    
   





   

رأست ھذه الجلسة معالي الوزيرة سلوى العياشي رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المـرأة
العربية في الفترة من مارس 2006إلى مارس  ،2007وتحدثت فيھا الدكتورة نزيھـة زروق النائـب
الثاني لرئيس مجلس المستشارين بتونس والتي أعدت الورقة التحليلية اإلقليمية .وكـان مقـرر
الجلسة ھو األستاذ الدكتور إبراھيم شيحا من جامعة البحرين.
وتضمنت التوصيات الصادرة عن منتدى المرأة والسياسة )تونس 31،مايو /أيار-أول يونيو/حزيران(
ما يلي :
 .1توفير المناخ المالئم لدعم قيم المساواة وتأكيد روح المواطنة.
 .2تأمين حق المرأة العربية في ھياكل وآليات السلطة ومواقع صنع القرار.
 .3احترام ما نصت عليه الدساتير العربية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة.
 .4دعوة المراكز العلمية العربية لمزيد االھتمام بالمشاركة السياسية للمرأة.
 .5تبني سياسات وبرامج وآليات لتعزيز تمثيل المرأة في المجالس البرلمانية.
 .6ضرورة أن تتبنى األحزاب السياسية قضايا المرأة واتخاذ مواقف داعمة للمرأة كمرشحة.
 .7تنمية قدرات المرأة العربية عن طريق برامج التثقيف الفكري والتـدريب النسـائي ضـمن
برامج األحزاب ،وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف األحزاب العربية.
 .8وضع خطة عمل عربية مشتركة لترسيخ حقوق المرأة وتطوير األفكار والعقليات.
وقد أشارت الورقة التحليلية إلى ما يلي:
• حققت الدول العربية إنجازات مختلفـة فـي مجـال التمكـين السياسـي للمـرأة
العربية  ،حيث شـاركت جھـات مختلفـة تضـم الـوزارات والجمعيـات االجتماعيـة
واألحزاب السياسية بنسب متفاوتة بـين الـدول العربيـة فـي توعيـة المجتمـع،
والمرأة على وجـه الخصـوص ،سياسـ ًيا ؛ حيـث تـم تنفيـذ بـرامج متعـددة عبـر
أمانات واتحادات المرأة لتوعية المرأة وتـدريبھا وتمكينھـا سياسـيا .وتـم اعتمـاد
آليات داخل األحزاب فـي بعـض الـدول العربيـة للعنايـة بشـؤون المـرأة  ،وإنجـاز
دراسات وبحوث حول المشاركة السياسية للمرأة ،وعقد منتديات وورش عمـل
في مجال التمكين السياسي للمرأة ،وتدريب طالبات الجامعة على المشاركة
السياسية .وحدث ارتفاع في نسب السيدات في المراكز القيادية ومواقع صنع
القرار )برلمان ،بلديات ،قضاء( وتم استحداث وزارات تھتم بقضايا المرأة .كما تـم
في بعض الدول اعتماد نظام الكوتـا بنسـبة  %20للنسـاء .وحقـق ھـذا النظـام
نتائج جيدة جدا على مستوى رفع تمثيل المرأة في البرلمان فـي الـدول التـي
أخذت به.
• أھم العوامل االيجابية التي يساعد توفرھا في دفع حضـور المـرأة العربيـة فـي
الحياة السياسية تتمثل في تـوافر النصـوص القانونيـة الواضـحة فـي الدسـتور،
وتــوافر اإلرادة السياســية المشــجعة لحــق المــرأة فــي تــولي المواقــع ،وتطــور
المســـتوى الثقـــافي والتعليمـــي للمـــرأة وارتفـــاع وعـــي النســـاء بحقـــوقھن
السياسية ،وتطور الممارسة الديمقراطيــة ،وإنشاء مراكز دراسات حول المـرأة
والنوع والتنمية االجتماعية في بعض الدول العربية.
• أھم التحديات التي ما زالت ماثلـة أمـام توسـيع المشـاركة السياسـية للمـرأة
العربية فتتمثل في :ارتفاع نسب األمية  ،وحداثة أو ضعف التجربة الديمقراطية
في بعض الدول العربية ،فضال عن العادات والتقاليد والقيم الموروثـة ،والخطـاب
الديني المناھض لعمل المرأة ،وعـدم تأھيـل المـرأة سياسـيا بشـكل كـافي ،
وضعف دور األحزاب وقصورھا عن إدماج المرأة في ھذه الھياكل الحزبية ،وغياب
العمل بنظام الحصـص فـي بعـض األنظمـة االنتخابيـة ،وانحصـار دور المنظمـات
النسائية في المدن ومحدودية دورھا في تعبئة وحشد النساء.
أما أھم التوصيات التي خرجت بھا الورشة فقد تضمنت :

• رفض التمييز القائم علـى أسـاس الجـنس أو الطبقـة وضـرورة المسـاواة علـى أسـاس
المواطنة.
• دعم حضور المرأة في البرلمانات نظراً لقلة تمثيلھا في اغلب الدول العربية.
• توعية المرأة بحقوقھا وتعليمھا كيفية ممارسة حقھا في التصويت أو الترشيح ،وتأھيلھا
وحثھا على وجوب ممارسة دورھا السياسي.
• تبني سياسة داعمة للمرأة من جانب الحكومات والعمل علـى مشـاركتھا للرجـل فـي
الوظائف القيادية والوصول بھا إلى مراكز اتخاذ القرار.
• تصحيح الخطاب الديني من المفاھيم الخاطئة تجاه الدور السياسي للمرأة.
• التوسع في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التوعية لدعم المرأة فـي جميـع
المجاالت خاصة المجال السياسي.
• ضرورة اھتمام المنظمـات السياسـية والنقابـات المھنيـة بشـئون المـرأة والعمـل علـى
تمثيلھا في ھياكل الحزب وتھيئتھا للترشح كممثل للحزب داخل المجالس النيابية.
• إقرار مبدأ التمييز اإليجابي ووضع األسـس الكفيلـة لتحسـين نسـبة حضـور المـرأة فـي
القوائم االنتخابية لألحزاب السياسية .
• التركيز على عنصر الكفاءة بشأن اختيـار المـرأة لتتـولى مواقـع المسـئولية فـي الحيـاة
السياسية.
• إقامة منتديات تتناول مواضيع ذات أھمية من بينھا الخطاب الديني في مجال المرأة.
• تأھيل وتطوير قدرات المرأة في المجال السياسي.
• نشر دعوة المنظمة إلى تشريك الشـباب وأصـحاب الخبـرات فـي مجـال الفكـر الـديني
المستنير.
يذكر أن منظمة المرأة العربية تتبنى بالفعل عددا من المشروعات والبـرامج التـي تغطـي عـد ًدا
من ھذه التوصيات ،منھا:
• برنامج الدراسات المسحية للمشروعات والبـرامج التـي تسـتھدف تمكـين المـرأة فـي
المجــال السياســي ،وھــو مشــروع الھــدف منــه الوقــوف علــى المشــروعات القائمــة
ودراستھا تفصـيال وبيـان المجـاالت والمنـاطق وفئـات المـرأة التـي تحتـاج للمشـروعات
الجديدة ،وكذلك بيان أوجه القصور في المشروعات القائمة ،وذلك لتكون نتـائج المسـح
بمثابة دليال إرشاديا للمشروعات التالية في ھذا المجال.
• برنامج حـوار الشـباب حـول قضـايا المـرأة والـذي يجمـع شـبا ًبا مـن الـدول العربيـة مـن
الجنسين للنقاش حول قضايا المـرأة ومنھـا مـا يتعلـق بالمشـاركة السياسـية للمـرأة،
وذلك لرفع وعيھم واالستفادة من رؤاھم في الموضوع في اآلن نفسه.
• وتتبنى المنظمـة علـى برنـامج عملھـا للعـام الجـاري ) (2007مشـروعًا بحثيـا بعنـوان:
"تحليل الخطاب اإلسالمي المعاصر تجاه قضايا المرأة  :دراسة في المحتـوي والتـأثير"،
يھــتم برصــد وتحليــل الخطــاب الــديني الــذي يتبنــاه ويــروج لــه دعــاة ومشــايخ وأئمــة
المسلمين تجاه قضايا المرأة المسلمة ودور ھذا الخطاب فـي صـناعة الصـورة الذھنيـة
السائدة في المجتمع عن دور المرأة في المجاالت المختلفة التي تشكل محور اھتمام
وعمل المنظمة.
• تعتزم المنظمة بالتعاون مع اليونيفام وبالمشاركة مع كل من وحدة المرأة بجامعة الدول
العربية ومركز كوثر بتونس ،تنظيم مؤتمر عن المرأة والديمقراطية يعقد في مقـر األمانـة
العامة لجامعة الدول العربية ويناقش قضايا توسيع المشاركة السياسية للمرأة.

