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  بيان للنشر الفوري صادر عن

  "شمس"مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

  لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي 

”المرأة كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرها يبيت الرجل في الظالم"  
"شكسبير "  

 
المجتمعات العربية التي عانت الـويالت مـن        ف ،اقف بخشوع أمام تضحياته   يو نضال المرأة العربية،     "شمس" مركز   ييحّي

 .أسس لنهضة صحيحة، لتعويض ما فاتهـا       بناء   إلىالبدء  في  هي أحوج ما تكون     د والقهر، وسحق لكرامة اإلنسان،      االستبدا
ا، ونطاقها في الجوانب المختلفة للواقع االجتماعي تقف كمؤشر أساسي على وضع المرأة ومشكالته             المرأة   إن درجة مشاركة  

شاهده من  ييتعجب اآلن مما    ،النساء في ميادين التحرير العربية      ويتابع من كان يشاهد  ف.ومكانتها وقوتها وتمكنها في المجتمع    
لجان و،الدسـتور   تعديلانلج،أو  سواء في مواقع صنع القرار  اتالثور  مرحلة ما بعدفي لدور المرأة  غير المبرراإلقصاء
  .فارتد الربيع العربي على النساء خريفاً.الخ... الوطني، الحوار
غياب وضعف الديمقراطية على مستوى أنظمة الحكم فـي المنطقـة العربيـة وانعـدام التقاليـد         إن   "شـمس "مركز  يؤكد  

ضعف ثقافة  ،وهيمنة الثقافة األبوية  و ،ر السياسي غياب االستقرا و ،عدم احترام حقوق اإلنسان   و،  الديمقراطية في بعض دولها   
توظيـف الخطـاب    و ،وسائل اإلعـالم  لبعض  والدور السلبي    ،عدم تكافؤ الفرص  و، األمية   يتفشو ،حقوق المرأة لالمناصرة  

 ،ري وبروتوكولها االختيا  "سيداو"عدم مصادقة بعض الدول العربية على اتفاقية        و ،، وقصور التشريعات  وانتشار الفقر ،الديني
 فـي بنـاء     ألخـذ دورهـا    العربية   أمام المرأة   عائقاً  كلها معيقات تقف    ،مة التشريعات الوطنية لالتفاقيات الدولية    ئعدم موا و

    .مجتمعها
 تعزيز مشاركة المرأة في صـنع القـرار       "ميثاق  على  فلسطينياً    فصيالً    13على الرغم من توقيع      أنه و  "شمس" مركز   ركّيذ

 العـشائرية،   فيـه ، في الوقت الذي تتعزز       الفلسطينية لحضور النسوي في األحزاب   ل ملحوظاً   اًضعف هناك   فما زال  "السياسي
ن مشاركة المرأة في صنع القـرار الـسياسي ال          إويقيناً ف .وتراجع الثقافة والفكر التقدمي   افتها المناهضة لمشاركة المرأة،     وثق

في نشاط مؤسسات المجتمع    دورها الفاعل   ما تنسحب أيضاً على     المحلية،إنركتها في االنتخابات التشريعية و    تقف عند حد مشا   
وسائل اإلعالم المختلفة وسـائر تكوينـات المجتمـع         والمدني التي تسهم في بناء المجتمع كاألحزاب، النقابات، الجامعات،          

  .المدني
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مكـتمالً  اإلصالح  ن أن يكون    ال يمك  إلى فعل اإلصالح، ف    الحديث عن اإلصالح السياسي    باالنتقال من    "شمس" مركز   يطالب
ما لم يتم فحص وتحليل واقع اإلصالح السياسي المطلوب، من وجهة نظر نسوية تنظر وتحلل أوضاع النساء وغيرهن من                   

لـف مراحـل ومـستويات الفعـل     الفئات المهمشة والمستضعفة األخرى لتحقيق أوسع قدر من مشاركة هذه الفئات في مخت            
 المجتمعات   فيه قررتي الشأن العام ال يمكن لها أن تكون في أحسن أحوالها في الوقت الذي                إن مشاركة المرأة ف    .السياسي

 وانتهـاك عي الفضيلة، هي مجتمعات تمارس ظلم منهجـي  ّدالتي ت  المجتمعات،هذهدفع الثمنت أن على المرأةالمحافظة أن 
  .لمرأة لحقوق امنظم

  
اغاً ونحن في مطلع األلفية الثالثة أن ننـشغل فـي حـوار بيزنطـي               لم يعد مقبوالً وال مستس     على أنه    "شمس"مركز  يشدد  

تجاوزته اإلنسانية والمجتمعات الديمقراطية من قبيل هل نسمح للمرأة بالمشاركة في العمل السياسي؟ وهل النساء صـالحات           
مـا   في إدارة شؤون بالدها، قدمة المرأة في العديد من المجتمعات  مراكز مت فيهففي الوقت الذي تبوأت     إلدارة الشأن العام؟    

وما إذا كان يجوز لهـا      ،  وحدهاة أن تقود سيارة أو حقها بالسفر        زلنا ندور في حلقة مفرغة بجدال ال طائل منه بأحقية المرأ          
لماذا هـذا   : وإال فالسؤال .أو أن المطالبة بحقوقها هي بدعة وأفكار غربية        ، الداخلية ئيةمالبس النسا ال  تعمل في أماكن بيع    أن
  .إلخفاق السياسي في حل قضايا األمة والرجل الذكر هو صانع القرار األوحد في هذه البقعة الممتدة من القهر إلى القهر؟ا
  

 اإلسـرائيلي العربية تحت االحـتالل  و  الفلسطينيةالممارسات الالانسانية التي تتعرض لها المرأة     وبشدة  " شمس"مركز  يدين  
 1949سيما اتفاقيات جنيـف لعـام     عامة وحقوق المرأة خاصة، وال اإلنساناقيات حقوقاالتفاقيات الدولية واتفالذي ينتهك 

، 1967 لعـام   اإلضـافي  وبروتوكولها1951الالجئين لعام الخاصة بوضع تفاقية ال، وا1977لعام  اإلضافيوبروتوكولها 
ومن هنـا يطالـب     ،  1999تياري لعام   ، وبروتوكولها االخ  1977 أشكال التمييز ضد المرأة لعام        القضاء على جميع   واتفاقية

بما في   .المركز منظمة األمم المتحدة والمجتمع الدولي بلجم حكومة االحتالل وإلزامها باحترام االتفاقيات والمعاهدات الدولية             
   . حول المرأة والسالم واألمن 1325قرار مجلس األمن الدولي رقم ذلك 

   

  "انتهى"


