
  حقوق المرأة في مؤتمر بكين 
  

ناقشت مؤتمرات آثيرة  أوضاع وحقوق المرأة وآان أهم هذه  المؤتمرات  هو المؤتمر  1995في سبتمبر 
.  1975، حيث أنعقد أول مؤتمر للمرأة فى المكسيك عام 1995العالمى الرابع للمرأة الذى عقد فى بكين عام 

وأخيرًا آان  مؤتمر بكين عام .  1985قد فى  نيروبى عام وبعدها ع.  1980والثانى فى آوبنهاجن عام 
" ، والتى آانت أهم مفاهيمه  1994هذا باالضافة الى المؤتمر العالمى للسكان والتنمية بالقاهرة عام .1995

حقوق المرأة هى جزء من " ، والذى أآد على أن  1993وأيضًا مؤتمر حقوق االنسان بفيينا عام " . تمكين المرأة 
  " .وق االنسانحق
  

ومع تتبع التطور التاريخى لالتفاقيات المعنية بالمرأة ، فسنجد أنها بدأت من مجال االخالق إلى مجال العمل 
ثم  انتقلت إلى الحديث ) حقوق المرأة فى مباشرة الحياة السياسية( ، ثم إلى مجال السياسة )المساواة فى االجور (

  . عن مؤسسة االسرة 
  

من االهتمام بمنع التمييز ضد المرأة بجميع صوره إلى االهتمام بمنع العنف ضد المرأة ، ثم  وقد تطور االمر
أبدت الوثيقة اهتمامًا   - وآما يتضح من خالل مؤتمر بكين–االهتمام بحق المرأة فى صناعة القرار ، وأخيرًا 

لمراآز صنع القرار ، و  محاربة خاصًا بتضمين وجهة نظر المرأة لدى رسم مختلف السياسات ، والنفاذ بالمرأة 
  .ظاهرة تأنيث الفقر ، وآفالة حقوق الفتاة منذ الصغر

  
وقد تطور محتوى الخطاب الدولى وحرآة المؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة مع تطور الظروف واالحوال 

م بالمرأة بوجه عام إلى المعيشية التى تعيشها المرأة فى مختلف أرجاء العالم، فقد أنتقل هذا الخطاب من االهتما
آالنساء الالتى  تتحمل مسئولية أسرها، وحقوق " مزيد من تخصيص االهتمام بحقوق نوعيات محددة من النساء 

النساء فى ظل النزاعات المسلحة، وحقوق النساء فى حالة الهجرة ، وحقوقهن فى ظل تفشى ظاهرة التطرف 
  "الخ...الدينى ،و آفالة حقوق النساء المعوقات 

  
آما أتجه االمر نحو مزيد من االهتمام بحقوق المرأة فى الريف مقابل حقوقها فى الحضر ، ونحو المرأة الفقيرة 

  .فى الحضر مقابل المرأة فى الحضر عمومًا
  

وقد جاء ضمن االعمال التحضيرية للمؤتمر أن آلما اشتدت وطأة تطبيق  سياسات الصندوق والبنك الدوليين التى 
ارها ماليين الفقراء فى مختلف أرجاء العالم ، آلما اشتدت معاناة النساء أآثر وأآثر باعتبارهن يعانى من أث

  .المتحمالت الجزء االآبر فى مسئولية االسرة
  

واهتمت وثيقة بكين بعدد من القضايا الهامة  أولها واهمها رؤية المرأة لدى رسم مختلف السياسات بما يعنى أخذ 
عتبار عند رسم مختلف السياسات  واالستراتيجيات وآذلك عند تقييم اآلثار أو األضرار مصلحة المرأة بعين اال

التي قد تلحق بالمرأة من جراء  انتهاج سياسات بعينها تؤثر على المرأة وعلى أدوارها فى المجتمع ، وهذا االمر 
حتها بعين االعتبار مرهونة دائمًا لصيق  الصلة بقضية نفاذ المرأة فى صنع القرار ففكرة أخذ رؤية المرأة أو مصل

بفكرة تمثيلها فى مؤسسات الدوله  والتمثيل العادل لها داخل دوائر صنع القرار ، ألن هذا هو الكفيل بنفاذ رؤيتها 
ومشارآتها فى صنع القرار ، التى يوآل اليها مهمة رسم السياسات وبلورة التوجهات العامة الحاآمة ألداء 

  .مختلف المؤسسات
  

وتولى . هذا وتبدى الوثيقة قلقها بشأن تزايد عدد النساء الالتى يعشن فى فقر مدقع فى مختلف مناطق العالم 
اهتمامًا خاصًا بالنساء الفقيرات فى الريف، حيث تؤآد على أن فقر نساء الريف ونساء المناطق النائية يبدو 

على االقل من بين مليار فقير فى المناطق  %60واضحًا وأآثر حدة حيث تشير الوثيقة إلى أن المرأة تشكل 
  .الريفية من العالم

  
وتربط الوثيقة بين زيادة معدالت الفقر وبين انتهاج عدد متزايد من الدول النامية لسياسات التكيف الهيكلى ، 
ومن  وتؤآد أن تلك السياسات التى يتم التوسع فى تطبيقها تصيب القطاعات االضعف فى المجتمع بأضرار بالغة،

  .بين تلك القطاعات النساء والمهمشين 
  

وتشير إلى ان أثقال آاهل االقتصاديات النامية يتم أيضًا . آما تربط الوثيقة بين الفقر وظاهرة الديون الخارجية 
  .تحت وطأة الديون الخارجية وتزايد نفقات التسليح



  
ه الشريحة تتعرض  إلى تميز ومؤثرات بالغة آما تولى وثيقة بكين اهتمام خاص بحقوق الفتيات وتؤآد على أن هذ

  .االهمية تؤثر على وعيهن وهويتهن فى ضوء التقسيم الشائع لألدوار بين الجنسين
  

وبالرغم من القدر الكبير من التماثل فى العديد من  المشاآل التى تعانى منها النساء إال ان مناقشات المؤتمر 
ولعل هذا االختالف يعود إلى . ينتمين الى مجتمعات وثقافات مختلفة  أظهرت اختالفات فى توجهات النساء الالتى

النسق االجتماعى فى آل دولة  ،والذى يؤدى الى اباحة حقوق معينة للمرأة فى مجتمع ما ، على حين ال تسمح 
  .باباحته فى مجتمع آخر

  
ة ومختلفة الرؤى فى المؤتمر هى وآانت أهم القضايا الخالفية فى ضوء وثيقة بكين التى اثارتها مجموعات متنوع

: -  
  
  قضايا الصحة االنجابية          -
  
  .حقوق الفتيات فى سن مبكرة باعتبارهن أآثر عرضة لالستغالل الجنسى والعنف والدعارة         -
  
  .حق المرأة فى تقرير مصيرها فيما يتعلق بجسدها من زاوية االنجاب والفواصل الزمنية بينه         -
  
  .المساواة فى الميراث         -
  
  .واثر االحتالل والسيطرة االجنبية على وضعية المرأة          -
  
  .أثر سياسات اعادة الهيكلة على المرأة         -
  
  
  
  

وفى النهاية نحن نؤآد على أن  مشاآل وقضايا النساء ليست منفصلة عن مشاآل المجتمع بأآمله ، ومن ثم يجب 
رأة فى اطار نظرة أشمل لقضايا المجتمع آكل ، دون أن ينفى ذلك ادراآنا العميق بأن معاناة النظر لقضايا الم

  .المرأة هى أآثر اتساعًا وعمقًا فى ظل مجتمعاتنا المتخلفة والفقيرة
  

لذلك فإن آفاحنا من أجل تحسين أوضاع النساء فى بالدنا مرتبط باألساس بتطبيق سياسات بديلة عادلة اجتماعيًا 
  ح للفقراء والمهمشين نصيبًا فى الثروة والمشارآة ، بل أن واجب الدولة أن تحفز وتساعد هذه الفئات تتي

االجتماعية على التقدم وان تراعي وتكفل حقوقهم وتدعم مؤسساتهم ، وفى نفس الوقت فإن واجبنا آمنظمات غير 
دفاع عن مصالحهم عبر تشكيل جمعيات حكومية ومجموعات نشطة أن نقوم بتوعية هذه الفئات آي يتمكنوا من ال

وروابط تدافع عن حقوقهم وتمكنهم من المشارآة فى اتخاذ القرارات وادارة شئون حياتهم ، أننا جميعًا مطالبون 
  .بالعمل مع هؤالء من أجل وطن ننعم فيه بالعدل والحرية 

 


