
   المؤتمر االقليمى العربىتقرير
  ١٥  +ات االھلية العربية بكين الھيئ

  دول مصر والسودان والمغرب وتونس وليبيااالنجازات والتحديات عن 
  كلمة الدكتورة مديحه السفتى 

  

  :  قد ركزت فى بداية حديثھا عن االنجازات التى تمت من مناھج عمل بييجين  ومنھا 

ولقد جاء مؤتمر بيجين ليتوج . نقاطا ترتبط بالمرأة والتنمية ) ١٢( عشره حدد منھاج عمل بيجين أثنى
والتزمت الدول العربية بما جاء فى منھاج عمل بيجين ، مع التحفظ . جھودا عالمية تناولت حقوق المرأة

ن ولقد سبق أ. على بعض ما ورد به على اعتبار انه يتناقض مع القيم الثقافية وأيضا الشريعة اإلسالمية
اتخذت الدول العربية نفس الموقف من اتفاقية القضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة والمعروفة 

ولم توقع السودان والصومال على االتفاقية بسبب التيارات المتشددة لإلسالم والتي تحد من . بالسيداو 
  |. الشريعة اإلسالميةوكان التحفظ بالنسبة لما رؤي متعارضا مع. حقوق المرأة في ھذين القطرين

      
وكان لمؤتمر بيجين اثر فى اتجاه الحكومات لتطبيق إستراتيجيات وخطط قومية لصالح المرأة 

 فى ٢٠٠٢- ١٩٩٧،باإلضافة إلى إدماج النوع االجتماعي فى السياسات كما حدث فى الخطة الخمسية 
 والذي سبقه ٢٠٠٠ة فى عام وتأكيدا لالھتمام بالمرأة أنشأت مصر المجلس القومي للمرأ. مصر 

المجلس القومي للطفولة واألمومة و أنشأت السودان اإلدارة العامة للمرأة واتحاد المرأة السودانية،علي 
  .سبيل المثال

  
ومع ذلك ال يمكن القول إن الجھود الحكومية تكفى لتحقيق األھداف المرجوة ، ولذا يبرز الدور الھام 

  .دد ، وضرورة عملھا على الشراكة مع الحكوماتللجمعيات األھلية فى ھذا الص
ومن ثمة أصبحت الجمعيات األھلية شريكا فاعال فى تأكيد المساواة بين الذكر واألنثى ، ساعدھا فى ذلك 

  .دعم المؤسسات الدولية
  

 وينص الھدف الثالث ٢٠٠٠و استكماال لتأكيد حقوق المرأة ، جاءت األھداف التنموية لأللفية فى عام 
وباإلضافة فان األھداف األخرى . تحقيق المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة :ا على منھ

وبالتالي اتجھت .تحتوى فى مضمونھا ما يرتبط بحقوق المرأة رغم أنھا ال تتناولھا بشكل مباشر 
ى تمكين الجمعيات األھلية التي تعمل في قضايا المرأة إلى تلك األنشطة و المشروعات التي تھدف إل

  .المرأة
  

كما تحول نشاط الجمعيات األھلية إلى الجانب التنموي ، وبالذات التنمية المستدامة ، بعد إن كانت 
  .     تقتصر على الجانب الرعوي فقط 

  
ولقد ساعد التوسع فى نشاط برامج الجمعيات األھلية العربية فى تحسين أوضاع النساء فانخفض معدل 

كما أزداد عدد النساء المتلقين للرعاية الصحية التى . تفع معدل التحاقھن بالتعليم األمية بينھن بينما إر
تقدمھا الحكومة وتلك التى توفرھا الجمعيات األھلية ، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الصحة وخاصة 

وتم رفع الوعي . الصحة اإلنجابية وتعرض قانون األسرة للتعديل نتيجة للجھود الحكومية واألھلية
  .وأنشئت دور للنساء المعنفات. بعد أن كان الموضوع خارج نطاق المناقشة النسبة للعنف ضد المرأةب

  
ومع ذلك وبالرغم من الجھود التى تقوم بھا الجمعيات األھلية متضافرة مع الحكومات تبقى فجوة بين 

 مازالت  الدول العربية حقوق المرأة وحقوق الرجل نتيجة لتلك الموروثات المتأصلة بالثقافة التقليدية و
و مازالت . فى مجال المشاركة السياسية ا السياسية  علي سبيل المثال، تعانى من ھذه الفجوة النوعية 

بعض ممارسات العنف ضد المرأة باقية ، وخاصة ختان اإلناث الذي ينتشر فى مصر والسودان 



  .ضرارهوجيبوتي وموريتانيا وتعمل الجمعيات األھلية على رفع الوعي بأ
  

و مازال قانون األسرة يعانى من بعض التجاوزات فى حقوق المرأة ، كما ينخفض المؤشر الصحي 
فمازال معدل وفيات األمھات عاليا في الدول العربية ، يصل في . للمرأة وخاصة فى الصحة اإلنجابية

 والدة حية ١٠٠.٠٠٠ حالة لكل ٢٠٠ والدة حية ، وفي ثلثھا إلى ١٠٠.٠٠٠ وفاة لكل ٧٥نصفھا إلى 
وبالتالي تحاول الجمعيات األھلية التصدي لھذه األمور ، ).  . من بيانات صندوق األمم المتحدة للسكان(

وفى حاالت كثيرة ضد مد رجعي سائد يمثل رده للحقوق التى حصلت عليھا المرأة بعد سنوات كفاح 
ا الوضع تضاؤل قضايا النوع أمام وقد يترتب على ھذ. طويلة ، ويتنامى مع تنامي المشكالت بالمجتمع

  .القضايا ذات األولوية على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
  

ويقدم ھذا التقرير ما تم إنجازه بالنسبة لوضع المرأة من بعد خمسة عشر سنة من مؤتمر بيجين وذلك 
تابعة للتقريرين السابقين ، ويعتبر التقرير م. من خالل جھود الجمعيات األھلية بالتضامن مع الحكومات

وھو ھنا يقدم المعوقات التى مازالت تواجه المجتمع باإلضافة إلى  . ١٠+  وبيجين ٥+اى بيجين 
وباإلضافة إلي المعوقات العامة، ھناك ما يخص . اإلنجازات التى تمت فى مجال حقوق المرأة 

  .الجمعيات األھلية بصفة خاصة
  

دد ھو قلة البيانات وأحيانا غيابھا والتي تتيح تتبع ما تحقق بالنسبة  ولعل ما يجدر ذكره فى ھذا الص
  .وبالتالي يتناول التقرير ما ھو متاح منھا . للمرأة العربية

  
  : الجمعيات األھلية واآلليات الوطنية*
  

   : لعل أھم المعوقات التي تصطدم بھا الجمعيات األھلية ھي -  
  
  تلك التشريعات التي تنظم عملھا ـ  
  
  مشكلة التمويل التي تواجه الجمعيات األھلية ـ 
د يحد من ـ  ا ق شراكة وھو م ذه ال شجع ھ ادة ال ت ة ، والتي ع ات الوطني ضعف الشراكة بينھا وبين اآللي

  .نشاطھا 
ذكر واألنثى في ـ  ين ال ايز واضح ب تتأثر فاعلية الجمعيات األھلية بما تحتويه التشريعات الوطنية من تم

    كثير منھا
  
رأة وت وق للم ن حق ره م ين وغي اج بيج ق منھ ة لتحقي ة العربي ات األھلي ود الجمعي ون المحصلة أن جھ ك

  .تصطدم بھذه العقبات وقد تتعثر بسببھا
    

                      
                : المرأة واالقتصاد             * 

                  
  

  :االنجازات 
  
صادية ، مع تضافر الجھود الحكومية مع الجمعيات األھلية لتش - جيع مشاركة المرأة فى األنشطة االقت

  .تأكيد مساواتھا فى ھذا الصدد 



ا المزدوجةسن - ام بأدوارھ ا القي ى يمكنھ ا .  قوانين تمنحھا الحق فى إجازة وضع حت ففي فمصر لھ
شاء  دون اجر فى اى  وقت ت ة أشھر وفى إجازة ب دة ثالث الحق فى إجازة وضع مدفوعة األجر لم

ا الحق فى ستة . لرعاية أسرتھا  وفى عمان تصل أجازة الوضع  إلى خمسة أشھر وفى العراق  لھ
ساء فى  تفادة الن ام ، مع اس ك في القطاع الع أشھر مع إمكانية مضاعفتھا  و لكن بنصف األجر وذل

  . القطاع الخاص من الستة أشھر مدفوعة األجر
ل لھن الھدف ارتفاع - ه يمث وقھن  عدد النساء فى العمل الحكومي ، ألن ه ضمانات لحق األول حيث ب

 .القانونية
وين - ل تك ساء مث غيرة للن شروعات ص ة م سودان إلقام ى ال ات ف ة والجمعي ين الحكوم راكة  ب  ش

ون والخزف صابون وعصر الزيت اج ال ة والزراعة وإنت صناعات المنزلي ساند البحرين . ال ذلك ت وك
 .النساء فى المشروعات من خالل  قروض 

ساء تشترك الحكوموفى مصر - ة  للحرف تخص الن رامج تدريبي وفير ب ال . ة مع الجمعيات فى ت ومث
اعي  ا وزارة التضامن االجتم شرف عليھ ة األسر المنتجة التي ت ه جمعي ا تقدم شئون (على ذلك م ال

ساعد . ، ويتضمن برنامجھا تربية دواجن وماشية وحرف وإنتاج مواد غذائية)االجتماعية سابقا كما ي
 .تنمية في تقديم مساعدات للنساء من خالل وحدة خاصة بھنالصندوق االجتماعي لل

ة - ى محاول دريب عل شروع ت ق م ال عن طري ة األطف ع عمال ة من ة واألموم ومي للطفول س الق  المجل
  .صناعة المالبس ألمھات األطفال العاملين حتى يجدن مورد رزق بدال من دفع أطفالھن للعمل

رين  - ى البح وق اوف ى س ساء ف سبة الن ت ن ن  ارتفع ل م ام % ٣.٢لعم ى ١٩٥٩ع ام % ٢٥.٨ ال ع
  .٢٠٠٨عن عام % ٢٨وفى عمان تبلغ النسبة  . ٢٠٠١

  .٢٠٠٧وانشأ اليمن مجلس سيدات األعمال عام  -
ع وفى اإلمارات العربية - الي ارتف دير شركات خاصة ، وبالت ك وت رأة أن تمل سمح للم انون ي  صدر ق

 .عدد النساء فى النشاط االقتصادي
ة ، % ٤٣ل المرأة  تشكوفي الصومال - ة الحرب األھلي سعينات ومع بداي ذ الت ه من وة العمل ألن من ق

د  سبب فق شاط االقتصادي ، ب أجبرت ظروف الحياة الصعبة المرأة على أن تقدم مقام الرجل على الن
 ). ٢٠٠٦% (٨٠الرجال في الحرب ، حتى بلغت نسبة إدارة المرأة للتجارة 

 .دريبية للنساء في مجال اإلدارة واألعمال لرفع كفاءتھن برامج توتقدم الجماھيرية الليبية -
 . تعمل النساء في الشرطة علي كافة الدرجات   في الجزائرو -
   

  :المعوقات
  
 على التخصصات بحيث يرتفع عدد النساء فى قطاع الخدمات  في سوق العمل غير متوازنالتوزيع -

ال ة ، بينما يسود الرجال فى قطاعات الطب والھندسة واألعم ساواة المكفول الرغم من الم ك ب  ، وذل
 . بالقانون

سبة وفي المغرب - ذكور بن ل ال ى تمثي ل الفجوة ف سبة % ٦٩.٣  تتمث ساء بن ل   الن ي مقاب % ٢٥.٢ف
 %  ٣٥في مقابل % ٧٣ وفي جيبوتي

يمنمن سوق العمل وفى %  ١٣.٥  تمثل النساء  وفى السعودية - اوفي % ٧.٧ ال وفي % ٢٢ ليبي
ر ي % ١٨ الجزائ ن وف د ع ونس ال تزي ر % ٣١ت اث، ويعتب يم اإلن ستوي تعل اع م ن ارتف الرغم م ب

 .مع وجود تفاوت بين الدول المختلفة% ٢.٦متوسط المشاركة االقتصادية للنساء العرب 
ع  - ارات ، حيث ترتف ومما يعوق تحقيق المساواة في األعداد بين اإلناث والذكور ھو التفاوت فى المھ

 .ينخفض معدل التحاقھن بالتعليماألمية بين اإلناث وأيضا 
 ، إال أنھن مازلن يعملن في قطاعات جزر القمرفي % ٤٣ورغم أن نسبة النساء في قوة العمل تبلغ  -

و الوظائف اإلستراتيجية موريتانياوفي . ھامشية ا تخل ذكور، كم  تنخفض أجور اإلناث عن أجور ال
 .وعالية األجر من النساء



ائ - ن بعض الوظ اث م رم اإلن د تح وخ ق سبب رس ك ب ا ، ذل ة قانون ساواة المكفول ن الم الرغم م ف ب
ضاة  وزراء والق ل ال ة مث ائف القيادي ن الوظ ساء م رم الن سعودية تح ي ال ة فف ى الثقاف ات ف موروث

 .والسفراء والوظائف اإلدارية العليا
 .يرفض بعض أصحاب اإلعمال في القطاع الخاص توظيف اإلناث بسبب تكلفة إجازة الوضع -
ى الخصخصة وانخفاض عدد الوظائف تقلصت فر - ص النساء فى العمل بعدما اتجھت الحكومات ال

 .بالقطاع الخاص  بعد إن كانت الحكومة ھي الھدف األول لعمل النساء 
ة ، رغم وجود وحدة  - ة بمصر قليل اعي للتنمي صندوق االجتم مازالت إعداد النساء المستفيدات من ال

ذلك ،  ر من سبب ل ا انخفاض خاصة بھن وھناك أكث دة وثانيھ ة المعق ا اإلجراءات البيروقراطي أولھ
 .مھارات اإلناث ، مما تخرجھن من إطار الصالحية للمشروعات

ين  - ق تمك اوى ضد تحقي رأة من خالل الفت وق الم سعودية لتحد من حق ى ال ة ف دخل الجھات الديني تت
 .  شرعيوھناك بعض األنشطة المحظورة على المرأة ممارستھا إال بتوكيل. اإلناث

ام  - ان ع ي عم ال ف حاب األعم ساء أص ات والن ت المھني داف ٢٠٠٤حاول ة بأھ ة أھلي شاء جمعي  إن
 .التشبيك بين الجھات المختلفة، ولكن الحكومة تدخلت لتمنعھا على اعتبار أن النشاط غير قانوني

شرطة يتط - ة ال اث بكلي إن التحاق اإلن رأة، ف ين الم ة لتمك ة الليبي ة رغم محاوالت الجماھيري لب موافق
 .األب

  
  :المرأة والفقر * 
  
  

  :االنجازات 
  
  .تركز الحكومات والجمعيات األھلية على المرأة فى برامج الحد من الفقر -
امج  - دولي والبرن ة ، والبنك ال ة األمريكي ة التنمي ل ھيئ ة مث ود المنظمات الدولي وتشارك فى ھذه الجھ

 .االنمائى لألمم المتحدة
ات   تشمل برامج الضمان االجت - رة ، فھي تضم األرامل والمطلق ساء مجاالت كثي ة للن ماعي الموجھ

 .والمعوقات والمسنات
ن  - انين م ي يع رات والالت ساء الفقي ى الن صر إل رأة بم ومي للم المجلس الق شكاوى ب ب ال ه مكت يتوج

الي  اء وبالت ا أبن يس لھ مشكالت فى الطالق ، اى من يرفض أزواجھن دفع التزاماتھم المالية أو من ل
 .تكون محرومة من المسكن باإلضافة إلى من ال يقعن فى دائرة الضمان االجتماعي

ا ،   - يھن ربح در عل ال ت ؤھلھن ألعم ارات التي ت ى المھ رن إل ساء الالتي يفتق ى الن ات ال تتجه الجمعي
ففي مصر تقوم جمعية أھلية بتدريب النساء على تدوير القمامة وفى نفس . فتوفر لھن برامج تدريبية

 .ت توفر لھن فصوال لمحو األمية تتضمن توعية صحية وبيئيةالوق
رات  - ستھدف الفقي ة والتي ت ويمكن اإلشارة إلى قصة نجاح لدى ھذه الجمعية وھى جمعية حماية البيئ

دريبا .فى مجتمع جامعي القمامة  ين ت إذ توفر الجمعية لھن عمال فى مصنع تدوير القمامة بعد أن يتلق
ساء وھنا ت. على ھذا العمل  ر الن حقق الجمعية أكثر من ھدف ، ففي نفس الوقت الذي تحد فيه من فق

ق فصول محو  ستواھن عن طري ع م ى رف ك باإلضافة إل ا ، وذل يھن ربح در عل ، توفر لھن عمال ي
 .األمية والتوعية البيئية والصحية وأيضا توفير الخدمات لھن مثل  حضانة لألطفال 

ا مشروعات تمنح الكثير من الجمعيات قروضا لل - دأن بھ ة . فقيرات ليب اك قصة نجاح فى جمعي وھن
ل  اريخ الطوي صحة ذات الت سين ال ة تح م جمعي ن رح شأت م ي ن ضامن بمصر والت ذه . ت ل ھ وتعم

 % .١٠٠الجمعية على غرار بنك جرامين ، ونجحت في تحقيق عائد لرد القروض يصل الى 
ر ت - ال غي ى أعم ساء عل دريب الن ات نحو ت ال تتجه بعض الجمعي ا من اإلعم ك أن إنتاجھ ة ، ذل قليدي

ذه المنتجات  سوق بھ سبب إغراق ال سويقه ب رة يصعب ت ة وأشغال اإلب ذلك . التقليدية مثل الحياك ول



ال  ل أعم ا سوق العمل العصري مث ال يحتاجھ اتجھت بعض الجمعيات الى تدريب اإلناث على أعم
 .السكرتارية والحاسب اآللى ، حتى تعدھن لمجاالت عمل أوسع

يعتمد صندوق الزكاة بالسودان على مبدأ الزكاة االسالمى ويتوجه الى الفقراء ، وعلى رأسھم األيتام  -
 .والمطلقات والمعيالت والمسنات والمعوقات

سادات ،  - اعي ، صندوق معاش ال ويمثل شبكة الضمان االجتماعي في مصر برنامج الضمان االجتم
 . اعي والصندوق االجتماعي للتنميةوبرامج األسر المنتجة ، وبنك ناصر االجتم

ا  - دريبھا بھدف دخولھ ة ت صاديا ومحاول رأة إقت ين الم ضية تمك صومال ق ة بال ات األھلي ى الجمعي تتبن
ة" حركة المرأة للدفاع والتنمية"منافسة في سوق العمل ، منھا  اون مع المنظمات الدولي ك بالتع . وذل

در ي ت الجزائر عل ة ب ا وكذلك تعمل الجمعيات األھلي ي منحھ ضا عل صاديا وأي ا اقت رأة لتمكينھ يب الم
 .قروض لمشروعات صغيرة 

ضمان  - ان شبكات ال ران لتحل مك ات بعضھا من الجي وين جمعي ا في تك ساء في موريتاني نجحت الن
 . االجتماعي

  
  
  
  

  :المعوقات 
  
ستو - سبب انخفاض م اھن ما زال سوق العمل غير الرسمي يكتظ بالنساء الالتي يعملن بال ضمانات ب

  .من المھارات ، وخاصة انتشار األمية 
التھن الصحية  - ا . ومازال ھذا القطاع يضم المسنات والالتي يعملن في مجاالت ال تتناسب مع ح وھن

 .. أصبح  مفھوم تأنيث الشيخوخة مالزما لتأنيث الفقر 
 . تؤكد المستفيدات من البرامج الضمان االجتماعي عدم تغطية المبالغ لنفقاتھن -
 .       لت العديد من النساء خارج نظام الضمان االجتماعيمازا -

دة التي  ة المعق ضا اإلجراءات البيروقراطي ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أھمھا عدم وعيھن بوجوده ، وأي
وفر  ائق ال تت را من شھادات ووث ددا كبي ا تتطلب ع تفرض عليھن للحصول على ھذه المنفعة ، وغالبا م

  . شارة إلى غياب قنوات االتصال والمعلومات للتعريف بھذه الخدماتلديھن ، وھنا يجدر اإل
ون  - ن يك رض ولك ى الق رأة تحصل عل ساء أن الم ة للن روض الممنوح رامج الق ة ب ن متابع ضح م إت

د . الزوج ھو الممارس الحقيقي للنشاط ألنه أقدر على إدارة المشروع ورغم أن األسرة تنتفع من عائ
  . عتباره من المزايا الممنوحة للمرأةالقرض ، إال أنه ال يمكن إ

 .تتركز معظم الھيئات التي تمنح قروضا في الحضر ، في حين يبقى الريف أقل حظا في ھذا الصدد -
يقتصر عمل النساء في الصومال على األنشطة التقليدية مثل الزراعة والتجارة في السلع األساسية ،  -

سة وتبقى مجاالت القطاع الخاص والتصدير حكرا على ى المناف ساء عل درة الن سبب عدم ق  الرجال ب
 . لتدني مستواھن التعليمي وقدراتھن

تحكمن من  - ال ، إال أن من ت ر من األعم رغم أن المرأة الصومالية بدأت تحل محل الرجال في كثي
ات %. ٢٠النساء في النقود التي تحصلن عليھا ال تزيد على  ديا لعمل الجمعي ك الوضع تح ويمثل ذل

 .  في مجال تمكين المرأة إقتصاديااألھلية 
ع  - ي ترتف يالت والت ساء المع ى الن ه إل ة التوج رز أھمي اث ، تب دى اإلن ر ل ال التعرض للفق ى مج وف

ى  نھن عل ى مؤھالت تعي رن إل الي يفتق ات ، وبالت ا أن معظمھن أمي أعدادھن مع زيادة حدة الفقر كم
سب. الخروج من دائرة الفقر  غ ن ال ، تبل ى سبيل المث ساء المعيالت وعل ا %  ٣٠ة الن . في موريتاني

. ، معظمھن فى الحضر % ٢٥وتشير مصادر غير رسمية أن نسبة المعيالت فى مصر تصل إلى 
 .أما في  السودان فترتفع النسبة فى الريف

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المشاركة السياسية وصنع القرار
  

  : االنجازات   
  
سبة يمنح - شريعية بن رأة % ١٠ الدستور السوداني المرأة حق التمثيل في المجالس الت ل الم ا تحت ، كم

  . ولقد عينت المرأة مستشارة للرئيس. مناصب وزارية
وزيرات وفي البحرين ) ٣(ويضم مجلس الوزراء المصري عددا من النساء ، حاليا يتمثل في ثالث  -

ين .وزيرات) ٤(ھناك وزيرتان وفي عمان أربع   وفي اليمن ھناك إمرأتان في منصب وزاري من ب
 ).٣٣(ثالثة وثالثين 

ات في مجلس ٢٠٠٢حصلت المرأة البحرينية على حقوقھا السياسية عام  - ساء المعين  ووصل عدد الن
ة عشر ) ١١( إحدى عشر ٢٠٠٦الشورى في عام  ان عينت أربع رأة في ) ١٤(إمرأة ، وفي عم إم

ا ان ع ي البرلم ى ف بعين ٢٠٠٧م المجلس األعل ين س رأة . عضوا ) ٧٠( من ب نجح إم م ت ه ل ك أن ذل
 . واحدة في الفوز في االنتخابات

ويضم مجلس الوزراء االتحادي . من البرلمان االتحادي% ٢٢.٥تحتل النساء في اإلمارات العربية  -
 . كما تم تدريب النساء للعمل في الشرطة والجيش. نساء ) ٤(أربع 

ام وفي الكويت حصلت المرأة  - سياسية ع ع ٢٠٠٥على حقوقھا ال وز ) ٤( ، وإستطاعت أرب ساء الف ن
 .  بعضوية مجلس األمة ، مع دخول أكثر من إمرأة الوزارة من قبل

ان  - ي البرلم ات ومرشحات وعضوات ف ساء كناخب سياسية للن شاركة ال ع الم ات بتوس إھتمت الجمعي
انون ل ن ق ي س عة ف الت واس الل حم ن خ صر م ي م ات ف ت الجمعي صة ونجح ام الح ا(نظ ) الكوت

 ..  مقعدا للنساء لمدة دورتين٦٤يخصص 
ان المصري  - ي البرلم رأة ف ل الم ل تمثي شعب و% ٢يمث ي مجلس ال شورى % ٦.٧ف ي مجلس ال . ف

ان ضئيال  ات ك ائزات في االنتخاب ين بعضھن ألن عدد الف ة . ولقد تم تعي ساء في الحكوم ل الن وتمث
 %. ٥.٩على مستوى الوزراء 

رأ - ل الم ة وتمث ي مجلس األم سودان ف ي ال ى % ٤و% ١٧.٨ة ف ي المجلس األعل رأة . ف ل الم وتحت
 . من المناصب الوزارية في الحكومة% ٢.٦



ة ،  - رامج تدريبي دوات وب الل ن ن خ سياسية م شاركة ال ى الم رأة عل شجيع الم ات ت اول الجمعي وتح
د. وحمالت توعية في مصر ة لمن كن يفتق ات ھوي م إصدار بطاق ك ت ات وفي خالل ذل ونھا، وبطاق

 .   انتخابية ، كما تم تسجيلھن في قوائم االنتخاب ليرتفع عددھن بھا
ة  - ارات قيادي ى مھ كما عملت الجمعيات على مساندة الناخبات من خالل ورشات عمل ، لتدريبھن عل

 . وإتصال وإعداد أجندة العمل
دورھن  - ساء ب فولقد كان لرابطة المرأة العربية دورا ھاما في توعية الن سياسي وخاصة في الري . ال

 .كما ساندت المرشحات بمنحھن التدريب الالزم لنجاحھن
شأ مركز  - ذي ان رأة بمصر ، وال ومي للم دور المجلس الق ساندا ل ة م ات األھلي د جاء دور الجمعي ولق

ات دادھن لالنتخاب حات وإع ساند المرش سياسي لي دريب ال سياسي . الت دى ال س المنت شأ المجل ا أن كم
امج . محافظة بھدف رفع الوعي السياسي للمرأة) ٢٧(ي سبعة وعشرين للنساء ليغط واستھدف البرن

ي  الفوز ف ى نجحن ب ابعتھن مت م مت ار المرشحات ، ث ات ، وإختي وانين االنتخاب ى ق ضوء عل اء ال إلق
 . المقعد

 . ولقد أنشأت السيدة األولى في مصر منظمة المرأة العربية لتنسق العمل العربي على قضايا النوع -
رأة في منصب قاضي   - ين الم سياسي ھو نجاح مصر في تعي م إنجازه في المجال ال ا ت ومن أھم م

  . ويعتبر ھذا األمر قصة نجاح ھامة لجھود الجمعيات األھلية
الث  - اك ث رين ھن ي البح ل ) ٣( وف يمن تحت ي ال ين ١٤٥قاضيات وف ضاء ب ي الق رأة مناصب ف  ام

 . منصبا٢٢٥٧
ة ١٦قاضية في معھد القضاء و) ٢٥( ، وفي العراق عينت  قاضية٧٦وفي السودان ھناك  -  في النياب

ة ر .العمومي ي الجزائ ساء ف ل الن رأة % ٣٤وتمث ل الم ضاة وتمث ن الق ن ١٥م صبا بمجلس ٣٨ م  من
 الدولة وھو ا

ام  - ام القضاء ع شھادة أم ة ٢٠٠٨ومنحت سلطنة عمان المرأة حقا مساويا للرجل لل ذلك في ملكي  وك
 . األرض

ر - ى حصلت الم صومال عل ي ال ن ٢٥أة ف دا م ام ٢٤٥ مقع الي ع وطني االنتق س ال ي المجل دا ف  مقع
ا . ٢٠٠٠ سة ، بحيث تخص كل منھ ع المتناف شائر األرب ين الع افئ ب شكل متك د ب ع المقاع م توزي وت
صغيرة) ٥(خمس  شائر ال ى الع اقين عل وزع الخمس الب ساء وت ة . ن ساء في المجلس كتل وشكلت الن

الي . تمثل مصالح المرأة ان االتحادي االنتق ساء٢٧٥من % ١٢ويخصص البرلم دا للن وتضم .  مقع
 .   وزيرتين٢٠٠٠الحكومة االنتقالية في تشكيلھا عام 

رأة . تشغل المرأة وظيفة محافظ بالجزائر  - ا ام رأس فيھ ة ت ة عربي ر أول دول ة الجزائ ر دول ا تعتب كم
 .حزبا) ٤٠(وھناك حزبان ترأسھما نساء من بين أربعين . حزبا سياسيا

وتم تعيين سبع . مقعدا للمرأة ) ٣٠( لتخصيص ثالثين ٢٠٠٠تم تطبيق نظام الكوتا في المغرب عام  -
 .٢٠٠٧وزيرات بالحكومة عام ) ٧(

سية  - رأة التون ل الم واب و% ٢٢.٧٥تمث س الن ن مجل ة و% ٧م ن المناصب الوزاري ن % ١٣م م
 .مجلس المستشارين، وھو الغرفة العليا للبرلمان

 .يات نسائية بالصومال نشطة لعمل من اجل السالم والمصالحة والحقوق السياسية للمرأةھناك جمع -
نجحت الجمعيات األھلية في الصومال في المشاركة في إصدار الميثاق الوطني، ضمانا للمساواة في  -

 . ھي/ النوع باستخدام لفظي ھو 
ام من مقاع% ٢٠ ، يخصص ٢٠٠٦تم تطبيق نظام الكوتا بموريتانيا عام  - ساء وفي ع ان للن د البرلم

 %.١٨ بلغت نسبة تمثيل المرأة ٢٠٠٧
 . وزيرا٢٧مناصب وزارية من بين ) ٣(وتحتل النساء ثالثة -
ة % ٥.٣وفي جيبوتي ، بلغت نسبة المرأة في الحكومة والمناصب الوزارية  - ساء عام  ٢٠٠٥من الن

وام  ان لألع ي البرلم ا ف سبة تمثيلھ ي٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٣وارتفعت ن د أن كانت % ١٠.٨  إل بع
ي .  عينت امرأة في منصب وزير١٩٩٩وفي عام .١٩٩٧غائبة عنه حتى عام  كذلك تحتل امرأة اعل



صبه  و من ة خل رئيس في حال ان ال منصب قضائي، وھو المنصب الذي يخول لمن يحتله أن يحكم مك
 .ألي سبب

 . حليات قاضية ، كما عينت النساء في وظائف مختلفة في الم٢٤وفي جيبوتي أيضا  -
  
  
  

  : المعوقات 
  
ات تعزز صورة الرجل  - سبب موروث ة ب سياسية الكامل شاركة ال مازالت المرأة العربية بعيدة عن الم

يال  ا المرشحة قل ا يجعل عدد األصوات التي تحصل عليھ سياسية ، مم ا . في الممارسة ال وھو مم
 .  تمثيل المرأة بهجعل الرئيس المصري يعين عددا من العضوات في البرلمان لزيادة نسبة

ي ٣٥انخفض عدد العضوات بالبرلمان في العراق وفي المغرب انخفض العدد من  - رأة إل  في ٣٤ ام
سياسية % ٥  وال تزيد نسبة النساء في المجالس التشريعية عن ٢٠٠٧ في الجزائر وفي األحزاب ال

 .٢٠٠٧عام % ٨عن 
ت ، إذ يقل عدد المرشحات من األحزاب ھناك عوامل أخرى تتدخل لتعوق نجاح المرأة في االنتخابا -

ساندة منھا دن الم ذلك يفتق وارد . ، بسبب وضعھن المھمش في ھذه األحزاب ، وب ا أن ضعف الم كم
 . المالية أمام المرشحات يعتبر عائقا يحد من فوزھن

ى الرجال ، وب - ة إل سياسية بالمقارن شاركة ال افي في الم الي وغالبا ما تفتقر النساء إلى التدريب الك الت
 . تقل فرصھن في الفوز

 . ويساعد إرتفاع نسبة األمية بين النساء على تحجيم فرصھن في المشاركة السياسية -
ومن أھم المعوقات أمام المرأة في ممارسة الحقوق السياسية ھو نقص الوثائق التي تؤھلھا لالنتخاب  -

 .بطاقات الھوية وخاصة شھادات الميالد و– وأحيانا غيابھا تماما –وأيضا الترشيح 
ال - ات واتحادات العم رأة في النقاب وع . وتقل أيضا نسبة تمثيل الم ا فجوة واضحة في الن وتظھر ھن

 %. ٣فعلى سبيل المثال ال تزيد النسبة بين النساء في مصر عن 
 .ويتسبب النزاع المسلح في السودان والصومال فى تحجيم فرص المرأة في المشاركة السياسية  -
 .عائقا أخر أمام المرأة ، إذ ال يترك مجاال لھا خارج الصراع من أجل البقاء ويمثل الفقر  -
ر ضئيال - أثيرھن يعتب سياسي ، إال أن ت ساء في المجال ال ى . وبالرغم من وجود ن ك إل د يرجع ذل وق

اة  ي الحي ى ف ال أعل ل صوت الرج ذي يجع ذكوري ال نمط ال يادة ال ى س افي أو إل دريب الك نقص الت
 .السياسية

 .  النساء في مصر إلى حاالت عنف أثناء االنتخاباتتعرضت -
ذكور ، وفي  - ى ال ة عل ات المجالس البلدي  أعلنت وزارة ١٢/١٠/٢٠٠٤في السعودية تم قصر إنتخاب

 . الداخلية عن عدم مشاركة المرأة في االنتخابات القادمة 
ى - صر عل ن يقت سعودية ،إال أن دورھ ي ال شورى ف س ال ي مجل شارات ف ين مست م تعي ن رغ  أنھ

ل  رار ، ب مستشارات وليست عضوات أي ال يحق لھن اإلدالء بأصواتھن أو مشاركتھن في اتخاذ الق
 . يشاركن فقط بحضور الجلسات التي تخص قضايا المرأة 

ة  - ل الرئاس ة مث ن المناصب القيادي رأة م رم الم صومال يح ي ال شدد ف المي المت ر اإلس ازال الفك م
 . والقضاء

اتھن المشاركات تأكيدا لسيادة النظام  - ع ظھور صور بن الذكوري  في المغرب ، قام بعض اآلباء بمن
 .في االنتخابات علي اإلعالنات والملصقات 

 %.٣ال يزيد نسبة تمثيل النساء في البرلمان بجزر القمر عن  -
  

   :  عن قصص نجاحعرض 
  . تعيين قاضيات في مصر -



 . ن في مصر والمغرب في البرلما) الكوتا(نجاح الحمالت لتطبيق نظام الحصة  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : الصحة والبيئة * 

  
ة    ة الصحة اإلنجابي كان من نتائج مؤتمر بيجين وما سبقه في المؤتمر العالمي للسكان إبراز أھمي

ة  ات الصحة وأصبحت الصحة اإلنجابي وأھمية إدارجھا في النظام الصحي ، بالتالي إرتفعت ميزاني
وتبنت الحكومات والجمعيات األھلية حمالت واسعة . ت الصحية بالدول تحتل مكانا ھاما في الخدما

ة  ى أھمي ز عل اك تركي ل ، وأصبح ھن ان مھمال من قب للتوعية بالصحة اإلنجابية باعتبارھا مجاال ك
اة  ة الحي ه في نوعي صحة المرأة من خالل تنظيم فترات الحمل وأثار ذلك على األسرة ككل ، ألھميت

  .  االتي تتوفر ألفرادھ
  

  : االنجازات 
  

ة التي . إرتفع عدد النساء الالتي يتلقين رعاية صحية    رامج التوعي ك ھي ب ى ذل ا ساعد عل ومم
اطق  ى المن ة ، وخاصة ف ة الوظيفي رامج محو األمي ة ، بعضھا من خالل ب ات األھلي دمھا الجمعي تق

وفر خدمات للصحة اإلنجا ات ت ا أن الجمعي رة ، كم ع الريفية والحضرية الفقي ة وإرشادات عن من بي
  .الحمل والخصوبة وأيضا البيئة

ات االمھات فى سن اإلنجاب    دل وفي ذلك انخفض مع ال وصل فى . ونتيجة ل ى سبيل المث وعل
ى ١٠٠.٠٠٠ من ٨٤مصر الى  سودان ال ود حي و فى ال ام ١٣٠ مول ك عن ع وفي ،  ٢٠٠٧ وذل

ى ٦٩تونس  ساء ال ين الن اة ب ع الحي دل توق ع مع ا ٥٨ فى مصر و٧٣ حالة ، وارتف سودان كم  فى ال
  . انخفض معدل الخصوبة

ك من  - دل اإلنجاب ، وذل ريم بھدف خفض مع ران الك ى الق وتلجأ مصر الى أسلوب إقناعى يستند ال
خالل اآلية الكريمة التى تتناول إرضاع األطفال ، وبالتالي يمكن تحقيق ھدفين اولھما رفع المستوى 

  .وثانيھما تنظيم النسل فى خالل تلك الفترة الصحي لألطفال عن طريق لبن األم 
ة  - ولقد وفرت مصر برامج تدريبية للدايات باعتبارھن من أھم مقدمات الخدمات فى الصحة اإلنجابي

 . وخاصة  الريف  وذلك لرفع مستوى اداھئھن



ة ،  - صحة العالمي ة ال ا منظم ة ، وأھمھ ات الدولي ع المنظم ة م ات األھلي وم الجمعي صومال تق ي ال وف
ة ب والدات المنزلي دعم ال ة ، من خالل إجراءات ل جھود لالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المتدني

 .  واالرتفاع بمستوى المرافق الصحية ، وتطوير مناھج التعليم للقابالت
ق بالكشف الطبي  - تتضافر جھود الجمعيات األھلية مع وزارة الصحة المصرية لنشر الوعي بما يتعل

ذل زواج ، ول ل ال ال قب دى األطف ة بھدف الحد من األمراض ل ك الخدم صحية تل شمل المراكز ال ك ت
ي  سود بالقطاع الريف ذي ي ارب ، وال سبب زواج األق شر ب ي تنت ا والت ة منھ زم . وخاصة الوراثي ويل

 .القانون ھذا الكشف الطبي قبل الزواج 
اون مع اإلدارة الخا - ذا المرض فى أنشأت جمعية لمرضى االيدز باإلسكندرية بمصر ، وتتع صة بھ

وزارة . وزارة الصحة  شأت ال د أن ة ، فلق رتبط بوصمة اجتماعي ا سريا وي والن المرض يتخذ طابع
 .خطا ساخنا خاصا بھا

ة ، وخاصة  - ة الوظيفي تركز برامج التوعية على األمور البيئية ، وذلك من خالل فصول محو األمي
 . فى المناطق الفقيرة ، وفى الريف 

 .عية أھلية بتشغيل النساء فى تدوير مخلفات القمامةوفى مصر قامت جم -
صحية  - دمات ال ين الخ شئون الالجئ دة ل م المتح ية األم ع مفوض اون م ة بالتع ات األھلي دم الجمعي تق

ك الخدمات الخاصة  ا في ذل لالجئين الصوماليين في المخيمات في اليمن وفي المناطق األخرى، بم
 .بالمرأة

 .    رأة في اإلجھاض في أول ثالثة أشھر من الحمليبيح القانون التونسي حق الم -
   

  
  :المعوقات 

  
ى  - مازال دور الداية التقليدي راسخا فى الثقافة ، وخاصة مع انتشار فكر اسالمى خاطئ يعترض عل

دايات  لجوء النساء الى أطباء ذكور ، وبالتالي ، تحدث العديد من المضاعفات التى تنتج عن افتقار ال
  .صحيح وأيضا الى استخدامھن أدوات غير معقمةالى التدريب ال

ا . يتحدد استقرار المرأة فى الحياة الزوجية بخصوبتھا - ا فى ھويتھ ل الخصوبة جزءا جوھري كما تمث
ى صحتھا . كأنثى ؤثر عل ا ي ة مم رات متقارب ا مع حمل فى فت دل خصوبة مرتفع وتكون النتيجة مع

 . وعلى صحة الطفل
ه ، ال تملك المرأة حق القرار بم - ر مرغوب في ى حمل غي ؤدى ال ا ي ة ، مم رتبط بالصحة اإلنجابي ا ي

 .نتيجة لجھلھا أو لضغوط أسرية خاصة من الزوج وأسرته 
ى  - ساء ال أ الن الي ال تلج ي ، وبالت دخل طب ى ت اج ال ا ال يحت را طبيعي ل أم ة الحم ة التقليدي ر الثقاف تعتب

والدة ويترتب  اع  المراكز الصحية للرعاية أثناء الحمل وال ضا ارتف رة المضاعفات وأي ك كث ى ذل عل
 .معدل وفيات االمھات 

 .تتعرض الفتيات لمشكالت صحية بسبب انتشار الزواج المبكر ، خاصة فى الريف  -
اث فى  - أتى اإلن ھناك عدم مساواة بين الذكور واإلناث فى الحصول على الخدمات الصحية ، بحيث ت

و كذلك بالنسبة للتغذية ، ولذلك تنتشر أمراض . لوالدة اخرالمتلقين للخدمة ، حتى فى حالة الحمل وا
 .سوء التغذية بين اإلناث ، خاصة فى سن اإلنجاب 

ك  - ة ، وذل صحة اإلنجابي يھن بال دم وع ساء وع ل الن سبب جھ ن ب ر ام اض الغي االت اإلجھ شر ح تنت
ادة م ة الصحية ، وع وفير الرعاي وعي وت ى بالرغم من الجھود الحكومية واألھلية لرفع ال ا يلجان ال

د فى . أساليب تقليدية تؤدى الى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى حد الموت  شراالجھاض المتعم وينت
بلغن  ساء ال ي الريف ،و بأساليب غير أمنة  وال توجد إحصاءات دقيقة عن حاالت اإلجھاض الن الن

 .عنه، فھو بالتالي غير موثق ، باإلضافة الى أن العملية غير قانونية 
ا تغلب ا - زواج ، مم ل ال لقدرية على الثقافة التقليدية ، وبالتالي ال يقبل الشباب على الكشف الصحي قب

 .يؤدى الى الكثير من األمراض لدى األطفال ، وخاصة الوراثي منھا 



 .ال تستطيع المرأة السعودية أن تحصل على كشف طبي دون وجود محرم  -
ا يعوق يبقى مرض االيدز سريا الن مرضاه يعانون من وصم - ة ولذا ال توجد بيانات كافية عنة ، مم

 .العاملين فى ھذا المجال 
ق  - ا يتعل رأة فيم ام الم ات أم ن المعوق صومال م سودان وال سطين وال راق وفل ى الع ع ف د الوض يزي

 .بالصحة اإلنجابية ، ألن عادة ال تكون الخدمات متيسرة بسبب النزاع المسلح 
ة الصحية يعاني الصومال من غياب شبه كامل للخ - من % ٢٠دمات الصحية ، حيث تغطي الرعاي

ط سكان فق اطق. ال ي بعض المن ا ف سي لھ دم الرئي ي المق ة ف االت الدولي ر الوك وم القطاع . وتعتب ويق
 .   الخاص بالجزء األكبر ، مما يحرم منه غالبية السكان

ة إذ يصل بالصومال إ - دول العربي ا في بعض ال ى ما زال معدل وفيات األمھات مرتفع  من ١٠٤٤ل
ل  رب ١٠٠.٠٠٠ك ي المغ ة، وف ر ٢٢٨ والدة حي ي الجزائ ة ، وف ا ١٨٠ حال ي ليبي ي ٢٢٠ وف  وف

  . حالة٧٣٠جيبوتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وتعقيبمناقشات 
  

ديھا اتھا ومھارليس لكفائ ھل النھا بنت  أم .ةوظائف معين فى  الفتياتيتم تعيين لماذا  .١ تھا التى توجد ل
  غيرھا من الوظائف التى تنحصر عليھا ؟ السكرتارية و لك وظيفةذمثال 

 
 سيم فى العمل والنوع مثال ذلك السكرتارية مرتبطة بالنساء وھناك تقـ ال ننكر أنه يوجد وظائف ٢
 
ى اإلينأسف بأن التقرير لم يشير  ـ ٣ ساعد عل شاء مؤسسات ت ا جاء ن المر اة العربية للبحوث وأن جاز م

ر فى جدول عمل بيجين والمشكلة بان ال ا انجزه الغي ستثمر فيم دة مرأة ال ت ادل التجارب الجي ويجب أن نتب
 والممارسات الجيدة

 
ات ـ  ٤ سب وفي ى ن زت عل ة رك صحة االنجابي باألمان ال ل ويج راة  الحام ابات الم ى اص شير ال  ان ن

راة اكثر عرضه لھذه االمراض وخاصة االيدز وھل يوجد مؤشرات خاصة م الن الراض التناسليةباالم
 .  فيرس نقص المناعةبمؤشر

  
   ـ وجود جمعية فى اسكندرية خاصة بذلك ويوجد مشكلة ومنھا وجود صعوبة فى حصر مرض االيدز  ٥        

  .           لوجود سرية بخصوص ھذا المرض
  

ساء   ـ٦ سبة استخدام الن ى ن ز عل م ترك والدة ول ات  فى الحمل وال سبة الوفي ى ن ا ركزت عل ارير كلھ التق
ل لوسائل  شرف حيث ان قت ل ل شريعات الخاصة بجرائم القت ى الت تكلم عل منع الحمل وحديثى الوالدة ولم ي

 النساء فى بعض المجتمعات ونريد ان نعرف انه قد حصل تغيرات ام ال 
  


