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لذلك فنحن ملزمون أكرث من أي وقت مىض مبواصلة الدعم لزيادة 
تطوير  يف  دوره  إنكار  ميكن  ال  الذي  املحرك  بوصفه  املرأة  حقوق 

املجتمعات املستقرة، وهو تحديدا الدميقراطية. 

ولتعزيز املساواة بني الجنسني بشكل واقعي، يواصل كفينفو العمل 
واملشاركة  السياسية،  املشاركة  القانونية،  الحقوق  قضايا:  أربع  عىل 
الحوار-  هي  منهجيتنا  والبحوث.  املعرفة  ونرش  وجمع  االقتصادية، 
والحقوق القامئة واملؤسسة عىل التعاون مع أبطال التغيري املحيل النافذين. 
تم تكييف مشاريعنا حسب أوضاع البلدان التي نعمل فيها، وترعى 
مشاركاتنا بناء وتطوير القدرات واملوارد لدى رشكائنا املحليني واملجتمع 
صاغ  فقد  التدريجي،  التنمية  منظور  من  النهج  هذا  وبتطبيق  املدين. 
دويل  اعرتاف  إىل  قادت  اإلمكانات  من  فريدة  مجموعة  كفينفو  مركز 

بالتطوير املستمر للعمل يف هذا املجال. 

واجهنا تحديات ومشقات خالل مسار عملنا. لكن النجاحات- الكبرية 
والصغرية- تزيد عن اإلخفاقات، والنتائج العديدة التي حققناها تشري 

إىل تقدم كيل.

القضاة  دفع  إىل  كفينفو  مركز  مارسه  الذي  العمل  أدى  املغرب،  يف 
جديداً  منظوراً  الوساطة  ومتثل  الطالق.  قضايا  يف  الوساطة  الستخدام 
يف  قدما  وامليض  الصعاب  ملواجهة  جديدة  أدوات  للناس  يوفر  متاماً، 
املزيد عن  قراءة  الطالق. وميكن  مواجهتهم صعوبات يف  عند  حياتهم 
هذه املسألة يف هذا الكتاب، الذي يقدم أمثلة عىل التقدم الذي تحقق 
خالل السنوات العرش املاضية- وهي مجرد أمثلة ال متثل مجمل عملنا 

بأي صورة من الصور. 
 نينا جروس، مديرة مركز كفينفو

مقـدمـة
كانت قد مضت عرش سنوات عىل مركز كفينفو منذ أن بدأ بالدفاع 
عن املساواة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. يف العام 2004 صادق 
املغرب عىل إصالح قانون األرسة لديه، بالتوسع يف الحقوق املمنوحة 
للمرأة. وكانت املهمة األوىل ملركز كفينفو زيادة الوعي الشعبي بهذا 
بعد  املغريب.  القانوين  النظام  يف  تطبيقه  وتشجيع  الترشيعي  اإلصالح 
ذلك عمل كفينفو بشكل منهجي عىل الرتويج للمساواة بني الجنسني يف 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحت رعاية برنامج الرشاكة الّدمناركيّة- 

العربية لوزارة الشؤون الخارجية الّدمناركيّة. 

خالل السنوات العرش  املاضية، تعرض االستقرار اإلقليمي النتفاضات 
األدوار  تعرضت  ويف حني  مسلحة.  ونزاعات  سلمية،  وثورات  شعبية، 
جديدة  فرصا  املرأة  خربت  فقد  متزايد،  لضغط  املرأة  تلعبها  التي 

للحصول عىل مزيد من الحقوق وزيادة املساواة.
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باتفاق  الحكومات  للدميقراطية عن تشكيل  املؤسس  الرسد  يتحدث 
بني أفراد أحرار ومتساوين، لتعزيز التطور واالنتقال من بربرية قانون 
االتفاق  فإن  لذلك  القانون.  حكم  حضارة  إىل  القوي  وحكم  الغاب 
االجتامعي هو عقد اجتامعي ينص عىل تسليم سيادة األفراد العاديني 
مقابل ضامن حقوقهم وحاميتها من قبل السلطات العامة التي تحافظ 
واالستعباد  االستبداد  فإن  املنظور،  هذا  ووفق  والنظام.  القانون  عىل 

يعتربان رسقة للحقوق. 

إعالن  يف  اإلعجاب  يثري  ووضوح  بإيجاز  األمر  عن  التعبري  تم  وقد 
االستقالل األمرييك يف عام 1776:

“نحن نرى أن هذه الحقائق بديهية، إن جميع البرش خلقوا متساوين، 
وأنهم وهبوا من خالقهم حقوقا غري قابلة للترصف، وأن من بني هذه 
تلك  ولضامن  السعادة.  وراء  والسعي  والحرية  الحياة  حق  الحقوق 
من  العادلة  سلطتها  وتستمد  الرجال،  بني  الحكومات  تقام  الحقوق، 
موافقة املحكومني، بحيث أنه حني تصبح أي صيغة حكومية مدمرة لتلك 
الغايات، فإن من حق الشعب أن  يغريها أو يلغيها، وأن يشكل حكومة 
جديدة تؤسس مبوجب تلك املبادئ وتنظم سلطاتها وفق الصيغة التي 

تبدو لهم أنها األكرث قدرة عىل تحقيق سالمتهم وسعادتهم.”  

حقوق اإلنسان وحقوق المرأة
عن  تخلت  فقد  املساواة،  عن  الليربالية  الربجوازية  لحديث  خالفا 
التحالف بهدف االستيالء عىل السلطة. وأنشأت مواطنة دميقراطية وفقا 
للمتعلمني،  خاصا  امتيازا  السياسية  الحقوق  وجعلت  الخاصة  لرؤيتها 
من  فوري  فعل  رد  أثارت  مناورة،  وهي  البيض-  والرجال  واألثرياء، 

جانب النساء اللوايت وقفن إىل جانب الرجل يف املعركة ضد االستبداد.

ال ديمقراطية
من دون مساواة

بين الجنسين
وثيق  بشكل  ترتبط  املساواة،  من  نوع  هي  الجنسني  بني  املساواة 
بالحرية، وحقوق اإلنسان، والسيادة- وهي األفكار التي اكتسبت معناها 
الحديث خالل التحول إىل الدميقراطية. وصلت تلك األفكار إىل أوروبا 
الثامن  القرن  أواخر  الشاملية  أمريكا  يف  اإلنجليزية  املستعمرات  من 
عرش، حيث كانت الغالبية العظمى من املواطنني واملزارعني يتجمعون 
تحت شعار حرية- مساواة- أخوة، الذي كان يتحدى متركز السلطة بيد 

العرش، والكنيسة، والنبالء.
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أبيجيل أدامز، زوجة جون أدامز، أحد أعضاء “لجنة الخمسة” التي 
املعرتضات. وحني  النساء  كانت من ضمن  أمرييك،  أول دستور  صاغت 
افرتضت أنه دستور خاص باملواطنني الذكور حرصيا، حذرت زوجها من 

انتفاضة جديدة إذا بقيت املرأة محرومة من التصويت:

“كنت أتوق دامئا لسامع إعالنكم االستقالل- ومبناسبة مدونة القوانني 
تتذكروا  أن  أمتنى   ، وضعها  عليكم  يتعني  أنه  أفرتض  التي  الجديدة 
السيدات، وأن تكونوا أكرث كرما ومحاباة لهن من أسالفكم. ال تضعوا 
الرجال  جميع  أن  تذكروا  األزواج.  يد  يف  املحدودة  غري  السلطة  هذه 
وانتباهاً  خاصة  عناية  تبذل  مل  وإن  استطاعوا.  إذا  طغاة  يصبحون  قد 
للسيدات فإننا مصمامت عىل القيام بتمرد. ولن نعترب أنفسنا ملتزمات 

بأي قوانني ال صوت لنا فيها أو متثيل.”

املبادئ  أسايس  بشكل  تقرها  اإلنسان  حقوق  أن  اإلشارة  وتجدر 
الدينية والعلامنية. حقوق اإلنسان وفق التقاليد األمريكية، هي حقوق 
منحها الله لإلنسان، يف حني أن التقاليد العلامنية الفرنسية تضع حقوق 

اإلنسان ضمن عامل الطبيعة والعقل.  

عالوة عىل ذلك، تجدر املالحظة أن الحركة النسائية هي أيديولوجيا 
األوىل،  البدايات  منذ  بها.  يتشاركا  أن  والرجل  للمرأة  ميكن  سياسية، 
شارك الرجل يف معركة مساواة النوع االجتامعي، والتي هي من حيث 
عرص  فيلسوف  كوندرسيه،  دي  نيكوالس  يقول  مساواة.  مسألة  املبدأ 
النهضة الفرنيس، بأن حقوق اإلنسان تعزى لجميع البرش. وأن الثورة 
قامت بهدف القضاء عىل الحقوق واالمتيازات املمنوحة لفئة معينة من 
البرش منذ الوالدة. وال ميكن إعتبار الحقوق الحرصية لألثرياء وللرجال 
من  والنساء  البيض،  وغري  الفقراء،  حرم  إذا  اإلنسان  حقوق  ضمن  من 

إنسانيتهم. 

عىل مدى القرن التاسع عرش، قادت االحتجاجات إىل تشكيل الحركة 
النسائية الدولية، وأصبح القرن العرشين، قرن املرأة، ألسباب ليس أقلها 
القضاء  واتفاقية  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  ومع  املتحدة.  األمم 
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وضعت القضايا املتعلقة باملساواة 
القانوين الدويل. حقوق الرجل أصبحت  النظام  بشكل حاسم يف صلب 
الشاملة  أمام تطبيق مفهوم املساواة  الطريق  حقوق اإلنسان، ما مهد 

والحقيقية واملعرتف بها عامليا أمام القانون.
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مثل فتح صفحة 
جديدة

توفرت لألزواج المغاربة الذين يعانون من مشاكل 
زوجية إمكانية الحصول على وساطة قاض. الطريقة 

الرائدة يدعمها مركز كفينفو 

“املجد للقايض. الوساطة مكنتنا أن نلتقي يف منتصف الطريق بدال من 
تعميق االنشقاق بيننا.” يقول املعلم رضا منهوب من مدينة شفشاون 
هو  عليها  حصل  التي  الوساطة  عن  يتحدث  حني  املغرب  يف  الصغرية 
وزوجته قبل بضع سنوات بعد أن هيمنت املشاحنات والخالفات عىل 

حياتهام الزوجية لدرجة بدا أن الطالق هو الحل الوحيد.
قبل  من  القانونية  الوساطة  استخدام  تزايد  األخرية،  السنوات  يف 
املحاكم املغربية، التي تنظر يف قانون األرسة وتفصل يف قضايا الطالق. 

المغرب
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ال إحراج
زيتاين  الضحكات وأشاح كل من رضا منهوب وزوجته سناء  تعالت 
ببرصهام حني بدآ يتكلامن عن الوساطة أمام أكواب طويلة من عصري 

الربتقال الطازج.
الزوجية  واملشاكل  “الطالق  أيضا:  معلمة  وهي  زيتاين،  سناء  تقول 

أمور شخصية. مل نخرب أصدقاءنا وأرستنا عن الوساطة.” 
بلوح  مجهزا  القايض  الزوجني. حرض  منزل  يف  الوساطة  جلسة  متت 
مع  يتفق  مبا  املشرتكة  والقرارات  املهمة  البيانات  فيه  أدرجت  أبيض 

مبادئ تقنيات الوساطة. 
بدأت  ثم  القايض  مع  الشاي  تناولنا  البداية،  “يف  زيتاين:  سناء  تقول 
ورشة  وكأنه  معظمه  يف  األمر  وبدا  ساعتني  األمر  استغرق  الوساطة. 

عمل. الواقع أنه مل يكن هناك أي إحراج.”

الزيجات التي ال تتحطم هي مصدر نجاح للقضاة
أصبحت الوساطة القانونية إلزامية بعد املصادقة عىل قانون األرسة 
الجديد يف عام 2004. كان هدف التوسط يف الخالفات الزوجية دعم ما 
يربط الزوجني. تقدم مركز كفينفو يف عام 2006 باقرتاح طريقة جديدة: 
والزوجة،  الزوج  سامع  يضمن  مبا  للقضاة،  الوساطة  أدوات  تحسني 
ومتهيد الطريق أمام حلول بناءة سواء كانت تؤدي إىل استمرار الزواج 
أو انتهائه بالطالق. وقد أثار إدراج الطالق كخيار يف الوساطة القانونية 
ردود فعل قوية مؤيدة ومعارضة للقضية ألن الطالق يتعارض متاما مع 

املصالحة الزوجية التي هي املبدأ القانوين ملحاكم األرسة املغربية.
وحسب قول محمد عيل، نائب رئيس محكمة شفشاون، فإن املصالحة 
الزوجية هي دليل عىل دور الدين يف املغرب ولها تداعيات خطرية عىل 

عمل القضاة.

يقول محمد عيل: “يعترب الناس أنني حققت نجاحا إذا أبقيت زوجني 
عىل وشك الطالق مرتبطني بعد وساطة قانونية رغم العالمات الواضحة 
بلغت  الزواج مهام  املحابية الستمرار  النظر  الزواج. وجهة  عىل فشل 

التكاليف تعارضها الوساطة القانونية.”

اإلصالحات القانونية تعكس تغير الزمن في المجتمع 
المغربي

مناهج  إدخال  بأن  شفشاون،  محكمة  رئيس  فضيل،  حميد  يعتقد 
جديدة مثل الوساطة القانونية هو دليل عىل تغري أزمنة النظام القانوين 

يف املجتمع املغريب بشكل عام.
يقول حميد فضيل: “املغرب يتغري بطرق عدة. مثال، أدركت وزارة 
العدل أخرياً بأن عمل القضاة ال يقترص عىل البنود القانونية. فتم إدخال 
منهجيات متنوعة بعد تلقي القضاة تدريبات عىل االتصال، وسيكولوجية 
الوساطة  إضافة  ومتت  االجتامعي.  والنوع  اإلنسان،  وحقوق  األرسة، 

القانونية كمنهجية يف أثناء السري بعملية التغيري.” 

تقنيات الوساطة في المنزل
من خالل الوساطة واملحادثات الالحقة، قرر الزوجان منهوب وزيتاين 

إعطاء زواجهام املستمر منذ مثاين سنوات فرصة أخرى.
بالنسبة يل كان  أملا  االكتشافات  أكرث  أن  يقول رضا منهوب: “أعتقد 
إدراك أننا فقدنا حبنا لبعضنا. كانت الوساطة مبثابة فتح صفحة جديدة.”
وتقول سناء زيتاين: “وصلنا مرحلة انقطاع التواصل كليا يف زواجنا، 
وكنا إما نتشاجر أو ال نتواصل مع بعضنا. خالل الوساطة بدأنا نتواصل 
مع بعضنا مجددا.” وتضيف قائلة: “اآلن، نحن نطبق تقنيات الوساطة 
يف املنزل. مازلنا نختلف بني الحني واآلخر. لكننا اآلن، وخالل املناقشات، 

نبذل جهدا يف التعبري عن أرائنا وتبادل مشاعرنا.”
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يعتمد العمل في مجال المساواة القانونية في النوع 
اتفاقيات  على  الحقوق  في  والمساواة  االجتماعي 
كفينفو  مركز  عمل  يسترشد  قانونية.  ومبادئ  أساسية 
التمييز  أشكال  جميع  إزالة  باتفاقية  رئيسي  بشكل 
مبادئ  على  بدورها  تعتمد  والتي  )سيداو(،  المرأة  ضد 
“اتفاقية حقوق اإلنسان” لألمم المتحدة، التي صادقت 
عليها الجمعية العامة للمنظمة الدولية في عام 1979.  

يستتبع تحسين الحقوق القانونية العمل على مستويين. 
وهو  القانونية  الحقوق  على  كفينفو  مركز  ويعمل 

بالتالي يعمل على المستويين األساسيين التاليين:

إطار العمل القانوني
القانون  الفعلية،  بالتشريعات  المستوى  هذا  يهتم 
المكتوب- بالتركز على حماية الحقوق الضرورية بمتابعة 
تدوينها القانوني، وضمان أن القوانين النافذة ال تميز 

ضد حقوق المرأة أو تفشل في حماية تلك الحقوق.

للخالف  عرضة  األكثر  المجال  عادة  هو  األسرة  قانون 
يكون  ما  وغالبا  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  في 
يتعلق  ما  خاصة  المرأة،  ضد  التمييز  من  الكثير  فيه 
بمسائل الزواج، والطالق، ورعاية األبناء، واإلرث. عالوة 
حماية  سوى  يوفر  ال  العقوبات  قانون  فإن  ذلك،  على 
ضئيلة للمرأة التي تتعرض للعنف القائم على اختالف 
النوع االجتماعي، وقليلة هي الدول التي تكبح العنف 
المنزلي القائم على اختالف النوع االجتماعي  والتحرش 
الزوجي  االغتصاب  يعتبر  ال  ذلك،  إلى  إضافة  الجنسي. 

جريمة في أي من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

مدخل على الحقوق
المدون  القانون  كون  أن  حقيقة  المستوى  هذا  يعالج 
لصالح  تطبيقه  بالضرورة  يضمن  ال  عليه  والمصادق 
تعرقل  التي  األسباب  من  الكثير  هناك  المواطنين. 
المؤهالت  ضعف  السبب  يكون  قد  القانوني.  التطبيق 
السبب  يعود  ربما  أو  القضائي،  الجهاز  والقدرات ضمن 
بحقوقهم  للوعي  وافتقارهم  أنفسهم  للمواطنين 
القانونية وكيفية المطالبة باالعتراف بالحقوق المذكورة 

ضمن النظام القانوني.

األنشطة
الحقوق  إلى  بالوصول  المتعلقة  كفينفو  مركز  أنشطة 

القانونية تمارس في مصر، والمغرب، واليمن.

القانون ليس محقا 
دائما -

عمل مركز كفينفو 
في الحقوق القانونية
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صفوة المتعلمات 
األردنيات يلزمن بيوتهن

تحظى النساء األردنيات بقدر جيد من التعليم ولكن 
تصل أقل من 41 بالمائة منهن إلى سوق العمل 

الرسمي. ولهذا فقد زار وفد أردني من مدراء الموارد 
البشرية الدنمارك الستلهام بعض األفكار بغية حل 

إشكالية المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

تعمل  حيث  األردن  يف  لإلحصاءات  استثناء  برقاوي  دميا  تكون  قد 
عامن  من  كل  يف  “حياة”  لفنادق  البرشية  املوارد  مديرة  مبنصب 
املوارد  إدارة  باع ميتد عىل مدار 25 عاما من  والقاهرة، ولها يف ذلك 
البرشية يف األمم املتحدة ويف القطاع الفندقي . وخالل مشوار حياتها 

األردن
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املهني رزقت دميا برقاوي بطفلني وتطلقت مرة واحدة وتزوجت مرة 
الواحد  العليا  للمناصب  ارتقائها  بالتزامن مع  أخرى مجددا وكل هذا 
تلو اآلخر يف مجال عملها. ومل تتقاعد دميا يف أي وقت من األوقات من 
العمل خارج البيت بالرغم من أن خروج املرأة من إطار القوى العاملة 
الجنسني يف  بني  املساواة  أمام  الجامثة  الرئيسية  التحديات  ميثل إحدى 
القوى العاملة األردنية. ويف حني أن املرأة األردنية عىل قدر جيد من 
التعليم بشكل عام إال أنها تعمل لعدة سنوات فقط قبل الزواج وإنشاء 

عائلتها  ورسعان ما  ترتك العمل خارج املنزل.
هذه  لكن  رسمي،  بعمل  األردنيات  النساء  من  باملائة   14 وتعمل 
النسبة تتناقص نظرا للوضع السيايس الراهن حيث ينافسهن يف العمل 
التعليم  من  جيد  بقدر  يحظون  ممن  السوريني  الالجئني  من  العديد 
الذي  املرتبات  سلم  يقوض  زهيد  أجر  نظري  بالعمل  يرحبون  والذين 
تتقاضاه النساء األردنيات. وال تعاين املرأة األردنية من نقص املؤهالت 

الرسمية بل أن العائق أمام بقائها يف إطار القوى العاملة هو رضوخها 
لألعراف االجتامعية والثقافية.

وغالبا ما تضطر النساء اللوايت ترغنب باإلبقاء عىل وظيفة بعد الزواج 
إىل التخيل عنها بسبب ساعات العمل وإجازة األمومة غري املرنة، وعدم 
وجود رعاية لألطفال، وضعف وسائل النقل العام. وتعرف دميا برقاوي 

ذلك جيدا، ولكنها تقول بهذا الصدد:
عىل  حيايت.  إنه  عميل.  بسبب  ومستقلة  قوية  امرأة  أصبحت  “لقد 
الرغم من أنني أدرك جيدا أن هذا ليس باملفهوم املنترش عىل  نطاق 

واسع بني النساء يف األردن.”

العوائق الجاثمة أمام عمل المرأة خارج المنزل
الدمناركية مع مركز  كفنفو  تعاونت منظمة  عام 2008،   ابتداء من 
تطوير األعامل يف عامن يف إطار الرتكيز عىل تحسني ظروف عمل املرأة 
األردنية وتعزيز ارتباطها مع سوق العمل. ومن بني األنشطة التي شملها 
التي  والتنوع  االندماج  حول  العمل  ورش  من  سلسلة  عقد  املرشوع، 
تستهدف مديري املوارد البرشية يف عدد من مؤسسات القطاع الخاص 
يف اململكة األردنية. وكجزء من الربنامج، أنهى مؤخرا اثنا عرش مديرا 
الرشكات  زاروا  الدمنارك، حيث  األردن جولًة يف  البرشية من  للموارد 

التي توظف سياسة االندماج يف إدارتها.
تطوير  ملركز  املشاركة  واملؤسسة  الرئيس  نائبة  شوارب-  مها  وتقر 
الجنسني يف  املساواة بني  التحديات يف  العديد من  بأن هناك  األعامل- 

سوق العمل األردين حيث تعلق:
بوجوب عمل  املتعلقة  املفاهيم  بعض  املسألة يف وجود  تنحرص  “ال 
املرأة خارج منزلها أو عدمه، أو كيف يجب توظيفها، بل إن األمر يتعدى 
ذلك ليشمل مفهوماً مفاده أن عملها خارج املنزل يرتبط بالحاجة املاسة 
التي تدفعها لهذا األمر، فهي تعمل خارج منزلها فقط إن كانت ملزمة 

عن الزيارة
تعاونت منظمة كفنفو في مطلع العام 2008 مع عدد من الشركاء 
المحليين في األردن لزيادة عدد النساء الموظفات في القطاعين 
العام والخاص. كما تعاونت كفنفو مع مركز تطوير األعمال في 
عمان على مدار السنوات الخمس الماضية مع التركيز على تطوير 
توظيف  معدالت  زيادة  بهدف  الخاص  القطاع  في  العمل  بيئة 
في  األردنيين  البشرية  الموارد  مدراء  من  وفد  زار  وقد  النساء. 
الفترة 18-22 مايو 2015 عددا من األعمال التي انخرطت في أنشطة 

االندماج والتنوع.
وقد تم تمويل هذه الزيارة من قبل برنامج الشراكة الدنماركية 

العربية The Danish-Arab Partnership Programme  تحت إشراف وزارة 
الشؤون الخارجية الدنماركية.
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الرسمية  العمل  قوة  يف  املرأة  مشاركة  إىل   ينظر  وال   ، أرستها  بإعالة 
لها  املايل  الضامن  تأمني  أو  املرأة ملصريها  تقرير  أنها مساهمة يف  عىل 
أو حصولها عىل االمتيازات. ولو أردنا أن تدخل النساء يف قوة العمل 
الرسمية فعلينا حينها أن نغري من هذه األعراف الثقافية ألنه من غري 

املجدي أبدا إبقاء 50 باملائة من السكان مهمشات جانبا.”
يوظف مركز تطوير األعامل سلسلة من االسرتاتيجيات بغية تسهيل 
الراغبات  الشابات  العمل ألرس  التغيري يف املواقف ومنها عقد ورشات 
بالعمل خارج املنزل. وتوضح مها كيف أن مركز تطوير األعامل يركز 
عىل نرش مواطن القوة والكفاءات التي تتمتع بها أولئك الشابات ومنها: 
“تحقق املرأة االستقالل املايل، كام وتصبح املرأة رشيكا مساويا يف عملية 
صنع القرار يف العائلة يف نفس الوقت الذي تعمل فيه عىل رفع املستوى 

العام ملعيشة األرسة.”

يوفر مركز تطوير األعامل أيضا التوجيه واإلرشاد للشابات اللوايت متّت 
مواءمتهن مع مرشدات أكرب سنا منهن ممن نجحن بالفعل يف تحقيق 
مركز  يقدم  كام  املهنية.  والطموحات  العائلية  االلتزامات  بني  التوازن 

المرأة في األردن
بالرغم من المستوى العالي في التعليم بين النساء األردنيات إال 
أن البلد تقع في قاع مؤشر الفجوة الجندرية العالمي  وفقا لما 
تم نشره سنويا من قبل المنتدى االقتصادي العالمي، وقد ورد 

فيه أن األردن تحتل المرتبة 134 من أصل 142 دولة.
المؤشر مع  قائمة  االسكندنافية  الدول  تتصدر  أخرى  ناحية  ومن 

أيسلندا في المركز األول والدنمارك في المرتبة الخامسة.
أما في حال تمت مقارنة األردن من حيث مستوى التعليم وفقا 
للجندر فقد تبوأت مركزا يزيد عن المتوسط في المرتبة السبعين 

من هذا المؤشر.
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تحقيق ذلك يجب أن يكون هناك قرار اسرتاتيجي واٍع وهذا لن يحدث 
إنه يوجد  تراه مها شوارب. ومع ذلك قالت  تلقاء نفسه وفقا ملا  من 
يف الوقت الراهن دعم سيايس لصالح إدماج املرأة يف القوى العاملة يف 

األردن.

الحاجة إلى تغيير المواقف
اآلفاق  لفتح  فرصة  مبثابة  الدمناركية  الرشكات  زيارة  كانت  لقد 
أمام دميا برقاوي، إذ يعترب قطاع الضيافة الّذي تعمل فيه من أصعب 
من  عليه  يطلق  ملا  نظرا  فيها  تعمل  أن  للمرأة  ميكن  التي  القطاعات 
أحكام مسبقة، حيث أن هذا القطاع مرفوض ألنه مرتبط باإلباحية ومن 
الكربى  الفنادق  الكحول يف  تقديم  بذلك هو  لالعتقاد  األسباب  أبسط 
مثل فندق “حياة” الذي تعمل فيه دميا. وفضال عن هذا يؤثر التحيز ضد 

املرأة عىل القرارات اإلدارية.
“عندما أعود إىل عامن سأعقد اجتامعا مع كل املوظفات لدي ألتعرف 
قطاع  يف  العامالت  النساء  ندرة  بخصوص  أذهانهن  يف  يدور  ما  إىل 
الضيافة. أريد أن أعرف عن التحديات التي يواجهنها وكيف ميكن حلها. 
كام ميكنني أن أعرض ما لديهن لإلدارة بحيث يكون هذا مبثابة املحفز 

للتغيري املنشود يف املواقف.”
 

مسؤولية  الشركات
الفرص  تكافؤ  لتعزيز  املناسب  الوقت  األردن  يف  الوقت  هذا  يعد 
حيث يروج وزير العمل الحايل األستاذ املهندس نضال القطامني ألجندة 
تقدمية تعمل عىل تنفيذ مجموعة من االسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز 

دخول املرأة إىل سوق العمل.
 وتشري د. إميان عكور رئيسة قسم متكني املرأة االقتصادي يف وزارة 
العمل إىل مجموعة من الخطوات امللموسة التي تحققت خالل السنوات 
األخرية من أجل تسهيل دخول واستمرار وجود املرأة يف سوق العمل.

القدرات واسرتاتيجيات  تدريب  العمل يف مجال  األعامل ورش  تطوير 
االتصاالت الشخصية.

“ولكن هناك جانب آخر لهذه املسألة إذ إن بيئة العمل يف الرشكات 
التي توظف النساء ليست داعمة لخيار املرأة يف العمل خارج املنزل؛ 
ففي األردن ال توجد ساعات عمل مرنة وعىل الرغم من أن الرشكات 
ألبناء  األطفال  رعاية  مرافق  بتوفري  القانون  أحكام  مبوجب  مطالبة 

املوظفني إال أن هذا قد تم تنفيذه يف حاالت قليلة.”

التنوع يعزز الدخل الصافي للشركات
العمل،  مكان  إىل  الوصول  يف  أساسيّاً  تحّدياً  األردنيّة  املرأة  تواجه 
فسيّارات األجرة ليست عالية التكلفة فقط، بل وإنها مرفوضة أيضا ليك 
تكون وسيلة من وسائل النقل للنساء اللوايت ليس معهن مرافق، كام أن 
وسائل النقل العام يف حالة سيئة. ووفقا ملا تقوله مها شوارب فقد بدأت 
األخذ بعني  نقل خاصة ملوظفيها. ومع  بتقديم خدمة  الرشكات  بعض 
االعتبار أن الرشكات مطالبة أيضا بتقديم الرعاية لألطفال فإن التعاقد 

مع املوظفات يبدو أمرا مكلفا وصعبا ألصحاب العمل.
تعزيز  يف  مفيدا  سيكون  املرأة  عمل  أن  يف  شوارب  مها  تشكك  وال 
الدخل الصايف للرشكات وهي حقيقة تم ترسيخها من خالل الزيارة إىل 
الدمنارك. وستتجسد الخطوة املقبلة يف نرش هذه الرسالة إىل الرشكات 

الكبرية يف األردن.
وحتى الرشكات األكرث تقدما مل تستوعب متاما مدى الفوائد التي تعود 
عليها جراء توظيف النساء. إن التنوع يدفع إىل االبتكار مام يؤدي إىل 
ارتفاع معدالت الكفاءة واإلنتاجية، وقد أثبتت الرشكات مثل مريسك، 
رشكة آرال، وIBM التي متت زيارتها يف الدمنارك أن هذا هو الحال عىل 
أرض الواقع. ويجب عىل الرشكات أن تدرك أنه من خالل إدماج املرأة 
العاملة فإنها تكتسب منظورا آخر من شأنه أن يولد فرصا  القوى  يف 
اقتصادية جديدة. إننا بحاجة إىل التنوع يف سوق العمل، ولكن من أجل 
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بحيث  األمومة  إجازة  لتنظيم  مخططا  العمل  وزارة  وضعت  وقد 
عىل  السهل  من  يجعل  الذي  األمر  العمل،  صاحب  من  ممولة  تكون 
ذلك،  عىل  وعالوة  اإلجازة.  هذه  موظفيها  متنح  أن  الخاصة  الرشكات 
الجنسني من خالل تقديم نفس  املساواة بني  يعزز هذا املخطط مبدأ 

املستوى من الدعم للموظفني الذكور واإلناث.
كام دعمت وزارة العمل إعادة هيكلة صناعة الغزل والنسيج عىل نحو 
شامل حيث أن هذه الصناعة توظف عادة الكثري من النساء.  ونظرا ألن 
النقل من وإىل مكان العمل كان يجسد عقبة أمام عمل املرأة  فقد تم 
إنشاء 12 موقع عمل تابع عىل مقربة من املدن الكربى يف األردن وتم 
تحسني البنية التحتية فرتتب عىل ذلك تقليص صعوبة تنقالت املوظفني، 

األمر الذي قد كفل استمرار عاملة اإلناث يف هذه الصناعة.
- وتقول د. إميان عكور : “إن الجهود املبذولة يف هذا املجال تعمل 
عىل  حاليا  ونعمل  النساء.  تواجهها  التي  للتحديات  فهمنا  زيادة  عىل 
األجور  يف  املساواة  عىل  تركز  األجل  طويلة  اسرتاتيجية  خطة  إعداد 
للتو  بدأت  لقد  الكبرية.  الرشكات  يف  األطفال  لرعاية  مرافق  وإنشاء 
اإلسرتاتيجية الوطنية لألردن 2015-2025 والتي تشمل يف طياتها أهدافا 

ترمي إىل تكافؤ الفرص يف سوق العمل.”
وعقب زيارتها إىل الدمنارك فقد بقيت متفائلة بالرغم من أنها تصف 
حال األردن بأن ما يحدث فيه هو عملية رسيعة باملقارنة مع العملية 

التي تشهدها الدمنارك من حيث التساوي يف الفرص الوظيفية.  
“إننا نحاول حاليا الضغط من أجل تحقيق التساوي يف الفرص عىل 
نحو يشابه التجارب التي شهدتها الدمنارك يف السبعينيات ولكننا بحاجة 
الجميل  من  كان  وكم  واالندماج،  التنوع  والعمل عىل  قدما  امليض  إىل 
رؤية الرشكات الدمناركية وهي عىل قدر عال من الوعي تجاه التنوع يف 
النوع االجتامعي )الجندر( يف مكان العمل، لقد عرفت هذه الرشكات 
السبب  هو  وهذا  االنتاجية  من  يحسن  الجندر   يف  التنوع  أن  كيف 
الذي دفعها إىل العمل عىل تحقيق هذا الهدف”، كام أردفت: “مل تقع 

املسؤولية هنا يف تناول هذا الوضع عىل عاتق الحكومة فحسب.”
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تشتمل مشاركة المرأة االقتصادية في الشرق األوسط 
تحسنت  حين  ففي  مفارقات.  على  أفريقيا  وشمال 
من  عقود  بفضل  المرأة  وتعليم  األمية  محو  مستويات 
ثلث  أقل من  أن  إال  االجتماعي،  القطاع  االستثمار في 
النساء ينشطن في سوق العمل- وهي الحصة األدنى 
من أي مكان في العالم- النساء الشابات بشكل خاص 

يفتقرن لفرص ومدخل إلى سوق العمل.

المفارقة ما بين 
التعليم والتوظيف

- عمل مركز 
كفينفو في مجال 
مشاركة المرأة 

االقتصادية

وكما هو الحال في الدنمارك، فإن سوق العمل فيها 
يميز بين الجنسين. المرأة تتقاضى راتبا أقل من الرجل 
وقلة من النساء تمكّن من الوصول إلى مناصب إدارية أو 
كسب عيشهن من ريادة األعمال. معدالت البطالة في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا أعلى من أي مكان آخر 
في العالم وهي أعلى بشكل كبير بين النساء مما هي 
تصل  العربية  المرأة  لدى  البطالة  معدالت  الرجال.  بين 
إلى ضعف معدالتها لدى الرجل، وعدم تناسب معدالت 
اللواتي  الشابات،  لدى  خاص  بشكل  ملحوظ  البطالة 
يتزايد دخولهن القوى العاملة بسبب ارتفاع تحصيلهن 

العملي وتأخرهن في الزواج.

من  تحد  التي  المعقدة  األسباب  من  الكثير  هناك 
مشاركة المرأة االقتصادية. إال أن األسباب تعود، وإلى 
حد بعيد، إلى حواجز اجتماعية ثقافية أو عراقيل هيكلية 

وقانونية. 

تشكيلة  المجال  هذا  في  كفينفو  مركز  عمل  يعالج 
مختلف  من  المستهدفة  المجموعات  من  مختارة 
ومديرات  األعمال  سيدات  مثل  المجتمع،  مستويات 
الموارد البشرية في القطاع الخاص، والخريجات حديثات 

التخرج من الجامعات، والنقابات. 

تطبق الطرق المتبعة التوسع في بناء القدرات، وتدريب 
المدربين، وإرشاد شبكات العمل، والتبادل الذي يعتمد 

على نموذج التوأمة وتبادل الخبرات.

األنشطة
المرأة  بمشاركة  المتعلقة  كفينفو  مركز  أنشطة 

االقتصادية تمارس في تونس والمغرب.
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تونس

من هي؟
قواعد بيانات كفينفو 

الحائزة على جائزة 
تسلط األضواء على 

المرأة 
 

أبدت وزيرة المرأة واألسرة والطفولة التونسية 
إعجابها بقاعدة بيانات كفينفو الخاصة بالنساء 

الخبيرات. وكان قد تم إطالق النموذج التونسي في 
نوفمبر 2015
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مثة إثارة يف الجو، ويجلس املشاركون الذين يزيد عددهم عن 200 
 2015 نوفمرب  مبناسبة  تونس  يف  نحن  الجمر.  من  أحر  عىل  ينتظرون 
عن  الحفل  تكشف  تونس.  يف  الخبريات  النساء  بيانات  قاعدة  إلطالق 
التونسية. وبعد  املرأة واألرسة والطفولة  وصول سمرية مرعي وزيرة 
الرسمي  اإلطالق  واكتمل  املستخدم  واجهة  كشف  تم  خطابات  عدة 
شخصية  ملفات  لتقديم  للمستخدمني  ودعوة  عامة  بيانات  لقاعدة 
جديدة بهدف ضامن منو قاعدة البيانات. بعد ذلك تحدثت الوزيرة إىل 
كفينفو حول طموحاتها الخاصة لزيادة املساواة بني الجنسني يف تونس 

وكيف ميكن ألمر بسيط نسبيا، مثل قاعدة البيانات، أن يعزز التقدم: 
إظهار  ‘من هي’ دورا مهام يف  برنامج  “يلعب  تقول سمرية مرعي، 
املرأة التونسية يف الحياة العامة. النساء التونسيات ال يروجن إلنجازاتهن 
بالرصاخ من فوق األسطح. لكنهن عىل درجة عالية من الكفاءة وميكن 
ملعارفهن أن تكون نافعة لوسائل اإلعالم ولعملية اإلصالح التونسية.” 

للنموذج القدوة تأثير واضح 
تأثري النموذج القدوة يف دعم التطور وتحقيق املساواة بني الجنسني 
لنفسه يف ظروف مختلفة  املرء  تصور  األسهل  موثق بشكل جيد. من 
حني يرى شخصا مامثال يتوىل منصبا يف املجتمع أو يشارك يف وضع معني، 
ليكرس الحواجز ويحدد مواقع ترشده لفرص جديدة- يف السياسة، أو 

العلوم، أو الثقافة، أو وسائل اإلعالم. 
رضورة تسليط الضوء عىل النساء املهنيات وكفاءتهن موثقة بشكل 
وسائل  يف  واملرأة  الرجل  بتمثيل  يتعلق  مؤرش  أحدث  وحسب  جيد. 
اإلعالم، فإن املرأة ال تشكل سوى 24 باملئة* من متثيل وسائل اإلعالم 

العاملية.

* تم نرش املؤرش العاملي األخري حول متثيل النوع االجتامعي يف وسائل اإلعالم يف نوفمرب 2015.
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مساوايت  التونيس  املجتمع  يصبح  أن  هو  “طموحي  الوزيرة،  وتقول 
بحلول عام 2030. مجتمع ميارس فيه جميع املواطنني مدخال متساويا 
أمر  وهو  للرجل.  ند  أنها  عىل  باملرأة  ويعرتف  العامة  املناقشات  إىل 

رضوري للعملية الدميقراطية يف تونس.”

قواعد البيانات الفائزة بالجائزة في ستة بلدان
بيانات  “قاعدة  كفينفو  طورت  يوم  املايض،  القرن  تسعينيات  يف 
النساء  عىل  التعرف  تسهيل  املبادرة  من  الهدف  كان  الخبريات”، 
الخبريات. تضم قاعدة البيانات الدمناركية اليوم 1100 ملف وهي أداة 
عظيمة لتحديد موقع النساء املؤهالت من جميع حقول املعرفة بكفاءة. 
الغرض من قاعدة بيانات الخبريات هو تسليط الضوء عىل املرأة ولفت 

االنتباه إىل معارف، وخربات، وتجارب املرأة.
املعهد  قبل  املامرسات من  أفضل  بلقب  فازت  التي  البيانات  قاعدة 
عام 2013 متت محاكاتها مبشاريع  الجنسني يف  بني  للمساواة  األورويب 
برنامج  من  بدعم  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  مامثلة  مختلفة 
الرشاكة الدمناركية- العربية. وترتسخ تلك املشاريع بشكل اسرتاتيجي يف 
عملنا املتعلق باملعارف والتوثيق. حتى هذا التاريخ، تم أطالق نسخة 
دولية من قاعدة البيانات، بعنوان ‘من هي؟’ يف كل من لبنان، ومرص، 

وفلسطني، واألردن. 
تقول الوزيرة التونسية، “كان الكثريون يتساءلون: ‘من هي؟’ حني تم 
تعييني وزيرة. عىل الرغم من سجيل الحافل كناشطة يف مجال حقوق 
اإلنسان وقضايا األرسة، ومل أحظ بالقبول إال بعد األشهر التسعة األوىل 

من شغيل للمنصب. اآلن هناك اعرتاف يب واحرتام لقدرايت.” 

طريق وعر نحو الديمقراطية
طورت قاعدة البيانات التونسية من قبل “مركز البحث، والدراسات، 
من  كفينفو  ملركز  مامثل  وهو  املرأة”،  حول  واملعلومات  والتوثيق، 
حيث أنه مؤسسة ترعاها الدولة. قاعدة البيانات هي واحدة من عدة 
بعد  ما  فرتة  خالل  تونس  يف  كفينفو  مركز  لرشكاء  مرموقة  انجازات 
الثورة. منذ عام 2011، خاضت تونس عملية طويلة، وشاقة يف بعض 
األحيان، لوضع دستور دميقراطي يشتمل عىل حقوق متساوية. يف عام 
2015، تم االعرتاف بقيمة هذا العمل دوليا حني منحت شبكة الحوار 

التونسية جائزة نوبل للسالم**.  
شهدت تونس ثالث هجامت إرهابية رئيسية يف عام 2015- دليل عىل 
قنبلة  انفجار  كان  األخري  الهجوم  البلد-  يف  الدميقراطية  هشاشة وضع 
يف حافلة تنقل عسكريني أدت إىل مقتل ما ال يقل عن 14 شخصا، وقع 
الحادث قبل بضعة أيام من زيارة مركز كفينفو. بهذه املناسبة رصحت 
بإطالق  اليوم  “نحتفل  االحتفال  خالل  كفينفو  مديرة  جروس،  نينا 
النموذج التونيس من ‘من هي؟’ وبذلك نقدم مزيدا من الدعم لعملية 

اإلصالح التي تقود إىل تونس جديدة دميقراطية”.
يقارب 80 ملفا  ما  التونسية تضم  البيانات  قاعدة  البداية، كانت  يف 
لنساء خبريات من مختلف حقول العلم، والقانون، واالقتصاد، والعلوم 
االجتامعية، واإلعالم، واألدب، واإلدارة العامة. وتشمل قاعدة البيانات 
أيضا ناشطات  اجتامعيات  وإلكرتونيات . سيتم تحديث قاعدة البيانات 

باستمرار بإضافة ملفات جديدة ملهنيات تونسيات.

** لعبت اللجنة الرباعية التونسية للحوار الوطني دورا نشطا يف ترسيخ الدميقراطية خالل 
فرتة ما بعد الثورة. وتكونت اللجنة الرباعية من أربع منظامت متثل املجتمع املدين التونيس: 
التقليدية،  والصناعات  والتجارة،  للصناعة،  التونيس  واالتحاد  التونيس،  للشغل  العام  االتحاد 

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، والهيئة الوطنية للمحامني بتونس.
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النوع  بحوث  لعبارة  واسعا  فهما  كفينفو  مركز  تبنى 
االجتماعي، مثل البحوث األكاديمية عالوة على البحوث 
وإعداد  المعلومات،  وجمع  التجريبية  والتقارير  العملية، 

اإلحصاءات الخاصة بالنوع االجتماعي.
يندرج العمل ضمن المعلمين التاليين:

دعم إنتاج البحوث والمعرفة ونوعيتها
البيانات  من  المزيد  إنتاج  إلى  كفينفو  مركز  يهدف 
إضافة  جديدة.  بحوثا  تولد  التي  البيئة،  بدعم  الجديدة 
إلى ذلك، فإنه يدعم دخول الباحثين واألكاديميين إلى 
الضوء  وتسليط  جديدة  أفكار  إفراز  بهدف  المعلومات 

اعتماد المعلومات المجمعة ونشرها
المعرفة  مجال  في  كفينفو  عمل  عن  آخر  جانب  ثمة 
والتوثيق يركز على تطبيق المعلومات التي يتم جمعها 
كفينفو  يدعم  حيث  الفعلي.  االجتماعي  التغيير  لتعزيز 
للمجموعات  والمعلومات  للبحوث  عدة  منظمات  نشر 
المستهدفة ذات العالقة. أحد األمثلة على هذا العمل 
المرأة  وحياة  النسوية  المنظمات  لتوثيق  دعمنا  هو 
بهدف الحفاظ على إرثنا الثقافي الخاص بتاريخ المرأة. 
كما دعم مركز كفينفو إنشاء قواعد بيانات الخبيرات التي 
الذي  األمر  المهنيات،  النساء  ملفات  على  مدخال  توفر 
يعّرف بهن كخبيرات ونماذج تحتذى في مواجهة الصور 

النمطية المتداولة عن النوع االجتماعي.
يعمل مركز كفينفو على تسهيل بناء القدرات، وتقاسم 
المعرفة، والتدريب، والتوثيق، وجمع المعلومات ونشرها 
الطرق  وتتراوح  العمل.  وشبكات  الشراكات  خالل  من 
فيها  والمشاركة  الندوات  استضافة  بين  ما  المطبقة 
الرقمية  لألنشطة  فعلي  جمع  مع  المكتبات  وتأسيس 

الموجودة على منابر اإلنترنت.

على المسائل ذات العالقة بهذا الحقل. األمر الذي يعزز 
لتبادل  تروج  لشبكة  كفينفو  دعم  هو  البحوث  نوعية 
في  الشباب  الباحثين  بين  التخصصات  متعدد  إقليمي 
إقامة  أيضا  كفينفو  دعم  كما  االجتماعي.  النوع  مجال 
وإدارة مكتبة بحوث للنوع االجتماعي- وهي مكتبة تدعم 
واحدا من برامج الماجستير القليلة القائمة التي تتناول 

بحوث النوع االجتماعي في العالم العربي. 

األنشطة
االجتماعي  النوع  ببحوث  الخاصة  كفينفو  مركز  أنشطة 

والتوثيق تمارس في مصر، وتونس، واألردن.

حجر الزاوية للتغيير 
االجتماعي 
- عمل مركز 

كفينفو في مجال 
المعرفة والتوثيق
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المرأة المصرية
تعاني من نقص

في توفر
األماكن العامة التي 
يمكنها الوصول إليها

 

ضعف اآلمال الرامية إلى الوصول لمجتمع متكافئ 
الفرص في أعقاب ثورة 2011 في نظر منظمات 

حقوق المرأة ومع هذا فإنها ال تزال تأمل بأن تتخذ 
األمور منحى أفضل.

مصر
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مل ترغب نيفني عبيد فهيم لسنوات خلت أن تغادر بلدها مرص، ففي 
إعالء  يف  للمساعدة  الشوارع  إىل  املرصيات  النساء  هبت  الثورة  وقت 
صوت املظاهرات يف ميدان التحرير ونشطت يف ذلك منظامت حقوق 
املرأة وحقوق اإلنسان مثل مؤسسة املرأة الجديدة حيث تعمل نيفني 
كمنسقة برامج، ويف هذه املرحلة بدأت اآلمال تلوح باألفق أمام هذه 

املنظامت فلم تكن نيفني لتفوت حضور هذه الفرصة.
بلدها  مغادرة  إىل  تواقة  وأصبحت  هادئا  بالها  يعد  فلم  اليوم  أما 
أو  سفرها  جواز  ويحجز  املطار  تصل  أن  من  جديد  خوف  ويعرتيها 
إذ  الصحة؛  عن  عاريا  ليس  الخوف  وهذا  حريتها.  جواز  أبلغ  بكلامت 
يف  فهيم  عبيد  نيفني  مع  شاركن  ممن  األخريات  الناشطات  إحدى  أن 
مؤمتر كفنفو )املرأة يف السياسة( الذي احتفل بالذكرى املئوية لحقوق 

التصويت للمرأة مل تصل إىل كوبنهاغن لذلك السبب بعينه.
ويف خالل أسبوع عقد املؤمتر اختفت املصورة الصحافية إرساء الطويل 
والبالغة من العمر 23 عاما يف مدينة القاهرة وهي من بني الناشطات – 
اليافعات- اللوايت اختفني خالل ربيع عام 2015. ومن ثم ظهرت إرساء 
مرة أخرى محتجزة لدى الرشطة وال تزال سجينة إىل اآلن بالرغم من 
أحكام  مبقتىض  املحكمة  من  قرار  صدور  أو  بحقها  تهمة  توجيه  عدم 
القانون. ويف 24 يناير 2015 تعرضت شيامء الصباغ الناشطة يف حقوق 
املرأة إلطالق النار عىل يد الرشطة خالل تظاهرة سلمية تحتفي بإطالق 

رشارة ثورة مرص بتاريخ 25 يناير 2011.

وقد قلت املساحة املتاحة لناشطي منارصة الدميقراطية يف مرص حيث 
أن النظام الحايل بقيادة عبد الفتاح السييس معروف بقمع أي شكل من 

أشكال املقاومة واستهداف ناشطي حقوق املرأة وحقوق اإلنسان. 

تزايد وصمة العار
املرأة  مؤسسة  من  فهيم  عبيد  نيفني  من  بكل  مسبقا  التقينا  لقد 
القانونية  املساندة  ملركز  املشاركة  املؤسسة  سليامن  وعزة  الجديدة، 
مبؤسسة قضايا املرأة املرصية )CEWLA(، وسلمى النقاش من مؤسسة 
تستقطب  التي  املنظامت  بني  من  وهي  النسوية  للدراسات  نظرة 

الناشطات اليافعات يف القاهرة.
فيه  كانت  الذي  الوقت  عام 2013 يف  يف  القاهرة  يف  التقينا  وقد 
منظامت حقوق املرأة مشغولة بتأمني حقوق املرأة يف مرص الجديدة. 
لقد كانت تلك هي اللحظة التي كان اإلميان فيها بالحصول عىل مستقبل 
يتساوى فيه الجميع ال يزال موجودا بالرغم من العديد من االنتكاسات 

التي كانت تحصل.
وعندما أذكر هذه الفرتة الزمنية متأل الضحكات الجوفاء أرجاء الغرفة، 
أرواحهن  أن  لو  كوبنهاغن  يف  هنا  يتواجدن  أن  املمكن  من  يكن  فلم 
األوهام  من  التحرر  وأصبح  أيضا  مرهقات  ولكنهن  ذوت  قد  القتالية 

الّرفيق املالزم لهن عىل الدوام.
وكيفية  بالناشطات  حلت  التي  املحنة  حيال  للغاية  قلقة  “إنني 
معاملتهن يف األماكن العامة فقد شهدنا مقتل شيامء الصباغ وتداعيات 
ذلك. هنالك اسرتاتيجية محددة للغاية تقتيض باستهداف الناشطني يف 
غري  العامة  األماكن  غدت  وقد  املرأة  وحقوق  اإلنسان  حقوق  مجال 

متاحة لهم عىل نحو متزايد”، وفقا ملا تقوله سلمى النقاش.
وتوافقها عزة سليامن الرأي قائلة:

“إننا نشهد تزايدا مستمرا يف وصمة العار ففي السنة املاضية صدمت 
عندما رأيت صورا يل وللعديد من الناشطني والناشطات يف الجريدة مع 
كتابة عنوان منظمتنا كام لو كان ذلك مبثابة دعوة مبطنة لالعتداء علينا  

المرأة في السياسة
 ،2015 يونيو   4-3 الفترة  في  السياسة(  في  )المرأة  مؤتمر  عقد 
ومن خالل التركيز على المشاركة السياسية في الدنمارك وعلى 
الصعيد الدولي فقد احتفى المؤتمر على الذكرى المئوية لحصول 

المرأة على حق التصويت في الدنمارك.
والمعهد  كفنفو  منظمة  مع  بالمشاركة  المؤتمر  تنظيم  تم  لقد 

.)DIPD( الدنماركي لألحزاب والديمقراطية
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األمر الذي أخافني ومل أكن أعلم إن كنت سأتعرض لالعتداء وأنا أميش 
يف الشارع أم يف السوبر ماركت.”

وبناء عىل ما سبق فقد تزايد حجم الضغوطات التي ميارسها النظام، 
وقد كانت عزة سليامن شاهدة عرضية عىل إطالق الرشطة النار عىل 
تقدم شهادتها وجدت  أن  أرادت  عندما  ولكن  يناير  الصباغ يف  شيامء 

نفسها متهمة باملشاركة يف املظاهرات غري املرشوعة.
 

دور اإلعالم 
تتفق النسوة الثالث يف أن هناك عدة أسباب وراء تعقيد مسألة مشاركة 
املرأة يف الحياة العامة والسياسية. وال يزال الدستور املرصي يفتقر إىل 
أحكام تخص تساوي فرص املرأة يف الحياة السياسية، أي بكلامت أخرى 
وجود كوتا نسائية لطاملا طال انتظارها بالنسبة للمرشحات لالنتخابات 

الوضع الراهن في مصر
انقالب  عبر  السلطة  على  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  استولى 
السابق  بالرئيس  أطاح  حيث  الجيش،  من  بدعم   2013 عام  في 
المسلمين.  اإلخوان  كان مدعومًا من قبل جماعة  والذي  مرسي، 
ديمقراطية  انتخابات  رئيسا في  السيسي  انتخب   2014 عام  وفي 

نسبيًا.
لقد اتسمت فترة حكمه بتشدد متزايد إزاء أي شكل من المعارضة 
أو النقد السياسي، وقد توسعت هذه الضغوط لتشمل المجتمع 

المدني المصري بشكل عام.
وبعد مضي فترة طويلة دون برلمان عامل، تم إجراء انتخابات في 
أواخر عام 2015. وعلى الرغم من عملية العودة إلى الديمقراطية 
الشكلية، فإن هذا لم يعني حتى اآلن تخفيف الضغوطات على 

المجتمع المدني المصري.
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تشبه تلك املنصوص عليها يف قانون االنتخابات التونيس. وفضال عن هذا، 
تواجه النساء – اللوايت يفتقرن إىل املوارد املالية وإىل إمكانية الوصول 
الرجال- صعوبة يف  الراعني واملانحني كام هو متاح للمرشحني من  إىل 

متويل حمالتهن االنتخابية.
مشاركة  لتحسني  مشاريع  يف  كفنفو  مع  الثالث  املنظامت  وتتعاون 

املرأة السياسية من خالل التعليم وبناء القدرات والتوجيه واإلرشاد.
وتعاين النساء يف األساس من وجود عوائق هيكلية أمام مشاركتهن 
يف  شوهد  والذي  العامة  األماكن  يف  الجنيس  العنف  ساهم  حيث 
ارتبطت مبن  التي  العار  التحرير ووصمة  ميدان  العامة يف  املظاهرات 
شاركن يف الحياة العامة يف فرض قيود عىل املشاركة السياسية للمرأة. 

العنف الجنيس يف  العنف وبخاصة  النقاش إن مستوى  تقول سلمى 
األماكن العامة يحد من إمكانية وصول املرأة إىل الحياة العامة، وهذا 
العائق يجسد نفسه يف أشكال عديدة من املشاركة العامة مثل األحزاب 
السياسية ووجود مرشحات ومصوتات يف العملية االنتخابية- فغدت كل 

هذه األشكال مبثابة تحٍد أمام النساء. 
بالرغم   – اللوايت  للنساء  اإلعالمي  التمثيل  سليامن  عزة   كام تصف 

من التحديات- قررن أن يتخذن موقفا سياسيا من خالل توظيف رسوم 
الناحية  بأنهن ساذجات ويفتقرن إىل  النساء  كرتونية خبيثة. ووصفت 
القيادية. وقد وصفن من ناحية جنسية وفضحن واتهمن بأنهن مبتذالت. 
ووفقا لنيفني عبيد فهيم فإن هذه التمثيالت اإلعالمية تصعب علينا 

رؤية حجم التحديات الحقيقية. وتقول يف ذلك :
من  أو  اإلنسان  حقوق  ناشطي  تخدم  ال  قصة  وراء  اإلعالم  “ينقاد 
يدافع عن حقوق املرأة، وال يسمع فيها صوت املنارصين للتغيري، ولو 
وقف أحدنا – أو أي من ناشطي حقوق اإلنسان اآلخرين- يف ميدان 
برملانية  امرأة  كل  تخوين  يتم  اإلعالم. وسوف  فسيهاجمنا  االنتخابات 
الطريقة  وبهذه  الوطنية،  للقيم  وفائها  لعدم  اإلعالم  يهاجمها  وسوف 
وال  بالتنوع  مهتم  هو  فال  برمتها،  الدميقراطية  العملية  اإلعالم  يرفض 
بالتغيري.” كام يصعب الوضع الراهن لإلعالم عىل الحركات القامئة أن 

تحقق الدعم الشعبي أو تحافظ عليه. 

استمرار التفاؤل
أي  نجد  أن  اإلرهاق وكم هو صعب  نفهم مقدار  أن  كم هو سهل 

أفعال تحققت.
هل فقدت اإلميان بإحداث التغيري؟

تجيب نيفني عبيد فهيم: “ال أستطيع أن أفقد اإلميان بإحداث التغيري 
أعيش يف  أن  الخيار. وعيل  أملك  بأنني  أشعر  الخاص، ال  من منظوري 
البعد  كل  بعيدة  مرحلة  إىل  وصلنا  قد  أننا  املشكلة  ولكن  البلد،  هذا 
عام توقعنا، فقد حاربنا اإلخوان املسلمني وأردنا الحصول عىل الدولة 
الدميقراطية، ولكننا اآلن بال أي خيار يرجى، فليس لدينا معارضة موحدة 
من شأنها أن تقدم موقفا بديال عن النظام التقليدي واإلسالميني. ولذلك 
من  يتمكن  أن  دون  شاطئني  بني  يسبح  بشخص  الوضع  مقارنة  ميكن 

الوصول إىل بر األمان.”

مؤسسة المرأة الجديدة
تعتبر مؤسسة  المرأة الجديدة NWF منظمة مصرية غير حكومية 
مناصرة لقضايا المرأة وبدأت عملها في عام 1984 كحلقة دراسية 
بالديمقراطية  الصلة  ذات  المواضيع  في  المنخرطات  للنساء 
الحالي  تنظيمها  الحلقة  طورت  وقد  االجتماعية.  العدالة  وعدم 
األصعدة  كافة  على  للمرأة  االجتماعية  بالمساواة  تنادي  بحيث 

المجتمعية.
وتعتبر نيفين عبيد فهيم منسقة برامج وعضوة في مجلس إدارة 
مؤسسة المرأة الجديدة، وتعمل على تنسيق البرامج للمؤسسة 

في مجال المشاركة السياسية للمرأة.
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وبرصف النظر عن الوضع الراهن إال أن الناشطات الثالث يتشاركن 
يف اإلبقاء عىل روح التفاؤل، وال ميكن أن يسوء املوقف أكرث من هذا، أو 
رمبا قد يسوء، ولكن من الناحية النظرية قد متر مرص بعملية تطرفية 
للمتشديني تشابه تلك التي حصلت يف ليبيا. ومن شأن رد الفعل الديني 
العنيف أن يعمق من ضعف النساء واألقليات. ولكن تبقى الناشطات 

متمسكات ببصيص أمل بحتمية تحقيق مستقبل إصالحي يف مرص.
تقول سلمى النقاش: “هناك شعور بالوهن عىل نحو قطعي بني أفراد 
الشعب املرصي. ولن  يهتم الشعب باالنتخابات القادمة أو بأي شكل من 
أشكال الدعم لألحزاب السياسية، ولكنه يريد بشكل عام االستقرار السيايس 
والتقدم االقتصادي. أما يف اللحظة الراهنة فال ميكنني أن أكون متفائلة 
عىل وجه الخصوص حيال األماكن العامة يف مرص وال ميكن اإلبقاء عىل 
الظرف الراهن كام هو؛ ولذلك فإنني أعتقد أننا سنشهد بعض التحديات 
يف املستقبل. كام أننا سنشهد تحقيق عملية دميقراطية وإصالحات سياسية. 

وميكننا حاليا أن نعمل ضمن مضامر اإلصالحات القانونية.
 وميكننا الضغط من أجل تنفيذ املزيد من اإلصالحات السياسية.”

الطبيعة األساسية للدعم الدويل للعمليات  وتؤكد عزة سليامن عىل 

أنها  كام  املرأة.  يخص  فيام  األقل  – عىل  التجديد  املستمرة من حيث 
تشجعت لحصول الحركات االجتامعية الجديدة والتي أتاحت للشباب 
التغيريات  بإحداث  عملهم  يخص  فيام  التنازالت  لبذل  املستعدين  غري 

االجتامعية اإليجابية.
   تقول عزة سليامن: “لقد أصبح وضع املرأة يف مرص أسوأ، فمن جهة 
الكثري  قررت  االجتامعية حيث  املحظورات  العديد من  الثورة  تحدت 
من النساء والفتيات عدم ارتداء الحجاب، وأنا لست ضد أو مع ارتداء 
الحجاب ولكنني رأيت العديد من النساء وهن يتخذن قرارهن املستقل 
بخصوص حياتهن عوضا عن االنصياع إىل القوانني املفروضة عليهن من 
ومذهال  جديدا  جيال  نواجه  اآلن  إننا  والعائلة.  والثقافة  املجتمع  قبل 
من النساء، واللوايت ال ميكن وصفهن بأنهن خائفات كام أنا خائفة، بل 
إنهن ال يخفن مثل زميلتي سلمى، وهن لسن مهتامت بالتنازل بل إنهن 
يجرؤن عىل الحديث حتى عن حقوق املثليني وهو أمر مل نكن لنفكر 
أنه سيطرح ألجيال عديدة.” كام تشري عزة سليامن عىل أن الثورة بعيدة 

كل البعد عن االنتهاء ألنها عملية مستمرة .
بتاريخ 2011 وال  بدأت  فثورتنا  ثورة جديدة،  إىل  بحاجة  لسنا  “إننا 
نزال هنا، والوضع يتحسن ويسوء، ولكن يجب علينا أن نواصل البحث 

عن البدائل.” 

نظرة للدراسات النسوية
مزن،  حسن  اتهم  المقابالت،  هذه  وبعد   ،2016 )مارس(  آذار  في 
المؤسس والقيادي في "نظره"، في ما يسمى بـ"قضية التمويل 
تستهدف  أخرى  حملة  أنها  على  إليها  ينظر  فيما  األجنبي"، 
القضية  فإن  الطباعة،  المرأة. وحتى وقت هذه  منظمات حقوق 

ال تزال قيد النظر.

CEWLA - مركز المساندة القانونية لقضايا المرأة المصرية
 )CEWLA( المصرية المرأة  لقضايا  القانونية  المساندة  مركز  يعتبر 
منظمة مصرية غير حكومية تأسست في عام 1995 بهدف الدفاع 
عن الحقوق اإلنسانية للمرأة في المجتمع المصري. ويقدم هذا 
التثقيفية  النواحي  وينظم  للنساء  القانونية  المساعدة  المركز  
المركز  هذا  يعمل  السياسية  الناحية  ومن  المرأة.  حقوق  حول 
على المساواة في الجندر مع تركيز أكثر على المساواة القانونية 

ومكافحة التمييز.
مجلس  أعضاء  وإحدى  المشاركة  المؤسسة  سليمان  عزة  وتعتبر 
إدارة CEWLA ولها باع طويل من العمل في مجال حقوق المرأة 

بفترة تزيد عن 20 عاما.
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األوسط  الشرق  في  الرجل  على  حكرا  السياسة  تعتبر 
وشمال أفريقيا. التقاليد واألعراف االجتماعية التي تقرر 
وضع المرأة ال ترتاح لشغلها وظيفة أو منصبا عاما، كأن 
تكون من صناع الرأي العام، أو أن تكون هدفا لتدقيق 
مناقشات  تستتبع  قيادية،  مناصب  تتولى  أن  أو  عام، 
في  سياسية  مؤسسة  وتمثيل  قرارات،  واتخاذ  عامة، 
يعتبر بشكل  المرء سياسيا  أن كون  العام. كما  المجال 
نظرا ألن  العربي  العالم  المكانة في  عام عمال متدني 
المنصب العام ارتبط على مدى عقود بالفساد، والجشع، 

وسوء استخدام السلطة.

كناخبة،  السياسية  المرأة  مشاركة  في  التقدم  رغم 
ومرشحة سياسية، وعضو في المجالس االنتخابية، فإن 
التطورات األخيرة في العالم العربي تشير إلى رد فعل 
والمشاركة،  التمثيل،  في  بدور  المرأة  قيام  ضد  عنيف 
األحزاب  اكتسبته  الذي  الزخم  السياسية.  والقيادة 

العاملة  المرأة  وضع  المحافظة  اإلسالمية  السياسية 
في السياسة تحت ضغط متزايد يهدف إلى اإلبقاء على 
الحقوق القائمة وفي الوقت نفسه السعي للمزيد من 

االنجازات السياسية والتقدم لهذه األحزاب.

يتخذ عمل مركز كفينفو في مجال المشاركة السياسية 
للمرأة نهجا متعدد األوجه لهذا المجال. أحد المستويات 
يتكون من قضايا وهياكل قانونية، تعتبر مطلبا مسبقا 
لكنها  االنتخاب،  وقوانين  الدساتير،  وتشمل  للتقدم- 
تشمل أيضا الهياكل األبوية واآلليات التي تحكم األحزاب 
يهتم  آخر  مستوى  ثمة  القائمة.  السياسية  والهيئات 
بالقضايا الخاصة بالمرأة التي تقف كمرشحة لالنتخابات- 
أو  البرلمانية،  منها  سواء  محتمل-  أو  فعلي  بشكل 
ويعالج  الخ.  المهنية  النقابات  أو  المحلية،  المجالس 
المستوى الثالث الوعي العام بالقضايا ويستتبع تثقيف 
خيار  على  بناء  التصويت  يكون  لكي  الناخبين  جمهور 
مطلع بدل أن تفرضه آراء األقارب، أو الزعماء القبليين، 

أو الشخصيات المحلية األخرى.

يعمل مركز كفينفو مع مشاركة المرأة السياسية متى 
بما  عدة  مناهج  تطبيق  تم  الفرصة.  سنحت  وأينما  ما 
الذي  السياسي  والمشهد  المحلية  والظروف  يتفق 
عملنا  على  األمثلة  وتشمل  الفردية.  بالمشاريع  يتحكم 
وحمالت  وإرشادهن،  السياسيات،  المرشحات  تدريب 
الناخبين  جمهور  تستهدف  التي  السياسي  التثقيف 
وتقديم  الرأي،  وصناع  المشرعين  ومناصرة  عام،  بشكل 

تقارير الظل.

األنشطة
المرأة  بمشاركة  المتعلقة  كفينفو  مركز  أنشطة 

السياسية تمارس في مصر، وتونس، واألردن.

التعاون الوثيق
ما بين األفراد 

والنظام
- عمل مركز كفينفو 
في مجال المشاركة 
السياسية للمرأة 



53

التطريز كمحفز 
للتغيير 

في سوق العمل في 
المغرب والدنمارك

تعاون كفينفو يتحدى أدوار النوع االجتماعي 
والمناهج الدنمركية.

خيوط حرير، وإبر حادة، وكم هائل من الصرب. تلك هي بعض من 
من  وشبكة  كفينفو،  بني  ما  التعاون  من  جزءا  تشكل  التي  املكونات 

الحرفيات يف املغرب، وكلية التصميم يف كوبنهاجن.
البارعات جدا  النساء  الحرفيات مجموعة من  النساء  جمعت شبكة 

المغرب
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كلية  والحياكة. وبفضل دعم دويل وإرشاد من  والخياطة،  التطريز،  يف 
متكنت  الجميلة،  للفنون  الدمناركية  امللكية  األكادميية  يف  التصميم 
الحرفيات املغربيات من تحويل األعامل اليدوية املحلية إىل عمل مأجور.
ويبعن  والعراوي،  الغسيل،  وأكياس  الوسائد،  العضوات  تطرز 

منتجاتهن يف األسواق املحلية والعاملية كفنون وحرف يدوية راقية.

نساء مستقالت
73 باملئة من النساء املغربيات اللوايت هن يف سن العمل كن عاطالت 
عن العمل يف عام 2013. وبقي هذا الرقم دون تغيري نسبيا عىل مدى 

عقود.
 هناك توجه لدى النساء العامالت ألن يعملن لحسابهن الخاص، أو 
أن يكن املالكات الوحيدات لعملهن، أو سيدات أعامل يدرن رشكاتهن 
الحرفيات، حيث  النساء  مثل شبكة  تعاونيات  أو عضوات يف  الخاصة، 
الوقت  أساس  عىل  تدفع  رواتب  مقابل  معا  العضوات  أرباح  تجمع 

املستثمر يف العمل.
التعاون الدمناريك- املغريب انخرط يف هذا التوجه، وهو يتامىش أيضا 
مع السياسة املغربية يف الرتويج للفنون والحرف التقليدية. وقد سعت 
السلطات املغربية إىل إيجاد 115 ألف فرصة عمل يف هذا القطاع خالل 
عام 2015 وتتوقع إيرادات من الصادرات ال تقل عن 642 مليون يورو. 

تغيير مستدام
الدمناركيني،  واملصممني  املغربيات،  الحرفيات  بني  ما  التعاون  يعترب 
ومركز كفينفو مثاال رائعا عىل كيف أن العمل التنموي املتواصل، طويل 

األمد ميكن أن يخلق تغيريا مستداما.
عضوات  شبكة النساء الحرفيات أصبحن حرفيات بارعات وسيدات 
أعامل، تكسبهن مهارتهن ماال يساهم يف إعالة أرسهن. كام قاد اعرتاف 

الناس بحرفتهن إىل تقدير مساهمة املرأة يف سوق العمل.

تجديد التقاليد
شهدت إحدى أمسيات يوم السبت اجتامع 11 امرأة لتقييم ورشة 
خالل  مراكش.  متاهة  قلب  يف  املكتظة  األحياء  يف  اإللهام  حول  عمل 
املرأة  إذا كان يف وسع  الحرفيات مبناقشة ما  النساء  االسرتاحة، قامت 

القيام باألعامل غري املنزلية.
تقول حسنة لعجاج، إحدى أصغر العضوات سنا يف الشبكة: “بالطبع، 
التقاليد.” وتقول سعيدة شعبوين،  املواجهة مع  أشكال  هذا شكل من 
رئيسة شبكة النساء الحرفيات: “كان الرجال يف الحقيقة يتحدثون عن 
للذين  هذا األمر،” وترشح كيف أن األمر ميكن أن يكون مصدر قلق 
الحالية.  املنزلية  بواجباتها  القيام  عن  املرأة  تتوقف  أن  من  يخشون 
تقيض  املغربية  املرأة  فإن  للمرأة،  املتحدة  األمم  لهيئة  دراسة  حسب 
ما معدله خمس ساعات من العمل املنزيل دون مقابل، وال تزيد املدة 

بالنسبة للرجل عن 43 دقيقة. 
يتقاسامن  والرجل  املرأة  أن  البعض  “يدعي  شعبوين:  سعيدة  تقول 

مسؤوليات األرسة، لكني أعتقد بأن املرأة تتحمل العبء األكرب.”

بطالة المرأة والعمل دون مقابل  في المغرب
76.3 بالمئة من النساء في المغرب عاطالت عن العمل وفق هيئة 
األمم المتحدة للمرأة. النساء العامالت خارج المنزل يعملن بشكل 
أساسي في الزراعة وقطاع الخدمات. والمرأة المغربية مسؤولة 
العناية  وتشمل  مقابل،  دون  المنزلية  األعمال  من  كبير  قدر  عن 
باألطفال ورعاية المسنين من أفراد األسرة. وتفيد دراسة لهيئة 
األمم المتحدة للمرأة، بأن المرأة المغربية تقضي ما معدله خمس 
بالنسبة  المدة  تزيد  وال  مقابل،  دون  المنزلي  العمل  من  ساعات 
 81 عن  أجرا  المرأة  تتقاضى  ذلك  وبعكس  دقيقة.   43 عن  للرجل 
يتقاضى  التي  المدة  تصل  حين  اليومي، في  العمل  من  دقيقة 

الرجل عنها أجرا إلى 325 دقيقة.
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مثة إجامع بني النساء الحرفيات بأن الوقت قد حان ألن تتوقف املرأة 
عن العمل يف املنزل فقط.

العمل  عىل  ويشجعني  العقل  منفتح  “زوجي  وراحي:  نعيمة  تقول 
خارج املنزل. وهو جزء من جيل جديد من املنفتحني عقليا. أن يساعد 

الرجل واملرأة بعضهام ال يتعارض مع التقاليد العربية.”

المشاركة في المعلومات
تجاوز التعاون ما بني كفينفو والرشكاء املغاربة والدمناركيني مرحلة 
حاليا  الشبكة  ومتتلك  الحرفيات.  النساء  شبكة  نجاح  عن  كثريا  تزيد 
معارف وخربات قيّمة يف عمليات التصميم، وتحليالت السوق واملبيعات. 

وأعضاء التعاونية عىل استعداد دوما للمشاركة يف املعلومات. 
الحرفيات املغربيات والتونسيات األخريات يستفدن من إقامة أعضاء 
شبكة النساء الحرفيات ورشات عمل حول مواضيع ترتاوح ما بني تحليل 

السوق والتطوير اإلبداعي وصوال إىل اإللهام الفني.  

تطوير األعمال يوفر مستقبال للنساء الشابات
نقل املعرفة جيل متاما يف تعاونية األصالة يف اليوسفية، وهي مدينة تقع 
عىل بعد مسرية ساعتني بالسيارة من مراكش. وهي مدينة محرومة يكسب 

سكانها عيشهم من استخراج الفوسفات، لكن املنجم ال يوظف الجميع.

بهدف  عام مىض  قبل  األصالة  تعاونية  النساء  من  مجموعة  شكلت 
زيادة دخلهن وخفض البطالة املنترشة عىل نطاق واسع. تنتج الحرفيات 
الشابات  والنساء  الفتيات  بتعليم  ويقمن  الخاصة  وحرفهن  فنونهن 
اللوايت تركن الدراسة قبل تقديم امتحاناتهن. وبذلك تتوفر لهن فرصة 

لخلق مستقبل يعتمدن فيه عىل أنفسهن بدال من حياة من البطالة.
تقول فاطمة شوكاكا: “التعاون مع شبكة النساء الحرفيات فتح أعيننا 
عىل أهمية الهيكلة والتنظيم. علمونا مهارات رضورية يف مجال األعامل، 

كانت ملهمة للغاية. كام ساعدونا عىل تطوير منتجاتنا الحرفية.”
النساء  من  الكثري  “تعلمنا  التعاونية:  رئيسة  سدي،  حياة  وتضيف 
األخريات- رؤية ما يفعلن، وكيف ينظمن العمل. هناك رغبة قوية يف 

تقاسم األفكار والخربات.”

ترك بصمة على التدريس في الدنمارك
التعاون مع الحرفيات املغربيات ترك بصمته أيضا عىل كلية التصميم 

يف كوبنهاجن.
كلية  مشاركة  عن  املسؤولة  املرشوع  مديرة  ويرب،  جريث  تقول 
ريادة  دمج  تم  بداية  عدة.  بطرق  تأثرنا  “لقد  املرشوع:  يف  التصميم 
األعامل يف رؤية الكلية وإسرتاتيجيتها. وال ميكنني القول ما إذا كان هذا 
سيحدث يف مطلق األحوال. لكن تجاربنا املغربية حفزت هذه العملية 

وأفكارنا تطبق بطرق عدة.”
وتضيف جريث ويرب: “مشاريع الريادة االجتامعية تم دمجها يف املنهاج 
الدرايس. وهذا سمح لطالبنا تجربة أفكار ومشاريع جديدة عىل مستوى 
دويل واكتساب معارف وخربات عملية عن اإلنتاج يف الخارج. ويف ذلك 

فائدة عظيمة لطالبنا الخريجني الطامحني للحصول عىل وظيفة.”

التعاون الدولي يعزز المساواة االقتصادية
وكلية  الحرفيات  النساء  شبكة  مع  كفينفو  مركز  عمل  يهدف 
سوق  في  المرأة  مشاركة  تعزيز  إلى  كوبنهاجن  في  التصميم 

العمل، ما يعزز المساواة االقتصادية في المغرب.
التعاون بين شبكة النساء الحرفيات وكلية التصميم يشترك في 
أهدافه مع العديد من برامج كفينفو األخرى الممولة من برنامج 

الشراكة الدنمركية- العربية لوزارة الشؤون الخارجية الدنماركية.
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الحوار والمناقشات العامة
والمراعاة،  االستماع،  على  القدرة  كفينفو  مركز  يقّدر 

والتعلم من وجهات النظر المختلفة.
إلى جانب أنشطة البرنامج المكثفة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، يسعى مركز كفينفو أيضا إلى تشجيع 
وتأهيل الحوارات الدنماركية- العربية والبين- إقليمية عن 
طريق زيادة تبادل اآلراء ووجهات النظر المتعلقة بقضايا 
النوع االجتماعي. ويعتبر الحوار والمناقشات العامة، تبعا 

الشراكة
يرتبط مركز كفينفو إما بشراكة مباشرة أو استراتيجية 
في  أكاديمية  ومؤسسات  حكومية،  غير  منظمات  مع 
الدنمارك، والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتعتمد تلك 
الشراكات على قيم مشتركة وهدف عام، بعيد المدى، 
وااللتزامات  يتفق  بما  الجنسين  بين  المساواة  لتعزيز 

الدولية الحالية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة. 

تهدف أعمال الشراكة إلى تحقيق الكفاءة في المجال 
المعقد للمساواة بين الجنسين والمساواة في الحقوق. 
يعهد بتنفيذ المشروع عادة إلى شركاء محليين. ويكون 
بالجماعات  وثيق  اتصال  على  عادة  المحليون  الشركاء 
مجهزين  بالتالي  ويكونوا  أي مشروع  من  المستهدفة 
بلد  كل  حاجات  وفق  المشاريع  لتعديل  أفضل  بشكل 

وظروفه المحددة.

لذلك، من الوسائل األخرى لوضع قضايا النوع االجتماعي 
الحواجز  كسر  بهدف  األعمال  جدول  على  والمساواة 
التي تعترض المشاركة االجتماعية للمرأة بشكل فعال، 
والتخلص من الصور النمطية المتعلقة بالنوع االجتماعي، 
الجنسين في  بين  بالمساواة  الوعي واالهتمام  وتعزيز 
والمناقشات  الحوار  أن  يعتبر  كفينفو  مركز  المجتمع. 
العامة بحد ذاتها نشاطا مميزا ونهجا مستعرضا مدمجا 
المرأة  مشاركة  مثل  األخرى:  كفينفو  أنشطة  في 
السياسية، ومشاركة المرأة االقتصادية، والوصول إلى 

الحقوق، وبحوث النوع االجتماعي والتوثيق.

والمناقشات  المؤتمرات،  على  األنشطة  تشتمل 
المطبوعة،  والنشرات  المفتوحة،  العمل  العامة، وورش 
األفالم  وعرض  التعليمية،  واألنشطة  والمحاضرات 
مع  بالعمل  والمبادرة  الدراسية،  والجوالت  وإنتاجها، 
على  الصلة  ذات  والمقاالت  األخبار  ونشر  الصحافة، 
مجموعة من المنابر الرقمية بما في ذلك وسائل اإلعالم 

االجتماعية، ومواقع اإلنترنت وشبكاته.

تبادل المعرفة 
ووجهات النظر 
بطريقة محترمة
- بعض الطرق 

التي 
يتبعها مركز 

كفينفو: 
الحوار والشراكة
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بالنوع  المتعلقة  والحوارات  العامة  المناقشات  تجري 
المنظمات  بين  بالتعاون  المرأة  وحقوق  االجتماعي 
الدنماركية والشرق أوسطية / الشمال أفريقية في كال 

المنطقتين بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الحضور.

ونطاقها،  المشاريع،   في  التعاون  كفينفو  مركز  يعزز 
أساسي  الشراكة  نهج  الشراكة.  خالل  من  وامتدادها 
في عملنا بهدف تحقيق نتائج دائمة مشتركة، وتحسين 
استغالل الموارد، وتقليل ازدواجية العمل، وزيادة ملكية 

المشروع إلى أقصى حد.

والمرونة،  والتعاون،  الثقة،  أن  كفينفو  يعتبر 
مرور  مع  الشراكة  لتعزيز  أساسية  أمور  والمساءلة 
الزمن. ويشدد كفينفو على التوزيع العادل للمسؤولية 
المستهدفة،  المجموعات  على  عالوة  الشركاء،  بين 

والمواطنين، والمانحين.

يتم رصد أهمية المشروع، وكفاءته، وتأثيره، وتقييمه 
بشكل منتظم ومستمر.  
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أين نعمل
دول برنامج كفينفو

يدعم مركز كفينفو أيضا 
تشكيلة من المشاريع 
اإلقليمية واألنشطة
الفردية في:

يعمل مركز كفينفو في الدنمارك، والشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين،

وحقوق المرأة ومشاركتها في المجتمع.
يحظى عمل كفينفو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بدعم برنامج الشراكة 

الدنماركية- العربية التابع لوزارة الشؤون الخارجية الدنماركية.  يتركز عمل كفينفو في الدنمارك 
بشكل أساسي على أنشطة 

تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم 
اإلقليمي بين الدنمارك والشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

الدنمارك

لبنان
فلسطين

يف ديسمرب 2015، مل تكن هناك أية أنشطة يف سوريا ولبنان بسبب األوضاع األمنية غري 
املستقرة. يرصد كفينفو الوضع يف البلدين بهدف معاودة أنشطته حني تسمح األوضاع 

املحلية.

المغربتونسمصراألردناليمن
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والتنوع.  والمساواة  االجتماعي  للنوع  الدنماركي  المركز  كفينفو هي  مؤسسة 
تهدف نشاطاتنا في المستقبل إلى تكافؤ الفرص، حيث أنها مسألة ذات أهمية 

مشتركة وحيوية، بغض النظر عن الجنس – وطنيًا ودوليًا.
مؤسسة كفينفو، هي مؤسسة مستقلة، تقوم دولة الدنمارك بتمويلها. ويتم 
الشراكة  برنامج  أفريقيا من قبل  تمويل األنشطة في الشرق األوسط وشمال 

الدنماركي العربي، وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية الدنماركية.

نرش من قبل كفينفو بدعم من برنامج الرشاكة الدمناركية- العربية )2016(

املؤلفون:
ماي راسموسن، جانيت باخ كنودسن، سوزان مول، جيته الرسن

الصور:
بالينشتاد،  يونغ  سكوتباي-  جيته  مول،  سوزان  كنودسن،  باخ  جانيت  راسموسن،  ماي 

حمزة حارباز، جيجي إبراهيم، حمزة مزرعاوي، الجزيرة

التصميم الجرافييك:
أندرس مورتنسن/ كريستينا بانتون، بانتون أند فرندز

املحررون:
أنيتا فرانك جوث، سوزان مول، جيته سكوتباي- يونغ بالينشتاد،

رئيس التحرير:
نينا جروس، مديرة كفينفو

طبع من قبل روزيندالز/ رشكة مساهمة
عدد النسخ املطبوعة: 1,000
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