
المرأة طظ أدوار المةامع الى السغاجئ ...

طآتمر ظفثته جمسغئ ظساء بشثاد 

برساغئ

 اقطاظئ الساطئ لمةطج العزراء/ دائرة تمضغظ المرأة



ظفثت جمسغئ ظســـاء بشثاد طآتمرًا طعجسًا لمظاصحئ دراجاغظ جغاجـــغاغظ اقولى (ظساء السراق واقجاتصاق 

اقظاثابغ لسام ٢٠٢١) والباظغئ (تأبغر الئغؤئ اقجاماسغئ شغ تردد الظســـاء طظ خعض تةربئ جغاجغئ) الطاان تط 

أسثادعما شغ (١٠) طتاشزات سراصغئ طظ العجط والحمال والةظعب.  

 وذلك باأرغت ١٨ أغطعل ٢٠٢١- شظثق بابض صاسئ ضطضاطح، ضمظ طحروع (تسجغج طحارضئ المرأة شغ الصغادة 

وسمطغئ خظع الصرار) بثسط طظ طظزمئ طساسثات الحسإ الظروغةغ ، أذ ظعصح شغ المآتمر المسظغ الثراجاغظ 

أسقه بتدعر جمع ظثئعي طمغج غدط ٩٢ حـــثخًا طظ خظاع/ات الصرار والمآبرغظ/ات شغ السططات الاحرغسغئ 

والاظفغثغئ والصدائغئ والعغؤات المســـاصطئ ضالمفعضغئ السطغا المســـاصطئ لفظاثابـــات والظصابات  ضظصابئ 

المتاطغغـــظ/ات السراصغغظ/ات و أتتـــاد التصعصغغظ السراصغغظ وطظزمات المةامـــع المثظغ واقسقم العذظغ 

والعضاقت الثولغئ، ضما حـــارضئ شغ المآتمر حـــثخغات طآبرة شغ السغاجات المسظغئ بالمرأة طظ بغظعط 

وضغض وزغر السمض والحآون اقجاماسغئ السغث سقء سئعد السضغظغ وطساحار رئغج العزراء لحآون اقظاثابات 

السغث سئث التسغظ العظثاوي وسمثاء ضطغات الصاظعن جاطساغ بشثاد والمساظخرغئ وجاطسئ اقظئار. 



 اشااتئ المآتمر الثضاعرة غســـرى ضرغط طتســـظ طثغر سام لثائرة تمضغظ المرأة شغ اقطاظئ الساطئ لمةطج 

العزراء طعجج سظ ابرز طاتدمظاه ضطماعا:  

ان ططش المرأة وصداغاعا الرئغســـغئ غحضض واتث طظ أعط اولعغات التضعطئ السراصغئ شغ العصئ التاضر لثا 

ظسمض بالاساون طع ضض طآجســـات الثولئ الرجـــمغئ وطع طظزمات المةامع المثظغ المعامئ والماثخخئ 

بحـــآون المرأة وتصعق اقظســـان وطـــع المظزمات والعضاقت الثولغـــئ أغدًا سطى طعاجعـــئ ضض المسعصات 

السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ والبصاشغئ الاغ تتث طظ طحارضئ الظساء ضفاسض وحرغك رئغج شغ خطص 

الاظمغئ العذظغئ وسطى ضاشئ اقخسثة، وغمبض تمضغظ المرأة طظ الاماع بتصعصعا السغاجغئ شغ المحارضئ 

شغ أدارة الحآون الساطئ وطئاحرة تصعا شغ الارحغح لفظاثابات واقصاراع بضض ترغئ وتتئ تماغئ الصاظعن 

أتث أعط التصعق الاغ ظخئ سطغعا المعابغص واقتفاصغات الثولغئ ضما أظه غمبض أغدًا طســـارًا أجاجغًا طظ أجض 

تتصغـــص الاظمغئ السادلئ والحـــاططئ ، لثلك شصث بادرت الثائرة بالسمض سطى تألغش لةظئ سطغا لثسط طحـــارضئ 

المرأة جغاجـــغًا وقجـــغما شغ اقظاثابات وسطى ضعء ذلك وضسئ دائرة تمضغظ المرأة خطئ لثسط طحارضئ 

المرأة السغاجغئ شغ اقظاثابات بالاظسغص طع ضاشئ الةعات الصطاسغئ المسآولئ سظ الاظفغث ضما أجاصئطئ 

الطةظئ طصارتات طظزمات المةامع المثظغ وتط طظاصحاعا فجاغساب ضض الاعخغات الاغ طظ حأظعا تسجغج 

ودسط طحارضئ المرأة شغ اقظاثابات.



تطاعا ضطمئ اقجااذة خاظط رتغط لطغش طساحارة رئغج الةمععرغئ لحآون المرأة طعجج سظ أبرز طا تدمظاه 

عـــثا الضعن وعثا السالط وعثه اقرض صث خطصعا ا� طظ زوجغـــظ غضمقن العاتث اقخر الطغض والظعار واقرض 

والســـماء والحـــمج والصمر والثضر واقظبى ... وطظث شةـــر الثطغصئ ضاظئ لطمرأة أدوارعـــا المةامسغئ الاغ 

تطـــعرت باطعر الجطـــظ واقتثاث والمفاعغط ولـــط غسث دورعا طصاخرًا سطى بظاء اقجـــرة طـــع الرجض والثور 

الئاغطعجغ شغ اقظةاب والرساغئ ورضاسئ الرضغع وأدارة المظجل تتئ طسمى ربئ بغئ وعثا قغسظغ اظظا ظصطض 

أعمغئ سمض ربئ الئغئ أو سطاء اقطعطئ وأظما الغعم تةاوزت عثه الخعرة الظمطغئ وأخئتئ بالفسض الظســـاء 

حـــصائص الرجال شغ ضض المتاشض بض أخئتئ طربغئ لطمةامع بأضمطه ولعا التص دجـــاعرغًا وصاظعظغًا طجاولئ 

ضض المعـــظ وشغ ضض المةاقت بثءًا طظ تص الختئ والاسطغـــط والاعظغش طرورًا بتص طجاولئ المعظ ودخعل 

سالط الاةارة والمال واقصاخاد وخعًق لسالط السغاجئ والاعزغر والصغادة والتغاة التجبغئ وطعاصع خظع الصرار بض 

الثخعل تاى شغ سالط الةغح والصعات السسضرغئ واقطظغئ وغغرعا طظ المظاخإ الاغ دارتعا بمساعى سالغ 

قغصض أعمغئ سظ أدوار الثضعر ... لثا أظا اجـــابمر عثه الفرخئ لطمطالئئ بأصرار طحروع صاظعن طضاشتئ السظش 

اقجـــري شـــغ الثورة الئرلماظغـــئ الصادطئ بأسائـــاره طظ أطر الاتثغات الاـــغ تسغص تظمغئ وتطـــعر واصع المرأة  

وغضفغ أن ظسطط أن طظ أخض ٢٩٨ تعخغئ طظ تعخغات طةطج تصعق اقظســـان سام ٢٠١٩ تدمظئ طاغصارب 

٢٠ تعخغئ طعجعئ لطسراق باةرغط السظش اقجري وتحرغع صاظعن خاص لتماغئ المرأة واقجرة السراصغئ.



 تطاعـــا الثضاعرة أتـــقم سثظان الةابري طساحـــارة طةطـــج المفعضغظ شـــغ المفعضغئ السطغا المســـاصطئ 

لفظاثابات ورئغسئ لةظئ دسط طحارضئ المرأة جغاجغًا  وابرز طاتدمظاه ضطماعا:

اضـــثت سطى ضرورة تماغئ الظســـاء طظ السظـــش اقظاثابغ والعةمات المةامسغئ وشخطـــئ أدوار المفعضغئ 

السطغا المســـاصطئ لفظاثابات شغ التث طظ عثه العةمات ضما أحارت الى أعمغئ اقحراك الضاطض والحاطض 

لطمرأة شغ جمغع المغادغظ اقجاماسغئ والبصاشغئ اقصاخادغئ وسطى رأجعا المغثان السغاجغ.



تقعا اقجااذ احرف سئث الضرغط الثعان طثغر سام دائرة المظزمات غغر التضعطغئ شغ اقطاظئ الساطئ لمةطج 

العزراء وأبرز طاجاء شغعا:

طازال طعضعع طحارضئ المرأة شغ خظع الصرار غساتعذ أعامام الظاحطغظ/ات شغ طةال الثغمصراذغئ وتصعق 

اقظسان والمعاذظئ خاخئ شغ بطثظا الثي حعث تراضًا جغاجغًا جئصه خراسًا دطعغًا تادًا طما غساعجإ اجاظفار 

ضض الطاصات الئحـــرغئ فرجاء اقجـــاصرار وضاظئ التاجئ لثور المرأة شغ أتقل السقم واقطظ واقطان أجاجغئ 

تاـــى أباـــثأ بسث ذلك دخعل المـــرأة تثرغةغًا شغ الظـــثوات والمآتمرات لظةثعا الغعم تاخثر المحـــعث شغ 

طحـــارضاعا السغاجـــغئ الفاسطئ رغط أظظا غةإ أن ظسارف أن ذلك بتاجئ ألى طراجسئ تاى ظسمض سطى زغادة 

ظسئئ المحارضئ وصثرة الاأبغر شغ التغاة السغاجغئ والتجبغئ والمةامع المثظغ وغةإ أن تئثأ الاعغؤئ لصغادة 

واسثة وختغتئ لطمرأة طظ خقل الاظحؤئ الرخغظئ داخض اقجرة وشغ المآجسات وغةإ أجصاط جمغع أحضال 

الامغغج ضث المرأة والسمض سطى أدطاج اقتفاصغات الثولغئ الاغ تجغض ذلك ضمظ الاحرغسات العذظغئ. 

سطى المرأة أدراك ععغاعا الظســـعغئ والمعاذظغئ السغاجـــغئ وعثا اقطر غسظغ أن تظثرط شغ سمض طثظغ أو 

أجاماسغ أو جغاجغ وأن تحضض  صاسثة سرغدئ وطآبرة وق تظتخر طحارضاعا باقعامام بصداغاعا شصط بض 

تضعن تاضرة شغ ضض صدغئ أجاجغئ وطخغرغئ بضاشئ اقخسثة.



تطاعا رئغسئ الةمسغئ المعظثجئ لغجة ظغسان تغثو وابرز طاجاء شغعا:

طظ دواسغ جرورظا أن ظطاصغ الغعم بعثا التدعر الظثئعي الممغج طظ ظساء ورجال لظحارك وظساعط طسًا شغ 

تبئغئ دور المرأة أجاماسغًا وجغاجغًا بالظصاش والتعار المظاب والمبمر وخعًق الى طثرجات تدع آلغات وخطط 

طســـاصئطغئ بما غتصص خطعة ظعسغئ طعمئ الى اقطام شـــغ صداغا المرأة والاغ أخثت جمغساظا سطى ساتصعا 

طظث تأجغســـعا شغ تجغران ٢٠٠٤ اقرتصاء بالمرأة شغ حـــاى المغادغظ بثءًا طظ رشع طســـاعى وسغعا بماعغئ 

تصعصعـــا واجـــاتصاصاتعا المرتطغئ واقجـــاراتغةغئ ، وأذ ظةامع الغعم شـــغ عثا المآتمر (المـــرأة طظ أدوار 

المةامع الى السغاجـــئ) أظما ظةامع سظث سائئ باب جثغث ظطرصه بصعة ووسغ لظسجز طظ طحـــارضئ المرأة شغ 

ضاشئ المةاقت التغاتغئ وباقخص شغ التغاة السغاجغئ.

غتثوظـــا اقطـــض ان غضعن طآتمرظا عثا اضاشـــئ ظعسغئ الى صداغا المرأة بائظغ شضرة طحـــارضاعا شغ التغاة 

السغاجغئ ضسظخر رائث وأجاجغ وشاسض ولغج عاطحغًا شغ بظاء جغاجات الثولئ والصغادة وسمطغئ خظع الصرار 

بما غتصص الرشاعغئ لطمةامع ضضض.



 تطاعا طثغرة المحـــروع المتاطغئ رحـــا خالث بسرض طظةجات المحـــروع والتمطئ طظث سام ٢٠١٥  بالتثغث سظ 

شرغـــص التمطئ المضعن طظ ٢٥ طظزمئ طةامع طثظغ طظ حـــئضئ الظســـاء السراصغـــات وتتالش الصرار ١٣٢٥ 

وطظعةغئ سمض التمطئ الصائمئ سطى بقث تعجعات،

 اقول ظتع بظاء الصثرات ورشع العسغ بمفاعغط الظعع اقجاماسغ والثي أجاعثف ( الساططغظ/ات شغ العزارات 

والمآجســـات التضعطغئ والظاحـــطات الظســـعغات والظائئات شغ طةطج الظعاب السراصغ ضثلك الحـــابات 

المظثرذات تثغبًا شغ السمض المثظغ والسغاجغ بامضغظعظ جغاجغًا. 

الاعجـــه الباظغ شسالغات الدشط سطى خظاع/ات الصرار شغ التضعطـــئ السراصغئ فغخالعط/ن الى رؤغئ داسمئ 

لطمرأة وطساةغئئ لطظعع اقجاماسغ. 

الاعجه البالث شسالغات الاأبغر بالةمععرضالمآتمرات المعجـــسئ واقظحـــطئ اقسقطغئ التطصات الاطفجغعظغئ 

وافسقظات اقذاسغئ وظحر القشاات والمطئعسات المادمظئ رجائض سظ تصعق المرأة شغ اقطاضظ الساطئ.



بسثعا الثخعل بمظاصحئ الثراجاغظ طظ صئض الئاتث اقجااذ المساسث الثضاعر طتمعد سجو تمثو طثاص شغ  

السطعم السغاجغئ وطساسثه الثضاعر سئث الضرغط الةربا 

أذ تظـــاوق شغعا تصغمًا لعاصع طحـــارضئ المرأة شغ اقسعام الماضغئ ( الاتثغات والثروس المســـافادة ) طظ بط 

تتطغض طسمص لطئغؤئ اقجاماسغئ وتأبغرعا سطى المرأة وطثى تصئض المةامع لطمرأة شغ السططئ . 

وصث تط تعزغع التدعر شغ طتعرغظ لطسمض ضمةاطغع طرضجة لعضع الاعخغات والمصارتات الاغ طظ حأظعا 

تطعغر الثراجاغظ وخرجئ المةمعساغظ بالاعخغات الاالغئ: 

١. بظاء اقجاس البصاشغ لطمةامع السراصغ سظ ذرغص ادراج  طفاعغط الثغمصراذغئ ضمظ المظاعب الثراجغئ .

٢. وضع براطب أظاثابغئ ذات شسالغات اسقطغئ بشغئ الاأبغر اقوجع ولفؤات طةامسغئ طاظعسئ .

٣. الامضغظ اقصاخادي واقجاصقلغئ المالغئ تعشر طساتئ أضئر لفرص طحارضئ الظساء شغ اقظاثابات والتغاة 

السغاجغئ.

٤. التاجئ الى خظاسئ خطاب جغاجغ طآبر لطظساء غثطص طساتئ طظ الاعاخض الظاجح طع الةمععر وصادر سطى 

الاأبغر شغ الئغؤئ اقظاثابغئ.



٥. الجام اقتجاب باعشغر الثسط الضاطض لطظســـاء سطى طســـاعى المحارضئ السغاجـــغئ شغ اقظاثابات لاتصغص 

السثالئ شغ شرص الاصثم .

٦. طث جسعرالاعاخض طع الظساء والفاغات وتمضغظعظ جغاجغًا لئظاء ( جغض الظاخئات المساصئطغ ) .

٧. تحةغع الضفاءات الظسعغئ شغ تظمغئ صثرات ظساء أخرغات لجغادة المحارضئ السغاجغئ لطمرأة .

٨. وضع جغاجـــئ طســـاةغئئ لطظعع اقجاماسغ تطجم اقتجاب بئظاء صغادات ظسعغئ شغ طساعغات اسطى وتضعن 

خاتئئ صرار وعثا غاططإ (تسثغض صاظعن اقتجاب ) بماغدمظ تص الظساء السغاجغات .

٩. زغادة الئراطب اقسقطغئ الاغ تســـاعط شغ خطص وسغ ضاطض بأدوار الظساء بسغثًا سظ اقدوار الظمطغئ وتشغغر 

الخعرة المةامسغئ سظ الظساء وأدوارعظ .

١٠. وضع براطب تعسعغئ عادشئ تسئص التمطئ اقظاثابغئ تضعن ضاشغئ لثسط الظساء والاخعغئ لعظ . 

١١. تثطغص صاظعن اقظاثابات طظ ضاشئ البشرات الاغ تسغص زغادة ظسئئ الظساء الفائجات شغ اقظاثابات .

١٢. تتثغث جـــصش اقظفاق سطـــى الثساغئ اقظاثابغئ وتتثغـــث طخادرعا بما غدمظ السثالئ بغظ الةظســـغظ شغ 

الثساغئ اقظاثابغئ بالاالغ المحارضئ الضاططئ شغ التمقت اقظاثابغئ .

١٣. تعشغر جئض التماغئ والعصاغئ الضاططئ  لطظساء طظ السظش اقظاثابغ . 



١٤. تدمغظ براطب المرحتات والصعائط اقظاثابغئ طحارغع وصعاظغظ داسمئ لطظساء . 

١٥. وضع أجراءات داسمئ تمظع أجاشقل المال السام والظفعذ السغاجغ والتضعطغ شغ التمقت اقظاثابغئ

١٦. أسفاء ذوي/ات اقساصئ طظ الرجعم اقظاثابغئ (ضعتا) .

١٧. دسط المراضج الاغ تعاط بحآون المرأة وزغادة سثدعا طع تعتغث الةععد بما غسجز تتصغص اقعثاف .

١٨. ادراج طعاد تثص الظعع اقجاماسغ أباثاءًا طظ المراتض اقباثائغئ والماعجطئ .

١٩. اسادة وزارة المرأة ضعن ألشاءعا طظ أحضال الامغغج ضث المرأة .

٢٠. الجام المفعضغئ بأتخاء الظاخئغظ/ات سطى أجاس الظعع اقجاماسغ .

٢١. طراساة الامغغج اقغةابغ لطمرأة وأسائار الفائجة بأخعاتعا خارج اتاساب الضعتا .

٢٢. تتثغـــث طصاسث طثخخئ لثوي/ات اقتاغاجـــات الثاخئ بعاصع طصسث ضعتا واتث لـــضض طتاشزئ بأسائار 

السراق دائرة أظاثابغئ واتثة .

٢٣. الجام اقتجاب بعجعب تطعغر جغاجات الاظحؤئ السغاجغئ لضعادرعا التجبغئ سطى أجاس الظعع اقجاماسغ 

٢٤. طراســـاة تمبغض المرأة شغ الاسغغظ ضمعظفئ أصاراع بظســـئئ الظخش طع الططـــإ طظ اقتجاب وطظزمات 

المةامع المثظغ ووجائض اقسقم بأن غضعن سثد المراصئغظ طظاخفئ بغظ الرجض والمرأة .



٢٥ . تسجغج الثراجـــات والئتعث المئظغئ سطى اقجـــاصخاء المغثاظغ وتتطغض الئغاظات وعع طاغتااج حـــفاشغئ 

لئغاظات طفعضغئ اقظاثابات والةعاز المرضجي لفتخاء.

٢٦. السمض سطى أصرار ظســـئئ لطظســـاء قتصض سظ ٢٥٪ ضمعظفات أصاراع وطعظفات شغ طفعضغئ اقظاثابات 

وأصرار ظسئئ طتثدة ضمراصئات لطضغاظات السغاجغئ.

٢٧. تةرغط خطابات الامغغج ضث المرأة والسظش اقجري.

٢٨. اصرار السغاجات الاغ تساعط بامضغظ الظساء سطى طساعى خظع الصرار والمحارضئ الفاسطئ به.

وأخااط المآتمر باعخغئ جاطسئ صثطاعا رئغســـئ جمسغئ ظســـاء بشثاد تمبض ططثخًا لضض طصررات وطثرجات 

المآتمر حـــضرت شغـــه التدعر وضادر الةمسغئ وأضثت بأظعا جاســـسى جاعثة لارجمـــئ تطك المصارتات 

والاعخغات الى براطب سمطغئ سطى أرض العاصع ضمظ طحارغع الةمسغئ.


