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اإلتحاد من أجل املتوسط

 اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل
املتوسط حول حقوق النساء

املبادرة النسوية األورومتوسطية

العنف ضد النساء والفتيات

االتحاد األورويب

 قرار مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة  1325

أجندة املرأة واألمن والسالم

منع التطرف العنيف

أهداف التنمية املستدامة

االتحــاد مــن أجــل املتوســط هــو مؤسســة 
حكوميــة دوليــة لتعزيــز الحــوار والتعــاون 
ــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب و  وتضــم ال
ــض  ــر األبي ــوب ورشق البح ــن جن ــة م 15 دول

ــط  املتوس

عقــدت أربعــة مؤمتــرات وزاريــة حــول تعزيــز 
دور املــرأة يف املجتمــع هــي: مؤمتــر اســطنبول 
 ،2009 يف  ومراكــش   2006 عــام  الــوزاري 
ومؤمتــر باريــس الــوزاري يف 2013، وكذلــك 

مؤمتــر القاهــرة الــوزاري يف 2017.

املبــادرة النســوية األورومتوســطية هــي شــبكة 
سياســات تجمــع منظــامت حقــوق املــرأة 
مــن منطقــة حــوض البحــر األبيــض املتوســط، 
النــوع  عــى  املبنيــة  املســاواة  اىل  وتدعــو 
ــزأ  ــوق النســاء كجــزء ال يتج ــي وحق اإلجتامع

ــة. ــة واملواطن ــاء الدميقراطي ــن بن م

ــدة  ــم املتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــرار مجل ق
ــام 2000  ــه  يف الع ــم تبني ــذي ت ــم 1325 ال رق
والــذي يعــرف بالــدور الهــام للنســاء والفتيات 

ــا األمــن والســالم. يف معالجــة قضاي

ــام  ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــامد خط ــم اعت ت
ــن  ــة التخــاذ إجــراءات م ــوة عاجل 2030 كدع
قبــل جميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة 
يف عــام 2015، والتزمــت بتنفيــذ 17 هدفـًـا من 
أهــداف التنميــة املســتدامة والتــي تشــمل 

تحقيــق املســاواة للمــرأة.

UFM

UFM Ministerial 
Declaration on 
Women´s Rights

IFE-EFI

VAWG Violence Against 
Women and Girls
EU European Union

United Nations Security 
Council Resolution
UNSCR 1325

Women, Peace and 
Security Agenda WPSA
Preventing Violent 
Extremism PVE

Sustainable 
Development Goals 
SDGs
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5

I.   Contexte et objectifs du dialogue politique 

الخلفية

 )EFI( ــادرة النســوية األورومتوســطية ــام 2006، تابعــت املب ــوزاري األول يف إســطنبول ع ــر ال ــاد املؤمت ــذ انعق من
ــية  ــع، كأداة رئيس ــرأة يف املجتم ــز دور امل ــأن تعزي ــط )UfM(  بش ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة لالتح ــة الوزاري العملي
ــر  ــن املؤمت ــوزاري الصــادر ع ــالن ال ــة األورومتوســطية. واســتجابة لإلع ــن الجنســن يف املنطق ــز املســاواة ب لتعزي
الــوزاري الرابــع لالتحــاد مــن أجــل املتوســط حــول حقــوق املــرأة )27 نوفمــر 2017 ، القاهــرة(، أطلقــت املبــادرة 
ــر، مــر،  ــن الجزائ ــرأة م ــوق م ــن تســع منظــامت حق ــاد م ــع اتح ــام 2019، م النســوية األورومتوســطية يف الع
ــدم  ــول ع ــاد األورويب )EU(، ح ــن االتح ــل م ــة بتموي ــة إقليمي ــس، حمل ــطن وتون ــرب، فلس ــان، املغ األردن، لبن

.)www.ostik.org ــة ــع الحمل ــات. )موق ــف ضــد النســاء والفتي ــع العن ــا م التســامح مطلق

وكجــزء مــن الحملــة اإلقليميــة، يتــم تنظيــم سلســلة مــن الحــوارات السياســية الوطنيــة واإلقليميــة يف جنــوب البحر 
األبيــض املتوســط ، مــام يوفــر منصــة مشــركة ملناقشــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات وكيفيــة معالجتــه. إن الهــدف 

مــن هــذه الحــوارات، هــو دعــم ومتابعــة تنفيــذ نقــاط عمــل اإلعــالن الــوزاري الرابــع لالتحــاد مــن أجــل املتوســط.

تــم عقــد حــوار السياســات اإلقليمــي حول"مكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات وتعزيــز حقــوق املــرأة اثنــاء 
انتشــار جائحــة كوفيــد-19"، بالرشاكــة مــع وزيــرة التنميــة االجتامعيــة األردنيــة. لقــد كان مــن املقــرر مبدئيًــا عقــد 
حــوار السياســة يف شــهر آذار 2020، لكــن تــم تأجيلــه بســبب جائحــة Covid-19، اىل ان جــرى عقــده يف 21 ايلــول 

2020 باســتخدام منصــة اإلنرنــت. 

أهداف حوار السياسات اإلقليمي 

ناقــش حــوار السياســات اإلقليمــي تنفيــذ اإلعــالن الــوزاري لالتحــاد مــن اجــل املتوســط يف وقــت االزمــات، خاصــة 
يف ظــل انتشــار جائحــة كورونــا – كوفيــد 19. جمــع حــوار السياســات اإلقليمــي أصحاب/صاحبــات القــرار، وممثلو/

ات مــن الــوزارات، وخراء/خبــرات يف القانــون والنــوع االجتامعــي، وباحثــون/ات، ومنظــامت حقــوق املــرأة مــن 
ــث  ــق 2(، حي ــات يف امللح ــري/ات الجلس ــن/ات ومي ــة للمتحدث ــر الذاتي ــق الس ــطي )مرف ــة األورومتوس منطق

تشــاركوا/كن التحديــات، املامرســات الفضــى والــدروس املســتفادة، تبادلــوا/ن الخــرات يف موضوعــن مرابطــن:

التصــدي للعنــف ضــد النســاء والفتيــات والنهــوض بأجنــدة املــرأة، واألمــن، والســالم يف ســياق جائحــة . 1
كوفيــد-19.

ــة . 2 ــن جائح ــايف م ــتجابة، والتع ــتعداد، االس ــراءات االس ــر وإج ــي يف تداب ــوع االجتامع ــاج الن ــامن إدم ض
كوفيــد-19، ال ســيام يف مجــاالت: الصحــة، املشــاركة االقتصاديــة، التعليــم، اإلعــالم، واملشــاركة يف عمليــات 

إتخــاذ القــرار.

ــع لالتحــاد مــن أجــل املتوســط  ــوزاري الراب ــذ اإلعــالن ال ــات الصــادرة عــن الحــوار إىل دعــم تنفي تهــدف التوصي
أثنــاء أزمــة كوفيــد 19 الصحيــة )انظــر الوثيقــة املنفصلــة: التوصيــات(. حيــث ســيتم إرســال التوصيــات إىل املؤمتــر 
الــوزاري رفيــع املســتوى لالتحــاد مــن أجــل املتوســط، والــذي ســيعقد يف الفــرة مــن 16 إىل 20 ترشيــن ثــاين 2020, 
وذلــك للمســاهمة يف جميــع الجهــود املبذولــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي يف تدابــر االســتجابة والتعــايف لـــ كوفيــد 

Covid( 19-19(، وبشــكل خــاص يف معالجــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

ــة وجلســتن عامتــن )انظــر امللحــق 1: جــدول األعــامل( وتــم عقــده  لقــد اشــتمل الحــوار عــى جلســة افتتاحي
ــة والفرنســية. ــة واإلنجليزي ــات العربي باللغ

الخلفية واألهداف   .1



2.أ الجلسة االفتتاحية 

املتحدثون/ات

معايل الوزيرة  بسمة موىس إسحاقات - وزيرة التنمية االجتامعية ، األردن

معايل الوزيرة  جميلة املصيل - وزيرة التضامن، التنمية االجتامعية، املساواة واألرسة، املغرب

معايل الوزيرة أمل حمد - وزيرة شؤون املرأة، فلسطني

معايل الوزيرة اميان زهواين هوميل – وزيرة املرأة، األرسة، الطفولة، وكبار السن- تونس 

عطوفة السيدة ماريزا فاروجيا - نائبة األمني العام للشؤون االجتامعية واملدنية، االتحاد من
أجل املتوسط 

السيدة هرنيك تراومتان – رئيسة وحدة برامج التعاون اإلقليمية يف الجوار الجنويب، املديرة
العامة ملفاوضات الجوار والتوسع، االتحاد األورويب

السيدة ليليان هولز - فرينش - رئيسة مشاركة، املبادرة النسوية األورومتوسطية

1.   معايل الوزيرة بسمة موىس إسحاقات - وزيرة التنمية االجتامعية، األردن

ســيتم إحالــة التوصيــات الصــادرة عــن هــذا الحــوار إىل املؤمتــر الــوزاري رفيــع املســتوى الــذي ســيعقد يف الفــرة 
املمتــدة مــن 16 إىل 20 ترشيــن ثــاين 2020. وســتوجه هــذه الجهــود املبذولــة الدمــاج النــوع االجتامعــي يف تدابــر 

االســتجابة والتعــايف مــن كوفيــد 19، وتحديــًدا يف معالجــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات. 

بصفتــي رئيًســا مشــاركًا لالتحــاد مــن أجــل املتوســط الــذي يعمــل مــع االتحــاد األورويب، فــإن مســؤوليتي تشــمل 
مراقبــة التقــدم املحــرز وتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن اإلعــالن الــوزاري. لقــد اصــدر االجتــامع الــوزاري وثيقــة 
متفــق عليهــا، والتــي يجــب عــى الحكومــات يف املنطقــة االلتــزام بهــا كجــزء مــن جهودهــا لضــامن حقــوق النســاء 

واملســاواة بــن الجنســن. 

تعيــق العديــد مــن التحديــات االقتصاديــة، االجتامعيــة والسياســية الجهــود اإلقليميــة لتحقيــق حقــوق النســاء. 
فــاىل جانــب كوفيــد 19 تواجــه املنطقــة  تحديــات مثــل االضطرابــات املدنيــة، وأزمــة النــزوح والالجئــن والكــوارث 

الطبيعيــة وانتشــار التطــرف العنيــف.

ــتجنب  ــن يس ــة م ــن يف طليع ــاء ه ــاء. فالنس ــى النس ــزدوج ع ــارش وم ــر مب ــا تأث ــاء كورون ــار وب ــد كان  النتش لق
ــة  ــر عرض ــن االك ــام يجعله ــي، م ــاع الصح ــن يف القط ــن العامل ــكلن 70٪ م ــث تش ــاء حي ــذا الوب ــن( له )يتصدي
لإلصابــة بالفــروس. كــام يعــد تبــادل املعلومــات مــع النســاء حــول كوفيــد 19 تحديـًـا نظــرًا الرتفــاع معــدل األميــة 
ــر  ــة األجــر يف األردن، مــام يضمــن توف ــة  غــر مدفوع ــن أعــامل الرعاي ــر النســاء 75٪ م ــام توف ــن النســاء.  ك ب

ــن واملســنن. ــة الرسهــن واطفاله الرعاي

محاور الحوار   .2
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يف املنطقــة العربيــة  تقــي النســاء 7.4 مــرات  اكــر مــن الرجــال يف اعــامل الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر وهــو 
مــا يعتــر مــن أعــى املعــدالت يف العــامل. ومــن ناحيــة أخــرى تقــوم النســاء بعمــل منخــض األجــر.  كــام تعمــل 
ــة  ــة اإلجتامعي أكــر مــن ســت نســاء مــن كل عــرشة (  62٪) يف القطــاع غــر الرســمي حيــث تفتقــر اىل  الحامي
وظــروف العمــل غــر املســتقرة. وهــذا مــا يجعلهــن أكــر هشاشــة وأضعــف أفــراد القــوة العاملــة. ونتيجــة لذلــك 

مــن املرجــح ان يقعــوا يف براثــن  الفقــر.

ــاء  ــام أثن ــل الع ــف عمــل وســائل النق ــن النســاء. فمــع توق ــد م ــاة القاســية للعدي ــع الحي ــاء واق ــزز الوب ــد ع لق
اإلغــالق، مل تتمكــن النســاء الــاليئ يعشــن يف املناطــق الفقــرة مــن الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة الحيويــة، خاصــة 
أثنــاء الحمــل والــوالدة. كــام واجهــت النســاء صعوبــة يف الوصــول إىل الخدمــات األخــرى والوصــول إىل العمــل. لقــد 
خلقــت القــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــات لجعــل النــاس يعملــون ويدرســون مــن املنــزل، ضغوطـًـا ماليــة إضافيــة 
عــى النســاء. فــكان عليهــن رشاء أجهــزة إلكرونيــة وإنشــاء وســيلة اتصــال باإلنرنــت. هــذا وتجــدر اإلشــارة اىل 
ان الالجئــات والعامــالت املهاجــرات، أكــر عرضــة لإلصابــة بالفــروس بســبب نقــص الخدمــات الصحيــة األساســية 

ومحدوديــة املــوارد املاليــة.

ــاق  ــد أع ــات، فق ــف ضــد النســاء والفتي ــش القــري، ارتفعــت نســبة العن ــالق والتعاي وكنتيجــة إلجــراءات االغ
ــم.  ــات الدع ــاء اىل خدم ــول النس ــالق وص اإلغ

اتخذت الحكومة األردنية ثالث مراحل ومستويات رئيسية للتعامل مع الوباء:

1- مرحلة االستجابة املبارشة التي تشمل تدابر اإلغالق شبه الكامل. 

2- مرحلة برمجة التكيف واالستعادة التي شملت 
إجــراءات العمــل عــن بعــد )مــن املنــزل( أو تقليــل عــدد املوظفــن يف العمــل، وإطــالق منصــات 	 

ــفر  ــح الس ــالق، وتصاري ــاء االغ ــل اثن ــات التنق ــال: خدم ــبيل املث ــى س ــة، ع ــات اإللكروني الخدم
ــد 19  ــة الضــامن االجتامعــي املتعلقــة بكوفي الجــوي، والتقــدم للحصــول عــى حــزم إغاث

ــن 	  ــتفيدين م ــن واملس ــالت املياوم ــامل والعام ــة للع ــة خاص ــة االجتامعي ــبكة الحامي ــيع ش توس
ــة،  ــة الوطني ــق املعون صنادي

إنشاء صناديق لدعم العامل والقطاعات املترضرة من الوباء، 	 

التدابر الصحية الوقائية املتخذة يف دور اإليواء ويف مؤسسات رعاية املسنن واألطفال.	 

3- مرحلة التعايف التي تشمل: 

تقديم الدعم للقطاعات األكر ترضراً، 	 

ادخال الخدمات عر اإلنرنت والتوسع اإلضايف يف خدمات الحامية االجتامعية.	 

ملعالجــة تأثــر جائحــة كوفيــد 19 عــى النســاء والفتيــات، نحتــاج إىل نهــج منســق مــن الهيئــات اإلقليميــة والدولية. 
ويف هــذا الســياق يعتــر حــوار السياســات اإلقليميــة فرصــة مهمــة لتبــادل الخــرات وأفضل املامرســات.
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2.   معايل الوزيرة جميلة املصيل - وزيرة التضامن، التنمية االجتامعية، املساواة واألرسة، املغرب

ميكــن تحقيــق التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة املســتدامة دون املســاواة للنســاء ومعالجــة العنــف ضــد النســاء 
والفتيــات. عــى هــذا النحــو، فــإن التقــدم الــذي تحــرزه املجتمعــات والبلــدان مرتبــط بالنســاء اللــوايت تعيشــن 

بكرامــة وســالم.

لقــد أثــر وبــاء كوفيــد 19 عــى النســاء. فباإلضافــة إىل أعــامل الرعايــة الحاليــة التــي تقــوم بهــا النســاء، فــإن عليهــن 
أن يقرمــن الدعــم يف تعلــم أطفالهــن يف املنــزل. وعــى الرغــم مــن أن النســاء يواجهــن العديــد مــن التحديــات، 
إال أنــه مــن الــرضوري االعــراف بأنهــن يف الصفــوف االماميــة يف مكافحــة هــذا الوبــاء، فهــن عضــوات فاعــالت يف 

املجتمــع يف جميــع القطاعــات.

ومــع ذلــك، فقــد ســاهم الوبــاء يف زيــادة العنــف يف الداخــل وكان عــى  الحكومــة املغربيــة معالجــة ذلــك، حيــث 
تــم وضــع اســراتيجيات وفقــا ملنهــج متكامــل يجمــع بــن البعــد الوقــايئ والحــاميئ والتمكينــي ، للتصــدي للعنــف 
ضــد النســاء والفتيــات، وذلــك باالســتناد اىل دســتور املغــرب )خاصــة مــواد عــدم التمييــز ومكافحــة جميــع اشــكال 
ــون  ــإن القان ــه، ف ــة.  وعلي ــات الدولي ــزام باالتفاقي ــة يف الدســتور(، وااللت ــات املتضمن ــف ضــد النســاء واملفتي العن

املغــريب الجديــد ملكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات يعتــر خطــوة اىل االمــام يف حاميــة حقــوق النســاء.

ــم  ــن هــذا، ت ــف. وكجــزء م ــا العن ــم النســاء ضحاي ــة لدع ــة وطني ــم تشــكيل لجن وعــى املســتوى املؤسســايت، ت
تشــكيل لجــان فرعيــة مركزيــة والمركزيــة تضــم ممثلــن عــن  املحاكــم، النظــام القضــايئ، والقطــاع الصحــي، وقــوات 

الرشطــة واالمــن، فضــال عــن النســاء والشــباب. 
ــا العنــف، اىل جانــب  كــام ان مــن أهــم جوانــب التدخــالت إنشــاء 65 مركــزا هــي مبثابــة مالجــئ للنســاء ضحاي

مركــزا لبنــاء القــدرات وبرامــج التوعيــة. 

هــذا وأطلقــت الحكومــة املغربيــة أيضــا حملــة توعيــة حــول العنــف ضــد النســاء والفتيــات خــالل مرحلــة االغــالق 
االوىل، باإلضافــة اىل توفــر الدعــم عــن بعــد للنســاء والفتيــات. كــام تــم انشــاء تطبيــق للنســاء والفتيــات للوصــول 

اىل الدعــم عــى مــدار 24 ســاعة يف اليــوم، عــى امتــداد االيــام الســبعة يف األســبوع. 

ــا  ــة للنســاء واألطفــال ضحاي ــة املجاني ــة الصحي ــم الرعاي ــم إطــالق برنامــج لتقدي ــا تقــدم، فقــد ت ــة اىل م باإلضاف
العنــف. كــام أطلــق املغــرب برنامجــا لســالمة األمهــات، والرنامــج الوطنــي للصحــة اإلنجابيــة، وبرنامــج الكشــف 
املبكــر عــن رسطــان الثــدي وعنــق الرحــم، وبرنامــج صحــة القريــة، وبرنامــج الرعايــة املخصــص ملــرىض كوفيــد -19 

واملناطــق املتــرضرة.

ــف، أطلقــت املغــرب برنامجــا خاصــا  ــن العن ــن م ــة التمكــن االقتصــادي للنســاء يف حاميته ــا ألهمي وإدراكا منه
ُســمي "املغــرب للتمكــن" ملنــح النســاء إمكانيــة الوصــول اىل فــرص العمــل والتدريــب والتعليــم. وهــدف هــذا 
ــاش  ــة اإلنع ــت خط ــذا وهدف ــل. ه ــن يف العم ــة حقوقه ــاء وحامي ــة للنس ــل متكيني ــة عم ــر بيئ ــج اىل توف الرنام
االقتصــادي يف املغــرب اىل تعزيــز برامــج الضــامن االجتامعــي لزيــادة عــدد األشــخاص الذيــن يحصلــون عــى دعــم 

الضــامن االجتامعــي. 

أن هنــاك العديــد مــن الــدروس املهمــة واملســتفادة التــي ميكــن التعلــم منهــا يف التعاطــي مع  أزمــة كوفيــد 19، منها 
فوائــد العمــل مــن املنــزل او عــن بعــد، خاصــة بالنســبة للنســاء، اولقــدرة عــى الجمــع بــن التعليــم عــر االنرنــت 
)عــن بعــد( والتعليــم املُدمــج واملبــارش.  لقــد عــزز الوبــاء التضامــن العاملــي والوحــدة بــن الشــعوب واملجتمعــات 

والبلــدان. ومــع اســتمرار الوبــاء، يحتــاج العــامل اىل إيجــاد قيــم جديــدة مشــركة لتعزيــز التضامــن العاملــي.
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3.   معايل الوزيرة أمل حمد - وزيرة شؤون املرأة، فلسطني

تســبب الوبــاء بخســائر فادحــة للفئــات األكــر تهمشــيا، ال ســيام النســاء، حيــث أدت إيل عــدم اســتقرار األوضــاع 
ــادة مســتويات الفقــر. كــام أســفرت  جائحــة  ــة وزي ــة مــا تســبب بارتفــاع معــدالت البطال السياســية واألقتصادي
كورونــا عــن جملــة مــن التحديــات  االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تواجــه  املــرأة الفلســطينية، والتــي تفاقمــت 
ــك إىل  ــد أدى ذل ــطيني. ولق ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــكرية العقابي ــه العس ــي وإجراءت ــالل اإلرسائي ــبب  االحت بس
مفاقمــة آثــار الجائحــة عــى النســاء والشــعب الفلســطيني. هــذا ونشــر اىل ان القــرارات الساســية األخــرة التــي 
ــى  ــوط ع ــن الضغ ــد م ــت املزي ــد فرض ــي، ق ــالل اإلرسائي ــع االحت ــع م ــة  للتطبي ــدول العربي ــض ال ــا بع اتخذته

الشــعب واملؤسســات الفلســطينية.

وأمــا عــى املســتوى الوطنــي، فــأن  التهديــد األكــر يتمثــل يف اســتمرار  االحتــالل االرسائيــي والضــم غــر الرشعــي 
ــى  ــتيالء ع ــكرة واالس ــة العس ــة  ووادي األردن. إن سياس ــة الغربي ــطينية يف  الضف ــألرايض الفلس ــوين ل ــر القان وغ

املــوارد الوطنيــة  آثــار ســلبية كبــرة عــى املــرأة الفلســطينية وتشــكل مصــدرا لتهديــد عيشــها الكريــم. 

عمــالً بتوصيــات االتحــاد مــن اجــل املتوســط، وتلبيــة الحتياجــات املــرأة الفلســطينية صــدرت  القــرارات الحكوميــة 
التاليــة عــى مســتوى رئاســة الــوزراء:

رفع سن الزواج اىل 18عاما، 	 

السامح للنساء  بإختيار مدارس أبنائهن. 	 

السامح للنساء بفتح حساب بنيك ألطفالهن .	 

إلغــاء املــادة 308 التــي تســمح للمغتصــب باإلفــالت مــن العقــاب  يف حــال تــم إبــرام عقــد الــزواج 	 
بــن الجــاين والضحيــة. 

إعفــاء النســاء ضحايــا العنــف  مــن دفــع تكاليــف  الرعايــة الصحيــة ورســوم تقاريــر الفحــص الطبــي 	 
واإلســعاف وحــاالت الطــوارئ.

اعتامد شهادة النساء يف قضايا إبرام صفقات بيع ورشاء العقارات واألرايض. 	 

كام تم إتخاذ اإلجراءات التالية للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات: 

إنشاء أماكن مخصصة لزيارة  األطفال وذويهم  يف املحاكم الرشعية.	 

إنشــاء  مرصــد وطنــي لضــامن تنســيق الجهــود بــن الــرشكاء، وإنشــاء خــط وطنــي ســاخن للنســاء 	 
ــا العنــف لتمكينهــم مــن الوصــول اىل الدعــم . ضحاي

تنفيذ مسح شامل للعنفضد النساء والفتيات .	 

تطوير نظام إحالة وطني مع دليل إجرايئ موحد.	 

إعتامد  14 إجراًء الستقبال حاالت العنف والتعامل معها.	 

تفعيــل اللجــان الوطنيــة مــن الرشطــةو اإلعــالم، واإلخصائيــن اإلجتامعيــن والنفســين ملكافحــة العنــف 	 
ضــد النســاء والفتيــات.

تشكيل 300 لجنة مجتمعية فرعية يف  املحافظات تضم بعضويتها 2700 امرأة وشاب.	 
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عــى مســتوى أجنــدة املــرأة، األمــن والســالم، تــم االنتهــاء مــن املشــاورات الوطنيــة لتطويــر وتحســن الجيــل الثــاين 
مــن الخطــة الوطنيــة لقــرار 1325. فقــد متــت مراجعــة وتعديــل القوانــن املتعلقــة باملنظــامت املحليــة، النقابــات 
واألحــزاب السياســية، قانــون االنتخابــات لزيــادة مشــاركة املــرأة السياســية وأعتــامد كوتــا مــن 30٪ وفقــا لقــرار 

حكومــي. 

ــاره  يومــا للمــرأة الفلســطينية  ــن أول مــن كل عــام، بإعتب ــوم 26 أ ترشي وتضمنــت اإلجــراءات اآلخــرى أقــرار  ي
إلضــاءة عــى نضاالتهــا، ويف إشــارة اىل املؤمتــر األول للمــرأة العربيــة الفلســطينية الــذي عقــد يف 26 ترشيــن أول 
ــا املتطــورة،  ــادة أعــداد النســاء العامــالت يف صناعــات التكنولوجي ــم إدخــال برامــج لزي مــن عــام 1929.  كــام ت

ــة واملتجــددة.  ــات البديل ــا املعلومــات، وقطــاع الطاق وتكنولوجي

يف فــرة الوبــاء، تــم إدمــاج  قضايــا النــوع االجتامعــي يف إدارة االزمــات  الوطنيــة وخطــط التعــايف. وقــد شــمل ذلــك 
إنشــاء صناديــق دعــم ملســاعدة النســاء الــاليئ فقــدن وظائفهــن. كــام أعيــد فتــح مراكــز الرعايــة النهاريــة مبوجــب 
ــات  ــد للدراس ــاء معه ــم إنش ــام ت ــل. ك ــوق العم ــرأة يف س ــاء امل ــامن بق ــدة، لض ــالمة الجدي ــة والس ــر الصح تداب

وسياســات النــوع االجتامعــي. 

4.   معايل الوزيرة اميان زهواين هوميل – وزيرة املرأة، األرسة، الطفولة وكبار السن- تونس

إن القضــاء عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات يتطلــب توحيــد الجهــود وتنســيقها ومشــاركة أفضــل املامرســات 
وتبــادل التجــارب الصعوبــات والتحديــات لتحديــد الحلــول العمليــة التــي تســاهم يف دعــم حقــوق املــرأة وحريتهــا 
ومســاواتها. يف هــذا الســياق، فإنــه مــن املهــم حاميــة املكتســبات التــي حققتهــا النســاء حتــى اآلن، واالســتفادة 

مــن ذلــك لتحقيــق املزيــد مــن التقــدم للنهــوض لحقــوق النســاء. 

يوفــر اإلطــار القانــوين والدســتور التونــي، خاصــة الفصــل 46 والقانــون األســايس رقــم 58 لســنة 2017، املتعلقــان 
بالقضــاء عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات خطــة شــاملة للوقايــة، والحاميــة والعقــاب. هــذا باإلضافــة إىل إنــه 
مبوجــب قانــون املاليــة رقــم  15، صــدر يف  ســنة 2019 قانونــا هامــا يكــرس ضــامن اعتــامد ميزانيــات حساســة.  
كــام صــدر مرســوم آخــر يف عــام 2020 متاشــيا مــع قانــون إنهــاء العنــف، أدى اىل تحديــث وتطويــر مرصــد وطنــي 

حــول العنــف ضــد النســاء والفتيــات. 

يف شــهر نيســان مــن العــام 2020، اســتجابت لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا بشــكل إيجــايب، لطلــب تونــس الرســمي 
ــة  ــف األرسي )اتفاقي ــرأة والعن ــد امل ــف ض ــة العن ــأن مكافح ــا بش ــس أوروب ــة مجل ــامم إىل اتفاقي ــا لالنض بدعوته

ــة. اســطنبول(، ودعــت الحكومــة التونســية الســتكامل إجــراءات التصديــق عــى االتفاقي

ومؤخــراً، تــم إجــراء مراجعــة قانونيــة عقــب مصادقــة تونــس عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة، رقــم 189 
الخاصــة بظــروف العمــل الالئــق للعــامل املنزليــن.

ــذي  ــدويل ال ــر ال ــاد املؤمت ــد انعق ــة بع ــتدامة 2030، خاص ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــامن تحقي ــس ض ــزم تون وتلت
ــس بعــد جائحــة  ــات تون ــوع: أولوي ــة املســتدامة مــن منظــور الن اســتضافته يف آب 2020 حــول "أهــداف التنمي
ــادة  ــدين لزي ــع امل ــة التونســية ومنظــامت املجتم ــدات وخطــط الحكوم ــع تعه ــامىش م ــا يت ــد 19. وهــذا م كوفي
الوعــي بالعنــف ضــد النســاء والفتيــات، وتطويــر برامــج التدريــب، وتفعيــل األطــر القانونيــة ومحاســبة الجنــاة 
مرتكبــي العنــف. وتواصــل تونــس جهودهــا لضــامن املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن النســاء والرجــال، ويف نفــس
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املعدل

الســياق، جــرى توقيــع إتفاقيــة هامــة بــن الجهــات والــوزارات املعنيــة، مبــا فيهــا وزارة الداخليــة، القضــاء، التنميــة 
ــات. وقــد  ــة، وشــؤون املــرأة، األرسة، واملســنن، لتنســيق الجهــود ملكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتي االجتامعي
نصــت االتفاقيــة عــى وجــوب مشــاركة جميــع الكيانــات يف لجــان التنســيق وااللتــزام مبجموعــة مــن الخطــوات 
املنســقة ملعالجــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات وحاميــة ضحايــا العنــف. هــذا وقــد صــدر مرســوم حكومــي يف 
العــام 2016 حــول إنشــاء مجلــس استشــاري للمســاواة بــن النســاء والرجــال ويهــدف اىل مكافحــة العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات وضــامن إدمــاج النــوع االجتامعــي يف الخطــط وامليزانيــات والرامــج الوطنيــة. تــم كذلــك إصــدار 
األمــر الحكومــي للمرصــد الوطنــي ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة تنفيــذا ملقتضيــات قانــون القضــاء عــى  العنــف 
ضــد املــرأة  يف 25 شــباط 2020 و تــم تركيــز  مجلســه العلمــي .  كــام تــم مؤخــرا العمــل عــى مراجعــة املنظومــة 
القانونيــة لعامــالت املنــازل واملصادقــة عــى مــرشوع القانــون والعمــل وانضــامم تونــس التفاقيــة العمــل الدوليــة 

رقــم 189 بشــأن العمــل الالئــق للعــامل املنزليــن. 

ومــن جهــة أخــرى، وبهــدف ضــامن وجــود أنظمــة وخدمــات لضحايــا العنــف ضــد النســاء والفتيــات، تــم ســن 
واعتــامد إطــار قانــوين يوثــق جميــع الخطــوات اإلجرائيــة التــي يجــب إتباعهــا لتقديــم الدعــم لضحايــا العنــف. 
ــل  ــادة التأهي ــية، وإع ــة والنفس ــة، الصحي ــارات القانوني ــكاوى، واالستش ــى الش ــرد ع ــة ال ــك، آلي ــمل ذل ــد ش وق

ــف.  ــا العن ــات لضحاي ــم خدم ــز وتقدي ــا بإنشــاء مراك ــرارا حكومي االقتصــادي.  كــام صــدر يف 14 آب 2020 ق

ولقــد تــّم تنفيــذ برامــج تدريبيــة بــن الرشطــة والنظــام القضــايئ وقطاعــات الرعايــة الصحيــة واالجتامعيــة لضــامن 
وجــود أنظمــة لحاميــة النســاء ضحايــا العنــف، ومنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات، وتفتيش الحــاالت واكتشــافها 
ورصدهــا والتعامــل معهــا. ويــأيت هــذا متاشــيا مــع النهــج املتبــع مــن قبــل مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق 
واملعلومــات للمــرأة، وهــي منظمــة ت تابعــة لــوزارة املــرأة، ملراقبــة لتطبيــق القانــون رقــم 58 وضــامن حاميــة 

ضحايــا العنــف مــن النســاء والفتيــات. 

لقــد أدى انتشــار الوبــاء إىل زيــادة حــاالت العنــف ضــد النســاء والفتيــات، مــا أدى اىل اتخــاذ الــوزارة سلســلة مــن 
ــد 19 عــى النســاء، -  ــر كوفي ــذ مجموعــة مــن الخطــوات للتخفيــف مــن تأث ــة وقامــت بتنفي اإلجــراءات الفوري

خاصــًة مــع إغــالق خدمــات الدعــم األساســية. 

ــاء  ــة النس ــة لحامي ــراءات الفوري ــاذ اإلج ــاً التخ ــوا مع ــدل، وعمل ــاء والع ــة، القض ــتجابت وزارة الداخلي ــذا اس له
ــك:  ــمل ذل ــف. وش ــا العن ــال ضحاي واألطف

ــا العنــف عــى مــدار 24 	  تســخر وتشــغيل "الخــط األخــرض" 1899 الســتقبال وتوجيــه النســاء ضحاي
ســاعة، حيــث تــّم تســجيل أكــر مــن 11000 مكاملــة، متثــل 28٪ منهــا حــاالت حــول العنــف املســلط 
ــي  ــف لفظ ــادي، و90٪ عن ــف اقتص ــدي، و35.5٪ عن ــف جس ــايل؛ 76٪ عن ــوزع كالت ــاء وتت ــى النس ع

و85٪ عنــف نفــي و20٪ عنــف جنــي و21 ٪ عنــف مســلط عــى األطفــال.

إنشــاء خــط محــي ســاخن "الخــط األخــرض" لضحايــا العنــف ومــن اجــل متكينهــم مــن الوصــول اىل 	 
الدعــم

إنشــاء خــط ســاخن ثــان ملســاعدة األرس وأطفالهــم خــالل فــرة الحجــر الصحــي، بقيــادة   أخصائيــن 	 
يف الصحــة البدنيــة – الجســدية والعقليــة. 

توفر مأوى مؤقت النساء ضحايا العنف 	 

إطــالق حملــة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي، باســتخدام هاشــتاغ #نحــن معــك# للتخفيــف مــن 	 
األثــر النفــي الســلبي لإلغــالق عــى العائــالت. 

 تنفيذ إجراءات وقائية  لدعم النساء واألطفال املعرضن للخطر من خالل "قضاء األرسة".  	 

11



ــا  ــي تعيله ــألرس الت ــد ل ــم قــروض دون فوائ ــك تقدي ــا للنســاء التونســيات، مبــا يف ذل ــم دعــام إقتصادي ــم تقدي وت
ــا نســبته نســبة  ــس م ــك تون ــة،  وخصــص بن ــة للنســاء العامــالت يف الزراع ــام قدمــت مســاعدات مالي نســاء، ك
70 باملائــة مــن ميزانيــة  القــروض  للمشــاريع النســائية. كــام قــام بنــك التضامــن تونــس بتقديــم الدعــم للنســاء 

ــة. ــة والزراعي ــات ويف االعــامل املهني العامــالت يف التعاوني

ــا  ــة عنهــا كلمته ــرة إميــان زهــواين حوميــل مــن حضــور حــوار السياســات، فألقــت بالنياب مل تتمكــن معــايل الوزي
ــرأة، األرسة،  ــات يف وزارة امل ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــة العن ــي ملكافح ــد الوطن ــرة املرص ــا كاري، مدي ــيدة مني الس

ــنني. ــة، واملس الطفول

5.   عطوفــة الســيدة ماريــزا فاروجيــا - نائبــة األمــني العــام للشــؤون االجتامعيــة واملدنيــة، قســم الشــؤون املدنيــة 
واالجتامعيــة، االتحــاد مــن أجل املتوســط 

االتحــاد مــن أجــل املتوســط هــو منظمــة حكوميــة أورومتوســطية تضــم جميــع دول االتحــاد األورويب و 15 دولــة 
مــن جنــوب ورشق املتوســط. يهــدف االتحــاد اىل املســاهمة يف االســتقرار اإلقليمــي والتنميــة البرشيــة املســتدامة 
ــن  ــع ممثل ــية م ــات سياس ــد إجتامع ــاد  بعق ــوم االتح ــام يق ــة. ك ــات واملتبادل ــة العالق ــز القوي ــالل تعزي ــن خ م
وزاريــن لتحديــد األولويــات واملجــاالت االســراتيجية للمنطقــة. ويتــم إعتــامد اإلعالنــات الوزاريــة بالتوافــق بــن 
املعنيــن. ومنــذ إنشــائه، حقــق االتحــاد مــن اجــل املتوســط تأثــرا ملموســا  مــن خــالل تنفيــذ 50 مرشوًعــا وعقــد 
أكــر مــن 300 اجتــامع وزاري ومنتــدى خــراء. وقــد تــم دعــم هــذه املبــادرات مــن  قبــل 25000 مــن أصحــاب 
املصلحــة.. تســتند أنشــطة االتحــاد مــن أجــل املتوســط  اىل إميــان قــوي بــأن التحديــات اإلقليميــة تتطلــب حلــوالً 
إقليميــة. وتحــوز قضايــا  املســاواة، متكــن املــرأة، وإنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات،  عــى أهميــة وأولويــة 
عــى جــدول أعــامل االتحــاد مــن اجــل املتوســط، وذلــك مــن خــالل إعالناتــه  يف باريــس 2013 والقاهــرة 2017، 

وخارطــة طريــق االتحــاد مــن أجــل املتوســط 2017،  وأجنــدة األمــم املتحــدة 2030 للتنميــة املســتدامة.

ومتاشــياً مــع إطــار األولويــات التــي حددهــا إعــالن القاهــرة الــوزاري لعــام 2017، تــم تفويــض أمانــة االتحــاد مــن 
أجــل املتوســط بالتشــاور مــع الحكومــات وأصحــاب املصلحــة اإلقليميــن، لتطويــر عرشيــن مــؤرًشا يف إطــار أربعــة 

مجــاالت ذات أولويــة. كــام طُلــب منــه بلــورة مقرحــات بــأدوات لتقديــم التقاريــر والرقابــة يف مجــاالت:  

مشاركة النساء يف الحياة العامة ومواقع صنع  القرار  	 

املشاركة االقتصادية للنساء	 

مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات 	 

تحدي  األعراف الثقافية واالجتامعية للقضاء عى الصورة النمطية  للنوع اإلجتامعي.	 

إن أمانــة  االتحــاد مــن أجــل املتوســط مســؤولة عــن التأكــد مــن أن  الــدول األعضــاء  يعملــون  م لتطويــر حــوار 
إقليمــي متعــدد ألصحــاب املصلحــة ومــن أجــل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء. يف 30 متــوز مــن 
العــام  2020 صادقــت الــدول األعضــاء يف االتحــاد مــن أجــل املتوســط عــى مجموعــة مــن املــؤرشات الحكوميــة 
الدوليــة -اإلقليميــة لتوفــر بيانــات للسياســات كجــزء مــن آليــة املتابعــة الوزاريــة لالتحــاد مــن أجــل املتوســط. مــن 
بــن املــؤرشات العرشيــن املقرحــة، تنــدرج 10 مــؤرشات كميــة ونوعيــة يف األولويــة الثالثــة إلعــالن القاهــرة 2017 

ملكافحــة جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات.
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إن التحقــق مــن صحــة املــؤرشات متثــل املرحلــة التاليــة يف آليــة املتابعــة الوزاريــة املتفــق عليهــا لتقييــم الفجــوة 
ــة تحســن تأثــر  بــن الجنســن، كــام انهــا تقــدم  توصيــات لصانعــي السياســات وأصحــاب املصلحــة حــول كيفي

اإلعــالن وخطــة عملــه.

خطوات العمل املستقبلية لالتحاد من أجل املتوسط تتضمن ما يي: 

إطــالق  أدوات الرصــد واملــؤرشات يف اجتــامع الحــوار اإلقليمــي القــادم حــول متكــن املــرأة يف ترشيــن 	 
ثــاين  2020 كجــزء مــن املؤمتــر رفيــع املســتوى حــول املــرأة.

ــداد 	  ــدان وإع ــارة للبل ــتة املخت ــؤرشات الس ــك امل ــا يف ذل ــي مب ــوار اإلقليم ــؤرشات يف الح ــة امل مناقش
ــط. ــل املتوس ــن أج ــاد م ــاين لالتح ــي الث ــدم اإلقليم ــتعداًدا للتق ــر اس التقاري

 اســتئناف الحــوار، وتطويــر إحصــاءات النــوع االجتامعــي إلثــراء رصــد املــؤرشات وبنــاء إطــار إقليمــي 	 
ــداد  ــة إع ــدان لعملي ــارة للبل ــتة املخت ــؤرشات الس ــى امل ــز ع ــع الركي ــي، م ــوع االجتامع ــات الن لبيان
التقاريــر املقبلــة. سيســاعد هــذا يف التحضــر لتوصيــات االجتــامع الــوزاري املقبــل الــذي ســيعقد يف 

عــام 2022 وســيتم  نرشهــا مــن قبــل دول االتحــاد مــن أجــل املتوســط.

ــي حددهــا  ــات الت ــة  واأللوي ــاين  2020 الوالي ــن ث ــن أجــل املتوســط يف ترشي ــرأة لالتحــاد م ــر امل ســيناقش مؤمت
إعــالن القاهــرة الــوزاري 2017، كواحــد مــن أهــم األنشــطة اإلقليميــة الرئيســية التــي تعــزز املســاواة بــن الجنســن 

واملشــاركة املتســاوية للمــرأة يف منطقــة األورومتوســطية.

إن املوضــوع املختــار للمؤمتــر رفيــع املســتوى لهــذا العــام هــو "تريــع املســاواة بــن الجنســن يف ســياق جائحــة 
كوفيــد -19". وســيتزامن املؤمتــر  مــع الذكــرى الســنوية الخامســة والعرشيــن إلعــالن برشــلونة لعــام 1995، وكذلــك 
مــع الذكــرى الســنوية الخامســة والعرشيــن إلعــالن بيجــن . وسيســعى املؤمتــر اىل تحليــل  تأثــر جائحــة كورونــا 
عــى النســاء والفتيــات، وسيســلط الضــوء عــى الــدور الرئيــي الــذي تلعبــه النســاء يف مواجهــة الوبــاء. كــام يهدف 
املؤمتــر إىل تحديــد القضايــا املطلوبــة  لتحســن تقييــم  دور املــرأة، وتعزيــز دورهــا الســيايس ويف عملياتصنــع القــرار 

ملواجهــة الوباء.املؤمتــر ثــالث جلســات عامــة رئيســية؛ 

النساء يف الخطوط األمامية، 	 

املشاركة االقتصادية للنساء واإلستجابة اىل كوفيد-19، 	 

إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.	 

ــن الجنســن إســتهدفت أكــر مــن  ــق بتمكــن النســاء واملســاواة ب ــم إنجــاز 9 مشــاريع تتعل ــذ عــام 2013، ت من
 )WHO( ــة ــة العاملي ــة الصح ــل منظم ــن قب ــد م ــرشوع جدي ــالق م ــم إط ــام 2020 ت ــتفيد/ة. يف ع 50000 مس
واالتحــاد مــن أجــل املتوســط لتعزيــز دور املــرأة يف املجتمــع مــن خــالل مســاعدة البلــدان يف التصــدي للعنــف 
ضــد النســاء والفتيــات. وضــم املــرشوع 12 دولــة مــن دول االتحــاد مــن أجــل املتوســط ويهــدف إىل تعزيــز الوعــي 
وبنــاء القــدرات، وتبــادل الخــرات حــول أدوات منظمــة الصحــة العامليــة بشــأن الوقايــة مــن واالســتجابة للعنــف  

بــن صانعــي السياســات وأصحــاب املصلحــة خــالل  أزمــة كوفيــد-19.

لقــد تــم تطويــر أعــامل االتحــاد مــن أجــل املتوســط بالتعــاون الوثيــق مــع الــدول األعضــاء وأصحــاب املصلحــة 
الرئيســين العاملــن يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك الســلطات املحليــة، املنظــامت الدوليــة، املؤسســات املانحــة الدوليــة، 

املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص. 
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هنــاك العديــد مــن الديناميكيــات  املســتمرة التــي تســتهدف األهــداف والقضايــا ذاتهــا، كــام وذات املســتفيدين.. 
ــا أفضــل ملكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات وتعزيــز حقــوق املــرأة  ــا إقليميً وهــذا يتطلــب تنســيًقا وتعاونً

مــن خــالل وســائل ملموســة وفعالــة.

يؤيــد االتحــاد مــن أجــل املتوســط التوصيــات التــي اقرحتهــا املبــادرة النســوية االورومتوســطية - EFI - لضــامن 
مراعــاة منظــور النــوع االجتامعــي يف القــرارات املتعلقــة بـــ كوفيــد-19.

ــويب، ومفاوضــات الجــوار والتوســع  ــي يف الجــوار الجن ــاون اإلقليم ــس التع ــان - رئي ــك تراومت 6.   الســيدة هرني
ــاد األورويب  ــة االتح ــة، مفوضي ــة العام للمديري

ــم الفقــر  ــم أصــالً،  وأدى إىل تفاق ــة والسياســية القائ ــة -االقتصادي ــاء إنعــدام املســاواة اإلجتامعي ــم الوب لقــد فاق
ــاكات حقــوق اإلنســانت. ــان الســيايس، وانته ــة، والحرم ــة االجتامعي ــع، واالســتبعاد مــن خدمــات الحامي املدق

غالبــا مــا تتفاقأموجــه الالمســاواة متعــددة األوجــه  وبــن الجنســن أثنــاء األزمــات،  مبــا يف ذلــك حــاالت الطــوارئ 
الصحيــة العامــة. ذلــك بســبب  عــدم إدمــاج املســاواة بــن الجنســن يف  األطــر والسياســات العامليــة. يف منطقــة 
ــة  ــة غــر مدفوعــة األجــر مقارن ــؤدي النســاء مــا يقــارب مــن خمســة أضعــاف أعــامل الرعاي الجــوار الجنــويب، ت
بالرجــال، بينــام تشــكل النســاء عــى مســتوى العــامل 70 يف املائــة مــن العاملــن االجتامعيــن والصحيــن. عندمــا 
تكــون النظــم الصحيــة مثقلــة باألعبــاء لالســتجابة لوبــاء كورونــا، يتــم وضــع  هــذا عــبء أكــر عــى النســاء لرعايــة 
املــرىض يف املنــزل. وهــذا يجعــل النســاء أكــر عرضــة لإلصابــة بالفــروس. حتــى قبــل ظهــور فــروس كورونــا، كان 
العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ضــد النســاء والفتيــات يشــكل أحــد أكــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وقبــل 
عــام مــن تفــي املــرض، تعرضــت 243 مليــون امــرأة وفتــاة )تــراوح أعامرهــن بــن 15 و 49 عاًمــا( يف جميــع أنحــاء 

العــامل، للعنــف الجنــي أو الجســدي مــن قبــل رشيــك حميــم )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، 2020(.

خــالل  جائحــة  كورونــا، إزداد العنــف  ضــد النســاء والفتيــات  يف جميــع أنحــاء العــامل. وقــد تأثــرت بشــكل خــاص  
ــت النســاء بشــكل  ــر  اإلغــالق عرّض ــض. إن تداب ــاليت  تعشــن عــى دخــل متوســط ومنخف ــات ال النســاء والفتي
مســتمر ملعتديهــن، وهــو مــا أدى إىل خلــق أرضيــة خصبــة لظهــور و/أو تصاعــد العنــف1. ووفقــا لليونيســف، فــإن 
العوامــل ذات الصلــة، مثــل الحبــس  والعزلــة االجتامعيــة، وزيــادة األعبــاء املاديــة، وضعــف االســتجابة املؤسســية 

ميكــن ان تزيــد وتكثــف  مــن مســتويات العنــف ضــد النســاء والفتيــات2. 

وقــد الحظــت لجنــة حقــوق املــرأة يف الرملــان األورويب، إرتفاعــا بنســبة الثلــث يف حــاالت العنــف األرسي يف بعــض 
ــر املقدمــة إىل الرشطــة بنســبة 30٪ خــالل األســبوع األول مــن  ــة3. ففــي فرنســا إزدادت  التقاري ــدول األوروبي ال
ــوزارة الداخليــة يف مــر، إزدادت حــاالت العنــف بشــكل ملحــوظ، حيــث  ــا ل اإلغــالق، بــن 17 و 26 آذار. ووفًق
ارتفعــت  مــن 368 حالــة )يف الفــرة مــن 1 كانــون الثــاين اىل 17 آذار( إىل 984 حالــة )يف الفــرة مــن 18 آذار إىل 

31 أيــار(، بينــام  ارتفــع عــدد تقاريــر العنــف ضــد النســاء والفتيــات مثانيــة أضعــاف.

1  تقر منظمة الصحة العاملية )WHO( بأن العنف ضد املرأة هو "أكر مشكلة صحية تواجه العامل مع انتشاره املتزايد يف أوقات الطوارئ، مبا يف ذلك األوبئة 
الخطرة". وتحذر املنظمة من أن كوفيد -19 والتدابر املتخذة لوقف الوباء قد تؤدي إىل تفاقم خطر العنف بن الجنسن.

https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/five-ways-governments-are-responding-to-violence-against-women- 2  انظر
and-children-during-Covid-19

 3  الرملان األورويب، كوفيد-19: وقف تصاعد العنف األرسي خالل بيان صحفي لإلغالق.
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تفتقــر معظــم البلــدان حــول العــامل إىل خطــط التأهــب املســتجيب للنــوع االجتامعــي، كذلــك اىل خدمــات الدعــم 
املتخصصــة التــي ميكــن  الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع مجموعــات النســاء وأفــراد األرسة أثنــاء حــاالت الطــوارئ 
املدنيــة والكــوارث الطبيعيــة، ذلــك بســبب نقــص املــوارد املاليــة واملاديــة والبرشيــة والبنــى  التحتيــة  إلنشــاء هــذه 
الخدمــات. وعــى وجــه الخصــوص، فــإن هنــاك نقــص يف املهنيــن املدربــن واملراعــن للنــوع االجتامعــي يف نظــم  

القضــاء والرشطــة لدعــم النســاء والفتيــات الــاليت يتعرضــن للعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي.

7.   السيدة ليليان هولز - فرينش - الرئيسة املشاركة، املبادرة النسوية األورو-متوسطية

ــا كمنظــامت مجتمــع مــدين  ــاه مًع ــذي قطعن ــل ال ــق الطوي ــدة عــى الطري يعــد حــوار السياســات خطــوة جدي
ــوزاي األول لالتحــاد مــن اجــل املتوســط والــذي عقــد  ــا منــذ املؤمتــر ال ــه تتويــج لجهودن ــة. إن ومؤسســات وطني
يف اســطنبول يف عــام 2006، عندمــا خاطبــت منظــامت املجتمــع املــدين لحقــوق املــرأة العمليــة الوزاريــة   بشــأن 
تعزيــز دور املــرأة يف املنطقــة األورومتوســطية. منــذ ذاك الحــن، أصبحــت هــذه االجتامعــات الوزاريــة، إىل جانــب 

اإلتفاقيــات وااللتزامــات اآلخــرى، أداة هامــة للمنطقــة االورومتوســطية.

لقــد أدت العمليــة الحواريــة التــي بــدأت بــن مختلــف املنظــامت السياســية ومنظــامت املجتمــع املــدين مــن عــام 
2015 إىل عــام 2017، إىل إنشــاء منصــة إقليميــة للنــوع االجتامعــي. وقــد متثلــت الفوائــد الرئيســية لهــذه املنصــة 
يف إثــراء وإغنــاء املعرفــة واملــوارد التــي تــم تشــاركها. كــام ان املنصــة منحــت إلنشــاء وتطويــر تحليــالت  ومشــاريع 

مشــركة تهــدف إىل تعزيــز املســاواة يف املنطقــة ااألرومتوســطية.

لطاملــا كان العنــف ضــد النســاء والفتيــات بجميــع أشــكاله يف صميــم عملنــا كشــبكة إيفــي . لهــذا الســبب، وبدعــم 
ــوان  ــت عن ــطية تح ــة االورومتوس ــبعة دول يف املنطق ــي يف س ــرشوع إقليم ــالق م ــم إط ــاد األورويب، ت ــن االتح م
"مكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات يف جنــوب البحــر املتوســط". ولقــد شــمل ذلــك إطــالق حملــة إقليميــة 
ملــدة ثــالث ســنوات  حــول "عــدم التســامح مطلقــا مــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات". ويف هــذا الســياق،  تــم 
إنشــاء مرصــد املجتمــع املــدين اإلقليمــي يف عــامن – األردن، ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة والفتيــات، ومــن أجــل 

دعــم هــذا املــرشوع.

ــاء، وعــدم االســتقرار وإنعــدام األمــن، والقيــود عــى الحركــة  لقــد كان للتدابــر املتخــدة للحــد مــن انتشــار الوب
تأثــر مبــارش عــى حقــوق النســاء. لهــذا، فــإن التوصيــات التــي ســتتم صياغتهــا مــن خــالل هــذا الحــوار، رضورويــة 

وهامــة ملواجهــة هــذه التحديــات والتعامــل مــع انتهــاكات حقــوق النســاء مــن اجــل وقفهــا.  
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التوصيات من الجلسة االفتتاحية

التعــرف عــى مــدى تفــي  األوبئــة عــى النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان والفئــات املهمشــة باعتبــاره 	 
أمــرًا أساســيًا لفهــم آثــار حالــة الطــوارئ الصحيــة واألزمــة العامليــة مثــل كوفيــد-19.

اســتحداث آليــة لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ واألزمــات كجــزء مــن رصــد التقــدم املنصــوص عليــه يف إعــالن 	 
القاهــرة الــوزاري.

وضع مؤرشات خاصة لجائحة كوفيد -19 وطرق االستجابة لتأثرها عى النساء والفتيات.	 

ضــامن تنســيق أفضــل عــى نفــس القضايــا والفئــات املســتهدفة بــن أصحــاب املصلحــة الوطنيــن واألقليميــن 	 
والدوليــن والعاملــن  وذلــك مــن اجــل ضــامن التبــادل املســتمر للخــرات والــدروس املســتفادة.

ضامن مراعاة منظور النوع االجتامعي يف القرارات الحكومية املتعلقة بوكوفيد-19.	 

بلورة سياسات وخطط استعداد واستجابات فعالة ومستجيبة ومنصفة.	 

إدمــاج  نهــج يراعــي النــوع االجتامعــي يف إدارة األزمــات لضــامن متتــع النســاء بحقــوق اإلنســان، ومبــا ميكنهــا 	 
مــن عيــش   حيــاة خاليــة مــن العنــف.

ــج 	  ــره النه ــا أق ــا مل ــك وفق ــب، ذل ــة فحس ــات ضعيف ــن فئ ــى انه ــات ع ــاء والفتي ــر اىل النس ــي النظ ال ينغ
االســراتيجي لالتحــاد األورويب لعــام 2017 بشــأن املرونــة يف العمــل الخارجــي لالتحــاد، وإمنــا يجــب إعتبارهــن 
ــة  ــة والبيئي ــة االجتامعي ــوة دافعــة للتنمي ــة النســاء كق ــز حال ــة.  إن تعزي ــر القوي عامــل مــن عوامــل التغي
واالقتصاديــة، يســاهم يف تعزيــز قــدرة الصمــود األرسيــة االجتامعيــة والسياســية، حيــث تلعــب النســاء دوًرا 
ــة  ــه يف  إدارة األزمــات، ويف تخفيــف املخاطــر عــى مســتويات متعــددة )املحــي، الدول ــى عن أساســيًا ال غن

واملجتمــع(.

ضــامن دورا ناشــطا للنســاء  يف صنــع القــرار وعــى طــاوالت التفــاوض يف عمليــات الحوكمــة الصحيــة 	 
واالقتصاديــة واإلنســانية.

ــن الجنســن ، واملشــاركة االســراتيجية لالتحــاد 	  ــم 2 للمســاواة ب ــف خطــة عمــل االتحــاد األورويب رق توظي
األورويب بشــأن أجنــدة املــرأة واألمــن والســالم، واســراتيجية االتحــاد األورويب بشــأن املســاواة بــن الجنســن 

ــز الدعــم يف هــذا الســياق. ــه اإلجــراءات وتعزي ــة لتوجي 2020-2025 كأدوات قوي

ــورة اســراتيجية 	  ــب لبل ــة متعــددة الجوان ــة قوي ــوزاري لالتحــاد مــن أجــل املتوســط كآلي ــار اإلعــالن ال إعتب
ــة. ــات الصعب ــات يف هــذه األوق ــم النســاء والفتي ــوع االجتامعــي ولضــامن دع تســتجيب للن

توضيــح  اإلعــالن الــوزاري لالتحــاد مــن أجــل املتوســط كيفيــة تصميــم التدخــالت الوطنيــة ألزمــة  كوفيــد-19 	 
ــب،  ــدد الجوان ــه متع ــالل نهج ــن خ ــك م ــي، ذل ــوع االجتامع ــتجيبة للن ــر مس ــاذ تداب ــن إتخ ــي تتضم والت
ــى  ــراتيجيات ع ــع اس ــي، ووض ــاون اإلقليم ــز التع ــات تعزي ــد آلي ــب ان تحدي ــام يج ــددة.، ك ــز املح والركائ

ــل. ــن  املتوســط والطوي املدي

ــة األجــل إىل 	  ــز الــرشاكات بــن االتحــاد األورويب ومنظــامت حقــوق املــرأة،  لرجمــة االلتزامــات طويل  تعزي
أفعــال، لصــون  حقــوق النســاء. وميكــن  للمنظــامت املحليــة تقديــم الدعــم الشــعبي الــالزم للنســاء ضحايــا 
العنــف والناجيــات الــاليت ال يســتطعن الوصــول إىل الخدمــات الحكوميــة، وعــى الحكومــات نفســها تنفيــذ 

تدابــر مراعيــة للنــوع االجتامعــي.
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تعزيــز الــرشاكات اإلقليميــة ألصحــاب املصلحــة املتعدديــن، وااللتــزام بتطويــر اســتجابة مشــركة ومنســقة، 	 
ــدات يف مســرة  ــايف، بإعبتارهــن  مشــاركات فاعــالت وقائ ــات يف خطــط التع ــاج  النســاء والفتي ــد إدم للتأك

تعــايف املجتمعــات و اقتصادهــا.

تكثيــف الجهــود لضــامن التنفيــذ الكامــل للقوانــن،، فضــالً عــن التنســيق الفعــال مــن قبــل أصحــاب املصلحــة 	 
ــا تتطلــب إتخــاذ   ــاء األزمــات. حيــث ان أزمــة كجائحــة كورون ــات أثن للتصــدي للعنــف ضــد النســاء والفتي

إجــراءات وطنيــة وإقليميــة حيــث يكــون للمــرأة دورا رئيســيا يف صنــع القــرار.

تقديــم التوصيــات التــي متــت مناقشــتها يف حــوار السياســات، خاصــة تلــك املتعلقــة بتريــع املســاواة بــن 	 
الجنســن أثنــاء جائحــة كوفيــد -19، اىل مؤمتــر االتحــاد مــن أجــل املتوســط القــادم. مــع التأكيــد إىل أن هــذه 
التوصيــات تســتند إىل األولويــة الرئيســية التــي حددتهــا الــدول األعضــاء يف إعــالن االتحــاد مــن أجــل املتوســط 

بشــأن مشــاركة املــرأة. 

دمــج هــذه التوصيــات يف الخطــط الوطنيــة وربطهــا بخطــط الرصــد والتقييــم لقيــاس مســتوى اإلنجــازات 	 
والتقــدم.

ضامن مشاركة  النساء يف  لجان إدارة األزمات لتطوير السياسات التي تلبي احتياجات النوع االجتامعي.	 

تفعيل إستخدام وسائل اإلعالم لزيادة  الوعي بالعنف ضد النساء والفتيات.	 

التخفيــف مــن األثــر االقتصــادي للوبــاء عــى النســاء واســتخدام التكنولوجيــا إلنشــاء برامــج دعــم اقتصــادي 	 
عاليــة الجــودة.

تدابر مراعية للنوع االجتامعي.	 

تعزيــز الــرشاكات اإلقليميــة ألصحــاب املصلحــة املتعدديــن، وااللتــزام بتطويــر اســتجابة مشــركة ومنســقة، 	 
ــدات يف مســرة  ــايف، بإعبتارهــن  مشــاركات فاعــالت وقائ ــات يف خطــط التع ــاج  النســاء والفتي ــد إدم للتأك

تعــايف املجتمعــات و اقتصادهــا.
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أجندة املرأة واألمن والسالم
عطوفة السيد داود الديك - نائب الوزير، وزارة التنمية االجتامعية - فلسطني
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املشاركة االقتصادية
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1.   عطوفة السيد داود الديك - نائب الوزير، وزارة التنمية االجتامعية – فلسطني

ــن والســالم يجــب تســليط الضــوء عــى نضــال النســاء الفلســطينيات تحــت  ــرأة واألم ــا امل ــد معالجــة قضاي عن
ــالل  ــر االحت ــات. إن تأث ــالل هــن النســاء والفتي ــا االحت ــه أن أوىل ضحاي ــي. فمــن املتعــرف علي ــالل اإلرسائي االحت
ــازل، ومصــادرة األرايض عــى النســاء الفلســطينيات وعائالتهــن  والحصــار املفــروض عــى قطــاع غــزة وهــدم املن

كبــر جــداً. 

ــاة  ــدويل، ســتزداد معان ــون ال ــام للقان ــة األخــرة، والتجاهــل الت ــة غــر القانوني فبموجــب خطــة الضــم اإلرسائيلي
النســاء الفلســطينيات مــع فقــدان األرض والدخــل. كــام ســيكون هنــاك ضغــط للعمــل يف املســتوطنات اإلرسائيليــة 

يف ظــل ظــروف عمــل متييزيــة. 

لذلــك فأنــه مــن الهــام أن يتحمــل االحتــالل اإلرسائيــي املســؤولية عــن هــذه االنتهــاكات. كــام يجــب عــى أعضــاء 
املجتمــع الــدويل تطبيــق القانــون الــدويل، والعمــل عــى وقــف بنــاء وتوســيع املســتوطنات غــر الرشعيــة، وليــس 
ــاد األورويب  ــدور االتح ــرف ب ــب أن نع ــام يج ــه. ك ــالم مع ــات الس ــع اتفاقي ــالل توقي ــن خ ــالل م ــأة االحت مكاف
ومنظــامت املجتمــع املــدين التــي تعمــل بشــكل وثيــق مــع الحكومــة الفلســطينية، خاصــة تلــك املتضامنــة مــع 

الشــعب الفلســطيني. 

منــذ تفــي جائحــة كورونــا، تعمقــت معانــاة األرس الفقــرة واملهمشــة التــي فقــدت وظائفهــا ودخلهــا الشــهري. 
وتواجــه النســاء الفلســطينيات عــى وجــه الخصــوص ضغوطــا نفســية متزايــدة. يف فلســطن، كــام هــو الحــال يف 

جميــع دول العــامل، تشــر االحصائيــات اىل ارتفــاع يف نســب العنــف ضــد النســاء أثنــاء الوبــاء. 

2.ب الجلسة األوىل: العنف ضد النساء والفتيات، أجندة املرأة واألمن والسالم، مشاركة النساء 
يف صنع القرار واملشاركة االقتصادية 
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ــن يف فلســطن  ــن الصحي وعــى الرغــم مــن أن النســاء يشــكلن معظــم كادر القطــاع الصحــي )70٪ مــن العامل
هــن مــن النســاء(، فــإن مناصــب صنــع القــرار يتوالهــا الرجــال. كــام أن معظــم املمرضــات العامــالت يف الخطــوط 
ــذا  ــرىض. إن ه ــم للم ــة والدع ــود اإلغاث ــم جه ــة يف تقدي ــات يومي ــن تحدي ــوايت يواجه ــاء الل ــن النس ــة م األمامي
العمــل ال يتــم االعــراف بــه. كــام تـُـرك العــامل املياومــون وراء الرُكــب، دون وضــع قانــوين للعمــل أو دون حاميــة 
اجتامعيــة. وباملثــل، فــإن النســاء اللــوايت يُعلــن أرسهــن هــن االكــر ضعفــاً اليــوم. كــام تأثــرت النســاء الــاليت يعتنــن 

باألطفــال، والنســاء العامــالت يف دور الحضانــة، وكذلــك النســاء ضحايــا العنــف بالجائحــة.

لقــد أدخلــت الحكومــة الفلســطينية عــدًدا مــن اإلجــراءات لدعــم النســاء خــالل انتشــار الجائحــة. وقــد شــملت 
ــة. كــام تلقــت النســاء  ــة مفتوحــة، وتشــغيل بروتوكــوالت اإلحال هــذه االجــراءات إبقــاء املالجــئ ومراكــز الرعاي

دعــامً مــن برامــج املســاعدات املاليــة وتــم دمــج منظــور النــوع االجتامعــي يف خطــة التعــايف الحكوميــة.

وبالنظــر إىل أن 90٪ مــن الــرشكات يف فلســطن هــي صغــرة إىل متوســطة، فــإن هنــاك حاجــة إىل تخطيــط يراعــي 
ــة ليشــمل  ــة االجتامعي ــا توســيع نظــام الحامي ــام يتوجــب أيًض ــالت. ك ــم للعام ــم الدع ــي لتقدي ــوع االجتامع الن

ــا لتلقــي الدعــم. النســاء غــر املســجالت حاليً

وكــرشط أســايس لتعزيــز الحاميــة، هنــاك حاجــة إىل نظــام حاميــة مــن العنــف، مبــا يف ذلــك ســن قانــون وطنــي 
ضــد العنــف، وإنشــاء واســتخدام نظــام إحالــة وطنــي للنســاء، ونظــام مراكــز الحاميــة، ونــرش وتعميــم اتفاقيــة 

القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء.

ــوين  ــد 19 عــى الوضــع االجتامعــي والصحــي والقان ــر كوفي ــت تأث ــا دراســة مهمــة يف فلســطن حلل ــد أجرين لق
للنســاء، فضــالً عــن التأثــر عــى تعليمهــا وعــى العنــف ضــد النســاء والفتــاة. أن إدمــاج توصيــات تلــك الدراســة 
يجــب ان يكــون جــزًءا مــن التخطيــط والرمجــة املســتقبلية. كــام انــه مــن الهــام أيًضــا تضمــن النــوع االجتامعــي 

يف الخطــط املســتقبلية.

ــات  ــة مــن أجــل دعــم النســاء والفقــراء والفئ ــة واالقتصادي وينبغــي معالجــة الفجــوات يف السياســات االجتامعي
املهمشــة. ويجــب مراجعــة اإلنفــاق العــام، مــع إعطــاء األولويــة املاليــة لخدمــات للرعايــة االجتامعيــة، واالســتثامر 
يف الرامــج االجتامعيــة، حيــث أن كوفيــد  19قــد كشــف عــن فجــوة عــدم املســاواة الهائلــة التــي تــرك الفئــات 

الضعيفــة وراءهــا.

يجــب أن تكــون الخطــط الوطنيــة جــزًءا مــن االســراتيجيات الوطنيــة الشــاملة والخطــط التنفيذيــة الوطنيــة، ذلــك 
مبوجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325، هــذا فضــالً عــن امليزانيــات الوطنيــة التــي ال ينبغــي أن تكــون منفصلــة 
عــن تلــك الخطــط. كــام يجــب أن تراعــي املســاعدات الدوليــة النــوع االجتامعــي، وأن تراعــي احتياجــات وحقــوق 
النســاء. يجــب أن نقــف متحديــن ضــد تســييس املســاعدات اإلنســانية الدوليــة ومتويــل املانحــن الــذي يســتخدم 

كورقــة ضغــط عــى املؤسســات الفلســطينية وحقــوق الشــعب الفلســطيني.
نحــن بحاجــة إىل اســتخالص دروس مهمــة مــن كوفيــد 19 والتفكــر فيــام يجــب تغيــره. عــى الرغــم مــن الخســائر 
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبرشيــة الهائلــة، إال أنهــا تقديــم دروس مســتفادة هــي قضيــة هامــة مهمــة إلصــالح 

السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة وإعــادة بنائهــا عــى أســاس العدالــة االجتامعيــة.
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2.   سعادة السيدة وفاء بني مصطفى - عضو مجلس النواب األردين-األردن

إن معظــم مواقــع صنــع القــرار يف األردن يشــغلها رجــال. وال تتناســب مشــاركة املــرأة السياســية الرملــان مــع واقــع 
العــامل، حيــث تشــكل النســاء 20٪ فقــط مــن رؤســاء الرملانــات يف 190 دولــة.  هــذا يف حيــت انــه خــالل انتشــار 
الوبــاء، نجحــت البلــدان التــي تقودهــا نســاء يف إدارة األزمــة واحتواءهــا، فقدمــت أمثلــة جيــدة يف قيــادة البــالد. 

يف الوقــت الحــايل يف األردن ، مل يتــم اعتبــار النســاء جــزًء فاعــال، حيــث انــه ليــس لهــا صــوت يف الحيــاة العامــة، 
والقليــل منهــن فقــط يلعــب دوًرا يف صنــع القــرار. 

يجــب مراعــاة احتياجــات املــرأة بشــكل كامــل أثنــاء انتشــار األوبئــة والكــوارث األخــرى. ولتحقيــق ذلــك يجــب 
أن تكــون املــرأة قــادرة عــى املشــاركة يف القــرارات التــي تشــكل حياتهــا.، كــام يجــب أن تأخــذ خطــة االســتجابة 

لـــكوفيد 19 بعــن االعتبــار ســالمة النســاء أوالً.

إن تعزيز مشاركة النساء يتطلب عدة خطوات منها: 

تعديل القوانن التمييزية، خاصة قوانن االنتخابات. 	 

تسهيل عملية تنافس النساء كمرشحات يف االنتخابات. القرار 	 

تعزيز تجربة النساء يف صنع القرار. 	 

التأكيد عى أهمية املشاركة املتساوية، خاصة يف  املناهج الدراسية. 	 

العمل والتنسيق مع منظامت املجتمع املدين واملنظامت غر الحكومية.	 

خــالل انتقالنــا إىل مراحــل التعــايف مــن املهــم مراعــاة تعليــم النســاء والفتيــات وصحتهــن. حيــث يجــب أن تحصــل 
النســاء، وال ســيام املهمشــات منهــن، عــى وصــول آمــن للخدمــات الصحيــة، مبــا يف ذلــك خدمــات الصحة الجنســية. 
وباملثــل، فانــه يجــب تعزيــز الوصــول إىل البيانــات واملعلومــات )مبــا يف ذلــك الوصــول إىل املنصــات عــر اإلنرنــت(.

ــة النســاء  مــن العنــف الســيايس، حيــث  ــي لحامي ــة مــع املعهــد الدميقراطــي الوطن ــادرة وطني ــق األردن مب أطل
تــم صياغــة دليــل حــول معالجــة  العنــف الســيايس،  وتشــكيلت لجنــة وطنيــة  استشــارية مكونــة مــن 17 خبــراً 

لوضــع خطــط ملكافحــة العنــف الســيايس ضــد النســاء..

السيدة ماري فرانس غرانجود - عضو مؤسس ملؤسسة املساواة –الجزائر  .3

لقــد أثــر الوبــاء عــى النســاء بشــكل كبــر وكلنــا نــدرك آثــاره املدمــرة بســبب قياســنا لهــا. يف الجزائــر، وعــى الرغــم 
مــن زيــادة املشــاركة االقتصاديــة للنســاء،  اال ان نســبة هــذه املشــاركة مــا زالــت منخفضــة. فمعــدل البطالــة بــن 
النســاء هــي ضعــف معــدل البطالــة بــن الرجــال. فهنــاك إحجــام مســتمر عــن توظيــف النســاء. وتعمــل معظــم 
النســاء يف القطــاع العــام، خاصــة يف التعليــم والصحــة.  إال أن نســبة محــدودة مــن النســاء يشــغلن مناصــب يف 

مواقــع صنــع القــرار. 

ــاء الجائحــة ملحاولتهــن تحقيــق التــوازن بــن اعاملهــن مدفوعــة  ــات متعــددة أثن واجهــت معظــم النســاء تحدي
األجــر وبــن أعاملهــن الرعائيــة غــر مدفوعــة األجــر. وتواجــه النســاء يف املنــزل  عبئًــا منزليًــا ثقيــاًل، حيــث تقــي 
النســاء اللــوايت تتــدواح اعامرهــن بــن 25-69 عامــا مــا معدلــه 6 ســاعات يوميــا يف األعــامل املنزليــة، مقارنــة بـــ 9 

دقائــق للرجــال.
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وتواجــه النســاء يف القطــاع الصحــي تحديــات عديــدة، حيــث مل يتــم تزويدهــن باملعــدات الوقائيــة، توفيــت طبيبــة 
كانــت حامــالً بســبب اإلصابــة بالفــروس. بعــد هــذه الحادثــة، تــم توســيع اإلجــراءات الوقائيــة لتشــمل النســاء.

وكانــت اللجنــة الوطنيــة املســؤولة عــن أزمــة إدارة الوبــاء مؤلفــة مــن الرجــال فقــط. ونتيجــة لذلــك، تــم إهــامل 
النســاء مــن خطــط  االســتجابة االقتصاديــة. لذلــك عانــت النســاء مــن زيــادة االعبــاء املنزليــة وفقــدان الدخــل.   
كــام تــم تقييــد حركــة النســاء، ألنهــن مل يكــن قــادرات عــى الســفر والتنقــل هــذا العــام بســبب توقــف وســائل 
النقــل العــام عــن العمــل. إن ذلــك أدى اىل عــدم قدرتهــن عــى الوصــول اىل أماكــن العمــل، يف الوقــت الــذي كان 
القطــاع غــر الرســمي، عــى وجــه التحديــد، يعــاين مــن نقــص يف املــوارد، لذلــك ارتفعــت معــدالت البطالــة، خاصــة 

بــن النســاء العامــالت يف القطــاع الخــاص.

لكــن الجانــب اإليجــايب الــذي ميكــن ان نشــر هــو أن املــرأة يف القطــاع العــام كانــت قــادرة عــى االحتفــاظ بوظيفتها 
ودخلهــا. فيــام قامــت الحكومــة الجزائريــة بتقديــم مســاعدات ماليــة ملن فقــدن وظائفهــن يف القطــاع الخاص.

السيدة نجاة الجوادي - املديرة العامة لحقوق اإلنسان، وزارة الداخلية – تونس  .4

خــالل األزمــة ، ركــزت املؤسســات الوطنيــة يف تونــس، اهتاممهــا عــى النســاء ضحايــا العنــف األرسي، وذلــك بســبب 
ارتفــاع عــدد ومســتوى العنــف. حيــث لوحــظ ســجلت جميــع أشــكال العنــف، مبــا يف ذلــك العنــف عــر اإلنرنــت، 
والعنــف الزوجــي واملنــزيل. كــام ســجلت حــاالت قــام فيهــا أزواج بحبــس النســاء داخــل البيــوت،  كــام كان هنــاك 

زيــادة يف جرائــم القتــل، وغــادرت العديــد مــن النســاء منازلهــن بســبب العنــف.

ومــع  توقــف عمــل وســائل النقــل العــام، واجهــت النســاء التونســية صعوبــة يف التنقــل، حيــث مل يســمح ســوى 
لألشــخاص الحاصلــن عــى تراخيــص باســتخدام ســياراتهم، وبالتــايل تــم حبــس النســاء الــاليت يعانــن مــن العنــف يف 
املنــزل ومــع مــن يســيئون لهــن. وهــذا مــا زاد مــن مخاطــر تعرضهــن للعنــف املنــزيل، و/او تركهــن معــزوالت عــن 
األشــخاص واملــوارد املتاحــة للدعــم. هــذا ومنــع تعليــق النظــام القضــايئ النســاء مــن تقديــم الشــكاوى خــالل فــرة 
االغــالق. ونتيجــة لذلــك، مل تتمكــن النســاء مــن الحصــول عــى املســاعدة القضائيــة، حيــث تــم إغــالق الخدمــات 
اإلداريــة. وباملثــل، مل تســتطع النســاء الحصــول عــى وثائــق تثبــت حقهــن يف الحضانــة، ومل يكــن مبقدورهــن تلقــي 

العديــد مــن أنــواع املســاعدة األخــرى.

ــالل وزارة  ــن خ ــك م ــي، وذل ــف األرسي والزوج ــة العن ــرارات ملكافح ــامت وق ــية تعلي ــة التونس ــدرت الحكوم أص
ــة. ــن خــالل وزارة الداخلي ــام م ــار الســن، ك ــة وكب ــرأة، األرسة، الطفول امل

يف بدايــة انتشــار الوبــاء، قدمــت فــرق متخصصــة يف وزارة الداخليــة املســاعدة، ولكــن حتــى الســاعة الثانيــة بعــد 
الظهــر فقــط. بعــد ذلــك هــذا الوقــت، تُركــت النســاء دون حاميــة.

والحقــا، نظمــت وزارة املــرأة، األرسة، الطفولــة، وكبــار الســن، اجتامعــات أســبوعية عــر بُعــد، لتحســن التنســيق 
ــامت  ــع منظ ــاون م ــتمر التع ــدين )يس ــع امل ــامت املجتم ــع منظ ــك م ــا يف ذل ــة، مب ــاب املصلح ــع أصح ــع جمي م
املجتمــع املــدين يف تونــس(. وعندمــا أغلقــت الخدمــات، تــم إنشــاء خــط هاتفــي ســاخن لتتصــل بــه النســاء. كــام 
متــت مشــاركة األرقــام الشــخصية للمســؤولن مــع الجمهــور والعامــة. وقــد ثبــت أن هــذا التكتيــك مثمــرا، لكنــه 
مربــك يف بعــض األحيــان، حيــث ان الهاتــف ال يتوقــف عــن الرنــن. بالرغــم مــن ذلــك، فقــد أُعتــر هــذا رســالة 
هامــة إىل النــاس، مفادهــا أن الدعــم ال يــزال متاًحــا، وأن املؤسســات تقــوم بدورهــا. هــذا وقامــت الــوزارة بزيــارة 
ــة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي لرفــع  ــوزارة حمل ــا العنــف. كــام أطلقــت ال املالجــئ املختلفــة للقــاء ضحاي

مســتوى الوعــي بالعنــف ضــد النســاء والفتيــات واســتخدمت شــعار "ال مــكان للعنــف".

21



التوصيات من الجلسة األولى

العنف ضد النساء والفتيات

ــات 	  ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــدي للعن ــا، للتص ــة مع ــاب املصلح ــل أصح ــن وعم ــذ القوان ــامن تنفي ض
أثنــاء األزمــات. وهــو يتطلــب وضــع سياســات وإجــراءات وطنيــة يجــب اتباعهــا. وأن تلعــب النســاء 

ــرار. ــع الق ومنظــامت حقــوق املــرأة دوًرا نشــطًا يف صن

استحداث تدابر وقائية فورية يف أوقات األزمات.	 

إجــراء مراجعــة شــاملة  ألنظمــة اإلحالــة وخدمــات الحاميــة، والخدمــات التــي تســاعد يف دعــم ضحايــا 	 
العنــف، والتأكــد مــن ضــامن تطبيــق القوانــن، وزيــادة الوعــي رضورة التصــدي للعنــف ضــد النســاء 
والفتيــات، وضــامن موامئــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مــع الترشيعــات 

لوطنية. ا

وضــع بروتوكــوالت وأنظمــة إحالــة وطنيــة محــدد للتصــدي للعنــف ضــد النســاء والفتيــات وحاميــة 	 
ضحايــا العنــف أثنــاء انتشــار األوبئــة، مــع إتخــاذ تدابــر خاصــة لدعــم الفئــات األكــر تهميشــا بينهــم. 

وضــع برتكــول إقليمــي للتصــدي للعنــف ضــد النســاء والفتيــات وحاميــة ضحايــا العنــف أثنــاء انتشــار 	 
األوبئة.

ضــامن حصــول الســجينات واملحتجــزات عــى الحاميــة، ومتكينهــن مــن حاميــة أنفســهن مــن العنــف 	 
مــن أفــراد األرسة الذكــور. 

ــة 	  ــات الصح ــك خدم ــة وكذل ــة والقضائي ــة، القانوني ــات الصحي ــجينات اىل الخدم ــول الس ــامن وص ض
ــاء. ــاء انتشــار الوب ــة أثن اإلنجابي

إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة وموحدة توفر بيانات مصنفة حسب الجنس.	 

إنشــاء منصــة  إقليميــة لتجميــع املعلومــات وتقديــم التحليــالت ونــرش  أفضــل املامرســات يف  التدابــر 	 
ــة والحامئية. الوقائي

توفــر الوصــول اآلمــن إىل خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف خطــط االســتجابة، خاصــة للفئــات 	 
األكــر ضعفــا خــالل فــرات األزمــات.

توســيع وتطويــر نظــام الحاميــة االجتامعيــة للتصــدي للعنــف  ضــد النســاء والفتيــات ودعــم ضحايــا 	 
العنــف.

أجندة املرأة واألمن والسالم

ــق 	  ــبق لتحقي ــايس ومس ــرشط أس ــة ك ــة يف املنطق ــة االجتامعي ــالم والعدال ــة والس ــز الدميقراطي تعزي
ــن. ــن الجنس ــاواة ب املس

تنفيذ االتفاقيات واملعاهدات الدولية وعدم إبقائها حرًز عى ورق. 	 

ــة 	  ــات كافي ــع وضــع ميزاني ــم 1325 م ــن رق ــس االم ــرار مجل ــذ ق ــة لتنفي ــر خطــط عمــل وطني تطوي
ــا. لتنفيذه

ضــامن إدمــاج خطــط العمــل الوطنيــة للقــرار  1325 ومواءمتهــا مــع االســراتيجيات والخطــط الوطنيــة 	 
القامئــة لجميــع القطاعــات الحكومية.

الدعوة للتضامن الدويل من أجل مشاركة املرأة يف أجندة السالم وحل النزاعات.	 
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تقديم الدعم والحامية للنساء الفلسطينيات من االحتالل اإلرسائيي الذي يتنهك حقوقهن.	 

دعم حقوق وحريات الشعب الفلسطيني  من جانب جميع الحكومات ومنظامت املجتمع املدين.	 

ــدد، 	  ــذا الص ــة. ويف ه ــاعدات الدولي ــي يف املس ــوع اإلجتامع ــور الن ــاء ومنظ ــات النس ــاة إحتياج مراع
ــتخدم  ــذي يس ــل ال ــة والتموي ــانية الدولي ــاعدات اإلنس ــييس املس ــة تس ــن ومعال ــف ع ــب الكش يج

ــطيني. ــعب الفلس ــوق الش ــطينية وحق ــات الفلس ــى املؤسس ــط ع ــة ضغ كورق

مشاركة املرأة يف صنع القرار

تعزيز تجربة املرأة يف صنع القرار.	 

ــا 	  ــم آرائه ــا يف تقدي ــالل إرشاكه ــن خ ــرار، م ــع الق ــات صن ــف هيئ ــرأة يف مختل ــاركة امل ــز مش تعزي
ووجهــات نظرهــا.

إبــراز أمثلــة ومنــاذج القيــادات النســائية  التــي أدخلــت تدابــر وسياســات ناجحــة خــالل أزمــة كوفيــد- 	 
19 لتجنــب فشــل  السياســات واألنظمــة.

تعديــل القوانــن التمييزيــة، وخاصــة قوانــن االنتخابــات، لتســهيل عمليــة تنافــس النســاء كمرشــحات 	 
يف االنتخابــات.

التأكيد عى أهمية املشاركة املتساوية خاصة يف املناهج الدراسية.	 

تعزيز التعاون مع منظامت حقوق النساء.	 

املشاركة االقتصادية للمرأة

تعزيــز أهميــة عمــل املــرأة ودورهــا يف االقتصــاد  عــى جميــع املســتويات، كمفتــاح للمســاواة والتنمية 	 
املستدامة.

تحسن تقديم خدمات ومراكز دعم رعاية األطفال.	 

توســيع  نظــام الحاميــة االجتامعيــة بحيــث يتمتــع الجميــع بفــرص متســاوية، وضــامن توفــر التمويــل 	 
الــالزم لتعزيــز برامــج الحاميــة االجتامعيــة.

ضامن وصول النساء إىل املنصات الرقمية وبرامج مساعدات الضامن االجتامعي.	 

ــاء، ويف 	  ــار الوب ــاء انتش ــتضعفات أثن ــاء املس ــة للنس ــاعدة النقدي ــارش واملس ــايل املب ــم امل ــم الدع تقدي
ــاء،  ــا نس ــي تعوله ــال، واالرس الت ــم االطف ــز تعلي ــة يف مراك ــات الرعاي ــات، ومقدم ــة  املمرض املقدم
ــف،  ــا العن ــاء ضحاي ــة، والنس ــن ذوي اإلعاق ــراد م ــا أف ــي لديه ــاء الت ــة أو النس ــاء ذوات اإلعاق والنس

ــواء،  ــز االي ــاء يف مراك والنس

توفر  الرعاية الصحية الشاملة  لضحايا العنف.	 

منــح العاملــن بأجــر يومــي، والنســاء اللــوايت فقــدن وظائفهــن، إمكانيــة الحصــول عــى تعويــض مــايل 	 
ومســاعدات البطالــة.

تخفيــف العــبء املنــزيل والرعــايئ عــى النســاء وتعزيــز أهميــة املشــاركة املتســاوية يف أعــامل الرعايــة 	 
بــن النســاء والرجــال.

ــة غــر مدفوعــة األجــر، مــن خــالل إدمــاج منظــور 	  الســعي لتغيــر املواقــف  تجــاه األعــامل الرعائي
ــة املتســاوية،  ــن األدوار اإلنجابي ــث ع ــب املدرســية. وهــذا يشــمل، الحدي ــي يف الكت ــوع االجتامع الن

ــة. ــة واملســؤوليات املنزلي ــن يقومــون بأعــامل الرعاي ــر الرجــال الذي وتصوي
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1.   السيد أحمد محمود - صحفي بجريدة األهرام – مرص

مــن الهــام  فهــم كيفيــة عمــل وســائل اإلعــالم لنتمكــن مــن اســتخدامها للنهــوض بقضايــا حقــوق النســاء.  اليــوم، 
ــم الســلبي ملنظــور النــوع االجتامعــي أن تنتــرش برعــة  ــة والتقدي ــار الكاذب ــة، ميكــن لألخب يف الشــائعات العاملي
 Twitter و Facebook ويتــم مشــاركتها عــى نطــاق واســع.  وتســمح منصــات وســائل التواصــل اإلجتامعــي مثــل

للجميــع مبشــاركة القصــص دون دليــل  للتحقــق مــن صحتهــا.

ــة  ــار الكاذب ــإن  األخب ــا، ف ــتس للتكنولوجي ــة ماساتشوس ــن جامع ــادرة ع ــام 2018 وص ــت ع ــة أجري ــا لدراس وفًق
ــة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي. هــذا  ــار الحقيقي ــر مــن األخب ــد انشــرت بشــكل أرسع بكث والشــائعات ق
النــوع مــن األخبــار الكاذبــة أو املضللــة ميكــن أن يخلــق إحساســا بالخــوف وعــدم االســتقرار بــن املجتمعــات.. 

ــة،  ــة موضوعي ــادر إخباري ــع مص ــل م ــطن/ات التعام ــدين وناش ــع م ــامت مجتم ــم، كمنظ ــن امله ــه م ــك فإن لذل
وذات مصداقيــة، وضــامن تبــادل املعلومــات املوضوعيــة الدقيقــة. إن مشــاركة قصــص  ضحايــا العنــف يف وســائل 
ــه مــن  ــل أرستهــا. لهــذا فإن ــد مــن العنــف مــن قب االعــالم ميكــن أن يــرض بالنســاء، ويجعلهــن أكــر عرضــة ملزي
االهميــة مبــكان  أن نشــارك األخبــار واألبحــاث  مــن املواقــع الرســمية املوثوقــة، التــي تســتخدم مصــادر موثوقــة، 

ــا. ــار، آراء الضحاي ــم يف االعتب ــط دقيقــة، مــع اآلخــذ الدائ ــخ ورواب واستشــهادات مناســبة، مــع تواري

2.ج الجلسة الثانية: التعلم والتعليم، وسائل اإلعالم والتواصل االجتامعي واإلعالن، تشجيع 
وتعزيز التنفيذ التعاوين 
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2.  السيدة منى رفوع - رئيسة قسم النوع االجتامعي، وزارة التنمية االجتامعية – األردن

ــد 19.  ــتجابة لكوفي ــة األردن لالس ــتجابة خط ــن إس ــزء م ــاء كج ــة للوب ــة االجتامعي ــتجابة وزارة التنمي ــاءت اس ج
وقــد أطلقــت الحكومــة األردنيــة الخطــة، بالتنســيق مــع املركــز الوطنــي إلدارة األزمــات عــى ثــالث مراحــل هــي: 
ــراءات  ــرت إج ــة وف ــل لجن ــن قب ــة م ــة االجتامعي ــة وزارة التنمي ــم إدارة خط ــايف. وت ــف، والتع ــتجابة، التكي االس
الصحــة والســالمة االحرازيــة ملراكــز كبــار الســن، ودور إيــواء النســاء، واملديريــات. كــام وســعت خدمــات الضــامن 
االجتامعــي واملســاعدات املاليــة للعاملــن بأجــر يومــي واملســتفيدين مــن صنــدوق املعونــة الوطنيــة: وهــو مقــدم 

خدمــات حكومــي تأســس عــام 1986 لحاميــة ودعــم األفــراد واألرس املحتاجــة. 

كــام تــم تشــكيل فريــق حاميــة إجتامعيــة برئاســة وزيــر التنميــة االجتامعيــة، مبشــاركة وزارات آخــرى ومنظــامت 
ــة عــى  ــق الحامي ــل فري ــد عم ــة. وق ــات الضعيف ــة للفئ ــة والعيني ــع املســاعدات املالي ــة، لتنســيق توزي ذات صل

توســيع قاعــدة بيانــات صنــدوق املعونــة الوطنيــة لتشــمل العــامل املياومــن الذيــن فقــدوا دخلهــم. 

ــة  ــوارد البرشي ــد الفجــوات يف امل ــانيًا لتحدي ــالً جنس ــة تحلي ــة االجتامعي ــرت وزارة التنمي ــاء، أج ــي الوب ــل تف قب
وطــرق زيــادة متثيــل املــرأة يف صنــع القــرار، وذلــك مــن أجــل إدمــاج وتعميــم منظــور النــوع االجتامعي يف الــوزارة. 
ــوزارة سياســة جندريــة )سياســة مبنيــة عــى النــوع االجتامعــي( محــددة، تتــامىش مــع سياســة  كــام وضعــت ال

النــوع االجتامعــي الحكوميــة التــي أصدرتهــا اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة.

خــالل الوبــاء ، واصلــت وزارة التنميــة االجتامعيــة جهودهــا لتعميــم مراعــاة النــوع االجتامعــي، لتضييــق الفجــوة 
ــادات النســائية يف الــوزارة، ويف مناصــب صنــع القــرار التــي ســتضع  ــادة عــدد القي بــن الجنســن، مــن خــالل زي
خطــة االســتجابة وتنفذهــا. ولقــد أظهــرت املــؤرشات أنــه قبــل انتشــار الوبــاء شــكلت النســاء 27٪ يف مواقــع صنــع 
القــرار، عــر اإلدارة واإلرشاف واملديريــات امليدانيــة، حيــث يعملــن عــى مــدار الســاعة وحتــى ســاعات متأخــرة. 

ــوع االجتامعــي  ــم الن ــة تعمي ــن يف املالجــئ، عــى أهمي ــا، خاصــة العامل ــب موظفيه ــوزارة بتدري ــد قامــت ال وق
يف املشــاريع وخطــط العمــل. كــام قامــت بتدريــب املوظفــن عــى كيفيــة تطويــر مــؤرشات النــوع االجتامعــي، 

ــا العنــف. ــادة الوعــي بالعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي، وأفضــل الســبل للتعامــل مــع ضحاي وزي
كــام عملــت وزارة التنميــة االجتامعيــة مــع مؤسســة الضــامن االجتامعــي، للتأكد مــن وصــول النســاء إىل املعلومات 

حــول طــرق التســجيل يف الضــامن االجتامعــي وتلقــي حــزم الدعــم االجتامعي.

ــرأة  ــاركة امل ــادة مش ــر، لزي ــن الفق ــد م ــة والح ــز اإلنتاجي ــج تعزي ــة برنام ــة االجتامعي ــر وزارة التنمي ــذا وتدي ه
االقتصاديــة. حيــث ميكــن للنســاء الحصــول عــى قــروض دون فوائــد، كــام والحصــول عــى مســاعدات عينيــة. وقــد 
اســتفادت النســاء خــالل فــرة الوبــاء، مــن مــرشوع اإلســكان التابــع للــوزارة. كــام اتخــذت الــوزارة قــراًرا بإعــادة 

فتــح مراكــز الرعايــة النهاريــة يف متــوز لدعــم عــودة النســاء إىل العمــل.

خــالل الوبــاء ، واصلــت الــوزارة رفــع مســتوى الوعــي حــول الصحــة بــن النســاء يف وزارة التنميــة االجتامعيــة، ويف 
مراكــز الرعايــة النهاريــة واملالجــئ. ونفــذت الــوزارة تدابــر صارمــة حــول الصحــة والســالمة والتباعــد االجتامعــي 
يف املالجــئ. هــذا وتســتعد الــوزارة أيًضــا لحملــة الـــ16 يوًمــا ضــد العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي، حيــث 

ســركز يف حملتهــا عــى حاميــة املــرأة والتزويــج املبكــر وتزويــج الفتيــات.
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ــة  ــوزارة الخطــة الوطني ــة، أخــذت برامــج ال ــة الوصــول إىل الخدمــات االجتامعي ــح النســاء إمكاني ومــن اجــل من
بعــن االعتبــار قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 وتحقيــق الهــدف الثالــث منــه. هــذا وخــالل فــرة انتشــار الوبــاء، 
قامــت وزارة التنميــة االجتامعيــة بزيــارات عديــدة إىل املالجــئ للتأكــد مــن التزامهــم بإجــراءات الصحــة والســالمة.

نظمــت اللجنــة املشــركة لتمكــن املــرأة بــن الــوزارات، اجتامعــا لجمــع الــوزارات ومنظــامت املجتمــع املــدين ذات 
الصلــة مــن أجــل:

-   معالجة قضايا النوع االجتامعي يف وسائل اإلعالم.

-   مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

-   زيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملة أثناء انتشار الوباء.

3.   السيدة جامنة حلبي - منسق النوع االجتامعي، وزارة الرتبية والتعليم العايل – لبنان

أثنــاء االلتحــاق باملدرســة، يتــم تعزيــز شــعور الطــالب باالنتــامء إىل مــكان مــا، ويتــم توفــر مســاحة للتفاعــل مــع 
ــر يف العالقــات  ــزل مــن التوت ــم يف املن ــدة. فقــد زاد التعل ــات عدي ــرز تحدي ــم عــن بعــد أب ــن. لكــن التعلي اآلخري
االرسيــة، كــام توجــب عــى العائــالت الحفــاظ عــى بيئــة هادئــة لألطفــال للتعلــم، وتوفــر األجهــزة اإللكرونيــة 

ووســائل التواصــل الالزمــة للتعليــم غــر املدمــج، عــى الرغــم مــن فقدانهــم للدخــل.

كــام أدى التعليــم عــن بعــد )عــر اإلنرنــت( إىل رصف انتبــاه الطالبــات عــن التعلــم، حيــث يُتوقــع منهــن القيــام 
باألعــامل املنزليــة أثنــاء تواجدهــن يف املنــزل. وبالنســبة للنســاء، فــإن الوبــاء زاد مــن أعبــاء اعــامل الرعايــة عليهــن، 
حيــث تعــن عليهــن إكــامل األعــامل املنزليــة ودعــم أطفالهــن يف التعلــم، والتأكــد مــن تقديــم واجباتهــم املدرســية 

يف الوقــت املحــدد. 

لقــد تبــن ان التعليــم عــن بعــد )عــر اإلنرنــت( يعــاين العديــد مــن أوجــه القصــور التــي أثــرت عــى جــودة التعلم. 
ــك مــن الــرضوري  ــة املشــاركة بــن الطــالب واملعلمــن. لذل واحــدة مــن أوجــه القصــور الرئيســية هــي محدودي
إرشاك أوليــاء األمــور يف عمليــة التعلــم عــر اإلنرنــت حتــى يتمكنــوا مــن املســاعدة يف دعــم أطفالهــم يف املنــزل.

ويتمثــل التحــدي اآلخــر يف االفتقــار إىل التواصــل عــر اإلنرنــت بســبب التكلفــة املرتفعة لهــذا النوع مــن الخدمات. 
وســاهم نظــام التعليــم عــن بعــد يف توســيع الفجــوات االقتصاديــة واالجتامعيــة بــن النــاس. يف الوقــت نفســه، ال 

تســتطيع املــدارس متابعــة أو رصــد حــاالت العنــف ضــد الطــالب والشــابات. 

ــل وإمنــا أيضــا  ــارات، ب ــة وامله ــس فقــط الكتســاب املعرف ــا، لي ــرًا حيويً تعــد الحاجــة إىل العــودة إىل املدرســة أم
ــاح عــى  ــاون واالنفت ــاء الشــعور بالتع ــة لبن ــة الالزم ــة، والســلوكيات االجتامعي ــم الحياتي ــارات القي الكتســاب مه

ــة الصالحــة. ــم املواطن ــن وغــرس قي اآلخري

ــة، املســاواة واألرسة،  ــة االجتامعي ــه هوميــدوش، رئيــس قســم املــرأة، وزارة التضامــن والتنمي 4.   الســيد عبدلل
املغــرب

 تبلــغ نســبة األميــة يف املغــرب 44٪ بــن النســاء و22٪ بــن الرجــال، بينــام تشــكل النســاء 37٪ مــن نســبة االلتحــاق 
بالتعليــم الثانــوي، فيــام تتســاوى تقريبــاً نســبة االلتحــاق بالتعليــم االبتــدايئ بــن االنــاث والذكور. 
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ــت األبحــاث  ــة للمــرأة يف املغــرب ال 22٪ وتصــل اىل 71٪ للرجــال. ولقــد توصل ــغ نســبة املشــاركة اإلقتصادي تبل
ــام بالتدريــب املهنــي أو تــويل  إىل ان العوائــق التــي تحــول دون عمــل النســاء تشــمل: إحجــام النســاء عــن القي
الوظائــف املهنيــة، تركيــز النســاء يف الوظائــف املؤنثــة، ظــروف العمــل غــر املواتيــة التــي ال تدعــم دخــول املــرأة 

إىل ســوق العمــل ونقصهــا. وغيــاب الحاميــة مــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات واملضايقــات يف عــامل العمــل. 

ــاركة  ــج املش ــة برنام ــة املغربي ــر الحكوم ــة تدي ــة والتنفيذي ــط القانوني ــات والخط ــن السياس ــدٍد م ــا بع مدعوم
االقتصاديــة للمــرأة، "املغــرب مــن أجــل التمكــن"، وبدعــم مبرســوم ملــيك. مــن بينهــا تلــك السياســات والخطــط: 
الدســتور املغــريب لعــام 2011، وهــو برنامــج حكومــي لدعــم حقــوق النســاء يعمــل عــى إدمــاج مبــدأ املســاواة 
ويكافــح جميــع أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات. كــام تعتــر "املغــرب للتمكــن" مكمــالً للخطــة 
الوطنيــة للمســاواة، إكــرام 2، وخطــة التنميــة املســتدامة، والخطــة الوطنيــة لتعزيــز املعلومــات اإلحصائيــة مــن 

منظــور النــوع االجتامعــي.
ــث  ــة. حي ــات الدولي ــع االتفاق ــة م ــن الوطني ــة القوان ــوين ملواءم ــم إجــراء إصــالح قان ــوين: ت عــى املســتوى القان
أُجريــت العديــد مــن التعديــالت القانونيــة، مبــا يف ذلــك إقــرار القوانــن واإلجــراءات اإلجرائيــة، وتعميــم منظــور 

ــة.  ــة الوطني ــة، ويف امليزاني ــوع االجتامعــي يف السياســات العام الن

يهــدف الرنامــج االقتصــادي املغــريب إىل تعزيــز التقــدم املحــرز، ومعالجــة التحديــات والعوائــق مثــل: ازدواجيــة 
الجهــود، التعــاون غــر الــكايف، نقــص التوجيــه، ومحدوديــة القــدرات واملــوارد البرشيــة. وتعمــل الحكومــة عــى 
تعزيــز التعــاون بــن أصحــاب املصلحــة، مبــا يف ذلــك املنظــامت غــر الحكوميــة النســائية والقطــاع الخــاص، ومــن 

خــالل إطــار اســراتيجي شــامل مــع خطــة عمــل وآليــة متويــل واضحــة. 

ويعتــر الرنامــج االقتصــادي حيويــاً مــن اجــل التنميــة، فيحــدد مجــاالت ثــالث رئيســية ذات اولويــة هــي: الوصــول 
إىل الوظائــف، الوصــول اىل التدريــب والتعليــم، وخلــق بيئــة عمــل متكينيــة للنســاء وحاميــة حقوقهــن يف العمــل. 
ويهــدف أيضــا إىل، زيــادة املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة إىل 30٪ مــن معــدل القــوة العاملــة، ومضاعفــة إلتحــاق 

النســاء والفتيــات يف التدريــب املهنــي، وتعزيــز ظــروف العمــل الالئــق بالنســاء. 

خــالل جائحــة كورونــا، اتخــذت الحكومــة املغربيــة تدابــراً لتلبيــة احتياجــات النســاء اللــوايت تواجهــن تحديــات 
اقتصاديــة واجتامعيــة. وقــد شــملت هــذه التدابــر تقديــم برامــج خاصــة بالنســاء يف املناطــق النائيــة، والعامــالت 
يف الزراعــة، والنســاء يف القطــاع غــر الرســمي، والتعاونيــات التــي تقودهــا النســاء، مــام يتــح لهــن فــرص الوصــول 

اىل التكنولوجيــا، ومتكــن النســاء اللــوايت تقــود املجالــس املحليــة وتزويدهــا بامليزانيــات الكافيــة.
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التوصيات من الجلسة الثانية

التعليم والتعلم

تعميم  منظور النوع اإلجتامعي يف النظام التعليمي بشكل عام.	 

تضمــن منظــور النــوع االجتامعــي يف املناهــج التعليميــة، وتوعيــة األجيــال القادمــة بأهميــة مكافحــة 	 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات، كعائــق رئيــي أمــام تحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

دمــج منظــور النــوع االجتامعــي يف النظــام التعليمــي عــر اإلنرنــت، وتعزيــز بنــاء قــدرات املعلمــن 	 
ــة  ــم والبني ــة والتعلي ــى  الصح ــاق ع ــة لإلنف ــاء األولوي ــودة التعليم.وإعط ــامن ج ــور لض وأولياءاألم
التحتيــة لتلبيــة احتياجــات النســاء األكــر تهميشــا. ويشــمل ذلــك  توفــر أجهــزة الكمبيوتــر واإلنرنــت 

لــألرس والفئــات الضعيفــة.

تدريــب األهــل  )اآلبــاء واألمهــات( عــى كيفيــة اســتخدام املنصــات املدرســية عــر اإلنرنــت، لضــامن 	 
حصــول األطفــال والشــباب عــى التعلــم والتعليــم. ذات جــودة.

يف ســياق التعليــم عــن بعــد، فــإن إعــادة توزيــع األعبــاء الرعائيــة بــن النســاء والرجــال، وبــن الدولــة 	 
واملجتمــع/األرس أمــر رضوري لتخفيــف عــبء الرعايــة عــى النســاء واملعلــامت.

اإلعالم، مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتامعي واإلعالن

رفــع مســتوى الوعــي وتبــادل املعلومــات املوثوقــة والكافيــة حــول الخدمــات وبرامــج املســاعدة. إن 	 
ذلــك هــو أمــر حيــوي  لضــامن وصــول النســاء  اىل الخدمــات واملســاعدة، ال ســيام يف ظــل التدابــر 

التــي تفــرض اإلغــالق والعزلــة.

تأكــد أن وســائل اإلعــالم تلعــب دوراً رئيســياً يف رفــع مســتوى الوعــي وتغيــر املواقــف تجــاه العنــف 	 
ضــد النســاء والفتيــات.

ــباب 	  ــتهداف الش ــة الس ــة ابداعي ــي بطريق ــل االجتامع ــات التواص ــالم ومنص ــائل اإلع ــتخدام وس اس
ــات. ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــاه  العن ــف تج ــر املواق ــال وتغي والرج

ضــامن اســتخدام معلومــات ذات مصداقيــة واإلعتــامد عــى مصــادر موثوقــة يف قضايــا العنــف ضــد 	 
ــات يف وســائل اإلعــالم ومنصــات التواصــل االجتامعــي، لتجنــب تقديــم صــورة منيطــة  النســاء والفتي

عــن النســاء والفتيــات..

التأكــد مــن أن النســاء ضحايــا العنــف يتــم اقتباســهن بشــكل دقيــق وجيــد، واحــرام آرائهــن ووجهــات 	 
نظرهــن .

ضــامن عــدم وجــود تهديــدات محتملــة بالعنــف اإلضــايف نتيجــة إبــراز قصــص الضحايــا و/ أو ظهورهن 	 
ــائل اإلعالم. يف وس
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تشجيع و تعزيز التنفيذ التعاوين

إعــداد خطــط فعالــة وخريطــة طريــق شــاملة مبنيــة عــى  النــوع االجتامعــي لضــامن تنفيــذ جميــع 	 
التوصيــات الســابقة ومعالجــة جميــع الثغــرات نتيجــة كوفيــد-19.

تشــكيل لجــان مشــركة بــن الــوزارات مبشــاركة خــراء ومختصــن وممثلــن مــن مؤسســات املجتمــع 	 
املــدين، لتنســييق العمــل يف توفــر تدابــر الصحــة والســالمة االحرازيــة  ملراكــز املســنن، ودور إيــواء 

النســاء.

تعزيــز التعــاون بــن مؤسســات املجتمــع املــدين وواضعــي السياســات ،  لتنفيــذ القوانــن وتوفــر تدابــر 	 
الحاميــة الالزمــة وتعزيــز الخدمــات املقدمة. 

مراجعــة اإلطــار الزمنــي لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2030، مبــا يف ذلــك الهــدف الخامــس 	 
املتعلــق بإنهــاء العنــف ضــد املــرأة، ومراجعــة االلتزامــات الثالثــة صفــر الصــادرة عــن املؤمتــر الــدويل 

للســكان والتنميــة.

ــامن 	  ــم، وض ــة والتعلي ــاالت الصح ــي يف مج ــوع االجتامع ــج الن ــات لرام رفــع املخصصــات بامليزاني
إســتجابة املوازنــات للنــوع االجتامعــي.

ــات 	  ــالم يف أوق ــا واإلع ــم والتكنولوجي ــة والتعلي ــوين للصح ــار القان ــي يف اإلط ــوع االجتامع دمــج الن
ــات. االزم

إجــراء مشــاورات مســتمرة واســعة ووطنيــة وقطاعيــة، ملتابعــة تنفيــذ الخطــط، وتحديــدا حــول حاميــة 	 
النســاء األكــر ضعفا. 
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املتحدثات 
السيدة ليىل العيل - الرئيسة املشاركة، املبادرة النسوية األورومتوسطية

السيدة بوريانا جونسون - املديرة التنفيذية، املبادرة النسوية األورومتوسطية

ــي إدخــال  ــاء الجائحــة. إن هــذا يعن ــال أثن ــة الخطــط والسياســات إىل أفع شــدد املشــاركون عــى رضورة ترجم
ــورق فقــط. ــات عــى ال ــذ، وعــدم إبقاءهــا كالتزام ــز التنفي ــة حي ــات واملعاهــدات الدولي االتفاقي

أشــار أحــد املشــاركن/ات إىل تأثــر النظــام االقتصــادي املعــومل عــى أزمــة الديــون، مــام يــؤدي إىل نشــؤ العنــف 
ــن  ــد م ــى العدي ــب ع ــر متناس ــكل غ ــك بش ــر ذل ــد أث ــي. وق ــاق االجتامع ــض اإلنف ــلحة وخف ــات املس والراع

ــة. ــات املهمش املجتمع

أكــد املشــاركون أن هنــاك حاجــة التخــاذ إجــراءات ملعالجــة الفقــر والعنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء يف املنطقــة. 
وهــذا يتطلــب تعاونــاً ووضــع املســاواة بــن الجنســن يف مقدمــة السياســات والخطــط العامــة.

1.   السيدة ليىل العيل - الرئيسة املشاركة للمبادرة النسوية األورومتوسطية

تركزت مالحظات املشاركن/ات وتوصياتهم/ات حول أربعة إجراءات أساسية؛ هي: 

توسيع أنظمة الحامية االجتامعية، . 1

اعتامد آليات تراعي النوع االجتامعي، . 2

تعديل القوانن التمييزية . 3

توفر املوازنات املراعية النوع االجتامعي.. 4

تعــد الحاجــة إىل توســيع وتطويــر نظــام الحاميــة االجتامعيــة للنســاء والفتيــات أمــرًا مهــاًم ســعيا لتوفــر الخدمــات 
الصحيــة والقانونيــة واالجتامعيــة. وهــذا يتطلــب تطبيــق نهجــا متعــدد القطاعــات للعنــف ضــد النســاء والفتيــات 
ومبــا يضمــن دعــام شــامال لضحايــا العنــف. وعــى هــذا النحــو، فــإن إدمــاج النــوع االجتامعــي يف اإلطــار القانــوين، 
يف ظــل األزمــات والطــوارئ، للصحــة والتعليــم والتكنولوجيــا واإلعــالم، يتطلــب تعديــالت قانونيــة وإدخــال تدابــر 

وقائيــة فوريــة تدعــم التغيــر االجتامعــي عــى املــدى الطويــل.

يف جوهرهــا، تكمــن الحاجــة إىل آليــات حساســة للنــوع االجتامعــي اســتجابًة لألزمــات وحــاالت الطــوارئ، 
باإلضافــة إىل مــؤرشات حساســة للنــوع االجتامعــي لرصــد التقــدم. ويشــمل ذلــك، خطــط التعــايف التــي يجــب عــى 
الحكومــات االلتــزام بهــا، مــع مراعــاة االزمــات الحاليــة واملســتقبلية. كــام يجــب إصــالح امليزانيــات لضــامن اإلنفــاق 

الــكايف عــى برامــج النــوع االجتامعــي ومتكــن النســاء.

ــا عــى أن الحــروب واالحتــالل قــد أدى إىل تفاقــم تأثــر جائحــة كوفيــد 19 عــى حقــوق  يتفــق املشــاركون أيًض
النســاء، حيــث تــم إضعــاف خدمــات الدعــم والرامــج الوطنيــة. لذلــك فــإن إنهــاء الحــروب واالحتــالل أمــر رضوري 
ألنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات. ذلــك بالتــوازي مــع ضــامن تنفيــذ قــرارات حقــوق اإلنســان الدوليــة، كــام 
يجــب توفــر الحاميــة الدوليــة للنســاء، حيــث ســيؤدي ذلــك اىل متكــن الشــعوب مــن تقريــر مصائرهــا، والــذي 

بــدوره ســيعزز حريــة املــرأة وحقوقهــا.

2.ت مالحظات ختامية
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2.   السيدة بوريانا جونسون - املديرة التنفيذية للمبادرة النسوية األورومتوسطية

يتفــق جميــع املشــاركني واملتحدثــني عــىل أن الجائحــة كشــفت النقــاب عــن أوجــه القصــور يف أنظمــة الحاميــة 
ــة  ــة أزم ــة.  وملعالج ــتويات مختلف ــىل مس ــاء ع ــاء النس ــم إقص ــك إىل تفاق ــد أدى ذل ــة. وق ــة واالجتامعي الصحي
وطنيــة وعامليــة، مــن الــروري ان يتــم العمــل وفقــا الســرتاتيجيات وخطــط وطنيــة وإقليميــة، تضــع حقــوق 

النســاء يف قلــب هــذه الخطــط

أشــري عــدة مــرات خــالل النقــاش اىل رضورة تحســني التعــاون بــني أصحــاب املصلحــة واملجتمــع املــدين وواضعــي 
السياســات، كوســيلة لتعزيــز الخدمــات وتفعيــل القوانــني وتوفــري تدابــري الحاميــة. وباملثــل، فــإن هنــاك حاجــة 

إىل مشــاورات وطنيــة، أوســع نطاقــا، لتحســني األنظمــة، وحاميــة األشــخاص األكــر ضعفــا.. 

الحــوار أوىص أيضــا بــرورة تســليط الضــوء عــىل أمثلــة مــن القيــادات النســائية التــي أدخــال تدابــري ناجحــة يف 
مواجهــة كوفيــد 19 وذلــك مــن اجــل اســتخدام ذلــك يف الهامــات سياســية مســتقبلية.  

يف إطــار أجنــدة املــرأة واألمــن الســالم، يجــب دمــج جميــع خطــط العمــل الوطنيــة يف االســرتاتيجيات والخطــط 
الوطنيــة والحكوميــة.

مــن االهميــة مبــكان رفــع مســتوى الوعــي باملعلومــات والخدمــات املهمــة واملتاحــة للنســاء اثنــاء االزمــات، ال 
ســيام يف ظــل التدابــري التــي تفــرض اإلغــالق والعزلــة.

تكــررت الدعــوة أيضــا خــالل النقاشــات، إىل ضــامن إدمــاج النــوع اإلجتامعــي يف النظــام واملناهــج التعليميــة. 
ــة  ــة بأهمي ــال القادم ــد االجي ــي عن ــث الوع ــي، ويب ــوع االجتامع ــاه الن ــف تج ــري املواق ــك يف تغي ــاهم ذل سيس

ــني الجنســني. ــق املســاواة ب ــاً رئيســياً أمــام تحقي ــات كعائق مكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتي
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11:15 – 11:00

 12:15 – 11:15

13:15 – 12:15

امللحق )1( : جدول األعامل

21 سبتمر  2020 )+3غرينتش،بتوقيت األردن\لبنان\فلسطن(

عرض تقني للحوار عرب اإلنرتنت

كلمة ترحيبية

معايل الوزيرة  بسمة موىس إسحاقات - وزيرة التنمية االجتامعية ، األردن

معــايل الوزيــرة  جميلــة املصــيل - وزيــرة التضامــن والتنميــة االجتامعيــة واملســاواة 
واألرسة، املغــرب

معايل الوزيرة أمل حمد - وزيرة شؤون املرأة ، فلسطني

ــار  ــة وكب ــرأة واألرسة والطفول ــرة امل ــل – وزي ــواين هومي ــان زه ــرة امي ــايل الوزي مع
ــس  ــن- تون الس

عطوفــة الســيدة ماريــزا فاروجيــا - نائبــة األمــني العــام ، االتحــاد مــن أجــل 
برشــلونة املتوســط، 

الجنــويب،  الجــوار  يف  اإلقليمــي  التعــاون  رئيــس   - تراومتــان  هرنيــك  الســيدة 
بروكســل األورويب،  االتحــاد  والتوســع،  الجــوار  ومفاوضــات 

ــوية األورو- ــادرة النس ــاركة ، املب ــة مش ــش - رئيس ــز - فرين ــان هول ــيدة ليلي الس
ــطية متوس

ــط  ــل املتوس ــن أج ــاد م ــوزاري لالتح ــالن ال ــذ اإلع ــات لتنفي ــة االوىل: توصي الجلس
ــد-19  ــرأة بســياق جائحــة كوفي ــوق امل بشــأن حق

ــة، وزارة  ــات االجتامعي ــس السياس ــاقبه- رئي ــح املش ــيد صال ــة: الس ــر الجلس مدي
التنميــة االجتامعيــة –األردن

العنف ضد النساء والفتيات	 
       السيدة نجاة الجوادي – املديرة العامة لحقوق اإلنسان ، وزارة الداخلية  

       – تونس

أجندة املرأة والسالم واألمن	 
       عطوفة السيد داود الديك – نائب الوزير ، وزارة التنمية االجتامعية – 

       فلسطني

مشاركة املرأة يف صنع القرار	 
       سعادة السيدة وفاء بني مصطفى – عضو مجلس النواب األردين-األردن

املشاركة االقتصادية	 
       السيدة ماري فرانس غرانجود – عضو مؤسس ملؤسسة املساواة –الجزائر

نقاش مفتوح
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14:15 – 13:15

14:30 – 14:15

الجلســة الثانيــة: توصيــات لتنفيــذ اإلعــالن الــوزاري لالتحــاد مــن أجــل املتوســط 
بشــأن حقــوق املــرأة بســياق جائحــة كوفيــد-19

مديــرة الجلســة: الســيدة عائشــة وهبــي - هرييــرا - خبــرية يف النــوع االجتامعــي، 
ــويب - االتحــاد األورويب التعــاون اإلقليمــي يف الجــوار الجن

التعليم والتعلم	 
       السيدة جامنة حلبي - منسق النوع االجتامعي ، وزارة الرتبية والتعليم  

       العايل - لبنان

وسائل اإلعالم ، مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتامعي واإلعالنات	 
       السيد أحمد محمود - صحفي بجريدة األهرام - مرص

تعزيز آليات التعاون والتنفيذ	 
       السيدة منى رفوع - رئيسة قسم النوع االجتامعي ، وزارة التنمية 

       االجتامعية – األردن

نقاش مفتوح

مالحظات ختامية وخطوات الحملة التالية
السيدة بوريانا جونسون - املديرة التنفيذية للمبادرة النسوية األورومتوسطية

السيدة ليىل العيل - الرئيسة املشاركة للمبادرة النسوية األورومتوسطية

33



امللحق )2( السري الذاتية للمتحدثات/ين واملنسقات/ين

الكلامت الرحيبية

معايل السيدة بسمة موىس اسحاقات - وزيرة التنمية االجتامعية، األردن
الســيدة بســمة مــوىس اســحاقات، هــي وزيــرة التنميــة االجتامعيــة يف االردن 
ــن أول  ــذ أكتوبر/ترشي ــة من ــة الوطني ــدوق املعون ــس إدارة صن ــة مجل ورئيس
ــاريع  ــم مش ــة قس ــك رئيس ــا يف ذل ــابقاً، مب ــب س ــدة مناص ــغلت ع 2018، ش
قطــاع الصحــة يف مديريــة املشــاريع االجتامعيــة يف وزارة التخطيــط، وضابطــة 
ــدويل  ــاون ال ــة التع ــم املتحــدة للســكان يف مديري ــدوق االم ــع صن ــاط م ارتب
يف وزارة التخطيــط وأيضــاً باحثــة اقتصاديــة يف مديريــة التخطيــط اإلقليمــي. 
هــذا ومتتلــك الســيدة بســمة أكــر مــن ثالثــن عامــاً مــن الخــرة العمليــة يف 

مجــال التخطيــط اإلداري واالســراتيجي ودعــم الرامــج وتقييمهــا.

ــة  ــة االجتامعي ــن والتنمي ــرة التضام ــيل - وزي ــة املص ــيدة جميل ــايل الس مع
واملســاواة واألرسة، املغــرب

االجتامعيــة  والتنميــة  التضامــن  وزيــرة  املصــي، هــي  الســيدة جميلــة 
ــة اىل  ــن االول 2019، باإلضاف ــذ أكتوبر/ترشي واملســاواة واألرسة يف املغــرب من
كونهــا عضــوة يف الرملــان عــن حــزب العدالــة والتنميــة وتوليهــا منصــب امينــة 
مجلــس النــواب )2012-2015(. ويف عــام 2016، ُعينــت وزيــرة منتدبــة لــدى 
وزارة الربيــة، وهــي أيًضــا عضــو يف املنظمــة العامليــة للرملانيــن ضــد الفســاد 
)GOPAC( فــرع املغــرب، ورئيســة مركــز "وئــام" لإلرشــاد والتوجيــه األرسي.

معايل السيدة أمل حمد - وزيرة شؤون املرأة، فلسطني
ــرة شــؤون املــرأة يف الحكومــة الفلســطينية برئاســة محمــد اشــتية  هــي وزي
ــرع  ــرة الف ــت ســابًقا مدي ــان 2019 وكان ــكيلها يف أبريل/نيس التــي تــم تش
ــة  ــة املركزي ــوا يف اللجن ــطينية، وعض ــرأة الفلس ــام للم ــاد الع ــويب لالتح الجن

ــح. ــة فت لحرك

ــة  ــرأة واألرسة والطفول ــرة امل ــل - وزي ــواين هومي ــان زه ــيدة امي ــايل الس مع
ــس ــن، تون ــار الس وكب

ــار  ــة وكب ــرة املــرأة واألرسة والطفول الســيدة إميــان زهــواين هوميــل هــي وزي
ــذ أغســطس/آب 2020. شــغلت عــدة مناصــب يف وزارة  الســن يف تونــس من
الشــؤون االجتامعيــة ووزارة شــؤون املــرأة، مبــا يف ذلــك املديــرة العامــة 
لشــؤون املــرأة ومســؤولة األرسة والسياســات يف مكتــب الوزيــر. مــن 2018 إىل 
2020، شــغلت منصــب منســقة الرنامــج يف مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة 
)ILO( كــام كانــت عضــًوا يف لجنــة حقــوق اإلنســان والحريــات وشــاركت يف 

ــون مناهضــة العنــف ضــد املــرأة )2015-2013(. صياغــة قان
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ــا -نائــب االمــني العــام لالتحــاد مــن اجــل  ــزا فاروجي عطوفــة الســيدة ماري
املتوســط، برشــلونه 

الســيدة ماريــزا فروجيــا، هــي نائــب االمــن العــام لالتحــاد مــن اجــل 
ــة يف  ــب رفيع ــغلت مناص ــة ش ــية مالطي ــي دبلوماس ــلونه. ه ــط، برش املتوس
وزارة الخارجيــة وتعزيــز التجــارة يف الخــارج. قبــل انتدابهــا كمبعوثــة خاصــة 
ــطس/آب 2017،  ــط يف أغس ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة االتح ــدى أمان ــفرة ل وس
ــط  ــض املتوس ــؤون دول األبي ــة وش ــات الخارجي ــن العالق ــؤولة ع ــت مس كان
ومنطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا. حائــزة عــى دكتــوراه يف الدراســات 

ــدز. ــة لي ــن جامع ــة م ــة والرشقي العربي

الســيدة هرنيــك تراومتــان هــي رئيســة التعــاون اإلقليمــي يف الجــوار الجنــويب، 
املديريــة العامــة ملفاوضــات الجــوار والتوســيع يف االتحــاد األورويب، بروكســل

الســيدة هرنيــك تراومتــان هــي رئيســة التعــاون اإلقليمــي يف الجــوار الجنــويب 
األورويب،  االتحــاد  يف  والتوســيع  الجــوار  ملفاوضــات  العامــة  املديريــة  يف 
بروكســل منــذ يناير/كانــون الثــاين 2019. تختــص الســيدة هرنيــك يف مجــال 
التاريــخ، وقــد عملــت يف املفوضيــة األوروبيــة ألكــر مــن 20 عاًمــا يف مجــال 
العالقــات الخارجيــة بشــكل خــاص، كــام عملــت يف مجــال السياســة الخارجية، 
ــة إىل عــدد  ــة، باإلضاف ــة املدني واالتصــاالت، واملســاعدات اإلنســانية، والحامي

ــدان الهشــة. مــن السياســات املتعلقــة  بالقــدرة عــى الصمــود يف البل

النســوية  مشــاركة-املبادرة  رئيســة  فرينــش  هولــز-  ليليــان  الســيدة 
األورومتوســطية 

الســيدة ليليــان هولــز – فرينــش، خبــرة اجتامعيــة فرنســية ومدافعــة 
ــة يف عــدد مــن  ــم االجتــامع وعملــت كباحث عــن حقــوق املــرأة. درّســت عل
املؤسســات واإلدارات العامــة، متناولــة مســائل العمــل والتنقــل واألمــن مــن 
منظــور النــوع اإلجتامعــي. كذلــك، عملــت كعضــوة يف اللجنــة الوزاريــة 
ــة بالعنــف ضــد املــرأة، وكمستشــارة لوزيــرة حقــوق املــرأة  الفرنســية املعني
ولرئيــس مجلــس الــوزراء. وتتــوىل حاليــاً منصــب الرئيســة بالرشاكــة للمبــادرة 

.)EFI( النســوية األورومتوســطية
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الجلسة األوىل

السيد صالح املشاقبة )منسق الجلسة(
ــة يف وزارة  ــات االجتامعي ــم السياس ــس قس ــو رئي ــاقبة ه ــح املش ــيد صال الس
والدراســات  االســراتيجي  التخطيــط  ميتلــك خــرة يف  األردن.  التنميــة يف 
الســكانية، ويف مجــال برامــج الفقــر املتعــددة االبعــاد والحاميــة االجتامعيــة، 
ــيد  ــك الس ــك ميتل ــرأة. كذل ــن امل ــي ومتك ــوع االجتامع ــات الن ــك ودراس كذل
ــي،  ــوع االجتامع ــور الن ــن منظ ــم م ــد والتقيي ــال الرص ــرة يف مج ــح خ صال
باإلضافــة إىل خــرة يف رســم سياســات الحاميــة االجتامعيــة والحــد مــن الفقــر، 

ــي. ــل االجتامع ــال العم ــر يف مج ــو خب وه

عطوفة السيد داود الديك )أجندة املرأة والسلم واألمن(
االجتامعيــة  والتنميــة  التضامــن  وزيــرة  املصــي، هــي  الســيدة جميلــة 
ــة اىل  ــن االول 2019، باإلضاف ــذ أكتوبر/ترشي واملســاواة واألرسة يف املغــرب من
كونهــا عضــوة يف الرملــان عــن حــزب العدالــة والتنميــة وتوليهــا منصــب امينــة 
مجلــس النــواب )2012-2015(. ويف عــام 2016، ُعينــت وزيــرة منتدبــة لــدى 
وزارة الربيــة، وهــي أيًضــا عضــو يف املنظمــة العامليــة للرملانيــن ضــد الفســاد 
)GOPAC( فــرع املغــرب، ورئيســة مركــز "وئــام" لإلرشــاد والتوجيــه األرسي.

السيدة نجاة الجوادي )العنف ضد النساء والفتيات( 
الســيدة نجــاة الجــوادي هــي املديــرة العامــة لحقــوق اإلنســان يف وزارة 
الداخليــة يف تونــس. حائــزة عــى درجــة الدكتــوراه يف القانــون الخــاص 
)2019( وتخرجــت مــن املعهــد الوطنــي للدراســات العليــا يف األمــن والعدالــة 
)باريــس 2016-2017(. هــي أول امــرأة يتــم تعيينهــا كرئيســة ملركــز للرشطــة 
)2001(، ورئيســة خدمــة حاميــة القــر)2003-2007(، ونائبــة مديــر الوقايــة 
ــة، واملســؤولة عــن اســتجابة الرشطــة  ــرة الرشطــة القضائي ــة، ومدي االجتامعي
يف قضايــا العنــف ضــد النســاء واألطفــال. وهــي خبــرة ومدربــة يف التحقيــق 
ــا  ــاء ضحاي ــم النس ــرش، ودع ــار بالب ــرأة، واالتج ــد امل ــف ض ــم والعن يف الجرائ

العنــف يف قطــاع األمــن.
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السيدة وفاء بني مصطفى )مشاركة املرأة يف صنع القرار(
ســعادة النائــب وفــاء بنــي مصطفــى عضــوة يف مجلــس النــواب األردين، 
ــد  ــف ض ــة العن ــة ملناهض ــدول العربي ــن ال ــات م ــف الرملاني ــة تحال ورئيس
املــرأة. محاميــة حائــزة عــى شــهادة املاجســتر يف اإلرشــاد النفــي. أسســت 
كتلــة النســاء األردنيــات عــام 2013 وكانــت أول امــرأة تــرأس كتلــة يف الرملــان 
األردين. وهــي نائبــة رئيــس اللجنــة الدامئــة للتنميــة املســتدامة التابعــة 
لالتحــاد الرملــاين الــدويل وتشــغل منصــب ســفرة شــبكة القيــادات السياســية 
النســائية يف األردن. كذلــك تتــوىل الســيدة وفــاء منصــب مراِقبــة دوليــة عــى 
الحمــالت االنتخابيــة ضمــن البعثــات الدوليــة للمعهــد الوطنــي الدميقراطــي. 
ــل  ــة مــن قب ــادات النســائية الدولي ــم اختيارهــا كواحــدة مــن 50 مــن القي ت

ــة. ــات املتحــدة األمريكي ــة يف الوالي ــاة العام ــادرة النســاء يف الحي مب

السيدة ماري فرانس غرانجود )املشاركة االقتصادية( 
ــرأة وعضــوة  ــوق امل ــس غرانجــود ناشــطة يف مجــال حق ــاري فران الســيدة م
مؤسســة ملؤسســة املســاواة ومستشــارة يف مركــز املعلومــات والتوثيــق لحقوق 
الطفــل واملــرأة )CIDDEF(، الجزائــر، وكانــت رئيســة القســم االجتامعــي يف 

املكتــب الوطنــي لإلحصــاء ودرســت التمييــز يف مــكان العمــل الجزائــري.
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الجلسة الثانية 

السيدة عائشة وهبي هرييرا )منسقة الجلسة( 
عائشــة وهبــي هريــرا، هــي خبــرة النــوع االجتامعــي للتعــاون اإلقليمــي يف 
الجــوار الجنــويب يف االتحــاد األورويب، وهــي حائــزة عــى درجــة الدكتــوراه يف 
دراســات النــوع االجتامعــي مــن جامعــة الغونــا، إســبانيا وماجســتر يف حقــوق 
اإلنســان مــن جامعــة كولومبيــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة. عملــت كباحثــة 
ومستشــارة يف النــوع االجتامعــي ومامرســة  يف مجــال النــوع االجتامعــي 
ــف ضــد  ــى العن ــز ع ــع الركي ــا األخــرة،، م ــدار الخمســة عــرش عاًم ــى م ع
النســاء والفتيــات، وتعميــم مراعــاة النــوع اإلجتامعــي يف املنظــامت الدوليــة 
ــة. ومؤسســات التعليــم العــايل، والحكــم الرشــيد والدراســات حــول الذكوري

السيدة جامنة حلبي )التعليم والتعلّم(
ــة  ــي يف وزارة الربي ــوع االجتامع ــقة الن ــي منس ــي، ه ــة حلب ــيدة جامن الس
والتعليــم العــايل يف لبنــان، وهــي تنســق مــع اللجنــة الوطنيــة للمــرأة 
اللبنانيــة  )NCLW(، ووزارة الدولــة لشــؤون املــرأة )WAM(، ومــع املنظامت 
غــر الحكوميــة املتخصصــة ومــع الجمعيــات املدنيــة يف املســابقات التعليميــة 
ــة يف ورش  ــارك كمتحدث ــام تش ــة. ك ــة والخاص ــدارس الحكومي ــالب يف امل للط
ــوع االجتامعــي.  ــا الن ــة بقضاي ــة املتعلق ــة والدولي العمــل واملؤمتــرات الوطني

ــة. ــة اللبناني ــن الجامع ــون م ــزة عــى إجــازة يف القان حائ

ــل  ــائل التواص ــك وس ــا يف ذل ــالم ، مب ــائل اإلع ــود )وس ــد محم ــيد احم الس
واإلعالنــات( االجتامعــي 

ــار  ــة ومستش ــرام االقتصادي ــة األه ــي يف مجل ــود صحف ــد محم ــيد أحم الس
ــي  ــوى الرقم ــة واملحت ــة اإللكروني ــة للتنمي ــس مؤسســة األهــرام الصحفي رئي
وكاتــب عمــود يف أخبــار Mobtada.com. يف عــام 2003، عمــل كرئيــس 
ملــرشوع الويــب العــريب إلنشــاء موقــع الصليــب األحمــر العــريب عــى اإلنرنت، 
ــم املتحــدة  ــدوق األم ــوىل منصــب مستشــار اتصــاالت لصن ــام 2013 ت ويف ع
للســكان. لديــه خــرة واســعة يف مجــال اإلعــالم والشــبكات االجتامعيــة، وقــد 
ــة  ــة وحري ــة يف مجــاالت الدميقراطي ــن املؤمتــرات الدولي ــد م شــارك يف العدي
التعبــر والنــوع اإلجتامعــي ومكافحــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي. 
ــام  ــة في ــة مختلف ــابقات إعالمي ــم ملس ــة التحكي ــو يف لجن ــاره كعض ــم اختي ت

ــا. ــل املــرأة وحقوقه ــق بتمثي يتعل
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السيدة منى الرفوع )تعزيز التنفيذ وتقوية التعاون العميل(
الســيدة منــى الرفــوع، هــي مديــرة وحــدة النــوع االجتامعــي واملــرأة ورئيســة 
قســم النــوع االجتامعــي يف وزارة التنميــة االجتامعيــة األردنيــة. شــغلت 
ــا  ــة، وقضاي ــا خــرة يف مجــال األرسة والطفول ــوزارة، لديه عــدة مناصــب يف ال
متكــن املــرأة وحاميتهــا مــن العنــف، باإلضافــة إىل قضايــا النــوع االجتامعــي 
عــى مســتوى سياســات التكامــل والرقابــة املؤسســية. ناشــطة يف مجــال 
حقــوق املــرأة، ومشــاركة يف إعــداد التقاريــر الدوليــة املتعلقــة باملــرأة والنــوع 
ــرة يف  ــي، وخب ــوع االجتامع ــة للن ــات الحساس ــداد املوازن ــي، ويف إع االجتامع

ــن النســاء. ــة م ــرأة واألمــن والســالم، ويف إدارة املشــاريع املمول ــدة امل أجن

السيدة ليىل العيل
النســوية  للمبــادرة  املشــاركة  الرئيســة  هــي  العــي،  ليــى  الســيدة 
االورومتوســطية )EFI(، وناشــطة نســوية ف وسياســية فلســطينية منــذ عــام 
1982. وهــي منــارصة للحقــوق الوطنيــة الفلســطينية وحقــوق اإلنســان، ومــع 
ــس  ــب رئي ــب  نائ ــت منص ــرأة. تول ــاع امل ــى أوض ــاص ع ــكل خ ــز بش الركي
ــام  ــذ ع ــان )1990-2004(. ومن ــطينين يف لبن ــالب الفلس ــام للط ــاد الع االتح
ــة النجــدة، وهــي منظمــة  ــذي لجمعي ــرة التنفي 2004، تشــغل منصــب املدي
غــر حكوميــة تنمويــة تعمــل مــع النســاء واألطفــال يف مخيــامت وتجمعــات 

ــان. ــن يف لبن الالجئ

السيدة بوريانا جونسون
ــالم،  ــرأة والس ــوق امل ــي  وحق ــوع االجتامع ــرة يف الن ــون، خب ــا جونس بوريان
ولديهــا خــرة واســعة يف التنميــة والتعــاون التضامنــي. تعمــل منــذ اكــر مــن 
عــرش ســنوات عــى متكــن املــرأة يف مناطــق النزاعــات العســكرية والحــروب. 
وتشــارك يف الحركــة النســوية العامليــة. عملــت كعضــو يف مجالــس إدارة 
ــف  ــات استشــارية يف مجــال العن ــة وهيئ ــة ولجــان توجيهي منظــامت مختلف
ضــد النســاء والفتيــات، والســالم واألمــن. وهــي املديــرة التنفيذيــة للمبــادرة 

.)EFI( ــطية ــوية األورومتوس النس

املالحظات الختامية
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