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 تخصيص وال سيما بعد، تقع مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اليوم في صميم األجندة العالمية
لى إنهاء التمييز والعنف ضد ز هذا الهدف ع. ويرك  2030خطة التنمية المستدامة لعام إطار  فيلذلك هدف محدد 

 ال سيما السياسية منها.و ،في جميع مجاالت الحياة ن  مشاركتهتسهيل وضمان تكافؤ الفرص ل ،النساء والفتيات
  في المجال السياسي في األعوام الماضية، ورغم ما أحرزته المرأة من تقد م

ا وشاق طويلا  المسارزال يال   لضمان مشاركتها في عملية صنع القرار السياسي على قدم المساواة مع الرجل. ا

ا للعتبارات الدولية،  وبما أن مشاركة المرأة في المجال السياسي في أي بلد هي مؤشر لوضعها فيه، وفقا
المجتمع  لدىباهتمام كبير  في األعوام األخيرة، ،المرأة في السياسة وصنع القرار مشاركة سألةم تحظيفقد 

، من سكوا( جاهدةا تعمل لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإل وفي هذا اإلطار، الدولي.
  دراسات حولالعديد من ال، وقد أصدرت يناركة المرأة وتمثيلها السياسيتعزيز مشعلى مرأة، الخلل مركز 

 .الموضوع هذا

ع على إلى  تدراساتلك الوأشارت نتائج  بب لمرأة. السل ةسياسيال مشاركةالالدفاع عن أسباب متعددة تشج 
ر أن يُستبعَد العدالة والمساواةب يُعنىاألول   ذت خَ تُ  التي نصف سكان المنطقة من الدائرة السياسية. فمن غير المبر 
 .على حياتهمقرارات تؤثر  فيها

يكون التمثيل السياسي  تحس ن عندماتأن نوعية الحكم أثبتت التي عديدة ال التجارب ىإليعود السبب الثاني و
ا.للمرأة مرتفع  احتياجاتاتخاذ قرارات تراعي تضمن  العملية السياسيةوهذا منطقي إذ أن مشاركة المرأة في  ا
 .همومصالح العالم نصف سكان

 تُكِسب األزمات تسويةالمرأة في مفاوضات  أن مشاركة التي أثبتت الخبراتتعلق بفي، السبب الثالثأما 
  الق مجد داا في دوامة الصراعات،النزوتحميها من اعلى الصمود  قدرةا ، مرحلة ما بعد النزاعفي  ،مجتمعاتال

ا على اما   القتصادات الوطنية.ينعكس إيجابا

. ومع ذلك، ال يزال التقدم في ةقوي ة، واقتصادية، وسياسيةأخلقي مبرراتالتمثيل السياسي للمرأة له إذاا 
ال بد من تسليط الضوء على عدد من الوقائع الهامة وفي هذا المجال، هذا االتجاه خجوالا في المنطقة العربية. 

ا ارتفاعالعربية شهدت المنطقة  ،2010عام  منذف. اإلسكوافي  استناداا إلى دراسات مركز المرأة في نسبة التمثيل  ا
 . السلطة القضائية، والمجالس المحليةوالخدمة المدنية، والحكومة، وعلى مستوى البرلمان،  السياسي للمرأة

في  18.2في المنطقة، وصلت إلى  2010في المائة في عام  12.5بعد أن بلغت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان و
ا بأن هذه النسبة 2017في عام  المائة  ضئيلة بالمقارنة مع المعدل العالمي. المنطقة، وظل ت بين دولتباينت ، علما

ا الكوتا، الحصص أو وكان نظام  ا في المنطقة العربيةبرلمان 13 الذي يطب قه حاليا ا وراء هذا ، ا ا رئيسيا دافعا
 نسبة  رة األولى، قد تجاوزتا للمتونس والسودان هما، لى أن دولتين عربيتينوتجدر اإلشارة إ التقدم الملحوظ.

 ن.في البرلما تمثيل النسائيكحد أدنى لل ج عمل بيجيناحدده منه الذيخط األساس أي  ئةاالمفي  30

يخضع لنظام فقد شهد زيادة عددية للنساء مع أنه ال ، العربية الحكومات فيوبالنسبة لتمثيل المرأة 
بأدوار المرتبطة  الوزارية من الحقائبعدد  علىوكانت هذه الزيادة محدودةا، واقتصر تمثيل المرأة . الحصص

باستثناء بعض  شؤون المرأة،والتنمية االجتماعية، والصحة، والتعليم،  وزارات مثل، تقليدية للمرأة في مجتمعاتنا
 الحاالت التي تول ت فيها المرأة وزارة االقتصاد والتخطيط.
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ا  القضاء شهدو في  24، وفي تونس ئةاالمفي  39بلغت  التي ،نسبة تمثيل المرأة فيزيادة عددية  أيضا
ا في المغرب ئةاالم يقتصر تعيينها في القضاء  وكثيراا ما، في المحاكم الشرعية. ولكن  المرأة ال تزال غائبة عموما

 اإلدارية ومحاكم األحداث.ولمحاكم االبتدائية على ا

في المائة في األردن في  36تجاوز يي لم ذال تمثيل المرأة في المجالس المحلية،ان بالنسبة إلى واألمر سي  
قد بلغ عدد أما في المملكة العربية السعودية، ف، وكانت هذه النسبة األعلى بين البلدان العربية آنذاك. 2013عام 

فيها النساء للمرة األولى بات التي شاركت النتخاامرأة في ا 21مستشار محلي،  3,000النساء، من بين أكثر من 
 .2015عام في 

نسب  النظر إلىن ، ألالزيادة العددية لتمثيل المرأة بمعزل عن جودة تمثيلهاوليس من الصواب االكتفاء ب
 األعوامقد شهدت و مستدامة.الفاعلة والمشاركتها وال يحلل  ةقضي   ال يعكس سوى صورةفحسب، تمثيل المرأة 

أو  ،المجالس التأسيسيةوالحوارات الوطنية، والمجالس االستشارية،  المرأة فيمستجدة لمشاركة  أشكاالا الماضية 
 .للرجاحكراا على ا في السابق كانتمحافل ها اللجان الدستورية، وكل  

ضم ت لجنة ، مثلا ففي مصر، . المرأة جودة تمثيلتحسن في  لىالمنطقة العربية إ فيبعض األمثلة وتشير 
في المجالس التأسيسية أعضائها الخمسين. وفي تونس واليمن، بلغت نسبة النساء  نساء من بين 5صياغة الدستور 

ا، وأسهم  29و ئةاالمفي  26 ا في هذا التمثيلفي المائة تباعا  .حتياجات الجنسينأكثر مراعاةا الوضع دساتير  عموما

لمرأة في مفاوضات امشاركة مجال  لتجارب الجيدة فيوادر لبعض ابالمنطقة العربية وقد برزت في 
في ئة االمفي  30المرأة اليمنية بلغت نسبة مشاركة فقد  .واليمن الجمهورية العربية السورية ال سيما فيو، السلم

لم تُطبَّق على النحو  ، لألسف،التي وثيقة الحوار الوطني الشامل أفضت إلىاألولى التي المفاوضات الرسمية 
 بالوتيرة نفسها.المرأة مشاركة لم تتواصل المنشود. وفي المراحل التالية من الحياة السياسية اليمنية، 

في المفاوضات والمحادثات الموازية  كان للمرأة دور ناشط، فقد الجمهورية العربية السوريةأما في 
مشاركتها من خلل  محادثات جنيف للسلمصوتها إلى . كما نجحت المرأة السورية في إيصال وغير الرسمية

امرأة. وبذلك، تساهم المرأة في الجمهورية العربية  12الذي يضم  من بين أعضائه في المجلس االستشاري 
 للستقرار. الضامنةرة للجدل والقضايا المثي حولالتوافق تعميق في السورية 

ا ، في الحياة السياسية تبعث األمل في بعض البلدان العربية مشاركة المرأة ومع أن ال يزال تمثيلها متدنيا
ا   هذهول، لما تواجهه من حواجز تحول دون مشاركتها الفاعلة في السياسة. العددية والنوعيةمن الناحية  عموما

 ، ومنها المساواة بين الجنسينلمنظور القوانين االنتخابية غير المراعية مختلفة، منها ما يُعنى ب أبعادالحواجز 
التي تُعتبر الداعم األكبر لدور المرأة في المجال السياسي  لمنظمات المجتمع المدني الحاضنةغياب البيئة ما يتعلق ب

مجتمعات لل األعراف الذكوريةفي  راسخالالثقافي و البعد االجتماعي ويُضاف إلى هذه الحواجز في المنطقة.
 أهم  ، وهذا من هتمام بالمنزل، ورعاية األطفالاال اركة المرأة في أدوار تقليدية مثل، التي تحصر مشالعربية
 .تواجهها المرأة التيالعوائق 

ا التي يديولوجية ألانفسية والومن بين الحواجز األخرى، العوامل  سها أحيانا  مثل اعتقادهاها المرأة نفسُ  تكر 
مشاركة المرأة . والعائق اآلخر الذي يحد  من يجعله غير آمن للنساءما ، العار والفساد شوبهيالمجال السياسي  بأن

 بعض التفسيرات المحافظة للدين التي تحصر المرأة في تعقيداا، انتشار  مشكلةيزيد الو في الحياة السياسية
 األدوار التقليدية.
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 يحد   الذيز القانوني التمييب مرتبطةمؤسسية حواجز ومن الصعب معالجة جميع هذه التحديات ما لم تُرفَع 
س لهاالسياسية هاحقوقمن قدرة المرأة على ممارسة  وتُضاف إلى . حق االنتخاب والترشحالقانون  ، حتى ولو كر 

 حملة انتخابية.  إطلقأو  اتاالنتخابالمشاركة في  التي تمنعها منالمرأة المفروضة على ود التنقل يقهذه العراقيل، 

ا في المنطقة  للمرأة،  لسياسياتمثيل التعيق  العاتية التيلحواجز افي ظل صحيح أن المشهد يبدو قاتما
 نطقة.في كافة أنحاء المولكننا ال نفقد األمل إزاء التجارب الناجحة لبعض البلدان العربية، والتي يمكن تعميمها 

البلدان وأن ، للمرأة تحسين التمثيل السياسيفي  يةا األدوات فعال من أكثر نظام الحصص هو التجارب أنهذه وتبي ن 
ا جداا. ،مثل لبنان ،التي لم تعتمد نظام الحصص ل تمثيلا ضعيفا  ال تزال تسج 

ا، ال بد من إدراج  واستناداا  .فحسب البرلمانليس في جميع مستويات الحكم، و فينظام الحصص ختاما
ا أن التركيز المقتصر على األرقام ال يكفي  إلى التجارب الناجحة ونتائج الدراسات التي أجرتها اإلسكوا، يبدو جليا
ا من االرتقاء  لتحسين المشاركة السياسية للمرأة على نحو مستدام. وبموازاة رفع نسب تمثيل المرأة، ال بد أيضا

 دروس المستفادة بين البلدان العربية من أجل تعميمها وتكييفها مع بنوعية مشاركتها، وتبادل الخبرات وال
 السياق الوطني.


