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دة لمساعبذل مزيد من الجهود إلى  حاجة  كشف عن الاستطالع للرأي أجراه معهد القيادات النسائية العربية ي

 قيادية سياسيةمناصب بّوء تعلى  يةالعربمرأة ال
 

قيادية سياسية  مناصبتقلُّد تواجه عقبات كبيرة عندما يتعلق األمر بالمرأة العربية في تونس وليبيا واليمن ال تزال  - األردنعمان، 

إليه هنا فيما بعد باسم )ويشار Arab Women's Leadership Institute للرأي أجراه  ستلعا  ددي ال وفقا  وة. هم  م  

دول من الرجال والنساء في هذه الأي د كل )أوراد(،  Arab World for Research and Development"المعهد"( و

ة التي تمرُّ بمردلة انتقالي ة ثعاث ال دعم ي ضعف فهناك بيد أن مدني، لمرأة في قلا  المجتمع الالذي تؤديه االدور القيادي الهام 

 .نةعي  وم  ة نتخبم  قيادية مناصب مرأة لتقلُّد ا
 

ح  ضة عن االستلعا  الدور الهام الذي يلعبه   لونغبيرغر تاميالمعهد رئيسة وت صر ِّ تمخ ِّ جة المعهد في معال "تظهر النتائج الم 

 ."ةصب قياديامنلمن أجل الترشُّح ة العربيمرأة للالعازمة المواقف المجتمعية ونقل المهارات 
 

  العوائق المجتمعية التي تحول دون تقلُّد المرأة مناصب قيادية

ة السادقة األغلبيوكانت إجابات دور المرأة. دول مواقف مجتمعية بالتي تواجه المرأة في السادة السياسية عوائق بعض التتعل ق 

أو  "ةد  يوافقون بش"أنهم  اتموافقتهم على مشاركة المرأة في االنتخابات كناخبللمستللعين عندما سئ لوا عن موافقتهم أو عدم 

عندما سئلوا عما إذا كانوا و .(ي اليمنففي المائة  (78)و ،ئة في ليبياافي الم (41)و ،ئة في تونسافي الم (42)) "يوافقون"

 انخفض عدد المستللعين الذين أجابوا بأنهم يوافقون بشد ةيوافقون أو ال يوافقون على مشاركة النساء في االنتخابات كم رشحات 

 .( في المائة في اليمن(88( في المائة في ليبيا، و)87( في المائة في تونس، و)81أو يوافقون إلى دد كبير ))
   
ِّ الشخص الذي سيالمستللعين عن ل ئِّ عندما س  كانت األكثر إثارة للدهشة النتيجة  لعل  و ة قام رجل وامرأ إذا هلصالحون تصو 

تون هم سيصوُّ نإذ أجاب أغلبية كبيرة من المستللعين في جميع الدول الثعاث أ ،لعانتخابات البرلمانيةبالترشُّح  ليهمتساويان في التأ

امرأة ليبية ضحت أوكما و(. في اليمنفي المائة  (82)و ئة في ليبيا،افي الم (82)وفي تونس،  في المائة (80)رجل )اللصالح 

ال يزال المجتمع يستغرب من أن تتولى المرأة مناصب قيادية " هذه الفكرة بكلماتها قائلة :المشرو  في تركيز المجموعات أدد في 

أعلى أن الذكور بعليها أطفالنا رب ِّي ألنها تلعب بشكل تقليدي دورا  أكبر من الرجل في الحياة األسرية. وينبع هذا من اللريقة التي ن  

 ".مرتبة من اإلناث
 

حون طلعون مست  لتعزيز حقوق المرأةمن الجهود المزيد بذل ن تأالحكومات بأنه يجب على يُصّرِّ

جال فإن غالبية الر ،ز سياسات وبرامج لدعم دقوق المرأةكانت ت عز ِّ تهم ادكومبأن  ونذا كان يعتقدإعما المستللعون ل عندما سئ  

 ،ئة في تونسافي الم (87النساء )غالبية ئة في اليمن( وافي الم (84)و ،ئة في ليبياافي الم (88)و ،ئة في تونسافي الم (82)

لدعم اإن ضعف و ."ال يعرفون"أو أنهم  "الفي البلدان الثعاثة أجابوا بـ "( ائة في اليمنفي الم (84)و ،ئة في ليبياافي الم (78)و

الجندر بلقة متعسياسات وبرامج ذ أن الحكومات ال تنف ِّ على ر واضح ؤش ِّ هو م  إنما  اتنتخبقادة م  بوصفهن  الشعبي للنساء والتأييد 

 .شكل معائمب)النو  االجتماعي( 
 

  دعم أفضل لحقوق المرأةتحظى بتونس 

دقوق اصري ننجاح م  تجل ى ليبيا واليمن. ويرنة مع مقاباللقيادة السياسية للمرأة في تونس دعما  أكبر للرأي العام اأظهر استلعا  

حد دة والذي يتضمن اآلن  ،في الدستور التونسي الذي صدر مؤخرا  المرأة في تونس  على قدم مرأة معاملة النصُّ على تمواد م 

بوضوح أنه في الذي أجراه المعهد ستلعا  المتمخضة عن االبيانات ر الظهِّ ت   ،ذلك نمعلى الرغم بموجب القانون. والمساواة 

العام لرأي ايضعف فيها دعم وتأييد جاالت ال تزال هناك مإال أنه  ،ةالحياة السياسي   ر تجاه المرأة فيبأكتظهر تقدُّما  دين أن تونس 

 في جميع البلدان الثعاثة.مشاركة السياسية للمرأة لل

http://www.iri.org/sites/default/files/2014%20April%2010%20AWLI%20Survey%20of%20Attitudes%20Towards%20Women,%20October%2025-November%208,%202013%20--%20Arabic%20version.pdf
http://www.arabwomenleadership.org/
http://www.arabwomenleadership.org/
http://www.awrad.org/


 
 

 
 مرأةمنظمات الدى الوعي ل تعزيزوجوب 

، االشرق األوسط وشمال أفريقيمنلقة قلا  المجتمع المدني في مناصب قيادية في المرأة تولي تأييد عام لعلى الرغم من وجود 

عي نة منظمات دول  ةمعروفإال أن هناك معلومات شحيحة  أجاب األثر الحقيقي لهذه المنظمات. ودول أو  تمكين المرأةت عنى بم 

في  (78)ئة في ليبيا، وافي الم (40)وئة في تونس، افي الم (84)بـ "ال" لعين في جميع الدول الثعاث ستلأغلبية سادقة من الم  

 في مجال دقوق المرأة. ذا كانوا يعرفون أي منظمات تعمل تحديدا  إعما  وائة في اليمن( عندما سئلاالم
 
ي فبشكل إيجابي نحو المشاركة السياسية للمرأة في بلدانهم. مرأة قد ساهمت منظمات البأن إذا كانوا يعتقدون ستللعون المسئل و

وأما . "المستللعين بـ "ئة من الافي الم (41)أجاب و "،ال يعرفون"نهم بأفي المائة من المستللعين  (24)أجاب ما نسبته  ،اليمن

في  (44)"، وأجاب إلى دد مامن المستللعين بأن تلك المنظمات ساهمت في ذلك "ئة افي الم (24)أجاب ما نسبته  ،في ليبيا

من المستللعين بـ ئة افي الم (24)وتأييدا  أقوى، إذ أجاب ما نسبته  أظهرت دعما  وأما تونس، ف. "المن المستللعين بـ "ئة االم

دت إ. كما "إلى دد مامن المستللعين بأن تلك المنظمات ساهمت في ذلك "ئة افي الم (42ما نسبته )وأجاب  ،"نعم"  ىددصر 

تحاول تمكين المرأة وتشجيعها على يمكن أن تلعب المنظمات دورا  إيجابيا  ألنها "في اليمن تركيز ة مجموعات في المشارك

زءا  من مجتمع فع ال".  الخروج وأن تكون خعا قة وأن تأخذ على عاتقها زمام المبادرة واقتراح األفكار، وأن تكون ج 
 
تلوير على  هاز جهودرك ِّ الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن ت  منلقة في مرأة منظمات ال ه يجب علىضح من البيانات أنويت  

 .هالاعمأوأفضل للتواصل دول رسالتها تيجيات استرا
 

تحقيق على الذي يساعد النساء العربيات  AWLIبتأسيس  International Republican Instituteقام ، 4117في عام 

بناء من خعال دورات تدريبية ل هادعموالتي يتم شبكة قوية من النساء العربيات، ويعدُّ المعهد . ةي  قيادلتولي مناصب  هن  تللعات

 .شبيكالتالتوجيه ووفرص العملية المهارات 
 

مناصب  لتتبوأة للمرأة العربيمعهد القيادات النسائية العربية في غاية األهمية برامج التمكين والتدريب السياسي للمرأة مثل تعتبر 

 .نةعي  والم  ة بنتخ  الم  كالمناصب رة ؤث ِّ قيادية م  
 

 المنهجية

بالتعاون مع الشركات المحلية الشريكة المعنية باستلعا  الرأي وهي:  ADWRAمن قبل  استلعا  الرأي الوطني اءجرتم إ

 مؤسسة برسنتومركز ليبيا للدراسات االستراتيجية والمستقبلية، و، Elka Consulting “لتنغاكونس الكا”التونسية المؤسسة 

جميع المنظمات عن  مندوبا   72أجرى ما مجموعه وقد  .( في اليمنPercent Corporationلبحوث الرأي وتعزيز الشفافية )

ستللعون يمثلون كان المو. 4107 تشرين الثاني لعام/نوفمبر 7ودتى  تشرين األول/أكتوبر 44من شخصية األربع مقابعات 

نة من نة عشوائية عي ِّ  وقد بلغ هامش الخلأ  .ويمنية يمني   (0,001)و ،وليبية ليبي   (0,411)و ،وتونسي ة تونسي   (0,427)مكو 

  .ئةازائد أو ناقص ثعاثة في الم ةللعينة الكامل
 

االستلعا  أول استلعا  هذا يعتبر و .National Endowment for Democracyوقد تم تمويل هذا االستلعا  من قبل 

  .4117منذ بداية البرنامج في عام ينشره المعهد 
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