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ــة فــي مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط   ــدول العربيَّ ــل برنامــج العالقــات المدنيَّة-العســكريَّة فــي ال ــر مــن ِقب ــد هــذا التقري أُع
ــة. ــة األميركيَّ ــة اللبنانيَّ ــي للمــرأة فــي الجامع والمعهــد العرب

ــق بشــؤون  ســاتيَّة فــي مــا يتعلَّ ــة ال يتَّخــذان مواقــف مؤسَّ ــة األميركيَّ إن كارنيغــي والمعهــد العربــي للمــرأة فــي الجامعــة اللبنانيَّ
ــاب، وال تمثِّــل ُوجهــات نظــر أو آراء مركــز  ــر عنهــا فــي هــذا التقريــر هــي آراء الكتَّ ــة. وعليــه، فــإن اآلراء المعبَّ السياســات العامَّ

فيهــا أو أمنائهــا. ــة أو أي مــن موظَّ ــة األميركيَّ كارنيغي/المعهــد العربــي للمرأة/الجامعــة اللبنانيَّ

ــه كتَّــاب هــذا التقريــر بالشــكر إلــى كل مــن ســاهم فــي جمــع المعلومــات ال ســيَّما الباحثيــن المســاعدين فــي برنامــج  يتوجَّ
ــة فــي مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط. ــة - العســكريَّة فــي الــدول العربيَّ العالقــات المدنيَّ

حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ
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البلــدان  فــي  بالجيــوش  المــرأة  التحــاق  كان  لطالمــا 
جــدل  محــل  األخيــرة  ســنة  الثالثيــن  خــالل  ــة  العربيَّ
ــدون علــى التحــاق المــرأة  ــد المؤيِّ ــف. مــن جهــٍة، يؤكِّ مكثَّ
هــا المتســاوي فــي الخدمــة إلــى  فــي الجيــش علــى حقِّ
ــة. ومــن جهــٍة  جانــب الرجــل، بمــا فــي ذلــك األدوار القتاليَّ
أخــرى، يزعــم المعارضــون أن وجــود المــرأة، إضافــًة إلــى 
ان مــن روح العمــل  قدرتهــا الجســديَّة المحــدودة يحــدَّ
منوًطــا  تاريخّيًــا  كان  لمــا  القتالــي  واألداء  الجماعــي 
بالرجــل لوحــده.١ فــي خضــم هــذا النقــاش، ارتفــع عــدد 
ــة  م ــدان منظَّ ــد لبل ــزي الموحَّ ــن ال ــي يرتدي النســاء اللوات
حلــف شــمال األطلســي مــن ٣٠،٠٠٠ فــي عــام ١٩٦١ إلــى 
لت  ٢٨٨،٠٠٠ فــي عــام ٢٠٠١. ٢ فــي ســنة ٢٠١٨، شــكَّ
التابعيــن  فيــن الدوليِّيــن  النســاء ٤٠ بالمئــة مــن الموظَّ
لحلــف شــمال األطلســي، مــع ٢٥ بالمئــة فــي مناصــب 
عليــا. فــي حيــن أن نســبة المــرأة المشــاركة فــي األركان 
ــراد.٣ ــن األف ــة م لت ١٦.٨ بالمئ ــة شــكَّ العســكريَّة الدوليَّ

وعلــى ســبيل المقارنــة، فــإن انخــراط المرأة فــي الجيوش 
ل مشــكلة  ــة لطالمــا كان بطيًئــا وغيــر متَّســق ويشــكِّ العربيَّ
يشــهد  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  وسياســيَّة.  ــة  اجتماعيَّ
هــذا الوضــع تغيُّــًرا تدريجّيًــا، فحتَّــى البلــدان التــي تتَّســم 

ــل  ــن الجنســين مث ــة نافــذة وفصــل حــازم بي بســلطة أبويَّ
ــة الســعوديَّة، ســَمَحت بتجنيــد المــرأة فــي  المملكــة العربيَّ
ســة العســكريَّة كحــرس للحــدود.٤ مــع ذلك، يســتمر  المؤسَّ
وتأديتهــا  المــرأة  تدريــب  ومــكان  ــة  كيفيَّ حــول  الجــدل 
لخدمتهــا، وإلــى أي مــدى يجــب إنخراطهــا. باإلضافــة 
الــى ذلــك، يجــب اإلقــرار بالجهــود الســاعية إلــى تأســيس 
ات مســلَّحة فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا  قــوَّ

تشــمل كال الجنســين.

ــة  ات المســلَّحة العربيَّ لقــد تــم إنخــراط المــرأة فــي القــوَّ
علــى مســتويات مختلفــة وبطــرق مختلفــة. نتيجــًة لذلــك، 
يصعــب رســم خريطــة واضحــة ودقيقــة بيــن دول الشــرق 
ــز هــذه الدراســة  ــا. ســوف تركِّ األوســط وشــمال إفريقي
بشــكل خــاص علــى البلــدان التــي يحفــل تاريخهــا بالنســاء 
ســة العســكريَّة، والتــي غالًبــا مــا  المنخرطــات فــي المؤسَّ
يعــود تاريخهــا إلــى حــروب االســتقالل فــي الخمســينيَّات 
والســتِّينيَّات. عــالوًة علــى ذلــك، اقتصــر اختيــار البلــدان 
ــر معلومــات  تتوفَّ التــي  تلــك  الدراســة علــى  فــي هــذه 
حولهــا. بالتالــي، هــذه القائمــة ليســت شــاملة. فالهــدف 
الطويــل المــدى لفريقنــا هــو توســيع التقريــر لتغطيــة كل 

بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

مة المقدِّ

حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ
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الجزائر الجزائر

المــرأة فــي الجيــش الوطنــي الشــعبي الجزائــري: لمحــة 
ــة عامَّ

فــي شــمال إفريقيــا، الجيــش الوطنــي الشــعبي الجزائــري 
خيــر مثــال علــى الممارســة الجيِّــدة فيمــا يتعلَّــق بتوظيــف 
المــرأة واالعتــراف بحقوقهــا. فــي ســنة ٢٠٠٦، أصبــح 
وضــع المــرأة المجنَّــدة مســاٍو لوضــع الرجــل، ومنــذ ذلــك 
الحيــن قــد أدخــل الجيــش الوطنــي الشــعبي فــي حيِّــز 
التنفيــذ إطــار سياســة رســمي للمســاواة بيــن الجنســين.٥

ـد أعلــى  نــت المــرأة مــن تقلُـّ بــدًءا مــن ســنة ٢٠٠٩، تمكَّ
ســة العســكريَّة. فــي ســنة ٢٠٠٩، كانــت  الرتــب فــي المؤسَّ
ــة لمستشــفى  فاطمــة الزهــراء عرجــون، المديــرة العامَّ
إلــى  ل امــرأة تتــم ترقيتهــا  عيــن النعجــة العســكري أوَّ
ــي ســنة  ــرال، تلتهــا بعــد ذلــك فاطمــة بودوان منصــب جن
ــات.٦ ٢٠١٢، وفــي ســنة ٢٠١٥ تلتهمــا ثــالث نســاء أخري

ــدات فــي  نــت الجزائــر مــن رفــع عــدد النســاء المجنَّ تمكَّ
ل نســبة النســاء  ــال. تُشــكِّ ات المســلَّحة بشــكل فعَّ القــوَّ
الملتحقــات فــي الجيــش الوطنــي الشــعبي اليــوم أكثــر 
ة مقارنــًة مــع بدايــة تجنيدهــن بالجيــش فــي  بـــ ٣٠ مــرَّ
مدرســة  فــي  النســاء  قبــول  يتــم  حالّيًــا،   .١٩٧٨ ســنة 
ــة العســكريَّة،  ــة للصحَّ ــة الوطنيَّ ــة، األكاديميَّ أشــبال األمَّ
ــًرا فــي  ات النقــل، ومؤخَّ والمدرســة الجهويَّــة لصيانــة معــدَّ

ــة البحريَّــة والــدرك الوطنــي أيًضــا. األكاديميَّ

الشــعبي  الوطنــي  الجيــش  فــي  المــرأة  لتاريــخ  موجــز 
الجزائــري 

أجــل  مــن  المقاومــة  فــي  شــاركت  المــرأة  أن  صحيــح 
االســتقالل من فرنســا )١٩٥٤-١٩٦٢(، إالَّ أن مشــاركتها 
لــم تكــن الهــدف الرئيســي لجبهــة التحريــر الوطنــي أو  
ــي  ــر الوطن ــش التحري ــام جي ــي. ق ــر الوطن ــش التحري جي
أجــل  مــن  ــًة  خاصَّ ــة،  عمليَّ ألهــداف  المــرأة  بتوظيــف 
االســتغالل األمثــل للمــوارد. عــالوًة علــى ذلــك، لــم تتقلَّــد 
ــة امــرأة منصــب قيــادي فــي خــالل حــرب االســتقالل.  أيَّ
فــي ذلــك الوقــت، بلــغ عــدد النســاء فــي الرتــب ٣ بالمئــة 
ى بـــ »المجاهديــن«.٧ معظــم  ة  ِلمــا يُســمَّ مــن مجمــل القــوَّ
النســاء، أي حوالــي ٨٢ بالمئــة كــن مســبالت٨، وفقــط ٢ 

ــة كــن مقاتــالت.٩ بالمئ

فــي نهايــة الحــرب ســنة ١٩٦٢، تحــوَّل جيــش التحريــر 
ــة واتَّخــذ اســم الجيــش الوطنــي  ة نظاميَّ الوطنــي إلــى قــوَّ
لتوظيــف  سياســة  آنــذاك  توجــد  تكــن  ولــم  الشــعبي، 
فــة  المــرأة. مــع ذلــك، كان باســتطاعة المــرأة العمــل كموظَّ
ــة فــي المناصــب اإلداريَّــة والســكرتاريَّة. خــالل عهــد  مدنيَّ
الرئيــس هــواري بومدين، ُســمح للنســاء أخيــًرا باالنضمام 

ــاط الصــف. ــاط وضبَّ إلــى الجيــش كضبَّ

ســة العســكريَّة فــي ســنة  تــم تعليــق التحــاق المــرأة بالمؤسَّ
١٩٨٦ قبــل أن يتــم اســتئنافه ســنة ٢٠٠١. وقــد تــم تبريــر 

5. “Conventions et accords internationaux - lois et decrets arretes, decisions, avis, communications et annonces”, Official Journal of the Algerian 
Republic, no. 12 (March 1, 2006),  https://bit.ly/2MhQVSs.
6. Mounir Kechar, “Pr Fatima Zohra Ardjoune, la première femme générale de l’armée algérienne”, AlgerLaBlanche.com, March 31, 2014, http://
bit.ly/2D6x7g3
7. Djamila Amrane, “Les combattantes de la guerre d’Algérie”, Matériaux pour l’histoire de notre temps, 26 (1992): 59.
8. These women were militants and their main task was to host and nurse the mujahideen. 
9. Djamila Amrane, “Les combattantes de la guerre d’Algérie”, Matériaux pour l’histoire de notre temps, 26 (1992): 59.
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ــة تقليــل النفقــات. كان لعــدد النســاء  هــذه الخطــوة بحجَّ
الشــعبي  الوطنــي  بالجيــش  التحقــن  اللواتــي  المتزايــد 
فيــن.  بعــد ســنة ١٩٧٨ تأثيــر مباشــر علــى إدارة الموظَّ
ــت مقابلتهــم  تمَّ الذيــن  العســكريِّين  للمتقاعديــن  وفًقــا 
المــرأة  فــي الجزائــر، كانــت تكاليــف تدريــب وتجنيــد 
ا. وقــد شــمل توظيــف المــرأة بنــاء منشــآت  مرتفعــة جــّدً
عملهــا  بــدوران  المتعلِّقــة  النفقــات  مــن  وزاد  جديــدة، 
وإجــازة األمومــة. منــذ ذلــك الحيــن، تــم توســيع المجــاالت 
ــة  التــي يمكــن للمــرأة االنضمــام إليهــا مــن المهــام اإلداريَّ
ــات  ــر، الخدم ــع العســكري، البحــث والتطوي ــى التصني إل

ــة والتعليــم.١٠ ــة، الصحَّ ــة، الشــؤون الماليَّ االجتماعيَّ
 

التجنيد والتوظيف

بيــن  إنصاًفــا  أكثــر  سياســة  نحــو  تحــوُّل  ل  أوَّ حصــل 
الجنســين فــي الجيــش الوطنــي الشــعبي ســنة ٢٠٠٦، 
ر الرئيــس الســابق بوتفليقــة )١٩٩٩-٢٠١٩(  عندمــا قــرَّ
ــة  بموجــب مرســوم فــي شــباط/فبراير ٢٠٠٦، أن وضعيَّ
ــة  لوضعيَّ مســاوية  العســكريَّة  ســة  المؤسَّ فــي  المــرأة 
الرجــل. وقــد اتَّخــذ الجيــش الوطنــي الشــعبي تدابيــر 
ة لتســهيل وضمــان مشــاركة المــرأة بشــكل كلِّــي. منــح  جــادَّ
المرســوم المــرأة المســاواة مــع الرجــل فــي التوظيــف، 
وعلــى  والتقديمات/المســاعدات.  الترقيــة  التدريــب، 
الرغــم مــن ذلــك، بقيــت المــرأة مســتثناة مــن الوحــدات 
ــة )علــى ســبيل المثــال، المشــاة،  التــي تــؤدِّي مهاًمــا قتاليَّ
ات  عــة والوحــدات التابعــة للقــوَّ ــة، الفــروع المدرَّ المدفعيَّ

يَّــة(.١١ الجوِّ

عوامــل  االعتبــار  بعيــن  الجزائريَّــة  الحكومــة  أخــذت 
ة خدمتها.  ــة بالمــرأة مثــل إجــازة األمومــة وطــول مــدَّ خاصَّ
يجــوز  الرئاســي،  المرســوم  مــن   ٢٠ ة  المــادَّ بموجــب 
ــاط اإلنــاث مــن رتبــة مــالزم أو أعلــى، االســتفادة  للضبَّ
ة ثــالث ســنوات مــن ســن  عنــد الطلــب مــن تخفيــض لمــدَّ
ة  ــدَّ ة ٩٨ إجــازة ممت التقاعــد النظامــي. كمــا تمنــح المــادَّ
للنســاء المجنَّــدات - الضبَّــاط وضبَّــاط الصــف اإلنــاث - 
فــي حــال تعــرَّض أحــد أفــراد األســرة المباشــرة )الــزوج 
أو الطفــل أو كيــان شــرعي يحــق لــه الدفــاع القانونــي، مــا 

ــة( لحــادث أو مــرض حــاد.١٢ ــرف بالكفال يُع

فــة التــي تريــد مرافقــة زوجهــا ألســباب  يُســمح للموظَّ
ــة، أو لتربيــة طفــل دون ســن الثالثــة، أو لالعتنــاء  مهنيَّ
ـب عنايــة  بأحــد أفــراد األســرة العاجزيــن والــذي يتطلَـّ
ــا -  ــح هــذه اإلجــازة أيًض ــة. تُمن ل ــة بإجــازة مطوَّ متواصل
تهــا اثنتــي عشــر  لفتــرة غيــر قابلــة للتجديــد فقــط مدَّ
القيــام  بالِدراســة،  ترغــب  التــي  فــة  للموظَّ  - شــهًرا 
بأبحــاث، أو أخــذ إجــازة ألســباب شــخصيَّة. أخيًرا، يعفي 
ــاط اإلنــاث مــن بعــض االلتزامــات  مرســوم ٢٠٠٦ الضبَّ

ــة.١٣ مثــل الحراســة الليليَّ

بــدًءا مــن ســنة ٢٠١٩، تــم قبــول المــرأة فــي مدرســة 
ــة، حيــث تمثِّــل ١٨ بالمئــة مــن كل  ــة الجزائريَّ أشــبال األمَّ
ــة  ــرة فــي مجلَّ ــا آلخــر المعلومــات المتوفِّ ــن وفًق المجنَّدي
»الجيــش«، المجلَّــة الرســميَّة للجيــش الوطنــي الشــعبي.١٤ 
ــة البحريَّــة بالدفعــة  بــت األكاديميَّ فــي عــام ٢٠١٣، رحَّ
يمثِّــل ٢٩  مــا  منهــن،  ــاط  الضبَّ الطالبــات  مــن  األولــى 

حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ

10. “ANP: Histoire et mémoire du cinquantenaire”, special issue, El Djeich, no. 3 (April 2013), https://bit.ly/2qkjZk1 
11. “Conventions et accords internationaux - lois et decrets arretes, decisions, avis, communications et annonces”, Official Journal of the Algerian 
Republic, no. 12 (March 1, 2006), https://bit.ly/2MhQVSs
12. Ibid.
13. Ibid.
14. The PNA’s Official Magazine, El Djeich, no. 601 (August 2013).
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مــن طلبــات انتســاب،  امــرأة مــن إجمالــي ٩٢ اللواتــي قدَّ
أي مــا يمثِّــل ٣١.٥ بالمئــة.١٥ تــم قبــول المــرأة أيًضــا فــي 
ــة  الوطنيَّ ــة  واألكاديميَّ ــة،  الخاصَّ العســكريَّة  ــة  األكاديميَّ
ــة  واألكاديميَّ العســكريَّة،  اإلدارة  ــة  وأكاديميَّ للــدرك 
ــة العســكريَّة، والمدرســة الجهويَّــة لصيانة  الوطنيَّــة للصحَّ

ــل. ات النق معــدَّ

يات التحدِّ

ســة  ــى المؤسَّ ــة إل ــة انضمــام المــرأة الجزائريَّ ــت رحل كان
العســكريَّة رحلــة طويلــة، ولكــن حصــل التغييــر، ورافــق 
ــة المــرأة ودورهــا. ومــع ذلــك،  ذلــك تطــوُّر فــي وضعيَّ
يــات قائمــة. علــى الرغــم مــن النســاء  تظــل بعــض التحدِّ
الجنــراالت الخمــس، اللواتــي يمثِّلــن ســابقة ال مثيــل لهــا، 
ال زال عــدد النســاء ذوات الرتــب الرفيعــة قليــاًل فــي 

الجيــش الجزائــري.

ــاًل  ــرار ضئي ــع الق ــع صن ــى مواق ــرأة إل ال زال وصــول الم
حيــث أنَّهــا تعانــي مــن تقســيم تقليــدي قائــم علــى التحيُّــز 
ــز معظــم النســاء فــي الجيــش  الجنــدري فــي العمــل. تتركَّ
لن نســبة  ــة، حيــث يشــكِّ الوطنــي الشــعبي فــي قســم الصحَّ
ــة  العــدد اإلجمالــي فــي مجــال الصحَّ بالمئــة مــن   ١٧
فــي  الباقيــة  ــة  األغلبيَّ ترتكــز  حيــن  فــي  العســكريَّة.١٦ 
بــات عســكريَّات، باحثــات أو  قطــاع التعليــم بصفــة مدرِّ

عالمــات.١٧

ــد  مــن الصعــب أن تجــد معلومــات عــن المــرأة التــي تتقلّ
ــى بوضــوح كيــف  ــا رفيعــة المســتوى، ومــع ذلــك يتجلَّ رتًب
ــت  ــذي تمَّ ــوم ال ــراالت فــي الي أن ٥١ رجــاًل أصبحــوا جن
فيــه ترقيــة فاطمــة الزهــراء عرجــون إلــى رتبــة جنــرال. 
ــة أن المــرأة  يمكــن تفســير هــذا النقــص فــي النســبة بحجَّ
ســة العســكريَّة كان الرجــل  عندمــا تــم قبولهــا فــي المؤسَّ
ــات  ــذا اســتوفت المــرأة متطلِّب ســة مســبًقا، ل فــي المؤسَّ
الوقــت فــي الخدمــة مــن أجــل الترقيــة فــي وقــت الحــق 

بعــد الرجــل.١٨

مــن العوائــق األخــرى أمــام انخــراط المــرأة فــي الجيــش 
الوطنــي الشــعبي هــو اســتبعادها مــن المشــاة، الفــروع 
إليهــا  تُســند  التــي  ــة  الميدانيَّ ــة  والمدفعيَّ عــة،  المدرَّ
وحــدات  ليشــمل  الحظــر  هــذا  ويمتــد  ــة.  قتاليَّ أدواًرا 
ــا مــا يتــم التــذرُّع بالفــروق  ــة أيًضــا. وغالًب يَّ ات الجوِّ القــوَّ
ــة بيــن الرجــل والمــرأة مــن أجــل تبريــر هــذا  الفيزيولوجيَّ

االســتبعاد.١٩

ــات  نتيجــًة لهــذا االســتبعاد، ال يمكــن للمــرأة قيــادة عمليَّ
الرجــل  مراتــب  ـد  تقلُـّ يمكنهــا  ال  وبالتالــي،  عســكريَّة 
ذاتهــا )علــى ســبيل المثــال، الرتــب فــوق مســتوى رائــد(. 
ــة  وبالتالــي، هــي غيــر قــادرة علــى المشــاركة فــي عمليَّ
ــر حياتهــا ومســارها المهنــي  صنــع القــرار الــذي قــد يغيِّ

ســة. فــي المؤسَّ

15. Ibid.
16. “ANP: Histoire et mémoire du cinquantenaire”, El Djeich, no. 3: 25. 
17. Ibid.  
18. Dalia Ghanem, “Women in the Men’s House: The Road to Equality in the Algerian Military”, Carnegie Middle East Center, November 4, 2015, 
https://bit.ly/35GbwaH 
19. Interviews conducted in Algiers with former military personnel in 2015. 
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ة ة: لمحة عامَّ حة المصريَّ ات المسلَّ المرأة في القوَّ

ـت األدوار القائمــة علــى التحيُّــز الجنــدري أســاس  ظلَـّ
ــة.  ات المســلَّحة المصريَّ ــة فــي القــوَّ السياســات الجندريَّ
بيــن  المســاواة  الدســتور يضمــن  أن  مــن  الرغــم  علــى 
إزاء  النــاس  مواقــف  أنَّ  إالَّ   ١١(،٢٠ ة  )المــادَّ الجنســين 
ســة العســكريَّة تعرقــل الجهود  انخــراط المــرأة فــي المؤسَّ
ــن الجنســين فــي قطــاع  الســاعية لتحســين المســاواة بي
الســابق،  القــرن  مــن  ــات  األربعينيَّ نهايــة  فــي  الدفــاع. 
بصفتهــن  العســكريَّة  ســة  بالمؤسَّ النســاء  التحقــت 
ضــات وشــغلن مناصــب إداريَّــة. فــي ســنة ٢٠٠٤،  ممرِّ
ل امــرأة ملتحقــة  ات المســلَّحة المصريَّــة ألوَّ ســمحت القــوَّ
بالمعهــد التقنــي للتمريــض العســكري أن تصبــح ممرِّضــة 
ــة. ومــع ذلــك، لــم يكــن هنــاك تطــوُّر يذكــر منــذ  مظلِّيَّ
٢٠١١. وقــد أعطــت الحكومــة وعــوًدا فقــط دون بــذل 
ســة  ة لإلنخــراط الجنــدري فــي المؤسَّ أي جهــود جــادَّ

العســكريَّة مــن حيــث الحجــم والنطــاق.

ة  حة المصريَّ ات المسلَّ موجز لتاريخ المرأة في القوَّ

ــة اإلســرائيليَّة،  فــي ســنة ١٩٨٤، خــالل الحــرب العربيَّ
المســلَّحة  ات  القــوَّ إلــى  ة  مــرَّ ل  ألوَّ النســاء  ــت  انضمَّ
صيــن،  متخصِّ عســكريِّين  أفــراًدا  بصفتهــن  المصريَّــة 
وكان دورهــن يقتصــر علــى التمريــض والمهــام اإلداريَّــة.٢١ 

ــى مــدار الســنين، حيــث  م المــرأة محــدوًدا عل وظــل تقــدُّ
كانــت تــؤدِّي المهــام اإلداريَّــة ذاتهــا. فــي ســنة ٢٠٠٤، فــي 
عهــد وزيــر الدفــاع الســابق المشــير حســين طنطــاوي 
الحليــم  عبــد  رحــاب  الرائــد  كانــت   ،)١٩٩١-٢٠١٢(
ات  ت فــي القــوَّ ل امــرأة تنضــم إلــى وحــدات المظــالَّ أوَّ
الحليــم  عبــد  الرائــد  ــت  انضمَّ ذلــك،  ومــع  ــة.  الخاصَّ
بصفتهــا ممرِّضــة، ال مقاتلــة.٢٢ وقــد دعــم كل مــن وزيــر 
ــي صبحــي  ــق أوَّل صدق ــه، الفري ــاع طنطــاوي وخلف الدف
)٢٠١٤-٢٠١٨( الحــد األدنــى مــن توســيع دور المــرأة فــي 

ات المســلَّحة المصريَّــة.٢٣ القــوَّ

ــاع  ــي قطــاع الدف ــرأة ف ــنت صــورة الم ــذ ٢٠١١، تحسَّ من
مــت جهــاد الكومــي  بصــورة هامشــيَّة. فــي ســنة ٢٠١٣، نظَّ
ــة«، التــي دعــت إلــى تجنيــد المــرأة  ــدة مصريَّ حملــة »مجنَّ
ــة. وقــد لِقيــت الحركــة دعــم  وإشــراكها فــي األدوار القتاليَّ
رئيــس المجلــس القومــي للمــرأة ورئيــس الــوزراء إبراهيــم 
ــة   محلــب. فــي وقــت الحــق، َوَعــد هــذا األخيــر فــي إمكانيَّ
ات المســلَّحة  إلتحــاق المــرأة بمختلــف الفــروع فــي القــوَّ
وضــع   ،٢٠١٧ فــي  ســنوات،  بضــع  وبعــد  المصريَّــة.٢٤ 
ــرأة  ــن الم ــرأة »اســتراتيجيَّة لتمكي ــي للم ــس الوطن المجل
المصريَّــة«، علــى أمــل تحقيقهــا بحلــول عــام ٢٠٣٠. ومــع 
ذلــك، لــم تشــمل االســتراتيجيَّة ســوى نســاء الشــرطة دون 

ــة.٢٥ ات المســلَّحة المصريَّ القــوَّ

حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ

20. “Constitution 2014- Arab Republic of Egypt”, [Dostor 2014, Jumhuriyat Masr Al Arabiya], Article 10 & 11, WIPO, https://bit.ly/2I3h6Ju 
21. Noura Al Nashar, “First female “lieutenant” in the army: The state did not appreciate the role I played and I feel I am begging for medical 
treatment from it” [awal sayida «mulazim» fi aljaysh: aldawla lam tuqader aldawr al lazi qumt bihi wa ‘ashor ‹anani ‹atasawal al ilaj minha], 
Youm7, October 20, 2012, https://bit.ly/2W9QlNs 
22. Dalia Hassan, “Dalia Hassan and a meeting with the leading / Rehab Abdel Halim Mahmoud - the butterfly of paratroopers in the armed 
forces – Sayidati” [Dalia Hassan waliqa› ma3 alraed/ Rehab Abdulhalim Mahmoud- farashet almizallat bi alquwwat almusalaha – sayidati], 
Sayidati, March 30, 2018, https://bit.ly/2LPl8Kv 
23. Shuwi Issam, “Will the “Egyptian Female Soldier” Campaign succeed in bringing girls into the Egyptian army?” [hal tanjah hamlat «moganada 
masriya» fi ‹idkhal alfatiat liljaysh almasri?], eremnews, July 27, 2017, https://bit.ly/2WWFR0K 
24. N.A. Hussein, “Egypt women fight for right to army combat posts”, Al-Monitor, March 29, 2018, https://bit.ly/2WsqcIU 
25. “The National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030”, National Council for Women, March 2017, https://bit.ly/2Ht9lMH 
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التجنيد والتوظيف

ــة  ــزم الدول ة ١١ مــن الدســتور المصــري، تلت ــا للمــادَّ وفًق
جميــع  فــي  والرجــال  النســاء  بيــن  المســاواة  »تحقيــق 
ــة  ــة والسياســيَّة واالقتصاديَّــة واالجتماعيَّ الحقــوق المدنيَّ
إلــى  الوصــول  فــي  المــرأة  حــق  وتضمــن  ــة«،  والثقافيَّ
ــة عليــا.٢٦ فــي الحقيقــة، يقتصــر  مناصــب إداريَّــة وعامَّ
التجنيــد العســكري علــى الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن ١٨ و٣٠ ســنة.٢٧ وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور ال 
يذكــر أيَّــة التزامــات تتعلَّــق بالمــرأة، إالَّ أنَّــه مــن المعــروف 
فــة  ســة العســكريَّة بصفتهــا موظَّ أن المــرأة تلتحــق بالمؤسَّ
أو  ضــة  ممرِّ أو  اإلداريَّــة  المناصــب  فــي  صــة  متخصِّ

ــة.٢٨ مســاعدة  مدنيَّ
 

تنطبــق شــروط ومتطلِّبــات االنضمــام إلــى المعهــد التقنــي 
ــى  ــة عل ات المســلَّحة المصريَّ ــوَّ ــض العســكري للق للتمري
الرجــال والنســاء ســوّيًا. مــن أجــل االنضمــام، يجــب علــى 
كال الجنســين اســتيفاء المتطلِّبــات التاليــة: أن يكــون/
تكــون مصــري/ة األصــل، عمــره/ا بيــن ١٧ و٢١ ســنة، 
حائــز/ة شــهادة التعليــم الثانــوي، منضبــط/ة ويظهــر/
تظهــر حســن الســلوك وحاصــل/ة علــى موافقــة الوالدين. 
ج األفــراد الذيــن يتــم قبولهــم بعــد ســنتين كرقيــب  يتخــرَّ

متطــوِّع ويحــوزون شــهادة.٢٩

يمكــن قبــول المــرأة الحاملة لشــهادة في التمريض أو علم 
ــة.  تخضــع  ــة الحربيَّ ــض للكلِّيَّ ــد التمري النفــس فــي معه
ج  تــه ســتَّة أشــهر بــداًل مــن ســنتين وتتخــرَّ إلــى تدريــب مدَّ
فيــن المجنَّديــن، يجــب  برتبــة ضابــط.٣٠ علــى غــرار الموظَّ
أن يكــون المتطوِّعــون المقبولــون مــن الذكــور عازبيــن ولــم 
يســبق لهــم الــزواج. ال يُســمح بالــزواج للمتطوِّعيــن إالَّ 
ج والحصــول علــى رخصــة لمزاولــة المهنــة.٣١ بعــد التخــرُّ

ال توجــد أيَّــة قيــود واضحــة بشــأن ترقيــة المــرأة فــي 
علــى  بنــاًء  ذلــك،  ومــع  المصريَّــة.  المســلَّحة  ات  القــوَّ
ــرة، الضابــط األنثــى  األعلــى رتبــة هــي  المعلومــات المتوفِّ

الرائــد رحــاب عبــد الحليــم.

يات التحدِّ

ــة  ات المســلَّحة المصريَّ ــة المــرأة فــي القــوَّ شــهدت وضعيَّ
وجودهــا  اتَّصــف  أن  بعــد   ٢٠١١ ســنة  طفيًفــا  ًمــا  تقدُّ
بالجمــود منــذ ســنة ١٩٤٨. ومــع ذلــك، تظــل العديــد 
يــات قائمــة. إن المواقــف إزاء موقــع المــرأة  مــن التحدِّ
يــات  التحدِّ أبــرز  مــن  هــي  العســكريَّة  ســة  المؤسَّ فــي 
المصريَّــة.  المســلَّحة  ات  القــوَّ فــي  المــرأة  النخــراط 
ــك بمعتقــدات  يميــل المســؤولون العســكريُّون إلــى التمسُّ
ــة تتناســب مــع  ــزة تحصــر المــرأة فــي أدوار تقليديَّ متحيِّ

26. “Constitution 2014- Arab Republic of Egypt”, [Dostor 2014, Jumhuriyat Masr Al Arabiya], WIPO, https://bit.ly/2I3h6Ju 
27. “Country Policy and Information Note Egypt: Military service”, UK Home Office, March 2017, https://bit.ly/2kMtPIQ
28. Wissam Abdul Aalim, “Al Ahram Gate publishes the Commissioners’ report on the imposition of compulsory military service on females” 
[“Bawabat al Ahram” tanshir taqrir “almufawdin” bisha’n fard alkhidma al aaskaria al ilzamia ala al inath], Al Ahram, October 30, 2013, accessed 
October 15, 2019, https://bit.ly/2P2MblN
29. Zaki Al Kadi, “The armed forces announced the acceptance of a new batch of males and females in health institutes” [al quwwat almusalahat 
tu3lin qabul dufah jadida bi almaahid alsohiya zukur wa iinath], Youm7, June 25, 2018, https://bit.ly/2Hz5kGf 
30. “Announcement of accepting a new batch of university graduates in the military college” [al e3lan ean qobul dof3a jadida min khariji 
aljamiaat bi al kulya al harbia], Egyptian Armed Forces- Ministry of Defense, March 29, 2018, https://bit.ly/2ZjlyLe 
31. Ibid.
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جنســها، وتحــث علــى فكــرة أن المــرأة غيــر قــادرة علــى 
أداء مــا يُعتقــد أنَّــه مــن مهــام الذكــور.٣٢

ــا آخــر فــي  ًي ــة والدســتوريَّة تحدِّ ل العوامــل القانونيَّ تشــكِّ
ة ١١ مــن الدســتور  مصــر. علــى الرغــم مــن أن المــادَّ
ــن الجنســين، إالَّ أنَّ   ــى المســاواة بي ع عل المصــري تشــجِّ
ــة والتماســك القائَميــن  ة ١٠ تدعــم القيــم العائليَّ المــادَّ

ــة. علــى الديــن والوطنيَّ
 

المــرأة  م  تُســتعمل هــذه األخيــرة كأداة لمعارضــة تقــدُّ
وتعزيــز األعــراف التقليديَّــة. علــى ســبيل المثــال، فــي 
ســنة ٢٠١٦، أصــدر المجلــس األعلــى لألزهــر فتــوى، أي 

ات  مرســوم دينــي، تنــص علــى أن تجنيــد المــرأة فــي القــوَّ
ل صعوبــات  للشــريعة ألن ذلــك يشــكِّ المســلَّحة منــاٍف 

ــا.٣٣ ــة عليه ُمهين

أخيــًرا، هنــاك نقــص فــي التقبُّــل السياســي وحضــور 
المــرأة فــي عمليَّــة صنــع القــرار فــي قطــاع الدفــاع. وهــذا 
ــى  م المــرأة فــي األدوار والرتــب. عل يمكــن أن يعيــق تقــدُّ
ســبيل المثــال، لــم تــراع االســتراتيجيَّة الجندريَّــة للمجلس 
الوطنــي للمــرأة التــي نشــرت فــي ســنة ٢٠١٧ موضــوع 
المــرأة فــي الجيــش،٣٤ علــى الرغــم مــن أن الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي أعلــن ٢٠١٧ »ســنة المــرأة المصريَّــة«.٣٥

حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ

32. Shuwi Issam, “Will the “Egyptian Female Soldier” Campaign succeed in bringing girls into the Egyptian army?” [hal tanjah hamlat «moganada 
masriya» fi ‹idkhal alfatiat liljaysh almasri?], eremnews, July 27, 2017, https://bit.ly/2WWFR0K 
33. N.A. Hussein, “Egypt women fight for right to army combat posts”, Al Monitor, March 29, 2018, https://bit.ly/2WsqcIU 
34. Ibid.
35. Ibid. 
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األردن األردن

ة ة: لمحة عامَّ حة األردنيَّ ات المسلَّ المرأة في القوَّ

ــح أن يســاعد التنويــع الجنــدري فــي  ــا، مــن المرجَّ عموًم
ات المســلَّحة بلــًدا مــا علــى التكيُّــف مــع التهديــدات  القــوَّ
ــة الجديــدة. واألردن خيــر مثــال علــى ذلــك. تماشــًيا  األمنيَّ
مــة حلــف شــمال األطلســي ومجلــس  مــع سياســة منظَّ
مجلــس  قــرار  لتنفيــذ  األطلســيَّة  ــة  األوروبِّيَّ الشــراكة 
األمــن التابــع لألمــم المتَّحــدة ١٣٢٥ فيمــا يخــص المــرأة 
ــة  األردنيَّ المســلَّحة  ات  القــوَّ واألمــن، طــوَّرت  والســالم 
ــة إلــى  ــة العمــل الوطنيَّــة األردنيَّــة. هدفــت هــذه الخطَّ خطَّ
زيــادة فــي التحــاق النســاء وتدريبهــن وتعزيــز حضورهــن. 
نــت األردن مــن خلــق فــرص مشــاركة وفــرص  بالتالــي، تمكَّ

عمــل أوســع.

العســكريَّة  ســة  المؤسَّ فــي  النســاء  عــدد  ازداد  لقــد 
ــي ســنة ٢٠٠٦، وصــل  ــع توســيع أدوارهــن. ف ــة م األردنيَّ
يــن الخدمــة بالــزي الرســمي  عــدد النســاء اللواتــي كــن يؤدِّ
ف  فــي األردن إلــى ٤،٨٨٣ مــن بيــن حوالــي ١٠٠،٥٠٠ موظَّ
ــة: ١،٢٠٣ ضابــط، ٢،٤٢١  ات المســلَّحة األردنيَّ فــي القــوَّ
ــة.٣٦ حتَّــى شــهر آذار/مــارس   امــرأة مجنَّــدة و١،٢٥٩ مدنيَّ
ــة  ات المســلَّحة األردنيَّ لت النســاء فــي القــوَّ ٢٠١٩، شــكَّ
ات العســكريَّة  مــا يقــارب ١.٥ بالمئــة مــن إجمالــي القــوَّ
ذلــك،  جانــب  إلــى  ــة(.٣٧  الطبِّيََّ الخدمــات  )باســتثناء 
ــات أو  ــات مدنيَّ ف ــن موظَّ يمكــن للنســاء االلتحــاق بصفته
ــاط الصــف أو أفــراد مجنَّديــن. إن الرواتــب  ــاط، ضبَّ ضبَّ

ة الخدمــة هــي نفســها للرجــال والنســاء  والترقيــات ومــدَّ
علــى حــد ســواء.

المســلَّحة  ات  القــوَّ نجحــت  الجهــود،  هــذه  وبفضــل 
خــالل  النســاء  مــن  المزيــد  اســتقطاب  فــي  ــة  األردنيَّ
توســيع  فــي  ســاهم  ــا  ممَّ الماضيــة،  العشــر  الســنوات 
ســة  ــر الفرصــة للمؤسَّ وتنويــع مجمــع مواهبهــن. وهــذا يوفِّ
العســكريَّة الختيــار المجنَّديــن الذيــن يتمتَّعــون بأفضــل 
المهــارات، بغــض النظــر عــن الجنــس. إّن رغبــة النســاء 
ــة تتمثَّــل  ات  المســلَّحة األردنيَّ فــي االنضمــام إلــى القــوَّ
فــي الكــم الهائــل مــن تقديــم  الطلبــات التــي يفــوق عددهــا 

ــة.٣٨ حاجــة العســكريَّة األردنيَّ

ة  حة األردنَيَّ ات المسلَّ موجز لتاريخ المرأة في القوَّ

ــة  ات المســلَّحة األردنيَّ تعــود مشــاركة المــرأة فــي القــوَّ
إلــى الخمســينيَّات، حيــث كانــت تعمــل النســاء فــي قطــاع 
أعــداد  اســتمّرت  العســكريَّة.  المــدارس  فــي  التعليــم 
ــة األميــرة منــى  النســاء المنخفضــة لحيــن تأســيس كلِّيَّ
تــم  ســنوات،  ثــالث  بعــد   .١٩٦٢ ســنة  فــي  للتمريــض 
يجــات فقــط، وتــم منحهــن رتبــة مــالزم  تســجيل ثمانــي خرِّ

ــة.٣٩ ــة الملكيَّ ثــاٍن فــي مديريَّــة الخدمــات الطبِّيَّ

ب  الطــالَّ مــن  العديــد  تعييــن  تــم   ،١٩٧٣ ســنة  فــي 
ــة للمديريَّــة  الجامعيِّيــن كضبَّــاط للعمــل فــي القيــادة العامَّ
ــاب ومهندســي  ــة، كســكراتاريا  وكتَّ فــي المناصــب اإلداريَّ

36. National Report, “Jordan Armed Forces 2006”, NATO, Jordan Brief, 2006, https://bit.ly/2MgxAkC
37. Presentation of Brigadier General Sana Al Sarhan in a workshop on women in the military, Carnegie Middle East Center, Beirut, March 8, 
2017.
38. National Report, “Jordan Armed Forces 2006”, NATO, Jordan Brief, 2006, https://bit.ly/2MgxAkC
39. Ibid.
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وســائل  فــي  وعامليــن  ومحاســبين  الكمبيوتــر  برامــج 
ــة شــؤون المــرأة العســكريَّة  ل إنشــاء مديريَّ اإلعــالم. شــكَّ
فــي عــام ١٩٩٥ نقطــة تحــوُّل فــي تطــوُّر  المســار الِمهنــي 
ز ذلــك  ــة. فقــد عــزَّ ات المســلَّحة األردنيَّ للمــرأة فــي القــوَّ
دور المــرأة فــي التدريــب، التوظيــف، الترقية، والمشــاركة 

ســة العســكريَّة.٤٠ ــي المؤسَّ ف

كمــا أنَّ المديريَّــة هــي مســؤولة عــن القيــام بدراســات 
وأبحــاث لتطويــر طــرق عمــل مــن أجــل تنفيــذ السياســات 
التي من شأنها تحسين أداء المرأة ونوعيَّة حياتها أيًضا. 
ــي شــملت  ــان فــي ســنة ٢٠٠٥ - والت ــرات عمَّ ــد تفجي بع
أنثــى جهاديَّــة، ســاجدة مبــارك عطــروس الريشــاوي، ومــا 
ى أيًضــا إلــى مقتــل ٥٧ شــخًصا وأســفر عــن إصابــة  أدَّ
ــة الحاجــة إلــى  ١١٥ بجــروح - أدركــت الســلطات األردنيَّ
ــًة   توســيع نطــاق التحــاق المــرأة بوحــدات جديــدة، خاصَّ

تلــك المكلَّفــة بمكافحــة اإلرهــاب واالســتخبارات.٤١
 

التجنيد والتوظيف

ات  القــوَّ فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  لجنــة  وضعــت 
ــة التــي  ــة األردنيَّ ــة العمــل الوطنيَّ ــة خطَّ المســلَّحة األردنيَّ
ــت المصادقــة عليهــا فــي كانــون األوَّل/ديســمبر ٢٠١٧  تمَّ
وقــد   .٢٠١٨ آذار/مــارس  فــي  رســمّيًا  إطالقهــا  وتــم 
ــة إلــى توســيع توظيــف المــرأة فــي  هدفــت هــذه الخطَّ
قطاعــات جديــدة ومناصــب قياديَّــة. كمــا ســعت أيًضــا 

ســة العســكريَّة  إلــى تحســين الجــودة واألداء فــي المؤسَّ
بشــكل عــام، وتدريــب المــرأة وتعليمهــا بشــكل خــاص.

يتــم اختيــار النســاء، مثــل نظرائهــن مــن الرجــال، بعــد 
ــة،  ــة والعقليَّ ــة الطبِّيَّ اجتيــاز اختبــارات صارمــة )الصحَّ
ــي  ــا إن تنته ــادة(. م ــة والقي ــة البدنيَّ ــة، اللياق ــام قياديَّ مه
هــذه االختبــارات والمقابــالت، ينضــم األفــراد الذيــن تــم 
ــة العســكريَّة مــن أجــل  ــة الملكيَّ اختيارهــم إلــى األكاديميَّ
التدريــب األساســي. مــن ثــم، يتــم تعيينهــم فــي وحداتهــم 
طبيعــة  حســب  صــة  متخصِّ تدريبــات  إلــى  ويخضعــون 

ــم.٤٢ ــم ورتبته عمله

ــة  األردنيَّ المســلَّحة  ات  القــوَّ فــي  النســاء  لــدى  اليــوم، 
ــة الوصــول إلــى مناصــب مختلفــة، بمــا فــي ذلــك  إمكانيَّ
مثــل  الرجــال،  علــى  تقتصــر  كانــت  التــي  المناصــب 
حمايــة  ووحــدة  العســكريَّة  والشــرطة  يَّــة  الجوِّ ات  القــوَّ
أعلــى  إن  العســكريَّة.  الملكــي واالســتخبارات  الحــرس 
منصــب تقلَّدتــه المــرأة هــو عميــد فــي المقــر العــام ولــواء 
ــة. كمــا وتشــارك المــرأة  ــة الملكيَّ فــي الخدمــات الطبِّيَّ
ــات مختلفــة فــي الخــارج، فــي الوحــدات  أيًضــا فــي عمليَّ
 ،Second Line ــة مثلمــا فــي الكونغــو مــع مستشــفى الطبِّيَّ
وفــي ليبيريــا مــع مستشــفى Third Line وفــي أفغانســتان 

ــة ٢٢٢ و٣٣٣. ٤٣ ات األفغانيَّ مــع القــوَّ

حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ

40. Ibid.
41. Hassan Fattah, Michael Slackman, “Bomb blasts kill scores at 3 hotels in Jordan / 115 people hurt, Amman locked down - no group claims 
responsibility, but suspicion falls on leader of al Qaeda in Iraq”, New York Times, November 10, 2005, https://bit.ly/32lkzvL
42. Presentation of Brigadier General Sana Al Sarhan in a workshop on women in the military, Carnegie Middle East Center, Beirut, March 8, 
2017. 
43. Rana Husseini, “Role of Jordanian women in peacekeeping missions lauded”, The Jordan Times, May 23, 2016, https://bit.ly/25jNlfk
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يتســاوى النســاء والرجــال  لناحيــة الترقيــة واألجــور. كمــا 
ة ثالثة أشــهر،  يُســمح للنســاء بإجــازة أمومــة مدفوعــة لمدَّ
ة ســنتين ألســباب مختلفــة ال  وإجــازة غيــر مدفوعــة لمــدَّ
يتــم احتســابها عنــد الترقيــة إلــى الرتبــة التاليــة األعلــى.

يات التحدِّ

ــة  فــة مدنيَّ ــة االلتحــاق بصفتهــا موظَّ يمكــن للمــرأة األردنيَّ
ة الخدمــة  أو فــرد عســكري. إن راتبهــا وترقيتهــا ومــدَّ
تظــل  ذلــك،  ومــع  الرجــال.  مــن  لنظرائهــا  مســاوية 
ــود مــن أجــل  ــذل جه ــد مــن ب ة قائمــة. ال ب ــات عــدَّ ي تحدِّ
زيــادة نســبة التحــاق النســاء بالجيــش بمــا أن عددهــن 
يظــل متواضًعــا. علــى ســبيل المثــال، تــم نشــر ٤٠ امــرأة 
ات حفظ الســالم األردنيَّة  فقــط مــن بيــن ٦١،٦١١ مــن قــوَّ
خــالل الســنوات العشــر األخيــرة. إضافــًة إلــى ذلــك، علــى 
الرغــم مــن الجهــود الســاعية لتعزيــز حضــور المــرأة فــي 
الجيــش، تظــل المــرأة غائبــة عــن مواقــع صنــع القــرار فــي 

ــة. ات المســلَّحة األردنيَّ ــوَّ الق

ــة كافيــة يمثِّــل إحــدى  ال يــزال عــدم وجــود بنيــة تحتيَّ
إلنشــاء  ــة  ماسَّ حاجــة  هنــاك  إذ  الرئيســيَّة.  العقبــات 
ــة بالنســاء مــن أجــل زيــادة انخراطهــن. لقد  منشــآت خاصَّ
ــق  للشــؤون الجندريَّــة فــي  بــاءت المحــاوالت لتعييــن  منسِّ
ــة شــؤون المــرأة العســكريَّة  بالفشــل. إن الهــدف  مديريَّ
ــة هــو زيــادة عــدد  ــة األردنيَّ ــة العمــل الوطنيَّ الرئيســي لخطَّ
ــة مــن ١.٥ بالمئــة  ات المســلَّحة األردنيَّ النســاء فــي القــوَّ
ــة خــارج المجــال  ات اإلجماليَّ إلــى ٣ بالمئــة مــن القــوَّ

ــي العســكري. الطبِّ

ــة  ــة األردنيَّ ــة العمــل الوطنيَّ فــي ســنة ٢٠١٧، هدفــت خطَّ
صــة للنســاء.  إلــى إنشــاء مراكــز تدريــب وتأهيــل مخصَّ
ــد فــي منطقــة  ــم إنشــاء مركــز جدي ــن، ت ــك الحي ــذ ذل من
ــدد  ــدة لع ــة االحتياجــات المتزاي ــاوي مــن أجــل تلبي الغيب
ــة  وطنيَّ تدريبــات  إجــراء  أجــل  ومــن  المتزايــد  النســاء 

ــة. ودوليَّ
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لبنان لبنان

ة المرأة في الجيش اللبناني: لمحة عاَمَّ

ــرة  مصغَّ صــورة  عــن  عبــارة  هــو  اللبنانــي  الجيــش  إن 
ــدأت  ــان. ب ــر المتَّســقة فــي لبن ــة غي للسياســات الجندريَّ
ــة تقبــل التحــاق المــرأة فــي  ســة العســكريَّة اللبنانيَّ المؤسَّ
ــة فــي ســنة  ة مــع نهايــة الحــرب األهليَّ ل مــرَّ صفوفهــا ألوَّ
عــت اإلنــاث فــي مجــاالت  ١٩٩٠. خــالل التســعينيَّات، تطوَّ
الشــرطة  إلــى  اإلداريَّــة  بالمناصــب  بــدًءا  صــة،  متخصِّ
العســكريَّة ووحــدات أخــرى أساســيَّة.٤٤ مــع نهايــة العقــد 
ل مــن القــرن الحالــي، ازداد عــدد النســاء فــي صفوف  األوَّ
ــة. ة اإلجماليَّ ــًة بالقــوَّ ــه ظــل منخفًضــا مقارن الجيــش لكنَّ

العســكريِّين  األفــراد  اإلنــاث ضمــن  عــدد  شــِهد  وقــد 
ــى الرغــم  ــة. وعل ــالث الماضي ــود الث ــات خــالل العق تقلُّب
ات المســلَّحة  مــن ذلــك، تقلَّــدت النســاء الملتحقــات بالقــوَّ
ــا علــى مــدار الســنوات، مــن  ــة رتًبــا أعلــى تدريجّيً اللبنانيَّ

دون عوائــق.

ســة العســكريَّة  ان والمؤسَّ وقــد شــهدت أيًضــا آراء الســكَّ
ًرا. فــي العقديــن  ــة إزاء النســاء فــي الجيــش تطــوُّ اللبنانيَّ
ــاط  ليــن، لــدى انضمامهــن للجيــش، واجهــت الضبَّ األوَّ
ســة وخارجهــا . منــذ ذلــك  اإلنــاث مقاومــة داخــل المؤسَّ
ــة والعســكريَّة لتدعــم  الحيــن، نمــت المفاهيــم االجتماعيَّ

ــة.٤٥ ات المســلَّحة اللبنانيَّ انخــراط المــرأة فــي القــوَّ

موجز لتاريخ المرأة في الجيش اللبناني 

فــي كانــون الثاني/ينايــر ١٩٩٠، أعلنــت الحكومــة عــن 
ل دعــوة لهــا للنســاء مــن أجــل االنضمــام إلــى الجيــش.  أوَّ
ــى  ــا أنه ــف، م ــة الطائ ــع اتِّفاقيَّ تصــادف هــذا الحــدث م
ســة  ــة، وتبــع ذلــك قــرار إعــادة بنــاء المؤسَّ الحــرب األهليَّ

العســكريَّة.٤٦
 

بلــغ عــدد النســاء ٢،٠٠٠ امــرأة فــي ســنة ٢٠٠٩، ثــم شــهد 
انخفاًضــا ليصــل إلــى مــا يقــارب ١،٠٠٠ امــرأة مــن أصــل 
٧٠،٠٠٠ فــرد عســكري تقريًبــا قبــل ســنة ٢٠١٧ مباشــرًة، 
ل  ًدا إلــى ٤،٠٠٠ امــرأة ســنة ٢٠١٩، مــا شــكَّ ليرتفــع مجــدَّ
نســبة ٥% مــن أصــل حوالــى ٨٠،٠٠٠ فــرد عســكري.٤٧ 
تُعــزى الزيــادة األخيــرة فــي التحــاق النســاء بالجيــش إلــى 
ســة العســكريَّة المتمثِّلــة فــي المســاواة بيــن  أولويَّــة المؤسَّ
ــى آب/أغســطس ٢٠١٩، كان  الجنســين فــي الجيــش. حتَّ
عــات  ــون، موزَّ ــاط العامُّ لــدى الجيــش ٨ نســاء بيــن الضبَّ
ــة، و١٧ عقيــًدا مــع ٥٧  علــى الوحــدات اإلداريَّــة والطبِّيَّ

ــاط.٤٨ امــرأة مــن الضبَّ

للجيــش  قائــًدا  عــون  جوزيــف  الجنــرال  تعييــن  بعــد 
اللبنانــي فــي آذار/مــارس ٢٠١٧، أعــادت قيــادة الجيــش 
منــذ  الواجهــة.  إلــى  المــرأة  انخــراط  ــة  اللبنانــي عمليَّ
ذلــك الحيــن، ازداد وجــود النســاء تدريجّيًــا مــن حيــث 

حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ

44. “Women in the LAF”, Lebanese Army, https://bit.ly/32lEcDU
45. Sergeant Christina Abbas, “From Administration to Fighting ... Leading Women in the Military” [min al›idara ‹ila alqital... nisa› ra’idat fi 
aljaysh], Al Jaysh Magazine, no. 408, (June, 2019), https://bit.ly/32zYbhz
46. Ibid.
47. Dina Arakji, “Females in the Ranks”, Carnegie Middle East Center, June 19, 2019, https://bit.ly/35Fl6uI
48. Samar Faddoul, “The woman imposes her exception in the army ... an important precedent to be adopted this year” [almar›a tafrud 
‹istithna’iyatiha fi aljaysh... sabiqa muhima satoutamad hathihi alsana], Al Joumhouria, August 1, 2019, https://bit.ly/2qI5pCJ 
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ســة العســكريَّة أنَّهــا  حــت المؤسَّ الحجــم والمجــال. صرَّ
تهــدف إلــى توســيع مناصــب األفــراد العســكريِّين اإلنــاث 
ــة  باســتمرار مــن الوحــدات اإلداريَّــة إلــى الوحــدات القتاليَّ
ســة فــي تحديــث  علــى المــدى الطويــل. كمــا بــدأت المؤسَّ
ــة التــي تحكــم توظيــف النســاء لتناســب  األحــكام القانونيَّ
ــه الحالــي، ولكــن لــم يتــم نشــر أو إعالن أي شــيء.٤٩ التوجُّ

ــة  خطَّ ل  أوَّ لبنــان  أطلــق   ،٢٠١٩ أيلول/ســبتمبر  فــي 
٢٠١٩-٢٠٢٢، لتنفيــذ قــرار األمــم  لـــ  ــة   عمــل وطنيَّ
د  المتَّحــدة ١٣٢٥ حــول  المــرأة، الســالم واألمــن. تحــدِّ
وتمثيلهــا  المــرأة  مشــاركة  لزيــادة  تدابيــر  ــة  الخطَّ
ســة  المؤسَّ فيهــا  بمــا  واألمــن  الدفــاع  قطاَعــي  فــي 

٥٠ العســكريَّة.

التجنيد والتوظيف 

الوزاريَّــة  القــرارات  مــت  نظَّ التســعينيَّات،  بدايــة  منــذ 
التحــاق المــرأة بالجيــش. فــي ســنة ١٩٨٩ وســنة ١٩٩١، 
أصــدرت الحكومــة القراريــن الوزاريَّيــن ٣٧٦ و٨٣٩ علــى 
ــى  ــة أســاس النخــراط المــرأة. عل ــا بمثاب ــي، ليكون التوال
ســبيل المثــال، القــرار الــوزاري ٨٣٩ الــذي تــم إقــراره 
ر فــي ١٠  فــي عــام ١٩٩١ يهــدف إلــى توظيــف نســبة تُقــدَّ
ة  دت المــادَّ ة العاملــة. حــدَّ بالمئــة مــن النســاء فــي القــوَّ
ة ٤  ــة للمــرأة، فــي حيــن أن المــادَّ ٣ األدوار غيــر القتاليَّ

ــه للنســاء والرجــال.٥١ ــب ذات ــى إعطــاء التدري ــدت عل أكَّ

ســة العســكريَّة  تنضــم اإلنــاث المتطوِّعــات إلــى المؤسَّ
ــن  ــا يحمل ــن، وكلُّهــن تقريًب صي كأفــراد عســكريِّين متخصِّ
ــة. فــي ســنة ١٩٩٠، كانــت المجموعــات  شــهادات جامعيَّ
ــزات شــهادات فــي الطــب،  ــى مــن المتطوِّعــات حائ األول
تكنولوجيــا المعلومــات واإلدارة. مــع نهايــة العقــد، نجحــت 
صــات كأفــراد ورتباء،  ســة فــي تطويــع نســاء متخصِّ المؤسَّ

ــت ترقيتهــن إلــى رتبــة مــالزم.٥٢ اللواتــي تمَّ

ســة العســكريَّة تقتصــر  كانــت مناصــب النســاء فــي المؤسَّ
ــة، حيــث كــن يشــغلن المناصــب  علــى األدوار غيــر القتاليَّ
اإلداريَّــة فقــط. مــع مــرور الوقــت، ارتقــت النســاء إلــى 
ــوم فــي  ــة، حيــث تشــارك النســاء الي يَّ ــر أهمِّ وحــدات أكث
ــت  ــة. علــى ســبيل المثــال، عندمــا انضمَّ الوحــدات القتاليَّ
النســاء إلــى الشــرطة العســكريَّة تــم تعيينهــن فــي مناطــق 
شــديدة الخطــورة مثــل نقطــة التفتيــش فــي وادي حميــد 
وذلــك  االنتشــار،  نقــاط  أخطــر  إحــدى  عرســال،  فــي 
فــي  بهــن.٥٣  المشــتبه  النســاء  عــن  البحــث  أجــل  مــن 
ســنة ٢٠١٧، امتــد انخــراط اإلنــاث إلــى لــواء الحــرس 
ل  يَّــة.٥٤ فــي ســنة ٢٠١٩، وألوَّ ات الجوِّ الجمهــوري والقــوَّ
ــة أبوابهــا لألفــراد للعســكريِّين  ــة الحربيَّ ة، فتحــت الكلِّيَّ مــرَّ

ــاث.٥٥ اإلن

49. Episode 387, “Soldier Program”, Lebanese Army, https://bit.ly/2FZD3J6
50. “Lebanon Government Adopts National Action Plan on Resolution 1325 on Women, Peace and Security”, UNSCOL, September 12, 2019, 
https://bit.ly/2p9Q2ms
51. “Women in the LAF”, Lebanese Army, https://bit.ly/32lEcDU
52. Ibid.
53. Dina Arakji, “Females in the Ranks”, Carnegie Middle East Center, June 19, 2019, https://bit.ly/35Fl6uI
54. Ibid.
55. In 2019, the government decided to freeze enrollment across all security agencies. As a result, the LAF opened up the military academy 
enrollment from within its ranks for both men and women who fulfill the basic requirement; Faddoul, “The woman imposes”.
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تنطبــق شــروط االلتحــاق والتدريــب نفســها علــى النســاء 
والرجــال.٥٦ ومــع ذلــك، تختلــف المتطلِّبــات الجســديَّة 
الجيــش:  صفــوف  الــى  االنضمــام  أجــل  مــن  للنســاء 
الحــد األدنــى للطــول ١.٥٥ متــًرا للنســاء و١.٦٥ متــًرا 
ــة  ــر كتل ــل مؤشِّ ــات أخــرى مختلفــة مث للرجــال،٥٧ ومتطلِّب

ــة.٥٨ الجســم والكتلــة العضليَّ

يات التحدِّ

ــا بــدًءا  ر وضــع المــرأة فــي الجيــش اللبنانــي تدريجّيً تطــوَّ
يــات قائمــة.  مــن ســنة ٢٠١٧. ومــع ذلــك، تظــل التحدِّ
ســة العســكريَّة إلــى تحســين إطــار الحكــم  ــاج المؤسَّ تحت
القانونــي وكذلــك حجــم ونطــاق التحــاق اإلنــاث. يبلــغ 
ســة  عمــر القــرارات الوزاريَّــة المتعلِّقــة بالمــرأة فــي المؤسَّ
العســكريَّة ثالثــة عقــود تقريًبــا، وهــي مرتبطــة بقــرارات 
ــة.  ة إلزاميَّ وزيــر الدفــاع الوطنــي كمــا تفتقــر إلــى قــوَّ
ِقبــل أي شــخص  يمكــن إلغــاء القــرارات الدائمــة مــن 

علــى  الــوزراء،  مجلــس  موافقــة  دون  الــوزارة  يتــرأَّس 
خــالف القوانيــن والمراســيم.

يــات الحاســمة األخــرى التــي تواجههــا المــرأة  مــن التحدِّ
اســتراتيجيَّة  غيــاب  هــو  العســكريَّة  ســة  المؤسَّ فــي 
د توظيــف النســاء مــن أجــل رؤيتهــا  افة، تحــدِّ جندريَّــة شــفَّ

ــط والبعيــد. ــة علــى المــدى القصيــر، المتوسِّ ميَّ التقدُّ

علــى المســتوى التنظيمــي، يفتقــر الجيــش إلــى هيئــة 
احتياجــات  تلبيــة  أجــل  مــن  ــة  خاصَّ جندريَّــة  إداريَّــة 
ــنَّ مــن بلــوغ إمكانيَّاتهــن المهنيَّة  الجنــود اإلنــاث حتــى يتمكَّ
للشــؤون  ــق  منسِّ الوطنــي  الدفــاع  وزارة  لــدى  الكاملــة. 
الجندريَّــة معيَّــن مــن ِقبــل الهيئــة الوطنيَّــة لشــؤون المــرأة 
ــق على االستشــاري  ــة، مــع ذلــك يقتصــر دور المنسِّ اللبنانيَّ
فقــط، كمــا ويفتقــر إلــى ســلطات إنفــاذ القانــون مــن أجــل 

ســة العســكريَّة. ــدري٥٩ فــي المؤسَّ تحســين الدمــج الجن

حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ

56. Episode 387, “Soldier Program”, Lebanese Army, April 11, 2019, https://bit.ly/2FZD3J6 
57. Presentation of LAF’s Directorate of Orientation in a workshop on women in the military, Carnegie Middle East Center, Beirut, March 8, 2017
58. “Documentary: A day in the Military Academy” [Watha’iki: Yawm fi al Kuliya al Harbiya], OTV, November 25, 2018, https://bit.ly/31JUvJU.
59. In 1997, the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) defined gender mainstreaming as “the process of assessing the implications 
for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making 
women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies 
and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetrated. The 
ultimate goal is to achieve gender equality.”; “Gender Mainstreaming”, UN Women, https://bit.ly/34nWHZi
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سوريا سوريا

ة ة: لمحة عامَّ حة السوريَّ ات المسلَّ المرأة في القوَّ

ــة، تشــارك النســاء  علــى خــالف معظــم البلــدان العربيَّ
 .٢٠١٣ منــذ  ــة  قتاليَّ أدوار  فــي  الســوريَّات  المجنَّــدات 
ات  ــت حوالــي ٤٥٠ امــرأة لقــوَّ فــي تلــك الســنة، انضمَّ
الدفــاع الوطنــي،٦٠ وفــي ٢٠١٥، تــم إنشــاء كتيبــة مــن 
اإلنــاث ووحــدة مــن المغاويــر تضــم ٨٠٠ امــرأة، مــن أجــل 

محاربــة تنظيــم الدولــة اإلســالميَّة.٦١

تــم إرســال النســاء إلــى الجبهــة فــي مواقــع مختلفــة حيــث 
 ٢٠١٣ بيــن  والتقنيــص.  الدبَّابــات  قيــادة  فــي  شــاركن 
متطوِّعــة،  امــرأة   ٨،٥٠٠ حوالــي  هنــاك  كان  و٢٠١٦، 
لن  جــزًءا مــن الدفــاع الوطنــي وميليشــيَّات  بعضهــن  شــكَّ
ــن أن  ــش الســوري.٦٢ فــي حي ــب الجي ــل بجان أخــرى تقات
ــى  ســة العســكريَّة حتَّ هــذا قــد يُعتبــر اســتراتيجيَّة المؤسَّ
مّيًــة، إالَّ أن المــرأة تــم تجنيدهــا بالفعــل  تُظهــر نفســها تقدُّ

ات المســلَّحة الســوريَّة. فــي القــوَّ

ة  حة السوريَّ ات المسلَّ موجز لتاريخ المرأة في القوَّ

المســلَّحة  ات  بالقــوَّ المتطوِّعــات  النســاء  التحــاق  بــدأ 
الســوريَّة فــي نهايــة ســنة ١٩٨١. ومــع ذلــك، فقــد ســبقت 
هــذه الخطــوة العديــد مــن الحــوادث التــي نتــج عنهــا 
ــورة  ــي اتِّحــاد شــبيبة الث ــرار: إلتحــاق النســاء ف هــذا الق

ــة  االبتدائيَّ المــدارس  فــي  العســكري  الــزي  واعتمــاد 
التابعــة  المغلقــة  التدريــب  والثانويَّــة، وفــي معســكرات 
ــة لــكال الجنســين.٦٣  لالتِّحــاد فــي نهايــة كل ســنة أكاديميَّ
ــن مــن  ــا للمظلِّيِّي ــح تدريًب ــر ليصب ر هــذا األخي وقــد تطــوَّ
النســاء والرجــال، الذيــن ســاهموا بدورهــم فــي الســيطرة 
علــى أعمــال الشــغب خــالل االشــتباكات مــع جماعــة 

ــات.٦٤ اإلخــوان المســلمين فــي الثمانينيَّ

ــة ضمــن اتِّحــاد شــبيبة  ميَّ نتيجــًة لحركــة النســاء التقدُّ
الرئيــس الســابق حافــظ األســد فــي ١  الثــورة، أعلــن 
تشــرين األوَّل/أكتوبــر ســنة ١٩٨١، خــالل خطابــه فــي 
ج الدفعــة الثالثــة مــن المظلِّيِّيــن عــن قبــول  حفــل تخــرُّ
ــات العســكريَّة.٦٥ اســتمر التحــاق  المتطوِّعــات فــي الكلِّيَّ
ســت  النســاء بشــكل ســنوي حتَّــى ســنة ١٩٨٧، عندمــا تأسَّ
مــت تدريًبــا، مــا  ــة بالنســاء، والتــي قدَّ كلِّيَّــة عســكريَّة خاصَّ
جيــن مــن اإلنــاث برتبــة ضابــط. فــي  زاد مــن عــدد المتخرِّ
ــة  ســنة ١٩٨٢، كان يتــم قبــول النســاء أيضــا فــي أكاديميَّ
ــة  أكاديميَّ باســم  أيًضــا  )المعروفــة  العســكريَّة،  األســد 
خمــس  تهــا  مدَّ دراســيَّة  لفتــرة  العســكريَّة(  الهندســة 
جــن برتبــة مهنــدس مــالزم.٦٦ فــي  ســنوات  حيــث يتخرَّ
ــة،  ســنة ٢٠٠٥، تــم إنشــاء معهــد ثانــوي فــي األكاديميَّ
يجــات يحصلــن  علــى رتبــة مســاعد  حيــث كانــت الخرِّ

تقنــي بعــد عاميــن مــن الدراســة.٦٧

60. The National Defense Forces are militias made up of pro-regime armed civilians joined to protect and defend their neighborhoods against 
incursions.
61. “Assad’s female fighters: Progress or propaganda?”, France24, April 2, 2015, https://bit.ly/2MGSLNm 
62. “Pictures: 8500 women fighting alongside the Syrian army against terrorists”, Sputnik, September 17, 2016, https://bit.ly/2Kca0EA 
63. “About the Union”, Revolutionary Youth Union, http://bit.ly/306YNv3
64. “Mr. President Hafez Al Assad at the paratroopers’ 3rd graduation ceremony at the Revolutionary Youth Union”, President Assad, October 
1, 1981, http://bit.ly/2JajMI6
65. Ibid.
66. Interview with former military personnel in the SAF.  
67. Ibid.
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ــة فــي ســوريا فــي ســنة ٢٠١١،  بعــد انــدالع الحــرب األهليَّ
ات المســلَّحة  وبســبب نقــص المــوارد البشــريَّة، بدأت القوَّ

ــة.٦٨ الســوريَّة فــي تدريــب النســاء علــى األدوار القتاليَّ

التجنيد والتوظيف

ات المســلَّحة  القــوَّ يتــم تجنيــد النســاء وتدريبهــن فــي 
الســوريَّة بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا تجنيــد وتدريــب 
نظرائهــن مــن الرجــال. يتــم قبــول كال الجنســين فــي 
ــث  ــة الهندســة العســكريَّة حي ــة العســكريَّة وأكاديميَّ الكلِّيَّ

ــون الــدروس نفســها.٦٩ يتلقَّ

ــة النســاء ولكــن وجودهــن  ــى ترقي ــة قيــود عل ال توجــد أيَّ
فــي المناصــب ذات الرتبــة العاليــة لصنــع القــرارات هــو 
ات المســلَّحة الســوريَّة  نــادر. فــي ســنة ٢٠١٧، قامــت القــوَّ
ل  بترقيــة نبــال مدحــت بــدر إلــى رتبــة عميــد، وهــي أوَّ
ســة العســكريَّة.٧٠  امــرأة تتقلَّــد هــذا المنصــب فــي المؤسَّ
تمييــز  دون  الرواتــب  تحديــد  يتــم  ذلــك،  علــى  عــالوة 
بيــن الرجــال والنســاء، وفًقــا للمرســوم التشــريعي رقــم 
١٨ لســنة ٢٠٠٣، والــذي يُعــرف باســم قانــون الخدمــة 

العســكريَّة.٧١

تحتــوي المــادة ١٢٤ مــن قانون الخدمة العســكريَّة شــروًطا 
فــات  ــة بالمــرأة مثــل إجــازة األمومــة. تُمنــح الموظَّ خاصَّ
فــي القــوَّات المســلَّحة رتبهــن وتعويضاتهــن وفًقا للشــهرين 

ــى إجــازة  ــم الموافقــة عل ة الحمــل. ويت األخيريــن مــن مــدَّ
ــة. بعــد ذلــك، يتــم منحهــن  األمومــة بنــاًء علــى شــهادة طبِّيَّ
تهــا ١٢٠ يوًمــا للمولــود األوَّل، ٩٠ يوًمــا للمولــود  إجــازة مدَّ
فــي  لإلنــاث  يحــق  الثالــث.  للمولــود  يوًمــا  الثانــي و٧٥ 
ــا  ــا ســاعة يومّيً ته ــا إجــازة مدَّ ســة العســكريَّة أيًض المؤسَّ

ــا واحــًدا.٧٢ ــى يصبــح عمــر الرضيــع عاًم حتَّ

يات التحدِّ

تخضــع النســاء لنفــس ظــروف التدريــب والعمــل مثــل 
ات المســلَّحة الســوريَّة ،  نظرائهــن مــن الرجــال فــي القــوَّ
كمــا يتــم نشــر بعضهــن فــي الجبهــات األماميَّــة كقنَّاصــات 
يــات قائمــة.  أو قائــدات دبَّابــات. ومــع ذلــك، تظــل التحدِّ
ــاث فــي الحجــم والنطــاق  ــى الرغــم مــن أن عــدد اإلن عل
ســة العســكريَّة منــذ ٢٠١١، ال تــزال  قــد ارتفــع فــي المؤسَّ
النســاء ذوات الرتبــة العاليــة اســتثناء وليســت قاعــدة. 
مــن النــادر إيجــاد نســاء فــي مناصــب عليــا ويشــاركن فــي 

ــة صنــع القــرار. عمليَّ

ة للتحــرُّش  عــالوًة علــى ذلــك، تــم اإلبــالغ عــن حــاالت عــدَّ
الجنســي. فــي فيديــو انتشــر بشــكل ســريع فــي ســنة 
 ١٣٠ الفرقــة  مــن  اإلنــاث  المقاتــالت  اشــتكت   ،٢٠١٩
ــًة مــن ضبَّاطهــن الكبــار.٧٣  مــن التحــرُّش الجنســي، خاصَّ
ــر أيَّــة معلومــات حول نطــاق التحرُّش  لســوء الحــظ ال تتوفَّ
ات المســلَّحة الســوريَّة أو أي جيــش  الجنســي فــي القــوَّ

حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ

68. “Pictures: 8500 women fighting alongside the Syrian army against terrorists”, Sputnik, September 17, 2016, https://bit.ly/2Kca0EA
69. Interview with former military personnel in the SAF.  
70. Chris Tomson, “Syrian Army appoints first woman to become high-ranking general”, Al Masdar News, July 1, 2017, https://bit.ly/33dTVG4 
71. “Decree No. 18/2003, Military Service Law, April 21, 2003”, https://bit.ly/2GP7baF 
72. Ibid.
73. Alex MacDonald, “Assad’s women soldiers complain of sexual harassment”, Middle East Eye, January 29, 2019, https://bit.ly/2WYgVpI 
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ــة معلومــات  عربــي آخــر. إضافــًة إلــى  ذلــك، ال توجــد أيَّ
حــول وجــود اســتراتيجيَّة منــع أو آليَّــة حمايــة )إن وجدت( 
ســة العســكريَّة. يظــل هــذا الموضــوع  للنســاء فــي المؤسَّ
ــادة  ــت قي ــد مــا إذا كان محظــوًرا، ومــن المســتحيل تحدي

عــاءات، أو كيــف. ومــن  الجيــش قــد تعاملــت مــع هــذه االدِّ
شــأن حمــالت التدريــب والتواصــل التــي تشــرح التحــرُّش 
الجنســي لألفــراد العســكريِّين أن تزيــد الوعــي حــول هــذه 

ــة. القضيَّ
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حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ

تونس تونس

ة ة: لمحة عامَّ حة التونسيَّ ات المسلَّ المرأة في القوَّ

ًمــا فيمــا  ــة األكثــر تقدُّ تُعتبــر تونــس إحــدى البلــدان العربيَّ
يتعلَّــق بحقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين. في ســنة 
٢٠١٤، منــح الدســتور المــرأة مســاواة كاملــة مــع الرجــل 
ــز سياســات الدمــج الجنــدري مــن  ومنــع التمييــز، مــا حفَّ

أجــل مجتمــع متســاٍو.٧٤

بيــن  المســاواة  علــى  أيًضــا  التونســي  الدســتور  ــد  يؤكِّ
الجنســين مــن أجــل حمايــة البــالد. منــذ الســبعينيَّات، 
نــت اإلنــاث مــن األفــراد العســكريِّين االرتقــاء عبــر  تمكَّ
المســلَّحة  ات  القــوَّ فــي  الفــروع  مختلــف  فــي  الرتــب 
ــا، إن الخدمــة العســكريَّة هــي مفتوحــة  التونســيَّة. نظرّيً
ولكــن  الرجــال.  مــع  متســاٍو  قــدر  علــى  النســاء  أمــام 
ــة للرجــال  فــي الواقــع، تظــل الخدمــة العســكريَّة إلزاميَّ

للنســاء.٧٥ ــة  وطوعيَّ

فــي  المــرأة  أحرزتــه  الــذي  م  التقــدُّ مــن  الرغــم  علــى 
تــزال هنــاك فجــوات  التونســيَّة، ال  المســلَّحة  ات  القــوَّ
ــار قطــاع  ــإن افتق ــال، ف ــى ســبيل المث ــا. عل مه ــق تقدُّ تعي
افة، وضعــف التنســيق  ــة شــفَّ الدفــاع إلــى سياســة جندريَّ
التونســيَّة  المســلَّحة  ات  القــوَّ بيــن  المدني-العســكري 
ســات السياســيَّة يعيقــان تطــوُّر دور المــرأة فــي  والمؤسَّ

العســكريَّة. ســة  المؤسَّ

ة  حة التونسيَّ ات المسلَّ موجز لتاريخ المرأة في القوَّ

ات المســلَّحة التونســيَّة ســنة  بــدأ انخــراط المــرأة في القوَّ
صة  ل كتيبة متخصِّ جت أوَّ ١٩٧٥. خالل تلك الســنة، تخرَّ
ــة العســكريَّة للبــالد.  ــاط اإلنــاث فــي األكاديميَّ مــن الضبَّ
وقــد تــم تعيينهــن فــي مناصــب إداريَّــة، فــي المستشــفيات 
ســة العســكريَّة.  العســكريَّة، وفــي القطــاع القضائي للمؤسَّ
ــعت أدوار النســاء وتــم دمجهــن فــي  فــي التســعينيَّات، توسَّ

يَّــة والبحريَّة.٧٦ ات التونســيَّة الجوِّ القــوَّ

قانوًنــا  التونســيَّة  الحكومــة  ت  أقــرَّ  ،٢٠٠٣ ســنة  فــي 
لن  يســمح بالتجنيــد العســكري للمــرأة. كانــت النســاء يشــكِّ
ــت  ات المســلَّحة التونســيَّة. تمَّ ــوَّ ــة مــن الق ــا ٥ بالمئ فعلّيً
لــم  ولكنَّهــا  ــات،  الثمانينيَّ فــي  الخطــوة  هــذه  مناقشــة 
تحــَظ بالقبــول الوطنــي.٧٧ فــي ٢٠١٨، حــاول وزيــر الدفاع 
فرحــات حرشــاني إعــادة فتــح النقــاش مــن أجــل التجنيــد 

ــة إجــراءات.٧٨ ــك بأيَّ ــع ذل ــرأة دون أن يُتب العســكري للم

علــى الرغــم مــن المحــاوالت الســابقة وضمــان الدســتور 
ســة  المســاواة بيــن الجنســين، ظــل التحــاق المــرأة بالمؤسَّ
العســكريَّة تطوُّعّيًــا، فــي حيــن أن التحــاق الرجــل بالجيش 
بَِقــي إلزامّيًــا. وفًقــا لتقريــر أصــوات النســاء الصــادر فــي 
ل النســاء أقــل مــن ٧  تشــرين األوَّل/أكتوبــر ٢٠١٨، تشــكِّ

بالمئــة مــن العناصــر فــي قطــاع الدفــاع.٧٩

74. “Tunisia’s new Constitution: a breakthrough for women’s rights”, UN Women, February 11, 2014, https://bit.ly/1evJ3RF   
75. E.B.A., “Tunisie: Les femmes au ministère de la Défense représentent moins de 7%”, Kapitalis, October 4, 2018, https://bit.ly/2X3k4nv
76. Duwaja Al Owadni, “Gun and lipstick? Woman in the Arab Armies” [Bunduqiat wa ahmar shifah? Al Mar’a fi al juyush al arabia], Meem 
Magazine, August 4, 2017, https://bit.ly/2XfKkeF 
77. Layla al Shayeb, “Women and Military Role in the Arab World” [Almar’a wa al aamal al aaskari fi al aalam al arabi], Al Jazeera, January 13, 
2003, https://bit.ly/2EwJ0fJ 
78. Dalia Ghanem, “Women at Arms”, Carnegie Middle East Center, December 3, 2018, https://bit.ly/2EAy8xA 
79. E.B.A., “Tunisie: Les femmes”. 
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التجنيد والتوظيف

مفتوحــة  التونســيَّة  العســكريَّة  ــة  األكاديميَّ أبــواب  إن 
أمــام الرجــال والنســاء. تنطبــق الشــروط والمتطلِّبــات 
نفســها تقريًبــا علــى كال الجنســين، بمــا فــي ذلــك الحالــة 
ــة والفحــص إلــخ.،  ــة األكاديميَّ ــة، الســن، الخلفيَّ االجتماعيَّ
مــا عــدا الطــول حيــث ينقســم علــى النحــو التالــي: ١.٦٧ 

ــًرا  للنســاء.٨٠ ــًرا للرجــال و١.٦ مت مت

ات المســلَّحة  مــت المــرأة فــي القــوَّ علــى مــر الســنين، تقدَّ
يَّــة،  البرِّ ات  القــوَّ فــي  قياديَّــة  أدواًرا  لتشــغل  التونســيَّة 
ــة. علــى ســبيل المثــال، فــي ســنة ٢٠١٥،  ــة والبحريَّ يَّ الجوِّ
ــة،٨١  ات البحريَّ يــن الخدمــة فــي القــوَّ كانــت ٤٠ امــرأة يؤدِّ
نحــو  علــى  يَّــة  الجوِّ ات  القــوَّ فــي  أخــرى  امــرأة  و٤٠ 
مشــابه.٨٢ لقــد شــغلت النســاء مناصــب قياديَّــة شــملت 
ــة  ــة وطائــرات حربيَّ قيــادة ســفن حــرس الســواحل الحربيَّ
مقاتلــة. عــالوًة علــى ذلــك، فــي ســنة ٢٠١٨، أرســلت 
ات حفــظ  ل امــرأة مــن قــوَّ ات المســلَّحة التونســيَّة أوَّ القــوَّ
الكابتــن  مالــي،  إلــى  المتَّحــدة  التابعــة لألمــم  الســالم 
٨٣.C-130  Hercules ــار لطائــرة أولفــا الجنــاف، قائــد طيَّ

ات  لطالمــا كانــت المواقــف إزاء تنصيــب المــرأة فــي القــوَّ
وفًقــا  أساســي.  بشــكل  ــة  إيجابيَّ التونســيَّة  المســلَّحة 
ــن  ممَّ بالمئــة   ٥٦ إنَّ   ،٢٠١٨ النســاء  أصــوات  لتقريــر 

ــة لمشــاركة المــرأة  يَّ أُجريــت معهــم مقابــالت يعــذون أهمِّ
فــي قطــاع الدفــاع، فــي حيــن أن ١٤.٦ بالمئــة يظنُّــون 
خــالف ذلــك. عــالوًة علــى ذلــك، أظهــر التقريــر أن ٦٠.٦ 
بالمئــة يعتقــدون أن النســاء يتمتَّعــن بـــ »القــدرات التقنيَّــة« 
نفســها كمــا الرجــال فــي قطــاع األمــن، مقابــل ٣٩.٤ 

ــك.٨٤ ــدون عكــس ذل ــن يعتق ــة ممَّ بالمئ

ــراًرا بإنشــاء  ــوزراء ق ــس ال فــي ســنة ٢٠١٦، أصــدر مجل
ــؤ  ــران مــن أجــل المســاواة وتكاف ــي لألق ــس الوطن المجل
ــة  الحكوميَّ الهيئــة  إن  والرجــال.  النســاء  بيــن  الفــرص 
تــه تحســين الدمــج الجنــدري  هــي مجلــس استشــاري مهمَّ
ــة مــن ناحيــة،  فــي التخطيــط والبرمجــة ووضــع الميزانيَّ
والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز بيــن الجنســين، 
مــن ناحيــة أخــرى.٨٥ هــذا وإن وزارة الدفــاع الوطنــي قــد 
ــوزارة.  ــى مســتوى ال ــة عل ــة جندريَّ ــة قطاعيَّ وضعــت خطَّ
الجنســين،  بيــن  التمييــز  علــى  القضــاء  إلــى  وتهــدف 
ات  ــال للنســاء فــي جميــع فــروع القــوَّ تحســين الدمــج الفعَّ
صنــع  ــة  عمليَّ فــي  وإشــراكهن  التونســيَّة،  المســلَّحة 

القــرار.٨٦

يات التحدِّ

ســة  ال توجــد أيَّــة عوائــق أمــام التحــاق المــرأة بالمؤسَّ
العســكريَّة علــى الصعيــد القانونــي. ومــع ذلــك، تظــل 

80. “Conditions of Admission to the Military Academy”, Republic of Tunisia Ministry of National Defense Army Training, https://bit.ly/2MaKYZz 
81. “Women leaders in the army ... pride for Tunisia” [Al kiyadat al nisa’iya fi al jaysh… fakher litunis], Babnet, August 10, 2015, https://bit.
ly/2K6KEZq 
82. Mootaz Khelifi, “Who are these female fighter pilots of the Tunisian armed forces”, Pakistan Defence, June 14, 2015, https://bit.ly/2q8q9mW 
83. Karima Daghrash, “The first Tunisian woman in a UN peacekeeping mission” [Awal tunisiya dimn bu3tha umamiyah lihifiz alsalam], Sayidati, 
February 1, 2019, https://bit.ly/2JGIGPP 
84. E.B.A., “Tunisie: Les femmes”.
85. “Tunisia’s equal futures partnership commitment”, Equal Futures Partnership, https://bit.ly/2W3XOxo 
86. “‘In the Men’s House’: How to Integrate Women in Arab Armies?”, Workshop Report, Carnegie Middle East Center, March 7-8, 2019.  
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حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ

يــات قائمــة. تفتقــر تونــس إلــى سياســة  العديــد مــن التحدِّ
افة وســهلة المنــال لقطــاع الدفــاع. تــم طــرح  جندريَّــة شــفَّ
ــة التــي ُذكرت ســابًقا خالل ورشــة  االســتراتيجيَّة القطاعيَّ
عمــل،٨٧ ولكــن لــم يتــم نشــرها علــى اإلنترنــت وليســت 
ــة مــن  ــن. إن هكــذا وثيقــة هــي ضروريَّ ــى متاحــة للعل حتَّ
أجــل تحديــد المتطلِّبــات لتحســين  وضــع المــرأة فــي 

ات المســلَّحة التونســيَّة. ــوَّ الق

هنــاك تحــدٍّ آخــر يكمــن فــي غيــاب التنســيق المدنــي 
ى إلــى خلــق فــراغ فــي الدمــج الجنــدري  العســكري، مــا أدَّ
فــي قطــاع الدفــاع. علــى ســبيل المثــال، عــرَض المجلــس 

الوطنــي لألقــران مــن أجــل المســاواة وتكافــؤ الفــرص 
ــة  ــة الوطنيَّ بيــن النســاء والرجــال »اإلطــار المنطقــي للخطَّ
الجندريَّــة  القضايــا  علــى  الرســمي  الطابــع  إلضفــاء 

٢٠١٦-٢٠٢٠«، والتــي لــم تذكــر قطــاع الدفــاع.٨٨ 

فيــن مــن العســكر  علــى الرغــم مــن اآلراء الداعمــة للموظَّ
اإلنــاث، ظلَّــت الفجــوة واضحــة بيــن الجنســين فــي قطــاع 
لن أقــل مــن ٧ بالمئــة مــن  الدفــاع. ال زالــت النســاء يشــكِّ
ــى  ــى العمــل عل ــاع. وهــذا يعكــس الحاجــة إل قطــاع الدف
ات المســلَّحة  تحســين حجــم ونطــاق المــرأة فــي القــوَّ

التونســيَّة.٨٩

87. Carnegie Middle East Center organized a workshop on female in the military forces in Beirut on March 7-8, 2019. 
88. “National Plan of Action for the Integration and Institutionalization of Gender 2016-2020” [khitit al 3amal al wataniya li idmaj wa ma’sasat 
al naw3 al ijtimaei 2016-2020], Ministry of Women, Family, Children, and Elderly, August 2018, https://bit.ly/2HKrY00 
89. “‘In the Men’s House’: How to Integrate Women in Arab Armies?”, Workshop Report, Carnegie Middle East Center, March 7-8, 2019.  
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اخلامتة والتوصيات

مــة فــي هــذا  بنــاًء علــى حــاالت الدراســة الســتَّة المقدَّ
التقريــر، يبــدو أن الجهــود الســاعية إلــى انخــراط المــرأة 
ل  ــا يشــكِّ ات المســلَّحة نشــطة إلــى حــدٍّ مــا، ممَّ فــي القــوَّ
ز التمييــز فــي  ــة التــي تعــزِّ ًيــا للمعاييــر االجتماعيَّ تحدِّ
النســاء  عــدد  أن  مــن  الرغــم  علــى  الجندريَّــة.  األدوار 
اللواتــي التحقــن بالجيــش قــد ازداد علــى مــر التاريــخ، 
ــة مــا زالــت غيــر كافيــة بعــد لتحويــل  فــإن المســاعي العربيَّ
ســة العســكريَّة مــن مقــام االســتثناء  دور المــرأة فــي المؤسَّ

ــي. ــى مقــام اإلنخــراط الكلِّ إل

ســة  المؤسَّ فــي  ــات  العربيَّ النســاء  انخــراط  إعاقــة  إن 
ــة.  ــة وماليَّ العســكريَّة نابعــة مــن أســس سياســيَّة واجتماعيَّ

سياســّيًا، ال يمكــن للمــرأة الوصــول باســتمرار إلــى مواقــع 
صنــع القــرار والمناصــب العليــا التــي مــن شــأنها أن تؤثِّــر 
علــى مجــرى حياتهــا. إنَّمــا محتــوم علــى النســاء دعــم 
ة مــن مشــاركتهن النشــطة  وشــغل أدوار إداريَّــة تحــد بشــدَّ
الــة. إضافــًة إلــى ذلــك، لــم تعــط الحكومــات العربيَّــة  والفعَّ
بشــكل عــام، األولويَّــة لوضــع تصــوُّر الســتراتيجيَّة جندريَّة 
ز مفهــوم المســاواة بيــن الجنســين  افة تعــزِّ واضحــة وشــفَّ
الجنســين.  بيــن  التمييــز  علــى  القضــاء  إلــى  وتهــدف 
ــن  ــوات التنســيق الواضحــة بي ــى قن ــار إل هــذا وإن االفتق
م  ســات السياســيَّة والعســكريَّة يحــول دون التقــدُّ المؤسَّ

الســلس للدمــج.

ــدة ســلبيَّة  ــا، تظــل التصــوُّرات إزاء المــرأة المجنَّ اجتماعّيً
ســة  ــد هيمنــة الذكــور علــى المؤسَّ بشــكل عــام، مــا يؤكِّ

ــة الجســديَّة والنفســيَّة للمــرأة لمواجهــة احتياجات  والدونيَّ
م المــرأة إلــى الوحــدات  القطــاع. ويُعيــق هــذا أيًضــا تقــدُّ
ة جســديَّة، مــا يــؤدِّي إلــى تفاقــم  ــة التــي تتطلَّــب قــوَّ القتاليَّ

عــدم مشــاركتها فــي صنــع القــرار والحيــاة السياســيَّة.

ــة، مــا  ــا، يســتلزم انخــراط المــرأة بنــاء البنــى التحتيَّ مالّيً
ــة. ــد الحكومــات تكاليــف إضافيَّ يكبِّ

النســاء  اجتــازت  يــات،  التحدِّ هــذه  مــن  الرغــم  علــى 
مــن  المذكــورة، شــوًطا طويــاًل  البلــدان  مــن  ــات  العربيَّ
يمكــن  وال  صلبهــا،  إلــى  العســكريَّة  الحيــاة  هامــش 
ــة فيمــا يتعلَّــق  تجاهــل جهــود العديــد مــن الجيــوش العربيَّ

بحقوقهــن. واإلقــرار  وتدريبهــن  بتوظيفهــن 
 

ــة  ــك، فــإن انخــراط المــرأة فــي الجيــوش العربيَّ ومــع ذل
لــم ينتــِه بعــد.

بغيــة تحســين االنخــراط الجنــدري وتمهيــد الطريــق أمــام 
وتنفيــذ  دراســة وصياغــة  يجــب  للمــرأة،  أفضــل  دمــج 
يــات الســابق ذكرهــا. ــة تســتهدف التحدِّ إصالحــات خاصَّ

ــة أن تضــع  ســات العســكريَّة العربيَّ ١. يجــب علــى المؤسَّ
تحقيــق  علــى  تعمــل  افة  شــفَّ جندريَّــة  إســتراتيجيَّات 
الحفــاظ علــى  للنســاء مــع  الَيْــن  التحــاق وانخــراط فعَّ

معاييــر المســاواة مــع نظرائهــن مــن الذكــور.

ــة أن تعمــل أكثــر علــى  ٢. يجــب علــى الجيــوش العربيَّ
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تمثيــل النســاء كجنديَّــات مــن أجل ترســيخ فكرة المســاواة 
حمــالت  تنظيــم  يمكــن  القائمــة.  ــات  العقليَّ ومحاربــة 
توعيــة، ورشــات عمــل، مؤتمــرات، محاضرات ومناقشــات 
ســة بشــكل  ــة لمناقشــة مســاهمة المــرأة فــي المؤسَّ عامَّ
عــام وفــي وحــدات القتــال بشــكل خــاص. علــى نحــو 
مشــابه، يجــب التشــجيع علــى البحــث مــن أجــل توفيــر 

ــش. ــي الجي ــرأة ف ــم للتصــوُّرات حــول الم فه

أكبــر  جهــود  بــذل  المســلَّحة  ات  القــوَّ علــى  يجــب   .٣
ســة التــي رغــم الجهــود  لتوســيع دور المــرأة فــي المؤسَّ
خــالل  مــن  بالذكوريَّــة.  يعــج  مــالًذا  تظــل  الكثيــرة، 
ســات  ر المؤسَّ انخــراط المــرأة بشــكل أفضــل، ســوف تُطــوِّ
العســكريَّة ثقافــة جديــدة حيــث يمكــن للمــرأة المســاهمة 
فــي إعــادة تشــكيل العالقــات المدنيَّة-العســكريَّة، األمــر 
الــذي سيســاعد علــى تقليــص الفجــوة بيــن المجتمــع 

العســكريَّة. ســة  والمؤسَّ

٤. يجــب أن تُتبــع قوانيــن ومراســيم المســاواة بأفعــال، أي 
ــف عــن عرقلــة ارتقــاء المــرأة إلــى مناصــب مرموقــة  التوقُّ
ــة الوصــول  ــة. يجــب أن يكــون لــدى المــرأة إمكانيَّ وقياديَّ
ــة  إلــى كل المناصــب والوحــدات بمــا فــي ذلــك القتاليَّ

ــا بلعــب دور حاســم فــي  ــا. هــذا يمكــن أن يســمح له منه
عمليَّــات مكافحــة اإلرهــاب والمســاهمة الكاملــة كمواطنة 

كاملــة فــي حمايــة بلدهــا.

ــى المســاواة وتطبيقهــا مــن خــالل  ٥. ينبغــي التأكيــد عل
أجــل  مــن  مناســب  بشــكل  وتقويمهــا  المــرأة  تدريــب 

ــال. فعَّ بشــكل  ــة  الميدانيَّ ــات  للعمليَّ إعدادهــا 
 

ات  المعــدَّ تقويــم  العســكريِّين  القــادة  علــى  يجــب   .٦
النســاء. أجســاد  حســب  وتكييفهــا  العســكريَّة 

ات  أخيــًرا، يجــب القــول أن انخــراط النســاء فــي القــوَّ
اإلنــاث.  فــات  الموظَّ زيــادة  فقــط  يعنــي  ال  العســكريَّة 
اقتباًســا لبيــان األمــم المتَّحــدة بشــأن الدمــج الجنــدري، 
ــق بـــ »جعــل اهتمامــات وتجــارب كل مــن  فــإنَّ األمــر يتعلَّ
أ مــن تصميــم، تنفيــذ،  الرجــل والمــرأة جــزًءا ال يتجــزَّ
جميــع  فــي  والبرامــج  السياســات  وتقييــم  مراقبــة 
ــة حتَّــى  األوســاط السياســيَّة واالقتصاديَّــة واالجتماعيَّ
يســتفيد كل مــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء وال 

٩٠ الالمســاواة«.  تــدوم 

90. United Nations Economic and Social Council, “Coordination of the Policies and Activities of the Specialized Agencies and Other Bodies of the 
United Nations System,” in Report of the Economic and Social Council for 1997 (New York: United Nations, 1997).
www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF.

حة ة المسلَّ ات العربيَّ المرأة في القوَّ
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اب نبذة عن الكتَّ

د. داليــا غانــم باحثــة مقيمــة فــي مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط والمديــرة المشــاركة للعمــل المتعلِّــق بالجنــدر لبرنامــج 
ــة. يبحــث عملهــا العنــف السياســي والمتطــرِّف، التطــرُّف، االســالم،  العالقــات المدنيَّة-العســكريَّة فــي الــدول العربيَّ
ــز أبحاثهــا حــول مشــاركة المــرأة فــي الجماعــات  ــة، مــع التركيــز علــى الجزائــر. باالضافــة الــى ذلــك، تتركَّ والجهاديَّ
ة كمــا وأنَّهــا معلِّقــة منتظمــة فــي  ثــة حــول هــذه القضايــا فــي مؤتمــرات عــدَّ الجهاديَّــة. لقــد حلَّــت د. غانــم ضيفــة متحدِّ

ــة والمســموعة. ــة المرئيَّ ــة والعالميَّ وســائل االعــالم العربيَّ

ــة فــي مركــز كارنيغــي  ــة العســكريَّة فــي الــدول العربيَّ دينــا عرقجــي باحثــة مســاعدة فــي برنامــج العالقــات المدنيَّ
للشــرق األوســط. وهــي حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي األمــن الدولــي مــن جامعــة Sciences Po فــي باريــس، مــع 
ــز أبحــاث عرقجــي علــى العالقــات المدنيَّة-العســكريَّة وتشــمل منشــوراتها  التركيــز علــى منطقــة الشــرق األوســط. تركِّ
ات المســلَّحة؟« لكارنيغــي. وقــد بــدأت أيًضــا العمــل علــى مشــروع لمحاولــة  »نســاء فــي الجيــش« و»أي نــوع مــن القــوَّ
توحيــد المصطلحــات المتعلِّقــة بقطــاع الدفــاع بالعربيَّــة وترجمتهــا المعادلــة للغــة اإلنجليزيَّــة الــذي قــد يصبــح قامــوس 

لمصطلحــات الدفــاع.

ــم  ــة المعــروف ســابًقا بمعهــد الدراســات النســائيَّة فــي العال ــة األميركيَّ ــة اللبنانيَّ ــي للمــرأة فــي الجامع المعهــد العرب
ــة رائــدة حــول المــرأة فــي العالــم العربــي. إن المعهــد  ــس عــام ١٩٧٣، ملتــزم القيــام بأبحــاث أكاديميَّ العربــي، والــذي تأسَّ
ــام بــدور  ــة والتعليــم باالضافــة الــى القي العربــي للمــرأة أيًضــا يســعى الــى تمكيــن المــرأة مــن خــالل البرامــج التنمويَّ

عامــل الدفــع مــن أجــل تغييــر السياســات المتعلِّقــة بحقــوق المــرأة فــي المنطقــة.

ــع بمكانــة رفيعــة، يعمــل المعهــد العربــي للمــرأة علــى تســهيل الربــط الشــبكي والتواصــل،  ــال يتمتَّ باعتبــاره معهــد فعَّ
ــة التــي تُعنــى بقضايــا المــرأة والجنــدر.    ــة والدوليَّ ــة واالقليميَّ مــات والجامعــات الوطنيَّ أثنــاء تعزيــز العالقــات مــع المنظَّ


