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موجـز
عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اجتماع فريق الخبراء حول "وضع
المرأة العربية :القيادة السياسية والمشاركة في صنع القرار" في  25آب/أغسطس  2011في بيت األمم
المتحدة ،بيروت .وقد تزامن ھذا االجتماع مع اجتماع آخر للخبراء عقدته اإلسكوا لمتابعة نتائج منتدى
"الحراك الجديد ومسار النھضة العربية" الذي عُقد في القاھرة ،في الفترة  10-9نيسان/أبريل .2011
وھدف االجتماع إلى مراجعة مسودة التقرير حول "وضع المرأة العربية :القيادة السياسية
والمشاركة في صنع القرار" لمناقشته وتنقيحه في ضوء التعليقات المقترحة من الخبراء.
وقد شارك في االجتماع خبراء من تونس والجمھورية العربية السورية وفلسطين والكويت ولبنان
وليبيا ومصر والمغرب باإلضافة إلى خبراء عرب ودوليين ،ومجموعة من الناشطين في المجتمع المدني.
ويلخص ھذا التقرير مجريات االجتماع وما تخلله من مناقشات وتوصيات.
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-3مقدمـة
عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( اجتماع فريق الخبراء حول "وضع المرأة
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العربية :القيادة السياسية والمشاركة في صنع القرار" في  25آب/أغسطس  2011في بيت األمم المتحدة،
بيروت .وقد تزامن ھذا االجتماع مع اجتماع خبراء آخر عقدته اإلسكوا لمتابعة نتائج منتدى "الحراك الجديد
ومسار النھضة العربية" الذي عُقد في القاھرة ،في الفترة  10-9نيسان/أبريل .2011
وھدف االجتماع إلى مراجعة مسودة التقرير حول "وضع المرأة العربية :القيادة السياسية والمشاركة
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في صنع القرار" لمناقشته وتنقيحه في ضوء التعليقات المقترحة من الخبراء .وقد شارك في االجتماع خبراء
من تونس والجمھورية العربية السورية وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب باإلضافة إلى خبراء
عرب ودوليين ،ومجموعة من الناشطين في المجتمع المدني.

أوالً -التوصيات
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فيما يلي أھم التوصيات التي توصل إليھا اجتماع فريق الخبراء:
)أ(

إعادة صياغة مسودة التقرير وتنقيحه في ضوء المناقشات والتعليقات المقترحة من الخبراء؛

)ب( الطلب إلى اإلسكوا تنظيم لقاءات وندوات وورشات عمل لتمكين المرأة في البلدان العربية من
تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين البلدان التي شھدت الحراك الشعبي؛
)ج( إشراك الرجال والنساء معا ً في قضايا المرأة ألنھا قضايا تھم المجتمع بأسره؛
)د( العمل على تمكين المرأة العربية لفرض ومشاركتھا في الشأن العام؛
)ھ( تشجيع المرأة على االنخراط في األحزاب السياسية لتعزيز مشاركتھا في الشأن العام وفي القيادة
وصنع القرار.

ثانيا ً -مواضيع البحث والمناقشة
استھلت السيدة فاطمة سبيتي قاسم ،مديرة مركز المرأة في اإلسكوا االجتماع بطرح بعض النقاط حول
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مواجھة تحديات المرأة في المرحلة االنتقالية التي تلي الثورات .وتساءلت ھل ما يجري في البلدان العربية
ثورات أم حركات شعبية اجتماعية تتطلّع لتغيير جذري على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية؟
علما ً بأن الثورة ال تكتمل ويشار إليھا بثورة إال بعد ظھور نتائجھا .وقالت" :بما أن جمھورية مصر العربية
والجمھورية التونسية ما زالتا في مرحلة انتقالية ،فاألفضل أال نتكلّم عن "ربيع عربي" في حين أننا ال نعرف
بأيِّ فصل من الفصول نحن" .كما طرحت السيدة قاسم سؤاالً الفتا ً :ھل نرى واقعنا الحالي على قدر التوقعات؟
وقد أشارت إلى أنه من البديھي أن تزداد مشاركة المرأة في المجال االقتصادي إذا ازدادت معرفتھا
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مما يؤدي إلى مشاركتھا في المجال السياسي .وال يزال الرجل العربي مھيمنا ً على الحكومات وصنع القرار،
فتمثيل المرأة في صنع القرار السياسي ال يسجّ ل المستوى المطلوب .ويبقى مع ّدل مشاركة المرأة في البرلمان

-4في البلدان العربية  10في المائة فقط .وتبلغ ھذه النسبة  28في المائة في تونس ،و 3في المائة في لبنان ،و1
في المائة تقريبا ً في مصر واليمن ،فيما تبلغ  45في المائة أو أكثر في الدول االسكندينافية.
وطرحت السيدة قاسم عدداً من األسئلة التي كانت موضوع نقاش في االجتماع فقالت" :ھل ممكن
-6
تصوّ ر النتائج لو أن ھذه المرأة كانت حاضرة أساسا ً في األحزاب السياسية التي قامت ونادت بھذه الثورات؟ ما
ھو حجم مشاركة المرأة في الحركات االجتماعية والمجالس االنتقالية؟ ھل شاركت في اللجان المؤقتة التي
عملت على تعديل الدستور؟ ھل أعطيت حقھا أم أنھا تواجه خطر خسارة مكتسباتھا السابقة؟ ما ھو دور
اإلعالم العربي والغربي في إبراز مشاركة المرأة في تلك الحركات؟"
واختتمت السيدة قاسم عرضھا بالقول إن ما سلف ذكره ھو بعض التحديات التي تواجه المرأة العربية
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في الثورات .ثم دعت السيدة دالل بزري ،الباحثة والكاتبة في علم االجتماع ،إلى تقديم ورقة تحت عنوان
"وضع المرأة العربية :القيادة السياسية والمشاركة في صنع القرار" والتي أعطت بعض اإلجابات لھذه
التساؤالت.
وضع المرأة العربية :القيادة السياسية والمشاركة في صنع القرار
ألف -المرأة في الثورة وما بعد الثورة
استھلت السيدة بزري عرضھا بالحديث عن وضع المرأة خالل الثورة وما بعد الثورة .فرأت أن
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مشاركة رحبة تتسع للجميع وتحبذ مشاركة المرأة ألنھا تحتاج إلى عدد كبير من المشاركين؛
الثورة ھي لحظة
َ
وتعطي إحساسا ً بمستقبل واعد لمن يشارك فيھا .والثورة لحظة سياسية بامتياز تتميّز عن اللحظة السلطوية
التي تح ُّل بعد الثورة وقالت أنه في مرحلة ما بعد الثورة ،تتبلور النتيجة الكبرى بالصراع حول السلطة .فيتم
استقصاء المرأة من الحلبة السياسية نفسھا التي رحّ بت بھا إلسقاط الحاكم ،ويت ّم إرجاعھا إلى المنزل ،إضافة
إلى تعرّ ضھا إلى العنف .وھذا ما حدث في مصر وتونس بحسب ما سجّ لته بعض الجمعيات النسائية.
باء -المرأة والقيادة في الشأن العام
وأشارت السيدة بزري بعد ذلك إلى ثالث نقاط تتعلق بالتساؤالت التي تطرح حاليا ً وھي :الديمقراطية
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واإلسالم السياسي واإلعالم .فقالت إن لدى المرأة العربية إحساسا ً ضمنيا ً يقضي بالمشاركة في الثورات
الحالية أل ّنھا تتمحور حول مطلب أساسي ھو الديمقراطية .والديمقراطية تعني مشاركة المجتمع في اتخاذ
القرار ،والنساء نصف المجتمع .ولكن تأتي الخيبة بعد الثورة إذ يتقلّص دور المرأة وتخفت صورتھا من
المشھد العام .والديمقراطية تعاني من شوائب في منبعھا في الغرب وھي بالتالي ال تعطي نموذجا ً جيداً.
 -10ويظھر دور اإلعالم بوجھين :سلبي وإيجابي .فالوجه السلبي يُظھر المرأة بمظھر يستخفّ بخبراتھا
الثقافية والعلمية والتحليلية .وھناك ظاھرة مُسا َيرة للوجوه النسائية السياسية التي تفتقر للخبرة الحقيقية في
المواضيع المطروحة ،كما يغيب عن اإلعالم محلّلين ج ّديين يتعاطون بقضايا المرأة .أما الوجه اإليجابي
لإلعالم فيكمن في بروز وجوه نسائية معروفة بكفاءتھا التحليلية والسياسية ،لدرجة ارتباط بعض ھذه البرامج
بأسماء مقدماته .وإضافة إلى ذلك ،فقد سلّط اإلعالم الضوء على أبرز الوجوه الشابة المشاركة في الثورات
ذات األفكار الثورية الحاسمة.

-5جيم -تجارب وطنية حديثة
 -11رصدت السيدة بزري تجارب الثورات من خالل استبيان وُ ِّزع لـ  150شخص في البلدان العربية التي
شھدت ثورات )تونس ومصر وليبيا واليمن والجمھورية العربية السورية( .تمحور ھذا االستبيان حول
مشاركة النساء في الثورات ،كما خصص أسئلة للبلدان التي تحققت فيھا الثورات .وقد ت ّم استبعاد البحرين ألنه
تمت اإلجابة على استبيان وحيد أشار عن عدم حصول أي ثورة في المملكة بل على األرجح فتنة مذھبية فقط.
وقد تحفظت السيدة بزري على النتائج اإلجمالية لالستبيان ألنھا قائمة على مراسالت إلكترونية ووصفت نتائج
اإلجابات بالتقريبية بانتظار دراسات أكثر ميدانية.
 -1الثورات التي تحققت :تونس ومصر
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كانت نسبة مشاركة المرأة ھي األقوى في تونس .أما في مصر فكانت المشاركة قوية أيضا ً.

 -13ولكن بعد انتھاء الثورات في تونس ومصر ساد إحساس استبعاد النساء عن الساحات السياسية كما ت ّم
تعنيفھنّ وإقصاؤھنّ وإعادتھنّ إلى المنازل.
 -2الثورات التي لم تتحقق :اليمن والجمھورية العربية السورية وليبيا
 -14لع ّل رمز الثورة األكثر شيوعا ً في ليبيا جسّدته الشابة الليبية التي فضحت االضطھاد الجنسي الذي
تعرضت له على مدى سنين طويلة وھذا أحد المواضيع الحسّاسة والدقيقة التي ستكون حاضرة بعد الثورة.
 -15أما في اليمن فھناك تفاوت في المشاركة النسائية بين منطقة وأخرى .وكان من الملفت الحملة التي قام
بھا الرئيس التي حرّم فيھا النساء من المشاركة بالتظاھرات.
 -16والجدير بالذكر أن النساء اللواتي أبدعن في الثورات العربية ھن النساء السوريات .والعنف الذي
طغى على الساحات السورية لم يميز بين ذكر وأنثى .أما الدور المتميز الذي قامت النساء السوريات ھو العمل
من وراء الكواليس من أجل تشجيع وتحريك ھذه الحركات الثورية.
دال -الخالصة واالستنتاجات
 -17إن الثورات العربية خلقت حافزاً للنساء للخروج إلى السياسة ،بينما شھدت المرحلة االنتقالية تراجعا ً
عنه .وينقسم الصراع حول ھذه المسألة إلى اتجاھين :األول يدل على مكوّ ن تقليدي ال يشجّ ع النساء على
االنخراط السياسي؛ بعكس االتجاه الثاني وھو اتجاه الحداثة المثقف الجديد الذي ساند المرأة في الساحات
وأظھر أن النساء وإن كن من مختلف الفئات بإمكانھن القيام بأنشطة سياسية كثيرة .ھذا ما يدل على أن المرأة
ِّ
المكو َنين وخوض المعترك السياسي بقوة.
قادرة على جمع
 -18بعد عرض السيدة بزري ،أعطت السيدة فاطمة سبيتي قاسم المجال للمشاركين لعرض مداخالتھم وقد
برزت في النقاش سلسلة من النقاط التي شملت أيضا ً إلقاء الضوء على خصوصيات بعض البلدان حاليا ً.

ثالثا ً -التعقيبات والمداخالت

-6 -19أشارت السيدة ليليا العبيدي ،وزيرة شؤون المرأة في الجمھورية التونسية أنھا جوبھت بتخوّ ف وتساؤل
متكرّر من جميع أنحاء العالم حول ما ستق ّدمه الحكومة لحقوق المرأة .ولفتت إلى أن الصورة اإليجابية التي
كانت تظھر للخارج العربي أو الغربي عن حقوق المرأة في تونس كانت مادة استھالكية وإعالنية فقط ال تعكس
الواقع الحقيقي للمرأة في الداخل .والواقع ھو أن  30في المائة من الفتيات في الريف ال يلتحقن في المدارس،
و 60في المائة من النساء من الفئة العمرية العاملة عاطالت عن العمل،
و 66في المائة من الشبان الحاصلين على شھادات عاطلون عن العمل .وفي السابق ،كان ممنوع على الشباب
التونسي التكلم عن ھذه المواضيع .وقد أكدت معالي الوزيرة إلى أنه ليس ھنالك خوف من الرجوع إلى
الوراء ،بل على العكس فقد ت ّم مؤخراً تحقيق العديد من المكاسب للمرأة التونسية حيث حصلت مثالً على
التناصف في االنتخابات المقبلة .كما رفعت جميع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة )سيداو( وذلك ضمن األطر القانونية ،وأصبح من الممكن للمرأة أن تؤسس جمعيات وھذا
ما حققته المرأة من إنجازات بعد الثورة.
 -20وركزت مداخلة السيدة زھيرة كمال ،مديرة مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ووزيرة شؤون
المرأة سابقا ً في فلسطين أن المرأة جزء ال يتجزأ من المجتمع .وقد أعطت مثالً عن العنف ضد المرأة والذي
ھو من نتائج العنف السائد في المجتمع الفلسطيني .وقد اعتبرت أن قضية المرأة ھي قضية مجتمعية ويجب أن
يناضل من أجلھا الجميع رجاالً ونساءً.
 -21وناقش المشاركون تعريف الثورة وما يجري حاليا ً في بعض البلدان العربية ورأى بعضھم أن الحراك
الشعبي قد يكون فتنة مذھبية وليس ثورة .فالوضع في بعض البلدان له خصوصيته وبُعده التاريخي ،وھو
حراك سياسي مطلبي نوعي ،مما قد يش ّكل منعطف حقيقي للمشاركة في الحوار .وقد أثار آخرون أن الظواھر
المشتركة بين كل البلدان مشاركة المرأة في الحراك القائم ،والقصور في دور اإلعالم في ھذا الصدد ،وعلى
األخص سقوط الشھيدات واعتقال بعض المشاركات خالل التظاھرات .وقد سقط مصطلح "تمكين المرأة
سياسيا ً" بمفھومه التقليدي وأظھرت المرأة أنھا قادرة على التغيير والمشاركة.
 -22وتساءل بعض المشاركين عن الھدف من التظاھرات األسبوعية للحركات النسائية في تونس ،إن
لم يكن ھنالك خوف على المكتسبات؟ أو الخوف من وصول حركات النھضة إلى تونس؟ ما كان موقف
األحزاب الراديكالية والسياسية من المرأة؟ وقد تساءل البعض عن دور المرأة وسبب قبولھا لھذا الوضع.
 -23وقد أجمع المشاركون على وجود قوي للمرأة في الحراك الشعبي أسوة بالرجال .ومر ُّد ذلك إلى كون
الھدف عاما ً يشمل الجميع ،وھو التغيير .ودخلت عناصر انتھازية على الساحة السياسية وقامت بتفكيك ھذا
التماسك الذي تميّز به المجتمع أثناء الثورة .فقد ت ّم تعنيف النساء خالل التظاھرة النسائية التي أقاموھا إلحياء
يوم المرأة العالمي .من ھنا كان ال بد بالتعامل مع المرأة كفرد من المجتمع.
 -24وناقش المشاركون مشاركة المرأة قبل وبعد وأثناء الحراك الشعبي .فالشابات والنساء صنعن ألنفسھن
مساحة من الحرية دون مساعدة من أحد .ونادوا بضرورة سعي المرأة لنيل حقوقھا بنفسھا وعدم انتظار أن
يأتي أحد آخر لمنحھا حقوقھا .وقد أشير أخيراً إلى الخطر على حقوق المرأة والمكاسب التي حصلت عليھا
سابقا ً بوجود تحركات من أجل إلغاء قوانين صادرة في العھود السابقة وال تخدم المرأة في الجوھر .وفي بعض
البلدانُ ،
طرح موضوع توظيف المرأة في الثورة حيث أن االختالط لم يكن لھدف مشاركتھا السياسية بل لزيادة
الضغط السياسي من حيث العدد .وحين أرادت المرأة أن تخرج عن اإلطار الذي وضعتھا فيه األحزاب
السياسية تعرّ ضت للعنف من قبل الذين دعونھا المشاركة في التظاھرات.

-7 -25وتطرق المشاركون إلى التفاف الجماعات السياسية والقضاء على دور المرأة الواضح في بعض البلدان
العربية ال سيما في المناطق الجبلية .فوجود المرأة منعدم في المناطق الريفية وإقصاؤھا عن المشاركة في
الثورات كامل .كما أشاروا إلى عدم وجود دستور أو مؤسسات في بعض البلدان وھذا اختراق للمنظومة
االجتماعية .وخصصت بعض البلدان حصة  30في المائة للمرأة وفي مسودة دستورھا بعض االستعانة
بالنجاحات التي حققتھا بلدان عربية أخرى في ھذا المجال .كما أشار بعض المشاركين أن في البلدان العربية
نساء من ذوي التحصيل العلمي المرتفع ولك ّنھن يفتقرن إلى الوعي السياسي بسبب ضعف المشاركة السياسية
في الماضي .وقد اقترح المشاركون أن تعمل اإلسكوا على تنظيم ندوات لبناء القدرات في ھذا المجال وتبادل
الخبرات.
 -26وت ّم التطرق إلى دور اإلعالم ،فتساءلت إحدى المشاركات عن أي نوع من اإلعالم نريد؟ عن أي إعالم
نتكلم؟ إعالم مسؤول أم كسول؟ كم لدى النساء جھوزية؟ ولفتت إلى أن األحزاب السياسية التق ّدمية تصارع من
أجل حقوق النساء ولكن المجتمعات تعاني من االختباء التاريخي؟ كيف نكون جزءاً من المستقبل؟ ماذا نريد من
الثورة ومن ما بعد الثورة؟
 -27وأجمعت معظم المداخالت على أن الھدف من الثورة ھو الوصول إلى السلطة ولكن ھذا ال يحقق
األھداف الحقيقية للنساء اللواتي شاركن في ھذه التحركات.
 -28وختمت السيدة فاطمة سبيتي قاسم الجلسة بتوجيه الشكر إلى السيدة زھيرة كمال والسيدة ليليا العبيدي
على المعلومات التي قدمناھا وأشارت إلى رفع جميع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة )سيداو( في تونس والمغرب كإنجاز ھام لالقتداء به.

رابعا ً -تنظيم األعمال
ألف -مكان االجتماع وتاريخ انعقاده
 -29عقد اجتماع فريق الخبراء حول "وضع المرأة العربية :القيادة السياسية والمشاركة في صنع القرار"
في  25آب/أغسطس  2011في بيت األمم المتحدة ،بيروت ،الجمھورية اللبنانية.
باء -الحضور
 -30شارك في االجتماع خبراء من مصر وتونس وليبيا والجمھورية العربية السورية وفلسطين والكويت
والمغرب ولبنان باإلضافة إلى خبراء عرب ودوليين ،ومجموعة من الناشطين في المجتمع المدني.
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قائمة المشاركين
السيدة بشرى جبر
تجمع الباحثات اللبنانيات
بريد إلكترونيbushra@aol.com :
السيدة جين مقدسي
منسّقة ،تجمع الباحثات اللبنانيات
بريد إلكترونيjsm@cyberia.net.lb :
السيدة حصة شاھين
مستشارة
لجنة شؤون المرأة
بريد إلكترونيhessa@wac.org.kw :
السيد خالد بيطار
المدير الوطني لمشروع وإنشاء
شبكة وطنية للمنظمات غير الحكومية
بريد إلكترونيk.bitar@syriatrust.org :
Khaled.bitar@undpprojects.sy

السيدة دالل بزري
باحثة اجتماعية
بريد إلكترونيdalal.elbizri@gmail.com :

السيد عبد الرحمن حمدي
منسق مشروع إعادة ھيكلة وبناء الملكية االجتماعية للقطاع
األمني في مصر
بريد إلكترونيa.hamdi.jad@gmail.com :
السيدة فاديا كيوان
مديرة معھد العلوم السياسية
جامعة القديس يوسف
بريد إلكترونيfadia.kiwan@usj.edu.lb :
السيدة ليليا العبيدي
وزيرة شؤون المرأة
بريد إلكترونيlilia.labidi@fsht.rnv.tn :
السيدة ماري روز زلزل
تجمع الباحثات اللبنانيات
بريد إلكترونيZalzalmarie@gmail.com :
السيدة منى عباس فضل
باحثة اجتماعية
ھاتف973-39604215 :
بريد إلكترونيmonyfd50@gmail.com :

السيدة روز حنا َ دباس
تجمّع الباحثات اللبنانيات
بريد إلكترونيrosedebbas@gmail.com :

السيدة منى فياض
أستاذة علم نفس ،الجامعة اللبنانية
بريد إلكترونيjaf@cyberia.net.lb :

السيدة زھيرة كمال
مديرة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
بريد إلكترونيz.kamal@unesco.org :

السيدة نجالء حمادة
أستاذة ،الجامعة اللبنانية األميركية
بريد إلكترونيnajla.hamadeh@lau.edu.lb :

السيدة شھيدة الباز
خبيرة
مركز البحوث العربية واألفريقية
بريد إلكترونيinfo@aarcegypt.com :

السيدة فريدة البناني
أستاذة التعليم العالي في كلية الحقوق
بريد إلكترونيFarida_bennani@hotmail.com :

السيد عبد الباقي شمسان
أستاذ علم االجتماع ،جامعة صنعاء
بريد إلكترونيfanon107@yahoo.com :

______________
)*( صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.

السيدة ھدى رزق
باحثة اجتماعية
بريد إلكترونيhoda.rizk@hotmail.com :
السيدة ھدى المھدي عبد العزيز محمد
ناشطة اجتماعية
بريد إلكترونيbb14_14@yahoo.com:

