
  ملخص اجتماع 
 المرأة واألمن والمشاركة

 بالقاهرة 7102مارس  72بتاريخ  نظمته سيفرورلد طاولة مستديرة عن السياسةاجتماع 

 

 مقدمة
ت حول ضمو  7102بالقاهرة في مارس  عقدت قدم هذا الملخص نتائج نقاشاتي

 في حقوق المرأة مع أكاديميين ومحلليين شطاءالنباقة متنوعة من طاولة مستديرة 
. وقد ركزت النقاشات على دور هموم مصر وليبيا واليمنين سياسيين من ومستشار 

 تلك الدول.في  السياسية للمرأة المشاركةاألمن والسالمة كحواجز أمام 

 الواقع السياسي لألمن والسالمة - الجلسة األولى
ومنها   للمرأة يف مصر واليمن وليبيا، ةوالسالمة الرئيسي األمن مهوم افتتح النقاش بالًتكيز على

 تلك العامة يفاألماكن كيفية تأثَت تلك اذلموم على مشاركة ادلرأة السياسية ووصوذلا إىل 
 على صنع القرار على مستويات اجملتمع واحملافظة والدولة وعادليا.، وكيفية تأثَت ادلرأة الدول

 معالجة المخاوف االمنيةبة السياسية رغبال
للتهديدات األمنية دور مركزي يف اخلطاب السياسي حلكومات مصر وليبيا واليمن، إال أن 

ألجهزة األمنية أن ل رأواادلشاركُت مل يروا أي ربرك لعالج األسباب اجلذرية لتلك ادلشاكل، بل 
خالل  تصعيد العنف يفالشرطة  إسهام. ورأوا كذلك دورا مباشرا يف توليد عدم األمن أحيانا

. وشعر بعض ادلشاركُت بأن لألجهزة األمنية مصلحة بتشجيع "الفوضى" من أجل ادلظاىرات
. أما الكيفية اليت ستعاجل هبا احلكومات تلك ادلشاكل يف األجل السياسيترسيخ موقعها 

 العامة.األماكن الطويل فلم تتضح بعد، مما يؤثر تأثَتا خطَتا على سالمة وأمن ادلرأة يف 

فإن الدافع غالبا ىو  وقد اقًتح أنو عندما رباول احلكومات عالج القضايا ادلتعلقة بأمن ادلرأة
إرضاء ادلاحنُت الدوليُت أكثر من كونو رغبة حقيقية بتحسُت الوضع. وقد أجاب صناع 
السياسة ادلصريون قائلُت بأن عالج تلك القضايا بالغ الصعوبة حاليا ألنو يتطلب حوارا 

 يف ىذه ادلدة االنتقالية. شبو معدوموإمجاعا سياسيا، وكالمها 

 ضد المرأة كوسيلة سياسيةعنف ال
قال عدة مشاركُت بأن العنف اجلنسي يستخدم كوسيلة سياسية من أجل زبويف ادلرأة 

إحداث الفرقة بُت مؤيدي التغيَت. ففي مصر وإىل درجة أقل يف اليمن، تكررت حوادث و 
التحرش والتعدي اجلماعي اجلنسي خالل ادلظاىرات. ويعتقد العديد من ادلشاركُت بأن ىناك 

من يدفع للجناة حلثهم على العنف وتشويو مسعة ادلتظاىرين وردع النساء عن ادلشاركة يف 
 أفرادتلقي  ما يدل علىصناع السياسية نفوا تلك ادلزاعم وقالوا بعدم وجود  ادلظاىرات. بيد أن

 من أجل ارتكاب االعتداءات. للمال

كثَتا ما يًتدد ضحايا االعتداءات اجلنسية يف إبالغ الشرطة، وذلك النتشار عدم الثقة و 
أفراد  تورطب باألجهزة األمنية وبرغبتها أو قدرهتا على التعامل الفعال مع ادلشاكل، بل وللشك

يف الدول الثالث، لتعدي والتحرش اجلنسي لقوانُت  وجودالشرطة أحيانا يف اجلرائم. ورغم 

تصاعد خطَت يف اعتداء. وبعد ىن عند حدوث ؤيديالقانون  أنرأت قلة من النساء فقط 
ذبرمي تلك عزمها االعتداءات اجلنسية اجلماعية خالل ادلظاىرات، أعلنت احلكومة ادلصرية 

مل تعلن بعد، وقد أعرب ادلشاركون عن خشيتهم من أن  االعتداءات. لكن تفاصيل القانون
 أحكام القانون لن تطبق وإن كان نصو ادلعتمد سليما.

 االتفاقيات الدوليةااللتزام ب
من الدول ادلوقعة على عدة اتفاقيات دولية عن حق ادلرأة باألمن، ومنها  مصر وليبيا واليمن إن
قرار إلعالن العادلي حلقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرأة، و ا

 أحكام ىذه االتفاقيات ما تزال. ومع ذلك، ادلتعلقة بوقرارات الو  5231رللس األمن الدويل 
قد أن احلكومات مشاركون  رأىالتفاقيات آليات تنفيذية. بل تلك اغالبا. وليس ل غَت مطبقة

قبول على من أجل الال لرغبة حقيقية حبماية حقوق ادلرأة بل  احلاالتيف بعض وقعت عليها 
 هاتلكفللتوعية باحلقوق اليت   . وأيد ادلشاركون اجلهود القائمة على اجملتمع ادلدينالدويلالصعيد 

 من خالل أحكام تشريعية ودستورية. تهااحلكومات حلماي دفعأجل  تلك االتفاقيات ومن

 التمثيل السياسي في األحزاب
عزز مل ت اإلجنازاترغم قيام ادلرأة بدور أساسي يف ثورات مصر وليبيا واليمن، إال أن تلك 

ا ما تنتقد التمثيل السياسي للمرأة يف احلكومات اجلديدة أو األحزاب اليت برزت. وكثَت 
األحزاب اإلسالمية بالتحديد دلا سبق، لكن معظم األحزاب الليربالية والعلمانية تفتقر كذلك 

األحزاب السياسية حباجة إىل  كافة  من النساء. وقال ادلشاركون بأنإىل قيادات وعضوات 
الوصول إىل نساء بارزات ومراجعة آلياهتا للمشاركة كي تليب متطلبات النساء )بعقد 

(. وفضال عن ذلك، أيد مشاركون ىناعات مثال يف أوقات وأماكن تسمح حبضور االجتم
 ينبغي أن العلى أن رلرد زيادة سبثيل النساء  شدد منهم اعدداعتماد نظام احلصص، لكن 

لصاحل  اختيار امرأة بالضرورة أهنا ستتكلم وتعمل ، حيث ال يعٍتيكون ىدفا يف حد ذاتو
زيادة ادلساحة السياسية للمرأة، خطوة أوىل حنو ا ينبغي أن تعترب زيادة التمثيل لذ قضايا ادلرأة.

 قضايا األمن والعدالة. يهادبا ف

 إصالح قطاع األمن
اإلصالح اجلاد لقطاع األمن سيؤثر تأثَتا ىاما على ادلستويُت الواقعي وادلتصور لسالمة  إن

يف الدول الثالث مطرقة الدولة التصورات عن كون قوات الشرطة حيث ترجع . وأمنها ادلرأة
. وما زالت انتهاكات 3155ثورات عام  سبقتإىل عقود من احلكم االستبدادي القمعية 

يف قدرة الشرطة أو رغبتها بعالج قضايا اإلجرام  الشرطة منتشرة مع ضعف ثقة النساء والرجال
 تورط الشرطة يف اجلرائم.وسبب ذلك يف بعض األحيان والتحرش، 

. ورغم الدور اذلام أمام اجملتمع ادلدين يف إبراز عملية صعبةسيكون إصالح الشرطة  إن
انتهاكات الشرطة والتوعية حبقوق ادلواطنُت ادلتعلقة بالشرطة، فمن ادلستبعد إصالح الشرطة 

إصالحا جادا ما مل حيصل إمجاع سياسي وتبذل احلكومات ومجاعات ادلعارضة جهودا معتربة. 
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منظمات اجملتمع ادلدين يف مصر عددا من مقًتحات اإلصالح للحكومة والربدلان،  وقد قدمت
 لكن الدالئل على قبوذلا قليلة.

االلتقاء في الوسط: حلول من أعلى  - الجلسة الثانية
 ألسفل ومن أسفل ألعلى

بُت ادلراكز احلضرية والبيئة للمرأة موم األمنية اذلافتتحت اجللسة الثانية بفحص اختالف 
أن ذلك التمييز مشكل ألنو يشَت إىل اختالف ادلشاكل اليت  ة مشاركُتوقد رأى عدالريفية. 

بالرغم من التشاهبات الكثَتة لتحديات األمن والسالمة اليت  تواجهها ادلرأة حسب ادلكان
 ات من خالل "ترييف" ادلدنيف أرجاء البالد. وأشاروا إىل آلية تسوية لالختالفتواجهها 

لنمو السكاين. فكثَتا ما نتيجة لمن الريف، وبتحضر وعمران ادلناطق الريفية  إليها باذلجرة
ادلناطق ادلنخفضة الدخل على أطراف ادلراكز  مع ادلناطق الريفية تتشابو مستويات الفقر يف

يصور ادلرأة  قد فية واحلضرية. ورأى ادلشاركون أن استنتاج سبييز ربليلي بُت ادلناطق الرياحلضرية
، يف حُت أهنا تقوم بدور حيوي يف دعم أسرهتا الريفية تصويرا سلبيا وينزع عنها فاعليتها

 ورلتمعها، وكثَتا ما تكون ادلعيلة.

وختان  الطفالتكزواج –ومع ذلك وافق ادلشاركون عموما على شيوع مشاكل معينة 
يف ادلناطق الريفية. وكذلك تكثر األمية بُت النساء، وخاصة يف اجملتمعات الريفية. لذا  -اإلناث

 يف اجملاالت التالية: ةملموس نتائجاقًتح أنو بإمكان اجملتمع ادلدين إحداث 

 تعليمال
ينبغي دلنظمات اجملتمع ادلدين العاملة يف ادلناطق الريفية الًتكيز على التعليم. وميكن للجهود 

الفاعلة أن تركز على خفض معدالت األمية وزيادة الوعي حبقوق ادلرأة. ورغم أن اذلدف 
النهائي لتلك اجلهود ىو ربسُت وضع ادلرأة يف تلك ادلناطق، لكن العمل مع اجملتمع ككل 

إال من خالل وختان اإلناث  الطفالتواج مثل ز فال ميكن تغيَت اآلراء عن قضايا  ضروري.
النقاش البناء من قبل اجلنسُت. وال ميكن للمجتمع ادلدين وحده القيام بتلك اجلهود، بل جيب 

على حكومات مصر وليبيا واليمن أيضا أن تتخذ خطوات جدية حملو األمية وإدخال برامج 
 اطنة من أجل إحداث تغيَتات معتربة.التوعية حبقوق ادلو 

 أساليب مبتكرة إلشراك القاعدة الشعبية
حبث ادلشاركون وسائل مبتكرة إلشراك اجملتمعات الريفية يف محالت التعليم. ونظرا إلشكالية 

يف مناطق شيوع األمية، اقًتحت  الكتب ادلدرسيةالوسائل التعليمية التقليدية ك استخدام
ليمية كوسيلة فعالة إليصال الرسائل ادلتعلقة بطيف من القضايا، كادلخاطر أشرطة الفيديو التع

 ادلواطنُتالصحية خلتان اإلناث وحىت حقوق اجملتمعات ادلتعلقة بالدولة. ويستخدم بعض 
القاىرة وصنعاء.  مثل حضريةمراكز كوسيلة تعليمية فعالة يف   اخلاصة حاليا احلمالت اإلعالمية

 دلناطق الريفية رلال مناسب إلسهام ادلاحنُت.إىل اعة تلك ادلبادرات لذا اقًتح ادلشاركون أن توس

 مهارات العمل
القيام بدور مفيد من خالل مساعدة النساء على بدء ميكن للمنظمات غَت احلكومية 

ارتباط ذلك بأمن مبادرات اجتماعية أو ذبارية خاصة هبن وتوليد الدخل. ورأى ادلشاركون 
ادلرأة ألن االعتماد على اآلخرين من أسباب عدم األمن. وقد تشمل تلك ادلساعدة دراسات 

ادلرأة يف ادلشاريع احمللية يزيد من  إسهام تعزيزاجلدوى وتقدمي ادلشورة عن مصادر التمويل. وإن 
 ظهورىا يف اجملتمع، مما يعزز إمكانيات مشاركتها يف السياسة احمللية.

 استجابة إقليمية؟ - الجلسة الثالثة
 إقليمية ودولية مقاربةنحو 

أيد ادلشاركون بقوة إنشاء ربالفات نسائية إقليمية ميكن أن تكون دبثابة قنوات لتقاسم اخلربات 
، 3155. ورغم وجود شبكات نسائية إقليمية قبل ثورات عام ادلقارنة وأفضل ادلمارسات

واعتربت تابعة "للسيدة األوىل"، حيث افتقرت إىل الشرعية أو التمثيل قبل لكنها انتقدت 
أثٌت ادلشاركون على ىذا قد إىل ضربة قاتلة. و  "شخصياهتا ادلثالية"الثورات لتتعرض بعد إسقاط 

اليت سبكن  ادلزيد من الشبكات الشعبية اإلقليميةباعتباره خطوة ىامة حنو إنشاء  االجتماع
التحديات يف كل دولة وتسمح دبقاربة  معة خبصوص التعامل النشطاء من تقاسم ادلشور 

 النشاط وادلناصرة. يفمبتكرة وفاعلة 

وبإمكان اجملتمع الدويل دعم عمل تلك التحالفات اجلديدة بزيادة الضغط على حكومات 
كي تركز على حقوق ادلرأة وأمنها. وقال ادلشاركون بأن ربقيق ذلك ممكن   مصر وليبيا واليمن

 الدبلوماسي مع زيادة شروط ادلساعدات السنوية.بالضغط 

 االحتياجات المحليةعن أولويات التمويل الدولية  ختالفا
ميكن للماحنُت الدوليُت أداء دور ىام يف مساعدة ادلشاريع احمللية إذا ما نسقوا أولويات 
موية التمويل لتوائم االحتياجات الفورية ألصحاب ادلصلحة. وقال مشاركون من خلفيات تن

 ًتكيزالحيث ينحصر التنمية من منظار مكافحة اإلرىاب،  رونإن ادلاحنُت كثَتا ما ي متنوعة
التجنيد لإلرىاب. وىذه مقاربة تركز كثَتا على الذكور  على اجملموعات األكثر عرضة خلطر

ركون وهتمل القضايا اخلاصة باإلناث من قبيل زواج الطفالت أو ختان اإلناث. وقد أيد ادلشا
معيشة بتحسُت مستويات  أيضا أن يستهدف اإلرىاباعتماد هنج شامل لتنمية اجملتمع ميكن 

 .للخطرادلعرضة من اخليبة لدى اجملموعات ، األمر الذي سيحد ككل  اجملتمع

بسبب الطابع القصَت األجل دلشاريعهم ولشدة وقد انتقد ادلشاركون ادلاحنُت الدوليُت 
اخلارجيُت؛ حيث ميكن للعمل احملدود ادلدة ولالستخدام احملدود اعتمادىم على ادلستشارين 

للخربة احمللية أن تعيق فهم احتياجات اجملتمع احمللي احلقيقية، مما يؤثر على قابلية ادلشروع 
لالستدامة بعد انتهاء مدة التمويل. إذ ينبغي للماحنُت الًتكيز على مقاربة أكثر إشراكا يف 

، فضال عن تطوير مناذج سبويل مستدام تستمر بعد انتهاء مدة الدعم مشاريع التنمية احمللية
 ادلايل.

 

 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 
 لتحسُت سالمتهم وشعورىم باألمن، وذبري أحباثا وربليالت أعم الستخالص الدروس منها

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