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مﻘدمة
بﻌــﺪ ﺧمــﺲ ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ أﺣــﺪاث ﻣــا ﺳــمﻰ وقــﺖ ذاك بالربيــﻊ الﻌربــﻲ ،والــﺬي ﺗﻀمــﻦ
أيﻀــا ﻣﻈاهــر
ﺛــﻮرات واﻧﺘﻔاﺿــات ﺷــﻌﺒية أﺳــقﻄﺖ ﻋــﺪ ًدا ﻣــﻦ الﻨﻈــﻢ الحاﻛمــة ،وﺷــمﻞ ً
ﺿﻐﻮﻃــا ﻋﻠــﻰ ﺣﻜﻮﻣــات الــﺪول الــﱵ
ﻋﺪيــﺪة لﻠحــراك الســياﳼ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،ﻓرﺿــﺖ
ً
ﺟــرت ﻓيﻬــا ،وﻛان ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬا ﺗﺒــﲏ ﻣﺒــادرات ﻋــﺪة لﻺﺻــﻼح الســياﳼ .ﻣــﻦ ا�ﻬــﻢ بحــﺚ
ﻋمﻮﻣــا ،وبﺸــﺄن ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ
ﻣــاذا ﺣققــﺖ هــﺬه اﻻﻧﺘﻔاﺿــات والحــراﻛات اﻻﺟﺘماﻋيــة
ً
وﺟــﻪ الﺨﺼــﻮص .ﻓﻜمــا ﺗﺸــ� ﻛﻞ ا�ﺼــادر ﻓــﺈن ا�ــرأة الﻌربيــة ﺷــارﻛﺖ باﺟﺘﻬــاد ﻓــﻲ
ﺗﺒــﲏ ﻣﻄالــﺐ الﺘﻐيــ� والﺪﻋــﻮة إلــﻰ ﺗحقيــﻖ ﻣســﺘقﺒﻞ أﻓﻀــﻞ لﻸوﻃــان ،ﺣــﱴ أن بﻌــﺾ
الﺒاﺣثــ� أﺳــمﻮا ﻣــا ﺣــﺪث "بربيــﻊ ا�ــرأة" ،ﻓمــاذا ﺟﻨــﺖ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻛ ًﺘﻔــا
بﻜﺘــﻒ ﻣــﻊ الرﺟــﻞ ﻓــﻲ هــﺬه اﻷﺣــﺪاث ،وإلــﻰ أي ﻣــﺪى ﻛان ﻣــﻦ ﺷــﺄن الﺘﻐــ�ات وﻣﺒــادرات
اﻹﺻــﻼح الســياﳼ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ إﺣــﺪاث ﺗﻐيــ� ﻣﻮﺿﻮﻋــﻲ ﻓــﻲ أﺣــﻮال ا�ــرأة الﻌربيــة؟
ولﻺﺟابــة ﻋــﻦ هــﺬا الســﺆال ،يﻨﺒﻐــﻲ اﻹقــرار بﺄﻧــﻪ قــﺪ ﺣﺪﺛــﺖ ﺗﻐــ�ات ﻓــﻲ القﻮاﻋــﺪ
ا�ﻨﻈمــة لﺘمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات السياﺳــية ،ولﻜــﻦ الﺼــﻮرة الﻌاﻣــة لﻬــا -لﻸﺳــﻒ-
ﻇﻠــﺖ ﻛمــا هــﻲ ﻋﻠيــﻪ دون ﺗﻐيــ� ﻣحســﻮس .ﻓقــﺪ ﺧﻠﺼــﺖ باﺣثــة ﻣ�يــة ﻓــﻲ دراﺳــة
لﻬــا ﻋــام  2012إلــﻰ أﻧــﻪ "ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أن الﻨســاء ﻛﻨــا ﻣﻮﺟــﻮدات بﻜــ�ة ﻓــﻲ ا�يــﺪان
بــﻞ وقﻀــ� ليالــﻲ ﻓــﻲ الﺨيــام ،ﻓقــﺪ ﺗــﻢ ﺗﺠاهــﻞ دورهــﻦ ﻛاﻧﻌــﻜاس لﻠﻌقﻠيــة الــﱵ ﺗميــﻞ
إلــﻰ ﺗﻬميﺸــﻬﻦ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ") ،(1وﺧﻠــﺺ اﺳــﺘﻄﻼع لﻠــرأي ﻓــﻲ  2013أﺟرﺗــﻪ ﻣﺆﺳســة
ﺗﻮﻣســﻮن رويــ�ز لﻸﺧﺒــار ﻋــﻦ ﺗراﺟــﻊ ﺣقــﻮق ا�ــرأة ﻓــﻲ الــﺪول الــﱵ ﺷــﻬﺪت ﺛــﻮرات
ـاء ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻄﻼع رأي
واﻧﺘﻔاﺿــات ﺷــﻌﺒية ،وهــﻲ الﻨﺘيﺠــة الــﱵ ﺗــﻢ الﺘﻮﺻــﻞ إليﻬــا بﻨـ ً
لﻌــﺪد  336ﺧﺒــ�ًا ﻓــﻲ ﺣقــﻮق ا�ــرأة ،وﻣــﺪى اﺣــ�ام الحﻜﻮﻣــات الﻌربيــة لﻼل�اﻣــات الــﱵ
أﺷــارت إليﻬــا اﻻﺗﻔاقيــات وا�ﻮاﺛيــﻖ الﺪوليــة).(2
وﺗﻬــﺪف هــﺬه الﻮرقــة إلــﻰ رﺻــﺪ أوﺿــاع ا�ــرأة الﻌربيــة ﺧــﻼل الﻔــ�ة 2016-2011
والﺘﻐــ�ات الــﱵ ﻃــرأت ﻋﻠيﻬــا ،وﺗﻮﺿيــﺢ ا�ﻔارقــة بــ� الﺘﻮقﻌــات واﻵﻣــال ﻣــﻦ ﺟﻬــة
وﻣمارﺳــات الﻮاقــﻊ ﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى ،ﻣسﺘﺸــﻬﺪة ﻓــﻲ ذلــﻚ بﻨﺼــﻮص ﻣــﻦ الﺨﻄــاب
الرﺳــمﻲ الﻌربــﻲ ،وﻣــا ﺗحقــﻖ ﻣــﻦ إﺟــراءات وﺗﻐيــ�ات ،ﺛــﻢ ﺗﺒيــان اﻷﺳــﺒاب الــﱵ دﻋــﺖ
إلــﻰ هــﺬه ا�ﻔارقــة بــ� الﺘﻮقﻌــات والﻮاقــﻊ ،واقــ�اح ﻣﺠــاﻻت الﻌمــﻞ ا�مﻜﻨــة.
أيﻀــا ﺟــﺰء ﻻ يﺘﺠــﺰأ ﻣــﻦ الثــﻮرة« ،ﻓــﻲ بﻬﺠــﺖ قرﻧــﻲ )ﻣحــرر( ،الربيــﻊ الﻌربــﻲ ﻓــﻲ
) (1هاﻧيــة ﺷــﻠقاﻣﻲ» ،الﻨســاء ً
ﻣــ� الثــﻮرة وﻣــا بﻌﺪهــا) ،بــ�وت :ﻣرﻛــﺰ دراﺳــات الﻮﺣــﺪة الﻌربيــة ،(2012 ،ص  ،25واﻧﻈــر الﺒحــﺚ ﻓــﻲ ص ص
.216-191
) (2ﻧﺘاﺋﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻣﺘاﺣة ﻋﻠﻰ ﻣﻮقﻊ Thomson Reuters Foundation News
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ً
ﺃوﻻ :اﳌرﺃﺓ يف اﳋﻄاﺏ الرﲰﻲ العربﻲ
ازداد اﻻهﺘمــام با�ــرأة و�ورة اﻻرﺗقــاء بمﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ الحياة الﻌاﻣة ﻓﻲ الﺨﻄاب الرﺳــمﻲ
الﻌربــﻲ ﻓــﻲ الﻔــ�ة الــﱵ ﺗﻠــﺖ  2011ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﻛﻞ دولــة ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪة أو ﻋﻠــﻰ
ﻣســﺘﻮى الﺒياﻧــات الﺼــادرة ﻋــﻦ ﻣﺆﺗمــرات القمــة الﻌربيــة ،ﻓﺄﺷــار إﻋــﻼن الﺪوﺣــة الﺼــادر
ﻋــﻦ اﺟﺘمــاع القمــة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣــارس  2013إلــﻰ أهميــة ﺗحقيــﻖ ا�ســاواة واﻹﻧﺼــاف ﻓــﻲ
ا�ﺠﺘمــﻊ ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﺘ�يــﻊ ،وﺗﻀمــﻦ اﻹﻋــﻼن الــﺬي ﺻــﺪر ﻋــﻦ قمــة الﻜﻮيــﺖ الﻌربيــة -
اﻹﻓريقيــة الثالثــة ﻓــﻲ ﻧﻮﻓمــرب  2013إلــﻰ اﻻﺗﻔــاق ﻋﻠــﻰ دﻋــﻢ اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات وا�ﺒــادرات
الراﻣيــة إلــﻰ القﻀــاء ﻋﻠــﻰ الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة ،وﺳــﻦ القﻮاﻧــ� الﻼزﻣــة لحمايــة الﺸــﺒاب
وا�ــرأة .وأﺷــار بيــان القمــة الﻌربيــة ﻓــﻲ �م الﺸــيﺦ -ﻣــ� ﻓــﻲ ﻣــارس  2015إلــﻰ أهميــة
ﺿمــان ﺣقــﻮق ا�ــرأة ،وأﻛــﺪ بيــان قمــة ﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﻓــﻲ يﻮليــﻮ  2016ﻋﻠــﻰ �ورة ﺗﻮﺳــيﻊ
ﻓــرص ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة.
وﻧﻈمــﺖ الﺠاﻣﻌــة الﻌربيــة ﻓــﻲ أﻏســﻄﺲ  2015ا�ﻠﺘقــﻰ اﻷول لﻠﻔﺘــاة الﻌربيــة وﻓــﻲ ﻣــارس
 2016اﻋﺘمــﺪ ﻣﺠﻠــﺲ الﺠاﻣﻌــة "إﻋــﻼن القاهــرة لﻠمــرأة الﻌربيــة" و"الﺨﻄــة اﻻﺳــ�اﺗيﺠية
لﻠﻨﻬــﻮض با�ــرأة الﻌربيــة ."2030-2015
ً
ﺛاﻧيا :اﳌﺸارﻛة السياﺳية

ﺗﺘﻌــﺪد ﺻــﻮر ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية ،ﻣﻨﻬــا ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﻔاﺿــات
الﺸــﻌﺒية والحــرﻛات اﻻﺟﺘماﻋيــة الﺪاﻋيــة لﻠﺘﻐيــ� وا�ﻄالﺒــة بــﻪ ،وا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات
السياﺳــية ﻛا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌيــة والــﻮزارة.
ﻓﻌﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﻔاﺿــات الﺸــﻌﺒية وﺣــرﻛات الﺘﻐيــ� ،ﺷــارﻛﺖ ا�ــرأة
الﻌربيــة بﻔاﻋﻠيــة ﻓــﻲ أﺣــﺪاث الحــراك الســياﳼ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠﺘمﻌاﺗﻬــا ،ﻓقــﺪ ﻛاﻧــﺖ
راﻓـ ًﺪا أﺳاﺳـ ًـيا ﻓــﻲ الﺘمﻬيــﺪ لﻼﻧﺘﻔاﺿــات والﺘﻈاهــرات ،وﺳــاهمﺖ ﻓيﻬــا بﺸــﱴ الﺼــﻮر) ،(3ﻛمــا
قاﻣــﺖ ا�ــرأة بالﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ وﺳــاﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ا�ﺨﺘﻠﻔــة لﻨقــﻞ ﻣﻄالــﺐ ا�ﺘﻈاهريــﻦ وﺗﻮﺻيــﻞ
ﺻــﻮت ا�ﻄالﺒــة بالﺘﻐيــ� إلــﻰ الﻌالــﻢ) ،(4وﺳــقﻂ ﻣﻨﻬــﻦ ﺷــﻬيﺪات ﻓــﻲ ا�ياديــﻦ .وبﺼﻔــة
ﻋاﻣــة ،ﻓــﺈن ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة لــﻢ ﺗﻜــﻦ ذات ﻃﺒــاع ﻓﺌــﻮي أو ﻧســﻮي ولــﻢ ﺗﻨﺼــﺐ ﻋﻠــﻰ ا�ﻄالﺒــة
بحقــﻮق ا�ــرأة ،بــﻞ اﻧﺨرﻃــﺖ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠمــﻮع الﺸــﻌﱯ ﺗحــﺖ ﻣﻈﻠــة ﻣﻄالــﺐ الﺪيمقراﻃيــة
والﻌﺪالــة اﻻﺟﺘماﻋيــة والﻜراﻣــة اﻹﻧســاﻧية لــﻜﻞ ا�ﻮاﻃﻨــ�).(5
) (3ﻓاﻃمــة ﻋﻠــﻲ الﻜﺒيــﴘ» ،دور ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ الثــﻮرات واﻻﻧﺘقــال الــﻰ الﺪيمقراﻃيــة« ،ﻓــﻲ )ﺷــﺒيﺐ ديــاب وآﺧــرون:
ﻣحــررون( ،اﻻنتﻔاضــات العربيــة :مقاربــات سوســيولوجية ومقاربــات جغرافيــة )بــ�وت :دار الﻔارابــﻲ ،(2014 ،ص
ص.125-123
) (4ﻣﻦ الﻨماذج الﺒارزة ﻓﻲ هﺬا الﺸﺄن الﻔﻨاﻧة السﻮرية ﻓﺪاء ﺳﻠيمان.

) (5ﻓاﻃمة ﻋﻠﻲ الﻜﺒيﴘ» ،دور ا�رأة الﻌربية ﻓﻲ الثﻮرات واﻻﻧﺘقال الﻰ الﺪيمقراﻃية« ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛره ،ص .129
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة الﺘﻮﻧســية هــﻲ الراﺋــﺪة ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ أﻧﺸــﻄة اﻻﻧﺘﻔاﺿــة الﺸــﻌﺒية،
ﻓﻔــﻲ اﻷيــام اﻷولــﻰ لﻠثــﻮرة الــﱵ اﻧﺪلﻌــﺖ ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﻓــﻲ ديســمرب  ،2010ﻛاﻧــﺖ الﻨســاء
ﻓــﻲ ﻣقﺪﻣــة ﺻﻔــﻮف ا�ﻈاهــرات ،يقــﺪن ا�ســ�ات ،ويﻜﺘــ� ا�ﺪوﻧــات ،ويﻐﻄــ� اﻷﺣــﺪاث
ﻛﺼحﻔيــات ،ويﺸــارﻛﻦ بحيﻮيــة ﻓــﻲ الحــﻮارات ﻓــﻲ وﺳــاﺋﻞ الﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،ويﺨﺪﻣــﻦ
ﻓــﻲ ا�سﺘﺸــﻔيات ا�يﺪاﻧيــة ،ويﻌمﻠــﻦ ﻋﻠــﻰ رﻋايــة ا�ﺼابــ� .وﻋﻠــﻰ ﻣــر أيــام الﺘﻈاهــرات لــﻢ
ﺗﺘﻮقــﻒ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﺘﻮﻧســية ليــﺲ ﻓقــﻂ ﻓــﻲ الﻌاﺻمــة ،وإﻧمــا ﻓــﻲ ﻛﻞ أﻧحــاء الﺪولــة،
وذلــﻚ ﻋﻠــﻰ اﺧﺘــﻼف اﻧﺘماءاﺗﻬــﻦ وأﻋمارهــﻦ ﺣــﱴ اﻧﺘﺼــار الثــﻮرة .وبا�ثــﻞ ﻓﻔــﻲ ﻣــ�
ﻛاﻧــﺖ اﻣــرأة) (6أول ﻣــﻦ اﺳــﺘﺨﺪم ﺗﻌﺒــ� "ﺛــﻮرة" لﻺﺷــارة إلــﻰ ا�ﻈاهــرات ا�ﺘﻮقﻌــة ﻓــﻲ 25
يﻨايــر  2011ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜة الﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،وﺣثــﺖ الﺸــﺒاب ﻋﻠــﻰ الﺨــروج وا�ﺸــارﻛة.
وﻓــﻲ اليمــﻦ ،لــﻢ ﺗمﻨــﻊ الﺘقاليــﺪ القﺒﻠيــة ا�ــرأة ﻣــﻦ أن ﺗقــﻒ بﻠﺒاﺳــﻬا الﺘقﻠيــﺪي ﻓــﻲ قﻠــﺐ
الحﺸــﻮد ،وارﺗﻔــﻊ ﺻــﻮت ا�ــرأة) (7ﻣﻄالﺒًــا باﻹﺻــﻼح ليــﺲ ﻓقــﻂ باﺳــﻢ ا�ــرأة ،ولﻜــﻦ ﻣــﻦ
أﺟــﻞ ا�ﺠﺘمــﻊ اليمــﲏ ﻛﻜﻞ.
وإبــان هــﺬه اﻷﺣــﺪاث ،ﺗﺼاﻋــﺪت ﺗﻮقﻌــات ا�ــرأة الﻌربيــة ،وبــﺪا وﻛﺄن الﺼــﻮرة الﻨمﻄيــة لﻬــا
وهــﻲ ﺻــﻮرة ا�ــرأة الﺨاﺿﻌــة وا�ﻄيﻌــة والﺘابﻌــة الــﱵ ﻻ يﻌــﻮل ﻋﻠيﻬــا ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة
قــﺪ ﺳــقﻄﺖ ،ودﻋــﻢ ﻣــﻦ ذلــﻚ اﺣﺘﻔــاء الﻌالــﻢ بالﺼــﻮرة الﺠﺪيــﺪة لﻠمــرأة الﻌربيــة ،وﺗﻜريــﻢ
ﻧمــاذج ﻣﻨﻬــﻦ ﻓــﻲ ا�حاﻓــﻞ الﺪوليــة).(8
وﻛاﻧــﺖ الدســاتري والقوانــ� اﻷساســية) (9الــﱵ ﺗﻨﻈــﻢ ﺣقــﻮق ا�ــرأة السياﺳــية ،هــﻲ أبــرز
وﺧﺼﻮﺻــا ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات
ا�ﺠــاﻻت الــﱵ ﺗحقــﻖ ﻓيﻬــا الﺘﻐيــ�
ً
الﺘ�يﻌيــة والﺘﻨﻔيﺬيــة.

ﻓﻔــﻲ ﻣــ� ،ﻛاﻧــﺖ الﺒﺪايــة ﻏــ� ﻣﻮﻓقــة ﻓﺨﻠــﺖ لﺠﻨــة الﺘﻌﺪيــﻼت الﺪﺳــﺘﻮرية الــﱵ ﺷــﻜﻠﻬا
ا�ﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ لﻠقــﻮات ا�ســﻠحة ﻓــﻲ ﻓربايــر  2011ﻣــﻦ أي اﻣــرأة ،وألﻐــﻰ اﻹﻋــﻼن
الﺪﺳــﺘﻮري الــﺬي أﺻــﺪره ا�ﺠﻠــﺲ ﻓــﻲ  29ﻣــارس ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ الﻌــام ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا ا�ﻌمــﻮل
بــﻪ وﻓ ًقــا لﻠﺘﻌﺪيــﻼت الــﱵ أﺟريــﺖ ﻓــﻲ  2007ﻋﻠــﻰ الﺪﺳــﺘﻮر ا�ــ�ي لﻌــام  1971والــﱵ
ﺗﺒﻨــﺖ ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا وﺧﺼﺼــﺖ ﻋــﺪد  64ﻣقﻌ ـ ًﺪا لﻠمــرأة ،ولــﻢ يﺘحســﻦ الﻮﺿــﻊ ﻛثــ�ًا ﻓــﻲ
ﻣــﻮاد دﺳــﺘﻮر  2012الــﺬي ﺻــﺪر ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ اﻹﺧــﻮان ،ﺛــﻢ ﺟــاء دﺳــﺘﻮر  2014ليﺼحــﺢ هــﺬا
ا�ﻮقــﻒ ،ﻓﺄﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ا�ســاواة بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الحقــﻮق ا�ﺪﻧيــة والسياﺳــية
) (6أﺳماء ﻣحﻔﻮظ.

) (7الﺼحﻔية ﺗﻮﻛﻞ ﻛرﻣان الﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺟاﺋﺰة ﻧﻮبﻞ لﻠسﻼم ﻋام .2011

) (8باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ﺗــﻮﻛﻞ ﻛرﻣــان ،ﺣﺼﻠــﺖ ا��يــة أﺳــماء ﻣحﻔــﻮظ ،والســﻮرية رزان زيﺘﻮﻧــة ﻋﻠــﻰ ﺟاﺋــﺰة ﺳــاﺧا روف
لحريــة الﻔﻜــر ا�قﺪﻣــة ﻣــﻦ الرب�ــان اﻷوروبــﻲ .وﻓــازت ﺻاﺣﺒــة ﻣﺪوﻧــة »ﻋﺰيﺰﺗــﻲ ياﺳــم�« الســﻮرية ﻋﻠــﻰ ﺟاﺋــﺰة ا�ﻮاﻃــﻦ
اﻹلﻜ�وﻧــﻲ الــﱵ ﺗمﻨحﻬــا ﻣﻨﻈمــة ﻣراﺳــﻠﻮن بــﻼ ﺣــﺪود.

) (9اﻧﻈــر :الﺘقريــر الــﺬي ﺻــﺪر ﻋــﻦ ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻓربايــر  2016بﻌﻨــﻮان »ا�ــرأة ﻓــﻲ الﺪﺳــاﺗ� الﻌربيــة :بيــان
با�ــﻮاد الــﱵ ﺗﻬــﻢ ا�ــرأة ﻓــﻲ دﺳــاﺗ� الــﺪول اﻷﻋﻀــاء ﻓــﻲ ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة«.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﻧﺼــا يﺸــﺠﻊ ﻓيــﻪ الﺪولــة ﻋﻠــﻰ اﺗﺨــاذ
واﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة ،وأﺿــاف ً
ـﺒا ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﻨيابيــة )ا�ــادة ،(211
الﺘﺪابــ� الﻜﻔيﻠــة بﻀمــان ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﺗمثيـﻼً ﻣﻨاﺳـ ً
وﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﺸــﻌﺒية ا�حﻠيــة )ﻧســﺒة الربــﻊ  -ا�ــادة  ،(180وﻓــﻲ ﺗﻮلــﻲ الﻮﻇاﺋــﻒ الﻌاﻣــة
ووﻇاﺋــﻒ اﻹدارة الﻌﻠيــا ﻓــﻲ الﺪولــة والﺘﻌيــ� ﻓــﻲ الﺠﻬــات والﻬيﺌــات القﻀاﺋيــة دون ﺗميــ�
ﺿﺪهــﻦ )ﻣــادة  ،(11ورﻓــﻊ الﺪﺳــﺘﻮر ﺣــﻖ الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ الﺠﻨســية ﻷبﻨــاء اﻷم ا��يــة
ﻣــﻦ زوج أﺟﻨــﱯ ،والــﺬي أقــره القاﻧــﻮن ا�ــ�ي ﻣﻨــﺬ ﺳــﻨﻮات ،إلــﻰ ﻣقــام الﻨــﺺ الﺪﺳــﺘﻮري
)ا�ــادة .(6

وأقــر الﺪﺳــﺘﻮر الﺠﺰاﺋــري ﻋــام  2016أن الﺪولــة ﺗﻌمــﻞ "ﻋﻠــﻰ ﺗرقيــة الحقــﻮق السياﺳــية
لﻠمــرأة وﺗﻮﺳــيﻊ ﺣﻈــﻮظ ﺗمثيﻠﻬــا ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ ا�ﻨﺘﺨﺒــة" )ﻣــادة  31ﻣﻜــرر( ،وأﻧﻬــا ﺗﻌمــﻞ
"ﻋﻠــﻰ ﺗرقيــة الﺘﻨاﺻــﻒ بــ� الرﺟــال والﻨســاء ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﺘﺸــﻐيﻞ" )ﻣــادة  31ﻣﻜــرر (2
وﺗﻌيــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻨاﺻــﺐ ا�ســﺌﻮلية ﻓــﻲ الﻬيﺌــات واﻹدارات الﻌمﻮﻣيــة.
وﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى قوانــ� اﻻنتﺨــاب ،ﻧــﺺ قاﻧــﻮن اﻧﺘﺨابــات ا�ﺠﻠــﺲ الﺘﺄﺳــيﴘ بﺘﻮﻧــﺲ ﻋﻠــﻰ
ﻣﺒــﺪأ ا�ﻨاﺻﻔــة والﺘﻨــاوب بــ� الرﺟــال والﻨســاء ،وﻛان ﻣــﻦ ﺷــﺄن ذلــﻚ أن ﺣﺼﻠــﺖ ا�ــرأة
ﻋﻠــﻰ ) (%29ﻣــﻦ ﻣقاﻋــﺪ ا�ﺠﻠــﺲ) ،(10وﺧﺼﺼــﺖ بﻌــﺾ الــﺪول
ﺣﺼﺼــا "ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا"
ً
لﻠمــرأة ،ﻛان ﻣﻨﻬــا اﻷردن الــﺬي ﻧﺼــﺖ ﺗﻌﺪيــﻼت قاﻧــﻮن اﻧﺘﺨابــات الﺒﻠﺪيــات الﺼــادر ﻓــﻲ
ﺳــﺒﺘمرب 2011ﻋﻠــﻰ زيــادة ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ الﻨســاء ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﺒﻠﺪيــة ﻓيــﻪ ،ورﻓﻌﻬــا ﻣــﻦ
) (%20إلــﻰ ) .(%25وا�ﻐــرب الــﺬي ﻋــﺪل قاﻧــﻮن اﻧﺘﺨابــات ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب ﻓــﻲ أﻛﺘﻮبــر
 ،2011ليﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ �ورة أن ﺗﻀــﻢ قﻮاﺋــﻢ ال�ﺷــيحات ﻓــﻲ دواﺋــر ا�ســﺘﻮى الﻮﻃــﲏ
ـﻮا يﻨﺘﺨــ� وﻓ ًقــا لﻨﻈــام القﻮاﺋــﻢ وقﻮاﻋــﺪ الﺘمثيــﻞ الﻨســﱯ.
ﺳــﺘ� ﺳــيﺪة ﻣــﻦ أﺻــﻞ  395ﻋﻀـ ً

وأﺻــﺪرت الﺠﺰاﺋــر قاﻧﻮ ًﻧــا لﻼﻧﺘﺨابــات ﻓــﻲ يﻨايــر  2012ﻧــﺺ ﻋﻠــﻰ زيــادة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة
ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﻨيابيــة بﻨســﺒة ﺗــ�اوح بــ� ) (%20و ) (%50وذلــﻚ ﻓــﻲ اﻧﺘﺨابــات ﻣﺠﻠــﺲ
الﻨــﻮاب ،وبــ� ) (%30و ) (%35ﻓــﻲ اﻧﺘﺨابــات ا�ﺠالــﺲ الﺸــﻌﺒية ﻓــﻲ الﻮﻻيــات ،و )(%30
ﻓــﻲ اﻧﺘﺨابــات ا�ﺠالــﺲ الﺒﻠﺪيــة ،وقــ� الحﺼــة اﻷﺧــ�ة ﻋﻠــﻰ بﻠﺪيــات ﻋﻮاﺻــﻢ الﻮﻻيــات،
وﺗﻠــﻚ الــﱵ يﺰيــﺪ ﻋــﺪد ﺳــﻜاﻧﻬا ﻋﻠــﻰ  20ألــﻒ ﻧســمة).(11
ﺗﺒﻌــا لﺸــﻜﻞ الﻨﻈــام اﻻﻧﺘﺨابــﻲ ،ﻓﻔــﻲ اﻧﺘﺨابــات
وﻓــﻲ ليﺒيــا ﺗراوﺣــﺖ ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ً
ا�ﺆﺗمــر الﻮﻃــﲏ الﻌــام ﻓــﻲ  ،2012وﺻﻠــﺖ ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة إلــﻰ ) (%15بﻮاقــﻊ 31
اﻣــرأة ﻣــﻦ أﺻــﻞ  200ﻋﻀــﻮ ،ويرﺟــﻊ ذلــﻚ إلــﻰ اﺷــ�اط القاﻧــﻮن ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺪأ ا�ﻨاﺻﻔــة
والﺘﻨــاوب ﻓــﻲ القﻮاﺋــﻢ اﻻﻧﺘﺨابيــة ،ويﺆﻛــﺪ ذلــﻚ أﻧــﻪ بالﻨســﺒة لﻠمقاﻋــﺪ الﻔرديــة ﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ
) (10هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة» ،ا�ــرأة والربيــﻊ الﻌربــﻲ« ،ﻓــﻲ هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة )ﻣحــرر( :ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمقراﻃيــة) ،القاهرة:
ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربية ،(2014 ،ص .157

) (11ﺗﻌــرض هــﺬا القاﻧــﻮن لﻠﻨقــﺪ باﻋﺘﺒــاره يمــﺲ بمﺒــﺪأ ا�ســاواة ا�ﻨﺼــﻮص ﻋﻠيﻬــا ﻓــﻲ الﺪﺳــﺘﻮر ،ﻷﻧــﻪ يمــ� بــ� الﻨســاء
الﺠﺰاﺋريــات ﻋﻠــﻰ أﺳــاس اﻻﻧﺘمــاء إلــﻰ ﻣﻨاﻃــﻖ ﺟﻐراﻓيــة ﻣﺨﺘﻠﻔــة.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨابــات ﻓﺈﻧــﻪ لــﻢ ﺗﻔــﺰ ﺳــﻮى اﻣــرأة ﻣــﻦ أﺻــﻞ  84ﻣرﺷــحة ﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ اﻻﻧﺘﺨابــات ،وﺗﻜــرر
ﻧﻔــﺲ ا�ﺸــﻬﺪ ﻓــﻲ اﻧﺘﺨابــات ا�ﺠﻠــﺲ ا�حﻠــﻲ لﺒــﲏ ﻏــازي ﻋــام  ،2013ﻓمــﻊ أن هــﺬه ا�ﺪيﻨــة
ﻛاﻧــﺖ ﻣﻬــﺪ الثــﻮرة إﻻ أﻧــﻪ لــﻢ يﻔــﺰ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات ﺳــﻮى اﻣــرأة واﺣــﺪة ﻣــﻦ أﺻــﻞ  18اﻣــرأة
ﻣرﺷــحة ،وﺟﺪيــر بالﺬﻛــر أن الﻔاﺋــﺰة ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠــﻰ ) (%80ﻣــﻦ أﺻــﻮات الﻨاﺧﺒــ� ﻣحققــة
بﺬلــﻚ أﻋﻠــﻰ ﻧســﺒة لﻠﻔــﻮز ،وأﺻﺒحــﺖ ا�ــرأة الﻮﺣيــﺪة ﻓــﻲ ا�ﺠﻠــﺲ ﻣــﻦ إﺟمالــﻲ ﻣقاﻋــﺪه
الﺒالــﻎ ﻋﺪدهــا  41ﻣقﻌ ـ ًﺪا .12وﻓــﻲ الســﻌﻮدية ﺗــﻢ الســماح لﻠمــرأة بحــﻖ اﻻقــ�اع وال�ﺷــﺢ
ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات الﺒﻠﺪيــة ﻓــﻲ .2015
أﻣــا بﺸــﺄن قوانــ� تﻜويــن اﻷﺣــﺰاب ،ﻓقــﺪ ﻧــﺺ القاﻧــﻮن ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ ا�ﻐــرب واﻷردن ﻋﻠــﻰ
ﻣﺰايــا لﻠمــرأة ،ﻓﻔــرض قاﻧــﻮن اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية ﻓــﻲ ا�ﻐــرب الﺼــادر ﻓــﻲ أﻛﺘﻮبــر 2011
ال�اﻣــا ﻋﻠــﻰ اﻷﺣــﺰاب بمﺸــارﻛة الﻨســاء والﺸــﺒاب ﻓــﻲ اﻷﺟﻬــﺰة القياديــة لﻬــا بﻨســﺒة الثﻠــﺚ،
ً
واﺷــ�ط قاﻧــﻮن اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية اﻷردﻧــﻲ الﺼــادر ﻓــﻲ يﻮﻧيــﻮ  2012أﻻ يقــﻞ ﻋــﺪد
اﻷﻋﻀــاء ا�ﺆﺳســ� لﻠحــﺰب ﻋــﻦ  5000ﺷــﺨﺺ ﻣــﻦ ﺳــﺒﻊ ﻣحاﻓﻈــات ،وﻋﻠــﻰ أﻻ ﺗقــﻞ ﻧســﺒة
ﻋــﺪد الﻨســاء بيﻨﻬــﻢ ﻋــﻦ ).(%10

وﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى املمارســة السياســية ﺷــارﻛﺖ ا�ــرأة بحمــاس ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات الرب�اﻧيــة
وا�حﻠيــة ،ﻓﻔــﻲ الســﻌﻮدية أﺟريــﺖ اﻧﺘﺨابــات ا�ﺠالــﺲ الﺒﻠﺪيــة ﻓــﻲ ديســمرب  ،2015ويﺒﻠــﻎ
ﻣﺠﻠســا ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ا�مﻠﻜــة ،وبﻠــﻎ ﻋــﺪد ا�رﺷــحات ﻓــﻲ هــﺬه
ﻋــﺪد هــﺬه ا�ﺠالــﺲ )(284
ً
اﻻﻧﺘﺨابــات  979ﻣــﻦ أﺻــﻞ  7200ﻣرﺷــﺢ بﻨســﺒة ) (%14ﻓــازت ﻣﻨﻬــﻦ  20ﻣرﺷــحة.

وﻓــﻲ ﻣــ� ،وﻛﻨﺘيﺠــة ﻻزديــاد ﺗﺄﺛــ� أﺣــﺰاب اﻹﺳــﻼم الســياﳼ ،ﻓــﺈن ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة
ﻓــﻲ بر�ــان  2011لــﻢ ﺗﺘﻌــﺪ ) ،(%2والــﺬي يﻌﺘــرب ﻣــﻦ أدﻧــﻰ ﻣســﺘﻮيات ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ
الرب�اﻧــات الﻌربيــة ،وﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف ذلــﻚ ﻧﺠحــﺖ ا�ــرأة ﻓــﻲ الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ) 75ﻣقﻌـ ًﺪا( ﻓــﻲ
اﻧﺘﺨابــات ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب الــﱵ أﺟريــﺖ ﻧﻬايــة ﻋــام .2015

وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ إقــرار القﻮاﻧــ� لحقــﻮق ا�ــرأة السياﺳــية ﻓقــﺪ قيــﺪت الﺘقاليــﺪ والﻌــادات
ﻣــﻦ ﺗﻨﻔيﺬهــا ﻓــﻲ بﻌــﺾ الــﺪول ﻛاﻹﻣــارات وﺳــﻠﻄﻨة ُﻋمــان ،ويﺘﻀــﺢ ذلــﻚ ﻣــﻦ ﻣقارﻧــة ﻋــﺪد
ا�رﺷــحات لﻌﻀﻮيــة ا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌيــة وﻋــﺪد الﻔاﺋــﺰات .ﻓﻔــﻲ اﻹﻣــارات ،ﺗرﺷــحﺖ 74
اﻣــرأة ﻻﻧﺘﺨابــات ا�ﺠﻠــﺲ الﻮﻃــﲏ اﻻﺗحــادي ﻓــﻲ أﻛﺘﻮبــر  2015بﻨســﺒة ) (%22.4ﻣــﻦ ﻋــﺪد
ـحا ﻓــازت ﻣﻨﻬــﻦ ﻣرﺷــحة واﺣــﺪة ،وهــﻮ ﻧﻔــﺲ ﻣــا ﺣــﺪث ﻓــﻲ
ا�رﺷــح� الــﺬي بﻠــﻎ ) (330ﻣرﺷـ ً
اﻧﺘﺨابــات ﻋاﻣــﻲ  2006و .2011وﻓــﻲ اﻧﺘﺨابــات ﻣﺠﻠــﺲ الﺸــﻮرى  2015ﻓــﻲ ﺳــﻠﻄﻨة ُﻋمــان
ـحا) ،(13ﻓــازت ﻣﻨﻬــﻦ ﻣرﺷــحة واﺣــﺪة
بﻠــﻎ ﻋــﺪد ا�رﺷــحات  20اﻣــرأة ﻣــﻦ إﺟمالــﻲ ) (590ﻣرﺷـ ً
)(14
أيﻀــا ﻓــﻲ الــﺪورة الســابقة .
ﻋــﻦ وﻻيــة الســيﺐ بمحاﻓﻈــة ﻣســقﻂ ،وﻛاﻧــﺖ قــﺪ ﻓــازت ً
) (12هﻨية ﻣﻔﺘاح القماﻃﻲ» ،دراﺳة الحالة الﻠيﺒية« ،ﻓﻲ هيﻔاء أبﻮ ﻏﺰالة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛره ،ص .183

) (13يﻼﺣــﻆ ﺗراﺟــﻊ ﻋــﺪد ا�رﺷــحات ﻓــﻲ هــﺬه اﻻﻧﺘﺨابــات ﻣقارﻧــة باﻧﺘﺨابــات  ،2011ﺣيــﺚ بﻠــﻎ ﻋــﺪد ا�رﺷــحات 77
اﻣــرأة ﻣــﻦ أﺻــﻞ  1300ﻣرﺷــﺢ.
) (
) (14السيﺪة ﻧﻌمة الﺒﻮﺳﻌيﺪية.

8

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وﺗــربز ﻣﻔارقــة أﺧــرى بــ� ﻧســﺒة ﻧﺠــاح ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات ووزﻧﻬــا الﻨســﱯ ﻓــﻲ ﻛﺸــﻮف
الﻨاﺧﺒــ� ،ﻓﻔــﻲ اﻧﺘﺨابــات ا�ﺠﻠــﺲ الﻮﻃــﲏ اﻻﺗحــادي بﺪولــة اﻹﻣــارات ﺷــﻜﻠﺖ الﻨســاء ﻧســﺒة
) (%38.94ﻣــﻦ الﻨاﺧﺒــ� ،وﻧســﺒة ) (%48ﻓــﻲ الﻬيﺌــات اﻻﻧﺘﺨابيــة لﻺﻣــارات الســﺒﻊ ،وهــﻮ
ﻣــا لــﻢ يﻨﻌﻜــﺲ ﻓــﻲ ﻧﺘاﺋــﺞ اﻻﻧﺘﺨابــات بســﺒﺐ ﻋــﺪم ﻣمارﺳــة ا�ــرأة لحقﻬــا ﻓــﻲ الﺘﺼﻮيــﺖ.
أﻣــا بالﻨســﺒة لســﻠﻄﻨة ُﻋمــان والــﱵ بﻠﻐــﺖ ﻓيﻬــا ﻧســﺒة ﺗﺼﻮيــﺖ ا�ــرأة ) (%56.66ﻣــﻦ إﺟمالــﻲ
ا�ســﺠﻼت ﻓــﻲ الﻜﺸــﻮف اﻻﻧﺘﺨابيــة ،ﻓــﺈن ذلــﻚ يﺸــ� إلــﻰ أن ﻧســﺒة ﻛﺒــ�ة ﻣــﻦ ا�ــرأة أﻋﻄــﺖ
أيﻀــا ﻋﻠــﻰ ﺣالــة اﻹﻣــارات.
أﺻﻮاﺗﻬــا �رﺷــح� رﺟــال ،وهــﻮ ﻣــا يمﻜــﻦ أن يﻨﻄﺒــﻖ ً

وﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ﺗﻮلــﻲ ا�ــرأة �ﻨﺼــﺐ الــوزارة) ،(15يﻼﺣــﻆ بﺼﻔــة ﻋاﻣــة ﺗﺪﻧــﻲ ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ
ا�ــرأة الﻌربيــة لﺘقــﻞ ﻋــﻦ ﺧمــﺲ وزيــرات ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الــﺪول الﻌربيــة ،وﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال،
ﻓﻔــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﻛان ﻋــﺪد الﻨســاء الــﱵ ﺷــارﻛﺖ ﻓــﻲ أول وزارة بﻌــﺪ الثــﻮرة  3ﺳــيﺪات ،وزيرﺗــان
وﻛاﺗﺒــة دولــة .وﻓــﻲ ﻣــ� ﻛان الﻮﺿــﻊ أﺳــﻮأ ولــﻢ ﺗﻀــﻢ الــﻮزارة اﻷولــﻰ بﻌــﺪ الثــﻮرة ﺳــﻮى
وزيــرة واﺣــﺪة).(16

وﺗمثــﻞ ﺟيﺒﻮﺗــﻲ اﻻﺳــﺘثﻨاء الﺒــارز لﻬــﺬا الﻮﺿــﻊ ،ﺣيــﺚ ﺗﺸــﻐﻞ ا�ــرأة ) (%20ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ
ﻣﻬمــا ،ﺣيــﺚ بﻠﻐــﺖ ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ
الﻮزاريــة ،ﻛمــا ﺣققــﺖ دولــة اﻹﻣــارات إﻧﺠــازًا ً
الﺘﺸــﻜيﻞ الــﻮزاري ﻓــﻲ ﻓربايــر  2016ﺛماﻧــﻲ وزيــرات ﻣــﻦ إﺟمالــﻲ  29وزيــرًا أي ﻣــا يقــرب
ﻣــﻦ الثﻠــﺚ ﻣﻨﻬــﻦ ﺧمســة دﺧﻠــﻦ الــﻮزارة ﻷول ﻣــرة ،وﻣﺘﻮﺳــﻂ أﻋمارهــﻦ ) (38ﺳــﻨة ،وﺛﻼﺛــة
ﺗــﻢ الﺘﺠﺪيــﺪ لﻬــﻦ ﻣــﻦ الــﻮزارة الســابقة).(17
ً
ﺛالﺜا :التﻤﻜﲔ اﻻﻗتﺼادﻱ

يــ�دد ﻓــﻲ الﺨﻄــاب اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﻷﻏﻠــﺐ الــﺪول الﻌربيــة أﻧــﻪ قــﺪ ﺣــﺪث ﺗﻮﺳــﻊ ﻛﺒــ� ﻓــﻲ ﺗﻌﻠيــﻢ
ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ا�ســﺘﻮيات بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ الﺘﻌﻠيــﻢ الﺠاﻣﻌــﻲ ،وأن ا�ــرأة أﺛﺒﺘــﺖ وﺟﻮدهــا ﻓــﻲ
ﻛﻞ ﻣﺠــاﻻت الﻌمــﻞ ﻓــﻜان ﻣﻨﻬــﻦ الﻌاﻣــﻼت ﻓــﻲ الﺠﻬــاز اﻹداري ،والﻄﺒيﺒــات ،واﻹﻋﻼﻣيــات
الﺸــﻬ�ات بــﻞ وإن ا�ــرأة ﺷــﻐﻠﺖ ﻣﻨﺼــﺐ القﻀــاء ﻓــﻲ بﻌــﺾ الــﺪول ،وأﻧﻬــا اقﺘحمــﺖ ﻣﺠــال
الﻌمــﻞ الﺨــاص ﻓﺘﻜﻮﻧــﺖ ﻋﺪيــﺪ ﻣــﻦ ﺟمﻌيــات ﺳــيﺪات اﻷﻋمــال .وﻓــﻲ ﺳــياق ﻣﺘﺼــﻞ ،أﺷــار
الﺘقريــر اﻻقﺘﺼــادي ا�ﻮﺣــﺪ لﻌــام  2015إلــﻰ ازديــاد اﻻﺗﺠــاه ﻧحــﻮ ﺗﺸــﻐيﻞ ا�ــرأة.
) (15ﺟﺪيــر بالﺬﻛــر أن الســيﺪة ﻧﺰيﻬــة الﺪليمــﻲ ﻛاﻧــﺖ أول اﻣــرأة ﺗﺸــﻐﻞ ﻣﻨﺼــﺐ الــﻮزارة ﻓــﻲ الﺒــﻼد الﻌربيــة ،ﺣيــﺚ ﺗــﻢ
ﺗﻌييﻨﻬــا بﻌــﺪ ﺛــﻮرة  1958ﻓــﻲ الﻌــراق.

) (16السيﺪة ﻓايﺰة أبﻮ الﻨﺠا وزير الﺘﻌاون الﺪولﻲ وهﻮ ا�ﻨﺼﺐ الﺬي ﻛاﻧﺖ ﺗﺸﻐﻠﻪ ﻓﻲ الﻮزارة السابقة.

) (17ﺗﻀمﻨــﺖ هــﺬه الﺘﻌييﻨــات اﺧﺘيــار ﻋﻬــﻮد الروﻣــﻲ وزيــرة لﻠســﻌادة ،ولﺒــﲎ بﻨــﺖ ﺧالــﺪ القاﺳــمﻲ وزيــرة دولة لﻠﺘســاﻣﺢ،
والــﱵ ﻛاﻧــﺖ أول اﻣــرأة ﺗﻔﺘــﺢ بــاب ﺗقﻠــﺪ الﻨســاء لﻠمﻨاﺻــﺐ الﻮزاريــة ﻓــﻲ اﻹﻣــارات ﻓــﻲ  ،2004ﻓيمــا ﺗــﻢ اﺧﺘيــار ابﻨــة الـــ22
ربيﻌــاً ﺷــما ا�ﺰروﻋــﻲ ﻛﻮزيــرة دولــة لﺸــﺆون الﺸــﺒاب لﺘﻜــﻮن أﺻﻐــر وزيــرة ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ،وﻣــﻦ الﻨمــاذج الراﺋﻌــة
لــﺪور ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ اﻹﻣــارات ﻣﺸــارﻛة الراﺋــﺪ ﻣريــﻢ ا�ﻨﺼــﻮري ﻓــﻲ قيــادة �ب الﻄاﺋــرات الحربيــة الــﺬي قــام بــﺄول
ﻃﻠﻌــة ﺟﻮيــة ﺿــﺪ ﻣﻮاقــﻊ ﺗﻨﻈيــﻢ داﻋــﺶ اﻹرهابــﻲ ﻓــﻲ ﺳــﻮريا والﻌــراق ﻓــﻲ ﺳــﺒﺘمرب .2014
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺟاﻧﺒــا واﺣـ ًﺪا ﻣــﻦ ﺻــﻮرة ا�ﺸــارﻛة اﻻقﺘﺼاديــة لﻠمــرأة الﻌربيــة ،إذ يﺸــ�
إﻻ أن ذلــﻚ يقــﺪم
ً
ﺗقريــر الﺒﻨــﻚ الﺪولــﻲ ﻓــﻲ ﻣــارس  2013بﻌﻨــﻮان "ﻓﺘــﺢ اﻷبــﻮاب :ا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ�
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄقــة الــ�ق اﻷوﺳــﻂ وﺷــمال إﻓريقيــا" إلــﻰ ﻋــﺪم ﺗﺠــاوز ﻣســاهمة ا�ــرأة الﻌربيــة
ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ ﻧســﺒة ) (%23ﻣمــا يﺠﻌﻠﻬــا اﻷدﻧــﻰ ﻓــﻲ الﻌالــﻢ ﻣقارﻧــة بﻨســﺐ ) (%65ﻓــﻲ
�ق آﺳــيا و) (%59ﻓــﻲ دول ﻣﻨﻈمــة الﺘﻌــاون اﻻقﺘﺼــادي .وأوﺿــﺢ الﺘقريــر أن ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻲ قــﻮة الﻌمــﻞ زادت ﺧــﻼل الســﻨﻮات الثﻼﺛــ� ا�اﺿيــة بمﻌــﺪﻻت ﻻ ﺗﺘﺠــاوز )(%1
ـﻨﻮيا ،وأﻧــﻪ إذا اﺳــﺘمر الﻨمــﻮ ﻋﻠــﻰ هــﺬه الﻮﺗــ�ة الﻬﺰيﻠــة ،ﻓمــﻦ ا�ﺘﻮقــﻊ لﻜــﻲ ﺗﺼــﻞ ا�ــرأة
ﺳـ ً
الﻌربيــة إلــﻰ ا�ســﺘﻮى الــﺬي ﺗﺘمﺘــﻊ بــﻪ ﻧﻈ�ﺗﻬــا ﻓــﻲ الﻐــرب أن ذلــﻚ يســﺘﻐرق ﻧحــﻮ 150
ﻋاﻣــا.
ً

وأﺷــارت بياﻧــات الﺘقريــر الﻌربــﻲ ا�ﻮﺣــﺪ لﻌــام  ،2015أن ﻧســﺒة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة
ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ بﻠﻐــﺖ ) ،(%22.3وأﻧــﻪ ﺗﻮﺟــﺪ ﺗﻔاوﺗــات بــ� الــﺪول الﻌربيــة ﻓيﻬــا ﺣيــﺚ
ﺗﺼــﻞ إلــﻰ ) (%11.6ﻓــﻲ قﻄــر بيﻨمــا ﺗرﺗﻔــﻊ إلــﻰ ) (%29ﻓــﻲ ليﺒيــا والســﻮدان ،و) (%27ﻓﻲ
ﻣﻮريﺘاﻧيــا وا�ﻐــرب وﺗﻮﻧــﺲ .وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣمــا يﺒــﺪو ﻣــﻦ ارﺗﻔــاع هــﺬه الﻨســﺐ ﻓــﺈن ﻣﻌﺪلﻬــا
يﺒقــﻰ دون ﻧﺼــﻒ ا�ﻌــﺪل الﻌا�ــﻲ.
وأﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ الﺠﻬــاز ا�رﻛــﺰي لﻠﺘﻌﺒﺌــة الﻌاﻣــة واﻹﺣﺼــاء ﻓــﻲ ﻣــ� ،ﻓﺒمﻨاﺳــﺒة اﻻﺣﺘﻔــال
بيــﻮم الﻌمــال ﻓــﻲ  1ﻣايــﻮ  ،2016أﺻــﺪر ﺗقريــرًا أﺷــار ﻓيــﻪ إلــﻰ اﻧﺨﻔــاض ﻣســاهمة ا�ــرأة ﻓــﻲ
ﺗقريﺒــا ﻧﻔــﺲ ﻧســﺒة
الﻨﺸــاط اﻻقﺘﺼــادي لﺘســﺠﻞ ) (%22.5ﻣقابــﻞ ) (%70.5لﻠﺬﻛــﻮر ،وهــﻰ
ً
ا�ﺘﻮﺳــﻂ الﻌــام ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة .وأرﺟــﻊ الﺘقريــر ذلــﻚ ﻷﺳــﺒاب ﺗﺸــمﻞ ﻋــﺪم قــﺪرة ﺳــﻮق
الﻌمــﻞ ا�ــ�ي ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘيﻌاب الﻌــرض ﻣــﻦ القــﻮى الﻌاﻣﻠــة الﻨســاﺋية ،وﺗﺪﻧــﻲ اﻷﺟــﻮر،
واﻧﺨــراط الﻨســاء ﻓــﻲ الﻌمالــة ا�ﻬمﺸــة ،ودﺧــﻮل ا�ــرأة إلــﻰ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ ﻓــﻲ ﺳــﻦ ﻣﺘﺄﺧــرة,
وﻣحﺪوديــة ا�ﻬــﻦ واﻷﻧﺸــﻄة اﻻقﺘﺼاديــة الــﱵ ﺗﺘﻨاﻓــﺲ ا�ــرأة ﻋﻠيﻬــا.
أيﻀــا
إن أهميــة ﻋمــﻞ ا�ــرأة ﻻ يﻌــﻮد ﻓقــﻂ إلــﻰ أﻧــﻪ ﺣــﻖ ﻃﺒيﻌــﻲ لــﻜﻞ إﻧســان ،وإﻧمــا يرﺟــﻊ ً
لﻠﺘﺄﺛــ�ات اﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة اﻹيﺠابيــة لــﻪ ﻋﻠــﻰ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻛﻜﻞ ،ﻓقــﺪ أﺛﺒﺘــﺖ الﺒحــﻮث
أن ارﺗﻔــاع دﺧــﻞ ا�ــرأة يســﻬﻢ بﺸــﻜﻞ رﺋيــﴘ ﻓــﻲ ﺗحســ� أوﺿــاع أ�ﺗﻬــا وأبﻨاﺋﻬــا،
ﺧﺼﻮﺻــا ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ بالﺘﻐﺬيــة الســﻠيمة والﺼحــة والﺘﻌﻠيــﻢ .وﺗﺸــ� ﺧــربات ﻛﻞ ﻣــﻦ
ً
بﻨﺠﻼديــﺶ والربازيــﻞ وﺟﻨــﻮب إﻓريقيــا إلــﻰ أن ارﺗﻔــاع درﺟــة إدارة ا�ــرأة �ــﻮارد اﻷ�ة،
إﻣــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﺼﻮلﻬــا ﻋﻠــﻰ دﺧــﻞ ﻣــﻦ ﻋمﻠﻬــا ،أو بســﺒﺐ ا�ســاﻋﺪات ا�اليــة ﺿمــﻦ براﻣــﺞ
الﻀمــان اﻻﺟﺘماﻋــﻲ الــﱵ ﺗقﺪﻣﻬــا بﻌــﺾ الــﺪول ،ﻓــﺈن ذلــﻚ يﺰيــﺪ ﻣــﻦ قــﺪرة اﻷ�ة ﻋﻠــﻰ
الﻮﻓــاء باﺣﺘياﺟاﺗﻬــا اﻷﺳاﺳــية ويﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻀاﻣﻨﻬــا وﺗماﺳــﻜﻬا).(18

) (18اﻧﻈــر بﺼﻔــة ﻋاﻣــة ،اﻷوراق ا�قﺪﻣــة إلــﻰ ﻧــﺪوة »الﺘمﻜــ� اﻻقﺘﺼــادي لﻠمــرأة الﻌربيــة :الﻔــرص والﺘحﺪيــات« الــﱵ
ﻧﻈمﺘﻬــا ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة وﻣﻨﻈمــة الﻌمــﻞ الﻌربيــة� .م الﺸــيﺦ ،ﻣــ� 3-1 :ﻣــارس .2015
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ً
رابعا :التﻬﻤيﺶ اﻻﺟتﻤاﻋﻲ
ﺗﻌﺘــرب ا�ــرأة ا�ﻬمﺸــة إﺣــﺪى الﺼــﻮر الرﺋيســية ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ الﻌربــﻲ ،ويمﻜــﻦ الﺘﺪليــﻞ
ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ بالﻨﻈــر إلــﻰ وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت الﺘﻌﻠيــﻢ والﺘﻮﻇيــﻒ واﻹﻋــﻼم .وﻣــﻦ
ا�ﺆﻛــﺪ أن هﻨــاك ﻣــﺆ�ات إيﺠابيــة ﺗﺘﻌﻠــﻖ بﺘﻌﻠيــﻢ ا�ــرأة أبرزهــا ﺗحقيــﻖ ﻏالﺒيــة الــﺪول
الﻌربيــة لﻬــﺪف الﺘﻌﻠيــﻢ اﻻبﺘﺪاﺋــﻲ اﻹلﺰاﻣــﻲ ﻓــﻲ  2015باﺳــﺘثﻨاء أربــﻊ دول هــﻲ الﺼﻮﻣــال
) ،(%33وﺟيﺒﻮﺗــﻲ ) ،(%68والســﻮدان ) (%70وﺳــﻮريا ) ،(%74وﺗســاوى ﻣﻌــﺪﻻت القيــﺪ
بــ� الﻔﺘيــات والﺒﻨــ� ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة الﺘﻌﻠيــﻢ الثاﻧــﻮي ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة ﻣــا ﻋــﺪا ﺟيﺒﻮﺗــﻲ
والﺼﻮﻣــال والﻌــراق وا�ﻐــرب وﻣﻮريﺘاﻧيــا واليمــﻦ .وﺗﻮﺟــﺪ ﻓﺠــﻮة ﻛﺒــ�ة لﺼالــﺢ الﻔﺘيــات
ﻓــﻲ القيــﺪ ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ ﻓــﻲ ﺟميــﻊ دول ﻣﺠﻠــﺲ الﺘﻌــاون ﻣــا ﻋــﺪا ﺳــﻠﻄﻨة ُﻋمــان،
وﻛﺬلــﻚ ﻓــﻲ اﻷردن وﺗﻮﻧــﺲ والﺠﺰاﺋــر والســﻮدان وﺳــﻮريا وﻓﻠســﻄ� ولﺒﻨــان.
إﻻ أن هــﺬا الﺘﻄــﻮر اﻹيﺠابــﻲ ﻻ يﻐــ� ﻣــﻦ الﺼــﻮرة ا�ﺄﺳــاوية لﻠمــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣﺠــال
الﺘﻌﻠيــﻢ ،إذ يﺸــ� الﺘقريــر الﻌربــﻲ ا�ﻮﺣــﺪ لﻌــام  2015إلــﻰ ارﺗﻔــاع ﻧســﺒة اﻷﻣيــة بــ� اﻹﻧاث
ـﻮا أو ذات الﻜثاﻓــة الســﻜاﻧية ا�رﺗﻔﻌــة ،ﻓ�يﺪ
الﺒالﻐــات وﺧاﺻــة ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة اﻷقــﻞ ﻧمـ ً
ﻋﻠــﻰ ) (%48ﻓــﻲ اليمــﻦ وﻣﻮريﺘاﻧيــا وا�ﻐــرب ،وهــﻮ ﻣــا اﻋﺘــربه الﺘقريــر الﻌاﺋــﻖ الرﺋيــﴘ
أﻣــام ﺗحقيــﻖ الﺘﻨميــة وزيــادة اﻹﻧﺘاﺟيــة .ووﻓ ًقــا لﺒياﻧــات ﻧﻔــﺲ الﺘقريــر لﻌــام  2014بﻠﻐــﺖ
ﻧســﺒة اﻷﻣيــة بــ� الﻨســاء الﺒالﻐــات ) 15ﺳــﻨة ﻓﺄﻛــ�( ) ،(%32وﺗــﺰداد هــﺬه الﻨســﺒة ﻣــﻊ
ارﺗﻔــاع ﺳــﻦ ا�ــرأة ،ﻓﺒيﻨمــا ﺗﺒﻠــﻎ ) (%13بــ� الﻔﺘيــات ﻓــﻲ ﺳــﻦ ) 24-15ﺳــﻨة( ،ﺗــﺰداد
ﻓــﻲ ال�اﺋــﺢ الســﻨية اﻷﻛــرب ،ﻓﺘﺼــﻞ إلــﻰ ﻧســﺐ ﺗــ�اوح بــ� ) (%36.8و ) (%51.5ﻓــﻲ
الســﻮدان وﻣــ� وﺟيﺒﻮﺗــﻲ وا�ﻐــرب واليمــﻦ.
أيﻀــا ﻓــﻲ قﻄــاع الﺘﻮﻇيــﻒ ،ﻓﺈلــﻰ ﺟاﻧــﺐ ﺗﺪﻧــﻲ ﻣﺸــارﻛة
ويمﻜــﻦ ﻣﻼﺣﻈــة هــﺬا الﺘﻬميــﺶ ً
ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ الــﺬي أ�ﻧــا إليــﻪ ،ﺗﻨﺨﻔــﺾ ﻧســﺒة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺳــﻮق
الﻌمــﻞ ﻣقارﻧــة بﺈﺟمالــﻲ ﻋــﺪد الﻨســاء ،ﻓﺘﺼــﻞ هــﺬه الﻨســﺒة أقﺼاهــا ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻹﻣــارات
الﻌربيــة ا�ﺘحــﺪة ) (%43.2وقﻄــر ) (%51.3والﻜﻮيــﺖ ) ،(%43.4وأدﻧاهــا ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ
الﺠﺰاﺋــر ) (%15.2وﺳــﻮريا ) (%13.3وﻓﻠســﻄ� ) ،(%15.4وذلــﻚ ﻣقارﻧــة بﻨســﺒة الرﺟــال
ﻓــﻲ القــﻮة الﻌاﻣﻠــة إلــﻰ إﺟمالــﻲ ﻋــﺪد الرﺟــال .إذ ﺗﺰيــﺪ هــﺬه الﻨســﺒة ﻋﻠــﻰ ) (%70ﻓــﻲ 14
دولــة ﻋربيــة ،وﺗــ�اوح بــ� ) (%60وأقــﻞ ﻣــﻦ ) (%70ﻓــﻲ ﺛــﻼث دول هــﻲ اﻷردن والﻌــراق
وﻓﻠســﻄ�.
وإلــﻰ ﺟاﻧــﺐ ﻋمــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ القﻄاﻋــات الرﺳــمية ﻓــﻲ الحﻜﻮﻣــة والقﻄــاع الﺨــاص ﻓﺈﻧﻬــا
أيﻀــا وبﺄﻋــﺪاد ﻛﺒــ�ة ﻓــﻲ القﻄــاع ﻏــ� الرﺳــمﻲ .ﻓســﺠﻠﺖ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة أدﻧــﻰ
ﺗﻌمــﻞ ً
ا�ســﺘﻮيات ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﺣمايــة ا�ــرأة الﻌاﻣﻠــة ،وﺗــ�اوح هــﺬه الحمايــة ﻋــادة بــ� إﺟــازة
اﻷﻣﻮﻣــة ا�ﺪﻓﻮﻋــة اﻷﺟــر وﺗرﺗيﺒــات الﻌمــﻞ ا�رﻧــة الــﱵ ﺗســﻬﻞ دﺧــﻮل ا�ــرأة إلــﻰ ﺳــﻮق
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الﻌمــﻞ وبقاﺋﻬــا ﻓيــﻪ وﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺗحقيــﻖ الﺘــﻮازن بــ� ﻣســﺌﻮلياﺗﻬا اﻻﺟﺘماﻋيــة
وﻣســﺌﻮلياﺗﻬا ا�ﻬﻨيــة .أﺿــﻒ إلــﻰ ذلــﻚ الﻌﻮاﺋــﻖ اﻻﺟﺘماﻋيــة ا�رﺗﺒﻄــة بالﺘﻨﺸــﺌة وا�ﻌايــ�
الثقاﻓيــة الــﱵ ﻛاﻧــﺖ وﻻ ﺗــﺰال ﺗحــﺚ الرﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ أداء اﻷدوار ا�ﻨﺘﺠــة ،وﺗحــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ
الــﺪور اﻹﻧﺠابــﻲ.
ويﺸــ� ﺗقريــر الﺘﻨميــة اﻹﻧســاﻧية الﺼــادر ﻓــﻲ  ،2014إلــﻰ دور وﺳــاﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ ﺗﺄﻛيــﺪ
الﺼــﻮرة الﻨمﻄيــة لﻠمــرأة ،ﻓرﻏــﻢ بــروز ﺻــﻮرة ا�ــرأة اﻹﻋﻼﻣيــة وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ الرباﻣــﺞ
الحﻮاريــة واﻹﺧﺒاريــة ،ﻓقــﺪ اﺳــﺘمرت ا�ﻌﻮقــات الــﱵ ﺗحــﻮل دون ﺗرﺳــيﺦ هــﺬه الﺼــﻮرة،
ﻓﻮﻓ ًقــا لﺘقريــر أﺻــﺪره ﺻﻨــﺪوق اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة اﻹﻧماﺋــﻲ لﻠمــرأة ﻋــام  2006أن )(%49
ﻣــﻦ القﺼــﺺ اﻹﺧﺒاريــة ﺗﺸــ� إلــﻰ الــﺪور الﺘقﻠيــﺪي لﻠمــرأة .وأورد ﺗقريــر ﻣــ�وع ﻣراقﺒــة
اﻹﻋــﻼم الﻌا�ــﻲ أن ﻏالﺒيــة اﻷﺧﺒــار ﻓــﻲ أﺟﻬــﺰة إﻋــﻼم ﻣﻨﻄقــة الــ�ق اﻷوﺳــﻂ ﺗﻌــﺰز الﺼــﻮر
الﻨمﻄيــة لﻠﻨســاء ،وﻓــﻲ ﺗقريــر آﺧــر لﻨﻔــﺲ ا�ــ�وع ﻋــام  2010ﻏﻄــﻰ دول ﻣــ� واﻹﻣــارات
وﺗﻮﻧــﺲ ولﺒﻨــان واﻷردن أﺷــار إلــﻰ أن ) (%16ﻓقــﻂ ﻣــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋــات اﻷﺧﺒــار ﺗﺸــ� إلــﻰ
ا�ــرأة ،وأن ﻇﻬــﻮر ا�ــرأة ي�ﻛــﺰ ﻓــﻲ الرباﻣــﺞ الﻨســاﺋية والﺨﻔيﻔــة ،واﻷﺧﺒــار ال�ﻓيﻬيــة،
ﻣقارﻧــة بالرباﻣــﺞ الﺠــادة ذات الﻄابــﻊ الســياﳼ واﻻقﺘﺼــادي .ويﺆﻛــﺪ هــﺬا اﻻﻧحيــاز أن
) (%16ﻓقــﻂ ﻣــﻦ ﻧــ�ات اﻷﺧﺒــار الﺪاﺧﻠيــة و) (%13ﻣــﻦ ﻧــ�ات اﻷﺧﺒــار الﺪوليــة ﺗــرد
ﻋﻠــﻰ ألســﻨة ﻣﺬيﻌــات).(19
ً
ﺧامسا :ﻏياﺏ اﻷمﻦ :النﺰوح والﻠﺠﻮء

ﻋاﻧــﺖ ا�ــرأة ﻓــﻲ الســﻨﻮات اﻷﺧــ�ة ﻣــﻦ ﻋــﺪد ﻛﺒــ� ﻣــﻦ ﻣﺼــادر الﺘﻬﺪيــﺪ الﺸــﺨﴢ واﻷ�ي
ﺿﻐﻮﻃــا ﻛﺒــ�ة ﻋﻠيﻬــا أﺟربﺗﻬــا ﻋﻠــﻰ الــ�وح داﺧــﻞ الﻮﻃــﻦ أو الﻠﺠــﻮء إلــﻰ
والــﱵ ﻓرﺿــﺖ
ً
دول أﺧــرى ﻣمــا ﻣ ّثــﻞ ﺧﻄــرًا ﻣﺒــا�ًا ﻋﻠــﻰ أﻣﻨﻬــا اﻹﻧســاﻧﻲ .ﻓﺒســﺒﺐ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة
والحــروب اﻷهﻠيــة ﻓــﻲ ﺳــﻮريا والﻌــراق وليﺒيــا واليمــﻦ والﺼﻮﻣــال والســﻮدان وﻓﻠســﻄ�
ارﺗﻔــﻊ ﻋــﺪد الﻨازﺣــ� والﻼﺟﺌــ� ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة إلــﻰ أﻋــﺪاد ﻏــ� ﻣســﺒﻮقة ،وﺗﻌﺘــرب
ﻧســﺒﺘﻬﻢ هــﻲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻓــﻲ الﻌالــﻢ ﻣقارﻧــة با�ﻨاﻃــﻖ اﻷﺧــرى) .(20وﻓــﻲ ﻣثــﻞ هــﺬه الﻈــروف
ﺗﻌرﺿــا لﻼﻧﺘﻬــاك الﺒﺪﻧــﻲ والﻨﻔــﴘ وأﻛــ�
ﺗﺘﻌمــﻖ بﻨيــة ﻋــﺪم ا�ســاواة ﻓﺘﺼﺒــﺢ ا�ــرأة أﻛــ�
ً
ﻋرﺿــة لﻠﻌﻨــﻒ واﻻﺳــﺘﻐﻼل والﺘميــ� ،وهــﺬا ﻓــﻲ الﻮقــﺖ الــﺬي ﺗــﺰداد ﻓيــﻪ ﻣســﺌﻮلياﺗﻬا ،ﻓﻔــﻲ
ﻛثــ� ﻣــﻦ الحــاﻻت ﺗﻜــﻮن ا�ــرأة هــﻲ الﻌاﺋــﻞ الﻮﺣيــﺪ لــﻸ�ة وﺗﻀﻄــر لﺒــﺬل ﻣﺰيــﺪ ﻣــﻦ الﺠﻬــﺪ
لﺘﻮﻓــ� الحمايــة وأﺳــﺒاب ا�ﻌيﺸــة ﻷﻓــراد أ�هــﻦ.
) (19بﻬﺠــﺖ قرﻧــﻲ )ﻣحــرر( ،الﺘﻨميــة اﻹﻧســاﻧية الﻌربيــة ﻓــﻲ القــرن الحــادي والﻌ�يــﻦ أولﻮيــة الﺘمﻜــ�) ،بــ�وت :ﻣرﻛــﺰ
دراﺳــات الﻮﺣــﺪة الﻌربيــة ،وﻣﻨﺘــﺪى الﺠاﻣﻌــة اﻷﻣريﻜيــة بالقاهــرة ،(2014 ،ص ص .203-200

وﻧقﺪيــا ﻣقار ًﻧــا ﻷوﺿــاع ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ الحــروب وال�اﻋــات ا�ســﻠحة ﻓــﻲ ﺟــ� ﺳــﻌيﺪ
ﻧﻈريــا
) (20اﻧﻈــر :ﺗﺄﺻيـ ًـﻼ
ً
ً
ا�قــﺪﳼ ،ورﻓيــﻒ رﺿــا ﺻيــﺪاوي ،وﻧﻬــﻰ بيﻮﻣــﻲ) ،ﻣحــررات( الﻨســﻮية الﻌربيــة رؤيــة ﻧقﺪيــة) ،بــ�وت :ﻣرﻛــﺰ دراﺳــات
الﻮﺣــﺪة الﻌربيــة ،(2012 ،ص ص .254-243
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
والﻨقﻄــة الــﱵ يﻨﺒﻐــﻲ ال�ﻛــ� ﻋﻠيﻬــا ﻓــﻲ هــﺬا الﺠــﺰء هــﻮ زيــادة الﺸــﻌﻮر بﻐيــاب اﻷﻣــﻦ
والﺨــﻮف واﻹﺣســاس بالﻀﻌــﻒ ﺗﺠــاه ﻣﺼــادر الﺘﻬﺪيــﺪ واﻻﻋﺘــﺪاء وﻏيــاب الســياﺟات
اﻻﺟﺘماﻋيــة والقاﻧﻮﻧيــة الــﱵ ﺗحــﻮل دون ذلــﻚ .وﺳــاهﻢ ﻛﻞ ﻣــﻦ الﺠريمــة والﻌﻨــﻒ ا�ﻮﺟــﻪ
ﺿــﺪ ا�ــرأة واﻻﻧﺘﺸــار الﻮاﺳــﻊ لﻸﺳــﻠحة ﻓــﻲ إيﺠــاد هﺬا الﺸــﻌﻮر .ﻓﻔــﻲ اليمﻦ أﺿحــﻰ الحرب
والﻌﻨــﻒ الﺸــاﻏﻞ الرﺋيــﴘ لﻠﻨســاء ﻓــﻲ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ ا�ــﺪن والقــرى ،وﻛاﻧــﺖ هــﺬه ا�ﺨــاوف
ﻣرﺗﺒﻄــة باﻧﺘﺸــار الســﻼح ،والــﺬي ﺗﺰايــﺪ بﺸــﻜﻞ دراﻣــﻲ بﻌــﺪ ﻣﻨﺘﺼــﻒ  ،2011ﺣيــﺚ أﻋربــﺖ
الﻨســاء ﻓــﻲ اﺳــﺘﻄﻼﻋات الــرأي ﻋــﻦ ﺷــﻌﻮرهﻦ بالﺨــﻮف ﻣــﻦ ﻣﻐــادرة ﻣﻨازلﻬــﻦ .وﻓــﻲ ليﺒيــا
زاد اﻧﺘﺸــار اﻷﺳــﻠحة ﻣــﻦ ﺗﺼاﻋــﺪ ال�اﻋــات ﻣــا بــ� ا�ــﺪن والقﺒاﺋــﻞ وا�يﻠيﺸــيات ا�ســﻠحة
ﻣــﻦ أﺟــﻞ الســيﻄرة ﻋﻠــﻰ اﻷرض وا�ــﻮارد ،واﻻﺳــ�ادة ﻣــﻦ الﻨﻔــﻮذ الســياﳼ ،وﻣ �ثــﻞ ذلــﻚ
ـﺪرا رﺋيسـ ًـيا لﻠﺨــﻮف والﺸــﻌﻮر بﻌــﺪم اﻷﻣــان لــﺪى ا�ــرأة.
ﻣﺼـ ً

ﻣســﻠحا ﻋﻠــﻰ ﻧحــﻮ ﻣــا ﺣــﺪث ﻓــﻲ ليﺒيــا واليمــﻦ
ﻧﺰاﻋــا
أﻣــا ﻓــﻲ ﻣــ� ،ﻓﺈﻧﻬــا لــﻢ ﺗﺸــﻬﺪ
ً
ً
وﺳــﻮريا ،وﻣــﻊ ذلــﻚ ﻓقــﺪ ﺷــﻌرت ا�ــرأة ا��يــة بﻐيــاب اﻷﻣــﻦ والﺨــﻮف ﻣــﻦ اﻻﻋﺘــﺪاء
الﺒﺪﻧــﻲ بﻬــﺪف ال�قــة .ووﻓقــاً لﺒياﻧــات وزارة الﺪاﺧﻠيــة ﻓــﻲ ﻣــ� ،ﻓقــﺪ ﺗﺰايــﺪت ال�قــات
بمﻌــﺪل  12ﻣــرة ﻣــا بــ�  2011و ،2012وهــﻮ ﻣــا يﺆﻛــﺪ ﺷــﻌﻮر ا�ــرأة بالﺨــﻮف وﻋــﺪم اﻷﻣــﻦ.
أﺿــﻒ إلــﻰ ذلــﻚ ،أن ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣــ� وﻋﺪيــﺪ ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة ﺗﻌاﻧــﻲ ﻣــﻦ الﻌﻨــﻒ اﻷ�ي
والﺘﻬﺪيــﺪات الﻌﻠﻨيــة ﻛالﺘحــرش والﻬﺠــﻮم ﻋﻠــﻰ أﺷــﺨاﺻﻬﻦ وأﺟســادهﻦ والﺘﺸــﻬ� بﻬــﻦ).(21

وﺗﺸــ� بياﻧــات ا�ﻔﻮﺿيــة الســاﻣية لﻸﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﺸــﺌﻮن الﻼﺟﺌــ� إلــﻰ أن الﻨســاء
والﻔﺘيــات يﺸــﻜﻠﻦ ﺣﻮالــﻲ ) (%50ﻣــﻦ أي ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ الﻼﺟﺌــ� أو الﻨازﺣــ� ،وأن هــﺬه
الﻔﺌــة ﻣــﻦ أﺷــﺪ ا�ﺠمﻮﻋــات ﺿﻌ ًﻔــا ،ﻧﻈــرًا لﻔقﺪاﻧﻬــﻦ لﻠحمايــة الــﱵ ﺗﺆﻣﻨﻬــا لﻬــﻦ ﻣﻨازلﻬــﻦ
وﺣﻜﻮﻣﺘﻬــﻦ ،وهياﻛﻠﻬــﻦ اﻷ�يــة .وﺗﻮاﺟــﻪ الﻨســاء والﻔﺘيــات ا�ﺸــقة ﻋﻠــﻰ ﻃــﻮل الرﺣــﻼت
الﻄﻮيﻠــة إلــﻰ ﻣقاﺻــﺪ الــ�وح والﻠﺠــﻮء ويﺘﻌرﺿــﻦ لﻠمﻀايقــات واﻻﻋﺘــﺪاءات الﺠﻨســية -
ﺣــﱴ بﻌــﺪ وﺻﻮلﻬــﻦ إلــﻰ ﻣــﻜان آﻣــﻦ ﻓــﻲ الﻈاهــر .وﺗﺘمثــﻞ أهــﻢ ا�ﺸــﻜﻼت الــﱵ ﺗﻌاﻧــﻲ
ﻣﻨﻬــا الﻼﺟﺌــات ﻓــﻲ ﻧقــﺺ ا�ــال وﺻﻌﻮبــة الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻓرﺻــة الﻌمــﻞ واﻧﻌــﺪام الﺸــﻌﻮر
باﻷﻣــﻦ ،ﺣيــﺚ ﻋــرب ) (%60ﻣــﻦ الﻨســاء الﻼﺗــﻲ أﺟريــﺖ ﻣﻌﻬــﻦ ﻣقابــﻼت ﻋــﻦ ﺷــﻌﻮرهﻦ
بﻐيــاب اﻷﻣــﻦ ،وأﻋربــﺖ اﻣــرأة ﻣــﻦ بــ� ﺛــﻼث ﻧســاء ﻋــﻦ ﺧﻮﻓﻬــا الﺸــﺪيﺪ أو ﻋﺠﺰهــا ﺣــﱴ
ﻋــﻦ ﻣﻐــادرة ا�ــ�ل ،وﺗﺘﻌــرض الﻨازﺣــات لﻨﻔــﺲ ا�ﺸــاﻛﻞ وا�ﻀايقــات واﻻﻋﺘــﺪاءات.

ﻛمــا ﻛﺸــﻒ ﺗقريــر لﻠمﻔﻮﺿيــة بﻌﻨــﻮان "ﻧســاء بمﻔردهــﻦ" ﺻــادر ﻓــﻲ يﻮليــﻮ  2014ﻋــﻦ
وﺟــﻮد أﻛــ� ﻣــﻦ  145.000ﻋاﺋﻠــة ﺳــﻮرية ﻻﺟﺌــة ﻓــﻲ ﻣــ� ،ولﺒﻨــان ،والﻌــراق واﻷردن
ﻛﻔاﺣــا ﻣــﻦ أﺟــﻞ الﺒقــاء ﻋﻠــﻰ قيــﺪ الحيــاة .ويﺬﻛــر ﺗقريــر
ﺗﺪيرهــا ﻧســاء يﺨﻀــﻦ بمﻔردهــﻦ
ً
ﻓــﻲ  2015لﻠﺸــﺒﻜة الســﻮرية لحقــﻮق اﻹﻧســان ،أن إﺟمالــﻲ ﻋــﺪد الﻨازﺣــ� والﻼﺟﺌــ�
 5.835.000ﻣﻨﻬــﻢ ) (%35ﻣــﻦ الﻨســاء ،و) (%50ﻣــﻦ اﻷﻃﻔــال.
) (21ﺗقرير »ﺣﻮاﺟﺰ اﻷﻣﻦ أﻣام ا�ﺸارﻛة الﻌاﻣة لﻠمرأة ﻓﻲ ﻣ� وليﺒيا واليمﻦ« ،أﻛﺘﻮبر  ،2013ﻋﻠﻰ الرابﻂ الﺘالﻲ:
www.saferworld.org.uk
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وأﺷــار ﺗقريــر ﻣﻨﻈمــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠمــرأة  -اﺳــﺘﻨا ًدا إلــﻰ ﻧﺘاﺋــﺞ ﺟﻮلــة قــام بﻬــا وﻓــﺪ
ﻣﻨﻬــا ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ الــﺪول ا�ﻀيﻔــة لﻼﺟﺌــات ﻓــﻲ ﺷــﻬر ﺳــﺒﺘمرب  ،2015ﻓﻀ ـﻼً ﻋــﻦ ﻋمــﻞ
ﻣﺠمﻮﻋــة ﻣــﻦ الﻔــرق الﺒحثيــة ﻓــﻲ دول لﺒﻨــان والﻌــراق واﻷردن وﻣــ� -إلــﻰ أن أهــﻢ
ﻣﺸــﻜﻼت الﻼﺟﺌــات ﺗمثﻠــﺖ ﻓــﻲ :ﻣﺸــﻜﻼت قاﻧﻮﻧيــة ﻛﺼﻌﻮبــة اﺳــﺘﺼﺪار ﺗﺼاريــﺢ اﻹقاﻣــة
القاﻧﻮﻧيــة ،وﻓقــﺪان اﻷوراق الثﺒﻮﺗيــة ،وﻋــﺪم إﻣﻜاﻧيــة ﺗســﺠيﻞ ا�ﻮاليــﺪ ،وﻣﺸــﻜﻼت اﺟﺘماﻋيــة
ﻛاﻻﻓﺘقــاد لﻸﻣــﻦ واﻻﺿﻄــرار إلــﻰ القﺒــﻮل بﺄﻋمــال ﺗقــﻞ رواﺗﺒﻬــا ﻋــﻦ الحــﺪ اﻷدﻧــﻰ لﻸﺟــﻮر،
ﺻحيــا ،وﻧقــﺺ ﻓــﻲ الﻐــﺬاء ،وﺿﻌــﻒ ﻓــﻲ ﺧﺪﻣــات الﺼحــة والﺘﻌﻠيــﻢ،
وبســﻜﻦ ﻏــ� ﻣﻨاﺳــﺐ
ً
واﻻﺿﻄــرار لﻠــﺰواج ا�ﺒﻜــر ،وﻣﻮاﺟﻬــة الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة لــﻜﻞ ﺻــﻮره ،واﻧحــراف اﻷبﻨــاء
واﻧﺨراﻃﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌاﻃــﻲ ا�ﺨــﺪرات وأﻓــﻜار الﺘﻄــرف .أﺿــﻒ إلــﻰ ذلﻚ ﺗﺸــﺘﺖ اﻷ�ة الﻮاﺣﺪة
بــ� أﻛــ� ﻣــﻦ بﻠــﺪ ،وﺗﻔــﻜﻚ الروابــﻂ اﻻﺟﺘماﻋيــة بــ� أﻓرادهــا .يﻀــاف إلــﻰ ذلــﻚ ﻛﻠــﻪ
الحساﺳــيات والﺘﻮﺗــرات الﻨاﺷــﺌة بــ� الﻼﺟﺌــ� وبيﺌاﺗﻬــﻢ ا�ﻀيﻔــة ،ﺧاﺻــة ﻓــﻲ الــﺪول الــﱵ
اقﺘﺼاديــا ﺛقيـﻼً ﻋﻠيﻬــا .وقــﺪ ﺧﻠــﺺ الﺘقريــر إلــﻰ ﻋــﺪة ﺗﻮﺻيــات،
يمثــﻞ وﺟﻮدهــﻢ ﻓيﻬــا ﻋﺒ ًﺌــا
ً
لﻌــﻞ أهمﻬــا �ورة ﺗحســ� الﺨﺪﻣــات الﻄﺒيــة الﺨاﺻــة با�ــرأة واﻷﻃﻔــال ،وﺗﺼميــﻢ براﻣــﺞ
ﺧاﺻــة ﻹﻋــادة الﺘﺄهيــﻞ الﻨﻔــﴘ والﺼحــﻲ لﻠﻨســاء الﻼﺗــﻲ ﺗﻌرﺿــﻦ لﻠﻌﻨــﻒ واﻻﺧﺘﻄــاف
واﻻﻏﺘﺼــاب).(22

ً
ﺳادﺳا :ﺛﻢ ماﺫا بعد؟

هﻨــاك اﺗﻔــاق ﻋﻠــﻰ أن الﺘﻮقﻌــات واﻵﻣــال الــﱵ ﻋقﺪﺗﻬــا ا�ــرأة الﻌربيــة إبــان ﻓــ�ة الثــﻮرات
واﻻﻧﺘﻔاﺿــات الﺸــﻌﺒية والحــراك اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ال�يــﻊ ﻓاقــﺖ بﻜثــ� ﻣــا ﺗحقــﻖ ﻣــﻦ ﻣﻜاﺳــﺐ
وإﻧﺠــازات ﻋﻠــﻰ أرض الﻮاقــﻊ ،ويمﻜــﻦ ﺗﻔســ� ذلــﻚ بثﻼﺛــة أﺳــﺒاب:
ﻓراﻏــا ﺳياﺳـ ًـيا
 .1الســقوط ال�يــع لﺒعــﺾ اﻷنظمــة ،ﻛالحــال ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ وﻣــ� أوﺟــﺪ
ً
ﺗﻨﻈيمــا
لــﻢ ﺗﻜــﻦ قــﻮى الﺘﻐيــ� -ﻣــﻦ رﺟــال وﻧســاء -ﻣﺆهﻠــة �ﻠﺌــﻪ ،وﺳــمحﺖ لﻠقــﻮى اﻷﻛــ�
ً
ﻣﻮقﻌــا ﻻ
وﺗمﻮي ـﻼً ،وهــﻲ ﺗﻨﻈيمــات اﻹﺳــﻼم الســياﳼ بــﺄن ﺗﺘﺼــﺪر الﺼﻔــﻮف ،وأن ﺗحﺘــﻞ
ً
ﻋﻼقــة لــﻪ بﺪورهــا ﻓــﻲ إﺣــﺪاث الﺘﻐيــ� والــ�ول إلــﻰ الﺸــارع لﻠمﻄالﺒــة بــﻪ .ﻓﺒيﻨمــا ﻛاﻧــﺖ
قــﻮى الﺘﻐيــ� ﺗمثــﻞ ﻋﺪي ـ ًﺪا ﻣــﻦ الحــرﻛات والقــﻮى الﺸــﺒابية والﻨســﻮية الــﱵ ﺟمﻌﻬــا هــﺪف
برﻧاﻣﺠــا أو أهﺪا ًﻓــا ﻣﺸــ�ﻛة �ــا بﻌــﺪ الﺘﻐيــ� ولــﻢ
إﺳــقاط الﻨﻈــﻢ الســﻠﻄﻮية ولــﻢ ﺗمﺘﻠــﻚ
ً
يﻜــﻦ لﻬــا قيــادة أو ﺗﻨﻈيــﻢ ﻣﻮﺣــﺪ ،اﺳــﺘﻐﻠﺖ أﺣــﺰاب وقــﻮى اﻹﺳــﻼم الســياﳼ هــﺬا ا�ﻮقــﻒ
ليﻜــﻮن لﻬــا ﺻــﻮت ﻣســمﻮع ﻓــﻲ إدارة ﺷــﺌﻮن الﺒــﻼد.
) (22ﻣﺸــﻜﻠة الﻼﺟﺌــ� ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة :أﻛــرب ﻣﺄﺳــاة إﻧســاﻧية ﻣﻨــﺬ الحــرب الﻌا�يــة الثاﻧيــة ،ﺗقريــر ﻋــﻦ أﻋمــال ﻣﺆﺗمــر
»قﻀايــا الﻼﺟﺌــات والﻨازﺣــات ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة :الﻮاقــﻊ وا�ســﺘقﺒﻞ« الــﺬي ﻧﻈمﺘــﻪ ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ القاهــرة،
ﻓــﻲ الﻔــ�ة ﻣــﻦ  3-5ﻣايــﻮ  .2016ص ص .53-52
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﻓﻔــﻲ ﻣــ� ﺣﺼــﻞ أﻧﺼــار هــﺬا الﺘيــار ﻋﻠــﻰ أﻏﻠﺒيــة ﻣقاﻋــﺪ الرب�ــان ،وﻧﺠــﺢ ﻣرﺷــحﻪ لرﺋاﺳــة
الﺠمﻬﻮريــة ﻓــﻲ اﻧﺘﺨابــات الرﺋاﺳــة ﻣايــﻮ  .2012وأدى ذلــﻚ إلــﻰ ردة ﻓﻌــﻞ ﺷــﻌﺒية ﻣﻌارﺿــة
لﺘﻮﺟﻬــات هــﺬا الﺘيــار ﺗمثﻠــﺖ ﻓــﻲ اﻧﺘﻔاﺿــة ﺷــﻌﺒية ﻋارﻣــة ﻓــﻲ يﻮﻧيــﻮ  2013أﺳــقﻄﺖ هــﺬا
الﻮﺿــﻊ ،وﻓﺘحــﺖ الﺒــاب أﻣــام ﻧﻈــام ﺣﻜــﻢ ﻣﺪﻧــﻲ ﺟﺪيــﺪ .وﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﻧﺠــﺢ ﺣــﺰب الﻨﻬﻀــة
ﻓــﻲ إﺣــراز الســﺒﻖ ﻋﻠــﻰ القــﻮى ا�ﺪﻧيــة اﻷﺧــرى ،وأدى ذلــﻚ إلــﻰ ﺳﻠســﻠة ﻣــﻦ الﺘﻮﺗــرات
السياﺳــية بــ� أﻧﺼــار ﺗيــار اﻹﺳــﻼم الســياﳼ الــﺬي لﺠـــﺄ إلــﻰ اﻧﺘﻬــاج أﺳــﻠﻮب اﻻﻏﺘيــاﻻت
لﺒﻌــﺾ القيــادات الﻠيرباليــة واليســارية وﻛان ﻣــﻦ ﺷــﺄن ذلــﻚ ﺗراﺟــﻊ ﺷــﻌﺒية هــﺬا الﺘيــار.
وبســﺒﺐ قــﺪرة قيــادة ﺣــﺰب الﻨﻬﻀــة ﻋﻠــﻰ الﺘﻜيــﻒ واﻻﻋﺘــﺪال ﺗمﻜﻨــﺖ ﻣــﻦ اﺳــﺘمرار دورهــا
ﻓــﻲ ا�ﺸــﻬﺪ الســياﳼ.
ﺻادﻣــا ﻋﻨﺪﻣــا رﻓﻌــﺖ ا�ﻈاهــرات الــﱵ ﻧﻈمﺘﻬــا أﻧﺼــار
لقــﺪ واﺟﻬــﺖ ا�ــرأة الﺘﻮﻧســية ﻣﻮق ًﻔــا
ً
الﺠمﻌيــات الﺪيﻨيــة ا�ﺘﺸــﺪدة ﺷــﻌارات بال�اﺟــﻊ ﻋــﻦ الــﺪور الﻌــام لﻠمــرأة وال�ﻛــ� ﻋﻠــﻰ
دورهــا الﺘقﻠيــﺪي .وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ إﻋــﻼن ﺣــﺰب الﻨﻬﻀــة وهــﻮ الحــﺰب الﺪيــﲏ الﻜﺒــ�
ﻓــﻲ الﺒــﻼد ال�اﻣــﻪ بالحقــﻮق الــﱵ ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠيﻬــا ا�ــرأة بﻌــﺪ اﻻﺳــﺘقﻼل وﻋــﺪم رﻏﺒﺘــﻪ
ﻓــﻲ ﺗﻐي�هــا ،ﻓــﺈن ﻣﻬادﻧﺘــﻪ وﻋــﺪم إداﻧﺘــﻪ �مارﺳــات هــﺬه الﺠمﻌيــات أﺛــارت ا�ﺨــاوف
بﺸــﺄن ﻣﻮقﻔــﻪ الحقيقــﻲ ﺗﺠــاه ﺣقــﻮق ا�ــرأة .وﺗراﻓــﻖ ذلــﻚ ﻣــﻊ بــروز اﺳــﺘقﻄاب أيﺪيﻮلﻮﺟــﻲ
وﺳــياﳼ بﺸــﺄن ا�ــرأة وأدوارهــا وﺣريﺘﻬــا الﻌاﻣــة ،ﻓمــﻦ ﻧاﺣيــة ،اﺳــﺘمرت الﺠمﻌيــات
والﺘﻨﻈيمــات الﻨســاﺋية وا�ﺪﻧيــة ﻓــﻲ الﺪﻓــاع ﻋــﻦ ﻣﻜﺘســﺒات ا�ــرأة الﺘﻮﻧســية وربﻄﻬــا بمﺒــادئ
ا�ﻮاﻃﻨــة والحريــة وا�ســاواة ،وﻣــﻦ ﻧاﺣيــة أﺧــرى ،ارﺗﻔﻌــﺖ دﻋــﻮات ﺗﻌــادي هــﺬا اﻻﺗﺠــاه
وﺗــروج لﻼﻧﺘقــاص ﻣــﻦ ﺣقــﻮق ا�ــرأة وﺗﺪﻋــﻮ لﻠ�اﺟــﻊ ﻋــﻦ ﺗﻠــﻚ ا�ﻜﺘســﺒات وذلــﻚ اﺳــﺘﻨا ًدا
إلــﻰ ﻣرﺟﻌيــة ديﻨيــة).(23
وﺗرﺗــﺐ ﻋﻠــﻰ ازديــاد وزن ﺗيــار اﻹﺳــﻼم الســياﳼ وبــروز ﺧﻄابــﻪ الﺘميــ�ي ،ﺗﺄﺟيــﻞ ﻣﻄالــﺐ
ا�ــرأة با�ســاواة وﺣقــﻮق ا�ﻮاﻃﻨــة بــﻞ ﺣــﺪث ﺗراﺟــﻊ ﻓــﻲ الــ�ام الﺪولــة بحقﻮقﻬــا ،ﻛمــا بــرز
ﻓــﻲ الﺪﺳــﺘﻮر ا�ــ�ي لﻌــام  2012الــﺬي ﺻــﺪر ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ اﻹﺧــﻮان .ويمﻜــﻦ أن يمﺘــﺪ هــﺬا
الﺘﻔســ� إلــﻰ وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة اﻷﺧــرى الــﱵ ﻣــارس ﻓيﻬــا ﺗيــار
اﻹﺳــﻼم الســياﳼ وﺗيــارات الﻐﻠــﻮ والﺘﺸــﺪد ﺗﺄﺛــ�ًا ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية واﻻﺟﺘماﻋيــة.
 .2اﻻنــﺰﻻق إلــى �اعــات مســلحة وﺣــروب داﺧليــة ،ﻓﻔــﻲ دول ﻣثــﻞ ﺳــﻮريا واليمــﻦ
وليﺒيــا -إﺿاﻓــة إلــﻰ الﻌــراق ﻣــﻦ قﺒــﻞ ،ﻓــﺈن اﻻﻧﺘﻔاﺿــات الﺸــﻌﺒية -وﻷﺳــﺒاب ﻣﺨﺘﻠﻔــة أدت
إلــﻰ ﻧﺸــﻮب ﺣــروب أهﻠيــة وازديــاد دور ا�يﻠيﺸــيات ا�ســﻠحة ،وﺗﺪﺧــﻞ أﻃــراف إقﻠيميــة
ودوليــة با�ــال والســﻼح لﺪﻋــﻢ هــﺬا الﻄــرف أو ذاك ،وﻛان ﻣــﻦ ﺷــﺄن اﺳــﺘمرار هــﺬه ال�اﻋــات
ا�ســﻠحة واﺳــﺘﻔحالﻬا ﻧﺸــﻮء ﻛــﻮارث إﻧســاﻧية ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة والﻔﺘــاة والﻄﻔﻠــة أبــرز ﺿحاياهــا،

) (23دلﻨــﺪة اﻷرقــﺶ» ،دراﺳــة الحالــة الﺘﻮﻧســية« ،ﻓــﻲ هيﻔــاء أبــﻮ ﻏﺰالــة) ،ﻣحــرر( ا�ــرأة الﻌربيــة والﺪيمقراﻃيــة ،مرجــع
ســﺒﻖ ذكــره ،ص ص .153-150
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺧاﻣســا ،وبحيــﺚ أﺻﺒــﺢ ﺣمايــة ﻛيــان ا�ــرأة ﺿــﺪ
وهــﻮ ﻣــا ﺗﻨاولﺘــﻪ الﻮرقــة ﻓــﻲ الﺒﻨــﺪ
ً
اﻻﻋﺘــﺪاء واﻻﺳــﺘﺒاﺣة هــﻮ ا�ﻄﻠــﺐ الﻌاﺟــﻞ وليــﺲ الحقــﻮق ا�ﺪﻧيــة والسياﺳــية الــﱵ ﻛاﻓحــﺖ
ﻣــﻦ أﺟﻠﻬــا ﻣــﻦ قﺒــﻞ .وزاد ﻣــﻦ ﺗﺪهــﻮر وﺿــﻊ ا�ــرأة أن ﺗﻨﻈيمــات اﻹﺳــﻼم الســياﳼ وﺟــﺪت
وأرﺿــا ﺧﺼﺒــة ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﻨــاخ ،وﺗمﻜﻨــﺖ إﺣﺪاهــا -داﻋــﺶ -ﻣــﻦ اﺣﺘــﻼل
ﻣرﺗﻌــا
لﻨﻔســﻬا
ً
ً
ﻣســاﺣات واﺳــﻌة ﻣــﻦ اﻷراﴈ الســﻮرية والﻌراقيــة وﻓــرض ﻧﻈــام ﺣﻜــﻢ وﺣــﴚ ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة
ا�ســﻠمة ﻣﻨﻬــا وﻏــ� ا�ســﻠمة هﺪ ًﻓــا لﺘﺠاوزاﺗــﻪ واﻋﺘﺪاءاﺗــﻪ.
 .3اســتمرار عقليــة الهيمنــة الﺬكوريــة ،وهــﻲ ﺗســﺘﻨﺪ إلــﻰ ﺗــراث قﺪيــﻢ ﻣــﻦ الﻌــادات
والﺘقاليــﺪ والﺘﻔســ�ات ا�ﻐﻠﻮﻃــة لﻠﺪيــﻦ وﺟﻮهرهــا ﺗرﻛــ� الﻨﻈــرة إلــﻰ ا�ــرأة ﻓــﻲ دورهــا
ﻛﺰوﺟــة وأم واﻋﺘﺒــار أن اﻷدوار اﻻﺟﺘماﻋيــة اﻷﺧــرى لﻬــا ﺗﺸــﻐﻞ ﻣﻜاﻧــة هاﻣﺸــية أو أﻧﻬــا ﻏــ�
�وريــة ،ورﻏــﻢ ﺧــروج ا�ــرأة إلــﻰ ﻣيــﺪان الﻌمــﻞ وﺗﻨــﻮع أﺷــﻜال ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ اﻷﻧﺸــﻄة
وﺧﺼﻮﺻــا بــ� الﻔﺌــات
السياﺳــية واﻻقﺘﺼاديــة والثقاﻓيــة ،ﻓقــﺪ اﺳــﺘمرت هــﺬه الﻌقﻠيــة
ً
ﺗﻌﻠيمــا ودﺧ ـﻼً والــﱵ ﺗمثــﻞ قﻄاﻋــات واﺳــﻌة ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة.
اﻷقــﻞ
ً

لقــﺪ ﺧاﺿــﺖ ا�ــرأة ﻧﻀــاﻻت دﺳــﺘﻮرية وﺗ�يﻌيــة لﺘﻐيــ� أوﺿاﻋﻬــا ﻛان أﺣﺪﺛﻬــا ا�ﺸــارﻛة
ﻓــﻲ الثــﻮرات واﻻﻧﺘﻔاﺿــات وﻣﻈاهــر الحــراك اﻻﺟﺘماﻋــﻲ اﻷﺧــرى الــﱵ ﺷــﻬﺪﺗﻬا الــﺪول
الﻌربيــة ﻓــﻲ الســﻨﻮات الﺨمــﺲ اﻷﺧــ�ة ،وﻣــﻦ ا�ﺆﻛــﺪ أن هــﺬه الﺨــربة الﺠماﻋيــة قــﺪ ﻏــ�ت
ﻣــﻦ وﻋــﻲ قﻄــاع ﻣــﻦ الﻨســاء ﻷﻧﻔســﻬﻦ وﻷدوارهــﻦ ،ﻛمــا ﻏــ�ت ﻧﻈــرة قﻄــاع ﻣــﻦ الرﺟــال
لﻬــﻦ ،وﺟــاء هــﺬا الﺘﻐــ� ﻧﺘيﺠــة ﻣمارﺳــة ﺣســية ﻣيﺪاﻧيــة أﺛﺒﺘﺖ ﻓيﻬا ا�ــرأة ﺟﺪارﺗﻬــا ،وﻋﻨﺪﻣا
يﻜــﻮن الﺘﻐيــ� ﻧﺘيﺠــة لﺨــربة واقﻌيــة ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ الﺼﻌــﺐ لﻠﻐايــة ﺗﺠاهﻠــﻪ أو الﺘقﻠيــﻞ ﻣﻨــﻪ.
وﻓــﻲ هــﺬا الســياق ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ ا�مﻜــﻦ لﻠﻬيﺌــات وا�ﻨﻈمــات والﺠمﻌيــات ا�ﻌﻨيــة بﺸــﺌﻮن ا�ــرأة
أن ﺗﺒحــﺚ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻣــﻮر ،وهــﻲ ﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ الﺘالــﻲ:
 طــرح قﻀايــا املــرأة فــي عالقتهــا بتحقيــﻖ مﺒــدأ املواطنــة ،وهــﻮ ا�ﺒــﺪأ الــﺬي ﺗﻨــﺺﻋﻠيــﻪ دﺳــاﺗ� الﻐالﺒيــة الﻌﻈمــﻰ ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة ،والــﺬي يﺸــ� إلــﻰ ا�ســاواة بــ�
ﻛﻞ ا�ﻮاﻃﻨــ� ﻓــﻲ الحقــﻮق والحريــات والﻮاﺟﺒــات الﻌاﻣــة ،ويﺪﺧــﻞ ﺿمــﻦ ذلــﻚ بالﺘﺄﻛيــﺪ
ا�ســاواة بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة .ﻓﻔــﻲ هــﺬه الحالــة ﺗســﺘﻨﺪ ﻣﻄالــﺐ ا�ــرأة إلــﻰ �ﻋيــة
دﺳــﺘﻮرية ،وﺗﻀــﻊ الﺪاﻋــ� إلــﻰ ﻋــﺪم ا�ســاواة ﻓــﻲ ﻣﻮقــﻊ ﻣﺨالﻔــة الﺪﺳــﺘﻮر.

 إدراك الﻔﺠــوة القاﺋمــة بــ� الحقــﻮق السياﺳــية ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة ،والحقــﻮق اﻻﺟﺘماﻋيــةواﻻقﺘﺼاديــة ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة أﺧــرى ﻓــﻲ الحالــة الﻌربيــة ،ﻓﺒيﻨمــا اﺳــﺘﺠابﺖ أﻏﻠــﺐ الحﻜﻮﻣــات
الﻌربيــة بمﻄالــﺐ ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية لﻠمــرأة وﺿمــان ﺗمثيﻠﻬــا ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌيــة
 رﻏــﻢ اﺧﺘــﻼف ذلــﻚ ﻣــﻦ دولــة إلــﻰ أﺧــرى  ،-ﻓﺈﻧــﻪ لــﻢ يحــﺪث ﺗﻄــﻮر ﻣماﺛــﻞ ﻓــﻲ الحقــﻮقاﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة ،وربمــا يﻌــﻮد ذلــﻚ إلــﻰ أن الثاﻧيــة ﺗرﺗﺒــﻂ بﺄبﻨيــة وهيــاﻛﻞ
أقــﻞ ﻣروﻧــة ﻣمــا يﺠﻌــﻞ ﺗﻐي�هــا يﺘــﻢ بﺒــﻂء وﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى أﻃــﻮل.
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وﻣــﺆدى إدراك هــﺬه الﻔﺠــﻮة �ورة ﺗﻮﻇيــﻒ الﺘقــﺪم ﻓــﻲ ﻣﺠــال الحقــﻮق السياﺳــية
لﺘحقيــﻖ ﺗﻄــﻮر ﻣماﺛــﻞ ﻓــﻲ الحقــﻮق اﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة ،إذ ﻻ يﻨﺒﻐــﻲ أن يﻜــﻮن
زيــادة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠــال الســياﳼ ﻣســﺄلة ﺷــﻜﻠية أو إﺟراﺋيــة ،وإﻧمــا يﻨﺒﻐــﻲ
اﺳــﺘثمارها ﻓــﻲ ﺗﻐيــ� ا�ﻨــاخ الﻌــام بمــا يســﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻀييــﻖ هــﺬه الﻔﺠــﻮة.

 الحﻔــاظ علــى كتلــة متماســﻜة للمــرأة ،ﻓالحقيقــة أن ا�ــرأة ﻣﻦ الﻨاﺣية السﻮﺳــيﻮلﻮﺟيةﻣﺘﻨﻮﻋــا يﺘﻀمــﻦ ا�ــرأة الحﻀاريــة والريﻔيــة والﺒﺪويــة ،ويﺸــمﻞ ا�ــرأة اﻷﻣيــة
ﺗمثــﻞ ﻛيا ًﻧــا
ً
ﻋاليــا ،ويﻀــﻢ ا�ــرأة الﻔقــ�ة وا�ﺘﻮﺳــﻄة وال�يــة،
ﺗﻌﻠيمــا
وﻧﺼــﻒ ا�ﺘﻌﻠمــة ،وا�ﺘﻌﻠمــة
ً
ً
إﺿاﻓــة إلــﻰ ﺗﻨــﻮع اﻷﺟيــال وﺗﺒايــﻦ اﻻﺗﺠاهــات السياﺳــية والﻔﻜريــة بــ� الﻨســاء ،إلــﻰ
ﻏــ� ذلــﻚ ﻣــﻦ اﻋﺘﺒــارات ،وﻣــﻦ ا�ﻬــﻢ ﻓــﻲ هــﺬا الﺸــﺄن ،وبالﻨﻈــر إلــﻰ ﺗﺄﺛــ�ات ﺛــﻮرة
ا�ﻌﻠﻮﻣــات واﻻﺗﺼــاﻻت وﺗﺪاﻋيــات الﻌﻮ�ــة ﻋﻠــﻰ اﻷﺟيــال الﻨاﺷــﺌة ،الﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠــﻰ أهميــة
الﺘﻮاﺻــﻞ والحــﻮار ﻣــﻊ الﻔﺘيــات والﺸــابات الﻌربيــات ،وهــﻮ اﻷﻣــر الــﺬي يﺘﻄﻠــﺐ الﻌمــﻞ
الﺪاﺋــر ﻋﻠــﻰ إيﺠــاد القﻮاﺳــﻢ ا�ﺸــ�ﻛة الــﱵ يمﻜــﻦ �ﺨﺘﻠــﻒ الﻨســاء أن يﺘﻮاﻓقــﻦ ﻋﻠيﻬــا،
وأن ﺗﻜــﻮن بمثابــة ﺧﻄــة ﻋمــﻞ ﻣﺸــ�ﻛة لﻬــﻦ.
 املــرأة فــي تصــور املســتقﺒﻞ ،ويقﺼــﺪ بﺬلــﻚ وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓــﻲ الﺘﺼــﻮرات ا�ســﺘقﺒﻠيةلﻠــﺪول الﻌربيــة بمــا ﺗﺸــمﻠﻪ ﻣــﻦ ﺗﻮﺟﻬــات وﺳياﺳــات وبراﻣــﺞ ،ﻓقــﺪ أﻋﻠﻨــﺖ دول ﻣثــﻞ
الســﻌﻮدية وﻣــ� واﻹﻣــارات وا�ﻐــرب ﺻــﻮرة ا�ســﺘقﺒﻞ الــﺬي ﺗســﺘﻬﺪﻓﻪ ﺣــﱴ ﻋــام
 ،2030وﻣــﻦ ا�ﻬــﻢ دراﺳــة ﻣﻜــﻮن ا�ــرأة ﻓــﻲ هــﺬه الﺘﺼــﻮرات ودورهــا لﻠﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ وﺟــﻮده
وﻣــﻦ اﺳــﺘﺠابﺘﻪ لﺘﻄﻠﻌــات ا�ــرأة الﻌربيــة.
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