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مقدمة

  السل
 
ك هدف العمل المقدم من األمانة التنفيذية اىل توفبر فهم أعمق لحضور المرأة ف

  
 
  ف

  تحول دون وجو القضان 
يات التوصدها وتقديم الدول العربية، تحديد العوائق الت 

  
  السلك القضان 

 
:لوتضمن العم.عىل مستوى السياسات العامة لزيادة مشاركة المرأة ف

  كل من األردن، لبنان، تونس، السودان وفلسطير  ودراسة إقليمية 
 
دراسات وطنية ف

ي القضاء: بعنوان
 
إزالة العقبات وزيادة المشاركة: المرأة ف

ي القضاءوموجز للسياسات بعنوان 
 
، نقطة انطالق نحو العدالة بي   الجنسي   : المرأة ف

2018
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القيمة المضافة

ي القضاء
 
 لوضع المرأة ف

ا
ي أول دراسة تقدم نظرة شاملة وتحليال

 
ف

الدول العربية

ي سهي ة المتعلقاألطر الدولية تلخص 
 
لك بمشاركة المرأة ف

السياق هذه المعايي  مع انسجامها و وتكيفالقضاء
اإلقليمي 

، تقدم النتائج الرئيسية المستخلصة من دراسات الحالة
ي القض

 
ي ذلك دليل عىل تأثي  زيادة وجود المرأة ف

 
اءبما ف

ي الق
 
.ضاءتقدم توصيات تستند إىل األدلة لتعزيز مشاركة المرأة ف

ا من صانعي القرارات والسياسات  ، ( التوصيات)تستهدف الدراسة جمهورا
(.البيانات)والمنظمات الدولية ، والمنظمات غي  الحكومية والباحثون 
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اإلطار القانوني

والمبادرات 

الوطنية

المنهج المتبع

باللغات العربية )مراجعة شاملة للوثائق والمصادر المتاحة 

(واإلنجليزية والفرنسية

عمق عدم االتساق في البيانات ونقص ال: البياناتالفجوة فيتحديد 

فيها

تحليل السياسات

مقابالت ومناقشات 

مع مجموعة مركزة

دراسات حالة وطنية في 

األردن، )خمس دول 

لبنان، فلسطين، السودان، 

(.تونس

استبيان مقدم إلى الدول األعضاء

اع اآلليات الوطنية للنهوض بأوض)

وزارة العدل، المجلس ،المرأة 

ق من خالل مفوضية حقو-القضائي 

ة، المنظمات غير الحكومي( اإلنسان

داخليًا )، استعراض النظراء ( مشارًكا18)اجتماع فريق الخبراء االستنتاجات في التحقق من 

(وخارجيًا

عمق البيانات وعدم توفرها
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مشاركة زيادة في
النساء في القضاء

قوية ومستقلة
نوعية أفضل في إتخاذ 

القرارات
التنوع بيئة تعزز

والثقة

تعزيز وصول المرأة 
إلى العدالة
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الرئيسيةلنتائجا

أهمية 
وجود 

المرأة في 
القضاء

حقوق اإلنسان 
عدم )األساسية 

التمييز والحق 
في المشاركة 

(المتساوية

يساهم في تطوير 
مؤسسات قضائية قوية 

ومستقلة ويمكن 
الوصول إليها وموثوقة 

ومراعية للنوع 
االجتماعي

يدعم تحقيق 
العدالة بين 

الجنسين داخل 
المجتمع

جزء من االلتزامات 
من )المعيارية للدول 

اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة إلى أهداف 
(التنمية المستدامة

ينظر إليها بأغلبية 
ساحقة على أنها 

إيجابية من قبل القضاة
الذكور واإلناث 

والجهات الفاعلة 
األخرى في النظام 

القضائي

على الرغم من إحراز ولكن
بعض التقدم، ال يزال وجود 
المرأة في القضاء بعيًدا عن 
.يةالتكافؤ في معظم البلدان العرب
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نسبة القضاة من النساء حسب الرتبة، األردن

توى ناك فجوات كبيرة في توزيع النساء داخل المؤسسات القضائية على المسه
الوطني

الرئيسيةالنتائج

من المرجح أن تشغل 

القضاة اإلناث في 

ما المحاكم االبتدائية؛ ك

أن تمثيلهن محدودا 

ياالمحاكم العل
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الرئيسيةالنتائج

خل هناك فجوات كبيرة في توزيع النساء دا
نيالمؤسسات القضائية على المستوى الوط

من المرجح أن تشغل القضاة اإلناث في المحاكم 
م االبتدائية؛ كما إنهم ممثلون تمثيال ناقصا في المحاك

االعلي

من المرجح أن تعمل : الفجوات الوظيفية أيًضا
القاضيات في المحاكم المدنية بدالً من المحاكم 

الجنائية أو العسكرية

تتركز القاضيات في المناطق الحضرية

امفي االدعاء العالنساء أقل إحتمال للعمل 

في القاضيات ال يشغلن مناصب 
(نباستثناء فلسطي)القضاء الشرعي

تواجه النساء حواجز محددة عند
السعي لدخول وممارسة مهنة 

.القضاء

في البلدان التي حققت أعلى 

نسبة من النساء في الجهاز 

اة القضائي ، يتم اختيار القض

من خالل امتحان مفتوح 

اوية وتنافسي يوفر فرًصا متس
للنساء والرجال



التوصيات اىل الدول األعضاء
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توصيات

1

إدماج تقدم حضور المرأة في القضاء في إطار جهودها •
ول الرامية إلى تمكين المرأة، وتطوير المؤسسات والوص

إلى العدالة

2
وضع أهداف وطنية وآليات المساءلة لزيادة وجود المرأة •

في القضاء

3

مع مراجعة قواعد االلتحاق والتقدم الوظيفي بما يتماشى•
المحددة مبادئ الشفافية واإلنصاف والحساسية لالحتياجات

للنساء والرجال
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خمس رسائل للدول األعضاء

4

ضمان أن تكون المؤسسات القضائية أماكن•
عمل تراعي الفوارق بين الجنسين

5
رنامج تطوير برامج التوعية والتدريب مثل ب•

.حرينقضاة المستقبل المنفذة في األردن والب



 
 
شكرا


