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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

مقدمة

إن عمليــة الرصــد والتحليــل للتغــ� فــي وضعيــة ا�ــرأة فــي عمليــة صنــع القــرارات 
والسياســات يرتبــط بمشــاركتها السياســية فــي الحيــاة العامــة، وبتمكينهــا مــن خــالل تقويــة 
مركزهــا اقتصادًيــا وسياســياً واجتماعيــاً، وال يتأتــى ذلــك إال مــن خــالل أدوار متكاملــة 
ومشــ�كة بــ� النُخــب السياســية فــي الدولــة، وبــ� الحركة النســائية بــكل تياراتهــا ا�ؤثرة، 
ــور  ــي تط ــم ف ــل الحاس ــرب العام ــرار تعت ــذ الق ــية �تخ ــور اإلرادة السياس وال شــك أّن حض
ــاول هــذا  ــرارات والسياســات، يتن ــع الق ــة صن ــا فــي عملي وتنامــي وجــود ا�ــرأة ووضعيته
الرصــد التحليــل �شــاركتها فــي األجهــزة التنفيذيــة مثــل الــوزارات وا�ؤسســات الت�يعيــة 
ــل  ــرى؛ مث ــع أخ ــة �واق ــة والدبلوماســية، إضاف ــة والعدلي ــات القضائي ــات، والهيئ والرب�ان
العمــل الدبلومــايس، باألجهــزة ا�هنيــة والنقابيــة ومنظمــات ا�جتمــع ا�دنــي واألحــزاب 
السياســية، كل ذلــك يعــد أمــراً بالــغ األهميــة، ألنــه مــؤ� علــى تقــدم ا�جتمــع وتحــ�ه، 

وفــي ذات الوقــت ترســيخ �ســارات التغيــ� واإلصــالح ا�نشــودة.

شــهدت ا�نطقــة العربيــة تقدمــاً مقــدراً فــي تحســ� أوضــاع ا�ــرأة فــي ا�جــاالت االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والسياســية، ولكــن ال تــزال هنــاك العديــد مــن أوجــه القصــور والفجــوات الــيت 
تحتــم معالجــات شــاملة وعمليــة، تراعــي التبايــن الواضــح بــ� الــدول فــي مجــال تمكــ� 
ا�ــرأة، كمــا يراعــي خصوصيــة بعــض ا�جتمعــات فــي األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والسياســية.

إن اإلنســان رجــًال كان أو امــرأة قــد تعــرض وال يــزال أللــوان مــن القهــر والجــور والظلــم الــىت 
يســتوجب العمــل علــى تحريــره ورفــع األغــالل عــن ملكاتــه الــيت وهبــه اللــه إياهــا، ليقــوم 
بــدوره فــي النهــوض بإعمــار األرض الــيت اســتخلفه اللــه عليهــا إلقامــة 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 الــيت تكبــل طاقتهــا وملكاتهــا، وقــد ســاوى اللــه تعالــي فــي الخلــق وفــي 
اإلنســانية بــ� ا�ــرأة والرجــل، فخلقهمــا جميعــاً مــن نفــس واحــدة، وجــاء الخطــاب األهلــي 
عامــاً للمــرأة والرجــل فــي التكاليــف، وفــي الحســاب والجــزاء علــى األمانــات الــيت اســتوى 
ــن ذََكــٍر َأْو أُنــَىثٰ  الرجــال والنســاء فــي حملهــا، دليــل علــى ذلــك اآليــة: (َمــْن َعِمــلَ َصاِلًحــا ّمِ
ُهــْم َأْجرَُهــم ِبأَْحَســِن َمــا َكانـُـوا َيْعَملـُـوَن) النحــل  ــُه َحَيــاًة َطّيِبـَـًة - َولَنَْجزَِين� َوُهــَو ُمْؤِمــٌن فَلَنُْحِيَين�

.(97)

ــى ا�ســاواة بــ� ا�واطنــ� عامــة، وبــ�  ــة تنــص الدســات� عل ــدان ا�نطق وفــي معظــم بل
الرجــل وا�ــرأة فــي التمتــع بالحقــوق والواجبــات، بمــا فــي ذلــك الحقــوق ا�دنية والسياســية، 
وقــد عمــدت بعــض الــدول العربيــة إلــى القيــام بإصالحــات ت�يعيــة إلدراج مبــدأ ا�ســاواة وقــد عمــدت بعــض الــدول العربيــة إلــى القيــام بإصالحــات ت�يعيــة إلدراج مبــدأ ا�ســاواة 
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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 خــالل مشــاركتها السياســية، مــع رصــد وتحليل 
لوجودهــا ومشــاركتها فــي األجهــزة التنفيذيــة والت�يعيــة والقضائيــة مــن حيــث الكــم 
والنــوع، إضافــة الســتعراض مشــاركتها فــي ســاحة ا�جتمــع ا�دنــي واألحــزاب السياســية، 
ومــن ثــم تنــاول تأثــ� حركــة اإلصــالح والتغيــ� علــى وجــود ا�ــرأة فــي النُخــب السياســية 

الــيت تصنــع السياســات والقــرارات.

األهداف: 

 تهدف الورقة في إطار السياق إلى اآلتي:

1. استعراض عام لوضع ا�رأة العربية من خالل مشاركتها في الحياة السياسية.

2. رصــد وتحليــل مشــاركة ا�ــرأة فــي األجهــزة التنفيذيــة والت�يعيــة والقضائيــة مــن 
حيــث الكــم والنــوع.

3. الوقــوف علــى مشــاركة ا�ــرأة العربيــة فــي ســاحة ا�جتمــع ا�دنــي واألحــزاب 
السياســية.

4. تنــاول تأثــ� حركــة اإلصــالح والتغيــ� الــيت شــهدتها بعــض الــدول علــى مــدى 
حضــور ا�ــرأة داخــل النخــب السياســية.

املنهجية:

اســتندت الورقــة علــى مراجعــة التقاريــر واألوراق الــيت صــدرت مــن الجهــات ا�عتمــدة 
ــت موضــوع  ــيت تناول ــة ال ــة، فضــالً عــن مخرجــات األنشــطة ا�تنوع والرســمية ذات الصل
ــج  ــرارات والسياســات خاصــة، وتعال ــع الق ــة صن ــاً، وفــي عملي ا�شــاركة السياســية عموم
الورقــة ذلــك مــن خــالل مقدمــة وأربعــة محــاور؛ يتنــاول ا�حــور األول: التدابــ� الت�يعيــة 
ــزة  ــي األجه ــرأة ف ــور حضــور ا� ــي تط ــي يغط ــور الثان ــة، وا�ح ــاركة الرب�اني ــع ا�ش وواق
التنفيذيــة والدســتورية، يختــص ا�حــور الثالــث ا�ــرأة فــي كــريس القضــاء، أمــا ا�حــور 
الرابــع فيتنــاول وجــود ا�ــرأة ومشــاركتها فــي ســاحة ا�جتمــع ا�دنــي واألحــزاب السياســية 

إضافــة إلــى الخاتمــة.

4



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

احملور األول

التدابري التشريعية وواقع مشاركة املرأة يف املؤسسات الربملانية

ــدول بمثابــة ا�ــرآة  ــا ال ــوم به ــة الــيت تق ــة واإلصالحــات القانوني تعتــرب التدابــ� الت�يعي
للمجتمــع، ألن النظــام القانونــي هــو انعــكاس للبــىن السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، 
لذلــك فــإن مــا تضمنتــه الت�يعــات والقوانــ� وا�راســيم فــي األنظمــة مــن أحــكام ومــواد 
وبنــود ترســم دور ا�ــرأة والرجــل داخــل األ�ة وفــي ا�جتمــع، وبالتالي فــي منظومة الدولة، 
وألجــل 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� الــيت 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 
ــة  ــاخ الــذي ســاد ا�نطق ــاة العامــة، وســاهم ا�ن تمكــ� ا�ــرأة وتعزيــز مشــاركتها فــي الحي
العربيــة منــذ الفــ�ة الــيت أعقبــت مؤتمــر قمــة ا�ــرأة العربيــة، ومــا تــم خــالل تلــك الفــ�ة 
مــن مؤتمــرات وملتقيــات، انتهــاء بالفــ�ة تزامنــت مــع ثــورات الربيــع العربــي، ومــا شــهدته 
ا�جتمعــات العربيــة مــن حــراك ســيايس، كانــت ا�ــرأة جــزءاً أصيــالً منــه، فضــالً عــن ذلــك 
مــا شــهدته الســاحة النســوية مــن اهتمــام دولــي متواصــل منــذ ا�ؤتمــر الدولــي الرابــع ببكــ� 

(1995م) ومــا تــاله مــن مؤتمــرات دوليــة �تابعــة مخرجــات منهــاج عمــل بكــ�.

ومــا قامــت بــه ا�نظمــات اإلقليميــة مــن �اكــة مــع الحكومــة وا�جتمــع ا�دنــي مــن جهــود 
ضاغطــة، أســفرت كل هــذه العوامــل الداخليــة واإلقليميــة 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.

ــ�ة  ــدول خــالل الف ــا ال ــت به ــيت قام ــادرات ال ــة وا�ب ــ� الت�يعي ــى التداب ــز عل ســوف نرك
األخــ�ة الــيت تزامنــت مــع جهــود اإلصــالح والتغيــ� الــذي شــمل الــدول الــيت شــهدت 
ثــورات، أو الــيت 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 
ــة، ورغــم ماتحقــق مــن انجــازات، يعتــرب وضــع  ــة والوطني ــع ا�ســتويات ا�حلي ــى جمي عل
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ا�ــرأة العربيــة منخفًضــا كمــا أبرزتــه التقاريــر الدوليــة، ومنهــا التقريــر العا�ــي �ــؤ� فجــوة 
ــا  ــم فيم ــي العال ــا ف ــة له ــى مرتب ــي أدن ــة ف ــة العربي ــر ا�نطق ــذي أظه ــوع االجتماعــي، ال الن
يتعلــق با�ســاواة بــ� الجنســ�، وال يــزال دور ا�ــرأة ومشــاركتها فــي صنــع القــرار دوراً 
محــدوداً فــي ا�نطقــة العربيــة، وعلــى ا�ســتوى الوطــين، علــى الرغــم مــن التدابــ� اإليجابيــة 
الــيت اتخذتهــا بعــض البلــدان مثــل نظــام الحصــص، أو مبــدأ التناصــف، حققــت بعــض هــذه 
التدابــ� تقدمــاً ملحوظــاً، غــ� أن االنتخابــات األخــ�ة الــيت 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 االجتماعــي، الــذي ينــ�ه ســنويا ا�نتــدي االقتصــادي العا�ــي 
باالرتــكاز علــى االحصــاءات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

ــن  ــه م ــة ل ــات ا�قدم ــى ا�علوم ــتنادا إل ــز اس ــذي ينج ــي ال ــي الدول ــاد الرب�ان ــب االتح ترتي
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 لألهــداف األلفيــة للعــام (2013م) أن مســتوى تمثيــل ا�ــرأة 
فــي الرب�انــات العربيــة فــي تحســن، ولكــن ال 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(12.7%) عــام (2012م) مقابــل (20%) علــى الصعيــد العا�ــي، و(%18) 
ــي  ــة ف ــرأة الفاعل ــاركة ا� ــك أن مش ــر كذل ــس التقري ــة، ويعك ــق النامي ــد ا�ناط ــى صعي عل
ــرة  ــود مثم ــا جه ــم تواكبه ــدان التحــول الديمقراطــي ل ــي بعــض بل التظاهــرات السياســية ف
لزيــادة تمثيــل ا�ــرأة فــي الهيئــات الت�يعيــة، كمــا ال يــزال العنــف ضــد ا�ــرأة والفتــاة مــن 

أكــرب التحديــات الــيت تعرقــل ا�شــاركة الكاملــة لهــن فــي ا�جتمــع.

ــاً، وأن  ــا زال ضعيف ــة م ــة العربي ــي ا�نطق ــدم ف ــي أن التق ــي الدول ــاد الرب�ان ــرب االتح واعت
ــا  ــزال محــدودة كم ــى ا�ســتوى الوطــين ال ت ــرار عل ــع الق مشــاركة ا�ــرأة فــي مســارات صن

ــام الجــدول (2). ــربزه أرق ت
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جدول (2):

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

البلدالرتبة

مجلس الشيوخ/الشوريمجلس النواب /الربملان

ت
االنتخابا

املقاعد

ساء
الن

%
سبة

الن

ت
االنتخابا

املقاعد

ساء
الن

%
سبة

الن

13.62012/12144106.9%5/2012462146الجزائر 129

----28.1%10/201121761تونس239

----25.3%04/201432883العراق353

25.22009/1156814.3%11/201314737موريتانيا454

24.32010/529517.2%04/201035486السودان 558

----19.9%01/201315130السعودية656

----17.5%09/2011407اإلمارات788

17.02009/1027062.2%11/201139567ا�غرب 889

--- -16.0%06/20149330ليبيا993

----13.8%08/201227538الصومال 10103

----12.7%03/2013557جيبوتي 11112

12.02013/1065912.0%01/201315018األردن12115

----12.0%05/201225030سوريا13115

----3.1%06/20091284لبنان14146

----3.0%12/2009331جزر القمر15147

----1.5%07/2013651الكويت16150

1.22011/10831618.1%101/2011811ُعمان 17151

0.52001/0411121.8%18.11%04/2005اليمن 18152

----0.0%05/2003350قطر-19

ا�صدر: مركز ا�رأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) تقرير ا�رأة العربية (2015م) ا�رأة والت�يعات.
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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 األنظمــة القانونيــة واتفقــت دســات�ها، كلهــا 
تقريبــاً، فــي النــص علــى الحريــات األساســية كالحريــة الشــخصية، وحريــة االعتقــاد، 
واإلقامــة،  التنقــل  وحريــة  واالتصــاالت،  ا�راســالت  وحريــة  والتعبــ�،  الــرأي  وحريــة 
وحريــة الصحافــة، واتفقــت معظــم الــدول العربيــة فــي إقــرار حقــوق ال�ّشــح واالنتخابــات، 
واإل�اب والتظاهــر، وتكويــن النقابــات والجمعيــات العامــة واللجــوء الســيايس ومخاطبــة 
الســلطات العامــة وا�شــاركة السياســية، كمــا أقــرت بعــض الــدول نظــام الحصــص (الكوتــا) 
بطــرق ونســب مختلفــة. كمــا حصلــت األم علــى حــق أن تنقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا بصفــة 
متســاوية مــع األب فــي عــدد محــدد مــن الــدول، وكذلــك الحــال فــي نقــل الجنســية بواســطة 
الــزواج عنــد زواج ا�ــرأة بأجنــيب أو فقــدان ا�ــرأة لجنســيتها األصليــة أو فــي حالــة التجنــس 
بجنســية زوجهــا، وأدمجــت دســات� الــدول العربيــة نصوصــاً عديــدة تبــ� ا�ســاواة بــ� 
ــذات  ــون ب ــة، ويتمتع ــس الدول ــي نف ــون ف ــا مواطن ــم جميًع ــ�اض أنه الرجــال والنســاء الف

ــذات القواعــد والت�يعــات.  ــون نفــس الواجبــات، ويخضعــون ل الحقــوق، ويتحمل

مــن  عــدد  وباقــ�اح  عنــه،  ا�نبثقــة  االســتنتاجات  وكذلــك  ونتائجــه،  التحليــل  ســمح 
التوصيــات إلجــراء إصالحــات قانونيــة واتخــاذ تدابــ� خاصــة بــكل إجــراء قانونــي، حيــث 
البــد مــن االهتمــام بتأســيس نظــام مســاءلة يأخــذ بعــ� االعتبــار مقاربــة وضعيــة ا�ــرأة 
ــه،  ــرارات ليســهمن فــي تفعيل وتعزيزهــا للدفــع بعــدد مــن النســاء فــي مســارات اتخــاذ الق
وتحتــاج الحكامــة الرشــيدة للنســاء، كمــا تحتــاج النســاء للحوكمــة الرشــيدة لضمــان احــ�ام 
االل�امــات ا�تعلقــة با�ســاواة بــ� الجنســ�، وتكريســها علــى ا�ســتوي� الوطــين والدولــي.

�ط أســايس لتحقيــق ا�ســاواة بــ� كل ا�واطنــ�، يقتــيض مبــدأ ســيادة حكــم القانــون فــي 
إطــار تطبيــق يتضمــن حقــوق اإلنســان كحقــوق قانونيــة.

رغــم أن الكثــ� قــد تــم إنجــازه فــي مجــال التكــون الســيايس واالجتماعــي واالقتصــادي فــي 
ا�نطقــة العربيــة، والــذي أفــىض إلــى تحســ� وضعهــا فــي هــذه ا�جــاالت، ورفــع مســتوى 
حيــاة أ�تهــا ومجتمعاتهــا، لكــن مــا زالــت العديــد مــن التحديــات تســجل فــي عــدد مــن الــدول 
العربيــة، وأدت سلســلة األحــداث ا�ندلعــة خــالل اآلونــة األخــ�ة إلــى زعزعــة االســتقرار 
فــي العديــد مــن أنحــاء العالــم العربــي، وكرســت الثــورات العربيــة نفــس التحديــات بجوانبهــا 

ا�جهولــة بالنســبة �صــ� الشــعوب فــي نــواٍح كبــ�ة.

ــث  ــة ال يتجــاوز (16%) حي ــرأة العربي ــة ا� ــي أّن عضوي ــان العرب ــد أشــار رئيــس الرب� وق
تشــغل (705) مقاعــد مــن إجمالــي(4.458) مقعــد فــي الرب�انــات العربيــة، منهــا (649) 
مقعــًدا مــن إجمالــي(3.653) مقعــد 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 األســايس علــى �ورة تمثيــل ا�ــرأة فــي عضويــة الرب�ــان، حيــث 
تشــغل (13) مقعــداً بنســبة (15.5%) مــن عضويــة الرب�ــان، كمــا تمثــل ثلــث مكتــب الرب�ــان 
ــي تســعة مقاعــد،  ــة مــن إجمال ــث تشــغل ثالث ــاز فــي الرب�ــان، حي ــى جه ــذي يعتــرب أعل ال
اثنــان منهــا لهمــا منصــب نائــب الرئيــس والنائــب األول، إضافــة إلــي رئيســة لجنــة الشــئون 

االجتماعيــة والثقافيــة وا�ــرأة والشــباب بإحــدى لجــان الرب�ــان األربعــة.

كمــا أشــار تقريــر موســع حــول حــق ال�شــح والتصويــت الــذي منــح للنســاء علــي مســتوى 
بر�انــات العالــم، فقــد أشــارت الدراســة الــيت أجريــت فــي (2014م) تضمنــت (185) دولــة، 

تمثــل الجزائــر ا�رتبــة األولــي عربيــا بنســبة (%31).

الــيت  أمــا علــى مســتوى الرب�انــات، فتشــ� الخارطــة الخاصــة للمشــاركة السياســية 
ــي مــن العــام  ــة با�ــرأة واالتحــاد الرب�انــي الدول ــة األمــم ا�تحــدة ا�عني صــدرت عــن هيئ
(2014م) وحــىت مــا قبــل ديســمرب(2015م)، وتشــمل معظــم الــدول، فتشــ� الخارطــة إلــى 
ــي نصــف  ــى حوال ــع إل ــة ارتف ــس ا�نتخب ــي ا�جال ــائي ف ــل النس ــي للتمثي ــدل العا� أن ا�ع
ــام (2013م) ووصــل نســبة (22.3)  ــي الع ــث كان بنســبة (21.80%) ف ــة، حي ــة مئوي نقط
فــي العــام (2014م)، إال أن الــدول االســكندنافية تبعــد كثــ�اً عــن هــذا الرقــم حيــث تشــكل 
النســاء مــا تقــدر نســبته (41.5%) مــن ا�جالــس الت�يعيــة، وهــي بذلــك تجــاوزت الكتلــة 
ــدول العربيــة  الحرجــة الــيت تحددهــا األمــم ا�تحــدة، وهــي نســبة (30%)، ويالحــظ أن ال
قــد غــادرت ذيــل ال�تيــب العا�ــي لتمثيــل النســاء فــي الرب�انــات بشــقيه بزيــادة بنســبة 
(20.1%) فــي العــام (2013م) ل�تفــع إلــى (18.1%) مــن (16%)، وتجــاوز دول الباســفيك 
ــن  ــة م ــت خالي ــا زال ــي قطــر م ــة ف ــس الت�يعي ــى أّن ا�جال ــات إل (13%)، وتشــ� ا�علوم
تمثيــل النســاء، فــي حــ� كانــت هنالــك امــرأة بر�انيــة واحــدة فــي كل مــن اليمــن وُعمــان 
وجــزر القمــر والكويــت وثــالث فــي البحريــن وأربــع فــي ُعمــان وجيبوتــي واإلمــارات و(30) 
فــي ليبيــا والســعودية و(18) فــي األردن و(31) فــي ســوريا و(38) فــي الصومــال و(67) فــي 
ا�غــرب و(68) فــي تونــس (86) فــي الســودان 87 فــي العــراق و146 فــي 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 (22) دولــة وفقــاً لنــوع (الكوتــا)، وقــد 
حصلــت النســاء علــى (24%) مــن ا�قاعــد فــي الــدول الــيت تعتمــد قوانــ� هــذا النظــام 
و(22%) مــن ا�قاعــد فــي الــدول الــيت تتبــع نظــام الكوتــا الطوعــي، فــي حــ� حصلــت 
النســاء علــى (12%) مــن ا�قاعــد فقــط فــي الــدول الــيت ال تعتمــد علــى نظــام (الكوتــا)، لذلــك 
جــاءت الدعــوة مــن ا�جتمــع ا�دنــي النســائي بإجــراء اإلصالحــات القانونيــة والسياســية 
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ا�علنــة فــي مختلــف الوثائــق الوطنيــة بمــا فيهــا رؤيــة (2025م)، بزيــادة مشــاركة النســاء 
ــة الحرجــة  ــى الكتل ــا) للوصــول إل ــا فــي نظــام (الكوت ــادة حصصه ــاة العامــة وزي فــي الحي

بنســبة (%30).

يشــار إلــى أن (الكوتــا)، (quota) هــو مصطلــح التيــين يعــين نصيــب أو حصــة، ويســتخدم 
ــد  ــن مقاع ــدد م ــدد مح ــبة أو ع ــص نس ــى تخصي ــائية) لإلشــارة إل ــا النس ــح (الكوت مصطل
ــان وصــول النســاء  ــك لضم ــة، وذل ــس البلدي ــات وا�جال ــة للنســاء للرب�ان ــات ا�نتخب الهيئ
�واقــع صنــع القــرار، وهــو حــل مرحلــي مؤقــت يهــدف إلــى معالجــة ضعــف مشــاركة النســاء 
فــي الحيــاة السياســية وا�شــاركة فــي مواقــع صنــع القــرار، والحــد مــن اإلقصــاء والتهميــش 

وعــدم ا�شــاركة الفعالــة فــي الجهــود التنمويــة واالقتصاديــة ا�عــ�ف بهــا.

ــل  ــز التمثي ــن شــأنها تعزي ــات م ــد ســنت ت�يع ــة ق ــدول العربي ــوم أن بعــض ال ــن ا�عل وم
النســائي فــي العمليــة السياســية، ونشــ� هنــا إلــى مــا جــاء مــن معلومــات أوردهــا التقريــر 
العربــي ا�وحــد حــول تنفيــذ منهــاج بكــ� بعــد ع�يــن عامــاً (2015 م)، ويعتــرب مــن 
ــا  ــيت أشــارت إليه ــب ال ــل الصــورة أكــ� بإيضــاح الجوان ــدة، وتكتم ــر ا�عتم أحــدث التقاري
الخارطــة السياســية، فقــد ســجلت بلــدان عــدة زيــادة نســبة النســاء فــي القــوة االنتخابيــة 
فــي الرب�انــات وا�جالــس البلديــة. ففــي عمــان ارتفعــت نســبة الناخبــات فــي مجلــس 
الشــورى مــن (39.88%) فــي الــدورة السادســة (2008م- 2011م) إلــى (43.91%) فــي 
الــدورة الســابعة (2011م- 2015م). كمــا بلغــت نســبة ا�ــرأة فــي ا�جالــس البلديــة (-2016
2012م) حوالــي (44.48%)، وفــي الجزائــر ارتفعــت نســبة الناخبــات فــي ا�جلــس الوطــين 
الشــعيب مــن (7.7%) فــي عــام (2007م) إلــى (31.6%) فــي عــام (2012م). وفــي الســودان 
أقــرت (الكوتــا) عــام (2010م)، بزيــادة تمثيــل ا�ــرأة بنســبة (25%) فــي الرب�ــان الوطــين 
وبر�انــات الواليــات. وفــي األردن صــدر ت�يــع يخصــص نســبة (كوتــا) ال تقــل عــن (%20) 
مــن ا�قاعــد فــي ا�جالــس البلديــة، وارتفعــت إلــى (25%) فــي عــام (2011م) وقــد أقــر فــي 
ــًدا  ــ� مقع ــة ع ــص خمس ــواب تخصي ــس الن ــي مجل ــات ف ــون االنتخاب ــام (2012م) قان الع
نيابًيــا للنســاء، باإلضافــة إلــى ا�قاعــد الــيت تحصلــت عليهــا النســاء فــي الدائــرة الجغرافيــة 
وا�حليــة والعامــة. وفــي مــ� ضمــن الدســتور الجديــد لعــام (2014م)، تخصيــص نســبة 
(255) مقعــداً 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 االنتخابيــة فــي عــام 
(2011م)، ولكــن رغــم ذلــك لــم تفــز النســاء إال بعــدد (69) مقعــداً، أي مــا يقــارب (%30). 
وفــي اليمــن وتنفيــذاً �خرجــات الحــوار الوطــين فــي (25 ديســمرب 2014م)، أصــدر رئيــس 
مجلــس الــوزراء قــراراً بشــأن تمثيــل ا�ــرأة بنســبة ال تقــل عــن (30%)، فــي الوظائــف العامــة 

ومواقــع القــرار.
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وكان بعــض البلــدان كاألردن والجزائــر وجيبوتــي وفلســط� ومــ� والعــراق وا�غــرب 
وموريتانيــا قــد أصــدر قبــل العــام (2010م)، ت�يعــات تخصــص (كوتــا) للنســاء بغــرض 
ــي  ــال الت�يع ــق ا�ج ــرب حق ــي ا�غ ــة. وف ــس ا�حلي ــان وا�جال ــي الرب� ــن ف ــادة تمثيله زي
نقلــة نوعيــة عــرب اعتمــاد نمــط االقــ�اع لالئحــة نســبية وأخــرى وطنيــة خــالل االنتخابــات 
الت�يعيــة فــي عــام (2002م) ووضــع فــي العــام (2011م)، نظامــاً للتحفــ� ا�الــي لألحــزاب 
السياســية لتخصيــص مراكــز متقدمــة لتشــجيع تمثيــل النســاء علــى اللوائــح، ترشــيح 
ــدوق لدعــم وتشــجيع  ــن النســاء وإنشــاء صن ــون م ــة تتك ــة وطني ــر انتخابي وإحــداث دوائ
ترشــيح النســاء، وتكويــن لجنــة �ســاواة وتكافــؤ الفــرص لــكل مجلــس جماعــي، يلــزم 
ــي  ــا ف ــة السياســية. أم ــي التنمي ــم مشــاركة النســاء ف األحــزاب السياســية لتوســيع وتعمي
جيبوتــي فقــد خصصــت للنســاء (كوتــا) مــا بــ� (10 إلــى 20%) فــي اإلدارة فــي اللوائــح 
ــا  ــي موريتاني ــي. ف ــي الرب�ــان الجيبوت ــت ألول مــرة ســبع نســاء ف ــد وصل ــة، وق االنتخابي
صــدر فــي العــام (2006م)، قانــون يضمــن تمثيــالً نســائياً بنســبة (20%)، كحــد أدنــى مــن 
داخــل اللوائــح االنتخابيــة ا�حليــة والت�يعيــة. وفــي الجزائــر تطــور الت�يــع للمشــاركة 
الرب�انيــة لتــ�اوح حســب ا�قاعــد مــا بــ� (20 إلــى 50%). وفــي الســعودية صــدر األمــر 
ا�لكــي عــام (2013م) بتعديــل ا�ــادة (3) مــن نظــام مجلــس الشــورى ليصبــح للمــرأة كامــل 
الحريــة لتشــغل نســبة(20%) مــن ا�قاعــد، كمــا أقــرت ا�ملكــة مشــاركة ا�ــرأة فــي ال�شــح 
واالنتخــاب لعضويــة ا�جالــس البلديــة اعتبــاراً مــن دورة (2014م). وفــي ُعمــان دخلــت 
ا�ــرأة الُعمانيــة االنتخابــات منــذ العــام (1994م) وإلــى ا�جالــس البلديــة فــي العــام (2012م) 

لتحصــل علــى أربعــة مناصــب. 

ــرة  ــس الشــورى ألول م ــي مجل ــع نســاء عضــوات ف ــ� أرب ــم تعي ــد ت ــن فق ــي البحري ــا ف أم
ــرأة حــق  ــح ا� ــام (2006م)، يمن ــي الع ــرار ف ــدر ق ــارات أُص ــي اإلم ــام (2000م)، وف ــي ع ف
ال�شــح واالنتخــاب. وفــي الكويــت أدى تعديــل القانــون إلقــرار ا�ســاواة بــ� ا�ــرأة والرجــل 
فــي التصويــت وال�شــيح إلــى دخــول أربــع نســاء للرب�ــان الكويــيت لعــام (2009م) ألول 
مــرة بنســبة (8%) دون اســتخدام الكوتــا، وتراجعــت النســبة إلــى(6%) فــي عــام(2012م) 
ثــم إلــى (4%) فــي 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 
القضــاء وتولــي الوظائــف السياســية والشــئون العامــة فــي العــام (1989م) إال أّن مشــاركتها 
ــا  ــ� دوره ــودان يتتم ــي الس ــرى، وف ــي األنشــطة األخ ــا ف ــة بدوره ــدودة، مقارن ــت مح ظل
باآلتــي؛ اثنتــان مــن النســاء فــي منصــب نائــب رئيــس الرب�ــان، واثنتــان منهــن رئيســتان 

للجــان ا�تخصصــة وهــي لجنــة الصحــة والســكان، ولجنــة الطاقــة والتعديــن.

11



املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

ومــن خــالل القــراءة ا�تأنيــة للرصــد الــذي أوردتــه التقاريــر الدوليــة والعربيــة يتضــح أن 
هنــاك تفاوًتــا بــ� الــدول فيمــا يخــص واقــع ا�شــاركة الرب�انيــة للمــرأة، والــذي كان نتيجــة 
لإلجــراءات والتدابــ� الت�يعيــة الــيت ســنتها تلــك الــدول، ومــرد ذلــك يعــود للمنــاخ الــذي 
ســاد فــي تلــك الــدول وتأثــر بعضهــا باالنتفاضــات الشــعبية الــيت أخــذت طابعــاً ســلمياً، 
ــرارات،  وبالتالــي أتيــح للمــرأة أن تكــون �يــكاً أصيــالً فــي رســم السياســات واتخــاذ الق
كمــا يعــود كذلــك للتفــاوت فــي طبيعــة األنظمــة الحاكمــة، ومــدى توافــر اإلدارة السياســية 
الــيت أتاحــت مناخــاً فيــه قــدر مــن ال�اكــة والديمقراطيــة الــيت أتاحــت للحــركات النســائية 
ولآلليــات الرســمية للــدول ا�شــاركة الحيويــة ا�ؤثــرة، وكذلــك فتحــت نافــذة للقطــاع الخاص 
مــن اإلســهام مــن بــاب ا�ســئولية االجتماعيــة، كمــا يعــود التفــاوت إلــى البنيــة االجتماعيــة، 
وطبيعــة العالقــة وشــكل التواصــل بــ� ا�ؤسســات السياســية، وجمهــور النســاء عــرب آليــات 
ــم  ــا ت ــة مــن خــالل م ــع ا�شــاركة الرب�اني ــة لواق ــن الصــورة اإلجمالي ــع ا�دنــي، ولك ا�جتم
رصــده، فرغــم التدنــي للمنطقــة العربيــة مقارنــة مــع ا�ســتوى الدولــي، لكــن هنــاك تقدًمــا 
ملحوًظــا فــي أتســاع ا�شــاركة مــن حيــث عــدد الــدول الــيت أحدثــت إجــراءات ســاهمت فــي 
دخــول النســاء لســاحة الرب�ــان فــي الســعودية والكويــت، وال 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 واالنضبــاط للرب�انيــات، وبــروز الــروح القوميــة 
والبُعــد عــن القضايــا العرقيــة والطائفيــة وا�ناطقيــة، واالهتمــام بقضايــا ا�ــرأة، وا�شــاركة 
الفاعلــة فــي القضايــا العامــة كالعالقــات الخارجيــة، األمــن القومــي وغ�هــا، وال شــك أنــه 

لــو أتيحــت الفرصــة لدراســات مماثلــة فــي دول أخــرى ســتكون الصــورة متقاربــة. 

ــة  ــي مناصــب قيادي ــرأة ف ــار ا� ــي اختي ــل ف ــدول تمث حضــور اإلرادة السياســية لبعــض ال
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 الــيت تعتمــد علــى النظــام 
الالمركــزي، حيــث توجــد بر�انــات علــى ا�ســتوى الوالئــي، فهــذه الــدول أتاحــت ت�يعاتهــا 
مســتويات مشــاركة أوســع حيــث حفظــت (الكوتــا) للمــرأة حــق ا�شــاركة بــذات النســب علــى 
ــز الخدمــات  ــث ت�ك ــة حي ــل أهمي ــذي ال يق ــي ال ــاً ا�ســتوى ا�حل ــة، وأحيان ا�ســتوى الوالي

للمجتمــع مــن صحــة وتعليــم وغ�همــا.
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وإجمــاًال يالحــظ التذبــذب فــي ا�شــاركة الرب�انيــة، خاصــة أن الــدول الــيت لــم تعتمــد 
فــي خــوض  قانونــي، وكذلــك ضعــف مشــاركتها  أو  (الكوتــا) عــرب ت�يــع دســتوري 

الجغرافيــة. الدوائــر  ا�بــا�ة علــى مســتوى  االنتخابــات 

 هنــاك تركــ� علــى العوامــل السياســية الــيت مــن شــأنها الحــد مــن تواجــد ا�ــرأة فــي الكيــان 
ــرار،  ــا إحجــام األحــزاب عــن دعــم النســاء للوصــول إلــى مراكــز صنــع الق الســيايس، ومنه
ســواء كان ذلــك داخــل األحــزاب، أو بتأهيلهــن لخــوض ا�عــارك االنتخابيــة فــي ا�جالــس 
ا�حليــة والت�يعيــة. كمــا أن انتشــار ظاهــرة العنــف فــي االنتخابــات عــادة مــا يــؤدي إلــى 

إحجــام ا�ــرأة عــن ا�شــاركة ســواء بالتصويــت أو ال�شــيح.

كذلــك نجــد الثقافــة التقليديــة ا�حافظــة الــىت تعتمــد علــى القيــم والعــادات والتقاليــد، تؤثــر 
علــى ا�ــرأة، وتحــدد مــا هــو مناســب وغــ� مناســب ألدوار الرجــال والنســاء، إضافــة لعــدم 
اســتقرار ونضــوج ا�شــاركة السياســية فــي ا�جتمعــات العربيــة وافتقــار ا�ــرأة إلــى الخــربة 

فــي العمــل الســيايس.

كمــا أن تبعيــة ا�ــرأة االقتصاديــة للرجــل بســبب تدنــي مشــاركتها فــي النشــاط االقتصــادي، 
وملكيــة الرجــل للمــوارد وا�صــادر ا�جتمعيــة وبــطء التغيــ� االجتماعــي فــي منظومــة القيم، 
والعــادات والتقاليــد، وتؤثــر الظــروف السياســية فــي ا�نطقــة العربيــة علــى مشــاركة ا�ــرأة 
السياســية، فضــالً عــن أوضــاع االحتــالل وال�اعــات والحــروب فــي بعــض البلــدان العربيــة.

ــدان  ــا �ــا جــاء فــي تقريــر التقــدم فــي منهــاج عمــل بيجــ�، لقــد حققــت مختلــف البل ووفًق
ــة بعــض اإلنجــازات فــي مجــال النهــوض بأوضــاع ا�ــرأة فــي العقديــن ا�اضيــ�،  العربي
ومنهــا ا�شــاركة السياســية، لكــن هــذه البلــدان مــا زالــت تواجــه جملــة عقبــات وتحديــات، 
تتمثــل فــي مواجهــة األوضــاع األمنيــة ا�ســتجدة وغــ� ا�ســتقرة، وفــي تقليــص الفجــوة ب� 
ــة الفــوارق بــ� ا�ناطــق واألقاليــم،  الت�يــع والتطبيــق، وبــ� التخطيــط والتنفيــذ، وإزال

وإيجــاد بيئــة ثقافيــة اجتماعيــة مواتيــة لتطويــر أوضــاع ا�ــرأة.

 مــا زالــت ا�ــرأة العربيــة تواجــه الكثــ� مــن العقبــات فــي طريقهــا إلــى التمكــ� الســيايس 
واإلداري ومواقــع الســلطة وصنــع القــرار، ومــن هــذه العقبــات حســبما جــاء فــي تقريــر عمــل 

بيجــ� ا�ســتمد مــن التقاريــر الوطنيــة للبلــدان العربيــة مــا يلــي:

- نقــص اآلليــات الت�يعيــة واالنتخابيــة الضامنــة لتكافــؤ الفــرص بــ� الجنســ� علــى 
غــرار التناصــف األفقــي والعمــودي علــى القوائــم االنتخابيــة.

- األوضاع السياسية واألمنية غ� ا�ستقرة في بعض البلدان العربية.

- العقليــة الســائدة فــي أوســاط صنــع القــرار الــيت تنظــر ســلباً إلــى ا�ــرأة فــي موقــع 
الســلطة، ويتجســد ذلــك فــي النســب ا�تدنيــة لنجــاح ا��شــحات فــي االنتخابــات الســلطة، ويتجســد ذلــك فــي النســب ا�تدنيــة لنجــاح ا��شــحات فــي االنتخابــات 
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النيابيــة، وحينمــا تفــرض القوانــ� حــداً أدنــي مــن ا�شــاركة النســائية فــي كل قائمــة، 
ــم. ــي أســفل القوائ ــن ف ــم وضعه يالحــظ أّن النســاء يت

- محدوديــة الفــرص ا�تاحــة مــن مــوارد اقتصاديــة ومســاحات إعالميــة وتفهــم مجتمعــي 
�شــاركة ا�ــرأة فــي مجــاالت العمــل الســيايس.

- عــدم االلــ�ام الكافــي مــن قبــل القــوى واألحــزاب السياســية بدعــم وصــول ا�ــرأة إلــي 
مراكــز القــرار مــن ناحيــة، وتــ�ذم الحركــة النســوية مــن ناحيــة أخــرى.

ــا  ــة العلي ــة واإلداري ــات الحكومي ــيايس للتعيين ــ� الس ــاريع التمك ــم مش ــدراج معظ - ان
للمــرأة ضمــن إطــار الخطــوات الفرديــة غــ� ا�ؤسســية، وهــذا مــا يحــول دون إحــداث 
تراكــم فعلــي يغــ� مــن خريطــة مراكــز صنــع القــرار علــى مســتوى قضايــا النــوع 

االجتماعــي.

- محدودية ا�وارد الداعمة للدراسات ا�تخصصة في قضايا ا�رأة.

- هيمنــة القبليــة والطائفيــة والعشــائرية علــى نظــام االنتخابــات، فهــو نظــام يؤســس 
بدرجــة أولــى لالنتمــاء 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 واألوالد، بينمــا 

تعتــرب إدارة الدولــة، أي أن العمــل العــام جــزء أصيــل مــن اختصــاص الرجــل.

- إرتفــاع نســبة األميــة خاصــة بــ� النســاء فــي الوطــن العربــي، الــذي يعــد مــن أكــرب 
ا�شــكالت الــيت تواجــه تفعيــل ا�شــاركة السياســية فــي الوطــن العربــي.

- غيــاب الوعــي لــدى ا�ــرأة نفســها، وهــذا مــا يظهــر فــي كثــ� مــن الــدول العربيــة حيــث 
ــة أن  ــاء بأهمي ــي النس ــدم وع ــك لع ــاء، وذل ــا للمرشــحات النس ــرأة صوته ــي ا� ال تعط

تمثلهــن مــن تنــوب عنهــن.

ــاة  ــي الحي ــف مشــاركتها ف ــي ضع ــيس ف ــل رئي ــرأة عام ــة للم ــ� ا�نصف ــاب القوان - غي
السياســية، فا�ــرأة الــيت تعانــي مــن غيــاب قانــون األحــوال الشــخصية لينصفهــا ويعيــد 
لهــا كرامتهــا، يجعلهــا ال تهتــم أن تشــارك فــي ا�جــال الســيايس ألنهــا منشــغلة بهمومهــا 

الشــخصية.
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احملور الثاني

تطور حضور املرأة يف األجهزة التنفيذية والدستورية

وجــود ا�ــرأة وحضورهــا بقــوة فــي األجهــزة التنفيذيــة للحكومــات متمثــالً ذلــك فــي تعيينهــا 
ــة  ــر اإلرادة السياســية وثق ــرب هــذا اإلجــراء هــو انعــكاس لتواف ــة، يعت ــي مناصــب وزاري ف
ــى  ــي أعل ــرار ف ــع الق ــة وصن ــاركة الفاعل ــن ا�ش ــا م ــرأة، وتمكينه ــدرات ا� ــي مق ــادة ف القي
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 خــالل مــا أصدرتــه 
هيئــة األمــم ا�تحــدة ا�عنيــة با�ســاواة بــ� الجنســ� وتمكــ� ا�ــرأة، ومــا أصــدره الرب�ــان 
الدولــي فــي خارطــة ا�شــاركة السياســية بنهايــة عــام (2014م) وحــىت (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.

ــل رئاســة الحكومــات، حيــث وصــل عددهــا(14)  شــكلت النســاء نســبة (7.3%)، مــن مجم
رئيســة حكومــة مــن أصــل (93) دولــة، وهــذه الــدول هــي (األرجنتــ�، بنغالديــش، الربازيل، 
شــيلي، الدنمــارك، أ�انيــا، جاميــكا، التينيــا، ليب�يــا، ال�ويــج، بــ�و، بولنــدا، ســوي�ا، 
وترينــد التوباجــو)، وقــد احتلــت بذلــك ا�ركــز األول علــى قائمــة الــدول الــيت شــكلت فيهــا 
النســاء نصــف ا�راكــز الوزاريــة، والــرأس األخــ� با�ركــز الثانــي بنســبة (52.9%) إلــى 
(9) وزيــرات مــن أصــل(17) فيمــا احتلــت الســويد ا�رتبــة الثالثــة بنســبة(52.25) إلــى (12) 
وزيــرة مــن أصــل(23) وفرنســا با�ركــز الرابــع بنســبة (50%) أي (8) مــن أصــل(16) وزيــرًا. 
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، وثــالث وزيــرات فــي كل مــن اليمــن واألردن، وأربــع وزيــرات فــي مــ� واإلمــارات، 
وخمــس وزيــرات فــي الســودان، وســت وزيــرات فــي ا�غــرب والجزائــر، مــع األخــذ باالعتبــار 
اختــالف النســبة ا�ئويــة بــ� هــذه الــدول باختــالف العــدد اإلجمالــي للــوزراء، حيــث جــاء 
ــام الســابق بعــد  ــي الع ــزاً واحــداً ف ــع بنســبة (11.0%)، وتراجــع مرك ــز الراب األردن با�رك
كل مــن مــ� والســودان (15.2%) وا�غــرب (15.8%) واإلمــارات ا�تحــدة وجــزر القمــر 

ــر(%20). والجزائ
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وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد الوزيرات في مســتوى العالم في العام الســابق إال أن مشــاركة 
النســاء فــي تشــكيل الحكومــات كوزيــرات مــا زال مرتبًطــا ببعــض الــوزارات الــيت ينظــر إليهــا 
كــوزارات تقليديــة أو علــى أنهــا مــن اختصــاص النســاء ليــس صحيًحــا، تســتبعد عــن تلــك 
الــيت تصنــف كــوزارات ســيادية، كالدفــاع والداخليــة والخارجيــة ضمــن إجمالــي(16) وزيــرة 
فــي(19) دولــة حــول العالــم نجــد أن هنــاك (103) وزيــرة شــئون اجتماعيــة و(86) وزيــرة 
للبيئــة وا�صــادر الطبيعيــة والطاقــة و(74) وزيــرة لشــئون ا�ــرأة وا�ســاواة بــ� الجنســ� 
و(71 ) وزيــرة فــي شــئون األ�ة والطفولــة والشــباب وا�ســن� وذوي اإلعاقــة و(69) وزيرًا 
للتعليــم و(69) وزيــرة للثقافــة و(65) وزيــرة للصناعــة والتجــارة و(60) وزيــرًا للتشــغيل 
والعمــل والتدريــب و(51) وزيــرة للصحــة و(51 ) وزيــرة للشــئون الخارجيــة و(34) وزيــرة 
للعــدل، فيمــا لــم توجــد ســوى (17) وزيــرة للدفــاع و(12) وزيــرة لحقــوق اإلنســان و حــىت 

تكتمــل صــورة الرصــد نــورد فيمــا يلــي تقريــر اإلســكوا (2015م).

الخدمة املدنية الدبلوماسية البلدالرقم

17.945األردن 1

66-اإلمارات العربية 2

2547البحرين3

37.4تونس4

29.4-الجزائر5

30-جزر القمر6

--سوريا 7

-15جيبوتي8

1129.5السودان 9

--العراق10

38.847ُعمان 11

4.340.5فلسط�12

--قطر13

46.2-الكويت14
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الخدمة املدنية الدبلوماسية البلدالرقم

2131لبنان15

--ليبيا16

-20م� 17

38-ا�غرب18

--السعودية19

--موريتانيا20

10.7718اليمن21

ويشــ� الجــدول الســابق إلــى مشــاركتها فــي الخدمــة ا�دنيــة والعمــل الدبلومــايس باعتبارهــا 
ــا  ــرار، خاصــة ا�واقــع اإلداريــة العلي ــة بمواقــع صنــع الق ــا وذات صل ــا أهميته مجــاالت له
ــع مشــاركتها  ــى معلومــات شــاملة لواق ــا الحصــول عل ــم يتســن لن ــة، ول ــة ا�دني ــي الخدم ف
فــي مؤسســات التعليــم العالــي كرئاســة الجامعــات، وكذلــك وجودهــا فــي القــوات النظاميــة 
كالقــوات ا�ســلحة وال�طــة واألمــن، ألن ذلــك يشــكل القــراءة ا�تكاملــة لواقــع وجودهــا فــي 
مواقــع صنــع القــرار والسياســات مــن خــالل العــرض للــوزارت الــيت تولتهــا ا�ــرأة، تالحــظ 
التنــوع فــي تلــك ا�ســئوليات وتنامــي الثقــة فــي مقدراتهــا وإثباتهــا مــن واقــع أدائهــا أنهــا 
أهــل للثقــة، ورغــم ذلــك لــم تكــن اإلرادة السياســية حــا�ة دومــاً با�ســتوى ا�طلــوب، ومــن 
ا�المــح مشــاركة ا�ــرأة العربيــة فــي األجهــزة التنفيذيــة يالحــظ خــالل الســنوات األخــ�ة 

بــروز عنــ� الشــباب مــن النســاء فــي خطــوة تحتــاج إلــى ا�زيــد مــن ال�ســيخ.
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احملور الثالث

املرأة العربية يف كرسي القضاء

تعتــرب الســلطة القضائيــة الضلــع الثالــث ا�كمــل للســلطة الت�يعيــة والســلطة التنفيذيــة، 
ــد ا�هــم يعتــرب ركــ�ة أساســية فــي  ــة فــي هــذا الصعي وال شــك أن مشــاركة ا�ــرأة العربي
مشــاركتها الفعليــة فــي عمليــة صنــع القــرار والسياســات، ولــم تكــن مســ�ة ا�ــرأة فــي هــذا 
ا�جــال وشــغلها كــريس القضــاء باألمــر الهــ�، فمــا وصلــت إليــه كان ثمــرة مخــاض طويــل 
وســط مخــاوف ا�جتمــع وتشــدد ا�تشــددين مــن الفقهــاء وتذبــذب اإلرادة السياســية، ورغــم 
ــا ا�ســئولية،  ــن أولوه ــة م ــرة بثق ــا جدي ــام أنه ــر األي ــى م ــت عل ــا وأثبت ــك شــقت طريقه ذل
وأظهــرت مــن الجديــة وا�هنيــة وا�ثابــرة مــا فتــح البــاب لبقيــة النســاء فــي البلــدان العربيــة 
الــيت اتخــذت حكوماتهــا قرارهــا متأخــراً بتوليــة ا�ــرأة لكــريس القضــاء، وتشــ� كل ا�علومات 
إلــي ريــادة ا�ــرأة ا�غربيــة فــي هــذا ا�جــال، فهــي أول امــرأة عربيــة تجلــس علــى كــريس 
القضــاء، تــم ذلــك عــرب مســ�ة طويلــة وشــاقة للمــرأة العربيــة فــي مجــال العمــل القضائــي، 
وبالتحديــد منــذ خمســينيات القــرن ا�ــايض، وانطالقــاً مــن ا�غــرب والعــراق الدولتــ� 
الســابقت� فــي تنصيــب النســاء فــي مناصــب قضائيــة وعلــى امتــداد الســاحة العربيــة فــي 
ــة،  ــة القاضي ــرأة العربي ــا ا� ــت فيه ــة. أثبت ــة عربي ــن أصــل (22) دول ــة م ــة عربي (18) دول
وأكــدت جدارتهــا فــي العمــل القضائــي، لقــد أوضحــت هــذه ا�ســ�ة بــكل جــالء عــدم صحــة 
تلــك ا�زاعــم واالدعــاءات الــيت كانــت تشــكك فــي مقــدرة ا�ــرأة العربيــة علــى تولــي ا�ناصب 
القضائيــة، كمــا فنــدت كل ا�خــاوف ا�جتمعيــة والــيت أشــاعها وزرعهــا ورســخها ا�مانعــون 
ا�حــذرون مــن توليــة ا�ــرأة القضــاء، تــارة بحجــة أنهــا واليــة عامــة ال يجــوز تكليــف ا�ــرأة 
بهــا، وتــارة بحجــة أن ا�ــرأة تحكمهــا العاطفــة فــي الحكــم القضائــي، وثالثــة بــأن العــادات 

والتقاليــد وا�واريــث الثقافيــة ال تقبــل عمــل ا�ــرأة القاضيــة وغ�هــا مــن ا�زاعــم. 

ــام  ــغ عددهــن حــىت ع ــرب وبل ــة با�غ ــ� أول قاضي ــخ تعي ــر (1961م) كان تاري ــي فرباي ف
(2009م) (643) قاضيــة، وبلغــت أعلــى ا�راتــب وا�ســئوليات فــي ســلم القضــاء، ومــن 
أبرزهــا كان تعيــ� أول قاضيــة مكلفــة باألحــداث بالــدار البيضــاء فــي عــام (1979م)، 
الدرجــة  إلــى  وأول مستشــارة با�جلــس األعلــى عــام (1987م) ووصلــت أول قاضيــة 
االســتثنائية فــي العــام (1995م)، وفــي العــام (2000م) أصبحــت رئيســة للمحكمــة اإلداريــة 
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 بسالســة فــي ا�جتمــع ا�غربــي فهــو كغــ�ه قــد مــر 
بمرحلــة مــن الشــك والــ�دد مردهــا مفاهيــم تعتــرب أن ا�ــرأة تغلبهــا العاطفــة، إال أن هــذا بمرحلــة مــن الشــك والــ�دد مردهــا مفاهيــم تعتــرب أن ا�ــرأة تغلبهــا العاطفــة، إال أن هــذا 
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ا�جتمــع عندمــا أحــس بجديــة وكفــاءة ا�ــرأة القاضيــة تقبــل وجودهــا علــى منصــة القضــاء 
بشــكل عــادي حــىت فــي القــرى النائيــة. 

القضاءالبلدالرقم

17.9األردن 1

-اإلمارات العربية 2

12البحرين3

33.39تونس4

39.53الجزائر5

-جزر القمر6

15سوريا 7

40جيبوتي8

-السودان 9

-العراق10

19.1ُعمان 11

11.3فلسط�12

-قطر13

-الكويت14

41لبنان15

-ليبيا16

-م� 17

-ا�غرب18

-السعودية19

-موريتانيا20

22اليمن21

20



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

ومــن ا�بــادرات ا�تفــردة فــي التجربــة ا�غربيــة، فكــرة رصــد جائــزة ســنوية مــن قبــل نــادي 
ــا نــادي  القضــاء فــي إطــار تشــجيع الكفــاءات النســائية فــي ا�جــال القضائــي الــيت أطلقه
قضــاة ا�غــرب، ومنــذ العــام (2012م) جائــزة ا�ــرأة القاضيــة، وذلــك انطالًقــا مــن اهتمــام 
هــذه الجمعيــة ا�هنيــة بــ�ورة تســليط الضــوء علــى تجربــة ا�ــرأة ا�غربيــة فــي مجــال 
ــث  ــي واإلســالمي، حي ــى ا�ســتوى العرب ــدة عل ــدة وفري ــة رائ ــى تجرب ــيت تبق القضــاء، وال
كانــت ا�ــرأة ا�غربيــة أول امــرأة عربيــة مســلمة فــي العــ� الحديــث تتبــوأ كــريس القضــاء، 
وتوســع هــذا التكريــم وهــذه ا�بــادرات لتشــمل القاضيــات علــى مســتوى ا�كاتــب الحكوميــة، 
وفــي إطــار االحتفــال بيــوم ا�ــرأة العا�ــي أُطلقــت مبــادرة وردة لــكل قاضيــة الــيت تــم 
مــن خاللهــا تكريــم النســاء القاضيــات علــى مســتوى الدائــرة االســتثنائية، وســاهمت هــذه 
ا�بــادرة وفكــرة الجائــزة عمومــاً فــي إبــراز جهــود القاضيــات واالحتفــاء بهــن تشــجيًعا وحفًزا 
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 الــيت وردت فــي وثائــق ا�ؤتمــر الدولــي الــذي نظمتــه 
ــي حضــور  ــداول ف ــذي هــدف للت ــام (2015م)، وال ــي الع ــي ف ــي الوطــن العرب ــات ف للقاضي
ا�ــرأة العربيــة فــي ســلك القضــاء والتجــارب العمليــة والتطبيقيــة. فقــد وصلــت ا�ــرأة ألعلي 

مناصــب فــي القضــاء، وتعمــل فــي جميــع ا�جــاالت القضائيــة دون اســتثناء أو تميــ�.

أهم توصيات مؤتمر القاضيات:

1. تعزيــز اإلرادة السياســية الداعمــة لتأكيــد وجــود ا�ــرأة فــي مجــال القضــاء، وترجمتهــا 
فــي صــدور الت�يعــات واآلليــات والهيــاكل لتضمــن تحقيــق ا�ســاواة للمــرأة .

2. اســتحداث ت�يعــات تراعــي االعتبــارات العائليــة باعتبــار أن األ�ة هــي هــدف 
ــرأة والرجــل . ــن ا� ومســئولية كلٌ م

3. إنشاء أكاديمية إلعداد القضاة قبل التحاقهم بالعمل.

4. االهتمــام بتكويــن القاضيــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان واالتفاقيــات الدوليــة خاصــة 
ا�تعلقــة بحقــوق ا�ــرأة وكيفيــة تفعيلهــا فــي األحــكام الوطنيــة.

كمــا تــم إطــالق 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 اإلقليميــة األخــرى.

ــا مقابــل  ــة (286) قاضًي فــي لبنــان نســبة تمثيــل النســاء (50%)، فهنــاك (143) مــن جمل
(42%) فــي الجزائــر، فمــا بــ� ( 5248 ) توجــد( 2274 ) قاضيــة، ونســبة (25%) فــي 
) بنســبة ا�غــرب يبلــغ عــدد القاضيــات (940) قاضيــة، وفــي تونــس عــدد القاضيــات (840) بنســبة 
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ــة مــن أصــل(850)  ــث توجــد (148) قاضي ــي األردن حي ــوق (39%)، ونســبة (17%) ف تف
قاضًيــا، وفــي الســودان(118) قاضيــة أي بنســبة (13%)، وفــي العــراق (93) قاضيــة، وفــي 
مــ� بعــد ا�بــادرة األخــ�ة لــوزارة العــدل توجــد (68) قاضيــة. وذلــك وفقــا �ــا ورد فــي 

وثائــق مؤتمــر القاضيــات العربيــات.

مــن خــالل هــذا التنــاول �ســتوى ا�شــاركة للمــرأة العربيــة فــي ســلك القضــاء يتضــح جليــاً 
أن ا�ــرأة العربيــة أثبتــت كفاءتهــا، وتجــاوزت العديــد مــن العقبــات الــيت اعتــورت مســ�تها، 
وا�طلــوب هــو اســتمرار الحضــور لــإلرادة السياســية والــيت بيدهــا إلحــاق بقيــة الــدول فــي 
ــ�، وال شــك  ــي مســتوى مع ــت ف ــرأة أو وقف ــه مشــاركة ا� ــذي تأخــرت في ــال، ال ــذا ا�ج ه
ــل الرســمية  ــي ا�حاف ــة ف ــى القضي ــرق عل ــبيك والط ــارب والتش ــادل التج ــاءات وتب أن اللق
ــة  ــل الحرك ــن قب ــة م ــة وا�وضوعي ــة، وتوخــي الحكم ــوط النبيل ــرة والضغ واســتمرار ا�ثاب
النســائية ومنظوماتهــا بالــدول العربيــة مــن شــأنه رفــع معــدالت ا�شــاركة للمــرأة العربيــة 

فــي هــذا ا�جــال.
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احملور الرابع

وجود املرأة العربية يف منظمات اجملتمع املدني واألحزاب السياسية

مشــاركة ا�ــرأة العربيــة فــي العمــل الطوعــي ضــارب فــي القــدم، وكل دولــة عربيــة تحتفــظ 
ــي  ــت بشــكل جماعــي منظــم ف ــات، حــىت تكامل ــك البداي ــق يرصــد تل بســجل تاريخــي عري
الثلــث األول مــن القــرن ا�ــايض، والــذي تمثــل فــي مبــادرة تكويــن االتحــاد النســائي العربــي، 
ــت  ــ� انطلق ــك الح ــذ ذل ــدي شــعراوي)، ومن ــة (ه ــدة ا��ي ــائه الرائ ــادرت بإنش ــذي ب ال
ــات ومنظمــات، ثــم  ــة فــي العمــل الطوعــي فــي شــكل جمعي مســ�ة مشــاركة ا�ــرأة العربي
الحقــا بتكويــن االتحــادات النســائية القطريــة، وتطــورت مــع تطــور حركــة ا�جتمــع وحركــة 
ا�ــرأة نفســها، ســاعدها فــي ذلــك التحديــات الداخليــة الــيت مــرت بهــا الــدول مــن مقاومــة 
ــم تكــن النســاء بمعــزل مــن ذلــك،  ــة الــيت ل ــة ا�دني ــاء الدول لالســتعمار، ومســاهمة فــي بن
وفــي عقــد الســبعينيات ســاهم ا�نــاخ العا�ــي بعــد انطــالق سلســلة مؤتمــرات ا�ــرأة منــذ 
ــاء بمؤتمــر بكــ� (1995)، ومــا تالهــا مــن مؤتمــرات الحقــة �تابعــة  مؤتمــر ا�كســيك انته
مخرجاتــه، كل ذلــك كان لــه األثــر العميــق فــي تجربــة ا�ــرأة العربيــة ودورهــا فــي منظمــات 
ــي  ــا ف ــراًء مــن تجربته ــي هــذه الســاحة أكــ� ث ــي، وال شــك أن مســاهمتها ف ــع ا�دن ا�جتم

األحــزاب السياســية، كمــا سنشــ� إلــى ذلــك الحقــاً.

خــالل الفــ�ة الحاليــة صــارت ا�نظمــات الطوعيــة وا�جتمــع ا�دنــي �يــًكا مــع الحكومــات 
ــي كل  ــة ف ــاركة الراتب ــي ا�ش ــر وف ــداد التقاري ــي إع ــة وف ــذ وا�تابع ــط والتنفي ــي التخطي ف
ــن  ــد م ــة شــملت العدي ــة حرك ــد شــهدت الســاحة العربي ــة، وق ــة واإلقليمي ــرات الدولي ا�ؤتم
التشــكيالت ا�تخصصــة فــي قضايــا حقــوق ا�ــرأة والطفولــة والصحــة والبيئــة واالقتصــاد 
وبنــاء القــدرات واإلعــالم. 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:
األول: هو الجمعيات واالتحادات وا�نظمات النسوية الشاملة أو ا�تخصصة.

الثانــي: هــو مشــاركتها فــي ا�نظمــات العماليــة وا�هنيــة، وهــذه ال تقــل أهميــة عــن األولــى 
الرتباطهــا بقضيــة ت�يعــات العمــل وحقــوق العاملــ�، إضافــة إلــى الخــربة النوعيــة الــيت 
تكتســبها ا�ــرأة مــن خــالل وجودهــا فــي هــذه االتحــادات، وتشــمل هــذه االتحــادات، االتحــاد 
ــي  ــة ف ــة االتحــادات ا�هني ــرب وبقي ــرب واتحــاد ا�حامــ� الع ــال الع ــات العم ــي لنقاب الدول
قطــاع الطــب واالقتصــاد وغ�همــا، وهــي بــال 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 
ــح لالقتصــاد  ــت رأس الرم ــاالت، ومثل ــي كل ا�ج ــاً ف ــاً وكيف ــل كم ــ�ة، وأصبحــت تعم متم
وا�طالبــة لنيــل الحقــوق الوظيفيــة وفــي ال�قــي وارتيــاد ا�هــن والوظائــف الــيت كانــت 

ــرأة. ــال محــدودة للم ــم وفرصــه ال ــة فــي التعلي ــك للندي ــى الرجــل، وذل مقصــورة عل

أقــر ا�جتمــع بمشــاركتها الفعليــة وفاعليتهــا فــي ا�جــاالت الــيت أســهمت فيهــا، وذلــك بوضــع 
ــة الشــاملة، فا�ــرأة  ــدار بنتائــج محسوســة وملموســة فــي التنمي ــا بمســئولية واقت بصماته
العاملــة العربيــة فــي كل ا�واقــع هــي إرادة قويــة ال يحــول يشء دون جهدهــا لالرتقــاء 
وا�ثابــرة ا�ســتمرة لتحقيــق آمالهــا وتطلعاتهــا، شــأنها شــأن الرجــل دون تميــ� باعتبارهــا 
ــاء ا�جتمــع، كمــا نصــت ذلــك االتفاقيــات الدوليــة  ــة التنميــة وبن ــًال فــي عملي ــًكا أصي �ي
والقوانــ� الــيت أعطتهــا حــق ا�ســاواة فــي جميــع الحقــوق والواجبــات الوظيفيــة وحريــة 

العمــل النقابــي.

ــه وانســيابها دون  ــى الرغــم مــن وجودهــا فــي ســوق العمــل وتصاعــد ارتيادهــا �جاالت عل
عقبــات فــي االنتشــار وا�شــاركة فــي كل ا�هــن. إال أن حجــم مشــاركتها فــي العمــل النقابــي 
يمثــل فجــوة كبــ�ة ال ترقــى إلــى نســبة وجودهــا فــي ســوق العمــل وحجــم مشــاركتها فــي 

العمــل النقابــي بالصــورة الــيت تحقــق توازنــاً وتكافــؤاً فــي ا�شــاركة النقابيــة.

وبمــا أن االتفاقيــات الدوليــة أقــرت ا�شــاركة ا�طلقــة للعاملــ� بإنشــاء تنظيمــات نقابيــة 
واتحــادات مهنيــة دون حجــر أو تميــ� إال أن نســب مشــاركة ا�ــرأة العربيــة فــي ا�جالــس 
النقابيــة تمثــل عالقــة طرديــة بــ� انخراطهــا الواســع فــي مجــاالت العمــل وحضورهــا 
الضعيــف فــي ا�جالــس النقابيــة، وهــذه مفارقــة تتضمــن الكثــ� مــن العوامــل وا�ــؤ�ات 
ال بــد مــن الوقــوف عليهــا وتضافــر الجهــود �عالجتهــا حيــث ال تقتــ� هــذه ا�فارقــات علــى 
ــي حجــم  ــادة ف ــك زي ــد اإلحصــاءات أن هنال ــي، وتؤك ــا العرب ــي وطنن ــة دون أخــرى ف دول
ا�شــاركة فــي بعــض األقطــار العربيــة، إال أنهــا تُذكــر بحيــاء وال ترقــى إلــى ا�واقــع القياديــة 
فــي االتحــادات القطريــة، وقــد تقتــ� مشــاركتها فــي حــ� لجنــة ا�ــرأة أو ا�ســتويات الدنيــا 
فــي الهيــكل النقابــي، وعلــى الرغــم مــن أن القوانــ� وأنظمــة النقابــات فــي األقطــار العربيــة 
ال تمــ� فــي الواقــع بــ� الرجــل وا�ــرأة خاصــة مــن حيــث ال�شــيح واالنتخــاب تمشــياً مــع 

االتفاقيــات 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 اآلن نســبة عاليــة مــن القــوة العاملــة فــي القطاعــ� العــام والخــاص 
وفــي القطــاع غــ� ا�نظــم، وقــد شــاركت فــي العمــل النقابــي منــذ نشــأة الحركــة النقابيــة 
ــي  ــة ف ــون معدوم ــكاد تك ــة أو ت ــه ضعيف ــي ومشــاركتها في ــا النقاب ــة، إال أن وجوده العربي

ــدان العربيــة. بعــض البل

ونســبة لنــدرة اإلحصــاءات وا�علومــات ا�عتمــدة �شــاركة ا�ــرأة العربيــة علــى هــذا الصعيــد 
ســوف نأخــذ واحــداً مــن تلــك االتحــادات لــه أهميتــه وهــو االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال.

ويــربز الجــدول اآلتــي الــذي يتضــح مــن خاللهــا مســتوى مشــاركة ا�ــرأة العربيــة فــي 
الحركــة النقابيــة وهــي تعطــي إضــاءة ومــؤ�ًا �ســتوى ا�شــاركة.

جدول إحصائي رقم (1): يوضح مدى مشاركة املرأة العاملة العربية على
مستوى املكاتب التنفيذية في االتحادات القطرية العربية.  

اسم االتحاد القطري الرقم 
عدد أعضاء ا�كتب التنفيذي أو األمانة العامة لالتحاد

نسبة مشاركة ا�رأة عدد ا�رأة العدد الكلي 

االتحاد العام لنقابات العمال 1
بالجماه� العربية السورية 

111%9.1

صفر%ال يوجد 13االتحاد العام التونيس للشغل 2

االتحاد العام لنقابات عمال 3
السودان 

 265%19.2

صفر% ال يوجد 8االتحاد العام لعمال م� 4

صفر% ال يوجد7االتحاد العام لعمال الكويت 5

9.1% 111اتحاد العمال ا�وريتاني� 6

االتحاد العام لنقابات عمال 7
البحرين 

131 %7.7

---االتحاد ا�غربي للشغل 8

االتحاد العام لنقابات عمال 9
األردن

صفر%اليوجد17

9.1%111اتحاد عمال اليمن10
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اسم االتحاد القطري الرقم 
عدد أعضاء ا�كتب التنفيذي أو األمانة العامة لالتحاد

نسبة مشاركة ا�رأة عدد ا�رأة العدد الكلي 

---اتحاد عام نقابات عمال العراق11

---اتحاد ا�نتخب� بالجماه�ية 12

صفر% اليوجد 10االتحاد العام للعمال الجزائري� 13

---االتحاد العام لعمال لبنان14

---االتحاد العام لعمال فلسط� 15

ا�صدر� االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب�

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

والجــدول اآلتــي يوضــح:

النسبة %النقاباتالعدد الكليالوظيفة

25%23865اللجنة ا�ركزية

25%185ا�كتب التنفيذي

25%6516ا�جلس العام

مــن خــالل هــذا االســتعراض والقــراءة التحليليــة لواقــع مشــاركة ا�ــرأة العاملــة العربيــة فــي 
العمــل النقابــي، وخاصــة علــى ا�ســتوى القيــادي، نجــد أنهــا نســبة ضئيلــة جــًدا ال تتناســب 
ــة فــي ســوق العمــل العربــي والتطــور الــذي حــدث داخــل الحركــة  مــع حجــم ا�ــرأة العامل
النقابيــة العربيــة، ولكــن كمــا ذُكــر ال بــد مــن معرفــة أســباب هــذا التدنــي، وهــذا اإلحجــام مــن 
قبــل ا�ــرأة العاملــة عــن ا�شــاركة الفاعلــة فــي التنظيمــات النقابيــة، وعلــى الرغــم مــن أن 
هنالــك جهــوداً بذلــت مــن منظمــة العمــل العربيــة، واالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب 
للنهــوض با�ــرأة النقابيــة واالرتقــاء بهــا، تأهيــالً وتدريبــاً ودفعــاً بهــا للمزيــد مــن ا�شــاركة 
فــي العمــل النقابــي وبــذات القــدر كان هــذا الجهــد، وهــذا االهتمــام مــن لجنــة ا�ــرأة العاملــة 
العربيــة والطفــل باالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب وأيضــاً علــى مســتوى االتحــادات 
القطريــة إلتاحــة ا�زيــد مــن فــرص ا�شــاركة للمــرأة النقابيــة فــي كل ا�نتديــات والــورش 
والنــدوات والــدورات التدربييــة إلبــراز دورهــا النقابــي وإليجــاد كادر نقابــي مؤهــالً لقيــادة 

العمــل النقابــي علــى جميــع مســتوياته.

26



 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

 وقــد حرصــت بلــدان مثــل تونــس وســوريا ومــ� واليمــن الــيت شــهدت مراحل تأسيســية في 
مجــال الت�يــع الدســتوري علــى إ�اك الهيئــات واالتحــادات النقابيــة وا�هنيــة والجمعيــات 
والقــوى النســائية فــي ا�ؤتمــرات الوطنيــة وا�جالــس التأسيســية ولجــان الصياغــة لرفــع 

مســتوى التمثيــل النســائي فــي العمليــة السياســية.
ــزاب  ــي األح ــة ف ــرأة العربي ــاركة ا� ــاول مش ــذي يتن ــور ال ــذا ا�ح ــن ه ــر م ــا الشــق اآلخ أم
ــر  ــت التقاري ــب، وخل ــذا الجان ــراز ه ــدة بإب ــة ا�عتم ــر العربي ــم التقاري ــم تهت ــية، فل السياس
ــا لألحــزاب  القطريــة مــن االهتمــام بالرصــد إلعــداد النســاء ا�شــاركات فــي األجهــزة العلي
السياســية وفــي مجالهــا الوســيطة ا�عنيــة با�راقبــة كا�جالــس ا�ركزيــة، ومجالس الشــورى، 
ومــن ا�الحظــات ا�همــة أّن بعــض األحــزاب تأثــرت بمنــاخ التمكــ� للمــرأة، فاتحــذت مــن 
ــا لألحــزاب، وأن  ــزة العلي ــي ا�ؤسســات واألجه ــرأة ف ــة مشــاركة ا� ــا) مدخــالً لعدال (الكوت
الســودان علــى ســبيل ا�ثــال اتخــذ مثــل القــرار فــي أكــرب األحــزاب الحاكمــة (ا�ؤتمــر الوطــين) 
بنســبة (30%)، وكذلــك فــي أكــرب األحــزاب ا�عارضــة (حــزب األمة القومــي)، (25%) وبقية 
األحــزاب تباينــت فــي نســب ا�شــاركة والنظــرة العامــة واإلجماليــة هــي ضعــف مشــاركة 
ا�ــرأة العربيــة فــي األحــزاب السياســية رغــم الــدور ا�ؤثــر الــذي لعبتــه ا�ــرأة خــالل الحــراك 
ــد ال تتناســب وحجــم  ــي هــذا الصعي ــة ف ــن ا�حصل ــي الســنوات األخــ�ة، لك اإلصالحــي ف
فاعليــة تلــك ا�شــاركة، وأحســب أن الــدول الــيت ارتفعــت فيهــا مشــاركة ا�ــرأة الرب�انيــة، 
بالــ�ورة وضــع ا�ــرأة فيهــا داخــل األحــزاب أفضــل مــن غ�هــا، ونحتــاج إلــى دراســات 
علميــة ومســوحات ميدانيــة لرصــد أكــ� دقــة فــي مشــاركة ا�ــرأة فــي األحــزاب السياســية، 
وفــي الســودان أجــرى مجلــس األحــزاب السياســية دراســة حــول تصنيــف بيانــات مشــاركة 
ا�ــرأة فــي األحــزاب السياســية، نوردهــا هنــا كمثــال لتقريــب الصــورة والــيت أوردتهــا دراســة 

مشــاركة ا�ــرأة فــي بعــض األحــزاب السياســية. والجــدول يوضــح اآلتــي:
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النسبة %الحزبالرقم
7%الحزب االتحادي الديمقراطي األصل1
24%الحزب االتحادي الديمقراطي2
7%حزب ا�ؤتمر الشعيب3
15%الحزب القومي السوداني ا�تحد4
13%الحزب الشيوعي السوداني5
33%حزب األمة القومي6
25%الحركة الشعبية7
21%الحركة القومية للسالم والتنمية8
11%حزب مؤتمر البجا9
30%ا�ؤتمر الوطين10

ومــن ا�بــادرات السياســية تجربــة الحــوار الوطــين الــذي دعــت إليــه الدولــة فــي الســودان 
ــود اإلصــالح  ــي إطــار مجه ــد وطــين ف ــة العامــ� (2013-2016م) كجه ــذي اســتمر قراب وال
والتغيــ�، وقــد بلغــت االســتجابة لهــذه ا�بــادرة أكــ� مــن مائــة حــزب ســيايس يبلــغ عــدد 

ــارب (%35).  ــرأة بنســبة تق ــم (207) ام ا�شــارك� (720عضــواً) منه
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اخلامتة

ــاة العامــة بــكل شــعابها أمــر بالــغ األهميــة،  إن رصــد وتحليــل مشــاركة النســاء فــي الحي
خاصــة الشــأن الســيايس فالبــد مــن الســ� قدمــاً فــي طريــق الرصــد حــىت لــو كانــت ا�قاييــس 
ا�ســتخدمة غــ� كاملــة وغــ� شــاملة، لكنهــا رغــم ذلــك تعطــي نظــرة إجماليــة يمكــن البنــاء 
عليهــا إلكمــال ا�شــوار، ألن 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 األحــزاب والحــركات السياســية وفــي منظمــات ا�جتمــع 
ــل  ــرأة السياســية تنتق ــة ا� ــارات لتجرب ــي محاضــن ومس ــع ه ــذه ا�واق ــار ه ــي باعتب ا�دن
ــة  ــي عملي ــالً ف ــكاً أصي ــون �ي ــة لتك ــات الت�يعيــة والتنفيذي ــى ا�ؤسس ــا إل عربهــا وبه

صنــع القــرارات والسياســات.

التوصيات

ــع  ــة صن ــة �شــاركة ا�ــرأة فــي عملي ــان حضــور اإلرادة السياســية الداعم 1. الســعي لضم
ــرار والسياســات. الق

2. االنتقــال مــن التمثيــل الرمــزي ا�حــدود للمــرأة إلــى عمــوم ا�شــاركة الحقيقيــة فــي مواقــع 
صنــع القــرار والسياســات.

3. �ورة اســتمرار وتعميــم تجربــة ( الكوتــا) باعتبارهــا الضامــن �شــاركة فعليــة للمــرأة 
فــي مواقــع صنــع القــرار ومــع أهميــة انتقالهــا مــن ا�ســتوى الت�يعــي للمســتوى التنفيــذي 

والحقــاً القضائــي.

4. االهتمــام ببنــاء قــدرات األجيــال الصاعــدة إلتاحــة الفــرص لهــم للمشــاركة فــي ا�ؤسســات 
السياســية والت�يعيــة والتنفيذية.

5. االســتفادة 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.

6. االهتمــام بالرصــد الشــامل لوجــود ا�ــرأة فــي جميــع شــعاب الحيــاة العامــة خاصــة فــي 
ــي  ــة وف ــوات النظامي ــات والق ــة ورئاســة الجامع ــة ا�دني ــا بالخدم ــة العلي ا�ناصــب اإلداري

منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي النقابيــة وا�هنيــة.

7. مراجعــة الت�يعــات الخاصــة باألحــزاب السياســية وتعديلهــا لضمــان تضمينهــا �شــاركة 
ا�ــرأة فــي األجهــزة العليــا وا�ؤسســية لألحــزاب.
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املراجع

1. التقريــر العربــي ا�وحــد حــول تنفيــذ منهــاج عمــل بيجــ� بعــد ع�يــن عامــاً (2015م) 
ــ� الجنســ� وتمكــ�  ــم ا�تحــدة للمســاواة ب ــة األم ــة لغــرب آســيا هيئ ــة االقتصادي اللجن

ا�ــرأة وجامعــة الــدول العربيــة.

2. تقريــر تنميــة ا�ــرأة العربيــة - ا�ــرأة والت�يعــات (2015م) مركــز ا�ــرأة العربية للتدريب 
والبحــوث (كوثر).

3. ورقــة ا�شــاركة السياســية للمــرأة العربيــة - د. �يــاء عبــد الغفــار - ا�قدمــة �ؤتمــر ا�ــرأة 
العربيــة فــي األجنــدة التنمويــة (2016-2030م).

4. ورقــة مشــاركة ا�ــرأة العاملــة العربيــة فــي النقابــات - الواقــع والطمــوح أ. نعمــات أحمــد 
حســن - مقدمــة ألعمــال ا�ؤتمــر العــام لالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب.

5. دراســة حــول تصنيــف وقاعــدة بيانــات ا�شــاركة السياســية للمــرأة فــي األحــزاب 
الســودان. فــي  (2010م)  السياســية 

6. الشبكة العا�ية - موقع منظمة ا�رأة العربية ومواقع أخري.

7. دراســة فاعليــة ا�شــاركة الرب�انيــة للمــرأة فــي ضــوء تطبيــق النســبة ا�خصصــة (الكوتا) 
بر�ــان (2010-2013م) أنموذًجــا إعــداد د. رجــاء حســن خليفة - الســودان.

8. التقريــر الوطــين للمــرأة الســودانية فــي الســودان (2010-2015م) وزارة الرعاية والضمان 
االجتماعي. 
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