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.السلبیة اليت حتد من حریة املر�ٔة و�رامهتا واس�تقاللیهتا
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تشــهد املجتمعــات العربيــة يف اآلونــة الراهنــة، ونتيجــة لظــروف عــدم االســتقرار الســيايس تزايــًدا يف ارتفــاع 
ــه املــرأة بدرجــة أكــر لكونهــا األضعــف عــى  ــه املجتمــع ككل وتعــاين من وتــرة العنــف الــذي يعــاين من

ســلم الحقــوق واألقــل امتــاكًا ملصــادر القــوة االجتامعيــة ســواء الرمزيــة أو املاديــة.

ومــام ال شــك فيــه أن للعنــف تكلفــة باهظــة تتحملهــا الــدول واملجتمعــات التــي تشــهده، هــي تكلفــة 
ــة  ــة عــى ميزاني ــف املادي ــر خســائر العن ــة وسياســية، فكــام تؤث ــة وأخاقي ــة وثقافي ــة واجتامعي اقتصادي
ــل عــى  ــر باملث ــع، ويؤث ــي للمجتم ــل عــى ســامة النســيج االجتامعــي واألخاق ــر باملث ــه يؤث ــة، فإن الدول
درجــة اســتقراره األمنــي والســيايس. والعنــف حيثــام ظهــر يتوالــد ويتكاثــر، ويظــل يتضخــم حتــى يتخــذ 

ــوم.  ــة الي ــذي يهــدد املجتمعــات العربي شــكل اإلرهــاب البغيــض ال

والعنــف ضــد املــرأة هــو جــزء ال يتجــزأ مــن ملــف العنــف العــام، وإن كانــت لــه خصوصيتــه. إذ أن تكلفــة 
العنــف ضــد املــرأة، ال تقــع عــى املــرأة الضحيــة فحســب، إمنــا تقــع باملثــل عــى املجتمــع بــأرسه الــذي 
ــذي يتعــرض يف  ــرأة، وال ــه أال وهــي امل ــة في ــوة الفاعل ــة لنصــف الق ــن املشــاركة الســوية الكامل ــرم م يُح
الوقــت نفســه للتــآكل مــن الداخــل عندمــا يقــوم عــى بنيــة أخاقيــة وثقافيــة واجتامعيــة مشــوهة تســمح 

مبامرســة التمييــز واالقصــاء والعنــف ضــد نصــف القــوة اإلنســانية املشــكلة لهــذا املجتمــع.

يف ضــوء هــذا، وانطاقـًـا مــن إدراك أن قضيــة العنــف ضــد املــرأة هــي قضيــة ثقافيــة يف جوهرهــا، وإميانـًـا 
بأهميــة الــدور الــذي يلعبــه اإلعــام يف تشــكيل األفــكار والتأثــر يف الثقافــة االجتامعيــة، ومــن ثــّم قدرتــه 
ــة، جــاءت هــذه  ــات العربي ــرأة داخــل املجتمع ــف ضــد امل ــة مناهضــة للعن ــة اجتامعي ــق ثقاف ــى خل ع
املبــادرة لعقــد ملتقــى "دور  اإلعــام يف مناهضــة العنــف ضــد املــرأة" والــذي تعــاون يف تنظيمــه كل مــن 
منظمــة املــرأة العربيــة، وقطــاع اإلعــام بجامعــة الــدول العربيــة، وانعقــد يف مقــر جامعــة الــدول العربيــة 

بالقاهــرة يــوم 2015/2/9.

ــه  ــبل مواجهت ــرأة وس ــد امل ــف ض ــوع العن ــة مبوض ــام يف التوعي ــاهمة اإلع ــز مس ــى إىل تعزي ــد امللتق ونش
ــدا إىل: ــدف تحدي ــه، وه ــدي ل والتص

- مناقشة الخطاب اإلعامي املتعلق مبوضوع العنف ضد املرأة.

- مناقشة دور اإلعام يف التوعية بقضية العنف ضد املرأة وآلية التصدي له.

- مناقشة حاجات اإلعاميني لتمكنيهم من تناول قضايا العنف ضد املرأة بفاعلية أكر.

وشــارك يف امللتقــى لفيــف مــن الخــراء العــرب يف مجــال اإلعــام وإعاميــون مــن ســائر الوســائط االعاميــة 
العربيــة، كــام شــارك فيــه عــدد مــن عقيــات الســفرات العــرب بالقاهــرة وعــدد مــن الفنانــات املرصيــات.





االفتتاح
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ــفرة  ــدت الس ــى أك ــة للملتق ــا االفتتاحي يف كلمته
مرفــت تــاوي املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة 
العربيــة أن العنــف ضــد املــرأة قضيــة لهــا أبعادهــا 
اإلنســانية واألخاقيـــة والديـنـيـــة واالجتامعيــة 
تكاتفــا  تتطلــب  مواجهتهــا  وأن  والسياســية، 
اجتامعيــا يشــمل أطرافــا عــدة منهــا اإلعــام الــذي 
الثقافــة  تشــكيل  يف  كبــرة  مبســئولية  يضطلــع 
وتغيــر التوجهــات االجتامعيــة إزاء املــرأة وصورتهــا 
االجتامعيــة  القضايــا  أن  وأضافــت  وحقوقهــا. 
ــا املــرأة يجــب أن تكــون  بوجــه عــام ومنهــا قضاي
ضمــن أولويــات االهتــامم االعامــي بصفتهــا قضايــا 
اســراتيجية أساســية وليســت قضايــا تابعــة يف 
ــل صــدارة  ــي تحت ــا السياســية الت ــة للقضاي األهمي
العــريب، وأكــدت عــى رضورة مقاربــة  االعــام 
ــة  ــا قضي ــس بصفته ــرأة لي ــف ضــد امل ــة العن قضي
ــة عامــة متــس املجتمــع  ــا قضي ــة إمنــا بصفته فئوي

ككل وســامته وأمنــه. 

وأوضحــت ســعادتها أن العنــف ضــد املــرأة يجــب أن يــدرك باملفهــوم الواســع لــه والــذي يتضمــن الحرمــان 
مــن الحقــوق األساســية مثــل الحــق يف التعليــم والعمــل والخدمــات الصحيــة، فضــا عــن العنــف املتمثــل 
يف النزاعــات املســلحة واإلرهــاب وآثارهــام عــى املــرأة وأطفالهــا األمــر الــذي تنبهــت لــه األمــم املتحــدة يف 

قراراتهــا وخاصــة القــرار رقــم 1325 لســنة 2000.

كــام أشــارت إىل أن منظمــة املــرأة العربيــة وعــت الــدور املهــم لإلعــام يف خدمــة قضايــا املــرأة منــذ بدايــة 
نشــاطها وتبنــت برنامًجــا بعنــوان )اإلعــام ودعــم املــرأة( أصــدرت يف إطــاره االســراتيجية اإلعاميــة للمــرأة 
العربيــة بهــدف تعزيــز وعــي املؤسســة اإلعاميــة نحــو تقديــم رســالة إعاميــة إيجابيــة عــن املــرأة العربيــة، 
وكــذا بنــاء وتعزيــز القــدرات الفكريــة واملهنيــة لإلعاميــني واإلعاميــات مبــا ميكنهــم مــن التفاعــل االيجــايب 
مــع قضايــا املــرأة، وأضافــت أن املنظمــة تتطلــع إىل اســتمرار وتدعيــم التعــاون املثمــر مــع قطــاع اإلعــام 

العــريب مبــا يخــدم رســالتها نحــو نهــوض املــرأة العربيــة.

السفرية مرفت تالوي
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ــة االمــني العــام املســاعد رئيــس قطــاع االعــام واالتصــال  ــو غزال ويف كلمتهــا أكــدت الســفرة هيفــاء أب
بجامعــة الــدول العربيــة عــى أن العنــف ضــد املــرأة ال يشــكل انتهــاكاً جســيامً لحقوق اإلنســان فحســب، 
ــه يقــوِّض مســاهمة املــرأة يف  ــة، كــام أن ــة هائل ــة واقتصادي ــه تكاليــف اجتامعي ــه أيضــاً ترتــب علي لكن
التنميــة والســام واألمــن. وهــو يشــكل أيضــاً تهديــداً خطــراً بالنســبة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق 
ــال  ــائل االتص ــام ووس ــة اإلع ــة ألهمي ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــه إدراكًا م ــت بأن ــاً، وأضاف ــا دولي عليه
الجامهــري والتــي متتلــك قــدرة هائلــة عــى التأثــر يف السياســات االجتامعيــة والثقافيــة واملعرفيــة فقــد 
أولــت هــذا القطــاع أهميــة خاصــة مــن خــال قطــاع االعــام واالتصــال الــذي أكــد عــى أهميــة االتصــال 
ــر يف التوجهــات العامــة  ــز دور االعــام يف التأث ــة لتعزي املســتمر مــع وســائل االعــام يف املنطقــة العربي
ــع  ــر واق ــاة بتأث ــن معان ــة م ــرأة العربي ــه امل ــرض ل ــا تتع ــعادتها إىل م ــارت س ــرأة. وأش ــا امل ــاه قضاي تج
النزاعــات املســلحة الفتــة إىل التهجــر واللجــوء والســبي والخطــف والقتــل بوصفهــا أشــكال جديــدة مــن 

العنــف املوجــه للمــرأة العربيــة يف اآلونــة املعــارصة.

السفرية هيفاء أبو غزالة
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ويف مداخلتــه يف النــدوة، أكــد معــايل الدكتــور نبيــل العــريب األمــني العــام لجامعــة الــدول العربيــة عــى 
تأييــده الكبــر للمــرأة العربيــة ورضورة حصولهــا عــى حقوقهــا كاملــة، وأوضــح أن جامعــة الــدول العربيــة 
ــة املــرأة ومــن خــال منظمــة املــرأة  ــا املــرأة أهميــة قصــوى وتعمــل مــن خــال نشــاط لجن تــويل قضاي
العربيــة عــى تغيــر السياســات الخاصــة باملــرأة ورفــع الوعــي بقضاياهــا يف املجتمعــات العربيــة. وأضــاف 
أن املــرأة العربيــة تقلــدت مناصــب رفيعــة يف عــدد مــن الــدول العربيــة وأنهــا تحتــل نســبة )45%( مــن 
املناصــب القياديــة باألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة. وشــدد معاليــه عــى دور اإلعــام يف تعزيــز 
االهتــامم املجتمعــي بقضايــا املــرأة وكــذا إبــراز النــامذج املضيئــة للمــرأة العربيــة وهــي كثــرة، كــام أشــار 
لألهميــة التــي ميثلهــا دور املجتمــع املــدين يف مناهضــة العنــف ضــد املــرأة، وأكــد رضورة تعديــل القوانــني 
ــت  ــه إىل رضورة لف ــار معالي ــك أش ــا. كذل ــى إنفاذه ــل ع ــرأة والعم ــد امل ــف ض ــة العن ــة مبناهض الخاص
االنتبــاه إىل معانــاة املــرأة العربيــة يف فلســطني، تحــت نــر االحتــال، ويف ســوريا والعــراق يف ظــل التبعــات 

القاســية للنزاعــات املســلحة.
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ــار األردين  ــى روح الطي ــداد ع ــة ح ــون دقيق ــى يقف ــاركون يف امللتق املش
ــم  ــد تنظي ــى ي ــا ع ــه حرقً ــى نحب ــذي ق ــبة ال ــاذ الكساس ــهيد مع الش
)داعــش( اإلرهــايب، وأرواح الجنــود املرصيــني الشــهداء الذيــن حصدتهــم 

ــوم 2015/1/29م. ــيناء ي ــاب يف س ــد اإلره ي





قضايا النقاش 

ال للعنف ضد املرأة !
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تناول النقاش يف امللتقى عدة قضايا شملت:
- تعريــف العنــف، وإدراك أنــه ال يقتــرص عــى مامرســة اإليــذاء البــدين أو 
الجســدي كــام هــو متصــور، وإمنــا يتســع مفهومــه ليشــمل ســائر مظاهــر 
مامرســة التمييــز ضــد املــرأة وحرمانهــا مــن أي مــن حقوقهــا اإلنســانية. 
يشــمل ذلــك الحرمــان مــن التعليــم أو العمــل أو املشــاركة السياســية أو 
ــز ضدهــا داخــل  ــف أشــكال التميي ــة فضــا عــن مختل الخدمــات الصحي
األرسة ويف أماكــن العمــل، وانتهــاء بالعنــف يف أوقــات النزاعــات املســلحة 

وعــى يــد التنظيــامت اإلرهابيــة.

ــة  ــا فئوي ــا املــرأة بطريقــة ال تجعلهــا مجــرد قضاي ــة معالجــة قضاي -كيفي
ــن  ــا م ــن غره ــة م ــل أهمي ــا أق ــع أو قضاي ــا املجتم ــن قضاي ــة ع معزول

ــريب. ــي الع ــامم االعام ــدر االهت ــي تتص ــا الت القضاي

- صــورة املــرأة يف الخطــاب اإلعامــي ومــا تتعــرض لــه مــن تشــويه بدوافع 
تجاريــة أو أيديولوجيــة وأثــر هــذه الصــورة املشــوهة يف تغذيــة العنــف 

ضــد املــرأة يف املجتمــع. 

ــورات  ــرأة خــال أحــداث الث ــريب لحضــور امل ــام الع ــاول اإلع ــم تن - تقيي
ــورة،  ــل يف الث ــا الفاع ــق بدوره ــا يتعل ــة م ــا، خاص ــا بعده ــة وم العربي
وكــذا مــا تعرضــت لــه مــن عنــف مختلــف األشــكال تــراوح بــني االعتــداء 

ــل.   ــي والقت ــف الجن والعن

إعالن
بشأن القضاء على العنف ضد املرأة
اعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة 

مبوجب قرارها 104/48 املؤرخ يف 20  كانون األول/ 
ديسمرب 1993 

املادة 1
ــف ضــد  ــر "العن ــي تعب ــراض هــذا اإلعــان، يعن ألغ
املــرأة " أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس 
ــه، أذى أو  ــب علي ــح أن يرت ــه، أو يرج ــب علي ويرت
ــامنية أو  ــة الجس ــن الناحي ــواء م ــرأة، س ــاة للم معان
ــد بأفعــال  ــك التهدي الجنســية أو النفســية مبــا يف ذل
ــفي  ــان التعس ــر أو الحرم ــل أو الق ــذا القبي ــن ه م
ممــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك يف الحيــاة العامــة 

ــة. أو الخاص

املادة 2
يفهــم بالعنــف ضــد املــرأة انــه يشــمل عــى ســبيل 

املثــال ال عــى ســبيل الحــر، مــا يــي:

أ- العنــف البــدين والجنــس والنفــي الــذي يحــدث 
والتعــدي  الــرب  ذلــك  يف  مبــا  األرسة  إطــار  يف 
والعنــف  اإلنــاث،  األرسة  أطفــال  عــى  الجنــي 
املتصــل باملهــر، واغتصــاب الزوجــة، وختــان اإلنــاث 
ــة للمــرأة،  ــة املؤذي وغــريه مــن املامرســات التقليدي
ــتغالل؛ ــط باالس ــف املرتب ــي والعن ــري الزوج ــف غ والعن

ب- العنــف البــدين والجنــي والنفــي الــذي يحدث 
يف إطــار املجتمــع العــام مبــا يف ذلــك االغتصــاب 
والتعــدي الجنــي واملضايقــة الجنســية والتخويــف 
يف مــكان العمــل ويف املؤسســات التعليميــة وأي 
مــكان آخــر، واالتجــار بالنســاء وإجبارهــن عــى 

ــاء؛ البغ

ج- العنــف املــدين والجنــي والنفــي الــذي ترتكبــه 
الدولــة أو تتغــاىض عنــه، أينــام وقــع.

احلراك الدويل
ملكافحة العنف ضد املرأة

بــدأ مصطلــح العنــف ضــد املــرأة يرتســخ يف الخطــاب الــدويل بــدًء مــن اإلعــالن 
بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم 
املتـحــــدة عــــام 1993. وتــى ذلـــك خطــوات عـديـــدة تضمنت تحـديـد يـوم 
25 نوفمــرب مــن كل عــام يومــا دوليــا للقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة. فضــال عن 
الحملــة التــي أطلقهــا األمــن العــام لألمــم املتحــدة عــام 2008 بعنــوان »اتحــدوا 
إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة«، والوثيقــة دوليــة لوقــف العنــف ضــد املــرأة التــي 
صــدرت عــن الــدورة الـــ 57 للجنــة وضــع املــرأة باألمــم املتحــدة، بإجــامع الدول 
ــرارات  ــق والق ــات والوثائ ــن االتفاق ــال ع ــذا فض ــدورة. ه ــذه ال ــاركة يف ه املش
ــة  ــة مثــل مناهضــة االتجــار يف النســاء وقضي ــا ذات صل ــة بقضاي ــة املعني األممي

املــرأة واألمــن والســالم.
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- دور اإلعــام يف تغيــر الثقافــة املجتمعيــة املتحيــزة ضــد املــرأة ويف مناهضــة كل التيــارات التــي تنتهــك 
كرامتهــا اإلنســانية. 

- دور اإلعــام يف إبــراز صــورة املــرأة كمواطنــة مهتمــة بالشــأن العــام وبقضايــا وطنهــا الحيويــة وكمســاهمة 
يف مواجهــة هــذه القضايــا وإيجــاد حلــول لهــا. 

-دور اإلعــام يف دعــم حقــوق املــرأة ومكانتهــا يف املجتمعــات العربيــة الســيام يف مواجهــة الثقافــة التقليدية 
واألعــراف والعــادات املناهضــة للمــرأة والتــي تعتــر مــن أهــم مصــادر العنــف ضدهــا، ودور اإلعــام يف 

ابــراز الخطابــات اإليجابيــة بشــأن املــرأة ودورهــا ومنهــا الخطــاب الدينــي املســتنر. 

- دور اإلعــام يف التنــاول االيجــايب الجــاد ملشــكات املــرأة وأزماتهــا والحشــد والتعبئــة االجتامعيــة مــن أجــل 
إيجــاد حلــول عمليــة لهــذه املشــكات التــي رغــم كونهــا مشــكات اجتامعيــة عامــة إمنــا يقــع عبئهــا األكــر 
ــة  ــة والخدم ــة الصحي ــة ونقــص الرعاي ــر( واألمي ــث الفق ــر )تأني ــل مشــكات الفق ــك مث ــرأة، وذل عــى امل

التعليميــة خاصــة يف البيئــات العربيــة الريفيــة وغــر الحرضيــة بوجــه عــام. 

- تفعيــل دور اإلعــام يف التوعيــة بالحاجــة إىل تحســني البنيــة القانونيــة العربيــة مبــا يجعلهــا أكــر إنصافًــا 
للمــرأة كإنســان وأكــر حاميــة لهــا مــن كل أشــكال العنــف، وأكــر تشــجيعا لدورهــا االجتامعــي وانخراطهــا 

بشــكل متســاو يف ســائر أوجــه النشــاط والفعاليــة االجتامعيــة.

- دور املجتمع املدين يف دعم قضايا املرأة السيام عى صعيد الحامية من العنف.

- تأهيل اإلعاميني وبناء قدراتهم لتمكينهم من التناول املنصف واملتزن لقضايا املرأة.

االسرتاتيجية اإلعالمية للمرأة العربية

ــرأة واإلعــام«  ــدى امل ــات »منت ــة بوضــع هــذه االســراتيجية اســتجابة لتوصي ــرأة العربي ــة امل قامــت منظم
ــة يف  ــة املنظم ــارك رئيس ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــا س ــت وضعه ــد رع ــي : 2-2002/2/3(، وق )أبوظب
دورتهــا الثالثــة )2007-2009(، وتفضلــت بإطاقهــا يف افتتــاح أعــامل املؤمتــر الثــاين للمنظمــة الــذي رأســته 

ــي، 2008/11/13-11(. ــو ظب ــموها )أب ــه س ورعت

تســتهدف االســراتيجية تفعيــل دور وســائل اإلعــام مــن أجــل إشــاعة ثقافــة مجتمعيــة تنظــر بعــني العــدل 
ــا كعضــو فاعــل يف  ــا بســائر األدوار املنوطــة به ــا وقيامه ــا لحركته ــا مواتيً ــرأة، وتشــكل مناًخ واملســاواة للم
املجتمــع، وتعمــل عــى تحقيــق ذلــك مــن خــال تعزيــز وعــي االعاميــني واالعاميــات حــول قضايــا املــرأة 
وكيفيــة تناولهــا إعاميــا وبنــاء قــدرات اإلعاميــات يف ميــدان عملهــن، وتتضمــن االســراتيجية مــن املرشوعات 

مــا يكفــل ترجمــة هــذه األهــداف إىل واقــع لصالــح املــرأة العربيــة.



من مداخالت احلضور

ال للعنف ضد املرأة !



جانب من أعامل امللتقى
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ــة  ــز دور الخطــاب اإلعالمــي يف مواجه - يجــب تعزي
اإلرهــاب الــذي تواجهــه املنطقــة والــذي ميثــل عنفــا 

كبــريًا ضــد املــرأة.

- وضــع املــرأة مــن قــوة أو ضعــف يؤثــر عــى األمــن 
القومــي للدولــة ككل.

ــى  ــم ع ــدل قائ ــي معت ــم خطــاب دين - يجــب تقدي
ــة. ــة صحيح ــة ديني ــي وثقاف وع

الدكتورة درية رشف الدين

مدونــة األرسة يف املغــرب هــي قانــون تقدمــي 
الحقــوق وقــد كان  الكثــري مــن  املــرأة  يعطــي 
ــات  ــع الفعالي ــن جمي ــعة م ــات واس ــرة ملناقش مث
التنظيــامت  فيهــا  مبــا  والسياســية  االجتامعيــة 
ــن أن  ــن، وميك ــن واملفكري ــامء الدي ــائية وعل النس

يكــون منوذًجــا يحتــذى بــه يف هــذا اإلطــار.

معايل سعادة السفري محمد سعد العلمي

سفري اململكة املغربية بالقاهرة
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ــة  ــر يف خدم ــا دور كب ــة له ــات األهلي ــدين والجمعي ــع امل -املجتم
ــت. ــرأة إذا أخلص ــا امل قضاي

-ال بــد مــن تصميــم برامــج خاصــة الحتــواء بنــات الشــوارع 
العنــف. وحاميتهــن مــن 

-اإلسام دين سام ومحبة وليس دين عنف.

- أويص بتشــكيل لجنــة عليــا مــن الخــرات والتخصصــات املختلفــة 
ملواجــه العنــف ضــد املــرأة تــرى بالنقــاش املجتمعــي وتســتند إىل 

صحيــح الديــن وتعــرض توصياتهــا عــى الرملانــات العربيــة. 

ــرأة وال  ــن امل ــلبية ع ــورة س ــس ص ــالم يعك -اإلع
ــي. ــا الحقيق ــن واقعه ــرب ع يع

ــي  ــوي واألخالق ــدور الرتب ــل ال ــن تفعي ــد م - الب
ــالم. لإلع

الفنانة صفية العمري

السيدة ياسمن الخيام
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- املــرأة أكــر قــدرة عــى أداء أدوار متعــددة يف املجتمــع، 
ــة  ــورة اإليجابي ــذه الص ــن ه ــر ع ــب أن يع ــام يج واإلع

للمــرأة بــدال مــن ترويــج الصــور الســلبية عنهــا.

ــرأة  ــوق امل ــة بحق ــني املتعلق ــل القوان ــن تفعي ــد م - ال ب
ــة. ــة ذات الصل ــة الدولي ــق الرشعي وتطبي

السيدة رنا الحصاونة

عقيلة سفري اململكة األردنية الهاشمية بالقاهرة

- لإلعــالم دور مهــم يف كــر التابوهــات وتحــدي 
ــم  ــدة وتقدي ــدي وطــرح األفــكار الجدي الفكــر التقلي

ــة. ــتقبلية واعي ــة مس ــار رؤي ــول يف إط الحل

ــري يف  ــري كب ــا تأث ــون له ــد يك ــة ق ــامل الدرامي - األع
ــرأة. ــا امل ــول قضاي ــايب ح ــي إيج ــق وع خل

الفنانة يرا
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- املــرأة هــي الضحيــة األكــرب يف األزمــات التــي ميــر بهــا العــامل العــريب 
بســبب الثقافــة الذكوريــة.

- اإلعــالم مقــر يف عــرض قضيــة املــرأة الفلســطينية التــي تفتقــد 
أبســط حقوقهــا األساســية يف العيــش الكريــم بســبب االحتــالل.

ــري  ــهيد واألس ــي أم الش ــطينية ه ــرأة الفلس - امل
وزوجتــه وابنتــه، وهــي الشــهيدة واألســرية 
الثــورة  مراحــل  مختلــف  عــرب  واملناضلــة 

. لفلســطينية ا

- ســلطات االحتــالل اعتقلت الطفلة الفلســطينية 
اإلعــالم  تتحــرك وســائل  الخطيــب وال  مــالك 
ــان  ــوق اإلنس ــامت حق ــة ومنظ ــة والعاملي العربي

ــاك. ــرأة لتســليط الضــوء عــى هــذا االنته وامل

السيدة رانيا عابدين

عقيلة سفري دولة فلسطن بالقاهرة

اإلعــام يلعــب دوًرا محوريًــا يف حيــاة املجتمعــات 
العربيــة ولديــه تأثــر كبــر يف تكويــن الوعــي واألفــكار 
فابــد مــن ترشــيد هــذا الــدور نحــو خدمــة املجتمــع 

ــرأة فحســب.  ــس امل ككل ولي

السيدة زهرة القصبي

عقيلة سفري اململكة املغربية بالقاهرة
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- إن فهــم املجتمــع ملكانــة املــرأة ودورهــا يف بناء األرسة، هــو الركيزة 
التــي تنطلــق منهــا املــرأة ملامرســة دورهــا الحقيقــي والطبيعــي يف 

بنــاء مجتمــع ســليم منســجم خــايل مــن العنــف والقــر واإلذالل.

ــان،  ــد الربمل ــرأة )25٪( مــن مقاع ــي امل ــح املــرع العراق ــد من - وق
واعتــرب أن ضــامن حريــة املــرأة وحقوقهــا يف الدســتور ســيكون 
رضوريــاً لضــامن حقــوق األكرثيــة. وتنــص املــادة)20( مــن الدســتور 
العراقــي عــى أن »للمواطنــن رجــاالً ونســاًء حــق املشــاركة يف 
الشــؤون العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية مبــا فيهــا حــق 

التصويــت واإلنتخــاب والرتشــيح« ترســيخاً للنهــج الدميقراطــي.

السيدة سهاد الدباس

عقيلة سفري جمهورية العراق بالقاهرة
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- تتعــرض النســاء يف عاملنــا العــريب ألشــكال متعــددة مــن العنــف، 
ــد  ــذي ق ــدي ال ــف الجس ــا العن ــي ومنه ــوي والحقوق ــا املعن منه
يصــل إىل القتــل بحجــة الدفــاع عــن الــرف، والتحــرش الجنــي 
ــآس يف  ــن م ــرأة م ــه امل ــرض ل ــام تتع ــال ع ــج، فض ــكل ممنه بش

ــا.  ــراق وليبي ــوريا والع ــلحة يف س ــات املس ــق النزاع مناط

- ال بــد مــن توثيــق جرائــم العنــف عــن طريــق املنظــامت 
الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين ووســائل اإلعــالم املختلفــة. 
وعــى الحكومــات أن تهــب، ليــس فقــط لســن التريعــات 
ــة النســاء، بــل عليهــا أن تتأكــد مــن  واالتفاقيــات الخاصــة بحامي
ــر اإلرادة السياســية  ــد مــن تواف ــك ال ب ــا، وإلنجــاح كل ذل تفعيله

ــعوب. ــدى الش ــي ل ــؤولن والوع ــدى املس ل

السيدة أروى محمد يوسف املقريف

عقيلة سفري دولة ليبيا بالقاهرة
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- يتشــكل العنــف ضــد املــرأة بفعــل عوامــل عديــدة مــن أهمهــا: تــدين 
ــا  ــه له ــتقل بذات ــان مس ــرأه كي ــأن امل ــي ب ــدم الوع ــن، وع ــرتام القوان اح
ــن  ــالً ع ــرار، فض ــع الق ــاركة يف صن ــة واملش ــاركة املجتمعي ــق يف املش الح

ــل. ــة والجه انتشــار األمي

ــرة  ــه مــن مناصــب رفيعــة كوزي ــة رغــم مــا وصلــت إلي - واملــرأة اليمني
وســفرية وقاضيــة؛ لكنهــا تظــل يف حاجــة إىل التعليــم العــايل والتدريــب 
والتأهيــل املعــريف والتكنولوجــي، كــام أنهــا مــا زالــت تعــاين مــن العنــف 
ــة والــراع  ــزواج املبكــر وخاصــة يف الريــف. وتعــد القبيل املجتمعــي وال
ــاب األمــن واالســتقرار مــن أهــم  ــزاع املســلح الحــايل وغي الســيايس والن

ــة. معوقــات مشــاركة املــرأة اليمني

السيدة هدى أحمد عي

عقيلة سفري الجمهورية اليمنية بالقاهرة

يجــب عــي وســائل اإلعــالم املرئيــة والســمعية إبــراز الــدور 
ــة  ــاء الدول ــة يف بن ــرأة العربي ــه امل ــوم ب ــذي تق ــايب ال اإليج
ــة حتــي يشــعر املواطــن العــادي أن املــرأة  ــة الحديث املدني
ــليط  ــه تس ــا. وعلي ــن دوره ــتغناء ع ــن اإلس ــة ال ميك رشيك
ــة  الضــوء عــي مشــكالت املــرأة مــن خــالل األعــامل الفني
الراقيــة التــي تحــث الشــباب عــي التحــي باألخــالق والقيــم 

ــدة.  الحمي

السيدة آمال األغا 

نائب رئيس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية - بالقاهرة



التوصيات اخلتامية 



التوصيات اخلتامية 

ال للعنف ضد املرأة !
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يف ختام امللتقى أكد املشاركون يف امللتقى على:

- رضورة التوقف عن معالجة قضايا املرأة عى أنها قضايا فئوية معزولة عن قضايا املجتمع.

 - رضورة التوقــف عــن تجهيــل قضايــا اإلصــاح االجتامعــي بوجــه عــام واعتبارهــا أقــل أهميــة مــن القضايــا 
ــاح  ــرأة واألرسة واص ــع امل ــاح وض ــاملة إص ــي ش ــاح االجتامع ــات اإلص ــم ملف ــل تقدي ــا، ب ــية وغره السياس
منظومــة العاقــة بــني الرجــل واملــرأة بوجــه عــام وإدراكهــا عــى أنهــا قضيــة اســراتيجية أساســية ومحوريــة 

ــة أن تنهــض أو تتقــدم. ــد للمجتمعــات العربي ــد مــن خوضهــا بشــكل جــاد وعميــق إذا أُري الب

- رضورة إدراك املفهــوم الواســع للعنــف ضــد املــرأة، وعــدم قــرص العنــف عــى مســألة اإليــذاء البــدين إمنــا 
ــخ. ــة والتعليمية...ال ــة واالجتامعي ــع مظاهــر حرمــان املــرأة مــن حقوقهــا السياســية واالقتصادي مــده لجمي

ــا  ــا حقه ــس قضاياه ــي يبخ ــاري أو ايديولوج ــر منظــور تج ــرأة ع ــة امل ــة قضي ــن معالج ــف ع - رضورة التوق
ويظهرهــا بشــكل منفصــل عــن القضايــا االجتامعيــة األكــر، ويف هــذا اإلطــار فــإن العنــف ضــد املــرأة يجــب أن 

يعالــج يف إطــار قضيــة العنــف املســترشي يف املجتمعــات العربيــة ككل.

- توجيه االهتامم االعامي لجميع فئات املرأة واالهتامم بشكل خاص باملرأة املعاقة.

- تسليط الضوء عى قضايا ومشكات املرأة يف ظل االحتال والنزاعات املسلحة يف املنطقة العربية.

ــة بتطويــر خطــاب إعامــي ينطلــق مــن رســالة االصــاح االجتامعــي بوجــه عــام  ــة الجهــات اإلعامي - مطالب
ــادة  ــوم اإلنســان، وإع ــاء مفه ــادة بن ــام ودوره يف إع ــذوق الع ــاء بال ــام يف االرتق ــار دور االع ويأخــذ يف االعتب

النظــر للمــرأة كإنســان كامــل.

ــم  ــه أه ــوص لكون ــى الخص ــرأة ع ــع ككل وللم ــم للمجتم ــة والتعلي ــامم بالربي ــى رضورة االهت ــد ع - التأكي
ــة. ــاح والنهض ــل االص مداخ

ــرأة  ــا امل ــة قضاي ــة يف خدم ــات األهلي ــدين والجمعي ــع امل ــه املجتم ــذي يلعب ــدور ال ــة ال ــى أهمي ــد ع - التأكي
ــام. ــي الع ــاح االجتامع ــا االص وقضاي

- رضورة تفعيــل القوانــني املتعلقــة مبناهضــة العنــف ضــد املــرأة وتوافــر اإلرادة السياســية القــادرة عــى إنفــاذ 
الترشيعــات بهــذا الخصــوص. 

ــن  ــا م ــا وحاميته ــة حقوقه ــة وحامي ــام املختلف ــائل اإلع ــرأة يف وس ــورة امل ــني ص ــى تحس ــل ع -رضورة العم
العنــف مبعنــاه الواســع وبســائر أمناطــه، مبــا فيهــا الصــور الجديــدة للعنــف التــي تطــل برأســها اآلن، خاصــة 

ــك مــن خــال: ــل يف اإلرهــاب، وذل ــف املتمث العن

- إعداد برامج تثقيفية توضح رضورة إلغاء التمييز املامرس ضد املرأة وأثره السلبي عى األرسة واملجتمع.
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- مراعاة تنزيه الدراما العربية وكافة األعامل االعامية عام يشوه صورة املرأة ويحط منها.

- االستفادة الدامئة من الخراء واملختصني يف مجال املرأة وقضاياها عند اعداد املحتوى االعامي.

- مراعاة تضمني النوع االجتامعي يف املضمون اإلعامي بوجه عام.

- بنــاء قــدرات االعاميــني واالعاميــات يف موضــوع املقاربــة الحقوقيــة لقضايــا املــرأة والتوعيــة مبفاهيــم النــوع 
االجتامعي.

- تفعيل املواثيق األخاقية اإلعامية يف مقاربة قضايا املرأة.

- حث رجال األعامل عى متويل حمات إعامية لتغير املوروث الثقايف املناهض للمرأة.

- حــث الفنانــات وســيدات املجتمــع والشــخصيات العامــة عــى املســاهمة يف حمــات توعيــة ملناهضــة العنــف 
ــرأة. ضد امل

- توجيه االهتامم االعامي لتغطية أحوال املرأة العربية تحت االحتال ويف ظل النزاعات املسلحة.

وقــد أشــاد املشــاركون بنضــال املــرأة الفلســطينية وصمــود املــرأة الســورية والعراقيــة ضــد موجــة اإلرهــاب 
التــي تتعرضــن لهــا.



العنف املامرس ضد املر�ٔة ٕاىل �ك�ّد �اكلیف اج�عیة واق�صادیة خضمة ختلّف یؤدي 

:�ٓ�راً �دیدة �ىل ا�متع  ب�ٔمك�

.التمنیةمسامهة املر�ٔة يف معلیات عرق�  -

موازنة ا�و�  تك�دها ت اليت  )املبارشة و�ري املبارشة(التلكفة �ق�صادیة ارتفاع  -

 ا اق�صاد�ً عبئً ما �شلك وهو  �لعنف،املرتتبة �ىل تعرض املر�ٔة  �ر ا�ٓ �ىل لٔ�نفاق 

.�ىل موازنة ا�و�ا ٕاضاف�ً 

ا�متعىل�املرٔ�ةضدالعنفمردود

   املر�ٔة ضد املامرس العنف یؤ�ر وا�متع،ح�ث  لٔ�رسة الطبیعي التوازن �ل�� -

 �زوزة خشصیة بناء اىل یؤدي فهو لٔ�بناء، �ج�عیة الت�ش�ئة معلیة �ىل سلبا

 اس�سهال ق�یل من مدّمرة سلو�یة �ٓ�ر �لیه یرتتب كام ا�ٓخر�ن، مع التعامل يف

  من بدل �لوراء  ا�متع جير مما ا�ٓخر، ضد رهابواالٕ  العنف وت�ين العدوان

.و�منیته تطو�ره يف املسامهة

"عواقب العنف ضد املرٔ�ة و�اكلیفه ٔ�ج�ال�س�متر و "




