
  ملخص اجتماع 
 "صوتنا قوتنا"

  5102مارس  52 - 52 بالقاىرة خالل للشبكةاجتماع التوصيات والدروس المستخلصة من 

 مقدمة
 بين تواصلال تيسيراجتماعا من أجل  5102مارس  عقدت منظمة سيفرورلد في

قضايا المرأة والسالم واألمن. وكان الغرض من  حولالناشطات عبر العالم العربي 
االجتماع إتاحة المجال لتبادل الخبرات والدروس المستخلصة بين الناشطات، فضال 

زيادة التعامل مع صناع السياسة للتأثير على نتائج السياسات. واالجتماع جزء من عن 
"، حيث الصوت العام للمرأة في مصر واليمن وليبيارلد بعنوان "تعزيز مشروع لسيفرو 

يهدف المشروع إلى تحديد وعالج حواجز األمن والسالمة التي تواجهها الناشطات في 
ملخصا عن النقاشات التي جرت في ذلك  وتقدم ىذه المذكرةتلك الدول االنتقالية. 

 االجتماع.

 الغرض من الشبكة
اليت ينبغي للمجتمع ادلدين التعامل معها، لكنها غالبا ما إن األمن والعدالة من القضايا اذلامة 

تعترب من اختصاص "الرجال". ورغم ذلك فقد أنشئت ىذه الشبكة على اعتقاد مفاده أن 
ادلرأة يف ىاتني القضيتني أمر حيوي. إذ تسعى الشبكة إىل مجع ادلنظمات النسائية اليت  إسهام

وطنية  مماثلةالتعامل مع القضيتني وتشجعها على تكوين حتالفات مع منظمات بدأت ب
وإقليمية، وذلك لتقاسم اخلربات ولالستفادة من النجاحات واإلخفاقات يف سياقات انتقالية 

 أخرى.

 مناقشة المشاكل والحلول
 ية:تالقضايا األمنية اآلأثناء نقاشات االجتماع وعرب التقارير ادللخصة اليت أعدت لو، مت حتديد 

 التعدي والتحرش الجنسي

 مشكلةال
مشاركة ادلرأة يف احلياة العامة. وىو أمام بالتحرش اجلنسي عقبة خطرة  اليوميميثل التهديد 

وىو أكثر ادلرأة يف ادلظاىرات.  حلضور"سالح سياسي" ميارسو بازدياد أولئك الرافضون 
يف اليمن. وقد تباينت اآلراء عن مشكلة العنف  كذلكوضوحا يف مصر، لكنو مشكلة  

اجلنسي وحجمها يف ليبيا، إال أن ادلشاركات الليبيات أفدن بأن اخلوف من التعدي اجلنسي 
 يف الشارع واحلرم اجلامعي قد ازداد، األمر الذي يؤثر خاصة على الشابات والفتيات.

تشهري من ادلخاوف الرئيسية اليت ، كانت الشائعات والالتحرش اجلسدي والكالمي إضافة إىلو 
عات وادعاءات تضر فمع تزايد ظهور ادلرأة يف احلياة العامة، تواجهها شائ حددىا االجتماع.

 آفاق حياهتا.هبا وبأسرهتا و 

 حلولال
تقوم بعمل إجيايب مبادرات مكافحة التحرش اليت أنشئت نتيجة لتزايد التهديد بالعنف 

 حولرلموعة "محاية التحرير" حملاربة التحرش احلنسي  مساعياجلنسي. ففي القاىرة، تتمحور 
التعديات ادلرتكبة خالل ادلظاىرات الكبرية، يف حني جيمع منرب شبكي باسم "خريطة التحرش 

اجلنسي" حوادث التحرش ادلبلغ عنها من خالل الرسائل النصية القصرية. وتدفع اجلهود 
رلاال واعدا للتحرك يتمثل ادلشًتكة بني اجلنسني تلك ادلبادرات. ىذا وقد حدد االجتماع 

كذلك و  ،وسواىا التوعية من خالل وسائل اإلعالمزيادة عمل ادلباشر حلماية ادلرأة و من ال بأنواع
 مع السلطات الدينية. رمباالتعاون ب

 واألسلحة ائمالجر 

 مشكلةال
التزايد العام يف عدد األسلحة يف تلك الدول الثالث عقب الثورات، مما  ت ادلشاركاتناقش

اجلرائم، ومنها  قد جنم عن ذلك زيادةالشرطة على التصدي للمجرمني. و  تصميمأضعف 
وبيع ادلخدرات. وكان تراجع األمن على طول احلدود اجلنوبية  عتداءاتاحلقائب واالاختالس 

هتريب األسلحة وادلخدرات إىل ليبيا  سهلفقد  لمشاركات الليبيات خاصة،مصدر قلق ل
 حسبما ذكرن.

 حلولال
ميكن للمرأة أن تقوم بدور ىام يف احلث على نزع السالح وتشجيع "ادلناطق اخلالية من 

الثقة  بضعفالسالح" وفرضها. بيد أن مشكلة اجلرائم واألسلحة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
 بالشرطة.

 حقوقالالمشاركة الشعبية والوعي ب

 مشكلةال
 يف احلياة العامة. تهاتعترب قلة الوعي حبقوق ادلرأة من احلواجز الرئيسية لزيادة مشارك

أنو ليس بوسعهن  -خاصة يف ادلناطق الريفية دلصر وليبيا واليمن–تفًتض نساء كثريات و 
التصويت أو شغل منصب سياسي. فمقارنة باجملتمعات احلضرية، يكثر احلرمان االقتصادي يف 

اجملتمعات الريفية، فتزداد العقبات أمام مشاركة ادلرأة السياسية يف تلك ادلناطق. فعندما تواجو 
ادلرأة مهوم فورية عن تزويد أسرهتا بالطعام واحلاجات، يصعب عليها تكريس الوقت للنشاط 

 السياسي.

 حلولال
احللول ادلقًتحة للمشاركة اجلادة تدريس برامج ادلواطنة وحقوق اإلنسان والتدريب  بني منكان 

أن إنشاء أعمال صغرية. ومن الضروري  ستمكن النساء منادلهين ودعم دراسات اجلدوى اليت 
، إذ ال ميكن حتقيق تغري آراء حقيقي إال بالتعامل مع حسبفالنساء تلك اجلهود على  ال تركز

 ة.اجلنسني سوي

 االتفاقيات الدوليةلتزام بواال الدولية المقاربات

 مشكلةال
بدور ادلاحنني الدوليني يف دعم اجملتمع ادلدين وتزويد اجملال وادلوارد اليت تسمح أقرت ادلشاركات 

ادلقاربات الدولية انتقادا شديدا.  هن انتقدنباستمرار ادلنظمات يف سياقات صعبة، لكن
احملبوبني" وبصورة خاصة انتقد ميل جهات التنمية الدولية للًتكيز على عدد ضئيل من "

كذلك استخدام ن  دعم منظمات خارج العاصمة. وانتقدللماحنني وعزوفها ادللحوظ عن 
الفاعلني احملليني أو  -وعند الضرورة بناء–الباىظة بدال من استغالل  اخلارجية اخلرباء وادلوارد

 الوطنيني.
قرار رللس األمن  ومنها- دوليةادلوقعة على اتفاقيات  من الدول رغم أن مصر وليبيا واليمنو 

 .ال تطبق يف أحيان كثريةاالتفاقيات  تلكأحكام  إال أن -5231 الدويل
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 حلولال
كانت اآلراء يف االجتماع مؤيدة دلبادرات التوعية اليت ستعلم السكان عن احلقوق احملددة 

  ادلشاركاتادلضمونة يف القانون الدويل. وألن االتفاقيات ال تتضمن آليات إلنفاذىا، أيدت 
ذلك  مع التفضيل بأن يتم لضمان محاية تلك احلقوق، ادلدينكذلك جهود مناصرة اجملتمع 

 .باالتفاقياتمن خالل الدستور وخطط عمل وطنية وإنشاء ىيئات ترصد االلتزام 

 الشرطة مستوى ضعف

 مشكلةال
غ عن ادلشاكل، ومنها التحرش بالال تثق نساء عديدات بالشرطة، مما حيد من رغبتهن باإل

ويؤثر ذلك على ثقتهن بنظام العدالة واحتمال كسب اجلنسي وأشكال أخرى من العنف. 
القضايا اليت ترفع ضد ادلتعدين. وعالوة على ذلك فإن التوقعات والضغوط االجتماعية تصد 

 ادلرأة عن التعامل ادلباشر مع الشرطة.
قد اتفقت ادلشاركات على أن الشرطة ليست قادرة أو راغبة حبمايتهن يف الشارع، بل إن و 

ل عندما دخلشرطة يف التا أفراد ًتدديالشرطة تشارك أحيانا يف العنف ضد ادلرأة. حيث 
إقناع مراكز الشرطة بتلقي الشكاوى  على النساءاالعتداءات على النساء، ويصعب  ونىداشي

جديا، وخاصة تلك ادلتعلقة بالتحرش. وأما النساء الاليت يتعرضن للتعدي يف ادلظاىرات أو 
 جلنب"أردن و بأهنن " بالقولوسائل النقل العام، فقد الحظت ادلشاركات أنو يكثر انتقادىن 

 ذلك على أنفسهن.

 حلولال
رأت ادلشاركات أنو ال ميكن فصل أمن ادلرأة عن اإلصالح اجلذري والشامل للشرطة ووزارة 
الداخلية. وتنوعت االقًتاحات بني وضع منهاج جديد ألكادميية الشرطة يدرس التحديات 

لعالج  اخلاصة اليت تواجهها ادلرأة يف الفضاء العام، وحىت اعتماد آليات إشراف فعالة
انتهاكات الشرطة. ونوقش كذلك زيادة عدد الشرطيات، وىو عنصر إجيايب يف إصالح 

، لكن ادلشاركات شددن على أن تلك اخلطوة مبفردىا لن حتل ادلشكلة. وسعالشرطة األ
فاإلمجاع السياسي من قبل احلكومات وأحزاب ادلعارضة أمر حيوي إلجناح مساعي اجملتمع 

 الواقع.ادلدين على أرض 

 الخطاب العام

 مشكلةال
يؤثر التصوير السليب للمرأة يف اإلعالم على اآلراء حول مشاركتها يف السياسة. حيث متيل 

التغطية اإلعالمية للعنف ضد ادلرأة على تصوير ادلرأة كضحية فقط، أو حىت تصويرىا على أهنا 
وسائل اإلعالم مناذج  متهورة جتلب العنف أو األذى على نفسها. وفضال عن ذلك ال تقدم

إجيابية عن ادلرأة، مما يؤثر كثريا على آراء األسر ورلموعات األقران عن األنشطة السياسية 
 لقريباهتم أو صديقاهتم.

يف عروض  فصورة ادلرأةللمرأة ضمن إطار ديين.  التصوير السليببادلثل فإن من مصادر القلق و 
 دور ادلرأة يف اجملتمع ادلسلم. لتقييدتقدم ادعاءات إسالمية أحزاب وتصرحيات  متشددةقنوات 

 حلولال
وسائل اإلعالم بالًتكيز على التحديات األمنية اليت تواجهها ادلرأة وكيفية  من أقسام بدأتلقد 

التغلب عليها. وذكر نقاش التحرش اجلنسي يف مصر كتطور بناء يؤثر على تصورات اجملتمع 
ادلزيد من خالل القيام بميكن للمنظمات غري احلكومية و عن تلك القضية بصورة عامة. 

استخدام وسائل اإلعالم لنشر سرديات بديلة عن متكني ادلرأة والًتكيز على قضايا رلتمعية 
لعمل مع ادلعتدلني دينيا وتعميم بالمجتمع ادلدين فعل ادلزيد ميكن لوأسباهبا. وكذلك  واقعية

 ر إسالمي.طرق تقدمي قضايا حقوق ادلرأة ضمن إطا

 تحسين جمع البيانات

 مشكلةال
عن حقوقها  يدافع منجتعل عمل القصور يف البيانات ادلتعلقة بقضايا ادلرأة ميكن أن أوجو إن 

مؤلفيها، مما يؤثر على مصداقيتها  غراضا ألصعبا للغاية. إذ يبدو أن األحباث تعد غالبا وفق

ادلناصرة الفاعلة ولذلك فإن أو استقالذلا ادلتصور. وينجم عن ذلك تسييس اإلحصاءات. 
 تتطلب أحباثا نوعية.

 حلولال
شددت ادلشاركات على ضرورة إجراء أحباث واضحة ومستقلة عن القضايا ادلتعلقة لقد 

وسيكون من األدوار البناءة اليت ميكن أن يقدمها  ادلرأة. هامبخاطر األمن والسالمة اليت تواجه
 اإلحصائية مثال. الطرقاجملتمع ادلدين توفري تدريب عن ادلنهجية، كمنهجية 

 ةخلصوالدروس المست التعليقات
رأت ادلشاركات أن االجتماع قد قدم فرصة قيمة جدا للتواصل والستخالص الدروس وتقاسم 

ادلزيد من تقاسم اآلراء واخلربات وتعزيز  تيسريرأين أنو بإمكان مظلة "صوتنا قوتنا" اخلربات. و 
قدرة احلركات الوطنية ادلختلفة على التصدي للمشاكل اليت تواجهها. وقدم االجتماع زمخا 

 ادلرأة يف مصر وليبيا واليمن. للتعاون ادلستقبلي يف قضايا األمن والسالمة اليت تواجو
ركات بعدد من ادلقًتحات. حيث ميكن دلنظمة سيفرورلد أن تقدم للمدعوات قبل ت ادلشاأتو 

مبا فيو الدعم –، فقد رأت عدة مشاركات بأن ذلك التحضري ادلسبق مشلوصوذلن إحاطة أ
كان سيجعلهن يف موضع أقوى لنقاش القضايا مع صناع   -الصريح يف ادلناصرة وتطوير الرسالة

كمحللني رفيعي ادلستوى أو ممثلي –السياسة. واقًتح كذلك أن تضمني خربات خارجية أكثر 
سيفيد جلسات االجتماع. وأعربت عدة مشاركات عن رغبتهن مبزيد من كان  -ىيئات حبثية

 ووسائل احلث على تطبيقو. 5231قرار رللس األمن علومات عن ادل
الت إقليمي للمرأة يضم ممث حتالفعلى دعم إنشاء  منظمة سيفرورلدوقد شجعت ادلشاركات 

ن مصر وليبيا واليمن وتونس، إذ ميكن أن يكون كمنتدى لتقاسم اآلراء واخلربات حني م
ية وإقليمية لعالج العقبات اليت متنع تسعى النساء يف كل دولة إىل إقامة مقاربات وطن

مشاركتهن الواسعة يف احلياة السياسية. وتستطيع سيفرورلد تزويد أدوات ومنتديات للتواصل 
، من خالل إنشائها لقوائم بريدية مثال والتزامها بتنظيم مزيد من االجتماعات بني العضوات

 سيفرورلد يف التيسري بدال من التنظيم.ادلنطقة. لكن ينبغي أن يبقى دور  ادلستقبلية حسب

 ةتاليالخطوات ال
 سوف تقوم منظمة سيفرورلد بما يلي:

 المشاركات جميعل إتاحة قائمة اتصال ونتائج األبحاث وملخصات االجتماع. 
 مجموعة بريدية ومجموعة فيسبوك للبقاء على اتصالإنشاء شعار و  تصميم. 
  وتنظيم االجتماعات أو الوصول إلى تمويل تحصيل التقديم مشورة فنية عن كيفية

 صناع السياسة كاستجابة للطلبات من الشبكة.
  اجتماع في كل دولة مشاركة لتيسير تواصل أعمق.  عقدتنظيم اجتماع إقليمي آخر و

إذ سيضم الحدث اإلقليمي القادم الذي تنظمو سيفرورلد مشاركات من تونس من 
 .ى تدريب مناصرةعل الفعاليات الوطنية المستوى أن تشتملأجل 

  طبع تقرير موضوعي عن الحواجز األمنية التي تواجو المشاركة السياسية للمرأة في
 الدول المشاركة الثالث.

 
 المشاركات بالتالي:ستقوم و 
  إرسال إيميل إلى القائمة البريدية يحدد أي أنشطة متابعة قامت بها المشاركات أو

 التي تقوم بها المنظمة التي ينتمين إليها.بها، مع نبذة عن األنشطة للقيام يخططن 
 االقتراحات وينبغي أن تحدد  .اقتراحات لمجموعات العملرندا  وسيرسلن إلى

الوطني واإلقليمي. وتشمل االقتراحات  ينمجموعات العمل الممكنة على المستو 
مجموعة عمل عن إصالح القطاع األمني، وتعميم قضايا األمن والسالم في العمل 

 ومجموعة عمل للتعامل مع وسائل اإلعالم. القائم،
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 منظمة سيفرورلد
سيفرورلد منظمة عادلية مستقلة تعمل من أجل منع الصراع ولبناء حياة أكثر أمنا. فمن خالل 

دولة وإقليم تقريبا عرب أفريقيا وآسيا وأوروبا، تعمل سيفرورلد مع ادلتأثرين بالنزاعات  31برامج يف 
 لتحسني سالمتهم وشعورىم باألمن، وجتري أحباثا وحتليالت أعم الستخالص الدروس منها

عتقد أن ت فادلنظمةهبدف حتسني السياسات وادلمارسات احمللية والوطنية والعادلية وبناء سالم دائم. 
 العنيفة واالضطرابات األمنية.اجلميع جيب أن يتمتع حبياة سادلة ىانئة ال تنغصها الصراعات 

 إتش يت، ادلملكة ادلتحدة2 5تشارلز سكوير، لندن إن 34 – سيفرورلد
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