واألوقاف  الرشيعة  وزاريت  من  القانونية 

عىل دعمهم يف حلقات التوعية املجتمعية ونرش رسائل الحملة. 
تم تأسيس لجنة وطنية للمنارصة حول املرياث متكونة من 20 هيئة رئيسية من وزارات العدل، 
والرشيعة واألوقاف، وسائل اإلعالم والصحافيني، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، املحامني، 
دورية  اجتامعات  عقد  تم  املرأة.  العاملة يف مجال حقوق  املدين  املجتمع  القضاة، ومنظامت 
مع قادة املجتمع للفوز بدعمهم عىل املستوى القاعدي. كام أن حفل إطالق املرشوع ساعد يف 

الحصول عىل دعاة يف وسائل اإلعالم الذين كانوا جزءا من حملة املنارصة.

تقليل املناهضة إىل ابعد 
حد من خالل متكني الفئات 
املستهدفة من امللكية عىل 
املرشوع وإرشاك أفراد املجتمع 
واملتطوعني من املجتمعات 
املحلية كرشكاء والعبني رئيسيني
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الرشاكات وإرشاك أصحاب الشأن:
تم بناء الرشاكات عىل مستويات ومراحل مختلفة من املرشوع، غري أنه وقبل ذلك، قام صندوق 
جهود بالتأكد من انضامم رجال ونساء من املجتمعات املحلية يف عملية وضع املرشوع. بذلك، 
ضمن الصندوق حيازة األشخاص املعنيني عىل تصور وتنفيذ املرشوع. بلغ عدد الرجال والنساء 

الذين شاركوا يف املنارصة الوطنية ويف أنشطة إقامة الشبكات 66 مرآة و24 رجال. 

محلية أرشفت عىل  لجان  تشكيل  وتم  والوطني.  املحيل  املستويني  الرشاكات عىل  إقامة  متت 
والرشيعة  العدل  وزارة  إرشاك  تم  الوطني،  املستوى  فعىل  مجتمعاتهم،  يف  املرشوع  أنشطة 
االجتامعي  الصندوق  الدولية/  للتنمية  الكندية  الوكالة  والصحافيني،  اإلعالم  وسائل  واألوقاف، 
بني الجنسني، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، املحامني، القضاة، ومنظامت املجتمع املدين 

العاملة يف مجال حقوق املرأة والشبكة القانونية للنساء العربيات.

عىل املستوى اإلقليمي، تم إرشاك مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي يف لبنان، مركز 
الفلسطينيات  األعامل  سيدات  جمعية  تونس،  يف  والبحوث)الكوثر(  للتدريب  العربية  املرأة 

)أصالة( يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

العوامل الحاسمة للنجاح والتحديات.
كان الجانب األكرث صعوبة يف الحملة هوضامن عدم انضامم النساء عىل املستوى املحيل للجزء 
املعارض لتحقيق أهداف الحملة. لذلك، تم تنفيذ برنامج مكثف للتوعية من أجل ضامن دعم 
املرأة ولتفسري كون التغيري سوف يؤثر إيجابيا عىل حياتهم اليومية، حيث مثلت مسالة كسب 

عدد كبري من النساء املؤيدات عامال حاسام لنجاح الحملة.
التحدي الثاين كان يف حشد القيادات الدينية واملجتمعية لدعم الحملة السيام يف املناطق املحلية. 
ومن خالل اختيار املنارصة إىل القضية من الرشيعة اإلسالمية، متت مواجهة مناهضة محتملة 
بقوة مغلفة بطابع ثقايف. بذلك، لعبت القيادات الدينية دورا حاسام يف حملة املنارصة كام أن 
الرشاكة وزارة الرشيعة األوقاف يعني أن أمئة املساجد ملزمون بالتعاون وبإدراج املوضوع ضمن 

خطب الجمعة.

التأثري 
أحد مكاسب الحملة متثل يف التعديل الذي تم عىل مجلة األحوال الشخصية األردنية فيام يتعلق 
باملرياث. تضمن التعديل فصال ينظم التخارج ) اتفاق بني الورثة( والذي ال يخول للنساء عقد 
النساء  أبائهن، وهوما يعني أن  اتفاق أوالتخيل عن حقوقهن قبل مرور 3 أشهر من وفاة  أي 
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ستصبحن قادرات عىل دراسة خياراتهم قبل اتخاذها وأنهن لن تكن يف حالة حزن عند اتخاذهن 
ملثل هذه القرارات املهمة.

كان لهذا التأثري البارز يف القانون تأثريا عىل الوعي العام حول مسالة مرياث املرأة، حيث مكنت 
النقاشات العامة واإلعالمية وأنشطة الحملة من توليد رأي عام ايجايب حول املشاركة االقتصادية 
للمرأة عىل وجه العموم. انترشت القضية مثل الفريوس يف وسائل التواصل االجتامعي وردود 

ايجابية لتنترش إىل باقي الدول يف املنطقة. 

قياس التأثري: 
كانت الحصيلة املرحلية ملشاركة جهود يف أنشطة املنارصة اإلقليمية وإقامة الشبكات كام ييل: 
اشتمل عدد املشاركني من األردن 29 شخصا )26 امرأة و3 رجال( من العدد املستهدف األصيل 
النساء لحقوقهن االقتصادية، وأشار الخط األسايس لألردن  وهو2 عضوين. وعىل مستوى فهم 
عىل فهم كامل ٪100 عقب الدراسة االستقصائية التي متت عىل عينة املستفيدين )46 امراة( 

حسب مواقع املرشوع ذات الصلة. 
السياسات اإلقليمية والوطنية  العمل عىل  املتزايدة يف  النهائية، »القدرات  للنتائج  بالنسبة  أما 

)املنارصة(«، كانت املؤرشات:
• بلغ عدد مرات الظهور والرسائل حول التمكني االقتصادي للمرأة التي تقوم بها وسائل اإلعالم 

23 ظهورا إعالميا من أصل 10 مخطط لها يف املؤرش املستهدف.
يف  جديدة  كفاءات  باستخدام  والذكور(  )اإلناث  والخارج  الداخل  من  املشاركني  عدد  بلغ   •

املنارصة ما مجموعه 66 من النساء و26 من الرجال.

الدروس املستفادة: 
• إرشاك الرجال مثل عامال أساسيا لتحقيق النجاح يف الدفاع عن حقوق املرأة.

دور  يلعبون  والذين  معارضتهم  املحتمل  الشأن  أصحاب  مع  املبكر  االنخراط  يساهم   •
واعتقاد  واسع  دعم  خلق  يف  الدينية  السلطات  غرار  عىل  ثقايف  بطابع  املغلفة  املؤسسات 

جامهريي مبرشوعية القضية املدافع عنها.
املحلية  املجتمعات  وإرشاك  املنارصة  إسرتاتيجية  لتنفيذ  واضحة  طريق  خارطة  امتالك   •

وأصحاب الشأن يف عملية تصور، غرس ومراقبة التقدم املحرز.
التلفزيون واإلذاعة والصحف ووسائل اإلعالم  • استخدام وسائل اإلعالم املختلفة مبا يف ذلك 

االجتامعية ساهم يف توسيع مجال توزيع الرسائل وجلب الدعم الدويل والوطني.
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التعامل مع املناهضة: حملة “أنا ال أرُضب” لتسليط الضوء عىل العنف ضد النساء

جمعية مارش اللبنانية
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2  محاربة العنف ضد النساء/العنف القائم على 

النوع االجتماعي

املمارسة 1:

احلملة ضد التحرش اجلنسي: جعل الشوارع املصرية أكثر 

أمانا للجميع

املركز املرصي لحقوق املرأة، مرص

ملخص املامرسة:
تم الرشوع يف حملة »جعل الشارع املرصي آمن للجميع« من قبل املركز املرصي لحقوق املرأة 

الجنيس من  التحرش  انتشار عادة  الرئييس هوالتعامل مع  الهدف  أواخر سنة 2004. وكان  يف 

خالل تعبئة الرأي العام لحث صانعي السياسات لالنتباه إىل هذه القضية باعتبارها انتهاكاً خطرياً 

للحقوق اإلنسانية للمرأة. ومع انطالق الحملة، الحظ املركز املرصي لحقوق املرأة عدم وجود أية 

بيانات متصلة بهذه القضية كام مل يتم إجراء أي بحث رسمي يف هذا الخصوص يف مرص. ولذلك، 

انطلقت املامرسة عرب إجراء دراسة استقصائية ضمت 2800 امرأة من القاهرة الكربى وخمس 

محافظات أخرى، حيث كان لنتائج الدراسة االستقصائية التي أبرزت انتشار التحرش الجنيس يف 

مرص تغطية كبرية من وسائل اإلعالم يف مرص ويف العامل. 

استخدم املركز املرصي لحقوق املرأة نتائج الدراسة االستقصائية لتشجيع النساء عىل محاربة 

مامرسات التحرش الجنيس وتحدي املواقف السلبية حول لباس املرآة وسلوكها، للتمتع بالثقة 

بالنفس ومواجهة التحديات اليومية. يف األثناء، ومع الرتكيز عىل طبيعة العنف الجنيس والتحرش 

النفيس  األثر  أيضاً  لحقوق  املرصي  املركز  تناول  وأجسادهن،  النساء  لحقوق  انتهاكاً  باعتباره 

واإلجتامعي من التحرش الجنيس بالنساء1.

1 الوكالة األمريكية للتنمية، سامح سعيد، مرص دراسة حول العنف ضد النساء. نظرة عامة عىل الخدمات يف 
www.usaid.gov : مجال العنف ضد املرأة، )ابريل 2009(، وهي متاحة عىل العنوان التايل
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الخلفية والتحليل السياقي 

بالرغم من شيوع ظاهرة التحرش الجنيس، فانه ال يتم التبليغ عنه يف الغالب ويبقى دون عقاب 
يف مرص. يحدث التحرش يف الغالب يف وسائل النقل العام والشوارع، ويقع التحرش الجنيس عىل 
٪83 من النساء املرصيات و٪98 من النساء األجنبيات الاليت تعشن يف مرص. وردت هذه األرقام 
يف الدراسة االستقصائية التي أجراها املركز املرصي لحقوق عام 2008، والتي وجدت أيضا أن 

نصف هؤالء النساء واجه مثل هذه املضايقات بصفة يومية.

إىل حدود السنوات األخرية، مرص ال يوجد لديها مادة محددة يف قانون العقوبات تجرم العنف 
الجنيس. هناك مجموعة من الفصول التي تناولت القضية بصفة غري مبارشة، فالفصل 268 من 
القانون الجزايئ املرصي ال يتحدث عن اعتداء جنيس وإمنا خدش للحياء سواء كان ذلك بالقوة 
أوالتهديد أومحاولة االعتداء. يتعرض الفصل 278 للترصفات املشينة وغري الالئقة ويتعرض الفصل 
الجنيس  االعتداء  النظر يف قضايا  تم  أي مكان حيث  النساء يف  الالئقة مع  للترصفات غري   279
والتحرش تحت املسميات السابقة. العقوبة مبوجب الفصل 268 هي السجن مع األشغال الشاقة 
ملدة من ثالث إىل سبع سنوات، مع زيادة العقوبات عىل الحاالت التي تنطوي عىل زىن املحارم 
أوالتي تكون فيها الضحية دون السن القانونية. العقوبة املنصوص عليها يف الفصلني 278 و279 هي 
»االحتجاز« ملدة ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تتجاوز 300 جنيه مرصي )حوايل )50 دوالر(. عىل 
الرغم من أن التحرش الجنيس يف شوارع مرص كان دامئا حاجزا كبريا أمام النساء يقوض حريتهن 
وحركتهن، انتقلت املسالة يف اآلونة األخرية إىل مستوى آخر خطري اسامه الناشطون يف املنارصة 

يف مرص »التحرش الجنيس املنهجي الجامعي للنساء يف الشارع« .

بعد10 سنوات من الدعوة إلصدار قانون جنايئ خاص بالتحرش الجنيس ولحامية النساء الاليت 
يبلغن عن مثل هذه اإلساءات، عدلت الحكومة املرصية يف جوان 2014 املواد 360 أو360 ب يف 
القانون الجزايئ لتجريم التحرش يف شكل كلامت وإمياءات، واإلساءات املعرب عنها شخصيا أومن 
خالل وسائل االتصال األخرى. وينص القانون عىل حد أدىن من العقوبة بالسجن مدة ستة أشهر 
وبغرامة 3000 جنيه مرصي لكل اعتداء. ويحدد الفصل 360 بعقوبة أشد إذا كان الجاين هويف 
موقف سلطة عىل ضحية التحرش الجنيس ولجرائم التحرش الجنيس يف العلن2. هذه التعديالت، 
ورغم ترحيب املنظامت النسائية غري الحكومية بها، ال تزال تعترب غري كافية ملنع التحرش الجنيس 
وحامية النساء حيث أصدرت عدة منظامت غري حكومية نسائية بيانات عىل أن القانون يحتوي 

عىل تعريف ضيق للتحرش الجنيس، متثالته ومظاهره.

عىل:  متاح   ،2014 جويلية   7 مرص،  مدى  يف  العنف«،  من  تاريخ  والدولة:  الجنيس  »االعتداء  كار،  سارة   2 
www.madamasr.com )اطلع عليه يف 17 نوفمرب 2015(. 
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املركز املرصي لحقوق املرأة
األساسية  املهمة   .1996 سنة  تأسيسها  تم  حكومية  غري  منظمة  املرأة  لحقوق  املرصي  املركز 
للمنظمة هي تحسني الحقوق القانونية والسياسية للمرأة. ولتبليغ رسالته، يعمل املركز املرصي 
لحقوق عىل ثالثة مستويات: تعزيز مشاركة املرأة يف الحياة العامة، داعيا إىل إصالحات ترشيعية 
والقضاء عىل جميع أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي. واستخدم عدة طرق للمنارصة 
املرأة،  وعي  مستوى  ورفع  البحوث،  بني  راوحت  القوانني  وإصالح  السياسات  تغيري  أجل  من 

والضغط عىل صناع القرار لألخذ يف االعتبار بحقوق املرأة كقضايا ذات أولوية3.

نطاق املامرسة واألهداف:
القرار  الضغط عىل صناع  العام،  الوعي  مستوى  رفع  متساوإىل  وزن  إعطاء  املامرسات:  أفضل 
الجنيس.  للعنف  يتعرضون  الذين  األشخاص  وحامية 
استخدم املركز املرصي لحقوق نتائج الدراسة االستقصائية 
بعد ذلك لزيادة الوعي العام حول قضية التحرش الجنيس 
استخدمت  كام  عامة،  وتوعية  إعالمية  حملة  يف  ورشع 
للضغط  الناجني  وشهادات  االستقصائية  الدراسة  نتائج 
عىل الحكومة وصانعي السياسة من أجل إنفاذ القوانني 

لحامية املرأة واعتامد ترشيعات جديدة.

اسرتاتيجيات املنارصة: التعامل مع املناهضة
أدمجت الحملة ثالث اسرتاتيجيات رئيسية.

مناهضة  تحدي  كان  اإلسرتاتيجية  الهدف من هذه  األدلة:  القامئة عىل  والبيانات  البحوث   •
الحكومة العتبار التحرش الجنيس قضية يف مرص، من خالل توفري البحوث القامئة عىل األدلة 

إضافة إىل تغيري املواقف العامة وتثقيف النساء حول املشكلة.
• رفع مستوى الوعي: تتمثل اإلسرتاتيجية الثانية يف حشد الدعم الجامهريي للحملة من خالل 

توعية الرأي العام حول انتشار وفداحة التحرش الجنيس، وحجمه، وتأثريه عىل املرأة واملجتمع.
• إصالح القوانني والترشيعات: بعد توفري البيانات واألدلة عىل حجم املشكلة وحشد الدعم 
الجامهريي، اقرتحت الحملة اسرتاتيجيا تعديالت وإصالحات قانونية لتجريم التحرش الجنيس، 

ومعاقبة الجناة وحامية النساء الناجيات من التحرش الجنيس.

3 معلومات اكرث حول املركز املرصي لحقوق املرأة متاحة عىل املوقع: www.ecwronline.org)اطلع عليه يف 
17 نوفمرب 2015(.

أفضل املامرسات: إعطاء 
وزن متساوإىل رفع مستوى 

الوعي العام، الضغط 
عىل صناع القرار وحامية 

األشخاص الذين يتعرضون 
للعنف الجنيس.
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العمليات واألنشطة:
استنادا إىل الخطة اإلسرتاتيجية للحملة، تم تنفيذ األنشطة خالل فرتة امتدت بني 2005-2013 
وتراوحت بني تنظيم مناقشات املوائد املستديرة، تعميم استنتاجات الدراسة االستقصائية لنرش 
الحملة عىل وسائل اإلعالم. متحورت إحدى املوائد املستديرة للمركز املرصي لحقوق املرأة حول 
انعقدت يف عام 2008، شارك فيها  املجتمع املرصي«، والتي  القانوين وأثره عىل  الردع  »غياب 
75خبريا سياسيا وقانونيا و8 أعضاء يف الربملان، باإلضافة إىل املحامني والصحفيني وممثيل وسائل 
اإلعالم، وعرشين منظمة غري حكومية. وعىل الرغم من أن الطاولة املستديرة مل تكن قادرة عىل 
بالتحرش  املتعلقة  القوانني  مشاريع  من  عدد  مناقشة  يف  نجحت  فقد  الداخلية،  وزارة  إرشاك 
الجنيس. وهكذا، فان وزارة الشؤون الداخلية ستكون مجربة الحقا عىل التعاون مع املركز املرصي 
»القانون  تم عقدها يف 14 ماي سنة 2009 تحت عنوان  ثانية  ندوة  تنظيم  املرأة يف  لحقوق 
الرادع … من أجل أمن الشوارع املرصية«. ومن خالل هذا االنخراط مع املؤسسات الحكومية، 
لها دور كبري يف  التي كان  الوزارات واملؤسسات  بداية هامة من خالل جذب  الحملة  أحرزت 

مكافحة التحرش الجنيس ضد النساء. 
تبنت الحملة عدة وسائل إبداعية ومبتكرة لتوصيل رسالتها وقد تألفت من:

• فيلم للرسوم املتحركة تحت عنوان »فيلم مهم جدا« موجه لألطفال ويهدف إىل تنشئة جيل 
يدرك ما ميكن القيام به فيام يتعلق بالتحرش الجنيس، وكيفية التصدي له

• أيام توعية تتضمن وسائل تم تصميمها بشكل خاص لجذب الشباب.
• إجراء عريضة عىل اإلنرتنت تهدف إىل جمع مليون توقيع لسن قانون ملكافحة التحرش الجنيس.

الرشاكات وإرشاك أصحاب الشأن: 
كان احد املكاسب الكربى للحملة يف عامها األول التعاون والرشاكة مع الجهات املعنية ملعالجة 
مسألة التحرش الجنيس. وتضمن ذلك الرشاكات التي تم بناءها من خالل الحملة مع وزارات 
الشؤون الداخلية، السياحة والعدل. وقع أيضا التعاون مع منظامت غري حكومية وطنية ورشكاء 

دوليني عىل غرار صندوق األمم املتحدة للسكان واالتحاد األورويب. 
وطنية  وثقافية  تعليمية  مؤسسات  من  عيني  دعم  عىل  الحصول  من  أيضا  املامرسة  متكنت 
ودولية. عقد معهد غوته عدة اجتامعات تطوعية ويوم للتوعية يف مقره يف القاهرة. كام جاء 
الدعم من رشكة مرصاوي، وهي واحدة من أكرب املواقع اإللكرتونية املرصية التي ساهمت يف 
الحملة من خالل تخصيص جزء من موقعها االلكرتوين لتمكني املستخدمني من االشرتاك لالنضامم 
إىل حملة كمتطوعني وهوما ساعد يف الرتويج للحملة بني مستخدمي اإلنرتنت. ساهمت رشكة يف 
البلد أيضا يف الدعاية لفعاليات الحملة دون مقابل مادي كام ساعدت أيضا يف تعميم الدراسات 
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االستقصائية البحثية من خالل موقعها عىل االنرتنت. ساهم راديوالنيل لإلنتاج من خالل السامح 
للبث لإلعالن  .ام( وأجرة مخفضة  اإلذاعيتني)النيل ونجوم اف  إذاعي عىل محطتيها  زمن بث 
عجلة  مثل  أخرى  وثقافية  إعالمية  مؤسسات  دعم  إىل  إضافة  وهذا  للحملة،  العامة  للخدمة 

الصاوي الثقافية والتي احتضنت واحدة من أهم فعاليات الحملة.

اشتكت العديد من النساء األجنبيات )السياح والطالب واملقيمني( من التحرش الجنيس يف مرص 
وتم اإلبالغ عن العديد من الحوادث، وتحذر السفارة الربيطانية والعديد من السفارات األخرى 
بشكل روتيني مواطنيها الذين يعتزمون زيارة مرص من أن التحرش الجنيس أمر شائع جدا. وهو 
وزير  وإرشاك  املعلومات  هذه  لتبديد  يستشعر رضورة  املرأة  لحقوق  املرصي  املركز  ما جعل 
السياحة يف مناقشة حول آثار التحرش الجنيس عىل السياحة يف مرص، والذي بدوره استجاب 
للحملة وأطلق حملة إعالمية خاصة. وشملت حملة التوعية اإلعالنات التلفزيونية للتأكيد عىل 

التأثري السلبي للتحرش الجنيس عىل قطاع السياحة.

ساهم ربط التحرش الجنيس بالنساء باألمن واالقتصاد يف مرص يف النجاح يف جلب انتباه الحكومة 
للتعاون مع الحملة. وساعد هذا التعاون يف جعل وسائل اإلعالم الرئيسية تهتم بتغطية األنشطة 
وإجراء مناقشات تلفزيونية حول هذه القضية، وهوما ساهم بطرق مختلفة يف امتداد وتوسع 

الحملة للوصول إىل عدد أكرب من الجامهري يف جميع أنحاء البالد واملنطقة ككل.

العوامل الحاسمة يف النجاح والتحديات 
البحوث  القضية وإجراء  إثارة  عرفت الحملة يف سنتها األوىل تحديات صعبة للغاية من حيث 
حولها والحصول عىل الدعم من املنظامت املحلية والوطنية. تطلبت طبيعة املسألة باعتبارها 
احد  مثل  ما  وهو  واملناقشة،  للجدل  وحرة  مفتوحة  مساحة  املحرمات  ومن  حساسا  موضوعا 
العوامل الحاسمة لنجاح الحملة مبا أن املركز املرصي لحقوق املرأة مل أي فكرة باستثناء طرح 
باستضافة  املرأة  لحقوق  املرصي  املركز  قام  الهدف،  ولبلوغ هذا  املفتوح.  النقاش  أمام  املسالة 
العديد من الندوات واالجتامعات لرجال ونساء من خلفيات وطبقات اجتامعية مختلفة. وشجع 
ذلك األشخاص الذين ترددوا يف إثارة القضية للمساهمة يف املحادثات ولينخرطوا أكرث يف الحرب 
تقليل  من  األنشطة  هذه  من خالل  املرأة  لحقوق  املرصي  املركز  متكن  الجنيس.  التحرش  عىل 
وتحييد عدد املعارضني ورفع عدد املنارصين وهي جوانب ساهمت بشكل كبري يف إطالق الحملة.

التحدي األخر متثل يف معارضة وزير الشؤون االجتامعية للحملة والذي تجىل يف رفض الرتخيص 
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الوزير أيضا سلطاته لتأخري الرتاخيص وإلغاء األنشطة دون مربرات  ألنشطة الحملة. استعمل 
بعد منح الرتاخيص للقيام باألنشطة، وهو ما تسبب تأخريا يف تنفيذ أنشطة الحملة والتقليل من 

ذلك،  من  الرغم  للفعاليات. وعىل  اإلعالمية  التغطية 
وبالنظر إىل الرشاكة بني املركز املرصي لحقوق املرأة 
السياحة  وزارة  مثل  األخرى  الحكومية  الهيئات  مع 
االجتامعية  الشؤون  وزير  فإن  الخارجية،  والشؤون 
الحملة  تخفيف ضغطه عىل  مجربا عىل  نفسه  وجد 

وفك القيود عن أنشطة املركز املرصي لحقوق املرأة.

الــــــــتأثري 
يعترب املركز املرصي لحقوق املرأة احد أوائل، إن مل يكن أول، املنظامت التي تناولت موضوع 
التحرش الجنيس يف مرص. ففي سنة 2005 وعند انطالق املركز يف حملته، كان موضوع التحرش 
السواء  الحكومة واملجتمع عىل حد  املحظورة والذي كانت  املواضيع  يعترب من  الجنيس الزال 
التي عرفتها  السلبية واالنتقادات  الفعل  ينكرونه ويرفضون االعرتاف به. وتجىل ذلك يف ردود 
الحملة يف مراحلها األوىل، لكن ومع ذلك، بدأ هذا املوقف املجتمعي يف التغري مع تقدم الحملة 

وهو ما يظهر بوضوح يف اآلثار التالية:
من الرس إىل العلن: متثل األثر األول للحملة يف أنها حولت قضية التحرش الجنيس من املحرمات 
إىل موضوع حساس يتطلب رضورة االستجابة رسيعة وجامعية. وبذلك، تم التوصل إىل تحصيل 
االعرتاف باملشكلة كأولوية وطنية حيث تم تسليط الضوء عىل التحرش الجنيس وتغيري نظرة 
املجتمع لهذه القضية، كام ساهم الرتكيز اإلعالمي يف زيادة الوعي العام بهذه القضية، وحث 

صناع القرار التخاذ اإلجراءات الالزمة.

من إلقاء اللوم عىل الذات إىل اإلبالغ عن التحرش الجنيس: مبا أن التحرش الجنيس قد أصبح 
يناقش وينظر إليه عىل أنه غري مقبول اجتامعيا عىل نحو متزايد -مقارنة نسبيا باملايض- أصبح 
النساء  الكثري من  اإلبالغ عنها، واكتسبت  يتم  التي  الجنيس  التحرش  املزيد من حاالت  هنالك 
التي  رشدي،  لنهى  الشهرية  القضية  مثلت  العدالة.  لتحقيق  والسعي  التحدث  عىل  الشجاعة 
األشغال  مع  سنوات  ثالث  ملدة  يسجن  الجاين  جعل  من  متكنت  الجنيس  التحرش  عن  أبلغت 
املواقف4. حيث  تغيري  يف  ساهم  به  يحتذي  مثاال  للعن،  قضيتها  عن  أن كشفت  بعد  الشاقة 
التحرش  عن  التبليغ  عىل  النساء  من  املزيد  لتشجيع  قضيتها  واستغلت  نهى  الحملة  دعمت 

www.news.bbc.co.uk :4  ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول الحالة

أفضل املامرسات يف التعامل 
مع الخصوم والحلفاء: 
اإلقالل إىل أبعد حد عدد من 
املعارضني، وتحييد اآلخرين، 
وزيادة عدد املؤيدين.
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الجنيس، كام أن الحكم القضايئ أيضا كان إنجازا للحملة يف حد ذاته إذ أن أفراد الرشطة العاملني 
يف السلك القضايئ كانوا يرفضون قبول حاالت التحرش الجنيس.

من اإلنكار إىل معالجة وتضمني التحرش الجنيس يف جداول أعامل كل من الحكومة واملنظامت 
غري الحكومية: كمثال عىل ذلك، بدأت وزارة السياحة باالعرتاف بالقضية وإدراجها يف جدول 
أعاملها، كام تم اتخاذ العديد من املبادرات من قبل منظامت املجتمع املدين وجامعات الضغط 
ملعالجة هذه املسألة. وبفضل العمل الرائد للمركز املرصي لحقوق املرأة يف هذه الحملة وجهود 
التحرش  يجرم  قانون  أول  صياغة  املبذولة، متت  األخرى  الحكومية  غري  املنظامت  من  العديد 
املرأة  ضد  العنف  ملكافحة  خاصة  وحدات  الداخلية  وزارة  وأنشأت   2014 سنة  يف  الجنيس 

والتحرش الجنيس ضد النساء5.
تجريم التحرش الجنيس قانونيا: تم أخريا اعتبار التحرش الجنيس جرمية يف مرص حيث أصبح 
الجناة اآلن عرضة للعقوبات من قبيل أحكام السجن الطويلة والخطايا املالية املرتفعة حسب 

القانون الصادر سنة 2014.

قام  املنطقة:  أنحاء  االسرتاتيجيات واألنشطة يف جميع  املرأة يف  املركز املرصي لحقوق  رشوع 
إلعادة  واإلمارات  السعودية  يف  حكومية  غري  مبنظامت  باالتصال  املرأة  لحقوق  املرصي  املركز 

استخدام وسائل الحمالت يف بلدانهم ولعل أهم هذه الوسائل كان فيلم الرسوم املتحركة. 

قياس الـــتأثري:
هذا التغيري يف النظرة املجتمعية ميكن قياسه عن طريق املؤرشات الكمية التالية: عدد املبادرات 
والتحركات حول التحرش الجنيس التي تم إطالقها بعد السنة األوىل من حملة املركز املرصي لحقوق 
املرأة. وبدعم من قبل متطوعني، الصغار والكبار، الفرديني واملهنيني، اتخذت الحملة ديناميكية غري 
مسبوقة وأدت إىل تشكيل عدد من املبادرات املستقلة. وحسب التقديرات األخرية للمركز املرصي 
لحقوق املرأة فان عدد املبادرات التي تناولت موضوع التحرش الجنيس قد بلغ 100 مبادرة عىل األقل. 
تم رصد التغيري املرتتب عن هذه الحملة عىل أربعة مستويات رئيسية: عىل مستوى الشارع، 
يف وسائل اإلعالم، عىل الصعيد األمني وعىل املستوى الثقايف، وتلقى املركز املرصي لحقوق املرأة 

تقييام خارجيا حول الحملة من إحدى الجامعات األجنبية.

www.dostor.org/630961 :5  املزيد من املعلومات حول هيئات وأنشطة وزارة الداخلية متاحة عىل
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•  التغطية اإلعالمية للحملة وأنشطتها: متت الدعاية ألنشطة الحملة بشكل واسع يف وسائل 
اإلعالم6.

•  مجموعة الرشاكات الناجحة بني املركز املرصي لحقوق املرأة وفاعلني مجتمعيني آخرين خالل 
فرتة املرشوع. 

•  تم إجراء دراسة حول التحرش الجنيس بالتعاون مع وزارة الشؤون الداخلية ويتعاون املركز 
املرصي لحقوق املرأة حاليا مع وزارة العدل يف »مرشوع حقي« عرب تقديم الدعم القانوين 

والنفيس للنساء ضحايا العنف7. 
الجامعات  يف  الجنيس  التحرش  ملحاربة  إسرتاتيجية  املرأة  لحقوق  املرصي  املركز  •  يناقش 

الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العايل ممثلة برؤساء الجامعات.

الدروس املستفادة 
الوعي أول  العامة ووسائل اإلعالم يف معالجة املسألة من خالل رفع مستوى  •  يعترب إرشاك 
ارض  عىل  تغيري  وإحداث  املشكلة  بوجود  للقبول  السياسات  صانعي  إلجبار  وأهم خطوة 

الواقع يف النهاية. 
•  توحيد جهود باقي املنظامت الغري حكومية العاملة يف نفس املجال يساعد يف تحقيق التغيري 

املنشود. 
•  تحويل العالقة بني املنظامت غري الحكومية والجهات الحكومية من عالقة بني »متنافسني« 

إىل »رشكاء« تسهم إىل حد كبري يف استدامة هذه املامرسة.

6  مزيد من املعلومات عىل تغطية الحملة متوفرة عىل:

 www.telegraaf.nl/buitenland/1512065/__Egyptisch_man_valt_vrouwen_lastig__.html
)الجريدة اليومية الهولندية(، and news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7514567.stm )BBC(  و

www.mg.co.za/article/2007-11-03-sexual-predators-prowl-egypts-streets
7  أن . م برايس. كاثرين ماير، هيلني ريزو، استهداف التغري الثقايف يف البيئات القمعية: حملة ضد التحرش 

الجنيس يف مرص، وهي متاحة: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ecwronline.org/pdf/studies/AntiHar-
assment_for_ECWR.pdf
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املمارسة 2:

حملة »أنا ال اهزم«

مؤسسة مارش اللبنانية، لبنان.

ملخص املامرسة
قام يف سنة 2014 تحالف ملكافحة العنف األرسي ضد املرأة يف لبنان يتألف من عدة منظامت 
غري حكومية بإنشاء حملة ملدة عام للضغط عىل الحكومة إلصدار قانون بشأن العنف ضد املرأة، 
وتوعيتهم عىل خطورة  الناس  ولتعبئة  عليه  للموافقة  آنذاك  الربملان  أمام  تقدميه  تم  ما  وهو 

العنف ضد املرأة يف لبنان.
وميثل دور مؤسسة مارش يف وضع شعارات الحملة والوسائل البرصية ويف تسيري وسائل اإلعالم 
االجتامعية يف رفع مستوى الوعي لدى الشعب اللبناين وتثقيف املرأة حول حقوقها. وكان الدور 
الفريد ملؤسسة مارش يف الحملة يتمثل يف وضع شعارات غري تقليدية مثل »نحن ال نهزم« و»بالتأكيد، 
ميكنها« التي تم رفعها يف السباق النسايئ التي وقع يف 4 ماي 2014 يف شوارع بريوت. وكان دور 
مؤسسة مارش األخر يتمثل يف صناعة فيلم متثييل خالل السباق، حيث تم تصوير رجل ييسء إىل 
زوجته وانترش الفيلم عىل وسائل اإلعالم االجتامعية والعامة وخلق جدال واسعا يف البالد وخارجها.

الخلفية والتحليل السياقي 
يرتكز النظام القانوين اللبناين يف اغلبه عىل النظامني القانونيني الفرنيس واملرصي. ولكن بالنسبة 
للمسائل العائلية فان الطوائف الدينية لديها قوانينها وإجراءاتها القانونية الخاصة التي تشمل 
القضايا املتعلقة بالزواج، الطالق واملرياث. ويوجد يف لبنان 18 طائفة دينية1 معرتف بها قانونيا. 
الفوارق بني الطوائف الدينية تحيل إىل أن التعامل مع املسائل العائلية يتم بشكل مختلف بني 

الطوائف وبالتايل فهذه املسائل يتم النظر فيها من املنظور الديني بالدرجة األوىل.

حياة  وتهديد  النساء  قتل  إىل  تؤدي  قد  جدا  خطرية  مشكلة  املرأة  ضد  األرسي  العنف  يعترب 
دعا   ،2008 عام  ومنذ  سنويا.  أزواجهن  قبل  من  النساء  من  العديد  قتل  يتم  حيث  اآلخرين 

1 اليونيسيف، منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ملف املساواة بني الجنسني، وضع الفتيات والنساء يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 2011، متوفر عىل:

www.unicef.org/gender/files/Lebanon-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
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املجتمع املدين إلصدار قانون حول العنف ضد املرأة حيث قام مجلس الوزراء بالنظر يف مرشوع 
األحزاب  بعض  أن  إال  املرأة،  لحقوق  الحكومية  غري  املنظامت  من  بدعم   2009 سنة  القانون 

السياسية متكنت من إيقاف اعتامد القانون يف الربملان2. 

األحوال  قوانني  يف  ديني  أساس  عىل  القامئة  املرأة  حقوق  مع  األرسي  العنف  مسألة  تتداخل 
الشخصية مبا أن النساء لديهن حق مقيد إلنهاء الزواج عىل عكس الرجال الذين لديهم الحق 
املطلق إلنهاء عقد الزواج3 من جانب واحد. عالوة عىل ذلك، غالبا ما يتم ثني املرأة عن طلب 

الطالق بسبب املخاوف من فقدان حضانة أطفالهن. 

العنف األرسي مام  النساء وأفراد األرسة من  قانون بشأن حامية  الربملان  أقر  افريل 2014،  يف 
أسس لتدابري الحامية. ومع ذلك، فإن القانون مل يعرف بشكل واضح العنف ضد املرأة أو جرم 
أنواع معينة من العنف مثل االغتصاب الزوجي. كام مل يتم بعد إقرار اإلجراءات القانونية التي 
يفرتض أن تردع املعتدين من االتصال بضحاياهم بشكل جيل. وهكذا، ميكن اعتبار هذا القانون 

بأنه »جيد ولكنه ليس كامال4ً«.

مـارش 
تتمثل مهمة مارش يف متكني املواطنني من االعرتاف والكفاح من أجل حقوقهم املدنية األساسية، 
تنشئة مجتمع لبناين منفتح ومتسامح من أجل تشجيع التنوع واملساواة، والتوصل إىل مصالحة 
حقيقية بني مختلف الطوائف، حيث ومن خالل بالتزامها باملسؤولية املدنية والتفكري اإلبداعي، 
تسعى مارس لتنشئة مجتمع أكرث تشاركية وتعاون. تركز مارش ضمن إسرتاتيجيتها ومشاريعها 
املرأة،  حقوق  الرقابة(،  فرض  )ومحاربة  التعبري  حرية  يف  الحق  أجل  من  الكفاح  عىل  الحالية 
قانونية  يوفر مساعدة  بإنشاء خط ساخن 24/7  قامت  والنزاعات، كام  الخالفات  أنشطة حل 
مجانية للتوجيه من خالل ربط املستخدمني املحتاجني لذلك بشبكة من املحامني والخرباء الذين 

يوفرون املشورة القانونية املجانية.

2 املرجع السابق
3 هيومن رايتش واتش، التقرير الدوري للبنان املقدم من هيومن رايتش واتش اىل لجنة اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة، الجلسة عدد 62، اكتوبر 2015، متوفر عىل:

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/LBN/INT_CEDAW_

NGO_LBN_21901_E.pdf

4 املرجع السابق



51

نطاق املامرسة واألهداف:
تم إطالق العديد من الحمالت ضد العنف األرسي من قبل العديد من منظامت املجتمع املدين 
قتل  عملية  كل  بعد  متكرر  بشكل  حامية  بقانون  املطالبة  كانت  حيث  األخرية،  العرشية  يف 
تتعرض لها امرأة. إال أن السخط يكون لفرتة قصرية ويتم نسيان الحوادث برسعة، لذلك أدرك 
مروجي الحملة املمتدة طول السنة إىل أن هذه املسألة تتطلب اهتامما دامئا وأنشطة مستمرة 
نحو  جادة  خطوات  اتخاذ  إىل  والحكومة  اإلعالم  ووسائل  السياسات،  وصانعي  الناس،  لتعبئة 

القضاء عىل العنف ضد املرأة يف لبنان5.

اسرتاتيجيات املنارصة: التعامل مع املناهضة
تطرح مارش ضمن الرسالة التي تسعى إىل إيصالها قضية العنف ضد املرأة باعتبارها قضية عامة 

واالقتصاد،  بالسياسة  املتعلقة  القضايا  من  كمثيالتها 
وضع  يف  تتمثل  ذلك  يف  املتبعة  اإلسرتاتيجية  وكانت 
العامة،  األولويات  من  مستوى  أعىل  عىل  القضية 
يك  سياسية  قضية  إىل  فردية  مشكلة  من  وتحويلها 
النساء  أمر يؤثر سلبا عىل حياة  أنها  إليها عىل  ينظر 

بهدف  مارش  استخدمتها  فعالة  إسرتاتيجية  الجمهور  لدى  الصدمة  إثارة  مثلت  الناس.  وعامة 
توفري اهتامم الجمهور بهذه القضية التي ينظر إليها عادة عىل أنها مسألة خاصة وعالوة عىل 
ذلك، فإنها تهدف إىل بث الحياة يف قضية متت معالجتها من الناحية النظرية. الفيلم التمثييل 
كان عبارة عن واقع يومي ملا قد ميارسه بعض الناس بيد أن تسليط الضوء عليها أمام املأل جعل 
الناس يدركون أن مثل هذه املامرسات غري مقبولة ومثرية لالشمئزاز. فرؤية مثل هذا املشهد يف 
الساحات العامة يسلط الضوء عىل واقع ميكن أن يكون غري مريئ للبعض وهو ما يجربهم عىل 

مقارنة فهمهم الخاص للعنف األرسي. 

املعيش  اليومي  الواقع  إبراز  خالل  من  الحكومة  عىل  الضغط  يف  اإلسرتاتيجية  استعامل  تم 
السياسات  صانعي  إحراج  وبالتايل  النساء  حامية  يف  الحكومة  لفشل  وعواقب  كنتيجة  للنساء 
شبكات  وسائل  استعامل  املرأة.  ضد  بالعنف  خاص  قانون  إصدار  يعارضون  الذين  والحكومة 
التواصل االجتامعي )فيسبوك، تويرت ويوتوب( كإسرتاتيجية تهدف إىل إرشاك عدد أكرب من الناس يف 
النقاش وخلق مستوى أعىل من التفاعل مع املوضوع. ساهم الفيلم يف توليد عدد كبري من اآلراء 

www.marchlebanon.org :5 للمزيد من املعلومات عن مارش

تسييس العنف ضد املرأة 
كوسيلة يتم تناولها يف جدول 
األعامل السيايس
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والتعليقات مام زاد الضغط عىل الحكومة إىل جانب سباق وأنشطة الحملة. قامت مارش بإرشاك 
الشباب يف العديد من األنشطة التي بدأت بسلسلة من ورش العمل يف الجامعات اللبنانية، حيث 
كان حضور الشباب يف املظاهرة هاماً وساعد يف إيجاد طرق مبتكرة وغري تقليدية يف الحمالت فضال 

عن نرش الحملة والفيلم البهلواين عىل وسائل التواصل االجتامعي خاصة.

العمليات واألنشطة: 
اشتملت أنشطة الحملة عىل ورش عمل، ندوات، منشورات، ترصيحات صحفية، ومظاهرات شعبية. 
مثلت هذه األخرية أحد أهم أنشطة الحملة حيث انضمت جميع أصناف منظامت املجتمع املدين 
إىل سباق فريق مارش والذي ركض حامال الفتات ومرتديا قمصانا تحمل شعار »نحن ال نهزم« حيث 

اجتذب الشعار وسائل اإلعالم والناس وولد نقاشا يف الغرض.

شاركت مارش أيضا يف السباق عرب فيلم متثييل انترش يف وسائل التواصل االجتامعي كجزء من حملة 
» أنا ال أهزم« بالتعاون مع م.س ساتيش. قامت مارش بتقديم عرض متثييل لرجل يعنف زوجته يف 
وسط املاراتون. الفيلم الذي تم عرضه خالل املاراتون مثل فكرة جديدة تعرض للمرة األوىل مشهدا 
للعنف األرسي وقد جذب أكرث من 900 ألف مشاهدة عىل اليوتوب عىل املستويني الوطني والعاملي. 
يظهر يف الفيديو مجموعة النساء الاليت كن يشاهدن مشهد العنف يف املوقع وهن غاضبات ويحاولن 
مساعدة املرأة التي تتعرض لسوء املعاملة وقد حاولن يف الواقع إبعاد الرجل عنها واستدعاء قوات 

األمن العام.

تم تصوير املشهد ونرشه عىل موقع يوتيوب من أجل تركيز االهتامم عىل هذه القضية واالستمرار يف 
الكفاح من أجل قانون أفضل ومن أجل حقوق املرأة. للحفاظ عىل مركز االهتامم حيث ينبغي له 
أن يكون، طلبت مارش من الناس، يف عيد األم لعام 2014، األخذ يف االعتبار بالفرضية التالية: »ماذا 
لو كانت أمك؟«. كانت مارش تهدف من خالل ذلك إىل إضفاء الطابع الشخيص عىل القضية، وجعل 
الجمهور يشعر أنها قضية تؤثر عىل كل فرد يف املجتمع، وبالتايل كل لديه املسؤولية يف الكفاح ضده.

قام السباق بأنشطته املختلفة ببعث العديد من الرسائل: كان له بعد تعليمي خاصة بالنسبة ملن مل 
يكونوا منخرطني يف املكافحة العنف ضد املرأة أو مل تكن لهم دراية بواقع العنف ضد املرأة يف لبنان. 
يف نهاية الفيلم مل يصدق الناس أن مشهد العنف األرسي كان مجرد متثيلية وكانوا رافضني متاما ملا 

يحصل أمامهم، كام أن العديد من الذين شاهدوا الفيلم ساندوا شعار مارش »نحن ال نهزم«.
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الرشاكات وإرشاك أصحاب الشأن 
املرأة  والدفاع عن حقوق  للمحاربة  أخرى  مارش مشاريع  اعتمدت  التعبئة،  إىل حمالت  إضافة 
يف لبنان. عملت مارس بشكل وثيق مع العديد من املنظامت، ال سيام منظمة كفى، التي كانت 

املنظامت الرائدة يف املنارصة إلصدار قانون يحمي النساء من العنف األرسي. 

وبذلك فان املامرسة جزءا من برنامج متكني املرأة »أكيد ميكنها« وهو مبادرة مشرتكة بني املعهد 
الدميقراطي الوطني، مارش، املركز العريب للتنمية ونساء رائدات. لعبت مارش دورا رئيسيا يف اختيار، 
تدريب ودعم املشاركني الذين وقع اختيارهم حيث ركزت مارش بالدرجة األوىل عىل تنمية املرأة 

وتعزيز قدراتها ووقع االختيار عىل 75 امرأة من ديانات مختلفة وانتامءات سياسية متنوعة. 

طوال الجلسات، رعت مارش حوار بناء لخلق إجامع حول أساليب حل املشكلة. متثلت األهداف 
األساسية لهذا املرشوع يف: 1( مساعدة النساء يف لبنان عىل تجاوز االنقسامات السياسية والدينية 
املرأة يف  السيايس. 2( تعزيز مشاركة  من أجل تطوير االسرتاتيجيات واملبادرات عىل املستوى 

القضايا الرئيسية. 

العوامل الحاسمة للنجاح والتحديات. 
متثل العامل الحاسم يف أن الفيلم التمثييل واسرتاتيجيات الحملة مل ينطويا عىل مطلب معني، بل ترك 
املجال للجمهور الختيار الكيفية التي ينبغي أن تعالج بها هذه املسألة. وكان رد الفعل العفوي من 
الجمهور أن يسأل: ماذا فعلت الحكومة لحامية املرأة؟. أثار هذا السؤال جدال ومناقشات عامة حول 
قانون العنف األرسي دون أن يكون كجزء من مقرتحات من الحملة، مام ترتب عنه إدراك الحاجة 

إىل قانون منظم نتيجة لزيادة وعي الناس وتغري مواقفهم.

يف حني أن الدعوة إىل صياغة قانون األرسة بدأت يف عام 2008، ساعد السباق مع أنشطته املختلفة يف 
ترسيع اعتامد الحكومة للقانون الذي أىت بعد شهر من السباق الذي جرى تنظيمه يف مارس 2014.

التـــــــــــأثري 
تم يف املقام األول استهداف املجموعة املشاركة يف السباق، ثم ويف وقت الحق، ساعد الفيلم أيضا 
يف التأثري عىل صناع القرار اللبنانيني ودفعهم إىل اعتامد قانون بشأن العنف األرسي وأن يكونوا 
أكرث دعام للنساء املعنفات. إضافة إىل ذلك، أنشأ األمن العام اللبناين وحدة خاصة لتلقي املكاملات 
واملطالبات ممن هن يف حاجة للمساعدة من النساء. تناولت املامرسة نجاح استخدام وسائل اإلعالم 
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االجتامعية والحمالت اإلعالمية يف تسليط الضوء عىل قضية إنسانية التي تم إحياءها ليس فقط عىل 
املستوى الوطني أو املحيل ولكن أيضا عىل املستويني اإلقليمي والدويل.

تم تكرار فكرة الفيلم التمثييل يف بلدان مختلفة ومن املثري لالهتامم، انتشار الفكرة عىل نطاق واسع 
وصل إىل اليابان حيث ألهمت املامرسة املنظامت غري الحكومية لتكرارها وتكييفها مع السياق يف 
بلدانهم وهو ما يدل عىل أن املامرسات الجيدة ميكن تكرارها خارج السياق الذي تم تنفيذها فيه 

أوال وأن األفكار الناجحة ميكنها السفر بعيدا وبرسعة. 

قـياس التـأثري: 
تم مشاهدة الفيلم ومشاركته عىل الوسائط االجتامعية ألكرث من 900 ألف مشاهدة؛ كام انه جذب 
تغطية وطنية إعالمية واسعة وتبعه العديد من حمالت نبذ العنف املنزيل ومنارصة حقوق اإلنسان 
واملساواة بني الجنسني. تقوم مارش يف عيد األم من كل سنة بإطالق حملة جديدة تتحدث بصوت 

النساء الاليت تم إسكاتهن.

الدروس املستفادة: 
•  الصورة املرئية للرسالة: الدرس األول املستفاد من هذه الحملة »صورة تغنيك عن ألف كلمة«. هذا 

ما تجىل بوضوح يف ردود الفعل عىل الفيلم، خصوصا مع التأثري عىل وسائل اإلعالم االجتامعية.
•  وسائل اإلعالم االجتامعي ليس له حدود أو تاريخ انتهاء: أسهم استخدام وسائل اإلعالم االجتامعي 
يف نرش الرسالة إىل جمهور أوسع ويف دعم هذه الفكرة، حيث تواصلت مشاهدة الفيلم بعد أكرث 

من عام من النشاط.
•  إرشاك مختلف فئات املجتمع: تم إنجاز هذا العمل عىل مستوى القاعدة الشعبية قبل الذهاب 
إىل الشارع، باعتبار إرشاك عامة الناس مرحلة هامة قبل البدء يف أي مامرسة. زادت األنشطة التي 
جرت قبل السباق من تفاعل وعدد املتظاهرين، وهو ما بعث برسالة مدوية للحكومة عىل أن 

العنف املنزيل ضد املرأة غري مقبول.
•  العمل الدائم يف اطار تحالفات مع اآلخرين: العمل يف تحالفات عزز الرسائل واملطالب واألهم 
من ذلك، أنه ساهمت يف خلق مجموعة متنوعة من األنشطة التي جذبت مجموعات مختلفة 

من املجتمع - الشباب، األطفال، النساء، وصانعي السياسات ووسائل اإلعالم.
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املمارسة 3:

النساء الفلسطينيات في عيون شبابهم

مركز القدس للنساء )JCW(، فلسطني.

ملخص املامرسة:
ال يزال العنف القائم عىل النوع االجتامعي موضوعا محظورا يف املجتمع الفلسطيني. ولذلك، 
يرى مركز القدس للنساء انه ولكرس هذا الحظر يجب تناول موضوع العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف املحادثات اليومية بني الناس، كام يرى عالوة عىل ذلك انه ولتتمكن النساء من 
العيش بكرامة، يجب القبول بحقوق املرأة عرب األجيال والجنس والحدود. وإدراكاً منه بوجود 
العديد من املامرسات واملبادرات بشأن قضية العنف الجنيس يف فلسطني وبالنظر إىل تأثرياتها 
محدودة للغاية عىل األرض وعىل واضعي السياسات، قام مركز القدس للنساء بوضع مامرسة 
يقودها الشباب تهدف إىل إرشاك الشباب يف مكافحة العنف الجنيس وتوليد الدعم من واضعي 
السياسات، واألهم من ذلك، إرسال رسالة إىل الناجني من العنف الجنيس بأنهم ليسوا وحدهم 
يف هذه املعركة. استغلت املامرسة مجموعة من األنشطة راوحت بني ورش العمل، املناقشات، 

التوثيق، إنتاج فيلم وثائقي وشهادات لحاالت العنف الجنيس.

الخلفية والتحليل السياقي 
عىل غرار البلدان األخرى يف املنطقة، يستند النظام القانوين الفلسطيني عىل التعددية، حيث 
يتم التعامل مع القوانني املدنية وقضايا األرسة بشكل منفصل. بقيت القوانني األردنية متبعة 
يف األرايض الفلسطينية املحتلة إىل حدود سنة 1993، ثم ومنذ التوقيع عىل اتفاق اوسلو سنة 
1993 والذي تم من خالله االعرتاف بالسلطة الفلسطينية كهيئة رسمية مع حكومة لتويل شؤون 
األرايض الفلسطينية املحتلة، شهدت القوانني املدنية العديد من اإلصالحات. لكن وعىل الرغم 
من بعض اإلصالحات فيها، استمرت القوانني األرسية يف اجرتار القوانني الواردة يف قانون األحوال 

الشخصية األردين فيام يتعلق بقضايا األرسة. 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي لديه أوجه متعددة يف فلسطني، فمن جهة يتعرض الرجال 
والنساء إىل عدة أنواع من االنتهاكات اليومية عىل أيدي القوات العسكرية اإلرسائيلية، وغالبا ما 
يتم التحقيق معهم واعتقالهم بشكل تعسفي وسوء معاملتهم. من ناحية أخرى، العنف الجنيس 
يأخذ أشكاال مختلفة داخل األرسة فقد كشف املسح الفلسطيني حول العنف األرسي )2006( 
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أن 10.9 يف املائة من النساء املتزوجات تعرضن للعنف الجنيس. بلغت نسبة التعرض لإلساءة 
الجسدية 23.3 يف املائة بني النساء يف فلسطني. حاليا، فلسطني ال يوجد لديها القانون ينص عىل 
تدابري محددة لحامية النساء الضحايا/الناجيات من العنف، كام ال توجد مالجئ حكومية للنساء 
الضحايا/الناجيات من العنف، عىل الرغم من أن اعتبار القانون واملالجئ كأهداف ذات أولوية 

يف اإلسرتاتيجية املعتمدة يف مكافحة العنف ضد املرأة.

مركز القدس للنساء
تأسس مركز القدس للنساء سنة 1990 للدفاع عن حقوق النساء الفلسطينيات وتعزيز دورهن يف 
بناء املجتمع والدولة ويف عملية السالم، مع العمل عىل وضع حد لالضطهاد والنتهاكات حقوق 
الفلسطيني.  املجتمع  أفراد  جميع  ضد  اإلنسان 
للنساء جاهدا لخلق سياق  القدس  ويسعى مركز 
فرص  عىل  الحصول  من  فقط  ليس  املرأة  ميكن 
عىل  التأثري  عىل  القدرة  من  أيضا  ولكن  متساوية 
جميع جوانب املجتمع باعتبارها عنرصا الغنى عنه 
دور  تعزيز  حقيقية.  لدميقراطية  األساس  لتشكل 
نهاية  يف  لها  سيتيح  العاملة  القوى  يف  الكامل  واالندماج  السياسية  ومشاركتها  القيادي  املرأة 

املطاف فرص الوصول لدوائر السلطة، وعمليات صنع القرار ومجاالت بناء السالم1.

وضع مركز القدس للنساء األهداف األربع التالية: 
• حامية وتعزيز حقوق املرأة الفلسطينية ومكانتها.

• تدريب وتثقيف املرأة الفلسطينية لتشجيعها وتعزيز أنشطتها يف النشاط املجتمعي والسيايس.
• الدعوة إىل احرتام حقوق اإلنسان، ووضع حد لالحتالل وإقامة سالم عادل ودائم.

• رفع مستوى الوعي محليا ودوليا حول انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها قوات االحتالل 
اإلرسائييل ضد الفلسطينيني، مع الرتكيز بشكل خاص عىل النساء.

نطاق املامرسة واألهداف: 
بدأت املامرسة »نساء فلسطني يف عيون شبابها« يف جانفي 2012 وتواصلت إىل ديسمرب 2014 

1 مركز القدس للنساء، التقرير السنوي 2012، موجود عىل:

www.j-c-w.org/templates/rhuk_solarflare_ii/annualreports/JCW_Annual_Report_2012.pdf 

متكني الشباب ليكونوا عنارص 
فاعلة يف إيجاد وسائل عميقة 

وإبداعية ملحاربة العنف القائم 
عىل النوع االجتامعي
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بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. ومتثلت الخطوة األوىل للمامرسة يف تدريب حول النوع 
االجتامعي والتنمية استهدف طالب الجامعات من الذكور واإلناث. ومن خالل هذا التدريب، 
يصبح الطالب عىل دراية باملفاهيم األساسية للنوع االجتامعي، املساواة واإلنصاف بني الجنسني، 

الحقوق اإلنسانية للنساء والفتيات والتنمية. 

اسرتاتيجيات املنارصة: التعامل مع املناهضة 
كانت أنشطة املنارصة والضغط الذي قام بها مركز القدس للنساء مبتكرة يف نواح كثرية، فهذه 
املبادرة تسلط الضوء عىل االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة من خالل العمل مع الشباب وهو 
ما يجعل النساء أكرث قدرة عىل كسب التعاطف. ويسعى مركز القدس للنساء أن يجعل الشباب 
يربزون فهمهم لحقوق املرأة والعنف القائم عىل النوع االجتامعي من خالل كتاباتهم اإلبداعية 
وبث أفكارهم. وهو ما يساعد يف فهم فئة رئيسية من املجتمع فضال عن تشجيع ومتكني الشباب 

ليكون عنارص فاعلة يف إحداث التغيري والوعي بالقضية. 

األنشطة والعمليات
تم تصميم التدريب ليشتمل عىل تطبيق عميل يقوم فيه الطالب برتجمة ما تعلموه إىل واقع، 
وقد طلب من الطالب أن يكتبوا القصص تعكس ما تعلموه يف مجال الحقوق اإلنسانية للمرأة 
الطلبة من  العنف االجتامعي. فمن خالل استخدام القصص، متكن  القائم عىل  العنف  وخاصة 

إدراك مفهوم العنف القائم عىل النوع االجتامعي بشكل 
ملموس، الواقع التي يواجهها الرجال والنساء فهم السياق 

الخاص بهم نتيجة لذلك.

إلنتاج  القوية  القصص  انتقاء  يف  الثالثة  الخطوة  متثلت 
تفاعلية  وكوسيلة  الجنيس  العنف  قضية  بشأن  الجمهور  لتوعية  استخدامه  تم  وثائقي،  فيلم 
للحملة ضد العنف الجنيس يف فلسطني. وكان أيضا مبثابة أداة للدعوة لرفع الوعي لدى الجمهور 
املحيل، الوطني والدويل. أقامت الحملة العديد من االجتامعات مع الهيئات السياسية وأنشأت 
وثائق حقائق، فيديوهات وملصقات تم توزيعها عىل نطاق واسع. ووضعت امللصقات الثالثة 
املختلفة يف املنظامت املجتمعية، املدارس، مراكز الشباب،املقاهي واملساجد يف القدس الرشقية 
والضفة الغربية. إضافة إىل ذلك، ساهم هذا العمل يف الحوار السيايس النقدي وتغيريات كبرية 

يف القوانني التي تركز عىل العنف ضد املرأة.

تهدف الدورات التدريبية 
إىل سد الفجوة بني النظري 
والتطبيقي.
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الرشاكات وإرشاك أصحاب الشأن 
كانت وزارة شؤون املرأة أحد الرشكاء الرئيسيني الذين تعاون معهم مركز القدس للنساء، حيث 
الوزارة عىل  املرأة، كام عقدت أكرث من 20 جلسة مع  السياسات لقضايا  كانت مكلفة بوضع 
القدس  مركز  وأصبح  املرشوع،  فرتة  امتداد 
من  واسعة  شبكة  يف  عضوا  أيضا  للنساء 
فلسطني  يف  عملت  التي  النسائية  املنظامت 
عىل قضايا العنف الجنيس، من خالل التعاون 
خاصة مع من يسعون لتغيري القوانني لحامية 
للنساء  القدس  مركز  أصبح  وأخريا،  النساء. 
تعمل  التي  تونس  عائشة يف  عضوا يف شبكة 
عىل قضايا العنف الجنيس يف الرشق األوسط، والتي هي جزء من حوار سيايس أكرب عىل الكيفية 
التي ينبغي بها اإلمساك بحقوق املرأة عىل املستوى اإلقليمي. هذه الشبكات والرشاكات وضعت 

أدوات قوية للوصول إىل الفئات املختلفة وإرشاك املجتمع ككل يف مكافحة العنف الجنيس.

العوامل الحاسمة يف النجاح والتحديات 
مكنت مشاركة الشباب من خالل مجموعات الدعم من األقران من حشد الشباب اآلخرين يف 
املرشوع وشجعت الكثريين عىل تبادل الخربات. ومن بني التحديات كان إقناع الطالب باملشاركة 
واملساهمة يف املرشوع مبا أن العنف الجنيس يعترب مسألة عائلية حساسة بالنسبة للكثريين منهم 
القضايا.  التحدث عن هذه  الراحة يف  الشباب يحس بعدم  العديد من  النحو، كان  وعىل هذا 
شجع التغلب عىل مشكلة وجود شباب من شبكة مركز القدس للنساء للمشاركة يف املرشوع 
يف املرحلة األوىل، الشبان اآلخرين عىل أن يحذوا حذوهم. وساهم التواصل وتبادل املعلومات 
بصفة ندية يف زيادة عدد الطالب الذين كانوا عىل استعداد ملشاركة وتبادل ما لديهم من معارف 
أدركوا  قد  الطالب  أن  املشاركة  هذه  نتائج  وكشفت  الجنيس،  العنف  حول  وخربات  ومشاعر 

أهمية هذه املامرسة وأصبحوا أكرث وعياً بهذه املسألة من السابق. 

عملت مجموعات مختلفة مع صانعي القرار عىل قضايا محددة وكانت هناك لقاءات مع مكتب 
وزارة  عملت  الرشف  جرائم  وخاصة  الجنيس،  بالعنف  الصلة  ذات  القضايا  بخصوص  الرئيس 
شؤون املرأة مع مركز القدس للنساء والشبكة إلبراز هذه القضايا للعيان عىل مستوى سيايس 
أكرب. التقى اتحاد املرأة، والذي يعترب مركز القدس للنساء جزءا منه، أيضا مع وزير شؤون املرأة 
القوانني  يف  كبرية  تغيريات  إىل  تؤدي  أن  يف  املشاركة  وساعدت هذه  الجنيس.  العنف  ملناقشة 

مكنت مشاركة الشباب من خالل 
مجموعات الدعم من األقران من 

حشد الشباب اآلخرين يف املرشوع 
وشجعت الكثريين عىل تبادل 

الخربات.



59

التقارب مع مكاتب حكومية محددة  املرأة واالنتهاكات. ساعد  املتعلقة بحقوق  والترشيعات 
والتشديد عىل بعض القضايا التي تهم الحكومة عىل إقامة حوار واسع بني املؤسسات.

التأثـري 
استطاع هذا املرشوع تسليط الضوء عىل قضية العنف الجنيس ومكن وجود شباب يتحدثون عن 
املوضوع من جلب وجهة نظر مختلفة ملا تواجهه ضحايا العنف حيث كانت النساء املترضرات 

من القضية قادرات عىل الشعور بالدعم والتضامن من مختلف الفئات. 

ركز مركز القدس للنساء من خالل هذه الحملة عمله عىل التعديل يف جزء من القانون الجزايئ 
ينص عىل التساهل مع مرتكبي جرائم الرشف. تم يف نهاية املطاف تعديل هذا القانون وأصبحت 
جرائم الرشف يعاقب عليها القانون. عالوة عىل ذلك ومن خالل املنارصة، أنشأ الرئيس لجنة 
قانونية مهمتها إجراء مراجعة شاملة لجميع الفصول الواردة يف الترشيعات املتعلقة بالتمييز 

ضد املرأة، وإجراء التعديالت القانونية الالزمة.

قـيـاس التأثري: 
أخرى  عمل  تيارات  من  الناس  من  مجموعات  عىل  االعتامد  من  للنساء  القدس  مركز  متكن 
التكتيك محفوفا بخطر  العثور عىل أعداد كافية من املشاركني. ومع ذلك، كان  لتخطي عقبة 
تأثر مجموعة صغرية من الناس فقط بالعديد من الحمالت وتضييق نطاق تأثري املنظمة بشكل 
عام حيث انه من الرضوري تقييم خطر املتعلق بضامن متتع الحمالت مبا يكفي من االجتذاب 
والتأثري عىل املستويني االسرتاتيجي والتشغييل للمنظمة، وهو درس يستفاد منه ليس فقط يف 

تصميم إسرتاتيجية املنارصة ولكن أيضا يف مدى أهمية اإلعداد والبحوث يف خلق اإلسرتاتيجية.

الدروس املستفادة 
• وجوب البدء يف اإلعداد بصفة مبكرة وإعطاء الوقت الكايف للمامرسة إلحداث التغيري. 

•  يستلزم إيصال رسالة أو موضوع بشكل واضح التعبري عنه وتكراره طوال الحملة لضامن تبليغ 
الرؤية بكفاءة وفعالية.
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املمارسة 4:

زيادة الوعي باملساواة بني اجلنسني ملكافحة عنف الشريك احلميم

الشبكة األوروبية ملناهضة العنف، اليونان 

ملخص املامرسة 
إن مقاربة زيادة الوعي باملساواة بني الجنسني ملكافحة عنف الرشيك الحميم هي عبارة عن 
مجموعة من اإلجراءات املنسقة والتدخالت يف املدارس. تسرتشد هذه املقاربة مبواد تعليمية 
مصممة بشكل خاص وومطورة الستهداف املراهقني الذين كانوا ضحايا أو مرتكبني لعنف الرشيك 
الحميم أو العنف الجنيس أو من هم معرضون بشكل أكرب ليكونوا من ضحاياه أو مرتكبيه يف 
املستقبل. هذه املامرسة تضم عدة بلدان حيث تم تنفيذها يف اليونان، النمسا، كرواتيا، أملانيا، 
قربص ورومانيا واسبانيا. الهدف من ذلك هو دعم تطوير عالقات صحية ومتساوية بني الجنسني 
والوصول إىل عدم تسامح املطلق مع العنف. يتحقق ذلك من خالل رفع مستوى الوعي لدى 
املراهقني حول؛ خصائص العالقات الصحية والغري صحية؛ تحدي املواقف النمطية بني الجنسني 
باالعتداء  الجنسني  بني  السلطة  يف  املساواة  عدم  يرتبط  كيف  اجتامعيا؛  املفروضة  وأدوارهام 
الجسدي، الجنيس والنفيس ضد النساء والفتيات؛ ومن خالل اقرتاح السبل التي متكن املراهقني 

من املساهمة يف الوقاية من جميع أشكال العنف الجنيس1.

الخلفية والتحليل السياقي 
يعترب عدم املساواة بني الجنسني والعنف ضد املرأة عىل حد السواء من الظواهر العاملية، كام 
أن أوجه الالمساواة بني الجنسني الحالية واملستمرة داخل البنية املؤسساتية عىل غرار التعليم، 
األرسة، واألطر القانونية وهكذا دواليك، هي واحدة 
من األسباب الرئيسية للعنف ضد النساء والفتيات. 
فان  جدا،  القليلة  االستثناءات  بعض  من  فبالرغم 
البنية املجتمعية يف جميع البلدان األورو-متوسطية 
ال تزال أبوية بدرجة أكرب أو أقل، لذلك ترى الشبكة 
األوروبية ملناهضة العنف أن الطريق الوحيد نحو تحقيق املساواة بني الجنسني يرتكز عىل هدم 

املواقف النمطية بخصوص النوع االجتامعي لدى األطفال يف مرحلة مبكرة.

1 معلومات كاملة عن املرشوع واملنظمة املنفذة:

http://www.gear-ipv.eu/the-gear-against-ipv-ii-project/the-gear-against-ipv-approach 

املقاربة املرتكزة عىل املشاركة 
يف وضع سلسلة اإلجراءات 

استنادا إىل السياقات الوطنية
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الشبكة األوروبية ملناهضة العنف

الشبكة األوروبية ملناهضة العنف هي منظمة غري حكومية تأسست يف عام 2006، ومقرها يف 
أثينا، اليونان. تم تصور مقارباتها استنادا عىل البحث العلمي الرتبوي وعىل منظور قائم عىل 
تطوير  قبيل  من  أنشطة  من خالل  مبهمتها  العنف  ملناهضة  األوروبية  الشبكة  تقوم  الوقائع. 
املواد التعليمية والتوعوية ؛ تنفيذ أنشطة التوعية؛ تدخالت وقائية تستهدف املراهقني؛ حلقات 
دراسية تدريبية تستهدف املهنيني من مختلف التخصصات )املريب، املعلمني، الصحة، والصحة 
الضحايا  املنزيل وإحالة  العنف  املعلومات لضحايا  توفري  املهنية(؛  االجتامعية  والرعاية  العقلية 
مبنع  أنشطتها  ترتبط  التي  املنظامت  من  وإنشاء شبكات  املشورة،  تقديم  ومراكز  املالجئ  إىل 

ومكافحة العنف املنزيل2.

نطاق املامرسة واألهداف 
الحميم إىل إضفاء  الجنسني ملكافحة عنف الرشيك  الوعي باملساواة بني  تهدف مقاربة زيادة 
صيغة رسمية للتصدي املمنهج لعنف الرشيك الحميم يف املدارس أو غريها من األماكن حيث 

استهدفت الطالب املراهقني، املعلمني، املنظامت املهنية وصناع القرار.

متثلت الخطوة األوىل من املرشوع يف بناء قدرات املنظامت الوطنية الرشيكة يف تطوير الحزم 
املرحلة،  يف هذه  واملعلمني.  املراهقني  مع  العمل  وورش  التدريبية  والدورات  الندوات  لتنفيذ 
أنتجت املنظامت الرشيكة حزمة وطنية اعتمدت عىل منهجية حزمة التدريب الرئيسية للشبكة 
األوروبية ملناهضة العنف وعدلت الوسائل بطريقة تعكس السياقات واالحتياجات. قامت الشبكة 
األوروبية ملناهضة العنف باإلرشاف عىل إصدار الحزم الوطنية وبرصد عمليات التنفيذ. يف هذه 
املرحلة وضعت اللمسات األخرية لحزمة رئيسية و7 حزم وطنية لزيادة الوعي باملساواة بني الجنسني 
ملكافحة عنف الرشيك الحميم، وهي حزم تعليمية كاملة جاهزة لالستخدام وتحتوي عىل كافة 
املعلومات الالزمة للعمل مع الطالب واملعلمني وغريهم من الفئات املستهدفة. تتضمن هذه الحزم 
عىل املعلومات، املنهجية ووصف متدرج للعملية املقرتحة حول كيفية تنظيم حلقات التدريب 
للمعلمني )الكتيب 2(، واملراهقني حلقات العمل لرفع الوعي )الكتيبات 3 و4(. الفئة املستهدفة 
الطالب والطالبات لحضور سلسلة من  الثانوي، حيث متت دعوة  التعليم  األوىل كانت طالب 
األنشطة التي تقييم وتتحدى الصور النمطية واملعتقدات املتوارثة ثقافيا حول النوع االجتامعي. 

2 املزيد من املعلومات حول الشبكة األوروبية ملناهضة العنف:

 http://www.antiviolence-net.eu/aboutus_EN.htm
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تناولت األنشطة أسئلة متعلقة بالفروق بني الذكور واإلناث، وكيف تم بناء واستنساخ الفروق 
الفردية للتأكيد عىل خصائص تفوق أحد الجنسني عىل اآلخر. وبذلك تعرض الطالب لنظريات 
البناء االجتامعي وتعلموا كيفية التمييز بني الصفات البيولوجية والصفات املصاغة اجتامعيا. وتم 
خالل هذه العملية متكني الطالب باملعارف واألدوات لهدم الصور النمطية بني الجنسني وهو ما 
ساهم بدوره يف تغيري املواقف تجاه العنف ضد النساء والفتيات.الفئة املستهدفة الثانية ضمت 
األخصائيني  )مثل  املدريس  الوسط  يف  العاملني  املهنيني  من  وغريهم  الثانوية  املدارس  معلمي 

النفسيني واالجتامعيني( لبناء قدراتهم يف تنفيذ تدخالت بني الطالب.

اسرتاتيجيات املنارصة: التعامل مع املناهضة 
• التعلم باملامرسة: هذه اإلسرتاتيجية تهدف إىل تثقيف الطالب من خالل تعريضهم ألنشطة 
اكتشاف  من  لهم  حياتهم، كام سمحت  وتأثريها عىل  مواقفهم  وتفاعلية الستكشاف  تجريبية 
ومامرسة املهارات الحياتية التي متكنهم من تطوير عالقات 

خالية من العنف واالستغالل.

من  ذلك  تحقق  وقد  واسع:  لجمهور  الوسائل  توفري   •
خالل توفري الوسائل الجاهزة لالستخدام للتدخل تستهدف 

املعلمني واملراهقني، واملهنيني، وصناع القرار.

• إدماج مقاربة زيادة الوعي باملساواة بني الجنسني يف املناهج املدرسية: إىل جانب تعزيز البيئة 
التعليمية وتشكيل ردود للحامية والوقاية، فإدماج املقاربة يف املناهج املدرسية يضمن استمرارية 
املقاربة وأنشطتها التشغيلية مبا أن املعلمني ميثلون »قوة ذات مهمة « دامئة يف املدارس ميكنها 

تنفيذ مثل هذه التدخالت عىل أساس دائم.

• ربط مقاربة زيادة الوعي باملساواة بني الجنسني بتحقيق الدول وامتثالها اللتزاماتها اإلقليمية 
العنف ضد املرأة  اتفاقية مجلس أوروبا حول منع ومكافحة  املادة 14 من  والدولية، وخاصة 

والعنف املنزيل )اتفاقية اسطنبول(. 

العمليات واألنشطة

تم توسيع نطاق أنشطة املرشوع وتنفيذ الحزم الوطنية أيضا لتتجاوز املنظامت الرشيكة ومتتد 

تفكيك الخطابات حول 
النوع كأداة متكني
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الجنسني  بني  واملساواة  والتعليم  الصحة  تعزيز  مجاالت  يف  الناشطني  واملنظامت  املهنيني  إىل 
والوقاية من العنف الجنيس، فضال عن املهنيني الذين يقدمون خدمات للمراهقني الذين ينتمون 
واستهداف  تدريب  للمرشوع  األخرى  األنشطة  شملت  الخطر.  لهذا  عرضة  األكرث  الفئات  إىل 
ودمج  بتعزيز  املهتمني  السياسات  وصانعي  التعليم،  وزارات  إدارات  مثل  القرار،  صنع  مراكز 
زيادة الوعي باملساواة بني الجنسني ملكافحة عنف الرشيك الحميم يف مناهج التعليم الثانوي. 
أدى التعاون مع هذه اإلدارات إىل تعزيز التزام السلطات العامة إلدماج املساواة بني الجنسني 
يف املناهج الدراسية، وخاصة إدماج املساواة بني الجنسني واعتامد إسرتاتيجية ملنع العنف ضد 

املرأة والفتيات.

العوامل الحاسمة يف النجاح والتحديات 
تحقق النجاح إىل حد كبري من خالل التعاون الوثيق بني املنظامت الرشيكة والدعم الذي قدمته 
الشبكة األوروبية ملناهضة العنف يف جميع مراحل العملية ابتداء من تطوير الحزم إىل تنفيذ 

أنشطة املرشوع.

أدى رصد املرشوع من خالل آلية متطورة إىل نتائج ملموسة أيضا، وقد تضمنت مناذج التقارير 
املنتظمة وقوائم املراجعة، ومجموعات الرتكيز، االجتامعات وجها لوجه والتواصل عرب رسائل الربيد 
اإللكرتوين. وساعدت االستبيانات القبلية والبعدية للمشاركني يف التدريبات أيضا يف تحسني الوسائل 
بشكل مستمر، مام أدى إىل تعزيز الوسائل باستخدام مقاربة أكرث تشاركية. وأظهرت نتائج الدراسة 
التقييمية أن هذه األنشطة كانت فعالة للغاية ونالت التقدير من قبل املشاركني من مختلف 
الفئات املستهدفة. ترجع التحديات والصعوبات أساسا إىل نقص املوارد املالية التي كانت أحيانا 

تجعل التدريب يقترص عىل رأس املال فقط أو تؤخر تنفيذ ورش عمل الطالب لفرتة من الزمن.

التأثـري 
ثقافيا ألي  املكيفة  الوطنية  الحزم  تطوير  إىل  تؤدي  أن  إرشادات ميكن  الرئيسية  الحزمة  توفر 
بلد يرغب يف تنفيذ مقاربة زيادة الوعي باملساواة بني الجنسني. وقد تم تقييم حزمة الرئيسية 
بالفعل من قبل 10 خرباء وتم تحسينها استنادا إىل مالحظاتهم. عالوة عىل ذلك، تم إصدار طبعة 
منقحة يف عام 2015 بناءا عىل الخربة املكتسبة خالل الفرتة األوىل من تنفيذ مقاربة زيادة الوعي 
باملساواة بني الجنسني يف اليونان والنمسا وأملانيا. أصبحت زيادة الوعي باملساواة بني الجنسني 
ملكافحة عنف الرشيك الحميم احد املقاربات املعروفة يف أوروبا وقد تزايدت املطالبات باستعامل 
الحزمة الرئيسية أو الحزم الوطنية يف املنطقة، وذلك ألنها واحدة من عدد قليل جدا من املقاربات 
التي تحتوي عىل وسائل وأنشطة تربط عنف الرشيك الحميم مبارشة بعدم املساواة بني الجنسني 
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كام أنها تشمل أدوات للرصد والتقييم. وقد تم تنفيذ هذه املقاربة يف اليونان منذ عام 2009، 
كام تم يف أملانيا والنمسا استخدام الحزم الوطنية منذ عام 2009 و2011 عىل التوايل وتم اعتامد 
مقاربة زيادة الوعي باملساواة بني الجنسني ملكافحة عنف الرشيك الحميم وتنفيذها يف كرواتيا، 
قربص ورومانيا واسبانيا منذ عام 2014. ستقوم الشبكة األوروبية ملناهضة العنف بتجربة هذه 
املقاربة بالنسبة لألطفال العملة املهمشني وأيضا األشخاص املهددين بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف اليونان واسبانيا سنوات 2015-2016.

قياس التأثــري:
يف  الحميم  الرشيك  عنف  ملكافحة  الجنسني  بني  باملساواة  الوعي  زيادة  مقاربة  اعتامد  يدل 
املناهج املدرسة احد املؤرشات عىل نجاح هذه املامرسة فيام يشري هذا االعتامد أيضا عىل تأثري 

ذلك عىل صناع القرار الذين اعتمدوا املنهج. 

إن تكرار املامرسة يف العديد من البلدان هو مؤرش آخر يظهر فعالية املامرسة، مرونة الوسائل 
لدى تطبيقها يف سياق آخر وصالحية مقاربة حملة زيادة الوعي باملساواة بني الجنسني ملكافحة 

عنف الرشيك الحميم.

الدروس املستفادة
•  يجب عىل املنظمة التي ستتوىل وضع الحزمة الوطنية لزيادة الوعي باملساواة بني الجنسني 
ملكافحة عنف الرشيك الحميم وتنفيذ املامرسة يف كل بلد ان يكون لديها، أ( خربة هامة 
يف مجال املساواة بني الجنسني ومكافحة عنف الرشيك الحميم والعنق القائم عىل النوع 
االجتامعي، ب( نفذت سابقا برامج ودورات تدريبية للمعلمني لفائدة املدارس، ت( لديها 

إمكانية الوصول إىل املدارس الثانوية 
• التدريب والدعم التطبيقي للمعلمني أثناء التنفيذ هو أمر بالغ األهمية لتحقيق النجاح.

•  ربط األنشطة يف هذه املامرسة مجددا بااللتزامات الدولية كان أمرا مفيدا ملامرسة الضغط 
عىل السلطات والحكومة للعمل.
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املمارسة 5:

املوقع االلكتروني لراديو صوت النساء

الجمعية الوطنية للنساء يف مجال االتصال، الجزائر

ملخص املامرسة 
النساء« سنة 2009.  راديو»أصوات  موقع  االتصال  للنساء يف مجال  الوطنية  الجمعية  أطلقت 
يستهدف هذا املوقع اإلذاعي النساء من خالل سلسلة من الربامج التي تتناول املسائل املتعلقة 
بالعنف والتمييز ضد املرأة يف مختلف املجاالت. وإضافة إىل التوجه إىل النساء وتوفري مساحة 
لهم، يهدف املوقع إىل رفع مستوى الوعي العام حول قضايا املرأة، مبا يف ذلك العنف األرسي، 
التمييز، التمثيل املنخفض يف امليدان السيايس، قانون األرسة، الصحة، العمل، وحقوق املرأة. قبل 
إطالق موقع اإلذاعة، أجرت الجمعية الوطنية للنساء يف مجال االتصال برنامجا تدريبيا مكثف 
حول القضايا املتعلقة بالعنف القائم عىل النظام األبوي وعىل النوع االجتامعي موجه للصحفيني 

وطالب الدراسات العليا، الذين تطوعوا بعد ذلك يف الربنامج وواصلوا دعمه.

الخلفية والتحليل السياقي1: 
وفقا لتقرير املقرر الخاصة حول العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه )2010(، تعرضت ما يقرب 
من 500.000 امرأة يف الجزائر ألحد أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي بشكل يومي أو 
منتظم2. وحسب التقديرات الواردة يف التقرير فان واحدة من كل عرشة نساء من اللوايت يعشن 
مع أزواجهن أو رشكائهن تتعرض»يوميا« أو »غالبا« للعنف الجسدي مثل الرضب، االحتجاز، أو 
الطرد إىل الشارع3. تشري تقارير املنظامت غري الحكومية املحلية أن العنف الجسدي ضد املرأة 
الحكومية أن ما يقرب من  التقارير  أفادت  ازدياد، حيث بني نوفمرب 2009 وأبريل 2011،  يف 
8500 امرأة كن ضحايا للعنف املنزيل منهم3500 حالة إيذاء بدين،2500 حالة اعتداء عنيف، 

1 يرجى االطالع عىل مامرسة عدد 2 من القسم 3 لتحليل النظام القانوين يف الجزائر ومتثيل املرأة يف الحياة 
السياسية.

2 مفوضية حقوق اإلنسان، ياكني ارتورك، تقرير املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، 
 Add. No. 2, UN Doc. A/HRC/7/6/Add.2,  ،7 الجلسة  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  املتحدة  لألمم  التابعة 

2010، وهي متاحة عىل العنوان التايل:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/15YearReviewofVAWMandate.pdf 

3 املرجع السابق
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التحرش  يعترب  للقتل4.  تعرضن  و100  جنيس  تحرش  حالة  و600  جنيس،  اعتداء  حالة   1000
الجنيس أيضا مشكلة كبرية يف الجزائر وقد تم تحقيق خطوة هامة يف مكافحة التحرش الجنيس 
سنة 2004 عندما اعتمدت الحكومة حكام جديدا يف قانون العقوبات يجرم التحرش الجنيس5. 
إال انه وعىل الرغم من تجرميه، ال يزال هناك حاالت من التحرش الجنيس ال يتم اإلبالغ عنها. 
يبقى التهديد املستمر من األصولية الدينية احد العقبات الرئيسية لتحقيق املساواة بني املرأة 
والنهوض بها يف الجزائر حيث كانت النساء ملا يقرب من ثالثة عقود هدفا لعنف وقمع األصولية 

التي لديها أيضا تأثري عميق عىل سياسات الدولة6.

الجمعية الوطنية للنساء يف مجال االتصال 
تأسست الجمعية الوطنية للنساء يف مجال االتصال يف مارس 1995 مع أربعة مكاتب إقليمية 
ومكتب تنفيذي يف الجزائر وتتمثل أهدافها يف توعية ورفع مستوى الوعي حول ظروف ووضع 
املرأة يف عمليات صنع  وانخفاض متثيل  للمرأة  السيايس  التهميش  العمل عىل مكافحة  املرأة؛ 
القرار؛ تعزيز حقوق املرأة يف التعبري يف جميع أشكاله؛ وتنظيم أنشطة لكسب التأييد والدعوة 

إىل تحقيق حقوق املواطنة الكاملة للمرأة7.

بحلول عام 2011، أصبح للجمعية الوطنية للنساء يف مجال االتصال 20 فرعا يف جميع مناطق 
الجزائر وهي تركز بشكل كبري عىل وسائل اإلعالم بوصفها أداة للمنارصة. فمن خالل اإلذاعة 
عىل االنرتنت، تعمل الجمعية الوطنية للنساء يف مجال االتصال عىل نرش منتجات أعامل املرأة 
يف مختلف املجاالت. تجري املنظمة كذلك حمالت توعية وحلقات تدريب يف مجاالت الصحة 
وحقوق املرأة. واستكامال لهدف متكني املرأة من التعبري عن همومها وقضاياها، تقوم الجمعية 
الوطنية للنساء يف مجال االتصال بسد الفجوة فيام يتعلق بتزويد الجمهور مبعلومات أخرى غري 

التي تقدمها وسائل اإلعالم اململوكة للدولة وتلك التي تخضع للدولة.

التقرير القطري حول مامرسات حقوق اإلنسان لعام 2009، الجزائر، املنشور  4 وزارة الخارجية األمريكية، 
يف11 مارس 2010 اطلع عليه يف25 ديسمرب 2011( متاح عىل العنوان التايل:

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136065.htm 

5 املرجع السابق
 6 الجزائري،  األرسة  قانون  لتحرير  الحديثة  محاوالت  أهمية  عدم  فارغة:  إشارات  كراوثر،  لويرسون  آن   6

WMMJWL 611، ربيع سنة 2000، وهي متاحة عىل العنوان التايل:

http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1229&context=wmjowl 

7 املرجع السابق
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نطاق املامرسة واألهداف
يتناول  اإلنرتنت  عرب  إذاعية  محطة  هو   2009 سنة  إطالقه  تم  الذي  النساء«  »أصوات  راديو 
القضايا ذات الصلة بجميع أشكال العنف والتمييز ضد املرأة، سواء كان ذلك يف مجاالت الصحة، 
التعليم، العمل، السياسة وداخل األرسة. وهو مصدر مستقل للمعلومات يعطي صوتا للنساء 
الاليت مل تتح لهن الفرصة للتعبري عن أنفسهم يف وسائل اإلعالم، كام انه يتناول موضوعات محرمة 

نادرا ما تتم مناقشتها يف وسائل اإلعالم األخرى.

اسرتاتيجيات املنارصة: التعامل مع املناهضة
•  كانت اإلسرتاتيجية الرئيسية باستخدام وسائل اإلعالم كأداة لتحقيق التحول االجتامعي، ويف 
املقام األول استخدام اإلذاعة عىل االنرتنت كأداة للعمل االجتامعي ووسيلة لتحقيق التغيري 

االجتامعي اإليجايب فيام يتعلق بحقوق املرأة.

•  استخدام املعلومات واملعرفة بفعالية ملواجهة التحديات وآفاق التغيري فيام يتعلق باملساواة 
بني الجنسني.

املامرسة  تناولت  اإلطار  هذا  ويف  واالتصاالت  للمعلومات  الناس  وصول  إمكانية  •  تامني 
االتصاالت كحق ومن خالل هذه اإلسرتاتيجية كان منظور االجتامعي حارضا كمبدأ أسايس 

من عملية التحول الدميقراطي. 
يف  التعددية  وتضمن  الكثريين  أصوات  خاللها سامع  من  ميكن  منصة  وتوفري  التنوع  •  دعم 

األفكار واآلراء.
•  بناء ثقافة جديدة للصحافة من خالل العمل مع فريق اإلذاعة عىل االنرتنت: يتم تدريب 
الخريجني الجدد من الصحافة يف تقنيات الصوت الرقمية ويف تطوير وبناء وإنتاج الربامج 

والتقارير واملقابالت وامللفات الشخصية عىل مواضيع محددة.
• زيادة عدد الصحفيات النساء وكرس الصور النمطية حول النوع االجتامعي يف وسائل اإلعالم.

• الرشاكات وإرشاك أصحاب الشأن

عقدت الجمعية الوطنية للنساء يف مجال االتصال رشاكات مع مجموعة متنوعة من منظامت 
أن  يلوح  حيث  واملستقلة  األكادميية  اإلعالمية  واملؤسسات  الدولية  واملنظامت  املدين  املجتمع 

الرشاكات ساهمت يف توسيع نطاق الراديو وامتداده.

العمليات واألنشطة
وحلقات  العمل  ورش  من  العديد  بعقد  االتصال  مجال  يف  للنساء  الوطنية  الجمعية  بدأت 
التدريب للصحفيني بهدف تغيري مواقفهم وبناء مهاراتهم يف رسد القصص، وقام فريق اإلذاعة 
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عىل شبكة اإلنرتنت أيضا بتدريب الخريجني الجدد يف مجال تقنيات الصوت الرقمية ويف تطوير 
وإنتاج برامج مختلفة تتعلق مبعالجة العنف ضد املرأة وحقوق املرأة.

للنساء  الوطنية  الجمعية  قامت  وقد 
شبكة  بتأسيس  أيضا  االتصال  مجال  يف 
املتعلقة  القضايا  يف  الخرباء  املهنيني  من 
بني  واملساواة  املرأة  ضد  بالعنف 
املدين  املجتمع  نشطاء  ومن  الجنسني 
وحقوق اإلنسان الذين يقدمون التحاليل 
الربامج،  ويساهمون يف املناقشات خالل 
كام واصلت يف تطوير النقاش مع الصحفيني امللتزمني بتغيري املواقف األبوية وركزت بشكل خاص 
عىل الخطاب الديني األصويل. حيث واصلت من خالل املناقشات والربامج تثقيف أفراد املجتمع 

املدين وتحدي الرأي العام واملؤسسات العامة حول وضعية املرأة يف الجزائر.

العوامل الحاسمة يف النجاح والتحديات 
يتمثل احد الجوانب الفريدة بشكل خاص لهذه املامرسة يف أن اإلذاعة هي األوىل من نوعها يف 
املنطقة التي تتناول عىل وجه التحديد القضايا املتعلقة باملساواة بني الجنسني. تنفرد املامرسة 
التي تقدمها املحطة اإلذاعية.  املناقشات والربامج  النسائية يف مختلف  أيضا بحضور األصوات 
للنساء يف مجال  الوطنية  الجمعية  فان  الخربات واألفكار معهن،  وتبادل  املرأة  فدون مشاركة 
االتصال لن تكون قادرة عىل تحقيق مهمتها حيث أن صوت النساء املنترش يف مختلف املناطق 
يجعل املامرسة مستدامة. فغياب املنح املقدمة عطل استمرارية تدريب متطوعني جدد للراديو 
وأّخر صيانة املعدات وهذا بدوره أثر عىل جودة الصوت وحمل املوظفني واملتطوعني يف اإلذاعة 
عبئاً. فتمكني املرأة من التعبري عن قضاياها عرب وسائل غري تقليدية يوفر لها الفرصة للوصول 

والتأثري عىل طيف أوسع من فئات املجتمع.

التأثـري 

بحياتهم  التي  تتعلق  والقضايا  واالهتاممات  االنتهاكات  عن  للتحدث  فرصة  توفر  خالل  من 
الشخصية،  قصصهم  عن  التعبري  خالل  ومن  اإلعالم،  وسائل  يف  صوتا  النساء  أعطيت  اليومية، 
متكنت املرأة من توليد مناقشات حول قضايا غري مرئية يف وسائل اإلعالم من قبل. ال ميكن قياس 
أثر هذه املامرسة ألنها ميكن أن تتجاوز النساء الاليت تتصلن وتشاركن يف مداخالت عىل الراديو 

ألولئك الذين يستمعن ولكن مل يحصلوا عىل الشجاعة لالتصال.

متكني املرأة من التعبري عن قضاياها 
عرب وسائل غري تقليدية توفر لها 

الفرصة للوصول والتأثري عىل طيف 
أوسع من فئات املجتمع
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عرضت الجمعية الوطنية للنساء يف مجال االتصال منوذجا لوسائل اإلعالم اإللكرتونية املجانية، 
امللتزمة والثورية. مل تظهر معالجة املواضيع التي تعترب محرمة والتي مل يتم تناولها يف وسائل 
يتعلق  ما  نقاش  املجتمع متسامحا يف  أن يكون  املمكن  أنه من  اإلعالم من قبل فقط حقيقة 
بقضايا العنف الجنيس واالغتصاب الزوجي والعنف الجنيس بشكل عام، بل انه أيضا مستعد 
للمشاركة واالنخراط يف إيجاد الحلو. مهد ذلك الطريق ملزيد من اإلجراءات الواجب اتخاذها من 
قبل منظامت املجتمع املدين األخرى ألنها أدركت أن املجتمع بطريقة أو بأخرى أكرث جاهزية 
للتعامل مع مثل هذه القضايا. أصبحت املناقشات عىل الراديو واملشاركات املكتوبة عىل املوقع 

أيضا مصدرا للمعلومات بالنسبة ملؤسسات وباحثني وطنيني ودوليني مختلفني.

قياس التأثري: 
عىل  فقط  الراديو  اعتمد  حيث  التمويل  وجود  عدم  من  بالرغم  املامرسة  هذه  •  استدامة 

املتطوعني لفرتة من الزمن.
الكبرية فيام  الفجوة  االعتبار مللء  الراديو أخذت بعني  املنظامت مع  •  تواصل دعم وتعاون 
يتعلق بالوصول إىل النساء يف املناطق الريفية فضال عن توفري الربامج التعليمية التي تجذب 

النساء وعامة الناس. 
• املطالب التي وردت من طالب الصحافة إلرشاكهم يف دورات تدريبية والعمل الراديو.

الدروس املستفادة 
•  التخطيط والتفكري املستقبيل يف إسرتاتيجية الستدامة واستمرارية الربامج اإلذاعية فطبيعة 
الوطنية  الجمعية  الخدمة.  الطلب عىل  الحفاظ عىل  تتطلب االستمرارية من أجل  الراديو 

للنساء يف مجال االتصال
لتمرير  التدريب  الخربات يف  للموظفني واملتطوعني واملوظفني ذوي  •  تطوير منوذج تدريبي 

خرباتهم للموظفني الجدد واملتطوعني.
•  التعاون مع اآلخرين ممن لديهم خربة يف القطاع - املحطات اإلذاعية التي تعالج مواضيع 

اجتامعية - لتبادل الخربات واألفكار.



72

تشغيل حملة املساواة “5050” لرفع الوعي بأهمية املساواة بني الجنسني يف السياسات يف أوروبا

إلفريا بويجينك - جامعة الضغط النسائية األوروبية
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3  متكني املرأة واملشاركة السياسية 

املمارسة 1:

احلملة ضد التحرش اجلنسي: جعل الشوارع املصرية أكثر 

أمانا للجميع

مركز الدراسات والسياسات حول املرأة )CWSP(، بلغاريا

ملخص املامرسة
بني  املساواة  بعدم  املتعلقة  التناقضات  يف  املنتظم  التدقيق  عىل  أساسا  املامرسة  هذه  ركزت 
الجنسني يف البلديات البلغارية، فهي تهدف إىل رفع مستوى الوعي بني الجنسني وقدرة البلديات 
عىل تعميم املنظور القائم عىل النوع االجتامعي يف عملهم باستخدام أسلوب 3R ) التمثيل، 

املوارد، الواقعيات(1، تحليل النوع االجتامعي ووضع امليزانية بني الجنسني. وتضمن املرشوع:
التي  املختلفة  االجتامعي  النوع  البلديات حول منهجيات تحليل  تدريبية ملوظفي  • دورات 

ميكن استخدامها يف عملهم اليومي.
عىل  القامئة  املعلومات  جمع  من  املحلية  السلطات  لتمكني  االستقصائية  الدراسات  إجراء   •
النوع االجتامعي، وضع الخرائط وتحليل تأثري الذي يحدثه الرجال والنساء وإمكانية حصولهم 

عىل املوارد املحلية.
• تنظيم اجتامعات موائد مستديرة مع ممثلني من موظفي اإلدارات البلدية األخرى وصناع 

القرار عىل املستوى الوطني ملناقشة القضايا الوطنية املتعلقة بالنوع االجتامعي.

مركز الدراسات والسياسات حول املرأة
منذ إنشائها يف عام 2003، تقوم املنظمة بتقديم املساعدة التقنية والخدمات االستشارية للمنظامت 
غري الحكومية النسائية يف بلغاريا إضافة إىل اإلدارات العامة عىل جميع املستويات من خالل رفع 
القدرات يف مجال تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي وتطوير سياسة املساواة بني الجنسني.

يوفر مركز الدراسات والسياسات حول املرأة حلقات التدريب حول قضايا املساواة بني الجنسني 

1 ميكن االطالع عىل معلومات حول طريقة 3R عىل الرابط:

http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=495&page=4 
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ملختلف الفئات املستهدفة )الشباب والنقابات، السلطات املحلية، واألحزاب السياسية، وما إىل 
كبري  بشكل  املرأة  والسياسات حول  الدراسات  مركز  يقدمها  التي  األنشطة  بقية  تركز  ذلك(2. 
عىل رصد املساواة بني الجنسني ووضع املرأة، تعزيز الحقوق اإلنسانية للمرأة وتشجيع مشاركة 
املرأة يف الحياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والتعاون اإلقليمي. منذ عام 2006، قام مركز 
الدراسات والسياسات حول املرأة بتمثيل أكرث من 20 من املنظامت غري الحكومية والشبكات 

عرب بلغاريا كام شارك يف املجلس الوطني للمساواة بني املرأة والرجل للحكومة بلغاريا.

نطاق املامرسة واألهداف
تشجيع مشاركة  املحلية من خالل  املجتمعات  املستدام يف  التغيري  تعزيز  إىل  املرشوع  يهدف 
متوازنة للمرأة والرجل يف التنمية االجتامعية واالقتصادية للمجتمع وزيادة القدرات التحليلية 

والعملية للسلطات املحلية لتنفيذ سياسات ملموسة وموثوق بها املساواة بني الجنسني.

اسرتاتيجيات املنارصة: التعامل مع املناهضة 
وضعت هذه املامرسة إسرتاتيجية تعتمد عىل وضع السياسات لتحسني املساواة بني الجنسني 
عىل مستوى البلديات. يف الواقع، ومن خالل العمل والتعاون النشيط مع البلديات، متكن مركز 
الدراسات والسياسات حول املرأة من صياغة مقرتحات ترشيعية من أجل تنفيذ وتعزيز نقطة 
تحول ملموسة يف إدماج النوع االجتامعي باستخدام أسلوب 3R. بذلك، قدم املركز للحكومات 
والقوالب  الجنسني  بني  املعيارية  الخطابات  لهدم  محددة  سياسات  حول  اقرتاحات  املحلية 

النمطية ومن ثم تغيري مواقف املمثلني املحليني الذكور نحو املساواة بني الجنسني.

العمليات واألنشطة : 
لتحقيق أهدافه، تم من خالل املرشوع تنفيذ األنشطة التالية:

تدريب وبناء قدرات موظفي املجالس البلدية: وقد تم اختيار 20 مشاركا من 3 بلديات بلغارية 
من  شكل  اتخذت  وقد  سويديني  خرباء  مع  بالتعاون  نظمت  تدريبية  دورات   4 يف  للمشاركة 
أربع حلقات دراسية متحورت حول منهجيات مختلفة لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي 
سياسة  إدراج  عىل  أيضا  التدريب  اشتمل  للبلديات.  اليومي  العمل  يف  الجنسني  بني  واملوازنة 
املساواة بني الجنسني يف الحياة العامة، فضال عن املهارات العملية لتطبيق وسائل تعميم مراعاة 

منظور النوع االجتامعي يف عمل البلدية.

www.cwsp.bg : 2 املزيد من املعلومات حول مركز الدراسات والسياسات حول املرأة عىل الرابط
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تحليل السياسات املحلية: وأجريت سبعة استطالعات دقيقة يف املجاالت املتعلقة بالسياسات 
النوع  منظور  إدماج  سبل  الرأي  استطالعات  تطرح  حيث  االجتامعي  بالنوع  املتصلة  املحلية 
التي  االستطالعات  واستندت  املحيل.  املستوى  الجنسني عىل  بني  املساواة  وتحسني  االجتامعي 
النوع  عىل  القامئة  املعلومات  جمع  من  املحلية  السلطات  لتمكني   3Rطريقة عىل  أجريت 
االجتامعي، وضع الخرائط وتحليل تأثري املرأة والرجل، والتحقيق يف الطريقة التي يشارك من 

خاللها الرجال والنساء يف األنشطة املحلية.

الزيارات الدراسية: زار السويد موظفني بلديني بلغاريني، ليتوانيني واستونيني للتعلم من أفضل 
املامرسات والخربات من املؤسسات الحكومية واملحلية السويدية.

املناقشات واجتامعات املوائد املستديرة: أعطى إرشاك املوظفني اآلخرين من اإلدارات البلدية 
املحلية وغريها من البلديات وصناع القرار عىل املستوى الوطني الفرصة لنرش نتائج املرشوع 
وللرتويج لتجارب الخربة العملية لتحقيق املساواة بني الجنسني. سمح املؤمتر الدويل يف فيلنيوس 

بنرش التجربة عىل املستوى األورويب.

املنشورات: تم إنتاج دليل حول املساواة بني الجنسني يهدف إىل بناء قدرات موظفي البلديات، 
تم إصدار كتيبات معلومات وإعالنات عىل شبكة اإلنرتنت عىل مواقع الرشكاء.

الرشاكات وإرشاك أصحاب الشأن
الفئة الرئيسية املستهدفة، حيث ومن خالل تدريبهم 
إجراء  من  ومتكينهم  االجتامعي  النوع  تحليل  عىل 
املسوحات املوضوعة يف الغرض، مل يتم بناء معرفتهم 
أساليب  استدامة  يف  أيضا  ذلك  ساهم  بل  فحسب 

وأفكار املرشوع فيام يتعلق بجميع عمليات صنع القرار.

العوامل الحاسمة يف النجاح والتحديات 

العامل الرئييس الذي أدى إىل نجاح هو أن املرشوع تم تنفيذه يف وقت واحد يف ليتوانيا ويف استونيا. 
تسمح هذه املقاربة متعددة البلدان بتبادل الخربات ووضع االسرتاتيجيات عىل املستوى اإلقليمي، 
اختبار املنهجية يف ثالثة بلدان مختلفة والرشاكة مع املنظامت التي لديها تجارب مختلفة. عىل 

التنسيق والتعاون عىل 
املستوى اإلقليمي يعزز 
التنفيذ عىل املستوى الوطني
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سبيل املثال، كان لدى ديوان املظامل لتكافؤ الفرص يف ليتوانيا3 الذي نسق املرشوع خربة كبرية يف 
مراقبة تنفيذ القوانني والسياسات املتعلقة بتكافؤ الفرص وكذلك التحقيق يف الشكاوى املتعلقة 
بالتمييز يف العمل والخدمة العامة والتعليم. عززت هذه التجربة ما ميكن أن تقدمه الحملة من 

حيث الرصد والطرق التي ميكن من خاللها اعتامد منهجية 3R يف البلديات.

كانت املناهضة التي واجهها هذا املوضوع بسبب الصورة النمطية القامئة للجنسني بني موظفي 
البلديات  الجنسني يف سياسات ومامرسات  بني  املوجود  بالتمييز  البلدية واستخفافهم  الخدمة 
احد الصعوبات التي واجهت املرشوع، حيث مل يكن لدى املوظفني البلديني الفرصة من قبل 
للنظر يف السياسات املحلية من خالل منظور النوع االجتامعي ومل يكونوا يعتربونها يف السابق 
ذات أهمية يف عملهم. لذلك وبتعريضهم ألنواع مختلفة من الدورات التدريبية، أنشطة بناء 
ينضمون  جعلهم  ما  وهو  القضية  لفهم  أفضل  موقف  يف  أصبحوا  الزيارات،  وتبادل  القدرات 

للمساهمة يف جهود الحملة للقضاء عىل التمييز. 

التأثـري 
متثل األثر األكرب للمرشوع يف تغيري مواقف موظفي الخدمة البلدية وتصوراتهم، ففيام كان تغيري 
السياسات وإدماج املنظور القائم عىل النوع االجتامعي أمرا حيويا للمرشوع، فان املامرسة مل 
تكن لتنجح لوال تبني املوظفني ألساليبها وأهدافها ورؤيتها وهو مع جعلهم بذلك قادرين عىل 

ترجمة هذه املعرفة إىل واقع عميل ومتريرها إىل الزمالء يف البلديات البلغارية.

يف عام 2007، قامت ثالث بلديات بلغارية بالخطوات األولية يف تنفيذ تعميم مراعاة املنظور 
القائم عىل النوع االجتامعي عىل املستوى املحيل. مل تساهم تجربة التدريبات واملسوحات يف 
بناء معارف املوظفني فحسب وإمنا ألهمتهم أيضا الستخدام منظور النوع االجتامعي يف عملهم 
اليومي. شاركت بلديات كل من صوفيا، فيليكو ترنوفو وبلوفديف يف املرشوع الدويل »املساواة 
للتنمية املحلية: تعميم مراعاة املنظور القائم عىل النوع االجتامعي يف البلديات )2006-2007(« 

بصفتها رشيك ملركز الدراسات والسياسات حول املرأة. 

قام مركز الدراسات والسياسات حول املرأة يف مشاريعه الالحقة بتعديل واستخدام نفس املنهجية 
لتدريب 60 خبريا من اإلدارات اإلقليمية واملحلية البلغارية، حيث سعى مركز الدراسات والسياسات 
حول املرأة لبناء الخربات الوطنية واملحلية من خالل تطوير الخربة العملية يف مجال تعميم مراعاة 

املنظور القائم عىل النوع االجتامعي يف بلغاريا ككل وهو ما ساهم يف استدامة اعامله يف البالد.

www.lygybe.lt :3 املزيد من املعلومات حول املنظمة عىل
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قيـاس التأثري 
• وجود موظفني مدربني تدريبا جيدا عىل تحليل النوع االجتامعي.

• اعتامد أساليب تحليل النوع االجتامعي عىل مستوى البلديات.
•  التغيري يف مواقف املوظفني البلديني فيام يتعلق باملساواة بني الجنسني أو / وكيف تم تنفيذ/ 

إدماج تعميم مراعاة املنظور القائم عىل النوع االجتامعي عىل املستوى املحيل.

الدروس املستفادة
بفهم  البلديني  للموظفني  اليومي  بالواقع  التدريب  وربط  العملية  األمثلة  استخدام  •  سمح 
منهجية3R وغريها من أساليب التحليل القائم عىل النوع االجتامعي بسهولة، وقد تم ذلك 

من خالل العمل عىل أمثلة من السياسات والسياقات املحلية املقارنة يف بلدان أخرى. 

أفضل  يعترب  باملامرسة  التعلم   •
بني  املساواة  اتجاه  يف  للتغيري  مقاربة 
التي  املسوحات  أصبحت  الجنسني. 
يف  املدنية  الخدمة  موظفي  أجراها 
املامرسة متثل تجربة  املحيل يف  سياقها 
فيام  لهم  بالنسبة  باالهتامم  جديرة 

يتعلق بالتمييز بني الجنسني وفهم أهمية األخذ يف االعتبار النوع االجتامعي يف جميع السياسات 
املحلية.

بناء املعرفة بالنسبة ملوظفي البلديات 
 يساعد عىل التغيري من الداخل 
 والتنفيذ الفعال لسياسات املساواة 
بني الجنسني
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املمارسة 2:

إنشاء حتالف والدعوة الستحداث نظام احلصص في اجلزائر.

مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة )CIDDEF(، الجزائر 

ملخص املامرسة 
قام مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة يف عام 2005 بالرشوع بالعمل الدعوي 
لتحسني متثيل املرأة يف الحياة السياسية من خالل السعي إىل إدخال نظام الحصص حيث تطلب 
تحقيق هذا الهدف عدة مستويات من العمل. أوال، قام مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق 
الطفل واملرأة بإجراء دراسة مقارنة بشأن التمثيل السيايس للمرأة يف املغرب وتونس والجزائر. 
مبا  مقارنتها  الجزائر من خالل  السياسية يف  الحياة  املرأة يف  تحليل وضع  إىل  الدراسة  هدفت 
املشاركة  بأهمية  العامة  الدراسة يف تحسيس  نتائج  املغرب وتونس واستخدمت  هي عليه يف 
يف  األنظمة  عمل  كيفية  إظهار  خالل  من  الحصص–  لنظام  املحتمل  –واألثر  للمرأة  السياسية 
الدول األخرى، والسبل التي ميكن من خاللها لنظام الحصص أن يعزز املشاركة السياسية للمرأة 

خاصة يف الربملان.

الخلفية والتحليل القيايس 
الشعبي1.  التصويت  الرئيس عن طريق  انتخاب  يتم فيها  الجزائر جمهورية متعددة األحزاب 
واعتبارا من شهر نوفمرب 2008، مل تعد هناك حدود للفرتة الرئاسية2. حيث هيمن الرئيس طويال 
عىل النظام السيايس الداخيل للجزائر مع دعم قوي من الجيش بشكل عام3. فهو يرأس مجلس 
الوزراء، املجلس األعىل لألمن ويعني رئيس الوزراء وثلث مجلس الربملان األعىل واملعروف مبجلس 
األمة4. يكون للرئيس واملجلسني الربملانيني القدرة عىل اقرتاح الترشيعات ولكن ال ميكن أن يتم 

مترير القوانني بدون موافقة املجلسني وهو ما يتطلب الدعم من رئاسة الجمهورية5.

يستند النظام القانوين يف الجزائر عىل القانون املدين وقانون الرشيعة اإلسالمية. لكن وعىل الرغم 

1 املرجع السابق
2 املرجع السابق
3 املرجع السابق

4 وكالة املخابرات املركزية، كتاب الحقائق العاملي: الجزائر، 9 نوفمرب 2010.
5 مكتب األبحاث يف الكونغرس، الجزائر: قضايا معارصة، 22 فيفري 2011.
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من تطبيق القوانني والسياسات املدنية عىل الرجال والنساء عىل حد السواء، فان الفصل األول 
من القانون املدين ينص عىل أنه »يف حالة غياب النص القانوين، يصدر القايض حكمه وفقا ملبدأ 
الرشيعة اإلسالمية، وعند الحاجة، وفقا للقانون العريف«6. األحكام القانونية املتعلقة بالجرائم 
ضد املرأة مثل االغتصاب أو الخطف مفقودة أساسا وهو ما يجعل النساء تحرمن وتكن ضحايا 

يف نظام قانوين مزدوج7.

املتعلقة  الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  العديد من  الجزائر صادقت عىل  أن  الرغم من  عىل 
بحقوق املرأة والطفل، مل يتم تنفيذ هذه املعاهدات بشكل كامل، وخاصة عندما تكون االتفاقية 
متعارضة مع القانون الجزائري. أبدت الجزائر تحفظات شاملة تتعلق مبا ييل: املواد 2، 9)41(، 
15)4(، 16، و18 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة وتتعلق هذه التحفظات 

بقضايا األرسة مثل حضانة األطفال والطالق8.

كبري  قلق  مصدر  واملسنات  والفقريات  الريفيات  النساء  بني  سيام  وال  اإلناث  بني  األمية  تعترب 
يؤثر عىل ٪28.9 من النساء والفتيات الاليت تجاوزن العرش سنوات من العمر9. ال توجد أحكام 
دستورية أو قانونية تحد من مشاركة املرأة يف الحياة السياسية. ينص الفصل 29 من الدستور 
الذي تم تعديله سنة 2008 عىل أن: كل املواطنني سواسية أمام القانون. وال ميكن أن يُتذّرع بأّي 
متييز يعود سببه إىل املولِد، أو الِعرق، أو الِجنس، أو الّرأي، أو أّي رشط أو ظرف آخر، شخيّص 

أو اجتامعّي.

حق املرأة يف التصويت والرتشح مكفول من قبل الدستور منذ استقالل الجزائر سنة 1962. يف 
الواقع، فازت امرأة مبقعد يف الربملان يف أول انتخابات متت عام 1962 وهو الحدث الذي كان 
ذلك،  ومع  األخرى.  العربية  الربملانات  يف  النسايئ  التواجد  مع  مقارنة  كبريا  تقدما  ميثل  نسبيا 
فإن وجود املرأة يف الحكومة والربملان ال تزال محدودة مع متثيل بواحدة إىل اثنني من النساء 

6 منظمة فريدوم هاوس، تقرير عن حقوق املرأة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 2010 - الجزائر، 3 مارس 
2010، متاح عىل:

www.freedomhouse.org/template.cfm?page=383&report=86

7 املرجع السابق 
8 خدمة األبحاث يف الكونغرس، الجزائر: قضايا معارصة، 79، 22 فرباير 2011 )آخر اطالع عليه 25 ديسمرب 

 .)2011
9 وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث، أوت 2010، تقييم حقوق اإلنسان يف الجزائر، سبتمرب 2010.
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كوزيرات يف الحكومة10. تحتل النساء حاليا 8 يف املائة من أصل 389 مقعدا يف مجلس النواب 
ضعف  هو  الربملان  يف  املرأة  متثيل  ضعف  أسباب  الوطني(.أحد  الشعبي  )املجلس  الربملان  يف 
وجودهن يف القوائم االنتخابية لألحزاب السياسية وإن كانت الجزائر هي من البلدان القليلة 

جدا يف املنطقة التي توجد فيها نساء كرؤساء أحزاب سياسية ومرشحات لالنتخابات الرئاسية. 

مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة
تأسس مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة يف 9 ماي 2002 كفضاء للمعرفة 
وتبادل الخربات بني جميع الرشكاء يهدف إىل إلغاء الحدود بني املجتمع املدين واملؤسسات العامة.

للعاملني  أيضا  اإلنسان ولكن  املرأة وحقوق  لنشطاء حقوق  الفضاء ال ميثل فقط رضورة  هذا 
)الباحثني والطالب( عىل قضايا املرأة والطفل وكان املركز رضوريا نظرا لغياب بحوث ومعلومات 
موثقة جيدا، ومحدودية املساحة املوجودة لتبادل املعلومات. لتحقيق هذه األهداف، وفر مركز 
املعلومات ووسائل  الطفل واملرأة فضاءا ملعدات تكنولوجيا  املعلومات والتوثيق حول حقوق 

االتصاالت مبا يف ذلك قاعدة بيانات وثائقية حول وضع املرأة وحقوق الطفل. 

ولالستجابة لبعض أهدافه أيضا، ينفذ مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة أنشطة 
يسعى من خاللها إىل إطالع الرأي العام حول حقوق النساء والطفل، كام نظم املركز أيضا العديد 
من الدراسات واعد خدمات استشارية نفسية وقانونية حيث تم إثراء مركز املعلومات والتوثيق 

حول حقوق الطفل واملرأة عرب إنشاء مجلة فصلية توفر منتدى حول قضايا املرأة والطفل.

نطاق املامرسة واألهداف
الجزائر واملغرب  السياسية يف  الحياة  املرأة يف  بإجراء دراسة مقارنة حول متثيل  بدأت املامرسة 
وتونس. بعد االنتهاء من الدراسة، تم توزيع 3000 نسخة عىل الجامعات يف الجزائر، ومراكز البحوث، 
والباحثني، واألحزاب السياسية والوزارات الحكومية، مبا يف ذلك مكتب رئيس الوزراء ورئيس الجزائر.

10 بثينة قريبع وآخرون، تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها يف الحياة السياسية وعمليات صنع القرار يف 
الجزائر واملغرب وتونس، األمم املتحدة- املعهد الدويل للتدريب والبحوث للنهوض باملرأة ومؤسسة وكوثر، 

2009، متاح عىل:

www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/Mapping%20situation%20

 women%20participations%20politics.pdf
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ميثل هذا العمل قاعدة ملقارنة متثيل املرأة يف الهيئات السياسية يف البلدان الثالثة. يبدو من هذه 
الدراسة أن مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة كان ملزما بالقيام بعمل جوهري 
من أجل تحسني متثيل املرأة يف الحياة السياسية. وللقيام بذلك، أطلق مركز املعلومات والتوثيق 
حول حقوق الطفل واملرأة حملته من خالل االنخراط مع األطراف السياسية املختلفة، املنظامت 
النسائية غري الحكومية وغريها من منظامت حقوق اإلنسان، كام عمل مركز املعلومات والتوثيق 
أيضا  املجموعة  تلقت هذه  السياسية.  األحزاب  امرأة من  واملرأة مع 30  الطفل  حول حقوق 
تدريبا مكثفا من أجل تعزيز قدراتهم، مساعدتهم عىل االنخراط بفعالية يف الحياة السياسية، 

وتشجيعهم عىل الرتشح لالنتخابات الربملانية.

بدأ العمل الدعوي عرب تدريب ومتكني 30 امرأة من األحزاب السياسية شكلوا ائتالف وعملوا عن 
كثب بالتعاون مع مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة لتقديم عريضة حول 
نظام الحصص داخل األحزاب السياسية من أجل متكني أحزابهم من تقدميها والدعوة إليها يف 

الربملان. نرشت العريضة عىل نطاق واسع وأرسلت نسخة منها إىل رئيس الجمهورية.

وقد أدت هذه الدعوة إىل إعادة النظر يف الدستور سنة 2008، وإدخال املادة31 )أ( )3( »تعمل 
الدولة عىل ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف  املجالس املنتخبة«.  ونتيجة 
لذلك تقدم 15 من الناشطني املدربني لالنتخابات الربملانية وتم انتخاب 5 منهم يف الربملان. ينص 
قوائم  التمثيل يف  يكون  أن  الفصل 2 عىل وجوب  عام 2012 يف  املعدل يف  االنتخابات  قانون 
من  عدد  اىل  بالنظر  للربملان  املرشحني  من   50٪ إىل   20٪ متثل  عرب حصص  السياسية  األحزاب 

املقاعد يف كل دائرة انتخابية.

اسرتاتيجيات املنارصة: التعامل مع املناهضة
وضعت هذه املامرسة عدة اسرتاتيجيات لتحقيق أهدافها املتمثلة يف زيادة املشاركة السياسية 
للمرأة ومتثلت اإلسرتاتيجية األوىل يف استخدام البحوث القامئة عىل األدلة حيث مل يتم دراسة 
وضع املرأة يف الحياة السياسية فحسب، بل تم أيضا مقارنته مع نظرائهن يف املنطقة. ساعدت 
هذه اإلسرتاتيجية عىل توعية وتثقيف صانعي السياسات واألكادمييني والنساء واألحزاب السياسية 
وعامة الناس وقدمت بذلك املعلومات التي ميكن استخدامها خارج نطاق حملة املنارصة والتي 

متكن املنظامت األخرى من البناء عىل نتائجها.
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متثلت اإلسرتاتيجية الثانية يف إرشاك األحزاب السياسية يف عملية املنارصة، حيث، عىل الرغم من 
خالفاتهم السياسية، متكنوا جميعا من إدراك أهمية املشاركة السياسية للمرأة وهو ما تم من 

خالل النقاش وورش العمل وااللتزام الفعال بنتائج الدراسة.

عىل  أخذن  والاليت  املنارصة  حملة  يف  السياسيات  النساء  متثيل  يف  الثالثة  اإلسرتاتيجية  متثلت 
عاتقهن مسؤولية تنفيذ أنشطة املنارصة بعد أن تم إخضاعهن لتدريب شامل. وبذلك، مل يتم 

متثيل النساء فقط إمنا أصبحن هن 
صانعات القرار يف الحملة وأصبحت 
األهم  مبطالبهن.  مرتبطة  نداءاتهن 
من ذلك هو أن النساء أخذن املبادرة 
للعمل مع أحزابهن السياسية للتأثري 
عليهم وجعل برامجهم متوافقة مع 
أهداف املنارصة. ومنه فان الحملة 

مناسبة  الحملة  ما ساهم يف جعل  الخاصة وهو  املرأة ومتثيال ملطالبها  لصوت  انعكاسا  مثلت 
للنساء السياسيات لجعل أصواتهن مسموعة.

العمليات واألنشطة 
حول  العام  الرأي  إلطالع  أنشطته  واملرأة  الطفل  حقوق  حول  والتوثيق  املعلومات  مركز  نفذ 
وتونس  املغرب  يف  املقارن  البحث  خالل  من  ميكن  املعنى،  هذا  يف  واألطفال.  النساء  حقوق 
والجزائر تحليل التمثيل السيايس للمرأة. متكن نتائج هذه الدراسة، التي تبني التنفيذ االيجايب 
لنظام الحصص يف الدول املجاورة، من السامح ملركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل 
املناهضة لفكرة املحاصصة وتوعية كل من املجتمع املدين والربملانيني حول  واملرأة بالحد من 
أهمية املشاركة السياسية للنساء. وبالتايل، فإن أنشطة التعميم املخطط لها عىل أساس نتائج 
القوانني  إصالح  يف  واملرأة  الطفل  حقوق  حول  والتوثيق  املعلومات  مركز  ساعدت  التحقيق 

االنتخابية وإدخال نظام الحصص يف الجزائر.

الرشاكات وإرشاك ومساهمة أصحاب الشأن 
متكني  إىل  جوهري  بشكل  واملرأة  الطفل  حقوق  حول  والتوثيق  املعلومات  مركز  سعى 
للتغيري، ومن خالل  مجموعة مستهدفة من خالل تحويلهم إىل العبني رئيسيني وقوة محركة 
لتنفيذ  والدعوة  الضغط  مامرسة  عىل  وتدريبهم  السياسيات  النساء  مع  وثيقة  صالت  ربط 
مطالبهم أصبحت املجموعة حاسمة يف تحقيق التغيري املطلوب، كام مكنت هذه اإلسرتاتيجية 

نفذت مامرسة املنارصة من قبل 
السياسيات النساء وليس من قبل 
املنظمة، وهي إسرتاتيجية مكنت يف 
إحداث التغيري من داخل تركيبة األحزاب.
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التشاركية من زيادة فعالية الحملة لتحقيق أهدافها مبا أن املجموعة املستهدفة متكنت من 
التغيري املطلوب تجسيد 

العوامل الحاسمة يف النجاح والتحديات 

السياسية وجعلهم يتوافقون عىل هدف مشرتك  العمل مع األحزاب  التحدي األول ففي  متثل 
واحد فاألحزاب السياسية لديها أجندات سياسية متنوعة مدفوعة مبواقف أيديولوجية مختلفة 
ولها رؤاها الخاصة عن التغيري أو عن الكيفية التي ينبغي أن تعالج بها األمور يف البالد. لتحقيق 
هذا التعاون فيام بينهم، تم إدراج نظام الحصص وزيادة املشاركة السياسية للمرأة ضمن جداول 

أعاملها وكذلك خدمة ملصالحهم السياسية.

متثل العامل الحاسم اآلخر يف النجاح يف أن النساء السياسيات كن جوهر الحملة ومثلن القوة 
الرئيسية يف تنفيذ أنشطتها وصنع القرار فيها، كام أثرن يف أحزابهن السياسية من الداخل عرب 

وعيهن بهيكلة ووظيفة هذه األحزاب.

التأثري 
ساهم بناء املعرفة فيام يتعلق باملشاركة السياسية للمرأة يف البلد ككل مع الدراسة املقارنة يف 
توعية املهنيني واألكادمييني والناشطني يف مجال حقوق اإلنسان واألحزاب السياسية بوضع املرأة 
يف املجال السيايس وهو ما سمح للحملة باالستناد إىل البحوث وتقديم رسائل قامئة عىل األدلة 
بها  التي ميكن  الطرق  بشأن  ومقرتحات 
تعزيز املشاركة السياسية للمرأة عرب نظام 

الحصص.

النساء  بذلتها  التي  اآلثار  تقييم  تم 
وضعها  رصد  آلية  خالل  من  بانتظام 
حقوق  حول  والتوثيق  املعلومات  مركز 
الطفل واملرأة. عقدت املنظمة اجتامعات 
لدعم  السياسيني  الناشطني  مع  منتظمة 
جهودها، وتقديم املشورة حول كيفية التغلب عىل التحديات ومتابعة سري العمل بها مع أحزابهم. 
أبقت هذه اآللية النساء يف تعاون وثيق مع مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة، 
فضال عن تزويدهم بالتقنيات والحجج واملهارات األخرى املطلوبة ملشاركتهم يف حملة املنارصة 

الحقائق والتحاليل املرتكزة عىل األدلة، 
إرشاك أصحاب الشأن ومتليكهم عىل 

الحملة وضامن أن يكون صوت املرأة 
عايل ومسموع مثلت العوامل الحاسمة 

يف إحداث التغيري 
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النساء وإعدادهم حاليا  الربملانيني  العديد من  التأثري امللموس للحملة يف موقف  وغريها. تجىل 
للمزيد من مقرتحات القوانني لصالح حقوق املرأة.

قياس التأثري 

يف  النساء  حصة  بشأن  السياسية  األحزاب  أداء  هو  قياسه  ميكن  الذي  الكربى  التأثريات  احد 
انتخابات عام 2012. بصفة عامة، احرتمت األحزاب السياسية متطلبات الحصة النسائية وكان 
عدد النساء املرشحات من قبل األحزاب السياسية 7700 امرأة مرشحة )٪31 من العدد اإلجاميل 
للمرشحني(، ولكن نظرا لعدم وجود قواعد ترتيبية للقوائم يف قانون االنتخابات، كان عدد النساء 
محدودا عىل رؤوس القوائم الحزبية، وفقط عدد قليل نسبيا من األحزاب وضعت قوائم فيها 

تناوب بني املرشحني واملرشحات يف ترتيب قوامئها.

قاد نجاح التقنيات التي استعملها مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق املرأة والطفل املنظمة إىل 
تكرارها مجددا يف تناول قضايا أخرى سواء كانت متصلة بالعنف ضد املرأة أو حمالت دعوية أخرى. 

الدروس املستفادة 
•  لن يكون هناك نجاح إذا مل تستثمر املنظامت يف قدرات أصحاب الشأن املعنيني للمنارصة 

والتملك عىل مبادرة املنارصة. 
•  ينبغي أن يتم إصدار القرارات فيام يخص التنسيق ووضع االسرتاتيجيات وخطط العمل يف 

تعاون وثيق مع أصحاب الشأن املعنيني.
•  ميكن للعمل ضمن مساحات مغلقة مثل األحزاب السياسية من الداخل أن يفتح الباب ملزيد 
من العمل مع هذه الهيئات يف املستقبل، كام ميكن من استدامة العمل عىل أكرث من مبادرة 

واحدة حني تصبح التغيريات جلية يف ثقافة والنهج الذي تتبعه املنظامت.
•  سيتم سد الفجوة بني األطراف السياسية املختلفة عرب انخراطهم يف هدف مشرتك عىل نحو 
عىل  وبناء  الشأن  أصحاب  مع  وثيق  بشكل  بناؤها  يتم  التي  التحالفات  خالل  من  أفضل 

احتياجاتهم. 
•  فعالية التحليل املقارن - وخاصة بني الدول املجاورة - يف إجراء إصالحات محتملة ملموسة 

ويف الحث عىل التغيري.
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املمارسة 3:

احلمالت عبر الوطنية - جماعة الضغط النسائية األوروبية 

5050 حملة في جميع أنحاء أوروبا 
جامعة الضغط النسائية األوروبية )EWL(، بلجيكا 

ملخص املامرسة 
النسائية  الضغط  جامعة  أعضاء  قبل  من  املنسقة  اإلجراءات  من  واحدة   5050 حملة  تعترب 
األوروبية الذين عملوا معا من أجل تحقيق هدف املساواة يف جميع مؤسسات االتحاد األورويب 
والتي   5050 لحملة  املتنوعة  واالسرتاتيجيات  األدوات  فمن خالل  األوروبية.  االنتخابات  قبيل 
عززت  املتبادل،  للتعلم  الجيدة  للمامرسات  الوطنية  عرب  التبادالت  وتعزيز  تطوير  إىل  تهدف 
جامعة الضغط النسائية األوروبية الحوار السيايس بني أصحاب الشأن وصناع القرار، وأدى ذلك 

إىل دعم صناع القرار لحقوق املرأة يف جميع أنحاء أوروبا.

الخلفية والتحليل السياقي 
يف أوروبا، ال تزال املرأة ممثلة متثيال ناقصا يف عمليات صنع القرار. يف الواقع، يف الربملان األورويب، 
متثل النساء ٪37 من املقاعد مقارنة مع ٪63 للرجال. هناك اختالفات يف متثيل املرأة وفقا لتمثيل 
كل بلد فدول مثل التفيا واستونيا والنمسا لديها 50/50 التمثيل، ويفوق عدد النساء الرجال 
يف متثيل السويد وايرلندا وفنلندا ) 55 ٪، 55 ٪، و62 ٪ عىل التوايل(. ومع ذلك، يبقى متثيل املرأة 
أقل من ذلك بكثري بالنسبة للوكسمبورغ )9 ٪( وقربص)17 ٪( وهنغاريا)19 ٪(1. أما عىل املستوى 
الوطني، فبلغت نسبة النساء 28 ٪ من األعضاء يف املجلسني األعىل واألسفل من برملانات الدول 

األعضاء يف االتحاد األورويب يف عام 22015.

تقر جامعة الضغط النسائية األوروبية وتعرتف بالجذور املتعددة واملعقدة لنقص متثيل املرأة يف 
املناصب السياسية يف أوروبا، فتواصل ثبات األدوار التقليدية للجنسني واألفكار النمطية يستمر 
يف حرمان املرأة من الدعم الذي تحتاجه واملوارد التي قد متكنها من الرتشح لالنتخابات وتقلد 

ديسمرب   31 يف  دخول  )آخر   www.ec.europe.eu األورويب يف صفحته:  الربملان  يف  البيانات  قاعدة  راجع   1
)2015

2 مرجع سابق



88

التوازن بني  لتحقيق  النساء يف حاجة  تزال  السياسية. ال  الحياة  مناصب عىل أعىل مستوى يف 
املسؤوليات األرسية والعمل والنشاط السيايس فمثل هذه الواجبات تعيق الكثري من النساء عن 

االضطالع باملناصب السياسية.

جامعة الضغط النسائية األوروبية
والدعوة  املرأة  متكني  أوروبا  يف  السيايس  املستوى  عىل  التمثيل  يف  التكافؤ  تحقيق  يتطلب  ال 
للقوانني  مراجعات  إىل  أيضا  يحتاج  ولكن  فقط   50/50 متساوية  بنسب  النيايب  التمثيل  إىل 
والسياسات وإحداث تغيريات يف املواقف تجاه املرأة وحقوقها. وباعتبارها املنظمة املظلة األكرب 
يف االتحاد األورويب، تقوم جامعة الضغط النسائية األوروبية بتنفيذ وتنسيق اإلجراءات املختلفة 
التي تهدف إىل التعزيز التدريجي لدور للنساء يف املجتمع من خالل التعاون الدويل والتعاون 
الوثيق بني األعضاء. متتد عضوية جامعة الضغط النسائية األوروبية إىل جمعيات يف جميع الدول 
األعضاء يف االتحاد األورويب الثامنية والعرشين والثالث دول املرشحة فضال عن 21 هيئة موزعة 
عىل كامل أوروبا ميثلون أكرث من 2000 منظمة. تتناول الجامعة القضايا املتعلقة بالعنف ضد 
املرأة وبالسياسات االجتامعية واالقتصادية يف جميع مؤسسات االتحاد األورويب وتستخدم إطار 
املرأة  التمييز ضد  أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية  مثل  واإلنسانية  اإلقليمية  للحقوق  دويل 

ومنهاج عمل بيجني للضغط من أجل إحداث التغيريات.

تقوم جامعة الضغط النسائية األوروبية باالضطالع بحمالت يتم تنسيقها عىل املستوى األورويب 
وتقوم بصفة مستمرة بتعزيز وتنشيط العضوية يف جامعة الضغط النسائية األوروبية يف كامل 
تبادل املامرسات  الوطنية والتأكيد عىل  التبادالت عرب  أنحاء أوروبا من خالل تطوير وتكثيف 
الجيدة للتعلم املتبادل. تنشط املنظمة يف طرح خطط عمل لألعضاء لتعزيز وتنسيق اإلجراءات 
املتخذة بشأن املستجدات يف سياسات وترشيعات االتحاد األورويب قصد إحداث أثر عىل املستوى 

الوطني واألورويب عىل حد السواء.

نطاق املامرسة واألهداف 
األوروبية  النسائية  الضغط  جامعة  قامت  األورويب،  الربملان  انتخابات  وقبل   2009 عام  منذ 
واملنظامت الرشيكة لها بإجراء حمالت مساواة لرفع املزيد من الوعي بأهمية املساواة بني الجنسني 
يف السياسة. تأخذ حملة جامعة الضغط النسائية األوروبية نهجا متعدد املستويات للتأثري عىل 
صانعي السياسات والجهات الفاعلة الرئيسية والرأي العام لدعم وتنفيذ إجراءات تساهم يف التمثيل 

املتساوي للمرأة والرجل عىل جميع مستويات هيئات صنع القرار الوطني واألورويب.
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اسرتاتيجيات املنارصة: التعامل مع املناهضة
•  التبادل بني منظامت حقوق املرأة املتنوعة يف جميع أنحاء أوروبا والعمل معا عىل قضية 

مشرتكة.
•  االتفاق عىل التدخالت اإلسرتاتيجية املشرتكة يف جميع أنحاء أوروبا بني املنظامت وجامعة 

الضغط النسائية األوروبية.
• بناء الرشاكات مع حلفاء غري عاديني للقضية.

• الوصول إىل الرأي العام بصوت واحد.
• إنشاء أدوات العمل التي تنطبق عىل املناطق ومنظامت حقوق املرأة املختلفة. 

العمليات واألنشطة 
أرشفت حملة جامعة الضغط النسائية األوروبية 5050 وتستمر يف اإلرشاف عىل تطوير مجموعة 
باتصاالت مع شخصيات  التي تستهدف جامهري مختلفة، كام تقوم حملة 5050  من األدوات 

رفيعة املستوى ليكونوا سفراء لحملة 5050.

تستخدم جامعة الضغط النسائية األوروبية أدوات أخرى أيضا مثل األحداث املنسقة يف مختلف 
صحائف  العرائض،  املشرتكة،  اإلعالن  االجتامعي،  النوع  مسالة  حول  والتدقيق  املنطقة  دول 
الوقائع، البيانات الرسمية، أدوات الضغط، ووسائل اإلعالم االجتامعية لتعبئة وتوعية الرأي العام 
واملعنيني باألمر يف حملة 5050. يتم رصد أنشطة وتأثري الحملة بصفة مستمرة للتعلم والتأمل 

وتحسني العمل يف املستقبل.

الرشاكات وإرشاك ومساهمة أصحاب الشأن 
تم اختيار شخصيات رفيعة املستوى، وطلب منهم أن يصبحوا سفراء للحملة 5050 قصد مزيد 
تسليط الضوء عليها والتعريف بها. سعت جامعة الضغط النسائية األوروبية أيضا إىل إقامة عالقات 
مع مختلف األطراف لتعميم التكافؤ يف التمثيل من حيث املرشحني داخل األحزاب وللحصول عىل 

فائزين داخل األحزاب املختلفةـ للتحدث بصوت عايل عن املساواة يف التمثيل النيايب .

العوامل الحاسمة يف النجاح والتحديات 
•  ارتبطت عوامل النجاح الرئيسية بالتعاون والنشاط بني البلدان، التعلم املتبادل، والعمل الند 

للند والحمالت العابرة للحدود.
•  التصدي لفرط التمثيل النيايب للرجال يف جميع مستويات صنع القرار - تعزيز التكافؤ بني 

الجنسني يف كافة مجاالت صنع القرار يف جميع أنحاء أوروبا.
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•  طريقة مختلفة ملامرسة السياسة وصنع السياسات وتسليط الضوء عىل املامرسات الجيدة فيام 
يتعلق بالتكافؤ.

• تغيري املناخ السيايس فيام يتعلق بحقوق املرأة واملساواة بني الجنسني.
• االفتقار إىل الدعم من صناع القرار الوطني واألورويب.

•  تنامي نفوذ األصولية الدينية والحرية الدينية واآلثار التي ميكن أن تضفيها عىل حقوق املرأة 
أو العكس بالعكس.

• حرية اإلعالم والصحافة وحفظ كرامة املرأة خالل رسم صورة املرأة يف اإلعالم والدعاية.

التأثري
متكنت جامعة الضغط النسائية األوروبية من خالل األنشطة، مثل الفعاليات والتدقيق حول 
وأدوات  الرسمية  البيانات  الوقائع،  صحائف  العرائض،  املشرتكة،  اإلعالنات  االجتامعي،  النوع 
الضغط، من زيادة الوعي العام حول عدم التكافؤ وفرط التمثيل النيايب للرجال يف كل مجاالت 
صنع القرار؛ كام يواصل املعنيني باألمر االنضامم إىل الحملة. حاليا، لدى جامعة الضغط النسائية 
من  النسائية  املنظامت  من  مزيج  عن  عبارة  وهم  لها،  منتسبة  عضوة  منظمة   34 األوروبية 
مختلف أنحاء العامل، والتي وافقت وقبلت املهمة وأهدافها وأهداف وغايات جامعة الضغط 

النسائية األوروبية.

أن  من  متكنهم  تدابري  وجود  بعدم  بينة  عىل  النساء  من  املزيد  أصبح  الحملة،  لهذه  ونتيجة 
تكونوا جزءا من هيئات صنع القرار. أصبحت املزيد من النساء أيضا عىل استعداد للمشاركة 
التواصل مع  القرار وتعزيز والدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص. ومن  يف مستويات عليا من صنع 
الضغط  جامعة  متكنت  تعليمية،  برامج  وتوفري  الحياة،  ومناحي  القطاعات  جميع  يف  النساء 
النسائية األوروبية النساء من جعل النساء عىل بينة بحقهم يف أن يكونوا جزءا من عملية صنع 
القرار واتخاذ القرارات التي تؤثر عىل حياتهم ومستقبلهم. قامت حملة 5050 بربط الصلة مع 

شخصيات رفيعة املستوى والذين أصبحوا سفراء للحملة 5050.

قياس التأثري 
ميكن قياس التأثري من خالل استخدام: 

• االستبيانات عن الرضا واستامرات التقييم أثناء وبعد تنفيذ األنشطة.
• استخالص املعلومات املنهجية من اإلجراءات واالجتامعات.

•  مؤرشات الكمية مثل أعداد الناس، وخاصة من خالل نوع الجنس، واملشاركة يف الفعاليات 
واملؤمترات الخ.

• تقييم تيار االتصاالت / تعليق عامة الناس حول هذا املوضوع.
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الدروس املستفادة 

•  االستفادة من املوارد واملعارف املستخدمة يف األعامل السابقة ملعرفة ما إذا كان ميكن نقلها 
إىل الحالة الراهنة. وكجزء من حملة 5050، استندت جامعة الضغط النسائية األوروبية عىل 
خربتها ومعرفتها العميقة من خالل استخدام املوارد عىل غرار التحليل الذي أجرته ملنهاج 
والعمل  االجتامعي  النوع  األورويب حول  االتحاد  عمل بكني+ 20 واملساهمة يف إسرتاتيجية 

عىل اتفاقية اسطنبول.
•  هناك مخاطرة يف عدم ضم األصوات املتنوعة لطائفة من النساء ومن أنصار الحركة النسائية 
إىل  األوروبية  النسائية  الضغط  جامعة  سعت  الوضع،  هذا  وملواجهة  لذلك  األجيال.  عرب 
مواصلة بناء العالقات بني الحركات النسائية، كام أنها وضعت سياسات للتعامل مع التنوع 

بني أعضاءها ورشكائها االسرتاتيجيني والذين يتم مراقبتهم وتقييمهم باستمرار.
•  قامت جامعة الضغط النسائية األوروبية أيضا باستخدام أدوات مختلفة لالتصال واملشاركة 

اعتامدا عىل الجمهور لضامن فعالية الرسائل.
الضغط  املختلفة، سعت جامعة  البلدان  من  مجموعة  عرب  يتم  عملها  أن  من  الرغم  •  عىل 
العمليات  وضع  ضامن  مع  املتبادل  التعلم  تعزز  التي  املقاربات  لبناء  األوروبية  النسائية 

واإلجراءات يف سياقها وفقا للظروف املحلية.



الدعوة اللتزام الحكومة بتحسني حقوق املرأة

مؤسسة بدائل النوع االجتامعي
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الترويج حلقوق املرأة كحقوق إنسانية   4

املمارسة 1: 

تعزيز قدرات نشطاء اجلمعيات في جنوب املتوسط 

جمعية صوت النساء املغربيات 

ملخص املامرسة 
تم تنفيذ املرشوع بني سنتي 2009-2010 وقد تم السعي من خالله إىل تعزيز قدرات جمعيات 
تنمية الجنوب يف املغرب. كان هذا املرشوع استجابة للمالحظات التي أبديت يف جنوب املغرب، 
حيث وجدت جمعية صوت النساء املغربيات أنه ال يوجد عدد كاف من املنظامت النسائية أو 

متثيل كاف للنساء يف منظامت التنمية. 

من ناحية أخرى، هناك العديد من الجمعيات اإلمنائية التي يرأسها رجال إضافة إىل أن عمل 
للجانب  اعتبار  الخريي والخدمايت دون أي  الجانب  اقترص عىل  الجنوب  اإلمنائية يف  املنظامت 
الخاص بحقوق اإلنسان، حيث كانت مكاتب هذه املنظامت تتألف من رجال لهم مواقف سلبية 
للغاية حول املجموعات النسائية وحقوق اإلنسان عموما. لذلك، فإن أنشطة املرشوع التي تم 
تنفيذها أسفرت عن إقامة جسور التواصل مع هذه الجمعيات، وتصحيح أوجه التحيز، والتوصل 

إىل املقاربة الصحيحة لعملها وإدماج املرأة يف مكاتب ومجالس صنع القرار.

الخلفية والتحليل السياقي 
حني  يف  القانوين  املستوى  عىل  التقدم  مبحدودية  املغرب  يف  والفتيات  النساء  وضعية  تتميز 
املؤسسات  يف  االنتشار  واسع  والتمييز  ضعيفا  اإلصالحات  ومامرسة  القوانني  تنفيذ  يبقى 
من  العديد  وجود  رغم  سائدا.  والفتيات  النساء  ضد  العنف  يزال  ال  كام  واملجتمعات، 
اإلصالحات الهامة للقانون الخاص بحقوق املرأة واملساواة بني الجنسني منذ أوائل عام 2000، 
فان تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يواجه مشاكل مستمرة1 مع 

الوطنية، الحقوق اإلنسانية للمرأة واملساواة بني الجنسني يف  الحالة  الجوار األورويب، تقرير تحليل  1 مكتبة 
املغرب، 2010، متاح عىل:

www.enpi-info.eu/library/content/national-situation-analysis-report-women%E2%80%99s-hu-  

man-rights-and-gender-equality-morocco
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الجنيس  العنف  من  الحامية  كفاية  وعدم  وتطبيقه  املكتوب  القانون  بني  الفجوات  استمرار 
عىل النساء والفتيات2.

يف أوائل العام 2014، تم إدخال بعض اإلصالحات عىل القوانني بحيث أصبح من غري املمكن 
ملغتصبي القارصات الهروب التتبع القانوين عند الزواج من الضحية.

جمعية صوت النساء املغربيات 
انطالقا من هذه الخلفية، وجدت جمعية صوت النساء املغربيات أن عدد املجموعات النسائية 

صغري باملقارنة مع عدد املنظامت التنموية التي تعمل يف البالد بشكل عام حتى أن محور تركيز 

العديد من منظامت التنمية اقترص إىل حد كبري عىل املياه، البنية التحتية للنقل والرياضة. كام 

انه عادة ما تكون مكاتبها مكونة يف الغالب من املوظفني الذكور وال تركز عىل حقوق املرأة مع 

وجود تحيز ضد املجموعات النسائية وحقوق اإلنسان فيام يتعلق باملرأة الريفية، ونتيجة لهذا، 

هناك جزئيا نقص يف متثيل املرأة يف الحياة العامة.

نطاق املامرسة واألهداف 
مل تكن حقوق املرأة وقضايا املساواة بني الجنسني ممثلة متثيال جيدا يف مامرسات ومقاربات 

املنظامت اإلمنائية يف جنوب املغرب وقد الحظت جمعية صوت النساء املغربيات أن هذا غالبا 

املنظامت  الجسور مع  لبناء  املرشوع محاولة  كان  املنطقة.  تلك  وأنشطتها يف  يعيق عملها  ما 

اإلمنائية والعمل معها ملقاومة التحيز واألفكار املسبقة والتشجيع عىل إتباع مقاربة أكرث انفتاحا 

عىل حقوق املرأة يف عملهم. 

اإلمنائية والخريية. حيث  املنظامت  ركزت هذه املامرسة عىل تغيري مواقف وسلوكيات أعضاء 
وباعتبارها منظامت تعمل من أجل تنمية املجتمعات املحلية، فهي متثل جزء مهم من املجتمع 
املدين بإمكانه أن يلعب دورا فعاال يف متكني املرأة. لذلك، فإن جمعية صوت النساء املغربيات 
تؤمن بأنه ليصل العمل الذي تقوم به إىل هذه املجتمعات فمن األهمية مبكان أن يتم تغيري 

ومواجهة املواقف التي يتخذها أعضاء املنظامت اإلمنائية حول املرأة.

2 منظمة العفو الدولية، التقرير السنوي. املغرب / الصحراء الغربية، وهي متاحة عىل العنوان التايل:
www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/morocco/report-morocco 
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املؤسيس  الهيكل  لتحويل  القدرات  بناء  املهارات وبرامج  أيضا مجموعة من  الجمعية  اقرتحت 
لهذه املنظامت من خالل السياسات والربامج التي من شأنها أن تسهم يف متكني املرأة وتوليد 
التزام املنظامت بتحقيق املساواة بني الجنسني والتمثيل. استنادا إىل هذه النظرية يف التغيري، 
تدريبية  دورات  عرب  املنظامت  هذه  مع  عامني  ملدة  املغربيات  النساء  صوت  جمعية  عملت 
تحدت مواقف وتصورات األعضاء. أرشكت الجمعية أيضا أعضاء آخرين من املجتمع املحيل يف 
التدريب كام استهدفت أنشطتها الناشطات النساء يف القرى واملجتمعات املهمشة التي كونت 

الدوائر االنتخابية لهذه املنظامت. 

هذه املقاربة مل تقترص فقط عىل متكني أعضاء مجلس إدارة هذه املنظامت إمنا شملت طيف واسع 
من الفئات املستهدفة والدوائر االنتخابية. أعطت املامرسة أيضا اهتامم خاص لعضوات املنظامت 
الاليت تم استهدافهن من خالل تدريب متخصص مكنهن من تدعيم ثقتهم بأنفسهم وبناء مهاراتهم 

للمشاركة الفعالة يف العمل املجتمعي وإعدادهم للمشاركة عىل املستوى القيادي يف منظامتهن.

اسرتاتيجيات املنارصة : التعامل مع املناهضة
• استهداف صانعي القرار الرئيسيني يف املنظامت اإلمنائية يف املناطق الريفية.

•  متكني النساء يف املناطق الريفية من خالل مشاركتهم يف مجالس الجمعيات وعمليات صنع القرار.
املواقف  يف  تطعن  التي  التدريبية  الدورات  وتوفري  التدريب  خالل  من  املواقف  •  تغيري 

واملامرسات التمييزية.

العمليات واألنشطة 
أجريت هذه املامرسة سنة 2009 حيث كانت تهدف إىل تزويد أعضاء مجلس إدارة املنظامت 
اإلمنائية وأصحاب الشأن يف املنطقة الجنوبية باألدوات الالزمة لتعزيز متثيل املرأة يف هيئات صنع 
القرار، وقد صاحب ذلك العمل عىل تشجيع وتوعية ودعم مشاركة املرأة يف الحياة العامة من 
خالل حملة ملدة عام لتغيري املواقف واملامرسات فيام يتعلق بحقوق املرأة واملساواة بني الجنسني.

بهدف الرتويج لحقوق املرأة بني املنظامت اإلمنائية، سعت جمعية صوت النساء املغربيات إىل 
إلزام املنظامت اإلمنائية واشرتطت عليهم للمشاركة يف التدريب أن يرشحوا أعضاء من الذكور 
واإلناث. تم إجراء التدريب عىل مرحلتني مدة كل 12 يوما، كام تم أيضا إقامة تدريب للمتابعة 

يف القرى املحلية لفروع املنظامت اإلمنائية.
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متت دعوة 24 منظمة إمنائية و6 منظامت حقوق املرأة للمشاركة يف التدريب. بدأ التدريب 
مبقدمة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم تهدف إىل توحيد املفاهيم وتصحيح املعلومات الخاطئة 

حول اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

الرشاكات وإرشاك أصحاب الشأن
تم إنشاء رشاكة مع منظامت إمنائية يف املنطقة الجنوبية بغية متكينها من القيام بدور فعال يف 
هذه املامرسة، كام تم استهداف النساء يف املنطقة أيضا للقيام بدورهم كالعبني رئيسيني. فمن 
النساء من قيادة وتزعم املرشوع مام أدى إىل إدخال تغيري  الكاملة، متكنت  خالل مشاركتهن 

فوري عىل بعض املنظامت التي شاركت يف هذه املامرسة.

العوامل الحاسمة يف النجاح والتحديات
واجهت جمعية صوت النساء املغربيات حاجزين أعاقا عملها الساعي إىل تغيري املواقف. أوال، 
التي يحملها بعض أعضاء املنظامت وأصحاب  النوع االجتامعي  السلبية حول  النمطية  الصور 
اآلراء املحافظة مثل » املرأة مكانها يف بيتها وليس يف الحياة العامة«. ثانيا، غياب الثقة بالنفس 

لدى النساء حد من قدرتهن عىل تجاوز النظرة التقليدية التي تحرص دورها يف املنزل فقط.

كان استحداث مقاربة قامئة عىل الحقوق وربطها بقيم حقوق اإلنسان يف اإلسالم أحد العوامل 
التي جذبت غالبية أعضاء املنظامت. ومن خالل هذه املقاربة، أدركت الفئات املستهدفة املعنية 

أن حقوق املرأة ال تتعارض مع القيم اإلسالمية.

التأثـري 
كان هناك اعرتاف من أعضاء املنظامت اإلمنائية لدى تناولهم للمعارف واملهارات املكتسبة من 

التدريب، كام تعهدوا كذلك بتشجيع املرأة عىل مزيد املشاركة يف مكاتبهم.
تم ترشيح العديد من النساء الاليت فزن بنجاح بعضوية مجلس إدارة منظامتهم.

قياس التأثري: 
• إدماج املرأة يف املكاتب التابعة للمنظامت اإلمنائية.

•  من بني 25 منظمة مستفيدة من هذه املامرسة، ميكن لعدد 24 منهم إدماج النساء كأعضاء 
منتخبني يف مجالس إدارتهم.
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• تطوير شبكة تيزي التي نظمت العديد من حمالت تعميق الوعي.
• مشاركة النساء من شبكة تيزي يف مقرتح مرشوع الدستور سنة 2011.

الدروس املستفادة:
• أوال، اخذ املبادرة يف إرشاك األصوات املناهضة بشكل مبارش. 

•  إيجاد مساحة للنقاش الحر وتشجيع الحوار بني أصحاب وجهات النظر مختلفة يف ظل احرتام 
اآلخر وتقدير وجهة نظره.

•  تسليط الضوء عىل الرباهني اإليجابية املوجودة يف السياق املحيل والثقايف للفئات املستهدفة، 
مثل املقاربة التي يتم من خاللها رشح حقوق اإلنسان وحقوق املرأة من داخل إطار القيم 

اإلسالمية لحقوق اإلنسان.
الفاعلني  وقدرات  معارف  تعزيز  خالل  من  إال  املامرسة  استدامة  عىل  املحافظة  ميكن  •  ال 

واملنظامت املحلية. 
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املمارسة 2: 

تعزيز قدرات نشطاء اجلمعيات في جنوب املتوسط 

مؤسسة بدائل النوع االجتامعي )GAF(، بلغاريا.

ملخص املامرسة
الوطنية واإلقليمية والدولية  القانونية  بلغاريا لالمتثال لآلليات  الضغط عىل حكومة  من أجل 
فيام يتعلق باملساواة بني الجنسني والعنف ضد املرأة، تستخدم مؤسسة بدائل النوع االجتامعي 
الدوري  التقرير  آلية  للمنارصة عىل غرار  املتحدة كأداة  لهيئات معاهدات األمم  الظل  تقارير 
العاملي ملجلس حقوق اإلنسان،  لجنة وهيئة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
حول الوضع القانوين للمرأة والدعاوي يف املحاكم البلغارية، املجلس األورويب لحقوق اإلنسان، 

ولجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. 

الخلفية والتحليل السياقي 
تظهر  الفوارق  بلغاريا.  هذه  تزال مستمرة يف  ال  التي  الهيكلية  الفوارق  من  كبري  عدد  هناك 
يف املامرسات االجتامعية والعقليات املجتمعية وهي متثل حواجز أمام تنفيذ سياسات مكافحة 
التمييز والعنف القائم عىل النوع االجتامعي. تحد هذه الحواجز أيضا من تنفيذ سياسات النوع 
االجتامعي وإنفاذ القوانني ملنع التمييز بني الجنسني يف البالد. مع هذا التمييز املنهجي والهيكيل 
بني الجنسني، تكرس مؤسسة بدائل النوع االجتامعي جهودها ملكافحة عدم املساواة بني الجنسني 
التاريخية التي تعطي للنساء والفتيات دورا ثانويا يف املجتمع واألرسة. تعمل مؤسسة بدائل النوع 
االجتامعي عىل رفع مستوى الوعي حول اآلثار السلبية املنترشة للبنى األبوية وحامية حقوق 

املجموعات الضعيفة من خالل منحهم الفرصة ليكونوا فاعلني يف متكني أنفسهم.

مؤسسة بدائل النوع االجتامعي
وكان  الجنس  نوع  القائم عىل  العنف  منذ عقود ضد  االجتامعي  النوع  بدائل  تعمل مؤسسة 
فريق مؤسسة بدائل النوع االجتامعي بني عامي 2002 و2011 ميثل جزءا من املؤسسة البلغارية 
للبحوث حول النوع االجتامعي)بلوفديف(،  لكن ونظرا للحاجة إىل الحرية يف العمل وخاصة 
من حيث االستقالل املايل والتنظيمي، قام الفريق بتأسيس مؤسسة بدائل النوع االجتامعي. تم 
اتخاذ هذا القرار أيضا للرد عىل السلبية املستمرة لصناع القرار واملؤسسات الوطنية واملحلية يف 
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تعاملها مع قضايا النساء والفتيات، وخصوصا عندما يتعلق األمر بضامن حصولهم عىل املعلومات 
والخدمات والحامية والتمكني حيث اعتربت نوعية الخدمات املقدمة للنساء والفتيات غري كافية.

تعمل مؤسسة بدائل النوع االجتامعي عىل البحوث االستباقية، التعليم، االستشارات القانونية 
والنفسية االجتامعية، تنظيم الحمالت والضغط من أجل تغيري الترشيعات يف مجال املساواة بني 

الجنسني وحقوق املرأة.

نطاق املامرسة واألهداف 
القضاء عىل  اتفاقية  للجنة  للدورة 52  تقرير ظل  االجتامعي  النوع  بدائل  أعد فريق مؤسسة 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف جويلية 2012.  وكان الفريق يهدف من ذلك إىل استخدام 
للنهوض  أداة  وكذلك  االتفاقية  تنفيذ  يف  املسؤولية  البلغارية  الحكومة  لتحميل  كأداة  التقرير 

بالحقوق اإلنسانية للمرأة يف البلد1.

اسرتاتيجيات املنارصة: التعامل مع املناهضة 
وكانت وسائل املنارصة القانونية ملؤسسة بدائل النوع االجتامعي قوية مبعنى أنها استخدمت 
االلتزامات التي الزمت الدولة نفسها بها.  اتبعت مؤسسة بدائل النوع االجتامعي إسرتاتيجية 
مع  واالتصاالت  التقارير  من خالل  االلتزامات  مثل هذه  للحكومات عىل  املسؤوليات  تحميل 
الهيئات الدولية التي تهدف إىل تحسني حقوق املرأة: كام تم استغالل األصوات النسائية أيضا 
يف جميع مراحل عملية إعداد التقارير، ذلك وأن مؤسسة بدائل النوع االجتامعي تقوم بارشاك 

مجموعة متنوعة من املنظامت الشعبية املحلية والوطنية يف عملية كتابة التقرير.

لرفع  مامرسة  ذاته  حد  يف  أيضا  مثل  ولكنه  فقط  للمنارصة  أداة  الظل  تقرير  يكن  مل  بذلك، 
الوعي العام.  تناول التقرير القضايا املتعلقة باملرأة والفتيات يف املجتمع من أجل كرس القوالب 
النمطية املتجذرة تاريخيا حول النوع االجتامعي  وزيادة الوعي لدى صانعي القرار حول قضايا 

املرأة وتعزيز الترشيعات املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي.

وبروتوكولها  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  أيضا  التقرير  استخدم  كام 
يف  الوعي  مستوى  لرفع  واملحامني  العامني  واملدعني  القضاة  بني  العامة  والتوصيات  االختياري 

1 املزيد من املعلومات حول مؤسسة بدائل النوع االجتامعي موجودة عىل العنوان:

www.genderalternatives.org 
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البالد. وكان بناء معرفة املوظفني القانونيني حول اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة يهدف إىل متكينهم من استخدام وتطبيق االتفاقية يف القضايا ذات الصلة، كام استخدمت 
لتحسني تنسيق الردود بني الرشطة واملحاكم والخدمات االجتامعية ومقدمي الرعاية الصحية 
وطنية  واآلليات  للسياسات  الفعال  التنفيذ  لضامن  اإلعالم  ووسائل  الحكومية  غري  واملنظامت 

ذات الصلة.

العمليات واألنشطة 
تضمنت األنشطة الرئيسية ملؤسسة بدائل النوع االجتامعي: 

• إجراء البحوث القانونية واالجتامعية واالقتصادية والرصد لتعزيز حقوق اإلنسان واملساواة؛
اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  البلغارية  الترشيعات  عىل  تعديالت  إلدخال  مقرتحات  •  صياغة 

التمييز واملساواة بني الجنسني؛
•  تنظيم موائد مستديرة وندوات وأشكال أخرى من املناقشات حول قضايا النوع االجتامعي 

وحقوق اإلنسان.
• العمل عىل وضع برنامج للبحوث حول النوع االجتامعي والتعليم؛

العامل، رجال األعامل، املسئولني يف  لفائدة  التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان  •  العمل عىل 
الدولة، املحامني، الطالب، واملنظامت غري الحكومية األخرى؛

وحقوق  االجتامعي  النوع  قضايا  حول  النظرية  والدراسات  العملية  األدلة  ونرش  •  إنشاء 
الظل  تقرير  إعداد  من  االجتامعي  النوع  بدائل  مؤسسة  األنشطة  هذه  اإلنسان.مكنت 
بعنوان: »املساواة املوضوعية وعدم التمييز يف بلغاريا«. يستند التقرير عىل نتائج البحوث 
فضال عن التفاعل اليومي مع املنظامت غري الحكومية والناجيات من العنف القائم عىل نوع 
الجنس تم تقديم التقرير يف جويلية 2012 يف الدورة 52 للجنة اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة2.

قبل تقديم التقرير، خضع فريق مؤسسة بدائل النوع االجتامعي مع منظامت أخرى لتدريب 
  )IWRAW( من قبل منظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة يف آسيا واملحيط الهادي
حول املنارصة من خالل الحوار التفاعيل مع الدولة. أعد الفريق مجموعة من التوصيات التي تم 
اعتامدها كلها من طرف لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف مالحظاتها 

2 تقرير الظل موجود عىل:

www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/GAFfor_the_session_Bulgaria_CEDAW52.pdf
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الختامية املوجهة إىل دولة بلغاريا. ومن خالل تحقيق االعرتاف بتوصياتها عىل املستوى الدويل، 
متكنت مؤسسة بدائل النوع االجتامعي من إبالغ 
املدين  املجتمع  منظامت  إىل  التوصيات  هذه 
أنشطتها يف  وبناء  بلغاريا  يف  السياسات  وصانعي 
املنارصة عىل تنفيذ توصيات اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة. 

التقرير،  هذا  بعد  بالتزاماتها.  للوفاء  البلغارية  الحكومة  عىل  للضغط  التقرير  استخدام  تم 
يف  التقارير  وتقديم  إلعداد  األخرى  املنظامت  مع  االجتامعي  النوع  بدائل  مؤسسة  تشاركت 
مجاالت املساواة بني الجنسني، العنف الجنيس، الرتبية الجنسية، اإلجهاض ومنع الحمل لتقدميها 

للتقرير الدويل الشامل يف دورته 22 )ماي 2015( بجينيف، سويرسا.

ساهمت إجراءات إعداد تقرير الظل يف تحسني قدرات فريق مؤسسة بدائل النوع االجتامعي 
يف إثارة أسئلة حرجة للحكومة، وخاصة فيام يتعلق بالحقوق اإلنسانية للمرأة ووصول املرأة إىل 

العدالة يف السياق املعارص يف بلغاريا ويف املنطقة. 

العوامل الحاسمة يف النجاح والتحديات 
ترتبط عوامل نجاح هذه املامرسة بانخراط مؤسسة بدائل النوع االجتامعي مع املجتمع املدين 
واملنظامت الدولية ودولة بلغاريا وبدون هذا التنسيق والتعاون الوثيق، سيكون من الصعب 

ترجمة بعض االلتزامات الدولية لبلغاريا إىل سياسات وقوانني. 

أصبح التواصل مع سلطات الدولة أمر صعب بعد صدور التوصيات من قبل هيئات معاهدات 
حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة. ومع ذلك، فإن تجربة مؤسسة بدائل النوع االجتامعي املكتسبة 
من خالل عملية تقديم التقارير مكنت الفريق من استخدام وسائل اتصال مختلفة ساهمت يف 

ترجمة التوصيات الواردة يف تقرير الظل إىل إجراءات قانونية أو سياسات.

التــأثري: 
الترشيعات،  تعديل  من  العملية  املامرسة  من خالل  االجتامعي  النوع  بدائل  مؤسسة  متكنت 
القضاء عىل  اتفاقية  لجنة  املواطنني. أخذت  لدى  الوعي  االجتامعية وزيادة  الخدمات  تحسني 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة، يف مالحظاتها الختامية التي اعتمدت يف 27 جويلية 2012، بعني 

الضغط عىل الدولة عىل 
املستوى الدويل أدى إىل تنسيق 

أفضل عىل املستوى الوطني
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االعتبار جميع التوصيات التي أعدتها مؤسسة بدائل النوع االجتامعي وقدمتها يف تقرير الظل3. 
الحكومة  مع  اتصال  عىل  حاليا  االجتامعي  النوع  بدائل  مؤسسة  فريق  أصبح  لذلك،  ونتيجة 

البلغارية واملؤسسات التابعة لها من أجل املشاركة يف تنفيذ تلك التوصيات.

املامرسة  هذه  أصبحت  وقد 
أجل  من  شعبية  أكرث  أداة 
املنارصة لدى منظامت أخرى 
املنطقة.  يف  اإلنسان  لحقوق 
تستخدم  املثال،  سبيل  عىل 
املامرسة  هذه  أسرتا  شبكة 

حاليا للدفاع عن الحقوق الجنسية واإلنجابية للمرأة يف أوروبا الوسطى والرشقية.

قـياس الـتأثـري: 
أدى إرشاك جميع األطراف املعنية ومتثيلهم لصوت املرأة يف التقرير إىل اعتامد التوصية الواردة 
التي مهدت بدورها  املرأة  التمييز ضد  القضاء عىل جميع أشكال  اتفاقية  التقرير من قبل  يف 

الطريق لتحسني تنفيذ التزامات بلغاريا
• اعتامد لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة للتوصية الواردة يف التقرير.

األخرى  الدولية  اآلليات  إىل  التقارير  لتقديم  أخرى  منظامت  قبل  من  املامرسة  •  استنساخ 
لحقوق اإلنسان.

• انخراط املنظامت غري الحكومية يف عملية إعداد تقارير الظل.
جميع  عىل  القضاء  التفاقية  الختامية  التعليقات  لتنفيذ  الحكومة  مع  املستمرة  •   البالغات 

أشكال التمييز ضد املرأة.

الدروس املستفادة 
الحكومية والخرباء اآلخرين يخلق ضغط عىل  املنظامت غري  التنسيق من  الدعم يف  •  تأمني 

الدولة التخاذ موقف إيجايب يف تنفيذ التزاماتها.
•  استخدام تقارير الظل ذو فعالية عالية يف إيجاد الدعم يف املحافل الدولية والوطنية والنجاح الذي 

تحقق يف السابق مع هذه األداة مفيد أيضا يف زيادة الضغوط عىل الحكومة لتسهيل التغيري.

3 لالطالع عىل املالحظات الختامية التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة زوروا:

www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-BGR-CO-4-7.pdf 

أدى إرشاك جميع األطراف املعنية ومتثيلهم 
لصوت املرأة يف التقرير إىل اعتامد التوصية 
الواردة يف التقرير من قبل اتفاقية القضاء عىل 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي مهدت 
بدورها الطريق لتحسني تنفيذ التزامات بلغاريا
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 مالحظات ختامية:

14 درسًا مستفادًا

كشف تحليل املامرسات العملية انه ال تزال هناك مجموعة متنوعة من العقبات التي تعيق 
الصور  املنطقة؛  من  مختلفة  أجزاء  يف  الجنسني  بني  واملساواة  املرأة  لحقوق  الدعوة  مبادرات 
النمطية واملواقف السلبية حول النوع االجتامعي؛ غياب اإلرادة السياسية إلنفاذ التغيري؛ نقص 
التي  العقبات  الجنسني وغريها من  التمكني واملساواة بني  املوارد االقتصادية املخصصة لربامج 
تواجه النساء يف الوقت الحارض. يف املقابل، تم تحقيق اإلصالحات والتغيريات التي أدخلت يف 
هذه املامرسات من خالل مقاربات مختلفة تناولت العوامل االجتامعية والسياسية واالقتصادية. 
وأبرزت املامرسات التي متت مناقشتها يف هذا التقرير مختلف املقاربات واالسرتاتيجيات التي 
ساهمت يف تحقيق اإلصالحات أو استحداث سياسات ومواقف جديدة نحو تحقيق املساواة بني 
الجنسني. وبالتايل تساعد هذه املامرسات يف تقديم بعض األمثلة عىل الكيفية التي ينبغي من 

خاللها السعي إىل التغيري وتقدميه ووضع املقاربات له.

1 االرتباط بالسياق مع مخالفة الواقع 
تم إقرار املقاربات املتبعة يف املامرسات استنادا إىل العديد من العوامل عىل غرار اإلرادة السياسية، 
البيئة االقتصادية والسياسية والحواجز، التحديات والفرص املتاحة من أجل التغيري. عىل سبيل 
املثال، ويف سياق يتميز بسيطرة الدولة عىل املساحات املخصصة لحرية التعبري، كام هو الحال 
يف الجزائر، كان من الرضوري بالنسبة للجمعية الوطنية للمرأة يف مجال االتصال خلق مساحة 
اإلذاعة عىل  أنفسهم من خالل  والتعبري عن  اإلنرتنت،  للعمل معا عىل شبكة  للنساء  افرتاضية 
اإلنرتنت للوصول إىل النساء وتثقيف الجمهور حول القضايا املحرمة التي يتم تجاهلها من قبل 
وسائل اإلعالم اململوكة والخاضعة للدولة. يتم استخدام الفضاءات االفرتاضية يف وسائل اإلعالم 
االجتامعي أيضا لنرش املعلومات عىل نطاق واسع من خالل الوسائل التي تهدف إىل صدم عامة 
الناس وإثارتهم وبالتايل تغيري مواقفهم تجاه العنف ضد املرأة، وهي املقاربة التي متكنت جمعية 

من النجاح يف تحقيقها من خالل الفيلم التمثييل الذي صور مشهد العنف املنزيل يف الشارع.

2 إضفاء التغيري من الداخل 
الداخل يف بعض  التغيري من  الدولة وإمكانية إحداث  الجيدة مع مؤسسات  العالقات  قدمت 
ففي  للدولة.  والسياسية  القانونية  املؤسسات  عىل  للتأثري  املنظامت  لبعض  الفرصة  السياقات 
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بلغاريا عىل سبيل املثال، عمل مركز الدراسات والسياسات حول املرأة بشكل وثيق مع موظفي 
البلديات إلجراء دراسات استقصائية عن املساواة بني الجنسني والسياسات داخل البلديات. ومن 
خالل تدريب وتطوير قدرات املوظفني حول قضايا املساواة بني الجنسني، تم متكني املوظفون 
من دراسة القضايا املتعلقة بالنوع االجتامعي، وبالتايل، تم إضفاء التغيري من داخل البلديات. 
تم استخدام نفس املقاربة من قبل الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية، حيث شملت 
وزارات  مع  العمل  اقتصاديا  املشاركة  من  ومتكينهم  املرياث  يف  املرأة  حقوق  لحامية  الدعوة 
التنمية االجتامعية، العدالة القانونية، والشؤون الدينية، وبذلك ضمن الصندوق األردين الهاشمي 
األرسة دون  قوانني  املرياث يف  أحكام  املقرتح حول  الرضوري  اإلصالح  البرشية حدوث  للتنمية 

مواجهة معارضة عىل املستوى الحكومي.

3 تنمية املعارف وتبادل املعلومات عىل املستوى الوطني واإلقليمي 
قامت مامرسات أخرى باالعتامد عىل االئتالفات واآلليات اإلقليمية والدولية للتأثري يف السياسات 
العامة تجاه املرأة. يف الجزائر، ومن خالل الدراسة املقارنة التي أجريت يف املغرب وتونس والجزائر 
حول املشاركة السياسية للمرأة، سعى مركز املعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل واملرأة إىل 
تقليل املناهضة لنظام الحصص املقرتح يف الربملان. متكن املركز من النجاح يف تحقيق أهدافه املتمثلة 
يف إصالح القوانني االنتخابية وإدخال نظام الحصص عرب تقديم تحليل ومثال من الدول املجاورة 

التي لديها سياقات مامثلة لتلك التي يف الجزائر والتي تم فيها تنفيذ نظام الحصص بنجاح.

4 إيجاد الدعم اإلقليمي القوي للمنارصة عىل املستوى الوطني 
الوطنية  السياسات  عىل  التأثري  يف  املنظامت  بعض  اإلقليمي  املستوى  عىل  التنسيق  ساعد 
عىل  املدين  املجتمع  ملنظامت  القدرات  وبناء  الخربات  تبادل  ويف  السواء،  حد  عىل  واإلقليمية 
املستوى الوطني واإلقليمي إضافة إىل إنفاذ السياسات عىل املستوى اإلقليمي وهو ما ساعدهم 
النسائية  الضغط  جامعة  نفذتها  التي   5050 حملة  عززت  الوطني.  الصعيد  عىل  املنارصة  يف 
األوروبية الحوار السيايس بني مختلف األطراف املعنية وصناع القرار لتبادل الوقائع املستندة 

عىل األدلة وقصص النساء يف جميع أنحاء أوروبا وكذلك يف الدول األعضاء.

5 البحث وتقارير الظل كوسائل للمنارصة 
استخدمت البحوث يف أماكن أخرى أين وجد نقص يف املعلومات حول القضية وبالتايل معارضة 
عالنية هائلة لتناول املوضوع عىل غرار الحملة ضد العنف الجنيس التي نفذها املركز املرصي 
إيجاد  إىل  للدعوة  داعمة  بيئة  العام وخلق  الرأي  أوىل إلعالم  املرأة يف مرص، كخطوة  لحقوق 
القوانني والسياسات التي من شانها أن تحظر وتجرم العنف الجنيس. عالوة عىل ذلك، تم استخدام 
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البحوث كأداة لتحميل الحكومة املسئولية تجاه التزاماتها وتعهداتها الدولية. استخدمت مؤسسة 
بدائل النوع االجتامعي تقرير الظل لهيئات معاهدات األمم املتحدة باعتبارها أداة للمنارصة 
إىل إدخال التغيريات واإلصالحات الالزمة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء 
والفتيات، كام أن اإلجراءات شملت أيضا البحث والرصد المتثال الدولة التفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة وغريها من هيئات املعاهدات واآلليات اإلقليمية.

6 تعبئة الجهات املعنية لحامية الحقوق املكتسبة سلفا
التغيري  إلحداث  خاصة  مقاربات  استخدام  إىل  املامرسات  من  العظمى  الغالبية  سعت  يف حني 
قبل  من  مسبقا  تحققت  التي  املكاسب  حامية  إىل  األخرى  املامرسات  بعض  سعت  واإلصالح، 
منظامت املجتمع املدين. وكان هذا هو الحال خاصة عند حدوث تراجع يف ما يتعلق بحقوق املرأة 
مثلام حدث يف مرص عقب ثورة 25 جانفي 2011، حيث قامت جمعية نهوض وتنمية املرأة بتعبئة 
النساء الاليت أصبحن عرضة للتهديد بعد اإلصالحات املقرتحة لقوانني الحضانة التي تم السعي من 
خاللها إىل إلغاء حق الحضانة التي متتعت النساء منذ اإلصالح الذي تم إدخاله عىل قانون األرسة يف 
عام 2005. وهكذا، مل يقترص دور جمعية نهوض وتنمية املرأة عىل معارضة تغيري قوانني الحضانة 
من خالل تعبئة األمهات وبناء تحالف من منظامت املجتمع املدين للتصدي القرتاح الدولة ولكنها 

أيضا بعثت برسالة إسرتاتيجية تؤكد عىل أن إلغاء حقوق املرأة غري مقبول وسوف يقاوم.

7 تحويل الفئات املستهدفة إىل العبني رئيسيني 
كانت املامرسات أالثني عرش أيضا فريدة من نوعها وناجحة يف استهداف جامهري مختلفة من 
خالل إرشاك مختلف الجهات الفاعلة وتشجيع العبني جدد للمشاركة يف الدفاع عن حقوق املرأة 
والقضاء عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي. قام مركز القدس للنساء بتحويل الشباب من 
فئة مستهدفة إىل العبني رئيسيني يف مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي، ومن خالل 
التدريب والعمل بشكل وثيق مع طالب الجامعة، أنتج الشباب فيلام يروي قصصهم مع العنف 
الوصول إىل جمهور أوسع وإيجاد طرق  النوع االجتامعي حيث متكنوا بذلك من  القائم عىل 
جديدة لتعبئة املجتمع ضد العنف القائم عىل النوع االجتامعي. مثال آخر عن ذلك متثل يف 
حملة تعميق الوعي باملساواة بني الجنسني ملكافحة عنف الرشيك الحميم الذي تم تنفيذها 
من قبل الشبكة األوروبية ملناهضة العنف والتي استهدفت األساتذة، وقامت ببناء قدراتهم يف 
التعرف عىل حاالت عنف الرشيك الحميم ووفرت الدعم والحامية الالزمة للناجني منه. أصبح 
األساتذة فاعلني رئيسيني وهو ما مكن املامرسة من االستمرار يف العمل ضد العنف املسلط عىل 

املراهقني يف املدارس بعيدا عن املرشوع وأنشطته.
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8 الوصول إىل املجتمعات املهمشة : 
نطاق  يف  املنظامت  بعض  وسعت  حني  ففي  أيضا،  للمامرسات  الجغرافية  املواقع  اختلفت 
مامرساتها إىل املناطق الحرضية والريفية، كانت بعض املامرسات األخرى أكرث دقة يف استهداف 
يف  الريفية  املناطق  يف  املدين  املجتمع  منظامت  معظم  أن  الحظت  أن  بعد  معينة.  مناطق 
جنوب املغرب يسيطر عليها ذكور وتحكمها القيم األبوية، ركزت مامرسة جمعية صوت النساء 
املغربيات عىل املنطقة الجنوبية من البالد واستهدفت عىل وجه التحديد الرجال والنساء عرب 
الدورات التدريبية واملناقشات وورش العمل التي تناولت قضية متثيل املرأة يف مجالس إدارة 

منظامت املجتمع املدين وشجعت النساء عىل املشاركة يف عمليات صنع القرار يف جمعياتهم.

9 تغيري القوانني واملواقف أمر حاسم يف املنارصة املرتبطة باملساواة بني الجنسني 
كام هو مبني يف تحليل معظم املامرسات، يعترب تغيري األيديولوجية والقيم املعيارية حول النوع 
االجتامعي احد األهداف الحاسمة والبالغة األهمية لتحقيق املساواة عىل مستوى السياسات 
هدم  إىل  أوال  املنظامت  من  العديد  تحتاج  والسياسات،  واملعايري  املواقف  لتغيري  واملجتمع. 
الخطابات املعيارية حول النوع االجتامعي وفضح اإلدعاءات الزائفة يف بيانات القوى املناهضة 

للمساواة من خالل تقديم الحقائق والبحوث واملعلومات القامئة عىل األدلة.

10 التعامل مع املناهضة ومقاومة التغيري يتطلب مقاربات متعددة ومرنة
ال ترتبط الصعوبة يف التعاطي مع املناهضة فقط بإيجاد الطرق الصحيحة لوضع مقاربة لها، 
التعامل بشكل فعال مع  العديد من املامرسات هو كيفية  لكن األهم من ذلك وكام أظهرت 
لتحقيق  بالذات هامة  املسألة  والعدالة. وكانت هذه  املساواة  املساس مببادئ  املناهضة دون 

التغيري وإدراج حقوق املرأة عىل جدول أعامل صناع القرار.

11 تحييد املعارضني 
يتمثل أحد الدروس املستفادة يف التعامل مع املناهضة الناتجة عن املامرسات بشكل عام يف 
إرشاك العبني رئيسيني يف الدورات التدريبية ويف تصميم الحملة أو تنظيم املناقشات وتشجيع 
الحوار مع املجموعات املختلفة قبل البدء يف املرشوع وهذا األمر الذي يساعد يف كسب تأييد 

املعارضني أو يف تحييدهم.

12 التمكني ينبغي أن يكون األداة والهدف يف نفس الوقت

يتمثل احد الجوانب الرئيسية للحمالت يف معظم املامرسات يف االهتامم بتمكني أصحاب الشأن 
الرئيسيني من بني األشخاص الذين يتم السعي للدفاع نيابة عنهم كالضحايا والناجني واملهمشني.

متكنت العديد من املنظامت من النجاح يف إيصال أصوات النساء يف مجاالت الشأن العام بشكل 
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كبري. ميكن أن نعزو النجاح الناتج عن ذلك إىل عاملني. أوال، متكني النساء وبناء قدراتهن إلعداد 
ثانيا، األشخاص  يتنامى بشكل كبري.  الحملة  تأثري  الخاصة بهم يجعل من  رسائلهن وحمالتهن 
الذين لديهم تجربة مبارشة مع القضية هم األكرث خربة للتعامل معها وعىل هذا النحو، يصبح 
من الصعب جدا بالنسبة للمؤسسات إنكار الحجج التي تم إنشاؤها عىل هذا األساس. عالوة 
عىل ذلك وكام الحظنا يف عدد من األمثلة املذكورة أعاله، فان الوعي العام واالهتامم بالقضية 
يكون أكرث تأثرا بالقصص الشخصية والحاالت املرتبطة بهم. لذلك، فان ملكية املرأة ومشاركتها يف 
أي مامرسة يعترب جزء أسايس من أي إسرتاتيجية للمنارصة تسعى إىل تناول املساواة بني الجنسني.

أكرث  أصوات  إىل ضامن سامع  تهدف  املنارصة  أن  اعتبار  األخرية مهمة جدا عىل  النقطة  هذه 
الفئات ضعفا أو املترضرين، التأكيد عىل أن حقوقهم مدافع عنها ومحرتمة وأن صناع القرارات 

يأخذون آراءهم وشواغلهم يف االعتبار.

13 القوة املتأتية من الجمع بني االسرتاتيجيات
تضمنت اسرتاتيجيات املنارصة يف معظم املامرسات استخدام مقاربات مختلفة يف نفس الوقت أو 
يف مراحل مختلفة من الحملة مثل استهداف وسائل اإلعالم، إصدار البحوث القامئة عىل الحقائق، 
إرشاك األشخاص رفيعي املستوى، وتطوير مواد منارصة ورسائل تستهدف الجامهري مختلفة. كانت 
هناك حاجة كام تبني يف معظم املامرسات الناجحة إىل الجمع بني االسرتاتيجيات املبارشة وغري 
املبارشة لتحقيق أقىص تأثري ممكن للمامرسة. عالوة عىل ذلك، اتضح جليا يف املامرسات الناجحة 
أن الناشطني كانوا مجربين عىل تعديل وإعادة النظر يف اسرتاتيجياتهم حسب البيئة املتغرية وهو 

ما أدى إىل تعديل االسرتاتيجيات وتغيري األفكار خالل املراحل الرئيسية للحمالت.

14 التعلم اإلسرتاتيجي مقابل التقييم: قياس النجاح
بالنسبة للكثري من املامرسات ألسباب  كان من الصعب يف اغلب األحيان قياس تأثري املنارصة 
أبسطها طول أجل القضايا التي تسعى املامرسات إىل إحداث تغيريات عليها. كان من السهل يف 
بعض الحاالت تحديد مدى مساهمة املامرسات يف إصالح القوانني أو تغيري املواقف االجتامعية، 
ولكن يف ظروف أخرى كان من الصعب تحديد املساهمة الخاصة والجهود املبذولة يف املنارصة 
من طرف كل منظمة باالستناد إىل التقييامت والدراسات االستقصائية املستخدمة يف قياس مدى 
النجاح. يتعزز قياس النجاح غالبا عند وجود إجراءات إسرتاتيجية للتعلم تهدف إىل التعلم من 
األخطاء، املآزق، العيوب، النجاحات واالنجازات عرب ايالء اهتامم وثيق بانطباعات والتزام وأفكار 

املجموعات املستهدفة حول املامرسة.


