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 ستشارات والتدریب بالقاهرةالمد یر التنفيذي لشرآاء التنمية للبحوث واال

 
 الوضع الراهن

انوني                           راف الق رة من حيث االعت ثالث األخي دما في السنوات ال د حققت تق ة ق ليس هناك شك في أن المرأة العربي
ى                      ا عل د وجوده ا تزای ة ، آم بحقوقها السياسية في المشارآة في االنتخابات وفى الترشيح للمجالس المحلية والنيابي

ة، وال یش                    أعلى مستویات ا    دول العربي وزراء في ال ة في معظم مجالس ال ى         ذلسلطة التنفيذی ذا التطور حت  عن ه
ا  2005صيف  ل منهم د آانت آ دة، وق ة المتح ارات العربي ة اإلم عودیة ودول ة الس ة العربي ن المملك ل م  سوى آ

ات بلدی                إجراء انتخاب ى سمحت ب ة، ولكن األول واطنين آاف الحق في االنتخاب للم ع   التسمحان ب ، 2005ة في ربي
ك تواجدت نساء سعودیات                قولكن لم تحظ النساء في هذه االنتخابات ال بح          االنتخاب وال بحق الترشيح، ومع ذل

اجرى في بعض     . في محافل لمناقشة السياسة العامة بحضور ولى العهد السعودي         وقد آانت أهم التطورات هي م
ة، وجرت             دول الخليج األخرى التي لم تكتف بالسماح للنساء ب         ة والنيابي ي الترشيح واالنتخاب للمجالس المحلي حق

رین      ي البح ة ف اء مناصب وزاری ت نس ر، وتول رین وقط ان والبح ي عم اء ف ا النس ارآت فيه ات ش ل انتخاب بالفع
ى       ين الجنسين حت والكویت، وهى آلها دول ذات مجتمعات محافظة آانت قوانينها وأعرافها تميز تمييزا واضحا ب

 .ازالت الحریات الشخصية للمرأة فيها تخضع لقيود شدیدةوقت قریب، وم
ذه                                تها له ا السياسية وممارس رأة بحقوقه رار للم إن اإلق الم األخرى ف ا هو الحال في معظم دول الع ومع ذلك وآم

دوائر هي أحزاب سياسية أو                            ىالحقوق ال یعن   ذه ال رار، وسواء آانت ه ر صنع الق ة في دوائ  وجود المرأة بفعالي
ا                هيئات ف  ي السلطة التنفيذیة، فإن تواجد المرأة على هذا المستوى هو تواجد هامشي، آما أن المناصب التي تتواله

دفاع                   ,هي ذات أهمية محدودة نسبيا،       ل ال يادیة مث وزارات الس ين ال إذا آان أحد معایير التمييز في هذا المجال هو ب
ذه      رة        والداخلية والخارجية بل وحتى االقتصاد والمالية، فإن ه تثناء الفت ا باس ى الرجال، ربم  المناصب قاصرة عل

ر االقتصاد في مصر                  يدة منصب وزی ا س ي شغلت فيه ة فى األردن           القصيرة الت يدة وزارة المالي ا س ، وشغلت فيه
ة للشئون                          ر دول وزراء هي وزی ة داخل مجلس ال بالد العربي رأة في ال وربما یكون أرفع المناصب التي تولتها الم

ر                  الخارجية في مصر   ل مصر والجزائ ة مث دول العربي د  . ، ونائب رئيس المجلس النيابي في عدد من ال  أن ووال یب
ان               المرأة العربية تقبل هذا الوضع، فقد رشحت سيدتان عربيتان نفسيهما لمنصب رئيس الجمهوریة في آل من لبن

ر ون والجزائ ویزا حن يدة ل ة معوض والس يدة نائل ا الس ذه االنت هم ة ه ات ، وخاضت الثاني ال خاب  عن حزب العم
 .1 لم تفز فيهاو.من األصوات% 1 وحصلت على 2004الجزائري  في أبریل 

 1جدول 
 -  2005 تواجد المرأة العربية في مجالس الوزراء والمجالس النيابية في سنة 

 
دد % عدد الوزیرات الدولة الي ع إجم

 الوزراء
دد  % عدد النائبات الي ع إجم

 2النائبات
 33 89 19 6 قالعرا

 )12.7(5.4 )7(6 18      4 األردن
 12.5 30 10.3 3 سوریا
 )15.5(2.4 )9(2 9 3 عمان

)6.5(20.6 )9(82 7 3 الجزائر  
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 3.4 3 8 2 السلطة الفلسطينية
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 البحرین

 
2 10 - (6) 9 
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1 http://www.electionworld.org/algeria.htm  
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ع مجموعات بحس                  و ى أرب ة إل بالد العربي يم ال ب نسبة تواجد النساء في         فيما یتعلق بالمناصب الوزاریة یمكن تقس

ا       وزیرات فيه بة ال اوز نس ي تتج دول الت ى ال م األول ا، تض الس وزاراته راق  % 10مج م األردن والع وتض
غ  وعمان االثنتين األول یتراوح عدد الوزیرات فيها بين ست في العراق وأربع في األردن، و    وسوریا د  دع  ، ویبل

ين        المجموعة ا  . ثالثا    األخرى الوزیرات في الثالث   ذه النسبة ب ا ه راوح فيه وعدد  % 10و % 5لثانية هي التي تت
ا والسلطة الفلسطينية    ونس والمغرب وموریتاني دول هي مصر وت ذه ال ا، وه ين لكل منه ا هو اثنت وزیرات فيه ال

ي ال توج  دول الت اك ال م هن رین، ث ودان    دوالبح ت والس ى الكوی وزراء وه س ال ي مجل دة ف يدة واح وى س ا س  فيه
رات   د، وأخيرا الدول التي ال توج %5وتقل نسبة الوزیرات فيها عن       واليمن   ولة اإلمارات والصومال ود  ا وزی  فيه

 .المملكة العربية السعودیة   وجيبوتي وجزر القمرووتشمل لبنان وليبيا 
ة  والحزب         ولوليس هناك تجانس في هذه المجموعات، ولكن یمكن الق         ة الحزبي  بوجود أنماط غالبة، فدول التعددی

ا                         ا رأة فيه ل الم ل ، وتصل نسبة تمثي ى األق لمسيطر تميل إلى تمثيل النساء على قمة السلطة التنفيذیة بوزیرتين عل
ر،     ذوال یش % 10 عن   لعلى هذا المستوى إلى ماال یق      ك    عن ذلك سوى لبنان واليمن وجيبوتي وجزر القم ومع ذل

ذه المجموعة ب        ى ه دیثا إل يج األخرى ح دول       فقد انضمت معظم دول الخل ذه ال وجود سيدات في مجالس وزراء ه
ارات والكویت                   ، ویتراوح عددهن بين ثالث في عمان واثنتين في آل من البحرین وقطر وواحدة في آل من اإلم

ق                         د هذه الدول  وعه ى طری تنتاج أن السير عل ذا یمكن اس بيا، وهك  بتمثيل المرأة في مجلس الوزراء هو حدیث نس
وزراء              الليبرالية السياسية أو التح    رأة في مجلس ال ونظرا ألن   . ول االجتماعي یقترن باالعتراف بأهمية تواجد الم

ة االنتخاب،          ى آلي وم عل ة االنتخاب         هذه النظم تق دأ باألخذ بآلي ذه المناصب             أو تب ا یكون وجود النساء في ه  فربم
ة           ارك االنتخابي ارس ع     .حافزا لجذب أصوات النساء في المع ة تم ة لضغوط خارجي دول من     أو هو تلبي ذه ال ى ه ل

ات                ة بالوالی ات  الوثيق يج الصغيرة ذات العالق ة دول الخل ك في حال رز ذل جانب الوالیات المتحدة خصوصا، ویب
 المتحدة

د    ب النساء في مجالس الوزراء في الدول العربية أیا من المناص   لوآما سبق بيانه ال تحت     ي ق  الوزاریة الرئيسية الت
رات التي تمارس سلطة على غيرها من الوزارات حتى ولو بصورة غير مباشرة           تسمى بوزارات السيادة أو الوزا    

تحكم في تخصيص                           د ت ة ق ة والثاني وارد المالي تحكم في تخصيص الم مثل وزارات المالية أو االقتصاد، فاألولى ت
ذلك                       ة، آ وزارات معين ات ب رات ملحق التصل  النقد األجنبي، ویغلب أن تتولى النساء مناصب وزراء دولة أو وزی

ذا الفصل                       النساء في مجالس الوزارات العربية إلى مناصب رئيس الوزراء أو نوابه، ویوضح الجدول الملحق به
تثناءا              اء، مع اس ا النس ي تواله ة الت ه               تطبيعة المناصب الوزاری ذي تولت ر االقتصاد ال ل منصب وزی  محدودة مث

ى الرجال في           و من الالفت لل      .الدآتورة نوال التطاوى لفترة قصيرة في مصر          وزراء عل نظر اقتصار مجلس ال
ان من                             ة ولبن ل السعودیة من ناحي رأة مث ة والسياسية للم وق المدني دولتين یتفاوتان إلى أبعد الحدود من حيث الحق

ا بكل                  ىناحية أخرى،فاألولى التقر للمرأة بحقوق سياسية وال حت        ة له ر الثاني ا تق ة، بينم وق المدني  بالعدید من الحق
 .ق ، ویتيح تطورها السياسي انتخاب ست من النساء في مجلس نوابهاهذه الحقو

ة في                   ‘ وعلى مستوى السلطة التشریعية      ادة في السلطة التنفيذی فإن تواجد النساء فيها یفوق نسب تواجدهن في الع
ذه القاعدة سوى مصر          ذآل البالد العربية التي تسمح بتواجد النساء في مجالسها المنتخبة، وال یش             واألردن  عن ه



ى               ة تصل إل ي    وزراءفي مجلس ال      % 18فبينما تتواجد النساء بنسبة عالي إن تواجدهن داخل السلطة        ‘  األردن ف
ك       % 12.7في المجلس األدنى و   %5.4 التنفيذیة یتراوح بين   ل المل ين من قب ى المع ، وفى مصر   في المجلس األعل

ر من       بينما ت % 2.5تنخفض نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس الشعب إلى          وزراء     % 5صل إلى أآث . داخل مجلس ال
ى   % 6.4مع أن هذه النسبة تصل إلى    و في مجلس الشورى، إال أن األغلبية الساحقة من النائبات هن معينات في آل

ابي             نحتى على الرغم من وجود المرأة في بعض البلدا        . المجلسين ى المجلس الني رأة عل  العربية یقتصر وجود الم
ي ال تتواج              داخل مجلس الوزراء   دون أن یكون لها تواجد     دول الت ع        د یختلف الوضع في ال رات، إذ ترتف ا وزی  فيه

 .فيها نسبة تمثيلهن آما هو الحال مثال في لبنان أو في عمان وذلك إذا آان لهذه الدول مجالس نيابية
م یحدث أن ت              ه ل ة، صحيح أن ة داخل المجالس النيابي ات مناصب مرموق ات العربي ولى النائب د تت ولت إحداهن  وق

يس المجلس ،              ى منصب نائب رئ ي إل منصب رئيس المجلس النيابي، ولكن وصلت النائبات في أآثر من بلد عرب
ي مجلس الشعب    ا ف ان آخره رة آ ر من م ان فى مصر أآث ال عثم دآتورة آم ذا المنصب آل من ال د تولت ه فق

نة  ي س ا2000المنتخب ف يدة ش ينةذ، والس انينائب ( لية بوخش ي مجلس) ث نة ف ي س واب التونسي المنتخب ف  الن
ل        1999 ة الكحي امن   ( ، وآذا السيدة فاطم ي المنتخب في سنة               ) نائب ث واب المغرب ذلك   .2002في مجلس الن  وآ

ري المنتخب في سنة                    ة الجزائ در أال تتواجد      و.  2001السيدة زهرة بيطاط وهى النائب الثالث فى مجلس األم  ین
الس منتخ  ي مج ى اإلطالق ف اء عل ي    النس يح إال ف ي التصویت والترش اء بحق ا النس ع فيه ي تتمت بالد الت ي ال ة ف ب

ا    اء ال باالنتخ موحا للنس ن مس م یك رین، ول ا والبح ویتي  بموریتاني ة الك س األم يح لمجل و   وال بالترش ى یوني  حت
ة في قطر               2005 ات نيابي را . ، ولم تجر حتى آتابة هذه السطور انتخاب ائية في      د ال توج   وأخي س  مجل   عضویة نس

عودیة    ة الس ة العربي ي المملك ورى ف اء    والش ع النس ين، وال تتمت س مع و مجل عودیة ه ي الس  ق ال بححنى اآلن ف
ة السعودیة                   ة العربي التصویت وال الترشيح في االنتخابات المحلية، وهى االنتخابات الوحيدة التي جرت في المملك

 .حتى آتابة هذه السطور
 آليا معينة  أعلى هي  الدول العربية مجالس    بعض نيابية المنتخبة توجد في   ومن المعروف أنه إلى جانب المجالس ال      

ا في            في مجلس الشورى في مصر     بنسبة الثلث دن أو واألر  وعمان في البحرین  ر مباشر تمام  ومنتخبة بأسلوب غي
ي        . المغرب وبأسلوب یجمع بين االنتخاب المباشر وغير المباشر في الجزائر          ة الت ذه    وتلجأ السلطة التنفيذی ين ه تع

ات المجلس                     وفيقهن في انتخاب ين أعضائها تعویضا لهن عن عدم ت بيا من عدد النساء ب المجالس إلى اإلآثار نس
ا یوضح  و م ب، وه ر المنتخ ابي اآلخ دول هالني ة   1 الج ي دول ة ف ارة الخارج ة إم ى حال دول وف ذه ال ة ه ي حال  ف

ى             .اإلمارات دما یكون                 ولذلك ترتفع عضویة هذا المجلس عن المجلس األدن ا عن دول، أم ذه ال المنتخب في آل ه
المجلس األعلى منتخبا بدوره آما هو الحال في الجزائر والمغرب ، فإن تواجد النساء فيه یكون أقل من تواجدهن                     
ي    يلهن ف اع تمث ى ارتف ذي أدى إل و ال رأة ه ام الحصص المحجوزة للم ذ بنظ أن األخ ا ب ى، علم ي المجلس األدن ف

 .ین البلدینالمجلس األدنى في هذ
ياق     ي س ائج إال بوضعها ف ذه النت ى ه م عل ن الحك ال یمك ة، ف رأة هي قضية تاریخي ين الم را ألن قضية تمك ونظ
ى                    ة، وعل رأة العربي ين السياسي للم تاریخي لتحدید ما إذا آانت هذه النتائج تعكس تقدما أم تراجعا في مسيرة التمك

زة            أساس هذا المنظور والبيانات التي أوردتها دراس       ة داخل أجه رأة العربي ل الم د أن تمثي ات أخرى فإنه من المؤآ
ى                        تثناء السعودیة باإلضافة إل ي باس يج العرب صنع القرار قد تحسن في بعض الدول العربية و خصوصا دول الخل
اون    العراق واألردن ولبنان وفى دول المغرب العربي الثالث تونس والمغرب والجزائر، ففي آل دول مجلس التع

ع                       الخ ا، وارتف ين منه ة وخصوصا المع وزراء وزاد تواجدها في المجالس النيابي ليجي عينت سيدات في مجلس ال
اظ بالتواجد داخل                            راق، ومع االحتف ة في األردن والع تمثيل المرأة داخل آل من المؤسستين التشریعية والتنفيذی

ي  رة ف ادة آبي ة زی ة النيابي ي المؤسس رأة ف وزراء زاد حضور الم رب مجلس ال ر والمغ راق والجزائ ن الع ل م  آ
ى                   . وبدرجة أقل في آل من تونس واألردن       ة إل رأة داخل المؤسسة النيابي رة في تواجد الم وتعزى هذه القفزة الكبي

ویقابل هذا .والعراق واألردن األخذ بنظام الحصص، أو المقاعد المحجوزة للنساء في دول المغرب العربي الثالث
رأ      ل الم رأة في خمس دول                   الوضع تراجع تمثي ات أوضاع الم يمن، مع ثب ة في مصر وال ة داخل المؤسسة النيابي

 .عربية أخرى هي السعودیة وليبيا وفلسطين وجيبوتي والصومال
دة         ىوتشير بيانات أخرى إل    ان  2 نساء في مصر و   4(  تولى النساء مناصب مهمة في اإلدارة المحلية آعم )  في لبن

 وموریتانيا وجزر القمر، ووجود نسب مهمة من النساء نفي السودان وفلسطي امرأة في مجالس محلية      35وتواجد  
ى      ل إل ائي تص لك القض ي الس رب، و %  50ف ي المغ ونس،  22.5ف ي ت وریا و % 11 ف ي س ان،  % 5ف ي لبن ف

ى                  في السودان   76وأصبحت سيدة قاضية بالمحكمة الدستوریة العليا في مصر، ووصلت أعداد النساء القضاة إل
، آما تشترك المرأة العربية في عضویة مجالس إدارات المنظمات غير الحكومية            . في األردن  14من و  في الي  53و

 3في مصر% 18في فلسطين و% 42من الجمعيات في لبنان، و% 45فى 

                                                 
3‘UNIFEM.United Nations Development Fund for Women/Arab States Region.Progress of Arab 

Women.http://unifem.org.jo/hdocs/mainform.asp  



رأة داخل مؤسسات                            ه الم وم ب ذي تق دور ال ومع ذلك،فإنه مما یحد من قيمة هذا التقدم ثالث أمور، أولها هامشية ال
را  نع الق ي       ص ية ف وزارات األساس وزراء وال الس ال ة مج ریعية فرئاس ة أو التش ة التنفيذی ت المؤسس واء آان ر س

ا أن                   د رجال، آم داخلي والخارجي هي في ی ة األمن ال ة وحمای تخصيص الموارد وفى تحدید السياسات الخارجي
يهم                       ا عل ا هي أیضا قاصرة عموم ة الساحقة من لجانه ة واألغلبي ي تسمح       رئاسة المجالس النيابي دول الت ، وفى ال

ه                 اني أن بتكوین األحزاب السياسية فإن األغلبية الساحقة من قيادات هذه األحزاب هم أیضا من الرجال، واألمر الث
رأة ال تحظ                      إن الم  ىفي الوقت الذي قفزت فيه عضویة المرأة داخل المجالس النيابية مثلما هو الحال في العراق، ف

ر،      ,جعت حقوق أخرى لها آما هو الحال في العراق  باألمن الشخصي، بل وربما ترا   ى وقت قریب في الجزائ حت
ا    ى آث ك إل ود ذل ة، ویع الس النيابي ي المج رأة ف ل الم ي تمثي ادة ف ر زی هدتا أآب ان ش دولتان اللت ا ال تالل روهم  االح

من للمواطنين األمریكي على غياب األمن في العراق بعد تحطيمه مؤسسات الدولة العراقية والتي آانت تضمن األ           
ة         ة الجزائری العراقيين حتى مع آونها دولة استبدادیة، وإلى ممارسات الجماعات المسلحة التي آانت تقاوم الحكوم
رأة في                               ة بأوضاع الم ة بالمقارن رأة العربي ين الم دم في تمك ذا التق دو حدود ه باسم الدفاع عن اإلسالم ، وأخيرا تب

 .فر البيانات بإجراء مثل هذه المقارنةأقاليم العالم األخرى عندما یسمح توا
دما المقارنة مع دول أخرى   وهكذا فبا  ة   متقدمة من حيث مستویات التنمية اإلنسانية أو أقل تق بالد العربي  تشير  عن ال

ا           بيانات تقریر التنمية اإلنسانية الذي یصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي          وافر عنه ي تت إلى أن الدول العربية الت
ولين       بيان ي یت اء الالت بة النس ات ونس ي البرلمان اء ف ویة النس رات عض ا مؤش رأة وخصوص ين الم ول تمك ات ح

مناصب نيابية وتنفيذیة وإداریة عليا أو الالتي یشغلن وظائف مهنية وفنية إلى أن أآثر الدول العربية تقدما في هذا                   
ي           دو 78 وتحتل المكانة السادسة والستين من بين        نالمجال هي البحری   لة تتوافر عنها هذه البيانات وتليها مصر الت

ة             اليمن الذي یحتل    تحتل المكانة الخامسة والسبعين ثم       ل المكان ذي یحت تحتل المكانة السابعة والسبعين فالسودان ال
ة الراب                       .الثامنة والسبعين  ل المكان ات المتحدة فتحت ا الوالی ا السوید ، أم رویج وتليه ى الن ة   وتأتى في المكانة األول ع

ة والس                      ى من البحرین، هي الثامن ن، توعشر، وبالنسبة للدول الصناعية الجدیدة تأتى آوریا الجنوبية في مكانة أدن
ا                         ذات المستوى ال   ومن بين الدول     إن آولومبي ة ف دول العربي ه معظم ال ذي توجد في ة البشریة ال متوسط من  التنمي

.  تفاصيل هذا المؤشر بالنسبة لكل هذه الدول2رقم  ویبين الجدول . تأتى في المكانة الثامنة واألربعين  
 

2 جدول  
 مؤشرات تمكين المرأة للدول العربية ودول أخرى

 
ي  اء ف بة النس نس
ة   ائف المهني الوظ
%والفنية  

ين    اء ب بة النس نس
ان   اء البرلم أعض
ب  اغلي المناص وش
ة   ة واإلداری التنفيذی

ا الي  العلي ى إجم  إل
ذه  اغلي ه ش
%المناصب  

لبرلمان نسبة مقاعد ا  
اء   غلها النس ي تش  الت
الي  ى إجم إل
%المقاعد  

الي   ر إجم مؤش
رأة ين الم ( لتمك

ب  الترتي
)دولة78بين  

 الدولة

 البحرین 66 7.5 10 19
 مصر 75 3.6 9 30
 اليمن 77 0.3 4 15
 النرویج 1 36.4 28 49
 الوالیات المتحدة 14 14 46 55
 جمهوریة آوریا 68 5.9 5 34
مبياآولو 48 10.8 38 50  
 
 
 
UNDP. Human Development Report. 2004/Table 25. Pp/221-223 : المصدر 
 
 

  العربية تشغل مكانة متدنية فيما یتعلق بتمكين المرأة عموما، فبالنسبة للدول         ویوضح هذا الجدول أن الدول العربية       
ى دول           التي تتوافر عنها بيانات فإنها تحتل المقاعد األخيرة فيما یتعلق بتمكين ال            دمت إحداها عل ى وإن تق مرأة، حت

ة                    ة ذات الثقاف ا الجنوبي ى آوری أآثر تقدما من الناحية االقتصادیة بين دول الجنوب، وإذا آانت مصر مثال تتقدم عل
ا من              إن أی ا ف ة علي الكونفوشيوسبة من حيث نسبة النساء الالتي یشغلن مقاعد في البرلمان ومناصب تنفيذیة وإداری



ا ألي من                   الدول العربية  ة المسيحية وفق ة الالتيني ا ذات الثقاف ة آولومبي ى مكان ات التصل إل ا بيان وافر عنه  التي تت
ولى                       ال مؤشرات التمكين  ا أو ت ة العلي ة واإلداری ان أو شغل المناصب التشریعية والتنفيذی من حيث عضویة البرلم

د  . وظائف مهنية وفنية   ق بال ين     ومن الواضح من ناحية أخرى أنه فيما یتعل ة اقتصادیا ، ومؤشرات تمك ول المتقدم
ة                  ،المرأة فيها عموما أعلى من الدول العربية       دول األوروبي ين ال ا وخصوصا ب ا بينه  إال أنه توجد فوارق هامة فيم

دا      ة    بما فيها الدول االسكندنافية تحدی ة أخرى وخصوصا من حيث التواجد                    من ناحي ات المتحدة من ناحي  والوالی
ات المتحدة من         داخل المؤسسات الني   ى الوالی ة عل دول األوروبي ابية وتولى الوظائف المهنية والفنية حيث تتفوق ال

وطن                   . 4هذه الناحية  انية في ال ة اإلنس وأخيرا توضح آل هذه المؤشرات صحة التحليل الذي انتهى إليه تقریر التنمي
انية           العربي في عدده األول والذي اعتبر النقص في تمكين المرأة واحدا من أوجه             ة  اإلنس ثالث في التنمي  العجز ال

.في الوطن العربي  
 

 أسباب العجز في تمكين النساء سياسيا
 

رأة                          ى الم ين السياسي قاصرة عل و أن قضية التمك یدور الحدیث في الوطن العربي عن تمكين المرأة سياسيا آما ل
ان تقر   د آ يا، ولق ؤثرین سياس اعلين م د أصبحوا ف رب ق ال الع دها وأن الرج وطن  وح ي ال انية ف ة اإلنس ر التنمي ی

وطن                       ة في ال العربي موفقا إلى أبعد حد عندما جعل نقص الحریات السياسية بصفة عامة الوجه األول لعجز التنمي
 هذا الطرح، فإنه یصبح من العبث الحدیث عن تمكين المرأة دون التأآيد في ذات الوقت على                 االعربي، وإذا ما قبلن   

نظم     لأن هذه القضية ال تنفص  أن ال اد ب  عن قضية إشاعة الحریات في الوطن العربي، ومن المستحيل بداهة االعتق
ه      التي آلتأخذ أصال بمبدأ االنتخاب أو تحول آلية االنتخاب لمجرد مظاهرة لإلدعاء آذبا بشرعية نظام الحكم وتمتع

ة                    م دور فاعل في العملي ية،    بالوالء من جانب المواطنين سوف تسمح للنساء أن یكون له بعض     , السياس ان ال إذا آ
ة                 یأسف لتدنى مستویات المشارآة السياسية بين النساء، فمستویات المشارآة السياسية بين الرجال هي أیضا متدني

 .في أآثر من دولة عربية
ك ال یعن ى أن ذل ية ىعل ارآة السياس ي قضية المش رأة ف ية للم ارآة السياس زال قضية المش ان اخت أي حال إمك   ب

ة                     بصفة عام  وع القائم ع من فجوة الن رأة تنب ة،ذ لك أن هناك بالتأآيد خصوصية في عقبات المشارآة السياسية للم
زات                  ابات سياسية ومن تحي ع أیضا من حس ا تنب ادة، آم في معظم المجتمعات وفى المجتمعات العربية بصورة ح

من المجتمعات، وربما یقتصر النجاح  ثقافية، ولذلك فإن قضية التمكين السياسي للمرأة هي قضية مثارة في العدید             
 في تحقيق مثل هذا التمكين على عدد محدود من المجتمعات األوروبية غالبا وفى العقود األخيرة فحسب

 
دول    د أوضح الج ي، فق وطن العرب ى ال يا قاصرا عل اء سياس ين النس ي تمك يس العجز ف ذا ل ذا العجز 2وهك أن ه

ا         ملحوظ آذلك في دول حققت معجزة اقتصادیة       ا، آم ة آوری ل جمهوری ة  مث دول المتقدم ة ال  مبهرة نقلتها إلى أندی
ونجرس األمریكي هو ضئيل                     ا أن عدد النساء في الك أشارت مارینا أوتاوى في دراستها التي سبقت اإلشارة إليه

واب هو                      %13 بنسبة  66بالمقارنة بالدول االسكندنافية ودول غرب  ووسط أوروبا  إذ أن عددهن في مجلس الن
يوخ    س الش ى مجل بة 14وف ات  % 14 بنس د انتخاب ة م     2004بع دول العربي ه بعض ال د تجاوزت ل وق راقث   الع

 في العراق في مجلس   89 فى المجلسين وإلى 91حيث وصل هذا العدد فى الجزائر إلى ، حيث العدد نوالجزائر م 
ة ب دة29واحد مقارن ات المتح ي الوالی ونجرس ف ي مجلسي الك ه م5. ف ع أن ائية  والواق ات النس ارس الحرآ الم تم

د وصلن                 الم تكن  النساء ق ة، وم ات نزیه ية وانتخاب ضغوطا قویة في هذا المجال وفى دول ذات نظم حزبية تنافس
رار                              إن تواجدهن في مراآز صنع الق افي واالقتصادي، ف ين التعليمي والثق ة من التمك ى درجات متقدم بالفعل إل

ة كليا للغای ون ش ى أساس ه. سوف یك رأة  وعل ين السياسي للم دم التمك ة وراء ع باب الحقيقي إن األس ل ف ذا التحلي
يم والمشارآة       العربية تكمن في فجوة النوع القائمة بين الجنسين في الوطن العربي عموما من حيث مستویات التعل

د                 ارس فى ال دما تم ات عن ي وقصور االنتخاب وطن العرب ة في ال نظم الحزبي ول االقتصادیة، فضال على ضعف ال
ة      د النخب ة لتجدی دورها آآلي ا جر    . العربية عن القيام ب إن م ذلك ف بالد         ىول رأة في بعض ال ين الم دم في تمك  من تق

ال       ,العربية لم یكن نتيجة للنشاط المطلبى للحرآات النسائية،          ل جم تنيرة مث إنما آان مبادرة من قيادات سياسية مس
ي              عيد الناصر في مصر والحبيب بورقيبة في تونس، هذا           وطن العرب رأة في ال ر الم ناهيك عن أن المطالبة بتحری

آانت على ید مفكرین رجال آما جاء هذا التقدم في تمكين المرأة العربية أحيانا انعكاسا  لضغوط خارجية آما هو                      
القرب من          ,الحال فى العراق المحتل و دول الخليج،   تعن ب ا سيدات تم ة قامت به ود د ؤوب أخيرا فقد ینجم عن جه

 .ئر صنع القرار وخصوصا رئيس الدولةدوا

                                                 
4 Ottaway,Marina. Women Rights and Democracy in the Arab World. Working Paper No.42.Carnegie 
Endowment for International Peace.Washington.D.C. February 2004. 

5 Ottaway.op.cit.P.5Also Center for American Women and Politics 
http://www.cawp.rutgers.ed/facts/officeholders/cong-current.html, 



ذي صدر                    ة مصر ال ات في دستور جمهوری لقد حصلت المرأة في مصر على حق الترشيح في االنتخاب
را             1952 یوليو سنة    23بعد أربع سنوات من ثورة       درا آبي ي حققت ق ة األحوال الشخصية الت ، وآان إدخال مدون

ذي                   وا ةمن المساواة في األحوال الشخصية بين المرأ       ة ال ادرة شخصية من الحبيب بورقيب ونس هو مب لرجل في ت
اد االشتراآي في المغرب األخذ                         ادة حزب االتح قاد حرآة استقالل تونس في إطار الحزب الدستوري، وتبنت قي
د                 بمدونة شبيهة بعد ذلك بخمس قرون تقریبا، وإذا آان من الصحيح أن حزب البعث في آل من العراق وسوریا ق

رأة                         اهتم بمسألة  ين الم ة  بتمك ه التحدیثي دا استجابة إلیدیولوجيت تم تحدی رأة في المجالس التشریعية، واه  تواجد الم
تعليميا واقتصادیا، فقد جاءت الزیادة الكبيرة في تواجد المرأة في مجلس الوزراء العراقي وفى المجلس التشریعي             

 العراق هو تغيير نظام البعث الدیكتاتوري وجعل         المؤقت تجاوبا مع ادعاء اإلدارة األمریكية أن سبب وجودها في         
العراق نموذجا للتطور الدیمقراطي في الشرق األوسط، وهى األفكار التي عيرت عنها اإلدارة األمریكية في أآثر                
من موقع، في خطابات للرئيس جورج بوش، في مبادرة الشراآة في الشرق األوسط وفى مشروع الشرق األوسط    

ع نسبة                          وحتى في ه  6الكبير ا  رف ائية، مم ان یأخذ بنظام الحصص النس ذا المجال فإن نظام حزب البعث السابق آ
لطة   ماة بس تالل  والمس لطة االح ذي أصدرته س ابي ال انون االنتخ ي المجلس الوطني،ویقتضى الق رأة ف ل الم تمثي

ل          ى األق ة هو الثلث عل ة انتخابي ى    االئتالف المؤقتة  أن یكون عدد المرشحات في أي قائم رد أسماؤهن عل  وأن ت
ا          7,رأس القائمة   ومن الناحية األخرى فإن االستمرار في تمكين المرأة سياسيا في ظل االحتالل ترافق مع افتقاده

ة موجة العنف                      األمان الشخصي والقدرة على    رى في مواجه ة الكب داد والمدن العراقي  السير بأمان في شوارع بغ
د           ا بع ذه المدن آله ة أحزاب                 االحتال ل و    والفوضى التي عمت ه ا شخصية بسبب هيمن دانها حقوق بالخشية من فق

ایر        إسالمية محافظة على   ات ین دم في      ، 2005 آل من السلطتين التشریعية والتنفيذیة بعد انتخاب ا یكون التق  وربم
یكية منح المرأة الخليجية حق االنتخاب والترشيح وخصوصا في قطر والكویت هو تجاوب مع رغبة اإلدارة األمر               

8.في تحدیث هذه النظم وتوسيع نطاق الحقوق المدنية والسياسية فيها  
ا والرجل في                    .  وأخيرا فمن المؤآد أن بعض أوجه التقدم في تمكين المرأة من حيث تحقيق المساواة بينه

ة هو  مجال الحقوق الشخصية وتعزیز فرص تواجدها في المجالس النيابية وعلى أعلى المناصب التنفيذیة واإلداری             
ة،                       دول العربي دا من رؤساء ال انعكاس للدور الذي قامت به بعض السيدات القریبات من دوائر صنع القرار وتحدی

ات         1979فقد اقترن في مصر تعدیل قانون األحوال الشخصية في سنة            وإدخال نظام الحصص النسائية في انتخاب
يس الجمه  ة رئ ادات قرین ان الس يدة جيه انون األحوال مجلس الشعب المصري بالس دیل ق ي تع ابق، ولق ة الس وری

اء المصریة               راف یحق أبن ذا االعت ا  وآ رأة المصریة المسلمة بطلب الطالق من زوجه الشخصية الذي سمح للم
رئيس حسنى                      ة ال ارك قرین التي تزوجت أجنبيا في الحصول على الجنسية المصریة تشجيعا من السيدة سوزان مب

وم رأس المجلس الق ي ت ارك والت ات مجلس الشعبمب ي انتخاب ة المرشحات ف ذي شجع آاف رأة ال المجلس -ي للم
ؤتمره          2000األدنى في البرلمان المصري في سنة     ذا المجلس في م ا أدار ه اتهم السياسية ، آم ا آانت توجه   أی

ذا وتعزى أدوار                       2005السنوي في سنة     ة، ه ات المجالس النيابي ائية في انتخاب  حوارا حول نظام الحصص النس
ا                   م ماثلة للملكة رانيا ملكة األردن ولقرینة أمير قطر، وقد تلقت آل من السيدة سوزان مبارك والملكة رانيا تعليمهم

ى   ة عل تير وحصلت الثاني ة الماجس ى درج ا عل ى منه اهرة حيث حصلت األول ة بالق ة األمریكي امعي بالجامع الج
اهرة         درجة البكالوریوس، وتلقت زوجة أمير قطر تعليمها الجامعي بك          ة الق وم السياسية بجامع ة االقتصاد والعل . لي

م  ة بهدف دع رأة العربي ة الم دعى منظم اهرة ت ة خاصة بالق ة منظم دول العربي اء ال د أنشأت زوجات رؤس ل لق ب
9.النهوض بالمرأة العربية  

تن                و ال یس ة، فه ى دولكل هذه األسباب فإن التقدم في تمكين المرأة في الدول العربية هو هش للغای د مجتمعي    إل  تأیي
واسع وال قناعة حقيقية به من جانب القطاعات الواسعة من المواطنين، بل إنه الیمكن القول أن هناك إجماع حوله                    

ى                . بين أقسام النخبة السياسية في الوطن العربي       رة في الحصول عل لقد أخفقت محاوالت أمير الكویت أآثر من م

                                                 
: ،انظر قرارات قمة الثمانية فى سيأیالند بجورجيا 2004 فبرایر 13. انظر الحياة: كبيرحول مبادرة الشرق األوسط ال6

G8.Partnership for Progress and a Common Future with the Region of the Broader Middle East and 
in .,20049North Africa,Sea Island,Georgia,June Sea 2004/summit/ca.utoronto.7G://Http

html.Partnership/Island 
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رأة            نح الم ى م ویتي عل ة الك ة شرسة من                   موافقة مجلس األم ة مقاوم ك في مواجه ية، وذل ا السياس ة حقوقه  الكویتي
اواة            ى النصوص الخاصة بالمس جانب أنصار الحرآة السلفية في المجلس، واعترض مجلس الشعب في مصر عل

دعوى             ةبين المرأ  م قضائي ب ات في مصر بحك رأة في االنتخاب  والرجل في حق السفر، وسقط نظام حصص الم
ي وخصوصا في المشرق      منافاته لمبدأ المسا   وطن العرب واة بين المرأة والرجل، وتدعو الحرآات اإلسالمية في ال

ا بالعمل إال إذ              ه الینبغى أن یسمح له ا، وأن  اإلى أن واجب المرأة األول هو تربية األبناء والبنات واالهتمام بمنزله
واف لم تكن هناك بطالة بين الرجال، وإذا آان المجتمع یحتاج مهارات خاصة ال         بعض النساء  ر تت ه    .  إال ل ذلك فإن ول

ما أن یختفي القائد المستنير، أو تبتعد زوجة رئيس الدولة السابق عن قصر الدولة أو تخف الضغوط األجنبية، فإن        
ا الحرآات                      يا تصبح موضعا للهجوم، وتطيح به اإلصالحات الهادفة إلى تمكين المرأة شخصيا واقتصادیا وسياس

10.لتي تجد صدى واسعا في رأى عام مأزوم، أو تنجح في أن تفقدها مضمونهاالسياسية المحافظة ا  
 
 
 

؟ل لعماما  
 

ویقودنا التحليل السابق إلى استنتاج ضروري وهو ضرورة أن یجرى التمكين السياسي للمرأة في سياق             
خل آل  ، ویعنى ذلك دا   ا السيطرة على مصائره   ا  تمكين المجتمعات العربية جماعات وأفرادا أن تكون له       

دون                     يا، فب ا وسياس ا واقتصادیا واجتماعي ا وثقافي بلد عربي تمكين المواطنين العرب رجاال ونساء تعليمي
وق         ى حق ييق عل ول أن التض ن الق ل یمك اء، ب ين النس تحيل تمك ن المس ون م وف یك ال س ين الرج تمك

اته           د من حری ى التقيي م، وهو بكل    وحریات النساء في المنزل وخارجه قد یكون رد فعل الرجال عل م ه
ى                    دم عل افتراض التق يا، ولكن ب ا واقتصادیا وسياس ا وثقافي تأآيد انعكاس لنقص في تمكين الرجال تعليمي
ا                   اه إليه ين االنتب ي یتع المرأة الت ا هي القضایا الخاصة ب ي ، فم وطن العرب مسيرة إشاعة الحریات في ال

ه مسيرة    الكم المهمل في عملية إشاعة الحریات نحتى التكون النساء ه     هذه، على النحو الذي آشفت عن
 .حرآة تحریر النساء في الغرب الرأسمالي وفى الشرق االشتراآي سابقا

د ضاقت             ذه الفجوة ق ي، وإذا آانت ه وطن العرب هناك أوال فجوة النوع عموما بين لرجال والنساء في ال
ى الرجال          دول في معدالت      إلى حد ما في السنوات األخيرة ، بل وتفوقت النساء العرب عل في بعض ال

زا    ا ت وة م ذه الفج ثال إال أن ه يم م ل     لالتعل يم والعم االت العل ي مج ة ف دان العربي م البل ي معظ ة ف  قائم
 والتوظف الحكومي بصفة عامة

د      ح هذه الفجوة قائمة في بعض الدول التي ال تمن         لوفى المجال السياسي ما تزا    .  المرأة حق االنتخاب، وق
ق سوى     ضاق عدد هذه الدول م     ا    ؤخرا فلم تب ان هم ي منحت الرجال              دولت ة السعودیة الت ة العربي  المملك

ارات     ووحدهم حق التصویت في االنتخابات البلدیة، والتسمح حتى اآلن بانتخابات تشریعية،              ة اإلم  دول
ا      التي   ل            .  وال للنساء   لالتسمح بحقي التصویت والترشيح ال للرج ولكن توجد الفجوة في دول أخرى مث

 .لتي تجعل القيد في الجداول االنتخابية أمرا إلزاميا للرجال واختياریا للنساءمصر ا
ية، إذ یشعر                   ة التنافس وهناك الحسابات السياسية في الدول التي قطعت شوطا على طریق النظم االنتخابي

را ق                   رددون آثي ذلك یت اء، ول ل  قادة هذه األحزاب بأنه یصعب عليهم المراهنة على فوز المرشحات النس ب
ة                 ل قائم ة أحزابهم، أو یضعون النساء المرشحات في ذی ى قائم ها عل أن ترشح نفس أن یسمحوا لسيدة ب

اك حصة         . مرشحي حزبهم، مما یقلل من فرص نجاح المرشحات اإلناث         وقد اقترح البعض أن تكون هن
ائية                          د یواجه إدخال حصة نس ذه الفجوة، ولكن ق ى ه دوائر    نسائية في المجالس النيابية للتغلب عل في ال

ن   ون م د یك ذلك ق ة، ول ية المحافظ ات السياس وى والحرآ ن جانب الق ة م ة باعتراضات قانوني االنتخابي
ة من مرشحيهم،                   ذا یعكس     ألناألوفق تبنى هذه الحصص من جانب األحزاب السياسية وآنسبة معين  ه

ر                   ول أف ق قب ى طری رأة، ویقطع شوطا عل ا     التزام األحزاب السياسية بقضية تمكين الم اد المجتمع عموم
ا                      اره خرق ه باعتب ة علي ين، ویقي نظام الحصص من مخاطر االعتراضات القانوني ذا التمك بضرورة ه

ة في                     للمساواة مع الرجال   رأة في المجالس النيابي ل الم اع تمثي ، وقد أدى األخذ بنظام الحصص إلى ارتف
 .العراق والجزائر والمغرب واألردن

ي        ة الت ل وعدم قناعة                  وهناك العقبات الثقافي اء، ب درات السياسية للنس ل في عدم قناعة الرجال بالق تتمث
اره                         ا باعتب ام عموم ل وانصرافهن عن الشأن الع رك السياسة، ب النساء أنفسهن بإمكان نجاحهن في معت

رون،          . مجاال مناسبا للرجال وحدهن    ول لق وليس من السهل التغلب على هذه العقبة التي استقرت في العق
دها                  ولكن السب  ائية وتولي يل األآثر فعالية للتغلب عليها هو عن طریق الممارسة من خالل الحرآات النس
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ة                  ات األهلي ات والجمعي لقيادات نسائية، وآذلك من خالل المشارآة في أنشطة األحزاب السياسية والنقاب
 .جنبا إلى جنب مع الرجال

د          ویطرح البعض اعتراضات على المشارآة السياسية للنساء من من           ة لإلسالم، وق ق تفسيرات خاطئ طل
ي              د حق آانت تلك هي الحجة التي استخدمها أنصار حرآات إسالمية لمقاومة محاولة الحكومة الكویتية م

اء يح للنس ذه   ىوال تتبن. التصویت والترش ن ه دا م ا واح ي موقف وطن العرب ي ال المية ف ات اإلس  الحرآ
ي الكو   لفية ف ة الس ن الحرآ ى العكس م ألة، فعل ي مصر واألردن   الٍمس لمون ف وان المس ى اإلخ ت یتبن ی

وحرآتا أمل وحزب اهللا في لبنان موقف التشجيع للمشارآة النسائية في االنتخابات ، بل ویذهب اإلخوان  
ى أن ممارسة الحق في االنتخاب من جانب المسلمين رجاال ونساء ه                           واجب   ىالمسلون في مصر إل

 .إسالمي
ي        ومما یشجع على البحث عن أصوات ا    ل النسبي، فف ى أساس التمثي لنساء أن یقوم النظام االنتخابي عل

ي           ابي مع نسبة األصوات الت هذا النظام یتوافق عدد المقاعد التي یحصل عليها الحزب في المجلس الني
 تعزیزا  رحصل عليها، ولذلك یسعى آل حزب إلى مخاطبة آافة القوى االجتماعية وربما في آافة الدوائ              

ي آسب ع  دفع      لفرصه ف ائي، وی ة الصوت النس ن قيم ام م ذا النظ د، ویضاعف ه ن المقاع ر م دد أآب
 .األحزاب إلى تبنى قضایا المرأة أمال في آسب أصوات النساء

ى                      ة تعن ة إقليمي ة ومنظم وك العرب في إنشاء مجالس وطني وربما آان انخراط زوجات الرؤساء والمل
ه من         بشئون المرأة أسلوبا مفيدا في تحقيق بعض التقدم ع     وقهن، إال أن ل النساء العرب لحق ق ني ى طری ل

دو   د ال ی ة ق ب الدول ن جان دعم م ذا ال ل ه إن مث ة األخرى ف ره  مالناحب ة أو تغيي يس الدول اء رئ ع اختف  م
ة                              أميم العمل النسائي لصالح الحكوم ى صورة من ت ه یتحول إل ا أن ه عن األضواء، آم وتوارى زوجت

يح مجاال لل         ایرة          القائمة أو حزبها، وال یت ائية أن تطرح مطالب مغ ذا        . حرآات النس دت خطورة ه د ب وق
ة                         داء الوحشي من جانب عناصر إجرامي رأة االعت ومي للم الوضع في مصر عندما تجاهل المجلس الق
ة                  ة سياسية مناوئ جندها أنصار الحزب الوطني الحاآم وفى حضور الشرطة على المتظاهرات من حرآ

زب  ذا الح تحالة ا . 11له ع اس ذلك فم ام     ول ل الع ة العم وك وممارس اء والمل ات الرؤس ين زوج ة ب لحيلول
وطن      ي ال ة ف ائية المطلبي ات النس ت الحرآ و تخل ا ل أ بالغ ه سيصبح خط رأة، إال أن ایا الم انتصارا لقض

 .العربي عن استقالليتها وأصبحت مجرد تابع للنشاط الذي تقوم به قرینة رئيس الدولة
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