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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
مﻘدمة
إن ﻋمﻠيــة الرﺻــﺪ والﺘحﻠيــﻞ لﻠﺘﻐــ� ﻓــﻲ وﺿﻌيــة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﺻﻨــﻊ القــرارات
والسياﺳــات يرﺗﺒــﻂ بمﺸــارﻛﺘﻬا السياﺳــية ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة ،وبﺘمﻜيﻨﻬــا ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗقﻮيــة
اقﺘﺼاديــا وﺳياﺳــياً واﺟﺘماﻋيــاً ،وﻻ يﺘﺄﺗــﻰ ذلــﻚ إﻻ ﻣــﻦ ﺧــﻼل أدوار ﻣﺘﻜاﻣﻠــة
ﻣرﻛﺰهــا
ً
وﻣﺸــ�ﻛة بــ� الﻨُﺨــﺐ السياﺳــية ﻓــﻲ الﺪولــة ،وبــ� الحرﻛة الﻨســاﺋية بــﻜﻞ ﺗياراﺗﻬــا ا�ﺆﺛرة،
أن ﺣﻀــﻮر اﻹرادة السياﺳــية �ﺘﺨــﺬ القــرار ﺗﻌﺘــرب الﻌاﻣــﻞ الحاﺳــﻢ ﻓــﻲ ﺗﻄــﻮر
وﻻ ﺷــﻚ ّ
وﺗﻨاﻣــﻲ وﺟــﻮد ا�ــرأة ووﺿﻌيﺘﻬــا ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﺻﻨــﻊ القــرارات والسياﺳــات ،يﺘﻨــاول هــﺬا
الرﺻــﺪ الﺘحﻠيــﻞ �ﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ اﻷﺟﻬــﺰة الﺘﻨﻔيﺬيــة ﻣثــﻞ الــﻮزارات وا�ﺆﺳســات الﺘ�يﻌيــة
والرب�اﻧــات ،والﻬيﺌــات القﻀاﺋيــة والﻌﺪليــة والﺪبﻠﻮﻣاﺳــية ،إﺿاﻓــة �ﻮاقــﻊ أﺧــرى؛ ﻣثــﻞ
الﻌمــﻞ الﺪبﻠﻮﻣــاﳼ ،باﻷﺟﻬــﺰة ا�ﻬﻨيــة والﻨقابيــة وﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ واﻷﺣــﺰاب
السياﺳــية ،ﻛﻞ ذلــﻚ يﻌــﺪ أﻣــراً بالــﻎ اﻷهميــة ،ﻷﻧــﻪ ﻣــﺆ� ﻋﻠــﻰ ﺗقــﺪم ا�ﺠﺘمــﻊ وﺗحــ�ه،
وﻓــﻲ ذات الﻮقــﺖ ﺗرﺳــيﺦ �ســارات الﺘﻐيــ� واﻹﺻــﻼح ا�ﻨﺸــﻮدة.
ﺷــﻬﺪت ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﺗقﺪﻣــاً ﻣقــﺪراً ﻓــﻲ ﺗحســ� أوﺿــاع ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠــاﻻت اﻻقﺘﺼاديــة
واﻻﺟﺘماﻋيــة والسياﺳــية ،ولﻜــﻦ ﻻ ﺗــﺰال هﻨــاك الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ أوﺟــﻪ القﺼــﻮر والﻔﺠــﻮات الــﱵ
ﺗحﺘــﻢ ﻣﻌالﺠــات ﺷــاﻣﻠة وﻋمﻠيــة ،ﺗراﻋــﻲ الﺘﺒايــﻦ الﻮاﺿــﺢ بــ� الــﺪول ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﺗمﻜــ�
ا�ــرأة ،ﻛمــا يراﻋــﻲ ﺧﺼﻮﺻيــة بﻌــﺾ ا�ﺠﺘمﻌــات ﻓــﻲ اﻷوﺿــاع اﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة
والسياﺳــية.
إن اﻹﻧســان رﺟـ ًـﻼ ﻛان أو اﻣــرأة قــﺪ ﺗﻌــرض وﻻ يــﺰال ﻷلــﻮان ﻣــﻦ القﻬــر والﺠــﻮر والﻈﻠــﻢ الــﱴ
يســﺘﻮﺟﺐ الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗحريــره ورﻓــﻊ اﻷﻏــﻼل ﻋــﻦ ﻣﻠﻜاﺗــﻪ الــﱵ وهﺒــﻪ الﻠــﻪ إياهــا ،ليقــﻮم
بــﺪوره ﻓــﻲ الﻨﻬــﻮض بﺈﻋمــار اﻷرض الــﱵ اﺳــﺘﺨﻠﻔﻪ الﻠــﻪ ﻋﻠيﻬــا ﻹقاﻣــة الﻌمــران ،ولﻜــﻦ ا�ــرأة
ﻋﻠــﻰ ﻣــر الﺘاريــﺦ ،وﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الحﻀــارات قــﺪ ﺣمﻠــﺖ ﻣــﻦ القيــﻮد وا�ﻈالــﻢ أﻛــ� ﻣمــا ﺣمــﻞ
الرﺟــﻞ ،لﺬلــﻚ ﻓــﺈن الﺪﻋــﻮة إلــﻰ إﻋﻄــاء ﺗحريــر ا�ــرأة اهﺘماﻣــاً ﺧاﺻــاً وﺟﻬــﻮداً ﻣﺘمــ�ة ،هــﻲ
دﻋــﻮة لﻔــﻚ القيــﻮد الــﱵ ﺗﻜﺒــﻞ ﻃاقﺘﻬــا وﻣﻠﻜاﺗﻬــا ،وقــﺪ ﺳــاوى الﻠــﻪ ﺗﻌالــﻲ ﻓــﻲ الﺨﻠــﻖ وﻓــﻲ
اﻹﻧســاﻧية بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ ،ﻓﺨﻠقﻬمــا ﺟميﻌــاً ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ واﺣــﺪة ،وﺟــاء الﺨﻄــاب اﻷهﻠــﻲ
ﻋاﻣــاً لﻠمــرأة والرﺟــﻞ ﻓــﻲ الﺘﻜاليــﻒ ،وﻓــﻲ الحســاب والﺠــﺰاء ﻋﻠــﻰ اﻷﻣاﻧــات الــﱵ اﺳــﺘﻮى
ـﱺٰ
ﺻا ِل ًحــا ّ ِﻣــﻦ ذ َ َﻛ ـ ٍر أ َْو أُﻧـ َ
)ﻣـ ْ
ـﻦ َﻋ ِمــﻞ َ َ
الرﺟــال والﻨســاء ﻓــﻲ ﺣمﻠﻬــا ،دليــﻞ ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ اﻵيــةَ :
ـﻮن( الﻨحــﻞ
ـﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣـ ٌ
َو ُهـ َ
ﺣ َيــا ًة َﻃ ّيِﺒَـ ًة َ -ولَﻨ َ ْﺠﺰِ َيﻨ� ُﻬـ ْـﻢ أ َْﺟر َ ُهــﻢ ِبﺄَ ْﺣ َســﻦِ َﻣــا َﻛاﻧُــﻮا َي ْﻌ َمﻠُـ َ
ـﻦ ﻓَﻠَﻨ ُ ْحي َِيﻨ� ـ ُﻪ َ
).(97
وﻓــﻲ ﻣﻌﻈــﻢ بﻠــﺪان ا�ﻨﻄقــة ﺗﻨــﺺ الﺪﺳــاﺗ� ﻋﻠــﻰ ا�ســاواة بــ� ا�ﻮاﻃﻨــ� ﻋاﻣــة ،وبــ�
الرﺟــﻞ وا�ــرأة ﻓــﻲ الﺘمﺘــﻊ بالحقــﻮق والﻮاﺟﺒــات ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ الحقــﻮق ا�ﺪﻧية والسياﺳــية،
وقــﺪ ﻋمــﺪت بﻌــﺾ الــﺪول الﻌربيــة إلــﻰ القيــام بﺈﺻﻼﺣــات ﺗ�يﻌيــة ﻹدراج ﻣﺒــﺪأ ا�ســاواة
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية ﻓــﻲ الﺪﺳــﺘﻮر ﻧﻔســﻪ أو ﻋــرب قﻮاﻧــ� اﻧﺘﺨابيــة ﺧاﺻــة ،واﻋ�ﻓﺖ ﻛﻞ
الﺒﻠــﺪان الﻌربيــة بــﺄن ا�ﺸــارﻛة ا�ﺘســاوية لﻠﻨســاء والرﺟــال لﻌمﻠيــة ﺻﻨﻊ القرار والسياﺳــات
ﺗﻮﻓــر الﺘــﻮازن الــﺬي يﻌﻜــﺲ بﺼــﻮرة أﻛــ� دقــة ﺗﻜﻮيــﻦ ا�ﺠﺘمــﻊ.
السياﻕ:
رﻛــﺰت الﻮرقــة ﻋﻠــﻰ ﺗﻨــاول وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺸــارﻛﺘﻬا السياﺳــية ،ﻣــﻊ رﺻــﺪ وﺗحﻠيﻞ
لﻮﺟﻮدهــا وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ اﻷﺟﻬــﺰة الﺘﻨﻔيﺬيــة والﺘ�يﻌيــة والقﻀاﺋيــة ﻣــﻦ ﺣيــﺚ الﻜــﻢ
والﻨــﻮع ،إﺿاﻓــة ﻻﺳــﺘﻌراض ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﺳــاﺣة ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ واﻷﺣــﺰاب السياﺳــية،
وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﺗﻨــاول ﺗﺄﺛــ� ﺣرﻛــة اﻹﺻــﻼح والﺘﻐيــ� ﻋﻠــﻰ وﺟــﻮد ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻨُﺨــﺐ السياﺳــية
الــﱵ ﺗﺼﻨــﻊ السياﺳــات والقــرارات.
اﻷﻫداﻑ:
ﺗﻬﺪف الﻮرقة ﻓﻲ إﻃار السياق إلﻰ اﻵﺗﻲ:
 .1اﺳﺘﻌراض ﻋام لﻮﺿﻊ ا�رأة الﻌربية ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸارﻛﺘﻬا ﻓﻲ الحياة السياﺳية.
 .2رﺻــﺪ وﺗحﻠيــﻞ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻷﺟﻬــﺰة الﺘﻨﻔيﺬيــة والﺘ�يﻌيــة والقﻀاﺋيــة ﻣــﻦ
ﺣيــﺚ الﻜــﻢ والﻨــﻮع.
 .3الﻮقــﻮف ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﺳــاﺣة ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ واﻷﺣــﺰاب
السياﺳــية.
 .4ﺗﻨــاول ﺗﺄﺛــ� ﺣرﻛــة اﻹﺻــﻼح والﺘﻐيــ� الــﱵ ﺷــﻬﺪﺗﻬا بﻌــﺾ الــﺪول ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى
ﺣﻀــﻮر ا�ــرأة داﺧــﻞ الﻨﺨــﺐ السياﺳــية.
اﳌنﻬﺠية:
اﺳــﺘﻨﺪت الﻮرقــة ﻋﻠــﻰ ﻣراﺟﻌــة الﺘقاريــر واﻷوراق الــﱵ ﺻــﺪرت ﻣــﻦ الﺠﻬــات ا�ﻌﺘمــﺪة
والرﺳــمية ذات الﺼﻠــة ،ﻓﻀــﻼً ﻋــﻦ ﻣﺨرﺟــات اﻷﻧﺸــﻄة ا�ﺘﻨﻮﻋــة الــﱵ ﺗﻨاولــﺖ ﻣﻮﺿــﻮع
ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية ﻋمﻮﻣــاً ،وﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﺻﻨــﻊ القــرارات والسياﺳــات ﺧاﺻــة ،وﺗﻌالــﺞ
الﻮرقــة ذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣقﺪﻣــة وأربﻌــة ﻣحــاور؛ يﺘﻨــاول ا�حــﻮر اﻷول :الﺘﺪابــ� الﺘ�يﻌيــة
وواقــﻊ ا�ﺸــارﻛة الرب�اﻧيــة ،وا�حــﻮر الثاﻧــﻲ يﻐﻄــﻲ ﺗﻄــﻮر ﺣﻀــﻮر ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻷﺟﻬــﺰة
الﺘﻨﻔيﺬيــة والﺪﺳــﺘﻮرية ،يﺨﺘــﺺ ا�حــﻮر الثالــﺚ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻛــرﳼ القﻀــاء ،أﻣــا ا�حــﻮر
الرابــﻊ ﻓيﺘﻨــاول وﺟــﻮد ا�ــرأة وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﺳــاﺣة ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ واﻷﺣــﺰاب السياﺳــية
إﺿاﻓــة إلــﻰ الﺨاﺗمــة.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﶈﻮر اﻷول
التدابري التﺸرﻳعية وواﻗﻊ مﺸارﻛة اﳌرﺃﺓ يف اﳌﺆﺳسات الﱪﳌاﻧية
ﺗﻌﺘــرب الﺘﺪابــ� الﺘ�يﻌيــة واﻹﺻﻼﺣــات القاﻧﻮﻧيــة الــﱵ ﺗقــﻮم بﻬــا الــﺪول بمثابــة ا�ــرآة
لﻠمﺠﺘمــﻊ ،ﻷن الﻨﻈــام القاﻧﻮﻧــﻲ هــﻮ اﻧﻌــﻜاس لﻠﺒــﲎ السياﺳــية واﻻﺟﺘماﻋيــة واﻻقﺘﺼاديــة،
لﺬلــﻚ ﻓــﺈن ﻣــا ﺗﻀمﻨﺘــﻪ الﺘ�يﻌــات والقﻮاﻧــ� وا�راﺳــيﻢ ﻓــﻲ اﻷﻧﻈمــة ﻣــﻦ أﺣــﻜام وﻣــﻮاد
وبﻨــﻮد ﺗرﺳــﻢ دور ا�ــرأة والرﺟــﻞ داﺧــﻞ اﻷ�ة وﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ،وبالﺘالﻲ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣة الﺪولة،
وﻷﺟــﻞ ذلــﻚ ﺳــﻨﺘﻨاول ﻓــﻲ ا�حــﻮر ﻣــا قاﻣــﺖ بــﻪ الــﺪول الﻌربيــة ﻣــﻦ ﺗﺪابــ� ﺗ�يﻌيــة ﺗمثﻠــﺖ
ﻓــﻲ ﺗﻌﺪيــﻞ بﻌــﺾ ا�ــﻮاد ﻓــﻲ الﺪﺳــﺘﻮر أو إدﺧــال ﻣــﻮاد ﺟﺪيــﺪة ﻓــﻲ الﺪﺳــاﺗ� الــﱵ ﺗمــﺖ
إﻋــادة ﻛﺘابﺘﻬــا أو إﺻــﺪار قﻮاﻧــ� ﻣﻔﺼﻠــة �ــﻮاد ﺟــاءت ﻣﺠمﻠــة ﻓــﻲ الﺪﺳــﺘﻮر ،وﺗﺸــمﻞ هــﺬه
الﺘﺪابــ� ﻣــا اﺗﺨﺬﺗــﻪ الــﺪول أﺣياﻧــاً ﻣــﻦ إﺟــراءات ﻋمﻠيــة ﺗمثﻠــﺖ ﻓــﻲ إﺻــﺪار قــرارات لﺼالــﺢ
ﺗمﻜــ� ا�ــرأة وﺗﻌﺰيــﺰ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة ،وﺳــاهﻢ ا�ﻨــاخ الــﺬي ﺳــاد ا�ﻨﻄقــة
الﻌربيــة ﻣﻨــﺬ الﻔــ�ة الــﱵ أﻋقﺒــﺖ ﻣﺆﺗمــر قمــة ا�ــرأة الﻌربيــة ،وﻣــا ﺗــﻢ ﺧــﻼل ﺗﻠــﻚ الﻔــ�ة
ﻣــﻦ ﻣﺆﺗمــرات وﻣﻠﺘقيــات ،اﻧﺘﻬــاء بالﻔــ�ة ﺗﺰاﻣﻨــﺖ ﻣــﻊ ﺛــﻮرات الربيــﻊ الﻌربــﻲ ،وﻣــا ﺷــﻬﺪﺗﻪ
ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة ﻣــﻦ ﺣــراك ﺳــياﳼ ،ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة ﺟــﺰءاً أﺻيـﻼً ﻣﻨــﻪ ،ﻓﻀـﻼً ﻋــﻦ ذلــﻚ
ﻣــا ﺷــﻬﺪﺗﻪ الســاﺣة الﻨســﻮية ﻣــﻦ اهﺘمــام دولــﻲ ﻣﺘﻮاﺻــﻞ ﻣﻨــﺬ ا�ﺆﺗمــر الﺪولــﻲ الرابــﻊ بﺒﻜــ�
)1995م( وﻣــا ﺗــﻼه ﻣــﻦ ﻣﺆﺗمــرات دوليــة �ﺘابﻌــة ﻣﺨرﺟــات ﻣﻨﻬــاج ﻋمــﻞ بﻜــ�.
وﻣــا قاﻣــﺖ بــﻪ ا�ﻨﻈمــات اﻹقﻠيميــة ﻣــﻦ �اﻛــة ﻣــﻊ الحﻜﻮﻣــة وا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ﻣــﻦ ﺟﻬــﻮد
ﺿاﻏﻄــة ،أﺳــﻔرت ﻛﻞ هــﺬه الﻌﻮاﻣــﻞ الﺪاﺧﻠيــة واﻹقﻠيميــة والﺪوليــة ﻓــﻲ إيﺠــاد ﻣﻨــاخ إيﺠابﻲ
ﻣســاﻧﺪ لقﻀيــة ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ،وإ�اﻛﻬــا ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﺻﻨــﻊ القــرارات والسياﺳــات ،ولﻌــﻞ ﻣــا
أ�ﻧــا إليــﻪ ﻣــﻦ ﺛــﻮرة ﺗ�يﻌيــة ،وﻣــا ﺗــﻢ ﻣــﻦ ﺗﺪابــ� ﻓــﻲ هــﺬا الﺸــﺄن هــﻮ ﺛمــرة ﺗﻠــﻚ الﺠﻬــﻮد
وذلــﻚ الحــراك.
ﺳــﻮف ﻧرﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ الﺘﺪابــ� الﺘ�يﻌيــة وا�ﺒــادرات الــﱵ قاﻣــﺖ بﻬــا الــﺪول ﺧــﻼل الﻔــ�ة
اﻷﺧــ�ة الــﱵ ﺗﺰاﻣﻨــﺖ ﻣــﻊ ﺟﻬــﻮد اﻹﺻــﻼح والﺘﻐيــ� الــﺬي ﺷــمﻞ الــﺪول الــﱵ ﺷــﻬﺪت
ﺛــﻮرات ،أو الــﱵ ﺗﺄﺛــرت با�ﻨــاخ الﻌــام ،وﻣــا أﺳــﻔر ﻋﻨــﻪ ذلــﻚ ﻣــﻦ ﻧﺘاﺋــﺞ ﺗمثﻠــﺖ ﻓــﻲ إﺻــﺪار
الﺘ�يﻌــات ا�ﻌــﺰزة وا�قﻨﻨــة �ﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ســﺘﻮي الرب�اﻧــﻲ ،ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــار أن
الرب�اﻧــات ﺗﻌﺘــرب أﻛــرب ﻣﻌمــﻞ لﺼﻨــﻊ السياﺳــات وﻣراﺟﻌﺘﻬــا وﺗﻄﻮيرهــا ،واﻋﺘمادهــا بﻌــﺪ
ﺻﺪورهــا ﻣــﻦ ا�ســﺘﻮى الﺘﻨﻔيــﺬي ،وأبــرز ﻣﻠمــﺢ لﻠمﺸــارﻛة السياﺳــية لﻠمــرأة هــﻮ اﻧﺨراﻃﻬــا
بﺼــﻮرة ﻓاﻋﻠــة ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات الﺘ�يﻌيــة دون ﺗميــ� ،أي ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻣــﻊ الرﺟــﻞ ﻋﻠــﻲ ﺣــﺪ
ﺳــﻮاء ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣراﺣــﻞ ﻋمﻠيــة اﺗﺨــاذ القــرار ،ورﺳــﻢ السياﺳــات ووﺿــﻊ الرباﻣــﺞ والﺨﻄــﻂ
ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ ا�ســﺘﻮيات ا�حﻠيــة والﻮﻃﻨيــة ،ورﻏــﻢ ﻣاﺗحقــﻖ ﻣــﻦ اﻧﺠــازات ،يﻌﺘــرب وﺿــﻊ
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀــا ﻛمــا أبرزﺗــﻪ الﺘقاريــر الﺪوليــة ،وﻣﻨﻬــا الﺘقريــر الﻌا�ــﻲ �ــﺆ� ﻓﺠــﻮة
ا�ــرأة الﻌربيــة
ً
الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،الــﺬي أﻇﻬــر ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻓــﻲ أدﻧــﻰ ﻣرﺗﺒــة لﻬــا ﻓــﻲ الﻌالــﻢ ﻓيمــا
يﺘﻌﻠــﻖ با�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ،وﻻ يــﺰال دور ا�ــرأة وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار دوراً
ﻣحــﺪوداً ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ،وﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻮﻃــﲏ ،ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ الﺘﺪابــ� اﻹيﺠابيــة
الــﱵ اﺗﺨﺬﺗﻬــا بﻌــﺾ الﺒﻠــﺪان ﻣثــﻞ ﻧﻈــام الحﺼــﺺ ،أو ﻣﺒــﺪأ الﺘﻨاﺻــﻒ ،ﺣققــﺖ بﻌــﺾ هــﺬه
الﺘﺪابــ� ﺗقﺪﻣــاً ﻣﻠحﻮﻇــاً ،ﻏــ� أن اﻻﻧﺘﺨابــات اﻷﺧــ�ة الــﱵ ﺷــﻬﺪﺗﻬا ا�ﻨﻄقــة أبــرزت ﺿﻌــﻒ
ﻣﻜاﻧــة الحقــﻮق ا�ﻜﺘســﺒة أو إﻓــراغ الحقــﻮق ا�ﻜﺘســﺒة ﻣــﻦ ﻣحﺘﻮاهــا ﻛمــا ﺗﺒيﻨــﻪ ا�ــﺆ�ات
ا�قﺘﺒســة ﻣــﻦ ﻣرﺟﻌــ� أﺳاﺳــي� همــا:
ﺗقريــر ﻣــﺆ� ﻓﺠــﻮة الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ،الــﺬي يﻨــ�ه ﺳــﻨﻮيا ا�ﻨﺘــﺪي اﻻقﺘﺼــادي الﻌا�ــﻲ
باﻻرﺗــﻜاز ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺼــاءات الﻮﻃﻨيــة واﻹقﻠيميــة والﺪوليــة.
ﺗرﺗيــﺐ اﻻﺗحــاد الرب�اﻧــﻲ الﺪولــﻲ الــﺬي يﻨﺠــﺰ اﺳــﺘﻨادا إلــﻰ ا�ﻌﻠﻮﻣــات ا�قﺪﻣــة لــﻪ ﻣــﻦ
الرب�اﻧــات الﻮﻃﻨيــة ،والــﺬي يحﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﻨيــﻒ ﻋــﺪد ﻣــﻦ الــﺪول الــﺬي قــﺪ يﺨﺘﻠــﻒ ﻣــﻦ
ﺳــﻨة إلــﻰ أﺧــرى بﻮاﺳــﻄة ال�ﺗيــﺐ الﺘﻨازلــﻲ لﻨســﺐ الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب أو الﻐرﻓــة
الﻮاﺣــﺪة.
ويﺸــ� الﺘقريــر الﻌربــﻲ الرابــﻊ لﻸهــﺪاف اﻷلﻔيــة لﻠﻌــام )2013م( أن ﻣســﺘﻮى ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة
ﻓــﻲ الرب�اﻧــات الﻌربيــة ﻓــﻲ ﺗحســﻦ ،ولﻜــﻦ ﻻ يــﺰال أقــﻞ بﻜثــ� ﻣــﻦ ا�ســﺘﻮى الــﺬي ﺗســﺠﻠﻪ
ﺳــاﺋر ﻣﻨاﻃــﻖ الﻌالــﻢ ،ﺣيــﺚ ﻧﺠــﺪ أن ﺣﺼــة ا�ــرأة ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ الرب�اﻧيــة ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة
ارﺗﻔﻌــﺖ إلــﻰ ﻧســﺒة) (%12.7ﻋــام )2012م( ﻣقابــﻞ ) (%20ﻋﻠــﻰ الﺼﻌيــﺪ الﻌا�ــﻲ ،و)(%18
ﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــﺪ ا�ﻨاﻃــﻖ الﻨاﻣيــة ،ويﻌﻜــﺲ الﺘقريــر ﻛﺬلــﻚ أن ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻔاﻋﻠــة ﻓــﻲ
الﺘﻈاهــرات السياﺳــية ﻓــﻲ بﻌــﺾ بﻠــﺪان الﺘحــﻮل الﺪيمقراﻃــﻲ لــﻢ ﺗﻮاﻛﺒﻬــا ﺟﻬــﻮد ﻣثمــرة
لﺰيــادة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻬيﺌــات الﺘ�يﻌيــة ،ﻛمــا ﻻ يــﺰال الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة والﻔﺘــاة ﻣــﻦ
أﻛــرب الﺘحﺪيــات الــﱵ ﺗﻌرقــﻞ ا�ﺸــارﻛة الﻜاﻣﻠــة لﻬــﻦ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ.
واﻋﺘــرب اﻻﺗحــاد الرب�اﻧــﻲ الﺪولــﻲ أن الﺘقــﺪم ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻣــا زال ﺿﻌيﻔــاً ،وأن
ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣســارات ﺻﻨــﻊ القــرار ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻮﻃــﲏ ﻻ ﺗــﺰال ﻣحــﺪودة ﻛمــا
ﺗــربزه أرقــام الﺠــﺪول ).(2
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جدول ):(2

مؤ�ات نسﺒة املشاركة في املؤسسات الت�يعية لﺒعﺾ لدول العربية )2013م(.
اﻻنتﺨابات

املقاعد

النساء

النسﺒة%

اﻻنتﺨابات

2

39

ﺗﻮﻧﺲ

10/2011

217

61

%28.1

-

3

53

الﻌراق

04/2014

328

83

%25.3

-

04/2010

354

86

%24.3

2010/5

%17.5

-

30

%16.0

-

275

38

%13.8

-

150

18

2013/10 %12.0

06/2009

128

4

07/2013

65

1

4

54

ﻣﻮريﺘاﻧيا

11/2013

6

56

السﻌﻮدية

01/2013

8

89

ا�ﻐرب
ليﺒيا

11/2011
06/2014

10

103

الﺼﻮﻣال

08/2012

12

115

اﻷردن

01/2013

14

146

لﺒﻨان

5
7

9
11

13

58
88

93
112

115

السﻮدان

اﻹﻣارات

ﺟيﺒﻮﺗﻲ
ﺳﻮريا

09/2011

147

151

30

%19.9

395

67

2009/10 %17.0

40

93

03/2013

55

05/2012

250

15

147

ﺟﺰر القمر

12/2009

17

151

ُﻋمان

101/2011

81

05/2003

35

16

18
19

150

152
-

الﻜﻮيﺖ
اليمﻦ
قﻄر

04/2005

37

2009/11 %25.2

33

%18.1

7

7

30
1

1
1
0

-

%12.7

-

%12.0

-

%3.0

-

%3.1

%1.5

%1.2
%0.5
%0.0

املقاعد

1

29

الﺠﺰاﺋر

5/2012

462

146

2012/12 %13.6

النساء

الرتﺒة

النسﺒة%

مجلﺲ النواب /الربملان
الﺒلد

مجلﺲ الشيوخ/الشوري

144

10

6.9

-

-

-

-

-

-

56

8

14.3

-

-

-

29
-

270
-

-

-

5
-

6
-

-

-

17.2
-

2.2
-

-

-

65

9

12.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2011/10

83

-

-

2001/04

111

-

-

-

-

16

18.1

-

-

2

1.8

ا�ﺼﺪر :ﻣرﻛﺰ ا�رأة الﻌربية لﻠﺘﺪريﺐ والﺒحﻮث )ﻛﻮﺛر( ﺗقرير ا�رأة الﻌربية )2015م( ا�رأة والﺘ�يﻌات.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻋﺘمــﺪ ﻋــﺪد ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــادئ ا�ســاواة بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ،وﻋــﺪم الﺘميــ�
بــ� ا�ﻮاﻃــﻦ ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﺠﻨــﺲ ،ﺳــﻮاء ﻓــﻲ الحقــﻮق أو ﻓــﻲ ﺗحمــﻞ الﻮاﺟﺒــات الﻌاﻣــة،
وﺗﻮاﻓقــﺖ القﻮاﻋــﺪ الﺘ�يﻌيــة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ اﻷﻧﻈمــة القاﻧﻮﻧيــة واﺗﻔقــﺖ دﺳــاﺗ�ها ،ﻛﻠﻬــا
ﺗقريﺒــاً ،ﻓــﻲ الﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ الحريــات اﻷﺳاﺳــية ﻛالحريــة الﺸــﺨﺼية ،وﺣريــة اﻻﻋﺘقــاد،
وﺣريــة الــرأي والﺘﻌﺒــ� ،وﺣريــة ا�راﺳــﻼت واﻻﺗﺼــاﻻت ،وﺣريــة الﺘﻨقــﻞ واﻹقاﻣــة،
ّ
ال�ﺷــﺢ واﻻﻧﺘﺨابــات،
وﺣريــة الﺼحاﻓــة ،واﺗﻔقــﺖ ﻣﻌﻈــﻢ الــﺪول الﻌربيــة ﻓــﻲ إقــرار ﺣقــﻮق
واﻹ�اب والﺘﻈاهــر ،وﺗﻜﻮيــﻦ الﻨقابــات والﺠمﻌيــات الﻌاﻣــة والﻠﺠــﻮء الســياﳼ وﻣﺨاﻃﺒــة
الســﻠﻄات الﻌاﻣــة وا�ﺸــارﻛة السياﺳــية ،ﻛمــا أقــرت بﻌــﺾ الــﺪول ﻧﻈــام الحﺼــﺺ )الﻜﻮﺗــا(
بﻄــرق وﻧســﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔــة .ﻛمــا ﺣﺼﻠــﺖ اﻷم ﻋﻠــﻰ ﺣــﻖ أن ﺗﻨقــﻞ ﺟﻨســيﺘﻬا إلــﻰ أﻃﻔالﻬــا بﺼﻔــة
ﻣﺘســاوية ﻣــﻊ اﻷب ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣحــﺪد ﻣــﻦ الــﺪول ،وﻛﺬلــﻚ الحــال ﻓــﻲ ﻧقــﻞ الﺠﻨســية بﻮاﺳــﻄة
الــﺰواج ﻋﻨــﺪ زواج ا�ــرأة بﺄﺟﻨــﱯ أو ﻓقــﺪان ا�ــرأة لﺠﻨســيﺘﻬا اﻷﺻﻠيــة أو ﻓــﻲ ﺣالــة الﺘﺠﻨــﺲ
بﺠﻨســية زوﺟﻬــا ،وأدﻣﺠــﺖ دﺳــاﺗ� الــﺪول الﻌربيــة ﻧﺼﻮﺻــاً ﻋﺪيــﺪة ﺗﺒــ� ا�ســاواة بــ�
ﺟميﻌــا ﻣﻮاﻃﻨــﻮن ﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ الﺪولــة ،ويﺘمﺘﻌــﻮن بــﺬات
الرﺟــال والﻨســاء ﻻﻓــ�اض أﻧﻬــﻢ
ً
الحقــﻮق ،ويﺘحمﻠــﻮن ﻧﻔــﺲ الﻮاﺟﺒــات ،ويﺨﻀﻌــﻮن لــﺬات القﻮاﻋــﺪ والﺘ�يﻌــات.
ﺳــمﺢ الﺘحﻠيــﻞ وﻧﺘاﺋﺠــﻪ ،وﻛﺬلــﻚ اﻻﺳــﺘﻨﺘاﺟات ا�ﻨﺒثقــة ﻋﻨــﻪ ،وباقــ�اح ﻋــﺪد ﻣــﻦ
الﺘﻮﺻيــات ﻹﺟــراء إﺻﻼﺣــات قاﻧﻮﻧيــة واﺗﺨــاذ ﺗﺪابــ� ﺧاﺻــة بــﻜﻞ إﺟــراء قاﻧﻮﻧــﻲ ،ﺣيــﺚ
ﻻبــﺪ ﻣــﻦ اﻻهﺘمــام بﺘﺄﺳــيﺲ ﻧﻈــام ﻣســاءلة يﺄﺧــﺬ بﻌــ� اﻻﻋﺘﺒــار ﻣقاربــة وﺿﻌيــة ا�ــرأة
وﺗﻌﺰيﺰهــا لﻠﺪﻓــﻊ بﻌــﺪد ﻣــﻦ الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣســارات اﺗﺨــاذ القــرارات ليســﻬمﻦ ﻓــﻲ ﺗﻔﻌيﻠــﻪ،
وﺗحﺘــاج الحﻜاﻣــة الرﺷــيﺪة لﻠﻨســاء ،ﻛمــا ﺗحﺘــاج الﻨســاء لﻠحﻮﻛمــة الرﺷــيﺪة لﻀمــان اﺣــ�ام
اﻻل�اﻣــات ا�ﺘﻌﻠقــة با�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� ،وﺗﻜريســﻬا ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮي� الﻮﻃــﲏ والﺪولــﻲ.
�ط أﺳــاﳼ لﺘحقيــﻖ ا�ســاواة بــ� ﻛﻞ ا�ﻮاﻃﻨــ� ،يقﺘــﴤ ﻣﺒــﺪأ ﺳــيادة ﺣﻜــﻢ القاﻧــﻮن ﻓــﻲ
إﻃــار ﺗﻄﺒيــﻖ يﺘﻀمــﻦ ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ﻛحقــﻮق قاﻧﻮﻧيــة.
رﻏــﻢ أن الﻜثــ� قــﺪ ﺗــﻢ إﻧﺠــازه ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺘﻜــﻮن الســياﳼ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ واﻻقﺘﺼــادي ﻓــﻲ
ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ،والــﺬي أﻓــﴣ إلــﻰ ﺗحســ� وﺿﻌﻬــا ﻓــﻲ هــﺬه ا�ﺠــاﻻت ،ورﻓــﻊ ﻣســﺘﻮى
ﺣيــاة أ�ﺗﻬــا وﻣﺠﺘمﻌاﺗﻬــا ،لﻜــﻦ ﻣــا زالــﺖ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﺘحﺪيــات ﺗســﺠﻞ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ الــﺪول
الﻌربيــة ،وأدت ﺳﻠســﻠة اﻷﺣــﺪاث ا�ﻨﺪلﻌــة ﺧــﻼل اﻵوﻧــة اﻷﺧــ�ة إلــﻰ زﻋﺰﻋــة اﻻﺳــﺘقرار
ﻓــﻲ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ أﻧحــاء الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ ،وﻛرﺳــﺖ الثــﻮرات الﻌربيــة ﻧﻔــﺲ الﺘحﺪيــات بﺠﻮاﻧﺒﻬــا
ا�ﺠﻬﻮلــة بالﻨســﺒة �ﺼــ� الﺸــﻌﻮب ﻓــﻲ ﻧـ ٍ
ـﻮاح ﻛﺒــ�ة.
أن ﻋﻀﻮيــة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻻ يﺘﺠــاوز ) (%16ﺣيــﺚ
وقــﺪ أﺷــار رﺋيــﺲ الرب�ــان الﻌربــﻲ ّ
ﺗﺸــﻐﻞ ) (705ﻣقاﻋــﺪ ﻣــﻦ إﺟمالــﻲ) (4.458ﻣقﻌــﺪ ﻓــﻲ الرب�اﻧــات الﻌربيــة ،ﻣﻨﻬــا )(649
ﻣقﻌـ ًﺪا ﻣــﻦ إﺟمالــﻲ) (3.653ﻣقﻌــﺪ ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﻨيابيــة الﻌﻠيــا لﻠرب�اﻧــات الﻌربيــة بﻨســﺒة
).(%8.2
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أﻣــا الرب�ــان الﻌربــﻲ والــﺬي يﺘﺸــﻜﻞ ﻣــﻦ أربﻌــة أﻋﻀــاء ﻣــﻦ ﻛﻞ دولــة بﺈﺟمالــﻲ )(88
ﻋﻀــﻮاً ،ﻓقــﺪ ﻧــﺺ ﻧﻈاﻣــﻪ اﻷﺳــاﳼ ﻋﻠــﻰ �ورة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋﻀﻮيــة الرب�ــان ،ﺣيــﺚ
ﺗﺸــﻐﻞ ) (13ﻣقﻌــﺪاً بﻨســﺒة ) (%15.5ﻣــﻦ ﻋﻀﻮيــة الرب�ــان ،ﻛمــا ﺗمثــﻞ ﺛﻠــﺚ ﻣﻜﺘــﺐ الرب�ــان
الــﺬي يﻌﺘــرب أﻋﻠــﻰ ﺟﻬــاز ﻓــﻲ الرب�ــان ،ﺣيــﺚ ﺗﺸــﻐﻞ ﺛﻼﺛــة ﻣــﻦ إﺟمالــﻲ ﺗســﻌة ﻣقاﻋــﺪ،
اﺛﻨــان ﻣﻨﻬــا لﻬمــا ﻣﻨﺼــﺐ ﻧاﺋــﺐ الرﺋيــﺲ والﻨاﺋــﺐ اﻷول ،إﺿاﻓــة إلــﻲ رﺋيســة لﺠﻨــة الﺸــﺌﻮن
اﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة وا�ــرأة والﺸــﺒاب بﺈﺣــﺪى لﺠــان الرب�ــان اﻷربﻌــة.
ﻛمــا أﺷــار ﺗقريــر ﻣﻮﺳــﻊ ﺣــﻮل ﺣــﻖ ال�ﺷــﺢ والﺘﺼﻮيــﺖ الــﺬي ﻣﻨــﺢ لﻠﻨســاء ﻋﻠــﻲ ﻣســﺘﻮى
بر�اﻧــات الﻌالــﻢ ،ﻓقــﺪ أﺷــارت الﺪراﺳــة الــﱵ أﺟريــﺖ ﻓــﻲ )2014م( ﺗﻀمﻨــﺖ ) (185دولــة،
ﺗمثــﻞ الﺠﺰاﺋــر ا�رﺗﺒــة اﻷولــﻲ ﻋربيــا بﻨســﺒة ).(%31
أﻣــا ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الرب�اﻧــات ،ﻓﺘﺸــ� الﺨارﻃــة الﺨاﺻــة لﻠمﺸــارﻛة السياﺳــية الــﱵ
ﺻــﺪرت ﻋــﻦ هيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ا�ﻌﻨيــة با�ــرأة واﻻﺗحــاد الرب�اﻧــﻲ الﺪولــﻲ ﻣــﻦ الﻌــام
)2014م( وﺣــﱴ ﻣــا قﺒــﻞ ديســمرب)2015م( ،وﺗﺸــمﻞ ﻣﻌﻈــﻢ الــﺪول ،ﻓﺘﺸــ� الﺨارﻃــة إلــﻰ
أن ا�ﻌــﺪل الﻌا�ــﻲ لﻠﺘمثيــﻞ الﻨســاﺋﻲ ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ ا�ﻨﺘﺨﺒــة ارﺗﻔــﻊ إلــﻰ ﺣﻮالــﻲ ﻧﺼــﻒ
ﻧقﻄــة ﻣﺌﻮيــة ،ﺣيــﺚ ﻛان بﻨســﺒة ) (%21.80ﻓــﻲ الﻌــام )2013م( ووﺻــﻞ ﻧســﺒة )(22.3
ﻓــﻲ الﻌــام )2014م( ،إﻻ أن الــﺪول اﻻﺳــﻜﻨﺪﻧاﻓية ﺗﺒﻌــﺪ ﻛثــ�اً ﻋــﻦ هــﺬا الرقــﻢ ﺣيــﺚ ﺗﺸــﻜﻞ
الﻨســاء ﻣــا ﺗقــﺪر ﻧســﺒﺘﻪ ) (%41.5ﻣــﻦ ا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌيــة ،وهــﻲ بﺬلــﻚ ﺗﺠــاوزت الﻜﺘﻠــة
الحرﺟــة الــﱵ ﺗحﺪدهــا اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ،وهــﻲ ﻧســﺒة ) ،(%30ويﻼﺣــﻆ أن الــﺪول الﻌربيــة
قــﺪ ﻏــادرت ذيــﻞ ال�ﺗيــﺐ الﻌا�ــﻲ لﺘمثيــﻞ الﻨســاء ﻓــﻲ الرب�اﻧــات بﺸــقيﻪ بﺰيــادة بﻨســﺒة
) (%20.1ﻓــﻲ الﻌــام )2013م( ل�ﺗﻔــﻊ إلــﻰ ) (%18.1ﻣــﻦ ) ،(%16وﺗﺠــاوز دول الﺒاﺳــﻔيﻚ
أن ا�ﺠالــﺲ الﺘ�يﻌيــة ﻓــﻲ قﻄــر ﻣــا زالــﺖ ﺧاليــة ﻣــﻦ
) ،(%13وﺗﺸــ� ا�ﻌﻠﻮﻣــات إلــﻰ ّ
وﻋمــان
ﺗمثيــﻞ الﻨســاء ،ﻓــﻲ ﺣــ� ﻛاﻧــﺖ هﻨالــﻚ اﻣــرأة بر�اﻧيــة واﺣــﺪة ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ اليمــﻦ ُ
وﺟــﺰر القمــر والﻜﻮيــﺖ وﺛــﻼث ﻓــﻲ الﺒحريــﻦ وأربــﻊ ﻓــﻲ ُﻋمــان وﺟيﺒﻮﺗــﻲ واﻹﻣــارات و)(30
ﻓــﻲ ليﺒيــا والســﻌﻮدية و) (18ﻓــﻲ اﻷردن و) (31ﻓــﻲ ﺳــﻮريا و) (38ﻓــﻲ الﺼﻮﻣــال و) (67ﻓــﻲ
ا�ﻐــرب و) (68ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ) (86ﻓــﻲ الســﻮدان  87ﻓــﻲ الﻌــراق و 146ﻓــﻲ الﺠﺰاﺋــر ،أﻣــا ﻧﻈــام
)الﻜﻮﺗــا( ا�ﺘﺒــﻊ ﻣــﻦ قﺒــﻞ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الــﺪول ﺳــﻮاء ﻛان بمﻮﺟــﺐ القاﻧــﻮن أو بﺸــﻜﻞ ﻃﻮﻋــﻲ
ﻓقــﺪ ﺳــاهﻢ بﺸــﻜﻞ ﻛﺒــ� ﻓــﻲ زيــادة الﺘمثيــﻞ الﻨســاﺋﻲ ﻓــﻲ الرب�اﻧــات.
ﻓــﻲ الﻌــام)2012م( اﺳــﺘﺨﺪم ﻧﻈــام )الﻜﻮﺗــا( ﻓــﻲ ) (22دولــة وﻓقــاً لﻨــﻮع )الﻜﻮﺗــا( ،وقــﺪ
ﺣﺼﻠــﺖ الﻨســاء ﻋﻠــﻰ ) (%24ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ ﻓــﻲ الــﺪول الــﱵ ﺗﻌﺘمــﺪ قﻮاﻧــ� هــﺬا الﻨﻈــام
و) (%22ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ ﻓــﻲ الــﺪول الــﱵ ﺗﺘﺒــﻊ ﻧﻈــام الﻜﻮﺗــا الﻄﻮﻋــﻲ ،ﻓــﻲ ﺣــ� ﺣﺼﻠــﺖ
الﻨســاء ﻋﻠــﻰ ) (%12ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ ﻓقــﻂ ﻓــﻲ الــﺪول الــﱵ ﻻ ﺗﻌﺘمــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻧﻈــام )الﻜﻮﺗــا( ،لﺬلــﻚ
ﺟــاءت الﺪﻋــﻮة ﻣــﻦ ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ الﻨســاﺋﻲ بﺈﺟــراء اﻹﺻﻼﺣــات القاﻧﻮﻧيــة والسياﺳــية
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ا�ﻌﻠﻨــة ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الﻮﺛاﺋــﻖ الﻮﻃﻨيــة بمــا ﻓيﻬــا رؤيــة )2025م( ،بﺰيــادة ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء
ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة وزيــادة ﺣﺼﺼﻬــا ﻓــﻲ ﻧﻈــام )الﻜﻮﺗــا( لﻠﻮﺻــﻮل إلــﻰ الﻜﺘﻠــة الحرﺟــة
بﻨســﺒة ).(%30
يﺸــار إلــﻰ أن )الﻜﻮﺗــا( (quota) ،هــﻮ ﻣﺼﻄﻠــﺢ ﻻﺗيــﲏ يﻌــﲏ ﻧﺼيــﺐ أو ﺣﺼــة ،ويســﺘﺨﺪم
ﻣﺼﻄﻠــﺢ )الﻜﻮﺗــا الﻨســاﺋية( لﻺﺷــارة إلــﻰ ﺗﺨﺼيــﺺ ﻧســﺒة أو ﻋــﺪد ﻣحــﺪد ﻣــﻦ ﻣقاﻋــﺪ
الﻬيﺌــات ا�ﻨﺘﺨﺒــة لﻠﻨســاء لﻠرب�اﻧــات وا�ﺠالــﺲ الﺒﻠﺪيــة ،وذلــﻚ لﻀمــان وﺻــﻮل الﻨســاء
�ﻮاقــﻊ ﺻﻨــﻊ القــرار ،وهــﻮ ﺣــﻞ ﻣرﺣﻠــﻲ ﻣﺆقــﺖ يﻬــﺪف إلــﻰ ﻣﻌالﺠــة ﺿﻌــﻒ ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء
ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية وا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ ﺻﻨــﻊ القــرار ،والحــﺪ ﻣــﻦ اﻹقﺼــاء والﺘﻬميــﺶ
وﻋــﺪم ا�ﺸــارﻛة الﻔﻌالــة ﻓــﻲ الﺠﻬــﻮد الﺘﻨمﻮيــة واﻻقﺘﺼاديــة ا�ﻌــ�ف بﻬــا.
وﻣــﻦ ا�ﻌﻠــﻮم أن بﻌــﺾ الــﺪول الﻌربيــة قــﺪ ﺳــﻨﺖ ﺗ�يﻌــات ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬا ﺗﻌﺰيــﺰ الﺘمثيــﻞ
الﻨســاﺋﻲ ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة السياﺳــية ،وﻧﺸــ� هﻨــا إلــﻰ ﻣــا ﺟــاء ﻣــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣــات أوردهــا الﺘقريــر
الﻌربــﻲ ا�ﻮﺣــﺪ ﺣــﻮل ﺗﻨﻔيــﺬ ﻣﻨﻬــاج بﻜــ� بﻌــﺪ ﻋ�يــﻦ ﻋاﻣــاً ) 2015م( ،ويﻌﺘــرب ﻣــﻦ
أﺣــﺪث الﺘقاريــر ا�ﻌﺘمــﺪة ،وﺗﻜﺘمــﻞ الﺼــﻮرة أﻛــ� بﺈيﻀــاح الﺠﻮاﻧــﺐ الــﱵ أﺷــارت إليﻬــا
الﺨارﻃــة السياﺳــية ،ﻓقــﺪ ﺳــﺠﻠﺖ بﻠــﺪان ﻋــﺪة زيــادة ﻧســﺒة الﻨســاء ﻓــﻲ القــﻮة اﻻﻧﺘﺨابيــة
ﻓــﻲ الرب�اﻧــات وا�ﺠالــﺲ الﺒﻠﺪيــة .ﻓﻔــﻲ ﻋمــان ارﺗﻔﻌــﺖ ﻧســﺒة الﻨاﺧﺒــات ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ
الﺸــﻮرى ﻣــﻦ ) (%39.88ﻓــﻲ الــﺪورة السادﺳــة )2008م2011 -م( إلــﻰ ) (%43.91ﻓــﻲ
الــﺪورة الســابﻌة )2011م2015 -م( .ﻛمــا بﻠﻐــﺖ ﻧســﺒة ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﺒﻠﺪيــة )2016-
2012م( ﺣﻮالــﻲ ) ،(%44.48وﻓــﻲ الﺠﺰاﺋــر ارﺗﻔﻌــﺖ ﻧســﺒة الﻨاﺧﺒــات ﻓــﻲ ا�ﺠﻠــﺲ الﻮﻃــﲏ
الﺸــﻌﱯ ﻣــﻦ ) (%7.7ﻓــﻲ ﻋــام )2007م( إلــﻰ ) (%31.6ﻓــﻲ ﻋــام )2012م( .وﻓــﻲ الســﻮدان
أقــرت )الﻜﻮﺗــا( ﻋــام )2010م( ،بﺰيــادة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة بﻨســﺒة ) (%25ﻓــﻲ الرب�ــان الﻮﻃــﲏ
وبر�اﻧــات الﻮﻻيــات .وﻓــﻲ اﻷردن ﺻــﺪر ﺗ�يــﻊ يﺨﺼــﺺ ﻧســﺒة )ﻛﻮﺗــا( ﻻ ﺗقــﻞ ﻋــﻦ )(%20
ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﺒﻠﺪيــة ،وارﺗﻔﻌــﺖ إلــﻰ ) (%25ﻓــﻲ ﻋــام )2011م( وقــﺪ أقــر ﻓــﻲ
الﻌــام )2012م( قاﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨابــات ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب ﺗﺨﺼيــﺺ ﺧمســة ﻋــ� ﻣقﻌــ ًﺪا
ﻧيابيــا لﻠﻨســاء ،باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ا�قاﻋــﺪ الــﱵ ﺗحﺼﻠــﺖ ﻋﻠيﻬــا الﻨســاء ﻓــﻲ الﺪاﺋــرة الﺠﻐراﻓيــة
ً
وا�حﻠيــة والﻌاﻣــة .وﻓــﻲ ﻣــ� ﺿمــﻦ الﺪﺳــﺘﻮر الﺠﺪيــﺪ لﻌــام )2014م( ،ﺗﺨﺼيــﺺ ﻧســﺒة
) (255ﻣقﻌــﺪاً ﻣــﻦ ﻣقاﻋــﺪ ا�ﺠالــﺲ ا�حﻠيــة لﻠمــرأة .وﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ واﺻﻠــﺖ الﺪولــة بﻌــﺪ الثــﻮرة
ال�اﻣﻬــا بﺘﻌﺰيــﺰ ﺣقــﻮق ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺣيــﺚ ﻣﺒــﺪأ الﺘﻨاﺻــﻒ ﻓــﻲ القﻮاﺋــﻢ اﻻﻧﺘﺨابيــة ﻓــﻲ ﻋــام
)2011م( ،ولﻜــﻦ رﻏــﻢ ذلــﻚ لــﻢ ﺗﻔــﺰ الﻨســاء إﻻ بﻌــﺪد ) (69ﻣقﻌــﺪاً ،أي ﻣــا يقــارب ).(%30
وﻓــﻲ اليمــﻦ وﺗﻨﻔيــﺬاً �ﺨرﺟــات الحــﻮار الﻮﻃــﲏ ﻓــﻲ ) 25ديســمرب 2014م( ،أﺻــﺪر رﺋيــﺲ
ﻣﺠﻠــﺲ الــﻮزراء قــراراً بﺸــﺄن ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة بﻨســﺒة ﻻ ﺗقــﻞ ﻋــﻦ ) ،(%30ﻓــﻲ الﻮﻇاﺋــﻒ الﻌاﻣــة
وﻣﻮاقــﻊ القــرار.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وﻛان بﻌــﺾ الﺒﻠــﺪان ﻛاﻷردن والﺠﺰاﺋــر وﺟيﺒﻮﺗــﻲ وﻓﻠســﻄ� وﻣــ� والﻌــراق وا�ﻐــرب
وﻣﻮريﺘاﻧيــا قــﺪ أﺻــﺪر قﺒــﻞ الﻌــام )2010م( ،ﺗ�يﻌــات ﺗﺨﺼــﺺ )ﻛﻮﺗــا( لﻠﻨســاء بﻐــرض
زيــادة ﺗمثيﻠﻬــﻦ ﻓــﻲ الرب�ــان وا�ﺠالــﺲ ا�حﻠيــة .وﻓــﻲ ا�ﻐــرب ﺣقــﻖ ا�ﺠــال الﺘ�يﻌــﻲ
ﻧقﻠــة ﻧﻮﻋيــة ﻋــرب اﻋﺘمــاد ﻧمــﻂ اﻻقــ�اع لﻼﺋحــة ﻧســﺒية وأﺧــرى وﻃﻨيــة ﺧــﻼل اﻻﻧﺘﺨابــات
الﺘ�يﻌيــة ﻓــﻲ ﻋــام )2002م( ووﺿــﻊ ﻓــﻲ الﻌــام )2011م( ،ﻧﻈاﻣــاً لﻠﺘحﻔــ� ا�الــﻲ لﻸﺣــﺰاب
السياﺳــية لﺘﺨﺼيــﺺ ﻣراﻛــﺰ ﻣﺘقﺪﻣــة لﺘﺸــﺠيﻊ ﺗمثيــﻞ الﻨســاء ﻋﻠــﻰ الﻠﻮاﺋــﺢ ،ﺗرﺷــيﺢ
وإﺣــﺪاث دواﺋــر اﻧﺘﺨابيــة وﻃﻨيــة ﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ الﻨســاء وإﻧﺸــاء ﺻﻨــﺪوق لﺪﻋــﻢ وﺗﺸــﺠيﻊ
ﺗرﺷــيﺢ الﻨســاء ،وﺗﻜﻮيــﻦ لﺠﻨــة �ســاواة وﺗﻜاﻓــﺆ الﻔــرص لــﻜﻞ ﻣﺠﻠــﺲ ﺟماﻋــﻲ ،يﻠــﺰم
اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية لﺘﻮﺳــيﻊ وﺗﻌميــﻢ ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻓــﻲ الﺘﻨميــة السياﺳــية .أﻣــا ﻓــﻲ
ﺟيﺒﻮﺗــﻲ ﻓقــﺪ ﺧﺼﺼــﺖ لﻠﻨســاء )ﻛﻮﺗــا( ﻣــا بــ� ) 10إلــﻰ  (%20ﻓــﻲ اﻹدارة ﻓــﻲ الﻠﻮاﺋــﺢ
اﻻﻧﺘﺨابيــة ،وقــﺪ وﺻﻠــﺖ ﻷول ﻣــرة ﺳــﺒﻊ ﻧســاء ﻓــﻲ الرب�ــان الﺠيﺒﻮﺗــﻲ .ﻓــﻲ ﻣﻮريﺘاﻧيــا
ﺻــﺪر ﻓــﻲ الﻌــام )2006م( ،قاﻧــﻮن يﻀمــﻦ ﺗمثيـﻼً ﻧســاﺋياً بﻨســﺒة ) ،(%20ﻛحــﺪ أدﻧــﻰ ﻣــﻦ
داﺧــﻞ الﻠﻮاﺋــﺢ اﻻﻧﺘﺨابيــة ا�حﻠيــة والﺘ�يﻌيــة .وﻓــﻲ الﺠﺰاﺋــر ﺗﻄــﻮر الﺘ�يــﻊ لﻠمﺸــارﻛة
الرب�اﻧيــة لﺘــ�اوح ﺣســﺐ ا�قاﻋــﺪ ﻣــا بــ� ) 20إلــﻰ  .(%50وﻓــﻲ الســﻌﻮدية ﺻــﺪر اﻷﻣــر
ا�ﻠﻜــﻲ ﻋــام )2013م( بﺘﻌﺪيــﻞ ا�ــادة ) (3ﻣــﻦ ﻧﻈــام ﻣﺠﻠــﺲ الﺸــﻮرى ليﺼﺒــﺢ لﻠمــرأة ﻛاﻣــﻞ
الحريــة لﺘﺸــﻐﻞ ﻧســﺒة) (%20ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ ،ﻛمــا أقــرت ا�مﻠﻜــة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ال�ﺷــﺢ
واﻻﻧﺘﺨــاب لﻌﻀﻮيــة ا�ﺠالــﺲ الﺒﻠﺪيــة اﻋﺘﺒــاراً ﻣــﻦ دورة )2014م( .وﻓــﻲ ُﻋمــان دﺧﻠــﺖ
الﻌماﻧيــة اﻻﻧﺘﺨابــات ﻣﻨــﺬ الﻌــام )1994م( وإلــﻰ ا�ﺠالــﺲ الﺒﻠﺪيــة ﻓــﻲ الﻌــام )2012م(
ا�ــرأة ُ
لﺘحﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ أربﻌــة ﻣﻨاﺻــﺐ.
أﻣــا ﻓــﻲ الﺒحريــﻦ ﻓقــﺪ ﺗــﻢ ﺗﻌيــ� أربــﻊ ﻧســاء ﻋﻀــﻮات ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ الﺸــﻮرى ﻷول ﻣــرة
ﻓــﻲ ﻋــام )2000م( ،وﻓــﻲ اﻹﻣــارات أُﺻــﺪر قــرار ﻓــﻲ الﻌــام )2006م( ،يمﻨــﺢ ا�ــرأة ﺣــﻖ
ال�ﺷــﺢ واﻻﻧﺘﺨــاب .وﻓــﻲ الﻜﻮيــﺖ أدى ﺗﻌﺪيــﻞ القاﻧــﻮن ﻹقــرار ا�ســاواة بــ� ا�ــرأة والرﺟــﻞ
ﻓــﻲ الﺘﺼﻮيــﺖ وال�ﺷــيﺢ إلــﻰ دﺧــﻮل أربــﻊ ﻧســاء لﻠرب�ــان الﻜﻮيــﱵ لﻌــام )2009م( ﻷول
ﻣــرة بﻨســﺒة ) (%8دون اﺳــﺘﺨﺪام الﻜﻮﺗــا ،وﺗراﺟﻌــﺖ الﻨســﺒة إلــﻰ) (%6ﻓــﻲ ﻋــام)2012م(
ﺛــﻢ إلــﻰ ) (%4ﻓــﻲ الﻌــام )2013م( ،وبﻬــﺬا أﺻﺒحــﺖ ا�ــرأة الﻜﻮيﺘيــة ﺗمــارس ﺣقﻬــا ﻛﻨاﺋﺒــة
ﻓــﻲ الرب�ــان وا�ﺠﻠــﺲ الﺒﻠــﺪي أو وزيــر ﻓــﻲ الحﻜﻮﻣــة .وﻓــﻲ ليﺒيــا ُﻣﻨحــﺖ ا�ــرأة ﺣــﻖ ﺗﻮلــﻲ
أن ﻣﺸــارﻛﺘﻬا
القﻀــاء وﺗﻮلــﻲ الﻮﻇاﺋــﻒ السياﺳــية والﺸــﺌﻮن الﻌاﻣــة ﻓــﻲ الﻌــام )1989م( إﻻ ّ
ﻇﻠــﺖ ﻣحــﺪودة ،ﻣقارﻧــة بﺪورهــا ﻓــﻲ اﻷﻧﺸــﻄة اﻷﺧــرى ،وﻓــﻲ الســﻮدان يﺘﺘمــ� دورهــا
باﻵﺗــﻲ؛ اﺛﻨﺘــان ﻣــﻦ الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﻨﺼــﺐ ﻧاﺋــﺐ رﺋيــﺲ الرب�ــان ،واﺛﻨﺘــان ﻣﻨﻬــﻦ رﺋيســﺘان
لﻠﺠــان ا�ﺘﺨﺼﺼــة وهــﻲ لﺠﻨــة الﺼحــة والســﻜان ،ولﺠﻨــة الﻄاقــة والﺘﻌﺪيــﻦ.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣــﻦ ﺧــﻼل القــراءة ا�ﺘﺄﻧيــة لﻠرﺻــﺪ الــﺬي أوردﺗــﻪ الﺘقاريــر الﺪوليــة والﻌربيــة يﺘﻀــﺢ أن
هﻨــاك ﺗﻔاو ًﺗــا بــ� الــﺪول ﻓيمــا يﺨــﺺ واقــﻊ ا�ﺸــارﻛة الرب�اﻧيــة لﻠمــرأة ،والــﺬي ﻛان ﻧﺘيﺠــة
لﻺﺟــراءات والﺘﺪابــ� الﺘ�يﻌيــة الــﱵ ﺳــﻨﺘﻬا ﺗﻠــﻚ الــﺪول ،وﻣــرد ذلــﻚ يﻌــﻮد لﻠمﻨــاخ الــﺬي
ﺳــاد ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ الــﺪول وﺗﺄﺛــر بﻌﻀﻬــا باﻻﻧﺘﻔاﺿــات الﺸــﻌﺒية الــﱵ أﺧــﺬت ﻃابﻌــاً ﺳــﻠمياً،
وبالﺘالــﻲ أﺗيــﺢ لﻠمــرأة أن ﺗﻜــﻮن �يــﻜاً أﺻي ـﻼً ﻓــﻲ رﺳــﻢ السياﺳــات واﺗﺨــاذ القــرارات،
ﻛمــا يﻌــﻮد ﻛﺬلــﻚ لﻠﺘﻔــاوت ﻓــﻲ ﻃﺒيﻌــة اﻷﻧﻈمــة الحاﻛمــة ،وﻣــﺪى ﺗﻮاﻓــر اﻹدارة السياﺳــية
الــﱵ أﺗاﺣــﺖ ﻣﻨاﺧــاً ﻓيــﻪ قــﺪر ﻣــﻦ ال�اﻛــة والﺪيمقراﻃيــة الــﱵ أﺗاﺣــﺖ لﻠحــرﻛات الﻨســاﺋية
ولﻶليــات الرﺳــمية لﻠــﺪول ا�ﺸــارﻛة الحيﻮيــة ا�ﺆﺛــرة ،وﻛﺬلــﻚ ﻓﺘحــﺖ ﻧاﻓــﺬة لﻠقﻄــاع الﺨاص
ﻣــﻦ اﻹﺳــﻬام ﻣــﻦ بــاب ا�ســﺌﻮلية اﻻﺟﺘماﻋيــة ،ﻛمــا يﻌــﻮد الﺘﻔــاوت إلــﻰ الﺒﻨيــة اﻻﺟﺘماﻋيــة،
وﻃﺒيﻌــة الﻌﻼقــة وﺷــﻜﻞ الﺘﻮاﺻــﻞ بــ� ا�ﺆﺳســات السياﺳــية ،وﺟمﻬــﻮر الﻨســاء ﻋــرب آليــات
ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،ولﻜــﻦ الﺼــﻮرة اﻹﺟماليــة لﻮاقــﻊ ا�ﺸــارﻛة الرب�اﻧيــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــا ﺗــﻢ
ﺗقﺪﻣــا
رﺻــﺪه ،ﻓرﻏــﻢ الﺘﺪﻧــﻲ لﻠمﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻣقارﻧــة ﻣــﻊ ا�ســﺘﻮى الﺪولــﻲ ،لﻜــﻦ هﻨــاك
ً
ﻣﻠحﻮﻇــا ﻓــﻲ أﺗســاع ا�ﺸــارﻛة ﻣــﻦ ﺣيــﺚ ﻋــﺪد الــﺪول الــﱵ أﺣﺪﺛــﺖ إﺟــراءات ﺳــاهمﺖ ﻓــﻲ
ً
دﺧــﻮل الﻨســاء لســاﺣة الرب�ــان ﻓــﻲ الســﻌﻮدية والﻜﻮيــﺖ ،وﻻ ﺷــﻚ أن آليــة )الﻜﻮﺗــا( ﻛﺄداة
ﺗ�يﻌيــة ﺿمﻨــﺖ ﻣﺸــارﻛة أوﺳــﻊ وأﺷــمﻞ ،وردﻣــﺖ ﻓﺠــﻮة ا�ﺸــارﻛة.
ﻣــﻦ ا�راﺟﻌــة الﻌاﻣــة لﻮاقــﻊ ا�ﺸــارﻛة الرب�اﻧيــة ﻧﻠحــﻆ أن ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة لــﻢ ﺗﻜــﻦ ﺷــﻜﻠية
أو زيــادة رقميــة لﻌــﺪد الﻨســاء ﻓقــﻂ ،ﻓﻔــﻲ دراﺳــة أﺟريــﺖ ﻓــﻲ الســﻮدان ﻋقــﺐ إﻧﻔــاذ )الﻜﻮﺗــا(
ﻓــﻲ اﻧﺘﺨابــات )2010م( ،ﻓقــﺪ أﺛﺒﺘــﺖ الﺪراﺳــة ا�يﺪاﻧيــة ﺣيﻮيــة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌمــﻞ
الﺘ�يﻌــﻲ والرقابــﻲ والﺠﺪيــة وا�ثابــرة واﻻﻧﻀﺒــاط لﻠرب�اﻧيــات ،وبــروز الــروح القﻮﻣيــة
والﺒُﻌــﺪ ﻋــﻦ القﻀايــا الﻌرقيــة والﻄاﺋﻔيــة وا�ﻨاﻃقيــة ،واﻻهﺘمــام بقﻀايــا ا�ــرأة ،وا�ﺸــارﻛة
الﻔاﻋﻠــة ﻓــﻲ القﻀايــا الﻌاﻣــة ﻛالﻌﻼقــات الﺨارﺟيــة ،اﻷﻣــﻦ القﻮﻣــﻲ وﻏ�هــا ،وﻻ ﺷــﻚ أﻧــﻪ
لــﻮ أﺗيحــﺖ الﻔرﺻــة لﺪراﺳــات ﻣماﺛﻠــة ﻓــﻲ دول أﺧــرى ﺳــﺘﻜﻮن الﺼــﻮرة ﻣﺘقاربــة.
ﺣﻀــﻮر اﻹرادة السياﺳــية لﺒﻌــﺾ الــﺪول ﺗمثــﻞ ﻓــﻲ اﺧﺘيــار ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻨاﺻــﺐ قياديــة
بالرب�ــان ،ﻛﻨاﺋــﺐ لرﺋيــﺲ الرب�ــان أو رﺋيســة ﻓــﻲ الﻠﺠــان ا�ﺘﺨﺼﺼــة ،وﻛﻞ ذلــﻚ يحﺘــاج
إلــﻰ دراﺳــات أﻋمــﻖ لرﺻــﺪ ﺗﻠــﻚ ا�ﻮاقــﻊ ،وﻛﺬلــﻚ قيــاس ﻓاﻋﻠيــة ا�ﺸــارﻛة الرب�اﻧيــة
لﻠمــرأة الﻌربيــة ،ولﻌــﻞ بﻌــﺾ أﻧﻈمــة الحﻜــﻢ ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة الــﱵ ﺗﻌﺘمــﺪ ﻋﻠــﻰ الﻨﻈــام
الﻼﻣرﻛــﺰي ،ﺣيــﺚ ﺗﻮﺟــﺪ بر�اﻧــات ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻮﻻﺋــﻲ ،ﻓﻬــﺬه الــﺪول أﺗاﺣــﺖ ﺗ�يﻌاﺗﻬــا
ﻣســﺘﻮيات ﻣﺸــارﻛة أوﺳــﻊ ﺣيــﺚ ﺣﻔﻈــﺖ )الﻜﻮﺗــا( لﻠمــرأة ﺣــﻖ ا�ﺸــارﻛة بــﺬات الﻨســﺐ ﻋﻠــﻰ
ا�ســﺘﻮى الﻮﻻيــة ،وأﺣياﻧــاً ا�ســﺘﻮى ا�حﻠــﻲ الــﺬي ﻻ يقــﻞ أهميــة ﺣيــﺚ ﺗ�ﻛــﺰ الﺨﺪﻣــات
لﻠمﺠﺘمــﻊ ﻣــﻦ ﺻحــة وﺗﻌﻠيــﻢ وﻏ�همــا.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وإﺟمــاﻻ يﻼﺣــﻆ الﺘﺬبــﺬب ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة الرب�اﻧيــة ،ﺧاﺻــة أن الــﺪول الــﱵ لــﻢ ﺗﻌﺘمــﺪ
ً
)الﻜﻮﺗــا( ﻋــرب ﺗ�يــﻊ دﺳــﺘﻮري أو قاﻧﻮﻧــﻲ ،وﻛﺬلــﻚ ﺿﻌــﻒ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﺧــﻮض
اﻻﻧﺘﺨابــات ا�ﺒــا�ة ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﺪواﺋــر الﺠﻐراﻓيــة.
هﻨــاك ﺗرﻛــ� ﻋﻠــﻰ الﻌﻮاﻣــﻞ السياﺳــية الــﱵ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬا الحــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻮاﺟــﺪ ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻜيــان
الســياﳼ ،وﻣﻨﻬــا إﺣﺠــام اﻷﺣــﺰاب ﻋــﻦ دﻋــﻢ الﻨســاء لﻠﻮﺻــﻮل إلــﻰ ﻣراﻛــﺰ ﺻﻨــﻊ القــرار،
ﺳــﻮاء ﻛان ذلــﻚ داﺧــﻞ اﻷﺣــﺰاب ،أو بﺘﺄهيﻠﻬــﻦ لﺨــﻮض ا�ﻌــارك اﻻﻧﺘﺨابيــة ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ
ا�حﻠيــة والﺘ�يﻌيــة .ﻛمــا أن اﻧﺘﺸــار ﻇاهــرة الﻌﻨــﻒ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات ﻋــادة ﻣــا يــﺆدي إلــﻰ
إﺣﺠــام ا�ــرأة ﻋــﻦ ا�ﺸــارﻛة ﺳــﻮاء بالﺘﺼﻮيــﺖ أو ال�ﺷــيﺢ.
ﻛﺬلــﻚ ﻧﺠــﺪ الثقاﻓــة الﺘقﻠيﺪيــة ا�حاﻓﻈــة الــﱴ ﺗﻌﺘمــﺪ ﻋﻠــﻰ القيــﻢ والﻌــادات والﺘقاليــﺪ ،ﺗﺆﺛــر
ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة ،وﺗحــﺪد ﻣــا هــﻮ ﻣﻨاﺳــﺐ وﻏــ� ﻣﻨاﺳــﺐ ﻷدوار الرﺟــال والﻨســاء ،إﺿاﻓــة لﻌــﺪم
اﺳــﺘقرار وﻧﻀــﻮج ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات الﻌربيــة واﻓﺘقــار ا�ــرأة إلــﻰ الﺨــربة
ﻓــﻲ الﻌمــﻞ الســياﳼ.
ﻛمــا أن ﺗﺒﻌيــة ا�ــرأة اﻻقﺘﺼاديــة لﻠرﺟــﻞ بســﺒﺐ ﺗﺪﻧــﻲ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ الﻨﺸــاط اﻻقﺘﺼــادي،
وﻣﻠﻜيــة الرﺟــﻞ لﻠمــﻮارد وا�ﺼــادر ا�ﺠﺘمﻌيــة وبــﻂء الﺘﻐيــ� اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣــة القيﻢ،
والﻌــادات والﺘقاليــﺪ ،وﺗﺆﺛــر الﻈــروف السياﺳــية ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة
السياﺳــية ،ﻓﻀـﻼً ﻋــﻦ أوﺿــاع اﻻﺣﺘــﻼل وال�اﻋــات والحــروب ﻓــﻲ بﻌــﺾ الﺒﻠــﺪان الﻌربيــة.

ووﻓ ًقــا �ــا ﺟــاء ﻓــﻲ ﺗقريــر الﺘقــﺪم ﻓــﻲ ﻣﻨﻬــاج ﻋمــﻞ بيﺠــ� ،لقــﺪ ﺣققــﺖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ الﺒﻠــﺪان
الﻌربيــة بﻌــﺾ اﻹﻧﺠــازات ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﻨﻬــﻮض بﺄوﺿــاع ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌقﺪيــﻦ ا�اﺿيــ�،
وﻣﻨﻬــا ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية ،لﻜــﻦ هــﺬه الﺒﻠــﺪان ﻣــا زالــﺖ ﺗﻮاﺟــﻪ ﺟمﻠــة ﻋقﺒــات وﺗحﺪيــات،
ﺗﺘمثــﻞ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــة اﻷوﺿــاع اﻷﻣﻨيــة ا�ســﺘﺠﺪة وﻏــ� ا�ســﺘقرة ،وﻓــﻲ ﺗقﻠيــﺺ الﻔﺠــﻮة ب�
الﺘ�يــﻊ والﺘﻄﺒيــﻖ ،وبــ� الﺘﺨﻄيــﻂ والﺘﻨﻔيــﺬ ،وإزالــة الﻔــﻮارق بــ� ا�ﻨاﻃــﻖ واﻷقاليــﻢ،
وإيﺠــاد بيﺌــة ﺛقاﻓيــة اﺟﺘماﻋيــة ﻣﻮاﺗيــة لﺘﻄﻮيــر أوﺿــاع ا�ــرأة.
ﻣــا زالــﺖ ا�ــرأة الﻌربيــة ﺗﻮاﺟــﻪ الﻜثــ� ﻣــﻦ الﻌقﺒــات ﻓــﻲ ﻃريقﻬــا إلــﻰ الﺘمﻜــ� الســياﳼ
واﻹداري وﻣﻮاقــﻊ الســﻠﻄة وﺻﻨــﻊ القــرار ،وﻣــﻦ هــﺬه الﻌقﺒــات ﺣســﺒما ﺟــاء ﻓــﻲ ﺗقريــر ﻋمــﻞ
بيﺠــ� ا�ســﺘمﺪ ﻣــﻦ الﺘقاريــر الﻮﻃﻨيــة لﻠﺒﻠــﺪان الﻌربيــة ﻣــا يﻠــﻲ:
 ﻧقــﺺ اﻵليــات الﺘ�يﻌيــة واﻻﻧﺘﺨابيــة الﻀاﻣﻨــة لﺘﻜاﻓــﺆ الﻔــرص بــ� الﺠﻨســ� ﻋﻠــﻰﻏــرار الﺘﻨاﺻــﻒ اﻷﻓقــﻲ والﻌمــﻮدي ﻋﻠــﻰ القﻮاﺋــﻢ اﻻﻧﺘﺨابيــة.
 اﻷوﺿاع السياﺳية واﻷﻣﻨية ﻏ� ا�سﺘقرة ﻓﻲ بﻌﺾ الﺒﻠﺪان الﻌربية. الﻌقﻠيــة الســاﺋﺪة ﻓــﻲ أوﺳــاط ﺻﻨــﻊ القــرار الــﱵ ﺗﻨﻈــر ﺳــﻠﺒاً إلــﻰ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻮقــﻊالســﻠﻄة ،ويﺘﺠســﺪ ذلــﻚ ﻓــﻲ الﻨســﺐ ا�ﺘﺪﻧيــة لﻨﺠــاح ا��ﺷــحات ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨابــات
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الﻨيابيــة ،وﺣيﻨمــا ﺗﻔــرض القﻮاﻧــ� ﺣــﺪاً أدﻧــﻲ ﻣــﻦ ا�ﺸــارﻛة الﻨســاﺋية ﻓــﻲ ﻛﻞ قاﺋمــة،
أن الﻨســاء يﺘــﻢ وﺿﻌﻬــﻦ ﻓــﻲ أﺳــﻔﻞ القﻮاﺋــﻢ.
يﻼﺣــﻆ ّ

 ﻣحﺪوديــة الﻔــرص ا�ﺘاﺣــة ﻣــﻦ ﻣــﻮارد اقﺘﺼاديــة وﻣســاﺣات إﻋﻼﻣيــة وﺗﻔﻬــﻢ ﻣﺠﺘمﻌــﻲ�ﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت الﻌمــﻞ الســياﳼ.

 ﻋــﺪم اﻻلــ�ام الﻜاﻓــﻲ ﻣــﻦ قﺒــﻞ القــﻮى واﻷﺣــﺰاب السياﺳــية بﺪﻋــﻢ وﺻــﻮل ا�ــرأة إلــﻲﻣراﻛــﺰ القــرار ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة ،وﺗــ�ذم الحرﻛــة الﻨســﻮية ﻣــﻦ ﻧاﺣيــة أﺧــرى.
 اﻧــﺪراج ﻣﻌﻈــﻢ ﻣﺸــاريﻊ الﺘمﻜــ� الســياﳼ لﻠﺘﻌييﻨــات الحﻜﻮﻣيــة واﻹداريــة الﻌﻠيــالﻠمــرأة ﺿمــﻦ إﻃــار الﺨﻄــﻮات الﻔرديــة ﻏــ� ا�ﺆﺳســية ،وهــﺬا ﻣــا يحــﻮل دون إﺣــﺪاث
ﺗراﻛــﻢ ﻓﻌﻠــﻲ يﻐــ� ﻣــﻦ ﺧريﻄــة ﻣراﻛــﺰ ﺻﻨــﻊ القــرار ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى قﻀايــا الﻨــﻮع
اﻻﺟﺘماﻋــﻲ.
 ﻣحﺪودية ا�ﻮارد الﺪاﻋمة لﻠﺪراﺳات ا�ﺘﺨﺼﺼة ﻓﻲ قﻀايا ا�رأة. هيمﻨــة القﺒﻠيــة والﻄاﺋﻔيــة والﻌﺸــاﺋرية ﻋﻠــﻰ ﻧﻈــام اﻻﻧﺘﺨابــات ،ﻓﻬــﻮ ﻧﻈــام يﺆﺳــﺲبﺪرﺟــة أولــﻰ لﻼﻧﺘمــاء إلــﻲ القﺒﻠيــة أو الﻌﺸــ�ة ،ويحﻜــﻢ ﺣســﺐ ﺗقاليــﺪ قﺒﻠيــة ﺧاﺻــة.
 الثقاﻓــة ا�ســاﻧﺪة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻋﻠــﻰ الﻔﺼــﻞ بــ� الﺸــﺄن الﻌــام والﺸــﺄن الﺨــاص،وﺗحــﺪد أن دور ا�ــرأة يقﺘــ� ﻋﻠــﻰ الﻌمــﻞ الﺨــاص ا�ﺘﻌﻠــﻖ بﺄﻣــﻮر ا�ــ�ل واﻷوﻻد ،بيﻨمــا
ﺗﻌﺘــرب إدارة الﺪولــة ،أي أن الﻌمــﻞ الﻌــام ﺟــﺰء أﺻيــﻞ ﻣــﻦ اﺧﺘﺼــاص الرﺟــﻞ.
 إرﺗﻔــاع ﻧســﺒة اﻷﻣيــة ﺧاﺻــة بــ� الﻨســاء ﻓــﻲ الﻮﻃــﻦ الﻌربــﻲ ،الــﺬي يﻌــﺪ ﻣــﻦ أﻛــربا�ﺸــﻜﻼت الــﱵ ﺗﻮاﺟــﻪ ﺗﻔﻌيــﻞ ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية ﻓــﻲ الﻮﻃــﻦ الﻌربــﻲ.
 ﻏيــاب الﻮﻋــﻲ لــﺪى ا�ــرأة ﻧﻔســﻬا ،وهــﺬا ﻣــا يﻈﻬــر ﻓــﻲ ﻛثــ� ﻣــﻦ الــﺪول الﻌربيــة ﺣيــﺚﻻ ﺗﻌﻄــﻲ ا�ــرأة ﺻﻮﺗﻬــا لﻠمرﺷــحات الﻨســاء ،وذلــﻚ لﻌــﺪم وﻋــﻲ الﻨســاء بﺄهميــة أن
ﺗمثﻠﻬــﻦ ﻣــﻦ ﺗﻨــﻮب ﻋﻨﻬــﻦ.
 ﻏيــاب القﻮاﻧــ� ا�ﻨﺼﻔــة لﻠمــرأة ﻋاﻣــﻞ رﺋيــﴘ ﻓــﻲ ﺿﻌــﻒ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ الحيــاةالسياﺳــية ،ﻓا�ــرأة الــﱵ ﺗﻌاﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻏيــاب قاﻧــﻮن اﻷﺣــﻮال الﺸــﺨﺼية ليﻨﺼﻔﻬــا ويﻌيــﺪ
لﻬــا ﻛراﻣﺘﻬــا ،يﺠﻌﻠﻬــا ﻻ ﺗﻬﺘــﻢ أن ﺗﺸــارك ﻓــﻲ ا�ﺠــال الســياﳼ ﻷﻧﻬــا ﻣﻨﺸــﻐﻠة بﻬمﻮﻣﻬــا
الﺸــﺨﺼية.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﶈﻮر الﺜاﻧﻲ
ﺗﻄﻮر ﺣﻀﻮر اﳌرﺃﺓ يف اﻷﺟﻬﺰﺓ التنﻔيﺬﻳة والدﺳتﻮرﻳة
وﺟــﻮد ا�ــرأة وﺣﻀﻮرهــا بقــﻮة ﻓــﻲ اﻷﺟﻬــﺰة الﺘﻨﻔيﺬيــة لﻠحﻜﻮﻣــات ﻣﺘمثـﻼً ذلــﻚ ﻓــﻲ ﺗﻌييﻨﻬــا
ﻓــﻲ ﻣﻨاﺻــﺐ وزاريــة ،يﻌﺘــرب هــﺬا اﻹﺟــراء هــﻮ اﻧﻌــﻜاس لﺘﻮاﻓــر اﻹرادة السياﺳــية وﺛقــة
القيــادة ﻓــﻲ ﻣقــﺪرات ا�ــرأة ،وﺗمﻜيﻨﻬــا ﻣــﻦ ا�ﺸــارﻛة الﻔاﻋﻠــة وﺻﻨــﻊ القــرار ﻓــﻲ أﻋﻠــﻰ
ﻣســﺘﻮياﺗﻪ ،وﻣســاهمﺘﻬا الﻌمﻠيــة ﻓــﻲ رﺳــﻢ السياﺳــات وﻣﺘابﻌــة إﻧقاذهــا ،وﻛمــا ﺗﻔــاوت
الﻮﺟــﻮد وا�ﺸــارﻛة ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الرب�اﻧــﻲ ،ﻓﻌﻠــﻲ هــﺬا الﺼﻌيــﺪ ﺗﻔاوﺗــﺖ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة،
وقﺒــﻞ الﺨــﻮض ﻓــﻲ الﺘحﻠيــﻞ ﺳــﻨقﻮم برﺻــﺪ لﻮاقــﻊ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الــﻮزارات ﻋﻠــﻰ
الﺼﻌيــﺪ الﺪولــﻲ لﺘﻌﻄيﻨــا ﺻــﻮرة أﺷــمﻞ ،ﺛــﻢ ﻧقــﻒ ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة
ﻣــﻦ واقــﻊ ﻣــا رﺻﺪﺗــﻪ الﺘقاريــر الﺪوليــة والﻌربيــة ،وﻧﻠحــﻆ ذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــا أﺻﺪرﺗــﻪ
هيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة ا�ﻌﻨيــة با�ســاواة بــ� الﺠﻨســ� وﺗمﻜــ� ا�ــرأة ،وﻣــا أﺻــﺪره الرب�ــان
الﺪولــﻲ ﻓــﻲ ﺧارﻃــة ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية بﻨﻬايــة ﻋــام )2014م( وﺣــﱴ )ﻛاﻧــﻮن الثاﻧــﻲ
2015م( ،وقــﺪ ﺷــمﻠﺖ ﻣﻌﻈــﻢ الــﺪول ورﻛــﺰت ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻓــﻲ رﺋاﺳــة الــﺪول
والحﻜﻮﻣــات ،وﻓــﻲ ﺗﻮلــﻲ ا�ﻨاﺻــﺐ الﻮزاريــة وﻋﻀﻮيــة الرب�اﻧــات ﺧاﺻــة ا�ﻨﺘﺨﺒــة ،ﺣيــﺚ
ﺳــ�ﻛﺰ ﻓقــﻂ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨــاول ا�ﻨاﺻــﺐ الﻮزاريــة.
ﺷــﻜﻠﺖ الﻨســاء ﻧســﺒة ) ،(%7.3ﻣــﻦ ﻣﺠمــﻞ رﺋاﺳــة الحﻜﻮﻣــات ،ﺣيــﺚ وﺻــﻞ ﻋﺪدهــا)(14
رﺋيســة ﺣﻜﻮﻣــة ﻣــﻦ أﺻــﻞ ) (93دولــة ،وهــﺬه الــﺪول هــﻲ )اﻷرﺟﻨﺘــ� ،بﻨﻐﻼديــﺶ ،الربازيﻞ،
ﺷــيﻠﻲ ،الﺪﻧمــارك ،أ�اﻧيــا ،ﺟاﻣيــﻜا ،ﻻﺗيﻨيــا ،ليﺒ�يــا ،ال�ويــﺞ ،بــ�و ،بﻮلﻨــﺪا ،ﺳــﻮي�ا،
وﺗريﻨــﺪ الﺘﻮباﺟــﻮ( ،وقــﺪ اﺣﺘﻠــﺖ بﺬلــﻚ ا�رﻛــﺰ اﻷول ﻋﻠــﻰ قاﺋمــة الــﺪول الــﱵ ﺷــﻜﻠﺖ ﻓيﻬــا
الﻨســاء ﻧﺼــﻒ ا�راﻛــﺰ الﻮزاريــة ،والــرأس اﻷﺧــ� با�رﻛــﺰ الثاﻧــﻲ بﻨســﺒة ) (%52.9إلــﻰ
) (9وزيــرات ﻣــﻦ أﺻــﻞ) (17ﻓيمــا اﺣﺘﻠــﺖ الســﻮيﺪ ا�رﺗﺒــة الثالثــة بﻨســﺒة) (52.25إلــﻰ )(12
وزيــرة ﻣــﻦ أﺻــﻞ) (23وﻓرﻧســا با�رﻛــﺰ الرابــﻊ بﻨســﺒة ) (%50أي ) (8ﻣــﻦ أﺻــﻞ) (16وزيــرًا.
وﺗﺸــ� ا�ﻌﻠﻮﻣــات إلــﻰ أن الﺘمثيــﻞ الــﻮزاري لﻠﻨســاء الﻌربيــات يﻔيــﺪ باﺳــﺘمرار ﻋــﺪم وﺟــﻮد
ﺗمثيــﻞ ﻧســاﺋﻲ ﻓــﻲ الســﻌﻮدية ،ووزيرﺗــان واﺣــﺪة ﻓــﻲ لﺒﻨــان والﺒحريــﻦ وقﻄــر وﺟيﺒﻮﺗــﻲ
والﻜﻮيــﺖ ،ووزيرﺗــ� ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻋمــان والﻌــراق وﺳــﻮريا والﺼﻮﻣــال وﺗﻮﻧــﺲ وﺟــﺰر
القمــر ،وﺛــﻼث وزيــرات ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ اليمــﻦ واﻷردن ،وأربــﻊ وزيــرات ﻓــﻲ ﻣــ� واﻹﻣــارات،
وﺧمــﺲ وزيــرات ﻓــﻲ الســﻮدان ،وﺳــﺖ وزيــرات ﻓــﻲ ا�ﻐــرب والﺠﺰاﺋــر ،ﻣــﻊ اﻷﺧــﺬ باﻻﻋﺘﺒــار
اﺧﺘــﻼف الﻨســﺒة ا�ﺌﻮيــة بــ� هــﺬه الــﺪول باﺧﺘــﻼف الﻌــﺪد اﻹﺟمالــﻲ لﻠــﻮزراء ،ﺣيــﺚ ﺟــاء
اﻷردن با�رﻛــﺰ الرابــﻊ بﻨســﺒة ) ،(%11.0وﺗراﺟــﻊ ﻣرﻛــﺰاً واﺣــﺪاً ﻓــﻲ الﻌــام الســابﻖ بﻌــﺪ
ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻣــ� والســﻮدان ) (%15.2وا�ﻐــرب ) (%15.8واﻹﻣــارات ا�ﺘحــﺪة وﺟــﺰر القمــر
والﺠﺰاﺋــر).(%20
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ارﺗﻔــاع ﻋــﺪد الﻮزيرات ﻓﻲ ﻣســﺘﻮى الﻌالﻢ ﻓﻲ الﻌام الســابﻖ إﻻ أن ﻣﺸــارﻛة
ﻣرﺗﺒﻄــا بﺒﻌــﺾ الــﻮزارات الــﱵ يﻨﻈــر إليﻬــا
الﻨســاء ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜيﻞ الحﻜﻮﻣــات ﻛﻮزيــرات ﻣــا زال
ً
ﺻحيحــا ،ﺗســﺘﺒﻌﺪ ﻋــﻦ ﺗﻠــﻚ
ﻛــﻮزارات ﺗقﻠيﺪيــة أو ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــا ﻣــﻦ اﺧﺘﺼــاص الﻨســاء ليــﺲ
ً
الــﱵ ﺗﺼﻨــﻒ ﻛــﻮزارات ﺳــيادية ،ﻛالﺪﻓــاع والﺪاﺧﻠيــة والﺨارﺟيــة ﺿمــﻦ إﺟمالــﻲ) (16وزيــرة
ﻓــﻲ) (19دولــة ﺣــﻮل الﻌالــﻢ ﻧﺠــﺪ أن هﻨــاك ) (103وزيــرة ﺷــﺌﻮن اﺟﺘماﻋيــة و) (86وزيــرة
لﻠﺒيﺌــة وا�ﺼــادر الﻄﺒيﻌيــة والﻄاقــة و) (74وزيــرة لﺸــﺌﻮن ا�ــرأة وا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ�
و) ( 71وزيــرة ﻓــﻲ ﺷــﺌﻮن اﻷ�ة والﻄﻔﻮلــة والﺸــﺒاب وا�ســﻨ� وذوي اﻹﻋاقــة و) (69وزيرًا
لﻠﺘﻌﻠيــﻢ و) (69وزيــرة لﻠثقاﻓــة و) (65وزيــرة لﻠﺼﻨاﻋــة والﺘﺠــارة و) (60وزيــرًا لﻠﺘﺸــﻐيﻞ
والﻌمــﻞ والﺘﺪريــﺐ و) (51وزيــرة لﻠﺼحــة و) ( 51وزيــرة لﻠﺸــﺌﻮن الﺨارﺟيــة و) (34وزيــرة
لﻠﻌــﺪل ،ﻓيمــا لــﻢ ﺗﻮﺟــﺪ ﺳــﻮى ) (17وزيــرة لﻠﺪﻓــاع و) (12وزيــرة لحقــﻮق اﻹﻧســان و ﺣــﱴ
ﺗﻜﺘمــﻞ ﺻــﻮرة الرﺻــﺪ ﻧــﻮرد ﻓيمــا يﻠــﻲ ﺗقريــر اﻹﺳــﻜﻮا )2015م(.
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الرﻗﻢ

الﺒلد

الدبلوماسية

الﺨدمة املدنية

1

اﻷردن

17.9

45

2

اﻹﻣارات الﻌربية

-

66

3

الﺒحريﻦ

25

47

4

ﺗﻮﻧﺲ

37.4

5

الﺠﺰاﺋر

-

29.4

6

ﺟﺰر القمر

-

30

7

ﺳﻮريا

-

-

8

ﺟيﺒﻮﺗﻲ

15

-

9

السﻮدان

11

29.5

10

الﻌراق

-

-

11

ُﻋمان

38.8

47

12

ﻓﻠسﻄ�

4.3

40.5

13

قﻄر

-

-

14

الﻜﻮيﺖ

-

46.2

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
الرﻗﻢ

الﺒلد

الدبلوماسية

الﺨدمة املدنية

15

لﺒﻨان

21

31

16

ليﺒيا

-

-

17

ﻣ�

20

-

18

ا�ﻐرب

-

38

19

السﻌﻮدية

-

-

20

ﻣﻮريﺘاﻧيا

-

-

21

اليمﻦ

10.77

18

ويﺸــ� الﺠــﺪول الســابﻖ إلــﻰ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ الﺨﺪﻣــة ا�ﺪﻧيــة والﻌمــﻞ الﺪبﻠﻮﻣــاﳼ باﻋﺘﺒارهــا
ﻣﺠــاﻻت لﻬــا أهميﺘﻬــا وذات ﺻﻠــة بمﻮاقــﻊ ﺻﻨــﻊ القــرار ،ﺧاﺻــة ا�ﻮاقــﻊ اﻹداريــة الﻌﻠيــا
ﻓــﻲ الﺨﺪﻣــة ا�ﺪﻧيــة ،ولــﻢ يﺘســﻦ لﻨــا الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــات ﺷــاﻣﻠة لﻮاقــﻊ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا
ﻓــﻲ ﻣﺆﺳســات الﺘﻌﻠيــﻢ الﻌالــﻲ ﻛرﺋاﺳــة الﺠاﻣﻌــات ،وﻛﺬلــﻚ وﺟﻮدهــا ﻓــﻲ القــﻮات الﻨﻈاﻣيــة
ﻛالقــﻮات ا�ســﻠحة وال�ﻃــة واﻷﻣــﻦ ،ﻷن ذلــﻚ يﺸــﻜﻞ القــراءة ا�ﺘﻜاﻣﻠــة لﻮاقــﻊ وﺟﻮدهــا ﻓــﻲ
ﻣﻮاقــﻊ ﺻﻨــﻊ القــرار والسياﺳــات ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﻌــرض لﻠــﻮزارت الــﱵ ﺗﻮلﺘﻬــا ا�ــرأة ،ﺗﻼﺣــﻆ
الﺘﻨــﻮع ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ ا�ســﺌﻮليات وﺗﻨاﻣــﻲ الثقــة ﻓــﻲ ﻣقﺪراﺗﻬــا وإﺛﺒاﺗﻬــا ﻣــﻦ واقــﻊ أداﺋﻬــا أﻧﻬــا
أهــﻞ لﻠثقــة ،ورﻏــﻢ ذلــﻚ لــﻢ ﺗﻜــﻦ اﻹرادة السياﺳــية ﺣــا�ة دوﻣــاً با�ســﺘﻮى ا�ﻄﻠــﻮب ،وﻣــﻦ
ا�ﻼﻣــﺢ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ اﻷﺟﻬــﺰة الﺘﻨﻔيﺬيــة يﻼﺣــﻆ ﺧــﻼل الســﻨﻮات اﻷﺧــ�ة
بــروز ﻋﻨــ� الﺸــﺒاب ﻣــﻦ الﻨســاء ﻓــﻲ ﺧﻄــﻮة ﺗحﺘــاج إلــﻰ ا�ﺰيــﺪ ﻣــﻦ ال�ﺳــيﺦ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﶈﻮر الﺜالﺚ
اﳌرﺃﺓ العربية يف ﻛرﺳﻲ الﻘﻀاء
ﺗﻌﺘــرب الســﻠﻄة القﻀاﺋيــة الﻀﻠــﻊ الثالــﺚ ا�ﻜمــﻞ لﻠســﻠﻄة الﺘ�يﻌيــة والســﻠﻄة الﺘﻨﻔيﺬيــة،
وﻻ ﺷــﻚ أن ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ هــﺬا الﺼﻌيــﺪ ا�ﻬــﻢ يﻌﺘــرب رﻛــ�ة أﺳاﺳــية ﻓــﻲ
ﻣﺸــارﻛﺘﻬا الﻔﻌﻠيــة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﺻﻨــﻊ القــرار والسياﺳــات ،ولــﻢ ﺗﻜــﻦ ﻣســ�ة ا�ــرأة ﻓــﻲ هــﺬا
ا�ﺠــال وﺷــﻐﻠﻬا ﻛــرﳼ القﻀــاء باﻷﻣــر الﻬــ� ،ﻓمــا وﺻﻠــﺖ إليــﻪ ﻛان ﺛمــرة ﻣﺨــاض ﻃﻮيــﻞ
وﺳــﻂ ﻣﺨــاوف ا�ﺠﺘمــﻊ وﺗﺸــﺪد ا�ﺘﺸــﺪديﻦ ﻣــﻦ الﻔقﻬــاء وﺗﺬبــﺬب اﻹرادة السياﺳــية ،ورﻏــﻢ
ذلــﻚ ﺷــقﺖ ﻃريقﻬــا وأﺛﺒﺘــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣــر اﻷيــام أﻧﻬــا ﺟﺪيــرة بثقــة ﻣــﻦ أولﻮهــا ا�ســﺌﻮلية،
وأﻇﻬــرت ﻣــﻦ الﺠﺪيــة وا�ﻬﻨيــة وا�ثابــرة ﻣــا ﻓﺘــﺢ الﺒــاب لﺒقيــة الﻨســاء ﻓــﻲ الﺒﻠــﺪان الﻌربيــة
الــﱵ اﺗﺨــﺬت ﺣﻜﻮﻣاﺗﻬــا قرارهــا ﻣﺘﺄﺧــراً بﺘﻮليــة ا�ــرأة لﻜــرﳼ القﻀــاء ،وﺗﺸــ� ﻛﻞ ا�ﻌﻠﻮﻣات
إلــﻲ ريــادة ا�ــرأة ا�ﻐربيــة ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال ،ﻓﻬــﻲ أول اﻣــرأة ﻋربيــة ﺗﺠﻠــﺲ ﻋﻠــﻰ ﻛــرﳼ
القﻀــاء ،ﺗــﻢ ذلــﻚ ﻋــرب ﻣســ�ة ﻃﻮيﻠــة وﺷــاقة لﻠمــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﻌمــﻞ القﻀاﺋــﻲ،
وبالﺘحﺪيــﺪ ﻣﻨــﺬ ﺧمســيﻨيات القــرن ا�ــاﴈ ،واﻧﻄﻼقــاً ﻣــﻦ ا�ﻐــرب والﻌــراق الﺪولﺘــ�
الســابقﺘ� ﻓــﻲ ﺗﻨﺼيــﺐ الﻨســاء ﻓــﻲ ﻣﻨاﺻــﺐ قﻀاﺋيــة وﻋﻠــﻰ اﻣﺘــﺪاد الســاﺣة الﻌربيــة ﻓــﻲ
) (18دولــة ﻋربيــة ﻣــﻦ أﺻــﻞ ) (22دولــة ﻋربيــة .أﺛﺒﺘــﺖ ﻓيﻬــا ا�ــرأة الﻌربيــة القاﺿيــة،
وأﻛــﺪت ﺟﺪارﺗﻬــا ﻓــﻲ الﻌمــﻞ القﻀاﺋــﻲ ،لقــﺪ أوﺿحــﺖ هــﺬه ا�ســ�ة بــﻜﻞ ﺟــﻼء ﻋــﺪم ﺻحــة
ﺗﻠــﻚ ا�ﺰاﻋــﻢ واﻻدﻋــاءات الــﱵ ﻛاﻧــﺖ ﺗﺸــﻜﻚ ﻓــﻲ ﻣقــﺪرة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ ﺗﻮلــﻲ ا�ﻨاﺻﺐ
القﻀاﺋيــة ،ﻛمــا ﻓﻨــﺪت ﻛﻞ ا�ﺨــاوف ا�ﺠﺘمﻌيــة والــﱵ أﺷــاﻋﻬا وزرﻋﻬــا ورﺳــﺨﻬا ا�ماﻧﻌــﻮن
ا�حــﺬرون ﻣــﻦ ﺗﻮليــة ا�ــرأة القﻀــاء ،ﺗــارة بحﺠــة أﻧﻬــا وﻻيــة ﻋاﻣــة ﻻ يﺠــﻮز ﺗﻜﻠيــﻒ ا�ــرأة
بﻬــا ،وﺗــارة بحﺠــة أن ا�ــرأة ﺗحﻜمﻬــا الﻌاﻃﻔــة ﻓــﻲ الحﻜــﻢ القﻀاﺋــﻲ ،وﺛالثــة بــﺄن الﻌــادات
والﺘقاليــﺪ وا�ﻮاريــﺚ الثقاﻓيــة ﻻ ﺗقﺒــﻞ ﻋمــﻞ ا�ــرأة القاﺿيــة وﻏ�هــا ﻣــﻦ ا�ﺰاﻋــﻢ.
ﻓــﻲ ﻓربايــر )1961م( ﻛان ﺗاريــﺦ ﺗﻌيــ� أول قاﺿيــة با�ﻐــرب وبﻠــﻎ ﻋﺪدهــﻦ ﺣــﱴ ﻋــام
)2009م( ) (643قاﺿيــة ،وبﻠﻐــﺖ أﻋﻠــﻰ ا�راﺗــﺐ وا�ســﺌﻮليات ﻓــﻲ ﺳــﻠﻢ القﻀــاء ،وﻣــﻦ
أبرزهــا ﻛان ﺗﻌيــ� أول قاﺿيــة ﻣﻜﻠﻔــة باﻷﺣــﺪاث بالــﺪار الﺒيﻀــاء ﻓــﻲ ﻋــام )1979م(،
وأول ﻣسﺘﺸــارة با�ﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻋــام )1987م( ووﺻﻠــﺖ أول قاﺿيــة إلــﻰ الﺪرﺟــة
اﻻﺳــﺘثﻨاﺋية ﻓــﻲ الﻌــام )1995م( ،وﻓــﻲ الﻌــام )2000م( أﺻﺒحــﺖ رﺋيســة لﻠمحﻜمــة اﻹداريــة
بالــﺪار الﺒيﻀــاء ،ﺛــﻢ وﻛيﻠــة لﻠمﻠــﻚ لــﺪى ا�حﻜمــة الﺘﺠاريــة بمﻜﻨــاس)2001م( ،ﻛمــا أﺻﺒحــﺖ
ﺗمــارس ﻣﻬﻨــة الﺘﺪريــﺲ ﻓــﻲ ا�ﻌﻬــﺪ الﻌالــﻲ لﻠقﻀــاء ﻣﻨــﺬ الﻌــام )1982م( ،لﺘســاهﻢ بﺘﺠربﺘﻬــا
الﻌمﻠيــة ﻓــﻲ ﺗﻜﻮيــﻦ وإﻋــﺪاد القﻀــاة الﺠــﺪد ،ولﻜﻨــﻪ ﻣــﻊ ﺻﻌــﻮد ﺳــﻠﻢ ا�ســﺌﻮليات القﻀاﺋيــة
ﻓــﺈن ﻣﺰاولــة ا�ــرأة ﻓــﻲ القﻀــاء لــﻢ ﺗﺘــﻢ بسﻼﺳــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﻐربــﻲ ﻓﻬــﻮ ﻛﻐــ�ه قــﺪ ﻣــر
بمرﺣﻠــة ﻣــﻦ الﺸــﻚ والــ�دد ﻣردهــا ﻣﻔاهيــﻢ ﺗﻌﺘــرب أن ا�ــرأة ﺗﻐﻠﺒﻬــا الﻌاﻃﻔــة ،إﻻ أن هــﺬا
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ا�ﺠﺘمــﻊ ﻋﻨﺪﻣــا أﺣــﺲ بﺠﺪيــة وﻛﻔــاءة ا�ــرأة القاﺿيــة ﺗقﺒــﻞ وﺟﻮدهــا ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺼــة القﻀــاء
بﺸــﻜﻞ ﻋــادي ﺣــﱴ ﻓــﻲ القــرى الﻨاﺋيــة.
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الرﻗﻢ

الﺒلد

القضاء

1

اﻷردن

17.9

2

اﻹﻣارات الﻌربية

-

3

الﺒحريﻦ

12

4

ﺗﻮﻧﺲ

33.39

5

الﺠﺰاﺋر

39.53

6

ﺟﺰر القمر

-

7

ﺳﻮريا

15

8

ﺟيﺒﻮﺗﻲ

40

9

السﻮدان

-

10

الﻌراق

-

11

ُﻋمان

19.1

12

ﻓﻠسﻄ�

11.3

13

قﻄر

-

14

الﻜﻮيﺖ

-

15

لﺒﻨان

41

16

ليﺒيا

-

17

ﻣ�

-

18

ا�ﻐرب

-

19

السﻌﻮدية

-

20

ﻣﻮريﺘاﻧيا

-

21

اليمﻦ
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وﻣــﻦ ا�ﺒــادرات ا�ﺘﻔــردة ﻓــﻲ الﺘﺠربــة ا�ﻐربيــة ،ﻓﻜــرة رﺻــﺪ ﺟاﺋــﺰة ﺳــﻨﻮية ﻣــﻦ قﺒــﻞ ﻧــادي
القﻀــاء ﻓــﻲ إﻃــار ﺗﺸــﺠيﻊ الﻜﻔــاءات الﻨســاﺋية ﻓــﻲ ا�ﺠــال القﻀاﺋــﻲ الــﱵ أﻃﻠقﻬــا ﻧــادي
قﻀــاة ا�ﻐــرب ،وﻣﻨــﺬ الﻌــام )2012م( ﺟاﺋــﺰة ا�ــرأة القاﺿيــة ،وذلــﻚ اﻧﻄﻼ ًقــا ﻣــﻦ اهﺘمــام
هــﺬه الﺠمﻌيــة ا�ﻬﻨيــة بــ�ورة ﺗســﻠيﻂ الﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ ﺗﺠربــة ا�ــرأة ا�ﻐربيــة ﻓــﻲ ﻣﺠــال
القﻀــاء ،والــﱵ ﺗﺒقــﻰ ﺗﺠربــة راﺋــﺪة وﻓريــﺪة ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﻌربــﻲ واﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺣيــﺚ
ﻛاﻧــﺖ ا�ــرأة ا�ﻐربيــة أول اﻣــرأة ﻋربيــة ﻣســﻠمة ﻓــﻲ الﻌــ� الحﺪيــﺚ ﺗﺘﺒــﻮأ ﻛــرﳼ القﻀــاء،
وﺗﻮﺳــﻊ هــﺬا الﺘﻜريــﻢ وهــﺬه ا�ﺒــادرات لﺘﺸــمﻞ القاﺿيــات ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى ا�ﻜاﺗــﺐ الحﻜﻮﻣيــة،
وﻓــﻲ إﻃــار اﻻﺣﺘﻔــال بيــﻮم ا�ــرأة الﻌا�ــﻲ أُﻃﻠقــﺖ ﻣﺒــادرة وردة لــﻜﻞ قاﺿيــة الــﱵ ﺗــﻢ
ﻣــﻦ ﺧﻼلﻬــا ﺗﻜريــﻢ الﻨســاء القاﺿيــات ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الﺪاﺋــرة اﻻﺳــﺘثﻨاﺋية ،وﺳــاهمﺖ هــﺬه
ـﺠيﻌا وﺣﻔ ًﺰا
ا�ﺒــادرة وﻓﻜــرة الﺠاﺋــﺰة ﻋمﻮﻣــاً ﻓــﻲ إبــراز ﺟﻬــﻮد القاﺿيــات واﻻﺣﺘﻔــاء بﻬــﻦ ﺗﺸـ ً
لﻬــﻦ ،وأﻓــرد هــﺬا الحــ� لﻠﺘﺠربــة ا�ﻐربيــة لريادﺗﻬــا ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال ،وهﻨــاك دول ﻋربيــة
لحقــﺖ با�ﻐــرب بﻌــﺪ ﺳــﻨﻮات قﻠيﻠــة ﻛالﻌــراق والســﻮدان والﺠﺰاﺋــر وﺗﻮﻧــﺲ.
وﺗﺸــ� ﻣﻌﻠﻮﻣــات ﻣﻨﻈمــة ا�ــرأة الــﱵ وردت ﻓــﻲ وﺛاﺋــﻖ ا�ﺆﺗمــر الﺪولــﻲ الــﺬي ﻧﻈمﺘــﻪ
لﻠقاﺿيــات ﻓــﻲ الﻮﻃــﻦ الﻌربــﻲ ﻓــﻲ الﻌــام )2015م( ،والــﺬي هــﺪف لﻠﺘــﺪاول ﻓــﻲ ﺣﻀــﻮر
ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﺳــﻠﻚ القﻀــاء والﺘﺠــارب الﻌمﻠيــة والﺘﻄﺒيقيــة .ﻓقــﺪ وﺻﻠــﺖ ا�ــرأة ﻷﻋﻠﻲ
ﻣﻨاﺻــﺐ ﻓــﻲ القﻀــاء ،وﺗﻌمــﻞ ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ا�ﺠــاﻻت القﻀاﺋيــة دون اﺳــﺘثﻨاء أو ﺗميــ�.

أﻫﻢ توصيات مؤتمر القاضيات:

 .1ﺗﻌﺰيــﺰ اﻹرادة السياﺳــية الﺪاﻋمــة لﺘﺄﻛيــﺪ وﺟــﻮد ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠــال القﻀــاء ،وﺗرﺟمﺘﻬــا
ﻓــﻲ ﺻــﺪور الﺘ�يﻌــات واﻵليــات والﻬيــاﻛﻞ لﺘﻀمــﻦ ﺗحقيــﻖ ا�ســاواة لﻠمــرأة .
 .2اﺳــﺘحﺪاث ﺗ�يﻌــات ﺗراﻋــﻲ اﻻﻋﺘﺒــارات الﻌاﺋﻠيــة باﻋﺘﺒــار أن اﻷ�ة هــﻲ هــﺪف
وﻣســﺌﻮلية ﻛﻞ ٌ ﻣــﻦ ا�ــرأة والرﺟــﻞ .
 .3إﻧﺸاء أﻛاديمية ﻹﻋﺪاد القﻀاة قﺒﻞ الﺘحاقﻬﻢ بالﻌمﻞ.

 .4اﻻهﺘمــام بﺘﻜﻮيــﻦ القاﺿيــات ﻓــﻲ ﻣﺠــال ﺣقــﻮق اﻹﻧســان واﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة ﺧاﺻــة
ا�ﺘﻌﻠقــة بحقــﻮق ا�ــرأة وﻛيﻔيــة ﺗﻔﻌيﻠﻬــا ﻓــﻲ اﻷﺣــﻜام الﻮﻃﻨيــة.
ﻛمــا ﺗــﻢ إﻃــﻼق ﺷــﺒﻜة القاﺿيــات ﻓــﻲ الــﺪول الﻌربيــة لﺘﺘﻮلــﻲ الﺘﻮاﺻــﻞ بــ� القاﺿيــات،
وﺗﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺳــﻠﻚ القﻀــاء والﺪﻋــﻮة لﻠﺘﻨســيﻖ ﻣــﻊ الﺸــﺒﻜات القاﻧﻮﻧيــة
لﻠﻨســاء الﻌربيــات والﺸــﺒﻜات اﻹقﻠيميــة اﻷﺧــرى.
قاﺿيــا ﻣقابــﻞ
ﻓــﻲ لﺒﻨــان ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ الﻨســاء ) ،(%50ﻓﻬﻨــاك ) (143ﻣــﻦ ﺟمﻠــة )(286
ً
) (%42ﻓــﻲ الﺠﺰاﺋــر ،ﻓمــا بــ� )  ( 5248ﺗﻮﺟــﺪ)  ( 2274قاﺿيــة ،وﻧســﺒة ) (%25ﻓــﻲ
(
) (840بﻨســﺒة
ا�ﻐــرب يﺒﻠــﻎ ﻋــﺪد القاﺿيــات ) (940قاﺿيــة ،وﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﻋــﺪد القاﺿيــات
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ﺗﻔــﻮق ) ،(%39وﻧســﺒة ) (%17ﻓــﻲ اﻷردن ﺣيــﺚ ﺗﻮﺟــﺪ ) (148قاﺿيــة ﻣــﻦ أﺻــﻞ)(850
قاﺿيــا ،وﻓــﻲ الســﻮدان) (118قاﺿيــة أي بﻨســﺒة ) ،(%13وﻓــﻲ الﻌــراق ) (93قاﺿيــة ،وﻓــﻲ
ً
ﻣــ� بﻌــﺪ ا�ﺒــادرة اﻷﺧــ�ة لــﻮزارة الﻌــﺪل ﺗﻮﺟــﺪ ) (68قاﺿيــة .وذلــﻚ وﻓقــا �ــا ورد ﻓــﻲ
وﺛاﺋــﻖ ﻣﺆﺗمــر القاﺿيــات الﻌربيــات.
ﻣــﻦ ﺧــﻼل هــﺬا الﺘﻨــاول �ســﺘﻮى ا�ﺸــارﻛة لﻠمــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﺳــﻠﻚ القﻀــاء يﺘﻀــﺢ ﺟﻠيــاً
أن ا�ــرأة الﻌربيــة أﺛﺒﺘــﺖ ﻛﻔاءﺗﻬــا ،وﺗﺠــاوزت الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﻌقﺒــات الــﱵ اﻋﺘــﻮرت ﻣســ�ﺗﻬا،
وا�ﻄﻠــﻮب هــﻮ اﺳــﺘمرار الحﻀــﻮر لــﻺرادة السياﺳــية والــﱵ بيﺪهــا إلحــاق بقيــة الــﺪول ﻓــﻲ
هــﺬا ا�ﺠــال ،الــﺬي ﺗﺄﺧــرت ﻓيــﻪ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة أو وقﻔــﺖ ﻓــﻲ ﻣســﺘﻮى ﻣﻌــ� ،وﻻ ﺷــﻚ
أن الﻠقــاءات وﺗﺒــادل الﺘﺠــارب والﺘﺸــﺒيﻚ والﻄــرق ﻋﻠــﻰ القﻀيــة ﻓــﻲ ا�حاﻓــﻞ الرﺳــمية
واﺳــﺘمرار ا�ثابــرة والﻀﻐــﻮط الﻨﺒيﻠــة ،وﺗﻮﺧــﻲ الحﻜمــة وا�ﻮﺿﻮﻋيــة ﻣــﻦ قﺒــﻞ الحرﻛــة
الﻨســاﺋية وﻣﻨﻈﻮﻣاﺗﻬــا بالــﺪول الﻌربيــة ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ رﻓــﻊ ﻣﻌــﺪﻻت ا�ﺸــارﻛة لﻠمــرأة الﻌربيــة
ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال.
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اﶈﻮر الرابﻊ
وﺟﻮد اﳌرﺃﺓ العربية يف منﻈﻤات اﺠﻤﻟتﻤﻊ اﳌدﻧﻲ واﻷﺣﺰاﺏ السياﺳية
ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ الﻌمــﻞ الﻄﻮﻋــﻲ ﺿــارب ﻓــﻲ القــﺪم ،وﻛﻞ دولــة ﻋربيــة ﺗحﺘﻔــﻆ
بســﺠﻞ ﺗاريﺨــﻲ ﻋريــﻖ يرﺻــﺪ ﺗﻠــﻚ الﺒﺪايــات ،ﺣــﱴ ﺗﻜاﻣﻠــﺖ بﺸــﻜﻞ ﺟماﻋــﻲ ﻣﻨﻈــﻢ ﻓــﻲ
الثﻠــﺚ اﻷول ﻣــﻦ القــرن ا�ــاﴈ ،والــﺬي ﺗمثــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺒــادرة ﺗﻜﻮيــﻦ اﻻﺗحــاد الﻨســاﺋﻲ الﻌربــﻲ،
الــﺬي بــادرت بﺈﻧﺸــاﺋﻪ الراﺋــﺪة ا��يــة )هــﺪي ﺷــﻌراوي( ،وﻣﻨــﺬ ذلــﻚ الحــ� اﻧﻄﻠقــﺖ
ﻣســ�ة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ الﻌمــﻞ الﻄﻮﻋــﻲ ﻓــﻲ ﺷــﻜﻞ ﺟمﻌيــات وﻣﻨﻈمــات ،ﺛــﻢ
ﻻﺣقــا بﺘﻜﻮيــﻦ اﻻﺗحــادات الﻨســاﺋية القﻄريــة ،وﺗﻄــﻮرت ﻣــﻊ ﺗﻄــﻮر ﺣرﻛــة ا�ﺠﺘمــﻊ وﺣرﻛــة
ا�ــرأة ﻧﻔســﻬا ،ﺳــاﻋﺪها ﻓــﻲ ذلــﻚ الﺘحﺪيــات الﺪاﺧﻠيــة الــﱵ ﻣــرت بﻬــا الــﺪول ﻣــﻦ ﻣقاوﻣــة
لﻼﺳــﺘﻌمار ،وﻣســاهمة ﻓــﻲ بﻨــاء الﺪولــة ا�ﺪﻧيــة الــﱵ لــﻢ ﺗﻜــﻦ الﻨســاء بمﻌــﺰل ﻣــﻦ ذلــﻚ،
وﻓــﻲ ﻋقــﺪ الســﺒﻌيﻨيات ﺳــاهﻢ ا�ﻨــاخ الﻌا�ــﻲ بﻌــﺪ اﻧﻄــﻼق ﺳﻠســﻠة ﻣﺆﺗمــرات ا�ــرأة ﻣﻨــﺬ
ﻣﺆﺗمــر ا�ﻜســيﻚ اﻧﺘﻬــاء بمﺆﺗمــر بﻜــ� ) ،(1995وﻣــا ﺗﻼهــا ﻣــﻦ ﻣﺆﺗمــرات ﻻﺣقــة �ﺘابﻌــة
ﻣﺨرﺟاﺗــﻪ ،ﻛﻞ ذلــﻚ ﻛان لــﻪ اﻷﺛــر الﻌميــﻖ ﻓــﻲ ﺗﺠربــة ا�ــرأة الﻌربيــة ودورهــا ﻓــﻲ ﻣﻨﻈمــات
ﺛــراء ﻣــﻦ ﺗﺠربﺘﻬــا ﻓــﻲ
ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،وﻻ ﺷــﻚ أن ﻣســاهمﺘﻬا ﻓــﻲ هــﺬه الســاﺣة أﻛــ�
ً
اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية ،ﻛمــا ﺳﻨﺸــ� إلــﻰ ذلــﻚ ﻻﺣقــاً.
ـﻜا ﻣــﻊ الحﻜﻮﻣــات
ﺧــﻼل الﻔــ�ة الحاليــة ﺻــارت ا�ﻨﻈمــات الﻄﻮﻋيــة وا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ �يـ ً
ﻓــﻲ الﺘﺨﻄيــﻂ والﺘﻨﻔيــﺬ وا�ﺘابﻌــة وﻓــﻲ إﻋــﺪاد الﺘقاريــر وﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة الراﺗﺒــة ﻓــﻲ ﻛﻞ
ا�ﺆﺗمــرات الﺪوليــة واﻹقﻠيميــة ،وقــﺪ ﺷــﻬﺪت الســاﺣة الﻌربيــة ﺣرﻛــة ﺷــمﻠﺖ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ
الﺘﺸــﻜيﻼت ا�ﺘﺨﺼﺼــة ﻓــﻲ قﻀايــا ﺣقــﻮق ا�ــرأة والﻄﻔﻮلــة والﺼحــة والﺒيﺌــة واﻻقﺘﺼــاد
وبﻨــاء القــﺪرات واﻹﻋــﻼم .وأﺗاﺣــﺖ القﻮاﻧــ� الﻮﻃﻨيــة الﻔرﺻــة لﻠمﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧﻲ ﻣﻦ ا�ﺸــارﻛة
الﻔاﻋﻠــة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ قﻀايــا ا�ــرأة الﻌربيــة.
سارت مشاركة املرأة في منظمات املجتمع املدني على مسارين:
اﻷول :هﻮ الﺠمﻌيات واﻻﺗحادات وا�ﻨﻈمات الﻨسﻮية الﺸاﻣﻠة أو ا�ﺘﺨﺼﺼة.
الﺜانــي :هــﻮ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ا�ﻨﻈمــات الﻌماليــة وا�ﻬﻨيــة ،وهــﺬه ﻻ ﺗقــﻞ أهميــة ﻋــﻦ اﻷولــﻰ
ﻻرﺗﺒاﻃﻬــا بقﻀيــة ﺗ�يﻌــات الﻌمــﻞ وﺣقــﻮق الﻌاﻣﻠــ� ،إﺿاﻓــة إلــﻰ الﺨــربة الﻨﻮﻋيــة الــﱵ
ﺗﻜﺘســﺒﻬا ا�ــرأة ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺟﻮدهــا ﻓــﻲ هــﺬه اﻻﺗحــادات ،وﺗﺸــمﻞ هــﺬه اﻻﺗحــادات ،اﻻﺗحــاد
الﺪولــﻲ لﻨقابــات الﻌمــال الﻌــرب واﺗحــاد ا�حاﻣــ� الﻌــرب وبقيــة اﻻﺗحــادات ا�ﻬﻨيــة ﻓــﻲ
قﻄــاع الﻄــﺐ واﻻقﺘﺼــاد وﻏ�همــا ،وهــﻲ بــﻼ ﺷــﻚ ﻣﻮاقــﻊ ﻣﻬمــة وﺟــﻮد ا�ــرأة ﻓيمــا يﺘيــﺢ
لﻬــا الﻔرﺻــة لﻠمﺸــارﻛة ﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ ﺻﻨــﻊ القــرارات ورﺳــﻢ السياﺳــات ﻋــرب زاويــة أﺧــرى
لﻬــا أهميﺘﻬــا.
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ﺗﺒــﻮأت ا�ــرأة الﻌربيــة الﻌاﻣﻠــة ﻓــﻲ وﻃﻨﻨــا الﻌربــﻲ ﻣﻜاﻧــة اﺟﺘماﻋيــة واقﺘﺼاديــة وﺳياﺳــية
ﻣﺘمــ�ة ،وأﺻﺒحــﺖ ﺗﻌمــﻞ ﻛمــاً وﻛيﻔــاً ﻓــﻲ ﻛﻞ ا�ﺠــاﻻت ،وﻣثﻠــﺖ رأس الرﻣــﺢ لﻼقﺘﺼــاد
وا�ﻄالﺒــة لﻨيــﻞ الحقــﻮق الﻮﻇيﻔيــة وﻓــﻲ ال�قــﻲ وارﺗيــاد ا�ﻬــﻦ والﻮﻇاﺋــﻒ الــﱵ ﻛاﻧــﺖ
ﻣقﺼــﻮرة ﻋﻠــﻰ الرﺟــﻞ ،وذلــﻚ لﻠﻨﺪيــة ﻓــﻲ الﺘﻌﻠيــﻢ وﻓرﺻــﻪ الــﻼ ﻣحــﺪودة لﻠمــرأة.
أقــر ا�ﺠﺘمــﻊ بمﺸــارﻛﺘﻬا الﻔﻌﻠيــة وﻓاﻋﻠيﺘﻬــا ﻓــﻲ ا�ﺠــاﻻت الــﱵ أﺳــﻬمﺖ ﻓيﻬــا ،وذلــﻚ بﻮﺿــﻊ
بﺼماﺗﻬــا بمســﺌﻮلية واقﺘــﺪار بﻨﺘاﺋــﺞ ﻣحسﻮﺳــة وﻣﻠمﻮﺳــة ﻓــﻲ الﺘﻨميــة الﺸــاﻣﻠة ،ﻓا�ــرأة
الﻌاﻣﻠــة الﻌربيــة ﻓــﻲ ﻛﻞ ا�ﻮاقــﻊ هــﻲ إرادة قﻮيــة ﻻ يحــﻮل ﳾء دون ﺟﻬﺪهــا لﻼرﺗقــاء
وا�ثابــرة ا�ســﺘمرة لﺘحقيــﻖ آﻣالﻬــا وﺗﻄﻠﻌاﺗﻬــا ،ﺷــﺄﻧﻬا ﺷــﺄن الرﺟــﻞ دون ﺗميــ� باﻋﺘﺒارهــا
ـﻜا أﺻيـ ًـﻼ ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة الﺘﻨميــة وبﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ ،ﻛمــا ﻧﺼــﺖ ذلــﻚ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة
�يـ ً
والقﻮاﻧــ� الــﱵ أﻋﻄﺘﻬــا ﺣــﻖ ا�ســاواة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الحقــﻮق والﻮاﺟﺒــات الﻮﻇيﻔيــة وﺣريــة
الﻌمــﻞ الﻨقابــﻲ.
ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ وﺟﻮدهــا ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ وﺗﺼاﻋــﺪ ارﺗيادهــا �ﺠاﻻﺗــﻪ واﻧســيابﻬا دون
ﻋقﺒــات ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺸــار وا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ ﻛﻞ ا�ﻬــﻦ .إﻻ أن ﺣﺠــﻢ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ الﻌمــﻞ الﻨقابــﻲ
يمثــﻞ ﻓﺠــﻮة ﻛﺒــ�ة ﻻ ﺗرقــﻰ إلــﻰ ﻧســﺒة وﺟﻮدهــا ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ وﺣﺠــﻢ ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ
الﻌمــﻞ الﻨقابــﻲ بالﺼــﻮرة الــﱵ ﺗحقــﻖ ﺗﻮازﻧــاً وﺗﻜاﻓــﺆاً ﻓــﻲ ا�ﺸــارﻛة الﻨقابيــة.

وبمــا أن اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة أقــرت ا�ﺸــارﻛة ا�ﻄﻠقــة لﻠﻌاﻣﻠــ� بﺈﻧﺸــاء ﺗﻨﻈيمــات ﻧقابيــة
واﺗحــادات ﻣﻬﻨيــة دون ﺣﺠــر أو ﺗميــ� إﻻ أن ﻧســﺐ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ
الﻨقابيــة ﺗمثــﻞ ﻋﻼقــة ﻃرديــة بــ� اﻧﺨراﻃﻬــا الﻮاﺳــﻊ ﻓــﻲ ﻣﺠــاﻻت الﻌمــﻞ وﺣﻀﻮرهــا
الﻀﻌيــﻒ ﻓــﻲ ا�ﺠالــﺲ الﻨقابيــة ،وهــﺬه ﻣﻔارقــة ﺗﺘﻀمــﻦ الﻜثــ� ﻣــﻦ الﻌﻮاﻣــﻞ وا�ــﺆ�ات
ﻻ بــﺪ ﻣــﻦ الﻮقــﻮف ﻋﻠيﻬــا وﺗﻀاﻓــر الﺠﻬــﻮد �ﻌالﺠﺘﻬــا ﺣيــﺚ ﻻ ﺗقﺘــ� هــﺬه ا�ﻔارقــات ﻋﻠــﻰ
دولــة دون أﺧــرى ﻓــﻲ وﻃﻨﻨــا الﻌربــﻲ ،وﺗﺆﻛــﺪ اﻹﺣﺼــاءات أن هﻨالــﻚ زيــادة ﻓــﻲ ﺣﺠــﻢ
ا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ بﻌــﺾ اﻷقﻄــار الﻌربيــة ،إﻻ أﻧﻬــا ﺗُﺬﻛــر بحيــاء وﻻ ﺗرقــﻰ إلــﻰ ا�ﻮاقــﻊ القياديــة
ﻓــﻲ اﻻﺗحــادات القﻄريــة ،وقــﺪ ﺗقﺘــ� ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ﺣــ� لﺠﻨــة ا�ــرأة أو ا�ســﺘﻮيات الﺪﻧيــا
ﻓــﻲ الﻬيــﻜﻞ الﻨقابــﻲ ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أن القﻮاﻧــ� وأﻧﻈمــة الﻨقابــات ﻓــﻲ اﻷقﻄــار الﻌربيــة
ﻻ ﺗمــ� ﻓــﻲ الﻮاقــﻊ بــ� الرﺟــﻞ وا�ــرأة ﺧاﺻــة ﻣــﻦ ﺣيــﺚ ال�ﺷــيﺢ واﻻﻧﺘﺨــاب ﺗمﺸــياً ﻣــﻊ
اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة.

والسﺆال الﺬي يﻄرح ﻧﻔسﻪ :ﻣا أﺳﺒاب هﺬه الﻬﻮة ب� الﻨﺺ والﺘﻄﺒيﻖ؟.
وﻣــﻦ واقــﻊ الحــال وا�ﻌــروف دوليــاً وإقﻠيميــاً أن ا�ــرأة الﻌاﻣﻠــة ﺗﺘﺼــﻒ بﻀﻌــﻒ ﻧﺸــاﻃﻬا
الﻨقابــﻲ وﻋﺰوﻓﻬــا ﻋــﻦ دﺧــﻮل ﻣﻌــ�ك الﻌمــﻞ الﻨقابــﻲ ا�ﺘﻮاﺻــﻞ ،وربمــا ﺗﻜــﻮن وراء هــﺬه
الﻈاهــرة أﺳــﺒاب ﺗحﺘــاج لﺪراﺳــة ﻣﺘﺨﺼﺼــة ﻃا�ــا هــﺬا هــﻮ الحــال والﻮاقــﻊ.
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وﻣــﻦ ا�ﻌﻠــﻮم وا�ﺆﻛــﺪ أن ا�ــرأة الﻌاﻣﻠــة الﻌربيــة ﺣققــﺖ ﻣﻜاﺳــﺐ ﻣﻠمﻮﺳــة ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ،
ﻓﺄﺻﺒحــﺖ ﺗﺸــﻜﻞ اﻵن ﻧســﺒة ﻋاليــة ﻣــﻦ القــﻮة الﻌاﻣﻠــة ﻓــﻲ القﻄاﻋــ� الﻌــام والﺨــاص
وﻓــﻲ القﻄــاع ﻏــ� ا�ﻨﻈــﻢ ،وقــﺪ ﺷــارﻛﺖ ﻓــﻲ الﻌمــﻞ الﻨقابــﻲ ﻣﻨــﺬ ﻧﺸــﺄة الحرﻛــة الﻨقابيــة
الﻌربيــة ،إﻻ أن وﺟﻮدهــا الﻨقابــﻲ وﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓيــﻪ ﺿﻌيﻔــة أو ﺗــﻜاد ﺗﻜــﻮن ﻣﻌﺪوﻣــة ﻓــﻲ
بﻌــﺾ الﺒﻠــﺪان الﻌربيــة.
وﻧســﺒة لﻨــﺪرة اﻹﺣﺼــاءات وا�ﻌﻠﻮﻣــات ا�ﻌﺘمــﺪة �ﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻋﻠــﻰ هــﺬا الﺼﻌيــﺪ
ﺳــﻮف ﻧﺄﺧــﺬ واﺣــﺪاً ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻻﺗحــادات لــﻪ أهميﺘــﻪ وهــﻮ اﻻﺗحــاد الﺪولــﻲ لﻨقابــات الﻌمــال.

ويــربز الﺠــﺪول اﻵﺗــﻲ الــﺬي يﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ ﺧﻼلﻬــا ﻣســﺘﻮى ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ
الحرﻛــة الﻨقابيــة وهــﻲ ﺗﻌﻄــﻲ إﺿــاءة وﻣــﺆ�ًا �ســﺘﻮى ا�ﺸــارﻛة.
جدول إحﺼاﺋي رﻗﻢ ) :(1يوضﺢ مدى مشاركة املرأة العاملة العربية على
مستوى املكاتﺐ التنفيﺬية في اﻻتحادات القﻄرية العربية.

ﻋﺪد أﻋﻀاء ا�ﻜﺘﺐ الﺘﻨﻔيﺬي أو اﻷﻣاﻧة الﻌاﻣة لﻼﺗحاد

الرقﻢ

اﺳﻢ اﻻﺗحاد القﻄري

1
2

اﻻﺗحاد الﻌام لﻨقابات الﻌمال
بالﺠماه� الﻌربية السﻮرية

اﻻﺗحاد الﻌام الﺘﻮﻧﴘ لﻠﺸﻐﻞ

13

3
4

اﻻﺗحاد الﻌام لﻨقابات ﻋمال
السﻮدان

26

5

اﻻﺗحاد الﻌام لﻌمال ﻣ�

8

ﻻ يﻮﺟﺪ

ﺻﻔر%

5

اﻻﺗحاد الﻌام لﻌمال الﻜﻮيﺖ

7

ﻻ يﻮﺟﺪ

ﺻﻔر%

6

اﺗحاد الﻌمال ا�ﻮريﺘاﻧي�

11

1

%9.1

7
8

اﻻﺗحاد الﻌام لﻨقابات ﻋمال
الﺒحريﻦ

13

1

%7.7

اﻻﺗحاد ا�ﻐربﻲ لﻠﺸﻐﻞ

-

-

-

9

اﻻﺗحاد الﻌام لﻨقابات ﻋمال
اﻷردن

17

ﻻيﻮﺟﺪ

ﺻﻔر%

11

1

%9.1

10

اﺗحاد ﻋمال اليمﻦ

الﻌﺪد الﻜﻠﻲ

ﻋﺪد ا�رأة

ﻧسﺒة ﻣﺸارﻛة ا�رأة

11

1

%9.1

ﻻ يﻮﺟﺪ

ﺻﻔر%
%19.2
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ﻋﺪد أﻋﻀاء ا�ﻜﺘﺐ الﺘﻨﻔيﺬي أو اﻷﻣاﻧة الﻌاﻣة لﻼﺗحاد

الرقﻢ

اﺳﻢ اﻻﺗحاد القﻄري

11

اﺗحاد ﻋام ﻧقابات ﻋمال الﻌراق

-

12

اﺗحاد ا�ﻨﺘﺨﺒ� بالﺠماه�ية

-

-

13

اﻻﺗحاد الﻌام لﻠﻌمال الﺠﺰاﺋري�

10

ﻻيﻮﺟﺪ

ﺻﻔر%

14

اﻻﺗحاد الﻌام لﻌمال لﺒﻨان

-

-

-

15

اﻻﺗحاد الﻌام لﻌمال ﻓﻠسﻄ�

-

-

-

الﻌﺪد الﻜﻠﻲ

ﻋﺪد ا�رأة

ﻧسﺒة ﻣﺸارﻛة ا�رأة

-

-

ا�ﺼﺪر� اﻻﺗحاد الﺪولﻲ لﻨقابات الﻌمال الﻌرب�

بﻠﻐــﺖ ﻧســﺒة ا�ــرأة ﻓــﻲ الﺨﺪﻣــة ا�ﺪﻧيــة ) (%59ﻣــﻦ ﺟميــﻊ الﻌاﻣﻠــ� وﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال
يﺒﻠــﻎ ﺣﺠــﻢ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الســﻮداﻧية ﻓــﻲ ا�ﻮاقــﻊ القياديــة لﻠﻨقابــات دورة )2016-2011م(
والﺠــﺪول اﻵﺗــﻲ يﻮﺿــﺢ:
الوﻇيفة

العدد الكلي

النقابات

النسﺒة %

الﻠﺠﻨة ا�رﻛﺰية

238

65

%25

ا�ﻜﺘﺐ الﺘﻨﻔيﺬي

18

5

%25

ا�ﺠﻠﺲ الﻌام

65

16

%25

ﻣــﻦ ﺧــﻼل هــﺬا اﻻﺳــﺘﻌراض والقــراءة الﺘحﻠيﻠيــة لﻮاقــﻊ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌاﻣﻠــة الﻌربيــة ﻓــﻲ
الﻌمــﻞ الﻨقابــﻲ ،وﺧاﺻــة ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى القيــادي ،ﻧﺠــﺪ أﻧﻬــا ﻧســﺒة ﺿﺌيﻠــة ﺟـ ًﺪا ﻻ ﺗﺘﻨاﺳــﺐ
ﻣــﻊ ﺣﺠــﻢ ا�ــرأة الﻌاﻣﻠــة ﻓــﻲ ﺳــﻮق الﻌمــﻞ الﻌربــﻲ والﺘﻄــﻮر الــﺬي ﺣــﺪث داﺧــﻞ الحرﻛــة
الﻨقابيــة الﻌربيــة ،ولﻜــﻦ ﻛمــا ذ ُﻛــر ﻻ بــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻌرﻓــة أﺳــﺒاب هــﺬا الﺘﺪﻧــﻲ ،وهــﺬا اﻹﺣﺠــام ﻣــﻦ
قﺒــﻞ ا�ــرأة الﻌاﻣﻠــة ﻋــﻦ ا�ﺸــارﻛة الﻔاﻋﻠــة ﻓــﻲ الﺘﻨﻈيمــات الﻨقابيــة ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أن
هﻨالــﻚ ﺟﻬــﻮداً بﺬلــﺖ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈمــة الﻌمــﻞ الﻌربيــة ،واﻻﺗحــاد الﺪولــﻲ لﻨقابــات الﻌمــال الﻌــرب
لﻠﻨﻬــﻮض با�ــرأة الﻨقابيــة واﻻرﺗقــاء بﻬــا ،ﺗﺄهيـﻼً وﺗﺪريﺒــاً ودﻓﻌــاً بﻬــا لﻠمﺰيــﺪ ﻣــﻦ ا�ﺸــارﻛة
ﻓــﻲ الﻌمــﻞ الﻨقابــﻲ وبــﺬات القــﺪر ﻛان هــﺬا الﺠﻬــﺪ ،وهــﺬا اﻻهﺘمــام ﻣــﻦ لﺠﻨــة ا�ــرأة الﻌاﻣﻠــة
الﻌربيــة والﻄﻔــﻞ باﻻﺗحــاد الﺪولــﻲ لﻨقابــات الﻌمــال الﻌــرب وأيﻀــاً ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى اﻻﺗحــادات
القﻄريــة ﻹﺗاﺣــة ا�ﺰيــﺪ ﻣــﻦ ﻓــرص ا�ﺸــارﻛة لﻠمــرأة الﻨقابيــة ﻓــﻲ ﻛﻞ ا�ﻨﺘﺪيــات والــﻮرش
والﻨــﺪوات والــﺪورات الﺘﺪربييــة ﻹبــراز دورهــا الﻨقابــﻲ وﻹيﺠــاد ﻛادر ﻧقابــﻲ ﻣﺆهـﻼً لقيــادة
الﻌمــﻞ الﻨقابــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ ﻣســﺘﻮياﺗﻪ.
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وقــﺪ ﺣرﺻــﺖ بﻠــﺪان ﻣثــﻞ ﺗﻮﻧــﺲ وﺳــﻮريا وﻣــ� واليمــﻦ الــﱵ ﺷــﻬﺪت ﻣراﺣﻞ ﺗﺄﺳيســية ﻓﻲ
ﻣﺠــال الﺘ�يــﻊ الﺪﺳــﺘﻮري ﻋﻠــﻰ إ�اك الﻬيﺌــات واﻻﺗحــادات الﻨقابيــة وا�ﻬﻨيــة والﺠمﻌيــات
والقــﻮى الﻨســاﺋية ﻓــﻲ ا�ﺆﺗمــرات الﻮﻃﻨيــة وا�ﺠالــﺲ الﺘﺄﺳيســية ولﺠــان الﺼياﻏــة لرﻓــﻊ
ﻣســﺘﻮى الﺘمثيــﻞ الﻨســاﺋﻲ ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة السياﺳــية.
أﻣــا الﺸــﻖ اﻵﺧــر ﻣــﻦ هــﺬا ا�حــﻮر الــﺬي يﺘﻨــاول ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ اﻷﺣــﺰاب
السياﺳــية ،ﻓﻠــﻢ ﺗﻬﺘــﻢ الﺘقاريــر الﻌربيــة ا�ﻌﺘمــﺪة بﺈبــراز هــﺬا الﺠاﻧــﺐ ،وﺧﻠــﺖ الﺘقاريــر
القﻄريــة ﻣــﻦ اﻻهﺘمــام بالرﺻــﺪ ﻹﻋــﺪاد الﻨســاء ا�ﺸــارﻛات ﻓــﻲ اﻷﺟﻬــﺰة الﻌﻠيــا لﻸﺣــﺰاب
السياﺳــية وﻓــﻲ ﻣﺠالﻬــا الﻮﺳــيﻄة ا�ﻌﻨيــة با�راقﺒــة ﻛا�ﺠالــﺲ ا�رﻛﺰيــة ،وﻣﺠالﺲ الﺸــﻮرى،
أن بﻌــﺾ اﻷﺣــﺰاب ﺗﺄﺛــرت بمﻨــاخ الﺘمﻜــ� لﻠمــرأة ،ﻓاﺗحــﺬت ﻣــﻦ
وﻣــﻦ ا�ﻼﺣﻈــات ا�ﻬمــة ّ
)الﻜﻮﺗــا( ﻣﺪﺧــﻼً لﻌﺪالــة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات واﻷﺟﻬــﺰة الﻌﻠيــا لﻸﺣــﺰاب ،وأن
الســﻮدان ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال اﺗﺨــﺬ ﻣثــﻞ القــرار ﻓــﻲ أﻛــرب اﻷﺣــﺰاب الحاﻛمــة )ا�ﺆﺗمــر الﻮﻃــﲏ(
بﻨســﺒة ) ،(%30وﻛﺬلــﻚ ﻓــﻲ أﻛــرب اﻷﺣــﺰاب ا�ﻌارﺿــة )ﺣــﺰب اﻷﻣة القﻮﻣــﻲ( (%25) ،وبقية
اﻷﺣــﺰاب ﺗﺒايﻨــﺖ ﻓــﻲ ﻧســﺐ ا�ﺸــارﻛة والﻨﻈــرة الﻌاﻣــة واﻹﺟماليــة هــﻲ ﺿﻌــﻒ ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة الﻌربيــة ﻓــﻲ اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية رﻏــﻢ الــﺪور ا�ﺆﺛــر الــﺬي لﻌﺒﺘــﻪ ا�ــرأة ﺧــﻼل الحــراك
اﻹﺻﻼﺣــﻲ ﻓــﻲ الســﻨﻮات اﻷﺧــ�ة ،لﻜــﻦ ا�حﺼﻠــة ﻓــﻲ هــﺬا الﺼﻌيــﺪ ﻻ ﺗﺘﻨاﺳــﺐ وﺣﺠــﻢ
ﻓاﻋﻠيــة ﺗﻠــﻚ ا�ﺸــارﻛة ،وأﺣســﺐ أن الــﺪول الــﱵ ارﺗﻔﻌــﺖ ﻓيﻬــا ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الرب�اﻧيــة،
بالــ�ورة وﺿــﻊ ا�ــرأة ﻓيﻬــا داﺧــﻞ اﻷﺣــﺰاب أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ ﻏ�هــا ،وﻧحﺘــاج إلــﻰ دراﺳــات
ﻋﻠميــة وﻣســﻮﺣات ﻣيﺪاﻧيــة لرﺻــﺪ أﻛــ� دقــة ﻓــﻲ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية،
وﻓــﻲ الســﻮدان أﺟــرى ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية دراﺳــة ﺣــﻮل ﺗﺼﻨيــﻒ بياﻧــات ﻣﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية ،ﻧﻮردهــا هﻨــا ﻛمثــال لﺘقريــﺐ الﺼــﻮرة والــﱵ أوردﺗﻬــا دراﺳــة
ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ بﻌــﺾ اﻷﺣــﺰاب السياﺳــية .والﺠــﺪول يﻮﺿــﺢ اﻵﺗــﻲ:
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الرﻗﻢ

الحﺰب

2

الحﺰب اﻻﺗحادي الﺪيمقراﻃﻲ

1
3
4

5

6

7
8

9

10

النسﺒة %

الحﺰب اﻻﺗحادي الﺪيمقراﻃﻲ اﻷﺻﻞ

%7

ﺣﺰب ا�ﺆﺗمر الﺸﻌﱯ

%7

%24

الحﺰب القﻮﻣﻲ السﻮداﻧﻲ ا�ﺘحﺪ

%15

ﺣﺰب اﻷﻣة القﻮﻣﻲ

%33

الحﺰب الﺸيﻮﻋﻲ السﻮداﻧﻲ
الحرﻛة الﺸﻌﺒية

%13

%25

الحرﻛة القﻮﻣية لﻠسﻼم والﺘﻨمية

%21

ا�ﺆﺗمر الﻮﻃﲏ

%30

ﺣﺰب ﻣﺆﺗمر الﺒﺠا

%11

وﻣــﻦ ا�ﺒــادرات السياﺳــية ﺗﺠربــة الحــﻮار الﻮﻃــﲏ الــﺬي دﻋــﺖ إليــﻪ الﺪولــة ﻓــﻲ الســﻮدان
والــﺬي اﺳــﺘمر قرابــة الﻌاﻣــ� )2016-2013م( ﻛﺠﻬــﺪ وﻃــﲏ ﻓــﻲ إﻃــار ﻣﺠﻬــﻮد اﻹﺻــﻼح
والﺘﻐيــ� ،وقــﺪ بﻠﻐــﺖ اﻻﺳــﺘﺠابة لﻬــﺬه ا�ﺒــادرة أﻛــ� ﻣــﻦ ﻣاﺋــة ﺣــﺰب ﺳــياﳼ يﺒﻠــﻎ ﻋــﺪد
ا�ﺸــارﻛ� )720ﻋﻀــﻮاً( ﻣﻨﻬــﻢ ) (207اﻣــرأة بﻨســﺒة ﺗقــارب ).(%35
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اﳋاﲤة
إن رﺻــﺪ وﺗحﻠيــﻞ ﻣﺸــارﻛة الﻨســاء ﻓــﻲ الحيــاة الﻌاﻣــة بــﻜﻞ ﺷــﻌابﻬا أﻣــر بالــﻎ اﻷهميــة،
ﺧاﺻــة الﺸــﺄن الســياﳼ ﻓﻼبــﺪ ﻣــﻦ الســ� قﺪﻣــاً ﻓــﻲ ﻃريــﻖ الرﺻــﺪ ﺣــﱴ لــﻮ ﻛاﻧــﺖ ا�قاييــﺲ
ا�ســﺘﺨﺪﻣة ﻏــ� ﻛاﻣﻠــة وﻏــ� ﺷــاﻣﻠة ،لﻜﻨﻬــا رﻏــﻢ ذلــﻚ ﺗﻌﻄــﻲ ﻧﻈــرة إﺟماليــة يمﻜــﻦ الﺒﻨــاء
ﻋﻠيﻬــا ﻹﻛمــال ا�ﺸــﻮار ،ﻷن ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ الحيــاة السياﺳــية ﻣﺆﺛــر وﻣقيــاس ﻋﻠــﻰ ﺗقــﺪم
وﺗحــ� ا�ﺠﺘمــﻊ ،وﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺿمــان ﺗﻌﺰيــﺰ ﺣﻀــﻮر ا�ــرأة ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة السياﺳــية يﺠــﺐ
الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮيــر ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ اﻷﺣــﺰاب والحــرﻛات السياﺳــية وﻓــﻲ ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ
ا�ﺪﻧــﻲ باﻋﺘﺒــار هــﺬه ا�ﻮاقــﻊ هــﻲ ﻣحاﺿــﻦ وﻣســارات لﺘﺠربــة ا�ــرأة السياﺳــية ﺗﻨﺘقــﻞ
ﻋربهــا وبﻬــا إلــﻰ ا�ﺆﺳســات الﺘ�يﻌيــة والﺘﻨﻔيﺬيــة لﺘﻜــﻮن �يــﻜاً أﺻيــﻼً ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة
ﺻﻨــﻊ القــرارات والسياﺳــات.
التﻮصيات
 .1الســﻌﻲ لﻀمــان ﺣﻀــﻮر اﻹرادة السياﺳــية الﺪاﻋمــة �ﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة ﺻﻨــﻊ
القــرار والسياﺳــات.
 .2اﻻﻧﺘقــال ﻣــﻦ الﺘمثيــﻞ الرﻣــﺰي ا�حــﺪود لﻠمــرأة إلــﻰ ﻋمــﻮم ا�ﺸــارﻛة الحقيقيــة ﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ
ﺻﻨــﻊ القــرار والسياﺳــات.
� .3ورة اﺳــﺘمرار وﺗﻌميــﻢ ﺗﺠربــة ) الﻜﻮﺗــا( باﻋﺘﺒارهــا الﻀاﻣــﻦ �ﺸــارﻛة ﻓﻌﻠيــة لﻠمــرأة
ﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ ﺻﻨــﻊ القــرار وﻣــﻊ أهميــة اﻧﺘقالﻬــا ﻣــﻦ ا�ســﺘﻮى الﺘ�يﻌــﻲ لﻠمســﺘﻮى الﺘﻨﻔيــﺬي
وﻻﺣقــاً القﻀاﺋــﻲ.
 .4اﻻهﺘمــام بﺒﻨــاء قــﺪرات اﻷﺟيــال الﺼاﻋــﺪة ﻹﺗاﺣــة الﻔــرص لﻬــﻢ لﻠمﺸــارﻛة ﻓــﻲ ا�ﺆﺳســات
السياﺳــية والﺘ�يﻌيــة والﺘﻨﻔيﺬية.

 .5اﻻﺳــﺘﻔادة ﻣــﻦ الﺘﺠــارب الراﺋــﺪة وﺗﻌميــﻢ الــﺪروس ا�ســﺘﻔادة ﻓــﻲ ﻣســ�ة ﺗمﻜــ� ا�ــرأة
بﻬــﺪف إﺣــﺪاث ﺗــﻮازن ﻓــﻲ ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى بﻠــﺪان ا�ﻨﻄقــة.
 .6اﻻهﺘمــام بالرﺻــﺪ الﺸــاﻣﻞ لﻮﺟــﻮد ا�ــرأة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ ﺷــﻌاب الحيــاة الﻌاﻣــة ﺧاﺻــة ﻓــﻲ
ا�ﻨاﺻــﺐ اﻹداريــة الﻌﻠيــا بالﺨﺪﻣــة ا�ﺪﻧيــة ورﺋاﺳــة الﺠاﻣﻌــات والقــﻮات الﻨﻈاﻣيــة وﻓــﻲ
ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ الﻨقابيــة وا�ﻬﻨيــة.
 .7ﻣراﺟﻌــة الﺘ�يﻌــات الﺨاﺻــة باﻷﺣــﺰاب السياﺳــية وﺗﻌﺪيﻠﻬــا لﻀمــان ﺗﻀميﻨﻬــا �ﺸــارﻛة
ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻷﺟﻬــﺰة الﻌﻠيــا وا�ﺆﺳســية لﻸﺣــﺰاب.
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اﳌراﺟﻊ
 .1الﺘقريــر الﻌربــﻲ ا�ﻮﺣــﺪ ﺣــﻮل ﺗﻨﻔيــﺬ ﻣﻨﻬــاج ﻋمــﻞ بيﺠــ� بﻌــﺪ ﻋ�يــﻦ ﻋاﻣــاً )2015م(
الﻠﺠﻨــة اﻻقﺘﺼاديــة لﻐــرب آﺳــيا هيﺌــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠمســاواة بــ� الﺠﻨســ� وﺗمﻜــ�
ا�ــرأة وﺟاﻣﻌــة الــﺪول الﻌربيــة.
 .2ﺗقريــر ﺗﻨميــة ا�ــرأة الﻌربيــة  -ا�ــرأة والﺘ�يﻌــات )2015م( ﻣرﻛــﺰ ا�ــرأة الﻌربية لﻠﺘﺪريﺐ
والﺒحــﻮث )ﻛﻮﺛر(.
 .3ورقــة ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية لﻠمــرأة الﻌربيــة  -د� .يــاء ﻋﺒــﺪ الﻐﻔــار  -ا�قﺪﻣــة �ﺆﺗمــر ا�ــرأة
الﻌربيــة ﻓــﻲ اﻷﺟﻨــﺪة الﺘﻨمﻮيــة )2030-2016م(.
 .4ورقــة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة الﻌاﻣﻠــة الﻌربيــة ﻓــﻲ الﻨقابــات  -الﻮاقــﻊ والﻄمــﻮح أ .ﻧﻌمــات أﺣمــﺪ
ﺣســﻦ  -ﻣقﺪﻣــة ﻷﻋمــال ا�ﺆﺗمــر الﻌــام لﻼﺗحــاد الﺪولــﻲ لﻨقابــات الﻌمــال الﻌــرب.
 .5دراﺳــة ﺣــﻮل ﺗﺼﻨيــﻒ وقاﻋــﺪة بياﻧــات ا�ﺸــارﻛة السياﺳــية لﻠمــرأة ﻓــﻲ اﻷﺣــﺰاب
السياﺳــية )2010م( ﻓــﻲ الســﻮدان.
 .6الﺸﺒﻜة الﻌا�ية  -ﻣﻮقﻊ ﻣﻨﻈمة ا�رأة الﻌربية وﻣﻮاقﻊ أﺧري.
 .7دراﺳــة ﻓاﻋﻠيــة ا�ﺸــارﻛة الرب�اﻧيــة لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﺗﻄﺒيــﻖ الﻨســﺒة ا�ﺨﺼﺼــة )الﻜﻮﺗا(
أﻧمﻮذﺟــا إﻋــﺪاد د .رﺟــاء ﺣســﻦ ﺧﻠيﻔة  -الســﻮدان.
بر�ــان )2013-2010م(
ً
 .8الﺘقريــر الﻮﻃــﲏ لﻠمــرأة الســﻮداﻧية ﻓــﻲ الســﻮدان )2015-2010م( وزارة الرﻋاية والﻀمان
اﻻﺟﺘماﻋﻲ.
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