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 اجتماع المركز اإلقليمي العربي محضر 

 لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

 (2017تشرين األول  6بيروت )

 

العالمي في مقر لجنة حقوق  الديمقراطيالمركز اإلقليمي العربي لالتحاد النسائي  عقد اجتماع

بمشاركة نائبة رئيسة االتحاد وبرئاسة منسقة المركز اإلقليمي العربي السيدة ليندا مطر المرأة اللبنانية 

وبحضور العديد من  ،عن المنطقة العربية السيدة انتصار الوزيرالعالمي  الديمقراطيالنسائي 

عضاء اعتذار بعض الجمعيات اللبنانية األو ،فلسطين واألردن والعراقالجمعيات األعضاء من لبنان و

 .سباب اضطراريةا ألالبحرين والسودان وسوري الجمعيات األعضاء منإضافة إلى 

رئيسة  ثم منليندا مطر السيدة المركز اإلقليمي العربي من منسقة بدأ االجتماع بكلمة ترحيبية 

 . المرأة اللبنانية عايدة نصرهللا لجنة حقوق

؛ كما تمت عمل المقترحالجدول منسقة المركز اإلقليمي العربي السيدة ليندا مطر  تعرض

 19العامة لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المنعقد في روما من  مقررات اجتماع األمانة قراءة

 .2017/ يونيو / حزيران 22إلى 

 : ىاألول النقطة

الدبس الوضع العربي العام في مجال مشاركة المرأة في مراكز صنع  –عرضت د. ماري ناصيف 

الخطة التنفيذية الصادرة متابعة القرار واقترحت خطة تنفيذية مرحلية لمدة ثالثة أشهر الهدف منها 

؛ وبعد التداول والنقاش تم 2017 مارس/ /آذار –عن المؤتمر النسائي العربي المنعقد في بيروت 

 ما يلي : علىاالتفاق 

 لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي  ركز اإلقليمي العربيالمالمنظمات األعضاء في  اعتبار:  أوال

انتخابية ديمقراطية خارج القيد الطائفي وإدخال نص واضح ئتالف عربي من أجل قوانين ا تشكيلنواة ل

 .المؤقتة في مواقع القرار يؤكد على الكوتا النسائية

الجمعيات األعضاء في بلدانها تشكل  ،2017 اوكتوبر/ /وحتى نهاية تشرين األولمن اآلن : ثانيا

من أجل العمل المكثف على قانون  األشهر الثالثة القادمةخالل ما بينها  تتواصل في وطنية الجان

 انتخابي بالشعارات التالية :

 دائرة واحدة أو دوائر كبرى . ،النسبية على صعيد البلد -1

 فصل الدين عن الدولة . -2

 المناصفة . وحتى الوصول إلى % مرحليا   30لكوتا النسائية بنسبة يؤكد على انص واضح  -3
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على اتفق  يع البلدان األعضاء في يوم واحد،في جم اعتصاماتندوات وتحركات ولالتحضير :  ثالثا

تتم الدعوة اتفق على أن كما  ؛مناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسانل كانون األول 10في أن يكون 

 . المشّكلة في كل بلد للتحرك باسم االئتالف العربي واللجنة الوطنية

 ن الجمعيات األعضاء :االنسائية في بلدقوانين االنتخاب والكوتا واقع 

صول من أجل و اونضاله ،قوانين االنتخاب في بلدانها ضعومن الجمعيات األعضاء  كل عرضت

خالل األشهر السبعة المنصرمة  التي قامت بهافعاليات ال وضحتكما  ،المرأة إلى مواقع صنع القرار

 .2017 مارس//آذار –في بيروت اإلقليمي  المركزالتي تلت مؤتمر و

نساء فقط في البرلمان اللبناني. ورأت  4فأشارت إلى وجود األستاذة عايدة نصرهللا تحدثت  -1

االنقسام الذي يثبت مضمونه ، إن لجهة لن يحّسن من هذا الواقعاالنتخاب الجديد قانون أن 

الطائفي، أم لجهة تفصيل الدوائر االنتخابية على قياس زعماء الطوائف، أو التغاضي عن 

والنقابية والشبابية في الكوتا النسائية داخل مجلس النواب العتيد. وأعلنت أن الهيئات النسائية 

 عامةوضعت برنامجا يهدف إلى تعديل القانون عبر تحركات لبنان شّكلت تجمعا وطنيا و

 وفي المناطق.

 

شكل لجانا االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  بأن انتصار الوزير نائبة رئيسة االتحاد أفادت -2

بهدف حث المرأة الفلسطينية مختلطة ) غير نسوية ( مع أعضاء من المجلس التشريعي القائم 

زيارات للرئيس والوزارات  ناأجريوقالت : بالنسبة لتحركاتنا  ؛جل حقوقهاأللتحرك من 

وبمساعدة محافظ  فيها فرع ناومؤسسات المجتمع المدني والمخيمات في كل منطقة لدي

 % للمرأة على القوائم النسبية، 20التغيير والحصول على كوتا  استطعناإلى أن  المنطقة،

 نعيشهابعد إنهاء حالة االنقسام التي  ...في االنتخابات 120أصل  امرأة من 17حيث نجحت 

 نأمل استمرار الروح الوحدوية واإليجابية واستمرار الوحدة الفلسطينية . 2007منذ 

 جهات كثيرة تبعد المرأة عن صنع هناك( أن العراقأوضحت الدكتورة خيال الجواهري )  -3

 100انتخب  2004ام في المؤتمر الوطني العراقي الذي عقد ع...القرار في البرلمان العراقي

إال أن األحزاب اإلسالمية والفساد اإلداري حاال  %، 25على أن تكون نسبة النساء  ،وا  عض

تظاهرة  ،في ساحة التحرير ،نقيم كل يوم جمعةف بالنسبة لتحركاتنا،أما وصول المرأة. دون 

صل أامرأة حاليا  من  80وبالرغم من فوز  .من أجل قانون انتخابي جديدد ولمحاربة الفسا

 فكار تقليدية ورجعية.صاحبات أ التوقف عند مسالة كون الفائزات يجدر 320

بينما  ،لم تنجح أي امرأة 1989في أول انتخابات عام أنه  )األردن ( نوال الحدادينشارت أ -4

أما في  %، 12وارتفعت الكوتا لتصل إلى  ،130امرأة من  20نجحت  2016عام في 

بب بس%  35إلى النسبة ارتفعت و ،من المقاعد%  25 علىالنساء  البلديات، فحصلت

ما أدى إلى  ،تشجيع النساء للمشاركةعلى عملنا على زيارتها و محافظة، 12لدينا  .المنافسة

رئاسية في ظل الالمركزية  مناصب% في  10ن هالنسبة بالمنافسة ومنإلى هذه وصول ال

 .البلدية
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 :ةالثاني النقطة

حول المناهج التربوية والكتب  2018 مارس /النسائي العربي في شهر آذارلمؤتمر لالتحضير وتتعلق ب

 : المدرسية وصورة المرأة في هذه المناهج 

 :عليها لعام كامل ليعملقضية معينة  في كل عام المركز اإلقليمي العربي يضعاتفقت المجتمعات أن 

 ،مشاركة المرأة العربية الفعلية والفاعلة في القرار السياسي تمحور حول 2017مؤتمر المركز لعام 

 فيتأثير من لما لها  لمناهج التربوية والكتب المدرسية،مسألة ا حول 2018مؤتمر عنوان وتم اقتراح 

 :يلي  مايتضمن  ؛لذلكعمل برنامج  ووضع مطية للتمييز بين المرأة والرجل،ترسيخ الصورة الن

وخاصة التعليم  ؛إجراء تعديل في المناهج والبرامج التربوية لمراحل التعليمالعمل على  -

 . األساسي

 .لتأكيد على المساواة بين الجنسينتغيير الكتب المدرسية ل -

 .دورات تأهيل للمعلمين واألساتذة تنظيم -

 وضع برامج نشاطات مع وزارتي التعليم واإلعالم لتجاوز الصورة النمطية للمرأة . -

قتراح التشكيل لجنة تحضيرية  وتم, 2018مؤتمر تحديد مكان وزمان انعقاد  نوقش موضوع كما

 /في نهاية كانون الثانيلجمعيات األعضاء إلى ا الشعار ومشروع برنامج عمل المؤتمر إلرساله

لة في كل بلد يمكن للجان المشكّ واقترح بأنه . وضع البرنامج النهائي للمؤتمر لكي يتم ،2018يناير/ 

زيارة و لمسؤول عن إعداد الكتب المدرسية،على إجراء لقاءات في وزارة التربية مع ا أن تعمل

لكي تتوصل اللجان لوضع دراسة عن التعليم  المسؤولين عن اإلعداد التربوي، الجامعات ومقابلة

كتاب عن وضع المرأة في  في ما بعد فيوتطبع  تناقش وتجمعمع وجهة واقتراحات محددة  ،والتربية

مناهج للمشاركة دعوة بعض االختصاصيين في البالجمعيات األعضاء المناهج . هذا، واقترح أن تقوم 

 كما اقترح التواصل مع بلدان المغرب العربي وبعض بلدان الخليج العربي. .في أعمال المؤتمر

 ،2018 مارس /لثاني من آذارالمؤتمر في النصف ا يحدد موعدأجمعت اآلراء على أن بعد النقاش، 

 : شعارتحت يكون  واقترح أن يعقد في لبنان، وأن ال يدخل فيهما يوم جمعة،ولمدة يومين 

 مناهج التربوية والكتب المدرسيةصورة المرأة في التغيير 

سميرة  –خالدات حسين  -ليندا مطر  :الزميالت أن تشكل اللجنة التحضيرية من تفاق علىتم االكما 

نجوى  - عزة الحر مروة   -حلواني  عايدة نصرهللا - ناديا قباني –ماري ناصيف الدبس  -صالح 

 الشرتوني .

 

 المالية :
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جميع منسقات المراكز االتحاد طالب أنه بسبب ضعف مالية االتحاد،  اإلقليمي أوضحت منسقة المركز

 50 دفع كل مركز وعلى ،الجمعيات األعضاءاإلقليمية بضرورة جباية االشتراكات بشكل دوري من 

 . لالتحاد المركزي صندوقالإلى  المجباة اشتراكاته% من مجموع 

، والجمعيات التي 2017لتي دفعت اشتراكاتها عن سنة مسؤولة مالية المركز أسماء الجمعيات ا قرأت

$  100 عضو مبلغ ةاقترحت نائبة رئيسة االتحاد انتصار الوزير بأن تدفع كل جمعي. لم تدفع بعد

 تنجزبعد أن  تحضيريةلمبلغ للجنة التحديد هذا ااتفق على أن يترك ف ،2018لتغطية مصاريف مؤتمر

 .للتكاليف هاتقدير

 مجموعة المؤتمر على الواتس أب :

 خاصة المجموعة،هذه مجموعة المؤتمر على الواتس أب عن أهداف إنشاء خروج  مسألة تطرح

بعض المواضيع المذهبية والمرض أمنيات الشفاء من صباحات ومن الأمنيات خاصة لناحية نشر 

 تحت شروط: هذه المجموعة راستمرا تم االتفاق على ،لذا .والطائفية

المتعلقة بعمل  الجمعيات األعضاء بنشاطاتالخاصة  ،فقط، والصورتبادل المعلومات  -

 .المركز

 صلة بنشاط المركز وذات البلدان الجمعيات األعضاء القرارات الصادرة في  تبادل -

 بنشاط المركز المرتبطة  ،فقط والمقاالت المنشوراتتبادل  -

 .المذكورة  لشروطل همجموعة عند تجاوزهذه اليلغى انتساب أي مشترك ب -

 تأبينية للمناضلة فاطمة ابراهيم : رسالة

الحتفال تأبيني لرئيسة االتحاد  تحضيرهمالزميالت األعضاء من السودان بسبب  تعذر حضور

تم  ؛براهيمإفاطمة ورئيسة االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي السابقة النسائي السوداني السابقة 

وما القته من  زوجهاخاصة بعد إعدام عشرات السنوات  عبر وبمعاناتها التعريف بالمناضلة الكبيرة

ترسل على أن  ،يدصععلى غير نضاالتها  كسبرقية تعت على الحضور مسودة ئوقر تعذيب ونفي،

 الراحلة. الخاص بالمناضلة السوداني لكي تقرأ في االحتفال التأبينيالنسائي إلى االتحاد  البرقيةهذه 

 

 منسقة المركز اإلقليمي العربي       االجتماع مقّررة 

 لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي                     نجوى الشرتوني

 ليندا مطر                   

 


