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 ) السيداو(المرأةاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد  بأهميةتنمية الوعي 

 )دور وسائل االعالم ومنظمات المجتمع المدني(

  ةء على كافة اشكال التميز ضد المرأاهمية اتفاقية القضا

االنسان تركز على حقوق اتفاقية عالمية ) السيداو(،  المرأة ضد التميز اشكال كافة على القضاء اتفاقية تعتبر
تحقيق المساواة في الحقوق ووضع التوجيهات  وتعنى هذه االتفاقية بالعالم . في لمرأة والقضايا المتعلقة بها ل

تاا  خطوات للموةة لتحسي  وضع للدول التي تصادق على االتفاقية التضع خطة عمل ، فهي للوصول إليها
المرأة في دةاتيرها الوطنية أو دلاج لبدأ المساواة بي  الرجل وإ ل  خالل،  ضدهاالمرأة ووضع حد للتمييز 

كرةت كافة الحقوق وليس جزء لنها حيث تضمنت لجموعة ل  هذه االتفاقية  كما ان  .تشريعاتها األخرى
 .وحقوق المرأة الريفية الحقوق السياةية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ت المجتمع المدني ليست بجديدة فقد ناضلت لنظما المرأةان قضية حقوق ف بيانا بالنسبة لعالمنا العر
في ، ولع انه ل  المالحظ حصول تقدم لى جنب بغية تحقيق المساواة بي  الجنسي  ا والناشطي  جنبا

االجتماعي، والعمل على تحقيق المساواة بي  الجنسي ، لثل التحسينات في تعليم  بالنوعمؤشرات الااصة ال
لؤشرات  حيث تراجعت وتشكل تحديا كبيرا في المنطقة، إال أن الهوة بي  الجنسي  ال زالت قائمة   ،ناثاال

را رئيسيا خالل الثورات ودلعبت  العربية ةأالمرولع ان  .مشاركة االقتصادية والسياةيةفي ال المرأةتمكي  
ة وتعديل الدةاتير لتتالءم لع المعايير القواني  الوطني العربية ل  خالل الدعوة لحقوقها والمطالبة بإصالح

 ال زالت او تركت على الهوالش.   المرأةاال ان حقوق   (السيداو)الدولية وعلى راةها اتفاقية 

ال  لك  هذا االلر  ،وانفا  احكالها عليها للتوقيع والتصديق  اهمية التوعية بهذه االتفاقية والسعي تأتيل  هنا 
في متصلة بالتقاليد والمعتقدات والسلوكيات الموروثة لنها الو وبات والعوائقجه العديد ل  الصعيوازال 

التداد لنسب العائلة ولورد اةتثمار  الرجلواالعتقاد بان  الرجل على المرأة، بما يؤدي الى تفضيل لجتمعاتنا 
قات بي  الجنسي  العوالل الثقافية التي تؤثر في العالالى  باإلضافة.  ادي لها لما يكرس التمييز ويديمهل

األحكام المسبقة القائمة على األنماط االجتماعية ، ووجود في األةرة والمجتمعوتوزيع االدوار فيما بينهما 
ووجود بعض المواد  والتشريعات  بعدم لالئمة بعض القواني  ةالعوائق المتعلق ،وهناك والتحيز بي  الجنسي 

 . شاكل االقتصادية والسياةيةاضافة الى الم التي تعزز التمييز ضد المرأة

لحماية الهالة والرئيسية  ر المنظمات غير الحكولية واالعالم ل  االليات الوطنية وللقيام بهذا االلر تعتب
االليات لع وتعمل هاتان االليتان جنب الى جنب   ،ة بشكل خاصأبشكل عام وحقوق المر حقوق االنسان 

اشاعة لبادئ حقوق  ل  اجل وطنية لحقوق االنسان وغيرها ات لؤةسخرى ةواء كانت اليات حكولية او اال
 .في المجتمع وحماية هذه الحقوق ل  االنتهاك للمرأة االنسان

 دور منظمات المجتمع المدني
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اال انعه يعتبعر  باإلضعافةيعد المجتمع المدني حاليا احد المكونات الرئيسية  لكل لجتمعع يوصعب بالعديمقراطي، 
طنية في تعزيز حقوق االنسان حيث يقع على عاتقه دور اةاةي يتمثل فعي االةعهام الفععال احد اهم االليات الو
احعد لادلعة المجتمعع بشعكل ععام ، كمعا انعه يععد والكاناتعه  ق التقدم ل  خعالل اةعتادام قدراتعهفي التنمية وتحقي

  .لدى احترام الدول لحقوق االنسان المؤشرات التي تستادم لقياس

 إلنشاء ها دعموواالجتماعية و الثقافية  االقتصاديةان تراجع دور الدولة في الميادي  ول  ناحية اخرى ، ف
 باإلضافة الى ازدياد المساعدات المقدلة ل   ،لتقوم بأنشطة تكمل دورها حكولية غير ولؤةسات لنظمات

 تزايد على شجع الدولة، دور تكمل بأنشطة لتقوم الحكولية غير للمنظمات دوليةال والهيئات المؤةسات
 المدني المجتمع بي  الشراكات أن الدولي البنك ويعتبر.  المدني المجتمع لنظمات لتكوي  الجماعية المبادرات
 القابل واالجتماعي االقتصادي النمو تحقيق في فعالية الطرق أكثر أصبحت الااص، والقطاع والحكولة
 .لالةتمرار

 حقوق تعزيز بمجال ياتص فبعضها اهتمالاتها تتنوع كما  الحكولية غير المنظمات اختصاصات تتنوع و
 الراي حرية تعزيز أو التعذيب، لكافحة لثل بعينها حقوق بتعزيز  االخر بعضها ياتص بينما اإلنسان
 وبعضها عليها، التربية أو اإلنسان حقوق لبادئ بنشر ياتص فبعضها أنشطتها، تتنوع كما. وغيرها والتعبير
 ولالحقة لمنعها الماتصة السلطات لدى والتدخل االنتهاكات كشب لثل فحسب مايةالح بأنشطة ياتص اآلخر

 المجتمع بعموم بعضها يهتم حيث المستهدفة فئاتها تتنوع االلر وكذلك. القانونية المساعدة تقديم أو لقترفيها،
 .  الخ... والمسني  واالطفال النساء لثل لحددة فئات الةتهداف االخر يتجه بينما

 كافة على القضاء اتفاقية على التوعية في كبير دور المدني المجتمع لنظمات عاتق على يقع عام وبشكل
 ل  خالل القيام بالعديد ل  المهام  لنها :  الناس والى المشكلة الى اقرب تعتبر حيث  المرأة ضد التمييز اشكال

 على تحفظاتها لى حثها لرفعباالضافة ا  لالتفاقية واالنضمام التوقيع على الدولة حث على العمل -
 .السيداو اتفاقية

 ع  طريق لراجعة القانوني اإلصالح عمليات ياص فيما  المناطق لاتلب في العالة بالتعبئة القيام -
 ةاتالممار على الضوء وتسليط لالتفاقية لالئمتها لدى لرؤية الحكولية والبرالج السياةات

 والثقافية واالقتصادية السياةية والمجاالت اعاتالقط جميع في التمييز تسار التي والتشريعات
 .السيداو التفاقية الوطنية التشريعات الدعوة الى لوائمة بهدف واالجتماعية

 واصدار تقاريرها اعداد بهدف البيانات وجمع القاعدة لستوى على اخرى لرة الراجعة التغذية اخذ -
 .  والرجل المرأة بي  المساواة بما يكرس المحلية القواني  تعديلل  الماتلفة توصياتها

 

  ، المنظمات هذه على الملقاة االدوار اهم ل  االتفاقية انفا  لدى لراقبة عملية تعد المنطلق هذا ل 
 المقدلة المعلولات الى االلتفات الى الدول تقارير في النظر الى باإلضافة السيداو  لجنة  تقوم حيث
 تعيي  يتم انه كما.  المبلغة البلدان ل  النسائية الحكولية يرغ والمنظمات المتحدة األلم وكاالت ل 

 خالل  ل  الحكولية غير المنظمات لع لناقشات إلجراء للجنة الرةمية الجلسات خالل لحددة أوقات
 االخذ بأهمية التوعية. كما على هذه المنظمات  بلدانهم في ةالمرأ واقع ع  الظل تقارير اعداد
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 على حكولاتهم  حثو اللجنة بتوصيات بالدهم التزام لدى رصدل  خالل  قيةاالتفا لجنة بتعليقات
 بأهمية والتوعية ،االتفاقية انفا  في تقدم يتحقق لكي اللجنة أبرزتها التي الالزلة التدابير على التركيز

  .صحيحة بصورة تطبيقها حال في النساء على اإليجابي اثرها ببيان التوصيات هذه

 وتوثيقها المرأة حقوق بانتهاكات المتعلقة الشكاوى اةتقبال المنظمات هذه ستطيعت اخرى ناحية ل  -
االنتهاكات وتقديم العون والمساعدة لضحايا االنتهاكات بما في  لك  لرفع الالزلة االجراءات اتاا 

 يللتسه البالد انحاء كافة في  المرأة بحقوق لاتصة شبكات تكوي  الى والسعي  ،المساعدة القانونية
 قاعدة توةيع، ل  خالل باالتفاقية وتوعيته  واقعه  وتلمس  شكواهم وتلقي النساء على الوصول
 تعمل التي للمنظمات الجهود تنسيقب و لك المنظم، الجماعي العمل وتعزيز المرأة بحقوق المهتمي 

 .  فاعلية اكثر لنتائج اهب والتوعية ةالمرأ حقوق تعزيز لجال في
 االصالح لراكز لثل نساء بها يتواجد ان يمك  التي والمراكز وللمؤةسات لاللاك  بالزيارات القيام -

 واقع على والوقوف، ...  المسني  ودور االيواء ولراكز الرعاية ودور بالنساء الااصة والتأهيل
 .لالتفاقية لالئمتها ولدى حقوقه 

 بها، تقوم التي االنشطة في هاآرائ ع  للتعبير أكثر فرص المرأة منحب المنظمات هذه قيادات قيام  -
لنها  القيادية وباألخص المستويات كافة وعلى المدني المجتمع لؤةسات في المرأة لشاركة وضمان

 يسهم ماب القرارات واتاا  البرالج، وضع عند االعتبار في االجتماعية الفئات لاتلب آراء يضع لما
 المتعلقة والمشاريع البرالج تبني خالل  ل المرأة ضد التمييز ونبذ  المساواة ثقافة ترةيخ في

  .باالتفاقية
 اداء ل  ليتمكنوا خبرتهم وتعميق المهارات واكسابهم والياتها االتفاقية على فيها العاللي  قدرات بناء -

 .فعالة بطريقة لهالهم
 وفق ليي لإلعال الحرفي األداء تطوير بهدف باالتفاقية وعيهم وتنمية االعالم في العاللي  قدرات بناء -

 ثقافة نشر في تساهم التي المواد وإنتاج االجتماعي ، النوع اةاس على والمساوة المرأة حقوق روح
 على  تفاقيةاال لضالي  نشر على التركيز إلى ودعوتهم بها، الوعي وتنمية للمرأة اإلنسان حقوق
 .التمييز وعدم المساواة لفاهيم لقدلتها وفي لمك  نطاق أوةع

 وبناء الحكولية للجهات التدريب توفير وحتى  التقارير اعداد كيفية على الناشئة اتالمنظم تدريب -
 ورؤةاء الرأي وقادة لاتلب الفئات تضم عمل وورش لندوات المنظمات عقد خالل ل  القدرات

 في تكالل إيجاد على  وتعتمد ككل تعزيز حقوق المراة  تادم لشتركة برؤية للاروج المنظمات
 واخد والدولي واالقليمي الوطني المستوى على الجيدة الممارةات لشاركة لخال ل  األدوار
 والمؤتمرات العمل ورش عقد خالل ل  بها والتوعية االتفاقية انفا  لراقبة في لنها المستفادة الدروس
 وتبادل التفاهم لذكرات توقيعو وحقوقها المرأة بقضايا االهتمام في تشترك التي للمنظمات واللقاءات
 .   الابرات

لؤةسات حكولة وقطاع عقد البرالج التدريبية والتثقيفية وورش العمل لماتلب الفئات المستهدفة ل   -
اعداد االدلة التدريبية على ولحالي  ..، اضافة الى  معلمي  وقضاةخاص ولؤةسات وطنية ك

 .االتفاقية 

 التعليمي، النظام داخل لجنسي ا بي  النمطية الصور إزالةوالمطالبة ب المدرةية المناهج  لراجعة -
 في والمساواة العائلية الحياة في المساواة قدم على هي ولسؤولياتهم الجنسي  كال أن بذلك لؤكدة
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 المواد في  االتفاقية في المتضمنة المرأة حقوق ولفاهيم ولبادئ قيم ل  خالل السعي الى دلج الحقوق
 ل  االلر نهاية في كثيرا يسهم لما للمرأة اإلنسان حقوقلع  عالقة في بالطال يجعل لما ، الدراةية
 .ولمارةتها بها واإليمان ، عنها والدفاع المرأة حقوق الحترام تأهيلهم

 االتفاقية بإنفا  المتعلقة المعلولات توفير في تسهم المرأة بحقوق خاصة وطنية بيانات قاعدة تأةيس -
 بقضايا العام الوعي رفع إلى تهدف التي والبرالج النشاطات وتنفيذ لتصميم كأةاس الةتادالها

 . المجتمعية القطاعات ولماتلب المرأة

 ل  والجالعات المدارس لطلبة  الجماعي العمل لؤةسات إلى واالنضمام التطوعية، الثقافة تعزيز  -
وتنفيذ البحوث والدراةات والمسوحات المتعلقة  المرأة بحقوق المتعلقة والفعاليات االنشطة عقد خالل

 .     المرأةحقوق ب

 اهم ل  تعد النها فيها توجد ال التي البلدان في االنسان لحقوق الوطنية المؤةسات إلنشاء الدعوة -
 لعها التعاون المدني المجتمع لنظمات وتستطيع االنسان حقوق وحماية لتعزيز الوطنية االليات
  . تحييدهم يتم ان دون اهدافها لتحقيق

 

 

 

 دور وسائل االعالم 

ائيات ولؤةسات االعالم الجماهيري د شهد االعالم تطورا للحوظا بقوة  فقد برزت العديد ل  الفضلق
الثورة الى  باإلضافةالمستقلة ل  ا اعة وتلفزيون وصحب الى جانب انتشار االعالم االلكتروني والمدونات 

 األخرى ع  تاتلب صائصخ ل  به تتميز لا اإلعالم وةائل ل  وةيلة ولكل .الكبيرة في نظام االتصاالت
ل  هنا  ، غيرها ل  أفضل بشكل المجتمع شرائح ل  لا شريحة لااطبة ل  يمكنها و أهميتها لها يجعل لما
 االعالمجنب الى جنب لع  والمقروءةمرئية والمسموعة ان الدور الذي تلعبه وةائل االعالم الماتلفة الف

التي نسقطها  وآرائناتكوي  وتشكيل قيمنا االجتماعية  ي ورئيسي ولؤثر لدرجة كبيرة فيةدور اةا جتمعيالم
بشكل  المرأة االنسان بشكل عام وحقوق الماتلفة ولنها القضايا الااصة بحقوق  والقضاياعلى المواضيع 

 .وتعزيز المساواة بي  الجنسي  ةالمرألحقوق قوية للدعوة  الية واداة يعتبر االعالم لذلك ،خاص 

اشكال التمييز ضد كافة مك  ان يقوم بها االعالم في لجال التوعية باتفاقية القضاء على عدد االدوار التي يتوت
ول  ناحية اخرى نستطيع ان نقول ان  .فهناك الدور التوعوي العام  والدور الوقائي والدور الرقابي  المرأة

لاتلب المؤةسات التي  تنتجهل  خالل بعدي  : االول يتمثل بمتابعة لا  المرأةاالعالم يتعالل لع قضايا 
اصدارات هذه  ية ام لنظمات لجتمع لدني ل  خاللةواء كانت حكولية ام وطن المرأةتتعالل لع قضايا 

وهو ان يتعالل  تأثيراالمؤةسات ونشراتها وتقاريرها واخبارها الماتلفة . الا البعد الثاني وهو البعد االكثر 
 حيث يكون ها ضم  وةائل االعالم الجماهيري كمنهجوقضايا ةالمرأاالعالم لع لوضوع ورةالة حقوق 
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لصدرا يتمتع بالمصداقية بالنسبة للمعلولات ويمك  المجتمع بكافة  ليصار بذلك اعتباره المرأةلقضايا  احساة
 . حكولة ولجتمع لدني وقطاع خاص وناشطي  وغيرهم ل  العمل لعا لتعزيز انفا  اتفاقية السيداو أطيافه

وفقا التفاقية السيداو ل  خالل عملية  المرأةاالنتهاكات الااصة بحقوق ع  كشب ال  يتولى ان فعلى االعالم 
 خالل ل  يقوم االعالم بدور وقائي هام الى  لك  وباإلضافة .رصد و توثيق تلك االنتهاكات ونشرها للعالة

 العادات تغيير بهدف تاالنتهاكا حدوث تكرار ل  الوقاية تحقيق اجل ل  المرأة حقوق تعزيز التربية على 
 .للمرأة انتهاكات تشكل التي اليولية والسلوكيات

وعية باتفاقية تدف اليمك  ان تستادم ل  قبل االعالم بهونستطيع ان نسرد الكثير ل  االلثلة واالةاليب التي 
 السيداو ولنها  : 

العالمية المعنية بحقوق النشطة المحلية والوطنية واالقليمية والتابعة وتغطية التقارير واالخبار و -
المرأة بهدف التعريب باتفاقية السيداو واهميتها و التعريب باآلليات الدولية واإلقليمية والوطنية 

 لحماية هذه الحقوق  . 

تاصيص زوايا لعينة بوةائل االعالم الماتلفة  لتقديم االةتشارة القانونية للنساء فيما باص  -
 . المجتمع لدى عالة قانونية ثقافة بهدف خلق  االنتهاكات المتعلقة باالتفاقية

ولع الجهات والمنظمات المسؤولة ع   المرأةعقد اللقاءات الصحفية لع خبراء ونشطاء حقوق  -
 .االليات الوطنية لحماية حقوق المراة

الموجودة باالتفاقية  على لستوى السياةات العالة  المرأةالااصة بحقوق الصحفية عقد التحقيقات  -
او حق المشاركة السياةية او الرعاية الصحية او حقوق النساء في  للمرأةحق التعليم  لثل وضع

  . وغيرها والتأهيللراكز االصالح 

تنفيذ الحمالت االعاللية بالتعاون لع المنظمات والمؤةسات المعنية بهدف رفع الوعي باالتفاقية او  -
 لنها  لماتلب الفئات ل  المجتمع . بأجزاء

م الكاريكاتورية للتوعية باالتفاقية  حيث انها   تعبر ع  لواقب أو لضالي  لحددة توظيب الرةو  -
ويمك  ان تستادم هذه الرةوم كمداخل للنقاش، وهي طريقة لحببة ولرغوبة تترك اثرا لدى المجتمع 
وتقلل ل  حدة الرفض وفيها نوع ل  االثارة، ويمك  اةتادالها لع لاتلب الفئات، وهي إحدى 

 على لشاكلها.فيها سلط الضوء نو المرأةتي لمك  ان تقدم فيها قضايا الطرق ال

تساير الصورة للتوعية باالتفاقية حيث ان الصور  في االعالم تعتبر ل  الوةائل التي تغير االتجاه  -
 وةيلة قوية عالمية تابر قصة. ألنها

 العمل ل  خالل  المرأةقوق زيادة وعي العاللي  في االعالم بقضايا حان تقوم القيادات االعاللية ب -
 التركيز إلى والدعوة اإلعالليي  تكوي  في المتاصصة المعاهد برالج في  السيداو اتفاقية دلج على
 المجال. هذا في لتاصص جالعي إطار وتكوي  الجالعيّة األطروحات في قضاياها على

حقوق االنسان اولوية في تعزيز العالقة والثقة عند العالة بدور االعالم  و لك ل  خالل اعطاء  -
والمجتمع المدني والسلطات  االعالمتيسير وتفعيل الحوار الوطني لا بي  و  تغطياتها االعاللية

  .المعنية بحقوق االنسان وحقوق المراة  
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على المستوى  المرأةتشكيل  التحالفات االعاللية بالتعاون لع الجهات االخرى لتعزيز حقوق  -
 ثقافة نشر في اإلعالم وةائل دور تطور ولتابعة بدراةة تعنى عالليةا  لراصد انشاء ،الوطني
  . المرآة حقوق

، انترنت ، لنتديات ، صفحات اجتماعية ، المدوناتوةائل االعالم المجتمعي ل  ) تفعيل دور  -
حيث انها تسمح للقراء بالتعليق على كتابات بعضهم  في التوعية باالتفاقية ولضالينها  وغيرها ( 

ولها انتشار على نطاق واةع  اآلراءل بتبادخلق نقاش تفاعلي يسمح  ونستطيع ل  خاللها  ضالبع
 وعلى لاتلب المستويات .

 واإل اعية التلفزيونية والمسلسالت الدرالا خالل ل  للمرأة النمطية  الصورة تغيير على العمل     -
 عدة خالل ل  واألنثى الذكر  بي المساواة لبدأ تعميق بهدف  المطبوعة الصحافة خالل ل  وكذلك
 والصحة والتعليم العمل لجال لثل المجاالت كافة في المرأة حقوق على التركيز لع تناولها يتم برالج

 في المشارك المرأة لدور اإليجابية النما ج تقديم لع والترفيه للمتعة كمصدر المرأة على التركيز نبذو
 .العالة الحياة

 قضايا هي المرأة حقوق لنطلق ل  ككل األةرة لتااطب واإل اعة تلفزيونال في المرأة برالج تطوير -
 .ضوئها في إعالليا المرأة قضايا تناول يتم التي والتجزئة العزلة عنصر إلزالة لجتمعية

اتفاقية القضاء   وانفا المرأةلسيرة تعزيز حقوق  التحديات التي تواجهالعديد ل   وختالا ، ال شك في ان هناك
المجتمع بشكل عام بأهمية االتفاقية وجهل عدم الوعي واهمها ،-السيداو-ة أشكال التمييز ضد المرأةعلى كاف

 .الكثير ل  المدافعي  ع  حقوق اإلنسان وأعضاء الجمعيات النسائية والمجتمع بشكل عام باالتفاقية 

 تأثير عالقة"  انها القول ك يم حيث لترابطة تكاللية عالقة هي المدني والمجتمع االعالم بي  لا العالقة ان
 يعمل فعال لدني لجتمع إلى يستند  اعالم هو المرأة بحقوق تؤل  ثقافة يفرز الذي الفعال فاإلعالم" وتأثر
 والوقوف الحقائق وكشب المراقبة  على تقوم  قانونية اةس الى لستندة المرأة لقضايا حقوقية ثقافة خلق على
 ".  والتجاوزات االنتهاكات  ألام

 األةاس هو بالحق الوعي ل  لنطلق ان وطني واجب للمرأة  اإلنسان بحقوق والتثقيب التوعيةل  هنا فان 
 للجهود الفعال التنسيق على القائمة الحقيقية الشراكة إعمال تتطلب لسؤولية وهووترةياه ،  عمليا   إقراره في

 هذه النفا  نظمات المجتمع المدني واالعالم والااصة ول والمدنية والوطنية الحكولية القطاعات لكل الماتلفة
 احترام لدى يبي  ولقياس عالمية رؤية ل  جزءا حاليا تعتبر وانها خاصة بأهميتها الوعي ورفع االتفاقية
 . المرآة حقوق وتعزيز
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