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الميزانيـــة المراعيـــة 
للنــــوع االجتمــــاعـي:
إعادة توزيع عادل للميزانية
لتحقيق التنميةوالمسـاواة

آن لنساء العالم أن 
يلتمسن طريق العدالة

تمـردت على الخـوف
 نصرة لنسـاء 

العـالم

الناشطة الحقوقية العراقية زينب سلبي : 

حب العلم والعمل 

كان وقود النجاح.. 

وتحويـل كل رفض 

إلى »فخــــر«

آرليـت جريصـاتـي
 أول قاضية لبنانية 

سجينات يتمنين االنتخاب 
لكـن القضبــان تمنعهـن

فــي األردن : االنتخــاب حـق دستـوري
                          هـل يملكــه السجيــن؟  



فرضت التحوالت اليت عرفتها املنطقة العربية خالل السنوات األخرية مفهوم التنمية والتشاركية 
يف حوكمة الشأن احمللي كأحد ركائز اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف. وهو 
ما يشكل دافعا لتعزيز الدميقراطية التشاركية يف إدارة الشأن احمللي بهدف حتقيق نتائج تنموية 

أفضل تستفيد منها كل الفئات واجملتمعات نساء ورجاال.

وال ميكن اعتبار أن هناك توجها متسقا لبناء نظام ال مركزية حقيقية وفعلية يف معظم البلدان 
العربية، بقدر ما هي استجابة ملتطلبات اإلرادة أو ملطالب وضغوط مناطقية أو حملية أو بناء على 
املنطقة عموما إىل وجود  أو إثنية... وحتيل معاينة األوضاع يف  معايري أخرى سواء أكانت قومية 
وفاعلية منظمات اجملتمع  البيئة اجملتمعية  التحوالت حبسب مؤشرات مدى نضج  تباين يف نسق 
املدني إىل جانب مدى االهتمام بتشريك النساء والشباب يف صياغة السياسات واملخططات التنموية.

وتقتضي السياسات التنموية احمللية الدفع حنو مزيد تعزيز فرص انتفاع النساء بامتيازات سياسة 
الالمركزية، تشمل اجلوانب القانونية والتشريعية، واملرتكزات الثقافية واالجتماعية، واملرتكزات 
السياسي، وهياكل  القرار  السياسية للفاعلني من أحزاب سياسية وأصحاب  االقتصادية، واجلرأة 

اجملتمع املدني واإلعالم.

إن التمعن يف أثر التنمية احمللية والالمركزية على أوضاع النساء وأدوارهن، يالحظ العديد من 
الصعوبات والتحديات املرتبطة بالالمركزية من ناحية وإدماج النوع االجتماعي من ناحية اخرى. 
ففيما  االجتماعي.  بالنوع  يرتبط  وما  عامة،  بصفة  بالالمركزية  يرتبط  ما  التحديات  بني  فمن 
الالمركزية منحصرة  يرتبط بالالمركزية، فإن تدني األوضاع االجتماعية واالقتصادية جعل 
يف جمال اخلدمات العمومية دون أن تشمل بصفة واضحة جمال اختاذ القرار ومشاركة املواطنني 
واملواطنات فيه من مرحلة الصياغة إىل مرحلة التنفيذ. وفيما يرتبط بالنوع االجتماعي، فنسجل 
الصبغة  ضعف  وكذلك  واملراحل،  املستويات  خمتلف  يف  املرأة  مع  متساو  وغري  جدي  غري  تعامال 
غري  جيعلها  الذي  األمر  الالمركزية  سياسة  عمل  لطبيعة  احملددة  واملراسيم  للقوانني  اإللزامية 

متناغمة إىل درجة التناقض فيما بينها.

تعزيز  يف  حمورية  مهمة  واإلعالم  املدني  اجملتمع  منظمات  عاتق  على  تقع  السياق،  هذا  ضمن 
مشاركة النساء يف مسارات التنمية الشاملة، والعمل على االستفادة من مما تتيحه أجندة التنمية 
2030 من فرص وخيارات تشمل كل الناس والفئات دون استثناء وتتطلب مقاربة تشاركية جتمع 

l .كل املتدخلني مبا فيهم أصحاب احلقوق وذوي الواجبات

اإلفتتـاحيــة
د. سكينة بوراوي

 املديرة التنفيذية
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زاخرا  جاء  فالعدد 
هذه املرة ببورتريهات 
يف  قياديات  لنساء 
 : خمتلفة  ميادين 
واالستثمار  القضاء 
واألمن...  السلم  وإعمال 
ما حييل إىل تنوع األدوار 
خمتلف  يف  العربيات  النساء  بها  تضطلع  اليت  اجملتمعية 
اجملاالت، وما وصلت إليه مكانتهن وأوضاعهن من تطور 
واآلليات  التشريعات  منظومة  شك  بال  فيه  أسهمت 

القانونية اليت ما فتئت تعزز حقوق النساء العربيات.

والناشطة  احملامية  مع   العدد  حوار  إليه  تطرق  وما 
فكرة  يقدم  لبنان،  من  زعيرت  منار  اللبنانية  احلقوقية 
عالقته  يف  والسلم  باألمن  املعين   1325 القرار  تنفيذ 
وبواقع  واالجتماعية  والسياسية  املؤسساتية  بالبيئات 
العربية يف ضوء حاالت عدم  املنطقة  النساء  يف  اوضاع 
املسلحة  والنزاعات  اإلرهاب  خماطر  وتنامي  االستقرار 
متصلة  مسائل  أخرى  مقاالت  وتناولت  وهناك.  هنا 
بأوضاع وقضايا النساء يف عدد من البلدان العربية على 

يعكس هذا العدد من »كوتريات«، وقد اخرتنا أن يكون عددا جامعا ال خاصا بإحدى املواضيع اليت يشتغل عليها 
من  حتد  مازالت  اليت  وحتدياته  مبعيقاته  أيضا  ولكن  بآفاقه،  العربيات  النساء  وأوضاع  واقع  »كوثر«،  مركز 

املشاركة املنصفة للنساء يف خمتلف اجملاالت. 

والفتيات  النساء  محاية  يف   1325 القرار  أهمية  غرار 
العدالة،  إىل  وصوهلن  ويف  والسلم  النزاع  فرتات  خالل 
واقع  وكذلك  باألردن،  االنتخاب  يف  السجينات  وحق 

املرأة وأوضاعها بعد ست سنوات من الثورة اليمنية.

اليت  الربامج  بعض  على  الضوء  العدد  هذا  يلقي  كما 
»املرأة  عمله  جمال  ضمن  »كوثر«  مركز  ينفذها 
العربية واإلعالم«، على غرار برنامج »مشاركة النساء 
من  وهو  أفضل«،  حملية  حلوكمة  أساس   : واإلعالم 
الربامج اليت تسهم يف تطوير املشاركة املتكافئة للنساء 
وحمليا،  وجهويا  وطنيا  والسياسية  العامة  احلياة  يف 
املدني  اجملتمع  وهياكل  احمللي  اإلعالم  يضطلع  حيث 
احلياة  يف  املرأة  مشاركة  مساندة  يف  رئيسي  بدور 

السياسية واملدنية وتعزيز حضورها يف وسائل اإلعالم.

ويطمح مركز »كوثر« أن تظل نشرية »كوتريات« منربا 
مناقشة  ملزيد  وأنشطته،  املركز  بربامج  التعريف  يتجاوز 
l قضايا النساء ومواكبة حراك البلدان العربية يف شأنها
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فــي البــدء كلمــة ...
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مبقتضى أحكام الباب السابع من دستور 2014، وباعتبار أن السلطة احمللية هي أقرب سلطة إدارية للمواطنني 
تونس.  يف  الالمركزية  منظومة  دسرتة  متت  معني،  ترابي  نطاق  يف  املركزية  السلطة  متثل  حيث  واملواطنات 
منظومة تتكون من ثالثة أصناف من اجملالس احمللية املنتخبة وهي اجملالس البلدية واجلهوية وجمالس األقاليم  

وتقوم على مبدأي االنتخاب و التدبري احلر وتتمتع بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية واملالية.

السياسية  الربامج  يف  واملواطنات  املواطنني  تشريك  إىل  اجلديد  الدستوري  مفهومها  يف  الالمركزية  وتهدف 
دعائم  وتقوية  الدميقراطي  التشاركي  للحكم  التأسيس  بهدف  احمللي  املستوى  على  مباشر  بشكل  والتنموية 

الدميقراطية احمللية وفق مقتضيات الدستور اجلديد.

التنمية  ملخطط  اإلعداد  مسار  خالل  امليزانية  يف  االجتماعي  النوع  مقاربة  إدماج  يف  التونسية  الدولة  وانطلقت 
2016 - 2020 ، تزامنا مع االصالحات الكربى املعتمدة يف جمال املالية العمومية وخاصة منها اعتماد منهجية 
امليزانية  النوع االجتماعي. وتعترب  امليزانية حسب األهداف وهي فرصة مهمة وظرفية مناسبة العتماد مقاربة 
اليت تراعي املساواة بني اجلنسني حجر االساس يف رسم وتنفيذ السياسات التنموية تدرج مقاربة النوع االجتماعي 

وتضمن املساواة بني الرجل واملرأة يف التنمية.

املرأة  دور  أهمية  إبراز  مع  احمللي  احلكم 
االنتخابات  مستوى  على  القرار  صنع  يف 

البلدية واحمللية املرتقبة.

تبسيط الالمركزية والميزانية 
المحلية المراعية للنوع االجتماعي 

مفاهيم  تبسيط  إىل  الدورات  تهدف  كما 
متويلها  عرض  خالل  من  احمللية  امليزانيات 
عليها  املدنية  و  املؤسساتية  الرقابة  آليات  و 
امليزانيات  مبفاهيم  التعريف  على  عالوة  
عرب  االجتماعي  للنوع  املراعية  احمللية 
مقاربة التجارب الدولية الناجحة يف اجملال 
وتنزيلها يف السياق التونسي مع إبراز الواقع 
احمللية  اجلماعات  مليزانيات  والتحديات 
حسب  تونس  يف  االجتماعي  للنوع  املراعية 

خصوصية اجلهات.

برنامج  إطار  يف  كوثر  مركز  ونظم 
الشراكة سلسلة من الورشات التدريبية 
اجملتمع  عن  وممثالت  ملمثلني  املوجهة 
وقابس  بنزرت  بواليات  واإلعالم  املدني 
احمللية  باجملالس  للتعريف  وقفصة 
وصالحياتها  وتركيبتها  املنتخبة 
وآليات احلكم احمللي اليت أقرها الدستور 
ومشروع جملة اجلماعات احمللية قصد  
واحلكم  الالمركزية  مفاهيم  تبسيط 
إدماج  بأهمية  التوعية   مع  احمللي 
منظومة  يف  االجتماعي  النوع  مقاربة 

ورشات تدريبية لنشطاء بنزرت 
وقفصة وقابس

ويف هذا اإلطار، نفذ مركز املرأة العربية 
مشروع  )كوثر(  والبحوث  للتدريب 
أساس  واإلعالم،  النساء  »مشاركة 
بالشراكة  أفضل«  حملية  حلوكمة 
الدولي  للتعاون  اإلسبانية  الوكالة  مع 
وذلك لتدعيم مشاركة النساء واإلعالم 
العام  يف السياسات احملمية وإدارة الشأن 

بواليات بنزرت وقفصة وقابس.

الميزانيـــة المراعيـــة للنــــوع االجتمــــاعـي:
إعادة توزيع عادل للميزانية لتحقيق التنميةوالمسـاواة

فــي ورشـــات »كوثــــر« لصحفييــن ونشطـــاء المجتمــع المدنـــي بتونــــس
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»انخراط المرأة في كل السياسات 
و البرامج التنموية ضرورة« 

العمومية  السياسات  يف  املرأة  دور  وعن 
للنوع  املراعية  امليزانيات  خبرية  تؤكد 
الدور  جتاهل  ميكن  »ال  أنه  االجتماعي، 
يف  النساء  تلعبه  الذي  واملهم  األساسي 
ضمان  وضرورة  العام  الشأن  تدبري  جمال 
لتحقيق  اجملاالت  كل  يف  التام  اخنراطها 
يف  ومستدامة  مندجمة  حملية  تنمية 
النوع  مقاربة  بإدراج  وذلك  اجملاالت  مجيع 
واملرأة  الرجل  بني  واملساواة  االجتماعي 
والربامج  العمومية  السياسات  كل  يف 
انطالقا  املستويات  مجيع  على  التنموية 
من مرحلة رسم السياسات ووضع الربامج 
ومتابعتها  تنفيذها  إىل  وصوال  التنموية 
الربامج  مستوى  على  عليها  والرقابة 
مشروع  دورة  تشمل  التنموية  واملشاريع 
وتنفيذه  له  والتخطيط  املشروع  حتديد 

ومتابعته وتقييمه«.

السياسات العمومية المراعية 
للنوع االجتماعي »مفتاح التنمية«

أيضا  بنبلحسن  عائشة  القاضية  وتقول 
ال  عمومية  سياسات  على  سابقا  »تعودنا 
وهي  االجتماعي  النوع  خصوصية  تراعي 
جمرد إنفاق لألموال واالعتمادات العمومية 
تراعي  مل  وإذا  املرسومة  أهدافها  عن  وحتيد 
فإنه  االجتماعي  النوع  العمومية  السياسات 
لن يسجل تقدما وال حتسنا يف ظروف عيش 
املراعية  العمومية  فالسياسات  التونسيني، 
يف  التنمية  مفتاح  هي  االجتماعي  للنوع 
حملية  ميزانية  إعداد  عند  لذلك  اجلهات، 
مراعية للنوع االجتماعي، جيب أوال حتديد 
تدابري  اختاذ  ثم  اجلنسني  بني  الفوارق 
إجيابية وأخرى خصوصية بشكل يستجيب 
ملتطلبات املتساكنني واملتساكنات يف املناطق 
البلدية أو اجلهوية أو اإلقليمية أو الوطنية 

l»للحد من الفوارق بني الرجال والنساء

بني  املساواة  ملبادئ  أي  االجتماعي  للنوع 
الرجال والنساء، وقد تتطلب اختاذ تدابري 
الرجال  للنساء كما  خصوصية موجهة 
النوع  احتياجات  تقتضيه  ما  حسب 

االجتماعي.

تمويل فعلي للمساواة

بنبلحسن   عائشة  املدربة  وحسب 
للنوع  املراعية  امليزانية  باعتماد  فإنه 
فعالية  من  التحقق  ينبغي  االجتماعي 
متويل املساواة وكفاءتها أي ملس حتسن 
الرجال  بني  الفوارق  تقلص  جمال  يف 
إثبات  مع  معني  ترابي  نطاق  يف  والنساء 
للفئة  فعال  بلغت  قد  االعتمادات  أن 
مبا  راضية  األخرية  هذه  وأن  املستهدفة 
عن  احلديث  ميكن  وبذلك  هلا  حتقق 

متويل فعلي للمساواة بني اجلنسني«.

نظام  الالمركزية  بأن  اخلبرية  وتضيف 
وضع »لضمان التنمية باجلماعات احمللية 
احملدثة بالدستور والبد ان تبنى ميزانيات 
مراعي  أساس  على  اجلماعات  هذه 
مقاربة  عرب  وذلك  اجلنسني  للمساواة بني 
شاملة عمودية وأفقية تأخذ بعني االعتبار 
النوع االجتماعي يف مجيع مراحل  مقاربة 
السياسات التنموية وعلى مجيع مستويات 
واملشاريع  الربامج  أوجه  وكافة  التنظيم 

واألنشطة على املستوى اجلهوي واحمللي«.

يف  واملشاركات  املشاركون  واعتمد 
مثل  مبسطة  أمثلة  التدريبية  الورشات 
االنقطاع  من  للحد  الوطين  الربنامج 
بني  واضحة  فوارق  يشهد  الذي  املدرسي 
والربنامج  اجلمهورية  مناطق  خمتلف 
الوطين للمرأة الريفية والربنامج الوطين 
والربنامج  للشراب  الصاحل  باملاء  للتزويد 
الوطين للمسالك الفالحية والذي بتنفيذه 
الريفي  املناطق  نساء  حياة  طبيعة  سيغري 
الدراسة  أماكن  إىل  النفاذ  يف  ورجاهلا 
والعمل ومراكز القرار وتقريب اخلدمات.

ليست ميزانيات خاصة بالنساء

القاضية  بنبلحسن  عائشة  وتقول 
للنوع  املراعية  امليزانيات  يف  وخبرية 
هذه  يف  املشاركني  ومدربة  االجتماعي 
للنوع  املراعية  »امليزانية  إن  الورشات، 
القضاء  القضاء  إىل  تهدف  االجتماعي 
على كل أشكال التمييز ضد النساء وهذا 
ما أثبتته التجارب الدولية فاهلدف منها 
حتقيق التمكني االقتصادي واالجتماعي 
من  احمللية  السياسات  توجه  وأن  للنساء 
حتقيق  يف  فعالية  أكثر  لتكون  الداخل 
ولكنها  اجلنسني،  بني  املساواة  مبادئ 
وال  بالنساء  خاصة  ميزانيات  ليست 
تقتضي  بل  النفقات  يف  ترفيعا  تتطلب 
توزيع  إعادة   : جديدة  أولويات  وضع 
عادل لقيمة امليزانية احمللية مع مراعاة 
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وإرغامهن على العمل كزوجات ملكافأة املقاتلني كما حدث 
يف دارفور والكونغو وأفغانستان وأوغندا وليبرييا والبوسنة 
وبنجالديش وروندا.... وميكنا أن نضيف اآلن سوريا والعراق.

إن انعدام األمن وغياب القانون وتسييد العنف املبين على 
النوع االجتماعي من األسباب اليت تهمش النساء وتضرب 
العدالة.   طريق  التماس  عن  ويبعدهن  حوهلن  العزلة 
وغالبا ما تنتهك حقوقهن اإلنسانية، وكذلك حقوقهن 
الفقر  دائرة  يف  ويدخلن  واالجتماعية،  االقتصادية 
اخلدمات  إىل  الوصول  على  القدرة  عدم  بسبب  املدقع 
الدخل  تأمني  عن  فيعجزن  احلكومات،  توفرها  اليت 
يضطرهن  مما  لألسرة،  األساسية  االحتياجات  وتلبية 

إىل النزوح عن بلدهن األم حبثا عن مأمن وملجأ.

العنف  بكل أشكال  تأثراً  الفئات  والفتيات هن أكثر  النساء 
والصراع  النزاع  تأثري  حتت  والنفسي  واجلنسي  البدني 
وخاصًة  لالغتصاب  يتعرضن  النساء  فمعظم  املسلح. 
ألشكال  الالجئات  تتعرض  وكذلك  اجلماعي  االغتصاب 
االغتصاب  ذلك  يف  مبا  واالستغالل  العنف  من  خمتلفة 
الالجئني.  خميمات  من  هروبهن  أثناء  واالختطاف، 
من  وغريه  والتعذيب،  املتعمد  للقتل  أيضًا  يتعرضن  وهن 
استغالل  ويتم  الالإنسانية.  أو  القاسية  املعاملة  ضروب 
قطع  إىل  باإلضافة  وعسكريا،  واقتصاديا  جنسيا  النساء 
القصرى  للتجنيد  وخيضعن  تشويها  أو  اجلسد  من  أجزاء 
القسري  والزواج  القسري  االختفاء  ويشملهن  كمقاتالت 
النساء  إرغام  ويتم  القسري...  واإلجهاض  القسري  والبغاء 
املنزلية  األعمال  ألداء  واالسرتقاق  اجلنس  ممارسة  على 

د. عزة كامل - مصر

آن لنساء العالم أن 
يلتمسن طريق العدالة

القــــرار 1325 حـــول المـــرأة واألمـــن والســـالم  
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وتشري اإلحصاءات من خالل دراسات أجرتها منظمات 
األمم املتحدة بعد مرور عقد على اعتماد قرار جملس 
األمن 1325 أن أقل من 8 % هي نسبة مفاوضي السالم 
عام  املوقعة يف  السالم  اتفاقات  9 من  وأن  النساء،  من 
2011 مشلت حكمني فقط خاصني بالنساء )الصومال، 
اليمن(، وأن مشاركة املرأة ضمن فرق التفاوض هي 
4 )قربص، جورجيا، غيانا، اليمن( من أصل 14عملية 
مفاوضات سالم عقدت حتت رعاية األمم املتحدة يف 
عام 2011. وتذكر 17 فقط من أصل 585 اتفاقية سالم 
ما بعد عام 1990 أن العنف اجلنسي املنظم يعترب يف 
كثري من األحيان أسلوبا من أساليب احلرب(، وتصف 
العنف اجلنسي  اتفاقيه سالم   300 أصل  من  فقط   6
نساء   3 يوجد  كما  النار،  إطالق  لوقف  انتهاك  بأنه 
فقط من بني 15 قاضيا يف حمكمة العدل الدولية )أي 

.)% بنسبة 20 

ميثل قرار جملس األمن 1325 الذى مت تبنيه باإلمجاع يف 
أكتوبر2000 املرة األوىل اليت ينظر فيها إىل األثر الفريد 
وغري املتكافئ  للصراعات املسلحة على املرأة ، ويعرتف 
باملساهمات غري املقدرة وغري املستغلة بالشكل الكايف اليت 
وتسوية  السالم  وحفظ  الصراعات  ملنع  املرأة  بها  تقوم 
أهمية  على  اجمللس  شدد  كما  السالم.  وبناء  النزاعات 
املشاركة املتساوية والكاملة للمرأة كعنصر فاعل يف 
السالم واألمن. ومن هنا يهدف القرار إىل تطوير رؤية 

فرتات  يف  االجتماعي  النوع  منظور  مع  متسقة  جديدة 
املرأة من  النزاع وخالله وعند حله، لضمان متكني  قبل 
املساهمة يف حل النزاعات وضمان منع العنف ضد النساء 
والفتيات وحماكمة مرتكبيه، إضافة إىل التشديد على 
ضرورة مساهمة املرأة يف صياغة مبادرات انتعاش وبناء 
الدول  القرار  يشجع  كما  منها.  واالستفادة  السالم 
األعضاء يف األمم املتحدة على إعداد خطط عمل وطنية 

خاصة بها لتنفيذ القرار على املستوى الوطين.

زيادة  وهى،  رئيسية  نقاط  عدة  القرار  ويشمل    
مشاركة ومتثيل املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار 
احملددة  االحتياجات  إىل  واالنتباه  املفاوضات،  وطاولة 
الصراعات ومراعاة منظور  والفتيات يف  النساء  حلماية 
النوع االجتماعي ومتثيل املرأة يف عمليات ما بعد الصراع 
ويف وضع برامج األمم املتحدة وإعداد التقارير وبعثات 
جملس األمن ويف عمليات األمم املتحدة املساندة للسالم.

املرأة  بشأن  االلتزامات  تنفيذ  على  الرتكيز  مت  وقد   
والسالم واألمن على املستوى الوطين يف صكوك حقوق 
اإلنسان، مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
ضد املرأة »سيداو«. فمنذ عام 2010، تبنت جلنة السيداو 
التوصية العامة  رقم )30( بشأن محاية حقوق اإلنسان 
للمرأة يف سياق منع نشوب النزاعات وفى حاالت النزاع 

وما بعد انتهاء النزاع. 
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من  عددا  توفر  ذاتها  حد  يف  االتفاقية  أن  جند  النزاع، 
يف  احملددة  العريضة  االلتزامات  على  التطبيق  وسائل 
جملس  قرار  تنفيذ  مراقبة  وتتم  املتحدة.  األمم  قرار 
إىل  تقاريره  يف  العام  األمني  طريق  عن   1325 األمن 
املفتوحة  املناقشات  خالل  من  وكذلك  األمن  جملس 
تقييم  األخرى  التغذية  آليات  وتشمل  األمن.  جمللس 
اخلرباء املستقلني )املرأة واحلرب والسالم(، واجتماعات 
»أريا« اليت توفر منتدى ملنظمات اجملتمع املدني النسائية 
اجللسات  توفر  كما  األمن.  جملس  أعضاء  ملخاطبة 
املفتوحة جمللس األمن حول املرأة والسالم واألمن لكافة 
ومدى  القرار  أهداف  يف  النظر  فرصة  األعضاء  الدول 
النوع اإلجتماعي  أنصار  أن يقوم  أيضًا  تنفيذها. وميكن 
باملناصرة مع حكوماتهم، ولدى األمم املتحدة ووكالئها 
من أجل ختصيص ميزانيات للمساواة بني اجلنسني يف 
اإلنسانية  املساعدات  ذلك  يف  مبا  واألمن  السالم  قضايا 
وإعادة البناء ومتثيل املرأة يف عمليات صنع القرار على 
ويتم  املتحدة...  األمم  مستوى  وعلى  الدولي  املستوى 
والقرارات   1325 األمن  جملس  قرار  رصد  كذلك 
هو  كما  السيداو  جلنة  قبل  من  الصلة  ذات  األخرى 

مطلوب من الدول يف التوصية العامة عدد 30 .

اإلستراتيجية اإلقليمية : حماية المرأة العربية : 
»األمن والسالم« 

اليت  العربية  باملنطقة  السياسي  الوضع  تطور  ومع 
العهود  خالل  البلدان  بعض  يف  ونزاعات  صراعات  شهدت 
والثورات  والتظاهرات  االنتفاضات  واندالع  األخرية، 
املنصرمة،  الستة  األعوام  يف  بالتغيري  املطالبة  الشعبية 
ومنظمة  العربية  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  اهتمت 
)2012( بإصدار اسرتاتيجية إقليمية  العربية عام  املرأة 
حلماية املرأة العربية )األمن والسالم( وذلك بالتعاون مع 
هيئة األمم املتحدة للمرأة. تركز هذه االسرتاتيجية على 
األطر واآلليات القانونية على املستويني العربي والدولي 
وأيضا على مفهوم األمن اإلنساني للمرأة وتشتمل أيضا 

على الرؤية واهلدف العام وجماالت االسرتاتيجية.

فهذه التوصية جتعل العديد من التوصيات املذكورة يف 
1325 ملزمة وتتطلب من الدول أن  قرار جملس األمن 
تقدم تقريرا عن التدابري اليت اتبعتها من أجل تنفيذ قرار 
املرأة  إطار  التقارير يف  1325 وغريها من  األمن  جملس 
والسالم واألمن. والغرض من هذه التوصية العامة هي 
توفري التوجيهات املناسبة واملوثوقة إىل الدول األطراف 
بشأن التدابري اليت يتعني اختاذها لضمان االمتثال التام 
لاللتزام حبماية واحرتام وإعمال حقوق اإلنسان للمرأة 
أثناء أوقات النزاع املسلح، ويف مجيع عمليات بناء السالم. 

املرأة يف منع الصراعات  العامة بشأن  التوصية  وتستند 
بشأن  ز(   - )أ   2 املادة   : على  النزاع  بعد  وما  والنزاع 
االلتزامات األساسية للدول األطراف يف االتفاقية، املواد 
1-3 و 5 حول العنف املبين على النوع االجتماعي، املادة 
4 بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة، املادة 5 )أ( يف خصوص 
الرجل  لسلوك  والثقافية  االجتماعية  األمناط  تعديل 
واستغالهلا،  باملرأة  االجتار  من  احلد   6 املادة  واملرأة، 
السياسية  احلياة  يف  املرأة  مشاركة  عن   8 و   7 املادة 
الدولي،  املستوى  وعلى  احلكومة  يف  ومتثيلها  والعامة 
احلق   10 املادة  يف اجلنسية،  املرأة  حقوق  بشأن   9 املادة 
يف التعليم، املادة 11 على احلق يف العمل، املادة 12 على 
احلق يف الصحة، املادة 14 على حق املرأة الريفية، املادة 

القانون.  أمام  الرجل  املرأة مع  15 )1( على مساواة 

تطبيق  نطاق   1325 رقم  جملس  قرار  يوسع  وبينما 
بعد  وما  النزاع  حاالت  يف  النساء  جتاه  سيداو  اتفاقية 



كوتريــات عــدد 66 - أكتوبر/تشرين األول  - 92017

يف  العربية  املرأة  حق  ضمان  يف  الرؤية  وتتلخص 
النوع  على  القائم  العنف  أشكال  كافة  من  احلماية 
على  وحصوهلا  والسالم  احلرب  أوقات  يف  االجتماعي 
حقوقها كاملة دون متييز، وتعزيز دورها يف جمتمع 

تسوده العدالة واملساواة.

املرأة  حول  عربية  اسرتاتيجية  إعداد  من  العام  اهلدف 
واألمن والسالم هو وضع إطار عربي عام يعمل على خلق 
اجلهات  سائر  وحيفز  االجتماعي،  للنوع  مراعية  بيئة 
العربية ذات الصلة وصانعي القرار على املستوى اإلقليمي 
العربي وعلى املستوى الوطين يف خمتلف الدول العربية 
العنف  أشكال  املرأة من كل  الفعلي حلماية  العمل  على 
القائم على النوع االجتماعي والذى تتعرض له خاصة يف 

أوقات احلروب والنزاعات املسلحة. 

واشتملت جماالت االسرتاتيجية على املشاركة والوقاية 
األمن  مرحلة  )أواًل  مراحل  ثالث  خالل  واحلماية 
املسلحة،  والنزاعات  الطوارئ  مرحلة  ثانيًا  واالستقرار، 
مرحلة  ولكل  املسلحة(.  النزاعات  بعد  ما  مرحلة  ثالثًا 
من  وعدد  اسرتاتيجي  هدف  وضع  مت  املراحل  هذه  من 

اإلجراءات على مستوى املشاركة والوقاية واحلماية.

وترى جامعة الدول العربية أنه جيب إعداد خطة عمل 
اسرتاتيجيات  إعداد  على  العربية  الدول  وحث   عربية 
القرارات  العديد من  تنفيذ  بشأن  وخطط عمل وطنية 
إعداد  وأن  والسالم  واألمن  باملرأة  الصلة  ذات  الدولية 

يوفر  سوف  االسرتاتيجية  احملاور  تتناول  عمل  خطة 
والشروع  املعنيني  مع  والتشاور  الوضع  لتحليل  مساحة 
فرصة  هلا  سيكون  اليت  االسرتاتيجية  اإلجراءات  يف 

أكرب للنجاح. 

عمل  خطة  إعداد  أهمية  فإن  حتديدًا،  أكثر  وبشكل 
تكمن فيما يلى : 

• إعداد برنامج شامل قابل للتنفيذ جيري األخذ بعني 	
جيري  ثم  ومن  االسرتاتيجية  األولويات  االعتبار 
فيما  والتنسيق  للتنفيذ،  الالزمة  املبادرات  حتديد 
املرأة  قضايا  جمال  يف  العاملة  اجلهات  مجيع  بني 
مشرتكة  عمل  آلية  وضع  ويتم  والسالم  واألمن 
ومتنعها،  االزدواجية  تكفل  السياسات  مستوى  على 

وتزيد من فاعلية استخدام املوارد املتاحة. 

• بشأن 	 اخلطة  وضع  عملية  خالل  والتثقيف  التوعية  
التفاهم  تعزيز  أجل  من  والسالم  واألمن  املرأة  قضايا 
عملية  وستزيد  اجلنسني.  بني  باملساواة  وااللتزام 
املشاركة يف إعداد اخلطة من الشعور بامللكية واملسؤولية 
حيث  واملساءلة  العمل،  خطة  لتنفيذ  الوقت  يأتي  عندما 
ميكن للجهات املسؤولة أن تعقد اجتماعات علنية ملناقشة 
آليات التنفيذ مع حتديد اجلهات األساسية املسئولة عن 
تنفيذ كل مبادرة وتقديم جدول زمين واضح للتنفيذ، 
والرصد والتقييم إذ ترصد خطة العمل تقييم ومتابعة 
اجلهات املختلفة لتنفيذ اخلطة من خالل وضع املعايري 

l واملؤشرات الالزمة



الدولية  املنظمات  من  عدد  مع  قانونية  ومستشارة  باالستئناف  حمامية  زعيرت،  منار  األستاذة 
واحمللية العاملة على قضايا حقوق اإلنسان يف لبنان. وهي أيضا باحثة مشاركة يف إعداد أدلة 
تدريبية وتقارير وطنية وإقليمية حول أوضاع حقوق النساء يف لبنان واملنطقة العربية. عالوة 
على كونها مدربة حول القوانني اللبنانية واالتفاقيات الدولية واآلليات الدولية حلماية حقوق 
اإلنسان. انطالقا من خربتها وإملامها بقضايا وحقوق النساء، وما تقدمه من تدريبات حول آليات 
واقع  اختارت »كوتريات« أن ختصها حبوار حول  النزاعات،  أوقات  للنساء يف  الدولية  احلماية 

تطبيق القرار 1325 يف املنطقة العربية. 

حركات  منو  يف  ساهم  سنوات  منذ  املنطقة  تعيشه 
أصولية وأخرى متطرفة، إضافة لكون هذا الواقع قد 
دمر كل احلياة السياسية الطبيعية اليت تنتج أحزابا 

ووعيا وثقافة سياسية.  

وخبرية  حقوقية  وناشطة  حمامية  أنت   : »كوتريات« 
املنطقة  يف  وإمنا  فقط  لبنان  يف  ليس  النساء  قضايا  يف 
املنطقة  يف  النساء  أوضاع  واقع  ترين  فكيف  العربية. 
العربية على ضوء تأثري حاالت عدم االستقرار وتنامي 

خماطر اإلرهاب عليهن؟

العربية  املنطقة  يف  النساء  أوضاع  واقع  قراءة  ميكن 
على ضوء تأثري حاالت عدم اإلستقرار يف أبعاد متعددة 
باحلماية،  املتصل  البعد  يف  واملشاركة.  احلماية  أهمها 
إن ما تشهده املنطقة أثر وسيؤثر على أية اسرتاتيجيات 
من  فاقم  هو  ذلك  من  أكثر  النساء.  حلماية  وسياسات 
قضايا العنف اليت تطال النساء والفتيات حتديدا العنف 
بأشكال  ومتظهره  األسري  العنف  وتنامي  اجلنسي 
خمتلفة بسبب تصاعد النزاع واخلوف من اإلفالت من 
الراهن  الوقت  يف  باحلماية  املتصل  البعد  ويف  العقاب. 
هناك خوف كبري على وصول النساء إىل العدالة بسبب 
ثقافة اإلفالت من العقاب وبسبب ضعف بنية احلماية 
باملشاركة،  املتصل  البعد  يف  أما  والقضائية.  القانونية 
الدميقراطية  البنية  ينتج  مل  املنطقة  تعيشه  ما  فإن 
ما  إن  هلا.  طلبا  املنطقة  شعوب  ناضلت  واليت  املنشودة 
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لبنى النجــــار 



جلوء  حاالت  سبب  املنطقة  تعيشه  ما  إن  متصل،  سياق  يف 
ونزوح ملاليني األشخاص وغالبيتهم من النساء واألطفال، 
وهذه مشكلة رئيسية يف ظل ضعف رصد احتياجات النساء 

الالجئات وعدم أهلية دول املنطقة حلماية الالجئات. 

بالطبع، هناك تفاوت يف أوضاع النساء يف دول املنطقة، 
احلالة  أفرزتها  مشرتكة  حتديات  مثة  تبقى  ولكن 
الفشل  هي  املشرتكة  العامة  الصورة  وتبقى  الراهنة، 
يف محاية النساء من التمييز يف جماالت عدة كالتعليم 
العنف  أشكال  كل  من  محايتهن  أو  والعمل،  والصحة 
حل  يف  احلقيقية  املشاركة  عن  إقصائهن  إىل  إضافة 

النزاع وبناء السالم. 
 

»كوتريات« : نسجل منذ فرتة التزاما عربيا )وإن كان 
بطيئا وحمتشما( بقرار جملس األمن 1325، حيث مت 
وضع اسرتاتيجية إقليمية حلماية املرأة العربية وخطة 
عمل تنفيذية، وذلك مببادرة من جامعة الدول العربية 
كيف  فيها،  أخرى  وإلقليمية  أممية  جهات  واخنراط 
وأيضا  أهميتها  مدى  ما  أي  املبادرات؟  هذا  مثل  تقيمني 
فيم تقف حدودها، السيما أن عديد الدول العربية حتى 
تبين  على  تعمل  مل  ونزاعات  حروبا  تعيش  اليت  تلك 

القرار وتنفيذه؟

أجندة  تضع  كونها  يف  املبادرات  هذه  إجيابيات  تتجلى 
الدول  جامعة  تدخالت  صلب  يف  للنساء  والسالم  األمن 
أهمية  الرغم من  الصادرة عنها. وعلى  والقرارات  العربية 
هذه املبادرات، إال أنها ال تعكس التزاما حقيقيا لدى الدول 
عمل  خطط  إىل  اإلسرتاتيجيات  ترمجة  يف  العربية 
مقاربة  تبقى  ذلك،  إىل  وإضافة  احمللية.  املستويات  على 
السياسي  بالسياق  رهنا  العربية  املنطقة  يف  املرأة  قضايا 
يربط  ال  والذي  النساء  لقضايا  املناهض  واالجتماعي 
القوانني  يف  العنف  منظومة  بكل  النساء  ضد  التمييز 
الدينية. وإن قضية التمكني اليت تنادي بها اجلامعة أيضا 
قاصرة عن ربط التمكني بالعمل بداية على إلغاء التمييز 
وعلى تأمني الفرص املتساوية للنساء. تبقى املشكلة بنيوية 
لكونها  العربية  اجلامعة  من  املنظمات  مبوقف  وتتعلق 
أكرب جتمع إقليمي ألنظمة غري دميقراطية إضافة إىل 
لتخطي  الرؤية  وضوح  وعدم  للجامعة  املؤسسي  الضعف 

كوتريــات عــدد 66 - أكتوبر/تشرين األول  - 112017

املشكالت اليت تواجهها. أيضا هناك مشكلة يف دور اجملتمع 
املدني يف جامعة الدول العربية واختاذه صفة املراقب غالبا 
إىل  التقارير  بإستثناء  التفاعل  آليات  ضعف  إىل  إضافة 
بالعودة  املدني.  اجملتمع  إدارة  مع  التفاعل  أو  امليثاق  جلنة 
للتوصيات الصادرة لعدد من الدول ضمن مسار إستعراض 
امليثاق، هناك شبه غياب ألي توصيات تتعلق بأجندة األمن 

والسالم للنساء. 

القرار  لتبين  القليلة  العربية  التجارب   : »كوتريات«    
إىل  بلد  من  متفاوتة  مرجعيته  ضمن  واالخنراط   1325
آخر أي من سياق إىل آخر ومن بيئة سياسية واجتماعية 
إىل أخرى. كيف تقيمني خمتلف التجارب )اليمن والعراق 
واألردن ولبنان وفلسطني والسودان، واليوم تونس وستليها 
اإلمارات( وما هي أهم الدروس املستفادة اليت استخلصتها 

باعتبارك باحثة ومدربة يف اجملال؟

خططا  أنتجت  اليت  الدول  بني  التمييز  من  بد  ال  بداية 
والعراق  فلسطني  حتديدا  وهي  بالقرار  ربطا  وطنية 
اخلطط.  هذه  اليوم  لغاية  تنتج  مل  اليت  الدول  وبني 
متقدمة  املنظمات  كون  يف  عموما  تتمثل  االستخالصات 
احلكومية  املؤسسات  على  وحتليله  القرار  معرفة  يف 
إضافة  بدورها،  احلكومة  معرفة  يف  إخفاق  هناك  لذلك 
والسالم  األمن  أجندة  إدماج  يف  للربملانات  التام  احلياد  إىل 
اليت  األهداف  أن  كما  التشريعي.  العمل  صلب  يف  للنساء 
تصاغ يف اخلطط هي أهداف غري قابلة للتحقيق أو القياس 
أتت  املبادرات  وأن  البلدان،  تعيشها  اليت  لألوضاع  بالنظر 
غالبا من قبل اجملتمع املدني وهو ما يعكس بعض التنصل 
اليوم من تبين اخلطة أو تنفيذها، كما هو احلال بالنسبة 
 : املستويات  عديد  على  ضعفا  ونسجل  مثال.  العراق  إىل 
خطط  وضع  ضعف  باخلطة،  اخلاصة  املؤشرات  ضعف 
أجندة  حول  األمد  الطويلة  القدرات  وبناء  املوجه  التدريب 
يعاجل  نسوي  خطاب  إنتاج  ضعف  للنساء،  والسالم  األمن 
والتسلح، ضعف  السياسي  والقمع  العنيف  التطرف  قضايا 
رصد تطبيق القرار وتنفيذه ضمن تقارير الظل اليت تعمل 
عليها املنظمات. وكذلك ضعف الربط بني القرار والقانون 
الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان وإعتباره 
جزءا من هذه املنظومة، يتكامل معها وال يلغيها، وال ننسى 

ضعف توفري املوارد املالية ما أعاق ويعيق تنفيذ اخلطط.   



والسالم للنساء. هذا مع ضرورة العمل على إنتاج قيادات 
العنف  النتهاكات  والتوثيق  والرصد  سياسية،  نسوية 
اخلاصة  الوطنية  اخلطة  إلقرار  والضغط  اجلنسي، 
حلماية  الدولية  احلماية  آليات  مع  والتفاعل  بالقرار، 
حقوق النساء أثناء النزاعات. دون أن ننسى طبعا توثيق 
التمكني  على  والعمل  اجليدة،  والتجارب  املمارسات 
وأهمية  جديدة،  عمل  ووسائل  وتكتيكيات  مبقاربات 
العمل على السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية لدورها 

يف تعزيز مشاركة النساء ومحايتهن.

»كوتريات« : لئن ال تستقيم املقارنة بني أوضاع النساء 
الدول  يف  بأوضاعها  واملستقرة،  املتقدمة  الدول  يف 
الفقرية وخاصة تلك اليت تعاني من احلروب والنزاعات، 
إال أننا نالحظ عديد البلدان املتقدمة واملستقرة التزمت 
السائدة  واألوضاع  تتناسب  خططا  ووضعت  بالقرار 
والدامنارك  املتحدة  واململكة  النرويج  غرار  على  فيها 
تطول.....  والقائمة  وفلندا،  وهولندا  وإسبانيا  وسويسرا 
أن  ميكننا  اليت  املستفادة  الدروس  أو  الرسالة  هي  فما 

نستخلصها من ذلك ونستفيد منها؟  

واليت  متعددة  دول  من  التجارب  على  اإلطالع  املهم  من 
عملت على اخلطط الوطنية  ولكن تبقى احلاجة كبرية 
الوطنية  والسياقات  لالحتياجات  الكامل  الفهم  إىل 
املتعّلقة جبدول األعمال للمرأة واألمن والسالم فإجراء 
مجيع  يناسب  لن  و  السياقات  مناسبا جلميع  ليس  واحد 
الضحايا وال كل الناجيات. وميكن أن نستخلص من هذه 
حقوق  آليات  إحدى  هو   1325 القرار   : التالي  التجارب 
اإلنسان، ومشاركة املرأة أمر أساسي يف حتقيق السالم 
املستدام. البد أن تكون األولوية ملنع النزاع، وليس استخدام 
القوة، والبد من خضوع مرتكيب اجلرائم للمساءلة. ميثل 
إحدى  استقالهلن  واحرتام  النساء  من  السالم  بناة  دعم 
ال  السياق  هذا  وضمن  التطرف،  ملكافحة  اهلامة  الطرق 
أهمية  مع  بأدوارها،  الفاعلة  اجلهات  مجيع  تقوم  أن  بد 
جملس  عمل  جوانب  مجيع  يف  اجلنساني  املنظور  إدخال 
األمن، ومواجهة الفشل املستمر يف توفري التمويل الكايف 

l جلدول أعمال املرأة والسالم واألمن

أي  أو   1325 القرار  تطبيق  أن  شك  ال  »كوتريات«: 
قرار دولي حيتاج إىل أرضية وآليات وأدوات وإىل جهود 
وطاقات كبرية ليس من احلكومات واملؤسسات الرمسية 
فحسب، بل أيضا من صلب هياكل اجملتمع املدني، فهل 
واالجتماعية  والسياسية  املؤسساتية  البيئات  أن  ترين 
يف املنطقة العربية واإلمكانيات املوجودة فيها، ميكن أن 

تكفل االلتزام  بالقرار وتنفيذه فعليا؟

بال شك، هناك العديد من العوامل اليت تساعد يف كفالة 
التحديات  تبقى  ولكن  فعليا،  وتنفيذه  بالقرار  االلتزام 
أكرب إذ أن البيئات املؤسساتية والسياسية واالجتماعية 
تنتج  فيها،  املوجودة  واإلمكانيات  العربية  املنطقة  يف 

العديد من املعيقات.

األمين  الوضع  يشكل  السياسية،  البيئة  مستوى  فعلى 
من  العديد  تسود  اليت  الالإستقرار  وحالة  املنفلت 
األمن  أجندة  تنفيذ  أمام  رئيسيا  عائقا  املنطقة  بلدان 
سياسية  بنى  إنتاج  يف  الفشل  إىل  إضافة  والسالم، 
النزاعات  أثناء  النساء  محاية  قضايا  تعترب  دميقراطية 
من  السالم  وبناء  النزاع  حل  يف  النساء  إشراك  وقضية 
اإلجتماعية  البنى  وتشكل  السياسية.  أجندتها  صلب 
اإلجتماعية  البنية  تسود  زالت  ما  حيث  كذلك،  عائقا 
على  املبين  العنف  تشجع  واليت  النساء  ضد  التمييزية 
ويساعد  والفتيات،  النساء  ضد  املوجه  اإلجتماعي  النوع 
يف  النساء  محاية  عن  قاصرة  تشريعية  بنية  ذلك  على 
أوقات السالم فما بالنا بقصورها عن تأمني احلماية يف 
أعتقد  املدني،  بالنسبة إىل اجملتمع  أما  النزاعات.  أوقات 
املدني  اجملتمع  عمل  تطال  خارجية  حتديات  هناك  أن 
هناك  بالتوازي  ولكن  أحد.  على  خافية  ليست  وهي 
أجندة  على  العمل  يف  املدني  اجملتمع  على  مسؤولية 
إطار  خارج  يتحقق  لن  وهذا  للنساء.  والسالم  األمن 
وربط  إقليميا،  أو  حمليا  سواء  الشراكات  على  العمل 
السيداو والتوصيات الصادرة  إتفاقية  1325 مع  القرار 
اثناء  وبالعنف  بالعنف  اخلاصة  التوصيات  سيما  عنها 
النزاعات، والعمل على حزمة القرارات اليت تبعت القرار 
1325 ألهميتها ولكونها تشكل مع القرار أجندة األمن 
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تكون  أن  عليها  وعّز  العراق،  لبلدها 
نهاية »العم صدام« كما كانت تناديه 
ذاقت  أنها  رغم  املذلة،  الصورة  بتلك 

الرعب واخلوف يف عهده.

من  قريبة  عائلة  ضمن  نشأتها 
احلرب  مع  وجتربتها  السياسة 
أكسباها  أمران  العراقية  اإليرانية- 
وعيا باألزمات اليت تتعرض هلا النساء 
فيها  لتتكون  احلروب،  أهوال  بسبب 
من  احلياة  رؤية  على  تصر  شخصية 
واجهته  ما  كل  رغم  إجيابي،  منظور 

من حتديات وصعاب.

هلا  رتبت  عشر  التاسعة  سن  ففي 
مقيم  عراقي  من  تقليديا  زواجا  والدتها 
أعني  عن  لتبعدها  املتحدة،  الواليات  يف 
عليها  حتافظ  وحتى  أبناءه،  و  صدام 
لقيت  لكنها  حمتمل.  اعتداء  أي  من 
اللفظي  العنف  أنواع  كل  زوجها  من 
واجلسدي، فرتكته بعد ثالثة أشهر من 
الزواج وقررت أن تبدأ حياتها من الصفر.

النساء  ملساعدة  رحلتها  سليب  بدأت 
الثالثة  سن  يف  الصراع  أماكن  يف 
األمريكي  من  زواجها  إثر  والعشرين، 
عطاهلل.  أجمد  فلسطيين  أصل  من 
حول  تسجيليا  فيلما  شاهدت  فعندما 
قررت  البوسنة،  يف  االغتصاب  ضحايا 
زينب وعريسها السفر إىل هذه الدولة 
من  بداًل  الشرقية  أوربا  يف  الواقعة 
بالغا  تأثرا  أبدت  العسل.  شهر  قضاء 
واعتقال  اغتصاب  من  حدث  ما  إزاء 
والناجيات  البوسنيات،  للنساء  قسري 
منظمة  وزوجها  لتطلق  احلرب،  من 
سنة  العامل«  نساء  أجل  من  »نساء 
 .2011 حدود  إىل  وترتأسها   1993

العاصمة  يف   1969 سنة  ولدت 
سن  بلغت  وحني  بغداد  العراقية 
احلادية عشر، وقع االختيار على والدها 
ليكون الطيار اخلاص للرئيس العراقي 
السابق صدام حسني ولذلك تهيأت هلا 
الظروف لتكون قريبة من أسرة صدام، 
واالمتثال  باخلوف  املسكون  بيته  ومن 

لألوامر الصادرة من عائلته.

السهل  تقول زينب سليب »مل يكن من 
ألن  صدام  لعائلة  أصدقاء  نكون  أن 
من  خناف  وحنن  خيافنا  اجملتمع 
وكل  نفسه  الرئيس  ومن  الناس 
الناس،  كل  من  خيافون  الناس 
خائفني من أي شيء، األفكار، القوانني، 
الناس.«بكت زينب سليب عندما شاهدت 
سقوط »صدام حسني«، باعتباره رمزا 

تمـردت على الخـوف 
نصرة لنسـاء العـالم

عديد  وحازت  واإلنسان  املرأة  حقوق  سبيل  يف  بالنضال  امسها  اقرتن 
كان  واخلوف  الصمت  حواجز  كسر  والشرق.  الغرب  من  التكرميات 
منها  إصرارا  النساء  أمام  للجلوس  الشرعية  ومنحها  قلبها،  إىل  األحب 
على تشجيعهن ودفعهن إىل حتطيم قيود اخلوف وجتاوز كل املشاكل 
احلقوقية  الناشطة  إنها  بالنفس.  والثقة  واإلميان  باإلرادة  والعقبات 

واإلعالمية العراقية زينب سليب. 

الناشطة الحقوقية العراقية زينب سلبي : 

سهير الشعباني - كوثــر



يف  جلهودها  تثمينا   1995 عام 
البوسنة واهلرسك ورشحها ضمن 
والعشرين  الواحد  القرن  أبطال 

عام 2010.

يف  العام  امرأة  جائزة  ُمنحت 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
والصادرة عن مؤسسة »باركليز«. 
»هافنغتون  مدونة  اختارتها  كما 
لتكون  العاملية،  األمريكية  بوست« 
ضمن قائمة السوبر لدفع الشباب 
والفتيات إىل العمل يف جمتمعاتهم 
احمللية، وتقديم صورة حسنة عن 

تلك اجملتمعات.
 

املرأة  تكريم  على  حصوهلا  وإثر 
العربية الرائدة لعام 2016 نظرا 
إلسهاماتها اإلنسانية والتطوعية، قالت 
بالنسبة  زينب سليب إن اجلائزة مهمة 
العامل  من  مرة  ألول  جاءت  ألنها  إليها 
الدعم  على  حصلت  وإنها  العربي، 
الفرص  الكثري من  والتشجيع ومنحت 
شرقية،  أنها  رغم  الغرب  من  واجلوائز 
إال أنه يؤملها أن يكون دعمها وتشجيعها 

من الغرب وليس من الشرق.

أما عن جتربة الربيع العربي فأكدت 
احلدث  كان  أنه  العراقية،  الناشطة 
األروع على اإلطالق، الذي انتشل خوفا 
حتى  السنني  مر  على  العرب  يف  جتذر 
باتوا حيملونه يف جيناتهم وفق تعبريها.

قليال  ولو  تقارب  مل  أنها  تعتقد  سليب 
حاليا  تعمل  لذلك  هدفها  حتقيق  على 
يف  جديد  مشروع  إلطالق  خطة  على 

l الشرق األوسط

بالنساء  تعنى  منظمة  وهي 
من  والقادمات  املضطهدات 
منذ  ساعدت  الصراع،  بؤر 
يف  امرأة  ألف   460 إنشائها 
وكوسوفو  واهلرسك  البوسنة 
وكولومبيا  ونيجرييا  ورواندا 
والكونغو  والعراق  وأفغانستان 
والسودان،  الدميقراطية 
 1.7 من  أكثر  يف  وأثرت 

مليون أسرة يف أحناء العامل.

احتفظت زينب بقصة زواجها 
قابلت  أن  إىل  لنفسها  األول 
امرأة من الكونغو أخربتها عن 
على  له  تعرضت  الذي  العنف 
أطفاهلا  مرأى  أمام  اجلنود  يد 
خالل احلرب. وتقول سليب يف 

أحد التصرحيات الصحفية، إن شجاعة 
بني  الوثيق  لالرتباط  وإدراكها  املرأة 
النساء يف كل  الفردية وقصص  قصتها 
مكان أبكتها لساعات وأثرت فيها لدرجة 
شعورها باخلجل من نفسها ألنها تتحدث 
عن حقوق النساء مع أنها مل تبح بقصتها 

بعد.

الناشطة  قررت   ،2015 عام  يف 
ملستوى  التحول  العراقية،  احلقوقية 
فبدأت  االجتماعي،  النشاط  من  جديد 
يبث  والذي  التلفزيوني  »نداء«  برنامج 
قضايا  يف  واملتخصص  دولة،   22 يف 
الفئات  قضايا  ويف  املختلفة  النساء 

املهمشة يف الشرق األوسط.

وأطلقت سليب يف العام 2016، »مشروع زينب 
هافينغتون  إل/  أو  إيه  مع  بالتعاون  سليب« 
العاملية  القضايا  تغطية  بهدف  بوست 

والقصص حول العامل من منظور النساء.
شهادة  على  احلاصلة  سليب  تعمل  كما 
ماسون،  جورج  جامعة  يف  البكالويورس 
مدرسة  يف  االجتماع  علم  يف  واملاجستري 
متجولة  صحفية  لالقتصاد،  لندن 

بالتعاون مع جريدة نيويورك تاميز.

من  العديد  نالت  اليت  املؤلفة  وهي 
أصدرتها،  اليت  الكتب  عن  اجلوائز 
اهلروب  عاملني:  بني   “ كتاب  وأبرزها 
و  النشأة يف ظل صدام”،  الطغيان:  من 
»للحرب وجوه أخرى: قصص عن نساء 

يف احلرب بني معاناة وأمل«.

النساء  حقوق  عن  بشراسة  دافعت 
العربيات، وقابلت على امتداد مسريتها 
الشخصيات  من  العديد  النضالية 
الوازنة حول العامل. إذ كرمها الرئيس 
كلينتون  بيل  السابق  األمريكي 
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»آرليت جريصاتي« اسم ال ميكن أن ميحى من تاريخ العدالة اللبنانية ويف العامل العربية، فهي أول امرأة قاضية يف لبنان، 
متجاوزة يف ذلك ثقافة جمتمع شرقي جعل من القضاء مهنة ذكورية بامتياز.

»الثقة« الطموح، العمل الذي ال يكل وال ميل ليال نهارا .. املثابرة والتحدي تلك هي الكلمات املفتاح اليت جعلت الفتاة اليت تزوجت 
حسب عادات جمتمعها يف سن الثامنة عشرة تتحول إىل عالمة من عالمات القضاء اللبناني.. لتتحدى ثقافة ذكورية وما يعتربه 
البعض عوائق أسرية وعوائق الزواج واألمومة، لتفتح الباب على مصراعيه ملئات اللبنانيات من أجل حقهن يف ممارسة مهنة أحبوها 

بعد متيزهن الدراسي. حيث أصبحت نسبة النساء القاضيات اليوم يف لبنان 47.7 باملائة فيما متثل نسبة الذكور 50 باملائة.

حب العلم والعمل كان وقود النجاح.. 
وتحويـل كل رفض إلى »فخــــر«

ابتسام جمال - تونس

أبناء..  لثالثة  وأم  كزوجة  مسؤولياتي  رغم  سنوات  ثالث 
وهكذا أصبحت قاضية«.

حتدت آرليت ثقافة جمتمع مل يؤمن بعمل املرأة وحتى أمها 
مل تشجعها وغضبت :«ملا علمت أمي بنجاحي غضبت »جنت«، 
الوقت خاصة وأني  املرأة يف ذلك  أن تشتغل  العيب  كان من 
من عائلة ميسورة، حيث يقال بان الزوج ليست له االمكانيات 
اختذته  والقرار  متزوجة  بأني  فأجبتها  عليها،  يصرف  كي 
العمل،  من  سنوات  عشر  بعد  املوضوع..  يف  هلا  دخل  وال  معه 
فخورة  أمي  واصبحت   لعائليت..  فخر  مصدر  جناحي  كان 
بي  وتتباهي  قاضية  ابنتها  بأن  حوهلا  من  كل  وخترب  بي 
»بالتوعية تتغري  أمام أصدقائها، وتغريت عقليتها.« وتضيف: 
العقليات.. فبعد أن جنحت ابنيت وأصبحت طبيبة فرحت أمي 
اليت رفضت أن امارس نفس املهنة يف صغري.. بالتوعية تتغري 

العقليات، وهذا هو املهم.«

نجـــاحي غيـــر العقليـــات

شاءت  أن  أيام  إىل  الوراء  إىل  بذاكرتها  آرليت  السيدة  تعود 
القضاء  عامل  دخولي  كان   « قاضية  إىل  تتحول  أن  الصدفة 
األوىل  كنت  األطباء،  من  عائليت  كل  كانت  فقد  صدفة، 
دائما يف املدرسة وكنت أريد التخصص يف طب األطفال لكن 
أمي رفضت فد كانت الثقافة السائدة وقتها أن املرأة ال تعمل، 
17 عشرة وكنت  الـ  فهي تتزوج، انتهبت من التعليم يف سن 
أنهم  فعلمت  وزمالئي  أصدقائي  به  سيقوم  الذي  ما  أتساءل 
فذهبت  الياسوعية.  جامعة  يف  احلقوق  لدراسة  سيتوجهون 
االقتصادية  العلوم  اختصاص  يف  التسجيل  يف  وقمت  معهم 
واحلقوق، بعد ثالثة أشهر من الدراسة وجدت أني قد أحببت 

اختصاص العلوم السياسية وليس االقتصاد.«

احلقوق  بدراسة  اغرمت  قد  أنها  وجدت  اليت  آرليت  لكن 
متزوجة  الدراسة  ممن  فقط  أشهر  ستة  بعد  نفسها  وجدت 
حبكم العادات، لكن وحلسن حظها كان زوجها قاضيا شجعها 
على مواصلة التعليم لكنه رفض أن تعمل يف احملاماة »رفض 
وكان  نزيها،  قاضيا  كان  فقد  حمامية  أكون  أن  زوجي 
وأنا  قضية  رحبت  ما  صورة  يف  باحملاباة  يتهم  أن  خيشى 
زوجته. ويف أحد األيام وجدت إعالنا يف جريدة للدخول إىل 
وشجعين  بالفرنسية،  مناظرة  هناك  وكان  القضاء  معهد 
زوجي على أن أجرب حظي.« تضحك آرلنت وقد ملعت عيناها 
وكنت  جنحت  :«لقد  املناظرة  نتيجة  تلقت  للتو  وكأنها 
األوىل يف املناظرة.. وعدت ألسجل للدراسة يف معهد القضاء 

آرليت جريصاتي أول قاضية لبنانية 
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محظـوظــة بزوجـــي

وجناحها  املرأة  مكانة  دعم  يف  ينهض  أن  للمجتمع  ميكن  ال 
قائلة   لبنانية  أول قاضية  الرجل هذا ما تؤكده  دون مساندة 
قد  أهلي  أن  ولوال  كبري..  بشكل  والدراسة  العلم  أحب  »كنت 
أعاقوا جناحي يف جماالت أخرى رمبا كنت اصل مراتب أعلى 
باملرأة  يؤمن  بزوج  وأكرمين  خريا  عوضين  اهلل  لكن  بكثري، 
وباملساواة وهو من شجعين، كانت عقليته متفتحة  وحريتها 
يف ذلك العصر. كان يقول لي ال يهمك اعملي وأنا إىل جانبك 

ألساندك«.

باملائة،   47.7 لبنان  يف  القاضيــــات  نسبة  أصبحــــت  اليوم 
مهنة  يف  العمــــــــل  تفضلن  الناجحات  الطالبات  وأصبحت 
فيها  االستقرار  وجــــانب  االجتمــــاعية  ملكانتهــــا  نظرا  القضاء 
اخلليج  اىل  الذهاب  او  احملاماة  يف  العمل  الذكور  يفضل  فيما 
خمتلفا،  املشكل  أصبح  »اليوم  االموال.  من  املزيد  وجين  للعمل 
اجليل  فكل  القضاء  يف  العمل  على  الرجال  يشجعون  اصبحوا 
تكاثرنا  لقد  النساء،  من  اجلديد  واجليل  الرجال  من  القديم 
للكليات  يتجهون  القضاة  بعض  أصبح  وسريع،  كبري  بشكل 
كان  مسابقة  آخر  يف  باملناظرة.  لاللتحاق  الرجال  لتشجيع 

النجاح يف الست ماعد لست نساء.«

تعمل آرليت أيضا كأستاذة جامعية يف جامعة القديس يوسف 
تأنيث  أسباب  وتفسر  فيها،  درست  اليت  اجلامعة  نفس  وهي 
ان  أالحظ  جامعية  أستاذة  »أنا  الطالبات  جبدية  أيضا  القطاع 
ما  لفرط  رمبا  الفتيات،  من  واجلدين  الناجحني  الطلبة  أغلب 
التعلم والعمل،  السابق من  التمييز ومنعن يف  الفتاة من  عانت 
هلفة  وهناك  الطالبات  من  اجلامعات  على  اليوم  هجوم  هناك 
وإصرار كبري للعلم، هناك اليوم 69 باملائة من طالب اجلامعة 
يكملن  فهن  بالليسنس  يكتفني  وال  السيدات،  من  اللبنانية 
التخصص  أجل  من  يسافرن  وبعدها  الدكتوراه.  إىل  الدراسة 

يف اخلارج. لقد تغريت العقليات اليوم يف لبنان.«

وتضيف »احلياة هي ما حتب.. أنا أحب العلم فلو ختريوني اليوم 
بني أن أذهب إىل السوق أو أقضي صباحا مع السيدات سأقول 
أني افضل ان أبقى طيلة اليوم بني الكتب ألقرأ وادرس أو أدرس 
طلبيت. كل التضحيات اليت مررت بها كانت تهون بالنسبة لي 

وكان طعمها حلو.. فقد كنت أشعر أني أحقق ذاتي.«

عندمــــا بكيـــت

قررت  اليت  آرليت  إىل  بالنسبة  سهال  املشــــوار  يكن  مل 
واألم.  الزوجة  وهي  القضاء  معهد  يف  دراستها  مواصلة 
الرابعة  السنة  يف  تدرس  كانت  وعندما  أنها  وتتذكر 
وكان  بابنتها،  حامال  وكانت  ابن  لديها  كان  حقوق 
ما  فدرست  الوالدة،  قبل  شهر  يف  للنجاح  التحضري  عليها 
اجلامعة.  يف  األوىل  وكــــانت  سنة  يف  اآلخرون  يدرسه 
لكن حتدياتها مل تكن فقــــط ايــــام الدراسة واألمومة بل 

كانت أيضا يف بداية مشوارها العملي.  

امرأة  كأول  لتنجح  آرليت  أمام  سهال  الطريق  يكن  مل 
ما  بقدر  اجتماعية  الصعوبات  هذه  تكن  ومل  قاضية 
أدخل  امرأة  أول  »كنت  القضائي  اجلهاز  داخل  كانت 
إىل »املسابقة« سنة 1973.. كنت املرأة الوحيدة مع 13 
رجال، وكنت أول امرأة ترتسم يف وظيفتها كقاضية.. 
الذي  البداية سهل فمع بداية تربصي  مل يكن عملي يف 
يصري كل ستة أشهر كان هناك زميل غري مقتنع بأن 
تكون املرأة قاضية فكان خيفي امللفات لكي يعمل عليهم 
أن  و  امرأة  بأني  يتهمين  كان  اراهم.  وال  الرجل  زميلي 
النساء ثرثرات وال جيدن كتم األسرار، وكنت أغضب. 
هلذه  استماعي  عند  دموعي  وتهاطلت  بكيت  أني  أتذكر 
فيها  أبكي  اليت  الوحيدة  املرة  هي  تلك  كانت  االتهامات. 
التمييز بيين وبني  ملاذا يظلمين وملاذا  يف حياتي. تساءلت 
زميلي حنن يف نفس املعهد ولنا نفس املستوى.« وتضيف 
»من املفارقة املضحكة أن هذا القاضي بعد احلرب األهلية 
نفسية،  طبيبة  وأصبحت  املعهد  دخلت  امرأة  من  تزوج 
اآلخر  هو  عقليته  تغريت  لقد  بزوجتهـ  يفتخر  وأصبح 

وأصبح يناديين يا »ريسة«.«

يف املقابل ال تنسى آرليت أنه ورغم وجود عقليات مل تتقبل 
من  الكثري  هناك  كان  القضائي،  اجلهاز  وسط  عملها 
رؤساء احملاكم والقضاة الذي دعموها وشجعوها وكانوا 
أن  مرة  أني  »أتذكر  النجاح.  على  وساعدوها  يقدرونها 
رتبة  له  شخص  وهو  ببريوت  التجارية  احملكمة  رئيس 
علمية مهمة جدا، كان يلوم أحد لزمالء يف مردود ملفاته 
لزميلتك  انظر  ويسأله  للنجاح  كمثل  يتخذني  وكان 

رغم أن هلا أسرة وثالثة أوالد فهي ناجحة يف عملها.«

16 كوتريــات عــدد 66 - أكتوبر/تشرين األول  - 2017



القضائية يف  العطلة  بوجودي معهم يف االعياد كان لدينا 
العطلة الصيفية فكنا خنرج معا وكان لدينا األعياد. لعل 
هذا النسق ساعدهم ايضا لتنظيم حياتهم والتفوق كطالب 
لديهم وقت للعمل وآخر للعب قضائه مع العائلة.« وتؤكد 
:«لقد ضحيت كثريا كنت أعمل كثريا يف الليل وعند نوم 

اجلميع كي أستطيع التواجد معهم يف النهار.« 

أيضا  وسعيدة  اليوم.  أبنائي  بنجاح  »سعيدة  تقول  وبفخر 
بنجاحي كقاضية أنا اليوم قاضي شرف. وعندما تقاعدت 
ممارسة  يف  اكون  ان  يف  جنحت  رائعة،  الشهادات  كانت 
املهنة بعدل رغم اختالف الطوائف واملذاهب يف لبنان، عملت 
2015 ، ومل أضع راسي ليوم على  1973 إىل  42 سنة من 
ألني  أكثر  تقدمت  أكون  ال  قد  يؤنبين.  بضمري  املخدة 
مهنيت  ومارست  السياسية  واملناصب  الوساطات  رفضت 
يف  مرفوع  وراسي  تقاعدت  واليوم  وقناعاتي.  القانون  حسب 

بلد صغري يعرف اجلميع.«

االستمتــــاع  حتــــــــاول  اليوم  أنها  القــــاضية  وتعتبــــــــر 
األحفاد  مع  وقت  أكثر  وإمضاء  واملطــــالعة  بالقراءة 

وتعويــــــــض ما فقدته ســــــــابقا. 

آرليت اليوم رغم تقاعدها فهي مازالت تعمل وتتعلم وحتاول 
أستاذة  فهي  اجلديدة  لألجيال  احلياة  يف  رسالتها  مترير 
العمل  قانون  تدرس  بها   درست  اليت  اجلامعة  يف  جامعية 
والضمان االجتماعي، وهي عضو يف حزب التيار احلر، وهي 
الفقريات  الفتيات  تعلم  املرأة  رئيسة مجعية خريية إلمناء 

l التمريض وأعمال أخرى

كان  حيث  اجلزائي  القضاء  يف  آرليت  تعمل  مل  املقابل  يف 
خيشى على السيدات مقابلة اجملرمني والقتلة والسفاحني، 
لذا مت منعهن سابقا من هذا االختصاص. لكن دخلت املرأة 
»أصبحت  مكان  كل  يف  متقدمة  أماكن  لبنان  يف  مؤخرا 
القاضية  للمرأة  فتحت  قد  االبواب  كل  أن  اليوم  مقتنعة 
عالقة  هلا  الكربى  مراتب  الثالث  فقط  وبقيت  لبنان.  يف 

بالسلطتني التنفيذية والتشريعية وهي سياسية.«

بين المسؤولية »مشعل« واالبناء

يف  األشياء  من  الكثري  تنسوا  أن  عليكم  يفرض  »القضاء 
املهنة  ومتارسوا  تنجحوا  حتى  بها  تضحوا  وأن  حياتكم 
قاهلا  اليت  الكلمات  هي  تلك  اجملتمع.«  وحيرتمكم  بشرف 
عميد الكلية اليت درست فيها بعد مجعنا يف أول أيام دراسيت 
بعمل  يؤمن  ومتفتحا  منضبطا  شخصا  كان  اجلامعية، 
اجلامعة  يف  نساء  مخس  »كنا  وتضيف  ويشجعنا..  املرأة 
وكان حيملنا مسؤولية األجيال القادمة قال لنا إذا جنحتم 
فستكون  فشلتم  وإذا  لبنان  نساء  كل  إىل  الباب  ستفتحون 
آخر دورة تدخل فيها إىل املعهد السيدات )تضحك يف سعادة( 
ما  أن هناك  أعتقد  للقاضيات.. ال  الطريق  وجنحنا وفتحنا 

ميكنه أن يقف أمام املرأة اليت هلا كفاءة ونزاهة اليوم.«

قال  الذي  للعدل  السابق  لوزير  تصريــــح  إىل  وتستنــــد 
الشباب  من  جدية  وأكثر  رشــــوة  أقل  القاضية  املرأة  »إن 

ومستقلة عن السياسة.«

وتفتح  جناحها  وتثبت  متفوقة  قاضية  لتكون  حلمها  بني 
على  كان  وزوجة  كأم  مسؤولياتها  وبني  للنساء،  الطريق 
أعمل  كنت  كثريا  عملت  »لقد  بالكثري  التضحية  آرليت 
أستطيع  حتى  باليوم،  ساعة   18 طيلة  طويلة  لسنوات 
وأذهب  باملنزل  واعتين  املدارس  إىل  ليذهبوا  أبنائي  جتهيز 
أنا إىل قصر العدالة وأتوجه إىل اجلامعة يف املساء، ثم اعود 
مسرعة ألقوم بغسل األوالد واستحمامهم ثم تقديم العشاء 
واالشراف على دراستهم ووضعهم يف السرير للنوم. بعد كل 
واشتغل  الثانية  حتى  ألدرس  مكتيب  إىل  أدخل  كنت  هذا 
املشوار  كان  النسق.  نفس  يف  املوالي  اليوم  يف  ألستيقظ 
صعب جدا. تقول ابنيت أني حرمتهم من وجودي أكثر من 
اللعب ومن الفرجة معهم يف التلفاز، لكن مل يكن لدي الكثري 
شيء  كل  عوضت  لعلي  بواجباتهن  قمت  لكين  الوقت،  من 
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ومل  سبب  ألي  عليه  حمجورا  أو  معتوها 
يرفع احلجر عنه.

 49 رقم  الالمركزية  قانون  حيد  ومل 
القاعدة  عن   13 املادة   2015 لسنة 
على  الشروط  نفس  وضع  عندما 
السجناء  حيرما  مل  القانونان  الناخب. 
يتعارض  الذي  األمر  املشاركة،  حق 
عدد  أكرب  إشراك  يف  الدولة  توجه  مع 
املقبلة،  االنتخابات  يف  املواطنني  من 
اإلنسان  حقوق  جمال  يف  الناشطة  وفق 

فاطمة الدباس.

املشاركة  علي  فاطمة  السجينة  وتأمل 
وجمالس  البلدية  االنتخابات  يف 
احملافظــــات لدعم زوجهــــا الـذي خيوض 
االنتخابات البلدية يف منطقة وقاص يف 
من  ووقــــاص  الشمــالية.  األغــوار  لــــواء 
احلكومة  صنفتها  اليت  املــناطق  ضمــن 
الفقر  جيوب  ضمــــن  من   2010 عام 
واليت تقــول فــــاطمة إنهــــا حبــــاجة إىل 
التحديدات  ملواجهة  مضاعفة  جهــــود 

اليت تواجــــــه املنطقــــة.

السعيد واحدة من )451( سجينة أردنية 
يف  والتأهيل  وإصالح  مراكز  يف  تقبع 
ويوجد  حبقهن،  أحكام  بانتظار  األردن 
 255 )451( سجينة منهن  السجون  يف 
ترتاوح أعمارهن ما بني 18 اىل 30 عاما 
 20 أعمارهن بني  75 سجنية ترتاوح  و 

اىل 40 عاما.

من  ومثيالتها  السعيد  مينع  شيء  ال 
على  وحنن  االنتخابي  حقهن  ممارسة 
يف  اململكة  تعرفها  انتخابات  أول  أبواب 

إطار اجملالس احملافظات.

واالتفاقيات  يتناغم  األردن  فدستور 
حيرم  وال  عليها  صادق  اليت  الدولية 
يسلط  وال  احلق  هذا  من  السجينات 

عليهن عقوبتني يف ذات الوقت. 

لسنة   41 رقم  البلديات  قـــانون  وينص 
أردنــــــي  »لكــــل  بأن   39 الــــمادة   2015
أكمــــل الثــــامنة عشــرة سنة من عمره 
احلق يف انتخــــاب رؤساء وأعضاء اجملالس 
واجملالس احمللية«. كمــــا حرم يف نفس 
املادة من كــــان حمكومــــا باإلفالس ومل 
أو  جمنونــــا  أو  قــــانونيا  اعتباره  يستعــــد 

سجينات يتمنين االنتخاب 
لكـن القضبــان تمنعهـن

فــي األردن : االنتخــاب حـق دستـوري هـل يملكــه السجيــن؟  

شهر  من  عشر  اخلامس  الصرب  بفارغ  السعيــــد  عــــائشة  اخلمسينيــــة  تنتظــــر،  زنزانتهــــا  يف 
منطقة  يف  بها  اتهمت  قد  كــــانت  سرقة  قضية  يف  إدانتها  أو  برباءتها  احلكم  نطق  أغسطس 

األغوار الشماليــــــــة يف اربد باململكــــــــة األردنيــــة اهلامشيــــــــة.
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خمالفة  باالنتخاب  السجناء  مشاركة 
ألحكام الدستور ألن الدستور ينص على 
»أن األردنيني سواء أمام القانون ال متييز 
بينهم يف احلقوق والواجبات« ، وال يوجد 
مشاركة  دون  حيول  القانون  يف  نص 
الناخبني حتى باألحكام الصادرة عليهم 
حبسب النائب احملامي صاحل العرموطي. 

ومن األوىل، حسب العرموطي أن يوضع 
االصالح  مراكز  يف  لالقرتاع  صندوق 
والتأهيل وعلى اجلهات الرمسية تأمني 
ذلك، مناشدا اهليئة املستقلة أن متارس 
اجلهات  تلك  من  الطلب  يف  صالحيتها 

بتخصيص مراكز خاصة. 

موقوفون  أشخاصا  هنالك  أن  ويضيف 
واملتهم  أحكام  أية  حبقهم  تصدر  ومل 
لوجود  إضافة  إدانته،  تثبت  حلني  بريء 
يشكل  ال  وهذا  إداريا  موقوفني  أشخاص 
حقهم  ومن  باآلالف.  وأعدادهم  جرمية 
يف  توجد  أمساءهم  أن  علما  االنتخاب 
الدوائر  يف  الناخبني  جداول  كشوفات 
عائقا  يشكل  ال  مما  هلا  يتبعون  اليت 

أمامهم سوى األمور التنظيمية.

عقدها  تدريبية  دورة  اطار  يف  املقال  هذا  اجنز 
واإلعالميني  لإلعالميني  »كوثر«  مركز 

باألردن )جويلية/يوليو 2017( حول 
»دور اإلعالم يف تعزيز مشاركة النساء

يف االنتخابات البلدية«

بسبب  سجنت  اليت  فاطمة  وتتمنى 
التنمية وتراكمت  قرض من صندوق 
أقساطه دون اإليفاء بالدفع، أن متنحها 
للمشاركة  الفرصة  املعنية  اجلهات 
خصوصا أنها قادرة على حشد املؤازرين 

لصاحل زوجها.

الشروط  عليه  تنطبق  مواطن  »ولكل 
والسياسية،  املدنية  حقوقه  ميارس  أن 
فالسجني إذا أراد الرتشح عليه أن حيضر 
وأن  خروجه  بعد  حمكومية  عدم  شهادة 
يشرتط  فال  الناخب  أما  اعتباره،  له  يعاد 
واألهلية  القانوني  السن  سوى  عليه 
أن  إال  الدباس.  الناشطة  العقلية« حسب 
ما يعيق منح السجناء حق التصويت كما 
ترى الدباس، هو صعوبة وجود صناديق 
يف مراكز التوقيف ووجود جلان مراقبة 
أو نقل كل سجني إىل مراكز االقرتاع 

مع توفري احلماية واألمن.

جملس  مستشار  إليه  أشار  ما  وهو 
القانونية  الشؤون  ومدير  املفوضني 
حممد  لالنتخاب  املستقلة  اهليئة  يف 
السجناء  »بأن  أكد  الذي  القطاونة 
يف  املشاركة  هلم  حيق  ال  والسجينات 
العملية االنتخابية لعدم توفر مراكز 
إضافة  التوقيف،  أماكن  يف  لالقرتاع 
 4 تغطي  اللوجستية  اإلمكانات  أن  إىل 

ونصف مليون مواطن أردني«.

املعنية  للجهات  ميكن  دولية،  مناذج  ويف 
بها  قامت  اليت  اإلجراءات  من  االستفادة 
السجناء  بتصويت  ستسمح  اليت  املغرب 
اجلماعية  االنتخابات  يف  العام  هذا 
يف  السعودية  منحت  كما  والتشريعية، 
السجناء   2011 عام  البلدية  االنتخابات 
نيابة  شخص  بتفويض  التصويت  حق 
عنهم، وقد تتطور مستقبال إىل تصويتهم 
 2010 عام  بريطانيا  ومسحت  مباشرة. 
جرائم  يف  املدانني  -عدا  السجناء  جلميع 

خطرية- بالتصويت يف االنتخابات.

على  املسجلة  العقوبة  تسقط  »وال 
السجناء ممارسة حقهم االنتخابي، فهذا 
تهتم  أن  احلكومة  وعلى  دستوري  حق 
الدستور  يف  نص  بوضع  سواء  باألمر 
تقول  كما  لالقرتاع«  أماكن  توفري  أو 

احملامية عبري الرشدان.

وقد خيلق اجلدل الواسع اآلن فرصة يف 
االنتخابات،  حق  السجناء  ملنح  املستقبل 
من  املوقوفني  القانون  حيرم  ال  حيث 

االقرتاع حبسب القطاونة.

يعترب  الذي  األردني  الدستور  إىل  واستنادا 
مجيع املواطنني سواء دون متييز، اعترب رئيس 
اجلمعية األردنية حلقوق االنسان الدكتور 
مواطنا  يبقى  املواطن  »بأن  صويص  سليمان 
ويفرتض  اإلصالح  مراكز  داخل  كان  وإن 
مواطن  كأي  االنتخابي  حقه  ميارس  أن 

يعيش حبرية خارج القضبان«.

هو  والتنظيمي  اإلداري  اجلانب  أن  إال 
مشاركة  إعاقة  يف  سببا  يكون  قد  الذي 
صخر  احملامي  يرى  كما  السجناء 
اخلصاونة، الذي اعترب »أن أمر املشاركة 
والتنظيمي  اإلداري  التنسيق  إىل  يعود 
ومراكز  لالنتخاب  املستقلة  اهليئة  بني 
االصالح والتأهيل فيما إذا كانت هنالك 
حسن  لضمان  ال  أم  للمشاركة  إمكانية 
عدم  يعد  قد  حني  يف  االنتخابات«.  سري 



20

املسلوبة،  بحقوقها  للمطالبة  اليمنية  املرأة  دفع  يف  هذا  كل  ساهم 

والخروج إىل الساحات واملشاركة يف كل الفعاليات الثورية، للمطالبة 

يف تغيري الصورة النمطية التي تم حبس املرأة فيها زمنا طويال. 

يف  الساحات  يف  فعال  حضور  اليمنية  للمرأة  كان  سبق  ما  عىل  بناء 

وإب  عدن  مثل  الجمهورية  محافظات  معظم  يف   2011 أحداث 

املثال  سبيل  فنجد عىل  وتعز،  وذمار  والحديدة وصنعاء  وحرضموت 

وليس الحرص الناشطة برشى املقطري قائدة لساحة اإلعتصام »ساحة 

الحرية« يف تعز، والناشطة توكل كرمان قائدة لساحة التغيري يف صنعاء.

منذ2011؟  الدميقراطي  االنتقال  عملية  اليمنية يف  املرأة  دور  ما هو 

إىل أي مدى أثرت املرأة اليمنية يف مسرية األحداث التي شهدها العام 

2011 وما بعدها؟ ماهي إسهامات وجوانب املشاركة للمرأة اليمنية يف 

أحداث 2011؟ما هي املكاسب التي حققتها املرأة اليمنية بعد 2011؟ 

والتحركات  األنشطة  تواجه  التي  والتحديات  املعوقات  أبرز  وماهي 

النسوية يف اليمن ضمن دائرة الحراك االجتامعي والسيايس؟

حىك التاريخ قبل اإلسالم أن هناك كثري من النساء اليمنيات كانت لهن أدوار بارزة فعالة ومتميزة يف اليمن أمثال امللكة بلقيس ملكة 

سبأ، التي مارست أول دميقراطية يف التاريخ اليمني، وكانت من أبرز الشخصيات يف ذاك الزمان ولها مكانة عظيمة، وذكرتها الكتب 

الساموية كملكة حكيمة رشيدة مقتدرة وهي التي قالت )يا أيها املال أفتوين يف أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون(. وكانت 

تأمر فتطاع. ومن أهم أعاملها العمرانية الذي أقامت مجدها ترميم سد مأرب العظيم. 

وكانت  الصليحية،  أحمد  بنت  أروى  السيدة  وبرزت  اإلسالم  جاء 

وحسن  عقلها  ورجاحة  الفاضلة  األخالق  من  كبري  قدر  عىل 

تدبريها والخربة الواسعة واملعرفة الفائقة بأحوال الناس، كل ذلك 

ساعدها عىل إدارة شؤون البالد يف الظروف السيئة التي أحاطت 

وإنشاء  املعامري،  والبناء  والزراعة،  الفتاه،  بتعليم  واهتمت  به، 

بني  الخالفات  وحل  السيايس،  االستقرار  عهدها  وساد  املدارس، 

العشائر ورسخت مبادئ التسامح.

السيايس  الجانب  يف  ملحوظ  تدهور  يف  اليمن  عاشت  ولقد 

واالقتصادي واألمني. ونتيجة للوضع املرتدي للمرأة اليمنية اجتامعيا 

وعلميا وثقافيا وسياسيا، كان لذلك وقع كبري عىل حفيدات بلقيس 

وأخالق  رشيدة  حكمة  من  لديهن  مكبوت  هو  ما  حرك  وأروى، 

فاضلة ورجاحة العقل وحسن التدبري وحبهن للمشاركة السياسية، 

ذو  القبيل  اليمني  املجتمع  عليهن  فرضه  ملا  رفضهن  إىل  إضافة 

الثقافة التقليدية املحافظة والعقول الذهنية املتحجرة من الذكور. 

دور المرأة اليمنية في
االنتقال الديمقراطي
منـــــذ 2011         
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يف العام 2016 وتم تعيني سفريات لليمن يف هولندا، وبولندا، وروما.

ويكشف ضعف متثيلية النساء، عن وجود معوقات وتحديات ماتزال 

الحراك  دائرة  ضمن  اليمن  يف  النسوية  والتحركات  األنشطة  تواجه 

االجتامعي والسيايس عىل غرار قصور الوعي الثقايف والفكري وضعف 

القبلية  والعادات  األعراف  سيطرة  اليمنية،  للمرأة  السياسية  التنشئة 

التي تنعكس يف جعل املجتمع مجتمعا ذكوريا، تفيش األمية يف ظل 

ذلك  إىل  إضافة  ننىس  وال  اليمنية.  للفتاة  التعليم  فرص  محدودية 

محدودية العنارص القيادية الفاعلة من النساء اللوايت ميكن أن يتزعمن 

مواقف  لها  أصولية  وجامعات  دينية  تيارات  وبروز  التغيري،  ريادة 

اليمنية  مناهضة وغري محفزة ملشاركة املرأة، ومحدودية قدرة املرأة 

مع  التنسيق  آليات  تفعيل  أحداث 2011 عىل  مجريات  املشاركة يف 

التي  اإلشكالية  عىل  عالوة  والدويل.  اإلقليمي  املستوى  عىل  نظرياتها 

أعقبت مرحلة انتهاء مؤمتر الحوار الوطني الشامل ودخول األطراف 

اليمنية يف رصاع سيايس كبري تخللته حروب داخلية وخارجية، حول ما 

سيتم عكسه يف مسودة الدستور اليمني الجديد، ما أدى إىل تجميد 

الحديث عن تنفيذ أي استحقاقات للمرأة اليمنية.

وتفعيل  املرأة  حقوق  مجال  يف  مسبوق  غري  حراكا  اليوم  نعيش 

السخرية  فحديث  والثقافية.  واالقتصادية  السياسية  مشاركتها 

من  أصبح  حيث  اآلن،  كذلك  تعد  مل  ملشاركتها  الشديدة  واملعارضة 

التنموية كقوة  الخطط  إىل حسابات  املرأة  إضافة  الحكومة  أولويات 

منتجة ومساهمة يف صنع النهضة اليمنية سواء بطرح مرشوع )الكوتا( 

النسائية وتطبيق مخرجات مؤمتر الحوار الوطني الشامل التي تكفل 

للمرأة إثبات وجود فعيل مؤثر. 

وإن دور املرأة يف االنتقال الدميقراطي يف اليمن يحتاج إىل العديد من 

املتطلبات األساسية، ومنها العمل عىل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني 

مجلس  قرارات  وتفعيل  اليمنية،  املرأة  بحقوق  يتعلق  فيام  الشامل 

أكرث يف دوائر  املرأة حضورا وفاعلية  املرأة، ومنح  األمن حول حامية 

صنع القرار ويف الهيئات الحزبية ودعم تسلم النساء مواقع إدارية عليا 

يف مختلف املؤسسات الحكومية.

لذا ميكن القول إن االنتقال الدميقراطي الذي ملسته املرأة خالل بضع 

سنني ليس كافيا لرتسيخ الدميقراطية، ولكنه عمل نقلة نوعية كخطوة 

الذي  السؤال  لكن  املنشودة.  أهدافها  تحقيق  إىل  ستوصلها  إيجابية 

ميكن طرحه هو : ماذا بعد املرحلة االنتقالية، ومتى ستتحقق للمرأة 

اليمنية كامل حقوقها التي تنشدها ونصت عليها الترشيعات املحلية 

والدولية املنارصة للمرأة؟

مشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل

ووفق   ،2011 بعد  حدث  أهم  الشامل  الوطني  الحوار  مؤمتر  يعترب 

الفنية  اللجنة  تشكلت  املؤمتر،  يف  املرأة  بحضور  املرتبطة  املتغريات 

مبوجب قرار رئايس يف 14 يوليه 2012 لإلعداد والتحضري للمؤمتر. وكان 

عدد املشاركني يف اللجنة الفنية 25 شخصية ميثلون القوى السياسية 

ومنظامت املجتمع املدين والشباب، بينهم 5 نساء بنسبة %20. تشكل 

املرأة  الشامل من 565 عضواً، تضمن مشاركة  الوطني  الحوار  مؤمتر 

اللجان  انتخابات  يف  ملحوظا  تفوقا  النساء  وحققت   .30% بنسبة 

الفرعية التسع يف مؤمتر الحوار الوطني الشامل، حيث فازت امرأتان 

برئاسة لجنتني وهام لجنة الحقوق والحريات برئاسة الكاتبة املعروفة 

أروى عثامن، ولجنة قضية صعدة برئاسة األديبة نبيلة الزبري.

وبناء عىل مخرجات مؤمتر الحوار الوطني، صدر يف 18 مارس 2014 

قرار جمهوري يقىض بتشكيل لجنة صياغة دستور البالد، ومن بني 17 

عضوا تم ترشيح 4 نساء مينيات لتمثيل املرأة اليمنية يف هذا العمل 

السيايس الكبري، وألول مرة يحدث يف تاريخ اليمن أن تشارك املرأة يف 

صياغة دستور اليمن.

المشاركة السياسية للمرأة اليمنية بعد مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل 

أن حضور  نرى  الشامل،  الوطني  الحوار  مؤمتر  إىل مخرجات  استنادا 

املرأة يف الحياة السياسية ما زال ضئيال. ففي 7 نوفمرب 2014 تشكلت 

حكومة الرشاكة الوطنية، وحصلت املرأة عىل ثالث وزارات. ويف 4 أبريل 

جديدة، حصلت  حكومة  بتشكيل  دغر  بن  عبيد  أحمد  كلف   2016

االجتامعية  الشؤون  ووزارة  العدل،  وزارة   : وزارتان  عىل  فيها  املرأة 

الدبلوماسية  التعيينات  يف  حقهن  النساء  بعض  أخذت  كام  والعمل. 
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This is demonstrated by international 
experiences, which aim to achieve women’s 
economic and social empowerment and to 
guide domestic policies from within to be 
more effective in achieving the principles 
of gender equality, but they are not 
budgets specific to women. 

They also do not require an increase 
in expenditure, but rather setting new 
priorities, equitable redistribution of the 
local budget, while taking into consideration 
the equality between men and women. 

They may require making special 
measures targeting both women and 
men as required by the gender needs.

Effective funding for equality

In the view of trainer Aisha Belhassen, 
with the adoption of a gender-responsive 
budget, the effectiveness and efficiency 
of the financing of equality needs to be 
checked, i.e. noting any improvement 
in the extent of the disparities between 
men and women in a particular land area, 
while proving that the appropriations have 
already reached the target group and that 
the latter is satisfied with what has been 
achieved. Then, one can talk about an 
effective funding for gender equality “.

Belhassen adds that decentralization is a 
system that has been created to “ensure 
the development of local communities 
established by the constitution.  The 
budgets of these groups should be 
adopted on the basis of gender equality 
through a comprehensive and horizontal 
approach that takes into account the 

gender approach in all stages of 
development policies and at all levels 
of organization and all aspects of 
the programs, projects and activities 
regionally and locally.

“Women’s involvement in all development 
policies and programs is a necessity”

On the role of women in public policies, 
the expert on gender - responsive 
budgeting emphasizes that “the essential 
and important role women play in 
managing public affairs cannot be ignored 
and their full involvement in all areas must 
be ensured to achieve integrated and 
sustainable local development in all areas. 

This is done by mainstreaming gender 
approach and equality in all public 
policies and development programs at 
all levels from the stage of policy-making 
and drawing up development programs 
to their implementation, follow-up and 
control. Its role includes defining the 
project, its planning, implementation, 
follow-up and evaluation. “

Gender-sensitive public policies 
“Key to Development”

Magistrate Aisha Belhassen said: “we have 
been used in the past to public policies 
that are not gender-sensitive. They are 
simply spending money and public funds 
and deviating from their goals. 

If public policies are not gender-sensitive, 
they will not make progress or improve 
the living conditions of Tunisians. 

Indeed, gender-sensitive policies are 
critical to development in regions.

Therefore, in developing a gender-
responsive local budget, gender 
disparities must first be identified and 
positive and specific measures taken in 
a manner that responds to the needs 
of residents in the municipal, regional 
or district or national areas to reduce 
disparities between men and women. “

Simplification of decentralization 
and gender-responsive local 
budget

The training also aims at simplifying the 
concepts of local budgets by presenting 
their funding and mechanisms of 
institutional and civil control as well 
as introducing the concept of gender-
responsive local budgets through the 
approach of successful international 
experiences in the field and adjusting 
them to the Tunisian context, while 
highlighting the reality and challenges 
of the gender-responsive budgets of the 
local authorities in Tunisia according to 
the specificities of the regions.

Participants in the training workshops 
adopted simplified examples such as 
the National Program for Reduction of 
School Dropout which features clear 
disparities among various parts of the 
Republic, The National Program for 
Rural Women, the National Program 
for Drinking Water Supply, the 
National Program for Rural Tracks, the 
implementation of which will change 
the lives of women and men in rural 
areas in accessing school and work 
and decision-making and bringing 
services closer to them.

Budgets not specific to women

Aisha Bellhassen, a gender-responsive 
budget expert and trainer of 
participants in these workshops said 
“the gender-responsive budget is a 
budget aimed at eliminating all forms 
of discrimination against women. 



كوتريــات عــدد 66 - أكتوبر/تشرين األول  - 232017

The purpose of decentralization in 
its new constitutional concept is to 
directly involve citizens in the political 
and development programs at the 
local level with the aim of establishing 
participatory democratic rule and 
strengthening the foundations of local 
democracy, in accordance with the 
provisions of the new constitution.

The Tunisian State has embarked on 
integrating the gender approach into 
the budget during the preparation 
process of the Development Plan 2016-
2020. 

This is in line with the major reforms 
adopted in the area of public finance, 
especially the adoption of the budget 
by objectives methodology, which is an 
important and appropriate opportunity 
to adopt the gender approach. 

The gender-responsive budgeting is 
the cornerstone in drawing up and 
implementing development policies 
incorporating a gender approach and 
ensuring equality between men and 
women in development.

media in the governorates of Gabes 
and Gafsa to introduce the elected local 
councils, their composition and powers, 
the local government mechanisms 
approved by the Constitution and the 
draft local authorities’ code.

This is to mainstream the concepts of 
decentralization and local government, 
while raising awareness of the 
importance of mainstreaming gender 
in the local government system and 
highlighting the role of women in 
decision-making in the expected 
municipal and local elections.

Under the provisions of Chapter VII of the 2014 Constitution, and as the local authority is the closest 
administrative authority to citizens and since it represents the central authority in a certain land 
area, the decentralization system in Tunisia has been enshrined in the Constitution. 

The system consists of three categories of elected local councils, namely, municipal and regional 
councils and district councils, and is based on the principles of election and free management. The 
councils enjoy legal personality and administrative and financial independence.

Gender-responsive budgeting: 
fair redistribution of the budget to 
achieve development and equality

In CAWTAR’s workshops for journalists and civil society activists in Gafsa, Bizerte and Gabes :

Souhir Chaabani - CAWTAR

Training workshops for Bizerte, 
Gafsa and Gabes activists

In this context, the Center of Arab 
Women for Training and Research 
(CAWTAR) implemented the project 
“Women’s Participation and Media, 
Basis for Better Local Governance” in 
partnership with the Spanish Agency for 
International Cooperation to strengthen 
women’s participation and the media 
in protected policies and public affairs 
management in the governorates of 
Bizerte, Gafsa and Gabes.

Under the Partnership Program, CAWTAR 
organized a series of training workshops 
for representatives of civil society and 
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Mrs. Widad addressed the Tunisian women 
achievements in the different sectors and from all the 
Tunisian cities “Women should be well represented in 
the TV programs as decision makers, business owners, 
ministers, etc. Tunisia has many female entrepreneurs 
who succeeded in developing their small enterprises 
to regional projects and organizations not only in 
Tunisia but in other African countries. Therefore, 
media in all its forms should be presenting all these 
success stories to give hope to the Tunisians and 
contribute in achieving equality”.

“Detect Tax Evasion, In Return Improve The 
Public Services”

She also highlighted the role of media and other 
governmental authorities in detecting tax evasion, 
improving compliance and enhancing tax rules.

She added that the government should raise 
awareness of tax payment and impose sanctions to 
the evaders; in return it should improve the public 
services as education, healthcare, transportation and 
infrastructure.

Contribution To Women Economic 
Empowerment

Mrs. Bouchameoui noted that through her presidency 
of the Tunisian Union of Industry, Trade & Handicrafts 
(UTICA), she tries to be a role model to the Tunisian 

women. Moreover the UTICA aims at integrating 
women from all the Tunisian cities and regions in the 
economic life. Also, it aims at empowering women 
in trade and industrial unions and creating new 
opportunities for female business owners.

“Stop Doubting Investors” 

She stressed that we should stop doubting 
organizations owners and investors as it raises fears 
and impedes their abilities to launce projects.

Mrs. Bouchameoui “Member In The European Center 
For Peace And Development”

When asked about her winning of the Novel Prize for 
national dialogue, Mrs. Bouchamawi expressed that 
the prize paved the way for her membership in the 
European Center for Peace and Development (ECPD) 
in Belgrade and enhanced the political and academic 
status of Tunisian women as influential decision 
makers.
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WOMEN ECONOMIC EMPOWERMENT, 
TAX EVASION AND MEDIA ROLE

Many Obstacles Facing Women Business 
Owners

“Tunisian women have enjoyed many rights and 
freedoms since Habib Bourghuiba era in 1956; these 
rights were enacted in the Tunisian constitution of 
2014” Mrs. Bouchamawi said.

She pointed out that upon a survey conducted by the 
international labor office, it is estimated there are 
10000 female business owners in Tunisia. Women’s 
contribution in the economic sector is limited because 
of different reasons.

She mentioned the absence of encouraging environment 
for women to have their own enterprises and that 
“Many women lack will and persistence to start their 
own business, additionally the ambitious women who 
initiate small enterprises face difficulties as the ability 
to get fund, bureaucracy and administrative barriers. 
Nevertheless, women are usually the ones responsible 
for the household and most of them are afraid not to 
succeed in achieving a work-family balance”.

Mrs. Bouchameoui addressed the education as “a key 
factor in enhancing the gender-gap in the economic 
sector since the educational system in Tunisia does 
not match with the labor market needs, nevertheless 

women are oriented towards specific professions 
to be doctors, teachers and lawyers however, they 
are recently integrated in the technological sector. 
Thus, the government should consider reforming the 
educational system upon the new variables, launching 
new fields and innovative projects and eliminating the 
gender-specific jobs culture”.

“Media Should Focus On Women Successes”

“Media is the fourth power thus it should be focusing 
on women successes and achievements in politics, 
sports, business and culture instead of highlighting 
the negative aspects” said Mrs. Bouchamawi.

The President of the Tunisian Union of Industry, Trade & Handicrafts (UTICA) Wided 
Bouchameoui received an interview on November 7, 2017, with the Center of Arab Women 
for Training and Research (CAWTAR) to discuss the role of women small businesses-owners 
and the barriers hinder Tunisian women’s integration in the economy.

WIDED BOUCHAMEOUI 
PRESIDENT OF THE TUNISIAN UNION OF INDUSTRY, TRADE & 
HANDICRAFTS (UTICA) AND MEMBER IN THE EUROPEAN CENTER 
FOR PEACE AND DEVELOPMENT

Sohila Mohamed / Lobna Najjar  - CAWTAR



The conference brought partners 
from Associations sector, Tunisian 
administration, researchers and national 
institutions to learn from the diversity of 
experiences.

Participants in the opening of the 
conference agreed that “men have a 
better shot at leadership positions in 
business and politics”, and there was a 
consensus, that “women are qualified 
and equally to men but many barriers still 
persist”.

It also helped to estimate that Tunisian 
women indistinguishable from men on 
keys leadership traits such as intelligence 
and capacity for innovation, with many 
saying “they’re stronger than men in 
terms of being compassionate and 
organized leaders”.

in the social and political life of their 
country such as Difficulties to finance, 
Instability of political climate, Corruption 
and especially Men Egoism.

In the same context, participants 
insisted that the statistics should inspire 
today’s female entrepreneurs to grab 
hold of the opportunities, continuing the 
momentum and proving that women 
can be valuable assets in the business 
world.

They approved also that female 
entrepreneurship is booming today and 
it is certainly head in the right direction 
but female founders still have a long way 
to go to make a large economic impact.

The second Session presented six 
honorable examples for the Tunisian 
women, prove that “Nothing is 
impossible for the Tunisian woman”.

Six success stories full of determination, 
challenge and ambition despite 
difficulties and obstacles they faced. 

What we have here is a framework 
to look forward developing Female 
Entrepreneurship and Leadership in 
Tunisia and all Arab countries to continue 
what CAWTAR started from 1993 l

The keynote Speech was about the 
success story of the guest of honor 
Professor Selima Ahmad president and 
founder of the Bangladesh Women 
Chamber of Commerce and Industry 
(BWCCI). 

Professor Selima Ahmed presented her 
own entrepreneurship concept which is 
“To create the way to save life, to boss 
your life and to create a job for yourself 
and for others and all things can be done 
with trust”.

The first Session was about results of 
studies on women’s entrepreneurship. 
The Statistics presented that Tunisian 
entrepreneur women face challenges 
and obstacles of all kinds that hinder 
the growth of their businesses and also 
prevent them from participating more 

Nothing is impossible
for the Tunisian woman

Entrepreneurship and Women’s Leadership, held September 15th 2017 by 
the Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR) and the 
Center for International Private Enterprise (CIPE).

This day was about Women in Leadership Today in Arab countries and 
especially in Tunisia. It was dedicated to an exchange fruitful between 
the guest of honor Professor Selima Ahmad the president and founder of 
BWCCI, and the women participants on the obstacles and opportunities 
that exist on good practices, edifying examples of female success share 
their experiences, to learn from each other and debating women’s 
leadership in the future.

Entrepreneurship and Women’s Leadership:
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Souhir Chaabani - CAWTAR



This issue has come up this time with portraits of 
leading women in various fields: justice, investment 
and enforcing peace and security ... This refers to the 
diversity of the social roles played by Arab women in 
various fields and the progress made by their status and 
conditions to which have undoubtedly contributed the 
legislation systems and legal mechanisms that have kept 
promoting the rights of Arab women.

This issue’s interview with Lebanese lawyer and 
human rights activist Manar Zuaiter presents the idea 
of implementation of Resolution 1325 on security 
and peace in relation to the institutional, political and 
social environments and the situation of women in 
the Arab region in the light of the instability and the 
growing risks of terrorism and armed conflicts here 
and there.

Other articles dealt with issues related to the conditions 
and issues of women in a number of Arab countries, such 
as the importance of Resolution 1325 to protect women 
and girls during periods of conflict and peace and their 
access to justice, the right of female prisoners to vote in 

Jordan and the reality and situation of women six years 
after the Yemeni revolution.

This issue also highlights some of the programs 
implemented by CAWTAR within the framework of 
its work “Arab Women and the Media”: “Women’s 
Participation and Media: A Basis for Better Local 
Governance” and “Enhancing Women’s Presence in 
Media at the Local Level”. 

These are programs that contribute to the development 
of equal participation of women in public and political 
life nationally, regionally and locally, where the media, 
especially the local media, play a key role in producing 
gender-sensitive media content and supporting women’s 
participation in political and civil life.

CAWTAR Center aspires to keep the Cawtaryat Newsletter 
a platform that goes beyond defining the Center’s 
programs and activities to further discuss women’s 
issues and keep pace with the Arab countries’ mobility 
in relation to them l

This issue of “Cawtaryat”, which we have 
chosen to make it general rather than 
centered on a topic covered by CAWTAR, 
reflects the reality and prospects of the 
situation of Arab women. 

It also focuses on the obstacles and challenges 
that still limit the fair participation of women 
in various fields.
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Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director

The changes underwent by the Arab 
region in recent years have imposed 
the concept of development and 

partnership in the governance of local 
affairs as a pillar of political, economic, 
social and cultural reform.

This is an incentive for the promotion 
of participatory democracy in the 
management of local affairs in order to 
achieve better development outcomes 
that benefit all groups and communities, 
women and men.

It cannot be considered that there is a 
consistent approach to building a real and 
effective decentralization system in most 
Arab countries. It is rather a response to 
the requirements of a will or to regional 
and local demands and pressures or other 
criteria, whether national or ethnic. 

An analysis of the situation in the 
region shows that there is a difference 
in the pattern of changes according to 
indicators of the maturity of the community 
environment and the effectiveness of 
civil society organizations, as well as the 
extent of interest in the involvement of 
women and youth in the formulation of 
policies and development plans.

Indeed, local development policies require 
further promotion of women’s access to 
the privileges of decentralization policy, 
including the legal and legislative aspects, 
cultural and social foundations, economic 

foundations, the political boldness of 
actors among political parties and political 
decision makers, civil society structures 
and the media.

However, an examination of the impact of 
local development and decentralization on 
the situation and roles of women reveals 
many difficulties and challenges related 
to decentralization on the one hand and 
gender mainstreaming on the other. 

One of the challenges is related to 
decentralization in general and to gender. 

With regard to decentralization, the 
decline in social and economic conditions 
has made decentralization limited to the 
field of public services without clearly 
covering decision-making and the 
participation of citizens from the drafting 
to the implementation stages. 

With regard to gender, a frivolous and 
unequal treatment of women is recorded 
at various levels and stages, as well 
as the weak character of the laws and 
decrees determining the nature of the 
policy of decentralization, which makes 
them inconsistent and even contradictory.

Within this context, civil society 
organizations and the media have a central 
role in promoting women’s participation in 
the comprehensive development process 
and working to take advantage of the 
opportunities and choices that the 2030 

Agenda for Sustainable Development 
provides for all people and groups without 
exception and requires a participatory 
approach that brings together all 
stakeholders including rights holders and 
duty-bearers l
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