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ووللاالفصل  ااال  

رر  االعامم    للتمكيین  االسيیاسي  للمرأأةةااإلططا  

 تمهھيید:

لقد  تغيیرتت  مفاهھھھيیم  تنميیة  االمرأأةة  منذ  االخمسيیناتت,  ووتبلوررتت  في  مفهھومم  االتمكيین  في  عقد  االتسعيیناتت,  ووتالقت            

 مع  مفهھومم  االتنميیة,  ووعليیهھ  كما  تحتاجج  عمليیة  إإنجاحح  االتنميیة  إإلى  االتمكيین  ووتقويیة  أأفراادد  االمجتمع  بصفة  عامة  من  أأجل

 .االشاملة تحقيیقهھا,  تحتاجج  االمرأأةة  بصوررةة  خاصة  لتقويیتهھا  ووتمكيینهھا  من  أأجل  تحقيیق  االتنميیة

نن  هھھھناكك  عددد  من  االمحدددااتت  االتي  أأسهھمت  في  بلوررةة  مفهھومم  االتمكيین  ووتحديید  معانيیهھ  أألى  إإشاررةة  ووتجدرر  ااإل         
  االقوةة   بمفهھومم   عالقتهھ   االتمكيین  على  نقطت ووددالالتهھ  ووفي  مقدمتهھا   ااألوولى  أأنهھا  حيیث  تتأسس  إإمكانيیة يین  أأساسيیتيین:

  متوااررثة  بيین  عددد  من  ااألفراادد  أأوو  االموااقع  فعندئذ     كانت  االقوةة   فإذذاا   أأنن  تفرضض  االتغيیيیر٬،   االتي  يیمكنهھا تتطلب  االقوةة
  وومن  ثم  يیغدوو  بمقدوورر     بطبيیعتهھا   ووليیست  محدووددةة   قابلة  للتمددد   االثانيیة  فهھي  اافترااضض  أأنن  االقوةة   أأما يیتعذرر  حدووثهھا٬،

هھا  ااررتباططهھ  بمسألة  "االتحكم  االشخصي"  أأيي  قدررةة  ااإلنسانن  على  أأنن  يیتحكم  في  مسارر  ٬،  ووثانيی االبشر  جميیعا  حيیاززتهھا٬،  
 حيیاتهھ  تغيیيیراا  أأوو  تعديیال٬،  ووثالثهھا  االنظر  إإلى  االتمكيین  بوصفهھ  عمليیة  ذذااتت  أأبعادد  ووتجليیاتت  مختلفة٬،  فهھي:

 

بيینهھا  جميیعا  تتم  على  ااألصعدةة  االسيیاسيیة٬،  ووااالقتصادديیة٬،  ووااالجتماعيیة  ووتتنقل   عمليیة  ااجتماعيیة  متعدددةة  ااألبعادد: -
ددوونن  أأنن  تقتصر  على  صعيید  بعيینهھ٬،  وومن  جهھة  أأخرىى  هھھھي  عمليیة  تجمع  بيین  االمستويیيین  االفردديي  وواالمجتمعي  ووذذلك  

 حيین  تفترضض  أأنن  تمكيین  االفردد  يیؤدديي  في  نهھايیة  االمطافف  إإلى  تمكيین  االمجتمع.
 

  تغيیيیريیة -   االمعلوعمليیة   ااكتسابب   خاللل   من   يیتم   هھھھذاا   ووتفترضض  أأنن   االقوةة   على   ااألفراادد   تستهھدفف  حصولل ماتت  :
االخاصة  بهھم  ووبالبيیئة  االتي  يیعيیشونن  فيیهھا٬،  وومن  خاللل  االتطلع  نحو  االعمل  مع  ااألفراادد  وواالمؤسساتت  من  أأجل  إإحدااثث  

 االتغيیيیر  االمطلوبب  في  االمجتمع.
  تفاعليیة -   االتغيیر  ااالجتماعي  عمليیة   االبعض  وواالتي  يینتج  عنهھا   بعضهھم   بيین  خبرااتت  ااألفراادد   هھھھي  نتاجج  االتفاعل :

 تت  االتأثيیر  في  حيیاتهھم  وومجتمعاتهھم.عمل  إلحدااثث  االتغيیيیر  من  خاللل  االمؤسساتت  ذذااووغايیتهھا  أأنن  يیتمكن  ااألفراادد  من  اال
 

  تنمويیة: -   مؤهھھھليین  للحاقق  بعمليیة   عمليیة   ليیصبحواا   على  تطويیرهھھھا   ووتحثهھم   بقدررااتهھم   ووعي  ااألفراادد تبتغي  ززيیاددةة
  .االتنميیة

 
ااألفراادد  وواالمؤسساتت   ااستنادداا  إإلى  هھھھذهه  االخصائص  تم  تعريیف  االتمكيین  بوصفهھ  "فعال  ااجتماعيیا  يیستهھدفف  حث       

وواالمجتمعاتت  على  ززيیاددةة  االتحكم  فردديیا  ووجماعيیا٬،  ووتحقيیق  االفاعليیة  االسيیاسيیة  ووتحسيین  جوددةة  االحيیاةة٬،  ووتحقيیق  االعداالة  
ااالجتماعيیة"٬،  ووفي  تعريیف  آآخر  يیتسم  بالمروونة  وواالعموميیة  تم  تعريیفهھ  بأنهھ  "عمليیة  ااجتماعيیة  متعدددةة  ااألبعادد  تساعد  
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  االبشر  في  حيیاتهھم  االخاصة  االبشر  في  أأنن  يیتحكمواا  في  حيیاتهھم  اا لخاصة٬،  ووهھھھو  عمليیة  تعزيیز  االقوةة  االتي  يیستخدمهھا
االوااقع  ووما  ووفي  مجتمعاتهھم.."  .  وويیتم  تعريیفهھ  أأيیضا  بأنهھ  "عمليیة  تحديي  اافترااضاتنا  حولل  االكيیفيیة  االتي  يیتشكل  عليیهھا  

 يینبغي  أأنن  يیكونن  عليیهھ"  
  

وواالسلوكاتت  االنمطيیة  في  االمجتمع    ززاالة  كافة  االعمليیاتت  وو  ااالتجاهھھھاتتإإفالتمكيین  في  معناهه  االعامم  هھھھو        
١۱وواالمؤسساتت  االتي  تنمط  االنساء  وواالفئاتت  االمهھمشة  ووتضعهھن  في  مرااتب  أأددنى.  

 

ةة:أأاالتمكيین  االسيیاسي  للمر    مفهھومم  
 

  ووقيیل  في  أأسبابب  ذذلك  أأنن  االنساء  يیوااجهھن              إإسترااتيیجيیة  تمكيین  االنساء٬،   االمتحدةة في  االثمانيینيیاتت  تبنت  ااألمم
ز  االقائم  ضدهھھھن  على  أأساسس  االنوعع  وواالجنس  االذيي  أأددىى  إإلى  حرمانهھن  من  االفرصص  مخاططر  إإضافيیة  بسبب  االتميیيی

االمتكافئة  مع  االرجالل  في  االتعليیم  وواالعمل  وواالسيیاساتت٬،  وونظراا  لتقاعس  االحكوماتت  في  ووقف  ذذلك  االتميیيیز  فقد  لجأتت  
  ووتعمل  علىاالمنظمة  االدووليیة  إإلى  االتدخل  من  أأجل  إإقراارر  سيیاسة  عالميیة  تضمن  مشارركة  متكافئة  للنساء  في  االتنميیة  

  االتمكيین     ووعمليیة   عليیهھن.   االوااقع   االتميیيیز   آآثارر   االمتحدةة-إإززاالة   لألمم   أأيي    -ووفقا   ووليیس  بوسع   ووحيیويیة   هھھھامة عمليیة
مجتمع  ااالستغناء  عنهھا٬،  ووقد  حدددتت  تلك  ااألهھھھميیة  في:  بناء  ااقتصادديیاتت  قويیة٬،  إإقامة  مجتمعاتت  أأكثر  عدال٬،  تحقيیق  

  مستوىى  حيیاةة  ااإلنسانن  وواالمجتمعاتت  .نسانن٬،  ااالررتقاء  بأأهھھھداافف  االمجتمع  االدوولي  االمتعلقة  بالتنميیة  ووحقوقق  ااإل
ووررغم  ذذيیوعع  االمفهھومم  ووتبنيیهھ  من  قِبل  االحركاتت  االنسائيیة  ووبعض  االجهھاتت  االدووليیة  االممولة  للمشرووعاتت  في  االبلداانن  
االناميیة؛  فإنهھ  يیفتقر  إإلى  ووجودد  تعريیف  ووااضح  وومحددد  حتى  في  أأددبيیاتت  ااألمم  االمتحدةة  ذذااتهھا  باعتباررهھھھا  االجهھة  االتي  

االمفهھومم  ووتحديیدهه    من  أأجل  إإنصافف  االنساء  ووررووجت  لهھ  عالميیا٬،  ووهھھھو  ما  يیخلق  حالة  من  االشك  فيیما  يیراادد  من  ااعتمدتهھ
  على  ووجهھ  االدقة.

  في           االجماعي   "االعمل   االتمكيین   يیعني   (االيیونيیفيیم)   للمرأأةة   ااإلنمائي   االمتحدةة   ااألمم   صندووقق   لتعريیف ووووفقا
  اال   أأوو   موااجهھة   لتخطي  أأوو   االمضطهھدةة   أأوو   االتي  تقلل  من  االجماعاتت  االمقهھوررةة   االتمايیز تغلب  على  االعقباتت  ووأأووجهھ

أأووضاعهھم  أأوو  تسلبهھم  حقوقهھم"  ٬،  على  حيین  تذهھھھب  االلجنة  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  لغربي  آآسيیا  (أأسكواا)  إإلى  أأنن  
االتمكيین  هھھھو  "تلك  االعمليیة  االتي  تصبح  االمرأأةة  من  خاللهھا٬،  فردديیا  ووجماعيیا٬،  ووااعيیة  بالطريیقة  االتي  تؤثر  من  خاللهھا  

  في  حيیاتهھا؛  فتكتسب  االثقة  بالنفس  وواالقدررةة  على  االتصديي  لعدمم  االمساووااةة  بيینهھا  ووبيین  االرجل"  .عالقاتت  االقوةة  
ووبمقاررنة  االتعريیفيین  يیبدوو  أأنهھ  بيینما  يیتسع  تعريیف  االيیونيیفيیم  ليیشمل  كل  االفئاتت  االمضطهھدةة  أأوو  االمقهھوررةة  ووعلى        

  من  االفئاتت  االمضطهھدةة.ررأأسهھا  االنساء؛  فإنن  تعريیف  ااألسكواا  يیتقلص  حتى  يیقتصر  على  االمرأأةة  ددوونن  سوااهھھھا  
  

                                                           
 م.٢٠٠٥, ١٣١٤راجع فريدة إمساعيل غالم, مقال  بعنوان التمكني السياسي للمرأة,  جريدة احلوار املتمدن, العدد  ١
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٩۹ 
 

  وواالمادديیة            وواالتعليیميیة   تعني  "توفيیر  االوسائل  االثقافيیة   عمليیة   تعريیف  االتمكيین  بأنهھ   تم   ااإلجراائيیة وومن  االناحيیة
االقضاء  على  كل   مواارردد"  ووحدددتت  أأهھھھداافهھا  فيحتى  يیتمكن  ااألفراادد  من  االمشارركة  في  ااتخاذذ  االقراارر  وواالتحكم  في  اال

  ااج   ووااستكانتهھا تماعيیا أأوو ااقتصادديیا أأوو سيیاسيیا. هھھھذاا ووقد ُعنيیت ااألمم االمتحدةة بوضع عددد من أأنوااعع  تبعيیة  االمرأأةة
االمؤشرااتت  االكميیة  وواالقابلة  للقيیاسس  لمفهھومم  االتمكيین  حتى  يیمكن  قيیاسس  مدىى  تمكيین  االمرأأةة  في  االمجتمعاتت  االمختلفة٬،  

 ٢۲وومن  أأهھھھم  هھھھذهه  االمؤشرااتت:
 

 مشارركة  االنساء  في  االموااقع  االقيیادديیة. -
 نن  وواالموااقع  االعامة.مشارركة  االنساء  في  االلجا -
 إإتاحة  فرصص  االتعليیم  وواالتدرريیب  غيیر  االتقليیديیة  أأمامم  االنساء. -
 مشارركة  االنساء  في  عمليیة  صنع  ووااتخاذذ  االقرااررااتت. -
 ااكتسابب  االنساء  مهھاررااتت  وومقدررااتت  تنظيیميیة  إلنشاء  مجموعاتت  للمطالبة  بحقوقهھن  . -
 

  إإ               على   االعمل   ااألوولل   بعديین:   االمرأأةة   تمكيین   عمليیة   (تشريیعيیة٬،  ووتتخذ   ااختالفهھا   على   االمعوقاتت ززاالة
  االتسهھيیالتت  ووااتخاذذ     وواالثاني  يیتمثل  في  تقديیم   االنساء.   االتي  تعرقل  مشارركة   ووااجتماعيیة  ووااقتصادديیة..إإلخ) ووإإدداارريیة٬،
ااإلجرااءااتت  االسيیاسيیة  وواالبراامج  االتي  تدعم  مشارركة  االمرأأةة  ووززيیاددةة  فرصهھا٬،  سوااء  على  صعيید  تشكيیل  االقدررااتت  أأوو  

 قدررااتت  .ااستخداامم  ووتوظظيیف  تلك  اال
 

  االدووليیة                  االمنظماتت   أأوو   االحكوماتت   تقدمهھ   االخاررجي"   "االدعم   من   نوعا   بوصفهھ   إإذذنن   االتمكيین يیبدوو
  االسيیاسيیة     االحيیاةة   في   االنساء   مشارركة   ددعم   تستهھدفف   ووإإجرااءااتت   عامة   سيیاساتت   صوررةة   في   وويیتمثل وواالحقوقيیة

نهھا  إإلى  مرحلة  االفاعليیة  وواالمشارركة  ووااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  من  أأجل  تجاووزز  ووضعيیة  ااالستضعافف  فإنن  تجاووزز
كما  –االكاملة  فإنن  عمليیة  االتمكيین  تغدوو  حيینذااكك  غيیر  ذذااتت  معنى٬،  ووال  تبديي  االنسويیاتت  قبوال  لهھذاا  االطرحح  فالتمكيین  

االحيیاةة   ليیس  ددعما  أأوو  منحة  مجانيیة  ممنوحة  للنساء٬،  ووإإنما  هھھھو  عمليیة  ااكتسابب  االقوةة  من  أأجل  االسيیطرةة  على -يیذهھھھبن
مادديیة٬،  وواالسعي  الكتسابب  االقوةة  ليیس  مرحلة  مؤقتة  ووإإنما  هھھھو  عمليیة  تتصف  بالديیمومة  االخاصة  ووعلى  االمواارردد  اال

 ووبالتالي  ال  يیمكن  ووصفهھا  بالمرحليیة.

 

ن�هھ  عمليی�ة    اال�دفع  بالمش��ارركة  االفاعل�ة  للم�رأأةة  ف�ي  ددوواائ�ر  ص�نع  االق�راارر  ع��ن  أنن  نع�رفف  االتمك�يین  االسيیاس�ي  بأأوويیمكنن�ا  
لهھ�ا  ووتس�تلزمم  االمش�ارركة  االفاعل�ة  تنميی�ة  االم�رأأةة  ووتط�ويیر  طريیق  توسيیع  نطاق  االفرصص  وواالخيیاررااتت  وواالبداائل  االمتاح�ة  

                                                           
جامعــة دمشـق للعلـوم االقتصــادية والقانونيـة, اجمللــد   القــرارات والتوجهـات  الدوليــة والواقـع, جملـةراجـع صـابر بلول,حبــث بعنـوان  التمكـني السياســي للمـرأة بـني ٢

 م.٢٠٠٩, العدد الثاين, ٢٥
 



18

اإلطار العام للتمكين السياسي للمرأة
١۱٠۰ 

 

قدررااتهھا  ووإإمكاناتهھا  لتمتلك  عناصر  االقوةة  االتي  تمكنهھا  من  أأحدااث  االتغيیيی�ر  ف�ي  مجتمعهھ�ا  ووتكم�ن  مص�اددرر  هھھھ�ذه  االق�وةة  
  في  االمعرفة  وواالثقة  بالنفس  ووقدررااتهھا  وواالعمل  ضمن  ااططارر  االجماعة  ووليیس  االعمل  االفردديي.

االمشارركة  في  أأنظمة  االحكم  االقائمة  على  ما  هھھھي  عليیهھ٬،  بل  البد  من  االعمل  االدؤؤووبب  ووال  يیقصد  بالتمكيین  االسيیاسي  هھھھنا  
وواالمستمر  من  أأجل  تحديیثهھا  ووااس�تبداالهھا  ب�نظم  أأكث�ر  حدااث�ة  تس�مح  بمش�ارركة  االغالبيی�ة  م�ن  االش�عب  ف�ي  االش�أنن  االع�امم٬،  

ك�ل  ذذل�ك   وواالمشارركة  في  إإددااررةة  االبالدد  ووفي  كل  مؤسس�اتت  ص�نع  االق�راارر٬،  بعك�س  هھھھيیمن�ة  ااألقليی�ة  االت�ي  تس�تحوذذ  عل�ى
 ووااحتكارر  االعمليیة  االسيیاسيیة٬،  ووتحاوولل  إإقصاء  ووااستبعادد  االفئاتت  ااألقل  قوةة  في  االمجتمع.

وومن  أأجل  تحقيیق  االتمكيین  االسيیاسي  ف�إنن  ااألم�ر  يیتطل�ب  ووج�ودد  دديیمقرااططيی�ة  سيیاس�يیة٬،  يی�تمكن  االن�اس  م�ن  خاللهھ�ا  م�ن  
االن�اس  متح�ررريین  م�ن   االتأثيیر  في  االقرااررااتت  االمتعلق�ة  بحيی�اتهھم٬،  إإض�افة  إإل�ى  ووج�ودد  حريی�ة  ااقتص�ادديیة٬،  بحيی�ث  يیك�ونن

 هھا  وواالتي  تعوقق  نشاططهھم  ااالقتصادديي.االقيیودد  وواالقوااعد  االقانونيیة  االمبالغ  فيی

من  جانب  آآخ�ر  يیتطل�ب  تحقيی�ق  االتمك�يین  االسيیاس�ي  ك�ذلك  ووج�ودد  س�لطة  المركزيی�ة٬،  بحيی�ث  يی�تمكن  ك�ل  م�وااططن  م�ن  
مش��ارركة  جميی��ع   االمش��ارركة  ف��ي  إإددااررةة  حيیات��هھ  االوططنيی��ة  وواالمحليی��ة٬،  وواانطالق��ا  م��ن  مك��انن  عمل��هھ  أأوو  س��كنهھ٬،  كم��ا  تعتب��ر

االم��وااططنيین٬،  ووالس��يیما  االمؤسس��اتت  غيی��ر  االحكوميی��ة  ف��ي  ص��نع  االق��راارر  ووتنفيی��ذ  خط��ط  االتنميی��ة  م��ن  االعناص��ر  االب��اررززةة  
 لتحقيیق  هھھھذاا  االغرضض.

 

نن  أأيیضا    بحقهھا  في  االمحافظة  على  جنسيیة  بل�دهھھھا  ااالص�ليیة  (  عل�ى  ااعتب�ارر  أأةة  أأرتبط  مفهھومم  االتمكيین  االسيیاسي  للمروويی
ددهھھھ�ا    ف�الكثيیر  م�ن  ووالجنب�ي  وو  تمريی�ر    جنس�يیة    بل�دهھھھا  ألأأذذاا  تزووج�ت  م�ن  ررج�ل  إإ االجنسيیة  رراابطة  قانونيیة  سيیاسيیة  )  

نن  تشاررك  ف�ي  أأةة  أأفكيیف  للمر يینعكس  بصوررةة  سلبيیة  على  تمكيین  االمرااةة  سيیاسيیا. لبلداانن  االعربيیة  تمنع  هھھھذاا  االحق  ممااا
 ال  ووهھھھو  االحق  في  االجنسيیة.أأبسط  حقوقهھا  أأذذاا  كانت  محروومة  من  إإعمليیة  صنع  االقراارر  

تاحة  لتمكيین  االمرأأةة  ووبالتالي  منحهھا  مصاددرر  االقوةة  لتكونن  عنصر  مؤثر  ووفاعل  قاددرر  على  االتأثيیر  في  أأما  ااآلليیاتت  االم
االجماعيیة  فال  ب�د  أأنن  ااآلخريین  ووذذوو  خيیاررااتت  متعدددةة  ووحريیة  في  ااألختيیارر  حسبما  تقتضيیهھ  حمايیة  مصالحهھا  االفردديیة  وو

 تشمل  االتالي:

 

 

  أأووالً:  بناء  االوعي  لدىى  االمرأأةة:
  
في  جوهھھھرهھھھا  على  االتغيیر  االجذرريي  للمفاهھھھيیم  االخاططئة  عند  االمرأأةة  عن  نفسهھا  ووحقوقهھا   ووهھھھي  عمليیة  أأساسيیة  تعمل  

وولدىى  االمجتمع  عن  ااألددوواارر  االمختلفة  االتي  بإمكانن  االمرأأةة  أأنن  تماررسهھا  كإنسانن  ووتتفوقق  فيیهھا  ضمن  عملهھا  ووأأدداائهھا  
ً إإلى جنب االرجل٬، كما أأنن بناء االوعي آآليیة ووخطوةة ال يیمكن تجاووززهھھھا أأوو االقفز فوقهھا إإ لى  خطوااتت  تاليیة  في  جنبا

حركاتت  إإستباقيیة٬،  فالصحيیح  إإنهھا  عمليیة  قد  تكونن  بطيیئة  وولكنهھا  عميیقة  ووتبني  أأررضيیة  صلبة  للخطوااتت  االمستقبليیة  

١۱٠۰ 
 

قدررااتهھا  ووإإمكاناتهھا  لتمتلك  عناصر  االقوةة  االتي  تمكنهھا  من  أأحدااث  االتغيیيی�ر  ف�ي  مجتمعهھ�ا  ووتكم�ن  مص�اددرر  هھھھ�ذه  االق�وةة  
  في  االمعرفة  وواالثقة  بالنفس  ووقدررااتهھا  وواالعمل  ضمن  ااططارر  االجماعة  ووليیس  االعمل  االفردديي.

االمشارركة  في  أأنظمة  االحكم  االقائمة  على  ما  هھھھي  عليیهھ٬،  بل  البد  من  االعمل  االدؤؤووبب  ووال  يیقصد  بالتمكيین  االسيیاسي  هھھھنا  
وواالمستمر  من  أأجل  تحديیثهھا  ووااس�تبداالهھا  ب�نظم  أأكث�ر  حدااث�ة  تس�مح  بمش�ارركة  االغالبيی�ة  م�ن  االش�عب  ف�ي  االش�أنن  االع�امم٬،  

ك�ل  ذذل�ك   وواالمشارركة  في  إإددااررةة  االبالدد  ووفي  كل  مؤسس�اتت  ص�نع  االق�راارر٬،  بعك�س  هھھھيیمن�ة  ااألقليی�ة  االت�ي  تس�تحوذذ  عل�ى
 ووااحتكارر  االعمليیة  االسيیاسيیة٬،  ووتحاوولل  إإقصاء  ووااستبعادد  االفئاتت  ااألقل  قوةة  في  االمجتمع.

وومن  أأجل  تحقيیق  االتمكيین  االسيیاسي  ف�إنن  ااألم�ر  يیتطل�ب  ووج�ودد  دديیمقرااططيی�ة  سيیاس�يیة٬،  يی�تمكن  االن�اس  م�ن  خاللهھ�ا  م�ن  
االن�اس  متح�ررريین  م�ن   االتأثيیر  في  االقرااررااتت  االمتعلق�ة  بحيی�اتهھم٬،  إإض�افة  إإل�ى  ووج�ودد  حريی�ة  ااقتص�ادديیة٬،  بحيی�ث  يیك�ونن

 هھا  وواالتي  تعوقق  نشاططهھم  ااالقتصادديي.االقيیودد  وواالقوااعد  االقانونيیة  االمبالغ  فيی

من  جانب  آآخ�ر  يیتطل�ب  تحقيی�ق  االتمك�يین  االسيیاس�ي  ك�ذلك  ووج�ودد  س�لطة  المركزيی�ة٬،  بحيی�ث  يی�تمكن  ك�ل  م�وااططن  م�ن  
مش��ارركة  جميی��ع   االمش��ارركة  ف��ي  إإددااررةة  حيیات��هھ  االوططنيی��ة  وواالمحليی��ة٬،  وواانطالق��ا  م��ن  مك��انن  عمل��هھ  أأوو  س��كنهھ٬،  كم��ا  تعتب��ر

االم��وااططنيین٬،  ووالس��يیما  االمؤسس��اتت  غيی��ر  االحكوميی��ة  ف��ي  ص��نع  االق��راارر  ووتنفيی��ذ  خط��ط  االتنميی��ة  م��ن  االعناص��ر  االب��اررززةة  
 لتحقيیق  هھھھذاا  االغرضض.

 

نن  أأيیضا    بحقهھا  في  االمحافظة  على  جنسيیة  بل�دهھھھا  ااالص�ليیة  (  عل�ى  ااعتب�ارر  أأةة  أأرتبط  مفهھومم  االتمكيین  االسيیاسي  للمروويی
ددهھھھ�ا    ف�الكثيیر  م�ن  ووالجنب�ي  وو  تمريی�ر    جنس�يیة    بل�دهھھھا  ألأأذذاا  تزووج�ت  م�ن  ررج�ل  إإ االجنسيیة  رراابطة  قانونيیة  سيیاسيیة  )  

نن  تشاررك  ف�ي  أأةة  أأفكيیف  للمر يینعكس  بصوررةة  سلبيیة  على  تمكيین  االمرااةة  سيیاسيیا. لبلداانن  االعربيیة  تمنع  هھھھذاا  االحق  ممااا
 ال  ووهھھھو  االحق  في  االجنسيیة.أأبسط  حقوقهھا  أأذذاا  كانت  محروومة  من  إإعمليیة  صنع  االقراارر  

تاحة  لتمكيین  االمرأأةة  ووبالتالي  منحهھا  مصاددرر  االقوةة  لتكونن  عنصر  مؤثر  ووفاعل  قاددرر  على  االتأثيیر  في  أأما  ااآلليیاتت  االم
االجماعيیة  فال  ب�د  أأنن  ااآلخريین  ووذذوو  خيیاررااتت  متعدددةة  ووحريیة  في  ااألختيیارر  حسبما  تقتضيیهھ  حمايیة  مصالحهھا  االفردديیة  وو

 تشمل  االتالي:

 

 

  أأووالً:  بناء  االوعي  لدىى  االمرأأةة:
  
في  جوهھھھرهھھھا  على  االتغيیر  االجذرريي  للمفاهھھھيیم  االخاططئة  عند  االمرأأةة  عن  نفسهھا  ووحقوقهھا   ووهھھھي  عمليیة  أأساسيیة  تعمل  

وولدىى  االمجتمع  عن  ااألددوواارر  االمختلفة  االتي  بإمكانن  االمرأأةة  أأنن  تماررسهھا  كإنسانن  ووتتفوقق  فيیهھا  ضمن  عملهھا  ووأأدداائهھا  
ً إإلى جنب االرجل٬، كما أأنن بناء االوعي آآليیة ووخطوةة ال يیمكن تجاووززهھھھا أأوو االقفز فوقهھا إإ لى  خطوااتت  تاليیة  في  جنبا

حركاتت  إإستباقيیة٬،  فالصحيیح  إإنهھا  عمليیة  قد  تكونن  بطيیئة  وولكنهھا  عميیقة  ووتبني  أأررضيیة  صلبة  للخطوااتت  االمستقبليیة  
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  االقوىى     وولدىى   مستهھدفة   كفئة   لديیهھا   في  غيیابب  االوعي   االمرأأةة   تمكيین   االحديیث  عن   من   فائدةة   أأنن  ال   كما ااألخرىى٬،
  .ضمن  آآليیاتت  عملهھ لى  االفشل  متى  ما  تم  تجاووزز  هھھھذهه  االخطوةةاالمؤثرةة  في  مجتمعهھا٬،  ووأأيي  برنامج  للتمكيین  سيیؤوولل  إإ

  ثانيیاً:  االتأهھھھيیل  وواالتدرريیب  ووبناء  االقدررااتت:

ووهھھھذهه  خطوةة  تكميیليیة  متى  ما  نشأ  االوعي  لدىى  االمرأأةة  وواالمجتمع,  بحيیث  تقبل  االمرأأةة  على  االبراامج  االتدرريیبيیة             
  .ميیادديین  االعمل  االمختلفة ووحماسس  ووشغف  ووددرراايیة  ووتتسلح  بالقدررااتت  االتي  تمكنهھا  من  خوضض بوعي

 

 : ثالثا:  بناء  االقاعدةة  االمعرفيیة

ووص��ولل  االم��رأأةة  إإل��ى  مرااك��ز  ص��نع  االق��راارر   ووف��ي  س��يیاق  االح��ديیث  ع��ن  االتمك��يین  االسيیاس��ي  للم��رأأةة  فالمقص��ودد  هھھھ��و  
وواالمرااكز  االتي  تؤثر  في  صنع  االقراارر  ووووضع  االسيیاساتت  ٬،  فالمؤسساتت  االبرلمانيیة  ووإإنن  كانت  هھھھي  من  أأهھھھم  ااألجهھزةة  

ناعة  االقراارر  ووررسم  االسيیاساتت  في  االدوولل  فهھي  ليیست  االوحيیدةة  االمتف�رددةة  ف�ي  ص�نع  االق�راارر  حيی�ث  أأنن  االمشارركة  في  ص
هھھھن��اكك مؤسس��اتت أأخ��رىى كالمؤسس��اتت االقانونيی��ة وواالثقافيی��ة ووااالجتماعيی��ة ووااالقتص��ادديیة تلع��ب ددووررااً هھھھام��اً ف��ي ص��نع 

   .االقرااررااتت  أأوو  تؤثر  فيیهھا

 

:  ةةأأللمر  ضمانة  للتمكيین  االسيیاسي  حصة  االتمثيیل  (  االكوتا)    االنسائيیة    

ةة  أأجل  ترسيیخ  االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأاالنسائيیة  االضمانة    االرئيیسيیة  من   )االكوتاحصة  أأوو  نسبة  االتمثيیل  (تعتبر  
  مشارركتهھا في تمثيیلهھاوو   ووضمانن   االنيیابيیة   االقراارر االمجالس   صنع   عمليیة   االتمثيیل يیقصدوو ,في   (نسبة)  بحصة

  كم   في  تخصيیص  عددد  محددد  من  االمقاعد  في  االهھيیئاتت  االتشريیعيیة  للنساء.   للمرأأةة   عرفت  بأنهھا  تخصيیص  مقاعد ا
  في     االنساء   لوجودد   بتخصيیص  مقاعد   االسيیاسيیة   ااألحزاابب   إإلزاامم   يیتطلب   االنظامم   هھھھذاا   ووتطبيیق   االنيیابيیة االمجالس

من  قبل  االنساء٬،  بحيیث  ال   االمقاعد  في  مجلس  االنواابب  يیتم  شغلهھامستويیاتهھا  االتنظيیميیة  كافة.  فهھناكك  عددد  محددد  من  
عن االنسبة االمقرررةة قانونا٬ً، أأيي هھھھناكك حصة نسائيیة محدددةة البد من شغلهھا من قبل يیجوزز  أأنن  يیقل  عددد  هھھھذهه  االمقاعد  

ليیس  عربي  ااألصل  فلم  نعثر  لهھ  على  معنى  في  معاجم  االلغة  االعربيیة٬،  وولكن  بالرجوعع  إإلى   كوتااالنساء٬،  وومفهھومم  اال
 ٣۳حد.مصطلح االحصة ووجدناهھھھا تعني: االنصيیب ووهھھھذاا االمصطلح ترااهه مرااددفاً لمفهھومم االكوتا فمعناهھھھما وواا

إإلى  ااتجاهھھھيین  ااألوولل  يیعاررضض  هھھھذاا  االنظامم  وواالثاني    (  االكوتا)    االنسائيیة  االحصص  بصددد  نظامم  ننقانونيیواانقسم  االوو        
  ٤يیؤيیدهه  وولكل  فريیق  حججهھ  ووأأسانيیدهه  االتي  تدعم  ووجهھهھ  االنظر  االتي  يیتبناهھھھا.

  :ااالتجاهه  االمعاررضض  :ووالأأ
                                                           

 العراق .عة كربالء, راجع ضياء عبد اهللا عبود اجلابر, مقال بعنوان  نظام  الكوتا النسائية  يف جملس النواب العراقي,  العدد الرابع , جملة الفرات , جام ٣
 ٦٥,مركز املرأة للبحوث والتدريب,ص "نظام الكوتا النسائية وإمكانية تطبيقه يف اجلمهورية اليمنية"أيضا نادية سالمة حممد, عبد الكرمي حمسن عطروش, راجع 

 م٢٠١٢وما بعدها,  جامعة عدن, 
 ,مجعية هنوض وتنمية املرأة, مصر .راجع إميان بيبريس,  حبث بعنوان املشاركة السياسية للمرأة يف الوطن العريب ٤

 م.٢٠١٢راجع أيضا نعيمة مسينة ,  حبث بعنوان قانون احلصص النسائية (املفهوم واالشكاليات), مركز النور للدراسات, العراق, 

١۱١۱ 
 

  االقوىى     وولدىى   مستهھدفة   كفئة   لديیهھا   في  غيیابب  االوعي   االمرأأةة   تمكيین   االحديیث  عن   من   فائدةة   أأنن  ال   كما ااألخرىى٬،
  .ضمن  آآليیاتت  عملهھ لى  االفشل  متى  ما  تم  تجاووزز  هھھھذهه  االخطوةةاالمؤثرةة  في  مجتمعهھا٬،  ووأأيي  برنامج  للتمكيین  سيیؤوولل  إإ

  ثانيیاً:  االتأهھھھيیل  وواالتدرريیب  ووبناء  االقدررااتت:

ووهھھھذهه  خطوةة  تكميیليیة  متى  ما  نشأ  االوعي  لدىى  االمرأأةة  وواالمجتمع,  بحيیث  تقبل  االمرأأةة  على  االبراامج  االتدرريیبيیة             
  .ميیادديین  االعمل  االمختلفة ووحماسس  ووشغف  ووددرراايیة  ووتتسلح  بالقدررااتت  االتي  تمكنهھا  من  خوضض بوعي

 

 : ثالثا:  بناء  االقاعدةة  االمعرفيیة

ووص��ولل  االم��رأأةة  إإل��ى  مرااك��ز  ص��نع  االق��راارر   ووف��ي  س��يیاق  االح��ديیث  ع��ن  االتمك��يین  االسيیاس��ي  للم��رأأةة  فالمقص��ودد  هھھھ��و  
وواالمرااكز  االتي  تؤثر  في  صنع  االقراارر  ووووضع  االسيیاساتت  ٬،  فالمؤسساتت  االبرلمانيیة  ووإإنن  كانت  هھھھي  من  أأهھھھم  ااألجهھزةة  

ناعة  االقراارر  ووررسم  االسيیاساتت  في  االدوولل  فهھي  ليیست  االوحيیدةة  االمتف�رددةة  ف�ي  ص�نع  االق�راارر  حيی�ث  أأنن  االمشارركة  في  ص
هھھھن��اكك مؤسس��اتت أأخ��رىى كالمؤسس��اتت االقانونيی��ة وواالثقافيی��ة ووااالجتماعيی��ة ووااالقتص��ادديیة تلع��ب ددووررااً هھھھام��اً ف��ي ص��نع 

   .االقرااررااتت  أأوو  تؤثر  فيیهھا

 

:  ةةأأللمر  ضمانة  للتمكيین  االسيیاسي  حصة  االتمثيیل  (  االكوتا)    االنسائيیة    

ةة  أأجل  ترسيیخ  االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأاالنسائيیة  االضمانة    االرئيیسيیة  من   )االكوتاحصة  أأوو  نسبة  االتمثيیل  (تعتبر  
  مشارركتهھا في تمثيیلهھاوو   ووضمانن   االنيیابيیة   االقراارر االمجالس   صنع   عمليیة   االتمثيیل يیقصدوو ,في   (نسبة)  بحصة

  كم   في  تخصيیص  عددد  محددد  من  االمقاعد  في  االهھيیئاتت  االتشريیعيیة  للنساء.   للمرأأةة   عرفت  بأنهھا  تخصيیص  مقاعد ا
  في     االنساء   لوجودد   بتخصيیص  مقاعد   االسيیاسيیة   ااألحزاابب   إإلزاامم   يیتطلب   االنظامم   هھھھذاا   ووتطبيیق   االنيیابيیة االمجالس

من  قبل  االنساء٬،  بحيیث  ال   االمقاعد  في  مجلس  االنواابب  يیتم  شغلهھامستويیاتهھا  االتنظيیميیة  كافة.  فهھناكك  عددد  محددد  من  
عن االنسبة االمقرررةة قانونا٬ً، أأيي هھھھناكك حصة نسائيیة محدددةة البد من شغلهھا من قبل يیجوزز  أأنن  يیقل  عددد  هھھھذهه  االمقاعد  

ليیس  عربي  ااألصل  فلم  نعثر  لهھ  على  معنى  في  معاجم  االلغة  االعربيیة٬،  وولكن  بالرجوعع  إإلى   كوتااالنساء٬،  وومفهھومم  اال
 ٣۳حد.مصطلح االحصة ووجدناهھھھا تعني: االنصيیب ووهھھھذاا االمصطلح ترااهه مرااددفاً لمفهھومم االكوتا فمعناهھھھما وواا

إإلى  ااتجاهھھھيین  ااألوولل  يیعاررضض  هھھھذاا  االنظامم  وواالثاني    (  االكوتا)    االنسائيیة  االحصص  بصددد  نظامم  ننقانونيیواانقسم  االوو        
  ٤يیؤيیدهه  وولكل  فريیق  حججهھ  ووأأسانيیدهه  االتي  تدعم  ووجهھهھ  االنظر  االتي  يیتبناهھھھا.

  :ااالتجاهه  االمعاررضض  :ووالأأ
                                                           

 العراق .عة كربالء, راجع ضياء عبد اهللا عبود اجلابر, مقال بعنوان  نظام  الكوتا النسائية  يف جملس النواب العراقي,  العدد الرابع , جملة الفرات , جام ٣
 ٦٥,مركز املرأة للبحوث والتدريب,ص "نظام الكوتا النسائية وإمكانية تطبيقه يف اجلمهورية اليمنية"أيضا نادية سالمة حممد, عبد الكرمي حمسن عطروش, راجع 

 م٢٠١٢وما بعدها,  جامعة عدن, 
 ,مجعية هنوض وتنمية املرأة, مصر .راجع إميان بيبريس,  حبث بعنوان املشاركة السياسية للمرأة يف الوطن العريب ٤

 م.٢٠١٢راجع أيضا نعيمة مسينة ,  حبث بعنوان قانون احلصص النسائية (املفهوم واالشكاليات), مركز النور للدراسات, العراق, 
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١۱٢۲ 
 

ن�هھ يیمث�ل إإخ�الال جس�يیماً أأهھھھمهھ�ا  أأعديیدةة   يیة  غيیر  مقبولل  ألسبابباالنسائاالحصص  نن  نظامم  أأيیرىى  أأصحابب  هھھھذاا  ااالتجاهه  
االدساتيیر  االعربيیة  وواالعالميیة.فتخصيیص  هھھھ�ذهه  االنس�بة  يیخ�ل  بمب�دأأ  االمس�اووااةة  ف�ي  االترش�يیح   قرتهھأأبمبدأأ  االمساووااةة  وواالذيي  

نظ�امم  االحص�ص  نن  ألنهھ  يیحولل  ددوونن  ووصولل  االكثيیر  من  االرجالل  إإل�ى  عض�ويیة  االبرلم�انن  أل ,ووشغل  االمناصب  االعامة
يیق  هھھھذاا  االمبدأأ  فالمنطق  االقانوني  يیقتضي  تركك  ااألمر  ألفراادد  االشعب  يیختارروونن  من  حولل  ددوونن  تحقيی%) ٢۲٥االنسائيیة  (

االمرشحيین من يیروونهھ جديیرااً باالنتخابب ددوونن أأنن تفرضض عليیهھم االوصايیا في ااختيیاررهھھھم لمن يیروونهھ مناسباً. فوصولل 
ل  ف�ي  أأحقيی�ة  االمرأأةة  للبرلمانن  يیجب  أأنن  يیكونن  من  خاللل  خوضهھا  ااالنتخاباتت  االتنافسيیة  في  إإط�ارر  االمس�اووااةة  م�ع  االرج�

االترشيیح٬،  فإذذاا  ااستطاعت  أأنن  تحصل  على  رربع  أأوو  نصف  أأوو  ثلث  مقاعد  االبرلمانن  فال  ااعترااضض  على  ذذلك  ما  دداامت  
نن  االش�عب  االسيیاس�ي  ررأأىى  فيیهھ�ا  االق�دررةة  عل�ى  تمثيیل�هھ  أأصنادديیق  ااالقترااعع  هھھھي  االتي  أأووصلتهھا  إإلى  عضويیة  االبرلمانن٬،  وو

 في  االمجلس  وواالتعبيیر  عن  آآررااءهه  ووتطلعاتهھ  .

االنس�ائيیة  ق�د  ت�دفع  قطاع�اتت  أأخ�رىى  للمطالب�ة  بالش�يء  نفس�هھ  مث�ل   نظامم  االحص�صقرااررإإنن  أأضافة  االى  باإل                  
مم�ا   ,قطاعع  االشبابب  أأوو  االمعلميین  أأوو  االتجارر  مما  يیفقد  االعمليیة  االديیمقرااطيی�ة  جوهھھھرهھھھ�ا  وويیحولهھ�ا  إإل�ى  تقس�يیماتت  إإدداارريی�ة

 يیثيیر  إإشكاليیاتت  عديیدةة  عند  تطبيیقهھ.تعني  إإنن  هھھھذاا  االنظامم  

تطال�ب  بتطبيی�ق  االمعاهھھھ�دااتت  االت�ي  ت�دعو  إإل�ى  االمس�اووااةة  م�ع  االرج�ل  وومنهھ�ا   آآخ�ر   مرأأةة  من  جان�بنن  االأأكما                        
ااتفاقيیة  (سيیدااوو)  االتي  تنادديي  بمحارربة  كل  أأشكالل  االتميیيیز  فلم�اذذاا  نح�ن  هھھھن�ا  نرح�ب  بهھ�ذاا  االتميیيی�ز  وونطل�ق  عليی�هھ  تميیيی�ز  

 يیجابي.إإ

  :ااالتجاهه  االمؤيید:ثانيیا
ح  وواالتص�ويیت  ب�يین  االجنس�يین  (ذذك�ر  أأوو  أأنث�ى)٬،  ووذذل�ك  عن�دما  هھھھناكك  من  يیدعو  إإلى  تقليیص  االفجوةة  على  صعيید  االترشيی

يیكونن  ااحد  نوعي  االجنس  أأكثر  مشارركة  من  ااآلخر٬،  فالنظريیاتت  االتقليیديیة  فيیم�ا  يیتعل�ق  بفج�وةة  االمش�ارركة  ب�يین  االرج�ل  
 وواالمرأأةة على صعيید االجنس في االعمليیة ااالنتخابيیة تشيیر إإلى إإنن االرجالل دداائماً يیشارركونن وويیهھيیمنونن أأكثر من 

اسة  ووإإنهھم  من  ثم  يیشارركونن  في  يیومم  ااالنتخاباتت  بالتصويیت  بمعدالتت  أأكثر  من  االمرأأةة  نتيیجة  لذلك  تبنت  االمرأأةة  بالسيی
)  فالكوت��ا    ووس��يیلة  للتغل��ب  عل��ى  فج��وةة  Quota)  أأوو  (  Hearoاالعديی��د  م��ن  االمجتمع��اتت  االحديیث��ة  نظ��امم  االحص��ص(

ص  كلة  االتمثيی�ل  االن�اقاالتصويیت  على  صعيید  نوعع  االجنس٬،  فهھ�ذاا  االنظ�امم    يیش�كل  أأددااةة  س�ريیعة  ووفعال�ة  للتعام�ل  م�ع  مش�
 للنساء  في  االبرلمانن  .

١۱١۱ 
 

  االقوىى     وولدىى   مستهھدفة   كفئة   لديیهھا   في  غيیابب  االوعي   االمرأأةة   تمكيین   االحديیث  عن   من   فائدةة   أأنن  ال   كما ااألخرىى٬،
  .ضمن  آآليیاتت  عملهھ لى  االفشل  متى  ما  تم  تجاووزز  هھھھذهه  االخطوةةاالمؤثرةة  في  مجتمعهھا٬،  ووأأيي  برنامج  للتمكيین  سيیؤوولل  إإ

  ثانيیاً:  االتأهھھھيیل  وواالتدرريیب  ووبناء  االقدررااتت:

ووهھھھذهه  خطوةة  تكميیليیة  متى  ما  نشأ  االوعي  لدىى  االمرأأةة  وواالمجتمع,  بحيیث  تقبل  االمرأأةة  على  االبراامج  االتدرريیبيیة             
  .ميیادديین  االعمل  االمختلفة ووحماسس  ووشغف  ووددرراايیة  ووتتسلح  بالقدررااتت  االتي  تمكنهھا  من  خوضض بوعي

 

 : ثالثا:  بناء  االقاعدةة  االمعرفيیة

ووص��ولل  االم��رأأةة  إإل��ى  مرااك��ز  ص��نع  االق��راارر   ووف��ي  س��يیاق  االح��ديیث  ع��ن  االتمك��يین  االسيیاس��ي  للم��رأأةة  فالمقص��ودد  هھھھ��و  
وواالمرااكز  االتي  تؤثر  في  صنع  االقراارر  ووووضع  االسيیاساتت  ٬،  فالمؤسساتت  االبرلمانيیة  ووإإنن  كانت  هھھھي  من  أأهھھھم  ااألجهھزةة  

ناعة  االقراارر  ووررسم  االسيیاساتت  في  االدوولل  فهھي  ليیست  االوحيیدةة  االمتف�رددةة  ف�ي  ص�نع  االق�راارر  حيی�ث  أأنن  االمشارركة  في  ص
هھھھن��اكك مؤسس��اتت أأخ��رىى كالمؤسس��اتت االقانونيی��ة وواالثقافيی��ة ووااالجتماعيی��ة ووااالقتص��ادديیة تلع��ب ددووررااً هھھھام��اً ف��ي ص��نع 

   .االقرااررااتت  أأوو  تؤثر  فيیهھا

 

:  ةةأأللمر  ضمانة  للتمكيین  االسيیاسي  حصة  االتمثيیل  (  االكوتا)    االنسائيیة    

ةة  أأجل  ترسيیخ  االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأاالنسائيیة  االضمانة    االرئيیسيیة  من   )االكوتاحصة  أأوو  نسبة  االتمثيیل  (تعتبر  
  مشارركتهھا في تمثيیلهھاوو   ووضمانن   االنيیابيیة   االقراارر االمجالس   صنع   عمليیة   االتمثيیل يیقصدوو ,في   (نسبة)  بحصة

  كم   في  تخصيیص  عددد  محددد  من  االمقاعد  في  االهھيیئاتت  االتشريیعيیة  للنساء.   للمرأأةة   عرفت  بأنهھا  تخصيیص  مقاعد ا
  في     االنساء   لوجودد   بتخصيیص  مقاعد   االسيیاسيیة   ااألحزاابب   إإلزاامم   يیتطلب   االنظامم   هھھھذاا   ووتطبيیق   االنيیابيیة االمجالس

من  قبل  االنساء٬،  بحيیث  ال   االمقاعد  في  مجلس  االنواابب  يیتم  شغلهھامستويیاتهھا  االتنظيیميیة  كافة.  فهھناكك  عددد  محددد  من  
عن االنسبة االمقرررةة قانونا٬ً، أأيي هھھھناكك حصة نسائيیة محدددةة البد من شغلهھا من قبل يیجوزز  أأنن  يیقل  عددد  هھھھذهه  االمقاعد  

ليیس  عربي  ااألصل  فلم  نعثر  لهھ  على  معنى  في  معاجم  االلغة  االعربيیة٬،  وولكن  بالرجوعع  إإلى   كوتااالنساء٬،  وومفهھومم  اال
 ٣۳حد.مصطلح االحصة ووجدناهھھھا تعني: االنصيیب ووهھھھذاا االمصطلح ترااهه مرااددفاً لمفهھومم االكوتا فمعناهھھھما وواا

إإلى  ااتجاهھھھيین  ااألوولل  يیعاررضض  هھھھذاا  االنظامم  وواالثاني    (  االكوتا)    االنسائيیة  االحصص  بصددد  نظامم  ننقانونيیواانقسم  االوو        
  ٤يیؤيیدهه  وولكل  فريیق  حججهھ  ووأأسانيیدهه  االتي  تدعم  ووجهھهھ  االنظر  االتي  يیتبناهھھھا.

  :ااالتجاهه  االمعاررضض  :ووالأأ
                                                           

 العراق .عة كربالء, راجع ضياء عبد اهللا عبود اجلابر, مقال بعنوان  نظام  الكوتا النسائية  يف جملس النواب العراقي,  العدد الرابع , جملة الفرات , جام ٣
 ٦٥,مركز املرأة للبحوث والتدريب,ص "نظام الكوتا النسائية وإمكانية تطبيقه يف اجلمهورية اليمنية"أيضا نادية سالمة حممد, عبد الكرمي حمسن عطروش, راجع 

 م٢٠١٢وما بعدها,  جامعة عدن, 
 ,مجعية هنوض وتنمية املرأة, مصر .راجع إميان بيبريس,  حبث بعنوان املشاركة السياسية للمرأة يف الوطن العريب ٤

 م.٢٠١٢راجع أيضا نعيمة مسينة ,  حبث بعنوان قانون احلصص النسائية (املفهوم واالشكاليات), مركز النور للدراسات, العراق, 
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١۱٣۳ 

 

نن  نظ��امم  االكوت��ا  االنس��ائيیة  يیس��اهم  ف��ي  تعزيی��ز  ووتفعيی��ل  ددوورر  االم��رأأةة  ف��ي  االمجتم��ع  بش��كل  ع��امم  وواالحيی��اةة  االنيیابيی��ة  أأكم��ا    
 (االبرلمانيیة)  بشكل  خاصص  من  خاللل  خلق  ووإإعداادد  كوااددرر  نسائيیة  لهھا  ميیزةة  في  مج�الل  عم�ل  االبرلم�انن٬،  النن  االمجتم�ع

يیعاني  من  قصورر  في  جان�ب  االك�وااددرر  االنس�ائيیة  ووالس�يیما  ف�ي  االمج�الس  االنيیابيی�ة٬،  خاص�ة  إإنن   كانن  ووال  يیزاالل االعربي  
 .االمجالس  االسابقة  لم  تكن  االنساء  ممثلة  فيیهھا  بالشكل  االمطلوبب

نن  تطبيیقهھ  ال  يیؤدديي  إإلى  االتميی�ز  بيینهھم�ا  ب�ل  يیم�نح  االم�رأأةة  ج�زء  إإوويیعمل  على  إإززاالة  االحوااجز  بيین  االرجالل  وواالنساء٬،  وو 
 ٥اررسس  االترشيیح  وواالتصويیت  ددوونن  االتميیيیز  مع  أأخيیهھا  االرجل  .من  حقوقهھا٬،  فالمرأأةة  تم

االنسائيیة  وواانن  كانت  تطل�ق  عليی�هھ   حصصنن    بعض  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة  شرعت    ااألخذ  بنظامم  االأألى  إإشاررةة  ووتجدرر  ااإل
تسميیة  أأخرى  (ت�داابيیر  خاص�ة  مؤقت�ة)  غايیتهھ�ا  تحقيی�ق  االمس�اووااةة  ب�يین  االرج�ل  وو  االم�رأأةة  أأوو  االتعجيی�ل  فيیهھ�ا.  كاالتفاقيی�ة  

)  نص�ت  عل�ى  اان�هھ  "  ال  يیعتب�ر  ٤فالم�اددةة(مم.١۱٩۹٧۷٩۹لع�امم  إللغاء  كافة  أأش�كالل  االتميیيی�ز  االعنص�ريي  ض�د  االم�رأأةة  االدووليیة  
ااتخاذ  االدوولل  تداابيیر  خاصة  مؤقتة  تستهھدف  االتعجيیل  بالمساووااةة  االفعليیة  ب�يین  االرج�ل  وواالم�رأأةة  ب�المعنى  اال�ذيي  تأخ�ذ  ب�هھ  

ووااةة  بيین  االرجل  وواالمرأأةة  ووعدمم  االتميیيیز  بيینهھما  ااالتفاقيیاتت"٬،  بيینما  غالبيیة  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة  تؤكد  على  ضرووررةة  االمسا
 ):٢۲١۱أليي  سبب  كانن  فاإلعالنن  االعالمي  يینص  في  االماددةة  (

    .لكل  فردد  االحق  في  إإددااررةة  شؤوونن  بالددهه  االعامة  

    .لكل ااألشخاصص حق متساوٍو في تقلد االوظظائف االعامة في بالددهه  

لمدنيی�ة  وواالسيیاس�يیة  "يیتمت�ع  ك�ل  م�وااطن  ب�الحقوق  )  م�ن  االعهھ�د  اال�دوولي  االخ�اصص  ب�الحقوق  اا٢۲٥ووفي  االم�اددةة  (          
 ٦:)  وومن  ددوونن  قيیودد  منافيیة  للعقل٢۲وواالفرصص  االتاليیة  من  ددوونن  أأيي  ووجهھ  من  ووجوهه  االتميیيیز  االمذكوررةة  في  االماددةة  (

 أأنن  يیشارركك  في  إإددااررةة  االشؤوونن  االعامة٬،  أأما  مباشرةة  أأوو  بوااسطة  ممثليین  مختارريین  بحريیة.    - أأ  

نزيیهھ�ة تج�ريي ددوورريی�اً ب�االقترااعع االع�امم٬، عل�ى ق�دمم االمس�اووااةة ب�يین االن�اخبيین أأنن  يینتخب  وويینتخب  في  اانتخاب�اتت      - بب
 ووبالتصويیت  االسريي٬،  ووتضمن  االتعبيیر  االحر  عن  إإررااددةة  االناخبيین.

 أأنن تتاحح لهھ٬، على قدمم االمساووااةة مع سوااهه عموما٬ً، فرصة تقلد االوظظائف االعامة في بلدهه. -جـ
                                                           

تأييــده هلــذا النظــام  ١/٢٠٠٥/ك١٥لعراقــي العراقيــة جمللــس النــواب اومــن بينهــا تقريــر البعثــة الدوليــة لالنتخابــات  الدوليــة لالنتخابــات  اتير البعثــار تقــت أكــد ٥
 % من مقاعد جملس النواب .٢٥ حيث أدى إىل حصول النساء على املقائالً "إن هذا التشريع يعد من بني التشريعات األكثر تقدما يف الع

ودخــل ١٩٦٦كانون/ديســمرب  ١٦ملــؤرخ يف ) ا٢١-ألــف (د ٢٢٠٠اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصــديق واالنضــمام مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  ٦
 .١٩٧٦آذار/مارس  ٢٣حيز التنفيذ يف  
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"  تتعه�د  عل�ى  أأنن   ) ٥االم�اددةة  (لتميیيی�ز  االعنص�ريي    نص�ت  كاف�ة    أأش�كالل  اا ووفي  ااالتفاقيیة  االدووليی�ة  للقض�اء  عل�ى       
االدوولل  ااألططراافف  بمنع  االتميیيیز  وواالقضاء  عليیهھ  بأشكالهھ  كافة٬،  ووضمانن  حقوقق  االجميیع  من  ددوونن  أأيي  تميیيیز  على  أأساسس  

إإل�ى  االحق�وقق  االسيیاس�يیة  الس�يیما  ح�ق  االمش�ارركة  ف�ي   ونن  أأوو  ااألص�ل  اال�وططني  .  كم�ا  أأش�اررتت  ااالتفاقيی�ة  االعنصر  أأوو  االل
ب��االقترااع  االع��امم  االمتس��اوويي  ووح��ق  االمش��ارركة  ف��ي  االحكوم��ة٬،   -االتص��ويیت  وواالترش��يیح  لالنتخاب��اتت أأيي -ااالنتخاب��اتت  

 ٧۷ووإإددااررةة  االشؤوونن  االعامة  على  أأيي  صعيید  ووتقلد  االوظظائف  االعامة  على  قدمم  االمساووااةة  مع  أأيي  شخص  آآخر...."

م��ن  ه��ذه  االنس��ائيیة  ف��ي  االبرلم��انن  وو(  االكوت��ا  )   االحص��ص  ووأأخ��ذتت  ع��ددد  م��ن  االتش��ريیعاتت  االعربيی��ة    بنظ��امم         
 االتشريیعاتت:

 مقعد  في  االبرلمانن  االمغربي. ٣۳٢۲٥مقعد  من  أأصل   ٣۳٠۰االتشريیع  االمغربي:  حيیث  خصص   -١۱

 .٢۲٠۰٠۰٣۳لسنة   ١۱١۱مقاعد  ووذذلك  بموجب  تعديیل  قانونن  ااالنتخابب  ررقم   ٦االتشريیع  ااألررددني:  حيیث  خصص   -٢۲

 مقعد  للنساء. ٣۳٥-١۱٠۰االتشريیع  االسوددااني:  خصص  نسبة  تترااووحح  بيین    -٣۳

%من  عددد  ٢۲٥ال  تقل  عن  رربع  عددد  أأعضاء  مجلس  االنواابب  أأيي  االتشريیع  االعرااقي:  خصص  نسبة    -٤
 عضوااً. ٢۲٧۷٥ااألعضاء  االبالغ  

على  ما   ٢۲٠۰٠۰٥لسنة   ٩۹)  من  قانونن  ااالنتخابب  االفلسطيیني  ررقم  ٤االتشريیع  االفلسطيیني:  حيیث  نصت  االماددةة(  -٥
(  يیأتي(  تمثيیل  االمرأأةة)  "  يیجب  أأنن  تتضمن  كل  قائمة  من  االقواائم  ااالنتخابيیة  االمرشحة  لالنتخاباتت  االنسبيیة

 االقواائم) حدااً أأددنى لتمثيیل االمرأأةة ال يیقل عن اامرأأةة ووااحدةة من بيین كل من:
             ااألسماء  االثالثث  ااألوولى  من  االقائمة.     - أأ    

 ااألرربعة  أأسماء  االتي  تلي  ذذلك.  - بب          
 كل  خمسة  أأسماء  تلي  ذذلك.   - تت          

 

 

 

 

 

 

                                                           

كانون األول/ديسمرب   ٢١) املؤرخ يف ٢٠-ألف (د ٢١٠٦اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ٧
  ١٩٦٩كانون الثاين/يناير   ٤ ودخلت حيز التنفيذ يف  ١٩٦٥
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دووليیة:في  ااالتفاقيیاتت  االةة  أأللمر  االتمكيین  االسيیاسي    

تعتبر االحقوقق االسيیاسيیة من أأررق�ى حق�وقق ااإلنس�انن. وونظ�رااً ألهھھھميیتهھ�ا فق�د تناوولهھ�ا االعديی�د م�ن ااالتفاقيی�اتت             
 فعلى  االمستوىى  االدوولي  تناوولل  االعهھد  اال�دوولي  االخ�اص  ب�الحقوقق  االمدنيی�ة  وواالسيیاس�يیة .وواالمعاهھھھدااتت  االدووليیة  وواالدساتيیر

)  "  يیكونن  لكل  موااططن٬،  ددوونن  أأيي  ووجهھ  م�ن  ووج�وهه  االتميیيی�ز  ٢۲٥ددةة  (االحقوقق  االسيیاسيیة  في  االفقرااتت  (أأ٬،  بب٬،جج)  من  االما
 االحقوقق  االتاليیة٬،  االتي  يیجب  أأنن  تتاحح  لهھ  فرصة  االتمتع  بهھا  ددوونن  قيیودد  غيیر  معقولة:

 أأنن  يیشارركك  في  إإددااررةة  االشؤوونن  االعامة٬،  إإما  مباشرةة  ووإإما  بوااسطة  ممثليین  يیختارروونن  في  حريیة  - أأ
القترااعع  االع�امم  ووعل�ى  ق�دمم  االمس�اووااةة  ب�يین  االن�اخبيین  أأنن يینتخب وويیُنتخب٬، في اانتخاباتت نزيیهھ�ة تج�رىى ددوورريی�اً ب�ا   - بب

 ووبالتصويیت  االسريي٬،  تضمن  االتعبيیر  االحر  عن  إإررااددةة  االناخبيین  

 ٨۸.".أأنن  تتاحح  لهھ٬،  على  قدمم  االمساووااةة  عموما  مع  سوااهه٬،  فرصة  تقلد  االوظظائف  االعامة  في  بلدهه -جج  
 

ةة  أأرل�ى  ض��رووررةة  تمك�يین  االم��مم  ع١۱٩۹٧۷٩۹ااتفاقيی��ة  االقض�اء  عل��ى  جميی�ع  أأش��كالل  االتميیيی�ز  ض��د  االم�رأأةة  لع��امم   ك�دتتأأكم�ا    
نن:  تتخ�ذ  اال�دوولل  ااألطط�راافف  جميی�ع  االت�داابيیر  االمناس�بة  للقض�اء  أأعلى   ٧۷فنصت  االماددةة   االمساووااةة أأسيیاسيیا  ووترسيیخ  مبد

على  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  في  االحيی�اةة  االسيیاس�يیة  وواالعام�ة  للبل�د٬،  ووبوج�هھ  خ�اص  تكف�ل  للم�رأأةة٬،  عل�ى  ق�دمم  االمس�اووااةة  م�ع  
 االرجل٬،  االحق  في:

 
 ااالنتخاباتت  ووجمعيیاتت  غيیر  حكوميیة  تهھتم  بالحيیاةة  االعامة  وواالسيیاسيیة  للبلد. (أأ)  االتصويیت  في  جميیع

 ووااالستفتاءااتت  االعامة٬،  ووااألهھھھليیة  لالنتخابب  لجميیع  االهھيیئاتت  االتي  يینتخب  أأعضاؤؤهھھھا  باالقترااعع  االعامم٬،
(بب)  االمشارركة  في  صيیاغة  سيیاسة  االحكومة  ووفى  تنفيیذ  هھھھذهه  االسيیاسة٬،  ووفى  شغل  االوظظائف  االعامة٬،  ووتأدديیة  جميیع  

 .امة  على  جميیع  االمستويیاتت  االحكوميیةامم  االعاالمهھ
 ٩۹(جج)  االمشارركة  في  أأيیة  منظماتت  ووجمعيیاتت  غيیر  حكوميیة  تهھتم  بالحيیاةة  االعامة  وواالسيیاسيیة  للبلد.

تتخذ  االدوولل  ااألططراافف  جميیع  االتداابيیر  االمناسبة  لتكفل  للمرأأةة٬،  على  قدمم  االمساووااةة   نن:أأعلى   ٨۸وو  نصت  االماددةة            
ص�ة  تمثيی�ل  حكومتهھ�ا  عل�ى  االمس�توىى  اال�دوولي  ووااالش�ترااكك  ف�ي  أأعم�الل  االمنظم�اتت  مع  االرجل٬،  ووددوونن  أأيي  تميیيی�ز٬،  فر

 االدووليیة.
 
 
 
 

                                                           
٨۸
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 نن:أأمن  ااالتفاقيیة  على   ٩۹كما  نصت  االماددةة            
 

تم��نح  اال��دوولل  ااألطط��راافف  االم��رأأةة  حقوق��ا  مس��اوويیة  لحق��وقق  االرج��ل  ف��ي  ااكتس��اب  جنس��يیتهھا  أأوو  تغيیيیرهھھھ��ا  أأوو      -١۱
االزووااجج  م�ن  أأجنب�ي٬،  أأوو  عل�ى  تغيیيی�ر  اال�زووجج  لجنس�يیتهھ  ااالحتفاظظ  بهھا.  ووتضمن  بوجهھ  خاصص  أأال  يیترتب  على  

أأثن�اء  اال�زووااجج٬،  أأنن  تتغيی��ر  تلقائيی�ا  جنس��يیة  االزووج�ة٬،  أأوو  أأنن  تص�بح  ب��ال  جنس�يیة٬،  أأوو  أأنن  تف��رض  عليیهھ�ا  جنس��يیة  
 االزووجج.

 
 تمنح  االدوولل  ااألططراافف  االمرأأةة  حقا  مساوويیا  لحق  االرجل  فيیما  يیتعلق  بجنسيیة  أأططفالهھما. -٢۲

 
 

)  عل�ى  ٢۲١۱)  م�ن  االم�اددةة  (١۱على  مماررسة  االحقوقق  االسيیاسيیة  في  االفق�رةة  (كما  نص  ااإلعالنن  االعالمي  لحقوقق  ااإلنسانن  
ووإإم��ا  بوااس��طة  ممثل��يین  يیخت��ارروونن   أأنن:  "  لك��ل  ش��خص  ح��ق  االمش��ارركة  ف��ي  إإددااررةة  االش��ئونن  االعام��ة  لبل��دهه  إإم��ا  مباش��رةة  

 ١۱٠۰." بنزااهھھھة  ووحريیة

ة  للترش��يیح  لجميی��ع  )  "عل��ى  اانن    للنس��اء  ااألهھھھليی��٢۲االم��اددةة  (ك��دتت  أأ ووف��ي  ااتفاقيی��ة  بش��أنن  حق��وقق  االم��رأأةة  االسيیاس��يیة                  
االهھيیئ��اتت  االت��ي  يینتخ��ب  أأعض��اؤهھھھا  ب��االقترااع  االع��امم٬،  وواالمنش��اةة  بمقتض��ى  االتش��ريیع  اال��وططني٬،  عل��ى  ق��دمم  االمس��اووااةة  م��ع  

  االرجالل٬،  من  ددوونن  أأيي  تميیيیز".

)  م��ن  ااالتفاقيی��ة  االم��ذكوررةة  نص��ت  عل��ى  اانن  "للنس��اء  أأهھھھليی��ة  تقل��د  االمناص��ب  االعام��ة  وومماررس��ة  ٣۳أأم��ا  االم��اددةة  (        
 االتي  نشأتت  بمقتضى  االتشريیع  االوططني٬،  على  قدمم  االمساووااةة  مع  االرجالل  ووبدوونن  أأيي  تميیيیز". االوظظائف  االعامة  كافة

)  ح�ق  االمش�ارركة  ف�ي  االحكوم�ة  "  االمش�ارركة  ف�ي  ٢۲٣۳أأما  ااالتفاقيیة  ااألمريیكيیة  لحق�وقق  ااإلنس�انن٬،  فف�ي  االم�اددةة  (         
ااألمريیكي  لحقوقق  ااإلنس�انن  إإددااررةة  االشؤوونن  االعامة٬،  سوااء  مباشرةة  أأوو  بوااسطة  ممثليین  مختارريین  بحريیة"  أأما  ااإلعالنن  
 ووووااجباتهھ  "  يیحق  لكل  شخص  يیتمتع  باألهھھھليیة  االقانونيیة  بانن  يیشارركك  في  حكومة  بلدهه  ".

 

نص�ت  فاالمساوااةة  وعدم  االتميیيی�ز  ب�يین  االرج�ل  واالم�رااةة    أأاالميیثاقق  االعربي  لحقوقق  ااالنسانن  على  مبدكد  أأ  كما                    
  نن  :أأمن  االميیثاقق  على    ٣۳االماددةة  

  
لميیث��اقق  ب��أنن  تكف��ل  لك��ل  ش��خص  خاض��ع  لواليیتهھ��ا  ح��ق  االتمت��ع  ب��الحقوقق  تتعهھ��د  ك��ل  ددوول��ة  طط��رفف  ف��ي  هھھھ��ذاا  اا -١۱

وواالحريیاتت  االمنصوصص  عليیهھا  في  هھھھذاا  االميیثاقق  من  ددوونن  تميیيیز  بسبب  االعرقق  أأوو  االلونن  أأوو  االجنس  أأوو  االلغة  أأوو  
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االمعتق��د  اال��ديیني  أأوو  اال��رأأيي  أأوو  االفك��ر  أأوو  ااألص��ل  اال��وططني  أأوو  ااالجتم��اعي  أأوو  االث��رووةة  أأوو  االم��يیالدد  أأوو  ااإلعاق��ة  
 .قليیةاالبدنيیة  أأوو  االع

 
  بالحقوقق    -٢۲   االتمتع   في   االفعليیة   االمساووااةة   لتأميین   االالززمة   االتداابيیر   االميیثاقق   هھھھذاا   في   ااألططراافف   االدوولل تتخذ

وواالحريیاتت  كافة  االمنصوصص  عليیهھا  في  هھھھذاا  االميیثاقق  بما  يیكفل  االحمايیة  من  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  بأيي  سبب  
 من  ااألسبابب  االمبيینة  في  االفقرةة  االسابقة.

 
 

  في -٣۳   متساوويیانن   وواالمرأأةة   االذيي   االرجل   اااليیجابي   االتميیيیز   وواالوااجباتت  في  ظظل   وواالحقوقق   ااإلنسانيیة االكراامة
  االمرأأةة.     لصالح   االنافذةة   وواالموااثيیق   وواالتشريیعاتت   ااألخرىى   االسماوويیة   وواالشراائع   ااإلسالميیة   االشريیعة  أأقرتهھ
ووتتعهھد  تبعا  لذلك  كل  ددوولة  ططرفف  باتخاذذ  كل  االتداابيیر  االالززمة  لتأميین  تكافؤ  االفرصص  وواالمساووااةة  االفعليیة  بيین  

  ١۱١۱لنساء  وواالرجالل  في  االتمتع  بجميیع  االحقوقق  االوااررددةة  في  هھھھذاا  االميیثاقق.اا
 
 

 لكل  موااططن  االحق  في: نن:أأمن  االميیثاقق  على   ٢۲٤كدتت  االماددةة  أأكما            
 
 حريیة  االمماررسة  االسيیاسيیة. -١۱
 االمشارركة  في  إإددااررةة  االشئونن  االعامة  إإما  مباشرةة  أأوو  بوااسطة  ممثليین  يیختارروونن  بحريیة. -٢۲
تيیارر  من  يیمثلهھ  بطريیقة  حرةة  وونزيیهھة  ووعلى  قدمم  االمساووااةة  بيین  جميیع  االموااططنيین  بحيیث  تضمن  ترشيیح  نفسهھ  أأوو  ااخ -٣۳

 االتعبيیر  االحر  عن  إإررااددةة  االموااططن.
 أأنن  تتاحح  لهھ  على  قدمم  االمساووااةة  مع  االجميیع  فرصة  تقلد  االوظظائف  االعامة  في  بلدهه  على  أأساسس  تكافؤ  االفرصص. -٤
 حريیة  تكويین  االجمعيیاتت  مع  ااآلخريین  ووااالنضمامم  إإليیهھا. -٥
 حريیة  ااالجتماعع  ووحريیة  االتجمع  بصوررةة  سلميیة. -٦
ال يیجوزز تقيیيید مماررسة هھھھذهه االحقوقق بأيي قيیودد غيیر االقيیودد االمفرووضة ططبقاً للقانونن وواالتي تقتضيیهھا االضرووررةة  -٧۷

في  مجتمع  يیحترمم  االحريیاتت  ووحقوقق  ااإلنسانن  لصيیانة  ااألمن  االوططني  أأوو  االنظامم  االعامم  أأوو  االسالمة  االعامة  أأوو  االصحة  
 دداابب  االعامة  أأوو  لحمايیة  حقوقق  االغيیر  ووحريیاتهھم.االعامة  أأوو  ااآل

 

ً إإلى أألى  إإتجدرر  ااالشاررةة  وو             نن هھھھناكك االكثيیر من االمتغيیرااتت ااإلقليیميیة االتي مرتت بهھا االمنطقة االعربيیة جنبا
  االمرأأةة     مع  ووضع   في  تعاملهھا   االتنمويیة   االمفاهھھھيیم   وواالتي  ددفعت  إإلى  تطورر   وواالعالميیة   االمتغيیرااتت  االدووليیة جنب  مع

ي  تنامي  االوعي  بأهھھھميیة  ددوورر  االمرأأةة  وومدىى  االحاجة  إإلى  تمكيینهھا  وومشارركتهھا  بفاعليیة  في  مجتمعاتهھا  وومن  ااهھھھم  ووبالتال
حدووثث  االتطوررااالبرزز  في  االبيیئة  االعالميیة  متمثلة  في  ووثائق  ااألمم  االمتحدةة  االخاصة  بالمرأأةة  وواالتي   هھھھذهه  االمتغيیرااتت

في االسبعيیناتت وومرووررااً بمؤتمر االمرأأةة في صدررتت  عن  االعديید  من  االمؤتمرااتت  وواالتي  تتابعت  منذ  مؤتمر  االمكسيیك  
ووإإعالنن   ١۱٩۹٩۹٥)  وومؤتمر  االمرأأةة  في  بكيین  عامم  ١۱٩۹٩۹٥مم  وومؤتمر  االقاهھھھـرةة  للسكانن  وواالتنميیـة  (١۱٩۹٨۸٥نيیرووبي  عامم  

ااألهھھھداافف  ااإلنمائيیة  لأللفيیة  ووتقصي  االهھدفف  االثالث  على  تعزيیز  االمساووااةة  بيین  االجنسيین  ووتمكيین  االمرأأةة  .  إإضافة  إإلى  
نسانن  بالمرأأةة  ووااتفاقيیة  االقضاء  على  كافة  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  وواالتي  صدقت  عليیهھا  ااهھھھتمامم  موااثيیق  حقوقق  ااإل

  .ددوولة  عربيیة  مع  تحفظ  بعضهھا  على  بعض  االبنودد ١۱٦
                                                           

القانونية على املوقع  راجع جامعة الدول العربية, قسم الشؤون ٢٠٠٤أيار  ٢٣اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر اليت استضافتها تونس  ١١
www.lasportal.org/ar/legalnetwork/ االلكرتوين:
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باالضافة  االى  االمتغيیرااتت  االسيیاسيیة  االعالميیة  ووما  صاحب  ذذلك  من  تطورر  في  االخطابب  االسيیاسي  االعالمي             
  ح   ااحتراامم   على   االتأكيید   نحو   وومشارركة  وواالتوجهھ   االصالح   وواالحكم   االديیمقرااططيیة   بالمماررسة   وواالدفع   ااإلنسانن قوقق

 رأأةة  كركن  أأساسي  في  حقوقق  ااإلنسانن.االموااططن  في  صنع  االقراارر  وواالنظر  إإلى  حقوقق  االم

٪  كخطوةة  أأوولى   ٣۳٠۰كما ووضع منهھاجج عمل بيیكيین هھھھدفاً أأووليیاً تمثل في ووصولل االمرأأةة لموااقع صنع االقراارر بنسبة 
  للقضاء  على  جميیع   ٥٠۰لوصولل  بالنسبة  إإلى  لتحقيیق  االهھدفف  االمرجو  (  اا   االمتحدةة ٪  )  كذلك  ددعت  ااتفاقيیة  ااألمم

شكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  إإلى  ضرووررةة  ااتخاذذ  االتداابيیر  االالززمة  لضمانن  مشارركة  فاعلة  للمرأأةة  في  مرااكز  صنع  أأ
امم  االحصص  (  ووقد  نمى  توجهھ  عامم  في  أأغلب  االدوولل  االعربيیة  لدىى  االعديید  من  االمنظماتت  االنسائيیة  بتبني  نظ, االقراارر  

االكوتا)  في  اانتخاباتت  االبرلمانن  وواالتي  هھھھي  محل  االكثيیر  من  االجدلل  وويیجدرر  ااإلشاررةة  إإلى  أأنن  تبني  هھھھذاا  االنظامم  أأددىى  إإلى  
  نسبة     ااررتفع   االمغربب   ففي   تبنتهھ   االتي   االدوولل   في   االبرلمانن   قبة   تحت   االمرأأةة   توااجد   نسبة   في   ووااضحة ززيیاددةة

يیدةة  في  االبرلمانن  )  كذلك  ضاعف  نظامم  االحصص  س ٣۳٥(   ٢۲٠۰٠۰٣۳٪  عامم  ١۱١۱إإلى   ١۱٩۹٩۹٥٪  عامم  ١۱االبرلمانيیاتت  من  
اامرأأةة  )  ووفي  تونس   ٢۲١۱(   ٢۲٠۰٠۰٣۳٪  عامم   ٥٫٥إإلى   ١۱٩۹٩۹٥٪  عامم   ٢۲٫٥في  االبرلمانن  ااألررددني  من  نسبة  االنساء  من  

  للدفع   ١۱١۱٫٥ووصلت     )  تمثل  آآليیة  مؤقتة  جيیدةة   االكوتا   أأنن  هھھھناكك  شبهھ  إإجماعع  على  أأنن  نظامم  االحصص  (   كما .  ٪
  اال   االكيیاناتت   في   االنساء   من   االبحتةبأعداادد   االديیمقرااططيیة   االعمليیة   تأخذ   لكي   جدااررتهھن   ووإإثباتت   االمختلفة  تشريیعيیة

عملت  بلداانن  االمنطقة  على  تعزيیز   ووااالحتكامم  إإلى  صنادديیق  ااالقترااحح  بناء  على  االقدررااتت  مجرااهھھھا  االطبيیعي  فيیما  بعد
اانتخابب  أأعضاء   مشارركة االمرأأةة سيیاسيیاً في االمجالس االمنتخبة.  ففي ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة٬، جرىى تحديید نظامم

  تعديیل     تم   مصر٬،   ووفي      االمرأأةة.   مشارركة   تفعيیل   بغيیة   وواالتعيیيین   ااالنتخابب   بيین   تجمع   بطريیقة االمجلس  االوططني
  مقعديین  في  كل   ٣۳٢۲االدستورر  لتخصيیص     فيیهھا   ووتتولى  االمرأأةة   على  االنساء   االترشيیح  فيیهھا   يیقتصر   اانتخابيیة دداائرةة

  ووذذلك   االمقاعد٬،   لباقي   االترشح   في   حقهھا   إإلى   باإلضافة    دداائرةة٬،   ضمانن   أأجل مقعدااً على ااألقل للنساء.   ٦٤من
  وومورريیتانيیا   ووفلسطيین٬،   ووجيیبوتي٬،   ااألررددنن٬،   من   كل   في   االمحليیة   االمجالس   في   االنسائيیة   االكوتا ووفي    .ووأأقرتت

االمغربب٬،  تعهھدتت  ااألحزاابب  بوضع  االمرأأةة  على  قواائمهھا٬،  مما  أأددىى  إإلى  ااززدديیادد  عددد  االنساء  في  االبرلمانن.    ووترأأست  
االعامة  لألمم  االمتحدةة  في  ددووررتهھا  االحادديیة  وواالستيین٬،  ووتم  تعيیيین  أأخرىى  مديیرةة  للمركز   سيیدةة  من  االبحريین  االجمعيیة

مما  أأددىى  إإلى  ووصولل   ٢۲٠۰٠۰٥ااإلعالمي في ااألمم االمتحدةة.  ووفي االكويیت٬، ُسمح للمرأأةة بالترشح ألوولل مرةة في عامم 
 ١۱٢۲أأرربع  نساء  منتخباتت  إإلى  االبرلمانن  االكويیتي  ووووصولل  سيیدتيین  إإلى  االمجلس  االبلديي.

االبلداانن  االعربيیة٬،  ززاادد  عددد  االنساء  في  االمناصب  االعليیا  في  االدوولة  ووأأصبحت  االمرأأةة  ووززيیرةة  أأوو  ووفي  بعض   
    مستشاررةة  لرئيیس  االجمهھورريیة  أأوو  أأميین  عامم  لمجلس  االوززررااء٬،   ووااززدداادد  عددد  االنساء  في  أأوو  ررئيیسة  حزبب  سيیاسي.

وو  قاضيیة  أأوو  عمدةة  االسلك  االدبلوماسي  ووأأصبحت  االمرأأةة  تشغل  ووظظائف  عليیا  في  بعض  االبلداانن٬،  مثل  ررئيیسة  جامعة  أأ
  ووفي        أأهھھھليیة.   جمعيیاتت   يیرأأسن   االالتي   االنساء   عددد   ااززدداادد   كما   االدوولة٬،   مجلس   في   عضوةة   أأوو   بلديیة   ررئيیسة أأوو

     في  عامم   منصب  نائب  ررئيیس  االجمهھورريیة   تولت  اامرأأةة   االسورريیة٬،   االعربيیة .  ووفي ُعمانن٬، تم ٢۲٠۰٠۰٦االجمهھورريیة
أأةة  من  بيین  أأعضاء  االلجنة  االتنفيیذيیة  لمنظمة  اامرأأةة  في  مجلس  االدوولة.    ووفي  فلسطيین٬،  أأصبح  هھھھناكك  اامر ١۱٤تعيیيین  

    ووفي  لبنانن٬،  ووألوولل  مرةة  ترأأست  اامرأأةة  االمحكمة  االعسكريیة.     االتحريیر  ووررئيیسة  لهھيیئة  سوقق  االمالل  وونائبة  محافظ.
ووفي  مصر٬،  حيیث  يیوجد  براامج  إلعداادد  االمرأأةة  في  االمناصب  االقيیادديیة٬،  تم  ااستحدااثث  منصب  مساعد  أأوولل  للوززيیر  في  

  االم   هھھھي   ووززااررااتت  هھھھامة ً نساء يیتحملن أأرربع اليیة ووااالستثمارر وواالصناعة وواالتجاررةة ووااالتصاالتت٬، ووتتوالهھھھا حاليیا
ووززيیرااتت٬،  ووفي  االسودداانن   ٧۷مسؤووليیة  ااتخاذذ  االقراارر  في  هھھھذهه  االوززااررااتت.    ووااززدداادد  عددد  االوززيیرااتت  في  االمغربب  إإلى  

 ووززيیرااتت.     ٦إإلى  
                                                           

 م٢٠١٢نيسان ٢٨نظام الكوتا : مناذج وتطبيقات حول   العامل, ورقة حبثية, نظرة للدراسات النسوية,  ١٢
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عن  ططريیق  توفيیر  االدعم   ووتعتمد  بعض  االجهھاتت  االحكوميیة  ووغيیر  االحكوميیة  براامج  االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأةة 

االعيیني  للمرشحاتت  إإلى  جانب  االدعم  االفني  وواالمعنويي  ووبناء  قدررااتت  عضوااتت  االمجالس  االنيیابيیة  وواالمجالس  االمحليیة  
 على  ااألددااء  ااألمثل٬،  مثلما  يیتم  في  االبحريین  وومصر  ووااليیمن.  

 
ززاالت   وولكن٬،  ووبالرغم  مما  تحقق  في  مجالل  تعزيیز  ووصولل  االمرأأةة  إإلى  موااقع  االسلطة  ووصنع  االقراارر٬،  ما 

  في     االعربيیة   االمرأأةة   مشارركة   ززاالل  عددد  بعض  نسبة   ووما      من  أأددنى  االنسب  في  االعالم.   االمنتخبة االمجالس  االنيیابيیة
االنساء االمرشحاتت وواالالتي يیدليین بأصوااتهھن في ااالنتخاباتت ضئيیالً في كثيیر من االبلداانن االعربيیة بسبب عزووفف 

 قادد  االرااسخ  بأنن  االرجل  أأصلح  من  االمرأأةة  في  هھھھذاااالمرأأةة  نفسهھا  عن  االمشارركة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  نتيیجة  ااالعت
ً النشغالل االمرأأةة بأددووااررهھھھا االمتعدددةة ددااخل االمنزلل بدوونن  االمجالل ووأأنن االتصويیت للرجالل هھھھو ااألضمن٬، ووأأيیضا
مساعدةة  تذكر.    وومن  االعواامل  االتي  تدفع  االمرأأةة  إإلى  االعزووفف  عن  االمشارركة٬،  عدمم  توفر  ااألمانن  في  مماررسة  االحيیاةة  

تي  تماررسس  عليیهھا  في  بعض  ااألحيیانن  لإلددالء  بصوتهھا  لمرشحيین  بعيینهھم.    وولم  يیساعد  غيیابب  االسيیاسيیة  وواالضغوطط  اال
  ااختيیارر     يیتم   ااألحيیانن   من   ففي  كثيیر   للمرأأةة٬،   االسيیاسيیة   االمشارركة   فعاليیة   على  تعزيیز   وواالسيیاسيیة االحريیاتت  االمدنيیة

 عيینة.االنساء  في  االسلطة  من  صفوفف  االنخب  أأوو  من  بيین  عضوااتت  االحزبب  االحاكم  أأوو  لتمثيیلهھن  ططواائف  م
 

ووما ززاالل االعددد االكلي للنساء في االمناصب االقيیادديیة االعليیا ضئيیالً.  ووفي بعض االبلداانن٬، ال يیوجد تداابيیر خاصة        
لدعم  االنساء  في  االموااقع  ااإلدداارريیة  االعليیا٬،  كما  أأنن  تطبيیق  أأنظمة  االتقاعد  االمبكر  للمرأأةة  في  بعض  االبلداانن  قد  أأددىى  إإلى  

 .ااررتدني  عددد  االنساء  في  موااقع  ااتخاذذ  االقر
 
 

  وويیتناوولل  االكتابب  قضيیة  االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأةة  في  االعالم  االعربي.  وويیقسم  االى  قسميین  كما  يیلي:
 

ةة  في  ددوولل  االمشرقق  االعربيأأاالقسم  ااالوولل:  االتمكيین  االسيیاسي  للمر  

ةة  في  ددوولل  االمغربب  االعربيأأاالقسم  االثاني:  االتمكيین  االسيیاسي  للمر  

 

 

 

 

 

 

 

 





الباب األول
٢۲٠۰ 

 

ااالوولل  االبابب  

لل  االمشرقق  االعربيةة  في  ددوورأأاالتمكيین  االسيیاسي  للم  

 

االى  االفصولل  االتاليیة:  يیقسم  هھھھذاا  االبابب  

ةة  في  مملكة  االبحريین  أألتمكيین  االسيیاسي    للمراالفصل  ااالوولل  :اا  

ةة  في  ددوولة  االكويیت  أألتمكيین  االسيیاسي    للمراالفصل  االثاني  :اا  

ةة  في  االمملكة  االعربيیة  االسعودديیة  أألتمكيین  االسيیاسي    للمراالفصل  االثالث  :اا  

ةة  في  ددوولة  ااالماررااتت  االعربيیة  االمتحدةةأأي    للمرلتمكيین  االسيیاساالفصل  االراابع  :اا  

ةة  في  ددوولة    قطرأألتمكيین  االسيیاسي    للمراالفصل  االخامس  :اا  

ةة  في  سلطنة  عمانن  أألتمكيین  االسيیاسي    للمراالفصل  االساددسس  :اا  

ةة  في  ااالررددننأألتمكيین  االسيیاسي    للمراالفصل  االسابع  :اا  

ةة  في  لبناننأألتمكيین  االسيیاسي    للمراالفصل  االثامن  :اا  

ةة  في  فلسطيینأألتمكيین  االسيیاسي    للمراا:  تاسعاالفصل  اال  

ةة  في  االعرااققأأاالفصل  االعاشر:  االتمكيین  االسيیاسي  للمر  

ةة  في  سورريیاأأاالفصل  االحادديي  عشر:  االتمكيین  االسيیاسي    للمر  
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االثانياالفصل    

في  مملكة  االبحريینةة  أأللمر    االتمكيین  االسيیاسي  

 

 تمهھيید:

االعمل  االوططني  وومواافقة  االشعب  عليیهھ  بما  يیشبهھ  ااإلجماعع  تشهھد  مملكة  االبحريین٬،  منذ  ااالستفتاء  على  ميیثاقق            
ما يیعبر عن تواافق االجميیع على محتوااهه حكومةً ووشعبا٬ً، ووإإذذ توجد ررغبة في تحقيیق مستقبل مستقر وومزددهھھھر 
  لتفعيیل  ااألسس  وواالمباددئئ  االتي  ووررددتت  في  االميیثاقق  ووقد     نتيیجة   كبيیرةة   ووقانونيیة   سيیاسيیة   حدثت  نهھضة   فقد للبالدد٬،

إإما  لتعيید   –حفظهھ  هللا   –ووكذلك  االعديید  من  االقواانيین  االتي  أأصدررهھھھا  جاللة  االملك   ٢۲٠۰٠۰٢۲لل  سنة  صدرر  االدستورر  االمعد
تنظيیم  موضوعاتت  قائمة  بما  يیتفق  وواالدستورر  وواالفكر  االسيیاسي  االجديید  وواالتطوررااتت  االعالميیة  االمعاصرةة  وومتطلباتهھا٬،  

  لتتناوولل  موضوعاتت  تفرضض  االنهھضة  االمعاصرةة  ضرووررةة  ووضع  االقوااعد  االمنظمة  لهھا   وواالتي  تتصل  بحقوقق  ووإإما
 ١۱٣۳ااالنسانن  عموما.

 
 ففي  مجالل  االشخصيیة  وواالمساووااةة:

وومن  منطلق  االحرصص  على  تأكيید  االحريیاتت  االشخصيیة٬،  وواالمساووااةة  بيین  االموااططنيین  وواالعداالة  ووتكافؤ  االفرصص٬،  فقد  
 صدررتت  االتشريیعاتت  ااآلتيیة:

 )  ١۱٩۹٩۹٨۸ة  )  لسن٤بتعديیل  بعض  أأحكامم  االمرسومم  بقانونن  ررقم  ( ١۱٩۹٩۹٩۹)  لسنة  ٣۳٤االمرسومم  بقانونن  ررقم 
االمعاملة  أأوو  االعقوبة  االقاسيیة  أأوو  االإلنسانيیة  أأوو   باالنضمامم  إإلى  ااتفاقيیة  مناهھھھضة  االتعذيیب  ووغيیرهه  من  ضرووبب

 .١۱٩۹٨۸٤دديیسمبر   ١۱٠۰االمهھيینة  االتي  ااعتمدتهھا  االجمعيیة  االعامة  لألمم  االمتحدةة  في  

 )  بالتصديیق  على  االميیثاقق  االعربي  لحقوقق  ااإلنسانن. ٢۲٠۰٠۰٦)  لسنة  ٧۷االقانونن  ررقم 

 )     ررقم   ٥٦االقانونن   لسنة   االخاصص   ٢۲٠۰٠۰٦)   االدوولي   االعهھد   إإلى   االبحريین   مملكة   اانضمامم   على بالمواافقة
 ١۱٤بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة.

 )  بالمواافقة  على  اانضمامم  حكومة  مملكة  االبحريین  إإلى  االعهھد  االدوولي  االخاصص   ٢۲٠۰٠۰٧۷)  لسنة  ١۱٠۰االقانونن  ررقم
 بالحقوقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة.

 )  بشأنن  مكافحة  ااالتجارر  باألشخاصص. ٢۲٠۰٠۰٨۸)  لسنة  ١۱االقانونن  ررقم 

 :ووفي  مجالل  حريیة  االعقيیدةة  وواالتعبيیر  وواالنشر 
                                                           

 م.٢٠٠٥يناير  ٧, تاريخ ٨٥٤ة, العددراجع  ابتسام علي مخيس,  مقال (حقوق املرأة يف التشريعات البحرينية) , جريدة الوسط البحريني ١٣
 م.٢٠٠٤حلقوق اإلنسان, تونس, عريبراجع سبيكة النجار, دراسة ميدانية بعنوان  املشاركة السياسية للمرأة يف البحرين, املعهد ال ١٤
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فإنن  حريیة  االعقيیدةة  مكفولة٬،  وولكل  موااططن  حق  االتعبيیر  عن  ررأأيیهھ  بأيي  ططريیقة  ٬،  ووكذلك  فإنن  حريیة  االنشر  وواالصحافة  
 وواالطباعة مكفولة في االحدوودد االتي يیبيینهھا االقانونن ٬، ووبناًء عليیهھ صدررتت االتشريیعاتت ااآلتيیة:

 بشأنن  تنظيیم  االصحافة  وواالطباعة  وواالنشر.   ٢۲٠۰٠۰٢۲ )  لسنة  ٤٧۷ومم  بقانونن  ررقم  (االمرس 

 )  بشأنن  االجمعيیاتت  االسيیاسيیة. ٢۲٠۰٠۰٥)  لسنة  ٢۲٦االقانونن  ررقم 

 )     لسنة  ٣۳٢۲االقانونن  ررقم (٢۲٠۰٠۰٦ )     بقانونن  ررقم   االمرسومم   ١۱٨۸بتعديیل  بعض  أأحكامم   لسنة بشأنن   ١۱٩۹٧۷٣۳)
 ااالجتماعاتت  االعامة  وواالمسيیرااتت  وواالتجمعاتت.

 

 االمجتمع  االمدني:ووفي  مجالل  نشاطط  

  ووفقا     سلميیة   ووبوسائل   ووألهھھھداافف  مشرووعة   أأسس  ووططنيیة   على   وواالنقاباتت   االجمعيیاتت   تكويین   حريیة   االدوولة فتكفل
 للشرووطط  ووااألووضاعع  االتي  يیبيینهھا  االقانونن  ٬،  ووعليیهھ  فقد  صدرر  :

 )  ٤٩۹االمعدلل  بالقانونن  ررقم  ( ٢۲٠۰٠۰٢۲)  لسنة  ٣۳٣۳االقانونن  االنقاباتت  االعماليیة  االصاددرر  بالمرسومم  بقانونن  ررقم  (
 .٢۲٠۰٠۰٦نة  لس

 )     ررقم   بقانونن   ٤٤االمرسومم   لسنة   ااالجتماعيیة   ٢۲٠۰٠۰٢۲)   االجمعيیاتت  ووااألنديیة   قانونن   بعض  أأحكامم بتعديیل
  االصاددرر     االخاصة   وواالمؤسساتت   وواالريیاضة   االشبابب   ميیداانن   في   االعاملة   االخاصة   وواالهھيیئاتت وواالثقافيیة

 .١۱٩۹٨۸٩۹)  لسنة  ٢۲١۱بالمرسومم  بقانونن  ررقم  (

 )  مم  قانونن  االعمل  في  االقطاعع  ااألهھھھلي  االصاددرر  بالمرسومم  بتعديیل  بعض  أأحكا ٢۲٠۰٠۰٦)  لسنة  ٧۷٣۳االقانونن  ررقم
 .١۱٩۹٧۷٦)  لسنة  ٢۲٣۳بقانونن  ررقم  (

 

 :أأما  في  مجالل  ااألسرةة

  االضمانن     ووتكفل   ااألسرةة٬،   كيیانن   االدوولة   تحفظ   للمجتمع٬،   ااألساسيیة   االلبنة   هھھھي   ااألسرةة   بأنن   ااإليیمانن   منطلق فمن
وواالترمل  وواالبطالة٬،  باإلضافة  إإلى  ددعم   ااالجتماعي  االالززمم  للموااططنيین  في  حالة  االشيیخوخة  وواالعجز  عن  االعمل  ووااليیتم

 حقوقق  االمرأأةة٬،  ووعليیهھ  فقد  صدررتت  االتشريیعاتت  االتاليیة:

 )  بالمواافقة  على  اانضمامم  ددوولة  االبحريین  إإلى  ااتفاقيیة  منظمة  االعمل   ٢۲٠۰٠۰١۱)  لسنة  ١۱٢۲االمرسومم  بقانونن  ررقم
قضاء  بشأنن  حظر  أأسوأأ  أأشكالل  عمل  ااألططفالل  ووااإلجرااءااتت  االفورريیة  لل ١۱٩۹٩۹٩۹)  لسنة  ١۱٨۸٢۲االدووليیة  ررقم  (

 .عليیهھا

 )  من  ااتفاقيیة  ٤٣۳)  من  االماددةة  (٢۲بالتصديیق  على  تعديیل  االفقرةة  ( ٢۲٠۰٠۰٠۰)  لسنة  ٨۸االمرسومم  بقانونن  ررقم  (
 .١۱٩۹٨۸٩۹ااألمم  االمتحدةة  لحقوقق  االطفل  االتي  ااعتمدتهھا  االجمعيیة  االعامة  في  نوفمبر  عامم  
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 )  بشأنن  االحضانة  ااألسريیة. ٢۲٠۰٠۰٠۰)  لسنة  ٢۲٢۲االمرسومم  بقانونن  ررقم 

 )  بالمواافقة  على  ااالنضمامم  إإلى  ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل   ٢۲٠۰٠۰٢۲سنة  )  ل٥االمرسومم  بقانونن  ررقم
 االتميیيیز  ضد  االمرأأةة.

 )  بشأنن  االتصديیق  على  ااتفاقيیة  إإنشاء  منظمة  االمرأأةة  االعربيیة. ٢۲٠۰٠۰٢۲)  لسنة  ٢۲٤االمرسومم  بقانونن  ررقم 

 )  بشأنن  االفحص  االطبي  للمقبليین  على  االزووااجج  من  االجنسيین. ٢۲٠۰٠۰٤)  لسنة  ١۱١۱االقانونن  ررقم 

   بالمواافقة  على  اانضمامم  مملكة  االبحريین  إإلى  االبرووتوكوليین  ااالختيیارريیيین   ٢۲٠۰٠۰٤)  لسنة  ١۱٩۹ررقم  (االقانونن
  عن     ااإلباحيیة   وواالمواادد   ااألططفالل   ووبغاء   ااألططفالل   ووبيیع   االمسلحة   االصرااعاتت   في   ااألططفالل   ااشترااكك بشأنن

 ااألططفالل  االملحقيین  باتفاقيیة  ااألمم  االمتحدةة  لحقوقق  االطفل.

 )  لتأميین  ااالجتماعي  على  االبحريینيیيین  االعامليین  في  االخاررجج  وومن  في  بشأنن  اا ٢۲٠۰٠۰٥)  لسنة  ٣۳١۱االقانونن  ررقم
 حكمهھم.

 )  بشأنن  االضمانن  ااالجتماعي. ٢۲٠۰٠۰٦)  لسنة  ١۱٨۸االقانونن  ررقم 

 )  بشأنن  ااالحتيیاططي  لألجيیالل  االقاددمة. ٢۲٠۰٠۰٦)  لسنة  ٢۲٨۸االقانونن  ررقم 

 )  بشأنن  ررعايیة  ووتأهھھھيیل  ووتشغيیل  االمعاقيین. ٢۲٠۰٠۰٦)  لسنة  ٧۷٤االقانونن  ررقم 

 )  بشانن  مكافحة  االتسولل  وواالتشردد. ٢۲٠۰٠۰٧۷ )  لسنة٥االقانونن  ررقم 

 

 ووفي  مجالل  االعمل  وواالتدرريیب:

فقد  كفل  االدستورر  حق  االعمل  للموااططنيین  ووجعلهھ  ووااجب  على  االجميیع٬،  ووتكفل  االدوولة  توفيیر  فرصص  االعمل            
للموااططنيین  ووعداالة  شرووططهھ  ووددعم  االموااططن  بالتدرريیب  وواالذيي  من  شأنهھ  أأنن  يیدفع  بخبرااتت  متجدددةة  في  سوقق  االعمل  ٬،  

 تكفل ووبناًء عليیهھ فقد صدررتت االتشريیعاتت ااآلتيیة: كما

 )  ٬،  وواالمرسومم  بقانونن  ررقم  ٢۲٠۰٠۰٢۲)  لسنة  ٬٨۸،  وو  مرسومم  بقانونن  ررقم  (١۱٩۹٩۹٩۹)  لسنة  ٢۲االمرسومم  بقانونن  ررقم
٬،  بتعديیل  بعض  أأحكامم  قانونن  االعمل  في  االقطاعع  ٢۲٠۰٠۰٥)  لسنة  ٬٣۳٠۰،  وو  االقانونن  ررقم  ( ٢۲٠۰٠۰٢۲ )  لسنة  ٤٣۳(

 .١۱٩۹٧۷٦)  لسنة  ٢۲٣۳ااألهھھھلي  االصاددرر  بالمرسومم  بقانونن  ررقم  (

 )     بقانونن  ررقم   ٣۳٩۹االمرسومم   لسنة (١۱٩۹٩۹٩۹ )     بقانونن  ررقم   ٧۷٧۷االمرسومم   لسنة   بتعديیل  بعض  ٢۲٠۰٠۰٦)   وو ،٬
 .١۱٩۹٨۸٠۰)  لسنة  ٢۲٦أأحكامم  قانونن  االمحاماةة  االصاددرر  بالمرسومم  بقانونن  ررقم  (

 )  بشأنن االتأميین ضد االتعطّل. ٢۲٠۰٠۰٦)  لسنة  ٧۷٨۸مرسومم  بقانونن  ررقم 
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 بشأنن    ٢۲٠۰٠۰٦)  لسنة  ١۱٩۹.  االقانونن  ررقم  (٢۲٠۰٠۰٦)  لسنة  ٣۳٥م  (قانونن  االخدمة  االمدنيیة  االصاددرر  بالقانونن  ررق
  تنظيیم  سوقق  االعمل.

 )  بإنشاء  صندووقق  االعمل.  ٢۲٠۰٠۰٦)  لسنة  ٥٧۷االقانونن  ررقم  

 )  بشأنن  االتدرريیب  االمهھني.  ٢۲٠۰٠۰٧۷)  لسنة  ١۱٧۷االقانونن  ررقم  

 )  بشأنن  االهھيیئة  االعامة  للتأميین  ااالجتماعي.  ٢۲٠۰٠۰٨۸)  لسنة  ٣۳االقانونن  ررقم  

  لومم:ووفي  مجالل  االتعليیم  وواالثقافة  وواالع

  للقانونن٬،     إإلزاامي  مجاني  في  مرااحلهھ  ااألوولى  ووفقا   وواالتعليیم   من  حق  االفكر  ووحريیتهھ٬،   يیعد  نوعا ال  شك  أأنن  االتعليیم
  ووتكفلهھ  االدوولة  ووترعاهه  ووتشجع  االبحث  االعلمي  كما  تكفل  االخدماتت  االتعليیميیة  وواالثقافيیة  للموااططنيین٬،  ووعليیهھ  فقد  صدرر:

 )  ة.بشأنن  جواائز  االدوول  ٢۲٠۰٠۰١۱)  لسنة  ٩۹االمرسومم  بقانونن  ررقم  

 )  بشأنن  االتعليیم  االعالي.  ٢۲٠۰٠۰٥)  لسنة  ٣۳االقانونن  ررقم  

 )  بشأنن  االتعليیم.  ٢۲٠۰٠۰٥)  لسنة  ٢۲٧۷االقانونن  ررقم  

,  ااعتم�د  ٢۲٠۰٠۰١۱دديیس�مبر/  ك�انونن  أأوول    ١۱ووتم  إإصداارر  ق�انونن  جديی�د  للبل�ديیاتت  وونظ�امم  ااالنتخاب�اتت  االبلديی�ة  ف�ي                      
مرك�زيي٬،  ووأأت�اح  ااش�ترااك  االنس�اء  ف��ي    االالمركزيی�ة  ااإلدداارريی�ة٬،  ووإإنش�اء  مج�الس  بلديی�ة  متع�دددةة  ب�دال ً م�ن  مرك�ز  بل�ديي

االتصويیت  وواالترشيیح٬،  ووأأقر  مشارركة  االمجالس  االبلديیة  مع  االمؤسساتت  االحكوميیة  في  ااقت�رااح  ق�واانيین  ووتحديی�د  أأوولويی�ة  
  مشرووعاتهھا  ووبحث  تظلماتت  ووشكاووىى  االموااططنيین.

 

ألم�ن٬،  وواالت�ي  ف�ي  االب�ابب  االثال�ث  االكثيی�ر  م�ن  االحق�وقق  االمدنيی�ة  وومنهھ�ا  ح�ق  ااإلنس�انن  ف�ي  اا  االبحريین�ي  كفل  االدستورروو    
  ٢۲٠۰أأ)  وومبدأأ  عدمم  ررجعيیة  االق�واانيین  االجزاائيی�ة  (مم/  ٢۲٠۰تنطويي  على  عدةة  مباددئئ:  مبدأأ  شرعيیة  االجراائم  وواالعقوباتت  (مم/

دد)  االتعذيیب  االمادديي  أأوو    ١۱٩۹جج)٬،  ووقد  حظرتت  (مم/  ٢۲٠۰بب)  وومبدأأ  قريینة  االبرااءةة  (مم/  ٢۲٠۰أأ)  وومبدأأ  شخصيیة  االعقوبة  (مم/
ماددةة  عقابا  لكل  من  يیق�ومم  بهھ�ذاا  االفع�ل  ووأأنن  أأيي  ااعت�رااف  تح�ت  االمعنويي  أأوو  االمعاملة  االحاططة  من  االكراامة  ووأأضافت  اال

  ٢۲٠۰وو)٬،  ووق�رررتت  (مم/  ٢۲٠۰ووططأةة  االتعذيیب  أأوو  باإلغرااء  يیبطل.  ووكف�ل  االدس�تورر  ح�ق  االتقاض�ي  ووذل�ك  ووفق�ا  لق�انونن  (مم/
هـ)  أأنهھ  يیجب  أأنن  يیكونن  لكل  متهھم  في  جنايیة  محامم  يیداافع  عنهھ.وواالجنسيیة  يیحدددها  االقانونن  ووال  يیج�وز  إإس�قاططهھا  إإال  ف�ي  

م�ن  ددس��تورر  »  وواازددووااجج  االجنس�يیة«ن�ة  االعظم�ى  ووااألح�واال  االت�ي  يیبيینهھ�ا  االق�انونن٬،  ووق�د  ح�ذف  ن�ص  االم�اددةة  ح�ال  االخيیا
جج)  ح��ق    ١۱٩۹).ووق��رررتت  (مم/٬١۱٧۷،  ووحظ��ر  االدس��تورر  إإبع��ادد  االم��وااططن  أأوو  منع��هھ  م��ن  االع��وددةة  إإل��ى  االبح��ريین  (مم/٢۲٠۰٠۰٢۲

لس��لطة  االمحب��وس  وواالمس��جونن  ف��ي  بيیئ��ة  مناس��بة  مش��مولة  بالرعايی��ة  االص��حيیة  ووااالجتماعيی��ة  وواالخض��وع  لرقاب��ة  اا
  االقضائيیة.
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)  عل�ى  أأنن  ٢۲٢۲)  تسليیم  االالجئيین  االسيیاسيیيین.  وونظم  االدستورر  حريیة  االعقيی�دةة  إإذذ  ن�ص  ف�ي  (مم/٢۲١۱ووحظرتت  (مم/          
   حريی���ة  االض���ميیر  مطلق���ة٬،  ووتكف���ل  االدوول���ة  حرم���ة  ددوورر  االعب���اددةة٬،  ووحريی���ة  االقيی���امم  بش���عائر  ااألدديی���انن  وواالموااك���ب  «

.  ووضمن  االمشرع  حق  االرأأيي  وواالبحث  االعلمي  وواالتعبيی�ر٬،  إإال  »ووااالجتماعاتت  االديینيیة  ططبقا  للعاددااتت  االمرعيیة  في  االبلد
اانهھ  قيیدها  بالشرووطط  االوااررددةة  في  االقانونن  م�ع  ع�دمم  االمس�اس  بأس�س  االعقيی�دةة  ااإلس�الميیة  ووووح�دةة  االش�عب  ووبم�ا  ال  يیثيی�ر  

)  ووتطب��ق  ه��ذه  االش��رووطط  بالنس��بة  إإل��ى  حريی��ة  االص��حافة  وواالطباع��ة  ووذذل��ك  ططبق��ا  لق��انونن  ٢۲٣۳االفرق��ة  أأوو  االطائفيی��ة  (مم/
  ).٢۲٤(مم/

للمساكن  حرمة٬،  فال  يیجوزز  ددخولهھا  أأوو  تفتيیشهھا  بغيیر  ااذذنن  أأهلهھا  إإال  ااستثناء  في  ح�االتت  االض�رووررةة  «كما  أأنن            
)٬،  كم��ا  كف�ل  االدس��تورر  االبحريین�ي  حريی��ة  ٢۲٥(مم/» االقص�وى  االت�ي  يیعيینهھ��ا  االق�انونن٬،  ووبالكيیفيی��ة  االمنص�وصص  عليیهھ��ا  فيی�هھ

يیديی�ة  وواالبرقيی�ة  وواالهھاتفيی�ة  وواااللكتروونيی�ة    حريیة  االمرااس�لة  االبر«)٬،  إإذذ  نصت  على  أأنن  ٢۲٦االمرااسالتت  ووسريیتهھا  في  (مم/
مصونة٬،  ووسريیتهھا  مكفولة٬،  فال  يیجوزز  مرااقبة  االمرااسالتت  أأوو  اافشاء  سريیتهھا  إإال  في  االضرووررااتت  االتي  يیبيینهھا  االقانونن  

  ووووفقا  لالجرااءااتت    وواالضماناتت  االمنصوصص  عليیهھا  فيیهھ.

س��يیة  معيین�ة  وواالت�ي  تت�يیح  ل��هھ  االحق�وقق  االسيیاس�يیة:  ووه�ي  االحق�وقق  االت��ي  تثب�ت  للش�خص  ض�من  جماع�ة  سيیا              
االمس��اهمة  ف��ي  ص��نع  ق��راارر  االجماع��ة  ووتك��ويین  إإررااددتهھ��ا٬،  ووأأب��رزز  ه��ذه  االحق��وقق  االترش��ح  ووااالنتخ��ابب.  ووق��د  وورردد  ح��ق  

  )٬،  ح�ق  االمش�ارركة  ف�ي  ٢۲للم�وااططنيین٬،  ررج�اال  وونس�اء(«هـ)  االت�ي  ت�نص  عل�ى  أأنن   ١۱ااالنتخابب  وواالترشح  في  نص  (مم/
حق  ااالنتخابب  وواالترشح٬،  ووذذل�ك  ووفق�ا  لهھ�ذاا  االدس�تورر  ووللش�رووطط   االشئونن  االعامة  وواالتمتع  بالحقوقق  االسيیاسيیة٬،  بما  فيیهھا

ووااألووض��اع  االت��ي  يیبيینهھ��ا  االق��انونن.  ووال  يیج��وزز  أأنن  يیح��رمم  أأح��د  االم��وااططنيین  م��ن  ح��ق  ااالنتخ��ابب  أأوو  االترش��ح  إإال  ووفق��ا  
٬،  وومن  االحقوقق  االسيیاسيیة  اال�وااررددةة  ف�ي  االدس�تورر  ح�ق  االف�ردد  ف�ي  مخاططب�ة  االس�لطاتت  ووه�و  م�ا  تض�منهھ  ن�ص  »للقانونن

أأنن  يیخاططب  االسلطاتت  االعامة  كتابة  ووبتوقيیعهھ٬،  ووال  تكونن  مخاططبة  االسلطاتت  باس�م  االجماع�اتت  إإال  لكل  فردد  )  «٢۲٩۹(مم/
)  االت�ي  ٢۲٧۷وووورردد  في  االدستورر  حريیة  تكويین  االجمعيی�اتت  وواالنقاب�اتت  ف�ي(مم/».  للهھيیئاتت  االنظاميیة  ووااألشخاصص  االمعنويیة

س�لميیة٬،  مكفول�ة  حريیة  تكويین  االجمعيیاتت  وواالنقاباتت٬،  على  أأسس  ووططنيیة  ووألهدااف  مش�رووعة  ووبوس�ائل  «تنص  على  
ووفقا  للشرووطط  ووااالووضاع  االتي  يیبيینهھا  االقانونن٬،  بشرطط  عدمم  االمساس  بأس�س  اال�ديین  وواالنظ�امم  االع�امم.  ووال  يیج�وزز  ااجب�ارر  

 ١۱٥».أأحد  على  ااالنضمامم  االى  أأيیة  جمعيیة  أأوو  نقابة  أأوو  ااالستمراارر  فيیهھا

 

ااالجتم�اع  االخ�اصص  لألف�راادد  ح�ق   -أأ  «بب)   -أأ   ٢۲٨۸كما  أأوورردد  االمشرع  حق  ااالجتماع  االخاصص  ب�نص  االم�اددةة  (مم/       
 ».من  ددوونن  حاجة  االى  ااذذنن  أأووااخطارر  سابق٬،  ووال  يیجوزز  ألحد  من  قوااتت  ااألمن  االعامم  حضورر  ااجتماعاتهھم  االخاصة

مم  ليیكونن  االمرجع  ل�دى  االجهھ�اتت  ٢۲٠۰٠۰١۱لسنة   ٤٤أأنشئ  االمجلس  ااألعلى  للمرأأةة  حسب  ااألمر  ااألميیريي  ررقم  كما  
االسيیاس�ة  االعام�ة  ف�ي  مج�ال  تنميی�ة  ووتط�ويیر   االحكوميیة  االرسميیة  فيیم�ا  يیتعل�ق  بش�ؤوونن  االم�رأأةة.  ووه�و  يیخ�تص  ب�اقترااح

شؤوونن  االمرأأةة  في  مؤسساتت  االمجتمع  االدستورريیة  وواالمدنيیة٬،  ووتمك�يین  االم�رأأةة  م�ن  أأددااء  ددوورره�ا  ف�ي  االحيی�اةة  االعام�ة  م�ع  

                                                           
 م.٢٠٠٤عهد العريب حلقوق اإلنسان, تونس,وما بعدها ,  امل ٤٥راجع سبيكة النجار, دراسة ميدانية بعنوان  املشاركة السياسية للمرأة يف البحرين, ص  ١٥
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مرااعاةة عدمم االتميیيیز ضدهھھھا٬، كما يیختص أأيیضاً بوضع خطة ووططنيی�ة للنهھ�وضض ب�المرأأةة ووتق�ديیم ااالقترااح�اتت بتع�ديیل 
 ١۱٦بالمرأأةة  وومتابعة  ووتقيیيیم  تنفيیذ  االسيیاسة  االعامة  في  مجالل  االمرأأةة. االتشريیعاتت  االحاليیة  االمتعلقة

 

االمبحثيیيین  االتاليیيین:إإلى    قسم  هھھھذاا  االفصل  يیوو  

.ةة  في    مملكة  االبحريینأأللتمكيین  االسيیاسي  للمر    قانونيیةاالمبحث  ااالوولل  :  االمرتكزااتت  اال  

.االمبحث  االثاني:  االوااقع  االعملي  

                                                           
 /www.bipd.gov.bhاملرأة وصنع القرار السياسي ), مقالة منشورة على موقع معهد البحرين للتنمية السياسية ,الثقافة السياسية, ( راجع  ١٦
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  االمبحث  ااألوولل

  سيیاسي  للمرأأةة  في  مملكة  االبحريیناالمرتكزااتت  االقانونيیة    للتمكيین  اال

  

  في  االدستورر  االبحريیني:  :أأووال

نن  االمش�رعع االدس��تورريي ق�د ووض��ع أأساس�اً عام�اً يیحك��م ك�ل االحق��وقق وواالحريی�اتت وواالوااجب��اتت أأم�ن  االمس�لم  ب��هھ                    
ووهھھھ��ذاا  االمب�دأأ  يیع��د  م��ن  أأهھھھ�م  االمب��اددئئ  االت�ي  تحك��م  االحق��وقق  وواالحريی�اتت  وواالوااجب��اتت  االعام��ة   االعام�ة٬،  هھھھ��و  مب�دأأ  االمس��اووااةة

فراادد  ددوونن  تميیيیز  بيینهھم  في  االعمل  وواالوظظائف  بما  فيیهھا  االتمتع  بالخدماتت  االعامة  االتي  تقدمهھا  االدوولة٬،  كاالستفاددةة  من  لأل
)  االت�ي  ج�اء  فيیهھ�ا  (  ١۱٨۸االمراافق  االعامة  االمختلفة٬،  لذاا  أأشارر  االدستورر  إإليیهھ  بصوررةة  مباشرةة٬،  حيیث  ااختصت  بهھ  االماددةة(

ونن  لدىى  االقانونن  في  االحقوقق  وواالوااجباتت  االعام�ة٬،  ال  تميیيی�ز  االناسس  سوااسيیة  في  االكراامة  ااإلنسانيیة٬،  وويیتساووىى  االموااططن
 بيینهھم  في  ذذلك  بسبب  االجنس  أأوو  ااألصل  أأوو  االلغة  أأوو  االديین  أأوو  االعقيیدةة).

)  على  االمساووااةة  كدعامة  م�ن   ٤كذلك  أأشارر  االدستورر  إإلى  هھھھذاا  االمبدأأ  بموااضع  أأخرىى٬،  حيیث  أأكد  في  االماددةة  (           
)  فق��رةة  (ب)  عل��ى  ض��رووررةة  االمس��اووااةة  ب��يین  االم��رأأةة  ٥ف��ي  االم��اددةة  ( ددعام��اتت  االمجتم��ع  تكفل��هھ  االدوول��ة٬،  ف��ي  ح��يین  ن��ص

وواالرجل  في  مختلف  االميیادديین  بشرطط  عدمم  ااإلخ�الل  بأحك�امم  االش�ريیعة  ااإلس�الميیة٬،  كم�ا  أأك�د  االدس�تورر  عل�ى  ض�رووررةة  
 ١۱٧۷االمساووااةة بيین ااألفراادد في تولي االوظظائف االعامة ووفقاً للشرووطط االتي يیقرررهھھھا االقانونن.

اووااةة  من  االدعاماتت  ااألساسيیة  وواالجوهھھھريیة  أليي  مجتمع٬،  ووعنصر  ررئيیسي  لكل  االحق�وقق  ووباعتبارر  أأنن  مبدأأ  االمس        
وواالحريیاتت٬،  ل�ذاا  نج�د  ب�أنن  االمش�رعع  االدس�تورريي  ق�د  ووف�ر  ل�هھ  حمايی�ة  خاص�ة  عن�دما  أأوورردد  نص�ا  يیحظ�ر  تع�ديیل  مب�اددئئ  

)  االفق�رةة  (ج)  عل�ى  اان�هھ  (  ال  يیج�وز  ١۱٢۲٠۰االحريیة  وواالمساووااةة  االمنصوص  عليیهھا  ف�ي  االدس�تورر٬،  حيی�ث  نص�ت  االم�اددةة  (
ترااحح تعديیل .... ووكذلك نظامم االمجلسيین وومباددئئ االحريی�ة وواالمس�اووااةة االمق�رررةة ف�ي هھھھ�ذاا االدس�تورر)٬، ووااس�تناددااً ل�ذلك ااق

فال  يیمكن  ااقترااحح  تعديیل  أأيي  نص  في  االدستورر  االبحريیني  يیمس  مباددئئ  االمساووااةة  االتي  قرررهھھھا  لألفراادد٬،  مما  يی�دل  عل�ى  
 مقداارر  ااالهھھھتمامم  االكبيیر  االذيي  حظي  بهھ  هھھھذاا  االمبدأأ.  

                                                           
, مركـز القـدس للدراسـات السياسـية , عمـان, األردن, ١٥٥ص  راجع ابراهيم السرحان, املرأة وربيع العرب, مكانة املرأة البحرينية يف الدسـتور والتشـريعات , ١٧

 م.٢٠١٥
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ذلك  نج�د  أأنن  هھھھ�ذاا  االمب�دأأ  يیش�مل  االمس�اووااةة  ف�ي  ك�ل  االحق�وقق  ووم�ن  بيینهھ�ا  االحق�وقق  االسيیاس�يیة  االت�ي  هھھھ�ي  رركيی�زةة  ل         
االنظامم  االسيیاسي٬،  ووهھھھي  تلك  االحقوقق  االتي  تسمح  لألفراادد  بالمشارركة  في  االحيیاةة  االسيیاس�يیة٬،  ووف�ي  االتعبيی�ر  ع�ن  ااإلررااددةة  

عامم٬،  االذيي  يیوسع  من  نطاقق  هھھھيیئ�ة  االن�اخبيین  االشعبيیة ووسبل مباشرتهھا٬، فتتضمن حق ااالنتخابب ووفقاً لنظامم ااالقترااعع اال
للمشارركة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة٬،  وويیشمل  كذلك  حق  االترشيیح  للمجالس  وواالهھيیئ�اتت  االنيیابيی�ة  وواالبلديی�ة  بموج�ب  االش�رووطط  
االتي  يینص  عليیهھا  االقانونن٬،  كما  تتض�من  ح�ق  االمش�ارركة  ف�ي  إب�دااء  اال�رأأيي  ف�ي  ااالس�تفتاءااتت  االعام�ة.  ووح�ق  مخاططب�ة  

 ١۱٨۸االسلطاتت  االعامة.

نن  (  أأ)  فق�ره  (هھھھ�ـ)  االت�ي  ج�اء  فيیهھ�ا  ١۱أأشارر  االدستورر  االبحريیني  إلى    االحقوقق    االسيیاسيیة  للم�رااةة  ب�نص  االم�اددةة  (         
للموااططنيین ررجاالً وونساًء حق االمشارركة في االش�ؤوونن االعام�ة وواالتمت�ع ب�الحقوقق االسيیاس�يیة٬، بم�ا فيیهھ�ا ح�ق ااالنتخ�ابب 

ا  االقانونن٬،  ووال  يیجوزز  أأنن  يیحرمم  أأحد  االم�وااططنيین  وواالترشيیح ووذذلك ووفقاً لهھذاا االدستورر ووللشرووطط ووااألووضاعع االتي يیبيینهھ
من  حق  ااالنتخابب  أأوو  االترشيیح  إال  ووفق�ا  للق�انونن).  وويیتض�ح  م�ن  خ�اللل  هھھھ�ذاا  اال�نص  تأكيی�د  االمش�رعع  االدس�تورريي  عل�ى  
االمس��اووااةة  ب��يین  االم��رأأةة  وواالرج��ل  ف��ي  مماررس��ة  االحق��وقق  االسيیاس��يیة٬،  وويیع��د  م��نح  االم��رأأةة  حقوقهھ��ا  االسيیاس��يیة  م��ن  أأب��رزز  

مم ووكانن من نتيیجة ذذلك٬، أأنن ش�ارركت االم�رأأةة االبحريینيی�ة مش�ارركة فّعال�ة ٢۲٠۰٠۰٢۲مت  سنة  االتعديیالتت  االدستورريیة  االتي  ت
في ااالنتخاباتت االبلديیة وواالنيیابيیة٬، ووصاررتت تلعب ددووررااً مهھماً في االحيیاةة االسيیاس�يیة٬، متقدم�ة ف�ي ذذل�ك عل�ى نظيیرااتهھ�ا 

 في  االدوولل  االمجاووررةة.

ةة)    في  مخاططبة  االسلطاتت  االعام�ة٬،  حيی�ث  أأج�ازز  أأكذلك  من  االحقوقق  االسيیاسيیة  حق  ااألفراادد  (  االرجل  وواالمر              
االدس��تورر  مخاططب��ة  االس��لطاتت  االعام��ة  بخطاب��اتت  مكتوب��ة  ووموقع��ة  م��ن  ااألف��راادد  أأوو  االهھيیئ��اتت  االنظاميی��ة  ووااألش��خاص  

 االمعنويیة٬،  وولم  يیجز  االمشرعع  مخاططبة  االسلطاتت  باسم  جماعاتت  غيیر  نظاميیة  أأوو  تكتالتت  .

للموااططنيین ررجاالً وونساًء ح�ق االمش�ارركة ف�ي االش�ؤوونن  أأنن:كما  نص  ميیثاقق  االعمل  االوططني  في    االماددةة  االسابعة  على  
  ١۱٩۹االعامة  وواالتمتع  بالحقوقق  االسيیاسيیة  في  االبالدد  ٬،  بدءاا    بحق  ااالنتخابب  وواالترشيیح  ططبقا  ألحكامم  االقانونن.

 في  االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا  

٬،  ووهھھھو  االقانونن  ٢۲٠۰٠۰٢۲)  لسنة  ١۱٤صدرر  قانونن  مباشرةة  االحقوقق  االسيیاسيیة  بموجب  االمرسومم  بقانونن  ررقم  (          
وويیتكونن  قانونن  مباشرةة  االحقوقق  االسيیاسيیة  من  سبعة   .االذيي  يینظم  عمليیتي  ااالستفتاء  وواانتخابب  أأعضاء  مجلس  االنواابب

ً االحقوقق االسيیاسيیة وومباشرتهھا٬، ووجدااوولل االناخبيین٬،  وو ثالثيین ماددةة٬، موززعهھ على خمسة فصولل٬، تناوولت تباعا
  .ء  ووااالنتخابب٬،  ووأأحكامم  ختاميیةووتنظيیم  عمليیتي  ااالستفتاء  ووااالنتخابب٬،  ووجراائم  ااالستفتا

                                                           
م٢٠٠٤وما بعدها,  املعهد العريب حلقوق اإلنسان, تونس, ٦٠راجع سبيكة النجار, دراسة ميدانية بعنوان  املشاركة السياسية للمرأة يف البحرين, ص      ١٨ 

 ) , من إصدارات اجمللس األعلى للمرأة, مملكة البحرين , منشـور علـى املوقـع االلكـرتوين ٢٠١٤-٢٠١٠راجع برنامج التمكني السياسي للمرأة البحرينية(  ١٩
 www.scw.gov.bh/
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٢۲٩۹ 

 

 
بمباشرةة  االحقوقق   –ررجاالً وونساًء  –كما  نصت  االماددةة  ااألوولى  من  االقانونن٬،  على  أأنهھ  ((  يیتمتع  االموااططنونن        

 -:االسيیاسيیة  ااآلتيیة

 
 .ألحكامم  االدستورر إإبدااء االرأأيي في كل ااستفتاء يیجرىى ططبقاً -١۱

 
قوقق  سالفة  االذكر  بأنفسهھم٬،  ووذذلك  على  االنحو  اانتخابب  أأعضاء  مجلس  االنواابب.  وويیباشر  االموااططنونن  االح - ٢۲

 .ووبالشرووطط  االمبيینة  في  هھھھذاا  االقانونن

 
  ااالنتخابيیة  حيیث  يیعتبر                االعمليیة   ووشفافيیة   لنزااهھھھة   مهھمة   يیشكل  ضمانة   االقانونن  في  أأنهھ   هھھھذاا ووتبرزز  أأهھھھميیة

هھھھذاا  من  ناحيیة٬،  وومن   االجوهھھھر  االرئيیسي  للعمليیة  ااالنتخابيیة  ووااألساسس  االذيي  تبنى  عليیهھ  مماررسة  االحقوقق  االسيیاسيیة٬،
ناحيیة أأخرىى يیعتبر هھھھذاا االقانونن ضمانة مهھمة لتمتع االموااططنيین ررجاالً وونساًء بالحقوقق االسيیاسيیة االتي أأقرهھھھا 
  بجدااوولل     االمتعلقة   ووااألحكامم   لمباشرتهھا   االالززمة   وواالشرووطط   ووططبيیعتهھا   االسيیاسيیة   االحقوقق   مفهھومم   فيیحددد االدستورر٬،

  منهھ   وواالعرضض  وواالتظلم   ااإلعداادد   حيیث   من   االعمليیة  ااالنتخابب   بدء   منذ   ووااالنتخابب   ااالستفتاء   عمليیتي   ووتنظيیم ا٬،
 ٢۲٠۰.ااالنتخابيیة  حتى  اانتهھائهھا

 
لقد  نظم  قانونن  مباشرةة  االحقوقق  االسيیاسيیة  حقيین  سيیاسيیيین  هھھھما  حق  ااالستفتاء  ووحق  اانتخابب  أأعضاء  مجلس          

سألة  حق  االترشح  بشأنن  مجلسي  االشوررىى  وواالنواابب  م ٢۲٠۰٠۰٢۲)  لسنة  ١۱٥نظم  االمرسومم  بقانونن  ررقم  ( نمااالنواابب٬،  بيی
لمجلس  االنواابب.  أأما  فيیما  يیتعلق  بانتخابب  أأعضاء  االمجالس  االبلديیة  وواالترشح  لهھا  فإنن  االقانونن  تركك  هھھھذهه  االمسألة  إإلى  

 بشأنن  نظامم  اانتخابب  أأعضاء  االمجالس  االبلديیة  االمعدلل   ٢۲٠۰٠۰٢۲)  لسنة  ٣۳االمرسومم  بقانونن  ررقم  (

 

قوقق  االسيیاسيیة  على  االنحو  االواارردد  في  االقواانيین  .  إإنن  مسألة  االفصل  بيین  االح٢۲٠۰٠۰٢۲)  لسنة  ٦بالمرسومم  بقانونن  ررقم  (
ً مماررسة حقهھ االدستورريي على  سالفة االبيیانن يیمنع تدااخل االحقوقق فيیما بيینهھا وويیسهھل على االناخب وواالمرشح معا

 ٢۲١۱.أأكمل  ووجهھ

 

 

                                                           

) , من إصدارات اجمللس األعلى للمرأة, مملكة البحرين , منشور على املوقع االلكرتوين ٢٠١٤-٢٠١٠راجع برنامج التمكني السياسي للمراة البحرينية(  ٢٠
 www.scw.gov.bh/ 

  وما بعدها. ٤٣, ص ٢٠١٣), إعداد وإصدار اجمللس األعلى للمراة, مملكة البحرين, ٢٠٢٢-٢٠١٣راجع اخلطة الوطنية للنهوض باملرأة البحرينية ( ٢١
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٣۳٠۰ 
 

في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثالثا  

إإل�ى   ٢۲٠۰٠۰٢۲مملك�ة  ع�امم  ااستكماالً لسعي االبحريین في تحس�يین  أأووض�اعع االم�رأأةة ووااالررتق�اء بأووض�اعهھا ٬، اانض�مت اال
 ااالتفاقيیة  االدووليیة  للقضاء  على  كافة  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  "سيیدااوو".

 
 

 إإلى  جانب  هھھھذهه  ااالتفاقيیة٬،  فقد  اانضمت  االمملكة  إإلى  عدةة  ااتفاقيیاتت  ددووليیة  تدعم  بشكل  أأوو  بآخر  حقوقق  االمرأأةة  منهھا:
 . مم ٢۲٠۰٠۰٦ عامم في وواالسيیاسيیة االمدنيیة للحقوقق االدوولي االعهھد -
 مم. ٢۲٠۰٠۰٧۷ عامم في ووااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة االثقافيیة بالحقوقق االخاصص االدوولي االعهھد -
 مم.٢۲٠۰٠۰٦في  عامم   ااإلنسانن لحقوقق االعربي االميیثاقق -
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٣۳١۱ 
 

مبحث  االثانياال  

 االوااقع  االعملي
 

 

   وواالنص     وواالدستورر   االميیثاقق   من   االمجاالتت   تشريیعاتتكل   جميیع   في   بالرجل   االمرأأةة   مساووااةة   على االبحريینيیة
 ٢۲٢۲شارركة  االسيیاسيیة.خاصة  في  مجالل  االم

 
   ،تفاهھھھم  مع  االسلطة  االتشريیعيیة  (مجلسي  االشوررىى  وواالنواابب)٬     بالتوقيیع  على  مذكرةة قامم  االمجلس  ااألعلى  للمرأأةة

 ووهھھھو  أأوولل  ااتفاقق  من  نوعهھ  على  مستوىى  االوططن  االعربي.
 

  إإلى   ٢۲٠۰٠۰٢۲ااستكماالً لسعي االبحريین في تحسيین  أأووضاعع االمرأأةة ووااالررتقاء بأووضاعهھا ٬، اانضمت االمملكة عامم
 تفاقيیة  االدووليیة  للقضاء  على  كافة  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  "سيیدااوو".ااال
 

   ااتفاقيیاتت  ددووليیة  تدعم  بشكل  أأوو  بآخر  حقوقق  االمرأأةة     إإلى  عدةة   اانضمت  االمملكة   فقد   ااالتفاقيیة٬، إإلى  جانب  هھھھذهه
 منهھا:

  مم ٢۲٠۰٠۰٦ عامم في وواالسيیاسيیة االمدنيیة للحقوقق االدوولي االعهھد -
 مم ٢۲٠۰٠۰٧۷ عامم في ووااالجتماعيیة ااالقتصادديیةوو االثقافيیة بالحقوقق االخاصص االدوولي االعهھد -
 ٢۲٠۰٠۰٦في  عامم   ااإلنسانن لحقوقق االعربي االميیثاقق -
 

إإيیصالل  االمرأأةة  إإلى  االمناصب  االقيیادديیة  في  االدوولة  من  ضمن  أأوولويیاتت  عملهھ   ووضع  االمجلس  ااألعلى  للمرأأةةكما  
تمكيین  االمرأأةة  من  خاللل  توفيیر  كافة  االسيیاساتت  ووأأووجهھ  االتوعيیة  االمجتمعيیة  وواالتدرريیب  وواالخدماتت  االتي  من  شأنهھا  

من  االوصولل  إإلى  مناصب  صنع  ووااتخاذذ  االقراارر٬،  ووفي  هھھھذاا  االصددد  قامم  االمجلس  ااألعلى  للمرأأةة  باتخاذذ  عددد  من  
 االتداابيیر  لعل  أأبرززهھھھا:  

 
  االسمو  وواالتي  تهھدفف  إإلى   .١۱   صاحبة   كجائزةة   االعاملة   االبحريینيیة   من  االجواائز  بهھدفف  تمكيین  االمرأأةة تقريیر  االعديید

  ووإإددماجهھا  تشجيیع  االوززااررااتت  وواالمؤسساتت  االحكوميیة     االبحريینيیة  ووتأهھھھيیلهھا وواالخاصة  على  ددعم  ووتمكيین  االمرأأةة
 في  خطط  االتنميیة.  

  
  في  االمجالل   .٢۲   االمتميیزةة   االبحريینيیة   االمرأأةة   لتكريیم   آآلل  خليیفة   بنت  إإبرااهھھھيیم   سبيیكة   االشيیخة   االسمو   صاحبة مباددررةة

 االمهھني  وواالعمل  االتطوعي  وواالعلومم  وواالثقافة  ووااآلدداابب  ووغيیر  ذذلك  من  االمجاالتت.
 

٣۳.      االمنح   االجمعيیاتت  برنامج   هھھھذهه   في   االقيیادديیة   االمناصب   تولي   في   االمرأأةة   لدعم   االسيیاسيیة   للجمعيیاتت االماليیة
 وولمشارركتهھا  في  ااالنتخابب  وواالترشيیح.

 

                                                           
 م.٢٠٠٤دها , تونس,وما بع ٥٠راجع سبيكة النجار, دراسة ميدانية بعنوان  املشاركة السياسية للمرأة يف البحرين, املعهد العريب  حلقوق اإلنسان, ص  ٢٢

 



42

التمكين السياسي للمرأة في دول المشرق العربي

٣۳٢۲ 
 

 
٬،  وواالذيي  تم  من  خاللهھ  تبني  UNDPبرنامج  االتمكيین  االسيیاسي  بالتعاوونن  مع  برنامج  ااألمم  االمتحدةة  ااإلنمائي   .٤

 معنويي.االدعم  االعيیني  للمترشحاتت٬،  إإلى  جانب  االدعم  االفني  وواال
 

  بتقديیم  عددد  من  االمنح  االدررااسيیة  لعددد  من  االمرشحاتت  في  ااالنتخاباتت  لدررااسة   .٥   االمجلس  ااألعلى  للمرأأةة مباددررةة
 ددبلومم  االتنميیة  االسيیاسيیة  االذيي  يیقدمهھ  معهھد  االبحريین  للتنميیة  االسيیاسيیة.  

 
 

  لتع .٦   االتدرريیبيیة   االبراامج   عن   مجموعة   وواالذيي  يیتضمن   االقراارر   ااتخاذذ   لمحورر   االتوعويیة   االبراامج ريیف  مشرووعع
 االمرأأةة  بالقيیاددةة  ووكيیفيیة  صناعة  االقراارر.

 

:  ٢۲٠۰١۱٤-٢۲٠۰١۱٢۲برنامج  االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأةة  االبحريینيیة    
 

ططاررااً عاماً لبرنامج االتمكيین االسيیاسي إإووضع  االمجلس  ااألعلى  للمرأأةة  ووبالتنسيیق  مع  معهھد  االبحريین  للتنميیة  االسيیاسيیة  
  وواالذيي  تتركز  أأهھھھداافهھ  في  االتالي: ٢۲٠۰١۱٤-٢۲٠۰١۱٢۲للمرأأةة  االبحريینيیة  

 
)  ددعم  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  ووتهھيیئتهھا  للدخولل  في  االعمل  االسيیاسي.  ١۱  

 
)  ااستثمارر  االخبرااتت  االمترااكمة  االمتاحة  لدىى  االمرأأةة  االبحريینيیة.  ٢۲  

 
)  بناء  ووااعداادد  كوااددرر  قاددررةة  على  االمنافسة  في  ااالنتخاباتت  االمختلفة  وواالوصولل  إإلى  موااقع  صنع  االقراارر  من  خاللل  ٣۳

نتخابيیة  وو  االمعاررفف  وو  االحقوقق  االدستورريیة  وواالقانونيیة.  االتدرريیب  على  االمهھاررااتت  ااال  

 
)  تغيیيیر  االصوررةة  االنمطيیة  للمرأأةة  ووتسليیط  االضوء  على  أأبرااززهھھھا  كقيیادديیة  فاعلة  صاحبة  ررؤؤيیة  ووتفكيیر  ووقاددررةة  على  ٤

 تحقيیق  اانجاززااتت  على  جميیع  ااألصعدةة  االسيیاسيیة  ووااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة.  

 
ة  االمرأأةة  في  موااقع  صنع  االقراارر  ووتغيیيیر  ااتجاهھھھاتت  االناخبيین  بما  يیضمن  )  تعميیق  االوعي  لدىى  االمجتمع  بضرووررةة  مشاررك٥

)١۱٥(.ددعم  االمرأأةة  متى  ما  توفرتت  لديیهھا  االكفاءةة  وواالخبرةة  وواالقيیمة  االمضافة  لهھذهه  االمشارركة  
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 ةة  في  االبرلمانن:أأتمثيیل  االمر  :ووالأأ
  

  مجلس     ااسم   االبحريینفي   االبرلمانناالمجلس  االوططني  االبحريیني  هھھھو   وويیتكونن  االمجلس  من  مملكة  مجلس  االنواابب٬،
 ٢۲٣۳.مم٢۲٠۰٠۰٢۲بتعيیيین  ملكي  على  االنحو  االمنصوصص  عليیهھ  في  ددستورر   مجلس  االشوررىىاالمنتخب  من  االشعب  وو  

 ي  مجلس  االشوررىى  (االغرفة  االعليیا).عضوااً ف ٤٠۰عضوااً في مجلس االنواابب وو ٤٠۰مقعداا٬ً،  ٨۸٠۰وو  يیشكل  االمجلس  

من  االدستورر  االبحريیني٬،  على  أأنهھ  يیتولى  ررئيیس  مجلس  االنواابب  ررئاسة  ااجتماعع  االمجلس  االوططني   ١۱٠۰٢۲ووتنص  االماددةة  
ووعند  غيیابهھ  يیتولى  ذذلك  ررئيیس  مجلس  االشوررىى  ثم  االنائب  ااألوولل  لرئيیس  مجلس  االنواابب  ثم  االنائب  ااألوولل  لرئيیس  

%  في  مجلس  االنواابب  ٨۸ةة  أأمم.  فقد  بلغت  نسبة    تمثيیل  االمر٢۲٠۰١۱٤عامم  حصائيیاتت  لإلخر  ااووفقا  آل,  وومجلس  االشوررىى
 .%٢۲٢۲،٬٥ةة  في  مجلس  االشوررىى  االبحريیني  حوااليأأاالبحريیني,  كما  بلغت  نسبة  تمثيیل  االمر

 
 ةة    في    مملكة  االبحريین  ووفقا  لما  يیلي:أأبرزز  االمحطاتت  في  تارريیخ  االحيیاةة  االبرلمانيیة  للمرأأنن  نستعرضض  أأوويیمكننا  

 
 

      بحريینيیة   فوزز  أأوولل  برلمانيیة   عامم   في  مجلس  االنواابب         .٢۲٠۰٠۰٦ووخليیجيیة كانن  هھھھناكك  تسع   ٢۲٠۰١۱٠۰ووفي  عامم
,  في  ااالنتخاباتت  االفرعيیة  االتي  نظمت   ٢۲٠۰١۱١۱مرشحاتت  ,  وولكن  تم  اانتخابب  ووااحدةة  فقط  بالتزكيیة.  ووفي  ااكتوبر  

نساء  آآخريیاتت  .  ووحاليیا  تمثل  االنساء  نسبة   ٣۳لملء    مقاعد    أأعضاء  مجلس  االنواابب  االذيین  ااستقالواا  ,  تم  اانتخابب  
 مقعداا. ٤٠۰في  االبرلمانن  االمكونن  من   ١۱٠۰%

 
   ووسفيیرةة     أأوولل  ووززيیرةة   تعيیيین   حيیث  تم   قبل٬،   من   شارركت  فيیهھا   قد   تكن   في  االمجاالتت  االتي  لم شارركت  االمرأأةة

  ووززااددتت     ااألوولى   للمرةة   االمرأأةة   شغلتهھا   االتي   االمناصب   من   ووغيیرهھھھا   نيیابيیة   ووووكيیلة   ووقاضيیة   جامعة ووررئيیسة
 مشارركتهھا  فيیهھا.

 
 علماً بأنهھا شارركت في ااالنتخاباتت االنيیابيیة  مم ٢۲٠۰٠۰٦عامم االنيیابيیة  في النتخاباتتاا في االبحريینيیة االمرأأةة شارركت)

 حيیث االذكورر من ١۱٩۹٠۰ مقابل اامرأأةة ١۱٦ االمرشحاتت عددد بلغ حيیث وومرشحة كناخبة أأيیضا) ٢۲٠۰٠۰٢۲لعامم  
 .بالتزكيیة فاززتت  إإحدااهھھھن

 
   في  ١۱٠۰ـ  مم٬،  مقاررنة  ب٢۲٠۰٠۰٨۸%  لعامم  ٢۲٥بلغت  نسبة  االعضوااتت  من  إإجمالي  ااألعضاء  في  مجلس  االشوررىى  %

مقعد  من  مقاعد  مجلس  االشوررىى  من  أأصل  أأرربعيین    ووهھھھو  ما  يیمثل  نسبة   ١۱١۱ووتشغل  االمرأأةة  حاليیا   .٢۲٠۰٠۰١۱عامم  
٢۲٧۷،٬٥.% 

 
      االمترشحاتت   عددد   ااررتفع   إإلى   االنيیابيیة    ةمرشح ١۱٦لالنتخاباتت   ٢۲٠۰٠۰٦لعامم   مقابل   عامم   ٨۸مم٬، مرشحاتت  في

 مم.٢۲٠۰٠۰٢۲
 االبحريینيیة  في  ااالنتخاباتت  االنيیا     االمرأأةة   ااررتفعت  نسبة  مشارركة   مقابل  ٢۲٠۰٠۰٦%  لعامم  ٤٩۹٫٨۸٠۰بيیة %  ٤٧۷٫٧۷مم٬،

 مم.٢۲٠۰٠۰٢۲لعامم  
 

                                                           
 م.٢٠١٠وما بعدها,  الطبعة األوىل, منشورات احلليب احلقوقية , بريوت ,  ١٢٢راجع وسيم حسام الدين األمحد , برملانات العامل , ص  ٢٣
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      االبلديیة   ااالنتخاباتت   في   االبحريینيیة   االمرأأةة   مشارركة   نسبة   ٥١۱بلغت   مقابل   لإلناثث٬،   لعامم  ٤٩۹%   للذكورر %
   مم.٢۲٠۰٠۰٢۲   اانتخابب  أأيي   ٢۲٠۰٠۰٦ووفي  عامم   يیتم   لم   وولكم ,     في  اانتخاباتت  االمجالس  االبلديیة ترشحت  خمس  نساء

     ووفي  عامم   ف ٢۲٠۰١۱٠۰منهھن  .   في  مديینة  ووألوولل  مرةة   في  مجلس  بلديي  ,   بمقعد ي  تارريیخ  االبحريین  فاززتت  اامرأأةة
 .بعضويیة  االمجالس  االبلديیة ثالثث  نساء   فاززتت   مم ٢۲٠۰١۱٤ووفي  عامم   االمحرقق.

 
 

 
 مم  هھھھي:٢۲٠۰١۱٤ةة  االبحريینيیة  عامم  أأبرزز  االمناصب  االبرلمانيیة  وواالتي  تولتهھا    االمرأأوومن  

 
 .بمنصب  االنائب  االثاني  لرئيیس  مجلس  االشوررىى فوزز  اامرأأةة   - 

 
برئاسة  لجنة  االشئونن  االقانونيیة  وواالتشريیعيیة  بمجلس  االشوررىى  إإلى  جانب  تمثيیل  االمجلس  في  االبرلمانن   وزز  اامرأأةةف - 

 .االعربي
 
 .برئاسة  لجنة  االشئونن  االخاررجيیة  وواالدفاعع  ووااألمن  االوططني  بمجلس  االشوررىى فوزز  اامرأأةة -

 
 .برئاسة  لجنة  االخدماتت  بمجلس  االشوررىى زز  اامرأأةةفو -

 
 .رأأةة  وواالطفل  بمجلس  االشوررىىبرئاسة  لجنة  االم فوزز  اامرأأةة -

 
 .بعضويیة  االمجلس  االنيیابي فوزز  اامرأأتيین   -
 
  
  

  ةة  في  االوظظائف  االعامة:أأتمثيیل  االمر  :ثانيیا
 
 

شارركت  االمرأأةة  في  االمجاالتت  االتي  لم  تكن  قد  شارركت  فيیهھا  من  قبل٬،  حيیث  تم  تعيیيین  أأوولل  ووززيیرةة  ووسفيیرةة          
  االمناصب   من   ووغيیرهھھھا   نيیابيیة   ووووكيیلة   ووقاضيیة   جامعة   ووززااددتت   ووررئيیسة   ااألوولى   للمرةة   االمرأأةة   شغلتهھا االتي

 مشارركتهھا  فيیهھا.
 
 

هھھھامة   مرااكز تبوأأتت حيیث , االحكومي بالجهھازز االعمل في ووااسعة مساهھھھمة االبحريینيیة االمرأأةة ساهھھھمتكما         
 إإضافة ٬،  ٢۲٠۰٠۰٥وو٢۲٠۰٠۰٤عامي  ااالجتماعيیة   وواالتنميیة االصحة ووززيیرتي منصب سيیدتانن تولت ذذ  إإ االجهھازز٬، هھھھذاا في
 ووززيیرةة. بدررجة أأخرىى سيیدةة ووجودد إإلى

 
بحريینيیة   ووتتولى  سيیدةة االشعبيیة٬، االصيین جمهھورريیة لدىى االمملكة سفيیر منصب بحريینيیة   سيیدةة  تولتكما          
 ااألمريیكيیة. االمتحدةة االواليیاتت لدىى االمملكة سفيیر منصب
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 إإحدىى االحاليیة ررئاستهھا قبل - االبحريین في االرسميیة ووهھھھي  االجامعة –تولت  ررئاسة  جامعة  االبحريین   وو      
وومساعدااتت   ووززااررااتت كوكيیالتت االتنفيیذيي االجهھازز في مهھمة مناصب االسيیدااتت من عددد تولي إإضافة  إإلى االنساء

 مم ٢۲٠۰٠۰٦ في  عامم .االخ....عاماتت وومديیرااتت
 
 

سفيیرةة  للنواايیا  االحسنة  للمرأأةة  من  قبل  منظمة  االسالمم  االدوولي  ااختيیارر    سيیدةة  لمنصب   مم.  تم  ٢۲٠۰١۱٤ووفي  عامم          
 .وواالتنميیة

 
رربع  سيیدااتت  أأا  فاززتت    مك  .ررةة  جمعيیة  االصحفيیيین  االبحريینيیةاززتت  سيیدتيین  بحريینيیتيین  بعضويیة  مجلس  إإددااوو  ف       

 ن.في  اانتخاباتت  غرفة  تجاررةة  ووصناعة  االبحريی
 

في  االمئة   ٤٧۷٫٨۸بلغت   ٢۲٠۰١۱١۱نسبة  إإجمالي  االنساء  االعامالتت  في  االقطاعع  االحكومي  ووفق  إإحصاءااتت  عامم   بلغت  
٢۲٤في  االمئة  للرجالل. ٥٢۲٫٢۲مقابل    

 

ف�ي   ٦١۱الحظ    أأنن  هھھھذه  االنتائج  ليیست  سمة  عامة,  إإذ  ترتفع  نسبة  االنساء  في  بع�ض  اال�وززااررااتت    لتص�ل  إإل�ى  وومن  االم
ف�ي  االمئ�ة  فق�ط  ف�ي   ١۱٥االمئة،  كما  هھھھو  االحالل  في  ووززااررةة  االتنميی�ة  ااالجتماعيی�ة،  بيینم�ا  تت�دنى  هھھھ�ذه  االنس�بة  لتص�ل  إإل�ى  

 ووززااررةة  شئونن  االبلديیاتت  وواالتخطيیط  االعمرااني.

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                           
 م.٢٠١٣اون مع منظمة املرأة العربية ,راجع هبيجة حممد الدليمي , واقع القوى العاملة يف املؤسسات احلكومية يف مملكة البحرين , اجمللس االعلى للمراة بالتع ٢٤

 -صحيفة الوسط البحرينية %),  ٤,٥نسبة النساء العامالت يف املؤسسات احلكومية... والفجوة اجلندرية  ٤٧,٨راجع أيضا زينب التاجر, مقال بعنوان (%
 هـ١٤٣٤ذي الحجة  ١٩م الموافق ٢٠١٣أكتوبر  ٢٤الخميس  - ٤٠٦٥العدد 
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  (عامم  )  يیوضح  اا١۱جدوولل  ررقم  ( )  حسب    ٢۲٠۰١۱٢۲لتمثيیل  االنسبي  إلجمالي  االقوىى  االعاملة  في  االقطاعع  االعامم  
 االجهھة  وواالنوعع  

  
  
  
 
  ةة  في  االسلك  االقضائي:أأتمثيیل  االمر  :ثالثا

  
 سيیدةة تم  تعيیيین مم٢۲٠۰٠۰٧۷عامم ووفي االكبرىى االمدنيیة االمحكمة في ووذذلك قاضي بمنصب سيیدةة أأوولل تعيیيین تم           

 بالمحكمة قاضي بمنصب بحريینيیة سيیدةة تعيیيین مم ٢۲٠۰٠۰٧۷ سنة في تم كما نيیابة ررئيیسة منصب في بحريینيیة
ووال  توجد  قاضيیاتت  في  االمحاكم  االشرعيیة  االتي   من  مجموعع  ااألعضاء  االبالغ  عدددهھھھم  سبعة  أأعضاء.  االدستورريیة

 ٢۲٥.تتعامل  مع  جميیع  االقضايیا  االمتعلقة  باألسرةة
 
  

  ةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:أأتمثيیل  االمر  :رراابعا
 

ثقافة  في  ددوولل  مجلس  االتعاوونن  االعالمم  وولالأأوولل  ووززيیرةة  نن  االشيیخة  مي  آآلل  خليیفة    تعتبر  أألى  إإ شاررةةتجدرر  ااإل         
  االبحريین     ااإلعالمم  ٢۲٠۰٠۰٨۸االخليیجي(  حكومة   لوززااررةة   االمساعد   ااإلعالمم   منصب  ووكيیل  ووززااررةة   تقلدتت  قبلهھا   كما مم)٬،
 للثقافة  وواالترااثث  االوططني  .

 
   لكة  االبحريین  .تم  تعيیيین  ووززيیرةة  لمنصب    ووززااررةة  االصحة  في  مممم  . ٢۲٠۰١۱١۱ووفي  عامم 

 

                                                           
٢٠٠٨ ضد املرأة (السيداو) , البحرين, نوفمرب  تامية للجنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريراجع املالحظات اخل ٢٥

www.ohshr.org/english/bodes/cedaw/cedaw.htm 
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٣۳٧۷ 
 

 في  منصب  ووززيیر  ددوولة  للشؤوونن  ااالعالميیة  وواالمتحدثث  االرسمي   مم  .  تم  تعيیيین  اامرأأةة  ٢۲٠۰١۱٢۲نيیسانن  عامم   ووفي
     ووفي  عامم   االبحريیني.   في  مجلس  االشوررىى   كعضو   االى  جانب  منصبهھا   االبحريینيیة   االحكومة تم   ٢۲٠۰١۱٤باسم

 ٢۲٦للتنميیة  ااالجتماعيیة.  ووززيیرةةاامرأأةة  تعيیيین  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ضد املرأة (السيداو) , البحرين, نوفمرب  راجع املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ٢٦

٢٠٠٨,www٢.ohshr.org/english/bodes/cedaw/cedaw٤٢.htm 
لتمكني  االستراتيجية الوطنيةاملتعلق ب املتحدة اإلمنائيم وثيقة التعاون بني اجمللس األعلى للمرأة وبرنامج  األم نتائجدراسة لتقييم  خ,عائشة الشيراجع أيضا  

 لبحرين., اجمللس االعلى للمراة, مملكة ا)٢٠١١-٢٠٠٩املرأة (للعامني 
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٣۳٨۸ 

 

  االفصل  االثالث
  
  ةة  في  ددوولة  االكويیتأأاالتمكيین  االسيیاسي  للمر

 
  

  تمهھيید:
 

  االساددسة  من                االسيیاددةة  فيیهھ  لألمة  مصدرر   دديیموقرااططي نظامم  االحكم  في  االكويیتأأنن   االدستورربيینت  االماددةة
ووهھھھي  كل  من   مع  تعاوونهھا فصل  االسلطاتتأأنن  نظامم  االحكم  يیقومم  على  أأساسس   ٥٠۰االسلطاتت جميیعاً. وونصت االماددةة 

االسلطة  االتفنيیذيیة  وويیتوالهھھھا  ااألميیر  وومجلس  االوززررااء  وواالسلطة  االتشريیعيیة  وويیتوالهھھھا  ااألميیر  وومجلس  ااألمة  وواالسلطة  
  االقضائيیة  ووتتوالهھھھا  االمحاكم  باسم  ااألميیر.

 
  في  وويیمثل                 االتشريیعيیة   االكويیتي  االسلطة عضًواا منتخبًا من قبل  ٥٠۰وويیتكونن  من   االكويیتمجلس  ااألمة

ووززيیًراا).  ١۱٦أأال  يیزيید  عددد  االوززررااء  عن  ثلث  عددد  االنواابب  (أأيي  أأنن  ال  يیزيید  عن   االدستورر  االكويیتياالشعب٬،  وويیشترطط  
بإمكانن االسلطة االتنفيیذيیة ااختيیارر عضو برلماني لمنصب االوززااررةة فيیكونن في هھھھذهه االحالة ووززيیًراا في االسلطة االتنفيیذيیة 

 ٢۲٧۷.محلًال وويیُسمى في هھھھذهه االحالة  وونائبًا في االسلطة االتشريیعيیة
 

بحقوقق  االمرأأةة  االكويیتيیة  عنايیة  كبيیرةة٬،  فعملت  جاهھھھدةة  على  تلبيیة  متطلباتهھا  منذ  االقدمم  عنيیت  ددوولة  االكويیت  وو           
لضمانن  تمتعهھا  بكافة  االحقوقق  وواالمقوماتت  االتي  تؤمن  لهھا  حيیاةة  كريیمة  وومشارركة  فاعلة  في  بناء  االمجتمع  االكويیتي٬،  

ويیت  التفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  بموجب  االمرسومم  ااألميیريي  ررقم  فقد  اانضمت  ددوولة  االك
٬،  كما  أأنن  حكومة  ددوولة  االكويیت  تضم  عدةة  ووززيیرااتت٬،  ووتقلدتت  االمرأأةة  كذلك  مناصب  قيیادديیة  هھھھامة  ١۱٩۹٩۹٤لسنة   ٢۲٤

لمجلس  ااألمة  بالوززااررااتت  االمختلفة٬،  كما  كللت  جهھودد  االدوولة  نحو  تفعيیل  حقوقق  االمرأأةة  بحصولهھا  على  عدةة  مقاعد  
  االعالم  االسيیاسي  بقوةة٬،  حيیث  يیضم  االبرلمانن  االكويیتي  بيین  أأعضاءهه  أأرربع   االكويیتي٬،  وونجحت  االمرأأةة  في  ددخولل  هھھھذاا

 ٬،  ااألمر  االذيي  تتضح  معهھ  مساحة  االحريیة  االتي  تتمتع  بهھا  االمرأأةة  ددااخل  ددوولة  االكويیت.مم)  ٢۲٠۰٠۰٩۹(  عامم  سيیدااتت
  
  
  ططارر  االعامم  للحقوقق  وواالحريیاتت  االعامة:ااإل
 

 ى  االدستورر  االكويیتي  االحقوقق  وواالحريیاتت  أأهھھھميیة  قصوى٬،  لذلك  نص  ص�رااحة  عل�ى  تل�كأأوول            
 االحقوقق  في  معظم  موااددهه  وواالتي  منهھا:

   ٦أأنن  االشعب  مصدرر  االسلطاتت  وواالسيیاددةة  فيیهھ  لألمة  (االماددةة.( 

   ٧۷االعدلل  وواالمساووااةة  وواالحريیة  (االماددةة.( 

   ١۱٠۰وو ٩۹حمايیة  ااألسرةة  ووااألمومة  وواالطفولة  ووررعايیة  االنشء  (االماددتانن.( 

 ة  ووتوفيیر  االتأميین  ااالجتم�اعي  للم�وااططنيین  ف�ي  ح�الل  االش�يیخوخة  أأوو  االم�رض  أأوو  االعج�ز  ررعايی
 ).١۱١۱عن  االعمل  (االماددةة  

                                                           
 م.٢٠١٠وما بعدها,  الطبعة األوىل, منشورات احلليب احلقوقية , بريوت ,  ١٣٣راجع وسيم حسام الدين األمحد , برملانات العامل , ص 
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٣۳٩۹ 
 

   ١۱٣۳قبل  االدوولة  (االماددةة  كفالة  االتعليیم  ووررعايیتهھ  وومجانيیتهھ  من.( 

   ١۱٤ررعايیة  االعلومم  ووااآلدداابب  ووتشجيیع  االبحث  االعلمي  (االماددةة.( 

   ١۱٥االحق  في  االرعايیة  االصحيیة  (االماددةة.( 

 ١۱٧۷وو ١۱٦ملك  ووحرمة  ااألمواالل  االعامة  ووحمايیتهھا  (االماددتانن  حق  االفردد  في  االت.( 

   صونن  االملكيیة  االخاصة،  ووأأال  يینزعع  عن  أأحد  ملكهھ  إإال  بس�بب  االمنفع�ة  االعام�ة  ووف�ي  ااألح�واالل
 ).١۱٨۸االتي  بيینهھا  االقانونن  ووبشرطط  تعويیضهھ  االتعويیض  االعاددلل  (االماددةة  

 ٢۲٨۸).٢۲٦ االحق  في  تولى  االوظظائف  االعامة  (االماددةة 

  

ي    االبابب  االثالث  لبيیانن  االحقوقق  وواالوااجباتت  االعامة  كذلك  تضمن  االعديید  من  أأفردد  االمشرعع  االكويیتكما  
االمباددئ  االتي  أأرس�تها  االمعاهھھھ�دااتت  االدووليی�ة  االص�اددرةة  ف�ي  مج�ال  حق�وقق  ااإلنس�انن  عموم�ا  وو  حق�وقق  

  االمرااةة  خصوصا  ووهھھھى  على  االنحو  االتالي:

    

   ٢۲٧۷عدمم  جواازز  إإسقاطط  االجنسيیة  أأوو  سحبهھا  إإال  في  حدوودد  االقانونن  (االماددةة.( 

 ٢۲٨۸إإبعادد  االكويیتي  عن  بلدهه  (االماددةة   عدمم  جواازز.( 

   االمساووااةة  ووعدمم  االتميیيیز  بسبب  االجنس  أأوو  ااألصل  أأوو  االلغ�ة  أأوو  اال�ديین  ف�الموااططنونن  متس�اوووونن
 ٢۲٩۹).٢۲٩۹أأمامم  االقانونن  في  االحقوقق  وواالوااجباتت  االعامة  (االماددةة  

   ووحريی�ة  ٣۳٥)  ووحريیة  ااالعتقادد  (االم�اددةة  ٣۳٠۰االحريیاتت  وواالحقوقق  كالحريیة  االشخصيیة  (االماددةة  (
) ٣۳٧۷)  ووحريی��ة  االص��حافة  وواالطباع��ة  وواالنش��ر  (االم��اددةة  ٣۳٦ح��ث  االعلم��ي  (االم��اددةة  اال��رأأي  وواالب

)  ووحريیة  االمرااسلة  االبريیديیة  وواالبرقيیة  وواالهھاتفيیة  ٣۳٨۸ووحريیة  االحيیاةة  االخاصة  وواالمسكن  (االماددةة  
 ).٤٤)  ووحق  ااالجتماعع  (االماددةة  ٤٣۳ووحريیة  تكويین  االجمعيیاتت  وواالنقاباتت  (االماددةة  

 ب��هھ  أأوو  تحديی��د  إإقامت��هھ  أأوو  تقيیيی��د  حريیت��هھ  ع��دمم  ج��واازز  االق��بض  عل��ى  إإنس��انن  أأوو  حبس��هھ  أأوو  تعذيی
 ).٣۳١۱ووااإلقامة  وواالتنقل  ووحظر  االتعذيیب  أأوو  االمعاملة  االمهھيینة  للكراامة  (االماددةة  

   ٣۳٢۲ال  جريیمة  ووال  عقوبة  إإال  بناء  على  قانونن  (االماددةة.( 

   االم��تهھم  ب��ريء  حت��ى  تثب��ت  إإدداانت��هھ  ف��ي  محاكم��ة  قانونيی��ة  ت��ؤمن  فيیهھ��ا  االض��ماناتت  االض��روورريیة
 ). ٣۳٤لمماررسة  حق  االدفاعع  (االماددةة  

                                                           
 م.٢٠١٤راجع مىن العدساين, احلقوق واحلريات العامة يف الدستور الكوييت, معهد اإلمام الشريازي الدويل للدراسات , واشنطن,  ٢٨
٢٩      Meshaal alsabah, Gender and Politics in Kuwait: Women and Political Participationin the  

GULF,LONDOM,٢٠١٣    
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٤٠۰ 
 

  االحق في االتعل�يیم االمج�اني ف�ي مرااحل�هھ االمختلف�ة م�ع جعل�هھ إإلزااميی�اً ف�ي االمرحل�ة ااالبتداائيی�ة
 ).٤٠۰(االماددةة  

   ٤١۱االحق  في  االعمل  (االماددةة.( 

   ٤٦حظر  تسليیم  االالجئيین  االسيیاسيیيین  (االماددةة.( 

   ٤٨۸إإعفاء  أأصحابب  االدخولل  االصغيیرةة  من  االضراائب  (االماددةة.( 

 
 
 

                تعزيیز   االحكومة   في  ووتابعت   ااألمة   مجلس   عدلل   أأنن   فبعد   االسيیاسيیة٬،   االمشارركة   في   االنساء حقوقق
االماددةة  ااألوولى  من  قانونن  ااالنتخاباتت  االتي  كانت  تقصر  مماررسة  هھھھذاا  االحق  على  االذكورر  االبالغيین  من   ١۱٦/٥/٢۲٠۰٠۰٥

ً ووترشيیحاً. باددرر أأميیر االكويیت بتعيیيین سيیدتيین في  االكويیتيیيین٬، ووأأتاحت مشارركة االنساء في ااالنتخاباتت تصويیتا
٬،  كأوولل  سيیدتيین  تشغالنن  عضويیة  مجالس  تمثيیليیة  ٢۲٠۰٠۰٦يیوليیو/تموزز   ٢۲االمجلس  االبلديي  االذيي  جرىى  اانتخابهھ  في  

عضوااً يیجريي اانتخابب عشرةة أأعضاء٬، وويیعيین ااألميیر ستة أأعضاء). كما قامم بتعيیيین ووززيیرتيین  ١۱٦(يیضم  االمجلس  
 .٢۲٠۰٠۰٧۷ماررسس/آآذذاارر   ٢۲٥في  االحكومة  االتي  أأعادد  تشكيیلهھا  في  

 
  
  
  لى  االمبحثيیيین  االتاليیيین:إإقسم  هھھھذاا  االفصل  يیوو
  
    .ةة  في  ددوولة    االكويیتأأللتمكيین  االسيیاسي    للمر  قانونيیةلمبحث  ااالوولل  :  االمرتكزااتت    االاا
  

  .االمبحث  االثاني:  االوااقع  االعملي
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٤١۱ 
 

  ااالوولل  بحثاالم
  

  ةة  في  ددوولة    االكويیتأأللمر    للتمكيین  االسيیاسي  االمرتكزااتت    االقانونيیة
 
  
  

  :في  االدستورر  االكويیتي    :ااووال
 

من  االدستورر  االكويیتي  إإلى  أأنن  االناسس  متساوووونن  لدىى  االقانونن  في  االحقوقق  وواالوااجباتت  ووال   ٢۲٩۹شاررتت    االماددةة  أأ     
تميیيیز  بيینهھم  بسبب  االجنس  أأوو  ااألصل  أأوو  االلغة  أأوو  االديین٬،  ووهھھھذاا  االنص  ووغيیرهه  من  االنصوصص  تؤكد  ووبصوررةة  قاططعة  

 .على  ررفض  ددوولة  االكويیت  مبدأأ  االتميیيیز  بشكل  مطلق
 

نن:االوظظائف  االعامة  أأمن  االدستورر  على  حق  تولي  االوظظائف  االعامة  للجميیع  فنصت  على   ٢۲٦ كدتت  االماددةةأأكما       
 ٣۳٠۰خدمة  ووططنيیة  تناطط  بالقائميین  بهھا٬،  وويیستهھدفف  موظظفو  االدوولة  في  أأددااء  ووظظائفهھم  االمصلحة  االعامة.

  
  

  :يیةنفي  االتشريیعاتت  االوطط  :ثانيیا
  

 
               عامم   إإلى   االكويیت   في   االسيیاسيیة   االمرأأةة   حقوقق   تارريیخ   سالم  ١۱٩۹٧۷١۱يیعودد   االسابق   االنائب   تقدمم   حيینما ،٬

  ذذلك  االوقت  ووحتى     وومنذ   إإال  أأنهھ   االسيیاسيیة٬،   حقوقهھا   االمرأأةة   منح لم   ١۱٩۹٩۹٦االمرززووقق  باقترااحح  قانونن  يیطالب  فيیهھ
حاوولل  أأميیر  االكويیت  االرااحل   ١۱٩۹٩۹٩۹يیتمكن  االنواابب  من  تمريیر  االقانونن  لعدمم  تمكنهھم  من  عرضهھ  للمناقشة٬،  ووفي  عامم  

  االقان   تمريیر   إإال  أأنن  االشيیخ  جابر  ااألحمد   من  صالحيیاتت  ددستورريیة٬،   يیملكهھ   االبرلمانن  بموجب  ما   حل ونن  في  فترةة
االنواابب  ررفضواا  االقانونن  االحكومي  ووووأأددوواا  االقضيیة  في  أأددررااجج  االلجانن  ااالنتخابيیة٬،  ووفشلت  بعدهھھھا  محاووالتت  االنواابب  

االقانونن   االليیبرااليیيین  تمريیر  االقانونن  حتى  ااستطاعواا  ااخترااقق  صفوفف  االمعاررضة  االقبليیة  وواالديینيیة  ووتمكنواا  من  تمريیر
 مم.٢۲٠۰٠۰٥في  مايیو  

  
 

٬،  بعد  ٢۲٠۰٠۰٥ووتمكنت  االمرأأةة  من  االمشارركة  في  االعمل  االسيیاسي  بموجب  قانونن  أأقرهه  االبرلمانن  في    (أأيیارر)           
أأنن  كانن  حق  ااالنتخابب  وواالترشح  مقصورراا  على  االناخبيین  االذكورر  فقط.  ووشهھدتت  جلسة  إإقراارر  االقانونن  بالبرلمانن  شداا  

  بيین  االحكومة  االتي  قدمت  االقان  االنواابب  باقي  في  موااجهھة   من  االنواابب  االمستقليینونن  بالتعاوونن  مع  مجموعة  ووجذبا
االمعاررضيین٬،  إإال  أأنن  قانونن  منح  االمرأأةة  حقوقهھا  االسيیاسيیة  مر  في  االنهھايیة  بأغلبيیة  فاقت  نصف  أأعضاء  االبرلمانن٬،  لتتم  

ااألمر  االذيي  عاما  فما  فوقق  في  سجالتت  االناخبيین٬،  ووهھھھو   ٢۲١۱بعدهھھھا  إإضافة  جميیع  االموااططناتت  االكويیتيیاتت  االبالغاتت  سن  
  االناخبيین  االمقيیديین  من     وو ١۱٣۳٦ضاعف  عددد   موززعيین  على   ٧۷١۱٥أألفا   إإلى   ٢۲٥ناخبا   اانتخابيیة٬، أألفا   ٣۳٤٠۰دداائرةة

 ناخبا  ووناخبة  بعد  إإضافة  االنساء  إإلى  سجالتت  االناخبيین. ٢۲٤٨۸وو
 
 

 
                                                           

 م٢٠٠٤راجع فريال الفريح,  دراسة ميدانية بعنوان املرأة الكويتية وحقوقها,  املعهد العريب حلقوق اإلنسان, تونس , ٣٠
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٤٢۲ 
 

  وو          على   ااالنتخابب   قانونن   من   ااالوولى   االماددةة   سنة  أأنصت   ووعشريین   إإحدىى   االعمر   من   بالغ   كويیتي   :لكل نن
الدديیة كاملة حق ااالنتخابب ٬، وويیستثنى من ذذلك االمتجنس االذيي لم تمض على تجنسهھ عشروونن سنة ميیالدديیة ووفقاً ميی

)     االماددةة   في  ١۱٩۹٥٩۹لسنة   ١۱٥)  من  االمرسومم  ااألميیريي  ررقم  ٦لحكم   وويیشترطط  للمرأأةة مم  بقانونن  االجنسيیة  االكويیتيیة  .
 ٣۳١۱.ااإلسالميیةمم  االمعتمدةة  في  االشريیعة  االترشيیح  ووااالنتخابب  اااللتزاامم  بالقوااعد  ووااألحكا

  
 

  في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثالثا

 االسبع  في  مجالل  حقوقق  ااإلنسانن٬،  وومنهھا إإنضمت  ددوولة  االكويیت  إإلى  ست  من  ااتفاقيیاتت  ااألمم  االمتحدةة  االرئيیسيیة              
االعهھد  االدوولي  االخاصص  بالحقوقق  ااإلقتصادديیة  وو   ). ١۱٩۹٩۹٦االعهھد  االدوولي  االخاصص  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  (   :

ااتفاقيیة   وو ). ١۱٩۹٦٨۸ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  االعنصريي  (   وو).   ١۱٩۹٩۹٦االثقافيیة  (  ووااإلجتماعيیة  وو
 ).   ١۱٩۹٩۹٤االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م٢٠٠٤بعنوان املرأة الكويتية وحقوقها,  املعهد العريب حلقوق اإلنسان, تونس ,راجع فريال الفريح,  دراسة ميدانية  ٣١
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٤٣۳ 
 

  االمبحث  االثاني

  االوااقع  االعملي   

 
االحقوقق االسيیاسيیة ووفقاً لما نص عليیهھ منذ  بداايیة  االستيینيیاتت  في  االمطالبة  بهھذاا   االكويیتيیة نضالل  االمرأأةة برزز          

مم  ت�نظم  ١۱٩۹٦٣۳االدستورر  االكويیتي  ووكانت  االجمعيی�ة  االثقافيی�ة  ااالجتماعيی�ة  االنس�ائيیة  م�ن  بداايی�ة  نش�أتهھا  فبراايی�ر  م�ن  ع�امم  
االعديید  من  ااألنشطة  بالتنسيیق  من  ززميیالتهھا  االمؤسساتت  االتي  تعني  بحقوقق  ااإلنسانن  وواالمؤسس�اتت  االت�ي  ل�ديیهھا  ااهھھھتم�امم  

ووكانت  تنادديي  بأهھھھميیة  هھھھذاا  االحق  في  كل  مناسبة٬،  سوااء  مرحلة  ااالنتخاباتت  ف�ي  االكويی�ت  أأوو   بحق  االمرأأةة  في  االمساووااةة
 يیومم  االمرأأةة  االعالمي...  إإلخ

 

من  االدستورر  االك�ويیتي  إإل�ى  أأنن  االن�اس  متس�اوووونن  ل�دىى  االق�انونن  ف�ي  االحق�وقق  وواالوااجب�اتت  ووال   ٢۲٩۹تشيیر  االماددةة  وو 
نص  ووغيیره  من  االنصوص  تؤكد  ووبص�وررةة  قاطع�ة  تميیيیز  بيینهھم  بسبب  االجنس  أأوو  ااألصل  أأوو  االلغة  أأوو  االديین٬،  ووهھھھذاا  اال

على ررفض ددوولة االكويیت مبدأأ االتميیيیز بشكل مطلق. وواانطالقاً من هھھھذاا االمب�دأأ االرااس�خ ج�اءتت االتش�ريیعاتت االكويیتيی�ة 
متفقة  مع  فكرةة  عدمم  االتميیيیز٬،  ووااتخ�ذتت  م�ن  هھھھ�ذه  االغايی�ة  ووبم�ا  نص�ت  عليی�هھ  االم�اددةة  االس�ابعة  م�ن  االدس�تورر  االعديی�د  م�ن  

 ٣۳٥على  االماددةة  ااألوولى  من  قانونن  ااالنتخاب�اتت  ررق�م   ١۱٧۷/٢۲٠۰٠۰٥يي  تم  بموجب  االقانونن  ررقم  ااإلجرااءااتت  كالتعديیل  االذ
وواال��ذيي  حص��لت  االم��رأأةة  بموجب��هھ  عل��ى  حقوقهھ��ا  االسيیاس��يیة  كاف��ة٬،  بم��ا  ف��ي  ذل��ك  حقهھ��ا  ف��ي  االترش��يیح   ١۱٩۹٦٣۳لس��نة  

 ووااالنتخاب  على  حد  سوااء.  كما  أأنن  ددوولة  االكويی�ت  قام�ت  بس�حب  تحفظهھ�ا  عل�ى  ااتفاقيی�ة  االقض�اء  عل�ى  جميی�ع  أأش�كالل
٬،  ووهھھھ�ذاا  ب�الطبع  مك�ن  أأررب�ع  س�يیدااتت  أأنن  يیص�لن  لمجل�س  ااألم�ة  ع�امم  ٧۷االتميیيیز  ض�د  االم�رأأةة  ف�ي  االفق�رةة  (أأ)  م�ن  االم�اددةة  

بص��فتهھن  نائب��اتت  ف��ي  مجل��س  ااألم��ة٬،  إإض��افة  لت��ولي  بعض��هھن  حقائ��ب  ووززاارريی��ة  أأوو  عض��وااتت  ف��ي  االمجل��س   ٢۲٠۰٠۰٩۹
 ٣۳٢۲االبلديي.

 

  ةة  في  االبرلمانن:أأتمثيیل  االمر  :ووالأأ

أأكث�ر  م�ن   ٢۲٠۰٠۰٦سيیاسيیة  إإلى  تبلورر  كتلة  االنساء  االتصويیتيیة  حيیث  بلغت  في  عامم  أأددىى  منح  االمرأأةة  لحقوقهھا  اال        
في  االمائة  من  جملة  االناخبيین  االمسجليین  في  االجدااوولل  ااالنتخابيیة  وومثل�ت  االم�رأأةة  نص�ف  ع�ددد  االمقت�رعيین  اال�ذيین   ٥٨۸

 ٣۳٣۳في  االمائة. ٥٠۰أأددلواا  بأصوااتهھم  بحواالي  

 

مرش�حة   ١۱٣۳م�ن  أأص�ل  عض�ويیة  مجل�س  ااألم�ة  نيی�ل  ث�الث  مرش�حاتت   ٢۲٠۰١۱٢۲ووشهھدتت  اانتخاباتت  دديیس�مبر           
مرشحا  في  االدوواائر  االخمس٬،  ووكانن  الفتا  أأنهھن  جميیعا  حظيین  مرااك�ز  متقدم�ة  عل�ى   ٢۲٩۹٤خضن  ااالنتخاباتت  بمعيیة  

مستوىى  ددوواائرهھھھن٬،  ووهھھھن  معصومة  االمباررك٬،  ووصفاء  االهھاشم٬،  ووذكرىى  االرشيیديي٬،  ووهھھھ�ي  أأوولل  مرش�حة  قبليی�ة  تف�وزز  
 االقبليیة  االصرفة. بعضويیة  االبرلمانن  عن  دداائرةة  معرووفة  بتركيیبتهھا

                                                           
 م.٢٠١٠(السيداو),  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةتقرير دولة الكويت الدوري الثالث والرابع املوّحد للدول األطراف ,  ٣٢
٣٣ Meshaal alsabah, Gender and Politics in Kuwait: Women and Political Participationin the  

GULF,LONDOM,٢٠١٣  
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ف��ي  االمائ��ة  م��ن  إإجم��الي  ع��ددد   ٥٣۳٫١۱٢۲مم.ش��كلت  االنس��اء  نس��بة   ٢۲٠۰١۱٣۳ووف��ي  ااالنتخاب��اتت  االتش��ريیعيیة    ع��امم          
ف�ي  االمائ�ة٬،  إإال  أأنن  هھھھ�ذهه   ٤٦٫٨۸٧۷ناخبا  يیشكلونن   ٩۹٦آآالفف  وو ٢۲٠۰٦ناخبة٬،  مقابل   ٦١۱٩۹أألفا  وو ٢۲٣۳٣۳االناخبيین٬،  بوااقع  

مرشحاتت  فقط٬،  ووهھھھو  االعددد  ااألق�ل   ٨۸مرشحا٬،  بيینهھم   ٣۳٢۲١۱غ  االنسبة  ال  تتماشى  مع  عددد  االمرشحيین  لالنتخاباتت  االبال
 في  تارريیخ  مشارركة  االنساء  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  االكويیتيیة.

مرش��حاتت٬،   ٥كم��ا  ااقتص��ر  تمثيی��ل  االم��رأأةة  ف��ي  االمجل��س  االجديی��دعلى  مقع��ديین  فق��ط  م��ن  أأص��ل         
 .٢۲٠۰١۱٢۲دديیسمبر/  كانونن  ااألوولل    مترااجًعا من ثالثة مقاعد في مجلس

 ةة  أأسبابب  أأهھھھمهھا:وورربما  يیفسر  ذذلك  بعد

 
على  االزخم  ااالجتماعي  ووسط  غيیابب  ووااضح  للبراامج  ااالنتخابيیة  ووااألططرووحاتت   ٢۲٠۰١۱٣۳ااعتمادد  اانتخاباتت  مجلس   •

 االسيیاسيیة  ااإلصالحيیة.

االعزووفف االنسائي عن االمشارركة في ااالنتخاباتت٬، سوااء ترشًحا أأوو اانتخابًا٬، وواالترااج�ع االمس�تمر ف�ي هھھھ�ذاا ااالتج�اهه؛  •
)  ف�ي  ٬١۱٩۹،  وو(٢۲٠۰١۱٢۲)  في  اانتخاباتت  دديیسمبر/كانونن  ااألوولل  ١۱٣۳)  سيیدااتت  مقابل  (٥( ٢۲٠۰١۱٣۳فقد  ترشح  في  اانتخاباتت  
)  س��يیدةة  ف��ي  أأوولل  اانتخاب��اتت  ش��ارركت  فيیهھ��ا  االم��رأأةة  ف��ي  ٬٢۲٦،  ف��ي  ح��يین  ترش��حت  (٢۲٠۰١۱٢۲اانتخاب��اتت  فبراايیر/ش��باطط  

إإلى  حالة  ااإلحباطط  االتي  أأصابت  االمرأأةة  االكويیتيی�ة  م�ن  ع�دمم   -في  تقديیرنا-ووهھھھو ما قد يیُعزىى   .٢۲٠۰٠۰٦يیونيیو/حزيیراانن  
ووحتى ااآلنن) بيینما لم تل�بِّ االمخرج�اتت ااالنتخابيی�ة٬، ررج�االً وونس�اء٬،  ٢۲٠۰٠۰٦ووىى  ذذهھھھابهھا  االمتكررر  للتصويیت  (منذ  جد

االمطال��ب  االرئيیس��يیة  للم��رأأةة؛  حيی��ث  ظل��ت  قض��ايیاهھھھا  االمتعلق��ة  ب��الحقوقق  ااالقتص��ادديیة  ووااالجتماعيی��ة  معلق��ة  ددوونن  حل��ولل  
 جذرريیة.

 
ء  ااألصوااتت  وواالمالل  االسيیاسي٬،  مما  يیؤشر  إإلى  يیالحظ  عدمم  نجاحح  أأيي  من  االمرشحيین  االذيین  توررططواا  في  قضايیا  شراا

ااررتفاعع  مستوىى  االوعي  االسيیاسي  لدىى  االناخبيین٬،  ووترسخ  قناعة  مجتمعيیة  مفاددهھھھا  أأنن  من  يیدفع  االمالل  لشرااء  
 أأجل االحصولل على االمالل مستقبالً. ااألصوااتت  لن  يیتردددد  في  بيیع  قضايیا  االناخبيین  من

تت  االتكميیليیة  للمجلس  االبل�ديي  االت�ي  أأجريی�ت  ف�ي  أأبريی�ل  كما  شارركت  االمرأأةة  االكويیتيیة  اانتخابا  ووترشحا  في  ااالنتخابا
كأوولل  اامرأأةة  كويیتيیة  تخوض  ااالنتخاباتت  االعام�ة  بع�د  إإق�راارر   شارركت  فيیهھا  إإحدىى  االسيیدااتت وواالتي ٢۲٠۰٠۰٦(نيیسانن)  

 ٣۳٤مرشحيین  ررجالل  خاضواا  ااالنتخاباتت. ٦حقوقق  االمرأأةة  االسيیاسيیة٬،  ووحلت  فيیهھا  في  االمركز  االثاني  من  بيین  

 

 

 

 

                                                           
 م.٢٠١٠( السيداو),  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةتقرير دولة الكويت الدوري الثالث والرابع املوّحد للدول األطراف ,  ٣٤
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٤٥ 
 

  االوظظائف  االعامة:ةة  في  أأتمثيیل  االمر  :ثانيیا
نش�طت  االم�رأأةة  االكويیتيی��ة  ف�ي  االمجتم��ع  االم�دني  االنس��ائي  وواالم�دني  االع��امم  فق�د  بل��غ  ع�ددد  االجمعيی��اتت  م�ن  جمل��ة            

جمعيیة  ووجميیعهھا  تدخل  االمرأأةة  في  عضويیتهھا  مع  االرجل  ووتس�عى   ١۱٤٠۰حواالي   ٢۲٠۰٠۰٩۹االجمعيیاتت  ااألهھھھليیة  حتى  عامم  
تم�اعي  ووثقاف�ة  حق�وق  ااإلنس�انن  ووع�دمم  االتميیيی�ز  كم�ا  ك�انن  لهھ�ذاا  من  خالله  تقديیم  وونشر  ثقافة  االموااطن�ة  وواالت�راابط  ااالج

ف�ي  مج�الل  االعم�ل   ٤٣۳ف�ي  ماددت�ه  االمجتمع  االمدني  االعديید  من  االمب�اددررااتت  لغ�رس  االثقاف�ة  االسيیاس�يیة.  وويیؤك�د  االدس�تورر  
أأنه  يیفتح  االباب  أأمامم  االجنسيین  لمماررسته  وولهھذاا  جاءتت  مساهھھھمة  االمرأأةة  االكويیتيیة  ف�ي  هھھھ�ذاا  االمج�الل  ووهھھھ�و  تفعيی�ل   ياالمدن
 ا  في  كافة  االمجاالتت.ددووررهھھھ

 
كما  تقلدتت  االمرأأةة  عدةة  مناصب  قيیادديیة  كمنصب  ووكيیلة  ووززااررةة  أأوو  ووكيیلة  مس�اعدةة  م�ديیرةة  عام�ة  أأوو  م�ديیرةة  ف�ي          

جميیع  مجاالتت  االعامل  بما  في  ذلك  االسلك  االعسكريي  وواالوظائف  االمعاوونة  للقضاء  وومدعي  عامم  وومحامم  ددوولة  إض�افة  
 لتجارريي  وواالعمل  ااالجتماعي.للمجالل  ااألكادديیمي  ووااإلعالمي  ووااالقتصادديي  وواا

 
تع�يین  ف�ي  ق�وةة   االكويیتيی�ة أأض�حت  االم�رأأةة كماكذلك  تم  تعيی�يین  االعديی�د  م�ن  االنس�اء  ف�ي  االمناص�ب  االمدنيی�ة  وواالعس�كريیة.

االشرطة  ووتترقى  لكافة  االرتب  االوااررددةة  بهھا  كالرجالل  سوااء  بسوااء٬،  ووبعضهھن  ووصل  إل�ى  ددررج�ة  مس�اعد  م�ديیر  ع�امم  
)  بش��أنن  إنش��اء  االهھيیئ��ة  ٢۲٢۲١۱/٢۲٠۰٠۰١۱ذل��ك  بموج��ب  االمرس��ومم  ررق��م  (ب��وززااررةة  االدااخليی��ة؛  وو إلح��دى  ااإلددااررااتت  االعام��ة

 ).١۱٠۰٩۹/٢۲٠۰٠۰٢۲( )  ووقراارر  مجلس  االوززررااء  ررقم٨۸٧۷/٢۲٠۰٠۰٩۹االمساندةة  في  ووززااررةة  االدااخليیة  وواالمعدلل  بالمرسومم  ررقم  (
 

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي:  :لثاثا

  

عدما  أأصبحت  ررسميیا  بي  ك  االقضائمرأأةة  االكويیتيیة  االى  االسلحقبة  جديیدةة  شهھدتهھا  االسلطة  االقضائيیة  تمثلت  في  ددخولل  اال
ووكيیل�ة  نيیاب�ة  ااجت�اززوواا   ووك�يیال  وو ٦٢۲بتعيیيین    ٢۲٠۰١۱٤عامم   قرااررهه لعدلل  االكويیتي  ٬،  حيیث  أأصدرر  ووززيیر  اا»ووكيیلة  نيیابة«

 وواالقانونيی�ة  بنج�احح  وواالت�ي  ااس�تمرتت  لقرااب�ة  االع�امم.ي  معهھد  االكويیت  للدررااس�اتت  االقض�ائيیة  جميیعهھم  ددووررتهھم  االقانونيیة  ف
ووكيیل�ة  نيیاب�ة  ووهھھھ�ي  االدفع�ة  االوحيی�دةة  االت�ي  ف�تح  فيیهھ�ا  ب�اب  االقب�ولل   ٢۲٢۲ء  االنيیاب�ة  وو)  من  ووك�ال١۱٣۳ووقد  تضمنت  االدفعة  (

 ٣۳٥غل������ق  ف������ي  االدفع������ة  االت������ي  تلتهھ������ا٬،  ووق������د  ااجتاززهھھھ������ا  جميی������ع  االمقب������وليین  بنج������احح.أأللفتيی������اتت  ووم������ن  ث������م  
 

  ةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:أأتمثيیل  االمر  :رراابعا

ررك  أأوولل  ووززيی�رةة  تش�اررك  ف�ي  االحكوم�ة  خ�اللل  تارريیخيیا٬،  تعتبر  أأستاذةة  االعلومم  االسيیاس�يیة  اال�دكتوررةة  معص�ومة  االمب�ا    
تحت  ررئاسة  أأميیر  االبالدد  االشيیخ  صباحح  ااألحمد  حيینما  كانن  ررئيیسا  للوززررااء  ووقتهھا٬،   ٢۲٠۰٠۰٥تعديیل  ووززاارريي  أأجريي  عامم  

 ٣۳٦مم.٢۲٠۰١۱٢۲يیلولل  أأتم  تعيیيین  سيیدةة  في  منصب  ووززيیرةة  للشؤوونن  ااالجتماعيیة    وواالعمل  في  حكومة  االكويیت  كما  
 
  

                                                           
 .م٢٠١٤/١١/٠٤ ة ... رمسيا, جريدة الوطن الكويتية,راجع عبدالرزاق النجار ويوسف اليوسف, مقال بعنوان املرأة وكيلة نياب ٣٥
٣٦٢٠١٣ ,,London    Meshaal alsabah  ,   Gender and Politics inKuwait: Women and Political 

Participationin the Gulf  
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 االفصل  االراابع

ةة  في  االمملكة  االعربيیة  االسعودديیةأأللمر  االتمكيین  االسيیاسي  
 

 تمهھيید:

االمملك��ة  االعربيی��ة  االس��عودديیة  ددوول��ة  عربيی��ة  إإس��الميیة  ذاات  س��يیاددةة  تام��ة،  دديینهھ��ا  ااإلس��المم،   نن  أأم��ن  االمس��لم  ب��هھ            
 ااش�تمل  االنظ�امم  ااألساس�ي  للحك�م  ف�ي  االمملك�ةووددستوررهھھھا  كتاب  هللا  تعالى  ووسنة  ررسولهھ  ص�لى  هللا  عليی�هھ  ووس�لم،  كم�ا  

قق  ااعتبرهھھھا  االنظامم  من  االمقوم�ات  ااألساس�يیة  للمجتم�ع  االس�عودديي,فقد  تض�من  ااألحك�امم  االخاص�ة  جملة  من  االحقو على
بمقومات  االمجتمع  االسعودديي    ووررعايیة  ااألس�رةة  ووررعايی�ة  جميی�ع  أأفرااددهھھھ�ا,  وواالتعل�يیم.  ووتن�اوول  حريی�ة  االملكيی�ة  االخاص�ة  

ووعل�ى  أأس�اسس  ووحرمتهھا  ,  ووحظر  االمصاددررةة  االعامة  لألمواال,  ووع�دمم  ف�رضض  االض�راائب  وواالرس�ومم  إإال  عن�د  االحاج�ة    
االعدل,  ووتوفيیر  ااألمن  لجميیع  االموااطنيین  وواالمقيیميین  ووحريیة  االمساكن  وواالمرااسالت  االبرقيی�ة  وواالبريیديی�ة    وواالمخ�ابراات  
االهھاتفيیة  ووغيیرهھھھا  من  ووس�ائل  ااالتص�ال    ووكاف�ة  حق�وقق  االم�وااطن  ووأأس�رتهھ  ف�ي  حال�ة  االط�وااررىء  وواالم�رضض  وواالعج�ز  

ووااألف�راادد  عل�ى  ااإلس�هھامم  االمؤسس�ات  االخيیريی�ة  ,  ووتشجيیع  االمؤسس�ات    وواالشيیخوخة  ووددعم  نظامم  االضمانن  ااالجتماعي
    ٣۳٧۷:هھھھي وويیشتركك  فيیهھا  االمرأأةة  وواالرجل   االتي  تضمنهھا  االنظامم  ااألساسي  للحكماالحقوقق  االعامة   أأبرززوو
 
  سرةة:أأحق  االزووااجج  ووتأسيیس    -١۱
 

ساسس  االعقيیدةة  أأفرااددهھھھا  على  أأسرةة  هھھھي  نوااةة  االمجتمع  االسعودديي  وويیربى  )  منهھ  على  ااآلتي:  ااأل٩۹االماددةة  ( نصت          
  ووحب  االوطن     ووتنفيیذهه   االنظامم   ووااحتراامم   ااألمر   وولولي   وولرسولهھ   هلل   وواالطاعة   االوالء   من   تتضمنهھ   ووما ااالسالميیة

 ووااالعتزاازز  بهھ  ووبتارريیخهھ  االمجيید).
 

  ( وونصت   ١۱٠۰االماددةة   على   منهھ (     توثيیق(أأنن   على   االعربيیة  أأ تحرصص  االدوولة   قيیمهھا   على   وواالحفاظظ   ااألسرةة ووااصر
  ووااإل   جميیع   ووررعايیة   أأسالميیة   ووتوفيیر   ووقدررااتهھم).فرااددهھھھا   ملكاتهھم   لتنميیة   االمناسبة  االظرووفف

  يیتفق  االنظامم  ااألساسي  للحكم  مع  االماددةة  ( نن  أأعالنن  االعالمي  لحقوقق  ااالنسانن  االتي  تنص  على  )  من  ااإل١۱٦/٣۳ووهھھھنا
 (ااألسرةة  هھھھي  االوحدةة  االطبيیعيیة  ااألساسيیة  للمجتمع  وولهھا  حق  االتمتع  بحمايیة  االمجتمع  وواالدوولة).

  
  حق  االتملك:  -٢۲

 

 )  م��������������ن  االنظ��������������امم  ااألساس��������������ي  للحك��������������م  عل��������������ى  ااآلت��������������ي:١۱٨۸اددةة  (االم�������������� نص��������������ت          
نن  يیعوضض  االمالك  أأال  للمصلحة  االعامة  على  إإحد  ملكهھ  أأنزعع  من  يیة  االملكيیة  االخاصة  ووحرمتهھا  ووال  يی(تكفل  االدوولة  حر

عقوب�ة  )  من�هھ  عل�ى  ااآلت�ي:  (تحظ�ر  االمص�اددررةة  االعام�ة  لألم�واال  ووال  تك�ونن  ١۱٩۹تعويیضاً ع�اددال) كم�ا ت�نص االم�اددةة (
عالنن  االعالمي  )  من  ااإل١۱٧۷/١۱)  ووهھھھنا  يیتفق  االنظامم  ااألساسي  للحكامم  مع  االماددةة  ( ال  بحكم  قضائيإإاالمصاددررةة  االخاصة  

  ووباالشترااكك  مع  غيیرهه). ههلحقوقق  ااالنسانن  االتي  تنص  على  ااآلتي:(لكل  شخص  حق  االتملك  بمفردد
 

  حد من ملكهھ تعسفاً).أأ)  منهھ  االتي  تنص  على  ااآلتي(ال  يیجوزز  تجريید  ١۱٧۷/٢۲كما  تتفق  مع  االماددةة  (

                                                           
ظمة السـعودية, مكتبـة القـانون واالقتصـاد , الريـاض راجع وسيم حسام الدين األمحد, محاية حقوق اإلنسان اخلاصة يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واألن ٣٧
 م.٢٠١٥, 
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  ق  في  االرعايیة  ااالجتماعيیة  وواالصحيیة:االح  -٣۳

 
سرتهھ  في  حالة  أأ)  من  االنظامم  ااألساسي  للحكم  على  ااآلتي:  تكفل  االدوولة  حق  االموااططن  وو٢۲٧۷االماددةة  ( نصت          

  االمؤسساتت  ووااأل   االضمانن  ااالجتماعي  ووتشجع   نظامم   ووتدعم   على  االطوااررئئ  وواالمرضض  وواالعجز  وواالشيیخوخة, فراادد
  تن   كما   االخيیريیة)   ااألعمالل   في   (ااإلسهھامم   ووتوفر  ٣۳١۱ص  االماددةة   االعامة   بالصحة   االدوولة   ااآلتي:(تعني   على   منهھ (

 ٣۳٨۸االرعايیة  االصحيیة  لكل  موااططن).

 
)     في  االماددةة   وورردد   ما   يیتفق  مع   من  ااإل٢۲٥/١۱ووهھھھذاا   حق  ااالنسانن  في  ) عالنن  االعالمي  لحقوقق  ااالنسانن  وواالمتضمنة

 ررااددتهھ.إإعن  االرعايیة  ااالجتماعيیة  وواالصحيیة  ووذذلك  عند  فقداانن  ووسائل  االعيیش  نتيیجة  لظرووفف  خاررجة  

  
  االحق  في  االعمل:  -٤

 
  ( نصت          على  ااآلتي:(ت٢۲٨۸االماددةة   ااألساسي  للحكم   االنظامم   من   مجاالتت  االعمل  لكل  قاددرر  عليیهھ  يیس)   االدوولة ر

)     يیتفق  مع  نص  االماددةة   االتي  تحمي  االعامل  ووصاحب  االعمل).ووهھھھذاا   من  ااإل٢۲٣۳/١۱ووتسن  ااالنظمة عالنن  االعالمي  )
شخص  االحق  في  االعمل  وولهھ  حريیة  ااختيیاررهه  بشرووطط  عاددلة  وومرضيیة  كما  نن  (لكل  أألى  إإلحقوقق  ااالنسانن  االتي  تشيیر  

 نن  لهھ  حق  االحمايیة  من  االبطالة).أأ

 
 االحق  في  االتعليیم:  -٥

 
  ( نصت           بمكافحة  ٣۳٠۰االماددةة   ووتلتزمم   االعامم   االتعليیم   االدوولة   ااآلتي:(توفر   على   للحكم   ااألساسي   االنظامم   من (
 ااألميیة).

 
)  من  ااالعالنن  االعالمي  لحق�وقق  ااالنس�انن  االت�ي  ٢۲٦/١۱وورردد  في  نص  االماددةة  (ووتتفق  في  هھھھذاا  االحق  االى  حد  كبيیر  مع  ما  

نن  يیك�ونن  االتعل�يیم  ف�ي  مرااحل�هھ  ااالوول�ى  ووااألساس�يیة  عل�ى  ااألق�ل  أأنن  (لكل  شخص  االحق  في  االتعل�يیم  وويیج�ب  أألى  إإتشيیر  
االع�المي  نن  يیيیس�ر  االقب�ولل  للتعل�يیم  أأنن  يیعمم  االتعليیم  االمهھن�ي,  ووأأبالمجانن  وواانن  يیكونن  في  االتعليیم  ااالوولي  االزااميیا,  وويینبغي  

 ساسس  االكفاءةة).أأعلى  قدمم  االمساووااةة  االتامة  للجميیع  ووعلى  

 

                                                           
, الســـــنة ٩راجـــــع حممـــــد احلســـــيين مصـــــلحي, حـــــق املســـــاواة بـــــني املـــــرأة والرجـــــل يف الشـــــريعة االســـــالمية, حبـــــث منشـــــور يف جملـــــة العـــــدل الســـــعودية ,العـــــدد  ٣٨

 هجري.١٤٢٢الثالثة,
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  االحق  في  االجنسيیة:  -٦

 
حكامم  االجنسيیة  االعربيیة  االسعودديیة)  أأ)  من  االنظامم  ااألساسي  للحكم  على  ااآلتي  (يیبيین  االنظامم  ٣۳٥االماددةة  ( نصت       

ولل  على  االجنسيیة  االعربيیة  هھھھـ  على  كيیفيیة  االحص١۱٣۳٧۷٤حيیث  يیتضمن  نظامم  االجنسيیة  االعربيیة  االسعودديیة  االصاددرر  عامم  
 .صليیة  وواالمكتسبةاالسعودديیة  ااأل

 
عالنن  االعالمي  لحقوقق  ااالنسانن  االتي  تنص  على  ااآلتي  (لكل  )  من  ااإل١۱٥/١۱ووهھھھذاا  يیتفق  مع  ما  وورردد  في  نص  االماددةة  (

)  منهھ  االتي  تنص  على  (ال  يیجوزز  حرمانن  شخص  من  ١۱٥/٢۲فردد  حق  االتمتع  بجنسيیة  ما  كما  تتفق  مع  نص  االماددةة  (
 نكارر  حقهھ  في  تغيیرهھھھا).إإوو  أأجنسيیتهھ تعسفاً, 

كما  حفظ  االمشرعع  االسعودديي  للمرأأةة  غيیر  االسعودديیة  االحق  في  االحصولل  على  االجنسيیة  االس�عودديیة  س�وااء  أأعطيی�ت  لهھ�ا  
تبعا  لزووجهھا  ااألجنبي,  أأوو  أأعطيیبت  لهھا  باعتباررهھھھا  ززووجة  أأوو  أأررملة  لسعودديي  أأصال  ووذذلك  بشرووطط  تحفظ  حقهھا  ووحق  

 ٣۳٩۹.االبلد  االذيي  ستمنح  جنسيیتهھ

لثامنة من نظامم االجنسيیة االسعودديیة  على أأنَّهھ يیجوزز منح االجنسيیة االسعودديیة بق�راارر م�ن س�مو ووززيی�ر ووأأكدتت    االماددةة  اا
االدااخليیة لمن وُولد ددااخل "االمملكة" من أأبب أأجنبي ووأأمم سعودديیة إإذذاا توفرتت فيیهھ االش�رووطط االتاليی�ة: أأنن يیك�ونن ل�هھ ص�فة 

وواالس�لوك٬،  وول�م  يیس�بق  االحك�م  عليی�هھ   ااإلقامة  االداائمة  في  "االمملكة"  عند  بلوغهھ  سن  االرشد٬،  ووأأنن  يیكونن  حس�ن  االس�يیرةة
بحكم جنائي أأوو بعقوب�ة االس�جن لجريیم�ة أأخالقيی�ة لم�دةة تزيی�د ع�ن س�تة أأش�هھر٬، ووأأنن يیُجيی�د االلغ�ة االعربيی�ة٬، ووأأنن يیُق�دمم 

 ) عاماً ططلباً بمنحهھ االجنسيیة االسعودديي١۱٨۸خاللل  االسنة  االتاليیة  لبلوغهھ  سن  االرشد  (

)  ووت�ارريیخ  ٤٠۰٦ص�درر  ق�راارر  مجل�س  اال�وززررااء  ررق�م  (ووفيیما  يیختص  بالمرأأةة  االسعودديیة  االمتزووجة  من  ررج�ل  أأجنب�ي٬،    
مم  االذيي  تضمن  االمواافقة  على  نقل  خ�دماتت  أأبن�اء  االم�رأأةة  االس�عودديیة  االمتزووج�ة  م�ن  ررج�ل  أأجنب�ي  ٢۲٠۰١۱٢۲نوفمبر   ١۱٢۲

إإلى  وواالدتهھم؛  إإذذاا  كانواا  مقيیميین  في  االمملكة٬،  وولواالدتهھم  االحق  ف�ي  ااس�تقداامهھم  إإذذاا  ك�انواا  خ�اررج  االمملك�ة٬،  ووأأنن  تتحم�ل  
ووك�ذلك  االس�ماح  لهھ�م  بالعم�ل  ف�ي  االقط�اعع  االخ�اصص  ددوونن  نق�ل  خ�دماتهھم٬،  ووأأنن  يیع�املواا  معامل�ة   االدوولة  ررسومم  إإقامتهھم٬،

االسعودديیيین  من  حيیث  االدررااسة  وواالعالج  وويیحتسبونن  ضمن  نسب  توططيین  االوظائف  في  االقط�اعع  االخ�اصص٬،  ووأأنن  يیس�مح  
مات�هھ  إإليیهھ�ا  كذلك  للمرأأةة  االسعودديیة  االمتزووجة  من  ررجل  أأجنبي  باستقداامم  ززووجهھا  إإذذاا  ك�انن  خ�اررج  االمملك�ة٬،  أأوو  نق�ل  خد

إإذذاا كانن مقيیماً في االمملكة ووررغب في ذذلك٬، كما يیسمح لهھ بالعمل في االقطاعع االخاصص؛ بشرطط أأنن يیكونن لديی�هھ ج�واازز 
مم  االذيي  قضى  بمنح  االمبتعثة  ٢۲٠۰١۱٣۳ماررسس   ٢۲٥)  في  ١۱٥٢۲سفر  معترفف  بهھ٬،  كما  صدرر  قراارر  مجلس  االوززررااء  ررقم  (

 يي.ةة االمتزووجة من ررجٍل سعودداالمتزووجة  من  ررجل  أأجنبي  ذذااتت  االمكافأةة  االشهھريیة  االممنوحة  للمرأأ

كما  يیترتب  على  ااكتسابب  ااألجنبي  االجنس�يیة  أأنن  تص�بح  جنس�يیة  ززووجت�هھ  س�عودديیة  مت�ى  ق�دمت  إإل�ى  االمملك�ة  ووق�رررتت  
ررغبتهھ��ا  ف��ي  ذذل��ك٬،  ووتناززل��ت  ع��ن  جنس��يیتهھا  أأم��امم  ق��اض  أأوو  كات��ب  ع��دلل,وو  تت��ولى  إإددااررااتت  ااألح��واالل  االمدنيی��ة  إإكم��الل  

                                                           
ومـا بعـدها, جامعـة نـايف للعلـوم  ٦١, ص غـري منشـورة جنسـية العربيـة السعودية,رسـالة ماجسـتري راجع فرحان بـن جملـي الظفريي,حـق املـرأة والطفـل تبعـا لل  ٣٩

 م.٢٠٠٨األمنية, الرياض, 
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لذيین  لم  يیبلغواا  سن  االرش�د  ف�ي  االس�جل  االم�دني  مم�ن  تنطب�ق  ااإلجرااءااتت  االالززمة  لتسجيیل  ززووجة  االمتجنس  ووأأووالددهه  اا
  نظامم  االجنسيیة  االعربيیة  االسعودديیة.  من  ١۱٤عليیهھم  أأحكامم  االماددةة  

 

  :ووااالمن  االحق  في  االحيیاةة  -٧۷

  
)  من  االنظامم  ااألساسي  للحكم  على  ااآلتي:(توفر  االدوول�ة  ااألم�ن  لجميی�ع  موااططنيیهھ�ا  وواالمقيیم�يین  ٣۳٦االماددةة  (  نصت              

  تقيیيی������د  تص������رفاتت  ااح������د  ووتوقيیف������هھ  ااوو  حبس������هھ  ااال  بموج������ب  ااحك������امم  االنظ������امم)عل������ى  ااقليیمهھ������ا  ووال  يیج������وزز  
وو  أأبن�اء  عل�ى  ن�ص  ش�رعي    إإالب�ة  شخص�يیة  ووال  جريیم�ة  ووال  عقوب�ة  )  منهھ  على  ااآلتي:(االعقو٣۳٨۸كما  تنص  االماددةة  (

)  من��هھ  عل��ى  ٤٧۷ال  عل��ى  ااألعم��الل  االالحق��ة  للعم��ل  ب��النص  االنظامي).كم��ا  ت��نص  االم��اددةة  (إإن��ص  نظ��امي.ووال  عق��اب  
  ضي  مكفولل  بالتساوويي  للموااططنيین  وواالمقيیميین  في  االمملكة  وويیبيین  االنظامم  ااالجرااءااتت  االالززمة  لذلك).قاتااآلتي:(حق  اال

)  م�ن  ااالع�النن  االع�المي  لحق�وقق  ااالنس�انن  االت�ي  ق�رررتت  ح�ق  ١۱٠۰وو  ٩۹وو    ٨۸ووهھھھذاا  يیتفق  م�ع  م�ا  وورردد  ف�ي  ن�ص  االم�واادد  (
نن  االحق  على  قدمم  االمساووااةة  نن  لكل  اانساأأوو  نفيیهھ  تعسفا ً ووأأوو  حجزهه  أأيي  اانسانن  أأااالتجاهه  االى  االقضاء  ووعدمم  االقبض  على  
 .مامم  محكمة  مستقلة  نزيیهھةأأاالتامة  مع  ااآلخريین  في  اانن  تنظر  قضيیتهھ  

 
:حق  االحيیاةة  االخاصة  -٨۸  

  
ذذنن  إإ)  من  االنظامم  ااألساسي  للحكم  على  ااآلت�ي  (للمس�اكن  حرمتهھ�ا  ووال  يیج�وزز  ددخولهھ�ا  بغيی�ر  ٣۳٧۷االماددةة  (  نصت              

)  من  االنظامم  ااألساسي  للحك�م  عل�ى  ٤٠۰االماددةة  (  كما  نصتمم).صاحبهھا  ووال  تفتيیشهھا  ااال  في  االحاالتت  االتي  يیبيینهھا  االنظا
(  االمرااس��التت  االبرقيی��ة  وواالبريیديی��ة  وواالمخ��ابرااتت  االهھاتفيی��ة  ووغيیرهھھھ��ا  م��ن  ووس��ائل  ااالتص��الل  مص��ونة  ووال  يیج��وزز    ااآلت��ي

  وو  ااالططالعع  عليیهھا  ااوو  ااالستماعع  االيیهھا  ااال  في  االحاالتت  االتي  يیبيینهھا  االنظامم).أأوو  تأخيیرهھھھا  أأمصاددررتهھا  

  سة  وواالخمسون  من  نظام  ااالجرااءااتت  االجزاائيی�ة  لتؤك�د  عل�ى  ذااتت  االمعن�ى  فنص�ت  عل�ى  أن  :ووجاءتت  االماددةة  االسادد  
للرسائل  االبريیديیة  وواالبرقيیة  وواالمحاددثاتت  االهھاتفيیة  ووغيیرهھھھا  من  ووسائل  ااالتصالل  حرمة٬،  فال  يیجوزز  ااالططالعع  عليیهھا  أأوو  
  مرااقبتهھ���������ا  إإال  ب���������أمر  مس���������بَّب  وولم���������دةة  مح���������دددةة٬،  ووفقً���������ا  لم���������ا  يی���������نص  عليی���������هھ  هھھھ���������ذاا  االنظ���������امم.

ال  عالنن  االعالمي  لحقوقق  ااالنسانن  االذيي  يینص  على  ااآلت�ي:(  )  من  ااإل١۱٢۲اا  مع  ما  وورردد  في  نص  االماددةة  (ووتتفق  في  هھھھذ
وو  لحمالتت  على  أأوو  مرااسالتهھ  أأمسكنهھ    أأوو  سرتهھوو  االحيیاةة  االخاصة  ألأأحد  لتدخل  تعسفي  في  حيیاتهھ  االخاصة  يیعرضض  أأ

  تت).ووتلك  االحمالأأشرفهھ  ووسمعتهھ  وولكل  شخص  االحق  في  حمايیة  االقانونن  من  مثل  هھھھذاا  االتدخل  

  
ووبعد  كل  هھھھذاا  ااالستعرااضض  االموجز  عن  االنصوص  االنظاميیة  االوااررددةة  في  االنظامم  ااألساسي  للحكم  في  االمملكة  م�ع  م�ا  

)  م�ن  االنظ�امم  ااألساس�ي  للحك�م  ٢۲٦ج�اءتت  االم�اددةة  (  عالنن  االعالمي  لحقوقق  ااالنس�انن  إليیقابلهھا  من  االمواادد  االوااررددةة  في  اا
نن  االنظامم  ااألساس�ي  للحك�م  أأيیة  ااألمر  االذيي  يیتضح  معهھ  لتؤكد  اانن  االدوولة  تحمي  حقوقق  ااالنسانن  ووفق  االشريیعة  ااالسالم

  قراانهھ  من  ااألنظمة  في  بعض  ددوولل  االعالم.أأهھھھـ  بلغ  من  االتطورر  ددررجة  تفوقق  ١۱٤١۱٢۲وواالصاددرر  عامم  
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م�ي  االحق�وقق  أأنن  االنظامم  ااألساسي  للحكم  يیبرزز  االمباددئ  وواالقيیم  االساميیة  االتي  تص�ونن  االكراام�ة  ااإلنس�انيیة  ووتحكما        
ل��ى  أأنن  االحك��م  ف��ي  االمملك��ة  االعربيی��ة  االس��عودديیة  يیق��ومم  عل��ى  االع��دلل  وواالمش��اووررةة  نص  عوواالحريی��اتت  ااألساس��يیة  إإذذ  يی��

 لشريیعة  ااإلسالميیة.يیضاً بحمايیة حقوقق ااإلنسانن ووفقاً الحكامم ااوواالمساووااةة.  وويیلزمم  االقانونن  االدوولة  أأ

أأساسس  يیقومم  االحكم  في  االمملكة  االعربيیة  االسعودديیة  على  نن  :  أأكدتت    االماددةة  االثامنة  من  االنظامم  ااالساسي  على  أأفقد         
 .االعدلل  وواالشوررىى  وواالمساووااةة  ووفق  االشريیعة  ااإلسالميیة  

 

    نجاززااتت  االتشريیعيیة  االمتعلقة    بحقوقق  االمرأأةة  االسعودديیة:ااإل  

 االقطاع�اتت مختلف في االشاملة االتنمويیة  ووااالنظمة االتشريیعاتت من االعديید االسعودديیة االعربيیة االمملكة نجزتتأأ        
وواالت�ي منح�ت االم�رأأةة حقوق�اً وومزاايی�ا ووظظيیفيی�ة أأكث�ر م�ن االرج�ل٬،  ,ووااالجتماعيی�ة وواالصحيیة وواالتعليیميیة٬، ااالقتصادديیة٬،

تتعلق  بطبيیعة  االعمل  االذيي  يیناس�بهھا٬،  ووس�اعاتت  عملهھ�ا٬،  ووس�ن  تقاع�دهھھھا٬،  وومكاف�أةة  نهھايی�ة  خ�دمتهھا٬،  ووحقوقهھ�ا  االمتعلق�ة  
بالحمل  وواالوالددةة  من  إإجاززااتت  ووأأجورر  ووررعايیة  ططبيیة٬،  وومنع  من  االفصل٬،  ووحقوقهھ�ا  االمتعلق�ة  بالحض�انة  وواالرض�اعة  

  االرااحة٬،  ووحقوقق  االمتوفى  عنهھا  ززووجهھا٬،  ووغيیر  ذذلك. ووساعاتت

نن  االم��اددةة  االخامس��ة  وواالعش��روونن  من��هھ  جعل��ت  االزووج��ة  ووااألمم  إفف��ي  نظ��امم    االتقاع��د  االم��دني  عل��ى  س��بيیل  االمث��الل    ف��      
وواالبنت  ووبنت  ااالبن  ووااألخت  وواالجدةة  من  االمستحقيین  للمعاشش٬،  كما  أأنن  االماددةة  االراابعة  وواالعشريین  ساووتت  بيین  اال�ذكورر  

ستحقاقق٬،  وونصت  على  أأنن  االمعاشش  يیوززعع  على  االمستحقيین  بالتساوويي.  ووال  إإش�كالل  ف�ي  االتس�ويیة  ب�يین  ووااإلناثث  في  ااال
االذكورر ووااإلناثث٬، ووتوززيیع االمعاشش بيینهھم بعددد ررؤؤووسهھم٬، ألنن هھھھذاا االمعاشش ليیس ميیرااثاً حتى يیوززعع توززيی�ع ميی�رااثث٬، 

 ة.  ووإإنما  هھھھو  إإعانة  لمن  كانن  يیعولهھم  صاحب  االمعاشش  من  قراابتهھ٬،  فهھو  أأشبهھ  ما  يیكونن  بالنفق

 

من�هھ   ١۱٤٩۹ك�دتت  االم�اددةة  أأ هھھھج�ريي  ١۱٤٢۲٦لعامم   ٥١۱االصاددرر  بالمرسومم  االملكي  ررقم   ووفي  نظامم  االعمل  االسعودديي       
نن  :تعم��ل  االم��رأأةة  ف��ي  ك��ل  االمج��االتت  االت��ي  تتف��ق  م��ع  ططبيیعتهھ��ا٬،  وويیحظ��ر  تش��غيیلهھا  ف��ي  ااألعم��الل  االخط��رةة  أأوو  أأعل��ى  

ضاررةة  بالصحة  أأوو  من  شأنهھا  أأنن  تعرضض  االصناعاتت  االضاررةة٬،  وويیحددد  االوززيیر  بقراارر  منهھ  االمهھن  ووااألعمالل  االتي  تعد  
 االنساء  ألخطارر  محدددةة  مما  يیجب  معهھ  حظر  عملهھن  فيیهھا  أأوو  تقيیيیدهه  بشرووطط  خاصة.

حفظاً لكراامة االمرأأةة ووحمايیة لهھا مم�ا يیض�رهھھھا أأوو ال يیليی�ق بهھ�ا من�ع االنظ�امم م�ن تش�غيیلهھا ف�ي ااألعم�الل االخط�رةة أأوو وو
إإل�ى  ووززيی�ر  االعم�ل٬،  ووعليی�هھ  أأص�درر  ووززيی�ر  االعم�ل   االصناعاتت  االضاررةة٬،  ووأأحالل  تحديید  هھھھذهه  ااألعمالل  االمحظوررةة  عليیهھا

 تضمن  ااآلتي: هھھھـ)    ١۱٤٢۲٧۷\٩۹\٩۹ووتارريیخ   ٢۲٨۸٣۳٤قم  رر(ً قرااررااً ووززاارريیا

 "تعتبر  ااألعمالل  االتاليیة  من  ااألعمالل  االتي  تضر  بصحة  االنساء  أأوو  من  شأنهھا  أأنن  تعرضهھن  ألخطارر  محدددةة:

 يیة  من  باططن  ااألررضض.االمناجم  وواالمحاجر  ووااألشغالل  ااألخرىى  االتي  تتصل  باستخرااجج  مواادد  معدن     -١۱

 االصناعاتت  االتي  يیتم  فيیهھا  تحويیل  االمواادد  كتوليید  االطاقة  ووتحويیلهھا  وونقلهھا.     -٢۲



64

التمكين السياسي للمرأة في دول المشرق العربي

٥١۱ 
 

  .االعمل  في  االصرفف  االصحي  أأوو  تركيیباتت  االغازز  ووتوززيیعهھ  وواالمشتقاتت  االبترووليیة  ااالخرىى -٣۳

تت  االت�ي  كما  ال  يیجوزز  تش�غيیل  االنس�اء  أأثن�اء  فت�رةة  م�ن  االليی�ل  ال  تق�ل  ع�ن  إإح�دىى  عش�رةة  س�اعة  متتاليی�ة  إإال  ف�ي  االح�اال

  ٤٠۰.من  نظامم  االعمل  االسعودديي)  ١۱٥٠۰يیصدرر  بهھا  قراارر  من  االوززيیر.(  ااستنادداا  االى  االماددةة  

  

نن  :يیستحق  معاشش  االمرأأةة  االتي  ال  عائل  لهھا٬،  لكل  أأكدتت  االماددةة  االخامسة  منهھ  على  أأووفي  نظامم  االضمانن  ااالجتماعي          

ت  متزووج�ة  أأوو  مطلق�ة  أأوو  اامرأأةة  تجاووززتت  االثامنة  عشرةة  من  عمرهھھھا  وول�يیس  لهھ�ا  عائ�ل٬،  ووبغ�ض  االنظ�ر  عم�ا  إإذذاا  كان�

أأررملة.  فهھذاا  االنظامم  يیكفل  للم�رأأةة  االت�ي  ال  عائ�ل  لهھ�ا  االحص�ولل  عل�ى  مع�اشش  ش�هھريي  م�ن  االض�مانن  ااالجتم�اعي٬،  لس�د  

  حاجتهھا.

على  هھھھـ    ٢۲٢۲/١۱/١۱٤٣۳٥ووتارريیخ  ٢۲بالمرسومم  االملكي  ررقم  مم/  االصاددررووشددد    نظامم  ااالجرااءااتت  االجزاائيیة    االسعودديي        

قوااع�د  ووض�واابط  تخ�ص  االم�رأأةة  أأثن�اء  مرااح�ل      االجنائيی�ة  بتخص�يیص   هھھھميیة  ااحتراامم  حقوق  االم�رأأةة  ف�ي  االمحاكم�اتتأأ

أأنن  يیك�ونن  “االثانيی�ة  عش�رةة  من�هھ  نص�ت  عل�ى    فالم�اددةةمرحلت�ي  االتحقيی�ق  وواالمحاكم�ة٬،   االدعوىى  االجنائيی�ة٬،  ووخصوص�اً  

االتحقيیق  مع  ااألح�دااثث  وواالفتيی�اتت  وومح�اكمتهھم  ووفق�ا ً لألنظم�ة  وواالل�واائح  االمنظم�ة  ل�ذلك.  ووهھھھ�ذهه  االم�اددةة  جعل�ت  للتحقيی�ق  

 “.االفتيیاتت  أأنظمة  وولواائح  خاصة  مرااعاةة  للوضع  االخاصص  للفتاةة  وومحاكمة  

  –ن  نظامم  ااإلجرااءااتت  االجزاائيیة  على  أأنهھ  يیجوزز  لرجل  االضبط  االجنائي  كما  نصت  االماددةة  االثالثة  ووااألرربعونن  م

ووإإذذاا  “في  ااألحواالل  االتي  يیجوزز  فيیهھا  االقبض  نظاما ً على  االمتهھم  أأنن  يیفتشهھ  وويیشمل  االتفتيیش  جسدهه  وومالبسهھ  ووأأمتعتهھ٬،  

  ”.م�����تهھم  اام�����رأأةة  ووج�����ب  أأنن  يیك�����ونن  االتفت�����يیش  م�����ن  قب�����ل  أأنث�����ى  يین�����دبهھا  ررج�����ل  االض�����بط  االجن�����ائيك�����انن  اال

وونصت  االماددةة  االثالثونن  االفقرةة  االثالثة  وواالراابعة  من  االالئحة  االتنفيیذيیة  لنظامم  ااإلجرااءااتت  االجزاائيیة  االصاددررةة  بموجب  

                                                           
وما بعدها,  جامعة  ٤٤راجع بدر بن عبد الرمحن علي الدعيج, محاية حقوق املرأة العاملة يف نظام العمل السعودي, رسالة ماجستريغري منشورة ,ص  ٤٠

 هجري.١٤٣٦منية, الرياض,  نايف للعلوم األ

 



65

التمكين السياسي للمرأة في دول المشرق العربي

٥٢۲ 
 

ت�يیش  االم�رأأةة  يیس�جل  ف�ي  محض�ر  االتفت�يیش  ااس�م  االم�رأأةة  االمندووب�ة  لتف“هھھھـ  أأن�هھ  ٢۲١۱/٣۳/١۱٤٣۳٦ووتارريیخ  ١۱٤٢۲االقراارر  ررقم

  االمتهھمة  وواالبيیاناتت  االالززمة  إلثباتت  شخصيیة  االمندووبة  ووعنواانهھا    ووتوقع  عليیهھ.

  بيین����������ت  االم����������اددةة  االثالث����������ة  وواالخمس����������ونن  م����������ن  نظ����������امم  ااإلج����������رااءااتت  االجزاائيی����������ة  عل����������ى  أأنن    :  وو

إإذاا  ك�انن  ف�ي  االمس�كن  نس�اء  وول�م  “مرااعاةة  حكم  االماددتيین  االثالثة  ووااألرربعيین  وواالخامسة  ووااألرربع�يین  م�ن  هھھھ�ذاا  االنظ�امم٬،  

  م�ن  يیكن  االغ �نَّ رضض  من  االدخولل  ضبطهھن  ووال  تفتيیش�هھن٬،  ووج�ب  أأنن  يیك�ونن  م�ع  االق�ائميین  ب�التفتيیش  اام�رأأةة٬،  ووأأنن  يیَُمكَّ

  ”.ال  يیضر  بمصلحة  االتفتيیش  وونتيیجتهھااالحتجابب٬،  أأوو  مغاررددةة  االمسكن٬،  ووأأنن  يیُمْنحَن  االتسهھيیالتت  االالززمة  لذلك  بما  

لحمايی�ة  االنس�اء  ووااالططف�الل  بالدررج�ة    (  هھھھج�ريي١۱٤٣۳٤عامم  صدرر    االذيي  ,  وو  كما  أألزمم    نظامم  االحمايیة  من  ااإليیذااء              
ااالوولى)٬،  كل  من  يیطلع  على  حالة  إإيیذااء  باإلبالغغ  عنهھا  فورراا٬ً،  على  أأنن  تتولى  ووززااررةة  االشؤوونن  ااالجتماعيیة  وواالشرططة  
تلقي  االبالغاتت  عن  حاالتت  ااإليیذااء٬،  سوااء  كانن  ذلك  ممن  تعرضض  لهھ  مباشرةة  أأوو  عن  ططريیق  االجهھ�اتت  االحكوميی�ة  بم�ا  

  ة  أأوو  االصحيیة٬،  أأوو  االجهھاتت  ااألهھھھليیة٬،  أأوو  ممن  يیطلع  عليیهھا.فيیهھا  االجهھاتت  ااألمنيیة  االمختص

  
بأنهھ  كل  شكل  م�ن  أأش�كالل  ااالس�تغاللل٬،  أأوو  إإس�اءةة  االمعامل�ة  االجس�ديیة  أأوو  االنفس�يیة  أأوو  »  ااإليیذااء«ووعّرفف    االنظامم                

االجنسيیة٬،  أأوو  االتهھديید  بهھ٬،  يیرتكبهھ  شخص  تجاهه  شخص  آخر٬،  بما  لهھ  عليیهھ  من  وواليیة  أأوو  سلطة  أأوو  مس�ؤووليیة  أأوو  بس�بب  
ربطهھما  من  عالقة  أأسريیة  أأوو  عالقة  إإعالة  أأوو  كفال�ة  أأوو  ووص�ايیة  أأوو  تبعيی�ة  معيیش�يیة.  وويی�دخل  ف�ي  إإس�اءةة  االمعامل�ة  ما  يی

اامتناعع  شخص  أأوو  تقصيیرهه  في  االوفاء  بوااجباتهھ  أأوو  االتزااماتهھ  في  توفيیر  االحاجاتت  ااألساسيیة  لش�خص  آخ�ر  م�ن  أأف�راادد  
  ٤١۱أأسرتهھ  أأوو  ممن  يیترتب  عليیهھ  شرعا ً أأوو  نظاما ً توفيیر  تلك  االحاجاتت  لهھم.

  
ووأأعط��ى  االمش��رعع  االس��عودديي  للش��ؤوونن  ااالجتماعيی��ة  إإمك��انن  ااالس��تعانة  بالجهھ��اتت  ااألمنيی��ة  االمتخصص��ة٬،  إإذاا  تب��يین  أأنن  
االتعامل  مع  حالة  ااإليیذااء  يیستلزمم  االتدخل  االعاجل  أأوو  االدخولل  إإلى  االمكانن  االذيي  ح�دثت  فيی�هھ  ووااقع�ة  ااإليی�ذااء٬،  ططالب�ا ً م�ن  

  تلك  االجهھاتت  ااالستجابة  االفورريیة  للطلب.

  
م�ن  االمس�ؤووليیة  إإذاا  تب�يین  أأنن  االحال�ة  االت�ي  أأبل�غ  عنهھ�ا  ليیس�ت  حال�ة  »  حس�ن  االنيی�ة«يي    االمبلّ�غ  ووأأعفى  االمشرعع  االسعودد

  إإيیذااء.  كما  شددد  على  أأنهھ  ال  يیجوزز  ااإلفصاحح  عن  هھھھويیة  االمبلّغ  عن  حالة  إإيیذااء  إإال  برضاهه.

                                                           
وما بعدها,  ٩٠راجع  عبيدان بن ابراهيم العتييب ,احلماية من اإليذاء يف النظام السعودي, رسالة ماجستريغري منشورة , جامعة نايف للعلوم االمنية, ص ٤١

هجري١٤٣٥الرياض,
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ع�ن   ووحددد  االنظامم االعقوبة االتي يیمكن ااتخاذذهھھھا ضد من ااررتكب فعالً م�ن أأفع�الل ااإليی�ذااء٬، ووهھھھ�ي االح�بس م�دةة ال تق�ل

أأل��ف  لایر  أأوو  بإح��دىى  هھھھ��اتيین   ٥٠۰ش��هھر  ووال  تزيی��د  عل��ى  س��نة  ووغراام��ة  ال  تق��ل  ع��ن  خمس��ة  آالفف  ووال  تزيی��د  عل��ى  
االعقوبتيین٬،  مع  مضاعفة  االعقوبة  في  حالل  عادد  إإلى  فعلت�هھ.  ووأأت�اح  للمحكم�ة  إإص�داارر  عقوب�ة  بديیل�ة  للعقوب�اتت  االس�البة  

 للحريیة.

)  االم�ؤررخ  ٤٠۰ج�ب  االمرس�ومم  االملك�ي  ررق�م  (مم/أأصدررتت  االمملكة  نظامم  مكافحة  جراائم  ااالتج�ارر  باألش�خاصص  بمو كما
مم٬، وواال�ذيي ج�اء متس�قاً م�ع االمع�ايیيیر االدووليی�ة ووااإلقليیميی�ة لمكافح�ة ااالتج�ارر باألش�خاصص٬، ووق��د ٢۲٠۰٠۰٩۹يیوليی�و   ١۱٤ف�ي  

فف  ااالتج�ارر  باألش�خاصص  عل�ى  أأن�هھ:   ااس�تخداامم  ش�خص٬،  أأوو  إإلحاق�هھ٬،  أأوو  نقل�هھ  ٬،  أأوو  إإيیواائ�هھ٬،  أأوو  ااس�تقبالهھ  م�ن  أأج�ل  “عرَّ
٬،  ووحظر  جميیع  أأشكالل  االمتاجرةة  باألشخاصص  االموصوفة  في  برووتوك�ولل  من�ع  وومعاقب�ة  )١۱إإساءةة  ااالستغاللل  (االماددةة  

ااالتج��ارر بالبش��ر ووبخاص��ة االنس��اء ووااألططف��الل٬، ووأأض��افف أأش��كاالً أأخ��رىى م��ن االمت��اجرةة باألش��خاصص ل��م يیتض��منهھا 
لل   االبرووتوكولل٬، ووهھھھي: إإجرااء االتجارربب االطبيیة٬، وواالتسوَّ

فف  االطفل  على  أأنهھ:  ٢۲(االماددةة   )٬،  ووق�د  ح�ددد  االنظ�امم  ١۱(االم�اددةة” ووز  (االثامنة  عشرةة)  من  عم�رههمن  لم  يیجا“)٬،  كما  عرَّ
)  س�نة٬،  ١۱٥ااألووصافف  االجرميیة  لمختلف  أأش�كالل  ااالتج�ارر  باألش�خاصص  ووك�ذلك  االعقوب�اتت  االت�ي  تص�ل  إإل�ى  االس�جن  (

ووغراامة ماليیة تصل إإلى (مليیونن لایر)٬، وواالتي تُشددد في حاالتت معيینة تكونن فيیهھ االضحيیة من االمجموعاتت ااألكث�ر 
٬،  كم��ا  أأك��د  االنظ��امم  عل��ى  مب��دأأ  ع��دمم  ااالعت��داادد  برض��ا  االمجن��ي  عليی��هھ  ف��ي  أأيي  جريیم��ة  م��ن  االج��راائم  عرض��ةً لالنتهھ��اكك 

 ٤٢۲).٥االمنصوصص  عليیهھا  فيیهھ  (االماددةة  
 
 

كما  تضمنت  ااألنظمة  االقضائيیة  في  االمملك�ة  االعربيی�ة  االس�عودديیة  ووهھھھ�ي  ااألنظم�ة  االمس�تقاةة  م�ن  كت�ابب  هللا  ووس�نة        
جان��ب  االةة  وواال��نص  عل��ى  حقوقهھ��ا  وواالتأكيی��د  عل��ى  مرااع��اةة  حف��ظ  االخصوص��يیة  للم��رأأ  ررس��ولهھ  ص��لى  هللا  عليی��هھ  ووس��لم

لمرأأةة  في    االمحاكم  ووعند  االتراافع  ووفي  االعديید  من  مسائل  ااالحواالل  االشخصيیة  كالزووااجج  وواالطالقق  وواالنسب  ااالنساني  ل
 وو  االنفقة  وو  االحضانة.

 
ي  االمخالع�ة  وولواائحهھا  االتنفيیذيیة  جعلت  للمرأأةة  االحق  في  تحديید  االع�وضض  ف� االشرعيیة من  نظامم  االمراافعاتت ٣۳٢۲فالماددةة  

حتى  تقررر  قبض  عوضض  االخلع  أأوو  كيیفيیتهھ  كما  أأنن  االماددةة  ذذااتهھا    أأشاررتت    ططريیقة  االسداادد  ووااشترططت  حضورر  االمرأأةة وو
إإلى  حق  االمرأأةة  في  االت�زووجج  ووأأنن  االواليی�ة  للقاض�ي  إإذذاا  كان�ت  االم�رأأةة  ال  وول�ي  لهھ�ا  ووااعتب�رتت  االم�اددةة  أأنن  ص�دوورر  حك�م  

 لقاضي  .بثبوتت  عضل  االولي  للمرأأةة  من  أأسبابب  اانتقالل  االواليیة  إإلى  اا
نن  للزووجة  في  االمسائل  االزووجيیة  االخيیارر  في  إإقامة  ددعوااهھھھا  في  بلدهھھھا  أأوو  بل�د  اال�زووجج  ٬،  ووعل�ى  االقاض�ي  إإذذاا  س�مع  أأكما  

االدعوىى  في  بلد  االزووجة  ااستخالفف  قاضي  بل�د  اال�زووجج  لإلجاب�ة  ع�ن  ددعوااهھھھ�ا  ٬،  ف�إذذاا  توجهھ�ت  اال�دعوىى  أأل�زمم  اال�زووجج  
يی�اً ٬، ووإإذذاا ل�م تتوج�هھ اال�دعوىى ررددهھھھ�ا االقاض�ي ددوونن بالحضورر  إإلى  محل  إإقامتهھا  للس�يیر  فيیهھ�ا  ف�إذذاا  اامتن�ع  س�معت  غيیاب

 إإحضاررهه,  وويیسريي  هھھھذاا  االحكم  على  ددعاووىى  االحضانة  وواالزيیاررةة  في  ااألحواالل  االشخصيیة  .
 

                                                           
ومــا بعــدها , مكتبــة القــانون واالقتصــاد, الريــاض,  ٢٨شــريعات اخللجيــة, ص راجــع وســيم حســام الــدين األمحــد, حقــوق املــرأة والطفــل يف ضــوء األنظمــة والت ٤٢

 م.٢٠١٥
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نص��ت  االم��اددةة  االثالث��ة  وواالس��بعونن    م��ن  نظ��امم  االتنفيی��ذ    عل��ى  اانن  :  تنف��ذ  االق��راارراات  ووااألحك��امم  االص��اددررةة  ف��ي  مس��ائل  وو
إذذاا  ااقتض��ى  ذذل��ك  االحج��ز  عل��ى  ااألم��واالل  ووبيیعهھ��ا.  ووااألحك��امم   ااألح��واالل  االشخص��يیة  ب��الطرق  االمق��رررةة  ف��ي  هھھھ��ذاا  االنظ��امم

االصاددررةة  من  مسائل  ااألحواالل  االشخصيیة  هھھھي  أأحكامم  االحضانة  وواالزيیاررةة  وواالنفقة  وواالسكنى  ووغيیرهھھھا  من  االقضايیا  االتي  
تكونن  االمرأأةة  ططرفا  فيیهھا  فالمشرع  االسعوددي    كانن  حريیصا  على    ووصولل  االنفقة  للم�رأأةة  بش�كل  مباش�ر  بالخص�م  م�ن  

ليیهھ  بالنفقة  ووال  تحتاج  وواالحالل  هھھھذه  إلى  مرااجعة  أأي  جهھة  ب�ل  يیخاطط�ب  االقاض�ي  االبن�وك  ووغيیرهھھھ�ا  حسابب  االمحكومم  ع
 بالتحويیل  مباشرةة  ووهھھھذاا  فيیهھ  توفيیر  للجهھد  وومنع  لكثرةة  االمرااجعة  وواالمشقة  في  االحصولل  على  االنفقة  .

 
ةة  بحض��انة  تنف��ذ  ااألحك��امم  االص��اددرر نن    :أأكم��ا  نص��ت  االم��اددةة  االراابع��ة  وواالس��بعونن  م��ن  نظ��امم  االتنفيی��ذ  االس��عوددي    عل��ى  

االص�غيیر  ووحفظ��هھ  وواالتفريی��ق  ب��يین  اال��زووجيین  وونح��و  ذذل��ك  مم��ا  يیتعل��ق  ب��األحواالل  االشخص��يیة  جب��راا  وول��و  أأددى  ذذل��ك  إل��ى  
 ووددخولل  االمناززلل٬،  وويیعادد  تنفيیذ  االحكم  كلما  ااقتضى  ااألمر  ذذلك. ( ستعانة  بالقوةة  االمختصة  )االشرططةااال

غيیرهھھھم�ا  ع�ن  تنفيی�ذ  حك�م  ص�اددرر   وويیعاقب  بالسجن  م�دةة  ال  تزيی�د  ع�ن  ث�الث  أأش�هھر  ك�ل  م�ن  اامتن�ع  م�ن  االواال�ديین٬،  أأوو
 بالحضانة٬،  أأوو  االواليیة٬،  أأوو  االزيیاررةة٬،  أأوو  قامم  بمقاوومة  االتنفيیذ  أأوو  تعطيیلهھ  .

 

اانضمت  االمملكة  إلى  ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االم�رأأةة  ع�امم   ما  في  مجالل  االتعاوونن  االدوولي  فقد  أأ
ض  م�ع  أأحك�امم  االش�ريیعة  ااإلس�الميیة  ف�ي  مم٬،  ٬،  مع  مالحظ�ة  تس�جيیل  االمملك�ة  ل�تحفظ  ع�امم  عل�ى  ك�ل  م�ا  يیتع�ارر٢۲٠۰٠۰٠۰

 ).٢۲٩۹)  من  االماددةة  (١۱وواالفقرةة  ( ٩۹)  من  االماددةة  ٢۲ااالتفاقيیة  ووكذلك  تحفظ  محددد  على  االفقرةة  (

 

ن  االتاليیيین:يیلى  االمبحثيیإإقسم  هھھھذاا  االفصل  يیوو  
 

    .ة  في  االمملكة  االعربيیة  ىالسعوديیةأأاالمبحث  ااالوولل  :االمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي  للمر  

.ي:  االوااقع  االعملياالمبحث  االثان  
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 االمبحث  ااالوولل

االسعودديیةةة  في  االمملكة  االعربيیة  أأللمر  االمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي  

 

 :    االنظامم  ااألساسي  للحكم    -ووالأأ

في  قرااءةة  لنصوصص  االنظامم  ااألساسي  للحكم  نجد  أأنهھا  ل�م  تف�رقق  ب�يین  االم�رأأةة  وو  االرج�ل  ف�ي  االحق�وقق  وو  االوااجب�اتت       
)  عل�ى  أأن�هھ  (  يیق�ومم  االحك�م  ف�ي  ٨۸ميیعهھا  عامة  وومج�رددةة  ٬،  وو  م�ن  ذذل�ك  م�ا  ج�اء  ف�ي  االم�اددةة  (حيیث  جاءتت  االنصوصص  ج

ووف�ق  االش�ريیعة  ااإلس�الميیة)  أأيي  االمس�اووااةة  ب�يین  االمس�اووااةة  االمملكة  االعربيیة  االسعودديیة  على  أأساسس  االع�دلل  وواالش�وررىى  وو  
حق�وقق  وو  أأم�امم  االموااططنيین بال تميیيیز س�وااَء ك�انن عل�ى أأس�اسس االع�رقق أأوو االج�نس أأوو االل�ونن ف�الجميیع متس�اوووونن ف�ي اال

 االقانونن  .

 .)  من  االنظامم  نفسهھ  نصت  على  أأنهھ  (تحمى  االدوولة  حقوقق  ااإلنسانن  ووفق  االشريیعة  ااإلسالميیة)٢۲٦كما  أأنن  االماددةة  (      

ساس�ي  للحك�م  من  االنظامم  ااأل ٦االماددةة   لنصتشارركك  االمرأأةة  االرجل  في  مبايیعة  من  يیتم  ااختيیاررهه  ملكا    ووذذلك  ططبقا   كما  
هللا  تعالى  ووسنة  ررسولهھ  ووعل�ى  االس�مع  وواالطاع�ة  ف�ي  االعس�ر  ووااليیس�ر  وواالمنش�ط  (  بايیع  االموااططنونن  االملك  على  كتابب  

 .وواالمكرهه)
 

االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا  
 

مم.٬،  تشكيیل  مجلس  االشوررىى  ووقامم  ٢۲٠۰١۱٣۳أأعادد  االعاهھھھل  االسعودديي٬،  االملك  عبدهللا  بن  عبداالعزيیز  (  ررحمهھ  هللا)  عامم  
 مجلس  ألوولل  مرةة  في  تارريیخ  االمملكة.سيیدةة  بال ٣۳٠۰بتعيیيین  

 
%  من  مقاعد  االمجلس  للنساء٬،  بيینما  يیتضمن  ااألمر  االملكي  االثاني  ٢۲٠۰ألمر  االملكي  ااألوولل  على  تخصيیص  وويینص  اا

 .١۱٥٠۰أأسماء  أأعضاء  االمجلس  االمعيینيین  وواالبالغ  عدددهھھھم  

 
  ططريیقة     يیحددداانن   ووهھھھما   االعلماء٬،   مع   بالتشاوورر   ااتخذتت   االسعودديي   االعاهھھھل   قرااررااتت   أأنن   االملكيیانن   ااألمراانن ووأأووضح

ً من االقاعة سيیخصص مشارركة  االنساء  في  االمجلس  االذ يي يیتمتع بصفة ااستشارريیة خصوصا٬ً، موضحيین أأنن قسما
 منفصل  عن  مدخل  ااألعضاء  ااآلخريین. لهھن٬،  ووسيیخصص  لهھن  مدخل

 
وويینص  ااألمر  االملكي  ااألوولل  على  تعديیل  االماددةة  االثالثة  من  نظامم  مجلس  االشوررىى  االصاددرر  باألمر  االملكي  ررقم  

وواالمواافق   هھھھـ٢۲/٣۳/١۱٤٢۲٦)  بتارريیخ  ٢۲٦ررقم  (أأ/ هھھھـ  االمعدلة  باألمر  االملكي٢۲٧۷/٨۸/١۱٤١۱٢۲)  بتارريیخ  ٩۹١۱(أأ/
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 ٬،  لتصبح  بالنص  ااآلتي:مم  ٢۲٠۰١۱٣۳/٠۰١۱/١۱٢۲
عضواا٬ً، يیختاررهھھھم االملك من أأهھھھل االعلم وواالخبرةة ووااالختصاصص٬، على أأال  ١۱٥٠۰يیتكونن  مجلس  االشوررىى  من  ررئيیس  وو

%  من  عددد  ااألعضاء٬،  ووتحددد  حقوقق  ااألعضاء  ووووااجباتهھم  ووجميیع  شؤوونهھم  بأمر  ٢۲٠۰يیقل  تمثيیل  االمرأأةة  فيیهھ  عن  
 لكي.م

 
  من  االلجانن     تتكونن  كل  لجنة   ووتنص  على  ااآلتي:   وواالعشريین٬،   االثانيیة   االماددةة   تعديیل   االملكي  االثاني  فهھو   ااألمر أأما
االمتخصصة  من  عددد  من  ااألعضاء  يیحدددهه  االمجلس  على  أأال  يیقل  عن  خمسة٬،  وويیختارر  االمجلس  هھھھؤالء  ااألعضاء٬،  

جانن٬،  ووااختصاصص  االعضو٬،  وومشارركة  االمرأأةة  وويیسمي  من  بيینهھم  ررئيیس  االلجنة  وونائبهھ٬،  وويیؤخذ  في  ااالعتبارر  حاجة  االل
 ٤٣۳.في  االلجانن

  
ووللمجلس  أأنن  يیكونن  من  بيین  أأعضائهھ  لجانن  خاصة  لدررااسة  موضوعع  معيین٬،  وويیجوزز  لكل  لجنة  أأنن  تكونن  من  بيین  

 أأعضائهھا  لجنة  فرعيیة  أأوو  أأكثر  لدررااسة  موضوعع  معيین.

 
  بمجلس  االشوررىى  بالحقوقق  االكاملة  للعضويیة٬،  ووتلتز   تتمتع  االمرأأةة  في  عضويیتهھا مم  بالوااجباتت  وواالمسؤووليیاتت  ووكما

 وومباشرةة  االمهھماتت.

 
ووتضمنت  االماددةة  االتأكيید  على  االتزاامم  االمرأأةة  االعضو  بضواابط  االشريیعة  ااإلسالميیة٬،  ددوونن  أأيي  إإخاللل  بهھا  االبتة٬،  ووتتقيید  

 بالحجابب  االشرعي٬،  وويیرااعى  على  ووجهھ  االخصوصص  ما  يیلي:

 
ووجج  في  قاعة  االمجلس  االرئيیسة٬،  أأنن  يیخصص  مكانن  لجلوسس  االمرأأةة٬،  ووكذلك  بواابة  خاصة  بهھا  للدخولل  وواالخر - ١۱

 ووكل  ما  يیتصل  بشؤوونهھا  بما  يیضمن  ااالستقاللل  عن  االرجالل.

 
  بحيیث  تشتمل  على   - ٢۲   للرجالل   االمخصصة   ااألماكن   عن   االتامم   ااالستقاللل   تضمن   للمرأأةة٬، أأنن  تخصص  أأماكن

  االمخصص     وواالمكانن   االالززمة٬،   وواالخدماتت   االتجهھيیزااتت   ذذلك   في   بما   معهھا٬،   ووللعامالتت   لهھا٬،   مخصصة مكاتب
 الةة.للص

هھھھـ  االقاضي  بتوسيیع  االمشارركة  االشعبيیة  في  إإددااررةة  االشؤوونن  ١۱٤٢۲٤لعامم   ٢۲٢۲٤كما  صدرر  قراارر  مجلس  االوززررااء  ررقم  
     تالهه ً  بالمواافقة على الئحة إإاالمحليیة  عن  ططريیق  ااالنتخابب   صداارر معالي ووززيیر االشؤوونن االبلديیة قرااررااً ووززاارريیا

االناخب  بأنهھ  كل  موااططن  تواافرتت  فيیهھ  شرووطط   اانتخابب  أأعضاء  االمجالس  االمحليیة  ووعرفت  االالئحة  في  االماددةة  ااألوولى
ااالنتخابب  االمنصوصص  عليیهھا  في  االماددةة  االثالثة  من  هھھھذهه  االالئحة  ووقيید  ااسمهھ  في  جدااوولل  االناخبيین  وولم  تفرقق  االالئحة  
بيین  االرجل  وواالمرأأةة  في  ااإلددالء  بصوتهھ  في  االعمليیة  ااالنتخابيیة  وولو  قصرتت  ذذلك  على  االرجالل  ددوونن  االنساء  لذكرتت  
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  اال   أأنن   االعمر  عن  االالئحة  صرااحة   ووهھھھي  أأال  يیقل   لإلددالء   شرووططا   ووااالنتخابب  للذكورر  فقط  ووووضعت  االالئحة قيید
  االمجلس  االبلديي  االذيي  يیباشر  فيیهھ  ااالنتخابب  ووعلى  ذذلك  ٢۲١۱(   ووااحد  ووعشريین  سنة  ووأأنن  تكونن  ااإلقامة  في  دداائرةة (

  صوتهھا  في  ااالنتخاباتت  مثل  االرجالل.فالمرأأةة  االسعودديیة  يیحق  لهھا  ااإلددالء  ب

  ليیة:ااالتفاقيیاتت  االدوو  :ثالثا

)  ٢۲٥صاددقت  االمملكة  على  ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  بموج�ب  االمرس�ومم  االملك�ي  ررق�م  (
ووحيی�ث  أأنن  ااالتفاقيی�ة  االدووليی�ة  تع�د  ج�زءاا  م�ن  االنظ�امم  ميیالدديي  ,٢۲٨۸/٨۸/٢۲٠۰٠۰٠۰هھھھجريي  االمواافق    ٢۲٨۸/٥/١۱٤٢۲١۱بتارريیخ  

ذيی�ة  أأوو  م�ن  االجهھ�اتت  االقض�ائيیة  ؛  حيی�ث  نج�د  أأنن  االقانوني  االدااخلي  فإنهھ  يیلزمم  االعمل  بموجبهھا  سوااًء  من  االجهھ�اتت  االتنفيی
)  عل�ى  أأن�هھ  (  ال  ١۱٨۸االنظامم  ااألساسي  للحكم  وو  االذيي  يیعد  االسقف  االقانوني  للتشريیعاتت  في  االسعودديیة  نص  ف�ي  ماددت�هھ  (

يیخل  تطبيیق  هھھھذاا  االنظامم  بما  ااررتبط�ت  ب�هھ  االمملك�ة  االعربيی�ة  االس�عودديیة  م�ع  اال�دوولل  وواالهھيیئ�اتت  وواالمنظم�اتت  االدووليی�ة  م�ن  
  مما  يیؤكد  ضرووررةة  مرااعاةة  تلك  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة  عند  إإصداارر  أأيي  ووثيیقة  قانونيیة  في  االدوولة  معاهھھھدااتت  ووااتفاقيیاتت)  

ووتجدرر  ااالشاررةة  إإلى  أأنن  االمملكة  لم  تتحفظ  على  أأيي  بند  من  بن�ودد  االم�اددةة  االس�ابعة  م�ن  ااالتفاقيی�ة  االم�ذكوررةة  ووف�ي  هھھھ�ذاا    
    ٤٤جانب  االرجل.إإلى  دداللة  قطعيیة  على  إإددررااكك  االمملكة  بمدىى  أأهھھھميیة  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  

م��ن  قب��ل  مجل��س  ووززررااء  خاررجيی��ة  منظم��ة  م��ؤتمر  االع��الم  إع��الن  االق��اهرة  لحق��وق  ااإلنس��ان  ج��اززتت  االمملك��ة    أأكم��ا  
  ااوولى  )  ما  يیلي:    ٦وو  مما  جاء  في  ذذلك  ااإلعالنن  (  االماددةة    ١۱٩۹٩۹٠۰أأغسطس    ٥ااإلسالمي  ٬،االقاهھھھرةة٬،  

يیهھ�ا  م�ن  االوااجب�اتت  وولهھ�ا  شخص�يیتهھا  اانن  االمرأأةة  مس�اوويیة  للرج�ل  ف�ي  االكراام�ة  ااإلنس�انيیة٬،  وولهھ�ا  م�ن  االح�ق  مث�ل  م�ا  عل
  االمدنيیة  ووذذمتهھا  االماليیة  االمستقلة  ووحق  ااالحتفاظظ  باسمهھا  وونسبهھا.

كما  تمت  االمواافقة  على  االميیثاقق    االعربي  لحقوقق  ااالنسانن    في  جلسة  مجلس  االوززررااء  االسعودديي  االمنعقدةة  بت�ارريیخ          
)  ٧۷٤/١۱١۱١۱ق�راارره  ررق�م  (كم�ا  ص�اددقق  عليی�هھ  مجل�س  االش�وررىى  ب    هھھھـ  وو  صدرر  بشأنهھ  مرس�ومم  ملك�ي  ٬،١۱٤٣۳٠۰/٠۰٣۳/٢۲٧۷

  نن:أأهھھھـ  وومن  ااهھھھم  ما  جاء  فيیهھ  ١۱٧۷/٢۲/١۱٤٢۲٩۹ووتارريیخ  

االرج��ل  وواالم��رأأةة  متس��اوويیانن  ف��ي  االكراام��ة  ااإلنس��انيیة  وواالحق��وقق  وواالوااجب��اتت  ف��ي  ظظ��ل  االتميیيی��ز  اااليیج��ابي  اال��ذيي  أأقرت��هھ  
ذلك  االشريیعة  ااإلسالميیة  وواالشراائع  االسماوويیة  ااألخرىى  وواالتشريیعاتت  وواالموااثيیق  االنافذةة  لص�الح  االم�رأأةة.  ووتتعهھ�د  تبع�ا  ل�

كل  ددوولة  ططرفف  باتخاذذ  كل  االتداابيیر  االالززمة  لتأميین  تكافؤ  االفرصص  وواالمساووااةة  االفعليیة  بيین  االنساء  وواالرجالل  في  االتمتع  
  بجميیع  االحقوقق  االوااررددةة  في  هھھھذاا  االميیثاقق.

 

                                                           

الدول األطراف ( السيداو ), اململكة العربية السعودية  , اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد  راجع التقرير اجلامع للتقريرين األويل والثاين  املقدم من  ٤٤
  م.٢٠٠٧املرأة, اتفاقية القضاءعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة, آذار 
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  االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

 
             االعزيیز   عبد   عبدهللا  بن   االملك   االشريیفيین   االحرميین   خاددمم   عهھد    (في   هللا)   االسعودديیة  خطررحمهھ ت  االمرأأةة

االسيیاسي  ووتنميیة  االوعي  بحقوقق  االمرااةة   ااالجتماعي  وووو  االتمكيین  ااالقتصادديي  وو خطوااتت ووثَّابة في االتعليیم وواالعمل
 االنساء تمكيین في كبيیرااً  ددووررااً   لعبت وواالتي االملكيیة وواامرووااأل االقرااررااتت من االعديید صدررتت فقد ٬،االسعودديیة  عموما  

 فهھد بنت االجوهھھھرةة ااألميیرةة تعيیيین من اابتدااءاا قيیادديیة٬، مناصب إإلى لهھاووووصو االعليیا. االحكوميیة االوظظائف بعض من
 ثم  االمنصب٬، هھھھذاا في سعودديیة كأوولل حاليیاً) نوررةة ااألميیرةة (جامعة للبناتت االريیاضض لجامعة مديیرةة االعزيیز عبد بن

 بالمرتبة االرحمن عبد بنت نوررةة ااألميیرةة لجامعة مديیرةة االعميیل محمد بنت هھھھدىى االدكتوررةة تعيیيینب  مروورراا
 بتعيیيین وواانتهھاءاا االبناتت٬، لشؤوونن وواالتعليیم االتربيیة لوززيیر نائب أأوولل لتكونن االفايیز نوررةة ااألستاذذةة ووتعيیيین االممتاززةة٬،
 أأوولل في االعواادد هھھھيیا وواالدكتوررةة للتدرريیب٬، االعامة االمؤسسة في االمحافظ نائب منصب في االعلوال منيیرةة االدكتوررةة
  أأمر  ٬،  االمغفورر  وواالتعليیم. االتربيیة ووززااررةة ووكيیل منصب لهھ  بإذذنن  هللا٬،  االملك  عبد  هللا  بن  عبداالعزيیز  آآلل  سعودد٬،  كما

  أأبحاثث     علماء   كبيیرةة   االكريیع,   سامي   بنت   خولة   للدكتوررةة   ااألوولى   االدررجة   من   عبداالعزيیز   االملك   ووسامم بمنح
 االسرططانن  ووررئيیس  مركز  االملك  فهھد  االوططني.

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االبرلمانن:  :أأووال

تعيیيین  ست  مستشاررااتت  غيیر  متفرغاتت  في  مجلس  مم   ٢۲٠۰٠۰٥تم  في  عامم   فقد مشارركة  االسيیاسيیةما  بالنسبة    للأأ         
(يیتكونن مجلس االشوررىى من ررئيیس وومائة ووخمسيین عضوااً ٬، يیختاررهھھھم االملك من أأهھھھل االعلم وواالخبرةة  االشوررىى

مم  صدرر  قراارر  بزيیاددةة  عددد  االمستشاررااتت  غيیر  االمتفرغاتت  في  مجلس  االشوررىى  من  ٬٢۲٠۰٠۰٦،  ووفي  عامم  ووااالختصاصص)
 ةة بالمجلس بدوونن أأحقيیّة االتصويیت.ررمستشا ١۱٢۲ست  عضوااتت  إإلى  

مقع�دااً  ٣۳٠۰غيیر أأنّن االنقلة االنوعيیة وواالتارريیخيیة وواالخطّ االحقيیقي االفاصل في حيیاةة االم�رأأةة االس�عودديیة٬، هھھھ�و م�نح االم�رأأةة 
ف��ي مجل��س االش��وررىى وومش��ارركتهھا ف��ي ااالنتخاب��اتت االبلديی��ة؛ حيی��ث فاج��أتت هھھھ��ذهه االق��رااررااتت االع��الم٬، إإذْذ جّس��دتت نقل��ةً 

مم  أأعل�ن  خ�اددمم  االح�رميین  ٢۲٠۰١۱٣۳ع�امم  فف�ي  بوص�فهھا  ش�ريیكة  ف�ي  االمجتم�ع  مرأأةة  االس�عودديیة  تارريیخيیةً في االنظرةة إإلى اال
ددخولل  االمرأأةة  االسعودديیة  عضوةة  في  مجلس  االش�وررىى٬،  ووم�نح  ح�ق  ااالنتخ�اب   االملك  عبد  هللا  (  ررحمهھ  هللا)   االشريیفيین

ة  ددخل�ت  ٬،  ووبذلك  تك�ونن  االم�رأأةة  االس�عودديی)٢۲٠۰١۱٥اابتدااء  من  ددووررةة  ( لهھا  في  مجالس  االبلديیة  بوصفهھا  مرشحة  ووناخبة
 ٤٥مجالل  االعمل  االسيیاسي  للعمل  في  صنع  االقراارر  ووتنفيیذهه.

                                                           

استشعر، رمحه اهللا، احلاجة املاسة إىل إعطاء املرأة ما هي  مع اعتالء امللك الراحل عبداهللا بن عبد العزيز العرش، حتّققت للمرأة السعودية مكاسب كبرية؛ إذْ  ٤٥
هي أخيت وأمي وزوجيت وبنيت، ولن نسمح أن يقال أنّنا يف اململكة نقّلل من شأن أّمهاتنا وأخواتنا «أهٌل له من منطلق كون املرأة كما قال ذات خطاب: 
 »وبناتنا، ولن نقبل أن يُلغى عطاء حنن أحوج الناس إليه

,  مركز االحباث الواعدة يف  -متكني املرأة السعودية من طموحات وآمال اىل خطط و قرارات نافذة - ذلك  ميسون بنت علي الفايز, رؤية ملك راجع يف
هجري١٤٣٤البحوث االجتماعية ودراسات املرأة,جامعة االمرية نورة بنت عبد الرمحن, الرياض,   
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وومن  خاللل  ددووررهھھھ�ا  ف�ي  مجل�س  االش�وررىى  تمكن�ت  االم�رأأةة  م�ن  االمش�ارركة  ف�ي  ص�يیاغة  االعديی�د  م�ن  ااألنظم�ة  االمتعلق�ة  
بالعم��ل  وواالحمايی��ة  م��ن  ااإليی��ذااء٬،  ووك��ذلك  حمايی��ة  االطف��ل  ووااالس��تثمارر  وواالبيیئ��ة  وواالص��حة  االعام��ة  ووحق��وق  االمتقاع��ديین  

 عليیم  وواالثقافة  ووااألمنلمسنيین  وواالتوواا
 

ةة    أأنن  االق�رااررااتت  االمتعلق�ة  ب��المرأأةة  االس�عودديیة  ف�ي  االسيیاس�ة  ج�اء  ليیؤك�د  أأنن  ق�راارر  مش�ارركة  االم�رأأل�ى  إإش�اررةة  تج�درر  ااإلوو
بخص��وصص  مش��ارركة   وواامر  االملكيی��ة  ألف��اررااددةة  االسيیاس��يیة  االس��اميیة  ,  ووبغيیرهھھھ��ا  ال  تتعل��ق  ب��المجتمع  فق��ط  ب��ل  بت��وفر  ااإل

دررةة  االقراارر  االسيیاسي  على  إإحدااث  االتغيیيیر  ددوونن  اانتظارر  جاهھھھزيی�ة  االمجتم�ع  نموذذجا  عمليیا  على  ق تاالمرأأةة  سيیاسيیا  قدم
 ووال  االتدررجج  في  تطبيیق  االتغيیيیر.

مم,  عل�ى  إإتاح�ة  ٢۲٠۰٠۰٢۲ووقد  عملت  االدوولة  م�ن  خ�اللل  مرك�ز  االمل�ك  عب�د  االعزيی�ز  للحواارراال�وططني  اال�ذيي  أأنش�ىء  ع�امم   
ب��ل  عرض��هھا  عل��ى  مجل��س  االفرص��ة  للنس��اء  وواالرج��الل  لمناقش��ة  بع��ض  االقض��ايیا  االهھام��ة    وواالوق��وف  عل��ى  مرئيی��اتهھم  ق

 االشوررىى  وو  مجلس  االوززررااء  ,  كما  خصصت  إإحدىى  ددووررااتت  االحواارر  االوططني  لموضوعع  االمرأأةة.
 
  

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة::  ثانيیا
 

ساسي  للحكم  على  أأنن  االنظامم  يیبيین  أأحكامم  االخدمة  االمدنيیة    بما  في  ذذلك  االمرتباتت  االنظامم  ااأل من ٥٩۹نصت  االماددةة  
  فوواالمكآفاتت  وواالعقوباتت  وواا   عليیهھ   ووبناء   وواالمعاشاتت  االتقاعديیة,   االمرأأةة  إلمزاايیا   بيین   اليیميیز   االمدنيیة   االخدمة نن  نظامم

 وواالرجل  .

)     ررقم   االملكي   بالمرسومم   االصاددرر   االمدنيیة   االخدمة   نظامم   من   ااألوولى   االماددةة   نصت   بتارريیخ  ٤٩۹كما (
حيیث  االتمتع   على  أأنن  االجدااررةة  هھھھي  ااألساسس  في  ااختيیارر  االموظظفيین  لشغل  االوظظيیفة  االعامة  .وومن هھھھجريي١۱٣۳٩۹٧۷/٧۷/١۱٠۰

بنفس  فرصص  االعمل    ووااختيیارر  االمهھنة    وونوعع  االعمل  وواالتدرريیب  فأنن  االفقرةة  (أأ)من  االماددةة  االراابعة  من  نظامم  االخدمة  
االمدنيیة  نصت  على  أأنهھ:  يیشترطط  فيیمن  يیعيین  في  إإحدىى  االوظظائف  أأنن  يیكونن  سعودديي  االجنسيیة...  ,  كما  تنص  االماددةة  

  يیعتبر  تدرريیب  االم ٣۳٤   االمدنيیة  على  أأنهھ:   االخدمة   من  ووااجباتت  االعمل  االنظاميیة  سوااء  كانن  من  نظامم وظظفيین  جزءاا
ددااخل  أأوو  خاررجج  أأووقاتت  االدوواامم    االرسمي  ووعلى  جميیع  االوززااررااتت  وواالمؤسساتت  االحكوميیة  تمكيین  موظظفيیهھا  من  تلقي  

 ٤٦االتدرريیب  كل  في  مجالل  ااختصاصهھ.

ا  ف�ي  أأما  من  حيیث  االمساووااةة  في  ااالستحقاقاتت  فإنن  ااالستحقاقاتت  تتم  حسب  االوظظيیفة  وول�يیس  حس�ب  ج�نس  م�ن  يیش�غلهھ
أأنن  أأحك�امم  أأنظم�ة  االخدم�ة  االمدنيی�ة  ف�ي  االمملك�ة  ج�اءتت  مواافق�ة  ألحك�امم  االش�ريیعة  فم�ن  االمؤك�د  نظامم  االخدمة  االمدنيیة.  

ااإلسالميیة٬،  من  حيیث  تولي  االمرأأةة  للوظظائف  االعامة٬،  وومساووااةة  االمرأأةة  بالرجل  في  توليیهھا  حيیث  منحت  أأنظمة  االخدمة  

                                                           
لثاين  املقدم من الدول األطراف ( السيداو ), اململكة العربية السعودية  , اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد راجع التقرير اجلامع للتقريرين األويل وا ٤٦

 م.٢٠٠٧املرأة, اتفاقية القضاءعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة, آذار 
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فيیة  االعامة٬،  مع  بع�ض  ااالس�تثناءااتت٬،  حيی�ث  خ�ص  االنظ�امم  االمدنيیة  االمرأأةة  االحق  في  مماررسة  وومزااوولة  ااألعمالل  االوظظيی
بعض  االوظظائف  بجنس  معيین٬،  ووذذلك  إإما  ألنه  وورردد  في  االشريیعة  ااإلسالميیة  ما  يی�دلل  عل�ى  تح�ريیم  ت�ولي  ج�نس  مع�يین  
لتلك  االوظظائف٬،  أأوو  ألنن  االمصلحة  االعامة  تقتضي  ذذلك.  كما  منح  نظامم  االخدمة  االمدنيیة  للمرأأةة  حقوقا ً وومزاايی�ا  ووظظيیفيی�ة  

٬،  وواالعالووااتت٬،  وواالب�دالتت٬،  وواالمكاف�آتت٬،  وواالتعويیض�اتت٬،  ووحقوق�ا ً م�ن  حيی�ث  ااإلج�اززااتت٬،  ب�ل  خ�ص  من  حيیث  االرووااتب
االمرأأةة  ببعض  ااإلجاززااتت  ددوونن  االرجل  مثل  إإجاززةة  االوضع٬،  ووإإجاززةة  االمراافقة٬،  ووإإجاززةة  ااألمومة٬،  ووإإجاززةة  عدةة  االوفاةة٬،  

ااإلس�المي.  ووق�ررر  االنظ�امم  ووهھھھذهه  ااإلجاززةة  تجعل  نظامم  االخدمة  االمدنيیة  االسعودديي  متميیزاا ً ع�ن  بقيی�ة  أأنظم�ة  ددوولل  االع�الم  
  ٤٧۷.على  االمرأأةة  االتي  تشغل  ووظظيیفة  عامة  ووااجباتت  ووظظيیفيیة  ال  تختلف  عن  ووااجباتت  االرجل  االوظظيیفيیة

%  من  إإجم�الي  ٣۳٦،٬٥لى  حواالي  إإ  ٢۲٠۰٠۰٣۳/٢۲٠۰٠۰٤ااررتفع  معدلل  مساهھھھمة  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة  ليیصل  في  عامم  
%  خ�اللل  ع�امم  ووااح�د  ٧۷٫٨۸٥بنس�بة    االحكوميی�ة    عددد  االنساء  االعامالتت  في  االوظظ�ائف,  كما  ااررتفع    االعامليین  في  االدوولة

أأل�ف    ٣۳٠۰٢۲لم�ا  يیزيی�د  عل�ى    ٢۲٠۰١۱١۱إإذذ  ووصل  عددد  االع�امالتت  ف�ي  هھھھ�ذهه  االوظظ�ائف  بنهھايی�ة  ع�امم  مم)٬،  ٢۲٠۰١۱١۱  –  ٢۲٠۰١۱٠۰(
  .٢۲٠۰١۱٠۰أألف  موظظفة  بنهھايیة  عامم    ٢۲٨۸٠۰موظظفة٬،  بيینما  كانت  أأعدااددهھھھن  

ل�يیم    حيی�ث  يیم�ثلن  م�ا  نس�بته  وويیالحظ  أأنه  يیغلب  مشارركة  االمرأأةة  االس�عودديیة  ف�ي  االقط�اع  االع�امم  تركزهھھھ�ا  ف�ي  قط�اع  االتع
بيینم��ا  ت��نخفض  نس��بتهھن  ع��ن  ب��اقي    مم.  ٢۲٠۰٠۰٥%  م��ن  إإجم��الي  االع��امالتت  االس��عودديیاتت  ف��ي  االقط��اع  االع��امم  ع��امم  ٨۸٣۳

أأل�ف  )  موظظف�ة    ٢۲٢۲٨۸بل�غ  ع�ددد  االنس�اء  االع�امالتت  ف�ي  االوظظ�ائف  االتعليیميی�ة  (    ٢۲٠۰١۱١۱ووف�ي  ع�امم      االوظظائف  ااألخرىى.
ء  االعامالتت  كأعضاء  هھھھيیئة  تدرريیس  وومحاِضرااتت  في  أألف)  موظظف  من  االرجالل٬،  ووقد  ااررتفع  عددد  االنسا  ٢۲٢۲٤مقابل  (

  ٤٨۸أألف)  موظظفة.  ١۱١۱أألف)  موظظفة٬،  بعد  أأنن  كانن  عدددهھھھن  (  ١۱٣۳االجامعاتت  إإلى  (

فاررتفع  ع��ددد  االنس��اء  كم��ا  أأص��بح  للم��رأأةة  االس��عودديیة  ووج��ودد  ف��ي  االس��لك  االدبلوماس��ي  ب��دخولهھا  إإل��ى  ووززااررةة  االخاررجيی��ة٬،
٬،  بع�د  أأنن  كان�ت  هھھھن�اك  اام�رأأةة  ووااح�دةة  ف�ي  ٢۲٠۰١۱١۱  موظظف�ة  بنهھايی�ة  ع�امم  ٢۲٦االعامالتت  في  االوظظائف  االديیبلوماسيیة  إإل�ى  

  االدبلوماس�ي  االس�لك  ف�ي  جديی�دةة  ددفع�اتت  تأهھھھيی�ل  على  جارريیاً    االعمل  يیزاالل  ووال  ٢۲٠۰١۱٠۰،٬االسلك  االديیبلوماسي  بنهھايیة  عامم  
  عل��ى  االع��الي  االتعل��يیم  ووززااررةة  بمواافق��ة  م��ؤخرااً    تكل��ل  اال��ذيي  ااألم��ر  ووهھھھ��و  االمملك��ة٬،  ف��ي  للنس��اء  االدبلوماس��يیة  للوظظ��ائف
  .  للفتيیاتت  االسيیاسيیة  االعلومم  لدررااسة  قسم  ااستحدااثث

  

                                                           
,  مدينـة امللـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة , ٢٦٥اجلـزء األول ,ص  -اصراجع عبد اهللا بـن صـاحل الشـتيوي ,توظيـف املـرأة السـعودية يف القطـاعني العـام واخلـ ٤٧

 م.٢٠٠٨
ومـا بعـدها,  مدينـة امللـك عبـد العزيـز للعلـوم  ٢٧٠اجلـزء األول ,ص  -راجع عبد اهللا بن صاحل الشتيوي ,توظيف املرأة السعودية يف القطـاعني العـام واخلـاص ٤٨

 م.٢٠٠٨والتقنية , 
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كما  أأنن  االمملكة  االعربيیة  االسعودديیة  تشجع  ددوونن  تميیيیز,    االمرأأةة  على  تمثيیل  االحكومة  ددووليیا  لدىى  االمنظماتت  االدووليیة  فقد  
نجحت  االمرأأةة  االسعودديیة  في  االوصولل  إإلى  منصب  االرئيیس  في  إإحدىى  االمنظماتت  االدووليیة٬،  عندما    ااختيیرتت  االدكتوررةة  

االمتحدةة للسكانن٬، االذيي يیلعب ددووررااً مهھماً في معالجة قض�ايیا ااألس�رةة وواالس�كانن ف�ي  ثريیا  عبيید  لرئاسة  صندووقق  ااألمم
 ٤٩۹االعالم٬، خصوصاً في االدوولل االفقيیرةة في إإفريیقيیا ووآآسيیا.

 

ه  بمش��ارركة  نس��اء  س��عودديیاتت  ف��ي  االم��ؤتمرااتت  ١۱١۱/٥/١۱٤٢۲٣۳ف��ي   ٣۳٦١۱٣۳٢۲ /بب/ ٩۹كم��ا  ص��درر  االق��راارر  االس��امي  ررق��م
 االدووليیة.

 
٬،  بع�د  أأنن  كان�ت  مم   ٢۲٠۰١۱١۱ أأل�ف  موظظف�ة  خ�اللل  ع�امم ٢۲٩۹لى  ئف  االصحيیة    إإااررتفع  عددد  االنساء  االعامالتت  في  االوظظا وو

 مم.٢۲٠۰١۱٠۰أألف  موظظفة  عامم   ٢۲٥أأعدااددهھھھن  ال  تتجاووزز  
 

مم  ووهھھھو  ما  يیعاددلل  ٢۲٠۰٠۰٤اامرأأةة  في  عامم   ٨۸٣۳١۱ االقطاعع هھھھذاا يیعملن  في إجمالي  عددد  االنساء  االالتيأأما  االقطاعع  االنفطي  ف
 ٥٠۰من  إإجمالي    االعامليین  في  االقطاعع. ٬٥،١۱

 
 

أأةة  في  االسلك  االقضائي:تمثيیل  االمر  :ثالثا  

  .واالمح�اكم  االتابع�ة  ل�ه  اامرأأةة    إلى  االسلك  االقضائي  ف�ي  االمملك�ة  عب�ر  دي�واان  االمظ�الم  ٦٠۰مم.  ٢۲٠۰١۱٤اانضمت  عامم  
لم�لء  االوظظ�ائف   ووتم مطابقة االمؤهھھھّالتت االعلميیّة للمرّشحاتت االلوااتي ااجت�زنن االمفاض�لة بع�د االمق�ابالتت االشخّص�يیة٬، 

للعمل  االقضائي٬،  في  ااستقبالل  االمرااجعاتت  لقيید  االقضايیا٬،  ووتسليیم  ااألحكامم٬،  االنسائيیّة االّشاغرةة ووهھھھي عباررةة عن مساندةة 
ووخدم�ة االمرااجع�اتت وواال��ّردد عل�ى ااستفس�اررااتهھّن ووتطبيی��ق االهھويیّ�ة االوططنيیّ��ة للنّس�اء ووغيیرهھھھ�ا م��ن ااألعم�الل ااإلدداارريیّ��ة٬، 
أأبرززهھھھ��ا باح��ث ش��رعي٬، ووباح��ث قض��ايیا٬، ووباح��ث إإحص��اء٬، ووباح��ث ق��انوني مس��اعد٬، ووس��كرتيیر٬، ووكات��ب س��جّل٬، 

  ب٬،  وومأمورر  ووثائق.ووكات
 

ووقد  بدأأنن  بالفعل  بمباشرةة  أأعمالهھن  في  مقر  االديیواانن  بالريیاض  وومحكمة  ااالستئناف  ااإلدداارريی�ة  ف�ي  من�اططق  االريی�اض٬،  
االشرقيیة  إإضافة  إإلى  االمحاكم  ااإلدداارريیة  في  كل  من  االريیاض٬،  ج�دةة٬،  مك�ة  االمكرم�ة٬،  اال�دمامم٬،  االمنطقة  وو مكة  االمكرمة٬،

 .أأبهھا

                                                           

 ه مبشاركة نساء سعوديات يف املؤمترات الدولية.١١/٥/١٤٢٣يف  ٣٦١٣٢ /ب/ ٩رقمكما صدر القرار السامي ٤٩

بالقضـاء علـى التمييـز ضـد  راجع التقرير اجلامع للتقريرين األويل والثاين  املقـدم مـن الـدول األطـراف ( السـيداو ), اململكـة العربيـة السـعودية  , اللجنـة املعنيـة  ٥٠
 م.٢٠٠٧شكال التمييز ضد املرأة, آذار املرأة, اتفاقية القضاءعلى مجيع أ
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عدد  من  االجهھ�اتت  االحكوميی�ة  ش�ملت:  هھھھيیئ�ة  االتحقيی�ق  ووااالدع�اء  االع�امم٬،  وواالهھيیئ�ة    قد  تم  إإنشاء  أأقسامم  نسائيیة  جديیدةة  فيوو
االوطنيی��ة  لمكافح��ة  االفس��اد٬،  ووووزااررةة  االع��دلل٬،  ووديی��واانن  االمظ��الم٬،  وومكات��ب  االعم��ل٬،  باإلض��افة  إإل��ى  بع��ض  االقطاع��اتت  

  .ااألمنيیة
  

  يیت�وفر  ووتجدرر  ااإلشاررةة  اال�ى  أأن�ه  ج�رى  االعم�ل  ف�ي  االمح�اكم  عل�ى  إإعط�اء  االم�رأأةة  االس�عوديیة    م�ن  االخصوص�يیة  م�اال
لغيیرهھھھ��ا  كمرااع��اةة  تق��ديیم  موااعيی��د  االجلس��اتت  االت��ي  تك��ونن  االم��رأأةة  طرف��ا  فيیهھ��ا  الس��يیما  االقض��ايیا  االزووجيی��ة  ووااألس��ريیة  ,  
وومرااعاةة  االخصوصيیة  وواالسريیة  في  االقضايیا  االتي  ترفعهھا  االمرأأةة  أأوو  ترفع  ضدهھھھا  ووذذلك  في  جلساتت  االمحاكم�ة  حيی�ث  

ك��انن  أأح��دهھھھما  اام��رأأةة  ,وو  إإحض��ارر  االم��رأأةة    ال  يیس��مح  ألح��د  ب��دخولل  االمجل��س  االقض��ائي  غيی��ر  طرف��ي  االن��زااع  ف��ي  ح��الل
  شخصيیا  في  قضايیا  قسمة  االتركاتت  ووذذلك  للتحقق  من  أأنن  االمرأأةة  حصلت  على  كافة  حقوقهھا  السيیما  االعقارريیة  .

  

ووعلى  االمستوى  االعدلي  صدرر  قراارر  ووزااررةة  االعدلل  دخولل  االمرأأةة  مهھنة  االمحاماةة  وومزااوولة  االتراافع  تحت  قب�ة  االمح�اكم  
ف�ي    محاماةة  نسائي  بشكل  ررسمي  تديیره  اام�رأأةة    أأوولل  مكتب  فتتح  في  مديینة  جدةة  اا  ٬،  حيیثيیهھاتت    ملكيیة  بناًء  على  توج

 ٢۲٠۰١۱٤.٥١۱بداايیة  عامم  
 

ثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:تم  :رراابعا  

شرريیكا ً مهھًما  في  ااتخاذذ  االقررااررااتت  االسيیاسيیة    بب  عليیا  في  االووظظائفف  االعامة٬،  وواالمررأأةة  االسعوودديیة  تشغلل  مناص  أأصبحتت
  وولعلل    ة  خاضعة  لنظظامم  االووززررااء  وونوواابب  االووززررااء  وومووظظفي  االمررتبة  االممتاززةة.االمؤؤثررةة٬،  حيیثث  شغلتت  ووظظائفف  قيیادديی

  ش�باط  ف�ي  االبن�اتت  لش�ؤؤوونن  وواالتعل�يیمم  االترربيی�ة  ل�ووززيیرر  نائ�بب  أأوولل  لتك�وونن  االف�ايیزز  ن�ووررةة  ااألستاذذةة  تعيیيینن  ااألبررزز  االحددثث
    مم.٢۲٠۰٠۰٩۹

فيی�ه  ااألم�ل    س�تمر  )  يیأأنن  عهھد  خادمم  االحرميین  االشريیفيین  االملك  سلمانن  بن  عبداالعزيیز(أأيی�ده  هللا    لى  إإشيیر  نن  نأأبقي          
االعلميی��ة  ووف��ي  االحيی�اةة  االثقافيی�ة        وواالعط�اء    لتحقيی�ق  االمزيی�د  م��ن  االتنميی�ة  وواالرق�ي  ف�ي  مج��الل  تعل�يیم  االم�رأأةة  وومش�ارركتهھا

بإنش��اء  داارر  ش��قيیقة  ل��دااررةة  االمل��ك      توجيی��ه  جاللت��هثم��رااتت  هھھھ��ذاا  االعهھ��د      ىووأأوول��,  عموم��ا  ووااالجتماعيی��ة  وو  االسيیاس��يیة  
بن�ت  أأحم�د    س�اررةة  ميی�رةة  ااأل  ووتتمث�ل  ف�ي  مرك�ز    ,نوررةة  بن�ت  عب�داالرحمن  ميیرةة  عبداالعزيیز  تشرفف  عليیهھا  جامعة  ااأل

يیليیق  بالمرأأةة    نسانيإإحضارريي    وو  ووهھھھو  مركز    .ا  ووأأسرتهھا  )  ووفاء  لدووررهھھھا  في  حيیاةة  اابنهھ  (    االسديیريي  ألبحاثث  االمرأأةة
  خ�رى  آلاالمتخصص�ة    اا  االمرااك�ز    ل�ى  إإباالض�افة          االدووليی�ة.    االسعوديیة  ووبمكانة  االمملكة  على  االس�احة  ااالقليیميی�ة  وو
ف��ي  االمملك��ة  ,  ووأأبرزهھھھ��ا  مرك��ز  ااالبح��اثث  االوااع��دةة  ف��ي  االبح��وثث    ف��ي  مج��الل  دررااس��اتت  االم��رأأةة  عموم��ا    وواالموج��ودةة  

يیهھ��تم  بدررااس��ة  االظ��وااهھھھر      اال��رحمن,  وواال��ذيي    بن��ت  عب��د    ميی��رةة  ن��وررةةااأل    ااالجتماعيی��ة  وودررااس��اتت  االم��رأأةة  ف��ي  جامع��ة
تح�ديیاتت  االتنميی�ة      في  موااجهھ�ة      بفاعليیة    ككااإلنسانيیة  ووااالجتماعيیة  ووقضايیا  االمرأأةة  ووتمكيینهھا  حتى  تستطيیع  أأنن  تشارر

بأسلوب  علمي٬،  ووتعد  ااألبحاثث  وواالدررااساتت  ووااألعمالل  االفكريیة  ووااألكاديیميی�ة  االمش�تركة  ب�يین  باحث�اتت  وومتخصص�اتت  

                                                           
 .٢٠١٤راجع مأمون السليمان , مقال بعنوان امللك عبداهللا.. نصري املرأة السعودية , جريدة أخبار اخلليج, مملكة البحرين,  ٥١
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إلى  جان�ب    من  جامعة  ااألميیرةة  نوررةة  بنت  عبداالرحمن  وواالجامعاتت  ااألخرىى  بالمملكة  من  أأهھھھم  أأهھھھداافف  عمل  االمركز٬،
طلوب��ة  م�ن  االمرك��ز  لجه��اتت  أأخ��رىى  تحقيیق��ا  لمب�دأأ  االش��رااكة  االمجتمعيی��ة  م��ع  االقط��اع  اانج�از  االدررااس��اتت  ووااألبح��اث  االم

االخاص٬،  إضافة  إلى  االندووااتت  وواالمحاض�رااتت  وواالم�ؤتمرااتت  االعلميی�ة  ووووررش  االعم�ل  وواال�دووررااتت  االت�ي  ته�تم  بالتوعيی�ة  
ة  وواالتدرريب  وواالتطوير٬،ووإبراام  مذكرااتت  تع�اوون  علم�ي  ف�ي  االمج�االتت  االبحثيی�ة  ووااالستش�اررية  م�ع  االقطاع�اتت  االمختلف�

  بالمجتمع.
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فصل  االخامساال  

بيیة  االمتحدةةماررااتت  االعرةة  في  ددوولة  ااإلأأللمر  االتمكيین  االسيیاسي  

 

 تمهھيید:

مم٬،  ش��رعت  االدوول��ة  ف��ي  بن��اء  االمؤسس��اتت  االتش��ريیعيیة  وواالتنفيیذيی��ة  االالززم��ة  إلررس��اء  مقوم��اتت  ١۱٩۹٧۷١۱من��ذ  ع��امم     
ادديیاً ووااجتماعيیاً. ووقد حددد االدستورر االمؤسساتت في م�ا االدوولة االحديیثة وواالكفيیلة بإددااررةة شؤوونن االمجتمع سيیاسيیاً ووااقتص

 يیلي:
االمجلس  ااألعلى  ااالتحادديي٬،  ررئيیس  ااالتحادد  وونائب�هھ٬،  مجل�س  اال�وززررااء  ااالتح�ادديي٬،  االمجل�س  اال�وططني  ااالتح�ادديي٬،  

 االقضاء  ااالتحادديي.
 

تحادديیة  االمجلس  االوططني  ااالتحادديي  االسلطة  ااالتحادديیة  االراابعة  من  حيیث  االترتيیب  في  سلم  االسلطاتت  ااال وويیعتبر     
عضواا  وو  يیتم  اانتخابب  نصفهھم  من  قبل   ٤٠۰االخمس  االمنصوصص  عليیهھا  في  االدستورر  وويیبلغ  عددد    ااعضاء  االمجلس  

٬،  أأيي  منذ  بداايیة  ٢۲٠۰٠۰٦هھھھيیئاتت  اانتخابيیة٬،  بيینما  يیتم  تعيیيین  االنصف  ااآلخر٬،  ووقد  تم  ااعتمادد  هھھھذهه  ااآلليیة  ووتطبيیقهھا  في  عامم  
لسمو  االشيیخ  خليیفة  بن  ززاايید  آآلل  نهھيیانن  ررئيیس  االدوولة  تطبيیق  االمرحلة  ااألوولى  من  برنامج  االتمكيین  االسيیاسي  لصاحب  اا

(حفظهھ  هللا).  ووتشارركك  االمرأأةة  ااإلماررااتيیة  في  عضويیة  االمجلس  ألوولل  مرةة  منذ  تأسيیسهھ  في  االفصل  االتشريیعي  االراابع  
٬،  ووتم  تعيیيین  ثمانن  أأخرىاتت  ٢۲٠۰٠۰٦عشر٬،  حيیث  فاززتت  بمقعد  ووااحد  في  أأوولل  تجربة  اانتخابيیة  تشهھدهھھھا  االدوولة  في  عامم  

 ي  نسبة  تعد  من  بيین  ااألعلى  عالميیا.لعضويیة  االمجلس  ف

شهھدتت االسنوااتت ااألخيیرةة في ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة ااهھھھتماماً متزاايیدااً بمختلف قضايیا االمرأأةة ووفي كل وو
االمجاالتت  وواالقطاعاتت٬،حيیث  أأصبحت  هھھھذهه  االقضايیا  أأساسيیة  وومن  ضمن  أأوولويیاتت  االسيیاساتت  االتنمويیة٬،ووقد  اانعكس  

 ن  االحكومي  ووااألهھھھلي.هھھھذاا ااالهھھھتمامم جليیاً على االمستويیيی

ال  شك  أأنن  هھھھناكك  عددد  م�ن  االعواام�ل  س�اعدتت  عل�ى  ووص�ولل  االم�رأأةة  ااإلماررااتيی�ة  إإل�ى  مرااك�ز  قيیادديی�ة  متقدم�ة٬،لعل  
أأبرززهھھھا  توفر  االبيیئة  االتشريیعيیة  االدااعمة  للمشارركة  ااإليیجابيیة  للمرأأةة.  وويیعتبر  ددستورر  ددوولة  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتح�دةة  

شريیعيیة  وواالقانونيیة  االتي  مكنت  االمرأأةة  من  تحقيیق  مكاس�ب  قيیاس�يیة  ف�ي  االمرجعيیة  ااألساسيیة  في  كثيیر  من  االجواانب  االت
فترةة  ززمنيیة  ووجيیزةة  .  لقد  حرصت  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة  وومن�ذ  قيیامهھ�ا  عل�ى  تهھيیئ�ة  كاف�ة  االق�واانيین  االت�ي  تض�من  
حقوقق ااألف�راادد ف�ي االمجتم�ع ٬، كم�ا عمل�ت عل�ى ت�وفيیر كاف�ة ااحتيیاج�اتهھم٬، ووج�اء ددس�تورر ااإلم�اررااتت مبيین�اً االحق�وقق 

االوااجباتت  لألفراادد  في  االمجتمع٬،  ووكونن  االمرأأةة  أأحد  رركائز  االمجتمع  االرئيیسيیة  االمشارركة  ف�ي  االتنميی�ة٬،كانن  ال  ب�د  م�ن  وو
أأنن  يیكونن  لهھا  نصيیب  من  هھھھذهه  االتشريیعاتت  وواالقواانيین  االوططنيیة  وواالدووليیة٬،  ووجاءتت  تلك  االحزمة  من  االتشريیعاتت  ك�دااعم  

االتمك�يین  لص�احب  االدوولة  على  تضميین  خط�ابب  ٬،كما  حرصت  ررئيیسي  للمرأأةة  في  كافة  شؤوونهھا  ووإإددماجهھا  في  االتنميیة
االسمو  االشيیخ  خليیفة  بن  ززاايید  آآلل  نهھيیانن  ررئيیس  االدوولة  بمناسبة  االذكرىى  االراابعة  وواالثالثيین  لالتحادد  وو  إإسترااتيیجيیة  ددوولة  
ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة    االتي  أأعلن  عنهھا  صاحب  االسمو  االشيیخ  محم�د  ب�ن  ررااش�د  آآلل  مكت�ومم  نائ�ب  ررئ�يیس  االدوول�ة  
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عل�ى  سيیاس�اتت  ووأأهھھھ�دااف  ووب�راامج  عم�ل  موجهھ�ة  للم�رأأةة    ٢۲٠۰٠۰٧۷أأبريی�ل    ١۱٧۷ح�اكم  ددب�ي  ف�ي    ررئيیس  مجلس  اال�وززررااء
  ٥٢۲ووتتضمن  أأوولويیاتت  ووططنيیة  للمرحلة  االقاددمة  ووهھھھي:

 

 .ددعم  براامج  االتوططيین  ااالتحادديیة  وواالمحليیة  ووجهھودد  االتوططيین  في  االقطاعاتت  ااالقتصادديیة  كافة 
 .إإنشاء  قاعدةة  بيیاناتت  للقوىى  االعاملة  االموااططنة  في  االدوولة 
   من  االمساعدااتت  إإصداارر  االت     بدمج  االمعاقيین  ووبعض  االفئاتت  ااألخرىى  االمستفيیدةة   االخاصة شريیعاتت  وواالنظم

ااالجتماعيیة  في  االعمليیة  االتنمويیة  ووززيیاددةة  براامج  تأهھھھيیلهھم  ووتدرريیبهھم  بالشرااكة  مع  االجهھاتت  االمحليیة  وواالقطاعع  
 االخاصص

 ااتت  تدرريیبيیة  تأهھھھيیل  االمستفيیديین  من  نظامم  االضمانن  ااالجتماعي  وواالقاددرريین  على  االعمل  من  خاللل  عقد  ددوورر
 لتهھيیئتهھم  لدخولل  سوقق  االعمل.

   إإططالقق  مباددررااتت  مشتركة  بيین  االجهھاتت  ااالتحادديیة  وواالمحليیة  االمعنيیة  بالرعايیة  ااالجتماعيیة  لضمانن  تكامل
 االخدماتت  االمقدمة  للمستفيیديین.

   ززيیاددةة  ووتفعيیل  براامج  االتوعيیة  ووااالررشادد  ااألسريي  ووووضع  نظم  لمساعدااتت  مادديیة  وومعنويیة  لألسر  االتي  تمر
 بمشكالتت.

 تقديیم  س     االخاصص  في   وواالقطاعع   ووااألفراادد   ااألهھھھليیة   االمؤسساتت   مشارركة   على   تشجع   وونظم   تشريیعاتت ن
 االخدماتت  ااالجتماعيیة.

 .تحديیث  قانونن  االخدمة  االمدنيیة  ووفقا ً ألفضل  االمماررساتت  االعالميیة 
   وومماررسة     وواالمتوسطة   االصغيیرةة   االمشارريیع   بإددااررةة   خاصة   ددووررااتت  تدرريیبيیة   ووعقد   قرووضض  تمويیليیة منح

 ناززلل  لسكانن  االمناططق  االنائيیة.ااألعمالل  من  االم
   االموااططنيین     بحيیاةة   ووااالررتقاء   بالمجتمع   للنهھوضض   خططهھا   في   للدوولة   أأساسي   شريیك   االخاصص االقطاعع

ووموااجهھة  االتحديیاتت  االجَديیة  االتي  تطرحهھا  االتطوررااتت  االعالميیة  على  مختلف  ااألصعدةة  ووهھھھو  مطالب  بإنشاء  
 ووددفع  عجلة  ااإلنتاجج.االمشرووعاتت  االصغيیرةة  االقاددررةة  على  توفيیر  االمزيید  من  فرصص  االعمل  

 م  االتقني  وواالفني  وواالتدرريیب  االمهھني.تنميیة  االقوىى  االعاملة  وواالتوسع  في  براامج  االتعليی 
 

 .تمكيین  االقوىى  االموااططنة  االمدرربة  من  االعمل  في  مختلف  االقطاعاتت  ااالقتصادديیة 
 

   االخاصص  أأكثر     بالقطاعع   االعمل   لجعل   االمدني   االتقاعد   وونظامم   ااالجتماعيیة   االتأميیناتت   نظامم   بيین االموااءمة
  اذذبيیة  للموااططنيین.ج

 .االنهھوضض  بالمرأأةة  ووتمكيینهھا  لتضطلع  بدووررهھھھا  االطبيیعي  كمشارركك  فاعل  في  عمليیة  االتنميیة  االشاملة 
 .اااللتزاامم  بالقواانيین  وواالموااثيیق  وواالمعاهھھھدااتت  االدووليیة 
  

حرص��ت  ااإلم��اررااتت  االعربيی��ة  االمتح��دةة  من��ذ  إإنش��ائهھا  عل��ى  تض��ميین  ددس��توررهھھھا  ووقواانيینهھ��ا  االمب��اددىىء  كم��ا                            
لحقوقق  االمرااةة  االمنصوصص  عليیهھا  في  االموااثيیق  ووااالتفاقيیاتت  االدووليیة.  ووعملت  على  ااالنضمامم    على  ااتفاقيی�ة  ااألساسيیة  

ووص�دقت  عل�ى  االميیث�اقق  االعرب�ي  لحق�وقق  ااإلنس�انن    ٢۲٠۰٠۰٤االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيی�ز  ض�د  االم�رااةة  ف�ي  ع�امم  
     مم.    ٢۲٠۰٠۰٤االذيي  أأقرتهھ  قمة  تونس  عامم  

                                                           
 م.٢٠١٤ة ديب,وما بعدها, الطبعة األوىل,  أكادميية شرط ٢٠راجع مدحت عبد العال, اإلطار القانوين حلماية حقوق االنسان,ص  ٥٢
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ة  بن��ت  مب��ارك،  رئيیس��ة  "ااالتح��اد  االنس��ائي  االع��ام"،  اال��رئيیس  ااألعل��ى  ل��ـ  س��مو  االش��يیخة  فاطم��كم��ا  عمل��ت               
"مؤسسة  االتنميیة  ااألسرية  على  تنميیة  دور  االمرأة  وتفعيیل�ه  ف�ي  االمجتم�ع  ،  حت�ى  أص�بح  االوض�ع  اال�ذي  وص�لت  إإليی�ه  
ر  االمرأة  ااإلمارااتيیة  مثار  تقدير  وإإعجاب  من  االمؤسساتت  االدوليیة  االمختلفة  االمعنيی�ة  بش�ؤون  االم�رأة  ف�ي  االع�الم،  وخيی�

شاهد  على  ذلك  صدور  كثيیر  من  االشهادااتت  االدوليیة  على  مدى  االسنوااتت  االماضيیة  على  ما  حققت�ه  االم�رأة  ااإلمارااتيی�ة  
 ٥٣۳من  إإنجاززااتت  في  جميیع  االمجاالتت.

 

:ن  االتاليیيینيیلى  االمبحثيیإإقسم  هھھھذاا  االفصل  يیوو  

ي  ددوولة  ااالماررااتت  االعربيیة  ةة  فاااالمبحث  ااالوولل  :  االمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي  للمر
متحدةةاال  

.االمبحث  االثاني:  االوااقع  االعملي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 م.٢٠١٣راجع  جمموعة مؤلفني, الرؤية املستقبلية للمرأة يف اإلمارات,مجعية االجتماعيني,  ٥٣
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 االمبحث  ااالوولل

ماررااتت  االعربيیة  االمتحدةةةة  في  ددوولة  ااإلأأللتمكيین  االسيیاسي  للمر  االمرتكزااتت  االقانونيیة  

 

في  االدستورر  ااالماررااتي:  :ووالأأ  

  نن:أأهھ  على  من ١۱٤ةة  فنصت  االماددةة  أأاالمساووااةة  ووعدمم  االتميیيیز  بيین  االرجل  وواالمر  أأررسخ    االدستورر  ااالماررااتي    مبد    

االمس��اووااةة  وواالعداال��ة  ااالجتماعيی��ة  ووت��وفيیر  ااألم��ن  وواالطمأنيین��ة  ٬،ووتك��افؤ  االف��رص  لجميی��ع  االم��وااططنيین  م��ن  ددعام��اتت  

 االمجتمع  وواالتعاضد  وواالترااحم  صلة  ووثقي  بيینهھم.

جميیع  ااألفراادد  لدىى  االقانونن  سوااء  ٬،  ووال  تميیيی�ز  ب�يین  م�وااططني  ااالتح�ادد  نن:أأمن  االدستورر  على    ٢۲٥كدتت  االماددةة  أأكما  

 دةة  االديینيیة  أأوو  االمركز  ااالجتماعي.االموططن  أأوو  االعقيی بسبب  ااألصل  أأوو

 

 من  االدستورر  على  اانن:  ٣۳٥ماددةة  كدتت  االأأووفي  مجالل  تولي  االوظظائف  االعامة  

 بابب  االوظظائف  االعامة  مفتوحح  لجميیع  االموااططنيین٬،  على  أأساسس  االمساووااةة  بيینهھم  في  االظرووفف٬،  ووفقا  ألحكامم  االقانونن.

.  وويیس��تهھدفف  االموظظ��ف  االع��امم  ف��ي  أأددااء  ووااجب��اتت  ووظظيیفت��هھ  وواالوظظ��ائف  االعام��ة  خدم��ة  ووططنيی��ة  تن��اطط  بالق��ائميین  بهھ��ا  

 ٥٤االمصلحة  االعامة  ووحدهھھھا.

كم��ا  ق��امم  االدس��تورر  بتنظ��يیم  االس��لطة  االتش��ريیعيیة  ف��ي  االدوول��ة  فعم��ل  بنظ��امم  االمجل��س  االوااح��د,  ووهھھھ��و  االمجل��س  اال��وططني  

 ت�رك  ٦٩۹م�اددةة  ووقرررتت  االمقعداا  يیشغلهھم  ااعضاء  ,   ٤٠۰من  االدستورر  من   ٦٧۷ااالتحادديي,  وواالذيي  يیتكونن  ططبقا  للماددةة  

لونهھ�ا  ف�ي  االمجل�س  اال�وططني  ااالتح�ادديي  ووفق�ا  تحديی�د  ططريیق�ة  ااختيی�ارر  االم�وااططنيین  االذيی�ـن  يیمثف�ي  لكل  إإم�اررةة   االمجالل  

 للشرووطط  االتاليیة:

 أأنن يیكونن من موااططني إإحدىى إإماررااتت ااإلتحادد ٬، وومقيیماً بصفة دداائمة في ااإلماررةة االتي يیمثلهھا في االمجلس.   -

 الدديیة.  ال  تقل  سنهھ  عند  ااختيیاررهه  عن  خمس  ووعشريین  سنة  ميی -
                                                           

 م.٢٠١٤وما بعدها, الطبعة األوىل,  أكادميية شرطة ديب, ٥٠راجع مدحت عبد العال, اإلطار القانوين حلماية حقوق االنسان,ص  ٥٤
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أأنن يیكونن متمتعاً باألهھھھليیة االمدنيیة ٬، محمودد االسيیرةة ٬، حسن االس�معة ٬، ل�م يیس�بق االحك�م عليی�هھ .ف�ي جريیم�ة مخل�ة  -

 بالشرفف ٬، ما لم يیكن قد رردد إإليیهھ ااعتباررهه ططبقاً للقانونن. 

 أأنن  يیكونن  لديیهھ  إإلمامم  كافف  بالقرااءةة  وواالكتابة.   -

لرجل  ,  ووقد  ترتب  عليیهھ  ظهھ�ورر  مش�ارركة  ووااض�حة  للم�رااةة  ووعليیهھ  فانن  االشرووطط  سابقة  االذكر  لم  تميیز  بيین  االمرااةة  وواا

في  االمجلس  ااالستشارري  بالشاررقة  كخطوةة  ططبيیعيی�ة    الررتق�اء  كف�اءااتت  االم�رااةة  ااالماررااتيی�ة  وومش�ارركتهھا  االفاعل�ة  ف�ي  

 االمجتمع.

 

االتشريیعاتت  االوططنيیة:في      :ثانيیا  

:ااالتحادديي  ١۱٧۷ررقم  ووجوااززااتت  االسفر    قانونن  االجنسيیة    -١۱  

م  االقانونن  أأوو  بالتجنس  االتي  تتزووجج  م�ن  ش�خص  يیحم�ل  جنس�يیة  أأجنبيی�ة  بجنس�يیتهھا٬،  ووال  بحك  تحتفظ  موااططنة  االدوولة

من  االقانونن)  ,  كما  س�مح  لهھ�ا  باس�تردداادد  جنس�يیتهھا   ١۱٤تفقدهھھھا  إإال  إإذذاا  ددخلت  فى  جنسيیة  ززووجهھا.(  ااستنادداا  االى  االماددةة  

نن  االت�ي  ااكتس�بت  نن:  للموااططن�ة  بحك�م  االق�انوأأك�دتت  عل�ى  أأم�ن  االق�انونن  وواالت�ي     ١۱٧۷ووفقا  لشرووطط  معيینة  ووفقا  للم�اددةة  

نن  تس�تردد  جنس�يیتهھا  بش�رطط  اانن  تتخل�ي  ع�ن  أأوو  ططلقهھ�ا  أأوو  هھھھجرهھھھ�ا  أأجنسيیة  ززووجهھا  ااالجنبي  ث�م  ت�وفي  عنهھ�ا  ززووجهھ�ا  

ذذاا  كان�ت  ااق�امتهھم  االعادديی�ة  ف�ى  إإنن  يیطلبواا  اال�دخولل  ف�ى  جنس�يیة  االدوول�ة  أأجنسيیة  ززووجهھا  وويیجوزز  ألووالددهھھھا  من  االزووجج  

 بدوواا  ررغبتهھم  فى  االتخلي  عن  جنسيیة  اابيیهھم  .أأاالدوولة  وو

 ةة  ااالماررااتيیة  ااكتسابب  االجنسيیة  (االماددةة  االثانيیة  من  االقانونن)  في  االحاالتت  االتاليیة  :أأووالدد  االمرح  ألكما  سم

 االمولودد فى االدوولة أأوو في االخاررجج من أأمم موااططنة بحكم االقانونن وولم يیثبت نسبة ألبيیهھ قانونًا .  - 

   جنسيیة  لهھ  .  االمولودد  فى  االدوولة  أأوو  فى  االخاررجج  من  أأمم  موااططنة  بحكم  االقانونن  ووألبب  مجهھولل  أأوو  ال -
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  قانونن  االسلطة  االقضائيیة  ااالماررااتي: -٢۲
 

االمج�الل  اام�امم  ت�ولي   ١۱٨۸مم  بش�انن  االس�لطة  االقض�ائيیة  االمع�دلل  ف�ي  االم�اددةة  ١۱٩۹٨۸٣۳لس�نة   ٣۳تاح  االقانونن  ااالتح�ادديي  ررق�م  أأ
 االقضاء  في  االمحاكم  ااالتحادديیة:تولى  فيیمن  يی ذذ  ااشترطط  االقانوننإإةة  االمناصب  االقضائيیة  أأاالمر

 هھھھليیة.أأنن يیكونن ذذكرااً مسلماً كامل ااأل -١۱
 أأنن  يیكونن  من  موااططني  ددوولة  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة.     -٢۲
أأنن  ال  يیقل  سنهھ  عن  ثالثيین  سنة  بالنس�بة  إإل�ى  ررؤؤس�اء  ووقض�اةة  االمح�اكم  ااالتحادديی�ة  ااالبتداائيی�ة  ووخم�س  ثالث�يین    -٣۳

سنة  بالنسبة  إإلى  قضاةة  االمحاكم  ااالتحادديیة  ااالستئنافيیة  ووأأرربعيین  سنة  بالنسبة  إإلى  ررؤؤس�اء  االمح�اكم  ااالتحادديی�ة  
 تئنافيیة  ووررئيیس  ووقضاةة  االمحكمة  ااالتحادديیة  االعليیا.  ااالس

أأنن  يیكونن  حاصال ً   على  إإجازةة  في  االشريیعة  ااإلس�الميیة  أأوو  االق�انونن  م�ن  إإح�دىى  االجامع�اتت  أأوو  االمعاهھھھ�د  االعليی�ا    -٤
 االمعترفف  بهھا.  

أأنن  يیكونن  قد  أأمضى  في  ااألعمالل  االقضائيیة  أأوو  االقانونيی�ة  بإح�دىى  االمح�اكم  أأوو  م�ا  يیقابلهھ�ا  م�ن  ووظظ�ائف  االنيیاب�ة    -٥
أأوو  االفت��وىى  وواالتش��ريیع  ووقض��ايیا  االدوول��ة  أأوو  ف��ي  ت��درريیس  االش��ريیعة  ااإلس��الميیة  أأوو  االق��انونن  ف��ي  إإح��دىى   االعام��ة

االجامعاتت  أأوو  االمعاهھھھد  االعليیا  االمعترفف  بهھا  أأوو  في  مهھنة  االمحاماةة  أأوو  في  غيیر  ذذلك  من  ااألعمالل  االقانونيی�ة  االت�ي  
م�دددااً ال تق�ل ع�ن االم�ددد  تعتبر نظيیرااً للعمل في االقضاء ووفقاً لما يیحدددهه االمجل�س ااألعل�ى للقض�اء ااالتح�ادديي

 ااآلتيیة:  
 
عشريین  سنة  للتعيیيین  في  ووظظائف  ررئيیس  االمحكمة  ااالتحادديیة  االعليیا  ووقضاتهھا  ووررؤؤساء  محاكم    - أأ

 ااالستئنافف.  
 أأرربع  عشرةة  سنة  للتعيیيین  في  ووظظائف  قضاةة  محاكم  ااالستئنافف.   - بب

 عشر  سنوااتت  للتعيیيین  في  ووظظائف  قضاةة  االمحاكم  ااالبتداائيیة. -جـ 

حسن  االسمعة  وولم  يیسبق  االحكم  عليیهھ  من  إإحدىى  االمحاكم  أأوو  مجالس  االتأدديیب  ألمر  أأنن  يیكونن  محمودد  االسيیرةة  وو -٦
 حي  االجزااء  االتأدديیبي  االموقع  عليیهھ.مخل  بالشرفف  أأوو  ااألمانة  وولو  كانن  قد  رردد  إإليیهھ  ااعتباررهه  أأوو  م

 

ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:في    :ثالثا  

  اا   أأشكالل   على  جميیع   االقضاء   ااتفاقيیة   على   االمتحدةة   ااإلماررااتت  االعربيیة   (  صاددقت  ددوولة   االمرأأةة لتميیز  ضد
  في      ٦االسيیدااوو)   ( ٢۲٠۰٠۰٤أأكتوبر   ااالتحادديي  ررقم   ٣۳٨۸بموجب  االمرسومم   لسنة   اانضمامم   ٢۲٠۰٠۰٤) في  شأنن

  االمرأأةة٬،  مع  االتحفظ  على  نصوصص   االدوولة  إإلى  ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  االعنصريي  ضد
فاقيیة  على  االنحو  االمبيین  )  من  ااالت١۱)  فقرةة  (٢۲٩۹)٬،  (١۱٦)٬،  (٢۲)٬،  فقرةة  (١۱٥)٬،  (٩۹)  فقرةة  (وو)٬،  (٢۲االمواادد  (
 ٥٥أأددناهه:

                                                           
 م.٢٠١٤وما بعدها, الطبعة األوىل,  أكادميية شرطة ديب, ٥٠ماية حقوق االنسان,ص راجع مدحت عبد العال, اإلطار القانوين حل ٥٥
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 )  فقرةة  (وو):  وو  تنص  على  "  ااتخاذذ  جميیع  االت�داابيیر  االمناس�بة٬،  بم�ا  ف�ي  ذذل�ك  االتش�ريیعي  منهھ�ا,  ٢۲االماددةة  (
لتغيیيیر أأوو إإبطالل االقائم ف�ي االق�واانيین وو ااألنظم�ة وو ااألع�راافف وو االمماررس�اتت االت�ي تش�كل تميیيی�زااً ض�د 

 االمرأأةة."
ي  هھھھذهه  االفقرةة  مخالفة  ألحكامم  االميیرااث  االت�ي  أأقرتهھ�ا  أأحك�امم  ددوولة  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة  ف ووترىى      

 االشريیعة  ااإلسالميیة  وولذلك  تتحفظ  عليیهھا  ووال  تجد  إإمكانيیة  لاللتزاامم  بمضمونهھا.

 )  ووتنص على " تمنح االدوولل ااألططراافف االمرأأةة حقوقاً مساوويیة لحقوقق االرج�ل ف�ي ااكتس�ابب ٩۹االماددةة :(
خاص  أأال  يیترتب  على  االزووااجج  من  أأجنب�ي  ,  أأوو  جنسيیتهھا  أأوو  تغيیيیرهھھھا  أأوو  ااالحتفاظظ  بهھا  وو  تضمن  بوجهھ  

على تغيیيیر االزووجج لجنسيیتهھ أأثناء االزووااجج٬، كما تمنح االدوولل ااألططراافف االمرأأةة حقا مساوويیاً لحق االرجل 
 فيیما  يیتعلق  بجنسيیة  أأططفالهھا.  

ترىى  ددوولة  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة  بأنن  ااكتسابب  االجنسيیة  شأنن  ددااخلي  تنظمهھ  ووتضع  شرووططهھ   وو    
يیعاتت  االوططنيی�ة  وو  تش�كل  هھھھ�ذهه  االم�اددةة  مخالف�ة  ص�ريیحة  لق�انونن  االجنس�يیة  بالدوول�ة  النن  ووضواابطهھ  االتشر

االقانونن  قضى  باكتسابب  جنسيیة  االطفل  لجنس�يیة  أأبيی�هھ  وول�ذلك  ددوول�ة  ااإلم�اررااتت  االعربيی�ة  االمتح�دةة  ت�تحفظ  
 على  هھھھذهه  االماددةة  ووال  ترىى  ضرووررةة  لاللتزاامم  بهھا.

 )  على  قدمم  االمساووااةة  في  جميیع  مرااحل  ):وو  تنص  على  "  منح  االمرأأةة  وو  معاملتهھا  وو٢۲)  فقرةة  (١۱٥االماددةة
 ااإلجرااءااتت  االقضائيیة."

ترىى  ددوولة  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة  بأنن  هھھھذهه  االفق�رةة  تع�اررض  أأحك�امم  االش�ريیعة  ااإلس�الميیة  فيیم�ا  وو        
يیتعلق بالواليیة وواالشهھاددةة ووصفة االتعاقد االشرعيیة ووبناءااً عليیهھ فإنهھا تتحفظ على هھھھذهه االفقرةة من االماددةة 

 ررةة  لاللتزاامم  بمضمونهھا.ال  ترىى  ضروواالمذكوررةة  وو

 )  قضت  بمساووااةة  حقوقق  االمرأأةة  وو  االرجل  في  كاف�ة  ااألم�ورر  االمتعلق�ة  ب�الزووااجج  وو  عالق�اتت  ١۱٦االماددةة  :(
 ااألسرةة  أأثناء  االزووااجج  وو  عند  االفسخ  وواالحق  في  ااختيیارر  ااسم  ااألسرةة.

تلتزمم  ددوولة  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة  بمضمونن  هھھھذهه  االم�اددةة  إإل�ى  االم�دىى  اال�ذي  ال  يیتع�اررض  م�ع   وو    
مباددئئ  أأحكامم  االشريیعة  ااإلسالميیة  حيیث  ترىى  ددوولة  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة    بأنن  أأددااء  االمهھر  وواالنفقة  
بعد  االطالقق  االتزاامم  يیقع  على  االزووجج  ووللزووجج  حق  االطالقق  كما  أأنن  للزووجة  ذذمتهھا  االماليیة  االمستقلة  وولهھا  

هھ�ا  االخ�اص  ووق�د  حقوقهھا  االكاملة  على  أأمواالهھا  ووهھھھي  غيیر  ملزمة  باإلنفاقق  على  ززووجهھا  وونفسهھا  من  مال
 حكم  االقضاء  في  حالة  ااإلضراارر  بهھا.قيیدتت  االشريیعة  ااإلسالميیة  حق  االزووجة  في  االطالقق  بأنن  يیكونن  ب

 )  وو  تنص  على  "    يیعرض  للتحكيیم  أأي  خالفف  بيین  ددوولتيین  أأوو  أأكث�ر  م�ن  اال�دوولل  ١۱)  فقرةة  (٢۲٩۹االماددةة  :(
اء  عل�ى  ااألططراافف  حولل  تفسيیر  أأوو  تطبيیق  هھھھذهه  ااالتفاقيی�ة  ال  يیس�وىى  ع�ن  ططريی�ق  االمفاووض�اتت  ووذذل�ك  بن�

ططل�ب  ووااح�د  م�ن  هھھھ��ذهه  اال�دوولل  ,  ف�إذذاا  ل��م  يی�تمكن  ااألطط�راافف  خ��اللل  س�تة  أأش�هھر  ,  ج��ازز  حال�ة  االن�زااع  إإل��ى  
 محكمة  االعدلل  االدووليیة..."  .

تقدرر  ووتحترمم  ددوولة  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة  مهھامم  هھھھذهه  االماددةة  ووتتحفظ  على  هھھھذهه  االماددةة  حيیث  ال      وو
إإالّ بمواافق��ة جميی��ع ااألطط��راافف ف��ي يیمك��ن  ع��رض  أأي  خ��الفف  للتحك��يیم  عل��ى  محكم��ة  االع��دلل  االدووليی��ة  

 االخالفف  ووتعلن  عدمم  اااللتزاامم  بهھذهه  االماددةة.
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 االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

 

  ةة  في  االبرلمانن:    أأاالمر  تمثيیل:ووالأأ

في  شأنن  تحديید  ططريیقة  ااختيیارر  ممثلي  ااإلماررااتت   ٢۲٠۰٠۰٦لسنة   ٤أأحدثث  قراارر  االمجلس  ااألعلى  لالتحادد  ررقم  
  االديیمقرااططيیة  ٬،  قائمة  على  في  االمجلس  االوططني  ااالتحادديي٬،  نقلة  ددستو رريیة  جوهھھھريیة  في  سيیاقق  ترسيیخ  االمماررسة  

  ااالنتخابب     بيین   االمجلس  االوططني  في  أأسلوبب  يیجمع   أأعضاء   ااختيیارر   ووتمكيین  ااإلماررااتيیيین  من   االسيیاسيیة االمشارركة
 ٥٦وواالتعيیيین  كمرحلة  أأوولى.

 
     ررقم   لالتحادد   االمجلس  ااألعلى   نص  قراارر    ٤فقد   ممث ٢۲٠۰٠۰٦لسنة   ااختيیارر   ططريیقة   تحديید   شأنن لي  في

  هھھھيیئة     قبل   من   اانتخابب  نصف  ااألعضاء   يیتم "     أأنن   ااألوولى   ماددتهھ   في   ااالتحادديي   االمجلس  االوططني ااإلماررااتت  في
  ااختيیارر     "يیتم   بأنن   االثانيیة   ماددتهھ   ووقضى  في   أأددنى"   كحد   إإماررةة   مضاعف  لممثلي  كل   مائة   بوااقع   تشكل اانتخابيیة

ددوولة  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة  االنصف  ااآلخر  من  ممثلي  كل  إإماررةة  عن  ططريیق  االحاكم"  إإنن  االتحولل  االذيي  شهھدتهھ  
في  مجالل  ااختيیارر  أأعضاء  االمجلس  االوططني  ااالتحادديي  لم  يیقف  عند  حد  فتح  االمجالل  أأمامم  ااإلماررااتيیيین  في  اانتخابب  
نصف  أأعضاء  االمجلس  ٬،  بل  اامتد  إإلى  فتح  االمجالل  أأمامم  تفعيیل  مشارركة  االمرأأةة  االسيیاسيیة  من  خاللل  إإتاحة  االفرصة  

  للدخولل  في  االهھيیئة  ااالنتخابيی شخص  من   ٦٦٨۸٨۸  ة  ٬،  حيیث  بلغ  االعددد  ااإلجمالي  ألعضاء  االهھيیئة  ااالنتخابيیةأأمامهھا
 اامرأأةة. ١۱١۱٨۸٩۹بيینهھم  

 
كانت  متوااضعة   ٢۲٠۰٠۰٦دديیسمبر   ٢۲٠۰-١۱٦ووعلى  االرغم  من  أأنن  االتجربة  ااالنتخابيیة  االتي  جرتت  في  االفترةة  

 االوططني   وومحدووددةة ٬، إإالّ أأنهھ يیمكن ااعتباررهھھھا كخطوةة إإيیجابيیة نحو مشارركة أأووسع لكافة االمجتمع في االمجلس
 
 

  باالنتخابب  في  االمجلس     ووااحدةة   اامرأأةة   ددخولل   ااالنتخاباتت  ااألوولى  تمخض  عنهھا   ووأأنن   خاصة ااالتحادديي  ٬،
االوططني ااالتحادديي ٬، وونظرااً إإلى تدني نسبة ااإلناثث االفائزااتت باالنتخابب٬، ووإإيیمانا من االحكومة بأهھھھميیة االمشارركة 

     تعيیيین   تم   فقد   للمرأأةة   االمجلس  االوططن ٨۸االسيیاسيیة   في  سيیدااتت  أأخريیاتت  في   االمرأأةة   تمثيیل   بلغت  نسبة   ووبذلك ،٬   ي
 .%٢۲٢۲٫٥االمجلس  االوططني  ااالتحادديي  

 
 

ووأأجرتت  ااإلماررااتت  في  دديیسمبر/كانونن  أأوولل  اانتخاباتت  تمثيیليیة  تشهھدهھھھا  االدوولة  منذ  تأسيیسهھا  قبل  ثالثة  عقودد٬،  
قد  ووذذلك  النتخابب  نصف  أأعضاء  االمجلس  االوططني  ااالتحادديي٬،  بعد  أأنن  كانن  يیتم  تعيیيین  أأعضائهھ  ااألرربعيین  بالكامل.  وو

ً بيینهھم  ٦٦٨۸٨۸ااقتصر  حق  ااالقترااعع  على     ااإلماررااتت  بمضاعف   ١۱١۱٩۹٠۰ناخبا   ااختيیاررهھھھم  من  قبل  حكامم   تم اامرأأةة٬،
تمثيیل كل إإماررةة في االمجلس ليیشكلواا هھھھيیئة ناخبيین يیحق ألفرااددهھھھا حصرااً حق االترشيیح وواالتصويیت. ووتقدمم للترشيیح 

  االمجلس   ً بيینهھم  ٤٣۳٨۸لعضويیة    ٦٣۳مرشحا   على   ااالنتخاباتت   أأجريیت   يیومم  اامرأأةة.   ااألوولى   بدأأتت   مرااحل٬، ثالثة
  ظظبي   ١۱٦/١۱٢۲   حيیث  تنافس  في  أأبو   ظظبي  وواالفجيیرةة٬، ً بيینهھم  ٩۹٩۹في  إإماررتي  أأبو   على  أأرربعة   ١۱٤مرشحا اامرأأةة

  ووجرتت     اامرأأةة.   ظظبي   أأبو   في   ااألرربعة   االفائزيین   بيین   ووجاء   مقعديین.   على   االفجيیرةة   االتنافس  في   ووجرىى مقاعد٬،

                                                           
 م.١٩٩٣وما بعدها, االمارات ,  ٢٣راجع هند عبد العزيز القامسي, املرأة يف االمارات حتديات التعليم والعمل واختاذ القرار, مجعية االجتماعيني, ص ٥٦
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ً في ددبي  ٧۷٧۷اررتي  ددبي  ووررأأسس  االخيیمة٬،  ووتنافس  فيیهھا  في  إإم ١۱٨۸/١۱٢۲االمرحلة  االثانيیة  من  ااالنتخاباتت  يیومم   مرشحا
سيیدااتت  على  ثالثة  مقاعد٬،   ٣۳مرشحاً بيینهھم  ٨۸٠۰اامرأأةة  على  أأرربعة  مقاعد٬،  بيینما  تنافس  في  ررأأسس  االخيیمة   ١۱٥بيینهھم  

في  إإماررااتت  االشاررقة   ٢۲٠۰/١۱٢۲ووفشلت  االنساء  في  االحصولل  على  أأيي  مقعد.  ووجرتت  االمرحلة  االثالثة  ووااألخيیرةة  في  
 ٩۹٧۷مقاعد٬،  كما  تنافس  في  االشاررقة   ٣۳مرشحاً بيینهھم اامرأأتانن على  ٢۲٤قويین٬،  ووتنافس  في  عجمانن  ووعجمانن  ووأأمم  اال
مرشحاً بيینهھم اامرأأةة ووااحدةة. ووفى أأعقابب اانتخابب  ٢۲٦اامرأأةة  على  مقعديین٬،  ووتنافس  في  أأمم  االقريین   ٢۲٧۷مرشحاً بيینهھم 

  جرىى  تعيیيین  االنصف  اا   االمجلس  ااالتحادديي٬،   االذيین  يیمثلونن  نصف  أأعضاء   االعشريین آلخر  في  االمجلس  ااألعضاء
 ٥٧۷.عضوااً من جانب حكامم ااإلماررااتت ٢۲٠۰ووعدددهھھھم  

 
 
     عامم   ططريیق   ٢۲٠۰١۱١۱ووفي   عن   ووااحدةة   ااختيیارر   ووتم   ااالتحادديي   االوططني   االمجلس   عضويیة   إإلى   نساء   ست ددخلت

 في  االمائة  . ١۱٧۷٫٥ااالنتخابب  ليیصل  االعددد  االى  سبع  نساء  ووبذلك  بلغت  االنسبة  
 
  

  ةة  في  االوظظائف  االعامة:أأتمثيیل  االمر  :  ثانيیا
 

  مكانة  مرموقة  في  االمجتمع  لقد     أأنن  تتبوأأ   االسيیاسيیة  لهھا ااستطاعت  االمرأأةة  ااإلماررااتيیة  ووبفضل  ددعم  االقيیاددةة
حيیث  ووصلت  إإلى  عددد  من  االمناصب  االقيیادديیة  االتي  تسهھم  من  خاللهھا  في  تقديیم  االرأأيي  وواالمشوررةة  ووااتخاذذ  االقراارر  .  

     في  عامم   حقائب  ووززاارريیة   أأرربع    ٢۲٠۰٠۰٨۸تولت  االمرأأةة   ااإلماررااتيیة   ددخلت  االمرأأةة   وو   في  االسلك  االدبلوماسي  ٬، أأيیضا
بوززااررةة  االخاررجيیة  ٬،  حيیث  تم  تعيیيین  سفيیرتانن  ٬،  إإحدااهھھھما  في  االسويید  ووااألخرىى  في  أأسبانيیا  ٬،  كما  توجد  اامرأأةة  ووااحدةة  

  وو(   ااألوولى٬،   ووززيیر  مفوضض  من  االدررجة   وو(٣۳بدررجة   سكرتيیر  ثاني٬،   سيیدااتت  بدررجة   سكرتيیر  ١۱٥)   بدررجة   سيیدةة (
 ثالث.

 
 

  في  االس    ااإلماررااتيیة   ددخلت  االمرأأةة   إإليیهھا  كما   تصل   أأعلى  ررتبة   االعميید لك  االعسكريي  وواالشرططي  حيیث  تعتبر  ررتبة
  في  منصب  ااألميین  االعامم  لمجلس  االوززررااء٬،  ووددخولل     تم  تعيیيین  اامرأأةة  ١۱٢۲بالقوااتت  االمسلحة٬،  أأضف  إإلى  ذذلك  فقد

 سيیدةة  في  عضويیة  مجالس  إإددااررةة  غرفف  االتجاررةة  وواالصناعة٬،  
 
 

%  م�ن  االوظ�ائف  االقيیادديی�ة  ٣۳٠۰ومي  ٬،م�ن  بيینهھ�ا  %  م�ن  ووظ�ائف  االقط�اع  االحك�٦٦مم.  تش�غل  االم�رأأةة  ٢۲٠۰١۱٠۰ففي  سنة  
%  ف��ي  ٦٠۰%  م��ن  أأعض��اء  االهھيیئ��ة  االتدرريیس��يیة  بجامع��ة  ااإلم��اررااتت٬،  وونح��و  ١۱٥االعليی��ا  االمرتبط��ة  باتخ��اذذ  االق��راارر٬،  وو

االوظائف  االفنيیة  االتي  تشمل  االط�ب  وواالت�درريیس  وواالص�يیدلة  وواالتم�ريیض٬،  إإل�ى  جان�ب  اانخرااططهھ�ا  ف�ي  ص�فوفف  االق�وااتت  
 جمارركك.االنظاميیة  بالقوااتت  االمسلحة  وواالشرططة  وواال

 

 

 

                                                           
 م.٢٠١٣وما بعدها, مجعية االجتماعيني,  ١٠٠مرأة يف االمارات, ص راجع جمموعة مؤلفني, الرؤية املستقبلية لل ٥٧
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  في  االوظظائف  االحكوميیة  االعليیا  حسب  االمؤسسة  وواالدررجة  ووفقا  لما  يیلي:  توززيیع  االنساء  )  ٢۲ررقم  (  وويیبيین  االجدوولل  االتالي

ووكيیل   االمؤسسـة
 ووززااررةة

ووكيیل  
 مساعد

ددررجة  
 خاصة

ددررجة  
١۱ 

ددررجة  
٢۲ 

ددررجة  
٣۳ 

  ددررجة

٤ 

 ٩۹٩۹٤٩۹ ٢۲٦٤٦ ٢۲٠۰٨۸ ١۱٠۰    ووززااررةة  االتربيیة  وواالتعليیم

 ٨۸٢۲٧۷ ٣۳٦٩۹ ٢۲٩۹٨۸ ٤٩۹  ١۱  ووززااررةة  االصحة

 ٢۲٧۷ ٦ ٨۸ ١۱ ١۱ ١۱  ووززااررةة  االثقافة  وواالشبابب  ووتنميیة  االمجتمع

 ٧۷ ٦ ٤     ووززااررةة  االدااخليیة

 ٢۲٩۹ ٨۸ ٣۳٢۲ ٢۲٠۰    ووززااررةة  ااألشغالل  االعامة

 ٢۲٦ ٢۲٣۳ ٤ ٧۷    ووززااررةة  االبيیئة  وواالميیاهه

 ٢۲ ٢۲ ١۱ ١۱  ١۱  االهھيیئة  االوططنيیة  للموااصالتت

 ٣۳٠۰ ٩۹ ٣۳ ٤    ووززااررةة  االخاررجيیة

 ٢۲٤ ١۱٩۹ ٩۹ ٣۳    ووززااررةة  االعدلل

 ٦٦ ١۱٨۸ ٥٨۸ ٤١۱ ١۱   ووززااررةة  االعمل

 ١۱٥ ٢۲١۱ ١۱٧۷ ١۱١۱ ٥ ١۱  ووززااررةة  االماليیة  وواالصناعة

 ٥ ١۱١۱ ٨۸ ١۱١۱  ١۱  دديیواانن  االخدمة  االمدنيیة

 ١۱٢۲ ١۱٠۰ ٦     ووززااررةة  ااالقتصادد  قطاعع  االتخطيیط

 ١۱٥ ٤ ١۱٣۳ ٨۸    ووززااررةة  ااالقتصادد  قطاعع  ااالقتصادد
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 ٣۳ ٤ ٤ ١۱    ووززااررةة  االطاقة

  ٣۳      ررئاسة  مجلس  االوززررااء

 ١۱٩۹ ١۱      الميیة  ووااألووقاففاالهھيیئة  االعامة  للشؤوونن  ااإلس

   ١۱     ووززااررةة  تطويیر  االقطاعع  االحكومي

 ٢۲  ١۱     دداائرةة  االتشريیفاتت  وواالضيیافة

ووززااررةة  االدوولة  لشؤوونن  االمجلس  االوططني  
 ٣۳    ١۱   ااالتحادديي

 ٨۸ ٨۸ ٥ ٢۲    ووززااررةة  االتعليیم  االعالي  وواالبحث  االعلمي

 ١۱٢۲٢۲ ٥٩۹ ٧۷٤ ٤٧۷ ١۱٢۲   ووززااررةة  االشؤوونن  ااالجتماعيیة

 ١۱٧۷ ١۱١۱ ١۱١۱     عالمماالمجلس  االوططني  لإل

 ٣۳      ١۱ ووززيیر  االدوولة  لشؤوونن  مجلس  االوززررااء

 ١۱١۱٢۲١۱٣۳ ٣۳٢۲٣۳٨۸ ٧۷٦٥ ٢۲١۱٦ ٢۲٠۰ ٥ ١۱ ااإلجمالي

  ٢۲٠۰٠۰٧۷إإبريیل    ١۱٥  –االمصدرر:  دديیواانن  االخدمة  االمدنيیة  

كما  تشارركك  االمرأأةة  ااإلماررااتيیة  في  تمثيیل  ددوولة  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة  في  بعض  االمنظماتت  االدووليیة  مثل  
  االمتحدةة   لليیونيیسكو٬،  ووعضويیة    برنامج  ااألمم   االتابعة   وواالعلومم  وواالثقافة   للتربيیة   االوططنيیة ااإلنمائي  ووصندووقق  االلجنة

  االمجلس  ااإلدداارريي  للميیثاقق  االعالمي  لألمم  االمتحدةة٬،  كما  ددخلت  في  منظمة  االتجاررةة  االدووليیة.
  

  
ا  إإنن  االوظظائف  االقيیادديیة  االسابقة  هھھھي  على  سبيیل  االمثالل  ال  االحصر  فهھناكك  مناصب  قيیادديیة  عديیدةة  ووصلت  إإليیهھ
  ما  أأخذنا  في  ااالعتبارر  االوظظائف  ااإلدداارريیة  االتي  تتوالهھھھا  ااإلماررااتيیة  في  االمؤسساتت  االحكوميیة   االمرأأةة  ااإلماررااتيیة  إإذذاا

.  ووالبد  من  ااإلشاررةة  هھھھنا  إإلى  تجربة  إإماررةة  االشاررقة  في  مجالل  تفعيیل  لخاصة  على  مستوىى  كل  إإماررةة  على  حدةةوواا
  ٥٨۸.  ماررةة  االشاررقة  على  سبع  سيیدااتتاالمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  ٬،  حيیث  يیضم  االمجلس  ااالستشارريي  إل

 
                                                           

ومـا بعــدها ,مكتبــة القــانون واالقتصــاد, الريــاض,   ٢٣٣راجـع  وســيم حســام الــدين األمحــد, حقــوق املـرأة والطفــل يف ضــوء التشــريعات و األنظمــة  اخلليجيــة, ٥٨
 م.  ٢٠١٥
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تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي:  :ثالثا  

٬،  تم  تعيیيین  ٢۲٠۰٠۰٨۸ماررسس   ٢۲٦بموجب  مرسومم  أأصدررهه  االشيیخ  خليیفة  بن  ززاايید  آآلل  نهھيیانن  ررئيیس  ددوولة  ااالماررااتت  في  
تت  قد  اامرأأةة    في  ووظظيیفة  قاضض  اابتداائي  على  االفئة  االثالثة  بداائرةة  االقضاء  في  أأبو  ظظبي  بعد  أأنن  كانت  ددوولة  ااالمارراا

 .ووكيیلتي  نيیابة  للعمل  بداائرةة  االقضاء  في  إإماررةة  أأبو  ظظبي ٢۲٠۰٠۰٧۷عيینت  في  نهھايیة  عامم  
 

تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:  :رراابعا  

انن  هھھھناكك  أأرربع  ووززيیرااتت:  من  مقعديین  إإلى  أأرربعة  مقاعد  فك ٢۲٠۰٠۰٨۸في  مجلس  االوززررااء  في  االعامم  ااررتفع  تمثيیل  االمرأأةة  
إإلى  االشيیخة  لبنى  االقاسمي٬،  ليیرتفع  بذلك   صب    ووززيیرتي  ددوولة  باإلضافة  ؤوونن  ااالجتماعيیة٬،  وواامرااتيین  لمنللش ووززيیرةة

٥٩۹.ووززيیرااً  ٢۲٢۲عددد  االوززيیرااتت  في  االحكومة  ااالتحادديیة  إإلى  أأرربع  من  أأصل    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           
 .م٢٠١٥,  جملة آراء حول اخلليج,احلقوق السياسية للمرأة يف اإلماراتمقال بعنوان   ,بشري أبو القراياراجع  ٥٩
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سساالفصل  االسادد  

ةة  في  ددوولة  قطرأأللمر  االتمكيین  االسيیاسي    
 

 تمهھيید:

وواالوااجب�اتت  االعام�ة٬،  ددوونن  تميیيی�ز  بيی�نهھم   يینص  االدستورر  االقطريي  االداائم  على  أأنن  االناس  متس�اوووونن  ف�ي  االحق�وق        
 بسبب  االعنصر  أأوو  االجنس  أأوو  االديین.

 
ووإإنطالقاً من هھھھذاا االثابت االدستورريي٬، االمستمد بدووررهه من مباددئئ االشريیعة ااإلسالميیة االسمحاء٬، وومن توجيیهھاتت       

ع�اوونن  م�ع  حضرةة  صاحب  االسمو  االشيیخ  حمد  بن  خليیفة  آآلل  ثاني  أأميیر  االبالدد  االمفدى٬،  فقد  ووضعت  ددوول�ة  قط�ر٬،  ووبالت
ش�املة  للنهھ�وض  بوااق�ع  االم�رأأةة  االقطريی�ة    االيیونيیفيیم  (صندووق  ااألم�م  االمتح�دةة  ااإلنم�ائي  للم�رأأةة)٬،  ااس�ترااتيیجيیة  ووطنيی�ة

 على  كافة  ااألصعدةة.

 
وويیتضح  االتوجهھ  نحو  تعزيیز  مكانة  ووددوورر  االمرأأةة  االقطريیة  في  االحقل  االسيیاس�ي  م�ن  خ�اللل  ع�ددد  م�ن  االمب�اددررااتت        

االماضيیة  لتمكيین  االمرااةة  من  االقيیامم  ب�دووررهھھھا  ك�امال  ف�ي  مختل�ف  االميی�ادديین  االبرلمانيی�ة  االتي أأُتخذتت في االسنوااتت االقليیلة 
وواالسيیاس��يیة  ووتوفيیراالت��داابيیر  ووااآلليی��اتت  االكفيیل��ة  بتمكيینهھ��ا  م��ن  االمش��ارركة  ف��ي  مج��الس  إإددااررااتت  ااألجهھ��زةة  االحكوميی��ة  

 وواالخاصة  وواالمشتركة.

 
اانتخاباتت  االمجلس  االبلديي  ف�ي  م�اررس  /   ووقد  ددخل  هھھھذاا  االتوجهھ  حيیز  االتطبيیق  عندما  شارركت  االمرأأةة  االقطريیة  في      

 كناخبة  وومرشحة٬،  ووهھھھي  أأوولل  اانتخاباتت  شعبيیة  في  تارريیخ  قطر. ١۱٩۹٩۹٩۹آآذذاارر  من  عامم  

 
%  م�نهھن  بالفع�ل  ف�ي  عمليی�ة  ااالقت�رااع.   ٤٢۲٫٧۷%٬،  ش�اررك   ٤٣۳٫٨۸ووشكلت  نسبة  االمسجالتت  في  االق�واائم  ااالنتخابيی�ة  

االمنتخب  فقد  حصلت  إإح�دى  االمرش�حاتت  كما  ترشحت  ست  سيیدااتت٬،  ووررغم  عدمم  فوزز  االمرأأةة  بأيي  مقعد  في  االمجلس  
ف�اززتت  إإح�دى  االس�يیدااتت   ٢۲٠۰٠۰٣۳%  م�ن  ااألص�وااتت  ف�ي  دداائرتهھ�ا  ااالنتخابيی�ة.  ووف�ي  إإنتخاب�اتت  ع�امم   ٣۳٤٫٥على  نس�بة  

%  م�ن  حج�م  ق�وةة  االعم�ل  االموااطن�ة٬،  ووق�د  تول�ت  مناص�ب  مهھم�ة  ف�ي   ٢۲٥بالتزكيیة.  ووتمثل  االم�رأأةة  االقطريی�ة  االعامل�ة  
شيیخة  أأحمد  االمحمودد  بمنصب  ووززيیرةة  االتربيیة  وواالتعل�يیم٬،  وواال�دكتوررةة  مؤسساتت  االدوولة  كانن  من  أأبرززهھھھا  تعيیيین  االسيیدةة  

 ٦٠۰شيیخة  االمسند  ررئيیسة  جامعة  قطر.

                                                           
 يف املنطقة العربية ءاإلجتماع  الثاين لفريق العمل املشرتك بني الوكاالت واخلربا  , إحصاءات النوع االجتماعي, ظبية البوعينني   ,سعود الشمريراجع  ٦٠ 

 ) .٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر ١٤-١٢(بريوت٬،  حول النوع اإلجتماعي
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     للتوظظيیف   ووبالنسبة   ررقم   ااألميیريي   االمرسومم    ٩۹يیتولى   االمرأأةة   ١۱٩۹٦٧۷لسنة   عمل   تنظيیم   لهھ   االمعدلة وواالقواانيین

ل  في  ااألجر  عن  االعمل  ذذيي  االقطريیة  في  االوظظيیفة  االعامة٬،  إإذذ  يینص  هھھھذاا  االتشريیع  على  أأنن  االمرأأةة  تتساووىى  مع  االرج
االقيیمة  االمتساوويیة  ددوونن  تفرقة  بسبب  االجنس  أأوو  االلونن٬،  ووتسريي  االمباددئئ  ذذااتهھا  على  االتعيیيین  وواالترقيیة٬،  وومنح  مكاسب  

 االعمل  وواالضمانن  ااالجتماعي.

 
%  منهھن   ٤٣۳٫٥%  من  إإجمالي  قوةة  االعمل٬،   ٢۲٥) ١۱٩۹٩۹٩۹ووتمثل  االمرأأةة  االقطريیة  حسب  إإحصائيیاتت  (ماررسس  /  آآذذاارر  

 ي.في  االقطاعع  االحكوم

 
ووفي  إإططارر  االتشريیعاتت  االمنظمة  للعمل  في  االقطاعع  االخاصص  وواالمشتركك٬،  نصت  االقواانيین  على  منح  االمرأأةة  شهھريین  

 إإجاززةة برااتب كامل عند االوالددةة٬، إإضافة لمنحهھا ساعتيین ررضاعة يیوميیاً لمدةة سنة.

 
  االتعليیم

     للتعليیم   االسنوااتت  ووبالنسبة   االمدااررسس  وواالجامعاتت  في   ااإلناثث  االملتحقاتت  في   بعد  ااررتفعت  نسبة   االماضيیة االقليیلة
  االمزيید  من  فرصص  االعمل  في     لهھا   ااألمر  االذيي  هھھھيیأ   االمرأأةة٬،   أأمامم   االعالي  االمتنوعة   االمزيید  من  فرصص  االتعليیم إإتاحة

 مجاالتت  جديیدةة.

 
فعلى  سبيیل  االمثال  ال  االحصر  هھھھناكك  حضورر  ووااضح  للطالباتت  في  تخصصاتت  االتعل�يیم  االفن�ي  ف�ي  كليی�ة  قط�ر  االتقنيی�ة  

االتكنولوجيی��ا  وومعلوم��اتت  االحاس��ب٬،  نظ��م  االمعلوم��اتت  االجغراافيی��ة٬،  االكيیميی��اء   االتابع��ة  لجامع��ة  قط��ر  ف��ي  تخصص��اتت
 االتطبيیقيیة٬،  وواالبيیولوجيیا  االتطبيیقيیة.

 
ووقد  أأنشأتت  ووززااررةة  االتربيیة  وواالتعل�يیم  االع�الي  مدررس�تيین  علميیت�يین  نم�وذذجيیتيین  إإح�دااهھھھما  للبن�يین  ووأأخ�رىى  للبن�اتت  تأكيی�داا  

نن  االمدررس�تانن  عل�ى  تهھيیئ�ة  االج�و  االعلم�ي  االمناس�ب  لمبدأأ  االمساووااةة  بيین  االجنسيین  في  فرصص  االتعل�يیم٬،  ووق�د  عمل�ت  هھھھات�ا
 للطالبب  االمتفوقيین٬،  وواالهھاددفف  إإلى  تنميیة  أأساليیب  االتفكيیر  االمنهھجي.

 
ووفي  ااإلططارر  نفسهھ  أأع�دتت  ووززااررةة  االتربيی�ة  وواالتعل�يیم  بالتع�اوونن  م�ع  ووززااررةة  ش�ؤوونن  االخدم�ة  االمدنيی�ة  ووااإلس�كانن  (ووززااررةة  

لس  االوززااررةة٬،  برنامجا  يیهھدفف  إإلى  حل  مشكلة  االفائض  االعمل وواالشؤوونن ااالجتماعيیة حاليیاً)٬، ووبناًء على قراارر من مج
من  االخريیجاتت  االقطريیاتت  في  االتخصصاتت  االزاائدةة  عن  االحاجة  ووذذلك  م�ن  خ�الل  برن�امج  ت�درريیبي  لت�أهھھھيیلهھن  للعم�ل  

 كمدررساتت  في  االمرحلة  ااالبتداائيیة.
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عهھ�د  االش�قب  ووكليی�ة  كما أأنشأ أأيیضاً عددد من االمعاهھھھد وواالكليیاتت االتابعة للقطاعع االخاصص وواالموجهھة للمرأأةة فقط٬، مثل م

االشقب  للفنونن  وواالتصميیم  وواالتي  صاررتت  في  ما  بعد  جامعة  فرجيینيیا  كومنولث  االتابعة  لمؤسسة  قطر  للتربيیة  وواالعلومم  
 تنميیة  االمجتمع.وو

 
تعد  مشارركة  االمرأأةة  االقطريیة  في  االقوىى  االعاملة  أأحد  االمؤشرااتت  االهھامة  وواالداالة  على  تحسُّن  ووفي  االمجالل  ااالقتصادديي  
ر  أأددووااررهھھھا  في  االمجتمع  م�ن  ااألددوواارر  االتقليیديی�ة  (كاإلنج�اب٬،  إإددااررةة  ش�ؤوونن  االمن�زلل٬،  ررعايی�ة  ووضعهھا  ااالجتماعي  ووتغيی

ااألطف���الل)  إإل���ى  ااألددوواارر  االحديیث���ة  (االخ���رووج  إإل���ى  ميی���داانن  االعم���ل  ووم���ا  يیمنح���ه  م���ن  ااس���تقاللل  ااقتص���ادديي  وومش���ارركة  
 ٦١۱ااجتماعيیة).

 
ااالس�تثمارريیة  للس�يیدااتت   ووفي  إإطارر  تنامي  حضورر  االمرأأةة  االقطريیة  في  االمجالل  ااالقتص�ادديي  أأنش�ئت  االش�ركة  االقطريی�ة

قط�ر.    بدعم  مباشر  من  سمو  االشيیخة  موززاا  بنت  ناصر٬،  حرمم  سمو  أأميی�ر  ددوول�ة ١۱٩۹٩۹٨۸في  إإبريیل  /  نيیسانن  من  عامم  
ووتسعى  االشركة  لفتح  االمجالل  أأمامم  االمرأأةة  االقطريی�ة  م�ن  أأج�ل  ااالط�العع  عل�ى  مختل�ف  االمج�االتت  االمت�وفرةة  لتوظيی�ف  

ابع�ة شخص�يیاً ووبمس�اعدةة فريی�ق متخص�ص م�ن ذذوويي االخب�رةة ووااستثمارر  االمدخرااتت٬،  مما  يیتيیح  لهھ�ا  ااالس�تثمارر  وواالمت
 وواالكفاءةة إلددااررةة ااالستثماررااتت االمتوفرةة محليیاً ووعالميیاً.

 
ووال  يیوجد  في  االتشريیع  االقطريي  ما  يیحولل  ددوونن  ملكيیة  االمرأأةة  لألررااضي  ووغيیرهھھھا  من  أأشكالل  االملكيی�ة  بن�اء  عل�ى  مب�دأأ  

 إلس������������الميیة.االذم������������ة  االماليی������������ة  االمس������������تقلة  للم������������رأأةة  االت������������ي  نظم������������ت  أأحكامهھ������������ا  االش������������ريیعة  اا
ف�ي  مج�الل  ووتقومم  االمؤسساتت  االماليیة  في  االدوولة  بتقديیم  خدماتهھا  على  قدمم  االمساووااةة  ددوونن  تفرقة  بس�بب  االج�نس  س�وااء  

 ااالئتمانن  أأوو  ااالقترااضض.

 
تشاررك  االمرأأةة  االقطريیة  بشكل  فعالل  في  عددد  من  االجمعيیاتت  ااألهھھھليیة  سيیما  االت�ي  تعم�ل  لى  االعمل  االتطوعي  إإووبالنسبة  

ومم  هھھھذه  االجمعيیاتت  بدوورر  هھھھ�امم  ف�ي  االنهھ�وضض  ب�المرأأةة  ف�ي  االمجتم�ع  م�ن  خ�اللل  اال�دووررااتت  في  مجالل  خدمة  ااألسرةة.  ووتق
 االتدرريیبيیة  وواالمحاضرااتت  ووغيیرهھھھا٬،  كما  تسجل  حضورراا  باررززاا  في  مجالل  االعمل  االتطوعي.

 
ووتلعب االجمعيیاتت ااألهھھھليیة ددووررااً مهھماً في نشر االوعي بأهھھھميیة مش�ارركة االم�رأأةة بص�وررةة فاعل�ة ف�ي االمجتم�ع٬، وولع�ل 

االم�رأأةة  ب�يین  ”هھھھ�ذه  ااإلط�ارر  يیكم�ن  ف�ي  عق�د  دداارر  تنميی�ة  ااألس�رةة  للم�ؤتمر  ااألوولل  للم�رأأةة  تح�ت  عن�وااننأأبرزز  إإنج�ازز  ف�ي  
 ووطنيی��ة  ووددووليی��ة  الفت��ة. برعايی��ة  س��مو  االش��يیخة  م��وززاا  بن��ت  ناص��ر٬،  حيی��ث  ش��هھد  مش��ارركة” ااألس��رةة  ووس��وق  االعم��ل

 
ان�ب  االرج�ل٬،  تسجل االصحافة االقطريیة حضوررااً قويیاً للمرأأةة االتي أأصبحت تدلي برأأيیهھ�ا إإل�ى جووفي  مجالل  ااالعالمم  

حولل  مختلف  قضايیا  االمجتمع  ووتطلعاته٬،  ووشهھد  قسم  ااإلعالمم  في  كليی�ة  ااإلنس�انيیاتت  ف�ي  جامع�ة  قط�ر  تخ�ريیج  االعديی�د  

                                                           
 .م٢٠٠٧صدارات اجمللس االعلى لشؤون األسرة, راجع جمموعة مؤلفني , املرأة القطرية, من إ ٦١
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من  االطالباتت  االلوااتي  إإنضممن  لألسرةة  االصحافيیة  في  قط�ر،  ووهنال�ك  إإقب�ال  متزاايی�د  عل�ى  ه�ذاا  االن�وع  م�ن  االدررااس�ة،  
 للمرأأةة  االقطريیة  في  ووسائل  ااإلعالمم  االمختلفة. مما يیؤشر إإلى أأنن االسنوااتت االمقبلة ستشهھد حضوررااً متميیزااً 

 

 

لى  االمبحثيیيین  االتاليیيین:إإقسم  هھھھذاا  االفصل  وويی  

في  ددوولة  قطر    للمرأأةة  االمبحث  ااالوولل  :االمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي  

 االمبحث  االثاني:  االوااقع  االعملي
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 االمبحث  ااالوولل

في  ددوولة  قطر  ةةأأللمراالمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    

 

في  االدستورر  االقطريي:    :ووالأأ  

حققت ددوولة قطر خاللل فترةة ال تتجاووزز مدتهھا جيیالً ووااحدااً تحوالً ااجتماعيیاً ووااقتصادديیا ًمتميیزااً ٬، ووتق�دمت        
االت�ي   ٥٧۷ددوول�ة  عل�ى  ددليی�ل  االتنميی�ة  االبش�ريیة  مقاررن�هھ  بالمرتب�ة   ١۱٧۷٩۹ب�يین   ٣۳٤إإلى  االمرتبة   ٢۲٠۰٠۰٨۸قطر  بحلولل  عامم  
د من االزمن. كما حققت ددوولة قطر تطوررااً كبيیرااً في نف�س االفت�رةة بالنس�بة للنهھ�وضض بوض�ع االم�رأأةة. شغلتهھا  قبل  عق

 :٢۲٠۰٠۰٩۹-٢۲٠۰٠۰٤ووتتمثل  أأهھھھم  ااإلنجاززااتت  االعامة  في  االفترةة  من  
 

 االمباددىىء  ااالساسيیة  االوااررددةة  في  االدستورر:هھھھم  أأمن  ٬،    وو٢۲٠۰٠۰٤صدوورر  االدستورر  االداائم  لدوولة  قطر  في  عامم  
 
 

 عماتت  االعدلل  ووااإلحسانن  وواالحريیة  وواالمساووااةة  وومكاررمم  ااألخالقق.يیقومم  االمجتمع  االقطريي  على  دد 
 

 .كفالة  االدوولة  لتكافؤ  االفرصص  للموااططنيین 
 

   بحمايیتهھا     االقانونن  االوسائل  االكفيیلة   االديین  ووااألخالقق  ووحب  االوططن  وويینظم   ااساسس  االمجتمع  قواامهھا ااالسرةة
 لهھا.ووتدعيیم  كيیانهھا  ووتقويیة  أأووااصرهھھھا  وواالحفاظظ  على  ااألمومة  وواالطفولة  وواالشيیخوخة  في  ظظ

 
 االمساووااةة  بيین  االموااططنيین  في  االحقوقق  وواالوااجباتت  االعامة. 

 
 .االمساووااةة  أأمامم  االقانونن  ال  تميیيیز  بيینهھم  في  ذذلك  بسبب  االجنس  أأوو  ااالصل  أأوو  االلغة  أأوو  االديین 

 
 .(االترشيیح  ووااالنتخابب)  االمساووااةة  في  االحقوقق  االسيیاسيیة 

 

في  االتشريیعاتت  االقطريیة:  :ثانيیا  

ريیعاتت  في  جميیع  االمجالتت٬،  ووتعزيیز  حقوقق  االمرأأةة  من  خاللل  تنقيیة  االقواانيین  ااالستمراارر  في  تطويیر  االتشتم           
 من االنصوصص االتي تتضمن تميیيیزااً ضد االمرأأةة. وومن أأهھھھم ااألحكامم االتي صدررتت في هھھھذهه االفترةة:

 

 :)٣۳٨۸قانونن  االجنسيیة  االقطريي    ررقم  (    -١۱

                    عامم   ااكتسابب  ٢۲٠۰٠۰٥االصاددرر   شرووطط   وو   االقطريیونن   موااددهه   تتناوولل   أأهھھھم   وواالذيي   وومن االجنسيیة
االمالحظاتت  على  هھھھذاا  االقانونن  عدمم  نصهھ  على  منح  االجنسيیة  االقطريیة  ألبناء  االموااططنة  االقطريیة  االمتزووجة  من  أأجنبي  
  االقانونن  ررقم     ألحكامم   االتي  تتزووجج  من  قطريي  ووفقا   االعادديیة  في  قطر.في  حيین  إإنن  غيیر  االقطريیة   كانت  إإقامتهھا إإذذاا

)٢۲١۱     لسنة   االجانب ١۱٩۹٨۸٩۹)   من   االزووااجج   تنظيیم   االقطريیة   بشأنن   االجنسيیة   كسب   في   ررغبت   إإذذاا   قطريیة تصبح
).كما  إإنن  هھھھذاا  االقانونن  يیسمح  بالتجنس  وو  حصولل  أأبناءهھھھا  االقصر  على  االجنسيیة  االقطريیة  االماددةة  ررقم   ٨۸(          االماددةة
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أأنن  االزووجة  االتي  تكتسب  االجنسيیة  االقطريیة  بحكم  االزووااجج  ال  تفقدهھھھا  عند   )تنص  على   ٩۹االماددةة  ررقم  (  وو  أأنن )٬، ٤( 
)   ١۱٠۰لحيیاةة  االزووجيیة  إإال  إإذذاا  ااسترددتت  جنسيیتهھا  ااألصليیة  أأوو  ااكتسبت  جنسيیة  ددوولة  أأخرىى.  أأما  االماددةة  ررقم  (  اانتهھاء  اا

فتنص  على  أأنن  االمرأأةة  االقطريیة  ال  تفقد  جنسيیتهھا  في  حالة  ززووااجهھا  من  غيیر  قطريي٬،  إإال  ااذذاا  ثبت  ااكتسابهھا  جنسيیة  
 .ززووجهھا

 

 ).٢۲١۱قانونن  تنظيیم  االزووااجج  من  ااالجانب  ررقم  (  -٢۲

                    ووززااررةة  ١۱٩۹٨۸٩۹صدرر  عامم   االقطريي  ووذذلك  بمواافقة   االقطريي  وو  غيیر   االزووااجج  بيین   بهھدفف  إإلى  تنظيیم مم
االدااخليیة  على  االزووااجج  ووفق  شرووطط  خاصة.  كما  يیهھدفف  إإلى  حمايیة  حقوقق  االمرأأةة  وو  ررعايیتهھا  في  حالة  ززووااجهھا  بغيیر  

ألبناء  من  هھھھذاا  )  على  منح  اا ٦(  قطريي  وو  توفى  عنهھا  أأوو  هھھھجرهھھھا  وو  غاددرر  االبالدد  بصفة  حيیث  نصت  االماددةة  ررقم
  وو  منح  ااألبناء  االقصر  ووثائق  سفر  قطريیة  وو  معاملتهھم     بقيیت  ااألمم  على  ااألررااضي  االقطريیة٬، االزووااجج  إإقامة  ططالما
معاملة  االقطريیيین  بالنسبة  للتعليیم  وو  االعالجج  االطبي  وو  االعمل٬،  إإضافة  إإلى  أأوولويیة  حصولل  االبالغيین  على  االجنسيیة.  

مشكلة  لألبناء  االبالغيین  ممن  ليیس  لديیهھم  جنسيیة  أأخرىى٬،  كما  أأنن  خامسا:  االقانونن  على  منح  ااألبناء  االجنسيیة  وويیشكل  
ااألبناء  االبالغيین  االذيین  يیملكونن  جنسيیاتت  أأخرىى  يیعاملونن  كأجانب  ووخاصة  في  إإجرااءااتت  ااإلقامة  وو  االتعليیم  وو  االصحة  

   .وو  ااإلسكانن  وو  االعمل

 

  :) ١۱٢۲قانونن  تنظيیم  االمجلس  االبلديي  االمركزيي  ررقم  (    -٣۳

  اا               تنظيیم   قانونن   صدرر   عامم   االمركزيي    ١۱٩۹٩۹٨۸لمجلس  االبلديي )     االماددتيین   تبيین   وو   ٣۳مم   أأحكامم   ٬٥،   وو (
االتامة  بيین  االمرأأةة  وو  االرجل   مم  بنظامم  اانتخابب  أأعضاء  االمجلس  ضمانن  االمساووااةة١۱٩۹٩۹٨۸)  لسنة   ١۱٧۷االمرسومم  ررقم  (  

 في  حق  ااالنتخابب  وو  االترشيیح  لعضويیة  االمجلس  االبلديي.

  للقانونن  )  مكفولل  ل            كل  قطريي  أأوو  قطريیة  تتوفر  فيیهھ  االشرووطط  االمطلوبة  النتخابب  ووحق  ااالنتخابب  (  ططبقا
مم   ١۱٩۹٩۹٨۸لسنة   ١۱٧۷)  من  االفصل  ااألوولل  للمرسومم  ااألميیريي  ررقم   ١۱أأعضاء االمجلس االبلديي االمركزيي ووفقاً للماددةة ( 

  ااالنتخابي  بنفسهھ  في  االداائرةة     ووعلى  كل  ناخب  أأنن  يیباشر  حقهھ   اانتخابب  أأعضاء  االمجلس  االبلديي  االمركزيي. لنظامم
 تابع  لهھا.ااالنتخابيیة  اال

وويیش��ترطط  ف��ي  االناخ��ب  (  ررج��ال  ااوو  اام��رااةة)  أأنن  تك��ونن  جنس��يیتهھ  ااألص��ليیة  قطريی��ة٬،  أأوو  يیك��ونن  ق��د  مض��ى  عل��ى  ااكتس��ابهھ  
االجنسيیة  االقطريیة  خمس  عشرةة  سنة  على  ااألقل.وو  أأنن  يیكونن  قد  بلغ  من  االعمر  ثماني  عشرةة  سنة  ميیالدديیة.وو  أأال  يیكونن  

يیك�ن ق�د رردد إإليی�هھ ااعتب�اررهه.ووأأنن يیك�ونن مقيیم�اً إإقام�ة  قد  سبق  االحكم  عليیة  في  جريیمة  مخلة  بالشرفف  أأوو  ااألمانة٬،  ما  ل�م
فعليیة  في  اال�داائرةة  ااالنتخابيی�ة  االت�ي  سيیباش�ر  فيیهھ�ا  ح�ق  ااالنتخ�ابب.  ووأأال  يیك�ونن  م�ن  االع�امليین  ف�ي  االق�وااتت  االمس�لحة  أأوو  

   االشرططة.

وويیشترطط  ف�ي    االمرش�ـح(  ررج�ال  ااوو  اام�رااةة):أأنن  تك�ونن  جنس�يیتهھ  قطريی�ة٬،  وويیج�ب  ف�يیمن  ااكتس�ب  االجنس�يیة  االقطريی�ة  أأنن  
لدهه  من  موااليید  ددوولة  قطر.وو  أأنن  يیكونن  قد  بلغ  من  االعمر  ثالثيین  سنة  ميیالدديی�ة.وو  أأنن  يیجيی�د  االق�رااءةة  وواالكتاب�ة.وو  يیكونن  وواا

أأنن  يیكونن  من  االمشهھودد  لهھم  بالكفاءةة  ووااألمانة.وو  أأال  يیكونن  قد  سبق  االحكم  عليیهھ  فى  جريیمة  مخلة  بالشرفف  ووااألمان�ة  ٬،  
ن  فى  االداائرةة  االتي  يیرشح  نفسهھ  فيیهھا٬،  وول�هھ  مح�ل  إإقام�ة  مالم  يیكن  قد  رردد  إإليیهھ  ااعتباررهه.وو  أأنن  يیكونن  مقيیداا  بجدوولل  االناخبيی

 .دداائم  فى  حدووددهھھھا  .وو  أأال  يیكونن  من  االعامليین  فى  ووززااررةة  االدفاعع  أأوو  االدااخليیة  أأوو  أأيي  جهھة  عسكريیة  أأخرىى
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٬،     وو  يیدلل  هھھھذاا    االقانونن  على  ااالتجاهه  اااليیجابي  نحو  إإفساحح  االمجالل  أأمامم  االمرأأةة  للمشارركة  االشعبيیة  اانتخابا  ووترشيیحا
 كخطوةة  ممهھدةة    وواالحجر  ااالساسس  لالنتخاباتت  االبرلمانيیة  االقاددمة.  كما  يینظر  إإليیهھ

 

ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:في    :ثالثا  

  االسبع  االر                         االمتحدةة   وومنهھاصاددقت  قطر  على  أأرربعة  من  ااتفاقيیاتت  ااألمم :  ئيیسيیة  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن,
)     االعنصريي"   االتميیيیز   أأشكالل   جميیع   على   االقضاء   وو"ااتفاقيی١۱٩۹٧۷٦"ااتفاقيیة   من  ),   ووغيیرهه   االتعذيیب   مناهھھھضة ة

)     االمهھيینة"   أأوو   االالإإنسانيیة   أأوو   االقاسيیة   االعقوبة   أأوو   أأشكالل  ٢۲٠۰٠۰٠۰ضرووبب  االمعاملة   على  جميیع   االقضاء ),"ااتفاقيیة
 .)  ٢۲٠۰٠۰٩۹االتميیيیز  ضد  االمرأأةة"  (

صاددقت  قطر  كذلك  على  خمس  من  ااتفاقيیاتت  منظمة  االعمل  االدووليیة  االثماني  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن٬،  ووهھھھي:                    
)  بشأنن  منع  االتميیيیز  في  االعم�ل  ١۱١۱١۱),  وو"ااالتفاقيیة  ررقم  (١۱٩۹٩۹٨۸)  االمتعلقة  بالعمل  ااإلجبارريي"  (٢۲٩۹تفاقيیة  ررقم  ("ااال

  .)١۱٩۹٧۷٦ووشغل  االوظظائف"  (

(أأ)  ألنهھ��ا      ٢۲تحفظ�ت  ددوول��ة  قط��ر  عل��ى  ااتفاقيی��ة  االقض��اء  عل��ى  جميی��ع  أأش��كالل  االتميیيی��ز  ض��د  االم��رأأةة:  االم��اددةة                            
٬،  ألنهھا  تتعاررضض  مع  قانونن  االجنسيیة  االقطريیة.  االم�اددةة  ٢۲االفقرةة    ٩۹رر.  االماددةة  من  االدستو  ٨۸تتعاررضض    مع  أأحكامم  االماددةة  

٬،  لمخالفتهھ���ا  أأحك���امم  ق���انونن  ااألس���رةة  ٤االفق���رةة    ٬١۱٥،  لمخالفتهھ���ا  أأحك���امم  االش���ريیعة  ااإلس���الميیة.  االم���اددةة  ١۱االفق���رةة    ١۱٥
  ٬١۱،  االفق�رةة  ١۱٦(أأ)  وو  (ج)  لمخالفتهھ�ا  أأحك�امم  االش�ريیعة  ااإلس�الميیة.  االم�اددةة    ٬١۱،  االفق�رةة  ١۱٦ووااألعرااف  االس�ائدةة.  االم�اددةة  

 ةة.(وو)٬،  لمخالفتهھا  أأحكامم  االشريیعة  ااإلسالميیة  ووقانونن  ااألسر
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 االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

 

  للمناصب  االقيیادديیة  حيیث  نصت  االرؤؤيیة  االشاملة  للتنميیة  (ررؤؤيیة   تتبنى  ددوولة  قطر  سيیاساتت  ددااعمة  لوصولل  االمرأأةة
     االم٢۲٠۰٣۳٠۰قطر   من   ووتمكيینهھا   االمرأأةة   قدررااتت   تعزيیز   تنميیة   على   تلك  )   ووخاصة   وواالسيیاسيیة   ااالقتصادديیة شارركة

 االمتعلقة  بصنع  االقراارر.  
 

كما  منح  االدستورر  االمرأأةة  حقوقهھا  االسيیاسيیة.    ووتفعيیال  لذلك  فقد  اانشأ  االمجلس  ااألعلى  لشؤوونن  ااألسرةة  االلجنة  االداائمة  
ارركة  ووهھھھي  لجنة  دداائمة  تابعة  للمجلس  ااألعلى  لشؤوونن  ااألسرةة  تهھدفف  إإلى  تفعيیل  االمش ٢۲٠۰٠۰٣۳لالنتخاباتت  في  عامم  

االسيیاسيیة  في  االمجتمع  االقطريي  ووتأهھھھيیل  االمرأأةة  االقطريیة  للمشارركة  في  ااالنتخاباتت.  ووقد  نفذتت  االلجنة  في  االفترةة  من  
  بأهھھھميیة   ٢۲٠۰٠۰٩۹-٢۲٠۰٠۰٨۸   االمجتمعي   االوعي   لرفع   االتوعويیة   وواالبراامج   االعمل   ووووررشش   وو   االندووااتت   من مجموعة

  وو      للمرأأةة٬،   االحقوقق  االسيیاسيیة   ووتأكيید      للموااططنيین٬،   االسيیاسيیة   تلك  االحقوقق  االمشارركة   على  مماررسة تشجيیع  االمرأأةة
ً ووترشيیحاً. وومن أأهھھھم  نجاززااتت  االلجنة  في  هھھھذهه  االفترةة  تأهھھھيیل  كاددرر  من  االقطريیيین  من  االجنسيین  كمدرربيین  في  إإاانتخابا

  ووتقديیم     إلعداادد   االدووليیة   للشؤوونن   االوططني   االديیمقرااططي   االمعهھد   مع   بالتعاوونن   عامم   لمدةة   ااستمر   تدرريیبي برنامج
أأمرااةة  وو   ١۱٩۹ةة  وواالتخصص  في  ااالنتخاباتت٬،  ووبلغ  عددد  االمدرربيین  االلذيین  تم  إإعدااددهھھھم  االتدرريیباتت  في  مجاالتت  متعددد

 ررجالً. ١۱١۱
 

ااستمراارر  ااإلررااددةة  االسيیاسيیة  االدااعمة  لتمكيین  االمرأأةة  ووتعزيیز  مشارركتهھا  في  جميیع  االمجاالتت.    وويیعتبر  االدوورر  وويیالحظ  
االصعيید  االوططني    على قطر) بنت  ناصر  االمسند  (وواالدةة  أأميیر االحيیويي  االذيي  تقومم  بهھ  صاحبة  االسمو  االشيیخة  موززةة

من  خاللل  ررئاستهھا  لمجلس  إإددااررةة  مؤسسة  قطر  للتربيیة  وواالثقافة  ووتنميیة  االمجتمع٬،  مهھامم  نائب  ررئس  االمجلس  ااألعلى  
للتعليیم٬، وونائب ررئيیس االمجلس ااألعلى للصحة (ووسابقاً كرئيیس للمجلس ااألعلى لشؤوونن ااألسرةة).  ووعلى االصعيید 

     لمجلس  إإددااررةة    لدىى  وواالعالي  ااألساسي  للتعليیم  االخاصص  االمبعوثثاالدوولي  بصفتهھا   ووررئاسة  سموهھھھا    االيیونيیسكو٬،
 تجسيیداا  لهھذهه  ااإلررااددةة  ووتمثل  سموهھھھا  نموذذجا  للنساء  االقطريیاتت  من  جميیع  ااألعمارر. مباددررةة  "صلتك"  االدووليیة

 
 
ااهھھھتمامهھا  لكافة  االجواانب  االهھاددفة٬،  مما  ساهھھھم  في  إإبراازز   اا  بنت  ناصر  (وواالدةة  أأميیر  قطر)أأوولت  سمو  االشيیخة  موززكما   

ددوورر  االمرأأةة  االقطريیة  ووتحفيیزهھھھا  للنهھوضض  بالمجتمع  ووتنويیع  مصاددرر  االمواارردد  االبشريیة٬،  ووترعى  سمو  االشيیخة  موززاا  
  االمرأأةة  ووتضع  االحلولل  االمقترحة  للمشكالتت  وواالتحديیاتت  االتي   االمؤتمرااتت  االنسائيیة  االتي  تهھدفف  إإلى  مناقشة  قضايیا

 توااجهھهھا  في  سوقق  االعمل.  
 

تحقيیق  نقلة  نوعيیة  في  مستوىى  االتعليیم  ووتأهھھھيیل  جيیل  جديید  متكافئ  مع   وولم تدخر سموهھھھا بذالً ووال جهھدااً في سبيیل
  متعدددةة  وومتنوعة  تتجاووزز  حدوودد  قطر٬،  فهھي  ناشطة  ااجتماعيیة  تمثل     أأددوواارراا تطوررااتت  االعصر٬،  ووقد  لعبت  سموهھھھا

 ٦٢۲االقوةة  االداافعة  ووررااء  مجموعة  من  االبراامج  االمبتكرةة  وواالخالقة  في  قطر  وواالعالم.

                                                           
 راجع التقارير الصادرة عن االمم املتحدة خبصوص تطبيق دولة قطر لبنود اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد املرأة. ٦٢
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االموااططنة  االفعالة  بيین  شعب  قطريیدخل    في  صميیم  عمل  سمو  االشيیخة  موززاا٬،   وواالجديیر  بالذكر  اانن  موضوعع    تروويیج

فهھي  تشجع  االمباددررااتت  االتي  تنمي  االمهھاررااتت٬،  االعمل  االجماعي٬،  ااالعتمادد  على  االذااتت  وواالمشارركة  ااالجتماعيیة٬،  ووذذلك  
ً متطوررااً وومزددهھھھرااً وودداائم ااالستقر اارر  من  بهھدفف تحقيیق االنجاحح االمرتقب باإلضافة االى هھھھدفهھا لجعل قطر مجتمعا

  تقدمهھ  من  تحقيیق  ألهھھھداافهھا  عن  ططريیق  إإنشاء  ووتأسيیس  االعديید  من  االمباددررااتت  وواالجهھاتت  االخدميیة  االفاعلة   خاللل  ما
 االتي  تنهھض  بالمجتمع  ووتهھتم  بمجاالتت  ااألسرةة  وواالتعليیم  وو  االعلومم  وواالصحة  وواالترااثث  االثقافي.

 

تمثيیل  االمرأأةة  في  االبرلمانن:  :أأووال  

كانت  أأوولل  ااتخاذذ  االقراارر  وو  االقيیامم  بالمشارركة  االسيیاسيیة  االفعالة  حيیث  تم  االعمل  توفيیر  فرصص    االمشارركة  في  صنع  وو  
حيیث  تطوررتت  مشارركة  االمرأأةة  في  االتجربة  مم  ١۱٩۹٩۹٩۹مماررسة  اانتخابيیة  للمرأأةة  وواالرجل  على  االسوااء  في  عامم  
مم.١۱٩۹٩۹٩۹عما  كانت  عليیهھ  عامم   ٢۲٠۰٠۰٧۷االديیمقرااططيیة  من  خاللل  ززيیاددةة  نسب  االناخباتت  في  عامم    

 
  ااالنتخاباوو   في   االقطريیاتت   شارركت   عامم   بدأأتت   االتي   االبلديیة    ١۱٩۹٩۹٨۸تت   ااالنتخابب  ٤٧۷بنسبة   حقي   إإقراارر   بعد %

 .١۱٩۹٩۹٧۷وواالترشيیح  للمرأأةة  االقطريیة  في  خطابب  سمو  ااألميیر  في  االدووررةة  ااالعتيیادديیة  لمجلس  االشوررىى  عامم  
 

     في  عامم   وواالرجل  على  االسوااء   للمرأأةة   اانتخابيیة   كناخبيین  ١۱٩۹٩۹٩۹ووكانت  أأوولل  مماررسة   ألوولل  مرةة   شارركا   حيینما مم
تخاباتت  االمجلس  االبلديي  االمركزيي.  ووقد  ترااجعت  نسبة  االمقترعيین  من  االجنسيین  بشكل  ووااضح  في  وومرشحيین  في  اان

%  )  للذكورر  بالرغم  من  االنجاحح  االذيي  تحقق  للمرأأةة  ٣۳٦٫٢۲%)  بالنسبة  لإلناثث  وو  (٢۲٧۷اانتخاباتت  االدووررةة  االثانيیة  إإلى  (
  االمجلس  االمركزيي  ألوولل  مرةة  .  وو  في  االدووررةة  االثالثة مم  ااررتفعت  نسبة  ٢۲٠۰٠۰٧۷عامم   في  هھھھذهه  االدووررةة  االثانيیة  بدخولهھا

%  )  للذكورر٬،    إإال  أأنهھا  لم  تصل  إإلى  ما  ٤٧۷٫٥%  )  لإلناثث  وو  (٥١۱٫٨۸االمقترعيین  إإلى  إإجمالي  االناخبيین  لتصل  إإلى  (
 .١۱٩۹٩۹٩۹ووصلت  إإليیهھ  في  االدووررةة  ااألوولى  عامم  

                                                                                                                                                                                             
 اليت قامت هبا مسو الشيخة موزا  والرائدة  بعض األعمال واملبادرات الساميةوجتدر اإلشارة اىل 

 .مشروع مركز السدرة للطب والبحوث 
  .املؤسسة العربية للدميقراطية ومقّرها الدوحة 
 ."مبادرة "صلتك 
 .الصندوق الدويل للتعليم العايل 
 .مركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 
 .كلية الدراسات اإلسالمية يف املدينة التعليمية 
 ."برنامج "لكل ربيع زهرة 
  ن اجلميلة يف معهد فرنسا.عضو بأكادميية الفنو 
 .املبعوث اخلاص للتعليم األساسي و العايل لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم و الثقافة  اليونيسكو 
 .عضو اجملموعة الرفيعة املستوى حول حتالف احلضارات التابعة ملنظمة األمم املتحدة 
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)  يیوضح  نسبة  االمشارركة  في  اانتخايیاتت  االمجلس  االبلديي  في  ددووررااتهھ  االثالثث  حسب  االجنس٣۳جدوولل  ررقم  (  

 

 
  ووتجدرر  ااإل   إإلى  أأنهھ   في  االمجلس  االبلديي  (شاررةة   االقطريیة   االمرأأةة   توااجد   من  ضعف  نسبة   ووعدمم  ٣۳٫٤بالرغم (  %

  أأصبحت     االسيیاسيیة   االحيیاةة   في   مشارركتهھا   أأنن   في   تكمن   ااألهھھھميیة   أأنن   إإال   االثالثة   االدووررةة   في   االنسبة   هھھھذهه تطورر
النتخابب  االمباشر  جاءتت  با٢۲٠۰٠۰٧۷حقيیقة٬،حيیث  ددخولل  االمرأأةة  االوحيیدةة  في  عضويیة  االمجلس  االبلديي  االمنتخب  في  عامم  

 ٢۲٠۰٠۰٣۳.٦٣۳بعد  أأنن  فاززتت  بالتزكيیة  في  االدووررةة  االثانيیة  في  عامم  
 
تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة:  :ثانيیا  

بالنسبة  لمشارركة  االمرأأةة  في  االمناصب  االحكوميیة  االعليیا  في  سلك  االخدمة  االمدنيیة  (ووتشمل  االوززررااء  ووووكالء  االوززررااء  
وومساعديیهھم)  فإنن  ااإلحصاءااتت  توضح  حدووثث  ااررتفاعع  ططفيیف   وومساعديیهھم  ووااألمناء  االعاميین  وواالسفرااء  وواالمديیريین

٬،  وو  ٢۲٠۰٠۰٤%)  في  عامم  ٦٫٤إإلى  ( ٢۲٠۰٠۰١۱%)  في  عامم  ٥٫٢۲في  إإجمالي  مشارركة  االمرأأةة  في  هھھھذهه  االمستويیاتت  من  (
.٢۲٠۰٠۰٧۷%)  في  عامم  ٧۷إإلى  (  

  وواالصحة     في  االوززااررااتت  وواالمؤسساتت  ذذااتت  االشأنن  ااالجتماعي  (االتعليیم   في  االمرااكز  االقيیادديیة يیتركز  تمثيیل  االمرأأةة
  االسيیاسيیة     االوززااررااتت   في   االمرأأةة   تمثيیل   يیغيیب   حيین   في   قطر)   ووجامعة   ااألسرةة   لشؤوونن   ااألعلى وواالمجلس
ووااالقتصادديیة  وواالقانونيیة٬،  مما  يیعني  أأنن  االمرأأةة  ال  ززاالت  توااجهھ  صعوباتت  في  ااالندماجج  في  هھھھذهه  االقطاعاتت  أأوو  االتأثيیر  

  ٦٤قليیديیة  ددااخل  ااألسرةة  وواالمجتمع.فيیهھا ووتحديیدااً في ااألددوواارر وواالمهھامم االتي تتناسب مع أأددووااررهھھھا وومهھامهھا االت
 

 
                                                           

حـول  يف املنطقـة العربيـة ءاإلجتماع  الثاين لفريق العمل املشرتك بني الوكـاالت واخلـربا  ع االجتماعي, , إحصاءات النو ظبية البوعينني   ,سعود الشمريراجع ٦٣
 ) .٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر ١٤-١٢(بريوت٬،  النوع اإلجتماعي

 م.٢٠٠٨سرة, الدوحة, راجع  كلثم علي الغامن, معوقات تويل املرأة للمناصب القيادية يف اجملتمع القطري, اجمللس األعلى لشؤون األ ٦٤
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  في     االقطريیة  االعمل  االدبلوماسي  االذيي  تبوأأتت  بهھ  االمناصب  االعليیا  مؤكدةة  بذلك  مشرووعيیة  حقهھا يیشمل  ددوورر  االمرأأةة
تمثيیل  ددوولة  قطر  بالخاررجج٬،  حيیث  تم  تعيیيین  سعاددةة  االشيیخة  عليیاء  أأحمد  بن  سيیف  آآلل  ثاني  كأوولل  سفيیرةة  تعمل  في  

دىى  االمقر  ااألووررووبي  لألمم  االمتحدةة  بجنيیف  ثم  أأصبحت  االمندووبب  االداائم  لدوولة  منصب  االمندووبب  االداائم  لدوولة  قطر  ل
 ٦٥قطر  في  االجمعيیة  االعامة  لألمم  االمتحدةة  بنيیويیورركك.  

 
 .٢۲٠۰٠۰٦كما  تم  اانتخابب  أأوولل  سيیدةة  في  عضويیة  مجلس  إإددااررةة  غرفة  تجاررةة  ووصناعة  قطر  في  عامم  

  
  

    تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي:  :ثالثا
  
  

من  عمل  االمرأأةة  االقطريیة  فقد  ترأأست  عدةة  أأقسامم  في  ووززااررةة  االعدلل٬،  ووعيینت  االسيیدةة   وواالعداالة   لم  يیخل  مجالل  االقضاء
مريیم  عبدهللا  االجابر  أأوولل  ووكيیل  نيیابة  على  مستوىى  االخليیج  في  سابقة  ااعتبرتت  أأيیضا  ااألوولى  من  نوعهھا  على  مستوىى  

 ددوولل  االمنطقة.
  

  ررقم(   وو٤جدوولل   وواالمحاماةة   االقضاء   مهھن   في   االمشارركونن   االقطريیونن   يیوضح   االجنس  عامم  )   حسب   االعامة االنيیابة
٢۲٠۰٠۰٧۷  

 

 

 

٬،  ووهھھھي  نسبة  مشجعة  حيیث  أأنن  أأوولل  ٢۲٠۰٠۰٧۷%  من  مجموعع  االمحاميین  االقطريیيین  في  عامم  ١۱٣۳٫٧۷يیمثل  ااإلناثث  نـحو  
٬،  بيینما  ال  تزاالل  مهھنة  االقضاةة  مقصوررةة  على  االذكورر٬،  أأما  في  ٢۲٠۰٠۰٠۰اامرأأةة  قطريیة  عملت  في  سلك  االمحاماةة  عامم  

من  ووكالء  االنيیابة  (ووكيیلة  نيیابة  ووااحدةة  في  نيیابة  ااألحدااثث  ووااألخرىى  في  نيیابة   %٤االنيیابة  االعامة  فإنن  االمرأأةة  تمثل  
االعاصمة).  ووتشارركك  االمرأأةة  بصوررةة  ووااضحة  في  بعض  إإددااررااتت  ووززااررةة  االدااخليیة  مثل  إإددااررةة  االمروورر  وو  االدوورريیاتت  

٦٦ووإإددااررةة  االجوااززااتت.  

                                                           
 م.٢٠٠٧راجع جمموعة مؤلفني , املرأة القطرية, من إصدارات اجمللس االعلى لشؤون األسرة,  ٦٥
حول  يف املنطقة العربية ءاإلجتماع  الثاين لفريق العمل املشرتك بني الوكاالت واخلربا  , إحصاءات النوع االجتماعي, ظبية البوعينني   ,سعود الشمريراجع  ٦٦
 ) .٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر ١٤-١٢(بريوت٬،  ع اإلجتماعيالنو 
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ثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:تم  :رراابعا  

مرأأةة  االقطريیة  ووتعزيیز  مشارركتهھا  في  مستوىى  صنع  االقراارر  في  االحكومة  ووجودد  إإررااددةة  سيیاسيیة  ددااعمة  لتمكيین  اال
ووتجسد  ذذلك  من  خاللل  تعيیيین  عددد  من  ااإلناثث  في  موااقع  صنع  االقراارر  منهھا  تعيیيین  أأوولل  ووززيیرةة  للتعليیم  وواالتعليیم  

للصحة٬،  وونائبة  لرئيیس    ةة(ووهھھھي  أأوولل  خليیجيیة  تشغل  هھھھذاا  االمنصب)٬،  ووووززيیر  ٢۲٠۰٠۰٣۳االعالي  في  ددوولة  قطر  عامم  
لى  لشؤوونن  ااألسرةة  بدررجة  ووززيیرةة.االمجلس  ااألع  

االشيیخ  تميیم  بن  حمد  آآلل  ثاني  (حفظهھ  هللا)  في  شهھر  سمو  أأميیر  ددوولة  قطر  ووضمت  أأوولل  حكومة  مشكلة  في  عهھد  
.    سيیدةة  ووااحدةة  (  لحقيیبة  ااالتصاالتت  ووتكنولوجيیا  االمعلوماتت)  مم.٢۲٠۰١۱٣۳يیونيیو  من  عامم    
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 االفصل  االسابع

ةة  في  سلطنة  عماننأأللمر  االتمكيین  االسيیاسي  

 

د:تمهھيی  

شهھد  االوااقع  االقانوني  أأوو  االتشريیعي  في  االسلطنة  ططفرةة  نحو  االتقدمم  ووااالررتقاء  بالنظامم  االقانوني  وواالقضائي٬،  فكما       
قد  ساووتت  بيین  االرجل  وواالمرأأةة  في  أأحكامهھا٬،  ووذذلك  بمرااعاةة  أأحكامم  االشريیعة   –كقاعدةة   –هھھھو  مالحظ  أأنن  االتشريیعاتت  

االتشريیعاتت  قد  ميیزتت  بيین  االجنسيین  العتباررااتت  عدةة  منهھا  ااإلسالميیة  ووأأعراافف  ووتقاليید  االمجتمع٬،  إإال  أأنن  بعض  هھھھذهه  
  إإلى     االمصلحة  االعامة٬،  هھھھذاا   االطبيیعي  أأووبمبرررااتت  أأخرىى  تقتضيیهھا   ااالجتماعيیة  ووتكويینهھا   يیتصل  بوظظيیفة  االمرأأةة ما

منهھ٬،  مفاددهھھھا  أأنن  االموااططنيین  جميیعهھم  سوااسيیة   ١۱٧۷جانب  ووضع  االنظامم  ااألساسي  للدوولة  قاعدةة  عامة  تضمنتهھا  االماددةة  
نن  في  االحقوقق  وواالوااجباتت  االعامة٬،  وواليیوجد  ثمة  ما  يیميیز  بيینهھم٬،  ووهھھھذاا  ااألصل  االذيي  يیقومم  عليیهھ  االتشريیع  أأمامم  االقانو

في  االسلطنة  لم  يیكن  غائبا  قبل  صدوورر  االنظامم  ااألساسي  آآنف  االذكر٬،  بل  كانن  مبدأأ  مترسخا  يیفرضهھ  االقائمونن  على  
رجل  وواالمرأأةة  قد  أأقر  في  قواانيین  سابقة  ااألمر  فيیما  يیضمنونهھ  من  قواانيین  وولواائح٬،  فضال  عن  أأنن  مبدأأ  االمساووااةة  بيین  اال

 على  االنظامم  ااألساسي  في  مجاالتت  متعدددةة.
 

 االتي  تناوولت  حقوقق  االمرأأةة: االعمانيیة االتشريیعاتتهھھھم  أأ االضوء  على   ووفيیما  يیلي  نلقي
  
 /  قانونن  االعمل  االعماني:١۱
 

   نص  قانونن  االعمل     االسلطاني  ررقم   في   ٢۲٠۰٠۰٣۳/ ٣۳٥االصاددرر  بالمرسومم االعمل  على  أأحكامم  تضمنت  حق  االمرأأةة
مساووااتهھا  مع  االرجل٬،  فقد  خاططب  االقانونن  في  أأحكامهھ  االعامل  بصرفف  االنظر  عن  جنسهھ٬،  إإال  أأنن  مزاايیا  أأفضل  قد  
  لطبيیعتهھا     وومرااعاةة   ااالجتماعيیة٬،   االمساسس  بوظظيیفتهھا   في  عدمم   في  االقانونن  كحق  االمرأأةة   نصوصص  خاصة أأووررددتهھا

ة  صباحا  إإال  في  ااألحواالل  ووااألعمالل  االتي  حيیث  ال  يیجوزز  تشغيیل  االنساء  فيیما  بيین  االساعة  االساددسة  مساء  إإلى  االساددس
  صحيیا     االضاررةة   في  ااألعمالل   االنساء   تشغيیل   ال  يیجوزز   أأنهھ   كما   االقوىى  االعاملة٬،   من  ووززيیر   قراارر   بتحديیدهھھھا يیصدرر

 ووأأخالقيیا  ووااألعمالل  االشاقة  ووغيیرهھھھا  من  ااألعمالل  االتي  تحددد  بقراارر  من  االوززيیر  نفسهھ.

  
  /  قانونن  االخدمة  االمدنيیة:٢۲
 
  قانونن  االخدمة  االمد”    االذيي  يینظم  ووظظائف  شؤوونن  االموظظفيین  بالجهھازز  ااإلدداارريي  للدوولة٬،  ووقد  يیعد نيیة  االتشريیع  االعامم

  تخاططب  االموظظف  ددوونن  تميیيیز  بيین  االرجل  وواالمرأأةة   االقانونن  عامة  وومجرددةة   أأقر  االقانونن  ”ووررددتت  أأحكامم  هھھھذاا ٬،  ووقد
ي  االوظظائف  االعامة  من  االنظامم  ااألساسي  للدوولة  ووهھھھو  االمساووااةة  بيین  االموظظفيین  في  تول ١۱٢۲االمبدأأ  االذيي  أأووررددتهھ  االماددةة  

ووفقا  للشرووطط  االتي  يیقرررهھھھا  االقانونن٬،  ووقد  تضمن  االقانونن  بعض  ااألحكامم  االتي  خص  بهھا  االمرأأةة  بما  يیتفق  ووططبيیعتهھا  
  ااالجتماعيیة٬،  ووهھھھي  كاآلتي:  االحق  في  إإجاززةة  ااألمومة  وواالوالددةة  مدتهھا   يیوما  برااتب   ٥٠۰وويیمكنهھا  من  أأددااء  ررسالتهھا

     التزيید   بدوونن  ررااتب  لمدةة   إإجاززةة   وومنحهھا   ووحق  االمرأأةة  كامل٬،   االوالددةة٬،   إإجاززةة   اانتهھاء   بعد   ططفلهھا   لرعايیة عن  عامم
االمسلمة  في  إإجاززةة  االعدةة  ووبرااتب  كامل  مدتهھا  أأرربعة  أأشهھر  ووعشرةة  أأيیامم  من  تارريیخ  االوفاةة٬،  كمانن  كفل  االقانونن  االحق  
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للموظظفة  االعمانيیة  في  االحصولل  على  إإجاززةة  خاصة  بدوونن  ررااتب  لمراافقة  ززووجهھا  االموظظف  إإذذاا  أأووفد  للخاررجج  لمدةة  ال  
  نقل  أأوو  اانتدبب  أأوو  أأعيیر     ددررااسيیة  ووإإذذاا تقل  عن  ستة  أأشهھر  سوااء  في  بعثة  أأوو  منحة  ددررااسيیة  أأوو  تدرريیبيیة  أأوو  إإجاززةة
  ررسالتهھا     بيین   االتوفيیق   من   تمكيینهھا   في   االمرأأةة   حق   حفظت   االتي   االنصوصص   من   ذذلك   ووغيیر   االسلطنة٬، خاررجج

 ااالجتماعيیة  ووووااجبهھا  االوظظيیفي.

 
  /  قانونن  ااألحواالل  االشخصيیة:٣۳

 
مقننا  لألحكامم  االتي  أأووررددهھھھا  االشرعع   ٩۹٧۷/ ٣۳٢۲لل  االشخصيیة  االصاددرر  بالمرسومم  االسلطاني  ررقم  جاء  قانونن  ااألحواا

ااإلسالمي  االحنيیف  في  هھھھذاا  االشأنن٬،  ووقد  كفل  للمرأأةة  االحقوقق  االتي  كرمهھا  بهھا  هللا  عز  ووجل٬،  ووأأبعد  عنهھا  ما  قد  يیسيء  
رر  قانونن  ااألحواالل  لهھا  من  مماررساتت  ووحفظ  لهھا  عالقة  متوااززنة  مع  االرجل  تقومم  على  االعدلل  ووااإلنصافف٬،  وويیعز

 االحقوقق  االتاليیة  وواالتي  منحتهھا  االشريیعة  ااإلسالميیة  سلفا: ٩۹٧۷/ ٣۳٢۲االشخصيیة  ررقم  

 
عاما  في  حالة  عدمم  كفايیة   ١۱٨۸فقرةة  بب  للقاضي  ااإلذذنن  بزووااجج  االبنت  االتي  يیتجاووزز  عمرهھھھا   ١۱٠۰تتيیح  االماددةة   -١۱

 مبرررااتت  ررفض  وولي  أأمرهھھھا.
 ”.كيیف  شاءتت٬،  ووال  يیعتد  بأيي  شرطط  مخالفاالمهھر  حق  للمرأأةة  تتصرفف  فيیهھ  “تنص  على  أأنن:   ٢۲٣۳االماددةة   -٢۲
 تنص  على  ووااجب  كفالة  االزووجج  لزووجتهھ  حتى  وواانن  كانت  ثريیة. ٤٩۹وواالماددةة   ٣۳٧۷من  االماددةة   ١۱االبند   –٣۳
 يیؤكد  على  حق  االزووجة  في  ااالحتفاطط  باسمهھا  بعد  االزووااجج. ٣۳٧۷من  االماددةة   ٣۳االبند   -٤
 االخاصة. يیؤكد  على  حق  االزووجة  في  إإددااررةة  ممتلكاتهھا ٣۳٧۷من  االماددةة   ٤االبند   -٥
 يیجوزز  لهھا  االطلب  من  االقاضي  تطليیقهھا  من  ززووجهھا  في  ااألحواالل  االتاليیة: -٦
 / . ٩۹٨۸بسبب  االمرضض  االذيي  اليیرجى  منهھ  االشفاء  خاللل  أأكثر  من  سنة  /  االماددةة   –
بسبب  عدمم  ددفع  االمهھر  االمستحق  ووعدمم  االدخولل  في  حالة  االضررر  ووااستحالة  االمعاشرةة  بيین  االزووجيین  /  االماددةة   –

١۱٠۰١۱ . / 
االزووجج  مفقودداا  أأوو  تم  حبسهھ  لمدةة  ال  تقل  عن  ثالثث  سنوااتت  وومضى  عامم  من  تارريیخ  ططلب  االطالقق  /  إإذذاا  أأصبح   –

 / . ١۱١۱١۱االماددةة  
حضانة  ااألططفالل  حيیث  يیكونن  لألمم  حق  مقدمم  على  ططلب  حضانة  ااألططفالل  في   ١۱٣۳٧۷-١۱٢۲٥تتناوولل  االمواادد  من   -٧۷

 حالل  االطالقق.

  
 /  قانونن  االضمانن  ااالجتماعي:٤

على  حصولل  االمرأأةة  على  معاشش  في   ٨۸٧۷/٨۸٤رر  بالمرسومم  االسلطاني  ررقم  نص  قانونن  االضمانن  ااالجتماعي  االصادد
 االحاالتت  االتاليیة  االتي  تميیزهھھھا  عن  االرجل:

ااألررملة:  ووهھھھي  كل  اامرأأةة  لم  تبلغ  االستيین  من  عمرهھھھا  ووتوفي  عنهھا  ززووجهھا  ووبقيیت  ددوونن  ززووااجج  ووليیس  لهھا  معيیل   –
 ملزمم  قاددرر  على  نفقتهھا  ووليیس  لهھا  مورردد  كافف  للرززقق.

رأأةة  لم  تبلغ  االستيین  من  عمرهھھھا  ططلقهھا  ززووجهھا  وولم  تتزووجج  بعد  ووليیس  لهھا  مورردد  كافف  للرززقق  االمطلقة:  ووهھھھي  كل  اام –
 ووليیس  لهھا  معيیل  قاددرر  على  نفقتهھا.
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االمهھجوررةة:  ووهھھھي  كل  اامرأأةة  يیهھجرهھھھا  ززووجهھا  لمكانن  يیتعذرر  ااالتصالل  بهھ  فيیهھ  سنة  كاملة  على  ااألقل  ووال  يیوجد  لهھ   –
 موططن  أأوو  إإقامة٬،  وويیكونن  إإثباتت  االهھجر  بوثيیقة  شرعيیة.

لبنت  غيیر  االمتزووجة:  ووهھھھي  االبنت  االتي  تجاووززتت  االثامنة  عشرةة  من  االعمر  وولم  تبلغ  االستيین  من  عمرهھھھا  وولم  اا –
  يیسبق  لهھا  االزووااجج  ووليیس  لهھا  معيیل  ملزمم  قاددرر  على  نفقتهھا  ووليیس  لهھا  مورردد  كافف  للرززقق.

  
  /  حق  االمرأأةة  في  االتملك:٥

 
االتص��رفاتت٬،  ووهھھھ��و  ح��ق  مكف��ولل  للم��رأأةة   للم��رأأةة  االح��ق  ف��ي  االتمل��ك  ووااالس��تئثارر  بملكهھ��ا  وواالتص��رفف  فيی��هھ  بش��تى  أأن��وااع
م�ن  االنظ�امم  ااألساس�ي  للدوول�ة  االت�ي   ١۱١۱متزووجة  كانت  أأمم  غيیر  متزووجة٬،  ووقد  وورردد  االنص  على  هھھھذاا  االحق  في  االم�اددةة  

أأكدتت  على  أأنن  االملكيیة  االخاصة  مصونة.  ووحق  االمرأأةة  هھھھذاا  مطلق٬،  يیشمل  جميیع  ااألم�واالل  االت�ي  يیص�ح  تملكهھ�ا  عق�ارراا  
في  إإددااررةة  أأمواالهھا  ووأأمالكهھا٬،  فلهھا  على  سبيیل  االمثالل  ااالشتغالل  بالتج�اررةة٬،  إإذ  ل�م   كانت  أأمم  منقوال.  كما  أأنن  للمرأأةة  االحق

م��ا  يیمن�ع  االم�رأأةة  م��ن  مزااوول�ة  االتج�اررةة٬،  فهھ��ي   ٩۹٠۰/ ٥٥يی�ردد  ف�ي  ق��انونن  االتج�اررةة  االص�اددرر  بالمرس��ومم  االس�لطاني  ررق�م  
تهھا  ووززووجهھ�ا  ليیة  مس�تقلة  ع�ن  أأس�روواالرجل  سوااسيیة  في  هھھھذاا.  مجمل  االقولل  في  هھھھذاا  االصددد٬،  أأنن  االمرأأةة  تتمتع  بذمة  ما

 ٦٧۷بنصوصص  االشريیعة  ااإلسالميیة  االسمحاء  وواالقواانيین  االسارريیة.ووهھھھوحق  محمي  

كما  للمرأأةة  االعمانيیة  حق  االحصولل  على  أأررض  سكنيیة  مثلهھ�ا  مث�ل  االرج�ل  ووددوونن  أأيي  تميیيی�ز  ف�ي  إإش�اررةة  ووااض�حة  م�ن  
مم  وواالقاض�ي  بتع�ديیل  نظ��ا ٢۲٠۰٠۰٨۸/ ١۱٢۲٥ف��ي  االمرس�ومم  االس�لطاني  ررق�م   –حفظ�هھ  هللا  ووررع�اه   –قب�ل  جالل�ة  االس�لطانن  

 ااستحقاقق ااألررااضي االحكوميیة إإلى االدوورر االذيي تقومم بهھ االمرأأةة كشريیك في االتنميیة وومساهھھھمتهھا االفّعالة في عمليیة 

 
االبن�اء  وواالتعميی�ر٬،  حيی�ث  أأنن  االم��رأأةة  االعمانيی�ة  ق�د  نال��ت  م�ن  االحق�وقق  وواالوااجب�اتت  ف��ي  ظ�ل  هھھھ�ذاا  االعهھ��د  االزااهھھھ�ر  م�ا  نال��هھ  

 االرجل.

  
  /  االحق  في  االتعليیم:٦
 

منهھ  على  أأنن  االتعليیم  ررك�ن  أأساس�ي  لتق�دمم   ١۱٢۲ة  للمرأأةة  االحق  في  االتعليیم٬،  فقد  نصت  االماددةة  كفل  االنظامم  ااألساسي  للدوول
االمجتمع  ترعاه  االدوولة  ووتسعى  لنشره  ووتعميیم�هھ  فهھ�ذاا  االح�ق  مض�مونن  للجنس�يین  ووال  توج�د  نص�وصص  قانونيی�ة  تحك�ر  

  ٦٨۸.االتعليیم  على  االرجل
 

 
 /  حق  االمرأأةة  في  تكويین  االجمعيیاتت:٧۷

                                                           
 راجع جمموعة مؤلفني ,حقوق املرأة يف التشريعات العمانية, مجعية املراة العمانية, السيب, سلطنة عمان ٦٧
 راجع جمموعة مؤلفني ,حقوق املرأة يف التشريعات العمانية, مجعية املرأة العمانية, السيب, سلطنة عمان ٦٨
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ا٬،  للمرأأةة  حقوقهھا  في  إإنشاء  االجمعيیاتت  االتي  تهھتم  بشؤوونهھ ١۱٩۹٧۷٠۰لمبارركة  عامم  كفلت  االدوولة  منذ  بداايیة  االنهھضة  اا

ووتعديیالتهھ  لعامم    ٢۲٠۰٠۰٠۰/ ١۱٤مم  بناء  على  االمرسومم  االسلطاني  ررقم  ٢۲٠۰٠۰٠۰قانونن  االجمعيیاتت  ااألهھھھليیة  عامم   صدرروو
٬،  ووقبل  صدوورر  االقانونن  أأسست  أأوولل  جمعيیة  للمرأأةة  في  محافظة  مسقط  ووأأصبح  في  عمانن  ااآلنن  االعديید  من  مم٢۲٠۰٠۰٥
 اتت  االمرأأةة  منتشرةة  في  جميیع  محافظاتت  وومناططق  االسلطنة  االمختلفة.جمعيی

 
 

لى  االمبحثيیيین  االتاليیيین:إإقسم  هھھھذاا  االفصل  وويی  

ةة  في  سلطنة  عمانن  أأاالمبحث  ااالوولل  :  االمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي  للمر  

 االمبحث  االثاني:  االوااقع  االعملي
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 االمبحث  ااالوولل

ةة  في  سلطنة  عماننأأاالمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي  للمر  

 

االنظامم  ااالساسي  للدوولة  :في    :ووالأأ  
 

يیقومم  االحكم  في  االسلطنة  على  أأس�اس  االع�دل  وواالش�وررىى    نن  :  أأ)  من  االنظامم  ااالساسي  للدوولة  على  ٩۹نصت  االمــاددةة  (
ح�ق  االمش�ارركة   -االت�ي  يیبيینهھ�ا  االقان�ـونن  ووفقا  لهھذاا  االنظامم  ااألساسي  وواالش�رووطط  ووااألووض�اعع   -وواالمساووااةة.  ووللموااططنيین  

  في  االشؤوونن  االعامة.

االع��دل  وواالمس��اووااةة  ووتكاف��ـؤ  االف��رص  ب��يین  االعم��انيیيین  ددعام��اتت   :  نن  أأ)  م��ن  االنظ��امم  عل��ى  ١۱٢۲ش��ارتت  االمـ��ـاددةة  (أأكم��ا  
  للمجتمع  تكـفلهھا  االدوولة.

متس�اوووونن  ف�ي  االموااططن�ونن  جم�يیعهھم  سوااس�يیة  أأم�امم  االق�انونن٬،  ووهھھھ�م    نن:أأ)  من  ذااتت  االنظامم  عل�ى  ١۱٧۷كدتت  االمــاددةة  (أأوو
االحقوق  وواالوااجباتت  االعامــة٬،  ووال  تميیـيیــز  بيینهھـم  في  ذذلك  بسبـب  االجنس  أأوو  ااألصل  أأوو  االل�ونن  أأوو  االلغ�ة  أأوو  اال�ـديین  أأوو  

  االمذهھھھب  أأوو  االموططن  أأوو  االمركز  ااالجتماعي.

 

ة:في  االتشريیعاتت  وواالوططنيی  :اثانيی  

س�نة٬،   ٢۲١۱وااططنيین  ف�وق  يیت�يیح  ح�ق  االتص�ويیت  لجميی�ع  االم� ٢۲٧۷/١۱١۱/٢۲٠۰٠۰٠۰مرس�وماً ف�ي االعم�اني   االسلطانن   صدرر  أأ
 ٥/٢۲/٢۲٠۰٠۰٣۳أأددخل�ت  االحكوم�ة  ف�ي  ووااضعاً بذلك حدااً للقيیودد االتي كانت تستبعد االقطاعع ااألكبر من االم�وااططنيین. كم�ا 

 تعديیالتت  على  قانونن  ااالنتخاباتت  تسمح  للنساء  بالمشارركة  في  ااالنتخاباتت  االتشريیعيیة٬،

االش�وررىى  وواالمنص�وص  عليیهھ�ا  ف�ي  ب�يین  م�ن  تص�فح  االش�رووطط  االوااج�ب  تواافرهھھھ�ا  ف�ي  أأعض�اء  مجل�س  االدوول�ة  ووتيیكما  
)  عل��ى  االت��واالي  م��ن  نظ��امم  مجلس��ي  االدوول��ة  وواالش��وررىى  االص��اددرر  بالمرس��ومم  االس��لطاني  ررق��م  ٢۲٢۲)  وو  (١۱٣۳االم��اددتيین  (

٬،  أأنهھا  لم  تميیز  بيین  االرجل  وواالمرأأةة  في  عضويیة  مجلس  االدوولة  وواالشوررىى  بل  جعلت  االمرأأةة  مساوويیة  للرج�ل   ٨۸٦/٩۹٧۷
 لرجل  في  االمشارركة  في  اانتخابب  أأعضاء  مجلس  االشوررىى  .  في  ذذلك  .  كما  كفل  االمشرعع  للمرأأةة  االمساووااةة  مع  اا

وواالذىى  أأتاح  للمرأأةة  االتى  ال  يیقل  عمرهھھھا  ع�ن   ١۱١۱٦/٢۲٠۰١۱١۱ووصدرر  قانونن  االمجالس  االبلديیة  بالمرسومم  االسلطانى  ررقم  
 سنة  االترشح  لالنتخاباتت  لعضويیة  االمجالس  االبلديیة. ٣۳٠۰
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ي  هھھھذاا  ااإلططارر  تم  تعيیيین  االمرأأةة  االعمانيیة  عضواا  ووتأكيیداا  على  مبدأأ  االمساووااةة  ووتكافؤ  االفرصص  بيین  االرجل  وواالمرأأةة  ف
 في  مجلس  االدوولة  ٬،  كما  تم  اانتخابهھا  عضواا  في  مجلس  االشوررىى

 

في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة::  ثالثا  

"ااتفاقيی�ة    حق�وق  ااإلنس�ان  ووأأهھھھمهھ�ا  :اانضمت  سلطنة  عمان  إلى  ثالث  م�ن  ااتفاقيی�ات  ااألم�م  االمتح�دةة  االرئيیس�يیة  االس�بع  ل
)٬،  وو"ااتفاقيی��ة  االقض��اء  عل��ى  جميی��ع  أأش��كال  االتميیيی��ز  ض��د  ٢۲٠۰٠۰٣۳االعنص��ري"  (االقض��اء  عل��ى  جميی��ع  أأش��كال  االتميیيی��ز  

  ).  ٢۲٠۰٠۰٦االمرأأةة"  (
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 االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

 

مم  كان��ت  تنميی��ة  ١۱٩۹٧۷٦من��ذ  أأنن  ش��رعت  س��لطنة  عم��انن  ف��ي  تبن��ى  ااس��ترااتيیجيیاتت  ووخط��ط  االتنميی��ة  من��ذ  ع��امم    
ساسيیة  االتي  تم  االتركيیز  عليیهھا  ووتم  توجيیهھ  ااهھھھتمامم  خاصص  لوضع  االمرأأةة  ألج�ل  االمواارردد  االبشريیة  ووااحدةة  من  االمعالم  ااأل

 إإتاحة  فرصص  متساوويیة  أأمامهھا  في  مختلف  مناحي  االحيیاةة.

)  أأعط��ت  مكان��ة  هھھھام��ة  لالررتق��اء  بأووض��اع  االم��رأأةة   ٢۲٠۰١۱٠۰- ٢۲٠۰٠۰٦إإال  أأنن  خط��ة  االتنميی��ة  االس��ابعة  لس��لطنة  عم��انن  (  
 . االعمانيیة  وواالنهھوضض  بأحواالهھا  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة

 

)على  ااالستجابة  للتحديیاتت  االتي  توااجهھ  االمرأأةة  ٢۲٠۰١۱٠۰ -٢۲٠۰٠۰٦رركزتت  خطة  االسلطنة  االخمسيیة  االسابعة  (  وو    
 في  االميیادديین  االتاليیة  :

لسيیاسة  االسلطنة  ووإإيیمانهھا  بأهھھھميیة  مكانة  االمرأأةة  في  االمجتمع  وومساهھھھمتهھا  ف�ي  االتنميی�ة  االش�املة  اال�دوورر  االكبيی�ر   -
)  االتأكيی��د  ب��أنن  ١۱٧۷ف��ي  االنظ��امم  ااألساس��ي  للدوول��ة  م��اددةة  (ف��ي  تح��ديیث  نظ��رةة  االمجتم��ع  لهھ��ذاا  اال��دوورر٬،  ووق��د  ج��اء  

 االموااططنونن  جميیعهھم  سوااسيیة  أأمامم  االقانونن٬،  متساوووونن  في  االحقوقق  وواالوااجباتت  االعامة.
 

بدأأ  ااإلعالمم  االعماني  بمختلف  أأجهھزتهھ  وومنذ  فترةة  ليیست  بالقريیبة٬،  في  االتأكيید  عل�ى  ددوورر  االم�رأأةة  االفع�الل  ف�ي    -
بضرووررةة  عدمم  حصر  االمرأأةة  في  ووظظ�ائف  نمطيی�ة  معيین�ة.  ووق�د   كافة  االمهھن  وواالوظظائف  وواالتوعيیة  االمجتمعيیة

 تزاامن ذذلك مع إإززاالة كل تكريیس لألددوواارر االنمطيیة للجنسيین في االمناهھھھج االتعليیميیة االُعمانيیة. 
 

 
إإلى  جانب  ذذلك  فقد  قامت  بعض  االمؤسساتت  االتي  تختص  بشؤوونن  االم�رأأةة  بالتع�اوونن  م�ع  مختل�ف  مؤسس�اتت   -

ف�ي  االمجتم�ع  ع�ن  ططريی�ق  إإقام�ة  االعديی�د  م�ن  اال�دووررااتت  االتدرريیبيی�ة   االدوولة  ف�ي  تغيیيی�ر  االنظ�رةة  االنمطيی�ة  للم�رأأةة
ووااللق���اءااتت  وواالمحاض���رااتت  ح���ولل  مفهھ���ومم  االن���وع  ااالجتم���اعي  (االجن���درر  )  وومح���و  أأميی���ة  االم���رأأةة  ااألبجديی���ة  
 وواالقانونيیة.  كما  تضافرتت  جهھودد  االجمعيیاتت  ااألهھھھليیة  في  مجالل  تعديیل  ااألنماطط  ااالجتماعيیة  وواالثقافيیة  االسلبيیة.

 
ة  بجميی��ع  االميی��ادديین  وواالقطاع��اتت  ٬،  ووخاض��ت  مج��االتت  ل��م  يیعت��د  االمجتم��ع  االعرب��ي  تعم��ل  االم��رأأةة  ف��ي  االس��لطن -

وواالخليیجي  (خاصة)  على  خوضهھا.    وولم  يیضع  قانونن  االعمل  االعماني  قيیودداا  على  نوعيی�ة  مش�ارركة  االم�رأأةة  ٬،  
 إإال  إإنن  هھھھناكك  قلة  من  ااألعمالل  االتي  ال  تماررسهھا  االمرأأةة  ٬،  كتلك  االتي  قد  تعرضهھا  للخطر.
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نيیة  للمرأأةة  كراامتهھا  ووإإنسانيیتهھا؛  فهھي  ال  تجيیز  إإيیذااءهھھھا  أأوو  ااالعتدااء  عليیهھ�ا  ب�أيي  ش�كل  كفلت  االتشريیعاتت  االعما -
من  ااألشكال٬،  وومن  حقهھا  في  حالة  أأنن  أألحق  االضررر  بهھا  أأنن  تلجأ  للجهھاتت  االقضائيیة  بموجب  ق�انونن  االج�زااء  

 )  .٤/٧۷٤االعماني  (
 

تمع�ا  تقليی�ديیا  يیس�وددهه  ظاهھھھرةة  االعنف  ااألسريي  بصفة  عامة  غيیر  مقبولة  في  االمجتمع  االعم�اني٬،  ووم�ا  يی�زاال  مج -
االتكافل  بيین  أأفرااددهه٬،  وول�ذاا  فعن�دما  تتع�رضض  االم�رأأةة  أليي  مش�كلة  فغالب�ا ُ م�ا  تلج�أ  ألف�راادد  عائلتهھ�ا  أأوو  لألق�ارربب  
ووااألصدقاء  لتوفيیر  االعونن  لهھا  على  تخطي  مثل  هھھھذهه  االمشكالتت٬،  ووتوفيیر  االمك�انن  االمناس�ب  اال�ذيي  ق�د  تحت�اج  

شادد  وواالتوجيی�هھ  م�ن  االمؤسس�اتت  االمختلف�ة  لتعريی�ف  لإلقامة  بهھ  وواالوقوفف  بجانبهھا  ووإإنصافهھا٬،  إإلى  جانب  ااإلرر
 االطرفيین  بحقوقهھم  ووووااجباتهھم  ااألسريیة  ووااألسس  االسليیمة  إلقامة  االعالقة.  

 

  
االتغلب  على  اانتشارر  االفقر  بيین  االنساء  من  ااألسر  ذااتت  االدخل  االمنخفض٬،  ووذلك  بتحسيین  ددخلهھ�ن  م�ن  خ�الل   -

ماددهھھھ�ا  االكل�ي  عل�ى  مع�اش  االض�مانن  مساعدتهھن  على  تنفيیذ  مشرووعاتت  إإنتاجيیة  بحيیث  تك�ونن  ب�ديیال ً ع�ن  ااعت
ااالجتماعي.  ووقد  تمت  ددررااسة  ااحتيیاجاتت  سوق  االعمل  للتعرفف  على  االفرص  إلددماج  االم�رأأةة  ف�ى  االنش�اططاتت  

 ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  االتي  تناسب  قدررااتهھا  وومن  ثم  توجيیهھهھا  االى  ما  هھھھو  متاحح.
 

ةة  مش�ارركتهھا  وواالجم�ع  ب�يین  توفيیر  االتسهھيیالتت  وواالخدماتت  االتي  تمكن  االم�رأأةة  م�ن  االخ�رووج  اال�ى  االعم�ل  ووززيی�ادد -
مسؤووليیتهھا  ااألسريیة  ووووااجباتهھا  االوظيیفيیة  ووذلك  بالتوسع  ف�ى  إإنش�اء  لحض�اناتت  وورريی�اضض  ااألططف�ال  ووس�وااهھھھا  

 من  االخدماتت  االدااعمة.
 

  
 ااستحدااثث  مكاتب  لالستشاررااتت  ااألسريیة  لمساعدةة  ااألسر  فى  حل  مشكالتهھا  وواالعمل  على  ددعم  إإستقرااررهھھھا. -

  
 الختيیارر  لعضويیة  مجلسى  االشوررىى  وواالدوولة.  ززيیاددةة  نسبة  عددد  االنساء  في  االترشيیح  وواا -

 
 االتوسيیع  في  إإشهھارر  االجمعيیاتت  ااألهھھھليیة  االنسائيیة. -

  
  

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االبرلمانن::  أأووال
 

كانت  االمرأأةة  االعمانيیة  ااألوولى  في  االمنطقة  االتي  حظيیت  بحق  االترش�يیح  ووااالنتخ�ابب  ف�ي  مجل�س  االش�وررىى.  فق�د  س�مح  
)  عض��وةة  ٢۲م  حيی�ث  ت��م  ااختيی�ارر  ع��ددد  (١۱٩۹٩۹٤ألوول  م�رةة  ع��ام  للم�رأأةة  االعمانيی��ة  االترش�يیح  لعض��ويیة  مجل�س  االش��وررىى  

  تمثالنن  محافظة  مسقط  لتشارركا  بأفكاررهھھھما  ووتساهھھھما  في  االشؤوونن  االوططنيیة.
  

م)  تم  ف�تح  االب�ابب  أأم�ام  االم�رأأةة  للترش�ح  ووااالنتخ�ابب  ف�ي  مختل�ف  ٢۲٠۰٠۰٠۰-١۱٩۹٩۹٧۷ووعند  بدء  ترشيیحاتت  االفترةة  االثالثة  (
مسقط  ٬،  االتي  مثلت  س�ابقة  عل�ى  مس�توىى  ددوول  مجل�س    محافظاتت  وومناططق  االسلطنة  بعد  نجاحح  االتجربة  في  محافظة

االتعاوونن  لدوول  االخليیج  االعربيیة  ..  ووقد  عرفت  هھھھذهه  االفترةة  عدةة  تطوررااتت  تمثل  أأهھھھمهھا  في  ززيیاددةة  أأعداادد  االذيین  يیحـق  لهھ�م  
االمشارركـة  ف�ي  االتصويی�ـت  ٬،  ووتنظ�يیم  إإج�رااءااتت  االترش�يیح  ووش�رووططهھ  ووإإع�النن  نت�ائج  االترش�يیحاتت  بن�اء  عل�ى  الئح�ة  

 االغرضض  .تنظيیميیة  صدررتت  لهھذاا  
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مم)  خط��ى  نظ��امم  االمجل��س  خط��وةة  مهم��ة  عل��ى  ططريی��ق  اانتخ��ابب  ااألعض��اء  ٬،  ٢۲٠۰٠۰٣۳-٢۲٠۰٠۰٠۰ووف��ي  االفت��رةة  االراابع��ة  (

فأص��بحت  أأص��وااتت  االن��اخبيین  هھھھ��ي  االمعيی��ارر  االوحيی��د  للف��وزز  بعض��ويیة  االمجل��س  ف��ي  فترت��هھ  االراابع��ة  ٬،  ووقف��زتت  نس��بة  
تخاب�اتت  وواال�ذيین  ووص�ل  %  من  مجموعع  اال�ذيین  يیح�ق  له�م  االتص�ويیت  ف�ي  ااالن٣۳٠۰مشارركة  االمرأأةة  في  ااالنتخاباتت  إإلى  

 أألف  موااططن  ووموااططنة  . ١۱٧۷٥عدددهھھھم  ااإلجمالي  إإلى  
 

  االخامسة  (   االتدررجج  ٬،  ووصل  مجلس  االشوررىى  في  فترتهھ   إإلى  مرحلة  ااالنتخاباتت  ٢۲٠۰٠۰٧۷-٢۲٠۰٠۰٣۳ووفي  سيیاقق  هھھھذاا (
االعامة  االحرةة  االمباشرةة  عن  ططريیق  ااالقترااعع  االسريي  ٬،  بعدما  تم  تعميیم  حق  ااالنتخابب  لكل  موااططن  ووموااططنة  يیبلغ  

ووااحدااً ووعشريین عاماً ٬، وولتتسع قاعدةة االناخبيین في هھھھذهه ااالنتخاباتت االتي أأجريیت في االراابـع من أأكتوبـر من  االعمر  
مرشحاً من االذكورر في ترشيیحاتت االفترةة ااألوولى  ٥٩۹٠۰٠۰أألف  موااططن  ووموااططنة  بعد  أأنن  كانت   ٨۸٢۲٢۲مم  لتبلغ  ٢۲٠۰٠۰٣۳

 ٦٩۹.مم١۱٩۹٩۹١۱للمجلس  في  عامم  
 
 

)  ٢۲٠۰٠۰٠۰-١۱٩۹٩۹٧۷ة  االمشارركة  في  االفترةة  االتأسيیسيیة  ااالوولى  في  االعامم  (أأما  مجلس  االدوولة  االعماني  فقد  بلغت  نسب        
)  ٢۲٠۰٠۰٣۳-٢۲٠۰٠۰٠۰نساء  .  أأما  في  االفترةة  االثانيیة  في  االعامم  ( ٤عضواا  مقابل   ٤١۱%من  نسبة  مجموعع  االرجالل  ووهھھھو  ١۱٠۰

عضواا  وو  ززيیاددةة  االنس�اء  خم�س  عض�وااتت  لكنه�ا  ش�هدتت  ترااج�ع  ططفيی�ف  ف�ي   ٥٤برغم  ااررتفاعع  أأعضاء  االمجلس  إإلى  
 عضواا. ٤٩۹%  مقابل  ززيیاددةة  عددد  االذكورر  إإلى  ٣۳ى  نسبة  االمشارركة  إإل

 
نس��اء  ووبلغ��ت  نس��بة   ٩۹ووش��هدتت  االفت��رةة  االثالث��ة  ااررتف��اعع  ططفيی��ف  ف��ي  تمثيی��ل  االم��رأأةة  ب��المجلس  حيی��ث  ززاادد  ع��دددهھھھن  إإل��ى  

 عضواا. ٦٠۰ررجل  من  بيین  االعددد  ااإلجمالي  ووهھھھو   ٥١۱%  مقابل  ١۱٥االمشارركة  
 

%  وويیرج��ع  ذل��ك  ك��رددةة  فع��ل  م��ن  ٢۲٥بة  )  بنس��٢۲٠۰١۱١۱-٢۲٠۰٠۰٧۷أأم��ا  أأعل��ى  نس��بة  ااررتف��اعع  فك��انن  ف��ي  االفت��رةة  االراابع��ة  (
االحكومة  بعدما  فشلت  االمرأأةة  االعمانيیة  في  االفوزز  بمقعد  لها  في  عض�ويیة  مجل�س  االش�وررىى  وولتع�ويیض  تل�ك  االخس�اررةة  

 عضواا. ٧۷١۱إإمرأأةة  في  عضويیة  مجلس  االدوولة  من  ضمن   ١۱٤بتعيیيین  قامم  االسلطانن  قابوسس  
 

 ١۱٥عض�واا  ووت�م  تعيی�يین   ٨۸٣۳ء  االمجلس  إإل�ى  فقد  ااررتفع  إإجمالي  أأعضا)  ٢۲٠۰١۱٥-٢۲٠۰١۱١۱(أأما  بالنسبة  للفترةة  االخامسة  
 ررجال. ٦٨۸%  مقابل  ١۱٨۸اامرأأةة  ووبلغت  نسبة  االمشارركة  

 
مم  حصلت  االمرااةة  االعمانيیة  على  أأرربعة  مقاعد  في  االمجالس  االبلديیة  االمحليیة  في  كل  من  وواليیة  بوش�ر  ٢۲٠۰١۱٢۲ووفي  علم  

  ٧۷٠۰.“وواالعامرااتت  ووقريیاتت  بمحافظة  مسقط  وووواليیة  االخابوررةة  بمحافظة  شمالل  االباططنة
 

مم.  لتع�ودد  االم�رأأةة  م��رةة  ٢۲٠۰١۱١۱ززتت    اام�رأأةة  ووااح�دةة  ف��ي  ااالنتخاب�اتت  ااالخيی�رةة    لمجل�س  االش�وررىى  االعم��اني    ع�امم  كم�ا  ف�ا
خرىى  إإلى  االمجلس  بعد  أأنن  غابت  عنهھ  ف�ي  اال�دووررةة  االماض�يیة.  ووش�اررك  ف�ي  هھھھ�ذاا  ااالقت�رااعع  الختيی�ارر  أأعض�اء  مجل�س  آآ

 مرشحا. ١۱١۱٣۳٣۳اامرأأةة  من  بيین   ٧۷٧۷االشوررىى  
 

                                                           

 :, انتخابات جملس الشورى العماين وترسيخ التجربة الدميقراطية,آراء حول اخلليج, على املوقع االلكرتوينعادل عبد الونيس راجع  ٦٩
araa.sa/index.php?view=article 

 م.٢٠١٤نائي , حبث بعنوان متثيل املرأة  العمانية يف اجملتمع املدين , مدونة حبيبة اهلنائي , حبيبة اهل ٧٠
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) ١۱٤في  ررسم  االسيیاساتت  االوططنيیة  وواالخطط  وواالب�راامج  فق�د  ت�م  تعيی�يین  ع�ددد(ووتوسيیعاً لدوورر االمرأأةة االعمانيیة للمشارركة 
 .٢۲٠۰٠۰٩۹) عضوااً في مجلس االدوولة عامم ٤١۱نساء  من  (
 
مم  حصلت  االمرااةة  االعمانيیة  على  أأرربعة  مقاعد  في  االمجالس  االبلديیة  االمحليیة  في  كل  من  وواليیة  بوش�ر  ٢۲٠۰١۱٢۲ووفي  علم  

 .“ة  شمالل  االباططنةوواالعامرااتت  ووقريیاتت  بمحافظة  مسقط  وووواليیة  االخابوررةة  بمحافظ
 

-١۱٩۹٩۹٧۷)  يیوضح  عددد  االنساء  وواالرجالل  في  مجلس  االدوول�ة  االعم�اني  ف�ي  االفت�رااتت  االخم�س  (  ٥جدوولل  ررقم  (
٢۲٠۰١۱٥( 

فترااتت  مجلس  
االمجموعع   عددد  االنساء عددد  االرجالل االدوولة  االعماني

  االكلي
  االفترةة  ااألوولى

١۱٩۹٩۹٧۷-
٢۲٠۰٠۰٠۰ 

٣۳٧۷ ٤١ ٤۱ 

  االفترةة  االثانيیة
٢۲٠۰٠۰٠۰-
٢۲٠۰٠۰٣۳ 

٤٩۹ ٥٤ ٥ 

  االفترةة  االثالثة
٢۲٠۰٠۰٣۳-
٢۲٠۰٠۰٧۷ 

٥١۱ ٩۹ ٦٠۰ 

  االفترةةاالراابعة
٢۲٠۰٠۰٧۷-
٢۲٠۰١۱١۱ 

٥٧۷ ١۱٧ ٤۷١۱ 

  االفترةةاالخامسة
٢۲٠۰١۱١۱-
٢۲٠۰١۱٥ 

٦٨۸ ١۱٨ ٥۸٣۳ 

 
 
 

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة:  :ثانيیا
   

تعتلي  االعديید  من  االنساء  مرااتب  إإدداارريیة  ووإإشراافيیة  فنيیة  عاليیة  ف�ي  مج�الل  االرعايی�ة  االص�حيیة  كم�ديیرةة  إإددااررةة  أأوو  ررئيیس�ة  
 حدةة  صحيیة  أأوو  ررئيیسة  لجنة  مكونة  من  عددد  من  ااألططباء  وواالطبيیباتت  ٬،  ووال  يیبدوومركز  أأوو  االطبيیب  االمسئولل  عن  وو

 إإنن  االجنس  يیشكل  عائقا  حقيیقيیا  أأمامم  االمرأأةة  في  تولي  هھھھذهه  االمناصب  أأوو  في  االحصولل  على  أأعلى  االدررجاتت  االعلميیة.
 

)  س�فيیرةة  ووع�ددد  ٢۲)  في  منص�ب  م�ديیر  ع�امم  ووع�ددد  (١۱٣۳)    من  االنساء  منصب  مستشارر  ووعددد  (١۱٥كما  ااحتلت  عددد  (
كم�ا  اام�رأأةة  منص�ب  ررئ�يیس  االمرااك�ز  ااإلعالميی�ة  لألم�م   مم.٢۲٠۰٠۰٨۸ددعاء  عامم  ث�انن  خ�اللل  ع�امم  إإ)  في  ووظظيیفة  ووكيیل   ٥(
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٬،  ووهھھھي  تعد  أأوولل  اامرأأةة  عربيیة  تتولى  هھھھذاا  االمنصب٬،باإلضافة  إإلى  عضويیة  االمرأأةة  االعمانيیة    ف�ي  ٢۲٠۰٠۰٣۳االمتحدةة  عامم  
 بعض  مجالس  ررجالل  ااألعمالل  وومشارركتهھا  في  غرفة  تجاررةة  ووصناعة  عمانن  .

 
 

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي:  :لثاثا
  

مم  وواالخ�اص  ٢۲٠۰٠۰٤ف�ي  ع�امم    بالنسبة  لدوورر  االمرأأةة  في  االقضاء  فأصبح  لهھا  ووجودد  منذ  صدوورر  االمرس�ومم  االس�لطاني   
ددعاء في االسلطة االقضائيیة من ضمن تسعة ووعش�ريین عض�ًواا ووعض�وةة ف�ألوولل م�رةة ف�ي إإبتعيیيین  خمسة  عضوااتت  

 .هھا  تعمل  االمرأأةة  بالسلك  االقضائي  ووتقومم  بدووررهھھھا  في  االمجتمع  تارريیخ  االسلطنة٬،  بل  ووفي  ددوولل  االخليیج  بأكمل
 

  
        تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:  :رراابعا

  
م�رأأةة  توك�ل  إإليیهھ�ا  حقيیب�ة  إإووززيی�رةة  للتعل�يیم  االع�الي  ووهھھھ�ي  أأوولل   م�رأأةة  ف�ي  منص�ب  إإ ت�م  تعيی�يین  في  االمناصب  االوززاارريیة  

أأةة  االعمانيیة  ااستطاعت    أأنن  تق�ومم  ب�دوورر  حيی�ويي  ف�ي  ووززاارريیة  ووثاني  اامرأأةة  في  االحكومة  االعمانيیة  بمنصب  ووززيیر.  فالمر
مرأأةة  مناصب  ووكيیلة  ووززااررةة٬،  كما  أأنن  االمرأأةة  االعمانيیة  هھھھي  أأوولل  اامرأأةة  إإاالجهھازز  ااإلدداارريي  للدوولة٬،  حيیث  تشغل  أأكثر  من  

على  مستوى  مجلس  االتعاوونن  االخليیجي  تشغل  مقاعد  في  مجلس  االش�وررى  االعم�اني  اال�ذيي  يی�تم  اانتخ�اب  أأعض�ائهھ  م�ن  
  ٧۷١۱مجلس  االدوولة  االذيي  يیتم  تعيیيین  أأعضائهھ.االواليیاتت٬،  ووكذلك  عضويیة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م.٢٠١٤راجع تقرير بعنوان املرأة والرجل يف سلطنة عمان, املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات,  ٧١
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 االفصل  االثامن

ررددننةة  في  ااألأأاالسيیاسي  للمر  االتمكيین    

 

 تمهھيید:

االحقوقق  وواالحريیاتت    االعامة  للموااططن  ااألررددني  ٬،  ووجاءتت  ضمن    )١۱٩۹٢۲٨۸كفل  االقانونن  ااألساسي  (ددستورر  عامم         
 ٬١۱٩۹٥٢۲،  ووكذلك  ددستورر  عامم   ١۱٩۹٤٧۷ااألررددني  لعامم   ٬،  ووأأكد  عليیهھا  االدستورر) ١۱٥ - ٤االفصل  ااألوولل  منهھ  في  االماددةة  (

تت  االعامة  وومن  أأبرزز  لعمليیة  تنظيیم  جميیع  االحقوقق  وواالحريیا  ١۱٩۹٥٢۲فقد  تم  تخصيیص  االفصل  االثاني  من  ددستورر  عامم
 هھھھذهه  االحريیاتت:

 
ووهھھھي  االسماحح  للموااططنيین  في  مماررسة  حقوقهھم  االسيیاسيیة  في  إإططارر  االفلسفة  االسيیاسيیة  االتي  يیقومم  االحقوقق  االسيیاسيیة:  

 لمجتمع.عليیهھا  اا

 
ووتعني  قدررةة  االفردد  على  االتعبيیر  عن  آآرراائهھ  ووأأفكاررهه  بحريیة  تامة  ٬،  ووبالوسيیلة  االتي  يیريیدهھھھا  لالتصالل  حريیة  االرأأيي:  

االمباشر  مع  االناسس  ٬،  ككتابة  االرسائل  االبريیديیة  وواالبرقيیة  ٬،  ووااإلذذااعة  وواالمسرحح  ٬،  ووااألفالمم  االسيینمائيیة  أأوو  االتلفزيیونيیة.  
هھھھذهه  االحريیة  كما  جاء  فيیهھا:  "تكفل  االدوولة  حريیة  االرأأيي   ١۱٩۹٥٢۲ني  لعامم  )  من  االدستورر  ااألرردد١۱٥ووقد  كفلت  االماددةة  (

للجميیع  ٬،  فلكل  أأررددني  أأنن  يیعربب  بحريیة  عن  ررأأيیهھ  بالقولل  وواالكتابة  وواالتصويیر  ٬،  ووووسائل  االتعبيیر  ٬،  شريیطة  أأنن  ال  
 تتجاووزز  حدوودد  االقانونن".

 
تعمالل  حقهھم  في  االتعبيیر  عن  وومن  مظاهھھھر  هھھھذاا  االنوعع  من  االحريیة:  حريیة  االصحافة  االتي  تعني  قدررةة  ااألفراادد  على  ااس

)  من  االماددةة  ٢۲آآرراائهھم  في  االصحف  ضمن  إإططارر  معيین  ٬،  ددوونن  االرقابة  من  االسلطة  االعامة  ٬،  وولهھذاا  نصت  االفقرةة  (
  لعامم١۱٥(   ااألررددني   االدستورر   من   يیجوزز   ١۱٩۹٥٢۲)   فال   االقانونن".   حدوودد   ضمن   حرتانن   وواالطباعة   "االصحافة أأنن:

 نونن.تعطيیل  االصحف  أأوو  إإلغاء  اامتيیاززهھھھا  إإال  ووفق  أأحكامم  االقا

 
)     في  االماددةة   وورردد   كما   االشخصيیة  مصونة"   أأنن  "االحريیة   على  مبدأأ   االمعتمدةة   من  ٧۷ووفي  مجالل  االحريیاتت  االعامة (

فقد  قررر  االدستورر  أأنهھ  ال  يیجوزز  أأنن  يیوقف  أأحد  أأوو  يیحبس  إإال  ووفق  أأحكامم  االقانونن  ٬،  كما   ١۱٩۹٥٢۲االدستورر  ااألررددني  لعامم
 ووغيیرهھھھا. حريیة  االتنقل  ٬،  ووحريیة  االمساكن ١۱٩۹٥٢۲قررر  االدستورر  ااألررددني  لعامم

 
:  لألفراادد  حق  ااالجتماعع  فترةة  من  االوقت  ليیعبروواا  عن  آآرراائهھم  بالمناقشة  أأوو  تباددلل  االرأأيي  ٬،  أأوو  االدفاعع  حريیة  ااالجتماعع

عن ررأأيي معيین إلقناعع ااآلخريین بهھ ٬، أأوو على سبيیل االتعليیم ٬، أأوو االمنفعة. وولألررددنيیيین ووفقاً لنص االفقرةة ااألوولى من 
حق  ااالجتماعع  ضمن  حدوودد  االقانونن.  ووالبد  من  ااإلشاررةة  هھھھنا  أأنهھ  البد   ١۱٩۹٥٢۲)  من  االدستورر  ااألررددني  لعامم١۱٦االماددةة  (

)  ساعة  من  موعد  ااالجتماعع  للحاكم  ااإلدداارريي  شريیطة  ٤٨۸لعقد  ااالجتماعاتت  االعامة  من  أأنن  يیعطى  إإشعارر  بذلك  قبل  (
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امم  ) شخصاً مبيیناً مكانن اانعقاددهه ووتارريیخهھ ٬، وواالغرضض منهھ ووكل من يینظم أأيي ااجتماعع ع٢۲٥أأنن  يیوقعهھ  ما  ال  يیقل  عن  (
ً لذلك يیعرضض نفسهھ للمساءلة االقانونيیة خاصة إإذذاا كانت تلك ااالجتماعاتت تُخل باألمن وواالنظامم.  خالفا

 
)  من  االقانونن  ااألساسي:  ١۱١۱فقد  جاء  في  االماددةة  ( ١۱٩۹٢۲٨۸ووقد  جاءتت  هھھھذهه  االحريیاتت  ووااضحة  منذ  االدستورر  ااألوولل  عامم  

  ٬،  وولهھم  أأنن  يیع   أأع"لجميیع  ااألررددنيیيین  االحريیة  في  ااإلعراابب  عن  آآرراائهھم  وونشرهھھھا   ااالجتماعاتت  ٬،  وويیكونواا ضاء  قدوواا
 فيیهھا ططبقاً ألحكامم االقانونن".

 
     االسيیاسيیة:   ووااألحزاابب   االجمعيیاتت   تكويین   (حريیة   االماددةة   في   ااألررددني  ١۱٦جاء   االدستورر   من   االثانيیة   االفقرةة ،٬   (

  ٬،   ١۱٩۹٥٢۲لعامم   مشرووعة   غايیتهھا   تكونن   أأنن   على   االسيیاسيیة   ووااألحزاابب   االجمعيیاتت   تأليیف   في   االحق "لألررددنيیيین
 ااتت  نظم  ال  تخالف  أأحكامم  االدستورر".يیة  ٬،  ووذذووووسائلهھا  سلم

  
     االعراائض  وواالشكاووىى:   تقديیم   (حريیة   نصت  االماددةة   ١۱٧۷لقد   االدستورر  ااألررددني  لعامم   من "أأنن  لألررددنيیيین   ١۱٩۹٥٢۲)

االحق  في  مخاططبة  االسلطاتت  االعامة  فيیما  يینوبهھم  من  أأمورر  شخصيیة  ٬،  أأوو  فيیما  لهھ  صلة  بالشؤوونن  االعامة  ٬،  بالكيیفيیة  
ونن".  ووبذلك  يیمكن  للفردد  االتقدمم  بشكوااهه  أأوو  ااعترااضهھ  أأوو  مطالبهھ  ٬،  أأوو  مالحظاتهھ  مكتوبة  وواالشرووطط  االتي  يیعيینهھا  االقان

 ٧۷٢۲للسلطاتت  االعامة  بشأنن  أأمر  يیخصهھ  ٬،  أأوو  االمطالبة  برفع  ظظلم  لحق  بهھ  ٬،  ووتعويیضهھ  عما  أأصابهھ  من  ضررر.

  
ت�دااء  عليیهھ�ا  ٬،  ف�ال  : ووتعني قدررةة االفردد قانوناً على أأنن يیصبح مالكاً ٬، ووتستلزمم حريیة االملكيیة عدمم ااالعحريیة  االملكيیة

 يیجوزز  مصاددررتهھا  أأوو  ااالستيیالء  عليیهھا  إإال  بالحدوودد  االتي  نص  عليیهھا  االقانونن  مقابل  تعويیض  عاددلل.

 

ن  االتاليیيین:يیلى  االمبحثيیإإقسم  هھھھذاا  االفصل  وويی  

ررددنن    ةة  في  ااألأأرللم  :االمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    االمبحث  ااالوولل  

 االمبحث  االثاني  :  االوااقع  االعملي.

 

 

 

 

 
                                                           

 م.٢٠١٢للنشر والتوزيع, عمان , األردن, وما بعدها, دار الثقافة   ٥٠راجع مساح سامل سامل , التشريعات االجتماعية, ص  ٧٢
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 االمبحث  ااالوولل

ررددننةة  في  ااألأأاالمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    للمر  

 

ررددني:في  االدستورر  ااأل  :ووالأأ  

ماددةة  ددستورريیة٬،  ووقد  ااعتبر  ووااح�داا  م�ن  أأكث�ر  االدس�اتيیر   ١۱٣۳١۱ررددني  من  تسعة  فصولل٬،  وويیتكونن    االدستورر  ااأل          
م��ة  بم��واادد  ووااض��حة٬،  ووعل��ى  م��نح  ح��ق  االعم��ل  االسيیاس��ي  االعربيی��ة  نص��ا  عل��ى  فص��ل  االس��لطاتت٬،  ووعل��ى  االحريی��اتت  االعا

 .وواالحزبي  وواالتنظيیم  االنقابي  للموااططنيین

ووتنص  االفصولل  على  االدوولة  وونظامم  االحكم  االنيیابي  االملكي  االوررااثي٬،  ووحقوقق  ااألررددنيیيین  ووووااجب�اتهھم٬،  ووااعتب�ارر  ااألم�ة  
 مصدرر  االسلطاتت٬،  ووحقوقق  االملك٬،  ووووررااثة  االحكم  في  االعائلة  االهھاشميیة٬،  ووصالحيیاتت  االحكومة.

/  أأ  /  االدس�تورر  ااألررددن�ي)  ت�نص  عل�ى  أأنن  ٦االم�اددةة  (ةة  فنص�ت  أأاالمس�اووااةة  ب�يین  االرج�ل  وواالم�رأأ  كما  كرسس  االدستورر  مبد
(ااألررددنيیونن  أأمامم  االقانونن  سوااء  ال  تميیيیز  بيینهھم  في  االحقوقق  وواالوااجب�اتت  ووإإنن  ااختلف�واا  ف�ي  االع�رقق  أأوو  االلغ�ة  أأوو  اال�ديین)    

االدوول�ة  االعم�ل  وواالتعل�يیم  ض�من  ح�دوودد  إإمكانيیاتهھ�ا  ووتكف�ل  نن    (تكف�ل  أأكدتت  االماددةة  ذذااتهھ�ا  ف�ي  فقرتهھ�ا  االثالث�ة  عل�ى  أأكما  
 االطمأنيینة  ووتكافؤ  االفرصص  لجميیع  ااألررددنيیيین).

 

ررددنيی�يین  فنص�ت  االم�اددةة  االمساووااةة    في  ت�ولي  االوظ�ائف  االعام�ة    لجميی�ع  ااأل أأررددني  على  مبدكد  االدستورر  ااألأأكما         
 منهھ  على  اانن: ٢۲٢۲

 نة  بالقواانيین  أأوو  ااألنظمة  .  لكل  أأررددني  حق  في  تولي  االمناصب  االعامة  بالشرووطط  االمعيی .١۱
االتعيیيین  للوظائف  االعامة  من  دداائمة  وومؤقتة  في  االدوولة  ووااإلددااررااتت  االملحقة  بهھا  وواالبلديیاتت  يیكونن  على  أأس�اسس   .٢۲

 االكفاءااتت  وواالمؤهھھھالتت.  
 

أأررددني  ساسس  االجنس  االبشريي,  فكلمة  أأررددني  لم  يیميیز  بيین  االموااططنيین  على  نن  االدستورر  ااألأألى  إإشاررةة  ووتجدرر  ااإل
وواالدليیل  على  ذذلك  ما  وورردد  في  االميیثاقق  االوططني  )  ,  االماددةة  االساددسة  من  االدستورر  ( النثى  تنطبق  على  االذكر  وواا
     االفقرةة )      ٨۸ااالررددني   على   :ااألأأ)   نن   وونساء   ررجاال   االحقوقق  أأررددنيیونن   في   بيینهھم   تميیيیز   ال   سوااء   االقانونن مامم

تزمونن  بمصلحة  وواالوااجباتت  وواانن  ااختلفواا  في  االعرقق  ااوو  االلغة  ااوو  االديین  .  ووهھھھم  يیماررسونن  حقوقهھم  االدستورريیة  وويیل
ططالقق  قدررااتهھ  االمادديیة  إإاالوططن  االعليیا  ووااخالقق  االعمل  االوططني  ٬،  بما  يیضمن  توجيیهھ  ططاقاتت  االمجتمع  ااالررددني  وو

 هھھھداافهھ  في  االوحدةة  وواالتقدمم  ووبناء  االمستقبل.أأوواالرووحيیة  لتحقيیق  
 

ي  ررددني  ووتطويیرهه  ٬،  مما  يیقتضكما  أأكد  االميیثاقق  على  أأنن  االمرأأةة  شريیكة  للرجل  ووصنوهه  في  تنميیة  االمجتمع  ااأل
ووتمكيینهھا  من   االدستورريي  وواالقانوني  في  االمساووااةة  وواالتعليیم  وواالتثقيیف  وواالتوجيیهھ  وواالتدرريیب  وواالعمل  ٬، تأكيید  حقهھا

 ٧۷٣۳.أأخذ  ددووررهھھھا  االصحيیح  في  بناء  االمجتمع  ووتقدمهھ
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  في  االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا

ج�ت  بم�ذكرةة  خر» االم�رأأةة  ااألررددنيی�ة  ووق�انونن  ااالنتخاب�اتت«٬،  نظم  مرك�ز  ااألررددنن  االجديی�د  ن�دووةة  ع�ن  ١۱٩۹٩۹٦في  االعامم  
٬،  إإذ  تم�ت  االمطالب�ة  بتخص�يیص  حص�ة  نس�ائيیة  »مطالب  االنساء  ااألررددنيی�اتت  ف�ي  ق�انونن  ااالنتخ�ابب  ااألررددن�ي  االجديی�د«

 في  االمئة  كحد  أأددنى  ضمن  مرحلة  اانتقاليیة. ٢۲٠۰بنسبة  

٬،  ووعدمم  فوزز  أأيیة  اامرأأةة٬،  نشطت  االلجنة  االتنس�يیقيیة  للمنظم�اتت  غيی�ر  االحكوميی�ة  ووجمع�ت  أأكث�ر  ١۱٩۹٩۹٧۷بعد  اانتخاباتت   -
 في  االمئة  من  االمقاعد  االبرلمانيیة  للنساء. ٢۲٠۰توقيیع  للمطالبة  بنسبة  ال  تقل  أألف   ١۱٥من  

٬،  تم  بموجبهھ  ززيیاددةة  ع�ددد  مقاع�د  االبرلم�انن  م�ن  ٢۲٠۰٠۰١۱)  في  منتصف  االعامم  ٣۳٤صدوورر  قانونن  اانتخابب  مؤقت  ررقم  ( -
 لوااحد.)  دداائرةة٬،  إإال  أأنهھ  أأبقى  على  نظامم  االصوتت  اا٤٥)  إإلى  (٢۲١۱)٬،  ووعددد  االدوواائر  ااالنتخابيیة  من  (١۱٠۰٤)  إإلى  (٨۸٠۰(

٬،  تطرقت  في  صفحة  ٢۲٠۰٠۰٢۲في  نهھايیة  االعامم  » ووثيیقة ااألررددنن أأووالً «تشكلت  هھھھيیئة  ووططنيیة  بإررااددةة  من  االملك  ووضعت   -
ترااعي  قواانيین  ااالنتخابب  هھھھدف  االتنميیة  االسيیاس�يیة  وواالحزبيی�ة٬،  كم�ا  ترااع�ي  تمك�يین  االم�رأأةة  م�ن  االمش�ارركة  «)  إإلى:  ٣۳(

 ».ئيیة٬،  على  أأنن  تكونن  بصوررةة  مؤقتة  وواانتقاليیةاانتخاباً ووترشيیحاً ووضمانن ووصولل سيیدااتت االبرلمانن عبر حصة نسا

٬،  تض�من  ترجم�ة  لآلليی�اتت  ٢۲٠۰٠۰٢۲دديیسمبر/  كانونن  ااألوولل   ٢۲٣۳ررفع ررئيیس االوززررااء ااألررددني خطاباً إإلى االملك في  -
)  من  االخطابب  توصيیة  متعلقة  بتخصيیص  حصة  نسائيیة  ٢۲االتي ووررددتت في ووثيیقة ااألررددنن أأووال٬ً، ووقد وورردد بالصفحة (

تش��كيیل  لجن��ة  م��ن  أأص��حابب  االخب��رةة  وواالكف��اءةة  ووااالختص��اص  تعن��ى  ب��إجرااء  ددررااس��ة  : «لالنتخاب��اتت  االنيیابيی��ة  مفاددهھھھ��ا
مفصلة  تتيیح  للمرأأةة  االوصولل  إإلى  االبرلم�انن  ف�ي  ااالنتخاب�اتت  االمقبل�ة٬،  بم�ا  ف�ي  ذل�ك  تع�ديیل  ق�انونن  ااالنتخ�ابب  إلتاح�ة  

 ً  ».االفرصة لتطبيیق نظامم االحصة االنسائيیة ووعلى أأنن يیكونن هھھھذاا ااإلجرااء مؤقتاً وواانتقاليیا

٬،  عدةة  لجانن  تختص  ك�ل  لجن�ة  بجان�ب  مع�يین  لوض�ع  آليی�اتت  ٢۲٠۰٠۰٣۳االوززررااء  في  يینايیر/  كانونن  االثاني   شكل  ررئيیس -
 ٬٧۷٤، ُحّدددتت مدةة عملهھا بأسبوعيین٬،»لجنة  ددررااسة  االكوتا  االنسائيیة«لتنفيیذ ووثيیقة ااألررددنن أأووال٬ً، وومن بيین هھھھذهه االلجانن 

ب�اتت  االمقبل�ة٬،  بم�ا  ف�ي  ذل�ك  تع�ديیل  ووُكلّفت بإجرااء ددررااسة مفصلة تت�يیح للم�رأأةة االوص�ولل إإل�ى االبرلم�انن ف�ي ااالنتخا 
ق��انونن  ااالنتخ��ابب  إلتاح��ة  االفرص��ة  لتطبيی��ق  نظ��امم  االحص��ة  االنس��ائيیة.  ووق��د  خرج��ت  االلجن��ة  ف��ي  خت��امم  أأعمالهھ��ا  بع��دةة  

 توصيیاتت:

 تعديیل  قانونن  ااالنتخاباتت  بحيیث  يیتم  ضمانن  ووصولل  حد  أأددنى  من  االنساء  إإلى  مجلس  االنواابب. -

                                                           
 م.٢٠٠٤ األردن, املؤمتر الوطين لتنمية السياسة واملرأة األردنية,اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املراة,عمان, أمحد عبيدات, آليات التنمية السياسية يف ٧٤
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)  مقاع��د٬،  ٨۸قاع��د  إإض��افيیة  للنس��اء  ال  يیزيی��د  عل��ى  (ت��أميین  ووص��ولل  االم��رأأةة  إإل��ى  عض��ويیة  االمجل��س  بتخص��يیص  م -
باإلضافة  إإلى  حق  االنساء  في  االمنافسة  على  االمقاعد  االمخصصة  للدوواائر  االمختلفة  في  جميیع  أأنحاء  االمملك�ة  وواالب�الغ  

 ٧۷٥)  مقاعد.١۱٠۰٤عدددهھھھا  (

مقاررن�ة  ااعتبارر  االمرأأةة  االمرشحة  االتي  تحصل  على  أأعلى  نسبة  من  أأصوااتت  االمقترعيین  ف�ي  دداائرتهھ�ا  ااالنتخابيی�ة  بال -
مع  االنسب  في  االدوواائر  ااألخرىى  بالمملكة  من  االف�ائزااتت  إلش�غالل  االمقاع�د  االت�ي  ستخص�ص  للنس�اء  ووإإب�راازز  ذل�ك  ف�ي  

 نظامم  ااالنتخابب.

ررفعت  االلجنة  االوططنيیة  ااألررددنيیة  لشئونن  االمرأأةة  مذكرةة  إإلى  ررئيیس  االوززررااء  بخصوص  موض�وع  االحص�ة  االنس�ائيیة   -
وصيیاتت االوثيیقة االص�اددررةة ع�ن االهھيیئ�ة االوططنيی�ة االعليی�ا ل�ألررددنن أأووال٬ً، لالنتخاباتت  االنيیابيیة٬،  تفيید  بأنن  االلجنة  تدااررست  ت

ووبشكل  خاص  االتوصيیة  االمتعلقة  بتخصيیص  حصة  نسائيیة  ووترىى  االلجنة  تخصيیص  نسبة  للنساء  في  مقاع�د  مجل�س  
 في  االمئة. ٢۲٠۰االنواابب  ال  تقل  عن  

ع�دلل  لنظ�امم  تقس�يیم  ٬،  وونظ�امم  م٢۲٠۰٠۰٣۳صدوورر  قانونن  مع�دلل  لق�انونن  ااالنتخ�ابب  لمجل�س  االن�واابب  ف�ي  فبراايی�ر/  ش�باطط   -
)  مقاعد  كحد  أأددنى  تتنافس  عليیهھ�ا  االنس�اء٬،  إإل�ى  ٦االدوواائر  ااالنتخابيیة  وواالمقاعد  االمخصصة  لكل  منهھا٬،  ووقد  خصص  (

جانب  االحق  في  االمنافسة  على  االمقاع�د  ااألخ�رىى  كاف�ة٬،  كم�ا  ح�ددد  االق�انونن  آليی�ة  ااختيی�ارر  االنس�اء  االف�ائزااتت  بن�اء  عل�ى  
 االثقل  االنسبي  ألصوااتهھن  في  االداائرةة.

  االنسائيیة  كما  يیلي:   ااءااتت  ااالنتخابب  ووفقا  لنظامم  االحصصرجإإووتتم  

تشكل بقراارر من االوززيیر في مركز االوززااررةة لجنة خاصة برئاسة حاكم إإدداارريي ووعضويیة قاضٍض يیسميیهھ ووززيیر االعدلل 
وو  أأحد  موظفي  االدوولة  ال  تقل  ددررجتهھ  عن  االثانيیة  م�ن  االفئ�ة  االثانيی�ة  تك�ونن  مهھمتهھ�ا  متابع�ة  موض�وع  االمقاع�د  االنيیابيی�ة  

االمخصص��ة  إلش��غالهھا  م��ن  االف��ائزااتت  م��ن  االمرش��حاتت  وواالمح��دددةة  بمقتض��ى  أأحك��امم  (نظ��امم  تقس��يیم  اال��دوواائر  ااإلض��افيیة  
)  م�ن  هھھھ�ذاا  االق�انونن٬،  وولل�وززيیر  ٤٥ااالنتخابيیة وواالمقاعد االمخصصة لكل منهھا) ووووفقاً ألحكامم االفقرةة (جج) من االم�اددةة (

 ة.إإصداارر  االتعليیماتت  االتي  يیرااهھھھا  ضروورريیة  لتحديید  أأيي  مهھامم  أأخرىى  يیقتضيیهھا  عمل  االلجن

وو  بعد  ااالنتهھاء  من  عمليیة  فرزز  ااألصوااتت  ووإإعالنن  االنتائج  االنهھائيیة  لالنتخاباتت  في  جميیع  االدوواائر  ااالنتخابيیة  ووررفعهھ�ا  
)  م�ن  هھھھ�ذاا  االق�انونن٬،  يیحيی�ل  اال�وززيیر  إإل�ى  ٤٤إإلى االوززيیر من قبل االلجانن االمركزيیة لالنتخاباتت ووفق�اً ألحك�امم االم�اددةة (

رااجعتهھا  ووتدقيیق  عددد  ااألصوااتت  االتي  نالتهھ�ا  االمرش�حاتت  االل�وااتي  االلجنة  االخاصة  االمحاضر  االمتعلقة  بتلك  االنتائج  لم
 لم  يیفزنن  بأيي  من  االمقاعد  االنيیابيیة  االمخصصة  للدوواائر  ااالنتخابيیة.

كماتحددد  االلجنة  االخاصة  أأسماء  االفائزااتت  بالمقاعد  ااإلضافيیة  االمخصصة  للنساء  على  أأس�اس  نس�بة  ع�ددد  ااألص�وااتت  
ن  ف�ي  اال�دوواائر  ااالنتخابيی�ة  االت�ي  ترش�حت  فيیهھ�ا٬،  ووبالمقاررن�ة  االتي  نالتهھا  كل  مرشحة  من  مجم�وع  أأص�وااتت  االمقت�رعيی

                                                           
 WWW.WOMENGATEWAY.COM :االلكرتوينردنية , على املوقع مرمي الرويعي, الكوتا النسائية يف التجربة األ راجع ٧٥

 



124

التمكين السياسي للمرأة في دول المشرق العربي

١۱٠۰٤ 
 

بهھذهه  االنسب  تعتبر  فائزةة  بهھذهه  االمقاعد  االمرشحاتت  االلوااتي  حصلن  على  أأعلى  االنسب  ف�ي  جميی�ع  اال�دوواائر  ااالنتخابيی�ة  
ددوونن  االنظر  إإلى  كونن  االفائزةة  (مسلمة  أأوو  مس�يیحيیة  أأوو  شركس�يیة  أأوو  شيیش�انيیة)  أأوو  كونهھ�ا  م�ن  ددوواائ�ر  االب�دوو  ااالنتخابيی�ة  

 لقة.االمغ

 ووإإذذاا  تساووتت  االنسبة  بيین  مرشحيین  أأوو  أأكثر  فتجريي  االقرعة  الختيیارر  االمرشحة  االفائزةة.

وويیعل��ن  ررئ��يیس  االلجن��ة  االخاص��ة  بص��وررةة  علنيی��ة٬،  أأم��امم  االحاض��رااتت  م��ن  االمرش��حاتت  أأوو  االمن��دووبيین  ع��نهھن٬،  أأس��ماء  
 االفائزااتت  بالمقاعد  ااإلضافيیة  االمخصصة  للنساء.

االت��ي ااتخ��ذتهھا ووبالنتيیج��ة االت��ي ووص��لت إإليیهھ��ا ووفق��اً ألحك��امم وو ت��نظم االلجن��ة االخاص��ة محض��رااً بجميی��ع ااإلج��رااءااتت 
 االفقرتيین  (جج)  وو  (دد)  من  هھھھذهه  االماددةة  ووترفعهھ  إإلى  االوززيیر.

وو  إإذذاا  شغر  مقعد  مخصص  للنساء  في  مجلس  االنواابب  فيیمأل  باالنتخابب  االفرعي  في  االداائرةة  ااالنتخابيیة  االخاصة  بم�ن  
ةة ال تتج�اووزز االس�تيین يیوم�اً م�ن ت�ارريیخ إإش�عارر االمجل�س كانت تشغل ذذلك االمقعد ووفقاً ألحكامم هھھھذاا االقانونن ووخاللل م�د

يیهھن  ش�رووطط  االترش�يیح  ررئيیس  االوززررااء  بشغورر  االمقعد٬،  على  أأنن  يیقتصر  االترشيیح  لملئهھ  على  االنساء  االلوااتي  تتواافر  ف�
 في  تلك  االداائرةة

)  نساء  إإلى  مقاعد  االبرلمانن  عن  ططريی�ق  االحص�ة  االنس�ائيیة  ٦( ٬،  ووووصلت٢۲٠۰٠۰٣۳)  اامرأأةة  في  اانتخاباتت  ٥٤ترشح  ( -
  .ي  أأقرهھھھا  قانونن  ااالنتخابب  االمعدللاالت

 ٢۲٠۰٠۰٣۳يیونيی�و/  حزيی�راانن   ٢۲٩۹ف�ي  » ووثيیقة  االمرأأةة  ااألررددنيی�ة«قدمت  االمؤسساتت  وواالمنظماتت  وواالفعاليیاتت  االنسائيیة   كما
٬،  ااشتملت  على  محاوورر  ٢۲٠۰٠۰٧۷ - ٬٢۲٠۰٠۰٣۳،  مقدمة  إإلى  أأعضاء  مجلس  ااألمة  »برنامج  االمرحلة  االمقبلة«تحت  تسميیة  

 إإذذ  أأكدتت  االوثيیقة  بخصوصهھ  ما  يیأتي:عدةة  منهھا  ما  يیتعلق  بقانونن  ااالنتخابب٬،  

إإلغاء  قاعدةة  االص�وتت  االوااح�د  ووإإق�راارر  تع�ديیالتت  تس�مح  بالتص�ويیت  عل�ى  أأس�اس  االقائم�ة  ووت�ؤدديي  إإل�ى  تمثيی�ل  أأكث�ر   -
 عداالة  ووتسهھم  في  تحقيیق  االتنميیة  االسيیاسيیة.

االنص  على   -إإعاددةة  تقسيیم  االدوواائر  ااالنتخابيیة  بصوررةة  عاددلة  بحيیث  يیتناسب  عددد  مقاعد  كل  دداائرةة  مع  عددد  سكانهھا. -
ررف��ع  االقيی��ودد   -ف��ي االمئ��ة ووفق��اً لم��ا االت��زمم ب��هھ ااألررددنن ددووليی��اً. ٣۳٠۰ووج��وبب  أأال  تق��ل  نس��بة  تمثيی��ل  أأيي  م��ن  االجنس��يین  ع��ن  

االمفرووضة  على  حق  االموااططن  في  ترش�يیح  نفس�هھ  ع�ن  أأيی�ة  دداائ�رةة  م�ن  ددوونن  قيی�ودد  تتعل�ق  ب�العرقق  وواالطائف�ة  وواالمنب�ت  
على  هھھھ�ذهه  ااألس�س  يیتن�اقض  م�ع  مب�دأأ  االمس�اووااةة  ووم�ع   وواالجنس٬، ااعتماددااً على مبدأأ االموااططنة٬، ووخصوصاً أأنن االتميیيیز

 .مباددئئ  حقوقق  ااإلنسانن

 تمكيین  االناخب  من  مماررسة  حق  ااالقترااعع  في  االداائرةة  االتي  يیشاء  شريیطة  مماررسة  هھھھذاا  االحق  مرةة  ووااحدةة. -

 ااالعتراافف  بحق  هھھھيیئاتت  االمجتمع  االمدني  في  االرقابة  على  االعمليیة  ااالنتخابيیة  ووتشجيیع  هھھھذاا  االدوورر. -
 



125

التمكين السياسي للمرأة في دول المشرق العربي
١۱٠۰٥ 

 

ةة  ف�ي  كاف�ة  االمج�االتت  كم�ا  وورردد  ف�ي  أأهھھھميی�ة  تمك�يین  االم�رأأكد  على  أأررددني  نن  االميیثاقق  االوططني  ااألأألى  إإ  ووتجدرر  ااالشاررةة
 فقرتهھ  االثامنة  على  اانن:

وو  االلغة  أأنن  ااختلفواا  في  االعرقق  إإمامم  االقانونن  سوااء  ال  تميیيیز  بيینهھم  في  االحقوقق  وواالوااجباتت  ووأأررددنيیونن  ررجاال  وونساء  ااأل
خ��القق  االعم�ل  اال�وططني  ٬،  بم��ا  أأتزم�ونن  بمص��لحة  اال�وططن  االعليی�ا  ووااوو  اال�ديین  .  ووهھھھ�م  يیماررس�ونن  حق��وقهھم  االدس�تورريیة  وويیل

هھھھداافهھ  في  االوحدةة  وواالتقدمم  ووبناء  أأططالقق  قدررااتهھ  االمادديیة  وواالرووحيیة  لتحقيیق  إإيیضمن  توجيیهھ  ططاقاتت  االمجتمع  ااالررددني  وو
من  (  ضماناتت  االنهھج  االديیمقرااططي  في  االميیثاقق  )  وواالتي  ااكدتت  على  تحقيیق  االمس�اووااةة  وواالعداال�ة    ٤,وواالفقرةة   االمستقبل.

ك�د  أأل�ى  االفص�ل  االخ�امس  م�ن  االميیث�اقق  وواال�ذيي  إإضافة  ووتكافؤ  االفرصص  بيین  االموااططنيین  ررجاال  وونساء  ددوونن  تميیيیز.  باإل
ررددني  ووتطويیرهه  ٬،  مما  يیقتضي  تأكيید  حقهھا  االدستورريي  نن:  االمرأأةة  شريیكة  للرجل  ووصنوهه  في  تنميیة  االمجتمع  ااألأأعلى  

خ�ذ  ددووررهھھھ�ا  االص�حيیح  ف�ي  أأعم�ل  ٬،  ووتمكيینهھ�ا  م�ن  وواالقانوني  في  االمساووااةة  وواالتعليیم  وواالتثقيیف  وواالتوجيی�هھ  وواالت�درريیب  وواال
  بناء  االمجتمع  ووتقدمهھ.

  

،  (  تم  إقرااررها  م�ن  قب�ل  مجل�س  )»٢۲٠۰١۱٧۷-٢۲٠۰١۱٣۳كما  تم  ااعتمادد  ووثيیقة  ااالسترااتيیجيیة  االوططنيیة  للمرأأةة  ااألررددنيیة  (
ف  فيیم�ا  يیخ�ص  مختل�»  االتوجهھاتت  وواالمالمح  االعامة  لالسترااتيیجيیة  االوططنيیة  للمرأأةة  ااألررددنيی�ة«وواالتي  تُمثل  االوززررااء)    

االمحاوورر  وواالمجاالتت  االمتصلة  بتمكيین  االمرأأةة  ااجتماعيیا ً ووقانونيیا ً ووسيیاس�يیا ً ووااقتص�ادديیا٬ً،  ووب�ذلك  أأق�ر  مجل�س  اال�وززررااء  
  االتوجهھاتت  وواالمالمح  االعامة  للعمل  االوططني  وواالمؤسسي  في  مجالل  تمكيین  االمرأأةة.

  
اام�رأأةة  أأررددنيی�ة  «ررددنيیة  بأنهھا:  ووتتلخص  االرؤؤيیة  االمستقبليیة  للمرأأةة  االتي  اانطلقت  منهھا  ااالسترااتيیجيیة  االوططنيیة  للمرأأةة  ااأل

متمكن��ة  ااجتماعيی��ا ً ووقانونيی��ا ً ووسيیاس��يیا ً ووااقتص��ادديیا٬ً،  ق��اددررةة  عل��ى  ااالض��طالعع  بمهھامهھ��ا  ووأأددووااررهھھھ��ا  االمختلف��ة٬،  تتمت��ع  
بالمساووااةة  ف�ي  االقيیم�ة  وواالكراام�ة  وواالحق�وقق  ووتش�اررك  بفعاليی�ة  ف�ي  بن�اء  كاف�ة  أأررك�انن  االمجتم�ع  ااألررددن�ي٬،  ووق�وةة  فاعل�ة  

يیك��ونن  ددوول��ة  دديیمقرااططيی��ة  مس��تنيیرةة  بتع��اليیم  ااإلس��المم  االس��محة  ووملتزم��ة  ب��الموااثيیق  باتج��اهه  تط��ويیر  ااألررددنن  ووإإنمائ��هھ  ل
  االدووليیة٬،  متميیزةة  على  االمستويیيین  ااإلقليیمي  وواالدوولي.

 
ووسيیتم  تفعيیل  االعمل  باالسترااتيیجيیة؛  من  خاللل  ووض�ع  االخط�ط  ااالس�ترااتيیجيیة  وواالتنفيیذيی�ة  وواالمش�ارريیع  االمنبثق�ة  عنهھ�ا٬،  

عريی��ف  باالس��ترااتيیجيیة  بمختل��ف  محاووررهھھھ��ا  وومجاالتهھ��ا  ف��ي  مختل��ف  كم��ا  س��يیتم  تنظ��يیم  برن��امج  توع��ويي  متكام��ل  للت
  محافظاتت  االمملكة.

هھھھداافهھا  االعامة  هھھھو  إإتاحة  فرصص  أأفضل  ووأأكث�ر  عداال�ة  لض�مانن  مش�ارركة  االم�رأأةة  االفاعل�ة  ووووص�ولهھا  بش�كل  أأهھھھم  أأوومن  
%)  كح��د  أأددن��ى  ف��ي  جميی��ع  موااق��ع  ررس��م  االسيیاس��اتت  ووااتخ��اذ  ٣۳٠۰ت��درريیجي  م��دررووس  إإل��ى  نس��بة  تمثيی��ل  ال  تق��ل  ع��ن  (

  ررااتت  في  مختلف  االسلطاتت  وواالقطاعاتت  ووفي  مختلف  االمجالس  وواالهھيیئاتت  االمنتخبة  وواالمعيیّنة    وواالعمل  على  :االقراا

ررفع  نسبة  تمثيیل  االمرأأةة  وومشارركتهھا  االفاعلة  في  االسلطة  االتشريیعيیة  (مجلسي  ااألعيیانن  وواالنواابب- ).    

ونيیة  بمختلف  مستويیاتهھاررفع  نسبة  تمثيیل  االمرأأةة  وومشارركتهھا  االفاعلة  في  االسلطة  االقضائيیة  وواالمهھن  االقان-      

ررفع  نسبة  تمثيیل  االمرأأةة  وومشارركتهھا  االفاعلة  في  االمناصب  االقيیادديیة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة-     
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  ررفع  نسبة  تمثيیل  االمرأأةة  وومشارركتهھا  االفاعلة  في  ررئاسة  ووعضويیة  االمجالس  االبلديیة-

ك�وااددرر  مؤسس�اتت  االقط�اع  ررفع  نسبة  تمثيیل  االمرأأةة  وومش�ارركتهھا  االفاعل�ة  ف�ي  مج�الس  ااإلددااررةة  وواالمناص�ب  االقيیادديی�ة  وو-
 .االخاصص  ووغرفف  االتجاررةة  وواالصناعة

  .ررفع  نسبة  تمثيیل  االمرأأةة  وومشارركتهھا  االفاعلة  في  االمناصب  االقيیادديیة  ووفي  عضويیة  منظماتت  االمجتمع  االمدني- 

 

في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة::  ثالثا  

:  "االعهھ�داانن  ,  وومنهھ�ا  االس�بع  االمعنيی�ة  بحق�وقق  ااإلنس�انناانضم  ااألررددنن  إإلى  ست  م�ن  ااتفاقيی�اتت  ااألم�م  االمتح�دةة  االرئيیس�يیة  
),  ١۱٩۹٧۷٥اال���دووليیانن  االخاص���انن  ب���الحقوقق  االمدنيی���ة  وواالسيیاس���يیة,  وواالحق���وقق  ااالقتص���ادديیة  ووااالجتماعيی���ة  وواالثقافيی���ة"(

),  وو"ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأش�كالل  ١۱٩۹٧۷٤وو"ااالتفاقيیة  االدووليیة  للقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  االعنصريي"  (
  .)١۱٩۹٩۹٢۲االتميیيیز  ضد  االمرأأةة"  (

 

),  االت�ي  تتعل�ق  ٢۲فف/  ٩۹"ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االم�رأأةة":  االم�اددةة  ررق�م  (ررددنن  على  ووتحفظ  ااأل
),  االتي  تنص  على  منح  االرجل  ٤فف/  ١۱٥بمنح  االمرأأةة  حقا ً مساوويیا ً للرجل  فيیما  يیتعلق  بجنسيیة  أأططفالهھا.  وواالماددةة  ررقم  (

رر  مح�ل  س�كناهم  ووإإق�امتهھم,  وواالمرأأةة  نفس  االحقوقق  فيیما  يیتعل�ق  بالتش�ريیع  االمتص�ل  بحرك�ة  ااألش�خاصص  ووحريی�ة  ااختيی�ا
),  االت�ي  تتعل�ق  ١۱فف/  ١۱٦حيیث  جاء  االتحفظ  على  أأساسس  أأنن  تقيیم  االزووجة  في  نفس  محل  إإقامة  ززووجهھا.  وواالماددةة  ررقم  (

  ٧۷٦بأمورر  االزووااجج  وواالعالقاتت  االعائليیة٬،  على  أأساسس  مساووااةة  االمرأأةة  بالرجل  في  نفس  االحقوقق  وواالمسئوليیاتت.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ريموك,سلسـلة العلـوم راجـع حممـد كنـوش الشـرعة ونـرمني يوسـف الغوامنـة, الكوتـا النسـائية يف النظـام االنتخـايب األردين مـن وجهـة نظـر املـرأة االردنيـة, أحبـاث ال ٧٦

 م.٢٠١١, ١, العدد٢٧االنسانية واالجتماعية,اجمللد 
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 االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

 

في  االبرلمانن:ةة  أأيیل  االمرتمث  :ووالأأ  

٬،  وومجل�س  االمل�كررددني      من  مجلسيین  ااثنيین  هھھھما؛  مجلس  ااألعيیانن  وويیتم  تعيی�يین  أأعض�ائهھ  م�ن  قب�ل  يیتألف  االبرلمانن  ااأل
الرغم  من  ااعترااف  االمشرعع  للمرأأةة  ااألررددنيی�ة  ب�الحق  ف�ي  االترش�ح  ب  .وواالشعباالنواابب  وويیتم  اانتخابب  أأعضائهھ  من  قبل  

٬،  إإال  أأنن  االمرأأةة  فشلت  في  االوصولل  لقبة  االبرلم�انن  ووب�دأأتت  سلس�لة  االفش�ل  ١۱٩۹٧۷٤لنواابب  في  عامم  ووااالنتخابب  لمجلس  اا
لك�ن    ١۱٩۹٩۹٣۳نس�اء  ف�ي  اانتخاب�اتت    ٣۳حيی�ث  ل�م  تف�ز  أأيي  م�نهھن  ٬،  ووترش�حت    ١۱٩۹٨۸٩۹اامرأأةة  في  اانتخاب�اتت    ١۱٢۲بترشيیح  

  ١۱٩۹٩۹٧۷ووااحدةة  تمكنت  من  االفوزز  عن  ططريیق  مقعد  االشركس  وواالشيیشانن.  وولم  تفز  أأيي  اامرأأةة  في  اانتخاباتت  

 

من  أأجل  إإعطاء  ددفعة  قويیة  لدوورر  االمرأأةة  على  االمستوىى  االسيیاسي٬،  ج�اء  االمش�رعع  ااألررددن�ي  فأخ�ذ  بنظ�امم  تخص�يیص  وو
"كوتا"  لتمثيیل  االمرأأةة  باالنتخابب  على  نحو  فعالل  في  االسلطة  االتشريیعيیة  في  االدوولة٬،  إإيیمانا ً بأهھھھميیة  االدوورر  االذيي  يیمك�ن  

ادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالسيیاسيیة.  ووذذلك  بتعديیل  قانونن  أأنن  تقومم  بهھ  في  االبرلمانن  ااألررددني  بالنظر  لتأصل  ووظظيیفتهھا  ااالقتص
)  مقاعد  كحد  أأددنى  تتنافس  عليیهھا  االنساء  إإل�ى  جان�ب  االح�ق  ٬٦،  من  خاللل  تخصيیص  (٢۲٠۰٠۰١۱ااالنتخابب  االمؤقت  لعامم  

  في  االمنافسة  على  االمقاعد  ااألخرىى  كافة.

  

  ٢۲٠۰٠۰٣۳اميین  ()  عض��واا ً يیُش��كلونن  مجل��س  ااألعيی��انن  للع��٥٥)  م��ن  أأص��ل  (٧۷بل��غ  ع��ددد  االنس��اء  ف��ي  مجل��س  ااألعيی��انن  (وو
)  عض�واا ً ١۱١۱٠۰)  ووفق�ا ً لنظ�امم  االكوت�ا٬،  م�ن  أأص�ل  (٦)  (٢۲٠۰٠۰٣۳في  مجلس  االنواابب  لع�امم  (  كما  بلغ  عدددهھھھن).  ٢۲٠۰٠۰٧۷وو

)  نس�اء٬،  ٧۷)  (٢۲٠۰٠۰٧۷من  االرجالل  وواالنساء  يیُشكلونن  مجلس  االنواابب٬،  بيینما  بلغ  عددد  االنس�اء  ف�ي  مجل�س  االن�واابب  لع�امم  (
يیجة  حصولهھا  عل�ى  أأعل�ى  ااألص�وااتت  ااالنتخابيی�ة  )  منهھن  ووفقا ً لنظامم  االكوتا٬،  وومرشحة  ووااحدةة  ووصلت  للمجلس  نت٦(

      ٧۷٧۷في  لوااء  ذذيیبانن.

  

)  ١۱٢۲)  ليیص��بح  ع�ددد  االمقاع�د  االمخصص�ة  للنس��اء  (٢۲٠۰١۱٠۰(لمجل�س  االن�واابب      ف��ي  اانتخاب�اتت      ااررتف�ع  ع�ددد  االنس�اء  وو
  ٧۷٨۸%  من  مجموعع  مقاعد  مجلس  االنواابب.١۱٠۰)  مقعداا ً أأيي  ما  نسبتهھ  ١۱٢۲٠۰مقعداا ً من  أأصل  (

                                                           
ردن, املنتـدى الـدميقراطي االول للمـراة العربيـة خطـوة ضـرورية حنـو االصـالح السياسـي يف راجع  سـهري سـلطي التـل ولينـا قـورة,التمكني السياسـي للمـرأة يف اال ٧٧

 م.٢٠٠٤الوطن العريب, صنعاء,ديسمرب 
 ٢٠٠٦, ١, العدد١٢ردن ,جملة املنارة, اجمللد راجع حممد أمحد املقداد, املرأة  واملشاركة السياسية يف األ ٧٨
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)  مقع�داا  ١۱٨۸)  ليیص�بح  ع�ددد  االمقاع�د  االمخصص�ة  للنس�اء  (٢۲٠۰١۱٣۳ااالخيی�رةة  (  كما  ااررتفع  ع�ددد  االنس�اء  ف�ي  ااالنتخاب�اتت
االتن�افس  االح�ر  م�ع  االرج�الل,    مقعداا  عن  ططريیق  نظامم  االحصص  االنسائيیة  (  االكوت�ا)  ,  ووااثنت�انن  فاززت�ا  ع�ن  ططريی�ق١۱٥,

    ووسيیدةة  ووااحدةة  فاززتت  عن  ططريیق  االالئحة  االوططنيیة  االنسبيیة.

  

وونس��بة    ٬٢۲٠۰٠۰٣۳،  ٬١۱٩۹٩۹٧۷،  ٬١۱٩۹٩۹٣۳،    ١۱٩۹٨۸٩۹س��نوااتت  )  يیب��يین  ع��ددد  أأعض��اء  مجل��س  ااألم��ة  ااألررددن��ي  لل٦(  ررق��م  ج��دوولل
  االنساء  منهھم

  

  االنساء  االمجموعع  نساء  ررجالل  مجلس  ااالمة
  %٥٫٧۷  ١۱٥٨۸  ٩۹  ١۱٤٩۹  مجلس  ااالعيیانن
  %٢۲  ٣۳٥٠۰  ٧۷  ٣۳٤٣۳  مجلس  االنواابب

 

فقرةة  بب٬،  على  أأنهھ  "يیخصص  للمرش�حاتت    –  ٩۹في  االماددةة    ٢۲٠۰٠۰٧۷)  لسنة  ١۱٤نص  قانونن  االبلديیاتت  االجديید  ررقم  (كما  
%)  من  عددد  أأعضاء  االمجل�س  إلش�غالهھا  م�ن  االل�وااتي  حص�لن  عل�ى  ٢۲٠۰نسبة  ال  تقل  عن  (لعضويیة  االمجلس  االبلديي  

أأعلى  ااألصوااتت٬،  ووإإذاا  لم  يیتقدمم  االعددد  االمطلوبب  م�ن  االمرش�حاتت  أأوو  ل�م  يیت�واافر  االع�ددد  اال�ذيي  يیس�اوويي  هھھھ�ذهه  االنس�بة  م�ن  
دوودد  هھھھ�ذهه  عددد  أأعضاء  االمجلس  إلشغالهھا٬،  فيیتم  االتعيیيین  بقراارر  من  مجلس  االوززررااء  بن�اء  عل�ى  تنس�يیب  اال�وززيیر  ف�ي  ح�

أأيي  إإنن  ع��ددد  مقاع��د  االنس��بة٬،  وويیطب��ق  هھھھ��ذاا  اال��نص  عل��ى  أأمان��ة  عم��انن  االكب��رىى  فيیم��ا  يیتعل��ق  باألعض��اء  االمنتخب��يین".  
    لعمليیة٬،  ووبحيیث  ال  تقل  نسبة  االحصصاالنسائيیة  محددد  بموجب  االقانونن  ووترجماتهھ  اا  االحصص

 

)  مقع�داا ً ٢۲١۱١۱عع  ب�يین  ()  مقعداا٬ً،  تتوزز٢۲١۱٨۸%)  في  كل  االظرووفف.  ووقد  بلغ  عددد  االمقاعد  االمحجوززةة  للنساء  (٢۲٠۰عن  (
)  مقاعد  ضمن  مجلس  أأمانة  عمانن  االكبرىى.  أأما  عل�ى  ص�عيید  ٧۷)  مقعداا٬ً،  وو(٩۹٢۲٩۹ضمن  االمجالس  االبلديیة  من  أأصل  (

%)  م��ن  مجم��وعع  االترش��يیحاتت  االب��الغ  ١۱٨۸٫٤)  س��يیدةة٬،  أأيي  م��ا  يیع��اددلل  (٣۳٨۸٠۰االترش��يیحاتت  االنس��ائيیة٬،  فق��د  بل��غ  ع��دددهھھھا  (
من  أأب�رزز  آثاررهھھھ�ا  ااإليیجابيی�ة  االمباش�رةة٬،  أأنهھ�ا  كش�فت    )٬،  ووهھھھي  نسبة  جيیدةة٬،  ووتعكس  أأهھھھميیة  االكوتا  االتي٢۲٠۰٧۷٠۰عدددهھھھا  (

)  مقعداا٬ً،  كما  عيیّنت  االحكومة  ٢۲٣۳عن  فرصص  كامنة  لدىى  االنساء  حققت  مكسبا ً إإضافيیا ً لهھن  تمثل  بفوززهھھھن  تنافسيیا ً بـ  (
)  سيیدااتت  ضمن  مجلس  أأمانة  عمانن  االكبرىى.  ووهھھھذاا  مما  أأددىى  إإلى  ززيیاددةة  عددد  االنساء  في  االمجالس  االبلديیة  وومجل�س  ٧۷(

  ٢۲٥)  سيیدةة٬،  ووهھھھو  ما  ررفع  نسبة  تمثيیل  االمرأأةة  في  هھھھذهه  االمج�الس  لتص�ل  إإل�ى  (٢۲٤١۱االكبرىى  ليیصل  إإلى  (  أأمانة  عمانن
%)٬،  ووهھھھو  أأكبر  إإنجازز  حققتهھ  االم�رأأةة  ف�ي  ااألررددنن  ف�ي  اانتخاب�اتت  تنافس�يیة٬،  ووبخاص�ة  إإذاا  م�ا  ق�وررنن  بنت�ائج  اانتخاب�اتت  

)  سيیدااتت  م�ن  ١۱٠۰٤ابب  وواالتعيیيین  ()٬،  حيیث  بلغ  إإجمالي  تمثيیل  االمرأأةة  ما  بيین  ااالنتخ٢۲٠۰٠۰٣۳االمجالس  االبلديیة  في  (عامم  
)  عضواا٬ً،  هھھھم  مجموعع  ااألعضاء  االمنتخب�يین  وواالمعيین�يین  ف�ي  مجل�س  أأمان�ة  عم�انن  االكب�رىى  وواالمج�الس  ١۱٠۰٥٠۰أأصل  (

  ٧۷٩۹%)  من  إإجمالي  عضويیة  هھھھذهه  االمجالس.١۱٠۰االبلديیة  كافة٬،  ووهھھھذاا  االتمثيیل  االنسائي  كانن  يیعاددلل  تقريیبا ً ما  نسبتهھ  (

 
                                                           

 م.٢٠٠١ية للمرأة يف األردن وبعض الدول العربية, املؤسسة العربية للدراسات والنشر, بريوت, راجع بارعة النقشبندي, املشاركة السياس ٧٩
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 مم٢۲٠۰٠۰٣۳لعامم   خاباتت  االبلديیة  حسب  االجنس  )  االمرشحونن  االفائزوونن  في  ااالنت٧۷(ررقم   جدوولل  

  نسبة  االنساء  االمجموعع  نساء  ررجالل

٥٨۸٣۳ ٥٨ ٥۸٨۸ ٠۰٫٩۹% 
 

تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة  :  :  ثانيیا  

)  ١۱٤)  (٢۲٠۰٠۰٩۹)  إإل�ى  أأنن  بل�غ  ف�ي  (ع�امم  ٢۲٠۰٠۰٩۹-٢۲٠۰٠۰٤ااررتفع  عددد  االنس�اء  ف�ي  ووظ�ائف  االفئ�ة  االعليی�ا  خ�اللل  االفت�رةة  (
االوظ�ائف  االعليی�ا  ف�ي  االدوول�ة.  ووق�د  ش�ملت  االوظ�ائف  االت�ي  ااحتلتهھ�ا   %)  م�ن  إإجم�الي  ش�اغلي٨۸سيیدةة٬،  أأي  م�ا  نس�بته  (

االم��رأأةة  ف��ي  ااألررددنن:  ووظيیف��ة  أأم��يین  ع��امم  لك��ل  م��ن  ووززااررت��ي  االص��حة  وواالميی��اه  وواال��ري٬،  ووم��ديیر  ع��امم  االمؤسس��ة  االعام��ة  
لإلسكانن  وواالتطويیر  االحضري٬،  وومديیر  عامم  دداائرةة  االشرااء  االموح�د٬،  ووأأم�يین  ع�امم  للج�انن  وواالمج�الس  االوطنيی�ة  االتاليی�ة:  

لوطنيیة  ااألررددنيیة  لشؤوونن  االمرأأةة٬،  وواالمجلس  االوطني  لشؤوونن  ااألسرةة٬،  وواالمجلس  ااألعلى  للس�كانن٬،  وواالمجل�س  االلجنة  اا
ااألعلى  لشؤوونن  ااألشخاص  االمعوقيین٬،  وومجلس  االتمريیض  ااألررددني٬،  إإضافة  إإلى  ووظيیف�ة  م�ديیر  االتلفزيی�ونن  ااألررددن�ي٬،  

٬،  ووم��ديیر  دداائ��رةة  ااإلع��المم  وومح��افظ  ف��ي  ووززااررةة  االدااخليی��ة٬،  وومستش��ارر  ف��ي  ررئاس��ة  اال��وززررااء  وودديی��واانن  االتش��ريیع  وواال��رأأي
 ووااالتصالل  في  ررئاسة  االوززررااء.  

 

%)  ف�ي  ٧۷٫٥)  عل�ى  االنح�و  ااآلت�ي:  (٢۲٠۰٠۰٧۷بلغت  نسبة  مشارركة  االنساء  في  مؤسساتت  االمجتمع  االم�دني  ف�ي  (ع�امم  وو
%)  ف�ي  االمج�الس  ٢۲٥%)  في  االنقاب�اتت  االمهھنيی�ة٬،  وو(٢۲٣۳٫٣۳%) في االنقاباتت االُعماليیة٬، وو(٢۲٠۰ااألحزاابب  االسيیاسيیة٬،  وو(

 في  االمؤسساتت  االتطوعيیة.    %)  ٢۲٦٫٢۲االبلديیة٬،  وو(

  

%)٬،  ١۱٦٫٥%)  ووإإل��ى  (٩۹٫٨۸%)  إإل��ى  (٣۳٫٨۸ااررتفع��ت  نس��بة  االنس��اء  االع��امالتت  ف��ي  االس��لك  االدبلوماس��ي  م��ن  (كم��ا  
وو ااس���تقّرتت نس���بة تمثيی���ل االنس���اء ااألررددنيی���اتت ف���ي االس���لك  )  عل���ى  االت���واالي.  ٬٢۲٠۰٠۰٧۷،  ٬٢۲٠۰٠۰٥،  ٢۲٠۰٠۰٠۰لألع���واامم  (

هھن  في  االمناص�ب  االمتوس�طة٬،  كس�كرتيیر  ٬،  ووتركزتت  أأددوواارر  معظم٢۲٠۰١۱٤-٢۲٠۰٠۰٩۹%  في  فترةة  ١۱٨۸االدبلوماسي  عند  
 %.٦٫٣۳أأوولل  ووثاني  ووثالث٬،  إإذذ  لم  يیبلغ  االتمثيیل  االنسائي  في  منصب  سفيیر  سوىى  

 

ةة  في  االسلك  االقضائي:أأاالمرتمثيیل    :ثالثا    

)  إإل�ى  ٢۲٠۰٠۰٤)  محاميی�ة  ف�ي  (ع�امم  ١۱١۱٩۹٢۲ااررتفع  عددد  االمحاميی�اتت  ااألس�تاذذااتت  االمس�جالتت  ف�ي  نقاب�ة  االمح�اميین  م�ن  (
كم�ا  ااررتفع�ت   %)  م�ن  إإجم�الي  االمح�اميین  ف�ي  االمملك�ة١۱٩۹٫٦،٬)٬، ووبم�ا يیُش�كل (٢۲٠۰٠۰٧۷)  محاميیة  في  (ع�امم  ١۱٤٨۸٦(

٬،  ووإإل�ى  ٢۲٠۰٠۰٥%)  ف�ي  ع�امم  ٬٢۲٫٨۸،  إإل�ى  (٢۲٠۰٠۰٠۰%)  في  ع�امم  ١۱٫٢۲نسبة  االنساء  االعامالتت  في  االسلك  االقضائي  من  (
.  ووقد  أأسهھمت  ااإلررااددةة  االسيیاسيیة  في  تعزيیز  حضورر  االنساء  في  االسلك  االقضائي٬،  إإذذ  بلغ�ت  ٢۲٠۰٠۰٧۷%)  في  عامم  ٥٫٣۳(

ناث  االمقبوالتت  في  برن�امجي  االمعهھ�د  االقض�ائي  ااألررددن�ي  (قض�اةة  االمس�تقبل٬،  ووددبل�ومم  االدررااس�اتت  االقض�ائيیة)  نسبة  ااإل
)  طالب��ة.  ٣۳٤) ددااررس��اً ووددااررس��ة٬، بيی��نهھم (٦١۱%)٬،  حيی��ث  ت��م  قب��ولل  (٥٦)  (٢۲٠۰٠۰٨۸/٢۲٠۰٠۰٩۹للع��امم  االدررااس��ي  االح��الي  (
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جم��وعع  االقض��اةة  ف��ي  %)  م��ن  م٤٠۰ووتتوق��ع  ووززااررةة  االع��دلل  أأنن  تص��ل  نس��بة  االقاض��يیاتت  خ��اللل  ااألع��واامم  االمقبل��ة  إإل��ى  (
االمملكة. ووتُعد االوززااررةة حاليیاً قانوناً جديیدااً للنيیابة االعام�ة يیع�ززز ااس�تقالليیتهھا وويیش�ركك االقاض�يیاتت ف�ي االجهھ�ازز٬، مثلم�ا 
تدعم االوززااررةة جميیع االبراامج االقانونيیة االهھاددفة إإلى تعزيیز قدررااتهھن. كما تبذلل االجامع�اتت ااألررددنيی�ة جهھ�وددااً ووااض�حة 

ء  االقانونيی��اتت.  وويیب�ذلل  ملتق��ى  االنس�اء  االع��المي  (ااألررددنن)٬،  اال�ذيي  أأنش��ئ  ف�ي  (ع��امم  ف�ي  تخ�ريیج  أأع��داادد  كبيی�رةة  م��ن  االنس�ا
)٬، جهھ��وددااً ملموس��ة لتعزيی��ز االقيی��اددااتت االنس��ائيیة ف��ي االمملك��ة ووتطويیرهھھھ��ا٬، ووت��وفيیر االف��رصص االتدرريیبيی��ة للنس��اء ٢۲٠۰٠۰٣۳

االذيي  يینفذهه   لتعزيیز مشارركتهھن في صنع االقراارر ووااحتاللل موااقع قيیادديیة. وويیُركز برنامج تعزيیز االقيیاددااتت وواالمهھاررااتت
االملتقى  بالتعاوونن  مع  ووززااررةة  االع�دلل  وواالمعهھ�د  االقض�ائي  وواالمجل�س  االقض�ائي  وواالوكال�ة  االكنديی�ة  للتنميی�ة٬،  وواال�ذيي  يیعق�د  
بمشارركة  عشريین  قاضيیة٬،  يیركز  على  تدرريیب  االكوااددرر  االقضائيیة  االنسائيیة  على  مهھاررااتت  االقيیاددةة  وواالحاكميی�ة  االرش�يیدةة  

وومهھاررااتت  ااالتصالل  وواالتعامل  مع  ااإلعالمم  ووف�ض  االنزااع�اتت  ووإإددااررةة  ووإإددااررةة  االمسارر  االمهھني  ووإإددااررةة  االمواارردد  االبشريیة  
 ااألززماتت  وواالتحديیاتت٬،  خصوصا  في  موضوعع  االنوعع  ااالجتماعي.

 

)٬،  ووهھھھ�ي  أأوولل  اام�رأأةة  أأررددنيی�ة  ١۱/٦/٢۲٠۰٠۰٧۷باشرتت  أأوولل  قاضيیة  عملهھا  ررئيیسة  لمحكمة  بداايی�ة  غ�رب  عم�انن  بت�ارريیخ  (وو
).  ٢۲٠۰٠۰٤اً ف�ي محكم�ة ااس�تئنافف عم�انن (ع�امم تتولى هھھھذاا االمنص�ب٬، مثلم�ا كان�ت أأوولل اام�رأأةة تت�ولى منص�باً قض�ائيی

وويیشمل  عملهھا  ااإلشراافف  على  جميیع  قضاةة  االمحكمة  ووااإلشراافف  ااإلدداارريي  على  جميیع  موظفيیهھا٬،  ووتطويیر  إإج�رااءااتت  
االعم�ل  ف�ي  االمـــ�ـحكمة  ووااإلش��راافف  عل�ى  دداائ�رةة  كات�ب  االع��دلل  وودداائـــ�ـرةة  االتنفيی�ذ  ف�ي  تل��ك  االمحكم�ة.  ووااعتب�رتت  هھھھ��ذهه  

مب�دأأ  االمس�اووااةة  ب�يین  االم�رأأةة  وواالرج�ل٬،  ووهھھھ�ي  بح�د  ذااتهھ�ا  ددالل�هھ  ووااض�حة  عل�ى  توج�هھ   االخطوةة منطلقاً هھھھاماً في تحقيیق
ااألررددنن  إإلى  جعل  هھھھذاا  االمبدأأ  حقيیقة  ووااقعة  بالمماررسة  وواالتطبيی�ق٬،  بع�د  أأنن  ووص�ل  االنظ�امم  االتش�ريیعي  ف�ي  ااألررددنن  إإل�ى  

ةة  عل��ى  إإززاال�ة  االكثيی�ر  م�ن  االعواائ�ق  االت�ي  كان�ت  تح�ولل  ددوونن  ت�ولي  االم�رأأةة  للعديی�د  م�ن  االمناص�ب  االت�ي  كان�ت  مقتص�ر
االذكورر٬،  ووهھھھذاا  بال  شك  تطورر  هھھھامم  يینهھض  باألررددنن  بما  يیحقق  ااالنسجامم  مع  االمعايیيیر  االدووليیة٬،  وويیعكس  ما  تم  االتوصل  

 ٨۸٠۰ إإليیهھ  من  تقدمم  ووتطورر  في  مختلف  االمجاالتت.

 

شاررةة  االى  أأنن  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي  في  االمملكة    ااررتفع  بشكل  كبيیر  في  فترةة  االسنوااتت  االخمس  ووتجدرر  ااإل
٬،  ووف��ق  خط��ة  االحكوم��ة  للوص��ولل  اال��ى  تمثيی��ل  نس��ائي  بوااق��ع  ٢۲٠۰١۱٤%  ف��ي  ١۱٨۸اال��ى   ٢۲٠۰٠۰٩۹%  ف��ي  ٦م��ن  االماض��يیة  

% ف��ي االس��لك االقض��ائي. ووتت��ولّى االنس��اء ف��ي االقض��اء موااق��ع متقدم��ة٬، مث��ل ررئ��يیس محكم��ة بداايی��ة وونائ��ب ع��امم ٤٠۰
أأيي  قاضيیة  ووررئيیس  هھھھيیئة  في  محكمة  ااإلستئنافف  وومدعي  عامم  وومساعد  ررئيیس  نيیاباتت  عامة  إإدداارريیة٬،  إإال  أأنهھ  لم  تشغل  

 موقع  قاضض  في  محكمة  االتميیيیز٬،  ووال  يیوجد  أأيي  قضاةة  نساء  في  االمحكمة  االشرعيیة.

 

 

 

                                                           
 م.٢٠٠١راجع بارعة النقشبندي, املشاركة السياسية للمرأة يف االردن وبعض الدول العربية, املؤسسة العربية للدراسات والنشر, بريوت,  ٨٠
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  ثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:تم  :رراابعا

حقق  ررئيیس  االوززررااء  عبد  هللا  االنسورر  سابقة  في  ت�ارريیخ  االحكوم�اتت  ااالررددنيی�ة  االمتعاقب�ة؛  ب�دخولل  خم�س  س�يیدااتت  ف�ي  
جموعهھن  خمس  ووززيیرااتت  هھھھن:    ووززيیرةة  للثقافة٬،  وو  ووززيیرةة  للنقل٬،  وو  ليیبلغ  مثاني  تعديیل  على  تشكيیلة  حكومتهھ  االثانيیة٬،  

 التصاالتت.  يیرةة  للصناعة  وواالتجاررةة٬،  وو  ووززيیرةة  ااووزز جتماعيیة٬،  وواالتنميیة  ااال ووززيیرةة
 

ووااتجهھ  االنسورر  منذ  بداايیة  تشكيیلة  حكومتهھ  االثانيیة  على  ررفع  مشارركة  االنساء؛  ففي  االتعديیل  اال�وززاارري  ااألوولل  لحكومت�هھ  
%  ب�دخولل  ووززيی�رتيین  هھھھم�ا  م�امكغ  ١۱١۱٫١۱ررفعت  حصة  االنساء  في  االحكومة  فوص�لت  إإل�ى   ٢۲٠۰١۱٣۳االثانيیة  خاللل  آآبب  

 ووشبيیب.
 

بل���غ  ع���ددد  اال���وززيیرااتت  ف���ي  االحكوم���ة    االت���ي  ت���م  تش���كيیلهھا  برئاس���ة  ددوول���ة  االمهھن���دس  ن���اددرر  اال���ذهھھھبي  بت���ارريیخ  كم���ا  
)  ووززيی��رااتت  ااس��تلمن  ووززااررااتت:  االتخط��يیط  ٤)٬،  (٢۲٣۳/٢۲/٢۲٠۰٠۰٩۹)  ووت��م  إإج��رااء  تع��ديیل  عليیهھ��ا  ف��ي  (٢۲٠۰٠۰٧۷/٢۲٥/١۱١۱(

وونن  اال��دوولي٬،  وواالتنميی��ة  ااالجتماعيی��ة٬،  وواالس��يیاحة  ووااآلث��ارر٬،  ووتط��ويیر  االقط��اعع  االع��امم  (وواالت��ي  كان��ت  قب��ل  االتع��ديیل  وواالتع��ا
ووززااررةة االثقافة). ووتًعد هھھھذهه االمشارركة في االحكومة أأعلى إإنج�ازز ووص�لت إإليی�هھ االم�رأأةة ااألررددنيی�ة ف�ي هھھھ�ذاا االمج�الل من�ذ 

 تأسيیس  االدوولة  ااألررددنيیة.
 

 ررددنيیة  في  االمجالل  االسيیاسي:ةة  ااألأأهھھھم  االمعوقاتت  االتي  توااجهھ  االمرأأوومن  

   االمش�ارركة  االنس��ائيیة  ف��ي  االحيی�اةة  االعام��ة  ووموااق��ع  االق��وةة  ووااتخ�اذذ  االق��راارر  ل��م  تتحق�ق  بالمس��توى  االمنش��ودد٬،  ووال  ت��زاالل
يیم�ثلن  نس�بة  االمساووااةة  بيین  االرجالل  وواالنساء  في  هھھھذاا  االمجالل  بعيیدةة  االتحق�ق  عل�ى  االم�دى  االقريی�ب٬،  فالنس�اء  م�اززلن  

 ٨۸١۱وواالمديیريین االمعيیّنيین في مختلف هھھھيیئاتت وومؤسساتت االمجتمع. يین  االمنتخبيینقليیلة من مجموعع االمّشرع
 
   ااستمراارر  بعض  ااالتجاهھھھاتت  ووأأساليیب  االتنشئة  ااالجتماعيی�ة٬،  االت�ي  ترك�ز  عل�ى  أأحادديی�ة  ددوورر  االم�رأأةة  ااألس�ري٬،  ووال

تعترف  بتعددد  أأددووااررهھھھا  ااألسريیة  وواالمجتمعيیة٬،  مما  يینعكس  على  االمرأأةة  فيیؤددي  إإلى    اانفكاكهھا  من  االعمل٬،  وويیح�ولل  
راارريیة وواالتق�دمم ف�ي أأنش�طة االحيی�اةة االعام�ة ووص�والً إإل�ى موااق�ع ص�نع االق�راارر٬، كم�ا تح�ولل إإمكانيی�اتت ددوونن  ااالستم

 ٨۸٢۲.االمرأأةة  االمادديیة  ددوونن  خوضهھا  في  معتركك  االحيیاةة  االعامة
 

 .حصر  مرشحي  ااألحزاابب  وواالعشائر  وواالجمعيیاتت  وواالمنظماتت  في  االذكورر  ددوونن  ااإلناثث 
 

   إإل�ى  تبعيیتهھ�ا  للرج�ل  ,  ووبالت�الي  ص�عوبة  ااعتماددهھھھ�ا  ضعف  نشاط  االمرأأةة  ااألررددنيیة    في  االميی�داانن  ااالقتص�اددي  أأددى
على  نفسهھا  في  تقريیر  ما  هھھھو  مناسب  لهھا  نتيیجة  قلة  االمواارردد  االماليیة  ,  وواالتي  تمنعهھا  من  ااتخاذذ  قرااررااتهھا  بعيیداا  عن  

 ٨۸٣۳االرجل.
 
 

                                                           
 م.٢٠٠٤يف األردن, املؤمتر الوطين لتنمية السياسة واملرأة األردنية,اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املراة,عمان, أمحد عبيدات, آليات التنمية السياسية راجع  ٨١
صـالح السياسـي يف راجع  سـهري سـلطي التـل ولينـا قـورة,التمكني السياسـي للمـرأة يف االردن, املنتـدى الـدميقراطي االول للمـراة العربيـة خطـوة ضـرورية حنـو اال ٨٢

 م.٢٠٠٤العريب, صنعاء,ديسمرب  الوطن
 م. ٢٠١٥راجع وليد عبد اهلادي العومير, حبث بعنوان احلقوق السياسية للمرأة األدرنية بني القانون والواقع, جملة عمون, األردن,  ٨٣
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  االفصل  االتاسع
 ةة  في  لبناننأأاالتمكيین  االسيیاسي  للمر

 
  
 

  تمهھيید:
 

أأي  ن�ص  يیح�ولل  ددوونن  تمت�ع  االم�رأأةة  باألهھھھليی�ة  االقانونيی�ة    ةااللبنانيی� تش�ريیعاتت  االوططنيی�ةال  يیوجد  في  االمن  االمسلم  بهھ  اانهھ  
 ووذذلك  بعد  تعديیل  أأوو  إإلغاء  االنصوصص  االتي  تميیز  بيین  االمرأأةة  وواالرجل  في  هھھھذاا  االشأنن  .

فلهھا  االحق  في  االعمل  ووفرصص  االتوظيیف  ووتساووي  ااألج�ورر  ووااألم�ن  اال�وظيیفي  وو  دديیموم�ة  االعم�ل  وو  إإج�اززةة  ااألموم�ة  وو  
 ووسالمة  االعمل  ,كما  لهھا  االحق  في  االقرووضض  االمصرفيیة  وواالرهھھھونن  االعقارريیة  . ررعايیة  ااألططفالل  وو  االوقايیة  االصحيیة

تعامل  االمرأأةة  ررسميیا"  بشكل  متساوو  مع  االرجل  فيیما  يیختص  بأهھھھليیتهھا  االقانونيیة  في  إإبراامم  االعقودد  ووإإددااررةة  ممتلكاتهھا.   وو
ئيی�ة  حيی�ث  كما  تس�تطيیع  تلق�ي  االرعايی�ة  االص�حيیة  كوس�ائل  من�ع  االحم�ل  ددوونن  إإذذنن  ززووجهھ�ا  إإال  ف�ي  بع�ض  االمن�اططق  االنا

 االتوعيیة  ناقصة  أأوو  خجولة  سوااء  للمرأأةة  أأوو  للرجل  .

للمرأأةة  حق  إإبراامم  االعقودد  االمتعلقة  باإلئتمانن  وواالعقاررااتت  وواالممتلكاتت  ااألخرىى  كما  تماررسس  االعمليیاتت  االتجارريیة  ددوونن   وو
 إإجاززةة  من  ززووجهھا  ووبإسمهھا  االشخصي  بعد  تعديیل  قانونن  االتجاررةة  .

متساوو  مع  االرجل  ووددوونن  تدخلهھ  أأوو  مواافقتهھ  كما  يیمكنهھا  االتص�رفف  بهھ�ا  للمرأأةة  االحق  في  إإددااررةة  أأمالكهھا  بشكل   كما  اانن  
مثلما  تشاء  ,  فتبيیع  ووتشتري  ووترهھھھن  ووتتناززلل  عنهھا  ددوونن  مواافق�ة  ززووجهھ�ا  أأوو  وواال�دهھھھا  أأوو  وول�ي  أأمرهھھھ�ا  االمس�بقة  أأكان�ت  

 ااألمالكك  قد  آآلت  إإليیهھا  قبل  االزووااجج  أأوو  بعدهه  .

ج�وزز  لهھ�ا  أأنن  ت�دعي  ووأأنن  يی�دعى  عليیهھ�ا  ,  كم�ا  يیمكنهھ�ا  تعامل  االمرأأةة  على  قدمم  االمساووااةة  مع  االرجل  أأم�امم  االمح�اكم  فيی وو
تق��ديیم  االش��كاووىى  بإس��مهھا  االشخص��ي  ووللم��رأأةة  ااألهھھھليی��ة  للش��هھاددةة  أأم��امم  جميی��ع  االمح��اكم  وواالمؤسس��اتت  االحكوميی��ة  وولهھ��ذهه  

 االشهھاددةة  نفس  ووززنن  شهھاددةة  االرجل  .

ن  أأنن  يیك�ن  كما  يیح�ق  للمحاميی�اتت  االنس�اء  أأنن  يیم�ثلن  م�وكليیهھن  أأم�امم  االمح�اكم  وواالهھيیئ�اتت  االقض�ائيیة  االخاص�ة  وويیح�ق  لهھ�
عضوااتت  في  هھھھيیئاتت  االمحلفيین  وواالهھيیئاتت  ااألخرىى  االتي  تضم  االموااططنيین  .  كما  يیمكن  للنساء  االعمل  في  سلك  االقض�اء  
في  االمحاكم  االمدنيیة  وولكن  ليیس  ف�ي  االمح�اكم  االش�رعيیة  االت�ي  تبق�ى  م�ن  ص�الحيیة  االرج�ل  م�ا  ع�داا  االطائف�ة  ااإلنجيیليی�ة  

 حيیث  توجد  اامرأأةة  في  االمحكمة  االرووحيیة  ااإلنجيیليیة  .

ع  االمرأأةة  بفرصص  متساوويیة  مع  االرجل  في  ااإلستفاددةة  من  االخدماتت  االقانونيیة  بما  في  ذذلك  االمعونة  االقضائيیة  االتي  تتمت وو
تقدمم  لهھا  مجانا"  في  حالل  عدمم  قدررتهھا  عل�ى  تحم�ل  نفق�اتت  اال�دعوىوأأتعاب  االمح�امي  ,  كم�ا  تطب�ق  االمف�اهھھھيیم  االقانونيی�ة  

 كافة  على  االرجل  وواالمرأأةة  على  حد  سوااء  .

ع�ن  ااألض�راارر  تمام�ا"  كم�ا  يیعط�ي  االرج�ل  ف�ي  ظ�رووفف  مماثل�ة  كم�ا  توااج�هھ  االم�رأأةة  ذذااتت   تعطى  االمرأأةة  تعويیضا" وو
 ااألحكامم  االتي  يیوااجهھهھا  االرجل  في  نفس  االظرووفف  .
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للمرأأةة  وواالرجل  االحقوقق  االقانونيیة  نفس�هھا  بالنس�بة  لحريی�ة  االحرك�ة  ووإإختيی�ارر  االس�كن  وومح�ل  ااإلقام�ة    إإال  أأنن  االتقاليی�د   وو
هھھھ�ذاا  االح�ق  إإذذ  أأنن  مح�ل  س�كن  االم�رأأةة  هھھھ�و  س�كن  أأبيیهھ�ا  أأووال"  ووززووجهھ�ا  وواالعاددااتت  تحد  من  قدررةة  االمرأأةة  عل�ى  مماررس�ة  

ثانيیا"  .  ووإإنن  االزووااجج  ال  يیحد  من  حق  االمرأأةة  في  إإختيیارر  أأنن  تح�تفظ  بمح�ل  س�كنهھا  ااألص�لي  ف�ي  ح�الل  تعث�رتت  أأح�واالل  
االرجل  االمادديیة  ,  أأوو  في  حالل  توفر  االمكانن  االالئق  لسكنهھا  ووززووجهھا.  ووغالبا"  ما  تكونن  االض�ائقة  االمادديی�ة  ووع�دمم  ت�وفر  

 مساعدةة  خاصة  عند  ووجودد  ااألووالدد  االسبب  ااألساسي  إلحتفاظظ  االمرأأةة  بسكنهھا  ااألصلي  .اال

االنساء  االمهھاجرااتت  االلوااتي  يیعشن  وويیعملن  بشكل  مؤقت  في  بلداانن  أأخرىى  فإنهھن  يیتمتعن  بنفس  االحقوقق  االتي   نن  أأكما  
 يیتمتع  بهھا  االرجل  .

 رريیة  .مة  االقرووضض  وواالرهھھھونن  االعقاال  تميیيیز  ما  بيین  االمرأأةة  ووبيین  االرجل  في  أأنظ وو
 

هھھھم  ااالنجاززااتت  االقانونيیة  للمرااةة:أأ  

حق  االنساء  باإلنتخابب  وواالترشح  لالنتخاباتت  االنيیابيیة  -  ١۱٩۹٥٣۳   

االمساووااةة  في  ااألررثث  بيین  االرجالل  وواالنساء  لدىى  االطواائف  االمسيیحيیة -  ١۱٩۹٥٩۹  

حق  االمرأأةة  في  خيیارر  االجنسيیة  بعد  االزووااجج -  ١۱٩۹٦٠۰  

جج  أأوو  االوليحق  االمرأأةة  في  حريیة  االتنقل  ددوونن  إإذذنن  من  االزوو -  ١۱٩۹٧۷٤   

إإلغاء  ااألحكامم  االمعاقبة  لمنع  االحمل -  ١۱٩۹٨۸٣۳   

توحيید  سن  نهھايیة  االخدمة  للرجالل  وواالنساء  في  قانونن  االضمانن  ااإلجتماعي -  ١۱٩۹٨۸٧۷  

للشهھاددةة  في  االسجل  االعقارريي  ااإلعتراافف  بأهھھھليیة  االمرأأةة -  ١۱٩۹٩۹٣۳   

ااإلعتراافف  بأهھھھليیة  االمرأأةة  االمتزووجة  لمماررسة  االتجاررةة  ددوونن  إإذذنن  االزووجج -  ١۱٩۹٩۹٤   

حق  االموظظفة  في  االسلك  االدبلوماسي  االتي  تتزووجج  من  أأجنبي  بمتابعة  مهھامهھا -  ١۱٩۹٩۹٤   
. ١۱٩۹٩۹٦تم  ااإلعتراافف  بأهھھھليیة  االمرأأةة  االمتزووجة  فيیما  يیتعلق  بعقودد  االتأميین  على  االحيیاةة  عامم   -  

 ٩۹ااإلتفاقيیة  االدووليیة  للقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االميیيیز  ضد  االمرأأةة  ووتحفظ  على  االماددةة   ١۱٩۹٩۹٦أأبرمم  لبنانن  عامم   -

. ٢۲٩۹وو   ١۱٦وواالماددةة    

االذيي  يینص  على  إإلزااميیة  االتعليیم  للجنسيین  في  االمرحلة  ااإلبتداائيیة  . ١۱٩۹٩۹٨۸أأقر  قانونن  االتعليیم  ااإللزاامي  عامم   -  

 ٢۲٠۰/٢۲/١۱٩۹٩۹٩۹تارريیخ   ٧۷من  قانونن  االعقوباتت  (االعذرر  االمخفف)  بموجب  قانونن  ررقم   ٥٦٢۲صدرر  تعديیل  للماددةة   -

مرأأةة  نهھائيیا"  .وولكن  يیحتاجج  إإلى  تعديیل  أأيیضا"  حتى  يیلغي  االتميیيیز  ضد  اال  

االمتعلق  بالمساووااةة  بيین  االموظظفة  وواالموظظف   ٣۳٠۰/١۱٠۰/١۱٩۹٩۹٩۹بتارريیخ   ١۱٤٩۹تعديیل  االماددةة  ااألوولى  من  االقانونن  ررقم  -

 في  ااإلستفاددةة  من  نظامم  االمنافع  وواالخدماتت  في  تعاوونيیة  موظظفي  االدوولة  .

جحفة  بحق  االمرأأةة  .ماززاالل  هھھھذاا  االقانونن  بحاجة  إإلى  تعديیل  ألنهھ  يیرتكز  على  أأنظمة  تعاوونيیة  موظظفي  االدوولة  االم -  
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تعديیل  بعض  مواادد  قانونن  االعمل  : -  

من  قانونن  االعمل  لتشمل   ٥٢۲ ٢۲٦/٢۲٨۸/٢۲٩۹االذيي  قضى  بتعديیل  االمواادد   ٢۲٦/٥/٢۲٠۰٠۰٠۰تارريیخ   ٢۲٠۰٧۷بالقانونن  ررقم  

 االعامل  وواالعاملة  وواالمساووااةة  في  االحقوقق  وواالوااجباتت  .

  
  
  
ن  االتاليیيین:يیلى  االمبحثيیإإقسم  هھھھذاا  االفصل  وويی  

.ةة  في  لبناننأأانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    للمراالمبحث  ااالوولل  :االمرتكزااتت  االق  

 االمبحث  االثاني  :  االوااقع  االعملي.
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 االمبحث  ااالوولل

ةة  في  لبناننأأاالمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    للمر  

 
 

:في  االدستورر  االلبناني  :ووالأأ  

                االماددةة   االلبناني  في   االلبنانيیيی ٧۷يینص  االدستورر   كل   أأنن   على  "   على  منهھ   يیتمتعونن   االقانونن   لدىى   سوااء ن
 االسوااء  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  وويیتحملونن  االفراائض  وواالوااجباتت  االعامة  ددوونما  فرقق  بيینهھم".  

إإنن  االدستورر  االلبناني  ال  يینص  صرااحة  على  االمساووااةة  بيین  االرجل  وواالمرأأةة  كما  تفعل  معظم  االدساتيیر  ااألخرىى٬،  إإنما  
 يین  أأمامم  االقانونن.  لجميیع  االموااططن هھھھو  يیعترفف  بالمساووااةة  االتامة

ً "في االماددةة  ً االحق  ٢۲١۱منهھ  بالمساووااةة  االسيیاسيیة  بحيیث  إإنهھ  لكل  موااططن  بلغ  من  االعمر   ٢۲١۱كما يیعترفف أأيیضا عاما
في أأنن يیكونن ناخباً"٬، ووللمرأأةة االلبنانيیة كالرجل االحق بالترشيیح لالنتخاباتت االنيیابيیة وواالبلديیة ووااالختيیارريیة. كما 

وو  ٩۹وو   ٢۲يیة  ووحريیة  االمتعقد  ووحريیة  االتعليیم  ووإإبدااء  االرأأيي  (  في  االمواادد  يیضمن  االدستورر  االحريیاتت  االعامة  وواالشخص
 ٨۸٤منهھ).   ١۱٢۲وو١۱٠۰

 

في  االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا  

في  من  يیجوزز  لهھ  أأنن  يیكونن  ناخبا ً أأوو  مرشحا  ووفقا  لما    ٢۲٠۰٠۰٨۸لعامم    ٢۲٥لنيیابيیة  ررقم  ااااقانونن  ااالنتخاباتت    بيین                
 يیلي:

بالنسبة  للناخب:-١۱  

االقانونن  االمذكورر على اانن : لكل لبناني أأوو لبنانيیة أأكمل االس�ن االمح�دددةة ف�ي االدس�تورر س�وااًء كدتت  االماددةة  االثالثة  من  أأ
 أأكانن مقيیماً أأمم غيیر مقيیم على ااألررااضي االلبنانيیة٬، أأنن يیماررسس حق ااالقترااعع.

االمواادد  االمخ�دررةة  ووص�ناعتهھا   حق  ااالقترااعع  ووفقا  للماددةة  االراابعة  من  االل٬،  االجراائم  االمتعلقة  بزررااعةمماررسة  من   يیُحرمم
 ااالتجارر  بهھا.وو

 ال  يیستعيید  ااالشخاصص  االمبيینونن  أأعالهه  حق  ااالقترااعع  إإال  بعد  إإعاددةة  ااعتباررهھھھم.

 
                                                           

ق , املعهد العريب حلقوق االنسان ,تونس , راجع فهيمة شرف الدين , دراسة ميدانية بعنوان مشاركة املرأة اللبنانية يف احلياة السياسية: الواقع واآلفا  ٨٤
 م.٢٠٠٤
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١۱١۱٦ 
 

بالنسبة  للمرشح:-٢۲  

أأت�م  االخامس�ة  وواالعش�ريین  م�ن  االعم�ر  أأوو  لبنانيی�ة  لك�ل  لبن�اني   ااكدتت  االماددةة  االسابعة    من  قانونن  ااالنتخاباتت  على  اانن  :
 االحق  بأنن  يیترشح  لالنتخاباتت  االنيیابيیة.    

ةة  االخامسة  من  االقانونن  على  اانهھ  ال  يیجوزز  للمجنس  أأنن  يیقترع  إإال  بعد  اانقض�اء  عش�ر  س�نوااتت  عل�ى  كما  ااشاررتت  االمادد
االمرأأةة  ااألجنبيیة  االتي  تصبح  لبنانيیة  باقتراانهھ�ا  م�ن  صدوورر  مرسومم  تجنيیسهھ.ااال  اانهھا  ااستثنت  تطبيیق  هھھھذهه  االقاعدةة  على  

 لبناني  حيیث

 : )  االفقرةة  ااآلتيیة٥)  إإلى  نص  االماددةة  (٢۲٧۷/١۱٢۲/٢۲٠۰٠۰٨۸تارريیخ    ٥٩۹أأضيیف  (بموجب  االقانونن  ررقم  

 ».ووال  يیطبق  هھھھذاا  االنص  على  االمرأأةة  ااألجنبيیة  االتي  تصبح  لبنانيیة  باقتراانهھا  من  لبناني«

كم�ا ال يیج�وزز أأنن يیترش�ح لعض�ويیة مجل�س االن�واابب إإال م�ن ك��انن لبنانيی�اً مقيی�دااً ف�ي قائم�ة االن�اخبيین٬، متمتع�اً بحقوق��هھ 
ً ملاالمدنيیة  وواالسيیاسيیة٬،  وو  متع   من  قانونن  ااالنتخاباتت  االنيیابيیة)  .(  ااستنادداا  االى  االماددةة  االثامنة  ا
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١۱١۱٧۷ 
 

  في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثالثا

 وواالصاددررةة  عن  منظمة  ااألمم  االمتحدةة.   ١۱٩۹٥٥أأبرمم  لبنانن  ااالتفاقيیة  االمتعلقة  بحقوقق  االمرأأةة  االسيیاسيیة  سنة  

 . ١۱٩۹٦٤برمم  ااالتفاقيیة  االصاددررةة  عن  ااألوونيیسكو  االمتعلقة  بعدمم  االتميیيیز  في  مجالل  االتعليیم  سنة  أأكما  

 ٥٧۷٢۲بموج�ب  االق�انونن  ررق�م  » س�يیدااوو«نن  إل�ى  ااتفاقيی�ة  االقض�اء  عل�ى  جميی�ع  أأش�كالل  االتميیيی�ز  ض�د  االم�رأأةة  ووإنضم  لبن�ا
 :شرطط  االتحفظ  بعدمم  االتزاامم  ما  يیلي ٢۲٤/٧۷/١۱٩۹٩۹٦االصاددرر  بتارريیخ  

  .االمتعلق بمنح االمرأأةة حقًا مساوويیًا لحق االرجل في ما يیتعلق بجنسيیة أأططفالهھا ٩۹من  االماددةة  » ٢۲«االبند  -  

االمتعلقة  بالحقوقق  االمتساوويیة  في  االزووااجج٬،  ووبحقوقق  االواالدةة  في   ١۱٦من  االماددةة  » ١۱«من  االبند   االفقرااتت  جج٬،  دد٬،  وو٬،  زز -
 .ااألمورر  االخاصة  بأططفالهھا٬،  ووبالواليیة  وواالقواامة  وواالوصايیة  على  ااالططفالل  ووتبنيیهھم  ووفي  ما  يیتعلق  باسم  ااألسرةة

 
االدووليیة  حولل  تفسيیر  ااالتفاقيیة  االمتعلق  بعرضض  االخالفاتت  بيین  االدوولل  على  محكمة  االعدلل   ٢۲٩۹من  االماددةة  » ١۱«االبند   - 

 .أأوو  تطبيیقهھا

 
وويیالحظ  عدمم  تحفظ  لبنانن  على  االماددةة  االثانيیة  من  ااالتفاقيی�ة,  عل�ى  ااعتب�ارر  أأنن  االدس�تورر  االلبن�اني  ال  يیتض�من  أأيي  ن�ص  

يیتمتعونن  على  االسوااء  ب�الحقوقق  االمدنيی�ة   تميیيیزيي  تجاهه  االمرأأةة  بل  هھھھو  يیؤكد  على  أأنن  كل  االلبنانيیيین  سوااء  لدىى  االقانونن
 من  االدستورر). ٧۷يیتحملونن  االفراائض  وواالوااجباتت  االعامة  ددوونما  فرقق  بيینهھم".(  االماددةة  وواالسيیاسيیة  وو

  

  

  

 

 

 

 

 



139

التمكين السياسي للمرأة في دول المشرق العربي

١۱١۱٨۸ 
 

 االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

 

 

االنيی�ابي  االع�امم   لقد  ددخلت  أأوولى  االنساء  إإلى  االمجل�س,  وو ١۱٩۹٥٣۳لبنانن  أأقر  االحقوقق  االسيیاسيیة  للمرأأةة  منذ  االعامم   
تمكن�ت  ث�الث  نس�اء  م�ن  االنج�اح   ٢۲٠۰٠۰٠۰وواالع�امم   ١۱٩۹٩۹٦وواالع�امم   ١۱٩۹٩۹٢۲,  ثم  خاللل  ااإلنتخاباتت  االنيیابيیة  لعامم   ١۱٩۹٦٣۳

محرززااتت  أأصوااتا"  كثيیرةة  وومثبتاتت  ووجوددهھھھن  في  االحيیاةة  االبرلمانيیة  وومؤكدااتت  على  كفاءةة  االمرأأةة  ف�ي  االمش�ارركة  ف�ي  
 موااقع  االقراارر  .

اتت  في  أأووااخر  االثمانيیناتت  ووأأوواائل  االتسعيیناتت  ,  بدأأتت  االمرأأةة  االلبنانيیة  تدخل  االسلك  االقض�ائي    ووت�ديیر  االجلس�وو 
 ووتحكم  باسم  االشعب  االلبناني  .

ف�ي  االقض�اء  ااإلدداارريي   ٣۳٤م�ن  أأص�ل   ٦ف�ي  االقض�اء  االع�دلي  وو   ٣۳٦٤من  أأصل   ٦٨۸إإنن  عددد  االقاضيیاتت  هھھھو   
 ) . ٢۲٠۰٠۰٠۰ووقاضيیة  ووااحدةة  في  مجلس  شوررىى  االدوولة  (ووفقا"  إلحصائيیة  في  االعامم  

تفاقيی�اتت  االدووليی�ة  أأنن  االسلطة  االقضائيیة  االتي  تحمي  كل  موااططن  ووتضمن  حقوق�هھ  ,  ل�م  تت�واانن  عل�ى  تطبيی�ق  ااإل 
ووم��ن  ض��منهھا  إإتفاقيی��ة  االقض��اء  عل��ى  جميی��ع  أأش��كالل  االتميیيی��ز  ض��د  االم��رأأةة  عل��ى  االق��انونن  االلبن��اني  ,  ووذل��ك  عن��د  ووج��ودد  

 ااختالفف  سنداا"  لقانونن  أأصولل  االمحاكماتت  االمدنيیة  االماددةة  االثانيیة  منهھ  .

 .عضائهھا  ووحددد  سيیدةة  ووااحدةة  على  ااألقل  بيین  أأ ٢۲٠۰٠۰٤ة  في  لبنانن  منذ  االعامم  قبسّجلت االحكوماتت االمتعاوو
 دداارريينن  تحقق  االمساووااةة  خاللل  االسنوااتت  االمقبلة  بيین  عددد  االقاضيیاتت  وواالقضاةة  في  االقضائيین  االعدلي  ووااإلأأيیتوقع  وو
 .تم  ااختيیارر  قاضيیة  لتولي  ررئاسة  محكمة  االتميیيیز  االعسكريیة ٢۲٠۰٠۰٧۷في  االعامم  وو
 
 
 

لل  االس�نوااتت  ااالخيی�رةة  (  ي  تم  االت�دااوولل  بهھ�ا  خ�التت  ااالعالميیة  وومشارريیع  االقواانيین  االتحمالتت  االتوعيیة  وواالحمالووااززددااتت  
ة  ااالستش��ارريیة  لوض��ع  مش��رووع  ق��انونن  االهھيیئ��ة  االوططنيی�� ٢۲٠۰٠۰٦عدت��هھ  ف��ي  االع��امم  أأوومنهھ��ا  مش��رووع  ق��انونن  اانتخ��ابي  

ما  على  صعيید  تحديید  نسبة  أألتمثيیل  االنساء   لتي  ططالبت  ااوو  ااقترحت  باعتمادد  نظامم  االحصص  (  االكوتا  )إلنتخابب)  وواااا
 .طح  فقوو  على  مستوىى  االترشأأاعد  االنيیابيیة  لهھن  في  االمق

 
ل�ى  إإمم  االمتحدةة  للتنميیة٬،  وواالمجلس  االنسائي  االلبناني٬،  حملة  ووااسعة  ترمي  ططلقت  ووززااررةة  االدااخليیة  مع  برنامج  ااألأأكما  

 مم. ٢۲٠۰٠۰٩۹تفعيیل  مشارركة  االمرأأةة  في  ااالنتخاباتت  االبرلمانيیة  في  حزيیراانن  
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١۱١۱٩۹ 
 

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االبرلمانن:  :أأووال
 
  

%  فف��ي  ع��امم  ٤%  إإل��ى  ٢۲مم  .م��ن   ٢۲٠۰٠۰٩۹تخاب��اتت  ع��امم  ووحت��ى  اان ١۱٩۹٩۹٢۲ترووااح��ت  نس��بة  تمثيی��ل  االم��رأأةة    من��ذ  ع��امم  
نس�اء  فق��ط.  (ث��الث  س��يیدااتت  م��نهھم  ت��م  إإع��اددةة  اانتخ��ابهھن)   ٤مم.  بل�غ  ع��ددد  االنس��اء  ف��ي  االمجل��س  االنيی��ابي  االلبن��اني  ٢۲٠۰٠۰٩۹

اام�رأأةة  اال�ى  مجل�س   ٣۳٨۸ترش�حت  ح�واالي   ٢۲٠۰١۱٣۳.  ووفي  عامم  ألوولل  مرةة وواامرأأةة  ووااحدةة  جديیدةة  ددخلت  االمجلس  االنيیابي
 ٧۷٣۳٤%    م��ن  مجم��وعع  االمرش��حيین  االرج��الل  وواالب��الغ  ع��دددهھھھم  ٥ع��ددد  االنس��اء  ح��واالي  االن��واابب  االلبن��اني  ووبلغ��ت  نس��بة  

 وولم  تجر  هھھھذهه  ااالنتخاباتت. ررجال.
 
  

٬،  زيی��اددةة  ملحوظظ��ة  ف�ي  ع��ددد  االنس��اء  االمرش��حاتت  ٢۲٠۰١۱٠۰ش�هھدتت  ااالنتخاب��اتت  االبلديی��ة  ف�ي  لبن��انن  االت��ي  ج��رتت  ف�ي  أأيی��ارر  
مرش�حة  مقاب�ل   ١۱٣۳٤٦مرش�حاتت  .  فق�د  بل�غ  مجم�وعع  ع�ددد  اال٢۲٠۰٠۰٤وواالفائزااتت  مقاررنة  مع  االدووررةة  االسابقة  ف�ي  ع�امم  

أأيي  ما   ٢۲٠۰٠۰٤فائزةة  في   ٢۲١۱٥اامرأأةة  مقابل   ٬٥٣۳٦،  كما  ااررتفع  مجموعع  عددد  االفائزااتت  االى  ٢۲٠۰٠۰٤مرشحة  في   ٥٥٢۲
 .٢۲٠۰٠۰٤%  لعامم  ٢۲٫٠۰٢۲%  من  ااجمالي  االمقاعد  مقابل  ٤٫٧۷نسبتهھ  

  

ًحا ووقبوالً لى  عدمم  صحة  ووال  ووااقعيیة  االصوررةة  االنمطيیة  االسائدةة  بأنن  أأهھھھل  بيیرووتت  هھھھم  أأكثر  اانفتاإإشاررةة  ووتجدرر  ااإل
٬،  تشيیر  ٢۲٠۰١۱٠۰للتغيیيیر  وولألفكارر  االجديیدةة  االواافدةة  وولحقوقق  االمرأأةة  من  أأهھھھالي  االمناططق.  فنتائج  ااالنتخاباتت  االبلديیة  عامم  

االى أأنن أأهھھھل االمناططق هھھھم أأكثر تقبالً لتولي االنساء االمناصب االقيیادديیة أأكثر من أأهھھھل االمدنن. لقد شهھد االجنوبب أأعلى 
) ٤٧۷٨۸من   ٢۲٠۰٦مرشحة)٬،  يیليیهھا  االشمالل( ١۱٤٩۹ناجحة  من  أأصل   ٦٦ديیة  (نسبة  نساء  ناجحاتت  في  ااالنتخاباتت  االبل

سيیدااتت   ٣۳)٬،  ووفي  أأسفل  االسلم  أأتت  بيیرووتت  بوصولل  ١۱٠۰٣۳من   ٢۲٥)٬،  ثم  االنبطيیة  (٤٦٦من   ١۱٨۸٨۸ثم  جبل  لبنانن  (  
 ٨۸٥سيیدةة  ترشحن  االى  االمقاعد  االبلديیة. ٢۲١۱فقط  من  أأصل  

 

  
  تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة:  :ثانيیا

 
%  ع��امم  ١۱٠۰،٬٦ووااررتفع��ت  هھھھ��ذهه  االنس��بة  اال��ى   ٢۲٠۰٠۰٤وول��ى  ع��امم  ن  إإجم��الي  م��وظظفي  االفئ��ة  ااأل%  م��٦،٬٥ش��كلت  االنس��اء  

%  ٣۳٦،٬٣۳%  إإل�ى  ٢۲٨۸،٬١۱%  ووف�ي  االفئ�ة  االثالث�ة  م�ن  ٢۲٤،٬١۱%  إإل�ى  ١۱٨۸،٬٧۷٥,  ووااررتفعت  ف�ي  االفئ�ة  االثانيی�ة  م�ن  ٢۲٠۰١۱١۱
%  ,  لك�ن  ب�الرغم  م�ن  هھھھ�ذهه  االزيی�اددةة  م�ا  زاال�ت  نس�بة  ااإلن�اث  تت�دنى  م�ع  ٣۳٨۸،٬٣۳%  إإل�ى  ٣۳١۱،٬٨۸ووفي  االفئة  االراابعة  م�ن  

 اعع  فئة  االموظظفيین  على  االسلم  ااإلدداارريي.ااررتف
 

أأما  فيیما  يیتعلق  بمش�ارركة  االم�رأأةة  ف�ي  االس�لك  االخ�اررجي  يیالح�ظ  ووج�ودد  تف�اووتت  ب�يین  االفئ�ة  ااألوول�ى  وواالفئ�اتت  ااآلخ�رى,  
%ف�ي  االفئ�ة  االثانيی�ة  لتص�ل  إإل�ى  ٢۲٢۲،٬٢۲%  تتدنى  هھھھ�ذهه  االنس�بة  إإل�ى  ٢۲٧۷،٬٥فبيینما  تبدوو  نسبة  االمشارركة  في  االفئة  االثالثة  

 %  في  االفئة  ااألوولى.٬٣۳،١۱٣۳
 

                                                           
املـرأة والسياسـة يف زمـن االرشـاد ضـمن فعاليـات نـدوة  ,ثالثـة! املرأة يف السياسـة اللبنانيـة: مواطنـة درجـة حبث بعنوان كميل مبارك وليلى نقوال الرحباين٬، راجع   ٨٥

 م.٢٠١٢تشرين االول ٬٣٠، يف ”الرسويل
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ددفع�ة  أأوول�ى   ٢۲٠۰١۱٢۲حيیث  ددخلت  إإلى  هھھھذاا  االسلك  في  آآذذاارر   من  االدااخليتطورراا  باررززاا  في  قوىى  ااأل ٢۲٠۰١۱٢۲ووشهھد  االعامم  
 عنصراا.٤٢۲٣۳ددفعة  ثانيیة  بلغ  عدددهھھھا   ٢۲٠۰١۱٣۳عنصراا  تبعتهھا  في  شباطط   ٥٧۷٠۰من  ااإلناثث  بلغ  عدددهھھھا  

 
جم�الي  ووهھھھ�ن  يیت�وليین  %  م�ن  عديی�د  ااألم�ن  االع�امم  ااال٤،٬٧۷م�ا  نس�بته   ٢۲١۱٧۷ووفي  س�لك  ااألم�ن  االع�امم  يیبل�غ  ع�ددد  ااإلن�اثث  

 ٨۸٦االمناصب  تبعا  للكفاءةة    وويیتمتعن  بالحقوقق  ذذااتهھا  االمتعلقة  بالرااتب  وواالحواافز.
  
  

  
  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي:  :ثالثا

 
ل�دخولل  معهھ�د  اال�دررووس  االقض�ائيیة  إإنن  نسبة  االمرشحاتت  في  ااالمتحاناتت  االتي  تجريیهھا  ووززااررةة  االعدلل  لقبولل  مرش�حيین  

%  ٤١۱قاض�يیة  ,  أأيي  م�ا  نس�بته   ٢۲٢۲١۱قاض�يیا  بيی�نهھم   ٥٤٣۳بل�غ  ع�ددد  االقض�اةة   ٢۲٠۰١۱٠۰تف�وقق  نس�بة  اال�ذكورر  ووف�ي  االع�امم  
%    م�ع  االقض�اةة  بع�د  أأنن  كان�ت  ٥٠۰,  ووفي  االقض�اءاالمالي(  دديی�واانن  االمحاس�بة)    االقض�ايیاتت   ٢۲٠۰٠۰٤%  عامم  ٢۲٩۹مقابل  
 االرجالل  حتى  ااآلنن,  وومنهھا   ة  لم  يیشغلهھا  إإال%  ,  وويیالحظ  غيیابب  االنساء  االقاضيیاتت  عن  مناصب  هھھھام٤٤

ررجالل)  ووررئ�يیس  هھھھيیئ�ة  االتفت�يیش   ٦االتميیيیزيي  ,وو  االنائب  االعامم  االمالي,  ووقاضي  االتحقيیق  ااألوولل(   منصب  االمدعي  االعامم
نس���اء  فق���ط)  ,  وواالن���واابب  االع���امليین   ٣۳ررج���ال  مقاب���ل   ٢۲٤ك���ذلك  ااألم���ر  بالنس���بة  اال���ى  قض���اةة  االتحقيی���ق(  االقض���ائي  ,  

لعام�ة  االتميیيیزيی�ة  وواالماليی�ة  ررجالل  مقابل  اامرأأةة  ووااحدةة)  وواالمحاميین  االنواابب  وواالعامليین  لدىى  االنيیاباتت  اا ٥ااالستئنافيیيین  (  
ررجالل  مقابل  اامرأأتيین)وو  عل�ى   ٨۸نساء)  وواالمفتشيین  لدىى  هھھھيیئة  االتفتيیش  االقضائي  (   ٧۷ررجال  مقابل ٣۳٥ووااالستئنافيیة  (  

االتي  تنظر  في  االقض�ايیا  االمدنيی�ة  ووهھھھ�ن  تقريیب�ا  ض�عف  االعكس  من  ذذلك  ززاادد  عددد  االنساء  في  غرفف  محاكم  ااالستئنافف  
مقاب�ل   ٢۲٤س�ر  ع�دددهھھھن  بش�كل  كبيی�ر  ف�ي  االغ�رفف  االجزاائيی�ة  وواالمختلط�ة  ()  ,  فيیم�ا  يینح ١۱٠۰مقاب�ل   ١۱٩۹عددد  االرجالل  (

٤٧۷(.٨۸٧۷ 
 
  

  :سلطة  االتنفيیذيیةتمثيیل  االمرأأةة  في  اال  :رراابعا
  

وول�ى  تس�لمت    حقيیب�ة  ووززااررةة  ووززيی�راا  .  االس�يیدةة  ااأل ٢۲٤كانن  هھھھناك  سيیدتانن  ف�ي  االحكوم�ة  االمش�كلة  م�ن   ٢۲٠۰٠۰٩۹في  عامم  
م  ل� ٢۲٠۰١۱١۱ووززااررةة  بدوونن  حقيیبة  لشؤوونن  االبيیئ�ة  ووف�ي  ع�امم   االمالل  ووتعتبر    ووززااررةة  سيیادديیة  أأما  االسيیدةة  االثانيیة  فقد  تسلمت

فق�د  ض�مت  س�يیدةة  ووااح�دةة    تس�لمت  منص�ب  ووززيی�رةة   ٢۲٠۰١۱٤/٢۲٠۰١۱٥تضم  أأيي  س�يیدةة.  أأم�ا  ف�ي  االحكوم�ة  االحاليی�ة  لع�امم  
 للمهھجريین.

  ةة  االلبنانيیة:أأاالتي  توااجهھ  االتمكيین  االسيیاسي  للمر  االتحديیاتتهھھھم  أأ

 ) ٢۲٠۰٠۰٤%  في  االعامم  ٦٫٦٧۷بلغت  نسبة   تدني  نسيیة  ااالناثث  بيین  موظظفي  االفئة  ااألوولى  في  ااالددااررااتت  ( -

                                                           
رأة جلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد املرأة , اهليئة الوطنية لشؤون املالتقرير الرمسي اراجع   ٨٦

 م.٢٠١٤اللبنانية, بريوت, 
 
مييز العنصري ضد املرأة , اهليئـة الوطنيـة لشـؤون املـرأة التقرير الرمسي اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال الت راجع ٨٧

 م.٢٠١٤اللبنانية, بريوت, 
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)    ووفي  ٢۲٠۰٠۰٥%  في  االعامم  ٤٫٦تدني  نسبة  تمثيیل  ااالناثث  في  االمجالس  االتمثيیليیة٬،  في  االبرلمانن  ( -
 ) ٢۲٠۰٠۰٤%  من  االفائزيین  في  االعامم  ٢۲٫٥االمجالس  االبلديیة  (  

هھھھ�ذاا  ال  متى  كانن  إإض  االنظر  عن  ططبيیعتهھا  تستبعد  ترشيیح  االنساء  للمقاعد  االنيیابيیة  غحزاابب  االلبنانيیة  بااأل  -
حزاابب(ق�وااتت  لبنانيی�ة,تيیارر  أأاالترشيیح  مرتبط  بالوررااثة  كما  هھھھو  االح�الل  م�ع  االنس�اء  االل�وااتي  ووص�لن  عب�ر  

حزااب��ا  ك��الحزبب  أأرش��ح  تص��ل).  وول��م  م  تترش��ح  كحزبيی��ة  ف��ي  ااألل�� (  باس��تثناء  اام��رأأةة   االمس��تقبل,  كتائ��ب
وو  حرك�ة  اام�ل  ووغيیرهھھھ�ا  م�ن  ااالح�زاابب  أأوو  االح�زبب  االق�ومي  االس�ورريي  ااالجتم�اعي  أأاالتقدمي  ااالش�ترااكي  

 ةة  ووااحدةة  للمنصب  االنيیابي.أأاامر
االنظامم  ااالنتخابي  ووثقافة  ااالنتخاباتت  االعامة  في  لبنانن  هھھھي  حكر  على  االذكورر,  ووكانت  مهھمتهھا  ااالساسيیة   -

 حزاابب  ططائفيیة).أأسر  سيیاسيیة  ووأأاانتاجج  االنخب  االسيیاسيیة  (
اتت  االعقليیة  ااالبويیة  وواالذكورريیة  االسائدةة  بشكل  عامم  في  االمجتمع  ووخاصة  في  ااألووساطط  االقريیبة  من  االسلط -

 االسيیاسيیة  وواالديینيیة  
 .بعادد  غيیر  ااالبعادد  االمؤسستيیة  في  االقوااعد  االتي  يیبنى  عليیهھا  مفهھومم  "  االسلطة  "  في  لبناننأأتدااخل   -

فالتورريی��ث  االسيیاس��ي  ك��انن  ووال  يی��زاالل  االطريیق��ة  االرئيیس��يیة  ل��دخولل  االم��رااةة  اال��ى  االبرلم��انن  غالب��ا  بع��د  ووف��اةة  
 . تت  يیدخلن  االبرلمانن  متشحاتت  بالسوااددقريیبهھا  االذكر  ووبالتالي  فانن  االقولل  االشائع  اانن  االنساء  االلبنانيیا

من��ع  ق��انونن  ووزااررةة  االخاررجيی��ة  وواالمغت��ربيین    االلبنانيی��اتت  م��ن  اااللتح��اق  بالس��لك  االديیبلوماس��ي  إإذاا  ك��ن   -
٬،  إإذ  يیمن��ع  ترش��ح  )أأنن  االق��انونن  ال  يی��زاالل  مجحف��ا  للنس��اء  فيیم��ا  يیخ��ص  االس��لك  االديیبلوماس��ي(متزووج��اتت.  

لس�يیدةة  عزب�اء  لتحظ�ى  بالوظيیف�ة(  ااالم�ر  االسيیدااتت  االمتزووجاتت  لوظائف�ه.  فالق�انونن  ااش�ترااطط  أأنن  تك�ونن  اا
االمحاووالتت  االعديیدةة  وواالتي  جرتت  خ�اللل  االس�نوااتت   بالرغم  مناالذيي  يیعتبر  مخالفة  لمباددىىء  االدستورر)  ,  

االعشر  ااألخيیرةة  إلعاددةة  االنظر  في  هھھھذاا  االتنظيیم٬،  "إإال  أأنهھا  كانت  تصطدمم  ب�العواائق  االسيیاس�يیة  ووأأوولويی�اتت  
 االملفاتت  االدااخليیة".

 
  ةة    االلبنانيیة  سيیاسيیا:أأرهھھھم  االتوصيیاتت  لتمكيین  االمأأ

عالميیة  االمبرزةة  للخل�ل  االق�ائم  عل�ى  ص�عيید  تمثيی�ل  االنس�اء  ف�ي  هھھھميیة  ااالستمراارر  في  تنظيیم  االحمالتت  ااإلأأ -
 ٨۸٨۸.االبرلمانن  وواالمجالس  االبلديیة  

 
ملهھ��ا  عل��ى  تض��ميین  ل��واائح    ض��رووررةة  االض��غط  عل��ى  االقيی��اددااتت  االحزبيی��ة  ووعل��ى  االزعام��اتت  االسيیاس��يیة  لح -

  .نسبة  معيینة  من  االمرشحاتت   ااالنتخاباتت
 
 

                                                           
ت واقرتاحات لتطبيق راجع  أماين الشعراين,وزارة الداخلية والبلديات يف سياق وضع قانون انتخايب جديد تعزيز مشاركة املرأة من خالل الكوتا النسائية عقبا ٨٨

 م.٢٠١٠نسائي اللبناين, تشرين االولالكوتا,ورشة عمل نظمها اجمللس ال

 م.٢٠١٤راجع أيضا سعدى علوه ,حبث احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء يف االحزاب, التجمع النسائي الدميقراطي اللبناين, بريوت, 
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االسعي  االى  تشجيیع  ااعتمادد  االمناصفة  ااوو  نسبة  نقتربب  منهھا  في  تشكيیل  االهھيیئاتت  االش�بابيیة  ووف�ي  عض�ويیة   -
 مجالس  ااالنديیة  االريیاضيیة  وواالثقافيیة  

ل�ى  تحس�يین  تمث�ل  إإيیجابيیة  ترمي  راارر  قانونن  اانتخابي  يیتضمن  تداابيیر  إإقإإلى  إإضرووررةة  االضغط  للتوصل   -
 ااالناثث  في  االبرلمانن  ووفي  االمجالس  االبلديیة.

يي  ص�عيید  م�ن  أأاالجهھاتت  االمعنيیة  بقضايیا  االمرأأةة  على  االمس�اهھھھمة  ف�ي  االمس�اعي  االت�ي  تب�ذل  عل�ى  تشجيیع   -
 حى  االمؤسساتي.باتجاهه  االمنااألصعدةة  وومن  جانب  ررسمي  ااوو  ااهھھھلي٬،  لتطويیر  االعمل  االسيیاسي  

 
ئيیة  حيی�ث  ةة  االلبنانيیة  االخيیارر  االذيي  يیطالب  باعتمادد  االكوتا  االنساأأخيیرةة  تبنت  االهھيیئة  االوططنيیة  لشؤوونن  االمرووفي  االفترةة  ااأل

م.ااثن�اء  جلس�ة  ٢۲٠۰٠۰٨۸تم  ااعداادد  مذكرةة  قدمت  االى  ررئيیس  مجلس  االنواابب    ااالستاذ  نبيی�هھ  ب�ريي  ف�ي  ش�هھر  ك�انونن  ااالوول  
االى   ١۱٢۲٨۸االتصويیت  على  االقانونن  ااالنتخابي  االمعتمد.  ووتضمنت  هھھھذهه  االمذكرةة  مطالبة  بزيیاددةة  عددد  مقاعد  االنيیابيیةمن  

م��ع  ااحت���راام  قاع��دةة  االمناص���فة  ب��يین  االمس���يیحيیاتت   االجديی��دةة  اال���ى  االنس��اء ١۱٤مقع��دااعلى  اانن  تم��نح  االمقاع���د  اال ١۱٤٢۲
 وواالمسلماتت  بما  يیتماشى  مع  االدستورر.

 

 
نن  االنظام  االسيیاسي  االتواافقي  نفسهھ  االذيي  يیفت�رض  توززيی�ع  االحص�ص  لض�مانن  ح�ق  االمش�ارركة  أألى  إإشاررتت  االمذكرةة  أأوو

ليیهھ�ا,  وولكنهھ�ا  بدااء  االتعليیق  عإإلمختلف  االطواائف  ووحمايیتهھ,  وولقد  ووززعت  االمذكرةة  على  االنواابب  في  االجلسة  االعامة  ووتم  
 لم  تقر.
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عاشراالفصل  اال  

ةة  في  فلسطيینأألتمكيین  االسيیاسي    للمراا  

  
  تمهھيید:

  
  

ةة  ف�ي  عهھ�د  أأليیة  ووططنيیة  قائمة  على  تعزيیز  االمساووااةة  بيین  االجنسيین  ووتمك�يین  االم�رآجاء  تشكيیل  ووززااررةة  شؤوونن  االمرأأةة    ك
اددقة  مجل��س  اال��وززررااء  االفلس��طيیني  ف��ي  تل��ك  ٬،  ووق��د  تم��ت  مص��٢۲٠۰٠۰٣۳االحكوم��ة  االفلس��طيینيیة  االثامن��ة  ف��ي  ااووااخ��ر  ع��امم  

االحكومة  على  ررسالة  وو  ررؤيی�ة  ووااس�ترااتيیجيیة  ووززااررةة  ش�ؤوونن  االم�رأأةة  باعتباررهھھھ�ا  االمرجعيی�ة  االحكوميی�ة  لقض�ايیا  االن�وعع  
ااالجتماعي  ٬،  ووتس�عى  اال�وززااررةة  اال�ى  تمك�يین  ووتعزيی�ز  ق�دررااتت  وومكان�ة  االم�رااةة  االفلس�طيینيیة  لتش�اررك  ووتس�هھم  ف�ى  بن�اء  

ااططي٬،  ووف��ى  ترس��يیخ  مجتم��ع  م��دني  فاع��ل  تحكم��ه  االق��يیم  االوططنيی��ة  وواالحض��ارريیة  ووتنميی��ة  اال��وططن  االفلس��طيیني  اال��ديیمقر
ووااالنسانيیة  وواالمساووااةة٬،  وواالهھدف  االعامم  من  اانشاء  االوززااررةة  هھھھو  تطويیر  اااللت�زاامم  االحك�ومي  بقض�ايیا  االن�وعع  ااالجتم�اعي  

مهھ�امم  للنهھوضض  بالمرأأةة  ووتطويیر  ددووررهھھھا  ووضمانن  حقوقهھا  االسيیاسيیة  ووااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة٬،  ووتتمحورراال
  االمناططة  بالوززااررةة  كآليیة  ووططنيیة  للنهھوضض  بوضع  االمرأأةة  االفلسطيینيیة  :

 ووضع  ااالسترااتيیجيیة  االوططنيیة  للنهھوضض  بوضع  االمرأأةة  االفلسطيینيیة. -١۱
 مرااجعة  االتشريیعاتت  وواالقواانيین  ووااقترااحح  االتعديیالتت.   -٢۲
ااجرااء  االدررااساتت  ووااالبحاثث  االتى  تساعد  على  االكشف  عن  االفجوااتت  ووااقترااحح  االسيیاساتت  االتى  ترااعي   -٣۳

  يیا  االنوعع  ااالجتماعي.  قضا
 ااعداادد  فريیق  ووططني  من  االخبرااء  وواالخبيیرااتت    وواالمستشارريین/ااتت  فى  قضايیا  االنوعع  ااالجتماعي. -٤
 تعميیم  وومرااقبة  وومتابعة  مرااعاةة  االنوعع  ااالجتماعي  فى  خطط  ووبراامج  وومشارريیع  االقطاعع  االحكومي. -٥
 توفيیر  االدعم  وواالمساندةة  للمؤسساتت  ااالهھھھليیة. -٦
 لنوعع  ااالجتماعي  فى  االوززااررااتت  االمختلفة.توفيیر  االتدرريیب  ووااالستشاررةة  لوحدااتت  اا -٧۷
 كتابة  االتقارريیر  االوططنيیة  االخاصة  بالمرأأةة. -٨۸
 تمثيیل  االمرااةة  االفلسطيینيیة  بالمحافل  وواالمؤتمرااتت  االعالميیة  ووااالفليیميیة  وواالمحليیة. -٩۹
نفيیذ  االخطط  وواالبراامج  وواالمشارريیع.  توفيیر  االمواارردد  االماليیة  وواالبحث  عن  االتمويیل  االالززمم  لتنظيیم  ووت  -١۱٠۰  

فهھي:  ٢۲٠۰١۱١۱-٢۲٠۰٠۰٨۸االوززااررةة  لالعواامم  أأما  محاوورر  عمل    

  تفعيیل  مشارركة  االمرأأةة  فى  ررسم  االسيیاساتت  ووصنع  االقراارر. -١۱
 ررفع  مشارركة  االمرأأةة  فى  سوقق  االعمل  ووتقليیص  معدلل  االفقر  بيین  االنساء. -٢۲
 ررفع  نسبة  مشارركة  االشاباتت  فى  االتعليیم  وواالتدرريیب  االمهھني  وواالتقني. -٣۳
 االحد  من  ظظاهھھھرةة  االعنف  ااالسريي  االمبني  على  ااساسس  االجنس. -٤

 

ااعتمدتت  االوززااررةة  االوثائق  االوططنيیة  ووااالتفاقيیاتت  االدووليیة  االتاليیة  كمرجعيیة  لعملهھا:ووقد    

٬،  االتى  نصت  على  عدمم  االتميیيیز  فى  االحقوقق    ١۱٩۹٨۸٨۸ووثيیقة  ااالستقاللل  االتى  ااقرهھھھا  االمجلس  االوططني  عامم   -١۱
 االعامة  على  ااساسس  االعرقق  ااوو  االديین  ااوو  االلونن  ااوو  بيین  االمرأأةة  وواالرجل.
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 سطيینيیة.ااالسترااتيیجيیة  االوططنيیة  للمرأأةة  االفل -٢۲
 .١۱٩۹٩۹٣۳ااالتفاقيیة  االدووليیة  للقضاء  على  كافة  ااشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  سيیدااوو   -٣۳
 للتعامل  مع  االمرأأةة  فى  مناططق  االنزااعع  االمسلح.  ١۱٣۳٢۲٥قراارر  مجلس  ااالمن  االدوولي  ررقم   -٤

  
  ٢۲٠۰٠۰٧۷  -٢۲٠۰٠۰٥لقد  تم  إإعداادد  خطت�ي  عم�ل  ل�وززااررةة  ش�ؤوونن  االم�رأأةة  ااألوول�ى  كان�ت  ف�ي  االفت�رةة  االوااقع�ة  ب�يین  

ثالث��ة  مح��اوورر  أأساس��يیة  ووهھھھ��ي  االتعل��يیم  وواالت��درريیب  االمهھن��ي  وواالتقن��ي  للش��اباتت٬،  وواالم��رأأةة  ووص��نع  حيی��ث  تبن��ت  اال��وززااررةة  
االقراارر٬،  ووفقر  االشاباتت  ووخاصة  معيیالتت  ااألسر٬،  حيیث  تم  ااختيیارر  هھھھذهه  االمحاوورر  من  منهھاج  عمل  بيیج�يین  ووذل�ك  بن�اءاا  

  مؤسساتت  االحكوميیة  ووغيیر  االحكوميیة  .على  االمشاووررااتت  االتي  تمت  مع  اال

فقد  جاءتت  في  ظل  ظ�رووف  ص�عبة٬،  ووت�وترااتت  سيیاس�يیة  م�ر    ٢۲٠۰١۱٠۰-  ٢۲٠۰٠۰٨۸يیة  أأما  خطة  ااإلصالحح  وواالتنم
بهھا  االمجتمع  االفلسطيیني  خاللل  االسنتيین  االماضيیتيین٬،  فكانت  محاوورر  االخطة  هھھھي  نتيیج�ة  ااحتيیاج�اتت  مجتمعيی�ة  ظهھ�رتت  

 وواابرزز  محاووررهھھھا:  ٢۲٠۰٠۰٧۷-٢۲٠۰٠۰٥أأهھھھميیتهھا  من  خاللل  االعمل  على  خطة  ووززااررةة  شؤوونن  االمرأأةة  

 االمرأأةة  توفيیر  ااألمانن  ااالقتصادديي  وو  تمكيین  .  أأ
 ززيیاددةة  مشارركة  االمرأأةة  في  موااقع  صنع  االقراارر  وو  االمشارركة  االسيیاسيیة  .  بب
 محارربة  االعنف  ضد  االمرأأةة  .  تت
 ررفع  نسبة  مشارركة  االشاباتت  فى  االتعليیم  وواالتدرريیب  االمهھني  وواالتقني.  .  ثث

  
  وواالمكونة  من  عددد  من  االوززااررااتتمم.  ٢۲٠۰٠۰٨۸عامم  تم  تشكيیل  االلجنة  االوططنيیة  لمناهھھھضة  االعنف  كما  ٨۸٩۹

االفلسطيینيیة  وومنتديي  مناهھھھضة  االعنف٬،  من  أأهھھھم  االمهھامهھا  ووضع  إإس�ترااتيیجيیة  ووططنيی�ة  لمناهھھھض�ة    ووااالتحادد  االعامم  للمرااةة  
  االموجهھ  ضد  االمرأأةة  بكافة  أأشكالهھ.  االعنف  ضد  االمرأأةة٬،  بحيیث  تشكل  أأساسا ً لخطة  ووططنيیة  شاملة  للحد  من  االعنف

  
مم.  ٢۲٠۰٠۰٥%  للمجل��س  االتش��ريیعي  ع��امم  ٢۲٠۰يیة  ف��ى  ق��انونن  ااالنتخاب��اتت  االنس��ائ  كم��ا  ت��م  إإق��راارر  نظ��امم  االحص��ص  

٬،  حيیث  كانن  ذلك  هھھھو  االس�بب  االرئيیس�ي  ف�ي  ٢۲٠۰٠۰٤للمجالس  االمحليیة  وواالبلديیة  ووتم  ااقرااررهه  عامم  ووعضوتيین  كحد  ااددنى  
%  في  االمجالس  االمحليیة  وواالبلديیة  ١۱٨۸%  في  االمجلس  االتشريیعي  وو١۱٢۲٫٧۷ااررتفاعع  معدلل  مشارركة  االنساء  االسيیاسيیة  إإلى

تح�ادد  االع�امم  للم�رااةة  االفلس�طيینيیة  عل�ى  ٬،  ووقد  عملت  ك�ل  م�ن  ووززااررةة  ش�ؤوونن  االم�رأأةة  وومؤسس�اتت  االمجتم�ع  االم�دني  ووااال
  .)االكوتانظامم  االحصص  (ااقراارر  

  
  
ن  االتاليیيین:يیلى  االمبحثيیإإقسم  هھھھذاا  االفصل  وويی  

ةة  في  فلسطيینأأاالمبحث  ااالوولل  :االمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    للمر  

 االمبحث  االثاني  :  االوااقع  االعملي.

                                                           
ة العربية خطوة ضـرورية حنـو االصـالح السياسـي يف خدجية حباشنة, حبث بعنوان التمكني السياسي للمرأة يف فلسطني, املنتدى الدميقراطي االول للمراراجع  ٨٩

 م٢٠٠٤الوطن العريب, صنعاء,ديسمرب 
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 االمبحث  ااالوولل

ةة  في  فلسطيینأأرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    للمراالم  

  
  
  :  االفلسطيیني  ساسيفي  االقانونن  ااأل  :ووالأأ
  

    ٢۲٠۰٠۰٣۳يیُعّد االقانونن ااألساسي االفلسطيیني االمعدلل لسنة                  لعامم   االقانوني  ٢۲٠۰٠۰٥ووتعديیالتهھ   ااإلططارر مم.
  اا   إإذذ  يیعتبر  االمحددد  لنوعع  ووشكل  نظامم   االحكم  في  فلسطيین٬،   (وواالدستورريي  لنظامم )  منهھ  ٥لحكم٬،  حيیث  نصت  االماددةة

على  أأنن  "  نظامم  االحكم  في  فلسطيین  نظامم  دديیمقرااططي  نيیابي  يیعتمد  على  االتعددديیة  االسيیاسيیة  وواالحزبيیة٬،  وويینتخب  فيیهھ  
ً مباشرااً من قـبل االشعب٬، ووتكونن االحكومة مسئولة أأمامم االرئيیس وواالمجلس  ررئيیس االسلطة االوططنيیة اانتخابا

 ٩۹٠۰االتشريیعي  االفلسطيیني".
 
 نن:  االفس��لطيینيیوننأأةة  فنص�ت  عل�ى  أأاالمس�اووااةة  ب�يین  االرج��ل  وواالم�ر أأم�ن  االق�انونن  ااالساس��ي  عل�ى  مب�د ٩۹ ك�دتت  االم�اددةةأأوو
وو  أأوو  اال�راايي  االسيیاس��ي  أأوو  االج�نس  ااوو  االل�ونن  ااوو  اال��ديین  أأم�امم  االقض�اء  وواالق��انونن  س�وااء  ال  تميیيی�ز  بيی��نهھم  بس�بب  االع��رقق  أأ 

 عاقة.ااإل
 
وااعع  االمشارركة  االسيیاسيیة  حيیث  نصت  كما  وويیعد  ااإلططارر  االقانوني  وواالدستورريي  لتنظم  ااالنتخاباتت  كنوعع  من  أأن 

) منهھ على أأنن " للفلسطيینيیيین حق االمشارركة في االحيیاةة االسيیاسيیة أأفرااددااً ووجماعاتت٬، وولهھم على ووجهھ ٢۲٦االماددةة(
 االخصوصص  االحقوقق  ااآلتيیة:

 تشكيیل ااألحزاابب االسيیاسيیة ووااالنضمامم إإليیهھا ووفقاً للقانونن. -١۱
 ألنديیة وواالمؤسساتت االشعبيیة ووفقاً للقانونن.تشكيیل  االنقاباتت  وواالجمعيیاتت  ووااالتحاددااتت  وواالروواابط  وواا -٢۲
 االتصويیت وواالترشيیح في ااالنتخاباتت الختيیارر ممثليین منهھم يیتم اانتخابهھم باالقترااعع االعامم ووفقاً للقانونن. -٣۳
 تقلد  االمناصب  وواالوظظائف  االعامة  على  قاعدةة  تكافؤ  االفرصص. -٤
االعامة  وواالموااكب  وواالتجمعاتت  في   عقد  ااالجتماعاتت  االخاصة  ددوونن  حضورر  أأفراادد  االشرططة٬،  ووعقد  ااالجتماعاتت -٥

 حدوودد  االقانونن.  "
  

                                                           
املعهد العريب حلقوق  راجع ساما عويضة, املشاركة السياسية للمرأة العربية , دراسة ميدانية بعنوان واقع املشاركة املرأة الفلسطينية يف احلياة السياسية , ٩٠

 م.٢٠٠٤اإلنسان, تونس ,
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أأما  بخصوص  حق  االمرأأةة  في  االمشارركة  ووتولي  مناصب  ررفيیعة  في  االسلك  االدبلوماسي  وواالهھيیئاتت  االدووليیة٬،  فق�د  أأت�ت  
)  عل��ى  ذذل��ك  بعموميی��ة  ددوونن  أأيي  تخص��يیص  للم��رأأةة٬،  ووهن��ا  يیت��رك  ب��ابب  االتميی��ز  اااليیج��ابي  للم��رأأةة  للس��لطة  ٥٦االم��اددةة  (

  ٩۹١۱االتنفيیذيیة  ووررئيیسهھا.
  

  في  االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا
أأنن  االنسق  االقانوني  وواالبنيیة  االتشريیعيیة  االتي  ووفرتهھا  االق�واانيین  االفلس�طيینيیة  تش�كل  أأررض�يیة  جيی�دةة  نح�و  االمش�ارركة         

وواالتغيیيی��ر٬،  ووبالنس��بة  للم��رأأةة  فالمحص��لة  االعام��ة  للتش��ريیعاتت٬،  اايیجابيی��ة  وومنص��فة  فيیم��ا  يیتعل��ق  ب��الحقوق  وواالموااطن��ة  
 ميیادديین  االعمل  وواالتعليیم  وواالوظظائف.االة  ااالجتماعيیة٬،  وواالمساووااةة  أأمامم  االقانونن٬،  ووفي  وواالشخصيیة  االقانونيیة٬،  وواالعد

  

  مم:٢۲٠۰٠۰٧۷قانونن  ااالنتخاباتت  االعامة  لعامم   -١۱
(  تمثيیل  االمرأأةة)  "  يیجب  أأنن   على  ما  يیأتي٢۲٠۰٠۰٧۷االفلسطيیني    لسنة  االعامة  )  من  قانونن  ااالنتخابب  ٥( صت  االماددةةن

النتخاباتت االنسبيیة ( االقواائم) حدااً أأددنى لتمثيیل االمرأأةة ال يیقل تتضمن  كل  قائمة  من  االقواائم  ااالنتخابيیة  االمرشحة  ل
 عن  اامرأأةة  ووااحدةة  من  بيین  كل  من:

 
             ااألسماء  االثالثث  ااألوولى  من  االقائمة.     - أأ    
 ااالسماء    ااالرربعة  االتي  تلي  ذذلك.   - بب 
 كل  خمسة  أأسماء  تلي  ذذلك.   - تت 
  

  

 قانونن  ااالنتخاباتت  االمحليیة: -٢۲
يي  من  مجالس  االهھيیئاتت  االمحليیة  أأةة  في  أأنن  ال  تقل  نسبة  تمثيیل  االمرأأنن:  يیجب  أأمن  االقانونن  على   ١۱٧۷نصت  االماددةة  

  عن  اامرأأةة  ووااحدةة  من  بيین  كل  من: على أأنن تتضمن كل قائمة حدااً أأددنى لتمثيیل االمرأأةة ال يیقل %٢۲٠۰عن  
             ةة  ووااحدةة  من  بيین  ااألسماء  االثالثث  ااألوولى  في  االقائمة.  أأاامر   - أأ    
 ةة  من  بيین  ااالسماء    ااالرربعة  االتي  تلي  ذذلك.أأاامر   - بب 
 ةة  من  ااالسماء  االتي    تلي  ذذلك.أأاامر   - تت 
 

 

  :لمرأأةة  االفلسطيینيیةاالحقوقيیة  لاالوثيیقة   -٣۳
 

ووسعت  اال�وزااررةة  بالش�رااكة  م�ع  ااالتح�ادد  االع�امم  للم�رااةة  االفلس�طيینيیة    لتطويیره�ا   ١۱٩۹٩۹٤عالنن    عنهھا  في  آآبب  تم  ااإل
يیة  حقوقيیة  تستند  االيیهھا  في  تطويیر  االسيیاس�اتت  وواالق�واانيین  ٬،  لتكونن  مرجع  ٢۲٠۰٠۰٩۹-٢۲٠۰٠۰٤خاللل  ااألعواامم  االخمس  

ووبارركهھ�ا  االس�يید  اال��رئيیس  محم�ودد  عب�اس  ف��ي   ٢۲٠۰٠۰٧۷االمعم�ولل  بهھ�ا  ف�ي  فلس��طيین  ٬،  وواالت�ي  ت�م  ااقراارره�ا  ف��ي  ع�امم  
٬،  وواالت��ي  ش��كلت  مظل��ة  حقوقيی��ة  للم��رااةة  االفلس��طيینيیة  ٬،  يی��تم  عبره��ا  توحيی��د  االخط��ابب  ٢۲٠۰٠۰٨۸االث��امن  م��ن  آآذذاارر  ع��امم  
 االنسويي  في  فلسطيین.

 

                                                           

 ,مركز املعلومات الوطين الفلسطيين وفا على املوقع االلكرتوين :حقوق املرأة الفلسطينية, املرأة والقانون, أجمد فضل زيدات راجع ٩١

www.wafainfo.ps 
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١۱٢۲٧۷ 
 

:ثيیقة  االحقوقيیة  للمرأأةة  االفلسطيینيیة  ددوورر  االو    

  كمرجعيیة  لتوحيید  االخطابب  االنسويي  للمرأأةة  االفلسطيینيیة •
 . أأددااةة  مطلبيیة  وونضاليیة  لتوحيید  ووتأصيیل  حقوقق  االمرأأةة  في  االقواانيین  وواالتشريیعاتت  االفلسطيینيیة . •
اذذ  تشكل  أأددااةة  ضغط  على  االقيیاددةة  االسيیاسيیة  للشعب  االفلسطيیني  ووعبر  سلطاتهھا  االتشريیعيیة  وواالتنفيیذيیة٬،  باتخ •

 كافة  االسيیاساتت  ووااإلجرااءااتت  االكفيیلة  بترسيیخ  ووحمايیة  ووتبني  االحقوقق  االمتضمنة  في  هھھھذهه  االوثيیقة  .
  تحقق  في  مجموعهھا  مرتكزااتت  االحقوقق  االعامة  للمرأأةة  االفلسطيینيیة •
تشكل  في  مجملهھا  مطالب  شرعيیة  يینبغي  على  االمشرعع  االفلسطيیني  ااالهھھھتدااء  بهھا  عند  مماررستهھ  ألعمالهھ   •

   االتشريیعيیة
انونيیة  عامة٬،  تساهھھھم  في  االنهھوضض  بالمستوىى  ااالجتماعي  ووااالقتصادديي  وواالثقافي  لمجتمعنا  تشكل  ضواابط  ق •

  االفلسطيیني
لخلق  حالة  من  االتوااززنن  االقانوني  بيین  االدوورر  االهھامم  االذيي  تماررسهھ  االمرأأةة  االفلسطيینيیة  في  مجتمعنا  االمعاصر٬،   •

  لمجاللووبيین  االمكانة  االقانونيیة  االتي  يیجب  أأنن  تكونن  عليیهھا  االمرأأةة  االفلسطيینيیة  في  هھھھذاا  اا
  
  

  في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثالثا
  

ااالتفاقيیة  تطورراا  نوعيیا  شكلت  هھھھذهه      شكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة٬،  حيیثأأاالمصاددقة  على  ااتفاقيیة  مكافحة  جميیع  تمت  
  تضمنتهھ   االمر  لما   حقوقق   حيیث   من   سبقتهھا   االتي   االتميیيیز  أأاالموااثيیق   أأشكالل   مختلف   على   وواالقضاء   وومساووااتهھا ةة

لخصوصيیة  االوضع  االفلسطيیني  ووكونن  فلسطيین  غيیر  معترفف  بهھا  كدوولة٬،  ووليیست  ووااالضطهھادد  االمماررسس  بحقهھا  وو
٬،  ووررغم  ذذلك  فقد  قامم  فخامة  االسيید  االرئيیس  محمودد  عباسس  ررئيیس  االسلطة  االوططنيیة  االفلسطيینيیة    منضمة  لهھذهه  ااالتفاقيیة

  االمر   يیومم   آآذذاارر   من   االثامن   في   ااالتفاقيیة   على   بالمصاددقة   االفلسطيینيیة   االتحريیر   االعالمي  مأأررئيیس  منظمة   عامم  ةة ن
    ٩۹٢۲.مم٢۲٠۰٠۰٩۹

  
  
  
  
  
  
  

    

                                                           
 م.٢٠٠٩راجع سلوى هديب, وضعية املراة الفلسطينية باالستناد اىل اتفاقية سيداو,وزارة شؤون املرأة يف فلسطني ,  ٩٢
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 االمبحث  االثاني

ياالوااقع  االعمل  

 

:تمثيیل  االمرأأةة  في  االبرلمانن  :أأووال  

كم�ا  بلغ�ت   %,٥،٬٧۷لم  ت�زدد  نس�بة  االنس�اء  االل�وااتي  ت�م  اانتخ�ابهھن  ع�ن   ١۱٩۹٩۹٦في  ااالنتخاباتت  االتشريیعيیة  ااألوولى  لعامم  
ل٬،  ووك�انن  ف�ي  بع�ض  اال�دوواائر  %)  من  إإجم�الي  االن�اخبيین  االم�ؤهھھھليین  للتس�جيی٤٩۹نسبة  االنساء  االمسجالتت  لالنتخاباتت  (

)  اام�رأأةة  االمعرك�ة  ٢۲٨۸خاض�ت  ( (رراامم  هللا٬،  طولكرمم٬،  ووووسط  غزةة)  عددد  االنساء  االمسجالتت  أأكثر  من  عددد  االرج�الل.وو
%  م�ن  مجم�وعع  ٤)  اامرأأةة  في  االضفة  االغربيیة٬،  أأيي  شكلن  نس�بة  ١۱٤)  اامرأأةة  في  قطاعع  غزةة  وو(١۱٤ااالنتخابيیة  بوااقع  (

لف  االح��ظ  خمس��ة  نس��اء  فق��ط  ف��ي  االوص��ولل  إإل��ى  مقاع��د  مرش��حاً وومرش��حة٬، ووح��ا ٦٧۷٢۲االمرش��حيین  االب��الغ  ع��دددهھھھم  
%.  ووم�ن  خ�اللل  تحليی��ل  نت�ائج  ااالنتخاب�اتت٬،  تب��يین  أأنن  ٥٫٦مقع��دااً أأيي بنس�بة تمثيی�ل ووص��لت  ٨۸٨۸االمجل�س  االتش�ريیعي  

%  م�ن  ٧۷%  أأيي  أأنن  نسبة  ٤٢۲%  للنساء  وونسبة  ااالقترااعع  االتي  ووصلت  إإلى  ٤٩۹هھھھناكك فاررقاً بيین نسبة االتسجيیل ووهھھھي 
 ٩۹٣۳نتخاباتت.االنساء  لم  يیماررسن  حقهھن  في  ااال

 

%  ووهھھھ�ي  نس�بة  متوس��طة  ١۱٢۲،٬٩۹بلغ�ت  نس�بة  االنس��اء  االمنتخب�اتت   ٢۲٠۰٠۰٦وو  ف�ي  ااالنتخاب�اتت  االتش�ريیعيیة  االثانيی��ة  لع�امم   
%  ٢۲٦،٬٧۷%  وولكنهھا  أأقل  من  تونس٣۳٫١۱%  ووفي  لبنانن  ٢۲بالمقاررنة  مع  االدوولل  االعربيیة    ووأأفضل  من  االنسبة  في  مصر  

 ٩۹٤%.٢۲٥وواالعرااقق  

 

يیضمن  ووجودد  االنساء  في  بعض  االمناطق  وويیجب�ر   نسبي تمثيیل   ننأأهھھھميیة  ووجودد  قانو ٢۲٠۰٠۰٦ أأظظهھرتت  نتائج  اانتخاباتت
ف�ي  ع�ددد   ااألحزاابب  وواالتيیاررااتت  االسيیاسيیة  عل�ى  ااختيی�ارر  نس�اء  لهھ�ذه  االموااق�ع,  ف�الفرووقق  االمناطقيی�ة  ل�م  تك�ن  ذذااتت  معن�ى

%    عل�ى  االت�واالي  ,علم�ا  ب�إنن  ١۱٤،٬٩۹%  وو ١۱٢۲،٬١۱االنساء  االمنتخباتت  ب�يین  االض�فة  االغربيی�ة  ووقط�اعع  غ�زةة  حيی�ث  بلغ�ت  
أأكثر  تحفظا  على  مشارركة  االمرأأةة  أأال  أأنن  االقانونن  فرضض  على  ااألحزاابب  بما  في  ذذلك  حركة  حماسس  قطاعع  غزةة  يیعتبر  

ااختيی��ارر  نس��اء  مم��ا  يیعن��ي  أأنن  طبيیع��ة  االمجتم��ع  االمحافظ��ة  تترااج��ع  أأم��امم  نص��وص  قانونيی��ة  ملزم��ة  باس��تخداامم  نظ��امم  
 االحصص  االنسائيیة  في    تمثيیل  االمرأأةة.

 

                                                           
ـــــي :حقـــــوق المـــــرأة الفلســـــطينية, املـــــرأة والقـــــانون, أجمـــــد فضـــــل زيـــــدات ٩٣ ـــــع االلكترون ـــــوطني الفلســـــطيني وفـــــا علـــــى الموق  ,مركز المعلومـــــات ال

www.wafainfo.ps 

م),رســالة ماجســتري, ٢٠٠٩-١٩٩٦راجــع عمــر عبــد اللطيــف مصــطفى اشــتية, جتربــة املــرأة الفلســطينية يف العمــل الربملــاين واثــر ذلــك يف املشــاركة السياســية( ٩٤
 م.٢٠١٢عة النجاح اخلاص, نابلس, جام

 م.٢٠٠٩راجع  أيضا كمال و نسرين عواد,املرأة  الفلسطينية يف االحزاب السياسية بني احلضور والغياب,مركز املراة الفلسطينية,  
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)٢۲٠۰٠۰٦-١۱٩۹٩۹٦ي  (االنساء  في  االمجلس  االتشريیع يیوضح  عددد )  ٨۸جدوولل  ررقم  (    

  االمجموعع  إإناثث  ذذكورر  االسنة
 

١۱٩۹٩۹٦ 
 

٢۲٠۰٠۰٦ 
 

 
٨۸٣۳ 

 
١۱١۱٥ 

 
٥ 
 
١۱٧۷ 

 
٨۸٨۸ 
 
١۱٣۳٢۲ 

 

بترااجع  لوااقع  االمشارركة  االنسائيیة  حيیث  تقدمت  للمرةة   ٢۲٠۰١۱٢۲ووتميیزتت  ااالنتخاباتت  االمحليیة  االتي  أأجريیت  خاللل  االعامم  
لمرأأةة  في  االق�واائم  االحزبيی�ة  ااألوولى  قواائم  نسائيیة  ووبأجندااتت  نسائيیة  وولكنهھا  منيیت  بخساررةة  قاسيیة  كما  ترااجع  حضورر  اا

 وواالمستقلة  على  حد  سوااء.

م�ن   مقعداا ٧۷٣۳٢۲%  من  إإجمالي  عددد  ااألعضاء  في  االضفة  االغربيیة  بعددد  مقاعد  يیصل  إإلى  ٢۲٠۰فاززتت  االنساء  بحواالي  
إإمرأأةة  ف�اززتت  بنظ�امم   ١۱٠۰٣۳إإمرأأةة  فقط  فاززتت  بالتزكيیة,  وو ٤٦٥مقعداا  جرىى  فيیهھا  ااالنتخاباتت  ,  منهھن   ٣۳٤٧۷٤مجموعع  

أأهھھھميیة  ااالنتخاباتت  ووفق  االتمثيیل  االنسبي  وونظامم  االقواائم  حيیث  ال  تشكل  نسيیة  تمثيی�ل  االنس�اء   االحصص    مما  يیؤكد  على
ووال  تزيید  بدررج�ة  ملحوظظ�ة  ع�ن  نس�بة  االحص�ص   ٢۲٠۰٠۰٥ -٢۲٠۰٠۰٤أأيي  إإضافة  نوعيیة  عن  ااالنتخاباتت  االسابقة  عامي  

 ٩۹٥هھھھذاا  االمجالل.االتي    ااعتمدهھھھا  قانونن  ااالنتخاباتت  االمحليیة,  مما  يیعني  ضرووررةة  ووأأهھھھميیة  بذلل  االمزيید  من  االجهھودد  في  

تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة:  :ثانيیا    

%  من  نسبة  االتمثيیل    االعامم  في  االوظظائف  االعامة  ووهھھھي  نسيیة  أأعلى  من  مشارركتهھا  في  سوقق  االعمل  ٤٠۰تشكل  االنساء    
%  ووتعكس  هھھھذهه  االنسب  أأهھھھميیة  ٣۳٠۰%  عنهھا  في  قطاعع  غزةة  حواالي  ٤٥بشكل  عامم  ووتزيید  في  االضفة  االغربيیة  حواالي  

فال  يیوجد   ي  بتشغيیل  االنساء,  وويیالحظ  تركز  االنساء  في  االوظظائف  االتي  تقع  في  أأددنى  االسلم  االوظظيیفياااللتزاامم  االحكوم
نساء  في  منصب   ٥فقط  في  االضفة  االغربيیة,  وويیوجد   ٦أأيي  إإمرأأةة  في  منصب  ووكيیل  ووززااررةة  في  قطاعع  غزةة,  وويیوجد  

اء  في  موقع  مديیر  نس ١۱٠۰في  االضفة  االغربيیة  ووااثنتانن  في  قطاعع  غزةة,  وويیوجد   ٣۳ووكيیل  مساعد  في  فبسطيین  منهھن  
في  االضفة  االغربيیة  ووااثنتانن  في  قطاعع  غزةة,  فالسلطة  االتنفيیذيیة  ووإإنن  كانت  تفتح   ٨۸عامم  في  االوززااررااتت  االمختلفة  منهھن  

٩۹٦االمجالل  أأمامم  فرصص  عمل  أأكثر  للنساء,  ما  ززاالت  ال  تشكل  قناةة  فاعلة  للوصولل  إإلى  موااقع  صنع  االقراارر  وواالتأثيیر.  

غل  منصب  محافظ  لمحافظة  رراامم  هللا  وواالبيیرةة  ,  ووفي  مطلع    عامم  تم  تعيیيین  أأوولل  سيیدةة  تش ٢۲٠۰١۱٠۰مع  بداايیة  عامم  وو
تم  تعيیيین  سيیدةة   ٢۲٠۰٠۰٩۹تم  تعيیيین    في  منصب  ررئيیس  االجهھازز  االمركزيي  لإلحصاء  االفلسطيیني,  ووخاللل  عامم   ٢۲٠۰١۱١۱

 في  منصب  ررئيیس  هھھھيیئة  سوقق  االمالل

                                                           
خطـوة ضـرورية حنـو االصـالح السياسـي يف خدجية حباشنة, حبث بعنوان التمكني السياسي للمرأة يف فلسطني, املنتدى الدميقراطي االول للمراة العربيـة راجع  ٩٥

 م.٢٠٠٤الوطن العريب, صنعاء,ديسمرب 
 م.٢٠٠٩,, فلسطني راجع  أمني عاصي, واقع املرأة الفلسطينية يف احلياة السياسية, وزارة شؤون املرأة ٩٦
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% ٤،٬٣۳س�بة  سفيیراا  في  االعالم  ,  ووهھھھذه  نس�بة  ض�ئيیلة  ج�داا    ووخصوص�ا  أأنن  االن ٩۹٢۲سفيیرااتت  فقط  من  مجموعع   ٤يیوجد  
%)  مم�ا  يیعن�ي  أأنن  االس�فيیرااتت  االل�وااتي  يیت�ركن    مج�الهھن  اليی�تم  ٥،٬٤(  ٢۲٠۰٠۰٨۸أأقل  من  االنسبة  االتي  س�جلت  ف�ي  االع�امم  

 ٩۹٧۷ااستبداالهھن  بنساء  أأوو  تعيیيین  نساء  بدلل  االسفرااء  االمتقاعديین.  

تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي:  :ثالثا  

% ١۱٢۲أأي  أأنن  نس�بة  االقاض�يیاتت  ال  تتج�اووزز   ق�اض, ١۱٥٩۹قاضيیة  مقابل   ٢۲١۱لم  يیتجاووزز  عددد  االنساء   ٢۲٠۰١۱٢۲في  االعامم  
 ١۱٦من  إإجمالي  عددد  االقض�اةة  ووهھھھ�ي  نس�بة  منخفض�ة  ج�داا,  وويیزيی�د  االع�ددد  ف�ي  االض�فة  االغربيی�ة  عن�هھ  ف�ي  قط�اعع  غ�زةة(  

قاضيیاتت  فقط  في  غزةة),  وويیزيی�د  ع�ددد  االقاض�يیاتت  ف�ي  محكم�ة  االص�لح  وومحكم�ة   ٥قاضيیة  في  االضفة  االغربيیة  مقابل  
 يیوجد  إإال  قاضيیة  ووااحدةة  في  االمحكمة    االعليیا  في  االضفة االبداايیة  عنهھ  في  محاكم  أأعلى  مرتبة  حيیث  ال

االغربيیة  ووااثنتانن  في  االمحكمة  االعليیا    قطاعع  غزةة  .  ووعلى  االرغم  أأنن  هھھھناكك  ززيیاددةة  ملحوظظة  في  عددد  االقاضيیاتت  مقاررنة  
%  ف�ي  قط�اعع  غ�زةة,  إإال  أأنن  ت�دني  ع�ددد  ٤،٬٢۲ربيی�ة  %  ف�ي  االض�فة  االغ٧۷حيیث  بلغ�ت  نس�بة  االقاض�يیاتت   ٢۲٠۰٠۰٦بالعامم    

االقضائي  أأمر  يیثيیر  االقلق  ووخصوصا  في  االمجاالتت  االتي  تتطلب  عداالة  حساسة  للنوعع  ااالجتم�اعي   االنساء  في  االسلك
 ٩۹٨۸مثل  قضايیا  ااألسرةة  وواالطالقق  وو  االنفقة  حضانة  ااألووالدد.

مم٢۲٠۰١۱٢۲ي  االمحاكم  االفلسطيینيیة  لعامم  )  يیوضح    عددد  االقاضيیاتت    ف٩۹جدوولل  ررقم  (  

ةنوعع  االمحكم  عددد  االقاضيیاتت 

 ٠۰ ررئيیس  محكمة  عليیا / قاضي  قضاةة     

 ٣۳ االمحكمة  االعليیا

اففمحكمة  ااالستئن  ٠۰ 

 ٩۹ محكمة  االبداايیة

 ٩۹ محكمة  االصلح

ععاالمجمو  ٢۲١۱ 

                                                           
 م.٢٠١٣تقرير عن املرأة والرجل يف فلسطني,قضايا وإحصاءات,اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين, راجع   ٩٧
  م.٢٠١٣تقرير عن املرأة والرجل يف فلسطني,قضايا وإحصاءات,اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين, راجع   ٩٨
 



154

التمكين السياسي للمرأة في دول المشرق العربي

١۱٣۳١۱ 
 

تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:  :رراابعا  

%٬،    هھھھما  االسيیددةة  اانتصارر  اال�ووززيیرر  ٧۷ووززيیرراا٬ً،  أأيي  بنسبة    ٬٢۲٥،  كانتت  هھھھناكك  ووززيیررتانن  فقطط  منن  بيینن  ١۱٩۹٩۹٧۷حتى  عامم  
للتعليیمم  االعالي  ٬،  ثمم  خررجتت  إإحددىى  االووززيیررااتت    لتبقى  سيیددةة  ووااحددةة  في  مووقع  ااألوولى  للشؤؤوونن  ااالجتماعيیة٬،    وواالثانيیة    

ووززيیرر  وولكنن  بعدد  إإنشاء  ووززااررةة  شؤؤوونن  االمررأأةة    ااررتفع  االعدددد  ثانيیة  إإلى  ااثنتيینن  بتحميیلل  إإم�ررأأةة  مه�امم  هھھھ�ذه  اال�ووززااررةة٬،  ث�مم  
أأص��بح  ل��دديینا  ث��الث  ووززيی��ررااتت  بع��دد  تنص��يیب  س��يیددةة  ف��ي    ووززااررةة  االس��يیاحة٬،  ووعل��ى  االجان��ب  ااآلخ��رر٬،  ك��انن  ك��لل  ن��ووااب  

  ٩۹٩۹لووززااررااتت  منن  االررجالل.اا

أأّم��ا بع��د ف��وزز حرك��ة حم��اسس ف��ي ااالنتخاب��اتت االتش��ريیعيیة االثانيی��ة, ووس��يیطرتهھا عل��ى االحك��م , اانقس��مت االس��لطة إإل��ى 
سلطتيین  ووحكومتيین٬،  ووااح�دةة  ف�ي  غ�زةة٬،  وواالثانيی�ة  ف�ي  رراامم  هللا٬،  وولك�ل  منهھم�ا  ووززررااؤهھھھ�ا  ٬،  فف�ي  االوق�ت  اال�ذيي  ل�م  تح�ظ  

رأأةة  ووااحدةة  بكرااسي  ثالث  ووززااررااتت  في  آنن  ووااح�د  :  االش�بابب  االمرأأةة  في  حكومة  حركة  حماسس  بأيیة  ووززااررةة٬،  تحظى  اام
 .وواالريیاضة؛  االمرأأةة؛  االثقافة

ت�م   ٢۲٤س  ووززيیرااتت  من  االحقائب  االوززاارريیة  هھھھناكك  خمفكانن  في  االحكومة  االخامسة  عشر  االتي  ترأأسهھا  سالمم  فيیاضض   وو
االع�ددد  ق�د  تقل�ص  ووهھھھذاا  إإنجازز  كبيیر  للنساء  ووإإنن  كانن   ترشيیح  ثالثة  منهھم  بوااسطة  أأحزاابهھم  االسيیاسيیة  كممثليین  للحزبب

لثالث  نساء    في  االحكومة  االساددسة  عشرةة  ووتوجد  ووززيیرةة  ووااحدةة  فقط  في  حكومة  حماسس  في  قطاع  غ�زةة  مم�ا  يیؤك�د  
 ١۱٠۰٠۰لى  مناصب  قيیادديیةاالسيیاسيیة  في  ددعم  االنساء  للوصولل  إإعلى  أأهھھھميیة  ااإلررااددةة  

  

  
  هھھھم  االتوصيیاتت  لتمكيین  االمرأأةة  االفلسطيینيیة:أأ
  
 

فلسطيینيیة  عن  ططريیق  إإعاددةة  االنظر  في  االمناهھھھج  االدررااسيیة  على  تغيیيیر  االصوررةة  االنمطيیة  االتقليیديیة  للمرأأةة  اال -١۱
وواالتنسيیق   ,ووهھھھيیئاتت  حقوقق  ااإلنسانن  في  االتعاوونن  ,وو  تعزيیز  ددوورر  مؤسساتت  االمجتمع  االمدني   ,سبيیل  االمثالل

 ١۱٠۰١۱.مع  كافة  االجهھاتت  االحكوميیة
 

يیيیزيي  منهھا  ددررااسة  كافة  االتشريیعاتت  وواالقواانيین    االفلسطيینيیة  االمعمولل  بهھا  وواالخاصة  بالمرأأةة  ووتحديید  ما  هھھھو  تم -٢۲
 ,  وو  ووضع  االمقترحاتت  االالززمة  لتعديیل  هھھھذهه  االتشريیعاتت  لتسهھيیل  عمليیة  تمكيین  االمرأأةة  

 
 تمثيیل  االنسبي  في    ااالنتخاباتت  االتشريیعيیة    وواالبلديیة    وواالحزبيیة.ااعتمادد  نظامم  اال -٣۳

 
االعمل  على  تفعيیل  ددوورر  االمؤسساتت  ااإلعالميیة  بشكل  فعالل  ووحقيیقي    من  أأجل  تحسيین    االصوررةة  االحقيیقيیة   -٤

 فهھا  شريیكا  للرجل.للمرأأةة  بوص

                                                           
 م.٢٠١٣تقرير عن املرأة والرجل يف فلسطني,قضايا وإحصاءات,اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين,  ٩٩

 

ميدانيــة بعنــوان واقــع املشــاركة املــرأة الفلســطينية يف احليــاة السياســية , املعهــد العــريب حلقــوق راجــع ســاما عويضــة, املشــاركة السياســية للمــرأة العربيــة , دراســة  ١٠١
 م.٢٠٠٤اإلنسان, تونس ,
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لضمانن  سيیر  االعمليیاتت  ااالنتخابيیة  من  كافة  ااألططراافف  االفلسطيینيیة  بعيیداا    هھيیئة  االمناخخ  ااالنتخابي  االمناسبت -٥

 عن  االعنف  ووااستخداامم  االسالحح  وواالمحسوبيیاتت  .
 

إإقامة  االندووااتت  وواالمؤتمرااتت  وو  ووررشاتت  االعمل  االتي  تهھدفف  إإلى  ززيیاددةة  ووعي  االمرأأةة  االفلسطيینيیة  ليیس  فقط   -٦
  بدووررهھھھا  في  االتمكيین  االسيیاسي  ووعمليیة  صنع  االقراارراالفلسطيیني.بحقوقهھا  وو  إإنما  
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 االفصل  االحادديي  عشر

ةة  في  االعرااققأأاالتمكيین  االسيیاسي  للمر  

  
  
  

  تمهھيید:
  

إإلى  جملة  من  االحق�وقق  ووم�ا  يیخ�ص  االم�رأأةة  منهھ�ا  هھھھ�و  ااألس�رةة  ووحمايی�ة  ااألموم�ة   ١۱٩۹٦٨۸أأشارر  االدستورر  االمؤقت  لعامم  
 عم��ل  وواالمس���اووااةة  أأم���امم  االق���انونن  ف���ي  االحق���وقق  وواالوااجب���اتت  .وواالطفول��ة  ووحقهھ���ا  ف���ي  االض���مانن  ااالجتم���اعي  ووح���ق  اال

نصت  االماددةة  االثامنة  من  االدستورر  االمذكورر  على  إإنن  ااألسرةة  هھھھي  أأساسس  االمجتمع  حيی�ث  ج�اء  ف�ي  نص�هھا  :  "  ااألس�رةة  
 أأساسس  االمجتمع  ٬،  قواامهھا  االديین  ووااألخالقق  االوططنيیة  "  .

 
 
 

٬،  على  ااثنتيین  ووستيین  ماددةة  موززعة  على  تس�عة   ٢۲٠۰٠۰٤ووأأشتمل  قانونن  إإددااررةة  االدوولة  االعرااقيیة  للمرحلة  ااالنتقاليیة  لعامم  
أأب��واابب  ووهھھھ��ي  ك��اآلتي  :  (  االب��ابب  ااألوول  :  االمب��اددىء  ااألساس��يیة٬،  االب��ابب  االث��اني  :  االحق��وقق  ااألساس��يیة٬،  االب��ابب  االثال��ث  :  
االحكوم��ة  االعرااقيی��ة  ااالنتقاليی��ة٬،  االب��ابب  االرااب��ع  :  االس��لطة  االتش��ريیعيیة  ااالنتقاليی��ة٬،  االب��ابب  االخ��امس  :  االس��لطة  االتنفيیذيی��ة  

ليیة٬،  االبابب  االس�اددسس  :  االس�لطة  االقض�ائيیة  ااالتحادديی�ة٬،  االب�ابب  االس�ابع  :  االمحكم�ة  االمختص�ة  وواالهھيیئ�اتت  االوططنيی�ة٬،  ااالنتقا
 االبابب  االثامن  :  ااألقاليیم  وواالمحافظاتت  وواالبلديیاتت  وواالهھيیئاتت  االمحليیة٬،  االبابب  االتاسع  :  االمرحلة  ما  بعد  ااالنتقاليیة).

 
:  "  االعرااقيی�ونن  كاف�ة  متس�اوووونن  ف�ي  حق�وقهھم  بص�رف   م�ن  االق�انونن  االم�ذكورر  عل�ى  اانن  االماددةة  االثانيی�ة  عش�رةة   ووتشيیر

االنظر  عن  االجنس  أأوو  االرأأيي  أأوو  االمعتقد  أأوو  االقوميیة  أأوو  االديین  أأوو  االمذهھھھب  أأوو  ااألصل٬،  ووهھھھم  سوااء  أأمامم  االق�انونن  وويیمن�ع  
االتميیيیز ضد االم�وااططن االعرااق�ي عل�ى أأس�اسس جنس�هھ أأوو قوميیت�هھ أأوو دديیانت�هھ أأوو أأص�لهھ. وولهھ�م االح�ّق ب�األمن االشخص�ي 

ووال يیجوزز حرمانن أأيّي من حيیاتهھ أأوو حريیتهھ إإالّ ووفقاً إلجرااءااتت قانونيیة٬، إإننَّ االجميیع سوااسيیة أأم�امم  ووبالحيیاةة  وواالحريیة
االقض�اء". منح�ت هھھھ��ذهه االم�اددةة حق�اً للم��رأأةة وواالرج�ل ف��ي االمس�اووااةة أأم�امم االق��انونن ووك�ذلك منع�ت االتميیيی��ز ض�د االم��رأأةة 

وو  دديیانت�هھ  أأوو  أأص�لهھ)  وواالم�راادد  بهھ�ذهه  وواالرجل (وويیمنع االتميیيیز ضّد االم�وااططن االعرااق�ي عل�ى أأس�اسس جنس�هھ أأوو قوميیت�هھ أأ
 ١۱٠۰٢۲االجملة  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  ووإإنن  لم  تردد  كلمة  صريیحة  على  ذذلك٬،  ووكذلك  االحق  باألمن  وواالحيیاةة  وواالحريیة  .

 
 
 

كم��ا  أأش��اررتت  االم��اددةة  االراابع��ة  عش��رةة  ف��ي  نص��هھا  :  "  للف��ردد  االح��ق  ب��األمن  وواالتعل��يیم  وواالعنايی��ة  االص��حيیة  وواالض��مانن  
ااتهھا  االحكوميی��ة  ووبض��منهھا  ااألق��اليیم  وواالمحافظ��اتت  وواالبل��ديیاتت  ووااإلددااررااتت  ااالجتم��اعي٬،  ووعل��ى  االدوول��ة  االعرااقيی��ة  ووووح��د

االمحليیة٬،  بحدوودد  موااررددهھھھا  وومع  ااألخذ  باالعتبارر  االحاجاتت  االحيیويیة  ااألخرى  أأنن  تسعى  لتوفيیر  االرفاهه  ووف�رص  االعم�ل  
للش��عب"٬، حقوق��اً مش��تركة للم��رأأةة وواالرج��ل ووهھھھ��ي كم��ا ووررددتت ووااض��حة أأع��الهه (ااألم��ن وواالتعل��يیم وواالعنايی��ة االص��حيیة 

 لضمانن  ااالجتماعي)  .وواا
 

نص��ت االفق��رةة (بب) م��ن االم��اددةة االعش��روونن عل��ى : " ال يیج��وزز االتميیيی��ز ض��ّد أأيّي عرااق��ي ألغ��رااضض االتص��ويیت ف��ي 

                                                           
 م.٢٠١١, منتدى التسامي الثقايف, رابطة املرأة العراقية, ٢٠٠٥راجع جبار اخلزرجي,حبث بعنوان  حقوق املرأة والعائلة يف دستور مجهورية العراق  ١٠٢
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ااالنتخاباتت  على  أأساسس  االجنس  أأوو  االديین  أأوو  االمذهھھھب  أأوو  االعرقق  أأوو  االمعتقد  أأوو  االقوميیة  أأوو  االلغة  أأوو  االثرووةة  أأوو  االمعرف�ة  
 ل حق������اً مش������تركاً ف������ي االتص������ويیت لالنتخاب������اتت.ب������القرااءةة  وواالكتاب������ة"٬،  حيی������ث  منح������ت  االم������رأأةة  وواالرج������

وواال�ذيي  ق�د  يیع�د  ااألفض�ل  مم�ا  س�بقهھ  م�ن  االدس�اتيیر  االعرااقيی�ة  لم�ا  فيی�هھ  م�ن   ٢۲٠۰٠۰٥ووفي  مسوددةة  االدستورر  االعرااقي  لعامم  
إإشاررااتت  ووااضحة  ووصريیحة  لحقوقق  االمرأأةة  ووحريیاتهھا  حيیث  تضمن  االدستورر  مئ�ة  ووث�الث  ووأأرربع�ونن  م�اددةة  ددس�تورريیة  

:  (االبابب  ااألوولل  :  االمباددىء  ااألساس�يیة٬،  االب�ابب  االث�اني  :  االحق�وقق  وواالحريی�اتت٬،  موززعة  على  ستة  أأبواابب  ووهھھھي  كاآلتي  
االبابب  االثالث  :  االسلطاتت  ااالتحادديیة٬،  االب�ابب  االرااب�ع  :  ااختصاص�اتت  االس�لطاتت  ااالتحادديی�ة٬،  االب�ابب  االخ�امس  :  س�لطاتت  

هھھھتم��امم  ب��المرأأةة  ااألق��اليیم٬،  االب��ابب  االس��اددسس  :  ااألحك��امم  االختاميی��ة  ووااالنتقاليی��ة)  نج��د  ف��ي  دديیباج��ة  االدس��تورر  إإش��اررةة  إإل��ى  ااال
 ووحقوقهھا.

 
مم.  للحق��وقق  وواالوااجب��اتت  اال��وااررددةة  ف��ي  م��وااددهه  ووفقراات��هھ  نج��د  هھھھن��اكك   ٢۲٠۰٠۰٥وول��دى  قرااءتن��ا    ف��ي  ددس��تورر  االع��رااقق  ع��امم  

إإشاررااتت  ووااضحة  إإلى  حقوقق  االمرأأةة  االمشتركة  مع  االرجل  تاررةة  ووحقوقق  االمرأأةة  ككيیانن  مستقل  ت�اررةة  أأخ�رى  ووهھھھ�ذاا  م�ا  
يیهھ�ا  :  "  االعرااقيی�ونن  متس�اوووونن  أأم�امم  االق�انونن  ددوونن  تميی�ز  بس�بب  نالحظهھ  في  نص  االماددةة  االراابعة  عشرةة  وواالت�ي  ج�اء  ف

االجنس  أأوو  االعرقق  أأوو  االقوميیة  أأوو  ااألصل  أأوو  االلونن  أأوو  االديین  أأوو  االمذهھھھب  أأوو  االمعتقد  أأوو  اال�رأأيي  أأوو  االوض�ع  ااالقتص�ادديي  
أأوو ااالجتماعي ". منحت هھھھ�ذهه االم�اددةة حق�اً للم�رأأةة ف�ي االمس�اووااةة أأم�امم االقض�اء ووتبعتهھ�ا االم�اددةة االخامس�ة عش�رةة االت�ي 
منحت  للمرأأةة  حق  ااألمن  وواالحريی�ة  ووج�اء  ف�ي  نص�هھا  :  "  لك�ل  ف�ردد  االح�ق  ف�ي  االحيی�اةة  ووااألم�ن  وواالحريی�ة٬،  ووال  يیج�وزز  

 االحرمانن من هھھھذهه االحقوقق أأوو تقيیيیدهھھھا إإال ووفقاً للقانونن ووبناًء على قراارر صاددرر عن جهھة قضائيیة مختصة".
 

ساددس�ة  عش�رةة  عل�ى  ذذل�ك  باعتب�اررهه  وولم  يیغفل  االدستورر  االجديید  عن  حق  االعمل  للمرأأةة  وواالرجل  حيیث  نص�ت  االم�اددةة  اال
حقاً للموااططنيین على االدوولة حيیث جاء فيیهھا : " تكافؤ االفرصص حق مكف�ولل لجميی�ع االع�رااقيیيین٬، ووتكف�ل االدوول�ة ااتخ�اذذ 

 ااإلجرااءااتت  االالززمة  لتحقيیق  ذذلك  "  .
 

د  ف�ي  وولما كانت االحريیة االشخصيیة حقاً من االحقوقق االتي تطبقهھ�ا بل�داانن االع�الم االمتحض�ر ل�م يیت�ردددد االدس�تورر االجديی�
تثبيیت ذذلك االحق في موااددهه حيیث جاء في االفقرةة (أأووالً) من االماددةة االسابعة عشرةة ما نص�هھ : " لك�ل ف�ردد االح�ق ف�ي 
االخصوصيیة االشخصيیة بما ال يیتنافى مع حق�وقق ااآلخ�ريین ووااآلدداابب االعام�ة ". حيی�ث ك�انن ذذل�ك االح�ق مش�تركاً ب�يین 

 ١۱٠۰٣۳االنساء  وواالرجالل  سويیة  .
 
 

م�رأأةة  االسيیاس�يیة  م�ن  خ�اللل  ق�رااءتهھم  لت�ارريیخ  االم�رأأةة  وونض�الهھا  ووم�ا  هھھھ�و  اال�دوورر  أأددرركك  االمشرعونن  االعرااقيیونن  مكانة  اال
 االفاعل  االذيي  يیمكن  أأنن  تقومم  بهھ  فنجد  في  االدستورر  االجديید  إإشاررةة  ووااضحة  إإلى  حق  االمرأأةة  في  االمشارركة  االسيیاسيیة
تمت�ع  حيیث جاء في االماددةة االعشريین نصهھ : " للموااططنيین (ررج�االً وونس�اًء) ح�ق االمش�ارركة ف�ي االش�ؤوونن االعام�ة٬، وواال

 بالحقوقق  االسيیاسيیة  بما  فيیهھا  حق  االتصويیت  ووااالنتخابب  وواالترشيیح  ".
 

ووع��ن مكان��ة ااألس��رةة ووااألموم��ة وواالطفول��ة نج��د ف��ي االم��اددةة االتاس��عة وواالعش��روونن االفق��رةة أأووالً(أأ): " ااألس��رةة أأس��اسس 
 االمجتمع٬،  ووتحافظ  االدوولة  على  كيیانهھا  ووقيیمتهھا  االديینيیة  ووااألخالقيیة  وواالوططنيیة  ".

 
نفس االماددةة وواالفقرةة لتعطي للمرأأةة حقهھ�ا ف�ي ااألم�ن حيی�ث ج�اء ف�ي ن�ص االفق�رةة ( بب ـ أأووالً) ووتلتهھا  االفقرةة(بب)  من  

ااآلتي  :  "  تكف�ل  االدوول�ة  حمايی�ة  ااألموم�ة  وواالطفول�ة  وواالش�يیخوخة٬،  ووترع�ى  االنش�ىء  وواالش�بابب  ووت�وفر  لهھ�م  االظ�رووف  
 االمناسبة  لتنميیة  ملكاتهھم  ووقدررااتهھم  "

                                                           
 م.٢٠١١, منتدى التسامي الثقايف, رابطة املرأة العراقية, ٢٠٠٥ا جبار اخلزرجي,حبث بعنوان  حقوق املرأة والعائلة يف دستور مجهورية العراق راجع أيض ١٠٣
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ذذل�ك  االح�ق   ٢۲٠۰٠۰٥حيی�ث  م�نح  االدس�تورر  االعرااق�ي  االجديی�د  لع�امم  وومن  حقوقق  االمرأأةة  على  ااألووالدد  ااالحتراامم  وواالرعايیة  

للمرأأةة وواالرجل سوااء٬، حيیث جاء في نص االفقرةة ثانيیاً من االماددةة االتاسعة وواالعشروونن ما يیأتي : " لألووالدد حق على 
وواالديیهھم  في  االتربيیة  وواالرعايیة  وواالتعليیم٬،  ووللواالديین  حق  على  أأووالددهم  في  ااالحتراامم  وواالرعايیة٬،  ووال  س�يیما  ف�ي  ح�االت  

 لعوزز  وواالعجز  وواالشيیخوخة  ".اا
 

وومن حقوقق االمرأأةة حقهھا في االضمانن ااالجتماعي٬، نصت االماددةة االثالثونن االفقرةة أأووالً على ذذل�ك االح�ق حيی�ث ج�اء : 
"  تكف��ل  االدوول��ة  للف��ردد  وولألس��رةة  ووبخاص��ة  االطف��ل  وواالم��رأأةة  االض��مانن  ااالجتم��اعي  وواالص��حي٬،  وواالمقوم��ات  ااألساس��يیة  

 ناسب٬،  وواالسكن  االمالئم  ".للعيیش  في  حيیاةة  كريیمة٬،  تؤمن  لهھم  االدخل  االم
 
من حق�وقق االم�رأأةة أأيیض�اً االحيی�اةة االكريیم�ة٬، وولغ�رضض ت�وفيیر ذذل�ك االح�ق للم�رأأةة نص�ت االم�اددةة االخامس�ة وواالثالث�ونن وو

االفقرةة (ثالثاً) على : "يیحرمم االعمل االقسريي"االسخرةة" وواالعبودديیة ووتجاررةة االعبيید "االرقيیق" وويیحرمم ااالتج�ارر بالنس�اء 
 ووااألططفالل  ووااالتجارر  بالجنس"  .  

 
  
  
ن  االتاليیيین:يیلى  االمبحثيیإإقسم  هھھھذاا  االفصل  وويی  

ةة  في  االعرااققأأاالمبحث  ااالوولل  :االمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    للمر  

 االمبحث  االثاني  :  االوااقع  االعملي.
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 االمبحث  ااالوولل

ةة  في  االعرااققأأاالمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    للمر  

  
  في  االدستورر  االعرااقي:  :ووالأأ

نن  :  أأ)  منهھ  على  ١۱٤ةة  فنصت  االماددةة  (أأاالمساووااةة  بيین  االرجل  وواالمرأأ  مم.  مبد ٢۲٠۰٠۰٥ررسخ  االدستورر  االعرااقي  لعامم        
االعرااقيیونن  متساوووونن  أأمامم  االقانونن  ددوونن  تميیيیز  بسبب  االجنس  أأوو  االعرقق  أأوو  االقوميیة  أأوو  ااالصل  أأوو  االلونن  أأوو  االديین  أأوو  

  لوضع  ااالقتصادديي  أأوو  ااالجتماعي  .االمذهھھھب  أأوو  االمعتقد  أأوو  االرأأيي  أأوو  اا

  نن  :  أأتكافؤ  االفرصص  للجميیع  فنص  على   أأ)  على  مبد١۱٦كد  االدستورر  في  االماددةة  (أأكما  
 تكافؤ  االفرصص  حق  مكفولل  لجميیع  االعرااقيیيین٬،  ووتكفل  االدوولة  ااتخاذذ  ااالجرااءااتت  االالززمة  لتحقيیق  ذذلك  .

  نن    :  أأ)  من  االدستورر  على  ٢۲٠۰وونصت  االماددةة  (
ق  االمشارركة  في  االشؤوونن  االعامة٬،  وواالتمتع  بالحقوقق  االسيیاسيیة  بما  فيیهھا  حق  االتصويیت  للموااططنيین٬، ررجاالً وونساًء ح

 ١۱٠۰٤ووااالنتخابب  وواالترشيیح  .

  نن  :  أأ)  من  االدستورر  على  االحق  في  االجنسيیة  فنصت  على  ١۱٨۸كدتت  االماددةة  (أأوو
  أأووالً : االجنسيیة االعرااقيیة حٌق لكل عرااقي٬، ووهھھھي أأساسس موااططنتهھ . 

  عرااقي أأوو ألمٍم عرااقيیة٬، وويینظم ذذلك بقانونن .ثانيیاً : يیعّد عرااقيیاً كل من وولد ألبب 
  

ووجاء في االماددةة االثامنة ووااألرربعيین من االدستورر (االفقرةة رراابعاً) حق االمرأأةة في االتمثيیل االسيیاسي ددااخل االبرلمانن 
حيیث  كانن  نصهھ  :  "يیستهھدفف  قانونن  ااالنتخاباتت  تحقيیق  نسبة  تمثيیل  للنساء  ال  تقل  عن  االربع  من  أأعضاء  مجلس  

 ١۱٠۰٥االنواابب".
  

  في  االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا
  

 مم:٢۲٠۰١۱٣۳مجلس  االنواابب  االعرااقي  لعامم    قانونن  اانتخاباتت -١۱
    

ااالنتخابب  حق  لكل  عرااقي  ممن  تواافرتت  فيیهھ  االشرووطط  االمنصوصص  عليیهھا  ووفقا  للماددةة  االراابعة  من  هھھھذاا  االقانونن  يیعتبر
االلونن  أأوو  االديین  ااألصل  أأوو    وو  االقوميیة  أأووأأفي  هھھھذاا  االقانونن  لمماررسة  هھھھذاا  االحق  ددوونن  تميیيیز  بسبب  االجنس  أأوو  االعرقق  
 ١۱٠۰٦. أأوو  االمذهھھھب  أأوو  االمعتقد  أأوو  االرأأيي  أأوو  االوضع  ااالقتصادديي  أأوو  ااالجتماعي

                                                           
ن, األردن, ومـــا بعـــدها, مركـــز القـــدس للدراســـات السياســـية, عمـــا ١٨٩راجـــع بشـــرى العبيـــدي, املـــرأة وربيـــع العـــرب, مكانـــة املـــرأة يف التشـــريعات العراقيـــة,  ١٠٤

 م.٢٠١٥
 م.٢٠١٣نوفمرب  ٢٤راجع نادية حممود,  مقال بعنوان املشاركة   السياسية للمرأة العراقية, جريدة البيان العراقية,  ١٠٥
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 من  االقانونن  على  نظامم  االكوتا  االنسائيیة  فنصت  على  ما  يیلي: ) ١۱٣۳ووااعتمدتت    االماددةة  (
 
تمثيیل  االنساء  في  االمجلس    في  االقائمة  وواانن  ال  تقل  نسبة  %٢۲٥يیجب  اانن  ال  يیقل  عددد  االنساء  االمرشحاتت  عن   -ووالً أأ

  .%٢۲٥عن  
  .يیشترطط  عند  تقديیم  االقائمة  اانن  يیرااعى  تسلسل  االنساء  بنسبة  اامرأأةة  بعد  كل  ثالثة  ررجالل -ثانيیاً 

 
ووتجدرر ااالشاررةة االى اانهھ كانن االمقعد االشاغر يیخص اامرأأةة فال يیشترطط اانن تحل محلهھا اامرأأةة ااال ااذذاا كانن ذذلك مؤثرااً 

 .على  نسبة  تمثيیل  االنساء
 
  

  مم  االمعدلل:٢۲٠۰٠۰٨۸لعامم    ٣۳٦قانونن  ااالنتخاباتت  االمحليیة  ررقم   -٢۲
 

ااك��دتت  االم��اددةة  االراابع��ة  م��ن  االق��انونن  عل��ى  اانن    ااالنتخ��ابب  ح��ق  لك��ل  عرااق��ي  ووعرااقيی��ة  مم��ن  ت��واافرتت  فيی��هھ  االش��رووطط  
االمنصوص  عليیهھا  في  هھھھذاا  االقانونن  لمماررسة  هھھھذاا  االحق  ددوونن  تميیيیز  بس�بب  االج�نس  أأوو  االع�رقق  آوو  االقوميی�ة  أأوو  ااألص�ل  

يیماررسس  كل  ناخب  حقهھ  ,  وو وو  االوضع  ااالقتصادديي  أأوو  ااالجتماعيأأوو  االلونن  أأوو  االديین  أأوو  االمذهھھھب  أأوو  االمعتقد  أأوو  االرأأيي  أأ
 ١۱٠۰٧۷في  االتصويیت  لالنتخابب  بصوررةة  حرةة  وومباشرةة  ووسريیة  ووفردديیة  ووال  يیجوزز  االتصويیت  بالوكالة.

 
 مرشحيین ااستناددااً االى عددد ااألصوااتتوويیتم  توززعع  االمقاعد  على  مرشحي  االقائمة  االمفتوحة  وويیعادد  ترتيیب  تسلسل  اال

نن  االف�ائز  ااألوولل  هھھھ�و  م�ن  يیحص�ل  عل�ى  أأكث�ر  ع�ددد  م�ن  ااألص�وااتت  ض�من  االقائم�ة  االتي  يیحصل  عليیهھا  االمرش�ح  وويیك�و
االمفتوح��ة  ووهھھھك��ذاا  بالنس��بة  لبقيی��ة  االمرش��حيین  عل��ى  أأنن  تك��ونن  اام��رأأةة  ف��ي  نهھايی��ة  ك��ل  ثالث��ة  ف��ائزيین  بغ��ض  االنظ��ر  ع��ن  

 االفائزيین  من  االرجالل.
 

  في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثالثا

:  "االعهھداانن  ااإلنسانن,  ووأأهھھھمهھا  يیسيیة  االسبع  االمعنيیة  بحقوقق  اانضم  االعرااقق  إإلى  ست  من  ااتفاقيیاتت  ااألمم  االمتحدةة  االرئ
),  وو"ااتفاقيیة  ١۱٩۹٧۷١۱االدووليیانن  االخاصانن  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة,  وواالحقوقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة"  (

),  وو"ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  ١۱٩۹٧۷٠۰االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  االعنصريي"  (
 ).١۱٩۹٨۸٦االمرأأةة"(

:  "ااالتفاقيیة  قق  ااإلنسانن,  وومنهھااانضم  االعرااقق  كذلك  إإلى  سبع  من  ااتفاقيیاتت  منظمة  االعمل  االدووليیة  االثماني  االمعنيیة  بحقو
) ١۱٠۰٥)  وو(٢۲٩۹),  وو"ااالتفاقيیتانن  (١۱٩۹٦٢۲)  االخاصة  بحق  االتنظيیم  االنقابي  وواالمفاووضة  االجماعيیة"  (٩۹٨۸ررقم  (

)  االمعنيیتانن  ١۱١۱١۱)  وو(١۱٠۰٠۰االي),  وو"ااالتفاقيیتانن  (على  االتو ١۱٩۹٥٩۹,  ١۱٩۹٦٢۲االمعنيیتانن  بالسخرةة  وواالعمل  ااإلجبارريي"  (
 على  االتواالي), ١۱٩۹٥٩۹,  ١۱٩۹٦٣۳بالقضاء  على  االتميیيیز  في  شغل  االوظظائف"  (

  

                                                                                                                                                                                             
 ضياء عبد اهللا عبود اجلابر, حبث بعنوان نظام الكوتا النسائية يف جملس النواب العراقي, جامعة كربالء.   راجع ١٠٦

 م.٢٠١٤أيار  ٢٧بعنوان االنتخابات العراقية ونظام الكوتا النسائية ( النص الدستوري واملساواة) , جريدة البيان العراقية, راجع نوري صبيح, مقال ١٠٧
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 االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

  

برزز  أأمم.  ددخل  االعرااقيیونن  مرحلة  جديیدةة  كانن   ٢۲٠۰٠۰٣۳بعد  سقوطط  نظامم  االرئيیس  االعرااقي  االسابق  صداامم  حسيین  عامم  

    االتي  قمعت  ووهھھھمشت  اابانن  حكم  االرئيیس  صداامم  حسيین  ووقد  رراافقت  تلك  االمرحلة  ااستردداادد  حقوقق  االفئاتت  مالمحهھا

  اانعكس  ذذلك  في  مجموعة  مكتسباتت  فقد     لتعويیضهھا٬،   لتوفيیر  االفرصص  االممكنة   ووااالستعداادد   بحقوقق  االمرأأةة ااهھھھتماما

صدرر  مجلس  االحكم  قانونن  ااددااررةة  االدوولة  أأشخصيیة  سيیاسيیة٬،  كما   ٢۲٥شارركت  ثالثث  نساء  في  مجلس  االحكم  من  بيین  

  االبرلمانن  كنوعع  من   االنساء  بتخصيیص  ما ) كوتا( نظامم  حصص   االذيي  أأقر ٢۲٠۰٠۰٤ عامم اليیقل  عن  رربع  مقاعد

 االتميیيیز  اااليیجابي  لهھن  بعد  عقودد  االتهھميیش  ووااالقصاء  االتي  عانت  منهھا  االمرأأةة  .  

نن  أأ((يیجب   ٤االصاددرر  عن  سلطة  ااالئتالفف  االمؤقتة  (قانونن  ااالنتخابب),االقسم   ٩۹٦مر  ررقم  أأمن   ٣۳ثم  جاء  تت  االماددةة  

سماء  أأنن  يیكونن  ضمن  أأوولل  ثالثث  مرشحيین  في  االقائمة  ,كما  يیجب  أأسماء  أأمرااةة  ووااحدةة  على  ااالقل  ضمن  أأيیكونن  ااسم  

 وولل  ست  مرشحيین  على  االقائمة  ااسم  اامرأأتيین  على  ااالقل,ووهھھھكذاا  ددووااليیك  حتى  نهھايیة  االقائمة.))أأ

نتخبة  لكتابة  االدستورر  وولل  جمعيیة  ووططنيیة  مأأمقعداا  برلمانيیا  في   ٧۷٦حصلت  االمرأأةة  على   وونتيیجة  لتطبيیق  هھھھذاا  االنظامم

)  نساء  ١۱٠۰%  من  االمقاعد  االبرلمانيیة  آآنذااكك٬،  تعزززتت  تلك  االتباشيیر  بمشارركة  (٢۲٨۸مقعداا  اايي  مايیعاددلل   ٢۲٧۷٥من  بيین  

عضاء  االلجنة  توززعن  على  كافة  االلجانن  االفرعيیة  االتي  عملت  على  أأ%  من  ١۱٨۸يي  مايیعاددلل  أأفي  لجنة  كتابة  االدستورر  

 ٤٩۹ة)  حيیث  ثبت  االدستورر  حصة  االمرأأةة  من  مقاعد  االبرلمانن  (ماددةة  لجانن  فرعيی ٦كتابة  فصولل  االدستورر  االمختلفة  (

وولل  مباددررةة  حسن  االنواايیا  ااتجاهه  مشارركة  االمرأأةة  سيیاسيیا  ووقد  تكونن  في  حيینهھا  هھھھي  ااالوولى  من  االدستورر)  في  أأ -رراابعا

 على  االمشارركاتت  ددووليیا.أأبحجم  االمشارركة  عربيیا  وورربما  هھھھي  من  بيین  

ووهھھھي  االحكومة  ااالنتقاليیة  برئاسة  االدكتورر   ٢۲٠۰٠۰٣۳منتخبة  بعد  وولل  ووززااررةة  عرااقيیة  أأ)  ووززيیرااتت  في  ٦ووقد  شارركت  (

  االدوولة  للمرأأةة٬،  ااألتصاالتت٬،االعلومم     االبيیئة٬،   وواالمهھجريین٬، اابرااهھھھيیم  االجعفريي  ليینلن  حقائب  ووززاارريیة  متنوعة  (االهھجرةة

 وواالتكنلوجيیا٬،االبلديیاتت  ووااالشغالل)
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  تمثيیل  االمرأأةة  في  االبرلمانن:  :أأووال

     اانتخاباتت  لمجالس  االمحافظاتت  االأأووفي   أأذيي  وولل   عامم   ااالنتخاباتت  االبرلمانيیة   مع   متزاامنا حصلت   ٢۲٠۰٠۰٥جريي

%  من  مقاعد  االمجالس  االمحليیة  بالرغم  من  عدمم  ووجودد  نص  في  االدستورر  على  ذذلك  وومن  هھھھنا  جاء  ٢۲٥االنساء  على  

ما  أأاالنساء  وومنع  تأثرهھھھا   ) كوتانظامم  االحصص  (اال ددوورر  االتشريیعاتت  ووبالذااتت  قواانيین  ااالنتخاباتت  في  ضمانن  ووحمايیة  

  نص  ددستورريي   بسبب  عدمم   من  أأووجودد   االمتعاقبة   ااالنظمة   في  تغيیر   حصل   كما   االمختلفة   ااالنتخابيیة   باالنظمة وو

  االى  (االقائمة     االمقاعد   من  حيیث  حصادد   للمرأأةة   ااالنظمة   من  اافضل   االذيي  يیعد   االوااحدةة)   وواالداائرةة   االمغلقة (االقواائم

)  فضال  عن  االفرقق  في  توززيیع  االمقاعد  االمغلقة  وواالدوواائر  االمتعدددةة)  االى  نظامم  (االقائمة  االمفتوحة  وواالدوواائر  االمتعدددةة

مابيین  االنظامم  االنسبي  االى  نظامم  سانت  ليیغو  ااوو  سانت  ليیغو  االمعدلل  حيیث  لكل  هھھھذهه  االتعقيیدااتت  االتي  المجالل  لشرحهھا  

تأثيیر  ووااضح  على  االكوتا  ووقد  تولت  مفوضيیة  ااالنتخاباتت  بتخويیل  من  االبرلمانن  في  ووضع  ااآلليیة  االتي  تحافظ  على  

 .نتخاباتت  االبرلمانيیة  ااوو  مجالس  االمحافظاتت  %  سوااء  في  ااال ٢۲٥مااليیقل  عن  

     في   كبيیر   ددوورر   االمرااةة   بحقوقق   االمعنيیة   وواالخاصة      االمدني   لمنظماتت  االمجتمع   كانن   االحصص    قرااررإإوولقد نظامم

نهھ  أأال  إإ%  ٢۲٥ةة    ووهھھھو  نسبة  ال  تقل  عن  أأمم.  تمثيیل  نسبي  للمر٢۲٠۰٠۰٥كماددةة  ددستورريیة  حيیث  حددد  ددستورر   ) االكوتا(

 .(  رراابعا) ٤٩۹ووذذلك  ضمن  االماددةة   ددوونن  بقيیة  مستويیاتت  صنع  االقرااررحدددهھھھا  فقط  في  مجلس  االنواابب  من  

  في  مجالل  تمثيیل  االمرأأ   في  مجالس  االمحافظاتت  ددووررةة  سنة  أأما   االفائزااتت  ٢۲٠۰١۱٣۳ةة صل  أأمن   ١۱١۱٧۷مم.فقد  كانن  عددد

%  من  مجموعع  ااالعضاء.  ووااجهھت  االنساء  في  ٢۲٥مقعد  ووبذلك    قد  تكونن  قد  تحققت  االنسبة  االمقرررةة  ووهھھھي     ٤٤٧۷

  االط   ذذااتت   صوررهھھھن  االمحافظاتت   ططرحح   باستطاعتهھن   يیكن   لم   اانهھن   حتى   كبيیرةة   تحديیاتت   وواالديیني   االعشائريي ابع

 كمرشحاتت  بسبب  االصوررةة  االنمطيیة.

ب��أنن  ااعتم��ادد  االع��ددد  أأفض��ل  حاالتهھ��ا،  وولك��ن  ال  ب��د  أأنن  أأووض��ح  نن  مش��ارركة  االم��رأأةة  ف��ي  أأع��الهه  أأيیب��دوو  م��ن  االمقدم��ة  

ي  بل�دااننا  االعربيی�ة  ووف�ي  االع�رااقق  تحديی�داا  وواالمؤشرااتت  االكميیة  اليیصلح  ااططالقا  في  تقيیيیم  االمشارركة  االسيیاسيیة  خاص�ة  ف�

م�ن  هھھھ�دفهھا  ووااذذاا  ك�انن  ررق�امم  تخل�و  أأاالى  مج�ردد   نظامم  االحصص)  من  قيیمتهھ  االتميیيیزيیة  ووتحوللفما  ااسرعع  ما  تم  اافرااغغ  (

عاددةة  االنظر  في  مؤشرااتت  ااالهھھھدااف  ااالنمائيیة  لأللفيی�ة  ووخاص�ة  فيیم�ا  يیتعل�ق  بتمك�يین  االم�رأأةة  وومج�الل  هھھھناكك  ددعوةة  إإلى  إإ

 نظ�امم  االحص�ص  )  ووتقيیيیم�هھ  عل�ى  أأس�اس  اان�هھددع�و  اال�ى  ااع�اددةة  االنظ�ر  ف�ي  (أأيیاس�يیة  ف�أني  االمساووااةة  ف�ي  االمش�ارركة  االس

نن  معيیارر  ااالددااء  هھھھو  االحد  االفاصل  وول�يیس  ع�ددد  االنس�اء  االل�وااتي  ووص�لن  أأووسيیلة  تمكيین  للوصولل  االى  مقعد  االبرلمانن  وو
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س�يیا  ف�ي  نن  تق�يیم  مش�ارركة  االم�رأأةة  سيیاأأاالى  االبرلم�انن  النن  ووص�ولهھن  ب�اتت  مض�مونا  بكوت�ا  االنس�اء  فهھ�ل  م�ن  االمعق�ولل  

 فقط.االعرااقق  بعددد  االبرلمانيیاتت  

) ١۱٧۷٠۰٠۰٠۰ح�د  االمرش�حيین  م�ن  االرج�الل  عل�ى  أأكث�ر  م�ن  (أأاالنس�ائيیة  هھھھ�و  حص�ولل   لحص�صوومن  أأوولل  خسائر  نظامم  اا

خ�رج  م�ن  االف�وزز  ااألكيی�د  للحص�ولل  عل�ى  مقع�د  بمجل�س  أأسبعة  عش�رةة  إإل�ف  ص�وتت  وولك�ن  بس�بب  االحص�ة  االنس�ائيیة  

طريیق�ة  (ااالنتخابيی�ة   ليی�ة  رأأةة  ووض�عوهھھھا  ثالث�ة  بحس�ب  ااآلجل�يین  وواام�نن  ااعتمدتت  االفوزز  ف�ي  قائمت�هھ  عل�ى  رراالنواابب  ٬،  أل

 االمستقلة  لالنتخاباتت  في  االعرااقق. االتي  ااعتمدهھھھا  مجلس  االنواابب  ووااحتسبتهھا  االمفوضيیة  االعليیا ) سانت  ليیغو

 

إإنن االطريیقة االمثلى لتحقيیق كوتا االنساء ووض�مانن حق�وقق االجميی�ع ررج�االً وونس�اًء هھھھ�ي إإنن يیك�ونن للناخ�ب ف�ي اال�داائرةة 

%  م�ن  مقاع�د  ٢۲٥حدةة  صوتيین٬،  ااألوولل  لكوتا  االنساء  وواالثاني  للتص�ويیت  االع�امم  حيی�ث  تخص�ص  نس�بة  ااالنتخابيیة  االواا

وويیكونن  باقي  مقاع�د  اال�داائرةة  ااالنتخابيی�ة  االت�ي  تمث�ل  فقط  ,   االداائرةة  ااالنتخابيیة  للتصويیت  على  االمرشحاتت  من  االنساء  

) االكوت��ا  االحص��ص  (نظ��امم   % مخصص��ة للتن��افس االع��امم ررج��االً وونس��اءااً (خصوص��اً االنس��اء االل��وااتي يیرفض��ن ٧۷٥

ااألصوااتت  أأوو  م�ن   %)  من  يیحصل  على  أأعلى٧۷٥لمقاعد  االـ(وويیؤمنَّ بقدررااتهھن في موااجهھة االرجالل) ٬، وويیفوزز بهھذهه اا

يیحصل على سعر االمقعد (إإيي ما يیؤهھھھل�هھ للف�وزز بمقع�د) س�وااء ك�انن ررج�ل أأوو اام�رأأةة ووب�ذلك ض�منّا تحقيی�ق االمس�اووااةة 

س  االجنس٬،  ووضمانا  لم�ا  ذذهھھھ�ب  إإليی�هھ  االدس�تورر  ف�ي  االم�اددةة  ووتكافوء  االفرصص  بيین  االرجل  وواالمرأأةة  ددوونن  تميیيیز  على  أأسا

/ رراابعاً حيینما نص على (يیس�تهھدفف ق�انونن ااالنتخاب�اتت تحقيی�ق نس�بة تمثيی�ل للنس�اء ال تق�ل ع�ن االرب�ع) وول�يیس  ٤٩۹

ق�وتهھن  ااالنتخابيی�ة  ددوونن  حاج�ة  لنظ�امم  االحص�ص  (  نهھ  قد  يیف�زنن  بع�ض  االنس�اء  بأأمحدددةة  فقط  بالربع  ددوونن  ززيیاددةة٬،  ذذلك  

 ١۱٠۰٨۸.وو  يیتوقع  حصولهھ  ووااززدديیاددهه  في  االمستقبلأأحاصل  في  االتجارربب  االسابقة  أأوو  االحاليیة  ووكما  هھھھو   االكوتا)  

  تمثيیل  االمرأأةة  في  اااالوظظائف  االعامة:  :ثانيیا

)  اام�رأأةة  م�ا  ب�يین  م�ديیر  ٣۳٤٢۲ليیص�ل  إإل�ى  ( ٢۲٠۰٠۰٣۳)  اام�رأأةة  قب�ل  ٢۲٢۲ااررتفع  عددد  االنساء  في  موااقع  صنع  االقراارر  م�ن  ( 

تب�يین  ااإلحص�اءااتت  االص�اددررةة  ع�ن  ووززااررةة  االم�رأأةة  للع�امم  عامم  وومعاوونن  مديیر  وومستشاررةة  وومفتش  عامم  ووووكيیلة  ووززيیر.  وو

)  ووبدررج�ة  خبيی�ر  ٣۳٩۹١۱٥إإنن  عددد  االنساء  االالتي  بدررجة  مديیر  وومديیر  أأقدمم  ف�ي  عم�ومم  ووززااررااتت  االدوول�ة  يیبل�غ  ( ٢۲٠۰٠۰٧۷

                                                           
 ضياء عبد اهللا عبود اجلابر, حبث بعنوان نظام الكوتا النسائية يف جملس النواب العراقي, جامعة كربالء , العراق . راجع  ١٠٨
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)  ووبدررجة  ووكيی�ل  ١۱٠۰)  ووبدررجة  مستشارر  (١۱)  ووبدررجة  مفتش  (٣۳١۱)  ووبدررجة  مديیر  عامم  (١۱١۱٨۸وومعاوونن  مديیر  عامم  (

 ١۱٠۰٩۹).٤ووززيیر  (

م�ع  أأوولل  مجموع�ة  م�ن  االس�فرااء  اال�ذيین  يیمثل�ونن  االع�رااقق  ف�ي  بل�داانن  االع�الم  وواال�ذيین  ت�م  االتص�ويیت   كما  شارركت  االمرأأةة

 )  سفيیرااتت.  ٤بالمواافقة  على  ( عليیهھم  في  مجلس  االنواابب  بدووررتهھ  ااالوولى  حيیث  تم  االتصويیت  في  حيینهھا

  تمثيیل  االمرااةة  في  االسلك  االقضائي::  ثالثا

ديید من االخريیجاتت منهھ قضاةة وومّدعيین عاميین. وولك�ن ووتم  تعيیيین  االع ١۱٩۹٧۷٦ددخلت  االمرأأةة  االمعهھد  االقضائي  في  سنة  

من��ع  االنظ��امم  االس��ابق  االم��رأأةة  م��ن  اااللتح��اقق  بالمعهھ��د  االقض��ائي  ووبالت��الي  بس��لك   ٢۲٠۰٠۰٣۳وواال��ى  االع��امم   ١۱٩۹٨۸٤ف��ي  ع��امم  

 ١۱١۱ – ٩۹االقضاء  ووااقتصر  عددد  االنساء  االقضاةة  على  م�ن  ت�م  تعيیيین�هھ  قب�ل  ه�ذاا  االق�راارر  ووك�انن  ع�دددهن  يیت�رااووح  م�ابيین  

 قاضيیة.

ت�م  تعيی�يین  بع�ض  م�ن  خريیج�اتت  االمعهھ�د  االقض�ائي   ٢۲٠۰٠۰٣۳وطط  حكم  االنظامم  االسابق  ووتحديی�داا  من�ذ  أأيی�ارر  إإال  اانهھ  بعد  سق

االسابقاتت  في  االسلك  االقضائي  ووعن  ططريیق  لجنة  االمرااجعة  االقضائيیة  االتي  تم  تشكيیلهھا  بموجب  أأمر  سلطة  ااالئ�تالف  

 لى.وومن  ثم  عن  ططريیق  مجلس  االقضاء  االعرااقي  ااألع ٢۲٠۰٠۰٣۳/  ٦/  ١۱٣۳)  بتارريیخ  ١۱٥االمؤقتة  ررقم  (

)  اام�رأأةة,  ووه�ذاا  يی�دلل  عل�ى  أأنن  ٢۲٥هن�اك  ( ٢۲٠۰٠۰٦)  ططالب�ا  مس�جال  ف�ي  االمعهھ�د  االقض�ائي  ف�ي  س�نة  ٢۲٣۳٥وومن  أأصل  (

فالمعهھد  االقضائي  مثال  ووهو  مؤسسة  تق�ومم  باع�داادد  االقض�اةة,  ل�م     االمرأأةة  ال  ززاالل  تمثيیلهھا  ضعيیفا  في  االسلطة  االقضائيیة

)  م��ن  قض��اةة  ٧۷٣۳٨۸اام��رأأةة  فق��ط  م��ن  ب��يین  ()  ١۱٣۳إإذ  هن��اك  ( يیأخ��ذ  بنظ��امم  االحص��ص  (  االكوت��ا  )  ف��ي  مش��ارركة  االنس��اء.  

%)  في  حيین  في  منطقة  كرددستانن  توجد  ثالثث  قاضيیاتت  فقط  ووكلهھن  ٢۲االعرااقق  (عداا  منطقة  كرددستانن)  أأيي  ااقل  من  (

,    فالمعهھ�د  االقض�ائي  م�ثال  ووه�و  مؤسس�ة  تق�ومم  باع�داادد  االقض�اةة,  ل�م   قاضيیاتت  محاكم  أأحدااثث  في  محافظة  االس�ليیمانيیة

 ١۱١۱٠۰يیأخذ  بنظامم  االكوتا  في  مشارركة  االنساء.

 

 

                                                           
 .مجعية احملامني والقضاة األمريكيني – ٢٠٠٦كانون األول   –مشروع تطوير القانون يف العراق  –اق راجع وضع املرأة يف العر  ١٠٩
 .مجعية احملامني والقضاة األمريكيني – ٢٠٠٦كانون األول   –مشروع تطوير القانون يف العراق  –راجع وضع املرأة يف العراق  ١١٠
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  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:  :رراابعا

ساسس  عددد  االوززيیرااتت  في  كل  أأفيیما  يیخص  حصولل  االمرأأةة  على  االمناصب  االتنفيیذيیة  االسيیادديیة  فاليیمكن  االقيیاسس  على   

خ�رى  حت�ى  بلغ�ت  منص�ب  ووززاارريي  ووااح�د  ووب�دوونن  آآل�ى  إإددووررةة  برلمانيیة  وواالتي  هھھھي  بحد  ذذااتهھا  في  ترااجع  من  ددووررةة  

وو  أأيیاتت  في  حيین  لم  تحصل  االنس�اء  عل�ى  منص�ب  س�يیادديي  ف�ي  ررئاس�ة  االجمهھورريی�ة  حقيیبة  ووززاارريیة  وومحدوودد  االصالح

هھ�ا  هھھھميیتأأما  ووجوددهھھھا  في  مجلس  االوززررااء  فاليیمكن  قيیاسهھ  بع�ددد  االحقائ�ب  االوززاارريی�ة  ب�ل  بنوعهھ�ا  ووأأ. ررئاسة  االوززررااء  

ليی�ة  ففي  االوق�ت  اال�ذيي  بلغ�ت  نس�بة  مش�ارركتهھا  ف�ي  االحكوم�ة  ااالنتقا نسبتهھا  من  ااإلططارر  االوززاارريي  االعامم  ووتنوعهھا٬،  ووب

 ٣۳٦ووززيی�رااتت  / ٤% (١۱١۱وول�ى  ووززيی�ر)٬،  بلغ�ت  نس�بة  مش�ارركتهھا  ف�ي  حكوم�ة  االم�الكي  ااأل ٣۳٢۲ووززيیرااتت  / ٦%(١۱٩۹

ووززيیر)٬،  ووترااجعت  االنسبة  االى  ددوونن  ذذلك  بكثيیر  عندما  حصلت  االمرأأةة  على  ووززااررةة  ددوولة  فق�ط  ف�ي  حكوم�ة  االم�الكي  

حكوم�ة  حيی�درر  االعب�ادديي  لع�امم  مر  ذذاات�هھ  عل�ى  وويینطبق  ااأل مم)٢۲٠۰١۱٠۰(بعد  اانتخاباتت  ووززيیر   ٤٢۲االثانيیة  االتي  تألفت  من  

.  ووعندما  تكونن  االصفقاتت  ووااالتفاقاتت  وواالتواافقاتت  هھھھي  االحاكم�ة  وول�يیس  نظ�امم  ال  سيیدةة  ووااحدةةإإوواالتي  لم  تضم   ٢۲٠۰١۱٤

نن  يیكونن  للم�رأأةة  ددوورر  ف�ي  االغ�رف  االمغلق�ة  ووااالجتماع�اتت  االمص�غرةة  وواالجانبيی�ة  للسيیاس�يیيین  بعيی�داا  أأاالمؤسساتت  فالبد  

رربيی�ل  ااالوول��ى  وواالثانيی�ة  ووغيیرهھھھ��ا  م��ن  أأم�اذذاا  غاب��ت  االم�رأأةة  ع��ن  ااتفاقيی��ة  وو  االجلس��اتت  االحكوميی��ة  فلأأع�ن  قب��ة  االبرلم�انن  

س�تحقاقاتت  نن  تطال�ب  باأأكم�الل  االكتل�ة  االنس�ويیة  االبرلمانيی�ة  االت�ي  بأمكانهھ�ا  إإااالتفاقيیاتت  .  وولماذذاا  لم  تتمكن  االنس�اء  م�ن  

 ج��ل  االحص��ولل  عليیهھ��ا  االجهھ��دأأنن  االحق��وقق  وواالمطال��ب  التم��نح  وواانم��ا  يیب��ذلل  م��ن  أأتحس��ب  لنس��اء  االع��رااقق  عم��ال  بمب��دأأ  

نج�اززااتت  إإنن  لتمك�يین  االم�رأأةة  (عب�ر  كوت�ا  االنس�اء)  نجاح�اتت  ووأأوواالوقت  وواالعمل  االدؤووب  لتثبيیت  ووااق�ع  جديی�د  عنواان�هھ  

 حصدنهھا  كل  نساء  االعرااقق  

يي  هھھھيیئة  من  االهھيیئاتت  االمستقة  االمشكلة  ف�ي  االدوول�ة  أأمرااةة  ررئاسة  ااوو  نائبة  ررئاسة  أأيي  أأووتجدرر  ااالشاررةة  االى  عدمم  تولي  

 مرااةة.أأيي  أأحتة  كهھيیئة  االمساءلة  وواالعداالة  االتي  خلت  عضويیة  مجلسهھا    من  ,  بل  اانن  هھھھناكك  هھھھيیئاتت  مستقلة  ذذكورريیة  ب

  :أأهھھھم  االتحديیاتت  االتي  توااجهھ  االمرأأةة  االعرااقيیة

                 من   االرغم   أأعلى   على   االحكم   اليیمكن   كانن  أأنهھ   فاذذاا   للمؤسسة   االعامم   ااالددااء   عن   ااالشخاصص  بعيیداا ددااء

انيیة  اانن  تشذ  عن  هھھھذهه  االمنظومة٬،  ووبالرغم  رأأةة  االبرلماالبرلمانن  عاجزاا  ووعاططال  عن  االعمل  منذ  مدةة  فلماذذاا  على  االم

 :مامم  تحديیاتت  مهھمة  في  االمرحلة  االقاددمة  أأهھھھمهھا  أأنن  االمرأأةة  أأااال   من  هھھھذاا  االوااقع  االمريیر  
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كبر  االمكاسب  في  االسنوااتت  االماضيیة  هھھھو  مساندةة  قوىى  كثيیرةة  أأ:  رربما  من  فقداانن  االدعم  االمجتمعي -١۱

ال  إإ  عالمم  وواالنخب  االثقافيیة  مجتمع  االمدني  ووااإلللمرأأةة  وواالمطالبة  لهھا  بدوورر  ااكبر  من  قبل  منظماتت  اال

وصولل  ب  مر  االذيي  جاءااأل  نساء  )  للكوتا  نظامم  االحصص  (االنن  هھھھذهه  االمكاسب  ترااجعت    باعتمادد  أأ

نن  ااالحزاابب  ااستفاددتت  من  ددعم  أأكما    في  بعض  ااالحيیانن    لى  مرااكز  صنع  االقرااررإإغيیر  االكفوءااتت  

  أيیيید  وواالتبعيیة  .  االمجتمع  لمشارركة  االمرأأةة  بدفع  االعناصر  ااالضعف  لتضمن  االت

  ااغيیابب   -٢۲   في  صنع   االفاعلة   االمشارركة   اافرااغغ   تم      االحصص  (اال  لقراارر:   للكوتانظامم      من  ) نساء

فأصبحت  مشارركة  االمرأأةة  هھھھامشيیة  التشارركك  في  حلقاتت  صنع  االقراارر  االتي  غالبا  ماتكونن    مضمونهھ

ن  معا  نن  االمرحلة  االقاددمة  تتطلب  من  نساء  االبرلمانن  ترتيیب  خطوااتهھإخاررجج  قبة  االبرلمانن  ووعليیهھ  ف

ال  بتفعيیل  كتلة  االنساء  االبرلمانيیة  ووتقويیتهھا  إإيي  مفاووضاتت  ووذذلك  لن  يیكونن  أأليیكن  ررقما  صعبا  في  

     في   لهھا   مشارركة   نسبة   ووفرضهھا   لهھا   ددوورريیة   قيیاددةة   االحقائب  أأوواانتخابب   في   خاصة   ااستحقاقق يي

  االوززاارريیة  .

٣۳-      االنسائ  االخططغيیابب   ططريیق   خاررططة   غابت   لقد   االدووررااتت  أأيیة:   خاللل   للنساء   عمل   خطة وو

هھھھداافا  ووخطة  عمل  ووااضحة  تتوجهھ  بهھا  لكل  أأمامم  تحديي  بأنن  تضع  أأنن  مانيیة  االسابقة  وواالمرأأةة  ااآلاالبرل

وو  االمجتمع  أأوو  تبني  قضايیا  خاصة  لشراائح  محدددةة  من  االنساء  أأنساء  االعرااقق  سوااء  كانت  تشريیعاتت  

  .مع  موااقف  ووااضحة  للنساء  من  االقضايیا  االكبرىى  للبلد  ددوونن  تردديید  ما  يیطرحهھ  ااآلخروونن  

  ووقا -٤   ددستورريیة   ووااإلناثث  فيیما  عواامل   االذكورر   بيین   االمساووااةة   مبدأأ   على   يینص  االمشرعع   ال :   نونيیة

٬،وومنهھاعدمم  ووجودد  نص  في  قانونن  إإددااررةة  االدوولة  من  شأنهھ  أأنن  يیحددد   يیخص  بعض  االحقوقق  االسيیاسيیة

  ١۱١۱١۱حد  أأددنى  لتمثيیل  االنساء  في  االسلطة  االتنفيیذيیة  أأوو  االقضائيیة.

  لضمانن  االتمكيین  االسيیاسي    للمرأأةة  االعرااقيیة  :  أأهھھھم  االتوصيیاتت
  

رووررةة  توفيیر  االمناخ  االمالئ�م  للم�رأأةة  ووددعمهھ�ا  م�ن  ررؤس�اء  االكت�ل  ووااالح�زاابب  وواالتيی�اررااتت  ووااعطاءهھھھ�ا  ض -
  االفرصص  االمتكافئة  بأبدااء  ااالررااء  وومشارركتهھا  االفعالة  في  االحوااررااتت  االهھامة.

  
ااعتم��ادد  آآليی��اتت  ددااخ��ل  ااالح��زاابب  وواالتيی��اررااتت  تق��ومم  عل��ى  أأس��اسس  خل��ق  مرااك��ز  ددررااس��يیة  تُق��دمم  ددررااس��اتت   -

  لمرأأةة  سيیاسيیا ُ ووتحفيیزهھھھا  على  االمشارركة.  ااحصائيیة  ووبحوثث  تخص  ووااقع  اا
  

                                                           
 م.٢٠١٣ومركز وودرو ويلسون الدويل للباحثني, عمان, األردن, حزيران , املعهد العراقي يري النساء القياديات يف عصر التغ تقرير املؤمتر حول ١١١
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في  ح�الل  إع�اددةة  ااعتم�ادد  ق�انون  االق�واائم  وواالتمثيی�ل  االنس�بي  الب�د  م�ن  ااس�تحدااثث  لجن�ة  مس�تقلة  بعيی�دةة  ع�ن   -
االتوجهھاتت االحزبيیة وواالطائفيیة تعمل بنزااهھھھة تُكلّف بوظظيیفة تقيیيیم ووددررااسة ووخلفيیاتت ااالسماء من االنساء 

لسيیاس�يیة  ف�ي  ااالنتخاب�اتت  االقاددم�ة٬،  ددررااس�ة  تعتم�د  االكف�اءةة  وواالرجالل  االمرشحة  وواالي  تطرحهھا  االتيیاررااتت  اا
 وواالقابليیة  وونزااهھھھة  االعمل  ألجل  االوططن  فقط.  

 
ستحدااثث  ووررشاتت  عمل  من  االدوولة  وواالتيیاررااتت  االسيیاسيیة  في  مجالل  االتمك�يین  االسيیاس�ي  للم�رأأةة  ووتط�ويیر  اا -

 مستوااهھھھا  ووووعيیهھا  االثقافي  في  هھھھذاا  االمجالل.
 

 سيیاسيیة وومناهھھھج تحفيیزيیة لتوعيیة االمرأأةة سيیاسيیاً. ددعم  منظماتت  االمجتمع  االمدني  إلستحدااثث  براامج -
 تدرريیب  ووتحفيیز  ططالباتت  االجامعاتت  على  االمشارركة  االسيیاسيیة.

البد  من  تشكيیل  لجنة  نسويیة  تخص  عضوااتت  االبرلم�ان  ااوو  م�ن  خ�اررج  االعمليی�ة  االسيیاس�يیة  تعم�ل  ل�ذااتهھا   -
عاً ااجتماعيی�اً ااوو بمشرووعع ووططني متميیز بعيیدااً عن كل االتخندقاتت االطائفيیة وواالعرقيیة وواالحزبيیة ٬، مشروو

 ااقتصادديیاً أأوو حتى تصالحيیاً خاصاً باللجنة االنسويیة.

إشرااك  االمرأأةة  في  مجالل  االتحكم  بتكنولوجيیا  االمعلوماتت  ووااالتصالل  فهھذه  االتكنولوجيیا  توفر  مروونه  لك�ل   -
 فردد  من  تمكيین  االمرأأةة  سيیاسيیا  ووااقتصادديیا  ووااجتماعيیا.

نيیة  وواالدووليیة  )  ذذااتت  االصلة  بقضايیا  االمرأأةة  االتنسيیق  بيین  مختلف  االمؤسساتت  ااالجتماعيیة  (االرسميیة  وواالمد -
 ١۱١۱٢۲للنهھوضض  بوااقعهھا.

  
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م.٢٠١٣ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين, عمان, األردن, حزيران , املعهد العراقي النساء القياديات يف عصر التغيري  املؤمتر حول تقريرراجع   ١١٢
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عشر  ثانياالفصل  اال  

ةة  في  سورريیاأألتمكيین  االسيیاسي    للمراا  

 

 تمهھيید:

 اا ١۱٩۹٧۷٠۰%  عامم  ٩۹رر٤ااررتفعت  نسبة  مساهھھھمة  االمرأأةة  في  قوةة  االعمل  االسورريیة  من  

% تقريیب��اً ٤لل  %  تع��ادد٬٧۷،  بمع��دلل  نم��و  س��نوي  بل��غ  ح��واالي  ٢۲٠۰٠۰٢۲%  ع��امم  ٢۲١۱رر٥وو   ١۱٩۹٩۹٨۸%  ع��امم  ١۱٨۸رر٥ل��ى
للذكورر٬،  ووهھھھكذاا  ووبرغم  ااررتفاعع  معدالتت  ااشترااك  االمرأأةة  في  قوةة  االعمل٬،  فإنن  هھھھذه  االنسبة  تبقى  منخفض�ة  ووتش�يیر  إإل�ى  
ااستمراارر  محدوودديیة  مساهھھھمتهھا  في  االنشاطط  ااالقتصاددي  االناجم  بالدررجة  ااالوولى  عن  ع�دمم  ت�وفر  ف�رص  االعم�ل  االكافيی�ة  

توىى  االناتج  ااالجم�الي  االس�ورري  وومحدوودديی�ة  مص�اددرر  االت�رااكم  لجميیع االباحثيین عن عمل ذذكوررااً ووااناثاً وواانخفاضض مس
 إإلى  جانب  مجموعة  االقيیودد  االمتوااررثة  االتي  تحد  من  مستوىى  خرووجج  االمرأأةة  للعمل.

 
%  لفئ�ة  ااالعم�ارر  ٢۲٢۲وومن  حيیث  مشارركة  االمرأأةة  حسب  االتركيیب  االعمري  فهھي  ااعالهھھھا  في  ااالعم�ارر  ااالوول�ى  فبلغ�ت  

%  بعد  عم�ر  ٣۳%  بعد  االخمسيین  ووألقل  من  ١۱٠۰إإلى  ااقل  من  ثم  اانخفضت   ٤٩۹-٢۲٥%  للفئة  االعمريیة  ٢۲٦وو   ٢۲٤-٢۲٠۰
االس�تيین ووهھھھ�ذاا يیعن�ي اانن مش�ارركة االم�رأأةة ف�ي االعم�ل تب�دأأ بأعم�ارر مبك�رةة نس�بيیاً ث�م تميی�ل لالنخف�اضض نتيیج�ة اال��زووااجج 

 وواالتفرغغ  لتربيیة  ااالططفالل.

 
م��ن   %٢۲٥ووبالنس��بة  لت��وزعع  عم��ل  االم��رأأةة  حس��ب  االنش��اطط  ااالقتص��اددي  تش��يیر  االبيیان��اتت  اانن  االزررااع��ة  تس��تحوذذ  عل��ى  

%  م�ن  ق�وةة  االعم�ل  االنس�ائيیة  ٥٢۲ااجمالي  قوةة  االعمل  لكنهھا  تشكل  مجالل  االعمل  االرئيیسي  لإلن�اثث  حيی�ث  يیعم�ل  ح�واالي  
%  م�ن  ااجم�الي  ق�وةة  االعم�ل  ٨۸رر٢۲%  م�ن  ق�وةة  االعم�ل٬،  لك�ن  فق�ط  ٬١۱٤،  ووكما  ااس�تحوذذتت  االص�ناعة  عل�ى  ٢۲٠۰٠۰٢۲لعامم  

%  م�ن  ق�وةة  ٣۳رر١۱يی�ة  وولك�ن  فق�ط  %  م�ن  ق�وةة  االعم�ل  ااالجمال١۱٥رر١۱ااالجماليیة  االنسائيیة٬،  هھھھذاا  في  ح�يین  نال�ت  االتج�اررةة  
االعم���ل  االنس���ائيیة٬،  اام���ا  قطاع���اتت  خ���دماتت  االنق���ل  وواالتخ���زيین  وواالم���الل  وواالت���أميین  وواالعق���اررااتت  وواالخ���دماتت  االجماعيی���ة  

% م��ن ق��وةة االعم��ل ااالجماليی��ة وواالنس��بة ذذااتهھ��ا تقريیب��اً م��ن ااجم��الي ق��وةة االعم��ل ٢۲٦وواالشخص��يیة  فق��د  ااس��تحوذذتت  عل��ى  
ة  للذكورر  هھھھي  في  ااالعم�الل  ااالنتاجيی�ة٬،  اام�ا  ااعل�ى  مش�ارركة  االنسائيیة  ووبصوررةة  عامة  يیمكن  مالحظة  اانن  ااعلى  مشاررك

 لإلناثث  فهھي  في  االزررااعة  وواالخدماتت.

 
ما  في  تركيیب  قوةة  االعمل  حسب  االحالة  االعمليیة  للعامل  ووموقع  االمرأأةة  فيیهھا  يیالحظ  اانن  االعامليین  بأجر  يیشكلونن  االنسبة  أأ

مم  للنس�اء٬،  فعل�ى  مس�توىى  ااالن�اثث  ااالعلى  في  توزيیع  ذذووي  االنشاطط  ااالقتصاددي  حسب  االحالة  االعمليیة  س�وااء  للرج�الل  اا
. ٢۲٠۰٠۰٢۲%  عامم  ٤٧۷وواانخفضت  إإلى   ١۱٩۹٨۸١۱%  عامم  ٦٨۸إإلى   ١۱٩۹٧۷٠۰%  عامم  ٤١۱ااررتفعت  نسبة  االعامالتت  بأجر  من  

إإنن  هھھھذاا  ااالنخفاضض  في  نسبة  االعامالتت  بأجر  قابلهھ  ااررتفاعع  ملحوظظ  في  نسبة  االعامالتت  ددوونن  ااجر  لدىى  ااالسر٬،  ووكانت  
٬،  ووبالنس��بة  لص��احباتت  االعم��ل  فهھ��ي  متدنيی��ة  ٢۲٠۰٠۰٠۰ %  ع��امم٤٧۷رر٥ااررتفع��ت  إإل��ى   ١۱٩۹٧۷٠۰%  ع��امم  ٣۳٥هھھھ��ذه  االنس��بة  

إإل�ى   ١۱٩۹٨۸١۱%  ع�امم  ٢۲١۱%٬،  ااما  االلوااتي  يیعملن  لحسابهھن  فقد  اانخفضت  نس�بتهھن  م�ن  ١۱رر٣۳وومستقرةة نسبيیاً ووحواالي 
 مما  يیدلل  على  اانن  االمواارردد  متوفرةة  للذكورر  ااكثر  من  مدىى  توفرهھھھا  لإلناثث. ٢۲٠۰٠۰٢۲%  عامم  ١۱٠۰رر٥
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عع  االع�امم  ووح�واالي  االثلث�يین  يیعمل�ن  ل�دىى  االقط�اعع  االخ�اصص٬،  ااال  اان�هھ  %  من  ااالناثث  يیعملن  لدىى  االقط�ا٣۳٣۳نن  حواالي  أأكما  

بس�بب  ووق�ف  االتوظيی�ف   ٢۲٠۰٠۰٢۲-١۱٩۹٨۸١۱يیالحظ  ااررتفاعع  في  نسبة  االذكورر٬،  االعامليین  لدىى  االقطاعع  االخاصص  بيین  ع�امي  
في  االقطاعع  االعامم  ووعدمم  نموهه٬،  ااما  ررغبة  االمرأأةة  االعمل  في  االقطاعع  االع�امم  ووعزووفهھ�ا  االنس�بي  ع�ن  االعم�ل  ل�دىى  االقط�اعع  

دد جزئيیاً إإلى قلة مهھاررتهھا مقاررنة مع االرجل ووتشددد االقطاعع االخ�اصص ف�ي هھھھ�ذاا االجان�ب٬، كم�ا يیع�ودد إإل�ى االخاصص  فيیعو
عدمم  قدررةة  االمرأأةة  اااللتزاامم  بأووقاتت  ددوواامم  ووعمل  االقطاعع  االخاصص  ووعدمم  مشارركة  االزووجج  في  ررعايیة  ااالططفالل  ووقلة  عددد  

االعم�ل  حس�ب  االحال�ة  االتعليیميی�ة  رريیاض  ااالططفالل  االتابعة  لمنشآتت  االقطاعع  االخ�اصص٬،  ووم�ن  جهھ�ة  االت�وززعع  االنس�بي  لق�وةة  
%  ٧۷١۱فيیالحظ ااررتفاعع نسبة ااالميیة بيین االعامليین ذذكوررااً ووااناثاً ووااررتفاعهھا بصوررةة ااكثر ل�دىى ااالن�اثث. إإنن ااكث�ر م�ن 

%  لل��ذكورر٬،  ووتتق��ارربب  نس��ب  االمش��تغالتت  ٦٢۲م��ن  ااالن��اثث  االمش��تغالتت  هھھھ��ن  ددوونن  االمرحل��ة  ااالبتداائيی��ة  مقاررن��ة  م��ع  
وواالثانويیة  ووشهھاددةة  االمعاهھھھد  االمتوسطة٬،  ووبالنسبة  للمرحلة  االجامعيی�ة  ووااكث�ر  وواالمشتغليین  من  حملة  االشهھاددةة  ااالعداادديیة  

٬،ووهھھھ�ذاا  م�ا  يیش�يیر  ٢۲٠۰٠۰٢۲%  م�ن  اال�ذكورر  ووذذل�ك  لع�امم  ٥رر٨۸%  فق�ط  مقاب�ل  ٢۲رر٢۲فقد  بلغت  نسبة  االعامليین  م�ن  ااالن�اثث  
م�ن  بمجملهھ إإلى تخلف االمستوىى االتعليیمي لقوةة االعمل االمش�تغلة ااناث�اً ووذذك�ورراا٬ً، وواانن هھھھن�اكك حاج�ة فعليی�ة إإل�ى مزيی�د 

 االتأهھھھيیل  االعلمي  وواالمهھني  للعامليین.

 
% ااناث�اً ٣۳٢۲% ذذك�وررااً وو ٦٨۸مليی�ونن  عام�ل  ووعامل�ة  م�نهھم   ١۱رر٤٦ووفي  االزررااعة:  بلغ  مجم�وعع  االع�امليین  بالزررااع�ة  

%  لصالح  االذكورر.  وويیمكن  بيیس�ر  مالحظ�ة  ااهھھھميی�ة  االتأكيی�د  عل�ى  االجهھ�ودد  االالززم�ة  لرف�ع  مس�توىى  ٣۳٥ووبفجوةة  قدررهھھھا  
رااً الهھھھميی�ة هھھھ�ذاا االقط�اعع اال�ذيي تبل�غ مس�اهھھھمتهھ ف�ي االن�اتج االمحل�ي ااالجم�الي تمكيین  االمرأأةة  في  االقط�اعع  االزررااع�ي  نظ�

%  ووااستيیعابهھ  ألكثر  من  رربع  االقوةة  االعاملة  االسورريیة  ووتقومم  االمرأأةة  بأعمالل  ززررااعيیة  متنوعة  وومتعدددةة  ٢۲٤-٢۲٠۰مابيین  
 إإلى  جانب  ااعبائهھا  االمنزليیة  ووعنايیتهھا  بتربيیة  ااالططفالل.  

 
راارريیة  ااررتف��اعع  ااع��داادد  االملتحق��يین  الس��يیما  ااالن��اثث  ف��ي  جميی��ع  االمرااح��ل  وويیتميی��ز  االنظ��امم  االتعليیم��ي  ف��ي  س��ورريیة  باس��تم

االتعليیميیة  ووتركيیزاالدوولة  على  االمرحلتيین  االتعليیميیة  ووااستيیعابب  جميیع  ااالططفالل  ف�ي  االمرحل�ة  ااالبتداائيی�ة  ووتطبيی�ق  نظ�امم  
مادديی�ة  ووبلغ�ت  االتعليیم  اااللزاامي  على  االمرحلتيین  ااالبتداائيیة  ووااالعداادديیة  ددوونن  تحميیل  االتالميیذ  لهھ�ذهه  االمرحل�ة  اايی�ة  تبع�ة  

 %.٩۹٩۹نسبة  ااالستيیعابب  في  االسنوااتت  ااالخيیرةة  

 
 ١۱٩۹٧۷٠۰االف  تلميیذةة  عامم   ٢۲٩۹٧۷ووتظهھر  االبيیاناتت  ااالحصائيیة  ااررتفاعع  ااعداادد  االملتحقاتت  بالمرحلة  ااالبتداائيیة  من  حواالي  

%  خ�اللل  هھھھ�ذهه  االفت�رةة  ووق�د  ااددىى  ااقب�الل  ٣۳٦٢۲بزيی�اددةة  ق�دررهھھھا   ٢۲٠۰٠۰٢۲-٢۲٠۰٠۰١۱مليیونن  تلميی�ذةة  ع�امم   ١۱رر٣۳٧۷٢۲إإلى  حواالي  
حاق  بهھذهه  االمرحلة  بمعدلل  يیتجاووزز  معدلل  االتحاق  اال�ذكورر  إإل�ى  ااررتف�اعع  نس�بة  ااالن�اثث  إإل�ى  ااالجم�الي  م�ن  ااالناثث  لاللت

ووبتطبيیق  االظاهھھھرةة  ذذااتهھا  على  االمرحلة  ااالعداادديیة  حيیث  ااررتفعت   ٢۲٠۰٠۰٢۲-٢۲٠۰٠۰١۱%  عامم  ٤٧۷إإلى   ١۱٩۹٧۷٠۰%  عامم  ٣۳٥
ددخ�ولل  هھھھ�ذهه  بس�بب   ٢۲٠۰٠۰٢۲%  ع�امم  ٥٦إإل�ى   ١۱٩۹٦٩۹%  ع�امم  ٢۲٦نسبة  ااالناثث  إإلى  ااجمالي  ططالبب  هھھھذهه  االمرحلة  م�ن  

االمرحلة  ضمن  االسلم  االتعليیمي  ااالساسي  بحسب  قرااررااتت  ووززااررةة  االتربيیة٬،  ااالمر  االذيي  مكن  االكثيیرااتت  م�ن  االطالب�اتت  
 من  متابعة  االدررااسة  بعد  اانن  كن  يیحرمن  منهھا  السبابب  مختلفة  كالعاددااتت  وواالتقاليید  وواالزووااجج  االمبكر  وواالفقر  ووغيیرهه..
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دديی�ادد  ع�ددد  االطالب�اتت  االملتحق�اتت  بهھ�ذهه  االمرحل�ة  بنس�ب  مرتفع�ة  يیض�اً ااززأأووفي  مرحل�ة  االتعل�يیم  االث�انوي  االع�امم  يیالح�ظ  

إإل�ى   ١۱٩۹٧۷٠۰%  ع�امم  ٢۲٣۳% سنويیاً ووررفعت نسبة ااالناثث في ااجمالي عددد االطالبب للمرحلة االثانويیة من ٦تجاووززتت  
.  ووفي  االتعليیم  االثانوي  االمهھني  االذي  فتح  اابواابهھ  على  مصرااعيیهھ  النتسابب  االفتيیاتت  فقد  ااززدداادد  ع�ددد  ٢۲٠۰٠۰٢۲%  عامم  ٤٩۹

مم�ا  ررف�ع  نس�بة  االطالب�اتت  إإل�ى  ااجم�الي   ٢۲٠۰٠۰٢۲ططالب�ة  ع�امم   ٥٤٠۰٣۳١۱إإل�ى   ١۱٩۹٧۷٠۰ططالبة  فقط  عامم   ٦٠۰٠۰ااالناثث  من  
ووباالتج��اهه ذذاات��هھ اايیض��اً تحق��ق ااالم��ر  ٢۲٠۰٠۰٢۲%  ع��امم  ٤٦إإل��ى   ١۱٩۹٧۷٠۰%  ع��امم  ٤م��ن  ».  ٤«طط��البب  االتعل��يیم  االمهھن��ي  

منذ  االسبعيینيیاتت  مما  بالنسبة للتعليیم االعالي حيیث ااوولت االدوولة هھھھذاا االقطاعع ااهھھھتماماً خاصاً بصدوورر قانونن ااالستيیعابب 
فتح  فرص  اااللتحاقق  االجامعي  لجميیع  االطلبة٬،  ووقد  ااستفاددتت  االمرأأةة  من  هھھھذهه  االف�رص  بش�كل  ملح�وظ  ف�اززددااددتت  نس�بة  

٬،  ووك�ذلك  ٢۲٠۰٠۰١۱%  ع�امم  ٤٥إإل�ى   ١۱٩۹٦٩۹%  ع�امم  ٢۲٧۷رر٢۲ااالناثث  االمنتسباتت  إإل�ى  االجامع�ة  إإل�ى  ااجم�الي  االطلب�ة  م�ن  
 االعالي. ااززدداادد  عددد  االمنتسباتت  إإلى  مختلف  االمعاهھھھد  االتابعة  للتعليیم

 
لقد  ااززدداادد  عددد  االطالباتت  ف�ي  االجامع�اتت  بكليیاتهھ�ا  االمختلف�ة  بمع�دالتت  تف�وقق  مع�دالتت  اال�ذكورر  مم�ا  ررف�ع  نس�بتهھن  ف�ي  

ططالب�ة  جامعيی�ة  ع�امم   ٥٠۰١۱٨۸٢۲إإل�ى   ١۱٩۹٦٩۹ططالب�ة  ع�امم   ٥٩۹٣۳٢۲ااجمالي  عددد  االطالبب  االج�امعيیيین  ووززاادد  ع�دددهھھھن  م�ن  
ً  ٢۲٠۰٠۰١۱ططالبة  عامم   ٧۷٧۷٨۸٤٢۲وو   ١۱٩۹٨۸٩۹ ف�ي  مس�توىى  االتحص�يیل  االعلم�ي  لالن�اثث  ف�ي   ووتمثل هھھھذهه االزيیاددةة تبدالً نوعيی�ا

س�ورريیة  خاص�ة  وواانن  االتعل��يیم  االع�الي  يیع�د  م��ن  ااهھھھ�م  مح��اوورر  تنميی�ة  االم�واارردد  االبش��ريیة  ف�ي  ع�الم  االيی��ومم٬،  ذذل�ك  اانن  تأهھھھيی��ل  
االمواارردد  االبشريیة  االمتخصصة  يیزيید  من  اانتاجيیتهھا  ووفاعليیتهھ�ا٬،  وولع�ل  قط�اعع  االتعل�يیم  االع�الي  هھھھ�و  م�ن  ااكث�ر  االقطاع�اتت  

 ندماجج  في  عمليیة  االتنميیة  بمستوىى  متقدمم  ووتنافسي  ووفي  موااقع  االقراارر.االتي  تساعد  االمرأأةة  على  ااال

 
كما يیالحظ ااستمراارر ااررتفاعع نس�بة ااالن�اثث ف�ي مجم�وعع االط�البب ل�يیس فق�ط ف�ي االكليی�اتت االنظريی�ة وولك�ن اايیض�اً ف�ي 

إإل�ى   ١۱٩۹٧۷٩۹%  م�ن  مجم�وعع  االط�البب  ع�امم  ٢۲٣۳االكليیاتت  االتطبيیقيیة٬،  ففي  كليیاتت  االط�ب  ااررتفع�ت  نس�بة  االطالب�اتت  إإل�ى  
٬،  اانخفض�ت  ١۱٩۹٧۷٩۹%  عامم  ٦٣۳سبة  االذكورر  حيیث  بلغت  ٬،  ووفي  االصيیدلة  تجاووززتت  نسبة  ااالناثث  ن٢۲٠۰٠۰٠۰ %  عامم٢۲٦
%  ووف��ي  ٬٥١۱،  ووك��ذلك  ااالم��ر  ف��ي  كليی��اتت  االهھندس��ة  االمعمارريی��ة  فوص��لت  نس��بة  ااالن��اثث  إإل��ى  ٢۲٠۰٠۰٠۰%  ع��امم  ٥٦إإل��ى  

٬،  ووبالنسبة  للمعلماتت  وواالمدررساتت  فقد  حدثث  تط�ورر  ن�وعي  ٢۲٠۰٠۰١۱%  عامم  ٣۳٤االهھندسة  االمدنيیة  ااررتفعت  نسبتهھن  إإلى  
٬،  ااررتفع�ت  ١۱٩۹٧۷٠۰%  عامم  ٣۳٨۸تت  نسبة  االمعلماتت  نسبة  االمعلميین  ووووصلت  إإلى  باررزز٬،  ففي  االمرحلة  ااالبتداائيیة  تجاووزز

 ١۱٩۹٧۷٠۰%  ع�امم  ٬٢۲٧۷،  ووفي  االمرحلة  ااالعداادديیة  وواالثانويی�ة  االعام�ة  ااررتفع�ت  نس�بة  ااالن�اثث  م�ن  ٢۲٠۰٠۰٢۲%  عامم  ٦٧۷إإلى  
م�ن  ااجم��الي   ٢۲٠۰٠۰٢۲%  ع��امم  ٬٤٧۷،  ووف��ي  قط�اعع  االتعل��يیم  االمهھن�ي  ااررتفع��ت  نس�بة  ااالن��اثث  إإل�ى  ٢۲٠۰٠۰٢۲%  ع�امم  ٤٧۷إإل�ى  

ووبل�غ  ع�دددهھھھن   ٢۲٣۳عضاء  االهھيیئة  االتعليیميیة  االجامعيیة  حواالي  أأي  مرحلة  االتعليیم  االعالي  فقد  بلغت  نسبة  ما  فأأاالعامليین٬،  
 مدررساً ووااستاذذااً جامعيیاً . ٦٨۸٥٠۰ من  مجموعع ١۱٥٧۷

 
لقد  الحظنا  هھھھنا  ااالررتفاعع  االمتوااصل  لموقع  االم�رأأةة  ف�ي  جميی�ع  مرااح�ل  االنظ�امم  االتعليیم�ي  مم�ا  يی�وفر  ااض�افاتت  نوعيی�ة  

عع  ططالبة  وومدررسة  ووااستاذذةة  جامعيیة٬،  كم�ا  يیمث�ل  نقط�ة  حقيیقيی�ة  ووااساس�يیة  لزيی�اددةة  مس�اهھھھمتهھا  لدوورر  االمرأأةة  في  هھھھذاا  االقطا
بفعاليیة  في  جميیع  االميیادديین  ووااالنشطة  ااالقتصادديیة  وواالسيیاسيیة  ووااالجتماعيیة  ووغيیرهھھھا..  ووهھھھذاا  مايیتفق  مع  هھھھدف  االدوول�ة  

 حل  معضالتت  االتنميیة.وواالمجتمع  في  ااططالقق  ددوورر  االمرأأةة  االعربيیة  االسورريیة  ووززيیاددةة  مشارركتهھا  في  ااتخاذذ  االقراارر  وو
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ووف��ي  االس��لطة  االتش��ريیعيیة:  من��ذ  أأن  تأس��س  مجل��س  االش��عب  ااررتف��ع  ع��ددد  االعض��وااتت  م��ن  ااررب��ع  عض��وااتت  ف��ي  ددووررةة  

رر%  في  االبداايیة  ٢۲٨۸بحيیث  ااررتفعت  نسبتهھن  من   ٢۲٠۰٠۰٢۲ -١۱٩۹٩۹٩۹عضوةة  في  االدوورر  االسابع   ٢۲٦إإلى   ١۱٩۹٧۷٣۳ -١۱٩۹٧۷١۱
ة  من�ذ  فت�رةة  ااالس�تقاللل  ح�ق  ااالقت�رااع  ن  االق�انون  يی�وفر  للم�رأأةة  االس�ورريیأأ%  في  االوقت  االح�الي  م�ع  مالحظ�ة  ١۱١۱إإلى  

وواالترشيیح  وواالمنافسة  مع  ااالخريین  مما  عمل  على  ززيیاددةة  ااعداادد  االمرشحاتت  وواالمنافساتت  مع  كل  ددووررةة  اانتخابيیة  ووف�ي  
%  ووف��ي  مج��الس  االبل��داان  ٣۳رر٣۳%  ووف��ي  مج��الس  االم��دن  ٦مج��الس  ااالددااررةة  االمحليی��ة  للمحافظ��ة  بلغ��ت  نس��بة  االنس��اء  

 ١۱١۱٣۳في  هھھھذاا  االجانب. %  مما  يیظهھر  االدوورر  االمتوااضع  للمرأأةة١۱رر٧۷

 
عيین  ووززيیرتان  ووبلغ  عددد  مع�اووني  اال�وززيیر   ٢۲٠۰٠۰٠۰ووفي  عامم   ١۱٩۹٧۷٦وولل  ووززيیرةة  عامم  أأووفي  االسلطة  االتنفيیذيیة:  عيینت  

ووعيین�ت  ااوولل   ١۱٩۹٥٣۳.  ووف�ي  االس�لك  االدبوماس�ي  تش�اررك  االم�رأأةة  االس�ورريیة  من�ذ  ع�امم  ٢۲٠۰٠۰١۱ف�ي  ع�امم   ٣۳٠۰من  االنس�اء  
ووتعتب�ر  هھھھ�ذه  االمش�ارركة  مح�دووددةة   ٢۲٠۰٠۰٢۲%  عامم  ١۱١۱ووبلغت  نسبة  االلوااتي  يیعملن  في  هھھھذاا  االسلك   ١۱٩۹٨۸٨۸سفيیرةة  عامم  

ووت��دلل  عل��ى  ض��عف  موق��ع  االم��رأأةة  ووف��ي  مرااك��ز  ص��نع  االق��راارر  ووتش��اررك  االم��رأأةة  ف��ي  ااالتح��اددااتت  وواالنقاب��اتت  االعماليی��ة  
وواالمهھنيیة. وويیعنى ااالتحادد االنسائي بقضايیا االمرأأةة وويیعمل على تأهھھھيیلهھا مهھنيیاً ووتمكيینهھا ووتطورر مشارركتهھا ف�ي عمليی�ة 

مع  مالحظة  اانخفاضض  نسبة   ٢۲٣۳٠۰إإلى   ١۱٩۹٩۹٩۹االفاً عامم  ٢۲٧۷٢۲االمنتسباتت  إإلى  هھھھذاا  ااالتحادد  من   االتنميیة  ووقد  ااززدداادد  عددد
%  بيینم��ا  ترتف��ع  االنس��بة  ف��ي  نقاب��ة  االمهھندس��يین  ٢۲رر٦تمثيی��ل  االم��رأأةة  ف��ي  االنقاب��اتت  االمهھنيی��ة  ووااالتح��اددااتت  االحرفيی��ة  إإل��ى  

 %.٥٣۳رر٩۹%  وونقابة  االمعلميین  ١۱٨۸رر٧۷%  وونقابة  االمهھندسيین  ٢۲٥رر٥االزررااعيیيین  إإلى  

 
 ١۱٩۹٩۹٣۳%  ع�امم  ١۱٢۲ووش�كلت  االمحاميی�اتت   ١۱٩۹٥٢۲االقضائيیة:  بدأأتت  االمرأأةة  تعمل  في  االمحام�اةة  من�ذ  ع�امم  ووفي  االسلطة  

%  مح�امي  ددوول�ة.  ووددخل�ت  االم�رأأةة  ١۱٤رر٥ووكان�ت   ٢۲٠۰٠۰٢۲%  من  مجموع  االمح�اميین  ع�امم  ١۱٩۹ووااررتفعت  االنسبة  إإلى  
 ١۱٩۹٩۹٩۹.١۱١۱٤قاضيیة  عامم   ١۱٧۷٠۰وو ١۱٩۹٩۹٥قاضيیة  عامم   ١۱١۱٥ووااررتفع  عدددهھھھن  إإلى   ١۱٩۹٧۷٥سلك  االقضاء  منذ  عامم  

 

لى  االمبحثيیيین  االتاليیيین:إإقسم  هھھھذاا  االفصل  وويی  

ةة  في  سورريیا  أأاالمبحث  ااالوولل  :  االمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي  للمر  

 االمبحث  االثاني:  االوااقع  االعملي

 

 

 
                                                           

 م.٢٠٠٤اسة ميدانية مشاركة املرأة السورية يف احلياة السياسية , املعهد العريب حلقوق اإلنسان, تونس, جاد  الكرمي اجلباعي, در راجع  ١١٣
 .م١٩٩٨وما بعدها,االحتاد العام النسائي, دمشق,  ١٢جمموعة مؤلفني, املرأة يف سورية (حقائق و ارقام) , ص راجع   ١١٤
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 االمبحث  ااالوولل

ةة  في  سورريیاأأاالمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي  للمر  

 

في  االدستورر  االسورريي:  :ووالأأ  

نن  يیق��ومم  االمجتم��ع  ف��ي  االجمهھورريی��ة  االعربيی��ة  أأمم.  عل��ى  ٢۲٠۰١۱٢۲م��ن  االدس��تورر  االس��ورري  االع��امم   ١۱٩۹ك��دتت  االم��اددةة  أأ         
االسورريیة  على  أأساس  االتضامن  وواالتكافل  ووااحتراامم  مباددئ  االعداالة  ااإلجتماعيیة  وواالحريیة  وواالمس�اووااةة  ووص�يیانة  االكراام�ة  

 ااإلنسانيیة  لكل  فردد.

ة  للم�رأأةة  جميی�ع  االف�رصص  االت�ي  تت�يیح  لهھ�ا  االمس�اهمة  االفعال�ة  نن  توفر  االدوولأأاالدستورر  ذذااتهھ  على   ٢۲٣۳وونصت  االماددةة  من  
وواالكاملة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  ووااإلقتصادديیة  ووااإلجتماعيی�ة  وواالثقافيی�ة٬،  ووتعم�ل  عل�ى  إزاال�ة  االقيی�ودد  االت�ي  تمن�ع  تطورره�ا  

 وومشارركتهھا  في  بناء  االمجتمع.

نن  :  االموااططنونن  متساوووونن  أأ االمساووااةة  في  تولي  االوظظائف  االعامة  فنصت  على أأفقرةة  ثانيیة  مبد ٢۲٦كما  ررسخت  االماددةة  
 في  تولي  ووظظائف  االخدمة  االعامة٬،  وويیحددد  االقانونن  شرووطط  توليیهھا  ووحقوقق  ووووااجباتت  االمكلفيین  بهھا.

نن  االموااططن��ونن  متس��اوووونن  ف��ي  االحق��وقق  وواالوااجب��اتت٬،  ال  أأاال��ى  م��ن  االدس��تورر  ف��ي  فقرتهھ��ا  االثالث�ة  إ ٣۳٣۳ش�اررتت  االم��اددةة  أأوو
 ديین  أأوو  االعقيیدةة  .تميیيیز  بيینهھم  في  ذذلك  بسبب  االجنس  أأوو  ااألصل  أأوو  االلغة  أأوو  اال

 نن:  تكفل  االدوولة  مبدأأ  تكافؤ  االفرصص  بيین  االموااططنيین.أأشاررتت  ذذااتت  االماددةة  في  فقرتهھا  االراابعة  على  أأكما  

 ٤٩۹نن  ااالنتخاب  ووااالستفتاء  حق  للموااططنيین  ووووااجب  عليیهھم٬،  ووتنظم  مماررس�تهھما  بق�انونن.(  ااس�تنادداا  اال�ى  االم�اددةة  أأكما  
 من  االدستورر)

 اسيیة  ووااإلقتصادديیة  ووااإلجتماعيیة  وواالثقافيیة  وويینظم  االقانونن  ذذلك.وولكل  موااططن  حق  ااإلسهھامم  في  االحيیاةة  االسيی
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تشريیعاتت  االوططنيیة:في  اال  :ثانيیا   

 بالنسبة  االى  ااالنتخابب:

 /  من  قانونن  اانتخاباتت    ااعضاء  مجلس  االشعب  وواالمجالس  االمحليیة  االسورريي  على  اانن  ٤كدتت  االماددةة  /أأ

تم  من  االعمر  االثامنة  عشرةة  في  بداايیة  االعامم  يیتمتع  بحق  ااالنتخابب  كل  موااططن  عربي  سورريي  من  االذكورر  ووااإلناثث  أأ
  االذيي  يیجريي  فيیهھ  ااالنتخابب٬،  ما  لم  يیكن  محرووما ً من  هھھھذاا  االحق٬،  أأوو  موقوفا ً عنهھ  ووفقا ً ألحكامم  هھھھذاا  االقانونن.

  /  من  االقانونن  على  اانن  :٥وونصت    االماددةة  /  

  يیحرمم  من  حق  ااالنتخابب:

  االمحجورر  عليیهھم  ططيیلة  مدةة  االحجر.  -١۱

  رةة  في  أأهھھھليیتهھم  ططيیلة  مدةة  مرضهھم.االمصابونن  بأمرااضض  عقليیة  مؤث  -٢۲

  يیهھ  ااعتباررهه  قضائيیاً.االمحكومم  عليیهھ  بجنايیة  أأوو  جنحة  شائنة٬،  أأوو  مخلّة  بالثقة  االعامة٬،  ما  لم  يیعادد  إإل  -٣۳

/  شرووطط  االترشح  لعضويیة  مجلس  االشعب  وواالمجالس  االمحليیة    للموااططنيین  ررجاال  وونساءاا  ووفقا  ٢۲٠۰حدددتت  االماددةة  /
 لما  يیلي:

مهھورريی��ة  االعربيی��ة  االس��ورريیة  من��ذ  عش��ر  س��نوااتت  عل��ى  ااألق��ل  بت��ارريیخ  تق��ديیم  ططل��ب  أأنن  يیك��ونن  متمتع��ا ً بجنس��يیة  االج  -أأ
  االترشيیح.

متما ً االثالثيین  من  عمرهه  بالنسبة  النتخاباتت  أأعضاء  مجلس  االش�عب٬،  وواالخامس�ة  وواالعش�ريین  م�ن  عم�رهه  بالنس�بة    -بب
  النتخاباتت  االمجالس  االمحليیة٬،  ووذذلك  في  أأوولل  االسنة  االتي  يیجريي  فيیهھا  ااالنتخابب.

عل�ى  ش��هھاددةة  االتعل�يیم  ااألساس��ي  أأوو  م��ا  يیعاددلهھ�ا  عل��ى  ااألق�ل٬،  وويیكتف��ى  بإج�اددةة  االق��رااءةة  وواالكتاب��ة    أأنن  يیك�ونن  حاص��الً    -جج
  .١۱٩۹٦٠۰بالنسبة  لمن  كانن  مولودداا ً قبل  عامم  

  أأنن  يیكونن  ناخبا ً في  االداائرةة  ااالنتخابيیة  االتي  يیرّشح  نفسهھ  عنهھا٬،  أأوو  ناقال ً موططنهھ  ااالنتخابي  إإليیهھا.  -دد

االش��عب  وواالمج��الس  االمحليی��ة  م��ن  قب��ل  ااألح��زاابب  االسيیاس��يیة    يیج��وز  تق��ديیم  ططلب��اتت  االترش��يیح  لعض��ويیة  مجل��س  -هھھھ��ـ
  االمرخصة  قانونا٬ً،  بطريیقٍة  جماعيیٍة  أأوو  إإفراادديیة.

 

في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثالثا  

:  "االعهھ�داانن  اال�دووليیانن  االسبع  االمعنيی�ة  بحق�وق  ااإلنس�انن  ووأأهھھھمهھ�ا    اانضمت  سورريیا  إإلى  ااتفاقيیاتت  ااألمم  االمتحدةة  االرئيیسيیة
),  وو"ااتفاقيی��ة  ١۱٩۹٦٩۹اس��يیة",  وو"االحق��وق  ااالقتص��ادديیة  ووااالجتماعيی��ة  وواالثقافيی��ة"(االخاص��انن  ب��الحقوق  االمدنيی��ة  وواالسيی

أأش��كالل  االتميیيی��ز  ض��د  ),  وو"ااتفاقيی��ة  االقض��اء  عل��ى  جميی��ع  ١۱٩۹٦٩۹االقض��اء  عل��ى  جميی��ع  أأش��كالل  االتميیيی��ز  االعنص��ريي"  (
  ).٢۲٠۰٠۰٣۳االمرأأةة"  (
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تتعلق  بالمساووااةة   ),  االتي٢۲"ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة"  االماددةة  (ووتحفظت  سورريیا  على  
),  االمتعلقة  بالحقوقق  ٢۲/  فف٩۹أأمامم  االقانونن  ووحظر  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  في  االدساتيیر  وواالتشريیعاتت  االوططنيیة.  وواالماددةة  (

/  ١۱٦),  االمتعلقة  بحريیة  االتنقل  وومقر  ااإلقامة.  وواالماددةة  (٤/  فف١۱٥االمتساوويیة  فيیما  يیخص  جنسيیة  ااألططفالل,  وواالماددةة  (
ء  االزووااجج  ووعند  فسخهھ,  ووذذلك  في  حدوودد  تمشيیهھا  مع  أأحكامم  االشريیعة  ),  االمتعلقة  بالحقوقق  االمتساوويیة  أأثنا١۱فف

  ),  االتي  تتعلق  بالتحكيیم  بيین  االدوولل  في  حالة  االنزااعع  حولل  تفسيیر  أأوو  تطبيیق  ااالتفاقيیة.١۱/  فف٢۲٩۹ااإلسالميیة.  وواالماددةة  (
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 االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

 

لتنفيیذيیة  وواالقضائيیة  هھھھي  االصوررةة  ااألعلى  لتمتع  االم�رأأةة  إإذذاا  كانت  مشارركة  االمرأأةة  في  االسلطاتت  االتشريیعيیة  وواا
بموااطنتهھا  وومماررسة  حقوقهھا  ووووااجباتهھا٬،  فإن  االمشارركة  االفعليیة  للمرأأةة  في  صنع  االق�راارر  ف�ي  س�ورريیة  تتس�ع  دداائرتهھ�ا  
لتش���مل  ك���ل  حلق���ة  م���ن  االحلق���اتت  ااالجتماعيی���ة  وواالسيیاس���يیة  ووااالقتص���ادديیة  ف���ي  بن���ى  االدوول���ة  وومؤسس���اتت  االتنظيیميی���ة  

ما  س�وف  يیتب�يین  ف�ي  تن�امي  أأع�داادد  ااإلن�اث  ف�ي  االموااق�ع  االقيیادديی�ة  ووااإلدداارريی�ة  ف�ي  جميی�ع  مج�االتت    ووااالجتماعيیة٬،  ووهھھھذاا
  االعمل  وواالحيیاةة.

فمن  االمنظورر  االحقوقي  ووااألطر  االدستورريیة  وواالتشريیعيیة٬،  تمت  كفالة  مساووااةة  االمرأأةة  بالرجل  في  االموااطن�ة٬،  
فيیة  ووااالقتصادديیة٬،  مع  تأكيید  تبني  االدوولة  ف�ي  ووفي  االمساهھھھمة  االفعالة  وواالكاملة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقا

م�ن    ددس�تورر  االجمهھورريی�ة  االعربيی�ة    ٢۲٣۳سيیاستهھا  االعامة  إلززاالة  االقيیودد  االتي  تمنع  تلك  االمشارركة  كم�ا  تب�يین  ف�ي  االم�اددةة  
مم٬،  ووم�ن  أأهھھھ�م  تل�ك  االحق�وق٬،  ح�ق  تقليی�د  االمناص�ب  االعليی�ا  وومباش�رةة  االوظ�ائف  االعاليی�ة٬،  ٢۲٠۰١۱٢۲االسورريیة  االصاددرر  عامم  
  إإلى  االهھيیئاتت  االنيیابيیة  وواالمنتخبة.تخابب  وواالترشيیح  ووحق  ااالقترااعع  ووااالن

  

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االبرلمانن  :  :أأووال

ع�ددد  االنس�اء    ف�ي  اال�دوورر  لقد  تنامى  حضورر  االمرأأةة  في  مجلس  االشعب  االسورري  بصوررةة  تدرريیجيی�ة  فق�د  ك�ان  
ووف�ي    نس�اء /٧۷اال�ى  / ١۱٩۹٧۷٧۷/  نساء  فقط  بيینما  ووصل  في  االدوورر  االتشريیعي  االث�اني  ٤/    ١۱٩۹٧۷٣۳االتشريیعي  ااألوولل  عامم  

ووص�ل   ١۱٩۹٨۸٥االرااب�ع  ع�امم   أأم�ا  ف�ي  اال�دوورر  االتش�ريیعي /  عض�وااً  ١۱٣۳بل�غ  ع�دددهھھھن  / ١۱٩۹٨۸١۱اال�دوورر  االتش�ريیعي  االثال�ث  
  ١۱١۱٥لىإإ

  

%  ٨۸رر٨۸عض�واا ً ووهھھھ�ن  يیش�كلن  نس�بة   /٢۲١۱بل�غ  ع�دددهھھھن  / ١۱٩۹٩۹٠۰االخامس  عامم   عضواا ً ووفي  االدوورر  االتشريیعي /١۱٦/  
االى   ١۱٩۹٩۹٨۸االسابع  عامم   تشريیعي/  عضواا ً ووووصل  في  االدوورر  اال٢۲٤ززاادد  عدددهھھھن  االى  / االساددسس ووفي  االدوورر  االتشريیعي

إإل��ى    ٢۲٠۰٠۰٣۳االث��امن   %  ووبل��غ  نس��بة  االنس��اء  ف��ي  اال��دوورر  االتش��ريیعي١۱٠۰٫٤أأص��بحت  نس��بتهھن   /  عض��واا ً بحيی��ث٢۲٦/
مم.٬،  حيی�ث  بل�غ  ع�ددد  ااإلن�اث  ٢۲٠۰٠۰٧۷%  في  االدوورر  االتشريیعي  االتاس�ع  لع�امم  ١۱٢۲٫٤وو  بلغت  نسبة  تمثيیل  االمرااةة      %.١۱٢۲
  .٢۲٥٠۰من  أأصل    ٣۳١۱

  

                                                           
 م.٢٠٠٤ملرأة السورية يف احلياة السياسية , املعهد العريب حلقوق اإلنسان, تونس, جاد  الكرمي اجلباعي, دراسة ميدانية مشاركة اراجع   ١١٥
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٬،  كم��ا  ٢۲٠۰٠۰٧۷مجل��س  االش��عب  أأميین��ة  للس��ر  ووأأعيی��د  اانتخابه��ا  ع��امم  ووق��د  اانتخب��ت  س��يیدةة  ألوولل  م��رةة  ف��ي  مكت��ب  
 تشارركك  جميیع  ااإلناثث  في  مجالل  مجلس  االشعب  ووفي  أأكثر  من  لجنة٬،  كما  تشارركك  ثالثث  نساء  في  مكاتب  االلجانن.

 

)٢۲٠۰٠۰٧۷-١۱٩۹٧۷١۱لشعب  االسورريي  خاللل  ااألعواامم  ()  يیوضح  تمثيیل  االمرأأةة  في  مجلس  اا١۱٠۰جدوولل    ررقم  (  

عددد   االدوورر  االتشريیعي
 نسبة  االتمثيیل  االنسائي نساءعددد  اال ااألعضاء

 %٢۲،٬٨۸٩۹ ٤ ١۱٧۷٣۳ ١۱٩۹٧۷٣۳-١۱٩۹٧۷١۱االتعيیيین  ددوورر
  ووللاالدوورر  االتشريیعي  ااأل

١۱٩۹٧۷٣۳-١۱٩۹٧۷٦ 
١۱٨۸٦  
 

٢ ٥۲،٬٩۹٦% 

  االدوورر  االتشريیعي  االثاني
١۱٩۹٧۷١-٦۱٩۹٨۸١۱ 

١۱٩۹٣ ٦ ٥۳،٬٠۰٧۷% 

  االدوورر  االتشريیعي  االثالث
١۱٩۹٨۸١۱-١۱٩۹٨۸٥ 

١۱٩۹١ ٥۱٢۲ ٦،٬١۱٥% 

  االدوورر  االتشريیعي  االراابع
١۱٩۹٨۸١-٦۱٩۹٩۹٠۰ 

١۱٩۹١ ٥۱٨ ٦۸،٬٢۲% 

  االخامس  االدوورر  االتشريیعي
١۱٩۹٩۹٠۰-١۱٩۹٩۹٤ 

٢۲٥٠۰ ٢۲١۱ ٨۸،٬٤  % 

  االدوورر  االتشريیعي  االساددسس
١۱٩۹٩۹١-٤۱٩۹٩۹٨۸ 

٢۲٥٠۰ ٢۲٩ ٤۹،٬٦% 

  االدوورر  االتشريیعي  االسابع
١۱٩۹٩۹٨۸-٢۲٠۰٠۰٢۲  

 
٢۲٥٠۰ ٢۲١ ٦۱٠۰،٬٤% 

  ثامناالدوورر  االتشريیعي  اال
٢۲٠۰٠۰٣۳-٢۲٠۰٠۰٧۷  

 
٢۲٥٠۰ ٣۳٠۰ ١۱٢۲% 
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تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة:  :ثانيیا  

االمس��اووااةة  ف��ي  هيیاك��ل  االس��لطة  ووعمليی��اتت  ص��نع  االق��راارر   تنفيی��ذااً للت��داابيیر االكفيیل��ة بوص��ولل االم��رأأةة عل��ى ق��دمم
م�ن   ٢۲من  منهھاج  عم�ل  بيیج�يین٬،  وواالفق�رتيین  آ  وو  ب  ف�ي  االم�اددةة   -١۱-وواالمشارركة  فيیهھا٬،  وواالذيي  نص  عليیهھ  االهھدفف  ززاايي  

)  عل�ى  قض�يیة  االمش�ارركة  االفاعل�ة  للم�رأأةة  ف�ي  ٢۲٠۰١۱٠۰-٢۲٠۰٠۰٦ااتفاقيیة  سيیدااوو٬،  فقد  رركزتت  االخط�ة  االخمس�يیة  االعاش�رةة  (
لميیادديین٬،  ووأأكدتت  ضرووررةة  االتحق�ق  م�ن  ه�ذاا  االتمك�يین  االسيیاس�ي  ووااالقتص�ادديي  ووااالجتم�اعي  موااقع  االقراارر  في  جميیع  اا

من  خاللل  فتح  االفرص  ووتعزيیز  ذذلك  االتوجهھ  م�ن  جهھ�ة٬،  ووم�ن  خ�اللل  قيی�اس  مس�توى  ااررتف�اعع  مؤش�رااتت  االتمك�يین  ف�ي  
  ١۱١۱٦جميیع  االموااقع  االقيیادديیة  ااإلدداارريیة.

هھيیئ�اتت  االعام�ة  تتن�امى  باس�تمراارر٬،  فق�د  إإن  أأعداادد  ااإلناثث  ف�ي  االموااق�ع  ااإلدداارريی�ة  وواالقيیادديی�ة  ف�ي  اال�وززااررااتت  وواال
تولت  االعديید  من  االنساء  منصب  معاوون  ووززيیر  مثل  ووززااررااتت  االصحة  ووااالتصاالتت٬،  وو  في  هيیئة  تخط�يیط  االدوول�ة  بل�غ  

%٬،  أأما  إإجمالي  عددد  االم�دررااء٬،  فق�د  ٥٤أأنثى  أأيي  بنسبة   ٢۲٤٢۲عامالً منهھم  ٤٥٠۰عددد  االعامليین  في  ااإلددااررةة  االمركزيیة  
%٬،  كما  تم  تعيیيین  معاوونتي  ررئيیسي  شعبة٬،  ووبلغت  نس�بة  ااإلن�اثث  ف�ي  ٣۳٥أأيي  بنسبة   مديیرةة٬، ١۱٤مديیرااً منهھم  ٤٠۰بلغ  

%٬،  أأما  في  ووززااررةة  االثقافة  ااإلددااررةة  االمركزيیة  فيیبلغ  عددد  االمديیرااتت  أأرربع  سيیدااتت٬،  ٤٥جهھازز  االتخطيیط  في  االمحافظاتت  
%٬،  س�بع  ٧۷٠۰كما  تم  تعيیيین  خمس  ررئيیساتت  دداائ�رةة٬،  ووبلغ�ت  نس�بة  االس�يیدااتت  ب�يین  االم�دررااء  ف�ي  مكتب�ة  ااألس�د  االوطنيی�ة  

مديیرااتت  في  دداارر  ااألسد  للثقافة  وواالفنون٬،  ووتم  تعيیيین  مديیرةة  لمديیريیة  االفنون  االجميیلة٬،  أأما  في  ووززااررةة  ااالتص�االتت٬،  فق�د  
ت��م  تعيی��يین  س��يیدةة  ف��ي  منص��ب  ررئ��يیس  ااألكادديیميی��ة  االعربيی��ة  للعل��ومم  وواالتكنولوجيی��ا٬،  ووتش��غل  ااإلن��اثث  ع��ددد  م��ن  االمرااك��ز  

 مديیر  . ١۱٤من  أأصل   ٨۸ عددد  االمديیرااتتاالوظظيیفيیة  في  ووززااررةة  ااالتصاالتت٬،  حيیث  بلغ  

نجد  أأنهھ  قد  تم   ٢۲٠۰٠۰٩۹أأما في ووززااررةة االدااخليیة فقد تولت االنساء فيیهھا عدةة مناصب إإدداارريیة٬، فتبعاً لتقريیر عامم 
مهھندسة.  أأما  في  مج�الل  االش�رطة  فق�د  ت�م  تعيی�يین   ٢۲٠۰ررئيیسة  شعبة٬،  وو   ٢۲٣۳تعيیيین  خمس  مديیرااتت٬،  ووررئيیستا  دداائرةة٬،  وو  

مط�ارر  ددمش�ق٬،  ووم�ديیرةة  مدررس�ة  االش�رطة  االنس�ائيیة٬،   خمس  س�يیدااتت  برتب�ة  عميی�د  ف�ي  منص�ب  ررئ�يیس  مرك�ز  هج�رةة
 قائد  ددووررةة. ووررئيیساتت  لفرووعع  االخدماتت  االطبيیة  ووررئاسة  أأقامم  ااألحدااثث٬،  وومنصب

٬،  ت�م  تعيی�يین  ٢۲٠۰٠۰٨۸ووتتنامى نسبة تولي ااإلناثث االمناصب ااإلدداارريیة في ووززااررةة ااإلعالمم٬، فتبعاً لتق�ارريیر ع�امم 
ي  االهھيیئ��ة  االعام��ة  لإلذذااع��ة  وواالتلفزيی��ون٬،  ووم��ديیرةة  ررئيیس��ة  تحريی��ر  لجريی��دةة  تش��ريین٬،  ووت��م  تعيی��يین  م��ديیرةة  االتلفزيی��ون  ف��

االبرن��امج  االع��امم  ف��ي  االتلفزيی��ون  ووإإددااررةة  االقن��اةة  ااألررض��يیة٬،  ووم��ديیرةة  ااإلع��المم  االخ��اررجي  ف��ي  ووززااررةة  ااإلع��المم٬،  ووم��ديیرةة  
 ااإلذذااعاتت  االتجارريیة  االخاصة  بالوززااررةة٬،  وومديیر  إإذذااعة  حكوميیة٬،  وومديیرةة  موقع  ااالنترنت  في  االوززااررةة.

جموعع  االعامليین  ف�ي  االص�حافة  االس�ورريیة.  ووف�ي  ووززااررةة  ااألووق�افف  تج�اووززتت  %  من  م٤٠۰ووتمثل  االمرأأةة  نسبة  
%٬، وو ق��د عيیّن��ت وو ألوولل م��رةة س��يیدةة معاوون��ة ٥٠۰نس��بة   ٢۲٠۰٠۰٨۸نس��بة  االنس��اء  االع��امالتت  ف��ي  ااإلددااررةة  االمركزيی��ة  ع��امم  

ف�ي  ووززااررةة   ٢۲٠۰٠۰٦ووززيیر  في  ووززااررةة  ااألووقافف٬،    كذلك  تولت  سيیدةة  منصب  مديیرةة  مديیريیة  تنميیة  االمرأأةة  االريیفيی�ة  ع�امم  
 .االزررااعة

                                                           
 م.٢٠٠٤جاد  الكرمي اجلباعي, دراسة ميدانية مشاركة املرأة السورية يف احلياة السياسية , املعهد العريب حلقوق االنسان, تونس, راجع   ١١٦
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%.  ووتبل�غ  ٤٥أأما  تمثيیل  االم�رأأةة  ف�ي  االمس�توى  االنق�ابي  وواالطالب�ي٬،  فتش�كل  ااإلن�اثث  ف�ي  ااتح�ادد  االطلب�ة  نس�بة  
%٬،  ووف�ي  قيی�ادداات  االف�رووع  ٤٥نسبة  تمثيی�ل  ااإلن�اثث  ف�ي  االهھيیئ�ات  ااإلدداارريی�ة  لالتح�ادد  ف�ي  مس�توى  االكليی�ات  م�ا  يیق�ارربب  

تاةة  فرع  ااتحادد  االطلبة  في  جامع�ة  %٬،  كما  ترأأسس  ف٢۲٠۰%٬،  ووفي  االمكتب  االتنفيیذيي  ٣۳٠۰االدااخليیة  وواالخاررجيیة  ما  يیقارربب  
 تشريین.

سيیدةة  منصب  عضويیة  االمكتب  االتنفيیذيي  في  ااالتحادد  االعامم  لنقاب�ات  االعمالل.أأم�ا  ف�ي   ٢۲٠۰٠۰٥كما  شغلت  عامم   
نقاب��ة  االمهھندس��يین٬،  فق��د  ت��م  تعيی��يین  مهھندس��ة  ف��ي  موق��ع  نائ��ب  نقيی��ب  االمهھندس��يین٬،  ووتتمث��ل  االنس��اء  ف��ي  مجل��س  نقاب��ة  

 .٢۲٠۰٠۰٦%  عامم  ٨۸عامم  ووفي  االمؤتمر  اال %١۱٠۰،٬االمهھندسيین  بنسبة  

آآ  االخاص  بإززاالة  االعواائق  ضد  مش�ارركة  االم�رأأةة  ف�ي  االعم�ل  االحزب�ي  وواالقيی�ادداات   -١۱-ووااررتباططاً بالهھدفف ززاايي 
ج  لجهھة  إإددخ�الل  قض�ايیا  االن�وع  ااالجتم�اعي  ف�ي  ب�راامج  ااألح�زاابب  االسيیاس�يیة٬،  فق�د  أأوول�ى   -١۱-االحزبيیة٬،  وواالهھدفف  ززاايي  

رك�زااً عل�ى قض�ايیا االنهھ�وضض بوااق�ع االم�رأأةة٬، ووأأص�درر االمؤتمر االعاشر لحزبب االبعث االعربي ااالش�ترااكي ااهھھھتمام�اً م
توصيیة  من  أأجل  االعمل  على  فتح  آآفاقق  أأووسع  أأمامهھا  لتوسيیع  مشارركتهھا  في  االحزبب  وواالدوولة.  ووقد  تنامى  عددد  ااإلناثث  
في  جميیع  قيیادداات  االفرووع  االحزبيیة٬،  ووفي  قيیادداات  االشعب  وواالفرقق  االحزبيیة٬،  كما  تنامى  حض�ورر  االم�رأأةة  ف�ي  عض�ويیة  

عض��وااً ع��امم  ٩۹٤م��ن  أأص��ل   ١۱٨۸بب  االبع��ث  االعرب��ي  ااالش��ترااكي٬،  حيی��ث  ووص��ل  ع��دددهھھھن  إإل��ى  االلجن��ة  االمركزيی��ة  لح��ز
 مم.٢۲٠۰٠۰٠۰عضوااً عامم  ٩۹٠۰ن  أأصل  م ١۱٥مم٬،  بعد  أأنن  كانن  عدددهھھھن  ٢۲٠۰٠۰٥

ةة  ألوولل  م�ر ٬٢۲٠۰٠۰٥،  كما  تم  تعيیيین  س�يیدةة  ع�امم  ٢۲٠۰٠۰٥ووتم  اانتخابب  سيیدةة  ررئيیسة  للجنة  االرقابة  وواالتفتيیش  عامم  
 عضو  في  االقيیاددةة  االقطريیة  للحزبب.

ذااتهھ٬،  فقد  رركزت  ااألحزاابب  االسورريیة  عل�ى  قض�ايیا  االنهھ�وضض  بوااق�ع  االم�رأأةة  وومش�ارركتهھا٬،   ووفي  إإططارر  االهھدفف
٬،  ووااززدداادد  ع�ددد  ٢۲٠۰٠۰٦ووأأفردد االحزبب االشيیوعي االس�ورريي فص�الً خاص�اً بقض�يیة االم�رأأةة ف�ي ووث�ائق م�ؤتمرهه االعاش�ر 

عضواات  االلجنة  االمركزيیة  فيیهھ  من  خمس  إإلى  تس�ع  عض�واات٬،  وواانتخب�ت  س�يیدةة  عض�و  ف�ي  االمكت�ب  االسيیاس�ي٬،  كم�ا  
ووحتى تارريیخهھ ووأأصبحت عض�وااً ف�ي االقيی�اددةة  ١۱٩۹٩۹٥ت  سيیدةة  منصب  ااألمانة  االعامة  للحزبب  االشيیوعي  منذ  عامم  تول

 جبهھة  االوططنيیة  االتقدميیة  ووما  تزاالل.االمركزيیة  لل

وو  االخ�اص  بالحكوم�ات  لناحيی�ة  إإتاح�ة  االف�رص  عل�ى  ق�دمم  االمس�اووااةة  للم�رأأةة٬،   - ١۱ -ووفيیما  يیتعل�ق  بالهھ�دفف  زز  
ااإلددااررةة٬،  ف��إنن  االمعهھ��د  اال��وططني  ل��إلددااررةة  يیت��يیح  ذاات  االف��رص  لل��رااغبيین  وو  ووالس��يیما  االم��رأأةة  االش��ابة٬،  للت��درربب  عل��ى  

االرااغبات  في  االتدرريیب  لديیهھ  للحصولل  على  ددبلومم  في  ااإلددااررةة  االعامة٬،  ووهھھھو  يیشترطط  أأنن  ال  يیزيی�د  عم�ر  االمنتس�ب  ع�ن  
ل  /  عاما٬،  مع  ااإلشاررةة  إإلى  ااززدديیادد  نسبة  مشارركة  االنساء  فيیهھ٬،  ووبخاصة  ألنن  االحكومة  االسورريیة  ت�دفع  أأج�ر  االعام�٣۳٥/

 أأوو  االعاملة  ططيیلة  فترةة  االتدرريیب  االتي  تصل  إإلى  سنتيین.

"اال��ذيي  يیخ��ص  ززيی��اددةة  ق��دررةة  االم��رأأةة  عل��ى  االمش��ارركة  ف��ي  ص��نع   -٢۲-ووااررتباطط��اً بالهھ��دفف ااالس��ترااتيیجي ززاايي 
آآ  لجهھ�ة  ت�وفيیر  االت�درريیب  عل�ى  االقيی�اددةة"٬،  عمل�ت  ووززااررةة  ااإلددااررةة  االمحليی�ة   -٢۲-االقراارر  وواالقيیاددةة٬،  ووبما  يیحق�ق  االهھ�دفف  زز  

ر  ددوورر  االم�رأأةة  ف�ي  ااإلددااررةة  االبلديی�ة  بالتع�اوونن  م�ع  االمفوض�يیة  ااألوورربيی�ة  م�ن  خ�اللل  مش�رووع  على  إإعداادد  خط�ط  لتط�ويی
 تحديیث  ااإلددااررةة  االبلديیة  لوضع  خطة  لتطويیر  ددوورر  االمرأأةة  في  االعمل  االبلديي.
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  كما  يیجريي  االعمل  مع  برنامج  ااألمم  االمتحدةة  ااإلنمائي  لوضع  خطة  لتطويیر  ددوورر  االمرأأةة  في  ااالنتخاباتت.

/  ٤٢۲٠۰ؤوونن  ااألس�رةة  بالتع�اوونن  م�ع  ااالتح�ادد  االع�امم  االنس�ائي  بت�درريیب  م�ا  يیق�ارربب  /ووقامت  االهھيیئة  االس�ورريیة  لش�
اامرأأةة  من  مختلف  االجهھاتت  االحكوميیة  وواالشعبيیة  ووااألهھھھليی�ة  عل�ى  آليی�اتت  االتمك�يین  االسيیاس�ي  ب�دعم  م�ن  "االيی�ونيیفيیم"  ف�ي  

ااررةة  ووذل��ك  لزيی��اددةة  مش��ارركة  االم��رأأةة  ف��ي  ااالنتخاب��اتت  االقاددم��ة  (االبرلم��انن٬،  ااإلدد  ٢۲٠۰٠۰٦جميی��ع  محافظ��اتت  س��ورريیة  ع��امم  
االمحليیة)  وويیأتي  هھھھذاا  االنشاطط  في  إإططارر  عمل  صندووقق  ااألمم  االمتحدةة  ااإلنمائي  للمرأأةة  لتعزيیز  االتمكيین  االسيیاسي  للنساء  
االعربيی��اتت  ض��من  إإطط��ارر  االمش��رووع  ااإلقليیم��ي  ف��ي  ك��ل  م��ن  ااألررددنن٬،  س��ورريیة٬،  لبن��انن٬،  مص��ر٬،  االمغ��ربب٬،  ااإلم��اررااتت٬،  

برلمانيی��اتت  االعربيی��اتت  ل��يیكن  ق��اددررااتت  عل��ى  ُعم��انن٬،  االبح��ريین٬،  االكويی��ت٬،  االع��رااقق٬،  وواال��ذيي  يیهھ��دفف  إإل��ى  تعزيی��ز  ددوورر  اال
  مشارركتهھن  في  االعمليیاتت  االسيیاسيیة.  إإحدااثث  االتغيیيیر  من  خاللل  

ووأأعدتت  االهھيیئة  االسورريیة  لشؤوونن  ااألسرةة  بالتعاوونن  مع  "االيیونيیفيیم"  ددررااسة  بعن�واانن  "نح�و  االتمك�يین  االسيیاس�ي  
ة  االسورريیة٬،  وواانتخاباتت  للمرأأةة  االسورريیة"  شملت  موضوعاتت  حولل  االمرأأةة  وواالتطورر  االسيیاسي  في  االجمهھورريیة  االعربيی

االدوورر  االتشريیعي  ااألخيیر٬،  وواالعقباتت  االماثلة  أأمامم  زيیاددةة  مشارركة  االمرأأةة  في  االبرلم�انن٬،  ووس�بل  االتغل�ب  عليیهھ�ا٬،  إإض�افة  
ندووااتت  بمناس�بة  يی�ومم  االم�رأأةة  االع�المي  ف�ي  االمحافظ�اتت  االس�ورريیة  ح�ولل    ٨۸إإلى  نظرةة  مستقبليیة٬،  ووقامت  االهھيیئة  بتنظيیم  

  ".٢۲٠۰٠۰٦ةة  ووموااقع  صنع  االقراارر  عامم    "االمرأأ

ووعلى  االصعيید  غيیر  االحكومي  تتابع  جمعيیاتت  أأهھھھليیة  براامجهھا  االتدرريیبيیة  ح�ولل  "االقيی�اددةة  عل�ى  ااتخ�اذ  االق�راارر"  
ف��ي  ع��ددد  م��ن  االمحافظ��اتت  االس��ورريیة  وواالت��ي  تس��تهھدفف  االناش��طاتت  االنس��ائيیاتت  وواالنقابيی��اتت٬،  ووذل��ك  م��ن  منظ��ورر  االن��وع  

  ااالجتماعي  وواالتنميیة.

٬،  كما  تبوأأتت  سيیدةة  ٢۲٠۰٠۰٦ي  االشؤوونن  االثقافيیة  عامم  ووقد  تم  تعيیيین  سيیدةة  في  منصب  نائب  ررئيیس  االجمهھورريیة  ف
  ٢۲٠۰٠۰٥.١۱١۱٧۷منصب  عضو  قيیاددةة  قطريیة  في  حزبب  االبعث  االعربي  ااالشترااكي  عامم  

  .٢۲٠۰٠۰٧۷كما  تم  تعيیيین  سيیدةة  مستشاررةة  في  االشؤوونن  االثقافيیة  في  ررئاسة  االجمهھورريیة  عامم  

  ٢۲٠۰٠۰٨۸  ووتم  تعيیيین  سيیدةة  مستشاررةة  سيیاسيیة  ووإإعالميیة  في  ررئاسة  االجمهھورريیة  عامم

  ٥٠۰ع��ددد  االدبلوماس��يیاتت    ج��الل  االدبلوماس��ي  فق��د  بل��غ  ع��ددد  االس��فيیرااتت  س��ت  س��فيیرااتت٬،  كم��ا  بل��غأأم��ا  ف��ي  االم
  ددبلوماسيیة.

تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي:  :ثالثا  

٬،  وواازدداادد  عددد  االقاضيیاتت  االلوااتي  ت�م  تعيیيی�نهھن٬،  فف�ي  ع�امم  ١۱٩۹٧۷٥شارركت  االمرأأةة  في  سلك  االقضاء  منذ  عامم    
مجلس  االقضاء  ااألعل�ى٬،  منص�ب  مح�امي  ع�امم٬،  ررئ�يیس  محكم�ة  تبوأأتت  االمرأأةة  االمناصب  االتاليیة:  عضو  في    ٢۲٠۰٠۰٨۸

ااستئنافف  مدني٬،  ررئيیس  غرفة  في  محكمة  اال�نقض٬،  قاض�ي  إإحال�ة٬،  قاض�ي  تحقيی�ق٬،  ررئ�يیس  محكم�ة  ااس�تئنافف  مدنيی�ة  
ووجزااء٬،  قاضي  بداايیة  ووجزااء٬،  وو  قاض�ي  ص�لح  م�دني٬،  وو  قاض�ي  ص�لح  ج�زااء٬،  وو  مستش�ارر  ف�ي  مح�اكم  ااالس�تئنافف  

%  م�ن  االقض�اةة  وو  االم�دعيین  ١۱٣۳كانت  االمرأأةة  تمثل      ٢۲٠۰١۱٠۰ووفي  عامم    دااثث.االمدني  وواالجزاائي٬،  ووررئيیس  محكمة  ااألح
  االعاميین  ,  ووخاصة  في  ددمشق.

                                                           
 م.١٩٩٨وما بعدها,االحتاد العام النسائي, دمشق,  ١٢رقام) , ص جمموعة مؤلفني, املرأة يف سورية (حقائق و ا راجع ١١٧
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  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:  :رراابعا

  
 

عيینت  اامرأأةة   ٢۲٠۰٠۰٦تم  تعيیيین  اامرأأةة  للمرةة  ااألوولى    في  االحكومة,  كوززيیرةة  للثقافة  ,  ووفي  عامم   ١۱٩۹٧۷٦في  عامم     
نساء  هھھھن  نائبة  االرئيیس    وو  ووززيیرةة  االدوولة   ٣۳عضواا  ثمة   ٣۳٣۳االمؤلفة  من   ٢۲٠۰١۱١۱نائبة  للرئيیس,  ووفي  حكومة  عامم  
 ١۱١۱٨۸لشؤوونن  االبيیئة  وو  ووززيیرةة  االسيیاحة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                           
 .م١٩٩٨وما بعدها,االحتاد العام النسائي, دمشق,  ١٢جمموعة مؤلفني, املرأة يف سورية (حقائق و ارقام) , ص   راجع ١١٨





الباب الثاني
١۱٥٨۸ 

 

  االثاني  االبابب
  ةة  في  ددوولل  االمغربب  االعربيأأللمر  االتمكيین  االسيیاسي

  
  
  
  

  إإلى  االفصولل  االتاليیة:  باببيیقسم  هھھھذاا  اال
  
 

  بباالفصل  االثالث  عشر  :  االتمكيین  االسيیاسي    للمرأأةة  في  االمغر
  

  االفصل  االراابع  عشر  :  االتمكيین  االسيیاسي    للمرأأةة  في  تونس
  

  االفصل  االخامس  عشر  :  االتمكيین  االسيیاسي    للمرأأةة  في  االجزاائر
  

  االفصل  االساددسس  عشر  :  االتمكيین  االسيیاسي    للمرأأةة  في  مورريیتانيیا
  

  االفصل  االسابع  عشر  :  االتمكيین  االسيیاسي    للمرأأةة  في  ليیبيیا
  

  للمرأأةة  في  مصراالفصل  االثامن  عشر  :  االتمكيین  االسيیاسي    
  

 االفصل  االتاسع  عشر  :االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأةة  في  االسودداانن  

  االفصل  االعشروونن:  ووااقع  االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأةة  االعربيیة  
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١۱٥٩۹ 
 

  االفصل  االثالث  عشر
  ةة  في  االمغرببأأللمر  االتمكيین  االسيیاسي  

 
  

  تمهھيید:
 

حقوقق  ااإلنسانن  بصفة  عامة٬،   شهھد  االمغربب  منذ  بداايیة  االتسعيیناتت  إإصالحاتت  متوااصلة  ووجريیئة  لتكريیس
  االتي  تعتبر  لبنة  هھھھامة      ووحقوقق  االمرأأةة  بصفة  خاصة  ووقد  تجسدتت  هھھھذهه  ااإلصالحاتت  في  إإصداارر  مدوونة  ااألسرةة٬،
  ووضمانن     ااألططفالل٬،   حقوقق   ووصيیانة   وواالمرأأةة٬،   االرجل   بيین   وواالوااجباتت   االحقوقق   في   االمساووااةة   تحقيیق   ددرربب على

 نونيیا  جديیداا  لحكامة  ناجعة.  رراا  قاااستقراارر  ااألسرةة  ووتوااززنهھا٬،  كما  شكلت  االمدوونة  إإططا

ووقد  رراافق  تطبيیق  مدوونة  ااألسرةة  مجموعة  من  االمنجزااتت  أأسهھمت  فيیهھا  بشكل  فعالل  عدةة  قطاعاتت  حكوميیة  
  تمثلت  في  تطويیر  عمل  أأقسامم  قضاء  ااألسرةة٬،  حيیث     ووقد وومكوناتت  االمجتمع  االمدني  ووبعض  االمنظماتت  االدووليیة.

مادديیا   ل  للنهھوضض  بالقضاء  ااألسريي٬،  من  أأجل  تأهھھھيیلهھ  سهھرتت  االحكومة  االمغربيیة  على  تنفيیذ  برنامج  مندمج  وومتكام
  وواالحرصص  على  توفيیر  االمناخخ  االمالئم  للتطبيیق  االسليیم  للمقتضيیاتت  االجديیدةة٬،  وو  حمايیة   فعليیة  لحقوقق  جميیع  ووبشريیا

 أأفراادد  ااألسرةة.  

  االدوولة   ووااصلت   ااإلططارر٬،   هھھھذاا    ووفي   قضاء  ددعم   بأقسامم   الئقة   مقارر   توفيیر   خاللل   من   ااألسريي٬، االقضاء
                يیزهھھھا  باإلمكانيیاتت  االمادديیة  االالززمة  ووااألططر  االبشريیة  االمؤهھھھلة.ااألسرةة٬،  ووتعز

كما  عملت  االمملكة  االمغربيیة  بشرااكة  مع  بعض  االدوولل  وواالمنظماتت  االدووليیة  على  بلوررةة  أأووررااشش  هھھھامة٬،  قطع  
  بعضهھا  أأشوااططا  مهھمة٬،  وويیتعلق  ااألمر  باألساسس  بالمباددررااتت  االتاليیة:  

  االتعاقد  مع  مساعدااتت  تفعيیل  ددوورر  االمساعدااتت  ااالجتماعيیاتت    - أأ   االصددد   ااألسريیة  ٬،  حيیث  تم  في  هھھھذاا في  االقضايیا
 ااجتماعيیاتت  الختبارر  االتجربة  في  بعض  االجهھاتت٬،  ووذذلك  تحت  إإشراافف  لجنة  تابعة  لوززااررةة  االعدلل.

 إإعداادد  ددررااسة  حولل  ووضع  نظامم  للوساططة  بأقسامم  قضاء  ااألسرةة  لتطويیر  مسطرةة  االصلح٬،.  - بب
على  معطيیاتت  ااقتصادديیة  ووااجتماعيیة  لتوحيید  كيیفيیةااحتسابب   إإعداادد  ددررااسة  حولل  نموذذجج  الحتسابب  االنفقة  يیرتكز  - تت

 االنفقة.
 ٤٩۹إإعداادد  ددررااسة  حولل  توززيیع  ااألمواالل  االمكتسبة  خاللل  االحيیاةة  االزووجيیة  بهھدفف  تطبيیق  سليیم  لمقتضيیاتت  االماددةة     - ثث

 من  االمدوونة.
  يیتعلق  بإشك   - جج اليیة  متابعة  مرااحل  إإنجازز  االدررااسة  االمتعلقة  بإنشاء  صندووقق  االتكافل  االعائلي٬،  ووباألخص  في  ما

 االتمويیل٬،  ووتحديید  االفئاتت  االمستهھدفة.
  قانونيیة     - حح   لمقارربة   ووفقا   للكفاءااتت   ووددعما   للمهھاررااتت   تقويیة   ااألسرةة٬،   قضاء   بأقسامم   االبشريیة   االمواارردد تكويین

 ووااجتماعيیة.  
 

كما  أأوولت  االحكومة  االمغربيیة  أأهھھھميیة  خاصة  لتحسيین  صوررةة  االمرأأةة  في  مختلف  ووسائل  ااإلعالمم  االوططنيیة٬،  
ررسائل  مضرةة  بهھا.  خيیث  برمج  االقطاعع  االمكلف  بالتنسيیق  في  مجالل  االنهھوضض  بحقوقو   وومحارربة  تشيیيیئهھا  ووتمريیر

  بيین  االجنسيین  عبر  مختلف  االمجاالتت     االمساووااةة   االحاليیة  ووضع  برنامج  مندمج  لنشر  ثقافة االمرأأةة  ضمن  أأوولويیاتهھ
 (ااألسرةة٬،  االتربيیة٬،  ااإلعالمم......)
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١۱٦٠۰ 

 

 

  ددوول    ددعائم   إإررساء   مسيیرةة   في   االفعلي   اانخرااططهھ   االمغربب   سجل   مجمل  لقد   وولعل   وواالقانونن   االحق ة
  ااالقتصادديي     االميیداانن   في   االحاصل   جانب  االتقدمم   ٬،إإلى   االتشريیعيیة   أأوو   االمؤسساتيیة ااإلصالحاتت  وواالتغيیيیرااتت  سوااء
  تحوالتت  تدلل  على  عزمم  االمغربب  على  كسب  ررهھھھانن  تحقيیق  االتنميیة  االبشريیة  االمبنيیة   ووااالجتماعي  وواالسيیاسي  كلهھا

 ي  االحقوقق  وواالوااجباتت.يین  االجنسيین  فعلى  مباددئئ  ااإلنصافف  وواالمساووااةة  ب

  بيین     من  أأجل  ااإلنصافف  وواالمساووااةة   ووططنيیة   ااسترااتيیجيیة   االمغربيیة   االمنحى  أأعدتت  االحكومة   لهھذاا ووتعزيیزاا
 .٢۲٠۰٠۰٦وواالبراامج  االتنمويیة  في  ماررسس  االجنسيین  بإددماجج  مقارربة  االنوعع  ااالجتماعي  في  االسيیاساتت  

جل  إإقراارر  مساووااةة  فعليیة  بيین  في  مسيیرةة  االمغربب  في  سعيیهھ  من  أأ هه  ااالسترااتيیجيیة  شكل  حدثا  مهھماإإعتمادد  هھھھذ
االجنسيین  في  إإططارر  من  االتعاوونن  وو  االشرااكة  بيین  االحكومة  وو  جمعيیاتت  االمجتمع  االمدني  وو  كل  االفاعليین  االمعنيیيین٬،  
  ااإلسترااتيیجيیة     بإعداادد   مشارركتهھا٬،   ووددعم      االمرأأةة   االنهھوضض  بأووضاعع   مجالل   في   االوططنيیة   االجهھودد   تعزززتت حيیث

في  االسيیاساتت  وواالبراامج   يین  بإددماجج  مقارربة  االنوعع  ااالجتماعياالوططنيیة    من  أأجل  ااإلنصافف  وواالمساووااةة  بيین  االجنس
 االتنمويیة.

ووقد  جاء  ااإلعالنن  عن  هھھھذهه  ااإلسترااتيیجيیة  في  مناخخ  سيیاسي  ووااجتماعي  مالئم  وومشجع  ساهھھھمت  في  تشكلهھ  
  مدوونة  ااألسرةة  وواالتي  مافتئ  جاللة  االملك  محمد  االساددسس  يیؤكد  على   فلسفة  االمساووااةة  بيین  االجنسيین  االتي  تضمنتهھا

     في  أأهھھھميیتهھا   االمعتمدةة   االمقارربة   من  خاللل   أأيیضا   االفلسفة   ووتجسدتت  هھھھذهه   االتنميیة٬،   في  براامج   بهھا   ااألخذ ووضرووررةة
االمباددررةة  االوططنيیة  للتنميیة  االبشريیة  االتي  ترتكز  على  أأهھھھميیة  ااستحضارر  االنهھوضض  بأووضاعع  االمرأأةة  باعتباررهھھھا  شريیكا  

  بيین  اا   لإلنصافف  وواالمساووااةة   االوططنيیة   ووتهھدفف  ااإلسترااتيیجيیة   في  االتنميیة.   االنوعع  في  أأساسيیا لجنسيین  بإددماجج  مقارربة
  االجنسيین  على  مستوىى  االحقوقق     بيین   قائمة   االتي  تزاالل   االفوااررقق   االتقليیص  من   إإلى   االتنمويیة   االبراامج االسيیاساتت  وو

 ااالقتصادديیة٬،  وواالثأتيیر  االسيیاسي.   وواالمواارردد  وواالفرصص

ارركة  ووتقومم  هھھھذهه  ااإلسترااتيیجيیة  على  أأساسس  ررؤؤيیة  ووااضحة  شموليیة٬،  ووهھھھدفيین  ااسترااتيیجيیيین  يیتمثالنن  في  مش
االنساء  وواالرجالل  بشكل  منصف  وومتساوو  في  ااإلعداادد  وواالتوجيیهھ  وواالتأثيیر  في  االسيیاساتت  وواالبراامج  االتنمويیة٬،  ووااستفاذذةة  
  وواالتمثيیليیة     االمدنيیة   االحقوقق   وومن  خاللل  خمس  مستويیاتت  تهھم   االمشارركة٬،   هھھھذهه   ثمارر   من   وواالرجل   االمرأأةة   من كل

تت  لفردديیة  وواالجماعيیة٬،  إإضافة  إإلى  االوسائل  ووااآلليیاووااتخاذذ  االقراارر  وواالحقوقق  ااالجتماعيیة  ووااالقتصادديیة  وواالسلوكيیاتت  اا
 لترسيیخ  قيیم  ااإلنصافف  وواالمساووااةة.

  االقانونن     نص   حيیث   االحصة؛   نظامم   خاللل   من   االنيیابيیة   االحيیاةة   في   االنساء   مشارركة   االمملكة ووعزززتت
) مقعدااً تتنافس عليیهھا االنساء في إإططارر االقواائم االوططنيیة٬، ٣۳٠۰على  تخصص  عددد  ( ٢۲٠۰٠۰٢۲ااالنتخابي  االمعدلل  عامم  

) ٣۳٥عددد  ( ٢۲٠۰٠۰٢۲  عن  حقهھن  في  االتنافس  خاررجج  تلك  االقواائم٬،  ووبموجب  ذذلك  شغلت  االنساء  في  اانتخاباتت  فضالً 
 ) مقعدااً.٣۳٢۲٥%  من  إإجمالي  االمقاعد  االبالغة  (٨۸،٬١۱٠۰مقعدااً بنسبة 

     ااالشاررةة   إإووتجدرر   مستويیاتت  أألى   على   ملموسا٬،   ووااقعا   أأصبح   االعامم   االشأنن   تدبيیر   في   االمرأأةة   مساهھھھمة نن
عن  ططريیق  إإحدااثث  الئحة   ٢۲٠۰٠۰٧۷نائبة  سنة   ٬٣۳٤،  وو٢۲٠۰٠۰٢۲ةة  إإلى  مجلس  االنواابب  سنة  اامرأأ ٣۳٥مختلفة٬،  بوصولل  
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٬،  ١۱٠۰سفيیرااتت  مما  ررفع  االعددد  إإلى   ٧۷ووططنيیة  مخصصة  للمرأأةة٬،  ووتعيیيین  سبعة  نساء  في  االحكومة  االحاليیة٬،  ووتعيیيین  
 ١۱١۱٩۹اامرأأةة  في  مرتبة  قائد  ٬،باإلضافة  إإلى  إإثنيین  من  االنساء  عامل  صاحب  االجاللة. ١۱٩۹وو

غربيیة    على  كفاءتهھا  في  مرااكز  االمسؤووليیة  في  االمجاالتت  االدبلوماسيیة  ووااالقتصادديیة  ووقد  أأبانت  االمرأأةة  االم
ووااالجتماعيیة٬،  ووااإلددااررةة  االتراابيیة٬،  وواالقضاء  وواالتعليیم  االعالي  وواالحقل  االديیني  مع  االتأكيید  على  ددووررهھھھا  في  حقل  االشغل  

 ووفي  تسيیيیر  االمقاوولة  في  االقطاعع  االخاصص  ووحضوررهھھھا  االوااززنن  في  االمهھن  االحرةة.

  إإددماجج  مقتضيیاتت  على  مستوىى  االميیثاقق  وولتمكيین  االمر   تم   فقد   في  تدبيیر  االشأنن  االمحلي٬،   من  االمساهھھھمة أأةة
  جماعة٬،     كل   في   إإضافيیة   ددوواائر   إلحدااثث   ااالنتخاباتت   مدوونة   في   وومقتضيیاتت   االنوعع٬،   مقارربة   إلددماجج االجماعي

  إإنشاء  صندووقق ٣۳٢۲٦٠۰يیخصص     ووتم   لصالح  االنساء٬،ووسثمتل  االنساء  في  كل  جماعة  اامرأأتيین  على  ااألقل.  مقعد
 لدعم  االتمثليیة  االسيیاسيیة  للنساء.

ووفي  هھھھذاا  االصددد  قامت  ووززااررةة  االتنميیة  ااالجتماعيیة  ووااألسرةة  وواالتضامن  بتعاوونن  مع  ووززااررةة  االدااخليیة  بإططالقق  
٬،  ووتم  ددعم  أأنشطة  ٢۲٠۰٠۰٩۹االحملة  االوططنيیة  االتحسيیسيیة  االثانيیة  لتعزيیز  االمشارركة  االسيیاسيیة  للنساء  في  أأفق  ااستحقاقاتت  

 الل  على  مستوىى  جميیع  جهھاتت  االمملكة.االفاعلة  في  االمج موااززيیة  لجمعيیاتت  االمجتمع  االمدني

وومن  أأجل  تعزيیز  االتمثيیليیة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  في  االمجالس  االجماعيیة٬،  ووضعت  االحكومة  نظاما  تحفيیزيیا  ماليیا  
لألحزاابب  االسيیاسيیة  من  أأجل  تخصيیص  مرااكز  متقدمة  للنساء  بمختلف  لواائح  االترشيیح  االعادديیة  ٬،ووكذاا  االدوواائر  االتي  

 ططريیق  ااالقترااعع  االفردديي. مثلوهھھھا  عنيینتخب  م

  ااإل   االتميیيیز   فيیهھا   بما   االمؤقتة   ااالنتقاليیة   لإلجرااءااتت   ٬،ووتفعيیال   االمخصص  لألحزاابب   يیجابي   االمبلغ فإنن
االسيیاسيیة  على  أأساسس  عددد  االمقاعد  االتي  ستحصل  عليیهھا  االنساء  في  االدوواائر  ااالنتخابيیة  االعادديیة  خمس  مرااتت  قيیمة  

 ع  عليیهھا  من  ططرفف  االمرشحيین  االذكورر.االمبلغ  االرااج

 

يین  االتاليیيین:يیقسم  هھھھذاا  االفصل  االى  االمبحثوويی  

.ةة  في  االمغرببأأاالمبحث  ااالوولل  :االمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    للمر  

 االمبحث  االثاني  :  االوااقع  االعملي.

 

 

                                                           
 وقع اإللكرتوين للمجلس القومي للمراة املصرية:راجع إكرام عدنين, دراسة بعنوان املراة يف املغرب بني املكتسبات والتحديات, منشورة على امل ١١٩

www.ncwegypt.com.../ 
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 االمبحث  ااالوولل

ةة  في  االمغرببأأاالمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي    للمر  

 

تورر  االمغربي:في  االدس  :ووالأأ  

ةة  وواالرج��ل  عل��ى  ق��دمم  االمس��اووااةة  أأف��نص  عل��ى  يیتمت��ع  االم��راالمس��اووااةة  ب��يین  االم��رأأةة  وواالرج��ل    أأمب��دعل��ى    ١۱٩۹  ك�د  االفص��لأأ
بالحقوقق  وواالحريیاتت  االمدنيی�ة  وواالسيیاس�يیة  ووااالقتص�ادديیة  ووااالجتماعيی�ة  وواالثقافيی�ة  وواالبيیئيی�ة  اال�وااررددةة  ف�ي  هھھھ�ذاا  االب�ابب  م�ن  

االدووليیة  ,  كما  ص�اددقق  عليیهھ�ا  االمغربب,ووك�ل  ذذااك    وواالموااثيیق  اتتخرىى,  ووكذاا  في  ااالتفاقيیاالدستورر  ,  ووفي  مقتضيیاتهھ  ااآل
ب�يین  االرج�الل  وواالنس�اء.    ى  االدوولة  إإلى  تحقيیق  مبدأأ  االتكافؤتسع  في  نطاقق  ااحكامم  االدستورر,  ووثواابت  االمملكة  ووقواانيینهھا.

  ١۱٢۲٠۰وومكافحة  كل  أأشكالل  االتميیيیز.  تُحدثث  لهھذهه  االغايیة٬،  هھھھيیئة  للتكافؤوو

ةة    االح�ق  ف�ي  تق�ديیم  ااقترااح�اتت  ف�ي  مج�الل  االتش�ريیع    ض�من  ش�رووطط  أأنن  للم�رأأمن  االدستورر  على    ١۱٤كد  االفصل  أأكما  
  .ووكيیفيیاتت  يیحدددهھھھا  االقانونن  االتنظيیمي

  .لى  االسلطاتت  االعموميیةإإسوةة  بالرجل  لهھا    االحق  في  تقديیم  عراائض  أأةة  أأنن  للمرأأمن  االدستورر  على    ١۱٥كد  االفصل  أأوو

وو  أأنن  :لك�ل  م��وااططن  أأم�ن  االدس��تورر  عل�ى  ح�ق  االم��رااةة  ف�ي  االتص��ويیت  وواالترش�ح    فنص�ت  عل��ى    ٣۳٠۰االفص��ل    أأك�دكم�ا  
موااططنة  االحق  في  االتصويیت,  ووفي  االترشح  لالنتخاباتت  شرطط  بلوغ  سن  االرشد  االقانونيیة  ,  وواالتمتع  ب�الحقوقق  االمدنيی�ة  

  وواالسيیاسيیة,  وويینص  االقانونن  على  مقتضيیاتت  من  شانهھا  تشجيیع  تكافؤ  االفرصص  بيین  االنساء  وواالرجالل

 االوظظائف  ااالنتخابيیة.    في  ددخولل

ةة  ف��ي  ت��ولي  االوظظ��ائف  االعام��ة  عل��ى  ق��دمم  االمس��اووةة  م��ع  االرج��ل  ووعل��ى  حس��ب  أأعل��ى  ح��ق  االم��ر  ٣۳١۱ك��د  االفص��ل  أأكم��ا  
  ااالستحقاقق.

عل�ى  للس�لطة  االقض�ائيیة  م�ن  االدس�تورر  اال�ى  ض�رووررةة  تمثيی�ل  االنس�اء  ف�ي  مجل�س  االمجل�س  ااأل  ١۱١۱٥شارر  االفصل  أأكما  
  نن:  وويیجب  ضمانن  تمثيیليیة  االنساء  االقاضيیاتت  من  بيین  ااالعضاء  االعشرةة  االمنتخبيین,  بما  يیتناسب  معأأحيیث  نص  على  

  ١۱٢۲١۱حضوررهھھھن  ددااخل  االسلك  االقضائي.

في  االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا  

على  تساوويي  االموااططنيین  االمغارربة  إإناثا  ووذذكورراا  على  حق    ٤١۱في  االماددةة    االمغربيیة    تنص  مدوونة  ااالنتخاباتت                  
ة  كاملة  سنة  ميیالدديی  ٢۲٣۳االترشيیح  في  ااالنتخاباتت٬،  ضمن  االشرووطط  االتاليیة:  "ناخبا  مغربي  االجنسيیة٬،  بالغا  من  االعمر  

سنة  فيیما  بعد٬،  مع  االعلم  أأنن  االبابب  ااألوولل    ٢۲١۱بتخفيیضهھا  سن  االترشيیح  إإلى    ٤١۱ووقد  عدلت  االماددةة  -يیومم  ااالقترااعع  "  
                                                           

  :نعيمـــة مسينـــة, قـــانون الكوتـــا النســـوية يف دول املغـــرب  العـــريب, الواقـــع واالشـــكاليات, مركـــز النـــور للدراســـات,العراق, علـــى املوقـــع االلكـــرتوين راجـــع  ١٢٠
http://www.alnoor.se/article.asp?=١٥٥٢٦٠   

, مركـــز القـــدس للدراســـات السياســـية, عمـــان, األردن, ١٦٣راجــع رشـــيدة الطـــاهري, املـــرأة وربيـــع العـــرب, املـــرأة املغربيـــة يف دســاتري وتشـــريعات املغـــرب, ص  ١٢١
 .م٢٠١٥
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من  االمدوونة  االماددةة  االثانيیة٬،  ذذكر  أأنن  االمرأأةة  "ناخبة"  مثلهھا  مثل  االرجل٬،  ووال  يیوجد  أأيي  مانع  يیفقدهھھھا  صفة  االترشيیح  
 لالنتخاباتت  كالرجل.

  أأنن  كل  قواانيین  ااالنتخابب  ف   االمساووااةة  بيین  االجنسيین٬،  ووقد  تمت  عدةة  مرااجعاتت  لقانونن  كما ي  االمغربب  تكرسس  مبدأأ
ااالنتخاباتت  في  االمغربب  ووذذلك  لتعزيیز  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  منهھا  :  مرااجعة  االقانونن  االعضويي  لمجلس  االنواابب  

  االتي  تشمل  ٢۲٠۰٠۰٢۲في     االوططنيیة   وواالقائمة   االتصويیت  على  االقائماتت  االجهھويیة   بإددخالل   سمح    ٣۳٠۰بما % ١۱٠۰مقعداا
 .٢۲٠۰٠۰٧۷تقريیبا  من  االمقاعد  ووكذلك  في  أأنتخاباتت  

 
     تم   إلخرااجج  كما   وواالتنفيیذيیة   االتنظيیميیة   االتداابيیر   ااتخدتت  كافة   ووقد   االنساء٬،   تمثيیليیة   لتشجيیع   االدعم إإحدااثث  صندووقق

  االمالي  لسنة     االقانونن   باعتماددااتت  تخصص  في  إإططارر   االدعم   تمويیل  صندووقق   وويیتم .     االوجودد االصندووقق  إإلى  حيیز
٬،  بغالفف  ٢۲٠۰٠۰٩۹اانطالقق  االعمل  بهھ٬،  وواالذيي  يیتزاامن  مع  ااالستحقاقاتت  االجماعيیة  ليیونيیو   االتي  تصاددفف  سنة ٢۲٠۰٠۰٩۹

 ماليیيین  ددررهھھھم. ١۱٠۰مالي  قدررهه    
 

     تتعلق   ٢۲٠۰١۱١۱ووفي  ااكتوبر   قانونيین  يیضمانن  بنودداا   ااعتمادد   تم   ااالصالحح  االدستورريي  االمغربي   ووااستكماال  لعمليیة
 ةة.أأبالتمثيیل  االسيیاسي  للمر

 
مقعداا  من  االنساء  من  ااصل   ٦٠۰لمتعلق  بمجلس  االنواابب  حصة  من  ررقم  اا ١۱١۱-٢۲٧۷يیخصص  االقانونن  االعضويي  -١۱

 عضواا    في  مجلس  االنواابب    يینتخبونن  على  االمستوىى  االوططني ٩۹٠۰%.  ووتطبيیقا  لهھذاا  االقانونن  فانن  ١۱٥اايي   ٣۳٩۹٥
 
 
 
يینتخبونن  على  مستوىى  االدوواائر  االمحليیة  ,  وويینبغي  لقواائم  االمرشحيین  االتي  ترفعهھا  ااالحزاابب  على  االمستوىى   ٣۳٥٠۰وو 

     أأاالوططني   تضم   أأنن   وو ٦٠۰سماء    ٣۳٠۰اامرااةة   ااالرربعيین(االماددةة   سن   ددوونن   ٢۲٣۳ررجال   تخصيیص  أأ)غيیر   يیتم   لم يي  أأنهھ
 حصص  على  مستوىى  االدوواائر  االمحليیة.

 
جل  أأنن  كل  حزبب  سيیاسي  يیعمل  من  أأاالمتعلق  باالحزاابب  االسيیاسيیة    على    ١۱١۱-٣۳٠۰ يینص  االقانونن  االعضويي  ررقم-٢۲

).  وويیشجع  هھھھذاا  االقانونن  على  مشارركة  االنساء  ٢۲٦اددةة  (  االم بلوغغ  نسبة  االثلث    للمشارركة  االنسائيیة  في  هھھھيیئاتهھ  االقيیادديیة
 ١۱٢۲٢۲ووضع  حصص  تمثيیليیة  للنساء.ال  يیلزمم  ااالحزاابب  االسيیاسيیة  على     لكن

 

في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثالثا  

:  "االعهھ�داانن  االسبع  االمعنيی�ة  بحق�وقق  ااإلنس�انن  وومنهھ�ا صاددقت  االمملكة  االمغربيیة  على  ااتفاقيیاتت  ااألمم  االمتحدةة  االرئيیسيیة
),  وو"ااتفاقيی�ة  ١۱٩۹٧۷٩۹بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة,  وواالحقوقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيی�ة"( االدووليیانن  االخاصانن

),  وو  "ااتفاقيی��ة  االقض��اء  عل��ى  جميی��ع  أأش��كالل  االتميیيی��ز  ض��د  ١۱٩۹٧۷٠۰االقض��اء  عل��ى  جميی��ع  أأش��كالل  االتميیيی��ز  االعنص��ريي"  (
 .)١۱٩۹٩۹٣۳االمرأأةة"  (

                                                           
, مركــز القــدس للدراســات السياســية, عمــان, األردن, ١٦٧املغــرب, ص رشــيدة الطــاهري, املــرأة وربيــع العــرب, املــرأة املغربيــة يف دســاتري وتشــريعات  راجــع  ١٢٢

  م.٢٠١٥
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: ثم�اني  االمعنيی�ة  بحق�وق  ااإلنس�انن٬،  وومنه�الاانضم  االمغرب  كذلك  إلى  سبع  م�ن  ااتفاقيی�ات  منظم�ة  االعم�ل  االدووليی�ة  ااكما  
)  ٢۲٩۹)٬،  وو"ااالتفاقيیت���انن  (١۱٩۹٥٧۷)  االمتعلق���ة  بح���ق  االتنظ���يیم  االنق���ابي  وواالمفاووض���ة  االجماعيی���ة"  (٩۹٨۸"ااالتفاقيی���ة  رق���م  (

)  ١۱٠۰٠۰عل���ى  االت���واالي)٬،  وو"ااالتفاقيیت���انن  ( ٬١۱٩۹٦٦،  ١۱٩۹٥٧۷)  االمتعلقت���انن  بالس���خرة  وواالعم���ل  ااإلجب���اري"  (١۱٠۰٥وو(
 .على  االتواالي) ٬١۱٩۹٦٣۳،  ١۱٩۹٧۷٩۹يیيیز  في  شغل  االوظظائف"  ()  االمتعلقتانن  بالقضاء  على  االتم١۱١۱١۱وو(
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  االمبحث  االثاني
  االوااقع  االعملي

 
 

مكسبا  تحقق  منذ  االسنوااتت  …) االمناصب  االعليیا للنساء  (ااالنتخابب٬،  االترشيیح٬،  ددخولل يیعتبر  إإقراارر  االحقوقق  االسيیاسيیة

ك  االحق�وقق  للرج�الل  وواالنس�اء  ددوون  عل�ى  تض�ميین  تل� ١۱٩۹٦٢۲ااألوولى  لالستقاللل٬،  فقد  حرص  أأوولل  ددس�تورر  لل�بالدد  س�نة  

تميیيی��ز٬،  ووتعزيی��زاا  لهھ��ذاا  االتق��دمم  ص��اددقق  االمغ��ربب  عل��ى  ااالتفاقيی��ة  االمتعلق��ة  ب��الحقوقق  االسيیاس��يیة  للم��رأأةة  من��ذ  أأووااس��ط  

ررفع  تحفظاتهھ  على  بعض  مواادد  ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميی�ع  أأش�كالل  االتميیيی�ز   ٢۲٠۰٠۰٨۸).  ووفي  سنة  ١۱٩۹٧۷٦االسبعيیناتت  (

تخص  االمساووااةة  بيین  االرجل  وواالمرأأةة  في  االتشريیعاتت  االوطنيی�ة٬،  ووك�ذاا  االم�اددةة   ضد  االمرأأةة٬،  ووالسيیما  االماددةة  االثانيیة  االتي

 االساددسة  عشر  االتي  تشمل  االمساووااةة  في  االزووااجج  وواالعالقاتت  ااألسريیة.

ووفي  االعقديین  ااالخيیريین  ووقع  تطورر  كبيیر  في  ااتجاهه  تعزيیز  االمساووااةة  وواالمناصفة  بيین  االجنسيین  فدستورر  االفاتح  يیوليیوزز  

عل��ى  ق��دمم  االمس��اووااةة٬،  ب��الحقوقق  وواالحريی��اتت  االمدنيی��ة  وواالسيیاس��يیة  ووااالقتص��ادديیة  ” أأق��ر  تمت��ع  االرج��ل  وواالم��رأأةة   ٢۲٠۰١۱١۱

)  ووأأك��د  س��عي  االدوول��ة  إإل��ى  تحقيی��ق  مب��دأأ  االمناص��فة  ب��يین  االرج��الل  ١۱٩۹(االفص��ل  …” ووااالجتماعيی��ة  وواالثقافيی��ة  وواالبيیئيی��ة

 ).١۱٤٦  وواالنساء؛  ووتم  إإحدااثث  هھھھيیئة  ددستورريیة  هھھھي  هھھھيیئة  االمناصفة  وومكافحة  كل  أأشكالل  االتميیيیز(  االفصل

 

  ةة  في  االبرلمانن:أأتمثيیل  االمر  :ووالأأ
  

عض�واا   ٣۳٩۹٥وويیض�م   مجلس  االن�واابب  االمغرب�يوولل  هھھھ�ويیتك�ون  م�ن  مجلس�يین:  ااأل االبرلم�ان٬،  أأص�بح  ١۱٩۹٩۹٦منذ  عامم  

عض��واا٬،  يینتخ��ب   ٬٢۲٦٥،وويیض��م  مجلس  االمستشارريینيینتخب��ون  مباش��رةة  لواليی��ة  م��دتهھا  خم��س  س��نوااتت.  وواالث��اني  هھھھ��و

االمأجورريین؛  يینتخ�ب  بطريیقة  غيیر  مباشرةة  من  ممثلي  االجماعاتت  االمحليیة٬،  وواالمنتخبيین  في  االغرفف  االمهھنيیة٬،  ووممثلي  

 وااتت.أأعضاؤؤهه  لمدةة  تسع  سنوااتت٬،  وويیتجددد  ثلثهھ  كل  ثالثث  سن

لكنهھ  تميیز  بالبطء  في  ووثيیرتهھ  ووبالتردددد  في  نوعيیت�هھ٬،  ووذل�ك  اال�ى    سجلت  مشارركة  االنساء  عموما  تطورراا  تصاعديیا٬،وو

لم�ان  ق�د  ش�هھدتت  ووص�ولل  االم�رأأةة  للبر ١۱٩۹٩۹٣۳غايیة  بداايیة  ااأللفيیة  االتي  شهھدتت  مش�ارركة  ااكث�ر  كثاف�ة.  ف�اذاا  كان�ت  س�نة  

 .بنائبتيین
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االحزبيیيین  ف�ي  إإطط�ارر  االت�زاامم   ؛  حدثث  تواافق  بيین  مختلف  االفرقاء  وواالفاعليین  ٢۲٠۰٠۰٢۲ووقبيیل  ااالنتخاباتت  االتشريیعيیة  لسنة  
م�ن  االتوجهھ�اتت  ااإلص�الحيیة  للدوول�ة؛  ووررغب�ة  ف�ي   سيیاسي؛  على  تخصيیص  االالئحة  االوططنيیة  لفائدةة  االنساء؛  اانس�جاما  

  .يیةاالبرلمان االرفع  من  مستوىى  توااجدهھھھن  في  االمؤسسة  

الئح�ة  خاص�ة؛   ووتقومم  االالئح�ة  بموج�ب  هھھھ�ذاا  االتوااف�ق  عل�ى  ااختيی�ارر  ك�ل  ح�زبب  لع�ددد  م�ن  االنس�اء؛  ووووض�عهھا  ض�من  
ووبناء  على  االنتائج  االتي  سيیحصل  عليیهھا   تعرضض  على  االناخبيین  قصد  االتصويیت  عليیهھا  ووططنيیا  على  مستوىى  االدوواائر؛  

  ئحة  االوططنيیة.يیستحقهھا  من  مقاعد  االال كل  حزبب٬،  سيیستفيید  في  ضوء  ذذلك  من  االنسبة  االتي  

من  حصد  ثالثيین  مقعداا   ؛  تمكنت  االنساء  ٢۲٠۰٠۰٢۲ووهھھھكذاا  ووخاللل  ااالنتخاباتت  االتشريیعيیة  االخاصة  بمجلس  االنواابب  لسنة  
مقع�داا   ٣۳٥االلواائح  االمحليی�ة؛  ليیص�بح  االع�ددد  ااإلجم�الي   مرشحاتت  أأخريیاتت  في   ٥بفضل  االالئحة  االوططنيیة؛فيیما  فاززتت  

عل��ى  االص��عيید  االع��المي  م��ن     ٧۷١۱   م��ن  ااح��تاللل  االرتب��ة االمغ��ربب  ف��ي  حيین��ه بالمائ��ة؛  ووهھھھ��و  م��ا  مك��ن   ١۱٠۰٫٨۸بنس��بة  
 ١۱٢۲٣۳ االبرلمانن. في       االنساء     تمثيیل      حيیث  

 ٬٣۳٤،  حيیث  ووصل  عدددهھھھن  في  االبرلمانن  ٢۲٠۰٠۰٧۷ووررغم  إإصداارر  هھھھذاا  االقانونن  فإنن  تمثيیل  االمرأأةة  ترااجع  خاللل  اانتخاباتت
قائم�ة  ووططنيی�ة  خاص�ة  وواالمتعلّق�ة بتبن�ي  ٢۲٠۰٠۰٢۲عضواا  ووذذلك  ررغ�م  االتجرب�ة  االمس�جلة  ف�ي   ٣۳٢۲٥اامرأأةة  فقط  من  بيین  

 بالنساء ووااإلجماعع االحاصل بيین ااألحزاابب االسيیاسيیة من أأجل إإددررااجج حّصة للنساء على قائمتهھم.

حيی�ث  ووص�ل  ووألوولل  م�رةة  ف�ي   ٢۲٠۰١۱١۱نوفمبر   ٢۲٨۸قفزةة  نوعيیة  في  ااالنتخاباتت  ااألخيیرةة  في  يیومم  االمرأأةة   لكن  شهھدتت  
 سيیدةة  للبرلمانن  بفضل  تطبيیق  نظامم  االالئحة  االوططنيیة. ٦٠۰االمملكة  

يین  االمرأأةة  من  االمساهھھھمة  في  تدبيیر  االشأنن  االمحلي٬،  فق�د  ت�م  إإددم�اجج  مقتض�يیاتت  عل�ى  مس�توىى  االميیث�اق  االجم�اعي  وولتمك
إلددماجج  مقاررب�ة  االن�وعع٬،  وومقتض�يیاتت  ف�ي  مدوون�ة  ااالنتخاب�اتت  إلح�دااثث  ددوواائ�ر  إإض�افيیة  ف�ي  ك�ل  جماع�ة٬،  بتخص�يیص  

هھدتت  نس�بتهھن  ااررتفاع�ا  مقعد  لصالح  االنس�اء٬،  ووتمث�ل  االنس�اء  ف�ي  ك�ل  جماع�ة  إإم�رأأتيین  عل�ى  ااألق�ل؛  ل�ذلك  ش� ٣۳٢۲٦٠۰
 ٢۲٠۰١۱١۱.١۱٢۲٤وونفس  االنسبة  في  إإنتخاباتت   ١۱٢۲بنسبة  % ٢۲٠۰٠۰٧۷ملحوظظاً في اانتخاباتت 

االنساء  إإلى  االمجالس  االمحليیة  بش�كل  أأفض�ل   ٬،  ددخلت٢۲٠۰٠۰٩۹ي أأُجريیت في شهھر يیونيیو ووخاللل  ااالنتخاباتت  االبلديیة  االت

لي  ع�ددد  االمنتخب�يین٬،  ف�ي  %  م�ن  إإجم�ا ١۱٢۲،٬١۱٧۷اام�رأأةة منتخب�ة٬، ووهھھھ�ذاا االع�ددد مثّ�ل  ٣۳٤٠۰٦من  االسابق.  لق�د  ك�انن  ثم�ة  

%٬،  مقاب�ل  أأق�ل  م�ن   ١۱٦ووشكلت  االترشيیحاتت  االنسائيیة  كذلك  ح�واالي    .٢۲٠۰٠۰٣۳%  فقط  في  االعامم   ٠۰،٬٥٦مقابل  نسبة  

 االمستش�ارريین)    االثانيیة  (مجلس االمشارركة  في  االغرفة مم  بقيیت٢۲٠۰١۱١۱ووفي  عامم   ٬،  ٢۲٠۰٠۰٣۳عامم    %  خاللل  اانتخاباتت ٥

 %  من  ااالعضاء.٢۲،٬٢۲مقعداا  اايي   ٢۲٧۷٠۰نساء  فقط  في  االمجلس  االمؤلف  من   ٦حيیث  ثمة  هھھھزيیلة.
                                                           
١٢٣Combined third  and  fourth periodic reports of staties parties.Morocco. ١/٢٤/٢٠٠٨. 

CEDAW/C/MAR/٤ 

 قع االلكرتوين للمجلس القومي للمرأة املصرية:راجع إكرام عدنين, دراسة بعنوان املرأة يف املغرب بني املكتسبات والتحديات, منشورة على املو  ١٢٤
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ةة  االت��ي  خص��ت  تمثيیليی��ة  االنس��اء  بنظ��امم  وويیع��زى  االتق��دمم  االنس��بي  للمش��ارركة  االنس��ائيیة  إإل��ى  االق��واانيین  ااالنتخابيی��ة  االجديی��د

٬،  كما  تم  إإحدااثث  صندووقق  لتقويیة  قدررااتت  االنساء  االتمثيیليیة  ووذذلك  بتشجيیع  ااألحزاابب  االسيیاسيیة  لدعم  )  الكوتاالحصص  (اا

  ترشيیح  االنساء.

وواالخاصة  بتشكيیل  مجلس  االنواابب    ٢۲٠۰١۱١۱بر  فمنو    ٢۲٥تت  االتشريیعيیة  االسابقة  ألوواانهھا  االتي  أأجريیت  في  ووفي  ااالنتخابا

منهھ�ا    ٦٠۰مقع�داا٬،    ٩۹٠۰مقعداا  تقوتت  تمثيیليیة  االنساء  بفعل  االتواافق  على  تخصيیص  الئحة  ووطنيی�ة  بب    ٣۳٩۹٥االبالغ  عدددهه  

محليی�ة  م�ن  ررف�ع  ع�ددد  االنس�اء  للشبابب٬،  ووقد  مكن  هھھھذاا  االتدبيیر  باإلضافة  إإل�ى  االترش�يیح  ض�من  االالئح�ة  اال  ٣۳٠۰للنساء  وو

  االبرلمانيیاتت.

فقد  تم  إإحدااثث  ددوواائر  اانتخابيیة  إإضافيیة      وولتجاووزز  هھھھزاالة  تمثيیليیة  االنساء  في  االمجالس  االمحليیة  خاللل  االتجارربب  االسابقة

في  كل  االجماعاتت  وواالمقاطعاتت  لضمانن  االحد  ااألددنى  من  االحضورر  االنسويي  في  االتسيیيیر  االجماعي٬،  ووق�د  تع�ززز  ذذل�ك  

أأقرتت  ااختصاصاتت  جديیدةة  ووتداابيیر  من  شانهھا      ٢۲٠۰٠۰٩۹في  فبراايیر      ة  على  االميیثاقق  االجماعيبإددخالل  تعديیالتت  ااضافيی

تعزيی��ز  مش��ارركة  االم��رأأةة  ف��ي  االعم��ل  االتنم��ويي  االمحل��ي٬،  ووذذل��ك  م��ن  خ��اللل  اال��زاامم  االمج��الس  االمنتخب��ة  بإددم��اج  مقاررب��ة  

لتك�افؤ  االف��رص  إإح��دااثث  لج�انن      )٬،  ووك�ذاا٣۳٦وواالمقاررب�ة  االتش�ارركيیة  ف��ي  ااعتم�ادد  مخططاتهھ�ا  االتنمويی��ة  (االم�اددةة      االن�وع

)٬،  مشكلة  من  االمجتمع  االمدني  وواالفعاليیاتت  االتنمويیة  وواالنساء  تقومم  بإبدااء  ررأأيي  ااستشارريي  حولل  ١۱٤وواالمساووااةة  (االماددةة  

  براامج  االتنميیة  االمحليیة  االمزمع  اانجاززهھھھا.

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة:  :ثانيیا

تحفظهھ�ا  م�ن  مش�ارركة  االم�رأأةة    ميیة  م�نسادد  ااالعتقادد  لدى  االمتتبعيین  ووبسبب  ما  عرف  عن  بعض  االتنظيیماتت  ااإلس�ال  

سادد  ااالعتقادد  أأنن  ووصولل  ااإلسالميیيین  إإلى  سدةة  االحكم  يیمكن  أأنن  يیكونن  سلبيیا  على  ووااقع  …  إإلى  االمجالل  االعامم  ووددخولهھا

خاص�ة  أأنن  اال�ذااكرةة  االسيیاس�يیة  ال  ززاال�ت  ”  االربيی�ع  االعرب�ي“االمرأأةة  ووترااجعا  عن  االمكتس�باتت  االت�ي  تحقق�ت  م�ع  نت�ائج  

نميیة  كانن  قد  عاررض  بشدةة  االخطة  االوطنيیة  إلددماج  االمرأأةة  في  االتنميیة  االتي  كان�ت  ق�د  تحتفظ  بكونن  حزبب  االعداالة  وواالت

  .١۱٩۹٩۹٩۹االتناووبب  االتواافقي  برئاسة  عبد  االرحمانن  االيیوسفي  سنة      أأعلنت  عنهھا  حكومة

إإال  أأن��ه  م��ن  االناحيی��ة  االعمليی��ة٬،  فل��م  يیحص��ل  ترااج��ع  ع��ن  االمكتس��باتت  االت��ي  تحقق��ت.  لق��د  ب��اددررتت  االحكوم��ة  إإل��ى  تبن��ي  

)  وواالت�ي  ااررتك�زتت  عل�ى  ثم�انن  مح�اوورر  م�ن  ٢۲٠۰١۱٦  -٢۲٠۰١۱٢۲ي  أأفق  االمناصفة  (يیطلق  عليیهھ�ا  إإك�راامم  للمساووااةة  ف    خطة

بيینهھ��ا  مح��ورر  تحس��يین  تمثيیليی��ة  االنس��اء  ف��ي  مرااك��ز  االق��راارر؛  لك��ن  آثاررهھھھ��ا  الززاال��ت  ل��م  تظهھ��ر  ررغ��م  م��روورر  س��نتيین  م��ن  

  ااعتماددهھھھا.
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اتت  االجديی��دةة  ل��رئيیس  متوااض��عا  ررغ��م  االص��الحيی  االنس��اء  إإل��ى  االمناص��ب  االحكوميی��ة  ووااإلدداارريی��ة  االعليی��اددخ��ولل  وويیبق��ى   

 ٠۰٥(أأفاددتت  ووززيیرةة  االتض�امن  وواالم�رأأةة  ووااألس�رةة  وواالتنميی�ة  ااالجتماعيی�ة  بت�ارريیخ   ٢۲٠۰١۱١۱االحكومة  االتي  يیقرهھھھا  ددستورر  

منص��ب  م��ن  ب��يین   ٢۲٧۷ف�ي  االمئ��ة  ( ١۱٢۲  ل��م  تتج��اووزز  أأنن  نس��بة  االنس��اء  االمعيین��اتت  ف�ي  هھھھ��ذهه  االمناص��ب ٢۲٠۰١۱٣۳يیوليی�وزز  

 لمئة  لنيیل  هھھھذهه  االمناصب).في  اا ١۱٠۰)٬،  من  بيین  ترشيیحاتت  نسائيیة  بلغت  نسبتهھا  فقط  ٢۲٤٥

هھا  جميیع  االقطاعاتت  ٬،بما  فيیهھا  تلك  االتي  كانت  حكراا  عل�ى  ربيیة  تقدما  ملموسا  بدخوللقد  أأحرززتت  االمرااةة  االمغ

من  االقاض�يیاتت   ٪٢۲٠۰من  االموظظفاتت  ٬، ٪٣۳٣۳االرجل٬،  وومساهھھھمتهھن  االفعالة  في  مختلف  االقطاعاتت٬،حيیث  تشكل  االمرأأةة  

م��ن  ٪٣۳٨۸٫٧۷م��ن  االطبيیب��اتت  ٬،ووأأززيی��د  م��ن  ٪٬٢۲٤٫٦،ووم��ن  االموثق��اتت   ٪٣۳٨۸٫٨۸م��ن  االمحاميی��اتت٬،وو ٪٬٣۳٠۰،ووأأكث��ر  م��ن  

 ١۱٢۲٥ططبيیباتت  أأسنانن. ٪٣۳١۱٫٣۳االصيیدالنيیاتت٬،وو

 

  مرأأةة  في  االسلك  االقضائي:تمثيیل  اال  :ثالثا

 %  من  االنيیابة  االعامة.١۱١۱%  من  االقضاةة  وو٢۲١۱مم.    أأيي  ٢۲٠۰١۱٠۰%  من  االجسم  االقضائي  في  عامم  ٢۲٠۰كانت  االمرأأةة  تمثل  

 ١۱١۱١۱ة    االتي  أأنشئت  أأثر  تعديیل  االدستورر  ووإإددررااج  االم�اددةة  االجمعيیة    االمغربيیة  للمرأأةة  االقاضيی قالت   ٢۲٠۰١۱١۱في  يینايیر  وو

وواالتي  تسمح  للقضاةة  بإنشاء  جمعيیاتت  أأنهھا  سترفع  مقترحاتت  إإلى  االمحكم�ة  االعليی�ا  لتحس�يین  تمثيی�ل  االم�رأأةة  ف�ي  االس�لك  

 ليیا  وواالتي  يیحتكرهھھھا  االرجالل  حاليیا.االقضائي  ووتمكيینهھا  من  االوصولل  إإلى  مرااكز  االمسؤووليیة  االع

  لسلطة  االتنفيیذيیة:ةة  في  ااأأتمثيیل  االمر  :رراابعا  

ث�ر  اانتخاب�اتت  أأ(االتجربة  االحاليیة  االتي  يیقوددهھھھا  حزبب  االعداال�ة  وواالتنميی�ة  ق�د  ش�كلت  ف�ي  االتش�كيیلة  االحكوميی�ة  ااالوول�ى  إإنن  

االمرأأةة  إإال  ب�وززااررةة  ووااح�دةة  م�ن  ح�زبب  االعداال�ة  وواالتنميی�ة  بالمقاررن�ة   ترااجعا    ملحوظظا  حيیث  لم  تمثلأأظظهھرتت  )  ٢۲٠۰١۱١۱

 .١۱٩۹٩۹٦ووكانن  ذذلك  في  ظظل  ددستورر  ووززيیرااتت  ,   سبع   ااتت  فيیهھا  إإي  االتي  بلغ  عددد  االوززيیرمع  حكومة  عباسس  االفاس

ساء  لالس�توززاارر  كونن  ااألحزاابب  االمشكلة  للتحالف  االحكومي  لم  تتقدمم  بمرشحاتت  نوويیرجع  االسبب  االرئيیسي  في  ذذلك    

 ااستمراارر  تأثيیر  ااألنماطط  االثقافيیة  للذكوررةة  ووااألنوثة  ددااخل  هھھھذهه  ااألحزاابب  على  ااختالفف   نتيیجة  

بيین  أأططرهھھھ�ا  ووقيیادديیيیهھ�ا  م�ن  ااج�ل  االظف�ر    موقعاتهھا  االسيیاسيیة٬،  ووكذاا  بفعل  االمنافسة  االقويیةمرجعيیاتهھا  ااإليیديیولوجيیة  ووت

ل�يیس  غربيی�ا    بمقعد  ووززاارريي  على  حسابب  مباددئ  االكفاءةة  ووااالستحقاق  وواالتميیيیز  اااليیجابي  تج�اهه  االنس�اء.  ووهھھھ�ذاا  ااألم�ر

االول�وج  إإل�ى  االموااق�ع  عن  بنيیة  ووثقافة  ااألحزاابب  االسيیاس�يیة  االمغربيی�ة  االت�ي  تظ�ل  ذذكورريی�ة٬،  حيی�ث  تهھم�يیش  االم�رأأةة  ف�ي  

                                                           
 م.٢٠٠٤تونس ,,  املعهد العريب حلقوق اإلنسان,  ٤٢١راجع دامية بنخويا, دراسة ميدانية واقع املشاركة السياسية للمرأة املغربية,ص  ١٢٥
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االسيیاسيیة  سوااء  عل�ى  مس�توىى  االقيی�اددااتت  (أأمن�اء  ااألح�زاابب  وواالنقاب�اتت  غ�البيیتهھم  ذك�ورر  باس�تثناء  االح�زبب  ااالش�ترااكي  

 االموحد  وونقابة  االباططروونا  )  أأوو  على  مستوىى  االقوااعد٬،  حيیث  يینظر  إإلى  االمرأأةة  كقوةة  اانتخابيیة  ال  غيیر.

س�تة  ك  ض�عف  االتمثيیليی�ة٬،  إإذ  خص�هھن  بح�اوولل  ت�داارر ٢۲٠۰١۱٣۳أأكت�وبر   ١۱٠۰لكن  االتعديیل  االحكومي  االذيي  جرىى  بتارريیخ   

رربطن�اهه  باالررتف�اع  االمماث�ل  اال�ذيي  حص�ل  ف�ي    مقاعد  (ووززيیرتيین  ووأأرربع  ووززيیرااتت  منتدباتت)٬،  لك�ن  هھھھ�ذاا  ااالررتف�اع  إإذاا

 متوااضعا.  فإننا  نجدهه  ٣۳٩۹  إإلى ٣۳١۱عددد  ووززررااء  االحكومة  وواالذيي  ااررتفع  من  

أأةة  سوااء  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  أأوو  االعام�ة  ال  ترق�ى  فإنن  تمثيیليیة  االمر ووبالرغم  من  توااجدهھھھا  في  مرااكز  االقراارر٬،

 ١۱٢۲٦إإلى  االمستوىى  االذيي  يیجب  أأنن  تكونن  عليیهھ٬،باعتبارر  مستوىى  مشارركة  االمرأأةة.

نن  االدستورر  االجديید  وواالقواانيین  وواالتداابيیر  االمتخذةة  في  االسنوااتت  ااالخيی�رةة  ق�د  س�اهھھھمت  ف�ي  ااررتف�اع  حج�م  إإمجمل  االقولل٬،  

بس��بب  ااس�تمراارر  مفاعيی��ل    ر  ك��اف  للوص�ولل  اال��ى  االمناص�فةووووثيی�رةة  االمش��ارركة  االسيیاس�يیة  للنس��اء؛  لكن�هھ  ااررتف��اع  غيی�

 نذكر  منهھا:  االعديید  من  االعقباتت

تغليی��ب  االمقاررب��ة  االكميی��ة  عل��ى  حس��ابب  االنوعيی��ة٬،  ال  يیعط��ي  ص��وررةة  حقيیقيی��ة  ع��ن  مش��ارركة  االنس��اء  ف��ي  االسيیاس��ة   -

لجان�ب  وواالمجتمع٬،  وواالذيي  بمقتض�اهھھھا  تق�اس  االمش�ارركة  فق�ط  بالع�ددد  وواالنس�ب  االمئويی�ة  االمحص�ل  عليیهھ�ا٬،  م�ع  إإهھھھم�الل  اا

تط�ورر    االكيیفي  االمتجسد  في  االمرددوودديیة  وواالقيیمة  االمجتمعيیة  االمضافة٬،  وواالت�ي  يیمك�ن  قيیاس�هھا  م�ن  خ�اللل  معرف�ة  م�دىى

ااألنماطط  االثقافيی�ة  االس�ائدةة  ح�ولل  ددوورر  االم�رأأةة  ف�ي  االحيی�اةة  االعام�ة٬،  ووم�دىى  حض�ورر  اال�وعي  االمس�اووااتي  ل�دىى  االنس�اء؛  وو  

فق�د  أأبان�ت  بع�ض  تج�ارربب  … ااألجهھ�زةة  االتقريیريی�ةاالحريیة  االتي  تتمتعن  بهھا  في  ااتخاذ  االق�رااررااتت  عل�ى  ص�عيید    مدىى

االتسيیيیر  االجماعي  عل�ى  س�بيیل  االمث�الل  أأنن  االنس�اء  ال  يیلج�ئ  إإل�يیهھن  إإال  كوررق�ة  اانتخابيی�ة  ووف�ي  فت�رااتت  االتص�ويیت  عل�ى  

 االحسابب  ااإلدداارريي  أأوو  االميیزاانيیة  أأوو  تشكيیل  بعض  االلجانن٬،  بيینما  عمليیا  ال  يیشارركن  في  صيیاغة  االمشارريیع  وواالبراامج.

… تت  االثقاف��ة  االذكورريی��ة  ووتم��ثالتت  االتنش��ئة  االتميیيیزيی��ة  وواالتقس��يیم  االجنس��ي  االتقليی��ديي  للعم��لااس��تمراارر  مفع��ولل  مق��وال -

تعتبر  االمرأأةة  غيیر  مؤهھھھلة  فيیزيیولوجيیا  للمشارركة  في  االحيیاةة  االعامة  ووللعمل  االسيیاس�ي  وولول�وج  مرااك�ز  االق�راارر    ووكلهھا

عب�ر  مسلس�ل  االتنش�ئة   وومشاططرةة  االنساء  ذااتهھن  لهھذهه  االمقوالتت  بفعل  عواامل  االتشريیب  وواالترسيیخ  االتي  يیخض�عن  لهھ�ا

 ااالجتماعيیة.

عدم  تجانس  فئة  االنساء  حيی�ث  أأنهھ�ن  ال  يیش�كلن  ش�ريیحة  ااجتماعيی�ة  موح�دةة  س�وااء  عل�ى  االص�عيید  االسوس�يیولوجي  أأوو  -

ااإليیديیولوجي.  فإيیديیولوجيیا  نجدهھھھن  منقسماتت  حسب  االتجوهھھھاتت  االسيیاسيیة  االمتوااج�دةة  ف�ي  االس�احة:  إإنن  أأغلبيی�ة  االنس�اء  
                                                           

 م.٢٠١١قات وسبل التجاوز, اجمللة العربية للعلوم السياسية, عدد يناير كانون الثاين راجع حممد بنهالل,املشاركة السياسية للمرأة يف  املغرب بيىن املعو  ١٢٦
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٬،  بيینم�ا  يیبق�ى  ااالنتم�اء  إل�ى  االيیس�ارر  …)س�تقالل٬،  ح�زبب  االعداال�ة  وواالتنميی�ةمناصرااتت  للتيیاررااتت  االمحافظة  (  حزبب  ااال

غلب  االمكتسباتت  االتي  حققتهھا  االمرةة  االمغربيیة  أأنن  أأضعيیفا  من  االناحيیة  االعددديیة٬،  لكنهھ  مؤثر  من  االناحيیة  االكيیفيیة؛  حيیث  

يی��ة  اتت  االمدنف�ي  مج�ال  االحق�وق  وواالمس�اووااةة  ووع��دم  االتميیيی�ز  وواالمش�ارركة  كان�ت  نتاج�ا  الس��تجابة  االدوول�ة  لمطال�ب  االهھيیئ�

  وولتنظيیمانن  االنسائيیة  االيیسارريیة.

تظل  ااألغلبيیة  االصامتة  من  االنساء  غيی�ر  معنيی�ة  بقض�ايیا  االمش�ارركة٬،  ووتبق�ى  االحرك�ة  االنس�ائيیة  غيی�ر      ووسوسيیولوجيیا  

متجذررةة  في  االنسيیج  االمجتمعي  وو  منعزلة  عن  جماهيیر  االنساء  خاصة  االقروويیة٬،  ااألمر  االذي  يیزيید  من  عمق  ااإلقص�اء  

لمزددووجة  م�ن  ثق�ل  االتقاليی�د  ااألبويی�ة  ووااس�تفحال  مظ�اهر  ووااألميی�ة  وواالفق�ر  ووض�عف  مس�تويیاتت  وواالهھامشيیة  وومعاناتهھن  اا

  االتمدررسس.
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  االراابع  عشر  االفصل

  ةة  في  تونسأأللمر  االتمكيین  االسيیاسي

 

  تمهھيید:

يي  أأعلن  تعتبر  تونس  من  أأكثر  االبلداانن  االعربيیة  االتي  نظمت  حقوقق  االنساء  ووااعترفت  بهھا  منذ  بداايیة  ااالستقاللل  االذ

 مم.١۱٩۹٥٦ااذذاارر   ٢۲٠۰في  

أأبب   ١۱٣۳مم  .أأوولل  ق��انونن  لتنظ��يیم  االعائل��ة  وولتنظ��يیم  حق��وقق  االنس��اء  ددااخ��ل  االعائل��ة  ف��ي  ١۱٩۹٥٦فق��د  ظهھ��ر  من��ذ  س��نة  

ا  ززاالت  االنساء  متمسكة  بهھا  ألنهھا  أألغت  تعددد  االزووجاتت  مووهھھھي  مجلة   ,مم  مع  إإصداارر  مجلة  ااألحواالل  االشخصيیة١۱٩۹٥٦

ل�ب  االط�القق  س�وااء  ك�انن  ذذل�ك  بالترااض�ي  أأوو  بطل�ب  م�ن  أأح�د  ووقننت  االطالقق  معترفة  للنس�اء  ب�الحقوقق  نفس�هھا  ف�ي  ط

االزووجيین  أأوو  عند  ووجودد  ضررر.  كما  أألغت  قاعدةة  االجبر  ووأأعطت  للنساء  االحقوقق  نفسهھا  في  االمواافقة  االحرةة  االمباشرةة  

 وواالشخصيیة  على  االزووااجج.

ووف�ي  االس��يیاقق  نفس�هھ  ظهھ��رتت  ع��دةة  نص�وص  قانونيی��ة  لت�دعيیم  هھھھ��ذهه  االحق��وقق  ددااخ�ل  االعائل��ة  مث�ل  االق��انونن  االخ��اص  

لواليیة  وواالتبني  وواالقانونن  االمتعلق  بتوحيید  االنظامم  االقضائي  االذيي  أألغى  االمح�اكم  االديینيی�ة  ووأأس�ند  لمح�اكم  االح�ق  االع�امم  با

أأيي  االمحاكم  االمدنيیة  ااختصاص  االنظر  في  كل  االقضايیا  بما  فيیهھا  االقضايیا  االمتعلقة  باألسرةة  وواالق�انونن  االخ�اص  بتنظ�يیم  

ت�وبب  االمس�جل  حس�ب  االقوااع�د  االقانونيی�ة  وومك�ن  اال�زووجيین  االحالة  االمدنيیة  االذيي  عوضض  االزووااجج  االعرفي  بالزووااجج  االمك

 من  االحق  في  إإبراامم  عقد  االزووااجج  أأمامم  ضابط  للحالة  االمدنيیة  بحضورر  شاهھھھديین  من  أأهھھھل  االثقة.

كذلك  جاءتت  االنصوص  االمكملة  لـمجلة  (ااألحواالل  االشخص�يیة)  لالعت�رااف  للنس�اء  ب�الحق  ف�ي  االتعل�يیم  االمج�اني  

مم  ووس�نة  ١۱٩۹٥٦ق�وقق  ااإلنجابيی�ة  بم�ا  فيیهھ�ا  ح�ق  ااإلجهھ�اضض  س�نة  مم  وواالح١۱٩۹٦٦وواالح�ق  ف�ي  االعم�ل  س�نة   مم١۱٩۹٥٨۸س�نة  

مم.  إإضافة  إإلى  االنصوص  االمحليیة  االتي  ووضعتهھا  االدوولة  االتونسيیة  فقد  صاددقت  على  مجموعة  م�ن  ااالتفاقيی�اتت  ١۱٩۹٧۷٣۳

االدووليیة  االتي  تخص  حقوقق  ااإلنسانن  للنساء  نذكر  منهھا  ااالتفاقيیة  بشأنن  االحق�وقق  االسيیاس�يیة  للنس�اء  ووااالتفاقيی�ة  االخاص�ة  

 مرأأةة  االمتزووجة  ووااالتفاقيیة  االمتعلقة  بالمواافقة  على  االزووااجج  ووبإبراامم  عقودد  االزووااجج  ووبتسجيیل  عقودد  االزووااجج.بجنسيیة  اال

مما ال شك فيیهھ لعبت كل هھھھذهه االتشريیعاتت االمحليیة وواالدووليیة ددووررااً هھھھام�اً ف�ي تغيیيی�ر االنظ�امم ااألب�ويي االس�ائد ووف�ي 

تعل�يیم  إإذذ  تفيی�د  ااإلحص�ائيیاتت  االص�اددررةة  س�نة  االحد  م�ن  االتميیيی�ز  االمس�لط  عل�ى  االنس�اء  بم�ا  أأنهھ�ا  ش�جعت  االنس�اء  عل�ى  اال

 %  في  االحضر.٧۷٣۳،٬٦%  في  االريیف  ٤٦،٬٦مم٬،  أأنن  نسبة  االنساء  االمتعلماتت  ووصل  إإلى  ٢۲٠۰٠۰٠۰
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بيینما  كانت   مم٢۲٠۰٠۰٤%  للرجالل  سنة  ٨۸،٬١۱٤%  بالنسبة  للنساء  مقابل  ٣۳١۱،٬٨۸أأما  نسبة  ااألميیة  فقد  اانخفضت  إإلى   

 للرجالل. %٧۷٤,٥%  للنساء      وو٩۹٦مم٬،  وومع  بداايیة  ااالستقاللل  إإلى  ١۱٩۹٥٦تصل  سنة  

 
حق�وق  االسيیاس�يیة  ك�ل  االببص�فة  االناخب�ة  وو عت�أأص�بحت  االنس�اء  تتم مم١۱٩۹٥٩۹وومنذ  إإصداارر  االدستورر  االتونسي  في    

 ووكذلك  في  تأس�يیس  االجمعيی�اتت    وواالحكوميیة  تشارركك  في  االعمل  االسيیاسي  ووفي  االوظظيیفة  االتشريیعيیة  كما  بدأأ  بإمكانهھا  أأنن  

بع�د  س�تة  أأش�هھر  م�ن  االدس�تورر  ل�م  يیمن�ع  االنس�اء  م�ن  مم٬،  ١۱٩۹٥٩۹بما  أأنن  االقانونن  االخاص  بالجمعيیاتت  وواالذيي  ظظهھر  س�نة  

 االتمتع  بحريیة  تكويین  االجمعيیاتت.  

  

  برلمانن:ددخولل  االنساء  إإلى  اال  

 ح�زبباالمكان�ة  تدعيیم  دخولل  مع  هھھھذاا  اال تزاامنبدأأتت  االنساء  يیماررسن  حقوقهھن  االسيیاسيیة  بالدخولل  إإلى  االبرلمانن  وو

 .ش  االمعاررضة  ووبوااددرر  ااحتكارر  االسلطةيیووتهھم )االدستورر االحاكم  ووهھھھو  (حزبب
 

ووساعدتت  ططريیقة  ااالقت�رااعع٬،  ااقت�رااعع   في  ذذلك  االوقت  شارركت  االنساء  في  ااالنتخاباتت  عن  ططريیق  االحزبب  االحاكم

االح�زبب  وومختل�ف  االمنظم�اتت  االموااليی�ة  ل�هھ  ووخاص�ة  (ااالتح�ادد  االنس�ائي  بالقائمة  في  ددووررةة  ووااحدةة٬،  على  ف�وز  قائم�اتت  

في  االجبهھ�ة  االوططنيی�ة   مم١۱٩۹٥٩۹لمانيیة  سنة  تأسيیسهھ  ووعند  تنظيیم  أأوولل  اانتخاباتت  بر منذ اانخرطط٬،للمرأأةة  االتونسيیة)  االذيي  

االتي  ااتحدتت  مع�هھ  عن�د  اانتخ�ابب   نفسهھا االتي  تكونت  من  االحزبب  االدستورريي  وواالمنظماتت  االموااليیة  لهھ  ووهھھھي  االمنظماتت

 تحادد  االوططني  للمرأأةة  االتونسيیة.  أأعضاء  االمجلس  االقومي  االتأسيیسي  إإضافة  إإلى  ااال

ع�اث  االتعددديی�ة  االحزبيی�ة  االمحتش�مة  وواالتمثيی�ل  مم  حيیث  شاهھھھدنا  اانب١۱٩۹٨۸١۱ووقد  توااصل  االوضع  على  حالهھ  إإلى  عامم  

 هھاالنس�اء االم�ّدعماتت م�ن قبل�االتعددديي  االمقيید.  لكن  بقي  االتمثيیل  االنسائي  مخصص  إإل�ى  عض�وااتت  االح�زبب  االح�اكم  أأوو  

تح�ادد  اال�وططني  للم�رأأةة  االتونس�يیة  االف�وز  ف�ي  ااالنتخاب�اتت.  وول�م  أأوو  غيی�ر  منخرطط�ة  ف�ي  ااال هھوولم  تتمكن  أأيي  اامرأأةة  خاررج

تغيیيی�ر  نظ�امم  وومم  ١۱٩۹٩۹٣۳مم  ووبعد  أأنن  ت�م  تع�ديیل  االق�انونن  ااالنتخ�ابي  س�نة  ١۱٩۹٩۹٤سبة  اانتخاباتت  إإال  بمنا تتغيیّر ااألووضاعع

يیق�ومم  عل�ى   من  ااقترااعع  باألغلبيی�ة  إإل�ى  ااقت�رااعع  مخ�تلط  أأيي  ااقت�رااعع  عل�ى  االقائم�اتت  م�ع  إإددخ�الل  تمثيی�ل  نس�بيااالقترااعع  

 محافظة  هھھھيیمنة  االحزبب  االحاكم  ووعلى  ددخولل  محتشم  للمعاررضة.

 

لتص�ويیت  عل�ى  االقائم�اتت  ف�ي  ددووررةة  ووااح�دةة  عل�ى  مس�توىى  اال�دوواائر  م�ع  تغليی�ب  يیتمثل  هھھھذاا  االنظامم  من  جهھة  في  اا 

 ً ىى  يیقتضي  خرعلى  عدمم  ااإلضراارر  بوضع  ااألحزاابب  االكبيیرةة  أأيي  االحزبب  االحاكم.  وومن  جهھة  أأ قاعدةة ااألغلبيیة حرصا

عل�ى   حض�وررهھھھذاا  االنظامم  إإددخالل  جانب  من  االنسبيیة  على  االمستوىى  اال�وططني  حت�ى  ت�تمكن  أأح�زاابب  االمعاررض�ة  م�ن  اال
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رلمانيیة  ووذذلك  بعد  ض�بط  قاس�م  اانتخ�ابي  ووجم�ع  ااألص�وااتت  االمص�ّرحح  بهھ�ا  وواالت�ي  ل�م  ت�تمكن  ب�الفوزز  عل�ى  االساحة  االب

  مستوىى  االدوواائر  ووبقسمتهھا  على  عددد  االمقاعد  االتي  سيیتم  توززيیعهھا  على  االمستوىى  االوططني.  

  

تح��ادد  من�ذ  ذذل�ك  االوق��ت  ووبع�د  ددخ�ولل  االمعاررض��ة  إل�ى  االبرلم�انن  أأص��بح  بإمك�انن  االنس�اء  غيی��ر  االمنظم�اتت  ف�ي  ااال  

وططني  للم��رأأةة  االتونس��يیة  أأوو  غيی��ر  االمنتميی��اتت  إل��ى  االح��زبب  االح��اكم  اال��دخولل  إل��ى  االبرلم��انن.  ووهھھھ��ذاا  م��ا  ووق��ع  بالنس��بة  اال��

وواالتي  شهھدتت  ف�وزز  مرش�حة  ع�ن  ح�زبب  االوح�دةة    مم١۱٩۹٩۹٦لالنتخاباتت  االتشريیعيیة  االجزئيیة  االتي  اانتظمت  في  دديیسمبر  

مع��اررض  قريی��ب  م��ن    (ح��زبب  تح��ادد  اال��ديیمقرااططي  االوح��دوويحيی��ث  ف��اززتت  مرش��حة  م��ن  ااال  مم١۱٩۹٩۹٩۹االش��عبيیة  ووس��نة  

  .االسلطة)

من  االمعاررض�ة  أأي  نائب�ة  م�ن  حرك�ة  اال�ديیمقرااططيیيین    ٤)  نجد  ٤٢۲مم٬،  وومن  جملة  االنائباتت  (٢۲٠۰٠۰٤منذ  اانتخاباتت  

  ااالشترااكيیيین  وونائبتيین  من  حزبب  االوحدةة  االشعبيیة  وونائبة  من  ااالتحادد  االديیمقرااططي  االتقدمي.

  

  ةة  االى  االحكومة:أأددخولل  االمر

مم  ح�يین  ع�يین  ررئ�يیس  االجمهھورريی�ة  ووززيی�رةة  مكلف�ة  ب�وززااررةة  االم�رأأةة  ١۱٩۹٨۸٣۳  لم  تدخل  االنساء  إل�ى  االحكوم�ة  إال  س�نة

سنوااتت  ووكانت  مرتبطة  بش�خص  اال�وززيیرةة  إذذ  ت�م  ح�ذف  هھھھ�ذهه  اال�وززااررةة    ٣۳وواالعائلة  لكن  لم  تدمم  هھھھذهه  االوززااررةة  أأكثر  من  

  ١۱٢۲٧۷مم.١۱٩۹٨۸٦بعد  أأنن  عزلت  االوززيیرةة  االمكلفة  بهھا  سنة  

مرتبط�ة  بالعائل�ة  ث�م  اانض�م  إليیهھ�ا  من�ذ  مم٬،  ت�م  م�ن  جديی�د  إح�دااث  ووززااررةة  االعائل�ة  وواالم�رأأةة  ووبقيی�ت  ١۱٩۹٩۹٣۳منذ  سنة  

  مم  قطاعع  االطفولة.٢۲٠۰٠۰١۱

عض��واا ً ف��ي    ٤٧۷نس��اء  م��ن  ب��يین    ٧۷مم٬،  نج��د  ٢۲٠۰٠۰٤مم  ووبع��د  آآخ��ر  تح��ويیر  ووززاارري  ت��م  ف��ي  ن��وفمبر  ٢۲٠۰٠۰٤وومن��ذ  

  االحكومة  ووهھھھن:

  كاتبة  االدوولة  االمكلفة  بالعالقاتت  مع  ددوولل  أأمريیكا  ووآآسيیا  لدىى  ووززااررةة  االشؤوونن  االخاررجيیة.  -

  عالميیة  لدىى  ووززااررةة  االتكنولوجيیاتت  ووااالتصالل.كاتبة  االدوولة  االمكلفة  باإل  -

  ووززيیرةة  االتجهھيیز  ووااإلسكانن  وواالتهھيیئة  االتراابيیة.  -

  ووززيیرةة  شؤوونن  االمرأأةة  وواالعائلة  وواالطفولة  وواالشيیخوخة.  -

                                                           
 م.٢٠٠٦راجع سنيم بن عبد اهللا, مشاركة املرأة يف احلكم احمللي يف تونس  ,منشورات مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث, تونس   ١٢٧

وما بعدها, رسالة ماجستري, جامعـة وهـران,  ١٢٢,ص ٢٠٠٤زائر وتونس منذ االستقالل حىت عام راجع أيضا سهام بن رحو, املشاركة السياسية للمرأة يف اجل
 .م٢٠٠٧اجلزائر, 
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 كاتبة  االدوولة  االمكلفة  بالطفولة  وواالشيیوخخ  لدىى  ووززيیرةة  االمرأأةة  وواالعائلة  وواالطفولة  وواالشيیخوخة. -

اعي  لدىى  ووززيیر  االشؤوونن  ااالجتماعيیة  وواالتضامن  وواالتونسيیيین  في  كاتبة  االدوولة  االمكلفة  بالنهھوضض  ااالجتم -

 االخاررجج.

 كاتبة  االدوولة  االمكلفة  بالمؤسساتت  ااالستشفائيیة  لدىى  ووززااررةة  االصحة  االعموميیة. -

 

أأما  على  مستوىى  االوالةة  أأي  ممثلي  االدوولة  عل�ى  االمس�توىى  االجهھ�وي  فق�د  بقيی�ت  االنس�اء  غيی�ر  موج�ودةة  ب�ل  كان�ت  

مم  ح�يین  ررف�ع  ااالس�تثناء  تج�اههھن  ووس�مح  لهھ�ن  بت�ولي  ه�ذه  ١۱٩۹٧۷٥ح�د  س�نة  محروومة  م�ن  مماررس�ة  ه�ذه  االخط�ة  إل�ى  

 االمهھمة.  

 

-٢۲٠۰٠۰٠۰%  للم�دةة  االمترااووح�ة  ب�يین  س�نتي  ٢۲٠۰،٬٦ووعلى  مستوىى  االمج�الس  االبلديی�ة  ف�إنن  نس�بة  االنس�اء  ال  تج�اووزز  

 %  مساعدااتت  أأووليیاتت.١۱،٬٩۹ررئيیساتت  بلديیاتت  وو ٦،٬١۱٪مم  من  بيینهھن  ٢۲٠۰٠۰٥

 

  يیيین  االتاليیيین:لى  االمبحثإإاالفصل  هھھھذاا    وويیقسم  
 

  .ةة    في  تونسأأاالمبحث  ااالوولل  :  االمرتكزااتت  االقانونيیة    للتمكيین    االسيیاسيیة  للمر

  .االمبحث  االثاني:  االوااقع  االعملي
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  االمبحث  ااالوولل

  ةة    في  تونسأأللمر  االسيیاسي  االمرتكزااتت  االقانونيیة    للتمكيین  

  

  في  االدستورر  االتونسي::  ووالأأ
  

يینايیرر/كانوونن  االثاني٬،  عل�ى    ٢۲٧۷مم.٬،  وواالذذيي  تمتت  االمصاددقة  عليیهھ  في  ٢۲٠۰١۱٤رر  االتوونسي  االجدديیدد  االعامم  يیحتوويي  االددستوو

نن  :االمووااططنوونن  وواالمووااططناتت  متساوووونن  في  االحقووقق  أأعلى  ٢۲١۱فاكدد  االفصلل  ضماناتت  قوويیة  لحقووقق  االمررأأةة  بشكلل  عامم  

ططناتت  االحقووقق  وواالحرريیاتت  مامم  االقانوونن  منن  غيیرر  تميیيیزز,  ووتضمنن  االددوولة  للمووااططنيینن  وواالمووااأأوواالووااجباتت  ,  ووهھھھمم  سووااء  

  .االفرردديیة  وواالعامة  ,  ووتهھنىء  لهھمم  االعيیشش  االكرريیمم

نن:حق��وقق  ااالنتخ��اب  ووااالقت��رااع  وواالترش��ح  مض��مونة  طب��ق  م��ا  يیض��بطه  أأم��ن  االدس��تورر  عل��ى   ٣۳٤ا  ن��ص  االفص��ل  كم��

 ١۱٢۲٨۸االقانونن,  ووتعمل  االدوولة  على  ضمانن  تمثيیليیة  االمرااةة  في  االمجالس  االمنتخبة.

اال�ذيي  يی�نص  عل�ى  أأنن   ٤٦بوجه  خاص،  بما  في  ذلك  االفص�ل  ةة  أأاسي  للمرهھھھميیة  االتمكيین  االسيیأأكد  االدستورر  على  أأكما  

"تلتزم  االدوول�ة  بحمايی�ة  االحق�وقق  االمكتس�بة  للم�رأأةة  ووتعم�ل  عل�ى  ددعمهھ�ا  ووتطويیرهھھھ�ا"  ووتض�من  "تك�افؤ  االف�رص  ب�يین  

االرجل  وواالمرأأةة  في  تحمل  مختل�ف  االمس�ؤووليیات  ووف�ي  جميی�ع  االمج�االت".  ووهھھھ�ذاا  م�ا  جع�ل  ت�ونس  ووااح�دةة  م�ن  اال�دوولل  

قق ااألووس�ط ووش�مالل أأفريیقيی�ا االت�ي لهھ�ا حك�م ددس�تورريي يیُلزمهھ�ا بالعم�ل عل�ى تحقيی�ق االتناص�ف ب�يین االقالئل  في  االش�ر

 االجنسيین  في  االمجالس  االمنتخبة.
 

 

 

 

 

  

                                                           
 م.٢٠٠٤سناء بنت عاشور, دراسة ميدانية بعنوان املشاركة السياسية للمرأة يف تونس,املعهد العريب حلقوق االنسان , تونس,  راجع  ١٢٨

 م.٢٠١٥, مركز القدس للدراسات السياسية, عمان, األردن, ١٣٧دستور والتشريعات التونسية, ص راجع أيضا ملياء مروغي, املرأة يف ال
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١۱٧۷٦ 
 

  االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا

  قانونن  ااالنتخاباتت  االتونسي: -١۱

  بالنسبة  االى  االمقعد  االنيیابي:

يیع�د  ن�هھ  أأسيیاسيیة  كناخبة  ف�نص  عل�ى  ةة  في  االحيیاةة  االأأمشارركة  االمرعلى  من  االقانونن  ااالنتخابي   ٥كد  االفصل  أأ

ناخبا كل تونسيیّة ووتونسي مرسم في سجل االناخبيین٬، بلغ ثماني عشرةة سنة كاملة ف�ي االيی�ومم االس�ابق لالقت�رااعع٬، 

 ١۱٢۲٩۹.وومتمتّع بحقوقهھ االمدنيیّة وواالسيیاسيیّة

 ووغيیر مشمولل بأيّي صوررةة من صورر االحرمانن االمنصوصص عليیهھا بهھذاا االقانونن.

النتخ�ابي  عل�ى  مش�ارركة  االم�رااةة  ف�ي  االحيی�اةة  االسيیاس�يیة  االتونس�يیة  كمرش�حة  من  االق�انونن  اا١۱٩۹كد  االفصل  أأكما  

 فنص  على  اانن  االترشح  لعضويیة  مجلس  نواابب  االشعب  حق  لكل:

 ،ناخبة  أأوو  ناخب  تونسي  االجنسيیة  منذ  عشر  سنوااتت  على  ااألقل٬ 

 ،بالغ من االعمر ثالثاً ووعشريین سنة كاملة على ااألقل في تارريیخ االترشح٬ 

 لحرمانن  االقانونيیة.غيیر  مشمولل  بأيي  صوررةة  من  صورر  اا 

  بالنسبة  االى  ررئيیس  االجمهھورريیة:

نن  :حق  لك�ل  أأمنهھ  على    ٤٠۰ كد  االفصلأةة  االتونسيیة    االترشح  لمنصب  االرئيیس  فأأسمح  االقانونن  ااالنتخابي  للمر

 ناخبة أأوو ناخب تونسي االجنسيیة منذ االوالددةة٬، دديینهھ ااإلسالمم االتّرشح لمنصب ررئيیس االجمهھورريیة.

حهھ أأنن يیكونن بالغا من االعمر خمساً ووثالثيین سنة على ااألقل. ووإإذذاا ك�انن وويیشترطط في االمتّرشح يیومم تقديیم تّرش

 حامال  لجنسيیة  غيیر  االجنسيیة  االتونسيیة  فإنهھ

 يیقدمم ضمن ملف تّرشحهھ تّعهھداا بالتخلي عن االجنسيیة ااألخرىى عند االتصريیح بانتخابهھ ررئيیسا للجمهھورريیة.

 

 
                                                           

   نعيمة مسينة, قانون الكوتا النسوية يف دول املغرب  العريب, الواقع واالشكاليات, مركز النور للدراسات,على املوقع االلكرتوين: راجع  ١٢٩
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١۱٧۷٧۷ 
 

بط  االنظامم  ااألساسي  االمتعلق  بض  ١۱٩۹٨۸٣۳دديیسمبر    ١۱٢۲االمؤررخخ  في  ١۱٩۹٨۸٣۳لسنة    ١۱١۱٢۲االقانونن  عددد   -٢۲

 االعامم  ألعواانن  االدوولة  وواالجماعاتت  االعموميیة  االمحليیة  وواالمؤسساتت  االعموميیة  ذذااتت  االصبغة  ااإلدداارريیة:

 

أأ  نن  مب��دأأمم  ووتعديیالت��هھ  عل��ى  ١۱٩۹٨۸٣۳لس��نة   ١۱٢۲٢۲م��ن  االق��انونن  ااالساس��ي  للع��امليین  ف��ي  ت��ونس  ررق��م   ١۱١۱ك��د  االفص��ل  أأ

تميیيیز  بيین  االجنسيین  ف�ي  تطبيی�ق  هھھھ�ذاا  االق�انونن  االمساووااةة  في  تولي  االوظظائف  االعامة  بيین  االمرااةة  وواالرجل  فنص  على    ال

 حكامم  االخاصة  االتي    تحتمهھا    ططبيیعة  االوظظائف  االتي  تتخذ  في  هھھھذاا  االصددد.باستثنا  ء  ااأل

 

  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة::  ثالثا

اانضمت  تونس  إإلى  س�ت  م�ن  ااتفاقيی�اتت  ااألم�م  االمتح�دةة  االرئيیس�يیة  االس�بع  االمعنيی�ة  بحق�وقق  ااإلنس�انن,  ووهھھھ�ي:  "االعهھ�داانن  

),  وو"ااتفاقيیة  ١۱٩۹٦٩۹نن  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة,  وواالحقوقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة"  (االدووليیانن  االخاصا

),  وو"ااتفاقيی��ة  االقض��اء  عل��ى  جميی��ع  أأش��كالل  االتميیيی��ز  ض��د  ١۱٩۹٦٧۷االقض��اء  عل��ى  جميی��ع  أأش��كالل  االتميیيی��ز  االعنص��ريي"  (

 .)١۱٩۹٨۸٥االمرأأةة"  (

:  "ااالتفاقيیت�انن  االمعنيیة  بحق�وقق  ااإلنس�انن  وومنهھ�الثماني  اانضمت  تونس  كذلك  إإلى  ااتفاقيیاتت  منظمة  االعمل  االدووليیة  ااكما  

)  االمعنيیتانن  ١۱٠۰٥)  وو(٢۲٩۹),  وو"ااالتفاقيیتانن  (١۱٩۹٥٧۷)  االمعنيیتانن  بحريیة  االتجمع  وواالمفاووضة  االجماعيیة"  (٩۹٨۸)  وو(٨۸٧۷(

)  االمعنيیت�انن  بالقض�اء  ١۱١۱١۱)  وو(١۱٠۰٠۰على  االتواالي),  وو"ااالتفاقيیتانن  ( ١۱٩۹٥٩۹,  ١۱٩۹٦٢۲بالسخرةة  وواالعمل  ااإلجبارريي"  (

 .على  االتواالي) ١۱٩۹٥٩۹,  ١۱٩۹٦٨۸لوظظائف"  (على  االتميیيیز  في  شغل  اا

(االق�انونن   ةةأأضد  االم�رشكالل  االتميیيیز  االبرووتوكولل  ااالختيیارريي  التفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأتونس  على   كما  ووقعت   

 ٧۷االم��ؤررخخ  ف��ي   ٢۲٠۰٠۰٨۸ لس��نة ٢۲٥٠۰٣۳ ع��دددووااألم��ر   ٢۲٠۰٠۰٨۸حزيیراانن/يیونيی��هھ   ٩۹خخ  ف��ي  االم��ؤرر ٢۲٠۰٠۰٨۸لس��نة   ٣۳٥ع��ددد

عن  لجنة  االقض�اء  عل�ى   ٢۲٠۰١۱٠۰تشريین  ااألوولل/أأكتوبر   ٢۲٢۲ررةة  بتارريیخ  تبعاً للتوصيیاتت االصاددوو).٢۲٠۰٠۰٨۸تموزز/يیوليیهھ  

جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة،  قطعت  تونس  مرحلة  جديیدةة،  باتخاذ  قراارر  س�حب  االتحفظ�اتت  ح�ولل  ااتفاقيی�ة  إإلغ�اء  

تش����ريین   ٢۲٤االم����ؤررخخ  ف����ي   ٢۲٠۰١۱١۱ لس����نة ١۱٠۰٣۳ك����ل  أأش����كالل  االتميیيی����ز  ض����د  االم����رأأةة  بمقتض����ى  االمرس����ومم  ع����ددد  

 .٢۲٠۰١۱١۱تشريین  االثاني/نوفمبر   ٢۲٨۸االمؤررخخ  في   ٢۲٠۰١۱١۱لسنة   ٤٢۲٦٠۰ددد  ووااألمر  ع ٢۲٠۰١۱١۱ااألوولل/أأكتوبر
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أأما  بالنسبة  للموااثيیق  ااإلقليیميیة،  فقد  وواافقت  تونس  على  "إإعالنن  االقاهرة  لحقوقق  ااإلنسانن  في  ااإلس�المم"  االص�ادرر  ع�ن  

 ,  ووهو  ووثيیقة  إإررشاديیة  ال  تحتاج  إإل�ى  تص�ديیق.  وووواافق�ت  ك�ذلك١۱٩۹٩۹٠۰مؤتمر  ووززررااء  خاررجيیة  االدوولل  ااإلسالميیة  عامم  

,  ٢۲٠۰٠۰٤على  "االميیثاقق  االعربي  لحق�وقق  ااإلنس�انن/االمعدلل",  اال�ذيي  ااعتمدت�هھ  االقم�ة  االعربيی�ة  ف�ي  ت�ونس  ف�ي  مايیو/أأيی�ارر  

لكنهھ��ا ل��م تص��دقق عليی��هھ ش��أنن معظ��م اال��دوولل االعربيی��ة. وواانض��مت أأيیض��اً إإل��ى "االميیث��اقق ااألفريیق��ي لحق��وقق ااإلنس��انن 

ألفريیق��ي  لحق��وقق  ااإلنس��انن  ).  ووص��ادقت  عل��ى  "االبرووتوك��ولل  ااالختيی��ارريي  االملح��ق  بالميیث��اقق  اا١۱٩۹٨۸٣۳وواالش��عوبب"(

 ).٢۲٠۰٠۰٤وواالشعوبب",  االذيي  يینص  على  تأسيیس  االمحكمة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب  (فبراايیر/شباطط  
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 االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

 
ةة  في  االبرلماننأأتمثيیل  االمر  :ووالأأ  

اسيیة  في  ت�ونس  من�ذ  ااس�تقاللها,  ووتع�د  ف�ي  ططليیع�ة  اال�دوولل  قضيیة  االمرأأةة  مكانة  مركزيیة  في  ااهھھھتمامم  االقيیاددةة  االسيی تحتلاا
لت�زمم  االتجم�ع  اال�ديیمقرااططي  االح�اكم  بتقديی�ـم  طبقة  لنظامم  االحصة  (االكوتا),  ففي  عهد  اال�رئيیس  محم�د  عل�ي  اااالعربيیة  االم

,  وواالمك�ونن  ٢۲٠۰٠۰٤)  اام�رأأةة  إإل�ى  االبرلم�انن  ع�امم  ٤٣۳%  من  مرشحيیهھ  من  االنسـاء,  ااألمـر  االذيي  أأددىى  إإلى  ووصولل  (٢۲٥
 .%٢۲٢۲٫٨۸,  ووبنسبة  تصل  إإلى  نحو) عضوااً ١۱٨۸٩۹من  (

 

%  من  االنساء  على  االق�واائم  ااالنتخابيی�ة  ,  ووف�ي  ٣۳٠۰ووكانن  حزبب  االتجمع  االدستورريي  االديیمقرااططي  قد  فرضض  حصة  من  
عض�اء  أأم�ن   ٢۲٧۷،٬٦يي  أأمقع�داا,   ٢۲١۱٤ص�ل  أأةة  م�ن  أأاام�ر ٥٩۹ت�م  اانتخ�ابب    ٢۲٠۰٠۰٩۹عقابب  ااالنتخاباتت  االتشريیعيیة  لع�اممأأ

 ١۱٣۳٠۰%.١۱٥،٬٢۲يي  أأمستشارراا,   ١۱١۱٢۲صل  أأمن   ةةأأاامر ١۱٧۷مجلس  االنواابب.  كما  ضم  مجلس  االمستشارريین  

 

ش�هدتت  فيیه�ا  ووض�عيیة  االم�رأأةة  ج�دال  ووااس�عا  ح�ولل  االحق�وقق  وواالحريی�اتت  بع�د  فق�د  مرحلة  م�ا  بع�د  االث�وررةة  االتونس�يیة  ما  أأ
لك�ن  ل�م  ذل�ك  يی�ثن  ع�زمم  ” ويیك�ايیاالتر“٬،  ووخاللل  فت�رةة  حك�م  ٢۲٠۰١۱١۱صعودد  ااألحزاابب  االديینيیة  للحكم  إإثر  اانتخاباتت  عامم  

لمن�ابر  االسيیاس�يیة  للحف�اظ  عل�ى  مجل�ة  ااألح�واالل  االشخص�يیة  ووتك�ريیس  االحق�وقق  نساء  تونس٬،  فقد  ووااصلن  االكفاح  ف�ي  اا
وواالمكتسباتت  وواالمطالبة  بالمساووااةة  تشريیعيیا  ووووااقعيیا  خاصة  في  مجالل  االمشارركة  االسيیاسيیة٬،  من  خ�اللل  االمطالب�ة  ب�أنن  

ع��ل  تك�ونن  االم�رأأةة  ف�ي  موااق�ع  االريی�اددةة  ف�ي  ااألح��زاابب  االسيیاس�يیة٬،  ووف�ي  ص�دااررةة  االقائم�اتت  ااالنتخابيی�ة٬،  ووأأنن  تم�اررس  االف
 االسيیاسي عبر تقلد مناصب وومسؤووليیاتت عليیا في االّدوولة.

قاع��دةة  االتناص��ف  وواالتن��اووبب  ف��ي   ٢۲٠۰١۱١۱نتيیج��ة  لتل��ك  االتحرك��اتت  تبن��ى  االمجل��س  اال��وططني  االتأسيیس��ي  ف��ي  م��ايیو  ع��امم  
االم�وااططنيین  وواالموااططن�اتت  متس�اوووونن  “االقائماتت ااالنتخابيیة٬، ووفي إإددررااجج فصل في بابب االحقوقق وواالحريیاتت يیقر ب�أنّن: 

ااجباتت٬،  ووهھھھم  سوااء  أأمامم  االقانونن  من  غيیر  تميیيی�ز.  تض�من  االدوول�ة  للم�وااططنيین  وواالموااططن�اتت  االحق�وقق  في  االحقوقق  وواالو
 ١۱٠۰االم�ؤررخ  ف�ي   ٢۲٠۰١۱١۱ لس�نة ٣۳٥(االمرس�ومم  ع�ددد   ”.وواالحريیاتت  االفردديیة  وواالعامة٬،  ووتهيیئ  له�م  أأس�بابب  االع�يیش  االك�ريیم

أأةة  لعض�ويیة  االمجل�س  االتأسيیس�ي  اام�ر ٥٩۹االمتعلق بانتخابب االمجلس اال�وططني االتأسيیس�ي). ووق�د ت�ّم اانتخ�ابب  ٢۲٠۰١۱١۱أأيیارر/مايیو  
 .%٢۲٧۷،٬٢۲عضوااً أأيي ما يیعاددلل نسبة   ٢۲١۱٧۷من  أأصل  

شارركت  االمرأأةة  االتونسيیة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  ووف�ي  االمرحل�ة  ااالنتخابيی�ة   ٢۲٠۰١۱١۱ووفي  أأوولل  اانتخاباتت  بعد  االثوررةة  سنة  
لقائم�اتت  فق�د  بالمئ�ة. أأم�اّ نس�بة االمترش�حاتت عل�ى اا ٤٦  بشكل  كبيیر٬،  ووقد  بلغت  نسبة  االنس�اء  االناخب�اتت  االمس�جالتت

                                                           
١٣٠  Combined fifth  and sixth  periodic reports of staties parties.Tunisia. ١۱٠۰/٧۷/٢۲٠۰١۱٠۰. CEDAW/C/TUN/٦ 
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بالمئ�ة  م�ن   ٢۲٧۷بالمئة. لكن ررغم تقارربب نسبة االمترشحاتت من االمترشحيین فإنّن االنساء شغلن فق�ط نس�بة  ٤٨۸بلغت  
 االمقاعد االبرلمانيیة أأيي في حدوودد االّربع.

ووررغم أأنهّھن ساهھھھمن بش�كل كبيی�ر ف�ي ص�يیاغة االدس�تورر االجديی�د لل�بالدد االتونس�يیة٬، ووررغ�م إإق�راارر مب�دأأ االمس�اووااةة ب�يین 
تلت��زمم  االدوول��ة  بحمايی��ة  االحق��وقق  االمكتس��بة  للم��رأأةة٬،  ووت��دعم  مكاس��بهھا  “ لدس��تورر٬،  وواال��نص  فيی��ه  عل��ى  أأنناالجنس��يین  ف��ي  اا

تكافؤ االف�رصص ب�يین االرج�ل وواالم�رأأةة ف�ي تحّم�ل مختل�ف االمس�ؤووليیّاتت “كما  تضمن  االدوولة  ”. ووتعمل  على  تطويیرهھھھا
االمطلوبب ووتحديیًداا في  ووفي  جميیع  االمجاالتت.  فقد  بقي  حضورر  االمرأأةة  االتونسيیة  في  االساحة  االسيیاسيیة  ددوونن  االمستوىى

 قواائم  االمترشحيین  لالنتخاباتت  االبرلمانيیة  االقاددمة.

بالمئ��ة٬،  فيیم��ا  بل��غ  ع��ددد   ٥٠۰بلغ��ت نس��بة االنّس��اء االمس��جالتت ف��ي ااالنتخاب��اتت أأكث��ر م��ن  ٢۲٠۰١۱٤فف��ي  اانتخاب��اتت  
 ٢۲٦فق�ط  م�نهھن  ترأأس�ن  قائم�اتت  اانتخابيی�ة٬،  كم�ا  ش�ارركت  تونس�يیة  ووااح�دةة  فق�ط   ١۱٢۲بالمئ�ة٬،   ٤٧۷االمترشحاتت  ح�واالي  

 ا  في  االسباقق  نحو  قصر  قرططاجج.مترشح

ووق��د  ددأأب��ت  ااألح��زاابب  الس��يیما  منهھ��ا  االحدااثيی��ة  عل��ى  االمطالب��ة  بمزيی��د  ددع��م  مكاس��ب  االم��رأأةة  ووحض��وررهھھھا  ف��ي  االس��احة  
االسيیاسيیة.  ووططلب  من  جميیع  تلك  ااألحزاابب  تطبيی�ق  جميی�ع  االوع�ودد  االت�ي  تغن�ت٬،  بم�ا  ف�ي  ذل�ك  إإق�راارر  مب�دأأ  االتناص�ف  

ااألم�ر  يیف�تح  أأب�واابب  تعزيی�ز  حظ�وظ  االم�رأأةة  ووووص�ولهھا  إإل�ى  مرااك�ز   خاللل تك�ويین االقائم�اتت ااالنتخابيی�ة٬، باعتب�ارر أأننّ 
 االقراارر.

بالمئة من االمسجليین في قواائم االناخبيین٬، إإال أأنهّھن ااستبعدنن من ررئاس�ة  ٤٧۷ووعلى االّرغم من أأنّن االنّساء يیمثلن نسبة 
هھا  لفائدةة  االعنصر  االقائماتت  ااالنتخابيیة  لتمثل  االنساء  فقط  نصف  االقواائم  ااالنتخابيیة٬،  وولكن  تحت  ررئاسة  تكونن  في  أأغلب

 االرجالي.

ح�ظ  يیال ٢۲٠۰١۱٤أأعل�ن  عنهھ�ا  خ�اللل  اانتخاب�اتت   فالمتابع  للترشحاتت  للعمليیة  ااالنتخابيیة  ووتحديید  االقواائم  ااالنتخابيیة  االت�ي
إإقص�اء  االم��رأأةة  االتونس��يیة  م��ن  االمعرك��ة  االسيیاس��يیة٬،  س��وااء  ل�دىى  ااألح��زاابب  االت��ي  ططالم��ا  ن��اددتت  بمب��دأأ  االمناص��فة  أأووتل��ك  

كة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  في  تونس  ال  ت�زاالل  عل�ى  عك�س  االتوقع�اتت.  ووعل�ى  اال�رغم  م�ن  المشاررف االراافضة  لتوااجد  االمرأأةة.
٬،  ووق��انونن  ااالنتخاب��اتت  االل��ذاانن  يیع��ززاانن  ددوورر  االم��رأأةة  ف��ي  موااق��ع  ٢۲٠۰١۱٤االتش��ريیعاتت  االمهھم��ة  كدس��تورر  يین��ايیر  ع��امم  

 االمسؤووليیة٬، إإّال أأنّن عددد االنساء في االبرلمانن من ممثلي االشعب وواالحكومة االجديیدةة ليیست مرضيیة.

 ١۱بالمباددئ  االتي  أأعلنت  عنهھا  عند  مناقشة  مب�دأأ  االتناص�ف  ااألفق�ي  ف�ي  االمجل�س  االتأسيیس�ي  يی�ومم   ااألحزااببوولم  تلتزمم  
.  فكثيیر  من  ااألحزاابب  االتي  أألغت  ووجودد  االمرأأةة  في  ررئاسة  االقائماتت  أأوو  تك�ادد  تك�ونن  موج�وددةة  فيیهھ�ا٬،  ٢۲٠۰١۱٤مايیو/أأيیارر  
ددعا  االحزبب  في    االمبدأأ  .كما من  أأجل  االتناصف  ااألفقي٬،  السيیما  حزبب  ندااء  تونس  االذيي  صوتت  مع  هھھھذاا قد  صوتت  

ف�ي  مش�رووع  االق�انونن   إإل�ى  إإق�راارر  مب�دأأ  االتناص�فيین  ااألفق�ي  وواالعم�ودديي  ٢۲٠۰١۱٤أأبريیل/نيیس�انن   ٢۲٣۳بيیانه  االصاددرر  ف�ي  
عل�ى  ص�يیانة   إإل�ى  االح�رصص  “ااالنتخابي  االمعرووض  حيینهھا  على  نواابب  االمجلس  اال�وططني  االتأسيیس�ي.  ووددع�ا  االح�زبب  

ت��ونس  ب��إقراارر  االتناص���ف  وواالمس��اووااةة  االفعليی��ة  ف��ي  االق���انونن   ووااالس��تجابة  لطموح���اتت  نس��اء االّدس��تورريیة  االمب��اددئ  
 ”.ااالنتخابي

االفائزةة في ااالنتخاباتت٬، وواالتي ططالما أأقّرتت بأنّن مبدأأ االتناصف سيیدعم حضورر االمرأأةة في ” حركة  ندااء  تونس”لكن
حق�ق  هھھھ�ذاا  سلطة االقراارر٬، وويیثّمن مشارركتهھا في كل مرااحل بناء االّدوول�ة االتونس�يیة ووإإنج�احح ااالنتق�الل اال�ديیمقرااططي٬،لم ت

 قائمة  لم  ترأأسس  االمرأأةة  فيیهھا  سوىى  قائمتيین. ٣۳٣۳االمبدأأ  في  ررؤؤساء  قائماتهھا  االتي  أأعلنت  عنهھا٬،  فمن  جملة  
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نس�وةة  ف�ي  ررئاس�ة   ٤االذيي  ااعتبر  نفسهھ  ض�امنا  لحق�وق  االنس�اء٬،  ل�م  يیرش�ح  م�ن  جهھت�هھ  س�وىى    حزبب  االنهھضةنن  أأكما  
بأنّن االعقليیة االسائدةة في االمجتمع االتونس�ي  وولطالما  بررر  االسيیاسيیونن  ذذلك   قائمة  أأعلنت  عنهھا. ٣۳٠۰قائماتهھا  من  جملة  

 ترفض ترشح االمرأأةة في االمناصب االسيیاسيیة ووهھھھو ما سيیضيیّع عليیهھم أأصوااتت االناخبيین.

االمحافظة  على  مبدأأ  االتناصف  فقط  في  االقائماتت  ااالنتخابيیة  ووليیس  في  ررئاسة  االقائماتت٬،  بسبب  ووج�ودد   ووبالرغم  من  
يیض�من  للم�رأأةة  االمس�اووااةة  االكامل�ة  م�ع  االرج�ل  خ�اللل  االمش�ارركة  ف�ي  ثغرااتت  في  االقانونن  ااالنتخ�ابي  اال�ذيي  الب�د  ل�هھ  أأنن  

ااالنتخاباتت حتى تتمكن من االوصولل إإلى مرااك�ز االقيی�اددةة٬، ال أأنن تبق�ى فق�ط عل�ى االمس�توىى االقاع�ديي. مض�يیفة أأنهّھ�ا 
٬،  ٢۲٠۰١۱٦وو ٢۲٠۰١۱٥تأمل  أأنن  يیتم  تداارركك  ذذلك  في  ااالنتخاباتت  االبلديی�ة  االقاددم�ة  االت�ي  م�ن  االمؤم�ل  أأنن  تج�رىى  ب�يین  س�نتي  

ن  االمرأأةة  م�ن  االتوااج�د  ف�ي  االبل�ديیاتت  وواالجهھ�اتت.  ووالب�د  لهھ�ا  م�ن  ذذل�ك  إإذذاا  ت�م  إإق�راارر  مب�دأأ  االتناص�ف  االعم�ودديي  مما  يیمك
بالمئة  على  ررأأس  االقائماتت  وويیمكنهھا  بطبيیعة  االحالل  م�ن  االوص�ولل  إإل�ى   ٥٠۰ووااألفقي  االذيي  سيیضمن  لهھا  االتوااجد  بنسبة

 مرااكز  االقراارر.

ددوول�ة  ف�ي  االحكوم�ة  االجديی�دةة٬،  ووهھھھ�ي  ااألوول�ى  عل�ى  مناصب  بيین  ووززااررااتت  ووكت�ابب   ٨۸ االمرااةة   على  صعيید  آآخر  تقلدتت
بالمئة.  لذاا  ال  ززاالل  أأمامن�ا  أأش�وااط  كبيی�رةة  حت�ى   ٢۲٥االمستوىى االعالم االعربي٬، وولكن تبقى محدووددةة ألنهّھا لم تصل إإلى 

 ١۱٣۳١۱تتمكن  االمرأأةة  من  االوصولل  إإلى  مرااكز  االقراارر.

بالمئ�ة  ووهھھھ�ي   ٥  يیف�وق  نس�بة  االلأأنّن توااجد االمرأأةة حتى في مناصب االمديیريین االعاميین للمؤسس�اتت ووااإلددااررااتت الكما  
نسبة  ضئيیلة  جداا٬،  إإلى  جانب  غيیابب  االعنصر  االنسائي  في  قيیاددةة  ااألحزاابب٬،  فقط  حزبب  ووااح�د  قيیاددت�هھ  نس�ويیة.  مض�يیفة  

عل�ى  االعنص�ر  االنس�ائي    أأنّن ااالتحادد االعامم االتونسي للشغل أأكب�ر نقاب�ة ش�غليیة ف�ي اال�بالدد ال يیحت�ويي مكتب�هھ االتنفيی�ذيي
غيی�ابب  االعنص�ر  ظ�ل  يیمك�ن  االح�ديیث  ع�ن  مس�اووااةة  ب�يین  االم�رأأةة  وواالرج�ل  ف�ي   القاع�ديي  .ف�أأيیضا٬،  بل  بقي  حض�وررهھھھا  
 االنسائي  في  مرااكز  االقراارر.

 

 

بالمئة٬،  فيیما  ضمت  حكوم�ة   ٣۳١۱حواالي   ٢۲٠۰١۱٤ووقد  بلغت  نسبة  تمثيیليیة  االمرأأةة  في  االبرلمانن  االتونسي  بعد  اانتخاباتت  
بالحاجج حميی�دةة أأنّن هھھھن�اكك تط�ورراا كاتباتت ددوولة. ووقد بيیّنت االنائبة عن حركة ندااء تونس بشرىى  ٥االصيید  ووززيیرتيین  وو

في  عددد  االنائباتت  مقاررنة  بالبرلمانن  االس�ابق٬،  ووع�زتت  ذذل�ك  إإل�ى  ااعتم�ادد  مب�دأأ  االتناص�ف  ااألفق�ي  بق�انونن  ااالنتخاب�اتت.  
لكنهّھا تشيیر إإلى أأنّن نسبة االنائباتت بالبرلمانن كان�ت لتك�ونن أأكب�ر ل�و ت�م ااعتم�ادد مب�دأأ االتناص�ف االعم�ودديي أأوو ف�رضض 

 .حصة محّدددةة للنساء بالبرلمانن

  

  

  

                                                           
 م.٢٠٠٤, تونس, ٨١, ص سناء بنت عاشور, دراسة ميدانية بعنوان املشاركة السياسية للمرأة يف تونس,املعهد العريب حلقوق االنسان راجع  ١٣١
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  تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة  :  :ثانيیا

مع�دلل  االنس�اء  االحاص�التت   ٢۲٠۰٠۰٧۷ااررتقت  االنساء  االتونسيیاتت  إإلى  االرتب  االعليیا  في  االوظظيیفة  االعام�ة    ووق�د  ااررتف�ع  ع�امم  
 ١۱٩۹٩۹٨۸بالمئة  في  عامم   ١۱٤،٬١۱%  مقابل   ٢۲٣۳،٬٦على  عمل  ووظظيیفي  في  االقطاعع  االعامم  إإلى  نسبة  

وظظيیفيی�ة  ف�ي  ووزااررةة  االخاررجيی�ة  فق�د  ت�م  تعيی�يین  اام�رأأةة  ف�ي  كاتب�ة  ددوول�ة  مكلف�ة  كما  تبؤتت  االمرأأةة  االعديی�د  م�ن  االمرااك�ز  اال
وو  ووظظيیف�ة  م�ديیرةة  ,   س�فيیرااتت   مناص�ب  نساء     ٣۳ ت  ,  ووشغل٢۲٠۰٠۰٢۲بالشؤوونن  ااألمريیكيیة  ووااآلسيیويیة    في  شهھر  اايیلولل  

  ١۱٣۳٢۲.اامرأأةة  ووظظيیفة  نائبة  ررئيیس  شعبة ٢۲٤ووظظيیفة    نائبة  مديیرةة  وو ١۱٥كما  شغلت  

  

  ضائي:ةة  في  االسلك  االقأأتمثيیل  االمر  :ثالثا

حس�ب  ددليی�ل  االقاض�يیاتت  االتونس�يیاتت  لس�نة  وو مم.١۱٩۹٦٨۸مكانيیة  شغل  منصب  قاضض  ف�ي  ع�امم  إإلقد  حصلت  االمرااةة  على  
ررج�ال.  ووتب�يین   ٨۸٨۸٥اام�رأأةة  مقاب�ل   ٢۲٦٥٪  بمجم�وعع  ٬٢۲٣۳،  كانت  نسبة  االتونسيیاتت  ددااخ�ل  االس�لطة  االقض�ائيیة٬،  ١۱٩۹٩۹٧۷

٬،  ٢۲٠۰١۱١۱-٢۲٠۰١۱٠۰االفت�رةة   ق�اضض  ف�ي  االس�لك  االقض�ائي  ف�ي ١۱٨۸٧۷٥آآخر  ااالحصاءااتت  االمتوفرةة  حاليیا  بأنهھ  وومن  ضمن  
 ١۱٣۳٣۳٪. ٣۳٢۲،٬٤أأيي  ما  يیساوويي   ٦٠۰٧۷كانن  عددد  االنساء  

 

  ثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:تم  :رراابعا

ووررغ��م أأنّن هھھھ��ذاا االنج��احح ف��رضض حض��ورر االم��رأأةة ف��ي االحيی��اةة االسيیاس��يیة٬، إإال أأنّ��هھ ك��انن حض��ورر محتش��م خ��اللل تش��كيیل 
عض��واا   ٤٨۸يیك��ا  االت��ي  تش��كلت  م��ن  مم.  فحكوم��ة  االتروو٢۲٠۰١۱١۱االحكوم��اتت  االمتعاقب��ة  عل��ى  ت��ونس  بع��د  اانتخاب��اتت  ع��امم  

 ٣۳مناصب  ووزاارريیة  لسيیدااتت٬،  ووهھھھو  ذااتت  ااألمر  بالنسبة  لحكوم�ة  مهھ�ديي  جمع�ة  االت�ي  أأس�ندتت  ب�دووررهھھھا   ٣۳أأسندتت  فقط  
 مناصب  فقط  للعنصر  االنسائي.

 

  

                                                           
, اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة,  على املوقع االلكرتوين : راجع التقريرين الدوريان اخلامس والسادس اجملمعان للدول األطراف, تونس  ١٣٢

www١.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW٢٨٧ 

وما بعدها, رسالة ماجستري, جامعة وهران,  ١٥٥,ص ٢٠٠٤سهام بن رحو, املشاركة السياسية للمرأة يف اجلزائر وتونس منذ االستقالل حىت عام  راجع أيضا
 م.٢٠٠٧ اجلزائر,

لقضـائي هـي حكـرا يذكر اّن أول قاضية تونسية فعليا كانت جويدة جيجـة الـيت لقيـت يف بـادئ األمـر رفضـا تامـا تقريبـا باعتبـار اّن اخلطـط الوظيفيـة بـاملرفق ا ١٣٣
القانون. من جهته حـاول آنـذاك الـزعيم الراحـل  على الرجل فحسب وال ميكن للمرأة التونسية آنذاك أن تقوم بالبّت يف النزاعات اجلزائية واملدنية وفقا ملا يقتضيه

 .»تعامل كما يعامل الرجال هلا ما هلم وعليهم ما عليها«احلبيب بورقيبة الرّد على املعرتضني على القاضية املذكورة بالقول 
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  االفصل  االخامس  عشر

  ةة  في  االجزاائرأأللمر  االتمكيین  االسيیاسي

  

  تمهھيید:

جتماعيی��ة  وو  االثقافيی��ة  للم��رأأةة  االجزاائريی��ة.    كم��ا      اانن  يیض��من  االدس��تورر  ك��ل  االحق��وقق  االسيیاس��يیة  وو  ااإلقت��ـصادديیة  ووااإل
ووظظـائـف  االــدوولة  وو  االمؤسساتت  االتابعة  لهھا  متاحة  لكل  االموااططنيین٬،  وو  هھھھي  في  متناوولهھم  بالتساوويي  وو  بدوونن  أأيي  شرطط  

  )٤٤ماعداا  االشرووطط  االمتعلقة  باإلستحقاقق  وو  ااألهھھھليیة.  (  االماددةة  

ز  اانتهھاك  حرمـ�ـة  ح�ـيیاةة  االم�وااططن  االـخاصـ�ـة  وو  ال  نن:    ال  يیجوأأووضمن  االدستورر  حرمة  االحيیاةة  االخاصة  فنص  على  
  )٤٩۹شرفــهھ٬،  وو  االقانونن  يیصونهھما.  ووسريیة  االمرااسالتت  وو  االموااصالتت  االخاصة  بكل  إإشكالهھا  مضمونة.  (االماددةة  

وو  تضمن  االدوولة  حرمة  االسكن.  ووال  تفتيیش  إإال  بمقتضى  االقانونن  وو  في  حدووددهه.  ووال  تفتيیش  إإال  ب�أمر  مكت�وبب  ص�اددرر  
  لمختصة.  عن  االسلطة  االقضائيیة  اا

وو  ال  يیتابع  أأحد  وو  ال  يیلق�ى  عليی�هھ  االق�بض  أأوو  يیح�بس  إإال  ف�ي  االح�االتت  االمح�دددةة  بالق�انونن  وو  ططبق�ا  لإلش�كال  االت�ي  ن�ص  
  )٥١۱عليیهھا.  (  االماددةة  

كد  االدستورر  على  حريیة  االعقيیدةة  وواالفكر  ف�نص  عل�ى  اانن:    ال  مس�اسس  بحريی�ة  االمعتق�د  وو  ال  بحريی�ة  اال�رأأيي.  (  االم�اددةة  أأوو
٥٣۳(  

جتماعع  مضمونة٬،  وو  ال  يیمكن  االتذررعع  بهھا  لضربب  أأسس  االثوررةة  ااإلشترااكيیة.  تماررسس  هھھھذهه  نن    حريیة  االتعبيیر  ووااإلأأكما  
  من  االدستورر.    ٧۷٣۳االحريیة  مع  مرااعاةة  أأحكامم  االماددةة  

  وو  لكل  موااططن  يیتمتع  بكامل  حقوقهھ  االمدنيیة  وو  االسيیاسيیة٬،  حق  االتنقل  بكل  حريیة  في  أأيي  ناحيیة  من  االتراابب  االوططني.  

  االحمايیة٬،  وو  ااألمن  وو  االوقايیة  االصحيیة.  كما    تضمن  االدوولة  أأثناء  االعمل  االحق  في  

  وو  لكل  موااططن  االحق  في  االتعلم  ووفقا  للضواابط  االتاليیة:

  *  االتعليیم  مجاني  وو  هھھھو  إإجبارريي  بالنسبة  لمدةة  االمدررسة  ااألساسيیة  في  إإططارر      االشرووطط  االمحدددةة  بالقانونن.    

  *  تضمن  االدوولة  االتطبيیق  االمتساوويي  لحق  االتعليیم.    

  *  تنظم  االدوولة  االتعليیم.    
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وو  االثقاف�ة  مفتوح�ة  بالتس�اوويي  أأم�امم   أأب�وااب  االتعل�يیم  وو  االتك�ويین  االمهھن�ي  ـسـهھر  االـدوولة  علـى  أأنن  تكــ�ـونن  *  تـ 
 ١۱٣۳٤االجميیع.  

وولكل  االموااطنيین  االحق  في  االرعايی�ة  االص�حيیة.  وو  ه�ذاا  االح�ق  مض�مونن  ع�ن  طريی�ق  ت�وفيیر  خ�دمات  ص�حيیة  عام�ة  وو  
يیش  وو  االعم�ل٬،  وو  ك�ذلك  ع�ن  طريی�ق  ترقيی�ة  مجانيیة٬،  وو  بتوسيیع  مجالل  االطب  االوقائي٬،  وو  االتحسيین  االداائم  لظرووف  االع�

 االتربيیة  االبدنيیة  وو  االريیاضيیة  وو  ووسائل  االترفيیهھ.  

وو  يیح��ددد  االق��انونن  ش��رووط  إس��قاط  االحق��وقق  وو  االحريی��ات  ااألساس��يیة  لك��ل  م��ن  يیس��تعملهھا  قص��د  االمس��اسس  بالدس��تورر  أأوو  
االخ��اررجي   بالمص�الح  االرئيیس��يیة  للمجموع��ة  االوطنيی��ة٬،  أأوو  بوح��دةة  االش�عب  وو  االت��رااب  اال��وطني٬،  أأوو  ب��األمن  اال��دااخلي  وو

 .)٧۷٣۳للدوولة٬،  أأوو  بالثوررةة  ااإلشترااكيیة.  (  االماددةة  

  

مساووااةة  كل  االموااطنيین  وواالموااطن�ات  ف�ـي  االحق�وقق  وواالوااجب�ات   ٣۳١۱في  االماددةة   االجزاائريي  يیكرسس  االدستورروو
بإزاال��ة  االعقب��ات  االت��ي  تع��وقق  تف��تح  شخص��يیة  ااإلنس��انن  ووتح��ولل  ددوونن  مش��ارركة  االجميی��ع  االفعليی��ة  ف��ـي  االحيی��اةة  االسيیاس��يیة  

تماعيیة  وواالثقافـيیة.ووتضمن  قواانيین  ااالنتخابات  مبدأأ  االتمثيیل  االمتساوويي  وواالع�اددلل  للم�رأأةة  وو  االرج�ل  ووااالقتصادديیة  ووااالج
 ). ٢۲٠۰٠۰٩۹عضو  اا(سنة   ٣۳٥في  االمجالس  االمنتخبة  وويیقدرر  عددد  االنساء  في  االبرلمانن  بـ  

 
ووتعزيیزاا  لحضورر  االمرأأةة  ووتوسيیع  حجم  مشارركتهھا  في  االمجالس  االمنتخبة  تم  تعديیل  ددستورر  االجزاائر  جزئيی�ا  

٬،  ليیتضمن  االتزاامم  االدوولة  على  االعمل  على  ترقيیة  االحقوقق  االسيیاسيیة  للمرأأةة  بتوسيیع  حظوظظ  تمثيیلهھا  ٢۲٠۰٠۰٨۸فمبر  في  نو
مكررر).ووق��د  ت��م  تش��كيیل  لجن��ة  ووطنيی��ة  تت��ولى  ااقت��رااح  مش��رووع  ق��انونن  عض��ويي   ٣۳١۱ف��ي  االمج��الس  االمنتخب��ة  (االم��اددةة  

 إلعمالل  لهھذهه  االماددةة.  
 

 

  ليیيین:ووسوفف  نقسم  هھھھذاا  االفصل  االى  االمبحثيیيین  االتا

  .ةة  في  االجزاائرأأللمر  للتمكيین  االسيیاسي  يیةاالمبحث  ااالوولل  :  االمرتكزااتت  االقانون

  .االمبحث  االثاني  :  االوااقع  االعملي

 

  

  

  

                                                           
 .م٢٠٠٤تونس, , ١٤١راجع سعاد بن جاب اهللا, املشاركة السياسية للمرأة يف اجلزائر, املعهد العريب حلقوق اإلنسان,ص  ١٣٤
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  االمبحث  ااالوولل

  ةة  في  االجزاائرأأللتمكيین  االسيیاسي  للمر  يیةاالمرتكزااتت  االقانون

  

 في  االدستورر  االجزاائريي:  :ووالأأ

ك�ل  االم�وااططنيین  سوااس�يیة   ٢۲٩۹مساووااةة  بيین  االموااططنيین؛  حيیث  تنص  االم�اددةة  "كرسس  االدستورر  االجزاائريي  مبدأأ  اال         
أأوو  االعرقق  أأوو  االج�نس  أأوو  اال�رأأيي  أأوو  أأيي  ش�رطط  أأوو   أأمامم  االقانونن  ووال  يیمكن  أأنن  يیتذررعع  بأيي  تميیيیز  يیعودد  سببهھ  إإلى  االمولد

مكررر"  تستهھدفف  االمؤسساتت  ضمانن  مساووااةة  كل  االم�وااططنيین   ٣۳١۱ظظرفف  آآخر  شخصي  أأوو  ااجتماعي".ووتنص  االماددةة  
ططن�اتت  ف�ي  االحق�وقق  وواالوااجب��اتت  بإزاال�ة  االعقب�اتت  االت��ي  تع�وقق  تف�تح  شخص��يیة  ااإلنس�انن  ووتح�ولل  ددوونن  مش��ارركة  وواالمواا

"  يیتس��اووىى  جميی��ع   ٥١۱االجميی��ع  االفعليی��ة  ف��ي  االحيی��اةة  االسيیاس��يیة  ووااالقتص��ادديیة  ووااالجتماعيی��ة  وواالثقافيی��ة  ".ووت��نص  االم��اددةة  
 ١۱٣۳٥طط  االتي  يیحدددهھھھا  االقانونن  ."االموااططنيین  في  تقلد  االمهھامم  وواالوظظائف  في  االدوولة  ددوونن  أأيیة  شرووطط  أأخرىى  غيیر  االشروو

 

 ٥٠۰ووح�ق  ااالنتخ�ابب  وواالترش�ح  مكف�ولل  بموج�ب  االم�اددةة   ١۱٩۹٦٢۲منحت  االجزاائر  حق  ااالنتخابب  للمرأأةة  في  ع�امم   كما 
 من  االدستورر  االتي  تنص  على  أأنهھ  "  لكل  موااططن  تتوفر  في  هھھھذهه  االشرووطط  االقانونيیة  أأنن  يینتخب  وو  يینتخب  .

 

 االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا

  االقانونن  تضمن  مختلف  قواانيین  ااال    وواالرجل  في  االمجالس  االمنتخبة  خاصة نتخاباتت  تمثيیال  متساوو  ووعاددلل  للمرأأةة
 ١۱٩۹٨۸٩۹ أأبب ١۱٧۷االمؤررخخ   ٨۸٩۹_١۱٣۳متمم  للقانونن  االمعدلل  وو  اال ١۱٩۹٩۹١۱أأكتوبر   ١۱٤االمؤررخخ  في   ٩۹١۱_١۱٧۷االعضويي  

  ااإلجرااء  االذيي  سمح     هھھھذاا االمتضمن  قانونن  ااالنتخاباتت  وو  االذيي  يینص  على  إإلغاء  ااالنتخابب  عن  ططريیق  االوكالة  ٬،
لمرأأةة  بالتعبيیرعن  إإختيیاررااتهھا  االسيیاسيیة  بمطلق  االحريیة.  هھھھذاا  فضال  عن  باقي  االحقوقق  وواالحريیاتت  االمنصوصص  عليیهھا  ل

٬،  بهھدفف  توسيیع  حجم  مشارركة  االمرأأةة  في  ٢۲٠۰٠۰٨۸في  االفصل  االراابع  من  االبابب  ااألوولل  ووتم  تعديیل  االدستورر  في  نوفمبر  
     "  تعمل  االدوولة ٣۳١۱االمجالس  االمنتخبة  حيیث  تنص  االماددةة   للمرأأةة   مكررر  على  أأنن:   االحقوقق  االسيیاسيیة على  ترقيیة

     االماددةة   ألحكامم   ".ووتطبيیقا   االمجالس  االمنتخبة   في   تمثيیلهھا   حظوظظ مكّررر من االدستورر صدرر قانونن  ٣۳١۱بتوسيیع
٬،  وو  االذيي  يیحددد  كيیفيیاتت  ٢۲٠۰١۱٢۲جانفي  سنة   ١۱٢۲االمواافق   ١۱٤٣۳٣۳صفر  عامم   ١۱٨۸مؤرّرخخ في  ٠۰٣۳ - ١۱٢۲عضويي  ررقم  

خبة٬،  وويینص  هھھھذاا  االقانونن  االعضويي  على  ااآلتي:يینص  هھھھذاا  االقانونن  توسيیع  حظوظظ  تمثيیل  االمرأأةة  في  االمجالس  االمنت
االعضويي على أأنن أأالّ يیقل عددد االنساء في كل قائمة ترشيیحاتت٬، حّرةة أأوو مقدمة من حزبب أأوو عدةة أأحزاابب سيیاسيیة٬، 

  في  اانتخاباتت  االمجلس  االشعبي  االوططني     بـ:   االمقاعد  يیساوويي  أأرربعة  ٢۲٠۰عن  االنسب  االمحدددةة   يیكونن  عددد %  عندما
%  عندما  يیكونن  عددد  االمقاعد  ٣۳٥%  عندما  يیكونن  عددد  االمقاعد  يیساوويي  أأوو  يیفوقق  خمسة  مقاعد٬،  وو  ٣۳٠۰مقاعد٬،  وو  

%  عندما  يیكونن  عددد  االمقاعد  يیساوويي  أأوو  يیفوقق  ااثنيین  ووثالثيین  مقعداا٬،  وو  ٤٠۰يیساوويي  أأوو  يیفوقق  أأرربعة  عشر  مقعداا٬،  وو
اباتت  االمجالس  االشعبيیة  أأما  عن  االنسب  االمحدددةة  للنساء  في  اانتخ·%  بالنسبة  لمقاعد  االجاليیة  االوططنيیة  في  االخاررجج٥٠۰

                                                           
 م.٢٠١٥, مركز القدس للدراسات السياسية,عمان, األردن, ١٧٨راجع عائشة سرير, املرأة وربيع العرب, املرأة يف التشريعات اجلزائرية, ص  ١٣٥
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%  عندما  يیكونن  ٣۳٥مقعداا٬،  وو ٤٧۷وو ٤٣۳وو ٣۳٩۹وو ٣۳٥%  عندما  يیكونن  عددد  االمقاعد  ٣۳٠۰االوالئيیة  حسب  هھھھذاا  االقانونن  
مقعداا.أأما  عن  االنسب  االمحدددةة  للنساء  في  االمجالس  االشعبيیة  االبلديیة  حسب  هھھھذاا  االقاوونن  فهھي   ٥٥إإلى   ٥١۱عددد  االمقاعد  

رااتت  االدوواائر  ووبالبلديیاتت  االتي  يیزيید  عددد  سكانهھا  عن  عشريین  أألف  %  في  االمجالس  االشعبيیة  االبلديیة  االموجوددةة  بمق٣۳٠۰
  االشرطط  إإلى  ررفض  االقائمة  بكاملهھا٬،  من  ناحيیة  ٢۲٠۰٫٠۰٠۰٠۰( )  نسمة.ووحسب  ذذااتت  االقانونن  يیؤدديي  عدمم  اااللتزاامم  بهھذاا

أأخرىى  يینص  االقانونن  على  أأنن  يیستخلف  االمترشح  أأوو  االمنتخب  بمترشح  أأوو  منتخب  من  نفس  االجنس٬،  ووفي  محاوولة  
  االسلطاتت  لتح   ماليیة  من   بمساعدةة   ووعدتت  االدوولة   االفرصص  للنساء٬،   من   االمزيید   منح   على   ااألحزاابب  االسيیاسيیة فيیز

  ووفي     وواالوالئيیة   االبلديیة   االشعبيیة   االمجالس   في   االمنتخباتت   مرشحاتهھ   عددد   بحسب   االسيیاسي   لألحزاابب خاصة
 ١۱٣۳٦.االبرلمانن

 

  في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :  ثالثا

:  "االعهھداانن  االدووليیانن  منهھا  االسبع  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن  وو يیسيیةصاددقت  االجزاائر  على  ااتفاقيیاتت  ااألمم  االمتحدةة  االرئ
),  وو"ااتفاقيیة  االقضاء  ١۱٩۹٨۸٩۹االخاصانن  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  وواالحقوقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة"  (

),  وو"ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة"  ١۱٩۹٧۷٢۲على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  االعنصريي"  (
)١۱٩۹٩۹٦(. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
                                                           

يع حظـوظ متثيـل املـرأة راجع حفصية بن عشي وحسني بن عشي, ضمانات املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية يف ظل القانون العضوي احملدد لكيفيـات توسـ ١٣٦
 يف اجملالس املنتخبة, جملة الفكر, كلية احلقوق والعلوم السياسية , جامعة  احلاج خلضر,باتنة.
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١۱٨۸٧۷ 
 

  االمبحث  االثاني

  االوااقع  االعملي

  

عرفت  االجزاائر  منذ  إإستقاللهھا٬،  تحوالتت  إإجتماعيیة  ووإإقتصادديیة  عميیقة  كانن  لهھا  تأثيیر  على  ووضع  االمرأأةة  ف�ي  ااألس�رةة  
وواالمجتمع٬،  ووكنتيیجة  لذلك  شهھدتت  االتشريیعاتت  االقانونيیة  تحسنا  مط�ردداا  لفائ�دةة  االم�رأأةة  ف�ي  ك�ل  االمج�االتت  خاص�ة  ف�ي  

٬،  حيیث  تؤكد  كل  االقواانيین  على  تساووى  جميیع  االموااططنيین  في  تقل�د  االمهھ�ام  وواالوظ�ائف  ف�ي  االدوول�ة  مجالل  االحيیاةة  االعامة
 ُمنحت حق ااالنتخابب وواالترشح منذ ااإلستقاللل. ددوونن  أأيیة  شرووطط٬،  كما

 
أأحيیطت  االمشاركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  االجزاائريیة  بإلتزااماتت  ددووليیة؛  حيی�ث  ص�اددقت  االجزاائ�ر  عل�ى  ك�ل  ااالتفاقيی�اتت   كما

 بحمايیة  حقوقق  ااإلنسانن  عامة  ووتلك  االمتعلقة  بحقوقق  االمرأأةة. االدووليیة  االمتعلقة

 
ووعل�ى  اال�رغم  م�ن  ع�اتت  كالص�حة٬،  وواالتعل�يیم٬،  وواالقض�اء.  أأددى  هھھھذاا  كله  إإلى  حضور  متزاايید  للمرأأةة  في  مختل�ف  االقطا

االنجاحاتت  االكبيیرةة  للمرأأةة  االجزاائريیة  في  مختلف  االمجاالتت٬،  تكريیس  االدوولة  االجزاائريیة  مبدأأ  االمس�اووااةة  ب�يین  االجنس�يین  
دستور  وواالقواانيین  كلهھا٬،  خاص�ة  االمس�اووااةة  بح�ق  ااالنتخ�ابب  وواالترش�ح  ووممارس�ة  االعم�ل  االسيیاس�ي٬،  إإال  أأنن  نس�بة  في  اال

تمثيیلهھا  ف�ي  االبرلم�انن  ظل�ت  ض�عيیفة  وو  ال  تتوااف�ق  م�ع  حج�م  االحض�ور  ااالجتم�اعي  وواالسيیاس�ي  ووااالقتص�ادديي  للم�رأأةة  
 ١۱٣۳٧۷يیجادد  آآليیاتت  كفيیلة  بفكهھا.االجزاائريیة  خاللل  االسنوااتت  ااألخيیرةة٬،  ووهھھھي  إإشكاليیة  قائمة  تحتاجج  لمعالجة  جاددةة  ووإإ

  

  ةة  في  االبرلمانن:أأتمثيیل  االمر  :ووالأأ

 
نائب�ا  بم�ا   ١۱٩۹٤نس�اء  م�ن  ب�يین   ١۱٠۰حيی�ث أأُنتخب�ت حيینهھ�ا  ١۱٩۹٦٢۲ددخلت  االمرأأةة  االجزاائريیة  االمجلس  االتأسيیس�ي  س�نة  

من  مجمل  أأعضاء  االمجلس٬،  ووتعتبر  هھھھذهه  االنسبة  نسبة  جيیدةة  إإذاا  ما  أأخذنا  بع�يین  ااالعتب�ار  حدااث�ة  إإس�تقاللل   ٥يیمثل  %
٬،  ووترااج�ع  االع�ددد  بع�د  ذل�ك  إإذاا  م�ا  ١۱٠۰فك�انن  ع�ددد  االنس�اء   ١۱٩۹٧۷٦اائر٬،  أأما  ف�ي  االمجل�س  االش�عبي  اال�وططني  لس�نة  االجز

عل�ى  االت�واالي٬،  أأم�ا  ف�ي  ١۱٢۲وو   ٦االذيین  بلغ  ع�ددد  االنس�اء  فيیهھم�ا ١۱٩۹٩۹٧۷وو   ١۱٩۹٩۹١۱إإستثنيینا  االمجلسيین  االتشريیعيین  لسنتي
 إإمرأأةة  . ٢۲٧۷فقد  ووقع  إإنتخابب   ٢۲٠۰٠۰٢۲مجلس  

 
 ٣۳٤وواال�ذيي  يیع�د٢۲٠۰٠۰٧۷االمنتخ�ب  س�نة   دد  ووقع  تسجيیلهھا  في  االبرلم�انن  في  االعد لفعليیة  أأنن  االزيیاددةة  ااوواالجديیر  بالذكر  هھھھنا  

٬،  ٢۲٠۰٠۰٧۷%  سنة٥٫٣۳٢۲%٬،  إإال  أأنن  هھھھذهه  االزيیاددةة  في  االعددد  لم  يیقابلهھا  ززيیاددةة  في  االنسبة  بل  بقيیت  ٥٫٣۳٢۲اامرأأةة  أأيي  بنسبة  
 . ١۱٩۹٦٢۲سنة   %٥ مقابل

                                                           
 م.٢٠٠٩, ٢٣م., جملة املفكر الربملاين,جملس األمة اجلزائري,العدد٢٠٠٨راجع محامي ميلود, قراءة قانونية يف التعديل الدستوري لعام  ١٣٧
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 ١۱٣۳٦؛  وويیتك�ونن  م�ن   ١۱٩۹٩۹٦ة  االدستورر  لس�نةأأما  في  مجلس  ااألمة  ووهھھھو  االهھيیئة  االبرلمانيیة  االثانيیة  االتي  أأقرتهھا  مرااجع

م�ن  بيی�نهھم  عب�ر  االتص�ويیت  غيی�ر  االمباش�ر  باألغلبيی�ة  م�ن  قب�ل  ااألعض�اء  االمنتخب�يین  االمحليی�يین   ٩۹٨۸مستشارراا  يینتخ�ب  
 االمتبقيین. ٤٨۸أأعضاء  االمجالس  االشعبيیة  االمحليیة  وومجالس  االواليیاتت؛  وويیعيین  ررئيیس  االجمهھورريیة  ااألعضاء  

 
 ٣۳بف�وززهھھھن  ب�ـ   ١۱٩۹٩۹٧۷ب  إإنتخ�ابب  ثلث�ي  أأعض�اء  مجل�س  ااألم�ة  لس�نة  بلغت  مش�ارركة  االم�رأأةة  ف�ي  هھھھ�ذه  االغرف�ة  بموج�

 ٥%٬، في نفس االوقت تحصلت االنس�اء االُمعيین�اتت عل�ى  ٣۳٫٢۲٥مقعداا٬،  مما  يیشكل  نسبة  مقدررةة  بـ ٩۹٨۸مقاعد  من  بيین  
 %.١۱٠۰،٬٤١۱مقعداا  بنسبة  مشارركة  تقدرر  بـ   ٤٨۸مقاعد  من  

 
فنهھا  أأفرززتت  عن  عدمم  فوزز  االنساء  بأيي   ٢۲٠۰٠۰٠۰دديیسمبر ٢۲٨۸أأما في اانتخاباتت تحديید نصف أأعضاء االُمجرىى بتارريیخ 

نس�اء  م�ن  ب�يین   ٣۳مقعداا٬،  أأم�ا  م�ن  خ�الل  االتجديی�د  االنص�في  ألعض�اء  مجل�س  ااألم�ة  فق�د  ت�م  تعيی�يین   ٤٨۸مقعد  من  بيین  
 % . ١۱٢۲٫٢۲٥مقعداا  بنسبة  مشارركة  مقدررةة  ٢۲٤

 
إإمرأأةة  لم  يیؤددىى  إإلى  فوزز  أأيي   ٢۲٠۰٠۰٣۳دديیسمبر٣۳٠۰أأما  االتجديید  االنصفي  ألعضاء  مجلس  ااألمة  االمنتخبيین  االمجرىى  يیومم  

مقعداا  االمتنافس  عليیهھا٬،  أأما  عمليیة  تجديید  نصف  أأعضاء  مجلس  ااألمة  االمعيینيین  لنفس  االفترةة  أأظظهھرتت  تعيیيین   ٤٥من  
 % .٩۹٫٠۰٩۹مقعداا  أأيي  بنسبة   ٢۲٢۲إإمرأأتيین  من  بيین  

 
٬،  حيیث  تنص  ٢۲٠۰٠۰٨۸ووبهھدفف  توسيیع  حجم  مشارركة  االمرأأةة  في  االمجالس  االمنتخبة  تم  تعديیل  االدستورر  في  نوفمبر  

أأنن"  تعمل  االدوولة  على  ترقيیة  االحقوقق  االسيیاسيیة  للمرأأةة  بتوسيیع  حظوظظ  تمثيیلهھا  في  االمجالس  مكررر  على   ٣۳١۱االماددةة  
 ١۱٣۳٨۸االمنتخبة."

 
ج�انفي  س�نة   ١۱٢۲م�ؤرّرخخ ف�ي  ٠۰٣۳ - ١۱٢۲مكّررر من االدستورر صدرر ق�انونن عض�ويي ررق�م  ٣۳١۱ووتطبيیقا  ألحكامم  االماددةة  

 ٬،  وو  االذيي  يیحددد  كيیفيیاتت  توسيیع  حظوظظ  تمثيیل  االمرأأةة  في  االمجالس  االمنتخبة  .٢۲٠۰١۱٢۲

 

وويینص هھھھذاا االقانونن االعضويي على أأنن أأالّ يیقل عددد االنساء في كل قائمة ترش�يیحاتت٬، ح�ّرةة أأوو مقدم�ة م�ن ح�زبب أأوو 

%  عن�دما  يیك�ونن  ع�ددد  ٢۲٠۰عدةة  أأحزاابب  سيیاسيیة٬،  ع�ن  االنس�ب  االمح�دددةة  ب�ـ:  ف�ي  اانتخاب�اتت  االمجل�س  االش�عبي  اال�وططني  

%  عن�دما  ٣۳٥خمسة  مقاع�د٬،  وو   %  عندما  يیكونن  عددد  االمقاعد  يیساوويي  أأوو  يیفوقق٣۳٠۰االمقاعد  يیساوويي  أأرربعة  مقاعد٬،  وو  

%  عندما  يیكونن  عددد  االمقاعد  يیساوويي  أأوو  يیف�وقق  ااثن�يین  ٤٠۰يیكونن  عددد  االمقاعد  يیساوويي  أأوو  يیفوقق  أأرربعة  عشر  مقعداا٬،  وو

 .جج%  بالنسبة  لمقاعد  االجاليیة  االوططنيیة  في  االخارر٥٠۰ووثالثيین  مقعداا٬،  وو  
                                                           

طيفـــور نصـــر الـــدين , توســـيع حظـــوظ مشـــاركة املـــرأة  اجلزائريـــة يف اجملـــالس املنتخبـــة او حتقيـــق املســـاواة عـــن طريـــق التمييـــز االجيـــايب, راجـــع عمـــار عبـــاس وبـــن  ١٣٨
 م.٢٠١٣, ٩٥-٨٦, ص١٠االكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية , العدد 
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من  ناحيی�ة  أأخ�رى  يی�نص  االق�انونن  ووحسب  ذذااتت  االقانونن  يیؤدديي  عدمم  اااللتزاامم  بهھذاا  االشرطط  إإلى  ررفض  االقائمة  بكاملهھا٬،  

على  أأنن  يیستخلف  االمترشح  أأوو  االمنتخب  بمترشح  أأوو  منتخب  من  نفس  االجنس٬،  ووفي  محاوول�ة  م�ن  االس�لطاتت  لتحفيی�ز  

ااألحزاابب  االسيیاسيیة  على  منح  االمزيید  من  االفرص  للنساء٬،  ووعدتت  االدوولة  بمساعدةة  ماليیة  خاصة  لألح�زاابب  االسيیاس�ي  

 بيیة  االبلديی������ة  وواالوالئيی������ة  ووف������ي  االبرلم������انن.بحس������ب  ع������ددد  مرش������حاتهھ  االمنتخب������اتت  ف������ي  االمج������الس  االش������ع

مما  سبق  نالح�ظ  أأنن  توااج�د  االم�رأأةة  االجزاائريی�ة  ف�ي  االبرلم�انن  ك�انن  مبك�راا  لك�ن  س�رعانن  م�ا  ترااج�ع  ددوورر  االم�رأأةة  ف�ي  

؛  إإال  أأنن  هھھھ�ذه  االزيی�اددةة  ف�ي  ٬٢۲٠۰٠۰٧۷،  لتشهھد  بعض  ااالررتف�اع  ف�ي  ددووررةة  ١۱٩۹٧۷٦/١۱٩۹٩۹٧۷االبرلمانن  خاصة  في  االفترةة  بيین  

 %). ٥ة  بل  بقيیت  هھھھا  (االعددد  لم  يیقابلهھا  ززيیاددةة  في  االنسب

 

وويیمك��ن  تفس��يیر  ض��عف  تمثيی��ل  االنس��اء  ف��ي  االبرلم��انن  إإل��ى  ض��عف  حض��وررهھھھن  ف��ي  االقائم��اتت  ااالنتخابيی��ة  لألح��زاابب  

االسيیاسيیة٬،  ووكذلك  إإلى  ضعف  ااإلررددااةة  االسيیاسيیة  للسلطاتت  االعليیا  للدوولة  االجزاائريی�ة٬،  إإال  أأن�هھ  يیبق�ى  االق�انونن  االعض�ويي  

قض�ي  بتوس�يیع  تمثيی�ل  االم�رأأةة  االجزاائريی�ة  ف�ي  االمج�الس  وواال�ذيي  يی ٢۲٠۰١۱٢۲جانفي  س�نة   ١۱٢۲مؤرّرخخ في  ٠۰٣۳ - ١۱٢۲ررقم  

االمنتخبة  أأحد  آليیاتت  تمكيین  االمرأأةة  االجزاائريیة  م�ن  االوص�ول  إإل�ى  موااق�ع  ص�نع  االق�راارر  خاص�ة  بالبرلم�انن  اال�ذيي  ظ�ل  

 ١۱٣۳٩۹.االماضيیةشبهھ  خالي  من  االنساء  ططيیلة  االخمسيین  سنة  

االجزاائريیة  تقديیم  ق�واائم  حزبيی�ة  ٬،  ووذذلك  بإلزاامم  ااألحزاابب  االسيیاسيیة  ٢۲٠۰١۱١۱أأقرتت  االجزاائر  نظامم  االحصص  في  نيیسانن   

 ٠۰٣۳ - ١۱٢۲%  عل�ى  ااألق�ل  ووإإال  ت�رفض  االقائم�ة  .  ووج�اء  هھھھ�ذاا  االق�انونن  االعض�ويي  ررق�م  ٣۳٠۰تحتل  فيیهھا  االنساء  ما  نس�بتهھ

مكّررر من االدس�تورر ٬، وويی�نص هھھھ�ذاا االق�انونن االعض�ويي  ٣۳١۱تطبيیقا  ألحكامم  االماددةة   ٢۲٠۰١۱٢۲جانفي  سنة   ١۱٢۲مؤرّرخخ في 

  .ترشيیحاتت٬، حّرةة أأوو مقدمة من حزبب أأوو عدةة أأحزااببعلى أأنن أأالّ يیقل عددد االنساء في كل قائمة 

%  عندما  يیك�ونن  ع�ددد  االمقاع�د  يیس�اوويي  ٢۲٠۰سيیاسيیة٬،  عن  االنسب  االمحدددةة  بـ:  في  اانتخاباتت  االمجلس  االشعبي  االوططني  

%  عن��دما  يیك�ونن  ع��ددد  ٣۳٥%  عن��دما  يیك�ونن  ع�ددد  االمقاع��د  يیس�اوويي  أأوو  يیف��وقق  خمس�ة  مقاع�د٬،  وو  ٣۳٠۰أأرربع�ة  مقاع�د٬،  وو  

%  عن�دما  يیك�ونن  ع�ددد  االمقاع�د  يیس�اوويي  أأوو  يیف�وقق  ااثن�يین  ووثالث�يین  ٤٠۰عشر  مقعداا٬،  وو االمقاعد  يیساوويي  أأوو  يیفوقق  أأرربعة

أأما  عن  االنسب  االمحدددةة  للنساء  في  اانتخاباتت  االمجالس  ·%  بالنسبة  لمقاعد  االجاليیة  االوططنيیة  في  االخاررجج٥٠۰مقعداا٬،  وو  

عن�دما   %٣۳٥مقع�داا٬،  وو ٤٧۷وو ٤٣۳وو ٣۳٩۹وو ٣۳٥%  عندما  يیكونن  عددد  االمقاعد  ٣۳٠۰االشعبيیة  االوالئيیة  حسب  هھھھذاا  االقانونن  

مقع�داا.أأما  ع�ن  االنس�ب  االمح�دددةة  للنس�اء  ف�ي  االمج�الس  االش�عبيیة  االبلديی�ة  حس�ب  هھھھ�ذاا   ٥٥إإل�ى   ٥١۱يیكونن  عددد  االمقاع�د  

                                                           
  م.٢٠٠٩, ٢٣مة اجلزائري,العددلة املفكر الربملاين,جملس األم., جم٢٠٠٨راجع محامي ميلود, قراءة قانونية يف التعديل الدستوري لعام  ١٣٩
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%  في  االمجالس  االشعبيیة  االبلديیة  االموجوددةة  بمقرااتت  االدوواائر  ووبالبلديیاتت  االتي  يیزيید  عددد  سكانهھا  عن  ٣۳٠۰ونن  فهھي  ناالقا

اللتزاامم  بهھذاا  االشرط  إإلى  ررفض  االقائم�ة  بكاملهھ�ا٬،  )  نسمة.ووحسب  ذذااتت  االقانونن  يیؤدديي  عدمم  اا٢۲٠۰٫٠۰٠۰٠۰عشريین  أألف  (

من  ناحيیة  أأخرىى  يینص  االقانونن  على  أأنن  يیستخلف  االمترشح  أأوو  االمنتخب  بمترشح  أأوو  منتخب  من  نفس  االجنس٬،  ووفي  

محاوولة  من  االسلطاتت  لتحفيیز  ااألحزاابب  االسيیاسيیة  عل�ى  م�نح  االمزيی�د  م�ن  االف�رص  للنس�اء٬،  ووع�دتت  االدوول�ة  بمس�اعدةة  

ي  بحس�ب  ع�ددد  مرش�حاته  االمنتخب�اتت  ف�ي  االمج�الس  االش�عبيیة  االبلديی�ة  وواالوالئيی�ة  ووف�ي  ماليیة  خاصة  لألحزاابب  االسيیاس

 ·االبرلمانن  

 لى  هھھھناكك  بعض  االثغرااتت  االقانونيیة  وواالتي  شابت  االقانونن  ووهھھھي:إإشاررةة    ووتجدرر  ااإل

وو  بالتناووبب  ب�يین    االمرش�حيین  أأسس  االقواائم  ااالنتخابيیة  أأيي  تدبيیر  يیلزمم  بوضع  االنساء  على  ررأأال  يینص  االقانونن  على    -١۱

 لرجالل  وواالنساء.من  اا

 ددنى  من  تمثيیل  االنساء  في  االهھيیئاتت  االمنتخبة.أأال  يینص  االقانونن  على  حد  -٢۲

عل��ن  تع��اررض  هھھھ��ذاا  االبن��د    م��ع  أأنن  االمجل��س  االدس��تورريي  أأال  إإليی��ة  للتقيی��يیم    االمس��تمر  لتطبيیق��ه  آآن��ص  االق��انونن  عل��ى  -٣۳

 )/١۱١۱.ددرر.مم/٠۰٥االدستورر  ووتم  االغاء  هھھھذهه  ااالليیة  من  نص  االقانونن  االذيي  ددخل  حيیز  االتنفيیذ.(  رراايي  ررقم  

يي  أأ,  وو    التوج��د   ١۱٤٤ص��ل  أأنس��اء  م��ن   ٧۷م��ة  االجزاائ��ريي  تض��م  نن  االغرف��ة  االعليی��ا  لمجل��س  ااألأأل��ى  إإووتج��درر  ااالش��اررةة  

 حصة  مخصصة  لتمثيیل  االنساء.

ف�ي  س�ابقة  م�ن   ٧۷٦٤٦إإلى  مم.  ٢۲٠۰١۱٢۲ عاممررتفع  عددد  االنساء  االمرشحاتت  لإلنتخاباتت  االتشريیعيیةااوونتيیجة  لهھذاا  االقانونن  

إإم��رأأةة  إإل��ى   ١۱١۱٩۹ووص��ولل  أأزيی�د  م��ن ي  ااالنتخاب�اتت  االماض��يیة.ووتمإإم��رأأةة  ف�� ٦٩۹٤نوعهھ�ا٬،  بيینم��ا  ك��انن  ع�دددهھھھن  ح��واالي  

 %  . ٣۳١۱٫٦ حيیث  بلغت  نسبة  تمثيیل  االمرااةة  حواالي   نتيیجة  تطبيیق  آآليیة  االكوتا  االنسويیة مانن  االجزاائريي  االبرل

إل��ى    مم١۱٩۹٥٦س�نة    %٠۰م�ن  االجزاائ�ري    االتمثيی�ل  االنس�ائي  تط�ورر  ددااخ�ل  االبرلم�ان  ووتج�درر  ااالش�اررة  إل�ى    أأن  

  :  )  أأددناهه    ١۱١۱ررقم  (    جدوولل  ووذذلك  حسب  أأكبر  نسبة  في  االدوولل  االعربيیة٬،  ووهھھھي    حاليیاً    %٬٦،٣۳١۱
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  )٢۲٠۰١۱٢۲  -١۱٩۹٥٦)  يیوضح  تطورر  االتمثيیل  االنسائي  في  االبرلمانن  االجزاائريي  خاللل  االسنوااتت(١۱١۱جدوولل  ررقم  (
  

نسبة   عددد  االنائباتت عددد  االنواابب االسنوااتت
االتمثيیل  
 االنسائي

١۱٩۹٩ ٥٦۹٨۸ ٠۰ ٠۰% 
١۱٩۹٥٩۹ ٩۹٠۰ ١۱ ١۱٫١۱% 
١۱٩۹٩ ٦٤۹٠۰ ١۱ ١۱٫١۱% 
١۱٩۹٦٩۹ ١۱٠۰١۱ ٤٫٠ ٤۰% 
١۱٩۹٧۷١ ٤۱١۱٢۲ ٣۳ ٢۲٫٧۷% 
١۱٩۹٧۷٩۹ ١۱٢۲١۱ ٢۲ ١۱٫٧۷% 
١۱٩۹٨۸١۱ ١۱٣۳٧ ٦۷ ٥٫١۱% 
١۱٩۹٨۸١ ٦۱٢۲٧ ٥۷ ٥٫٦% 
١۱٩۹٨۸٩۹ ١۱٤١۱ ٤٫٣ ٦۳% 
١۱٩۹٩۹١ ٤۱٤٫٢ ٦ ٤٤۲% 
١۱٩۹٩۹٧۷ ١۱٦٣۳ ١۱٢۲ ٧۷٫٤% 
١۱٩۹٩۹٩۹ ١۱٨۸٢۲ ٢۲١۱ ١۱١۱٫٥% 
٢۲٠۰٠۰٤  
٢۲٠۰٠۰٧۷  
٢۲٠۰١۱٢۲ 

١۱٨۸٩۹  
٣۳٥٥  
٣۳٤٤ 

٤٢۲  
٣۳١۱  
١۱٤٥ 

٢۲٢۲٫٠۰%  
٨۸%  

٣۳١۱،٬٧۷  
% 

 

 www.apn.gov.dzعلى  االموقع  اااللكترووني:   االمصدرر  االرسمي:  االمجلس  االشعبي  االوططني  في  االجزاائر

 

 

 

 

 



224

التمكين السياسي للمرأة في دول المغرب العربي
١۱٩۹٢۲ 

 

  :ةة  في    االوظظائف  االعامةأأتمثيیل  االمر  :انيیاث

ع�دةة  مس�ؤووليیاتت٬،  ك�وززيیرةة  ووس�فيیرةة    وومحافظ�ة  ووررئيیس�ة  دداائ�رةة  ووررئيیس�ة  مجل�س  االدوول�ة  االجزاائريی�ة   تقل�دتت  االم�رأأةة  
حيی�ث  تق�درر  نس�بة  االنس�اء  ف�ي   وواالرج�ال للنس�اء مت�اح االدبلوماس�ي  فهھ�و بالسلك تحاققووبالنسبة  لالل,    ووررئيیسة  دديیواانن

االخاررجيی�ة  أأوو  ف�ي  االمص�الح  االمعتم�دةة  بالخ�اررج  ب�دء  م�ن   ب�وززااررةة االمص�الح  االدبلوماس�يیة  س�وااء  ب�اإلددااررةة  االمركزيی�ة
 ووك�ذلك االدووليی�ة االلق�اءااتت ف�ي يیش�ارركن )  ووهھھھ�ن٢۲٠۰٠۰٩۹من  مجموعع  االع�امليین  (فبراايی�ر %٢۲٥٫٦٣۳منصب  سفيیرةة  بـ  

 منتظم�ة بص�فة نس�اء ووتع�يین االج�نس. أأس�اس عل�ى تميیيی�ز أأيي ااألطط�رااف  ددوونن وواالمتع�ددد االثن�ائي االمس�توى عل�ى
 ١۱٤٠۰للمناصب أأنفسهھن يیرشحن كما.االدووليیة ووااللقاءااتت جزاائريیة  في  مختلف  االمفاووضاتت ووفودد في لالشترااكك

 

%  ووف�ي  قط�اعع  االعداال�ة  ٣۳٦٫٨۸٢۲ووصلت  نسبة  االنساء  االقاضيیاتت  أأكثر  م�ن   االمتحدةة.  وو ااألمم في  منظومة ااالنتخابيیة 
 %٥٠۰ووفي  مجال  ااألمن  اال�وططني  تش�كل  االم�رأأةة   ٢۲٠۰٠۰٨۸%).في  جويیليیة   ٥٤٫٨۸٢۲بشكل  عامم٬،  ووصلت  االنسبة  إإلى  (
 من  عناصر  االشرططة  االقضائيیة.

 

  ةة  في  االسلك  االقضائي:أأتمثيیل  االمر:  ثالثا

عليی�ا  ف�ي   %  .  بعض  االنساء  يیش�غلن  مناص�ب٣۳٥يي  أأ  ةةأأاامر ١۱٠۰٥٦قاضيیا  في  االجزاائر  منهھم   ٣۳٠۰٠۰٠۰ثمة  ااكثر  من  
نس�اء   ٣۳ك�انن  هھھھن�اكك   مم٢۲٠۰٠۰٧۷ررئيیس�ة  لمجل�س  االدوول�ة.  ووف�ي  ع�امم   عيین�ت  اام�رأأةة   ٢۲٠۰٠۰٤.  ففي  ع�امم   االسلك  االقضائي

 ١۱٤١۱ررئيیسة  لبعض  االفرووعع. ٨۸٣۳ررئيیسة  للمحاكم  االعادديیة  وو ٣۳٩۹سن  محاكم  عليیا  ووأأيیتر

 مم.٢۲٠۰٠۰٤,  نسانن,  تونسجابب  هللا,  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  في  االجزاائر,  االمعهھد  االعربي  لحقوقق  ااإلبن  سعادد  

 

 تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:  :رراابعا

مم  ح��يین  ع��يین  ررئ��يیس  االجمهھورريی��ة  ووززيی��رةة  مكلف��ة  ب��وززااررةة  االم��رأأةة  ١۱٩۹٨۸٣۳ل��م  ت��دخل  االنس��اء  إإل��ى  االحكوم��ة  إإال  س��نة  
سنوااتت  ووكانت  مرتبطة  بشخص  االوززيیرةة  إإذ  تم  حذف  هھھھذهه  االوززااررةة  بع�د   ٣۳وواالعائلة  لكن  لم  تدمم  هھھھذهه  االوززااررةة  أأكثر  من  

 مم.١۱٩۹٨۸٦االمكلفة  بهھا  سنة   أأنن  عزلت  االوززيیرةة
مم٬،  ت�م  م�ن  جديی�د  إإح�دااث  ووززااررةة  االعائل�ة  وواالم�رأأةة  ووبقيی�ت  مرتبط�ة  بالعائل�ة  ث�م  اانض�م  إإليیهھ�ا  من�ذ  ١۱٩۹٩۹٣۳منذ  سنة  

 مم  قطاعع  االطفولة.٢۲٠۰٠۰١۱
 

                                                           
Combined third  and  fourth periodic reports of staties parties .Alegria. CEDAW/C/DZA/- 

 م.٢٠٠٤راجع سعاد بن جاب اهللا, املشاركة السياسية للمرأة يف اجلزائر, املعهد العريب حلقوق اإلنسان, تونس,   ١٤١
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عض��وااً ف��ي  ٤٧۷نس��اء  م��ن  ب��يین   ٧۷مم،  نج��د  ٢۲٠۰٠۰٤مم  ووبع��د  آآخ��ر  تح��ويیر  ووززاارريي  ت��م  ف��ي  ن��وفمبر  ٢۲٠۰٠۰٤وومن��ذ  
 االحكومة  ووهھھھن:

 بالعالقاتت  مع  ددوولل  أأمريیكا  ووآآسيیا  لدىى  ووززااررةة  االشؤوونن  االخاررجيیة. كاتبة  االدوولة  االمكلفة -
 كاتبة  االدوولة  االمكلفة  باإلعالميیة  لدىى  ووززااررةة  االتكنولوجيیاتت  ووااالتصالل. -
 ووززيیرةة  االتجهھيیز  ووااإلسكانن  وواالتهھيیئة  االتراابيیة. -
 أأةة  وواالعائلة  وواالطفولة  وواالشيیخوخة.ووززيیرةة  شؤوونن  االمر -
 خخ  لدىى  ووززيیرةة  االمرأأةة  وواالعائلة  وواالطفولة  وواالشيیخوخة.كاتبة  االدوولة  االمكلفة  بالطفولة  وواالشيیو -
كاتب��ة  االدوول��ة  االمكلف��ة  ب��النهھوض  ااالجتم��اعي  ل��دىى  ووززيی��ر  االش��ؤوونن  ااالجتماعيی��ة  وواالتض��امن  وواالتونس��يیيین  ف��ي   -

 االخاررجج.
 كاتبة  االدوولة  االمكلفة  بالمؤسساتت  ااالستشفائيیة  لدىى  ووززااررةة  االصحة  االعموميیة. -

  

سابقة  تارريیخيیة  تتعلق  بتوااج�د  س�بع  ووززيی�رااتت  ف�ي  طط�اقم  عب�د  االمال�ك  سجلت  االحكومة  االجزاائريیة  مم  ٢۲٠۰١۱٤ووفي  عامم  
 ساللل  االمعدلل  ووهھھھي  االمرةة  ااالوولى  االتي  يیتم  تعيیيین  هھھھذاا  االعددد  من  االنساء  في  االجهھازز  االتنفيیذيي.

حيیث  ضم  االتشكيیل  االحكومي  االجديید  سبع  ووززيیرااتت  أأغل�بهھن  م�ن  االوج�وه  االجديی�دةة  االت�ي  ددخل�ت  حكوم�ة  عب�د  االمال�ك  
وو  ووززيیرةة  تهھيیئة  ااإلقليیم  وواالبيیئة  وو  ووززيیرةة  االثقافة  وو  ووززيی�رةة  االتض�امن  اال�وططني  وو    االوططنيیة ساللل  ووهھھھن  ووززيیرةة  االتربيیة

ااالسرةة  ووقضايیا  االمرأأةة  وو  ووززيیرةة  االبريید  ووتكنولوجيیاتت  ااالعالمم  ووااالتصالل  وو  ووززيی�رةة  االس�يیاحة  وواالص�ناعة  االتقليیديی�ة،  
 ديیة.وو  ووززيیرةة  منتدبة  لدىى  ووززيیرةة  االسيیاحة  وو  االصناعة  االتقليیديیة  مكلفة  بالصناعة  االتقليی

وويیعد  هھھھذاا  االرقم  حولل  عددد  االوززررااء  من  االعنصر  االنسويي  بمثابة  سابقة  ليیس  فقط  في  االجزاائر  وولكن  على  االمستويیيین  
 االعربي  ووحتى  االدوولي.
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  االفصل  االساددسس  عشر

  ةة  في  مورريیتنانيیاأأللمر  سيیاسياال  االتمكيین  

    

  تمهھيید:

ا  م�ن  نس�اء  االع�الم  ف�ي  نيی�ل  حقوقهھ�ا  االمش�رووعة  بدأأتت  االمرأأةة  االمورريیتانيیة  كغيیرهھھھ ١۱٩۹٦٠۰مع  ااستقاللل  مورريیتانيیا  عامم  
وواالتي  يیكفلهھ�ا  لهھ�ا  االق�انونن  وواالش�رعع٬،  ووق�د  تمكن�ت  االم�رأأةة  االمورريیتانيی�ة  م�ن  االحص�ولل  عل�ى  ح�ق  االترش�ح  ف�ي  االفت�رةة  

 .ااألوولى  لقيیامم  االدوولة  ووبعد  ااالستقاللل  مباشرةة
أأهھھھداافهھ  ف�ي  تل�ك  االفت�رةة  وو  االذيي  تمحوررتت   ١۱٩۹٦١۱-١۱٢۲-١۱٢۲ثم  بعد  ذذلك  قامت  بإنشاء  ااتحادد  االنساء  االمورريیتانيیاتت  في  

حولل قضايیا االتعليیم ووااالستقراارر ااألسريي وواالدفاعع عن حقوقق االمرأأةة االتي القت آآذذاانًا ص�اغيیة م�ن أأووس�اطط االمجتم�ع 
االمورريیتاني  االذيي  تطبعهھ  االبساططة  ووحب  االتآخي  وواالتساوويي  في  االحقوقق  وواالوااجباتت٬،  وولم  تصطدمم  االمرأأةة  االمورريیتانيیة  

ن  حقوقهھ�ا  بم�ا  يیثيی�ر  حفيیظ�ة  االرج�ل  االمورريیت�اني  اال�ذيي  يیع�يیش  ف�ي  بيیئ�ة  في  كل  فترااتهھا  وومرااحل  نضالهھا  ووبحثهھ�ا  ع�
 محافظة  وومجتمع  بدوويي  تختلف  أأعرااقهھ  ووتتوحد  أأهھھھداافهھ  حولل  االديین  ااإلسالمي.

 
)  ووهھھھ��ي  ث��اني  أأطط��ولل  فت��رةة  ١۱٩۹٧۷٨۸-١۱٩۹٦٠۰ووف��ي  االفت��رةة  االممت��دةة  م��ن  ااالس��تقاللل  حت��ى  بداايی��ة  عهھ��د  االلجن��ة  االعس��كريیة(

ث�م  تأس�يیس  ااتح�ادد   ١۱٩۹٦١۱هھا  بمنح  االمرااةة  ح�ق  االتص�ويیت  وواالترش�ح  س�نة  سيیاسة  شهھدتهھا  االبالدد  ووقد  تميیزتت  في  بداايیت
وو  االذيي  تمحوررتت  أأهھھھداافهھ  حولل  قضايیا  االتعليیم  ووااالستقراارر  ااألسريي  وو  اال�دفاعع   ١۱٩۹٦١۱-١۱٢۲-١۱٢۲االنساء  االمورريیتانيیاتت  

عن  حقوقق  االمرأأةة  ..إإلى  غيیر  ذذلك  من  االمطالب  االتي  تسمح  بتكويین  نوااةة  حركة  نسائيیة  يیمكنهھا  أأنن  تشاررك  ف�ي  تنميی�ة  
 ١۱٤٢۲مجتمع  .اال
 

وو  يیجمع  االعديید  من  االنساء  االلوااتي  عاصرنن  هھھھذه  االحقبة  أأوو  االلوااتي  كتبن  عنهھ�ا٬،  أأنن  هھھھ�ذاا  ااالتح�ادد  وو  االتنظيیم�اتت  االت�ي  
عقبتهھ  شكل  إإحدى  هھھھيیئ�اتت  ح�زبب  االش�عب  االح�اكم  آآن�ذااك  مم�ا  س�مح  لهھ�ن  باالحتك�اك  ٬،  عب�ر  االمش�ارركة  ف�ي  االبعث�اتت  

عل��ى  مطال��ب  االم��رأأةة  االمورريیتانيی��ة  حيی��ث  ب��دأأتت  االمف��اهھھھيیم  بالعديی��د  م��ن  نس��اء  االع��الم  ااألم��ر  اال��ذيي  اانعك��س    االرس��ميیة  ٬،
 تظهھر  عبر  االمجالتت  وو  االصحف  االنسائيیة  االصاددررةة  في  ذذلك  االوقت.  االنسويیة

اال�ذيي  أأددى   ١۱٩۹٧۷٨۸ااستمرتت  االمرأأةة  االمورريیتانيیة  في  نضالهھا  من  خاللل  أأنشطة  االمجلس  ااألعلى  للنساء  حت�ى  اانق�البب  
 )  لذلك  ااالنقالبب.١۱نن  ررقم(إإلى  حل  جميیع  االهھيیئاتت  االشبابيیة  وو  االنسائيیة  في  االبيیا

 
  

)٬،  فقد  شهھدتت  هھھھذه  االحقبة  م�ن  ت�ارريیخ  مورريیتانيی�ا  ع�دمم  ١۱٩۹٨۸٥-١۱٩۹٧۷٨۸أأما  حقبة  االلجنة  االعسكريیة  في  االفترةة  ما  بيین  (  
ااستقراارر  سيیاسي  تمثل  في  االعديید  من  ااالنقالباتت  وولم  تحظ  فيیهھا  قضيیة  االمرأأةة  بأيي  ااهھھھتمامم    مع  أأنهھا  تزاامنت  مع  االعقد  

 تارريیخ  مؤتمر  مكسيیكو  سيیتي ١۱٩۹٧۷٥االدوولي  للمرأأةة  االممتد  من  
 
  

)  باهھھھتمامم  باررز  تمثل  في  خلق  عيید  ووططني  للم�رأأةة  االمورريیتانيی�ة  ااث�ر  خط�ابب  معاوويی�ة   ٢۲٠۰٠۰٥-١۱٩۹٨۸٥ووتميیزتت  فترةة(  
بخط��ابب  “وول�د  س�يیديي  أأحم�د  وول�د  االط�ايیع  اال�رئيیس  االمورريیت�اني  ااألس��بق  ووهھھھ�و  االخط�ابب  اال�ذيي  ااص�طلح  عل�ى  تس�ميیتهھ  

ن  خالل�هھ  ااإلررااددةة  وو  االتص�ميیم  عل�ى  أأهھھھميی�ة  لع�ب  االم�رأأةة  ل�دوورر  االذيي  تجسدتت  م� ١۱٩۹٨۸٥  ماررسس ٥” االنعمة  االتارريیخي

                                                           
 م.٢٠٠٩يونيو  ١١ولد سيدي,  حتقيق بعنوان املوريتانية حصلت مبكرا على حقوقها, موقع إيالف اإللكرتوين, محدراجع أ  ١٤٢
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مهھم  في  عمليیة  االبناء  االوططني  ٬،  حيیث  تم  إإنشاء  قطاعع  جديید  للنساء  ف�ي  ااألمان�ة  االداائم�ة  للجن�ة  االعس�كريیة  ليینتق�ل  بع�د  
ش�ؤوونن  ذذلك  إإلى  أأمانة  تنفيیذيیة  مكلفة  بترقيیة  االمرآآةة  االتي  تحولت  بدووررهھھھا  بداايیة  االتس�عيیناتت  إإل�ى  كتاب�ة  للدوول�ة  مكلف�ة  ب

  ).١۱٩۹٩۹٨۸-١۱٩۹٩۹٧۷االمرآآةة(
 

  
وو  االفترةة  ااالنتقاليی�ة  ل�م  يیط�رأأ  تغيیيی�ر  عل�ى  االبنيی�ة  االهھيیكليی�ة  للقط�اعع  عل�ى  ااألق�ل  م�ن   ٢۲٠۰٠۰٥أأغسطس   ٣۳ووبعد  اانقالبب  

االناحيیة  االشكليیة  حيیث  بقيیت  االمرأأةة  ممثلة  في  "كتابة  للدوولة  مكلفة  بشؤوونن  االم�رآآةة"  إإال  أأنن  االعم�ل  االنس�ويي  ش�هھد  نقل�ة  
ارركة  االسيیاسيیة  وو  االتي  تجلت  أأهھھھم  مظاهھھھرهھھھا  في  ااعتمادد  نظ�امم  االتميیيی�ز  اااليیج�ابي  (كوت�ا  نوعيیة  تمثلت  في  ترقيیة  االمش

%  ١۱٨۸%  وو  ف�ي  االبرلم�انن  بغرفتيی�هھ  ٣۳٣۳%)  ااألمر  االذيي  نتج  عنهھ  تمثيیل  غيیر  مسبوقق  في  االمجالس  االبلديیة  نسبة  ٢۲٠۰
ووالددةة  أأحزاابب   ووكذلك  حضورر  باررزز  لقضايیا  االمرآآةة  وو  االنوعع  عند  مرااجعة  ااإلططارر  ااالسترااتيیجي  لمحارربة  االفقر  ووكذاا

سيیاس��يیة  ترأأس��هھا  نس��اء  بع��د  أأنن  ك��انن  هھھھن��اك  ح��زبب  سيیاس��ي  ووااح��د  ترأأس��هھ  س��يیدةة  ٬،  باإلض��افة  إإل��ى  إإع��داادد  االعديی��د  م��ن  
  االسيیاساتت  االقطاعيیة  االتي  تصب  في  مجملهھا  في  ترقيیة  االمرآآةة  وو  ااألسرةة  وو  االطفل.

 
  

أأةة  بإعاددةة  هھھھيیكلة  االقطاعع  في  ما  يیتعلق  بقضايیا  االمر ٢۲٠۰٠۰٨۸وو  أأغسطس   ٢۲٠۰٠۰٧۷ووتميیزتت  االفترةة  االممتدةة  ما  بيین  اابريیل  
االمكلف  بشؤوونن  االمرااةة  حيیث  اانتقل  من  كتابة  للدوولة  لشؤوونن  االمرااةة  إإلى  ووززااررةة  مكلفة  بالترقيیة  االنسويیة  وو  االطفولة  وو  
ااألسرةة  ليیقضي  بعد  ذذل�ك  عل�ى  آآخ�ر  كلم�ة  م�ن  االتس�ميیة  ااألوول�ى  (مكلف�ة)  حيی�ث  أأص�بح  ااس�م  االقط�اعع  ووززااررةة  االترقيی�ة  

يی��زتت  هھھھ��ذهه  االفت��رةة  بإع��اددةة  تفعيی��ل  االمنس��قيیاتت  االجهھويی��ة  م��ن  أأج��ل  تعزيی��ز  االنس��ويیة  وواالطفول��ة  وو  ااألس��رةة٬،  ووك��ذلك  تم
االالمركزيی���ة  ف���ي  أأنش���طة  االقط���اعع  باإلض���افة  إإل���ى  تغذيی���ة  االم���واارردد  االبش���ريیة  للقط���اعع  ب���دماء  جديی���دةة  م���ن  مختل���ف  
االتخصصاتت  وو  االتجارربب  ٬،  وومن  أأبرزز  ما  ميیز  هھھھ�ذهه  االحقب�ة  االمطالب�ة  باعتم�ادد  بع�د  االن�وعع  ف�ي  االسيیاس�اتت  وو  االب�راامج  

لحكومة  وو  ددعوةة  هھھھذهه  االقطاعاتت  للمش�ارركة  ف�ي  تحقيی�ق  أأهھھھ�داافف  االقط�اعع  ووتجس�دتت  تل�ك  االمطال�ب  بإع�داادد  االقطاعيیة  ل
   .ااسترااتيیجيیة  ووططنيیة  للنوعع

 
  

في  مورريیتانيیا٬،  تميیزتت  االفترةة  بإعاددةة  هھھھيیكلة  االقطاعع  من  جديید  حيیث  تمت  تسميیتهھ  بوززااررةة   ٢۲٠۰٠۰٨۸آآبب   ٦ووبعد  اانقالبب
هھا  إإددااررةة  االشؤوونن  ااالجتماعيیة  وو  االتي  شكل  اانتقالهھا  مطلبا  لدىى  االشؤوونن  ااالجتماعيیة  وو  االطفولة  وو  ااألسرةة  لتلتحق  ب

  من     االعديید   بيین   أأثارر  جدال   االتغيیيیر   هھھھذاا   أأنن   غيیر ،٬     االفترااتت  االسابقة   من   االقطاعع  في  االعديید االقائميین  على  شؤوونن
  بعضهھم     حيیث  يیعتبرهھھھا ،٬     مسبقة   بموااقف  سيیاسيیة   ااألحيیانن   من   االكثيیر   في   مدفوعيین ،٬     االمرأأةة   بشؤوونن االمهھتميین

  ف   في  نكوصا   للمرأأةة   االتمثيیليیة   االنسبة   بترااجع   موقفهھم   االطرحح   هھھھذاا   أأصحابب   وويیعززز   االمرأأةة   بقضايیا   ااالهھھھتمامم ي
االمناصب  االوززاارريیة  إإلى  حقيیبتيین  وو  االتي  ظظلت  تتأررجح  في  االعهھودد  االماضيیة  بيین  ثالثة  حقائب  أأوو  أأرربعة  ووكذلك  

  عدمم  ااالهھھھتمامم  بالمرااةة.يیرىى  أأصحابب  هھھھذاا  االطرحح  أأنن  حذفف  كلمة  (  اامرأأةة  ٬،  نسويیة  )  من  تسميیة  االقطاعع  معناهه  
غيیر  أأنن  أأنصارر  االرأأيي  ااآلخر  يیروونن  عكس  ذذلك  معتبريین  أأنن  االحقيیبتيین  االلتيین  خصصتا  للمرأأةة  في  بداايیة  هھھھذاا  االعهھد  
هھھھما  حقيیبتيین  مهھمتيین  تعدالنن  حقائب  االوززااررااتت  االمنتدبة  أأوو  كتاباتت  االدوولة  (  ووززااررةة  االشؤوونن  ااالجتماعيیة٬،  ووززااررةة  

  االقطاعع  سيیضيیف  لهھ  ال  محالة  مهھامم  أأخرىى  كانت  االتنميیة  االريیفيیة)٬،  ووكذلك  أأنن  إإلحاقق  اال شؤوونن  ااالجتماعيیة  بمهھامم
تنقصهھ  بل  وويیؤثر  اانتقاصهھا  بالسلب  على  أأددااءهه٬،  إإذذ  أأنن  االعمل  على  ترقيیة  االمرأأةة  في  إإططاررهھھھا  ااالجتماعي  يیعتبر  أأوولى  

  وو  أأجدرر.
 

  ااتفاقق  دداا   بعد   (ما   االوططنيیة  لتسيیيیر  االمرحلة  ااالنتقاليیة  في  مورريیتانيیا   لم   ٢۲٠۰٠۰٩۹عامم   كارر)ووبعد  حكومة  االوحدةة فلم
تعتبر  هھھھذهه  االحكومة  حكومة  اانجاززااتت  بقدرر  ماهھھھي  حكومة  لتسيیيیر  االمرحلة  ااالنتقاليیة  وو  ااإلشراافف  على  ااالنتخاباتت  



229

التمكين السياسي للمرأة في دول المغرب العربي

١۱٩۹٦ 
 

  للشؤوونن     أأحدهھھھما   ووززيیرتيین   تشكيیلتهھا   في   االحكومة   هھھھذهه   ضمت   ووقد   للمرأأةة   يیحقق   اانجاززاا   منهھا   يینتظر   ال لذلك
 ١۱٤٣۳هھھھذاا  االمنصب. ااالجتماعيیة  ووهھھھي  أأوولل  ووززيیرةة  من  أأصل  إإفريیقي  تتقلد

  

  ووسوفف  نقسم  هھھھذاا  االفصل  االى  االمبحثيیيین  االتاليیيین:

  .ةة  في  مورريیتانيیاأأللتمكيین  االسيیاسي  للمر  يیةاالمبحث  ااالوولل  :  االمرتكزااتت  االقانون

  .االمبحث  االثاني  :  االوااقع  االعملي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 م.٢٠٠٩يونيو  ١١ولد سيدي,  حتقيق بعنوان املوريتانية حصلت مبكرا على حقوقها, موقع إيالف اإللكرتوين, محدأ راجع  ١٤٣
 م.٢٠١٣احلقوق واحلريات العامة يف النظام املوريتاين,جملة الفقه والقانون املغربية , العدد الثالث, يناير راجع  أيضا حممد االمني ولد سيدي باب, 
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١۱٩۹٧۷ 
 

  االمبحث  ااالوولل

  ي  مورريیتانيیاةة  فأأللتمكيین  االسيیاسي  للمر  يیةاالمرتكزااتت  االقانون

  

  في  االدستورر  االمورريیتاني:  :ووالأأ

حق�وق  االم�رأأةة  وواالمس�اووااةة  االقانونيی�ة  ب�يین  االرج�الل   ١۱٩۹٩۹١۱يیوليیو   ١۱٢۲كرسس  االدستورر  االمورريیتاني  االصاددرر  في             
م�ن  االق�انونن  ااألساس�ي  عل�ى  أأنن  جميی�ع  االم�وااططنيین  متس�اوووونن  أأم�ام  االق�انونن،ووهو  أأكب�ر   ٦وواالنساء،  إإذ  ت�نص  االم�اددةة  

 .ورريیتانيیة  لهھا  االحق  في  االتمتع  بجميیع  حقوقهھا  االسيیاسيیة  ووموااططنتهھا  االكاملةضمانن  بأنن  االمرأأةة  االم

إإل�ى  االم�اددةة  االراابع�ة  م�ن  االدس�تورر  االمع�دلل  وونص�ت  عل�ى  أأنن  :  "يیفس�ح  االق�انونن  االمج�الل    ٣۳كما  أأضيیفت  فقرةة          
 ١۱٤٤لتساوويي  فرصص  وولوجج  االنساء  وواالرجالل  االي  االمأمورريیاتت  وواالوظظائف  ااالنتخابيیة".

  

  وططنيیة:االتشريیعاتت  اال  :ثانيیا

االمتض�من  االق�انونن  االنظ�امي  االمتعل�ق  بترقيی�ة  نف�اذ   ٢۲٠۰٠۰٦  أأووتت   ٢۲٢۲بت�ارريیخ   ٢۲٠۰٠۰٦/٠۰٢۲٩۹أأكد  ااألمر  االقانوني  ررق�م  
 :أأنن   على االنساء  إإلى  االمأمورريیاتت  وواالوظظائف  

االمقاع�دد  ف�ي  االمج�الس    بالمائ�ة  م�نن    ٢۲٠۰بالنسبة  لالنتخاباتت  االبلدديیة٬،  تحصلل  االنساء  على  نسبة  ددنيی�ا  ال  تق�لل  ع�نن    -أأ
    االبلدديیة.

االمقاع��دد  ف��ي  االل��وواائح    بالمائ��ة  م��نن         ٢۲٠۰بالنس��بة  النتخ��ابب  االن��وواابب٬،  تحص��لل  االنس��اء  عل��ى  نس��بة  ددنيی��ا  ال  تق��لل  ع��نن    -
ف��ي  اال��ددوواائرر  ااالنتخابيی��ة  لعووااص��م  االوواليی��اتت  ذذااتت  االمقع��دديینن٬،  يیج��بب  أأنن  تش��تملل    -أأ  االمتررش��حة٬،  ططبق��ا  للبيی��انن  االت��الي:  

  مررشح  منن  كال  االجنسيینن.  االلوواائح  على  

ف�ي  االمررتب�ة    ة  ذذااتت  االثالثة  مقاعدد٬،  يیج�بب  أأنن  تش�تملل  االل�وواائح  عل�ى  ااألق�لل  عل�ى  مررش�حة  في  االددوواائرر  ااالنتخابيی  -بب  
  ااألوولى  أأوو  االثانيیة.

٬،  يیجبب  أأنن    مقعدداا  ٢۲٥    في  االددوواائرر  ااالنتخابيیة  ذذااتت  االمقاعدد  ااألكثرر  منن  ثالثة  (نووااكشووطط)  ووااللوواائح  االووططنيیة:  أأيي    -جج
تخاب��اتت  مجل��س  االش��يیووخ  ووبالنس��بة  ووبخص�ووص  اان  تش�تملل  ك��لل  الئح��ة  عل��ى  ع�دددد  متس��اوو  م��نن  االجنس��يینن  ووبالتن��اووبب

االلوواائح  االمررشحة  يیجبب  أأنن  تتضمنن  على  مررشحة  ووااحددة  على  ااألق�لل  ف�ي    لددوواائرر  نووااقشووطط  ااالنتخابيیة  االثالثث٬،  فإنن  
ووفض���ال  ع���نن  ذذل���ك٬،  ت���م  س���نن  نظ���ام  تحفيی���ززيي  لتموويی���لل  ااألح���ززاابب  االسيیاس���يیة  االت���ي  ت���تمكنن٬،    ص���ددااررة  االالئح���ة.

  ٢۲٧۷ى  لوواائحها.ووقدد  سمحتت  هذذه  االت�دداابيیرر  االهام�ة  ف�ي  ووص�وولل  االمناسبة٬،  منن  إإنجاحح  االمززيیدد  منن  االنساء  عل  بالووسائلل  
                                                           

 .٤٣العدد  راجع خريي عبد الرزاق اجلاسر, التجربة الدميقراطية يف موريتانيا, دراسة يف اإلصالح السياسي, دراسات مركز الدراسات الدولية, بغداد, ١٤٤
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االبلدديیة  ألوول  م�ررةة  ف�ي  ت�ارريیخ  موورريیتانيی�ا  خ�الل  ااالنتخاب�ات  االتش�رريیعيیة    إإلى  االمجالسس    ١۱١۱٢۲٨۸اامررأأةة  إإلى  االبررلمانن  وو
 ٢۲٠۰٠۰٦منن  شهھرر  نووفمبرر  وواالثالث  م�نن  ش�هھرر  دديیس�مبرر  لس�نة    ١۱٩۹االبالدد  على  االتوواالي  يیوومي    وواالمحليیة  االتي  شهھددتهھا  

 )٦٤(مم.

 

  في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثاثال

:  "االعهھداانن  ئيیسيیة  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن,  أأهھھھمهھا  اانضمت  مورريیتانيیا  إإلى  ااتفاقيیاتت  ااألمم  االمتحدةة  االسبع  االر         
),  وو"ااتفاقيیة  ٢۲٠۰٠۰٤االدووليیانن  االخاصانن  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة,  وواالحقوقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة"  (

  أأش   جميیع   على   (االقضاء   االعنصريي"   االتميیيیز   ضد  ١۱٩۹٨۸٨۸كالل   االتميیيیز   أأشكالل   جميیع   على   االقضاء   وو"ااتفاقيیة ,(
   .),  ااال  اانهھا  تحفظت  بشكل  عامم  على  ما  يیتعاررضض  مع  أأحكامم  االشريیعة  ااإلسالميیة  وواالدستورر٢۲٠۰٠۰١۱االمرأأةة"  (

"ااالتفاقيیتانن  :  لمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن  وومنهھاوواانضمت  مورريیتانيیا  كذلك  إإلى  ااتفاقيیاتت  منظمة  االعمل  االدووليیة  االثماني  اا
  وو(٨۸٧۷( (٩۹٨۸)     االجماعيیة"   وواالمفاووضة   االتجمع   بحريیة   االمعنيیتانن (١۱٩۹٦١۱     وو"ااالتفاقيیتانن   ٢۲٠۰٠۰١۱,   االتواالي), على
  وو(٢۲٩۹(   وواالعمل  ااإلجبارريي"  (١۱٠۰٥)   االمعنيیتانن  بالسخرةة (١۱٩۹٦١۱     وو"ااالتفاقيیتانن  ( ١۱٩۹٩۹٧۷, )  ١۱٠۰٠۰على  االتواالي),
 .على  االتواالي) ١۱٩۹٦٣۳,  ٢۲٠۰٠۰١۱)  االمعنيیتانن  بالقضاء  على  االتميیيیز  في  شغل  االوظظائف"  (١۱١۱١۱وو(
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١۱٩۹٩۹ 
 

  االمبحث  االثاني

  االوااقع  االعملي

  

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االبرلمانن:  :أأووال

ووقد  كان�ت  االحص�ة  ااألكب�ر  م�ن  نص�يیب  ح�زبب  ااالتح�ادد  م�ن  أأج�ل  ,   ٢۲٠۰١۱٣۳سيیدةة  االدخولل  في    برلمانن   ٣۳١۱ضمنت  
لح�زبب٬،  بيینم�ا  ح�ل  ح�زبب  %)  م�ن  ن�واابب  اا١۱٥،٬٦مقاعد  للسيیدااتت  أأيي  م�ا  يیع�اددلل  ( ٩۹االجمهھورريیة  االحاكم  االذيي  ضمن  

%)  من  مجمل  نواابه  بالجمعيیة  االوططنيی�ة  بع�د  ٤١۱،٬٦بنسبة  بلغت  ( توااصل  ااإلسالمي  االمعاررضض  في  االمرتبة  االثانيیة  
أأنن  ضمن  ددخولل  خمس  سيیدااتت  إلي  االمجلس  االنيیابي٬،بيینم�ا  ال  يی�زاالل  يین�افس  ف�ي  مقاططع�ة  "جكن�ي"  م�ن  أأج�ل  ااددخ�الل  

 م  معاررضة  االحزبب  االحاكم٬،  ووأأنصاررهه.سيیدةة  أأخريي  للقبة  ررغ

أأما  حزبب  االتحالف  االشعبي  االتقدمي  االمعاررضض  فقد  ضمن  ددخولل  ثالث  سيیدااتت  للمجلس  م�ن  ب�يین  نوااب�ه  االثمانيی�ة  أأيي  
ح��يین  ترااجع��ت  االنس��بة  ل��ديي  بقيی��ة  ااألح��زاابب  إل��ي  مقع��د  نيی��ابي  ووااح��د  بفع��ل  ض��عف  االنت��ائج    %)٬،ف��ي٤٢۲م��ا  يیع��اددلل  (

 االمتحصل  عليیهھا  في  االلواائح  االوططنيیة.

 .لتشكلة  االبرلمانيیة  %  من  مجمل  أأعضاء  اا٢۲١۱ حواالي   ٢۲٠۰١۱٣۳امم  ت  نسبة  االنساء  في  االبرلمانن  لعووقد  بلغ

 

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة: :ثانيیا  

يیوجد  أأميیناتت  عاماتت  ب�الوزااررااتت    ووم�ديیرااتت   ددااررييااإل االمسؤووليیاتت  في    االمجالل   على  صعيید  بعض  االوظظائف  ذذااتت
تذةة  جامع�اتت  وومعلم�ي  االم�دااررسس  مركزيیاتت  وومديیرااتت  بالمؤسسة  االعامة  ووفي  مجالل  االتعليیم  يیوجد      مدررااس�اتت  ووأأس�ا

ااالبتداائيیة  ,  ووهن  موجوددااتت  أأيیضا  إلى  جانب  االرجالل  في  كاف�ة  االوظظ�ائف  االرس�ميیة  ووغيی�ر  االرس�ميیة  .  ووبالت�الي  ه�ن  
يیعملن  لدى  االشرططة  وومخافر  االدررك    وواالجماررك  ووفرق  ااإلططفاء  وواالبحريیة  ,  ووما  إلى  ذذلك.  ووثمة    نساء  يیقمن  ب�إددااررةة  

 ١۱٤٥أأسس  عددداا  كبيیراا  من  االمنظماتت  غيیر  االحكوميیة  وواالراابطاتت.  بعض  من    االصحف  ,  كما  أأنن  االمرأأةة  تتر

 

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي:  :ثالثا

٬،تح��ت  ررئاس��ة  ررئيیس��ه٬،   ٢۲٠۰١۱٣۳دديیس��مبر     ٣۳٠۰عل��ى  للقض��اء٬،  ف��ي  ااجتماع��ه  االمنعق��د  يی��ومم  ااالثن��يین    ع��يین  االمجل��س  ااأل
أأوولل    باب�ه  وول�د  االش�يیخ  س�يیديیا٬،ررئيیس  االجمهھورريیة  محمد  وولد  عبد  االعزيیز٬،  االمحاميیة  أأمامة  بنت  محمد  وولد  أأحم�د  وول�د  

                                                           
 :رمز الوثيقة التابعة  لألمم املتحدة, لجنة حقوق المرأة, موريتانيا, ٢٠٠٢األولية للدول األطراف املقرر تقدميها يف عام التقارير راجع  ١٤٥

CEDAW/C/MRT/١ 
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ووكان�ت  االقاض�يیة  تعم�ل  إإل�ى  ح�يین  ترقيیتهھ�ا  م�ديیرةة  للش�ؤوونن  االماليی�ة  وواالل�وااززمم  ب�وززااررةة    .قاضيیة  في  ت�ارريیخ  مورريیتانيی�ا
  .االعدلل

 
شخص�ا      لص�الح    ٢۲٩۹٦أأشرفف  ررئيیس  االجمهھورريیة  في  نوااكشوطط  على  تخريیج  ددفعة  من    ٢۲٠۰١۱٤ووفي  منتصف  عامم  

وو  االدااخليی��ة  وواالالمركزيی��ة  وو  االماليی��ة  ووااالتص��الل  وواالعالق��اتت  م��ع    ووززااررااتت  االع��دلل  وواالش��ؤوونن  االخاررجيی��ة  وواالتع��اوونن
  .االبرلمانن

 
إإدداارريی��ا  ماليی�ا٬،  ووثالث�يین  م�ن  االكت��ابب    ٩۹٠۰إإدداارريی�ا  م�دنيیا  وو  ٧۷٩۹مستش��ارراا  دديیبلوماس�يیا  وو  ٤٨۸قاض�يیا  وو  ٤٩۹ووتض�م  االدفع�ة  

من  االنساء  من  مختلف  االتخصصاتت  في  إإططارر  سيیاسة  االتميیيی�ز  ااإليیج�ابي  االت�ي    ٢۲٧۷االصحفيیيین  من  ضمن  االخريیجيین  
  .تنتهھج  ألوولل  مرةة  في  االبالدد  لصالح  ترقيیة  االمرأأةة

  

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:  :رراابعا

حققت  االمرأأةة  االمورريیتانيیة  مكسبا ً جديیداا ً في  إإططارر  سعيیهھا  لزيیاددةة  حضوررهھھھا  في  االوظظائف  االرسميیة  بالبالدد٬،  ووذذلك  من  
إإل�ى    مم٢۲٠۰١۱٤يیحيی�ى  وول�د  ح�دميین  لع�اممحكوميیة  االوززيیر  ااألوولل  االمورريیت�اني  خاللل  ررفع  عددد  االوززيیرااتت  في  االتشكيیلة  اال

 .برئاسة    لحكومة  االمورريیتانيیةووززااررةة  مشكلة  في    اا  ٢۲٧۷سبع  ووززيیرااتت  من  أأصل  

ف�ي  االحكوم�ة  االجديی�دةة٬،  ووإإنن  ك�انن  ااررتف�اع  ع�دددهھھھن  ف�ي    ٥في  االحكومة  االمستقيیلة  إإلى    ٤ووااررتفع  عددد  االوززيیرااتت  من  
االنائب�اتت  مقع�دهھھھا  فيی�هھ  ب�دخولهھا    االحكومة  كانن  على  حسابب  حضوررهھھھن  في  االبرلمانن  االمورريیتاني٬،  حيیث  فقدتت  إإحدىى

  االحكومة.

:حقيیب�ة  االتج�اررةة  وواالس�يیاحة  وواالص�ناعة  االحقائب  االوززاارريی�ة    االت�ي  تقل�دتهھا  االم�رأأةة    ف�ي    االحكوم�ة  االجديی�دةة٬،  برززأأمن  وو
ؤوونن  ااالجتماعيیة  وواالطفولة  حقيیبة  االش,  ووقيیبة  االثقافة  وواالشبابب  وواالريیاضةكانن  وواالعمراانن  ,  ووححقيیبة  ااإلس  وو,  االتقليیديیة

  لتك��ونن  ووززيی��رةة  منتدب��ة  ل��دىى  ووززيی��ر  االخاررجيی��ة  مكلف��ة  بالش��ؤوونن  االمغارربيی��ة  ووااإلفريیقيی��ة.  ااختيی��ارراامرأأةة  ووااألس��رةة,ووتم  
  ة  مكلف�ة  بالمورريیت�انيیيین  ف�ي  االخ�اررج,  وواام�رأأةة  آآخ�رىى  ت�م  لتكونن  ووززيیرةة  منتدب�ة  ل�دىى  ووززيی�ر  االخاررجيی�وواامرأأةة    آآخرىى  

  ااختيیاررهھھھا  لتولي  مفوضيیة  حقوقق  ااإلنسانن  وواالعمل  ااإلنساني  وواالمجتمع  االمدني.

ثناء  بنت  مكن�اس  ف�إنن  بقيی�ة  اال�وززيیرااتت  يینتم�يین  لح�زبب  ااالتح�ادد  م�ن  أأج�ل  االجمهھورريی�ة  االح�اكم  ف�ي  مورريیتانيی�ا٬،  ووباست
  ١۱٤٦ووبعضهھن  كن  على  لواائحهھ  االمرشحة  للبرلمانن٬،  وولم  يیحالفهھن  االحظ.

  

  

                                                           
 .٤٣, العدد راجع خريي عبد الرزاق اجلاسر, التجربة الدميقراطية يف موريتانيا, دراسة يف اإلصالح السياسي, دراسات مركز الدراسات الدولية, بغداد ١٤٦
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  االفصل  االسابع  عشر

  ةة  في  ليیبيیاأأاالتمكيین  االسيیاسي  للمر

  

  تمهھيید:

لليیبيی�ة  االح�ق  ف�ي  االتص�ويیت,  وواالمش�ارركة  ف�ي  االحيی�اةة  االسيیاس�يیة,  صبح  للم�رااةة  ااأأمنذ  ستيیناتت  االقرنن  االماضي            
نن  ميیث��اقق  حق��وقق  أأةة  م��ن  تقل��د  مناص��ب  ص��نع  االقراارر.كم��ا  أأااض��افة  اال��ى  اانن  اليیوج��د  هھھھن��اك  قيی��ودد  ررس��ميیة  تمن��ع  االم��ر

م.يیكف�ل  للم�رااةة  االح�ق  ف�ي  االمش�ارركة  ف�ي  ١۱٩۹٩۹٧۷د  ف�ي  ع�ام  االمجتمع  االعربي  االليیبي,  االذيي  ااعتمووووااجباتت  االمرااةة  في  
 سيیة  في  االبالدد.االمؤسساتت  االسيیا

  

م  بضمانن  حمايیة  االح�ق  االسيیاس�ي  للم�رأأةة  وواالرج�ل  عل�ى  ١۱٩۹٩۹١۱ووتكفل  االقانونن  ااألساسي  لتعزيیز  االحريیة  لسنة         
حد سوااء في االماددةة ااألوولى باعتبارر أأنن: "االموااططنيین في االجماهھھھيیريیة االعظمى ذذك�وررااً ووإإناث�اً أأح�راارر متس�اوووونن ف�ي 

ة  االسلطة  في  االماددةة  االثانيیة  االتي  جاء  فيیهھا:  "لكل  موااططن  االح�ق  االحقوقق  ال  يیجوزز  االمساسس  بحقوقهھم"٬،  ووعلى  مماررس
في  مماررسة  االسلطة  ووتقريیر  مصيیرهه  في  االمؤتمرااتت  االشعبيیة  ووااللجانن  االشعبيیة  ووال  يیجوزز  حرمانهھ  من  عضويیتهھا  أأوو  

 من  ااالختيیارر  ألماناتهھا  متى  تواافرتت  االشرووطط  االمقرررةة  لذلك".  

 

االموااططن��ة  وواالبل��وغ٬،  هھھھ��ي  عض��و  ف��ي  االم��ؤتمر  االش��عبي   وواالم��رأأةة  االت��ي  ت��واافرتت  فيیهھ��ا  االش��رووطط  وواالمتمثل��ة  ف��ي
ااألساسي  (االمجلس  االبلديي)  بالداائرةة  االتي  تقيیم  بهھا٬،  ووهھھھي  تشاررك  ف�ي  مناقش�ة  ج�دوول  ااألعم�ال  ووص�يیاغة  االق�رااررااتت  
وولهھ��ا  ح��ق  ااالقت��رااع  االعلن��ي٬،  ااألس��لوب  اال��ذيي  تتبع��هھ  االم��ؤتمرااتت  االش��عبيیة  لرص��د  ااألص��وااتت  للتعبيی��ر  ع��ن  تأيیيی��د  م��ا  

في  ذذلك  ااختيیارر  أأشخاص  يیتول�ونن  مناص�ب  أأمن�اء  االم�ؤتمرااتت  أأوو  أأمن�اء  االلج�انن  االش�عبيیة٬،   تصدررهه  من  قرااررااتت٬،  بما
ووهھھھي  عضو  في  ااالتحاددااتت  وواالنقاباتت  االمهھنيیة  أأسوةة  بزمالء  االمهھنة  (ططب,  قانونن,  ااقتصادد...)  أأوو  االنقاباتت  االحرفيی�ة٬،  

 رااتت  مماررسة  االسلطة  تتحددد  باآلتي:وويیجدرر  االذكر  بأنن  مؤش

 اسي.عضويیة  االمؤتمر  االشعبي  ااألس -١۱

 االمشارركة  في  االجلساتت. -٢۲

 تولي  االمناصب  االقيیادديیة. -٣۳

 االنشاطط  االنقابي. -٤
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ووتجدرر  ااإلشاررةة  إإلى  أأنن  االمرأأةة  االليیبيیة    كان�ت  ممثل�ة  ف�ي  أأمان�اتت  االم�ؤتمرااتت  االش�عبيیة  ااألساس�يیة  م�ن  خ�اللل  أأميین�اتت  
عل��ى   ٣۳٥دددهھھھن  االش��ؤوونن  ااالجتماعيی��ة  ب��المؤتمرااتت  االش��عبيیة  ااألساس��يیة  عل��ى  مس��توىى  االجماهھھھيیريی��ة  وواالالت��ي  يیبل��غ  ع��

نن    غالبيی��ة  االنس��اء  ع��ن  االمش��ارركة  االسيیاس��يیة  لع��دمم  ق��دررتهھن  عل��ى  أأال  إإ مس��توىى  االش��عبيیاتت  بحس��ب  االتقس��يیم  ااإلدداارريي٬،
االتعاططي  مع  ااألسلوبب  االتى  تتم  بهھ٬،  وونجحت  من  حضرتت  على  االساحة  لمدةة  ليیست  بالقص�يیرةة  ف�ى  ااالس�تحوااذذ  عل�ى  

مم  ف�إنن  نس�بة  مش�ارركة  ١۱٩۹٩۹٢۲القاتهھ�ا.  ووووف�ق  إإحص�اء    ااآلخريین  وواالتحكم  فى  نتيیجة  ااالختيیارر  بما  تحدثهھ  من  تأثيیر  بع
مم  ف��إنن  مش��ارركة  االم��رأأةة  ف��ي  أأمان��اتت  ٢۲٠۰٠۰٤ – ٢۲٠۰٠۰٣۳.  ووووف��ق  إإحص��اء  ٠۰،٬١۱االم��رأأةة  ف��ي  االوظظ��ائف  االقيیادديی��ة  بلغ��ت  

%  ووال  يیتج��اووزز  ع��ددد  م��ن  ت��م  ااختيی��اررهھھھن  ف��ي  االس��لطة  ٠۰٫٠۰٦االم��ؤتمرااتت  االش��عبيیة  وواالوظظ��ائف  االقيیادديی��ة  ل��م  تتج��اووزز  
 مم  عن  عشر٢۲٠۰٠۰٤االتنفيیذيیة  في  ااالقترااعع  االعلني  

مم    ووهھھھن  ٢۲٠۰٠۰١۱]  لسنة  ١۱اامرأأةة٬،  حددد  صالحيیتهھن  االقانونن  ررقم  [ ٤٥٣۳ووبلغ  عددد  االمصعدااتت  على  مستوىى  االقاعدةة     
تابعاتت هھھھرميیاً إإلى أأميینة االشؤوونن ااالجتماعيیة (ووززيیرةة) االتي حلت محل أأميین مساعد ش�ؤوونن االم�رأأةة االوظظيیف�ة االت�ي 

  ااستحدثث  ضمن  أأمانة  االشعب  االعامم.

غلبيی�ة  م�ن  ,  ووفي  االوق�ت  االحاض�ر  ااألعملةة  على  فرصص  متزاايیدةة  في  للتعليیم  ووللأأصلت  االمربانن  فترةة  حكم  االقذاافي  حإإ
 لى  حد  كبيیر.إإخريیجي  االجامعاتت  هھھھم  من  االنساء  .  مع  ذذااكك  ما  يیزاالل  االرجل  مهھيیمنا  على  االنظامم  االسيیاسي    

االسيیاس�يیة,  ل�ى  تهھدئ�ة  االمعاررض�ة  إإحيیان�ا  أأةة  ,  فس�عى  أأفقد  ااتخذ  نظامم  االقذاافي  موااقفا  متناقضة  بخصوصص    مكانة  االمر
 سرةة.ةة,  ووخاصة  في  مجالل  ااألأأعلى  حسابب    حقوقق  االمر

 

ةة  من  االمشارركة  في  أأال  تزاالل  االتقاليید  ااالبويیة  االمتاصلة    وواالثقافة  االقبليیة  ووااالعراافف  ااالجتماعيیة  االمحافظة  تمنع  االمروو
بذوول�ة  لتحس�يین  عاقق  االجهھ�ودد  االمأأنن  منع  تكويین  االجمعيیاتت  االمستقلة  في  عهھد  االقذاافي  أأاالحيیاةة  االسيیاسيیة  وواالعامة  ,  كما  

وو  جماعة  يیعاقب  عليیهھ  باالع�داامم  (  أأوو  منظمة  غيیر  مصرحح  بهھا    أألى  مجموعة    إإةة  في  ليیبيیا.  كانن  ااالنتماء  أأمكانة  االمر
 )١۱٩۹٧۷٢۲لعامم   ٧۷١۱قانونن  ررقم  

 

مم.ااندلعت  االمظ�اهھھھرااتت  ف�ي  ك�ل  اانح�اء  اال�بالدد  مطالب�ة  بانهھ�اء  حك�م  معم�ر  االق�ذاافي  ووش�ارركت  ٢۲٠۰١۱١۱طط  عامم  اووفي  شب
 االذيي  اانتهھى  في  نهھايیة  االمطافف  باالططاحة  بنظامم  االقذاافي  .االنساء  بقوةة  في  االصرااعع    

نهھا  ضمانن  تمثيیل  أجرااءااتت  من  شإإمنذ  ذذلك  االحيین  فشلت  االسلطاتت  ااالنتقاليیة(  االمجلس  ااالنتقالي  االوططني)  في  ااتخاذذ  
يي  م�اددةة  تح�ولل  ددوونن  االتميیيی�ز  أأجهھزةة  االسيیاسيیة    حيیث  لم  يیتضمن  مشرووعع  االوثيیقة  االدس�تورريیة  االص�اددررةة  ةة  في  ااألأأاالمر

شخص�ا  فل�م  تض�م  س�وىى   ٢۲٢۲ووتض�م   ٢۲٠۰١۱١۱ما  حكومة  االمجلس  ااالنتقالي    وواالتي  شكلت  ف�ي  ن�وفمبر  أأةة,  أأمرضد  اال
 ١۱٤٧۷ةة  في  االبرلمانن.أأيي  حصة  مخصصة  لتمثيیل  االمرأأمم.ال  يیحتويي  ٢۲٠۰١۱٢۲تيین.  وواالقانونن  ااالنتخابي  االصاددرر  عامم  أأمرإإ

 نساء. ٦سيیسيیة  لصيیاغة  االدستورر  أووبلغ  عددد  االنساء  في  االجمعيیة  االت
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 لى  االمبحثيیيین  االتاليیيین:إإل  هھھھذاا  االفصوويیقسم  

  ةة  في  ليیبيیاأأاالمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي  للمراالمبحث  ااالوولل  :  

 االمبحث  االثاني  :  االوااقع  االعملي
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 االمبحث  ااالوولل

ةة  في  ليیبيیاأأاالمرتكزااتت  االقانونيیة  للتمكيین  االسيیاسي  للمر  

  

  االدستورر  االليیبي:  في  :أأووال

عالن�اتت  هھ  ف�ي  عهھ�د  االق�ذاافي  ل�م  يیك�ن  هھھھن�اك  ددس�تورر  ب�ل  ك�انن  هھھھن�اك  االعديی�د  م�ن  االق�واانيین  ووااإلمن  االمسلم  ب�هھ  اان�       
مم.وواالوثيیق�ة  ١۱٩۹٧۷٧۷قامة  سلطة  االشعب  ع�امم  إإعالنن  عن  مم.ووااإل١۱٩۹٦٩۹عالنن  االدستورريي  لعامم  االمؤسسة,بما  في  ذذلك  ااإل
 مم.١۱٩۹٨۸٨۸االخضرااء  االكبرىى  لعامم  

 

)  لك�ن  ال  يیوج�د  ن�ص  ص�ريیح  ٥امم  االق�انونن  (االم�اددةة  مأأعالنن  االدستورريي  جميیع  االموااططنيیيین  متساوووونن  ووووفقا  لإل       
بن�اء  االمجتم�ع  االجم�اهھھھيیريي  متس�اوووونن  ررج�اال  أأنن  أأةة  .  بحس�ب  االوثيیق�ة  االخض�رااء  االكب�رىى:  أأيیحظر  االتميیيیز  ضد  االم�ر
(   نن  االتفريیق  في  هھھھذهه  االحقوقق  بيین  االرجل  وواالمرااةة  ظظلم  صاررخ  ليیس  لهھ  ما  يیب�رررههنساني.  ووألإإوونساء    في  كل  ما  هھھھو  

يیض�ا  عل�ى  االمس�اووااةة  ب�يین  االجنس�يین  أأك�د  االق�ذاافي  كم�ا  أأمم)  ١۱٩۹٨۸١۱خض�ر(  االج�زء  االثال�ث,  ااأل ف�ي  االكت�ابب )٢۲١۱االمبداا  
نن  أةة  نتيیج��ة  ااالختالف��اتت  االبيیولوجيی��ة  مختتم��ا  ب��أأنن  هھھھن��اك  ووظظ��ائف  معيین��ة  تق��ع  عل��ى  االم��رأوولكن��هھ  ااسترس��ل    مض��يیفا  ب��
 نن  يیكونواا  على  قدمم  االمساووااةة.أأاالرجالل  وواالنساء  ال  يیمكن  

 

جل��س  اال��وططني  ااالنتق��الي  مش��رووعع  االميیث��اقق  االدس��تورريي  للمرحل��ة  ااالنتقاليی��ة  ااعتم��د  االم ٢۲٠۰١۱١۱بب  آآووف��ي  ش��هھر          
 ).١۱نن  االشريیعة  ااالسالميیة  هھھھي  االمصدرر  االرئيیس  للتشريیع(  االماددةةأأنن  ااالسالمم  هھھھو  دديین  االدوولة  ووأأوويینص  االميیثاقق  على  

 

 لسيیاسيیة  مامم  االقانونن  متساوووونن  في  االتمتع  بالحقوقق  االمدنيیة  ووااأأنن:  االليیبيیونن  سوااء  أأيیضا  في  االميیثاقق  على  أأووجاء  

٬،ووفي تكافؤ االفرصص٬، ووفيیما عليیهھم من االوااجباتت وواالمسؤووليیاتت االعامة٬، ال تميیيیز بيینهھم بسبب االدِّيین أأوو االمذهھھھب أأوو 
االلغة  أأوو  االثرووةة  أأوو  االجنس  أأوو  االنسب  أأوو  ااآلررااء  االسيیاسيیة  أأوو  االوضع  ااالجتماعي  أأوو  ااالنتماء  االقبلي  أأوو  االجهھويي  أأوو  

 )٦ااألسرىى  .(  االماددةة  

اابب  جيء  على  ذذكر  االنوعع   ٣۳ساسس  للتميیيیز(  ططبقا  لمسوددةة  سابقة  بتارريیخ  ألى  االنوعع(  االجنس)  كال  تشيیر  هھھھذهه  االفقرةة  اا
سبابب  االتميیيیز,  وولكن  تم  تجاهھھھل  هھھھذاا  االلفظ  في  نسخة  دديیسمبر)  لكن  في  ظظل  غيیابب  مصطلح  يینص  على  قدمم  أأمن  بيین  

  االبند  غامضا.وويینص  االميیثاقق  اايیضا  على   نسانن  ووحريیاتهھ  تصونن  االدوولة  حقوقق  ااإلاالمساووااةة  مع  االرجالل,  يیظل  هھھھذاا
  االحقوقق  وواالحريیاتت٬،     االتي  تحمي  هھھھذهه   لإلعالناتت  وواالموااثيیق  االدووليیة  ووااإلقليیميیة   ووتسعى  إإلى  ااالنضمامم ااألساسيیة٬،

 ).٧۷ررضض(  االماددةة  نسانن    كخليیفة  هللا  على  ااألووتعمل  على  إإصداارر  موااثيیق  جديیدةة  تكرمم  ااإل
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  في  االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا

  اال            للملأأصدررتت   االتابعة   جانفيجنة   في   االليیبي   ااالنتقالي   ااالنتخاباتت٬،  مس ٢۲٠۰١۱٢۲جلس  االوططني   قانونن وددةة
مر  مجحف  أأعضو.  ووهھھھذاا   ٢۲٠۰٠۰عضائهھ  أأ%  فقط  في  مؤتمر  عددد   ١۱٠۰للمرأأةة  بـ ) االكوتا ووحدددتت  نسبة  االحصص  (

  إإلى     ااالناثث  فيیهھ   عددد   تصل  نسبة   في  بلد   خاصة قل  ووتصل  نسبة  %  على  ااأل٥٠۰ووغيیر  مناسب  على  ااالططالقق٬،
 %.٩۹٢۲%  ووبيین  االرجالل  ٧۷٢۲%  ووتصل  نسبة  االتعليیم  فيیهھ  بيین  االنساء  ٧۷٨۸انهھ  االحضريیة  بيین  سك

 كما  يیستلزمم  هھھھذاا  االنظامم  عددداا  من  ااإلجرااءااتت  البد  من  ااتخاذذهھھھا  مثل:         

ووصريیح  في  االدستورر  االليیبي  يیخصص  مقاعد  للنساء  ضمن  االحكوماتت  وواالمجالس  ووضع  نص  قانوني  ووااضح   -١۱
 االنيیابيیة.

ااةة  بيین  االمرأأةة  وواالرجل  في  االحقوقق  وواالوااجباتت  ووتكافئ  االفرصص  وواالمشارركة  ووضع  نص  ددستورريي  يیؤكد  االمساوو -٢۲
 في  صنع  االقراارر  االسيیاسي.

إإلتزاامم  االدوولة  االليیبيیة  باإلعالنن  االعالمي  لحقوقق  ااإلنسانن٬،  االذيي  يیؤكد  االتساوويي  في  االكراامة  ااإلنسانيیة  لكل  االبشر  -٣۳
 وقق  وواالوااجباتت.على  ااختالفف  أألواانهھم  ووأأعرااقهھم٬،  وواالمساووااةة  بيین  االرجل  وواالمرأأةة  في  االحق

مم.  وونص  االقانونن  ٢۲٠۰١۱٢۲يینايیر   ٢۲٨۸وومما  ززاادد  االوضع  سوءاا  اانهھ  تم  حذفف  االحصة  تماما  في  االنص  االذيي  ااعتمد  في  
نن  يیكونواا  من  االنساء,  لكن  مع  عدمم  ووجودد  االزاامم    أأ%  من  مرشحي  االجمعيیاتت  االسيیاسيیة  يیجب  ٥٠۰االجديید  على  اانن  

 ووجودد  نساء   لى  إإيیؤدديي  حصص  للنساء  قد  نن  عدمم  تخصيیص  إسس  االقواائم  ااالنتخابيیة,  فأأبوضع  االمرشحاتت  على  رر
 ١۱٤٨۸سيیسة.أفي  االجمعيیة  االتبنسبة  ضئيیلة  

 

  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:في    :ثالثا

عل�ى   ٢۲٠۰٠۰٤.  كم�ا  ووقع�ت  ليیبيی�ا  ف�ي  ع�امم  ١۱٩۹٧۷٩۹تم  إإبراامم  ااتفاقيیة  إإلغاء  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  لع�امم         
٬،  ووهھھھ�و  برووتوك�ولل  تحفظ�ت  ١۱٩۹٧۷٩۹ض�د  االم�رأأةة  لع�امم  االبرووتوكولل  ااالختيیارريي  التفاقيیة  إإلغاء  جميی�ع  أأش�كالل  االتميیيی�ز  

 عليیهھ  االعديید  من  االدوولل٬،  بما  في  ذذلك  جميیع  االدوولل  االعربيیة.

تحفظت  ليیبيیا  في  االماضي  على  بعض  االمواادد  االوااررددةة  في  ااتفاقيیة  إإلغاء  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  لع�امم  كما     
فليیبيی��ا    ق��د    ج��ل  عل��ى  االمس��توى  اال��دااخلي.م��ر  اال��ذيي  عرق��ل  عمليی��ة  االمس��اووااةة  االمنش��وددةة  ب��يین  االم��رأأةة  وواالرااأل ١۱٩۹٧۷٩۹

ووهھھھي  مواادد  تعيیق٬،  إإلي  حد  ما٬،  تحقيیق  عمليیة  االمساووااةة  بيین  االمرأأةة  وواالرجل  ف�ي   ٬١۱٦،  ٢۲تحفظت  مثال  على  االماددتيین:  
مب��دأأ    ١۱٩۹٧۷٩۹،٬ليیبيی��ا  االجديی��دةة.  ووبيینم��ا  تق��ر  االم��اددةة  االثانيی��ة  م��ن  ااتفاقيی��ة  إإلغ��اء  جميی��ع  أأش��كالل  االتميیيی��ز  ض��د  االم��رأأةة  لع��امم  

سيین  أأمامم  االقانونن٬،  ووتحضر  االتميیيیز  ضد  االم�رأأةة  ف�ي  االدس�اتيیر  وواالتش�ريیعاتت  االوططنيی�ة٬،  يیالح�ظ  إإنن  االمساووااةة  بيین  االجن
جيین  ف�ي  عق�د  اال�زووااج  أأوو  ف�ي  االماددةة  االساددسة  عشر  من  نف�س  ااالتفاقيی�ة  تش�يیر  ب�دووررهھھھا  إإل�ي  ح�ق  االمس�اووااةة  ب�يین  اال�زوو

 إإبطالهھ.

ي  االت��ابع  لألم��م  االمتح��دةة٬،  ررق��م  ق��راارر  االمجل��س  ااالقتص��ادديي  ووااالجتم��اع االق��رااررااتت  االدووليی��ة  مث��لووإإنض��مت  ليیبيی��ا  إإل��ى  
 .٬١۱٩۹٩۹٥،  ووخطة  بكيین  االصاددررةة  عن  االمؤتمر  االعالمي  االراابع  للمرأأةة   ١۱٥/١۱٩۹٩۹٠۰

 
                                                           

منشـــورات مركـــز الدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان بكليـــة االقتصـــاد والعلـــوم السياســـية جبامعـــة راجـــع أم العـــز علـــي الفارســـي, املـــرأة واملشـــاركة السياســـية يف ليبيا, ١٤٨
 م.٢٠٠٨,القاهرة
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 االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

 

ةة  في  االبرلمانن:أأتمثيیل  االمر  :ووالأأ  

مقع��د  م��ن  مقاع��د  م��ؤتمر  االش��عب  االع��امم  م��ن  خ��اللل    ٣۳٦ةة  االليیبيی��ة  عل��ى  أأف��ي  مرحل��ة  م��ا  قب��ل  االث��وررةة  حص��لت  االم��ر
يي  م�ا  يیمث�ل  أأمقع�د  ,    ٤٦٨۸ص�ل  أأمم.  ووذذااك  م�ن  ٢۲٠۰٠۰٩۹ذذاارر  آآتت  االبرلمانيیة  غيی�ر  االمباش�رةة    االت�ي  عق�دتت  ف�ي  ااالنتخابا

٧۷،٬٧۷.%  

مم.  قانون�ا    اانتخابيی�ا  جديی�داا  (االكوت�ا)  ٢۲٠۰١۱٢۲ووفي  مرحلة  ما  بعد  االثوررةة  ااعتمد  االمجل�س  اال�وططني  ااالنتق�الي  ف�ي  يین�ايیر  
بمرتبة  مميی�زةة    حظيیت    ليیبيیا  في  لسيیاسيیة  مشارركة  االمرأأةة  في  االحيیاةة  ااف  ةةأأ%  من  االمقاعد  لتمثيیل  االمر١۱٠۰بتخصيیص  

  %١۱٦٫٥بنس�بة  تص�ل  اال�ى    عض�و  ٢۲٠۰٠۰ةة  من  أأص�ل  اامرأأ  ٣۳٣۳باعتبارر  أأنن  االمؤتمر  االوططني  االعامم  (االبرلمانن)  يیضم  
 ١۱٤٩۹قيیاسا  بدوولل  عربيیة  أأخرىى.  بهھا  ووهھھھي  نسبة  الباسس

ن  يینبهھ�ونن  إإل�ى  إإال  أأنن  هھھھذاا  االحضورر  مقبولل  بالنظر  إإلى  االوااقع  االذيي  تعيیشه  ددوولل  االمنطقة٬،  غيیر  أأنن  بع�ض  االمالحظ�يی
أأنن  هھھھذاا  االعددد  من  االنساء  في  االبرلمانن  االليیبي  هھھھو  نتيیجة  لنظامم  ااالنتخاباتت  االذيي  ااشترطط  االتناووبب  بيین  االرجالل  وواالنساء  
في  االقائماتت  االمترشحة  ووليیس  نتيیجة  ططبيیعيیة  لحضورر  االمرأأةة  في  االمشهھد  االسيیاسي٬،  ألنن  اانتخاباتت  االسابع  من  يیوليیو  

رشحة  فردديیة٬،  ووهھھھ�ي  آآمن�ة  محم�ودد  محم�د  تخ�يیخ  مر  االوططني  االعامم  كماالصعودد  للمؤت  مكنت  اامرأأةة  ووااحدةة  من  ٢۲٠۰١۱٢۲
  ١۱٥٠۰عن  مديینة  بني  ووليید.

  ة:تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعام    :ثانيیا

ووصلت  االمرأأةة  االليیبيیة  إإلى    ددررجة    ووظظيیفة  ملحق  ووأأميین  ثالث  ووأأميین  ثاني  ووأأميین  أأوولل  وومستشارر  في  ووظظائف  االسلك  
%  من  عددد  االعامليین  في  االمكتب  االشعبي  ١۱٠۰بتهھن  حواالي  االدبلوماسي  وواالقنصلي  ففي  عهھد  االقذاافي  ووبلغت  نس

لالتصالل  االخاررجي  وواالتعاوونن  االدوولي    (  ووززااررةة  االخاررجيیة  )  شاغالتت  ووظظائف  سيیاسيیة  ووإإدداارريیة  في  االعديید  من  ددوولل  
  ١۱٥١۱االعالم.  كما  شارركت  االمرأأةة  في  االعديید  من  االنقاباتت  ووااالتحاددااتت  وواالروواابط  االمهھنيیة.

                                                           
  مركــــز النــــور للدراســــات,على املوقــــع االلكــــرتوين:نعيمــــة مسينــــة, قــــانون الكوتــــا النســــوية يف دول املغــــرب  العـــــريب, الواقــــع واالشــــكاليات,  راجــــع  ١٤٩

http://www.alnoor.se/article.asp?=١٥٥٢٦٠ 

 املتحدة,  , اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة, األممر اجلامع الثاين والثالث والرابع واخلامس للدول األطراف يالتقر راجع أيضا   ١٥٠
CEDAW/C/LBY/٢٠٠٩ ,٥ 

 , اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة, األمم املتحدة, ر اجلامع الثاين والثالث والرابع واخلامس للدول األطراف يالتقر راجع  ١٥١
CEDAW/C/LBY/٢٠٠٩ ,٥ 
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  :ارركة  االمرأأةة  االليیبيیة  في  االوظظائف  االقيیادديیةمش  )    أأددناهه ١۱٢۲وويیوضح  االجدوولل  ررقم  (  

 االتوززيیع  االنسبي  لمشارركة  االمرأأةة  االليیبيیة  في  االوظظائف  ااإلدداارريیة  وواالتنظيیميیة

مم١۱٩۹٨۸٠۰ االوظظيیفة مم١۱٩۹٨۸٤  مم١۱٩۹٩۹٥   

 أأمناء  ووأأمناء  مساعدوونن

 (ووززررااء  ووووكالء  ووززااررااتت)

٠۰٫٢۲٠۰%  ٢۲٫٠۰ ٢۲٫٠۰١۱ 

 ٠۰٫٤١۱ ٠۰٫٥ ٢۲٫٢۲ مديیروونن  أأوو  ررؤؤساء  مصالح

 ٠۰٫٧۷٤ ٠۰٫٤ - مديیروونن  في  االقطاعع  االخاصص

 ١۱٫٧۷٩۹ ١۱٫٨۸ ٢۲٫٥ مشرفونن  وومرااقبونن

 ١۱٫٦٣۳ ٨۸٫٤ ٧۷٫٩۹ االمجموعع

 

)  أأددناهه  حضورر  االرجالل  وواالنساء  في  االمؤتمرااتت  االشعبيیة  ااألساسيیة  خاللل  االدووررةة  ١۱٣۳وويیوضح  االجدوولل  ررقم  (  
مم  :١۱٩۹٩۹٦االعادديیة  االثانيیة  للعامم    

عددد   االيیومم  وواالتارريیخ
 االمؤتمرااتت

حضورر  
 االرجالل

حضورر  
 االنساء

إإجمالي  
 االحضورر

مم١۱/١۱/١۱٩۹٩۹٦ألرربعاء  اا  ٣۳٧۷١ ٤۱٢۲٥١۱٩۹ ٥٨۸٠۰ ١۱٣۳٠۰٩۹٩۹ 

مم٢۲/١۱/١۱٩۹٩۹٦االخميیس    ٣۳٧۷٢ ٤۲٣۳٧۷٢۲٨۸ ٢۲٥١۱٨۸ ٢۲٦٢۲٤٦ 

مم٣۳/١۱/١۱٩۹٩۹٦االجمعة    ٣۳٧۷٩ ٤۹١۱٣۳ ١۱١۱١ ٦۱٠۰٢۲٩۹ 

مم٤/١۱/١۱٩۹٩۹٦االسبت    ٣۳٨۸٠۰ ١۱٨۸٤٩۹٩۹٢۲ ٩۹٨۸٨۸١ ٤۱٩۹٤٨۸٧۷٦ 

مم٥/١۱/١۱٩۹٩۹٦ااألحـد    ٣۳٨۸٠۰ ٢۲٧۷٧۷٠۰٩۹٣۳ ٣۳٣۳٧۷٩۹٢۲ ٣۳١۱٠۰٨۸٨۸٥ 

مم٦/١۱/١۱٩۹٩۹٦ااالثنيین    ٣۳٨۸٠۰ ٣۳٢۲٢۲٧۷٩۹٣۳ ٣۳٧۷٩۹٣ ٥٤۳٦٠۰٧۷٤٧۷ 

مم٧۷/١۱/١۱٩۹٩۹٦االثالثاء    ٣۳٨۸٠۰ ٣۳٥١۱٠۰٤٩۹ ٤٧۷٣۳٨۸٩۹ ٣۳٩۹٨۸٤٣۳٨۸ 
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مم٨۸/١۱/١۱٩۹٩۹٦ااألرربعاء    ٣۳٨۸٠۰ ٣۳٠۰٣۳٤٢۲٣۳ ٣۳٩۹٣ ٥٥٤۳٤٢۲٩۹٧۷٧۷ 

مم٩۹/١۱/١۱٩۹٩۹٦االخميیس    ٣۳٨۸٠۰ ١۱١۱٢۲٨۸٦٧۷ ٢۲٢۲٩۹٥٠۰ ١۱٣۳٥٨۸١۱٧۷ 

مم١۱٠۰/١۱/١۱٩۹٩۹٦االجمعة    ٣۳٨۸٠۰    

مم١۱١۱/١۱/١۱٩۹٩۹٦االسبت    ٣۳٨۸٠۰ ٢۲٨۸٥٤٨۸ ١۱٤٨۸٣۳ ٣۳٠۰٠۰٣۳١۱ 

مم١۱٢۲/١۱/١۱٩۹٩۹٦ااألحـد    ٣۳٨۸٠۰ ٦٩۹٥٠۰ ٧۷١۱٠۰ ٧۷٦٦٠۰ 

 

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي:    :ثالثا

مم.,  ١۱٩۹٩۹١۱مم.ووت��م  تعيی��يین  أأوول  قاض��يیة  ف��ي  ع��امم  ١۱٩۹٨۸١۱بح  للم��رأأةة    االليیبيی��ة  االح��ق  ف��ي  أأنن  تك��ونن  قاض��يیة  من��ذ  ع��امم  أأص��
اام��رأأةة  قاض��يیة  ,  لك��ن  ال  يیوج��د  نس��اء  قاض��يیاتت  ف��ي  االمحكم��ة    ٥٠۰مم.  ص��اررهھھھناكك  ح��واالي  ٢۲٠۰١۱٠۰ووااعتب��ارراا  م��ن  ع��امم  

 االعليیا.

  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة::  رراابعا

ل�م  وو وززررااء  ووااللجن�ة  االش�عبيیة  االعام�ة  منخفض�ا  للغايی�ة  ,  طط�واال  فت�رةة  حك�م  االق�ذاافي,كانن  تمثيیل  االمرااةة  ف�ي  مجل�س  اال�
ةة,  ووقتم�ا  أأعالمم  وواالشؤوونن  ااالجتماعيیة  وواالمررربع  نساء,ووذذكك  في  ووززااررااتت  االثقافة  ووااإلأأيیشغل  مناصب  ووززاارريیة  سوىى  

ةة  أأاالم�رس�رةة  ووسس  ووززااررةة  ااألأأخيی�رةة    عل�ى  ررةة  ووااح�دةة  ف�ي  حكوم�ة  االق�ذاافي  ااألأأسقط  االنظامم  ل�م  يیك�ن  هھھھن�اكك  س�وىى  اام�ر
 ١۱٥٢۲وواالطفولة.

(  ن�وفمبر  ووعندما  نتأمل  تمثيیليی�ة  االم�رأأةة  ف�ي  حكوم�اتت  م�ا  بع�د  االث�وررةة  نج�ده  ض�عيیفا٬،  فحكوم�ة  عب�داالرحمن  االكيی�ب  
٬، أأّما حكومة علي ززيیداانن فقد أأس�ندتت ووااحدةة  للشؤوونن  ااالجتماعيیة  وواالثانيیة  للصحة   منحت  االمرأأةة  حقيیبتيینمم)  ٢۲٠۰١۱١۱

 .االثانيیة  للسيیاحة  شؤوونن  ااالجتماعيیة  ووااألوولى  لل ووززااررتيین  للمرأأةة:  

وومن  أأهھھھم  االمعوقاتت  االتي  توااجهھ  االمرأأةة  االليیبيیة  غيیابب  أأجهھزةة  االدوولة  وومؤسساتهھا  ففي  عهھد  االقذاافي  االذيي  ااستمر  أأكثر  
من  أأرربعيین  عاما  لم  تكن  هھھھناكك  ددوولة  بمفهھومهھا  االتقليیديي  االمعرووفف  وو  إإنما  نظامم  غريیب  اابتدعهھ  االقذاافي  سمي  نظامم  

فالتحديي  االكبيیر   , لم  تكن  هھھھناكك  مؤسساتت  ددوولة  معنيیة  في  كافة  االحاالتت حكم  االجماهھھھيیر  ووااللجانن  االشعبيیة  ,  وولذلك
في  االوقت  االحاضر  هھھھو  إإعاددةة  بناء  مؤسساتت  االدوولة  االعصريیة  من  ررئاسة  االجمهھورريیة  وو  االليیبيیة   أأمامم  االحكوماتت  

ووززررااء  ووبرلمانن  وونظامم  إإدداارريي  ووااضح  إلددااررةة  االمحافظاتت  ووهھھھيیئاتت    ووططنيیة  لحقوقق  االمرأأةة    تعنى  بشؤوونهھا  وو  تحل  
ليیشيیاتت  االمسلحة  االتي  تنتشر  في  االبالدد,  مما  أأووجد  شكالتهھا  ,  ووجهھازز  شرططي  لحفظ  ااالمن  االدااخلي  ليیحل  محل  االمم

 معهھ  غيیابب  ااألمن      ووتزاايید  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  عموما  وواالمرأأةة  بشكل  خاصص.

                                                           
 CEDAW/C/LBY/ 
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مؤسساتت  للمجتمع  ووتظهھر  قضيیة  االقبليیة  عامال  معيیقا  يیقف  في  ووجهھ  االمرأأةة  االليیبيیة  ,  فليیبيیا  ال  يیوجد  فيیهھا  أأحزاابب  أأوو  
 االمدني  حيیث  تحكمهھا  االقبيیلة  في  ااألساسس  سوااء  في  تولي  االمناصب  أأوو  توززيیع  االثرووااتت  .  
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  االفصل  االثامن  عشر

  ةة  في  مصرأأللمر  االتمكيین  االسيیاسي

  

  تمهھيید:

ووهھھھو  أأوولل  ددستورر  يیمنح  االمرأأةة  حقهھا  فى  ااالنتخابب  وواالترشيیح٬،على  أأنن  كل   ٬، ١۱٩۹٥٦تنص  االماددةة  ااالوولى  من  ددستورر  
لغ  ثمانى  عشر  سنة  ميیالدديیة  يیباشر  بنفسة  االحقوقق  االسيیاسيیة  بما  فيیهھا  اانتخابب  أأعضاء  االمج�الس  وومصريیة  ب ييمصر

٬،  على  االمس�اووااةة  االتام�ة  ب�يین  االرج�ل  وواالم�رأأةة  حيی�ث  نص�ت  االم�اددةة  ١۱٩۹٧۷١۱لدستورر  االحالى  لعامم  االتشريیعيیة  ٬،  وويینص  اا
مة٬،ال  تميیيی�ز  بيی�نهھم  ف�ى  )  على  أأنن  "االموااططنونن  لدىى  االقانونن  سوااء٬،ووهھھھم  متساوووونن  فى  االحقوقق  وواالوااجباتت  االعا ٤٠۰(

ذلك  بسبب  االجنس  أأوو  ااالصل  أأوو  االلغة  أأوو  االديین  أأوو  االعقيیدةة"  ووتعد  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  ووتمثيیلهھ�ا  ف�ى  ااألجهھ�زةة  
)  من  ٧۷االتشريیعيیة  دداللة  على  االتطورر  االسيیاسى  ووتغيیر  االنظرةة  االتقليیديیة  لدووررهھھھا  كربة  منزلل  فحسب٬،  ووتنص  االماددةة  (

فة  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة  على  أأنن  تلتزمم  اال�دوولل  االموقع�ة  عل�ى  ااالتفاقيی�ة  باتخ�اذ  ااالتفاقيیة  االدووليیة  للقضاء  على  كا
كافة  ااإلجرااءااتت  للقضاء  على  االتميیيی�ز  ض�د  االم�رأأةة  ف�ي  االحيی�اةة  االسيیاس�يیة  وواالحيی�اةة  االعام�ة  لض�مانن  أأنن  تت�وفر  للم�رأأةة  

)   ٬٤٠۰، ١۱١۱يین  (االم�اددت ساووااةة  م�ع  االرج�ل٬،  ووهھھھ�و  م�ا  تش�يیر  إليی�هعلى  ووجة  االخصوصص  االحقوقق  االسيیاسيیة  على  قدمم  االم
 .  ١۱٩۹٧۷١۱من  االدستورر  االمصريي  لسنة  

ليیلزمم  االموااططنيین  مم�ن  لهھ�م  االح�ق  ف�ي  االمش�ارركة  االسيیاس�يیة  ررج�اال  وونس�اء   ١۱٩۹٧۷٩۹لسنة   ٤١۱ووقد  صدرر  االقانونن  ررقم  
.  االقيی�د  ف�ي  ج�دااوولل  ١۱بأنن  يیدررجواا  في  جدااوولل  ااالنتخاب�اتت  ووبن�اءاا  عل�ى  هھھھ�ذاا  االق�انونن  يیك�ونن  للم�رأأةة  االح�ق  فيیم�ا  يیل�ي:  

. ٤.  االترش��يیح  للمج��الس  االش��عبيیة  وواالمحليی��ة  ٣۳ح  لعض��ويیة  مجل��س  االش��عب  وومجل��س  االش��وررىى  .  االترش��يی٢۲ااالنتخ��ابب  
االذيي  نص  على  االمس�اووااةة   ١۱٩۹٧۷٢۲لسنة   ٣۳٨۸ااالنضمامم  لألحزاابب  االسيیاسيیة  ووفى  نفس  ااإلططارر  فقد  صدرر  االقانونن  ررقم  

نن  االعم�د  )  م�ن  ق�انو ٣۳بيین  االمرأأةة  وواالرجل  في  حق  االترشيیح  لعضويیة  مجلس  االش�عب٬،  كم�ا  ت�م  الحق�ا  إلغ�اء  االم�اددةة  (
وواال��ذيي  ك��انن  يی��نص  عل��ى  قص��ر  االترش��يیح  لمنص��ب  االعم��دةة  عل��ى  اال��ذكورر  فق��ط   ١۱٩۹٧۷٨۸وواالمش��ايیخ  اال��ذيي  ص��درر  ع��امم  

 .  ١۱٩۹٩۹٤ووأأصبح  منصب  االعمدةة  مقررراا  للرجالل  وواالنساء  منذ  شهھر  أأبريیل  سنة  

ف�ي  ش�أنن  مجل�س  االش�عب   ١۱٩۹٧۷٩۹لس�نة   ٢۲١۱بصدوورر  االق�انونن  ررق�م   ددعما  كبيیراا  لحقوقق  االمرأأةة ١۱٩۹٧۷٩۹عامم  ووقد  شهھد  
بتخصيیص  ثالثيین  مقعداا  للمرأأةة  في  االمجلس  كحد  أأددنى  ووبوااقع  مقع�د  عل�ى  ااألق�ل  ف�ى  ك�ل  محافظ�ة  وول�م  حيیث  سمح  

يیسمح  للرجالل  بالتنافس  على  هھھھذةة  االمقاع�د  بيینم�ا  س�مح  للنس�اء  بالتن�افس  م�ع  االرج�الل  عل�ى  جميی�ع  االمقاع�د  ااالخ�رىى  
االمخصص�ة  للنس�اء  كم�ا  فازتت  ثالثونن  م�نهھن  بالمقاع�د   ١۱٩۹٧۷٩۹سيیدةة  مرشحة  فى  اانتخاباتت   ٢۲٠۰٠۰ووبالتلى  فمن  بيین  

فزنن  بثالث  مقاعد  أأخرىى  من  غيیر  االمخصصة  لهھن  ووااضافة  االى  ذلك  عيین  ررئيیس  االجمهھورريیة  سيیدتيین  ليیص�ل  ع�ددد  
 %  تقريیبا  من  جملة  عددد  ااألعضاء.   ٩۹سيیدةة  بنسبة   ٣۳٥ااجمالى  االعضوااتت  االى  

نن  لع�دمم  ددس�تورريیتة  قض�ت  االمحكم�ة  االدس�تورريیة  االعليی�ا  بالغ�اء  هھھھ�ذاا  االق�انو ١۱٩۹٨۸٦وولكن  ذلك  لم  يیدمم  ططويیال  فف�ى  ع�امم  
%  ث�م   ٬٢۲، ٤اال�ى   ١۱٩۹٨۸٧۷ووعليیه  تم  االغاء  تخصيیص  مقاعد  للمرأأةة  ووبالتالى  هھھھبطت  نسبة  تمثيی�ل  االم�رأأةة  ف�ى  برلم�انن  

ثم  تصل   ٢۲٠۰٠۰٠۰%  فى  برلمانن   ٬٢۲، ٤لترتفع  قليیال  االى   ١۱٩۹٩۹٥وو ١۱٩۹٩۹٠۰%  فى  كل  من  مجلسى   ٬٢۲، ٢۲االى  حواالى  
لمج�الس  االمحليی�ة  تط�ورراا  مم�اثال  فق�د  كان�ت  .  ووشهھدتت  عضويیة  االمرأأهه  فى  اا٢۲٠۰٠۰٥%  فى  برلمانن   ٬١۱، ٨۸أأخيیراا  االى  

ث�م  ترتف�ع  ف�ى  ااالنتخاب�اتت  ااالخيی�رةة   ١۱٩۹٩۹٢۲%  فى  عامم   ٬١۱، ٢۲لتنخفض  االى   ١۱٩۹٨۸٣۳%  فى  عامم   ١۱٠۰نسبتهھا  تقارربب  



246

التمكين السياسي للمرأة في دول المغرب العربي

٢۲١۱١۱ 
 

%  ووهنا  من  االجديیر  بالذكر  أأنن  االمشكلة  االتى  توااجة  االم�رأأةة  االمص�ريیة  ليیس�ت  مش�كلة  غيی�ابب   ٬٢۲، ٤االى   ٢۲٠۰٠۰٢۲عامم  
االتش�ريیعاتت  ووللق�يیم  االمجتمعيی�ة  االس�ائدةة   االمشارركة  ٬،  بل  فى  غيیابب  االوعى  بهھذهه االتشريیعاتت  وواالقواانيین  االتى  تكفل  لهھن

االتى  تنظر  االيیهھا  كربة  ووأأمم  فقط  ددوونن  قبولل  تدخلهھا  االنشط  فى  االحيیاةة  االسيیاسيیة  ناهيیك  عن  اانتش�ارر  ااألميی�ة  ب�يین  االنس�اء  
 ووتدخل  ااالباء  ووااالززووااجج  ووااالخوةة  لتقيیيید  حريیة  االمرأأةة  فى  مجالل  االشأنن  االعامم.

 

تس��مح  للم��رأأةة  بالتوااج��د  ف��ى  االبرلم��انن  ) كوت��ا  نظ��امم  للحص��ص  (االاووالتت  االمش��رعع  االمص��ري  ص��نع  ووإإذاا  كان��ت  مح��
بضرووررةة  ووجودد  ثالثيین  مقعداا  على  ااألقل  للنساء٬،  إإال  أأنن  أأددااء  االمرأأةة  على  م�ا  يیب�دوو  ل�م  يیقن�ع   ٧۷٩۹لسنة   ٢۲١۱بالتشريیع  

 االناخب  االمصرىى  أأوو  لم  يیستوعبهھ  على  ااألقل.  

 
٬،  إإذ  قضت  االمحكمة  االدستورريیة  بعدمم  ددستورريیة  االق�انونن  ١۱٩۹٨۸٦رىى  عامم  ووكانت  ااالنتكاسة  فى  جهھودد  االمشرعع  االمص

٬،  لما  يینط�وىى  عليی�هھ  م�ن  تميیيی�ز  عل�ى  أأس�اس  االن�وعع٬،  ووق�د  اانعك�س  إإلغ�اء  ه�ذاا  االق�انونن  بص�وررةة  ١۱٩۹٧۷٩۹لسنة   ٢۲١۱ررقم  
ممثل�ة  ف�ى  ثم�انى  عش�رةة   ٬٣۳٫٩۹،  حيیث  اانخفضت  االنسبة  إإل�ى  %١۱٩۹٨۸٧۷سلبيیة  على  االمشارركة  االنسائيیة  فى  اانتخاباتت  

ووكانن االنظامم ااالنتخابى االمعمولل بهھ آآنذااكك مبنيی�اً عل�ى االق�واائم  –بعة  عشرةة  منتخبة  وواارربع  معيیناتت  عضوةة  منهھن  اارر
االحزبيیة٬،  ووقد  خلت  قواائم  معظم  ااألحزاابب  من  االعناص�ر  االنس�ائيیة  فيیم�ا  ع�داا  االح�زبب  االح�اكم  ووح�زبب  االتجم�ع٬،  ووف�ى  

عيی�يین  ثالث�ة٬،  ووب�ذلك  ااس�تمر  االتى  ااستندتت  إإلى  االنظامم  االفرددىى  ثم  اانتخابب  س�بع  عض�وااتت  كم�ا  ت�م  ت ١۱٩۹٩۹٠۰اانتخاباتت  
  ..٢۲٫٢۲تمثيیل  االمرأأةة  فى  مجلس  االشعب  فى  ااالنخفاضض  حتى  ووصلت  االنسبة  إإلى  %

 
٬،  ف��إنن  س��جل  مش��ارركة  االم��رأأةة  س��وااء  ف��ى  مج��الل  ااقت��رااحح  االق��واانيین  أأوو  ططلب��اتت  بالنس��بة  ألددااء  االم��رأأةة  االبرلم��انيم��ا  أأ

لق�واانيین  ااتس�مت  بالض�عف  االملح�وظ٬،  ااإلحاططة٬،  فإنهھ  يیتميیز  بقدرر  من  االتوااززنن٬،  إإال  أأنن  مناقش�ة  االم�رأأةة  لمش�رووعاتت  اا
ووال  يیستثنى  من  ذلك  مشرووعاتت  االقواانيین  االت�ى  تهھ�م  االم�رأأةة٬،  كق�واانيین  االعم�ل  وواالجنس�يیة  ووااألح�واالل  االشخص�يیة٬،  كم�ا  
يیالحظ أأنن ااألددااء االتشريیعى وواالرقابى للمرأأةة ددااخل االبرلمانن كانن يیتناسب ططردديیاً مع ددررجة اانفتاحح االنظ�امم االسيیاس�ى 

 ة  ووثقافة  االحزبب  االوااحد  .االقائم  على  االتعددديیة  االشكليی

 
هذاا  ووقد  ااقتصر  االنش�اطط  االرق�ابى  للم�رأأةة  االمص�ريیة  ددااخ�ل  االبرلم�انن  عل�ى  ووس�يیلتيین  تقليی�ديیتيین٬،  هم�ا  ططل�ب  ااإلحاطط�ة  
وواالس��ؤاالل٬،  وول��م  تتق��دمم  اام��رأأةة  ووااح��دةة  عل��ى  م��داارر  تارريیخهھ��ا  االبرلم��انى  باس��تجواابب  عل��ى  االموض��وعاتت  االرقابيی��ة  ذااتت  

االم��رأأةة  تول��ت  ررئاس��ة  االلجن��ة  االدس��تورريیة  وواالتش��ريیعيیة  ف��ى  مجل��س   االط��ابع  ااالجتم��اعى  م��ع  ااألخ��ذ  ف��ى  ااالعتب��ارر  أأنن
 االشعب٬،  ووقد  سبق  للمرأأةة  ررئاسة  لجانن  االثقافة  ووااإلعالمم  وواالسيیاحة  وواالعالقاتت  االخاررجيیة..

 

بق��راارر  جمهھ��ورري  كمؤسس��ة  ددس��تورريیة  حكوميی��ة  تتب��ع   ٢۲٠۰٠۰٠۰إإنش��اء  االمجل��س  االق��ومي  للم��رأأةة  ف��ي  ع��امم  ت��م  
يیاس��اتت  االعام��ة  للمؤسس��اتت  االدس��تورريیة  االحكوميی��ة  ووغيی��ر  االحكوميی��ة  مباش��رةة  ررئ��يیس  االجمهھورريی��ة  تق��ومم  ب��اقترااحح  االس
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ووخطط  االنهھوضض  ب�المرأأةة  بهھ�دف  تنميیتهھ�ا  ووتمكيینهھ�ا  م�ن  أأددااء  ددووررهھھھ�ا  ااالجتم�اعي  ووااالقتص�اددي  وواالسيیاس�ي  وومتابع�ة  
 ١۱٥٣۳االجهھودد  االتنفيیذيیة  في  هھھھذاا  االمجالل  ووتقيیيیمهھا.

 

منهھاج  عمل  بيیكيین  ف�ي  س�بيیل  قامم  االمجلس  االقومي  للمرأأةة  بإعداادد  خطة  عمل  ططموحة  لتحقيیق  ما  نص  عليیة  
تمك��يین  االم��رأأةة  ووق��د  ش��اررك  ف��ي  مناقش��ة  االنق��اطط  ااالثن��ي  عش��ر  لهھ��ذاا  االبرن��امج  ك��ل  م��ن  االمؤسس��اتت  االحكوميی��ة  ووغيی��ر  
االحكوميیة  إإضافة  إإلي  االقطاعع  االخاص  ووممثل�ي  اال�دوولل  وواالمؤسس�اتت  االمانحة.ااعتم�د  االمجل�س  ف�ي  هھھھ�ذاا  االنش�اطط  عل�ي  

يی��ة  ااستش��راافيیة"  اال��ذي  أأص��درره  االمجل��س  االق��ومي  للم��رأأةة  ررؤؤ-االتقريی��ر  االمتكام��ل  ع��ن  "  مص��ر  وواالن��وعع  ااالجتم��اعي
 بالتعاوونن  مع  االبنك  االدوولي  كأساسس  ترتكز  عليیهھ  االسيیاسة  االقوميیة  للنهھوضض  بالمرأأةة  االمصريیة.

كما  نجح  االمجلس  االقومي  للمرأأةة  في  تضميین  شئونن  االمرأأةة  وواالتأكيید  علي  ااألخذ  بمفهھومم  االن�وعع  ااالجتم�اعي  
)  للتنميی�ة  ااالجتماعيی�ة  ووااالقتص�ادديیة  ٢۲٠۰٠۰٧۷/٢۲٠۰١۱٢۲)  وواالساددس�ة  (٢۲٠۰٠۰٢۲/٢۲٠۰٠۰٧۷في  االخطتيین  االقوميیتيین  االخامس�ة  (

 بمساهھھھمة  فاعلة  من  االمجلس  االقومي  للمرأأةة  ووكانن  من  أأهھھھم  االنتائج  إإنن  أأسفرتت  االخطة  االقوميیة

عن  مض�اعفة  ااالعتم�اددااتت  االماليی�ة  االت�ي  ت�م  تخصيیص�هھا  للمش�رووعاتت  وواالب�راامج   ٢۲٠۰٠۰٢۲/٢۲٠۰٠۰٧۷االخامسة  
ااستندتت إإلي االتخطيیط االمس�تجيیب للن�وعع ااالجتم�اعي كم�ا ق�ٌدمم  ٢۲٠۰٠۰٧۷/٢۲٠۰١۱٢۲االموجهھة  للمرأأةة  أأما  االخطة  االساددسة  

ألوولل  مرةة  في  مصر  مفهھومم  االمواازناتت  االعامة  للدوولة  االمستجيیبة  للن�وعع  ااالجتم�اعي  ووك�ذلك  تغيیيی�ر  مف�اهھھھيیم  االمتابع�ة  
ف�ي  وواالتقيیيیم  لتكونن  كذلك  علي  أأساسس  هھھھذه  االمف�اهھھھيیم  ووق�د  ك�انن  لهھ�ذاا    ااث�ر  كبيی�ر  ف�ي  تغيیيی�ر  مف�اهھھھيیم  أأس�اليیب  االتخط�يیط  

االحق�وق  -االتعل�يیم-االص�حة-االدوولة.  كما  تم  ااستحدااث  مؤشرااتت  جديیدةة  غيیر  نمطيیة  لقيیاسس  االمساووااةة  في  مج�الل  (االعم�ل
االسيیاس��يیة  )  بهھ��دف  ررص��د  االمكاس��ب  االت��ي  تع��ودد  عل��ي  االنس��اء  م��ن  تنفيی��ذ  هھھھ��ذه  االخط��ط  ووتط��ويیر  ااألس��اليیب  االمنهھجيی��ة  

الجتم�اعي  عل�ي  االمس�توي  االعمل�ي  ف�ي  ك�ل  االمتبعة  حاليیا  للخرووج  بنظم  متابعة  ووإإقراارر  مواازناتت  مستجيیبة  للن�وعع  اا
 مرااحل  االتخطيیط  وواالمتابعة.  

 

كما  كانن  للمجلس  االقومي  للمرأأةة  ددوورر  ررئيیسي  في  ااقت�رااح  ووتع�ديیل  ع�ددداا  م�ن  االتش�ريیعاتت  االت�ي  تهھ�دف  إإل�ي  
تحسيین  أأووضاعع  االمرأأةة  وواالقضاء  علي  بعض  االمماررساتت  االتميیيیزيیة  االتي  الت�زاالل  قائم�ة  يی�تلخص  اال�بعض  منهھ�ا  فيیم�ا  

 ١۱٥٤يیلي:

 

بم�ا  يیكف�ل  ألبن�اء  االم�رأأةة   ٢۲٠۰٠۰٤لس�نة   ١۱٥٤بموج�ب  االق�انونن  ررق�م   ١۱٩۹٧۷٥لس�نة   ٢۲٦يیل  قانونن  االجنسيیة  ررقم  تعد-١۱
 االمصريیة  االمتزووجة  من  أأجنبي  االتمتع  بالجنسيیة  االمصريیة.  

 

                                                           
 ,٤٢٩٨راجع حسن الشامي, التمييز اإلجيايب  للمرأة واملشاركة السياسية, احلوار املتمدن, العدد ١٥٣

 /www.ncwegypt.com راجع املوقع االلكرتوين للمجلس القومي للمرأة يف مصر: ١٥٤
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االخاص�ة   ٦٢۲بشأنن  مجل�س  االش�عب  ف�ي  ض�وء  االتع�ديیل  االدس�تورريي  للم�اددةة   ١۱٩۹٧۷٢۲لسنة   ٣۳٨۸تعديیل  االقانونن  ررقم  -٢۲ 
دداائرةة  اانتخابيیة  يیقتصر  االترشيیح  فيیهھا  علي  االم�رأأةة  ووذذل�ك   ٣۳٢۲كة  االسيیاسيیة  حيیث  تم  إإضافة  بتمكيین  االمرأأةة  من  االمشارر

مقع�داا  عل�ي  ااألق�ل  للم�رأأةة  هھھھ�ذاا  باإلض�افة  إإل�ي  تمك�يین  االم�رأأةة  م�ن   ٦٤لمدتيین  فقط  من  مددد  االمجلس  ووهھھھو  ما  يیضمن  
 االدوولة.  دداائرةة  ووسيیتم  تطبيیقهھ  في  أأوولل  اانتخاباتت  برلمانيیة  في   ٢۲٢۲٢۲االترشيیح  في  باقي  االدوواائر  ووعدددهھھھا  

 

كما    يیقومم  االمجلس  االقومي  للمرأأةة  بمباددررةة  رراائدةة  في  مجالل  تنميیة  قدررااتت  االمرأأةة  االسيیاسيیة  تمثلت  في  إإنش�اء  
"مركز  االتأهھھھيیل  االسيیاسي  للمرأأةة"  لفترةة  حواالي  ثالثث  سنوااتت  ثم  تم  تطويیره  إإل�ي  مرك�ز  االدررااس�اتت  االوططنيی�ة  للم�رأأةة  

تشجيیع  االنساء  على  ااالنخرااطط  في  االعمل  االسيیاسي  وواالعمل   وويیقدمم  االمركز  عدةة  براامج  للتنميیة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  بهھدفف
االعامم  من  خاللل  براامج  توعيیة  للنساء  بحقوقهھن  االسيیاسيیة  ووبراامج  تدرريیبيیة  (نظريیة  ووعمليیة)  لدعم  قدررةة  االنساء  على  

 االمشارركة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة.

 

عتهھ�ا  (اامبوددززم�انن)  ووفى  سعيیهھ  إلززاالة  كافة  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االم�رأأةة  يیباش�ر  مكت�ب  ش�كاووىى  االم�رأأةة  وومتاب
)  ف��ي  االمحافظ��اتت  نش��اططهھ  ف��ي  تلق��ي  االش��كاوويي  وواالتص��ديي  للمش��كالتت  االت��ي  تع��وق  االم��رأأةة  وويیمث��ل  ٢۲٧۷ووفرووع��هھ  اال��ـ  (

االمكت��ب  االقن��اةة  االرس��ميیة  االت��ي  تت��يیح  أليي  اام��رأأةة  مص��ريیة  ااإلب��الغ  ع��ن  أأيي  مماررس��ة  تميیيیزيی��ة  تتع��رض  لهھ��ا.  وويیعم��ل  
 لمتطوعيین  على  مستوىى  االمحافظاتت.بالمكتب  مجموعة  من  االمحاميین  بخالفف  عددد  أأخر  من  االمحاميین  اا

 

كما  تم  ااتخاذذ  خطوااتت  عمليیة  لزيیاددةة  مشارركة  االمرأأةة  االفعليیة  في  صناعة  االقراارر  وواالحيیاةة  االسيیاسيیة.  وولتحقيیق  
 هھھھذاا  االهھدفف٬،  تم  ااتخاذذ  عددد  من  االخطوااتت  لتحسيین  مشارركة  االمرأأةة  االفعليیة  منهھا  :

 �ة  ووعض�و  ف�ي  االبرلم�انن  ووخبيی�رةة  ف�ي  تشارركك  االمرأأةة  في  صيیاغة  سيیاساتت  االدوول�ة  بوص�فهھا  ووززيی�رةة  ف�ي  االحكوم
 مرااكز  ووضع  االسيیاساتت.

   ف��ي  االع��امم  ٣۳٦٫٦٠۰تش��غل  االم��رأأةة  االوظ��ائف  االقيیادديی��ة  ب��الوززااررااتت  وواالمص��الح  االحكوميی��ة  ووتص��ل  نس��بتهھا  إإل��ي  %
٢۲٠۰٠۰٧۷/٢۲٠۰٠۰٨۸. 

   تشارركك  االمرأأةة  في  االمجالس  االتنفيیذيیة  في  ااإلددااررةة  االمحليیة  بالمحافظاتت  ووترأأس  بعض  مجالس  االق�رىى  وومج�الس
 مديینة.االحي  وومجالس  اال

 
 

   ت�م  تعيی�يین  أأوولل  قاض�يیة  ف�ي  االمحكم�ة  االدس�تورريیة  االعليی�ا  ووهھھھ�ي  م�ن   ٢۲٠۰٠۰٣۳تم  فتح  بابب  االقضاء  للمرأأةة  فف�ي  ع�امم
 ٢۲٠۰٠۰٧۷تم  تعيیيین  قاضيیتيین  بهھيیئ�ة  االمفوض�يین  ووف�ي  ع�امم   ٢۲٠۰٠۰٥أأعلي  االمناصب  االقضائيیة  في  مصر  ووفي  عامم  

 عشر  قاضيیة  بعد  ذذلك.تم  تعيیيین  ااثنا   ٢۲٠۰٠۰٨۸عيینت  ثالثونن  قاضيیة  في  مناصب  قضائيیة  مختلفة  ووفي  عامم  
   من  إإجمالي  أأعضاء  االسلك  االدبلوماسي.٢۲٠۰عددد  ااإلناثث  بالسلك  االدبلوماسي  بوززااررةة  االخاررجيیة  يیمثل  نسبة  % 
 .يیوجد  من  االسيیدااتت  االمصريیاتت  من  يیشغلن  مناصب  ررفيیعة  االمستويي  في  االجهھاتت  االدووليیة  ووااإلقليیميیة 
   ٢۲٠۰٠۰٨۸%  من  حجم  االقويي  ااالنتخابيیة  في  مصر  ٤١۱تمثل  االمرأأةة  ما  يیقربب  من. 
 .تشارركك  االمرأأةة  في  ااألحزاابب  ووفي  عضويیة  االنقاباتت  االمهھنيیة  ووعضويیة  مجالس  إإددااررةة  االنقاباتت  االعماليیة 
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   تشغل  االم�رأأةة  منص�ب  ررئ�يیس  جامع�ة  وونائب�ة  ل�رئيیس  جامع�ة  ووك�ذلك  لع�ددد  م�ن  االمرااك�ز  االبحثيی�ة  االوطنيی�ة  ذذاات
 االمستويي  االعالي.

   تم  تعيیيین  أأوولل  سيیدةة  كعمدةة  لقريیة. ٢۲٠۰٠۰٨۸في  عامم 
 ٢۲٠۰٠۰٨۸في  عامم   أذذوونةتم  تعيیيین  أأوولل    م. 
   ووصلت  االمرأأةة  إإلي  منصب  ووكيیلة  بمجلس  االشعب  (  االمجلس  ااألوولل  في  االبرلمانن  االمص�ريي)  ووعض�و  ووررئيیس�ة

االلجنة  االبرلمانيیة  للتشريیع  ووكرئيیسة  للجنة  االتنميیة  االبشريیة  في  مجلس  االش�وررىى  كم�ا  تش�اررك  االم�رأأةة  ف�ي  جميی�ع  
لمرأأةة  في  االبرلمانن  اليی�زاالل  ض�ئيیال  ووب�الرغم  م�ن  االلجانن  االبرلمانيیة  بمجلسي  االشعب  وواالشوررىى  ٬،  إإال  إإنن  تمثيیل  اا

ذذل�ك  فكان��ت  لمس�اهھھھمة  االنس��اء  أأهھھھميی�ة  بالغ��ة  ف�ي  االمناقش��ات  االبرلمانيی�ة  ووف��ى  عم�ل  االمجلس��يین  ووتمثيی�ل  االبرلم��انن  
ت�م  تع�ديیل  االق�انونن   ٦٢۲االمصريي  في  محافل  برلمانيیة  إإقليیميیة  ووددووليیة  ....  ووفي  ضوء  االتعديیل  االدستورريي  للماددةة  

دداائ�رةة  اانتخابيی�ة  يیقتص�ر  االترش�يیح  فيیه�ا  عل�ي  االم�رأأةة   ٣۳٢۲جل�س  االش�عب  بإض�افة  بش�أنن  م ١۱٩۹٧۷٢۲لس�نة   ٣۳٨۸ررقم  
مقع�داا  عل�ى  ااألق�ل  للم�رأأةة  هھھھ�ذاا  باإلض�افة  إإل�ي  تمك�يین   ٦٤ووذذلك  لمدتيین  فقط  من  مددد  االمجلس  ووهھھھ�و  م�ا  يیض�من  

دداائرةة  ووقد  تم  مواافقة  مجلسي  االشعب  وواالش�وررىى  عل�ى  هھھھ�ذاا   ٢۲٢۲٢۲االمرأأةة  من  االترشيیح  في  باقي  االدوواائر  ووعدددهھھھا  
 ١۱٥٥. االقانونن

 

 

  لى  االمبحثيیيین  االتاليیيین:إإسم  هھھھذاا  االفصل  يیقوو

  ةة  في  مصرأأللتمكيین  االسيیاسي  للمر  يیةاالمبحث  ااالوولل  :  االمرتكزااتت  االقانون

  االمبحث  االثاني  :  االوااقع  االعملي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يناير, استعراض واقع واستشراف مستقبل,مركز دراسـات اجملتمـع  ٢٥إىل  ٥٢جان, حبث بعنوان  املرأة املصرية و املشاركة السياسية من يوليو راجع  هالة مر  ١٥٥

  م. ٢٠١١املدين, 
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  االمبحث  ااالوولل

  ةة  في  مصرأأللتمكيین  االسيیاسي  للمر  يیةاالمرتكزااتت  االقانون

  

  صريي:في  االدستورر  االم  :ووالأأ

 
يیقصر  االحق  في  االجنسيیة  على  االطفل  االذيي  يیولد  ألبب  مصريي٬،  فلم   ٢۲٠۰٠۰٤كانن  االقانونن  االمصريي  حتى  سنة          

تكن  قواانيین  االجنسيیة  االمصريیة  تعترف  بحق  االدمم  كسبب  لمنح  االجنسيیة  االمصريیة  إإال  بالنسبة  ل�ألبب  ددوونن  ااألمم.  ووف�ي  
مم  االمص�ريیة  ف�ي  هھھھ�ذاا  االمج�ال.  ووق�د  أأص�بح  ليیس�اوويي  ب�يین  ااألبب  االمص�ريي  ووااأل ١۱٥٤صدرر  االقانونن  ررقم   ٢۲٠۰٠۰٤سنة  

ألبناء  ااألمم  االمصريیة  االمتزووج�ة  م�ن  غيی�ر  مص�ريي  ااذذ  ذذااك  ح�ق  االحص�ول  عل�ى  االجنس�يیة  االمص�ريیة  بموج�ب  ن�ص  
ق��انوني٬،  يیمك��ن  للس��لطة  االتش��ريیعيیة  أأنن  تعدل��هھ  الحق��ا  ف��ي  ح��ال  ررغب��ت  ب��ذلك٬،  لغيی��ابب  االض��مانة  االدس��تورريیة  ف��ي  هھھھ��ذاا  

 .االخصوصص

 
 هھھھ�ذهه  االثغ�رةة٬،  وويیح�ول  ح�ق  أأبن�اء  االمص�ريیة  االمتزووج�ة  م�ن  أأجنب�ي  م�ن  ح�ق ليیس�د ٢۲٠۰١۱٤لذلك  ج�اء  ددس�تورر          

الجنسيیة  حق  لمن  يیول�د  ألبب  مص�ريي  أأوو  ألمم  مص�ريیة٬،  ووااالعت�رااف  االق�انوني  مصدررهه  االقانونن  إإلى  حق  ددستورريي.  ف
بهھ وومنحهھ أأووررااقاً ررسميیة تثبت بيیاناتهھ االشخصيیة٬، حق يیكفلهھ االقانونن وويینظم�هھ". وويیتض�ح م�ن هھھھ�ذاا اال�نص أأنن االح�ق 

سيیة  ألبناء  االمصريیيین  وواالمصريیاتت  هھھھو  حق  ددس�تورريي٬،  ال  يیج�وز  للق�انونن  ااالنتق�اصص  من�هھ٬،  أأوو  أأنن  يیض�ع  ل�هھ  في  االجن
شرووططاً تقيیدهه بالنسبة ألبناء ططائفة معيینة من االمصريیاتت. فالتنظيیم االمقصودد ال يیمكن أأنن يینتقص من أأصل االح�ق٬، 
 .لكن����������هھ  تنظ����������يیم  لكيیفيی����������ة  م����������نح  ااألووررااقق  االرس����������ميیة  االمثبت����������ة  ل����������هھ  بم����������ا  ال  يیم����������س  ووج����������وددهه

 
من  االدستورر  على  أأنن  "  تكف�ل  االدوول�ة   ١۱١۱االماددةة   فنصت    االمساووااةة  بيین  االمرأأةة  وواالرجل  أأكد  االدستورر  على  مبدأأ          

تحقيیق  االمساووااةة  بيین  االمرأأةة  وواالرجل  في  جميیع  االحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  ووااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة  ووفقا  
ن  أأمامم  االقانونن٬،  ووهھھھم  متساوووونن  في  االحقوقق  وواالحريیاتت  على  مساووااةة  االموااططنيی ٥٣۳ألحكامم  االدستورر".  وونصت  االماددةة  

االدوول�ة  بتحقيی�ق  تك�افؤ  االف�رصص  ب�يین  جميی�ع   ٩۹وواالوااجباتت  االعامة٬،  ال  تميیيیز  بيینهم  بسبب  االجنس.  كم�ا  أألزم�ت  االم�اددةة  
وواالمس��اووااةة  ب��يین  االم�رأأةة  وواالرج��ل  االت��زاامم  ددس�تورريي٬،  ف��ي  ح��دوودد  أأحك��امم   .االم�وااططنيین٬، ررج��االً وونس��اًء٬، م�ن ددوونن تميیيی��ز

 ١۱٥٦تجعل  من  مباددئئ  االشريیعة  ااإلسالميیة  االمصدرر  االرئيیسي  للتشريیع.  االدستورر  االتي  

 
عل�ى  ااتخ�اذذ   -١۱١۱ووفق�اً للم�اددةة  –تعم�ل  االدوول�ة   ووبن�اء  عليی�ه  ح�ق  االم�رأأةة  ف�ي  االتمثيی�ل  االنيی�ابيك�د  االدس�تورر  عل�ى  أأوو

ونن.  ووكان�ت  االتداابيیر االكفيیلة بضمانن تمثيیل االمرأأةة تمثيیالً مناسبا في االمجالس االنيیابيیة٬، على االنحو االذيي يیح�دددهه االق�ان
توجد  مطالباتت  بأنن  تحددد  نسبة  في  االدستورر  لتمثيیل  االمرأأةة  في  االبرلمانن  (كوتا)٬،  لك�ن  لجن�ة  االخمس�يین  ل�م  تق�ر  نس�بة  

كان�ت  مق�رررةة  %  االت�ي  ٥٠۰أليي  ططائفة  ااجتماعيیة  لتعاررضض  ذذلك  مع  أأسس  االديیمقرااططيیة.  بل  إإنن  االلجنة  أألغت  نسبة  االـ  
                                                           

وبعـــده, مركـــز القـــدس للدراســـات راجـــع ســـعيد عبـــد احلـــافظ, املـــرأة وربيـــع العـــرب, مكانـــة املـــرأة ودورهـــا يف الدســـتور والتشـــريعات املصـــرية قبـــل الربيـــع العـــريب  ١٥٦
 م.٢٠١٥السياسية, عمان , األردن, 
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رلم�انن.  ووق�د  ررأأتت  أأن�ه  م�ن  غيی�ر  االمقب�ولل  بع�د  إإلغ�اء  االكوت�ا  منذ  ستيینيیاتت  االقرنن  االماض�ي  للعم�الل  وواالفالح�يین  ف�ي  االب
لك�ن  االدس�تورر  أأق�ر   .االنص  عليیهھا  بالنسبة  للمرأأةة٬،  حتى  ال  يیكونن  ذذلك  مبررراا ً للمطالبة  بنسب  لفئاتت  ااجتماعيیة  أأخ�رىى

٬،  فخص�ص  ررب�ع  ع�ددد  االمقاع�د  للش�بابب٬،  وورربعهھ�ا  للم�رأأةة٬،  لس  االمحليی�ة  ددوونن  االمج�الس  االعام�ةنسبا ً محدددةة  في  االمج�ا
على  أأال  تقل  نسبة  تمثيیل  االعمالل  وواالفالحيین  في  االمجالس  االمحليی�ة  ع�ن  خمس�يین  بالمائ�ة  م�ن  إإجم�الي  ع�ددد  االمقاع�د٬،  

 .ووأأنن  تتضمن  تلك  االنسب  تمثيیال ً مناسبا ً للمسيیحيیيین  ووذذوويي  ااإلعاقة

  

)  من  االدس�تورر  عل�ى  مرااع�اةة  االتمثيی�ل  االع�اددلل  للس�كانن٬،  وواالمحافظ�اتت٬،  وواالتمثيی�ل  االمتك�افئ  ١۱٠۰٢۲حيیث  أأكدتت  االماددةة  (
للن��اخبيین٬،  وويیج��وز  ااألخ��ذ  بالنظ��امم  ااالنتخ��ابي  االف��ردديي  أأوو  االقائم��ة  أأوو  االجم��ع  ب��أيي  نس��بة  بيینهھم��ا.  كم��ا  يیج��وز  ل��رئيیس  

ة  ترش�يیحهھم.  كم�ا  %٬،  وويیح�ددد  االق�انونن  كيیفيی�٥االجمهھورريیة  تعيیيین  عددد  من  ااألعضاء  في  مجلس  االنواابب  ال  يیزيید  على  
عل���ى  أأنن  تعم���ل  االدوول���ة  عل���ى  تمثيی���ل  االعم���الل  وواالفالح���يین  وواالش���بابب  وواالمس���يیحيیيین    ٢۲٤٤وو  ٢۲٤٣۳نص���ت  االماددت���انن  

ووااألشخاصص  ذذووىى  ااإلعاقة  وواالمصريیيین  االمقيیميین  في  االخ�اررجج٬،  تمث�يیال ً مالئًم�ا  ف�ي  أأوولل  مجل�س  للن�واابب  يینتخ�ب  بع�د  
  إإقراارر  هھھھذاا  االدستورر.

  ستورر  بالتميیيیز  ااإليیجابي  لصالحهھاتمثيیل  االفئاتت  االتي  قامم  االد  )١۱٤جدوولل  ررقم  (

  

 
عل�ى  أأنن  تكف�ل  االدوول�ة  "للم�رأأةة  حقهھ�ا    ١۱١۱نصت  االماددةة  ف  حق  االمرأأةة  في  تولى  االوظظائف  االعامةاالدستورر  على    أأكدوو

فى  تولى  االوظظائف  االعامة  ووووظظائف  ااإلددااررةة  االعليیا  فى  االدوولة  وواالتعيیيین  فى  االجهھاتت  وواالهھيیئاتت  االقضائيیة٬،  ددوونن  تميیيی�ز  
أأنن  االمش�رع  االدس�تورريي  ل�م  يیقن�ع  ب�النص  االع�امم  عل�ى  أأنن  االوظظ�ائف  ح�ق  للم�وااططنيین  عل�ى  ضدهھھھا".  وواالجديید  في  هھھھذاا  

)٬،  فهھذاا  االنص  لم  يیك�ن  كافيی�ا ً ف�ي  االماض�ي  لض�مانن  ح�ق  االم�رأأةة  ف�ي  ١۱٤أأساسس  االكفاءةة٬،  ووددوونن  محاباةة  أأوو  ووساططة  (مم  
أأم�ا  اال�نص  االح�الي٬،  فق�د  ن�ص  عل�ى  كفال�ة  االدوول�ة  لح�ق  االم�رأأةة  ف�ي  االتعيی�يین  ف�ي  االجهھ�اتت   .االقض�ائيیةتولى  االوظظائف  

وواالجهھاتت  االقضائيیة  االتي  ووررددتت  في  االدستورر  هھھھ�ي  االنيیاب�ة  االعام�ة  وواالقض�اء   .وواالهھيیئاتت  االقضائيیة٬،  ددوونن  تميیيیز  ضدهھھھا
٬،  أأم��ا  االهھيیئ��اتت  االقض��ائيیة٬،  فهھ��ي  االنيیاب��ة  االع��ادديي  وومجل��س  االدوول��ة  وواالمحكم��ة  االدس��تورريیة  االعليی��ا  وواالقض��اء  االعس��كريي
  .ااإلدداارريیة  ووهھھھيیئة  قضايیا  االدوولة٬،  وواالمرأأةة  تعيیَّن  فيیهھا  منذ  نشأتهھا  ددوونن  خالفف
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  في  االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا

 مم:٢۲٠۰١۱٤لع������امم    ٤٥رق������م  ق������انون  بتنظ������يیم  مباش������رة  بع������ض  االحق������وق  االسيیاس������يیة  االمص������ري   -١۱
 مم  .  عل�ى  اانن:  ٢۲٠۰١۱٤يیاسيیة  االمصريي    لع�امم  )  من  قانونن  بتنظيیم  مباشرةة  بعض  االحقوقق  االس١۱نصت  االماددةة  (

  على كل مصريي وومصريیة بلغ ثماني عشرةة سنة ميیالدديیة أأنن يیُباشر بنفسهھ االحقوقق االسيیاسيیة ااآلتيیة:

 
 االدستورر. أأووالً: إإبدااء االرأأيي في كل ااستفتاء يینص عليیهھ

 ثانيیًا: اانتخابب كل من:
 ررئيیس  االجمهھورريیة. -١۱
 أأعضاء  مجلس  االنواابب. -٢۲
 محليیة.أأعضاء  االمجالس  اال -٣۳

 
وويیُعفى من أأددااء هھھھذاا االوااجب ضباطط ووأأفراادد االقوااتت االمسلحة االرئيیسيیة وواالفرعيیة ووااإلضافيیة ووضباطط ووأأفراادد هھھھيیئة 

 االشرططة  ططواالل  مدةة  خدمتهھم  بالقوااتت  االمسلحة  أأوو  االشرططة.
وويیكونن اانتخابب ررئيیس االجمهھورريیة ووأأعضاء مجلس االنواابب ووأأعضاء االمجالس االمحليیة ططبقًا ألحكامم االقواانيین 

 في  هھھھذاا  االشأنن. االصاددررةة

 من  مباشرةة  االحقوقق  االسيیاسيیة  االفئاتت  ااآلتيیة:   -مؤقتًا  –وويیُحَرمم 

 

لسنة  ٣۳٤٤َمْن صدرر ضدهه حكم باتت الررتكابهھ إإحدىى االجراائم االمنصوصص عليیهھا في االمرسومم بقانونن ررقم  -١۱

 بشأنن  إإفسادد  االحيیاةة  االسيیاسيیة  وويیكونن  االحرمانن  لمدةة  خمس  سنوااتت  من  تارريیخ  صدوورر  االحكم. ١۱٩۹٥٢۲

صدرر  ضدهه  حكم  عن  محكمة  االقيیم  بمصاددررةة  أأمواالهھ٬،  وويیكونن  االحرمانن  لمدةة  خمس  سنوااتت  من  تارريیخ   َمنْ  -٢۲

 .صدوورر  االحكم  

َمْن صدرر ضدهه حكم باتت الررتكابهھ جريیمة االتهھربب من أأددااء االضريیبة أأوو الررتكابهھ االجريیمة االمنصوصص عليیهھا  -٣۳

 .٢۲٠۰٠۰٥لسنة   ٩۹١۱)  من  قانونن  االضريیبة  على  االدخل  االصاددرر  بالقانونن  ررقم  ١۱٣۳٢۲في  االماددةة  (

َمْن صدرر ضدهه حكم باتت بفصلهھ٬، أأوو بتأيیيید قراارر فصلهھ٬، من خدمة االحكومة أأوو االقطاعع االعامم أأوو قطاعع ااألعمالل  -٤

االعامم٬،  الررتكابهھ  جريیمة  مخلة  بالشرفف  أأوو  باألمانة.  وويیكونن  االحرمانن  لمدةة  أأرربع  سنوااتت  تبدأأ  من  تارريیخ  صدوورر  

 االحكم.

 االمحجورر  عليیهھ٬،  ووذذلك  خاللل  مدةة  االحجر. -٥

االمصابب باضطراابب نفسي أأوو عقلي٬، ووذذلك خاللل مدةة ااحتجاززهه ااإللزاامي بإحدىى منشآتت االصحة االنفسيیة ططبقًا  -٦

 .٢۲٠۰٠۰٩۹لسنة   ٧۷١۱لألحكامم  االوااررددةة  بقانونن  ررعايیة  االمريیض  االنفسي  االصاددرر  بالقانونن  ررقم  
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انن  خاللل  َمْن صدرر ضدهه حكم نهھائي؛ الررتكابهھ إإحدىى جراائم االتفالس بالتدليیس أأوو بالتقصيیر وويیكونن االحرم -٧۷

 االخمس  االسنوااتت  االتاليیة  لتارريیخ  شهھر  إإفالسهھ.

 االمحكومم  عليیهھ  في  جنايیة. -٨۸

َمْن صدرر ضدهه حكم نهھائي بمعاقبتهھ بعقوبـة سالبـة للحريیــة؛ الررتكابهھ إإحـــدىى االجــراائم االمنصــوصص عليیهھا  -٩۹

 في  االفصل  االسابع  من  هھھھذاا  االقانونن.

 بس:  َمْن صدرر ضدهه حكم نهھائي بمعاقبتهھ بعقوبة االح -١۱٠۰

الررتكابهھ  جريیمة  سرقة  أأوو  إإخفاء  أأشيیاء  مسرووقة  أأوو  نصب  أأوو  خيیانة  أأمانة  أأوو  ررشوةة  أأوو  تزوويیر  أأوو  ااستعمالل   - أأ

 أأووررااقق  مزووررةة  أأوو  شهھاددةة  ززوورر  أأوو  إإغرااء  شهھودد  أأوو  جريیمة  للتخلص  من  االخدمة  االعسكريیة  وواالوططنيیة.

ي  بشأنن  ااختالسس  االمالل  االعامم  الررتكابهھ  إإحدىى  االجراائم  االمنصوصص  عليیهھا  في  االبابب  االراابع  من  االكتابب  االثان - بب

وواالعدوواانن  عليیهھ  وواالغدرر  أأوو  في  االبابب  االراابع  من  االكتابب  االثالث  من  قانونن  االعقوباتت  بشأنن  هھھھتك  االعرضض  ووإإفسادد  

 ااألخالقق.

 
) إإذذاا رُرددَّ للش��خص ااعتب��اررهه أأوو أأوُوقِ��ف تنفيی��ذ ٬٩۹،  ٬٨۸،  ٧۷ووال  يیس��ريي  االحرم��انن  االمنص��وصص  عليی��هھ  ف��ي  االبن��ودد  أأررق��امم(

كامم  االوااررددةة  في  االبابب  االثامن  م�ن  االكت�ابب  ااألوولل  م�ن  ق�انونن  االعقوب�اتت  بش�أنن  تعليی�ق  االعقوبة٬،  ووذذلك  مع  مرااعاةة  ااألح
 تنفيیذ  ااألحكامم  على  شرطط.

 

 مم:٢۲٠۰١۱٤ااعامم    ٤٦عضاء  مجلس  االنواابب  ررقم  أأقانونن  اانتخابب   -٢۲

بإصداارر  ق�راارر   ٢۲٠۰١۱٤يیونيیو   ٥بناء  على  ااحكامم  االدستورر٬،  قامم  االرئيیس  االمؤقت  للبالدد  االمستشارر  عدلي  منصورر  في  
وواالخاصص بقانونن مجلس االنواابب٬، وواالذيي نص في ماددتهھ ااألوولى على أأنن يیُشكل أأوولل  ٢۲٠۰١۱٤لسنة   ٤٦ بالقانونن  ررقم

%)  م�ن  ااألعض�اء.  كم�ا  ٥) عضًواا٬، وويیجوزز لرئيیس االجمهھورريیة تعيیيین ما ال يیزيید على (٥٤٠۰مجلس  االنواابب  من  (
) مقع�ًداا ٬١۱٢۲٠۰،  وو() مقع�ًداا بالنظ�امم االف�ردديي٤٢۲٠۰نص  في  ماددتهھ  االثالثة  على  يیك�ونن  اانتخ�ابب  مجل�س  االن�واابب  بوااق�ع  (

 بنظامم  االقواائم  االمغلقة  االمطلقة٬،  وويیحق  لألحزاابب  وواالمستقليین  االترشح  في  كل  منهھما.

)  ددوواائر  تخصص  لالنتخاباتت  بنظ�امم  االق�واائم٬،  ٤ووقد  نص  االقانونن  في  ماددتهھ  االراابعة  على  أأنن  تقسم  االجمهھورريیة  إإلى  (
) مقع�ًداا لك�ل ٤٥خ�رتيین  ع�ددد  () مقع�ًداا لك�ل منهھم�ا٬، وويیخص�ص لل�داائرتيین ااآل١۱٥يیخصص  لداائرتيین  منهھم�ا  ع�ددد  (

منهھم�ا...  وويینتخ��ب  ع�ن  ك��ل  دداائ��رةة  منهھ�ا  ع��ددد  ااألعض��اء  اال�ذيي  يیتناس��ب  ووع�ددد  االس��كانن  وواالن��اخبيین  بهھ�ا٬،  بم��ا  يیرااع��ي  
 االتمثيیل  االعاددلل  للسكانن  وواالمحافظاتت٬،  وواالمتكافئ  للناخبيین.

 

حك�امم  االمق�رررةة  ف�ى  االمصريي  وومع  عدمم  ااإلخاللل  باأل ن  قانونن  اانتخابب  ااعضاء  مجلس  االنوااببووفقا  للماددةة  االثامنة  موو
 :قانونن  تنظيیم  مباشرةة  االحقوقق  االسيیاسيیة  يیشترطط  فيیمن  يیترشح  لعضويیة  مجلس  االنواابب  
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االمرشحيین  ااالحتيیاططيیيین  ذذااتت  ااالعداادد  وواالصفاتت  االمشارر  االيیهھا  ووالتقبل  االقائمة  غيیر  االمستوفيیة  اايیا  من  
 االشرووطط  ووااالحكامم  االمشارر  االيیهھا  فى  هھھھذهه  االماددةة.

نن  تشكل  االقائمة  م�ن  مترش�حيین  مس�تقليین  أأزبب  كما  يیجوزز  كثر  من  حأأنن  تتضمن  االقائمة  االوااحدةة  مترشحى  أأوويیجوزز  
 غيیر  منتميین  الحزاابب  أأوو  أأنن  تجمع  بيینهھم  .

ظهھ��ارر  ااس��م  االح��زبب  أأوو  ك��ونن  االمترش��ح  مس��تقال  ض��من  االقائم��ة  االوااح��دةة  ف��ى  أأووررااقق  إإح��واال  يیتع��يین  ووف��ى  جميی��ع  ااأل
 االترشح.

 

تميیيی�ز  ااإليیج�ابي  عل�ى  ك�ل  نن  االماددةة  االخامسة٬،    أأكدتت  على  أأنن  من  بيین  أأصحابب  االفئاتت  ص�احبة  االأأيیتضح  مما  سبق  
مقعد  أأوو  م�ن  غيی�رهھھھم  س�بع  نس�اء  عل�ى  ااألق�ل٬،  ووبالت�الي  يیك�ونن  إإجم�الي  االم�رأأةة  عل�ى  اال�داائرتيین  ذذااتت   ١۱٥دداائرةة  ذذااتت  

) ٤٥سيیدةة.  في  حيین  ذذكرتت  نفس  االماددةة  على  أأنن  يیتعيین  لكل  قائمة  مخصص  لهھا  عددد  ( ١۱٤االخمسة  عشر  مقعداا  هھھھو  
 مقعًداا. ٤٢۲على  ااألقل٬،  ووبالتالي  يیكونن  إإجمالي  االداائرتيین   مقعًداا أأنن يیكونن من بيینهھم أأحديي ووعشروونن من االنساء

 

%  االمخصص�ة  ل�رئيیس  االجمهھورريی�ة  عل�ى  أأنن  يیك�ونن  نص�فهھم  عل�ى  ٥)  ض�واابط  تعيی�يین  اال�ـ  ٢۲٧۷ووقد  ووضعت  االم�اددةة  (
ااألقل  من  االنساء٬،  لتمثيیل  االخبرااء  ووأأص�حابب  ااإلنج�اززااتت  االعلميی�ة  وواالعمليی�ة  ف�ي  االمج�االتت  االمختلف�ة٬،  وواالفئ�اتت  االت�ي  

االمجلس٬،  ووذذلك  في  ضوء  ترش�يیحاتت  االمج�الس  االقوميی�ة٬،  وواالمجل�س  ااألعل�ى  للجامع�اتت٬،  وومرااك�ز   يیريي  تمثيیلهھا  في
 االبحوثث  االعلميیة٬،  وواالنقاباتت  االمهھنيیة  وواالعماليیة٬،  وومن  غيیرهھھھا٬،  بمرااعاةة  االضواابط  االتاليیة:

 أأنن  تتوفر  فيیمن  يیعيین  االشرووطط  ذذااتهھا  االالززمة  للترشح  لعضويیة  مجلس  االنواابب٬، :أأووال 

 من  ااألشخاصص  ذذووىى  ااالنتماء  االحزبي  االوااحد٬،  يیؤددىى  إإلى  تغيیيیر  ااألكثريیة  االنيیابيیة  في  االمجلس٬،أأال يیعيین عددًداا  :ثانيیا 

 إإليیهھ  االرئيیس  قبل  أأنن  يیتولى  مهھامم  منصبهھ٬،   أأال  يیعيین  أأحد  أأعضاء  االحزبب  االذيي  كانن  يینتمي  : ثالثا 

 رراابعا أأال يیعيین شخًصا خاضض اانتخاباتت االمجلس في االفصل االتشريیعي ذذااتهھ٬، ووخسرهھھھا. 

فردًداا ددااخل االبرلمانن٬، ووسيیكونن نصفهھم على ااألقل من  ٢۲٧۷ططارر  سوفف  يیقومم  ررئيیس  االجمهھورريیة  بتعيیيین  ووفي  هھھھذاا  ااإل 
  االنساء.

 

  في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثالثا

:  "االعهھداانن  االدووليیانن  االسبع  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن  وومنهھا اانضمت  مصر  إإلى  ااتفاقيیاتت  ااألمم  االمتحدةة  االرئيیسيیة
),  وو  "ااتفاقيیة  االقضاء  ١۱٩۹٨۸٢۲ة,  وواالحقوقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة"  (االخاصانن  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيی
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االمرشحيین  ااالحتيیاططيیيین  ذذااتت  ااالعداادد  وواالصفاتت  االمشارر  االيیهھا  ووالتقبل  االقائمة  غيیر  االمستوفيیة  اايیا  من  
 االشرووطط  ووااالحكامم  االمشارر  االيیهھا  فى  هھھھذهه  االماددةة.

نن  تشكل  االقائمة  م�ن  مترش�حيین  مس�تقليین  أأزبب  كما  يیجوزز  كثر  من  حأأنن  تتضمن  االقائمة  االوااحدةة  مترشحى  أأوويیجوزز  
 غيیر  منتميین  الحزاابب  أأوو  أأنن  تجمع  بيینهھم  .

ظهھ��ارر  ااس��م  االح��زبب  أأوو  ك��ونن  االمترش��ح  مس��تقال  ض��من  االقائم��ة  االوااح��دةة  ف��ى  أأووررااقق  إإح��واال  يیتع��يین  ووف��ى  جميی��ع  ااأل
 االترشح.

 

تميیيی�ز  ااإليیج�ابي  عل�ى  ك�ل  نن  االماددةة  االخامسة٬،    أأكدتت  على  أأنن  من  بيین  أأصحابب  االفئاتت  ص�احبة  االأأيیتضح  مما  سبق  
مقعد  أأوو  م�ن  غيی�رهھھھم  س�بع  نس�اء  عل�ى  ااألق�ل٬،  ووبالت�الي  يیك�ونن  إإجم�الي  االم�رأأةة  عل�ى  اال�داائرتيین  ذذااتت   ١۱٥دداائرةة  ذذااتت  

) ٤٥سيیدةة.  في  حيین  ذذكرتت  نفس  االماددةة  على  أأنن  يیتعيین  لكل  قائمة  مخصص  لهھا  عددد  ( ١۱٤االخمسة  عشر  مقعداا  هھھھو  
 مقعًداا. ٤٢۲على  ااألقل٬،  ووبالتالي  يیكونن  إإجمالي  االداائرتيین   مقعًداا أأنن يیكونن من بيینهھم أأحديي ووعشروونن من االنساء

 

%  االمخصص�ة  ل�رئيیس  االجمهھورريی�ة  عل�ى  أأنن  يیك�ونن  نص�فهھم  عل�ى  ٥)  ض�واابط  تعيی�يین  اال�ـ  ٢۲٧۷ووقد  ووضعت  االم�اددةة  (
ااألقل  من  االنساء٬،  لتمثيیل  االخبرااء  ووأأص�حابب  ااإلنج�اززااتت  االعلميی�ة  وواالعمليی�ة  ف�ي  االمج�االتت  االمختلف�ة٬،  وواالفئ�اتت  االت�ي  

االمجلس٬،  ووذذلك  في  ضوء  ترش�يیحاتت  االمج�الس  االقوميی�ة٬،  وواالمجل�س  ااألعل�ى  للجامع�اتت٬،  وومرااك�ز   يیريي  تمثيیلهھا  في
 االبحوثث  االعلميیة٬،  وواالنقاباتت  االمهھنيیة  وواالعماليیة٬،  وومن  غيیرهھھھا٬،  بمرااعاةة  االضواابط  االتاليیة:

 أأنن  تتوفر  فيیمن  يیعيین  االشرووطط  ذذااتهھا  االالززمة  للترشح  لعضويیة  مجلس  االنواابب٬، :أأووال 

 من  ااألشخاصص  ذذووىى  ااالنتماء  االحزبي  االوااحد٬،  يیؤددىى  إإلى  تغيیيیر  ااألكثريیة  االنيیابيیة  في  االمجلس٬،أأال يیعيین عددًداا  :ثانيیا 

 إإليیهھ  االرئيیس  قبل  أأنن  يیتولى  مهھامم  منصبهھ٬،   أأال  يیعيین  أأحد  أأعضاء  االحزبب  االذيي  كانن  يینتمي  : ثالثا 

 رراابعا أأال يیعيین شخًصا خاضض اانتخاباتت االمجلس في االفصل االتشريیعي ذذااتهھ٬، ووخسرهھھھا. 

فردًداا ددااخل االبرلمانن٬، ووسيیكونن نصفهھم على ااألقل من  ٢۲٧۷ططارر  سوفف  يیقومم  ررئيیس  االجمهھورريیة  بتعيیيین  ووفي  هھھھذاا  ااإل 
  االنساء.

 

  في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثالثا

:  "االعهھداانن  االدووليیانن  االسبع  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن  وومنهھا اانضمت  مصر  إإلى  ااتفاقيیاتت  ااألمم  االمتحدةة  االرئيیسيیة
),  وو  "ااتفاقيیة  االقضاء  ١۱٩۹٨۸٢۲ة,  وواالحقوقق  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة"  (االخاصانن  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيی
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)٬،  وو"ااتفاقيیة  االقضاء  على  كافة  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة"  ١۱٩۹٦٧۷على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  االعنصريي"  (
)١۱٩۹٨۸١۱.( 

"ااالتفاقيیتانن  : لثماني  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن  وومنهھااانضمت مصر أأيیضاً إإلى ااتفاقيیاتت منظمة االعمل االدووليیة اا
)  ٬٩۹٨۸،  ٥٧۷على  االتواالي)٬،  وو"ااالتفاقيیتانن  ( ٬١۱٩۹٥٨۸،  ١۱٩۹٥٥)  االخاصتانن  بالسخرةة  وواالعمل  ااإلجبارريي"  (٬١۱٠۰٥،  ٢۲٩۹(

)  ٬١۱١۱١۱،  ١۱٠۰٠۰على  االتواالي),  وو"ااالتفاقيیتانن  ( ٬١۱٩۹٥٤،  ١۱٩۹٥٧۷االخاصتانن  بحريیة  االتجمع  وواالمفاووضة  االجماعيیة"  (
 .)١۱٩۹٦٠۰االخاصتانن  بالقضاء  على  االتميیيیز  في  شغل  االوظظائف"  (
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  بحث  االثانياالم

  االوااقع  االعملي

 

ووتفاعلهھا   ١۱٩۹١۱٩۹أأسهھمت  االمرأأةة  بفاعليیة  فى  مسيیرةة  االحيیاةة  االسيیاسيیة  االمصريیة٬،  ووتعتبر  مشارركتهھا  فى  أأحدااثث  ثوررةة  
   ١۱٩۹٥٢۲االمستمر  مع  ثوررةة     االسيیاسيیة  إإال  بصدوورر  ددستورر  عامم   وومع  ذذلك  لم  تنل  كامل  حقوقهھا  ١۱٩۹٥٦اابلغ  ددليیل.

ى  االمجالس  االنيیابيیة.  ووااشتركت  االمرأأةة  فى  تنظيیماتت  ااإلتحادد  االقومى  االذىى  منح  االمرأأةة  حق  ااإلنتخابب  وواالترشيیح  ف
     في   ١۱٩۹٥٧۷االمختلفة   االشعبيیة   االقاعدةة   اانتخابب   ووعند   تنظيیماتت   ٬١۱٩۹٥٩۹،   فى   االمرأأةة   ووبرززتت   االبناددرر٬، وومجالس

ااإلتحادد  االقومي  من  خاللل  االلجانن  االثالثيیة  لألحيیاء  وواالشيیاخاتت  وولجنة  االمحافظة٬،  كما  تشكلت  لجنة  نسائيیة  فى  إإططارر  
 إلتحادد  االقومي  للتخطيیط  للنشاطط  االنسائي.اا

صدرر  قانونن  بتشكيیل  االلجنة  االتحضيیريیة  للمؤتمر  االقومى  للقوىى  االشعبيیة٬،  حيیث  أأووصت  بأنن   ١۱٩۹٦٢۲ووفى  نوفمبر   
 %  من  إإجمالى  ااألعضاء.٥عضو  تمثل  االمرأأةة   ١۱٥٠۰٠۰يیكونن  أأعضاء  االمؤتمر  

نن  فقط٬،  ووحتى  نهھايیة  االسبعيینيیاتت  كانن  عددد  نساء  أأنفسهھن  للبرلمانن  لم  تفز  منهھن  إإال  ااثنتا ٦ررشحت   ١۱٩۹٥٧۷ووفي  عامم  
سيیدةة  ألوولل  مرةة  في   ٣۳٥ليیصل  إإلى   ١۱٩۹٧۷٩۹نساء  فقط٬،  وولكنهھ  ززاادد  في  برلمانن   ٨۸االنساء  في  كل  برلمانن  ال  يیتعدىى  

٬،  ززاادد  االعددد  نائبة  ووااحدةة  تم  تعيیيینهھا  ليیصل  عددد  االنساء  في  االبرلمانن   ١۱٩۹٨۸٤تارريیخ  االمرأأةة  االمصريیة.  ووفي  اانتخاباتت  
 ١۱٤؛  حيیث  فاززتت   ١۱٩۹٨۸٧۷عادد  االعددد  إإلى  االتناقص  مرةة  أأخرىى  بداايیة  من  اانتخاباتت  عامم  سيیدةة٬،  وومع  ذذلك   ٣۳٦إإلى  

 نائبة. ١۱٨۸أأخريیاتت  ليیصبح  عدددهھھھن   ٤سيیدةة  فقط  في  ااالنتخاباتت٬،  ووتم  تعيیيین  

تم  تعيیيینهھن  أأيي  تم   ٬٣۳،  منهھن  ١۱٩۹٩۹٠۰نائباتت  فقط  في  برلمانن   ١۱٠۰ثم  ااستمر  االعددد  في  االتناقص  مرةة  ثانيیة  ليیصل  إإلى  
 ٥معيیناتت  أأيي  فزنن  باالنتخابب   ٤نائباتت  منهھن   ٩۹ليیصل  إإلى   ١۱٩۹٩۹٥أأيیضا  في  اانتخاباتت   فقط٬،  ووتناقص ٧۷اانتخابب  

 فقط.

%  فقط  من  ٣۳إإمرأأةة  ووهھھھو  ما  يیمثل    ١۱٣۳)  بلغ  عددد  االعضوااتت  فى  مجلس  االشعب  ٢۲٠۰٠۰٥ – ٢۲٠۰٠۰٠۰ووفى  ددووررةة  ( 
عضوةة  من  إإجمالى   ١۱٨۸مجلس  االشوررىى٬،   عضوااً. ووبلغ عددد االعضوااتت في  ٤٥٤إإجمالى  ااألعضاء  االبالغ  عدددهھھھم  

 %من  إإجمالى  ااألعضاء. ٦٫٨۸عضو  أأىى  حواالى   ٢۲٦٤

فقط   ٤عضوااتت٬،   ٩۹%  (٢۲)  فإنهھا  لم  تتعد   ٢۲٠۰١۱٠۰ – ٢۲٠۰٠۰٥فى  مجلس  االشعب  فى  ددووررةة  (  أأما  نسبة  تمثيیل  االمرأأةة
 عضواا). ٤٥٤باإلنتخابب  من  إإجمالى  ااألعضاء  االبالغ  عدددهھھھم  

 ٦٤ىى  يیقضى  بتخصيیص  وواالذ ١۱٩۹٧۷٢۲لسنة   ٣۳٨۸تم  تعديیل  بعض  أأحكامم  قانونن  مجلس  االشعب  ررقم   ٢۲٠۰٠۰٩۹ووفى  عامم  
إإمرأأةة   ٦٤دداائرةة  جديیدةة.  ووبناء  على  ذذلك٬،  تم  اانتخابب   ٣۳٢۲مقعدااً لصالح االمرأأةة وولمدةة فصليین تشريیعيیيین فقط ووإإنشاء 

     نوفمبر   أأجريیت  فى   اانتخاباتت  مجلس  االشعب  االتى   فى   وواالذىى  ططبق   إإليیهھ٬،   االسالف  ااإلشاررةة  –بموجب  االتعديیل
     اا ٢۲٠۰١۱٠۰دديیسمبر   تمثيیل   ووأأددىى  ذذلك  إإلى  ااررتفاعع  نسبة ،٬)     فى  تلك  االدووررةة   تكتمل  ٢۲٠۰١۱٥-٢۲٠۰١۱٠۰لمرأأةة   االتى  لم (

 عضوااً. ٥١۱٨۸٪  من  إإجمالي  عددد  االنواابب  االبالغ  ١۱٢۲إإلي   - ٢۲٠۰١۱١۱يینايیر   ٢۲٥إلندالعع  ثوررةة  
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 ااصلاالحرااكك  االسيیاسي  وواالمجتمعي  االتي  مرتت  بهھ  االبالدد  بعد  مرحلة  االرئيیس  االسابق  محمد  مرسي    وو إإططاررووفي  
ارركتهھا  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  من  خاللل  االمحاوورر  االتاليیة  :االمجلس  جهھوددهه  لتفعيیل  ددوورر  االمرأأةة  ووتعزيیز  مش  

 يیونيیو ٣۳٠۰ددعم  االمرأأةة  في  تولي  حقائب  ووززاارريیة  في  أأوولل  حكومة  بعد  ثوررةة   )١۱
 ٢۲٠۰١۱٢۲عضويیة  االمجلس  في  لجنة  االخمسيین  االمنوططة  بتعديیل  ددستورر   )٢۲
 ررفع  ووعي  االمرأأةة  بمواادد  االدستورر  ووأأهھھھميیة  االمشارركة  في  ااإلستفتاء  عليیهھ.   )٣۳
 نتخاباتت  االبرلمانيیة  االقاددمة.ددعم  قدررااتت  االمرشحاتت  لإل )٤

 

     بنسبة   االدستورر   لتعديیل   االخمسيین   لجنة   فى   مثلت   االمرأأةة   أأنن   االمعلومم   مجموعع   ٥% (١۱٠۰وومن   من عضوااتت
 عضواا)  . ٥٠۰ااألعضاء  االبالغ  

ووااتسم  هھھھذاا  االتمثيیل  بالفعاليیة  ٬،  ووجاءتت  االوثيیقة  االدستورريیة  معبرةة  عما  تحظى  بهھ  االمرأأةة  من  تقديیر  ووااهھھھتمامم  ووتجسد  
  مب   ذذلك  بصوررةة   فى  االماددةة   بيین  "من  مشرووعع  االدستورر  االتى  تنص  على   ١۱١۱اشرةة   تحقيیق  االمساووااةة تكفل  االدوولة

االمرأأةة وواالرجل في جميیع االحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیة ووااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة وواالثقافيیة ووفقًا ألحكامم االدستورر٬، 
  في  االمجالس  االنيیابيیة٬،  على  االنحو  ووتعمل االدوولة على ااتخاذذ االتداابيیر االكفيیلة بضمانن تمثيیل االمرأأةة تمثيیالً مناسبً  ا

االذيي  يیحدددهه  االقانونن  ٬،  كما  تكفل  للمرأأةة  حقهھا  في  تولي  االوظظائف  االعامة  ووووظظائف  ااإلددااررةة  االعليیا  للدوولة  وواالتعيیيین  في  
  ووتكفل     ضد  كل  أأشكالل  االعنف  ٬،   االمرأأةة   بحمايیة   االدوولة   ووتلتزمم   ددوونن  تميیيیز  ضدهھھھا٬، االجهھاتت  وواالهھيیئاتت  االقضائيیة٬،

  من  االتوف   بتوفيیر  االرعايیة  وواالحمايیة  لألمومة  تمكيین  االمرأأةة   تلتزمم   كما   وومتطلباتت  االعمل٬، يیق  بيین  ووااجباتت  ااألسرةة
 وواالطفولة وواالمرأأةة االمعيیلة وواالمسنة وواالنساء ااألشد ااحتيیاًجا".

  
 ااصلاالحرااكك  االسيیاسي  وواالمجتمعي  االتي  مرتت  بهھ  االبالدد  بعد  مرحلة  االرئيیس  االسابق  محمد  مرسي    وو إإططاررووفي  

لمرأأةة  ووتعزيیز  مشارركتهھا  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  من  خاللل  االمحاوورر  االتاليیة  :االمجلس  جهھوددهه  لتفعيیل  ددوورر  اا  

 يیونيیو ٣۳٠۰ددعم  االمرأأةة  في  تولي  حقائب  ووززاارريیة  في  أأوولل  حكومة  بعد  ثوررةة   )٥
 ٢۲٠۰١۱٢۲عضويیة  االمجلس  في  لجنة  االخمسيین  االمنوططة  بتعديیل  ددستورر   )٦
 ررفع  ووعي  االمرأأةة  بمواادد  االدستورر  ووأأهھھھميیة  االمشارركة  في  ااإلستفتاء  عليیهھ.   )٧۷
 .ررااتت  االمرشحاتت  لإلنتخاباتت  االبرلمانيیة  االقاددمةددعم  قد )٨۸

 
 
  :ةة  في  االبرلماننأأتمثيیل  االمر  :ووالأأ
 
 

مقعداا.في   ٥١۱٨۸مقعداا  للنساء  من  ااصل   ٦٤مبارركك)  ااعتمد    نظامم  االكوتا  فتم    تخصيیص   (  في  عهھد  ٢۲٠۰٠۰٩۹في  عامم  
ة,  ووتم  تعيیيین  اامرااةة  ليیشغلن  االمقاعد  االمخصص ٦٤اامرااةة  لالنتخاباتت  ووتم  اانتخابب   ٣۳٨۸٠۰ترشحت   ٢۲٠۰١۱٠۰اانتخاباتت  

 ١۱٥٧۷%.١۱٢۲ووااحدةة  من  قبل  االرئيیس  ,  ووهھھھو  ما  يیمثل  
                                                           

  م.على املوقع االلكرتوين:٢٠١٣راجع تقرير بعنوان  املرأة واالنتخابات يف مصر,  اهليئة العليا لالنتخابات يف مصر, ١٥٧

www.sis.gov.eg/Ar/Templates 
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مقع�داا  للنس�اء  االمرش�حات,  ب�دال  م�ن  ذااك   ٦٤م.  ااصدرر  االمجلس  االعسكري  مرسوما  يیلغ�ي  حص�ة  ٢۲٠۰١۱١۱يیارر  أأووفي  

ااشترط  االمرسوم  اانن  تتضمن  جميیع  االقواائم  ااالنتخابيی�ة(  ف�ي  ااط�ارر  نظ�ام  االتمثيی�ل  االنس�بي)  اام�رااةة  ووااح�دةةعلى    ااالق�ل  
قة  تم  ترشيیح  عددد  قليیل  من  االنساء  ووووض�ع  معظمهھ�ن  ف�ي    ااخراالق�واائم  ااالنتخابيی�ة    ووحص�لت  االنس�اء  وولكن  في  االحقيی

مقعداا,  ووتم  تعيیيین  اامرااتيین  من  قبل  االمجل�س  االعس�كري  ووهھھھ�و  م�ا   ٥٠۰٨۸مقاعد    في  مجلس  االشعب  من  ااصل   ٩۹على  
 %.٢۲يیمثل  

 
االماض�ي  ف�ي  مجل�س   )  أأنن  متوس�ط  نس�بة  تمثيی�ل  االم�رأأةة  االمص�ريیة  خ�اللل  نص�ف  االق�رنن١۱٥وويیوضح  االجدوولل  ررقم  (

%  في  االمتوسط٬،  مع  ااألخذ  في  ااالعتبارر  أأنن  هھھھذه  االنسبة  تش�تمل  عل�ى  االمعيین�ات  وواالمنتخب�ات  ٢۲٫٩۹االشعب  ال  يیتعدىى  
في  االوقت  نفسه.  كما  يیوضح  االجدوولل  ذااته  أأنن  أأعلى  معدالت  االمشارركة  للمرأأةة  االمصريیة  في  مجل�س  االش�عب  خ�اللل  

%  ٧۷٫٨۸%٬،  ٨۸٫٩۹غت  نسبة  تمثيیل  االمرأأةة  فيیهھم�ا  ٬،  حيیث  بل١۱٩۹٨۸٤ -١۱٩۹٧۷٩۹نصف  االقرنن  االماضي  ااررتبطت  بمجلسي  
مقع�ًداا للم�رأأةة٬، بح�د أأددن�ى مقع�د لك�ل محافظ�ة٬، خ�الفف  ٣۳٠۰على  االت�واالي٬،  ووااررت�بط  ذل�ك  بص�دوورر  ق�انونن  يیخص�ص  

منافستهھا  للرجل  على  بقيیة  االمقاعد.  ووباستثناء  هھھھذيین  االمجلسيین٬،  فإنن  نسب  تمثيیل  االمرأأةة  في  االبرلمانن  كانت  محدووددةة  
 %  في  حدهھھھا  ااألقصى.٣۳٫٩۹%  في  حدهھھھا  ااألددنى  وو٠۰٫٥٧۷للغايیة٬،  حيیث  ترااووحت  بيین  

 
 

  )٢۲٠۰١۱٢۲-١۱٩۹٥٧۷نسبة  عددد  االنائباتت  من  إإجمالي  عددد  االمقاعد  ()  ١۱٥جدوولل  ررقم  (
 

نسبة   عددد  االنائباتت عددد  االنواابب االسنوااتت
االتمثيیل  
 االنسائي

١۱٩۹٥٧۷ ٣۳٥٠۰ ٢۲ ٠۰٫٦% 
١۱٩۹٦٠۰ ٣۳٥٠۰ ٠ ٦۰٫٨۸% 
١۱٩۹٣ ٦٤۳٥٠۰ ٨۸ ٢۲٫٣۳% 
١۱٩۹٦٩۹ ٣۳٥٠۰ ٣۳ ٠۰٫٦% 
١۱٩۹٧۷١۱ ٣۳٥٠۰ ٨۸ ٢۲٫٣۳% 
١۱٩۹٧۷٣ ٦۳٥٠۰ ١ ٦۱٫٢۲% 
١۱٩۹٧۷٩۹ ٣۳٥٠۰ ٣۳٣۳ ٩۹،٬٤% 
١۱٩۹٨۸٤٤٨ ٤۸ ٣۳٧۷ ٨۸٫٣۳% 
١۱٩۹٨۸٧۷ ٤٤٨۸ ١۱٣ ٦۳،٬١۱% 
١۱٩۹٩۹٠۰ ٧ ٤٤٤۷ ١۱،٬٦% 
١۱٩۹٩۹١ ٥ ٤٤٤ ٥۱،٬١۱% 
٢۲٠۰٠۰٠۰ ٧ ٤٤٤۷ ١۱٫٦% 
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٢۲٢۲٥ 
 

٢۲٠۰٠۰٥  
٢۲٠۰١۱٠۰  
٢۲٠۰١۱٢۲ 

٤٤٤  
٥٠۰٨۸  
٥٠۰٨۸ 

٤  
٦٤  
١۱١۱ 

٠۰٫٩۹%  
١۱٣۳٫١۱%  
٢۲%  

 
 
 
 

 هھھھمهھا:أألى  عدةة  عواامل  إإةة  االمصريیة  في  االبرلمانن  أأوويیرجع  االسبب  في  تدني  نسبة  تمثيیل  االمر
 

بيین  االنظامم  االفردديي  وواالنظامم  االمختلط  ك�انن  ل�ه  م�رددوودده  ف�ي  تمثيی�ل  االم�رااةة  ف�ي  مجل�س  االش�عب.  فف�ي   االتغيیيیر -
مقعداا,  ووعند  ااستخداامم  االنظ�امم   ١۱٨۸هھھھو  االمتبع  ووحصلت  االمرااةة  على     كانن  االنظامم  االمختلط ١۱٩۹٨۸٧۷اانتخاباتت  

 ١۱٥٨۸.مقاعد ١۱٠۰هھھھبط  تمثيیل  االمرااةة  االى   ١۱٩۹٩۹٠۰االفردديي  فقط  عامم  
 

مم.  وونص  االتشريیع  على  ووجوبب  ٢۲٠۰١۱٠۰االمقاعد  االتي  سبق  تخصيیصهھا  عامم   لغاءإإتم   ٢۲٠۰١۱١۱بعد  ثوررةة  يینايیر   -
قل  وولم  يینص  االتشريیع  عل�ى  مك�انن  االم�رااةة  ااحتوااء  كل  قائمة  حزبيیة  على  مرشحا  من  االنساء  ووااحدةة  على  ااأل

الس  االمنتخب�ة  ووص�لت  اال�ى  ةة  ف�ي  االمج�أأح�ادد  ف�ي  نس�بة  تمثيی�ل  االم�رفي  االقائمة  ووهھھھو  ما  اانعكس  على  هھھھب�وط  
٢۲.% 

 

 
 

  لمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة:تمثيیل  اا  :ثانيیا
 

تشغل  االمرأأةة  جميیع  االوظظائف  االعامة  ووعلى  جميیع  االمستويیاتت  االحكوميی�ة,  ووتتزاايی�د  نس�بتهھا  باس�تمراارر  حت�ى  ووص�لت  
 مم.٢۲٠۰٠۰٨۸%    من  إإجمالي  االوظظائف  في  االقطاعع  االحكومي  عامم   ٢۲٦،٬٧۷٥إإلى  

وظظيیفيی�ة  حت�ى  ددررج�ة  س�فيیر  ال  يیفرق  االقانونن  االمصريي    بيین  االرجل  وواالمرأأةة  عند  االترقيیة  إإل�ى  مختل�ف  اال�دررجاتت  االوو
%  م�ن  إإجم�الي  االس�فرااء  م�ن  االفئ�ة  االممت�اززةة,  باإلض�افة  إإل�ى  ٣۳٨۸من  االفئة  االممتاززةة,  وو  ووصلت  نسبة  االسفيیرااتت  إإلى  

 مم.٢۲٠۰٠۰٦%  من  إإجمالي  عددد  االسفرااء  عامم  ٢۲٣۳

تتولى  االمرأأةة  في  مصر  االعديید  من  االمناصب  ف�ي  االس�لك  االدبلوماس�ي  وواالقنص�لي  ,حيی�ث  بلغ�ت  نس�بة  االدبلوماس�يیاتت  
 مم.٢۲٠۰٠۰٨۸%  من  إإجمالي  االدبلوماسيیيین  عامم   ٢۲٠۰،٬٨۸نحو

                                                           
 م.على الموقع االلكتروني:٢٠١٣عليا لالنتخابات في مصر,راجع تقرير بعنوان المرأة واالنتخابات في مصر,  الهيئة ال ١٥٨

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/. 
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مم.  ووووص�لت  إإل�ى  ٢۲٠۰٠۰٨۸%  ع�امم  ٣۳٠۰كما  ووصلت  نسبة  االس�يیدااتت  ف�ي  االمناص�ب  ااإلش�راافيیة  ب�وززااررةة  االخاررجيی�ة  إإل�ى  
 منصب  مساعد  ووززيیر  االخاررجيیة.

%  من  إإجم�الي  ٢۲٠۰٫٨۸ووبلغت  نسيیة  االسيیدااتت  بديیواانن  عامم  ووززااررةة  االخاررجيیة  وواالبعثاتت  االدبلوماسيیة    في  االخاررجج  نحو  
 مم.٢۲٠۰٠۰٨۸ماسيیيین  عامم  االدبلو

  

  ةة  في  االسلك  االقضائي:أأتمثيیل  االمر  :ثالثا

 
 ٢۲٠۰١۱٢۲ددخلت االمرأأةة بداايیة في االمحكمة االدستورريیة االعليیا ددخوالً ررمزيیا٬ً، بتعيیيین قاضيیة ووااح�دةة فيیهھ�ا. لك�ن ددس�تورر  

م�رأأةة  عزلهھا٬،  ووأأمر  عوددتهھا  موكولل  إإلى  االجمعيیة  االعموميیة  للمحكم�ة  االدس�تورريیة  االعليی�ا.  وواالقض�اء  االع�ادديي  ااعتلت�هھ  اال
قاض�يیة  م�ن  ب�يین  عض�وااتت  االنيیاب�ة  ااإلدداارريی�ة  ووهھھھيیئ�ة  قض�ايیا  االدوول�ة  عل�ى   ٬٤٢۲،  حيی�ث  ج�رى  تعيی�يین  ٢۲٠۰٠۰٧۷منذ  س�نة  

ددفعتيین.  لكن  االتجربة  توقفت  بعد  ذذلك  ررغم  إإثباتت  االم�رأأةة  لكفاءتهھ�ا  ووج�دااررتهھا  بت�ولي  مناص�ب  االقض�اء.  وول�م  ت�دخل  
 ٢۲٠۰٠۰٩۹ما  مجلس  االدوولة٬،  فق�د  أأعل�ن  ف�ي  س�نة  االمرأأةة  االنيیابة  االعامة  حتى  تارريیخهھ٬،  كما  لم  تدخل  االقضاء  االعسكريي.  أأ

لكن  ثارر  خالفف  حولل   .عن  تعيیيین  ددفعة  من  خريیجي  ووخريیجاتت  كليیاتت  االحقوقق  في  ووظظيیفة  مندووبب  مساعد  بالمجلس
وواالجمعيی�ة  االعموميی�ة  للمجل�س٬،  االت�ي  ص�وتت  ض�د  تعيی�يین   هھھھذاا  االموضوعع  ب�يین  االمجل�س  االخ�اص  للش�ؤوونن  ااإلدداارريی�ة

ووح�ديیثاً أأعل�ن  .%٬،  وول�م  تع�يین  االم�رأأةة  ف�ي  االمجل�س  حت�ى  تارريیخ�هھ ٨۸٧۷االمرأأةة  في  مجلس  االدوولة  بنسبة  ووص�لت  إإل�ى  
.  ووعن�دما  ذذهھھھب�ت  االخريیج�اتت  ٢۲٠۰١۱٣۳االمجلس  عن  ططلبهھ  ددفعة  جديیدةة  للتعيی�يین  ف�ي  مجل�س  االدوول�ة  م�ن  خريیج�ي  ددفع�ة  

للتعيیيین٬،  ووكانن  ذذلك  بعد  نفاذذ  االدستورر  االجديید٬،  االذيي  يیكفل  حق  االم�رأأةة  ف�ي  االتعيی�يین  ف�ي  للتقدمم٬،  ررفض  قبولل  ططلباتهھن  
االجهھاتت  االقضائيیة٬،  ووعلى  اال�رغم  م�ن  تص�ريیح  ررئ�يیس  االمجل�س  أأثن�اء  إإع�داادد  االدس�تورر  ب�أنن  االمجل�س  س�يیعيین  االم�رأأةة  

رأأةة٬،  وونح�ن  قاضيیة٬،  حيیث  قالل  ررئيیس  االمجلس:  "عند  إإقراارر  االدستورر  سيیكونن  االنص  مفعال  وويیفتح  االب�ابب  لتعيی�يین  االم�
 ."في  مجلس  االدوولة  ملتزمونن  بأحكامم  االدستورر  وواالقانونن٬،  فنحن  قضاةة  االمشرووعيیة٬،  ووعلى  االنساء  أأنن  يیأملن  خيیراا

 
٬، مكرررااً ذذااتت االموق�ف من  االدستورر ١۱١۱ةة  ووهھھھكذاا  يیرفض  مجلس  االدوولة٬،  حامي  االحقوقق  وواالحريیاتت٬،  تنفيیذ  نص  االمادد

٬، ووك��أنن ث�وررااتت ل�م تق�م ف��ى مص�ر٬، ووك�أنن ددس�توررااً جديی�دااً ل��م يیص�درر. ووق�د ددف�ع هھھھ��ذاا ٢۲٠۰٠۰٩۹اال�ذيي  ااعتنق�هھ  ف�ي  س�نة  
االموقف  االنساء  االمتقدماتت  للترشيیح  إإلى  تحريی�ر  محاض�ر  إإثب�اتت  حال�ة  بأقس�امم  االش�رططة٬،  ووووجهھ�ت  ررئيیس�ة  االمجل�س  

ى  مجل�س  االدوول�ة٬،  تطالب�هھ  ب�االلتزاامم  بالدس�تورر  ووااالعت�راافف  بح�ق  االم�رأأةة  ف�ي  االقومي للمرأأةة خطاباً ش�ديید االلهھج�ة إإل�
ااع��تالء  منص��ة  االقض��اء  ااإلدداارريي٬،  لك��ن  االمجل��س  ررف��ض  اال��ردد  عل��ى  خط��ابب  ررئيیس��ة  االمجل��س٬،  ووأأحال��هھ  إإل��ى  ررئ��يیس  
االجمهھورريیة٬،  بسبب  لغتهھ  غيیر  االمعهھوددةة  في  مخاططب�ة  االمجل�س.  وويین�ذرر  موق�ف  مجل�س  االدوول�ة  بموااجهھ�ة  مؤك�دةة  ب�يین  

نظماتت  االنس�ائيیة٬،  حيی�ث  هھھھ�دددتت  ررئيیس�ة  االمجل�س  االق�ومي  للم�رأأةة  ب�أنن  مجلس�هھا  س�وفف  يیتخ�ذ  إإج�رااءااتت  االمجلس  وواالم
قانونيیة  ضد  االمجلس  إللزاامهھ  بتنفيیذ  االنص  االدستورريي.  لكن  ااإلج�رااءااتت  االقانونيی�ة  تعن�ى  ررف�ع  ددع�اووى  أأم�امم  مجل�س  

ااآلخر  االمت�اح  التخ�اذذ   االدوولة٬،  للطعن  على  قرااررهه  االسلبي  باالمتناعع٬،  فيیكونن  االمجلس  هھھھو  االخصم  وواالحكم.  وواالطريیق
إإجرااءااتت  قانونيیة  ضد  االمجلس  هھھھ�و  االلجن�ة  ااألفريیقيی�ة  لحق�وقق  ااإلنس�انن  وولجن�ة  ااألم�م  االمتح�دةة  لحق�وقق  االم�رأأةة.  ل�ذلك  
نأمل في أأنن يیرااجع مجل�س االدوول�ة موقف�هھ٬، وويیتخ�ذ ق�رااررااً بتعيی�يین قاض�يیاتت ف�ي االمجل�س٬، ق�رااررااً يیوف�ق ب�يین حق�وقق 

ذيي  ااعترفف  باستقاللل  االمجلس  ووااعترفف  في  االوقت  ذذااتهھ  بح�ق  االم�رأأةة  االمرأأةة  ووااستقاللل  االقضاء  ووااحتراامم  االدستورر  اال
في االتعيیيین في ووظظائف االمجلس٬، فضالً عما يیحقق�هھ هھھھ�ذاا االق�راارر م�ن حف�اظظ عل�ى س�معة مص�ر االدووليی�ة٬، فاس�تقاللل 

  االقضاء  ال  يیحولل  ددوونن  خضوعهھ  للدستورر  وواالقانونن.
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  :تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة  :رراابعا  
 

ووزيی��راا  اام��رأأتيین  هھھھ��ن  ووزيی��رةة  االتع��اوونن  اال��دوولي  ,  وو  ووزيی��رةة   ٣۳١۱مت  االحكوم��ة  االمش��كلة  م��ن  ض�� ٢۲٠۰١۱٢۲ف��ي  يین��ايیر  
 االتضامن  وواالشؤوونن  ااالجتماعيیة.

ووفي  هھھھ�ذاا  االص�ددد  توااص�ل  االمجل�س  االق�ومي  للم�رأأةة    م�ع  ررئاس�ة  االجمهھورريی�ة  ووأأع�د  قائم�ة  بأس�ماء  نس�ائيیة  لت�ولي  
س��يیدااتت      ووزااررااتت     ٣۳ا  أأنن  تول�ت  مم٬،  ك��انن  عل�ى  إإثرهھھھ�٢۲٠۰١۱٣۳يیونيی�و  لع�امم   ٣۳٠۰حقائ�ب  ووزاارريی�ة  ف�ي  أأوولل  حكوم��ة  بع�د  

 ااإلعالمم  ٬،  وواالبيیئة  ٬،  االصحة.

 

  أأهھھھم  االصعوباتت  االتي  توااجهھ  االحيیاةة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  االمصريیة:

االمماررس��ة  وواالتش��ريیع  ووذل��ك  بس��بب   االت��ي  توااج��هھ  االم��رأأةة  بع��د  االث��وررةة  عل��ى  مس��توى هھھھن��اك  االكثيی��ر  م��ن  االص��عوباتت   
توق�ف  االم�رأأةة  ع�ن  مس�يیرتهھا  ووتبع�دهھھھا  ع�ن  أأددااء  ددووررهھھھ�ا   االموررووثاتت  االثقافيیة  االرااس�خة  ف�ي  أأذهھھھ�انن  االكثيی�ريیيین  وواالت�ي

كشريیك في تنميیة مجتمع لهھ نفس حقوقق االرجل ووعليیهھ نفس االوااجباتت ٬،ووأأيیض�اً تبع�دهھھھا ع�ن االمش�ارركة االسيیاس�يیة , 
امم  منهھ�ا  عل�ي  س�بيیل  بش�كل  ع� االمص�ريیة   وويیمكن  االقولل  أأنن  هھھھناك  معوقاتت  عامة  تؤثر  علي  ف�رصص  مش�ارركة  االم�رأأةة

 االمثالل  ما  يیلي:

:أأثبت�ت  تجرب�ة  ااإلنتخاب�اتت  االمص�ريیة  خ�اللل   إلنتخابي  ووت�أثيیرهه  عل�ي  االمش�ارركة  ااإلنتخابيی�ة  للم�رأأةةاالنظامم  اا .١۱
أأنن  نظ�امم  ااإلنتخاب�اتت  االمتب�ع  ف�ي  مص�ر  -٢۲٠۰١۱١۱/٢۲٠۰١۱٢۲بما  فيیهھ�ا  إإنتخاب�اتت  ع�امي  –عاماً االماضيیة  ٦٢۲االل

 ةة.  يیؤثر  يیشكل  ووااضح  علي  مستويي  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأ
:االت��ي  تك��رسس  االتفرق��ة  ب��يین  االش��أنن  االع��امم  وواالش��أنن   عم��ل  االم��رأأةة  بالسيیاس��ةاالثقاف��ة  االس��ائدةة  وواالنظ��رةة  االس��لبيیة  ل .٢۲

االخاصص  ووترسخ  قلب  ددوورر  االمرأأةة  ليیقتصر  علي  االعمل  االخاصص  االمتعلق  بأمورر  إإددااررةة  شئونن  االمنزلل  ووتربيیة  
ااألووالدد  بيینما  تنظر  إإلي  إإددااررةة  االشؤوونن  االعامة  كإختصاصص  أأصيیل  للرجل  ٬،  ال  يیجب  أأنن  يیتم  االتعديي  عليیهھ  أأوو  

 االمساسس  بهھ.
:تعد  من  أأكبر  االمشكالتت  االتي  توااجهھ  تفعيیل  االمشارركة  االسيیاس�يیة  للم�رأأةة  ٬،  ووخاص�ة  أأنن   ررتفاعع  نسبة  ااألميیةإإ .٣۳

 أأميیة االنساء أأكبر حجماً ووأأشد خطرااً ووأأبعد أأثرااً .لتأثيیرهھھھا االسلبي علي ااألسرةة ووااألططفالل
وعي  ب�الحقوقق  ااإلفتقارر  إإل�ي  االق�درر  اال�الزمم  م�ن  االثقاف�ة  االمؤهھھھل�ة  للمش�ارركة  ف�ي  أأنش�طة  االمجتم�ع  ٬،  ووع�دمم  اال� .٤

 وواالوااجباتت  في  هھھھذاا  االمجالل.
ووضعهھا  االذيي  تستحقهھ   االتي  أأددتت  إإلي  عدمم  حصولل  االمرأأةة  علىاالتأثيیرااتت  االسلبيیة  للقيیم  وواالعاددااتت  االمترااكمة   .٥

 ..ووقد تتأثر االمرأأةة نفسهھا سلبيیاً بهھذهه االقيیم وواالعاددااتت.
عل�ي  حقهھ�ا  ف�ي  االتعل�يیم  االنظرةة االسائدةة للمرأأةة في االريیف االتي تجعلهھا أأقل ق�دررااً م�ن االرج�ل ف�ي االحص�ولل  .٦

.إإلي  جانب  حجم  االعبء  االملقي  علي  عاتقهھا.وومع  أأنن  نسبة  قيید  االنس�اء  ف�ي  ج�دااوولل  ااإلنتخاب�اتت  مرتفع�ة  إإال  
أأنهھا  ليیست  من  منطلق  االحرصص  علي  مش�ارركتهھا  ووإإنم�ا  م�ن  منطل�ق  إإس�تغاللل  أأص�وااتهھن  وواالت�ي  تمث�ل  كتل�ة  

 لة  أأوو  االقريیة  ضد  مرشح  أأخر.إإنتخابيیة  كبيیرةة  في  تدعيیم  االمرشح  االذيي  تم  إإختيیاررهه  من  قبل  االعائ
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االسيیاسيیة  لترشيیح  االنساء  علي  قواائمهھ�ا  .ووأأنن  معظ�م  ااألح�زاابب  ال  تق�درر  ددوورر    عدمم  تحمس  ااألحزاابب  وواالقوىى .٧۷
االمرأأةة  ووإإمكانيیاتهھا  في  االعمل  االعامم  ٬،  ووتبني  االمفهھومم  االمغل�وط  للمش�ارركة  االش�كليیة  للم�رأأةة  .  وويیتض�ح  موق�ف  

ليی��ا  أأوو  االترش��ح  لإلنتخاب��اتت  ب��ل  ووعل��ي  االمس��تويي  ااألح��زاابب  ل��يیس  فق��ط  م��ن  خ��الل  االتمثيی��ل  ف��ي  االهھيیئ��اتت  االع
االقاعديي  من  حيی�ث  تك�ويین  االك�اددرر  االحزب�ي  االنس�ائي  سيیاس�يیا ً ٬،  فق�د  أأكتف�ت  ااألح�زاابب  بتك�ويین  لج�انن  للم�رأأةة  
ووكانن  االهھدف  االمعلن  منهھا  هھھھ�و  تفعيی�ل  االعض�ويیة  االنس�ائيیة  ٬،  إإال  اانن  االوااق�ع  يیعك�س  ع�زل  االعض�ويیة  االنس�ائيیة  

  أثر  بالثقافة  االمجتمعيیة  أأكثر  من  ااألفكارر  االتقدميیة.ووتحجيیم  ووتهھميیش  ددووررهھھھن  ددااخل  االحزبب  للت
كم��ا  أأنن  هھھھن��اك  عواام��ل  إإقتص��ادديیة  تع��وق  /  تح��د  م��ن  مش��ارركة  االم��رااةة  ف��ي  االحيی��اةة  االسيیاس��يیة  ..حيی��ث  ت��ؤثر   .٨۸

االتحوالتت  ااإلقتصادديیة  في  االمجتمع  عل�ي  االم�رأأةة  بص�وررةة  أأكب�ر  م�ن  االرج�ل  ٬،  ف�المرأأةة  ال  تتمت�ع  بإس�تقالليیة  
غال  بمطالب  االحيیاةة  االيیوميیة  يیمثالنن  أأهھھھم  االعواائق  االتي  تحول  ددوونن  مش�ارركة  إإقتصادديیة  ٬،لذاا  فإنن  االفقر  ووااإلنش

  االمرأأةة  في  االعمل  االعامم.
هھھھذاا  باإلضافة  إإلي  غيیابب  االوعي  لديي  االمرأأةة  نفس�هھا  ..حيی�ث  التعط�ي  االم�رااةة  ص�وتهھا  للمرش�حاتت  االس�يیدااتت   .٩۹

  ووذذلك  لعدمم  ووعي  االسيیدااتت  بأهھھھميیة  أأنن  تمثلهھن  ممن  تنوبب  
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راالفصل  االتاسع  عش  

ةة  في  االسوددااننأأاالتمكيین  االسيیاسي  للمر  

 

 تمهھيید:
 

االمرأأةة  االسودداانيیة  لهھا  تارريیخ  حافل  وونشاطط  مشهھودد  في  االبناء  االوططني  ووعلى  كافة  االمستويیاتت   من  االمسلم  بهھ  
ووقد  ظظلت  تؤدديي  ددووررهھھھ�ا  تج�اهه  أأس�رتهھا  وومجتمعهھ�ا  ووتس�هھم  بج�دااررةة  ف�ي  مج�االتت  االتعل�يیم  وواالص�حة  وومكافح�ة  ااألميی�ة  

لتنميیة االقاعديیة ووترسيیخ ددعائم االسالمم ووإإيیماناً للدوورر االفاع�ل اال�ذيي تق�ومم ب�هھ االم�رأأةة فق�د وومناهھھھضة  االفقر  وومجاالتت  اا
أأكدتت  االدوولة  على  ددفع  حركة  االمرأأةة  في  االشأنن  االع�امم  ووتعظ�يیم  ددووررهھھھ�ا  ف�ي  عمليی�ة  االتغيیيی�ر  ووإإح�دااث  االتنميی�ة  االش�املة  

 وواالمتوااززنة.
 

ديیرااً للدوورر االرئيیسي وواالهھامم كشريیك أأصيیل كما أأوولت االدوولة ااهھھھتماماً كبيیرااً بالمرأأةة ووااالررتقاء بأووضاعهھا تق
في  بناء  االمجتمع  ووصونهھ  وواالحفاظظ  على  تقدمهھ  ووتماسك  نسيیجهھ  ااالجتماعي  حيیث  تشكل  االمرأأةة  ررأأسس  االرمح  لقضايیا  
االسالمم  وواالحواارر  ااالجتماعي  وواالتعايیش  االسلمي  فهھي  تمثل  مستوددعع  االقيیم  ووحاميیة  االسالمم  وورركيیزةة  االتنميیة٬،  ووقد  بذلت  

 االمستوىى  االرسمي  وواالطوعي  ووعلى  االمستوىى  االمركزيي  وواالوالئي. االكثيیر  من  االجهھودد  على
 

ووفي  موااصلة  للجهھودد  االوططنيیة  االدااعمة  لقضايیا  االم�رأأةة  وواالت�ي  ب�دأأتت  من�ذ  منتص�ف  االق�رنن  االماض�ي  عمل�ت  
حكومة االسودداانن جاهھھھدةة لترقيیة االمرأأةة ووتنميیتهھا ووتمكيینهھا ااقتص�ادديیاً ووااجتماعيی�اً ووسيیاس�يیاً ووذذل�ك م�ن أأج�ل االوص�ولل 

ملة  وومتكاملة  وومستداامة  تعمل  على  حل  كاف�ة  ااإلش�كاليیاتت  االت�ي  تعت�رضض  مس�يیرةة  االتنميی�ة  للم�رأأةة.  كم�ا  إإلى  تنميیة  شا
عملت  االدوولة  كذلك  من  خاللل  االتزاامهھا  بمنهھاج  عمل  بكيین  وواالذيي  يیدعو  لتعزيیز  مكانة  االمرأأةة  ووإإززاالة  جميیع  االعواائ�ق  

ووتوااصلت  االجهھودد  ف�ي  تبن�ي  مف�اهھھھيیم  االتي  تحولل  ددوونن  مشارركتهھا  االفاعلة  في  جميیع  مناحي  االحيیاةة  االعامة  وواالخاصة٬،  
االعداالة  بيین  االجنسيین  ووتمك�يین  االم�رأأةة  لتحقيی�ق  تنميی�ة  مس�تداامة  إإذذ  ت�م  تش�كيیل  لجن�ة  ووططنيی�ة    للنهھ�وضض  ب�المرأأةة  بق�راارر  

عض�وااً يیمثل�ونن كاف�ة االجهھ�اتت ذذااتت االص�لة بتنميی�ة  ٤٥مم    وواالتي  تضم  ف�ي  عض�ويیتهھا  ٢۲٠۰٠۰٣۳لسنة   ١۱٢۲ووززاارريي  ررقم
ماتت  االمجتمع  االمدني    االعاملة  في  مجالل  االمرأأةة  إإض�افة  إإل�ى  جهھ�اتت  بحثيی�ة  منظ –االمرأأةة    منهھا  االوززااررااتت  االحكوميیة  

 ووأأكادديیميیة  وومؤسساتت  تمويیليیة  ووغيیرهھھھا  وومن  مهھامهھا  ووااختصاصاتهھا    :
 
ااقت��رااح  االسيیاس��اتت  االعام��ة  وواالخط��ط  وومش��رووعاتت  االتش��ريیعاتت  االت��ي  تع��ززز  عمليی��ة  االنهھ��وضض  ب��المرأأةة  -١۱
 ووااألسرةة  
 اااللتزااماتت  االوططنيیة  ووااإلقليیميیة  وواالدووليیة   ررصد  ووتقيیيیم  ما  تحقق  للمرأأةة  في  إإططارر  اانفاذذ-٢۲
تك��ويین  لج��انن  فنيی��ة  متخصص��ة    ووقام��ت  االلجن��ة  ووبالتع��اوونن  وواالش��رااكة  م��ع  االجهھ��اتت  ااألخ��رىى  بوض��ع     -٣۳

االسيیاسة  االقوميیة  لتمكيین    االمرأأةة  في  االسودداانن  ووتم  تبنيیهھا  من  قبل  االحكومة٬،  تمت  ترجمتهھا    إإلى  خط�ط  عم�ل  ووططنيی�ة  
لقطاعاتت  االمختلف�ة  االت�ي  تعم�ل  ف�ي  مج�الل  تنميی�ة  االم�رأأةة  ووااستص�حب  ذذل�ك  بن�اء  ووقطاعيیة  يیتم  تنفيیذهھھھا  بالتعاوونن  مع  اا

االقدررااتت  ووتنميیة  االمهھاررااتت  ووإإنشاء  االعديید  من  ااآلليیاتت    ووددعمهھا  فنيیا  ,باالضافة    إإلى  تك�ويین  االلج�انن  االتنس�يیقيیة    عل�ى  
ستش�اررااتت  لل�والةة  مستوىى  االواليیاتت  كآليیاتت    تعيین  في  اانفاذذ  كافة  ااألنشطة  االخاصة  بتمكيین  االم�رأأةة    كم�ا  ت�م  تعيی�يین  م

لش��ؤوونن  االم��رأأةة  ف��ي  االواليی��اتت  ,  ووهھھھ��ذاا    إإنن  ددلل  إإنم��ا  يی��دلل  عل��ى  ااهھھھتم��امم  االدوول��ة    ممثل��ة  ف��ي  كاف��ة    أأجهھزتهھ��ا  ب��المرأأةة  
وواالتزاامهھا تجاهه حل قضايیاهھھھا االتي تعترضض سبل تنميیتهھا ووتطويیرهھھھا ووتمكيینهھا لتقومم بأددووااررهھھھا االمناططة بهھا ااقتصادديیاً 

ااألخرىى  وولتسهھم  في  بناء  االمجتم�ع٬،  كم�ا  تعم�ل  االدوول�ة  ك�ذلك  ف�ي  حمايی�ة  ووااجتماعيیاً  ووسيیاسيیاً ووغيیرهھھھا من ااألددوواارر 



266

التمكين السياسي للمرأة في دول المغرب العربي

٢۲٣۳٠۰ 
 

االطفولة  ووتعزيی�ز  ددوورر  ااألس�رةة  كخليی�ة  أأساس�يیة  ف�ي  االمجتم�ع  ووتط�ويیر  مفهھ�ومم  تنظيیمهھ�ا  ووتح�ديیث  االتعل�يیم  وواالت�درريیب  
االمهھن��ي  ووإإص��الح  نظ��امم  ااألج��ورر  ووتوس��يیع  االخ��دماتت  االص��حيیة  ووااالجتماعيی��ة  ووتعزيی��ز  ررعايی��ة  ااأليیت��امم  وواالمس��نيین  

ووذذوويي  ااالحتيیاجاتت  االخاصة    ووغيی�رهھھھم,  إإض�افة  إإل�ى  ااالهھھھتم�امم  بالتش�ريیعاتت    وواالق�واانيین  ووإإع�داادد  مش�ارريیع  وواالمعاقيین  
االق�واانيین  االجديی��دةة  ووتع��ديیل  االق�واانيین  االت��ي  أأظظهھ��رتت  االحاج��ة  ض�رووررةة  تع��ديیلهھا.  كم��ا  ااهھھھتم�ت  االدوول��ة  ك��ذلك  بمنظم��اتت  

 االمجتمع  االمدني  ووتفعيیل  ددووررهھھھا.
 

عامة  على  تفعيیل  ددوورر  االمرأأةة  في  ااألسرةة  وواالمجتمع  كما  أأكدتت  ااإلسترااتيیجيیاتت  وواالخطط  في  أأهھھھداافهھا  اال
ووااهھھھتمت  في  سيیاساتهھا  ووإإجرااءااتهھا  بزيیاددةة  مشارركة  االمرأأةة  في  االحيیاةة  االعامة  ووفي  موااقع  االسلطة  ووااتخاذذ  االقراارر٬،  في  

 االحد  من  االتسربب  من  االمدااررسس٬،وو  تنميیة  االوعي  بالقضايیا  االسكانيیة  وواالبيیئيیة.
 

تنميیة  االمرأأةة٬،  أأعدتت  االدوولة  ااإلسترااتيیجيیة  رربع  االقرنيیة   وولتحقيیق  ااألهھھھداافف  االمنشوددةة  وواالتي  تعمل  على
مم شكلت فيیهھا إإسترااتيیجيیة تمكيین االمرأأةة محوررااً أأساسيیاً اانبثقت منهھا االخطة االخمسيیة  ٢۲٠۰٢۲٧۷-٢۲٠۰٠۰٣۳لألعواامم  
مم  وواالتي  شملت  االبرنامج  االتنفيیذيي  للسيیاسة  االقوميیة  لتمكيین  االمرأأةة  وواالتي  تهھدفف  من  خاللل  ٢۲٠۰١۱١۱ – ٢۲٠۰٠۰٧۷لألعواامم  

ووبراامجهھا  ووأأنشطتهھا  مجاالتت  االتعليیم٬،  االصحة٬،  االبيیئة٬،  االتمكيین  ااالقتصادديي٬،  حقوقق  ااإلنسانن  وواالقانونن٬،  مشرووعاتهھا  
االمشارركة  االسيیاسيیة  ووااتخاذذ  االقراارر٬،  االسالمم  ووفض  االنزااعاتت٬،  إإضافة  إإلى  ااآلليیاتت  االمؤسسيیة  االمناطط  بهھا  تنفيیذ  

أأررضض  االوااقع  آآخذةة  في  ااالعتبارر  مجاالتت  ااسترااتيیجيیة  االمرأأةة  رربع  االقرنيیة    وواالسيیاسة  االقوميیة  لتمكيین  االمرأأةة    إإلى  
 ااالهھھھتمامم  االحاسمة  لمنهھاجج  عمل  بكيین٬،  إإضافة  إإلى  ااألهھھھداافف  االتنمويیة  لأللفيیة  االثالثة.

 

 ووفي  مجالل  االسيیاساتت  وواالخطط:  

 )  في  االراابع  ٩۹تمت  إإجاززةة  االسيیاسة  االقوميیة  لتمكيین  االمرأأةة  وواالتي  أأجاززهھھھا  مجلس  االوززررااء  في  جلستهھ  ررقم  (
     ماررسس   اا٢۲٠۰٠۰٧۷من   تضمنت   (مم ً للمرأأةة للقيیامم بوظظائفهھا في ااإلنجابب ٦لسيیاسة ) محاوورر أأساسيیة تمكيینا

ووااإلنتاجج ووكشريیك فاعل في االتنميیة ووترسيیخ االسالمم ووفض االنزااعاتت فضالً عن صونن حقوقهھا وواالتي 
محورر  حقوقق   -محورر  االتمكيین  ااالقتصادديیة -محورر  االتعليیم -جاءتت  االمحاوورر  كاألتي:  محورر  االصحة  وواالبيیئة

  وواالقانو   االقراارر -ننااإلنسانن   ووااتخاذذ   االسيیاسيیة   االمشارركة   متضمنة   -محورر   ووفض  االنزااعاتت.   االسالمم محورر
 ) هھھھدفاً مباشرااً. ٢۲١۱(
 

   ٢۲٠۰٠۰٧۷تم  ووضع  خطة  تفصيیليیة  لسيیاسة  تمكيین  االمرأأةة  ووقد  تم  تضميینهھا  في  االخطة  االخمسيیة  للدوولة  لألعواامم-
 مم.٢۲٠۰١۱١۱

 
   :مم  بتمويیل  صندووقق  ااألمم  االمتحدةة  ٢۲٠۰٠۰٦ -٢۲٠۰٠۰٢۲تم  إإجاززةة  مشرووعع  تمكيین  االمرأأةة  ووإإددماجج  االنوعع  ااالجتماعي

للسكانن  ووحكومة  االسودداانن.  وويیعد  إإضافة  حقيیقيیة  لمكتسباتت  االمرأأةة  حيیث  هھھھدفف  االمشرووعع  لتعزيیز  ددوورر  االمرأأةة  
ً ووإإددماجج االنوعع في االتيیارر االرئيیسي للتنميیة  ً ووسيیاسيیا ً ووااجتماعيیا في تحقيیق االنهھضة ووتمكيینهھا ااقتصادديیا

 ١۱٥٩۹ة  للمرأأةة.  وواالخطط  االقطاعيیة  ووووضع  ووثيیقة  االسيیاسة  االقوميی
 

                                                           
,املعهد العريب ١٧٥بلقيس بدري, دراسة ميدانية بعنوان واقع وتقييم مشاركة املرأة السودانية يف احلياة السياسية و العامة, ص  -عطا البطحاين راجع  ١٥٩

 م.٢٠٠٤حلقوق اإلنسان,تونس, 
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لى  االمبحثيیيین  االتاليیيین:إإقسم  هھھھذاا  االفصل  وويی  

  ةة  في  االسوددااننأأللتمكيین  االسيیاسي  للمر  يیةاالمبحث  ااالوولل  :  االمرتكزااتت  االقانون

  االمبحث  االثاني  :  االوااقع  االعملي
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٢۲٣۳٢۲ 
 

  االمبحث  ااالوولل

  ةة  في  االسوددااننأأللتمكيین  االسيیاسي  للمر  يیةاالمرتكزااتت  االقانون

 

  لسوددااني:في  االدستورر  اا  :ووالأأ

نس��انن  وواالحريی��اتت  ااالساس��يیة  مم.عل��ى  تعزيی��ز  جميی��ع  حق��وقق  ااإل٢۲٠۰٠۰٥ك��د  ددس��تورر  االس��ودداانن  ااالنتق��الي  لع��امم  أأ         
وولويیة  قصوىى  االى  تدعيیم  حقوقق  االمرااةة  فى  جميیع  االنوااحى  ااالقتصادديیة  وواالسيیاسيیة  ووااالجتماعيیة  أأووحمايیتهھا  ,وويیعطى  

تكفل  االدوولة  للرجالل  وواالنساء  : نن  أأ)  على  وواالطفلحقوقق  االمرأأةة  ( ٣۳٢۲االماددةة  في  نص  حيیث  وولويیة  خاصة  أأعطائهھا  إإوو
االحق  االمتساوويي  في  االتمتع  بكل  االحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة  ووااالقتصادديیة  بم�ا  فيیهھ�ا  االح�ق  ف�ي  

 ١۱٦٠۰ااألجر  االمتساوويي  للعمل  االمتساوويي  وواالمزاايیا  االوظظيیفيیة  ااألخرىى.

  

  في  االتشريیعاتت  االوططنيیة:  :ثانيیا

  
يیؤك�د  ددس�تورر  وونيیة  للمرأأةة  جميیع  حقوقهھا  على  أأساسس  االمساووااةة  االعاددلة  ووعدمم  االتميیيی�ز٬،  تكفل  االقواانيین  االسودداا

االسودداانن  ااالنتقالي  على  تعزيیز  جميیع  حقوقق  ااإلنسانن  وواالحريیاتت  ااألساس�يیة  ووحمايیتهھ�ا  وويیعط�ي  أأوولويی�ة  قص�وىى  إإل�ى  
ة  م�ن  خ�اللل  تدعيیم  حقوقق  االمرأأةة  في  جميیع  االنوااحي  ااالقتصادديیة  وواالسيیاس�يیة  ووااالجتماعيی�ة  ووإإعطائهھ�ا  أأوولويی�ة  خاص�

 االتميیيیز  ااإليیجابي.
 

توااصالً للجهھودد االمبذوولة في ددعم مباددئئ ااإلنصافف وواالعداال�ة ووترس�يیخاً للمكاس�ب االت�ي نالتهھ�ا االم�رأأةة كم�ا 
االتي  نصت  على  ااألجر  االمتساوويي  للعمل  االمتساوويي  على  أأساسس  طبيیعة  االعمل  وواالقاع�دةة  االعام�ة   ٢۲٨۸وورردد  في  االماددةة  

)  ف�ي  الئح�ة  االخدم�ة  ٥٩۹االعام�ة  عل�ى  أأس�اسس  االج�دااررةة  ددوونن  تميیيی�ز  االم�اددةة  ( في  قانونن  االخدمة  االمدنيیة  تولي  االوظظيیف�ة
)  م�ن  ذااتت  االالئح�ة  عل�ى  أأنن  ٦١۱مم  عل�ى  االح�ق  االمتس�اوويي  ف�ي  االترقيی�ة  ووت�نص  االم�اددةة  (٢۲٠۰٠۰٧۷االمدنيیة  االقوميیة  لسنة  

يی�ة  تكونن  أأسس  ااالختيیارر  ووتقويیم  االمتنافسيین  على  االترقيیة  على  أأساسس  االجدااررةة٬،  ووررااعت  الئحة  االخدمة  االمدنيیة  االقوم
مم  ااستحقاقق  االمرأأةة  االعاملة  إإجاززةة  ووضوع  لمدةة  ثمانيیة  أأسابيیع  بأجر  كامل  وويیج�وزز  تجزئ�ة  تل�ك  ااإلج�اززةة  ٢۲٠۰٠۰٧۷لسنة  

بناء  على  طلب  االعاملة٬،  كذلك  تخفيیض  ساعاتت  االعمل  للصائميین  خ�اللل  ش�هھر  ررمض�انن  وواالمرض�عاتت  لم�دةة  س�نتيین  
 ي  يیتوفى  ززووجهھا  إإجاززةة  عدةة  برااتب  كامل.)  من  االالئحة  تمنح  االمرأأةة  االعاملة  االت١۱٠۰٤من  تارريیخ  االوالددةة.  االماددةة  (

 
إإنن  ااألحكامم  االمنظمة  لقواانيین  االعمل  وواالتشريیعاتت  ووااللواائح  ال  تفرقق  بيین  االعامليین  بإعتبارر  أأنهھم  ااألسرةة  االتي  
تكونن  مجتمع  االعمل  ووعلى  هھھھذاا  نصت  جميیع  االمواادد  االمتضمنة  لهھذاا  االقانونن٬،  على  ذلك  ووكانن  من  أأهھھھم  اانجاززااتت  هھھھ�ذاا  

)  من  ددستورر  ٣۳٢۲جر  االمتساوويي  وواالتمتع  بالمزاايیا  االوظظيیفيیة  ووهھھھذاا  جاء  مساوويي  لنص  االماددةة  (االمساووااةة  في  ااأل االقانونن:

                                                           
بلقيس بدري, دراسة ميدانية بعنوان واقع وتقييم مشاركة املرأة السودانية يف احلياة السياسية و العامة, املعهد العريب حلقوق  -ع عطا البطحاينراج ١٦٠

 م.٢٠٠٤اإلنسان,تونس, 
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مم  ف��ي  أأنن  االدوول��ة  تكف��ل  للرج��الل  وواالنس��اء  االح��ق  ف��ي  االتمت��ع  بك��ل  االحق��وقق  االمدنيی��ة  ٢۲٠۰٠۰٥االس��ودداانن  ااالنتق��الي  لس��نة  
 وواالسيیاسيیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة  بما  فيیهھا  ااألجر  االمتساوويي.

 
 
يیتكونن  االمجلس  االوططني  من   مم  على  أأنن  :  ٢۲٠۰٠۰٨۸لعامم   ١۱١۱ونن  ااالنتخاباتت  ىالسودداانيیة  ررقم  من  قان٢۲٩۹كدتت  االماددةة    أأوو

س�اس  االتمثيی�ل  االنس�بي  عب�ر  أأنن  يیكونن  خمسة  ووعشريین  بالمئ�ة  نس�اء  يی�تم  اانتخ�ابهھم  عل�ى  أأعضواا  منتخبا  على   ٤٥٠۰
رش�حاتت  تل�ك  ةة  مرشحو  وومأأوويیفوزز  بالمقاعد  االمخصصة  للقواائم  االحزبيیة  ووقواائم  االمر قواائم  حزبيیة  منفصلة  وومغلقة

 " ١۱٦١۱) ٧۷فقرةة ٣۳٣۳سفل  (  االماددةة  على  االى  ااألاالقواائم  حسب  ترتيیب  ووررووددهھھھم  في  االقائمة  االمعنيیة  من  ااأل
 

  في  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :ثالثا

:  "االعهھ�داانن  االسبع  االمعنيیة  بحقوقق  ااإلنسانن٬،  ووأأهھھھمهھا  اانضم  االسودداانن  إإلى  خمس  من  ااتفاقيیاتت  ااألمم  االمتحدةة  االرئيیسيیة  
),  ١۱٩۹٨۸٦وواالثقافيی���ة"( االمدنيی���ة  وواالسيیاس���يیة,  وو  االحق���وقق  ااالقتص���ادديیة  ووااالجتماعيی���ة   اال���دووليیانن  االخاص���انن  ب���الحقوقق

 . )١۱٩۹٧۷٧۷وو"ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  االعنصريي"  (

ك��ذلك  اانض��م  االس��ودداانن  إإل��ى  س��بع  م��ن  ااتفاقيی��اتت  منظم��ة  االعم��ل  االدووليی��ة  االثم��اني  االمعنيی��ة  بحق��وقق  ااإلنس��انن٬،  ووهھھھ��ي:  
) ١۱٠۰٥)  وو(١۱٢۲٩۹),  وو"ااالتفاقيیت���انن  (١۱٩۹٥٧۷م  وواالمفاووض���ة  االجماعيی���ة"  ()  االخاص���ة  بح���ق  االتنظ���يی٩۹٨۸"ااالتفاقيی���ة  (

) ١۱٠۰٠۰عل��ى  االت��واالي)٬،  وو"ااالتفاقيیت��انن  ( ٬١۱٩۹٧۷٠۰،  ١۱٩۹٥٧۷االمعنيیت��انن  بالقض��اء  عل��ى  االس��خرةة  وواالعم��ل  ااإلجب��ارريي"  (
 .)١۱٩۹٧۷٠۰)  االمعنيیتانن  بالقضاء  على  االتميیيیز  في  شغل  االوظظائف"  (١۱١۱١۱وو(

اانن  على  "إإعالنن  االقاهھھھرةة  لحقوقق  ااإلنسانن  في  ااإلسالمم"  االصاددرر  عن  أأما  بالنسبة  للموااثيیق  ااإلقليیميیة٬،  فقد  وواافق  االسودد
٬،  ووهھھھو  ووثيیقة  إإررشادديیة  ال  تحتاج  إإلى  تصديیق.  كما  ووااف�ق  عل�ى  ١۱٩۹٩۹٠۰مؤتمر  ووززررااء  خاررجيیة  االدوولل  ااإلسالميیة  عامم  

٬،  وولكنهھ  لم  يیصاددقق  ٢۲٠۰٠۰٤"االميیثاقق االعربي لحقوقق ااإلنسانن/ االمعًدلل"٬، االذيي ااعتمدتهھ االقمة االعربيیة في تونس عامم 
 ).١۱٩۹٨۸٦ليیهھ  شأنن  معظم  االبلداانن  االعربيیة.  وواانضم  كذلك  إإلى  "االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب"  (ع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م.٢٠٠٢راجع حاجة كاشف بدري,احلركة النسائية يف السودان, دار جامعة اخلرطوم للطباعة والنشر ,الطبعة الثانية,  ١٦١
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  االمبحث  االثاني

 االوااقع  االعملي

 

ووحق  االترشيیح    ١۱٩۹٥٤ةة  االسودداانيیة  نظيیرااتهھا  فى  االدوولل  االمجاووررةة  حيیث  نالت  حق  االتصويیت  فى  االعامم  أأسبقت  االمر
ةة  أأمرإإمم.  ووااررتفعت  االمشارركة  االمطلقة  من  ١۱٩۹٦٥برلمانن  االسودداانى  فى  االعامم  ةة  االأأمرإإوولل  أأووددخلت    ١۱٩۹٦٤فى  االعامم  

ةة  فى  االسلطة  االتنفيیذيیة  أأ%  ووقد  شارركت  االمر١۱٨۸)  اامرأأةة  كما  ااررتفع  معدلل  االمشارركة  إإلى  ٨۸٥ووااحدةة  االى  حواالى  (
  االسبعيیناتت  من  االقرنن  االماضى     كانت  أأال  إإكوززيیر  ددوولة  منذ   االتسعيیناتت  ووأأنن  مشارركتهھا ثر  أأنن  إإووضح  خاللل  عقد

  ااأأاالمر   ووااتخاذذ   االتشريیع   على   االتاثيیر   مجالل   فى   االتشريیعيةة   االجهھاززيین   فى   االنسبي   تاثيیرهھھھا   من   أأكبر   كانن   لقراارر
  .لتنفيیذييوواا

  

 تمثيیل  االمرااةة  في  االبرلمانن:  :أأووال

  ةة.  فقد  فاززتت  إإمرأأ  نظامم  االحصصااررتبط  ووجودد  االمرأأةة    ووززيیاددةة  عددد  االنساء  في    االسلطة  االتشريیعيیة  االسودداانيیة    ب
  في  إإنتخاباتت   عامم  ووااحدةة   االسودداانيیة   االتأسيیسيیة   االخريیجيین  ووهھھھو  نظامم  حصص  ١۱٩۹٦٥  االجمعيیة   عن  ططريیق  دداائرةة

  .١۱٩۹٦٨۸للخريیجيین  االسودداانيیيین  .  ووقد  أأعيید  إإنتخابهھا  في  نفس  االداائرةة  عامم  

  
     تعيین  مجلس  االشعب  االسوددااني  عامم   إإنتخاباتت  مجلس    ١۱٩۹٧۷٢۲ووعند   أأنن  أأقرتت  قوااعد   ووبعد .     فيیهھ   تعيیيین  سيیدةة تم

     لعامم   االسوددااني   االشعب    ١۱٩۹٧۷٤االشعب   مجلس   في   للنساء   مقاعد   بتخصيیص  عشرةة   للمرأأةة   االبرلمانيیة االكوتا
بمعدلل  مقعد  ووااحد  إلتحادد  االنساء  في  كل  مديیريیة  من  مديیريیاتت  االسودداانن  االعشر  آآنذااكك.  ثم    ١۱٩۹٧۷٤االسوددااني  عامم  

  كما  يیلي  :  ووفقا  للجدوولل  االتالي    لنظامم  االحصص  ررتفع  عددد  عضوااتت  مجلس  االشعب  االسوددااني  بعد  ذذلك  ووفقا ً اا

 

o ٢۲٠۰١۱٠۰  حتى    ١۱٩۹٦٤خاللل  ااألعواامم  (  تطورر  مشارركة  االمرأأةة  في  االجهھازز  االتشريیعي  )  ١۱٦دوولل  ررقم  (ج( 

  

 عددد  ااألعضاء االمؤسسة  االتشريیعيیة االسنة

 كلي عددد  االنساء 

 ٠۰٫٤ ١۱ ٢۲٦١۱ االبرلمانن ١۱٩۹٦٤
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عدد  عدد األعضاء المؤسسة التشريعية السنة
 النساء

 كلي

 0.4 1 261 البرلمان 1964

 - - 261 الجمعية التأسيسية 1968

 4.9 11 225 مجلس الشعب القومي األول 1972

 4.8 12 250 مجلس الشعب القومي الثاني 1974

 5.5 17 304 مجلس الشعب القومي الثالث 1978

 4.8 18 368 مجلس الشعب القومي الرابع 1980

 9.1 14 153 مجلس الشعب القومي الخامس 1982

 0.8 2 261 الجمعية التأسيسية 1986

 8.3 25 300 المجلس الوطني االنتقالي 1994

 5.3 21 400 المجلس الوطني االنتقالي 1996

 9.7 35 360 المجلس الوطني االنتقالي 2001

 18.2 85 450 االنتقاليالمجلس الوطني  2007

  114 450 الهيئة التشريعية القومية 2010
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o )  ٢۲٠۰١۱٠۰حتى   ١۱٩۹٥٨۸يیة  االوالئيیة  خاللل  ااألعواامم  (ععددد  مقاعد  االنساء  في  االمجالس  االتشريیبيین  )  يی١۱٧۷جدوولل  ررقم( 

 شكل  االموقع نسبة  االمقاعد  االتي  تشغلهھا  االمرأأةة جملة  عددد  االمقاعد االسنة

 - ال  يیوجد ٩۹٥ ١۱٩۹٥٨۸

 اانتخاباتت ٪٠۰٫٤ ٢۲٦١۱ ١۱٩۹٦٥

 تعيیيین ٤٫٩۹٪ ٣۳٦٨۸ ١۱٩۹٨۸٠۰

 تعيیيین ٩۹٫٢۲٪ ١۱٥٣۳ ١۱٩۹٨۸٢۲

 اانتخاباتت ٠۰٫٧۷٪ ٢۲٦١۱ ١۱٩۹٨۸٦

 تعيیيین ٥٫٩۹٪ ٤٠۰٠۰ ١۱٩۹٩۹٦

 تعيیيین  /  اانتخاباتت ٩۹٫٧۷٪ ٣۳٦٠۰ ٢۲٠۰٠۰٤

 اانتخاباتت ٪٢۲٥ ٤٥١۱ ٢۲٠۰١۱٠۰

 
 

إإمرأأةة  فيیهھ   ١۱٤حيیث  تم  تعيیيین   ١۱٩۹٩۹١۱ووااستمر  االحالل  في  تمثيیل  االمرأأةة  في  ظظل  تعيیيین  االمجلس  االوططني  ااإلنتقالي  عامم
ف�ي  االمجل�س  اال�وططني  االس�وددااني  لع�امم   عض�وةة ٢۲٦إإل�ى  ثم  ااررتفع  عددد  االنساء   عضو  من  أأعضائهھ. ٣۳٠۰٠۰من  مجمل  

ووذل�ك  بمع�دلل  إإم�رأأةة   ٢۲٠۰٠۰٠۰في  االمجلس  االوططني  االمنتخب  ع�امم   عضوةة ٣۳٦عضو  .  ثم   ٤٠۰٠۰من  مجموعع   ١۱٩۹٩۹٦
 .نساء  من  كل  وواليیة  من  وواليیاتت  االخرططومم  وواالجزيیرةة  وودداارر  فورردد ٣۳عن  كل  وواليیة  من  االواليیاتت  االثالثيین  باستثناء  

 ١۱٩۹٦٥أأيی�ارر   ف�ي االش�رقق  ااألووس�طف�ي   برلم�اننأأوولل  س�يیدةة  س�ودداانيیة  تنتخ�ب  كعض�و  ( تعتبر  فاططمة  أأحمد  إإبرااهھھھيیموو  
 ).االسوددااننوواالمرأأةة  وواالسيیاسة  في   نساننحقوقق  ااإلوومن  أأشهھر  االناشطاتت  في  مجالل  
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  تمثيیل  االمرأأةة  في  االوظظائف  االعامة::  ثانيیا
  
 

يینت    ألوولل  مرةة  في  كما  عتولت  االمرأأةة  االسودداانيیة  منصب  وواالي  وواليیة  ووعميیدةة  كليیاتت  وونائب  ررئيیس  جامعة  ,  
مم  في  فترةة  نظامم  مايیو  ووتدررجت  من  سكرتيیر  ثالث  حتى  ووززيیر  مفوضض  ثم  ١۱٩۹٧۷٠۰االسلك  االدبلوماسي  في  عامم  
 %.٢۲٥%  ووأأعالهھھھا  ١۱٠۰مم  للمعاشش٬،  كانت  أأقل  نسبة  للنساء  ١۱٩۹٨۸٩۹ووصلت  في  فترةة  ااإلنقاذذ  

 
في  عامم  %  وو٢۲٥%  ووأأعالهھھھا  ١۱٧۷،٬٦مم  بلغت  أأقل  نسبة  للنساء  ١۱٩۹٨۸٩۹ -٨۸٥في  فترةة  االديیمقرااططيیة  االثالثة   -

 ١۱٦٢۲مم.١۱٩۹٩۹٤ -١۱٩۹٩۹٢۲%  وولم  يیتم  تعيین  أأيي  اامرأأةة  في  ااألعواامم  ٥،٬٣۳مم  كانت  االنسبة  ١۱٩۹٩۹١۱
 %.١۱٠۰،٬٥%  ووأأقلهھا  ٢۲٣۳،٬١۱مم  كانت  أأعلى  نسبة  ٢۲٠۰٠۰١۱ - ١۱٩۹٩۹٥في  عامم   -
مم  عيینت  أأوولل  اامرأأةة  سفيیرةة  بالخاررجيیة  أأعقبتهھا  سفيیرةة  من  جنوبب  االسودداانن  في  أأووغنداا  ووأأخرىى  ٢۲٠۰٠۰٠۰عامم   -

 اانن  باألمم  االمتحدةة.شماليیة  في  االيیونانن  ووأأخرىى  في  بعثة  االسودد
 ددبلوماسيیاتت  إإلى  ددررجة  سفيیر.   ٩۹مم٬،  ووترفيیع  ٢۲٠۰٠۰٨۸ددبلوماسيیة  االعامم   ٤٥ووتم  تعيیيین  عددد   -

 

تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلك  االقضائي:  :ثالثا  

 

نذ  عشرااتت  االسنيین  ووتبؤااتت  مناصب  ررفيیعة  فى  االسلطة  االقضائيیة  وواالتى  شارركت  فيیهھا  ماالسودداانيیة   ةة  أأتقلدتت  االمر 
ةة.أأ)  اامر٦٧۷يیا  وويیبلغ  عددد  االعامالتت  فى  االسلك  االقضائى  حاليیا  حواالى  (محكمة  عل منصب  قاضي  ووقاضي   

مم  ووووصلت  لقاضي  ااستئنافف  ووووصلت  للمعاشش  في  عهھد  ١۱٩۹٦٥كانن  أأوولل  تعيیيین  للنساء  في  االسلك  االقضائي  عامم  وو
 ١۱٦٣۳مم.١۱٩۹٨۸٩۹ااإلنقاذذ  

 
ة  ال  توجد  %  من  مجموعع  االموجودديین  في  االبرلمانن  ووهھھھذهه  نسب١۱٩۹٫٧۷اامرأأةة  تشمل   ٨۸٥يیبلغ  عددد  االنساء  بالبرلمانن  وو

%  في   ٢۲٧۷٫٩۹في  أأيي  من  االدوولل  االمحيیطة  بنا  اافريیقيیة  أأوو  عربيیة  ووقد  ااررتفعت  مشارركة  االمرأأةة  في  ااالنتخاباتت  من  
 مم.  ٢۲٠۰٠۰٠۰%  في  اانتخاباتت  عامم  ٧۷١۱مم  إإلي  نسبة  ١۱٩۹٦٨۸إإنتخاباتت  عامم  

 
  

                                                           
 م.١٩٩٩راجع حماسن عبد العال, املراة السودانية والعمل السياسي, اخلرطوم, ١٦٢

على املوقع االلكرتوين لشبكة  نظام الكوته والتمثيل النسيب واملشاركة املنصفة للمرأة السودانية يف االنتخابات ,حممد الفاتح عبد الوهاب العتييبراجع أيضا  
 جسور 

 www.e-joussour.net › 
,املعهد العريب  ١٨٠بلقيس بدري, دراسة ميدانية بعنوان واقع وتقييم مشاركة املرأة السودانية يف احلياة السياسية و العامة,  ص  -راجع عطا البطحاين ١٦٣

 م.٢٠٠٤حلقوق اإلنسان,تونس, 
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  تمثيیل  االمرأأةة  في  االسلطة  االتنفيیذيیة:  :ارراابع

 
 .مم  ٢۲٠۰٠۰٥  –مم  ١۱٩۹٩۹٠۰ووووززيیر  ددوولة  في  االفترةة    من    في  االسلطة  االتنفيیذيیة  كوززيیر  االسودداانيیة    شارركت  االمرأأةة

  في  االسوددااننخاللل  هھھھذهه  االفترةة      تقلدتهھا  االمرأأةة  وواالتي    يیادديیة  االمناصب  االقعددد  )  ١۱٨۸جدوولل  ررقم  (  وويیوضح  اال

  

  )٢۲٠۰٠۰٥حتى    ١۱٩۹٩۹٠۰لدتهھا  االمرأأةة  خاللل  ااألعواامم  من  ()  عددد  االمناصب  االقيیادديیة  االتي  تق١۱٨۸(  جدوولل  ررقم  

 االمنصب االعددد

مستشاررااتت  االسيید/  ررئيیس  االجمهھورريیة ٦      

رااتت  ااتحادديیاتتووززيی ١۱٨۸      

ووززيیرااتت  االدوولة ١۱٧۷      

ووززيیرااتت  ووالئيیاتت ٤٤      

مستشاررااتت  ووالةة  بالواليیاتت ٢۲٦      

قاضيیاتت  بالمحكمة  االعليیا ٨۸      

بوززااررةة  االخاررجيیةاالسفيیرااتت   ١۱٤      
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  أأهھھھم  االصعوباتت  االتي  توااجهھ  االمرأأةة  االسودداانيیة  على  ووجهھ  االخصوصص:
  
  

 : االسودداانيیة    أأددناهه  أأهھھھم  االقضايیا  وواالمسائل  االتي  توااجهھ  تمكيین  االمرأأةة   تشكل  االصعوباتت
 

 .االحصارر  االمفرووضض  على  االدوولل  وواالتي  من  بيینهھا  االسودداانن 
 يیونن وواالتي تؤثر سلباً على االتنميیةعبء  االد 
 .عدمم  فاعليیة  االمعونة  االدووليیة  تتطلب  االتركيیز  على  ااألوولويیاتت  ووااالحتيیاجاتت  ااألساسيیة 
 .ااررتفاعع  معدلل  ووفيیاتت  ااألمهھاتت 
 .ااررتفاعع  معدلل  ااألميیة  ووسط  االنساء  بكل  أأشكالهھا 
 .ااررتفاعع  نسبة  االفقر  خاصة  في  االمناططق  االمتأثرةة  بالنزااعاتت 
 ووتوفيیر  االمواارردد  االالززمة  ووخاصة  في  مجالل  تنميیة  االمرأأةة  االريیفيیة. عدةة  االمعلوماتت  نيیة  ووضعف  قاااألميیة  االتق 
 االسودداانيیة. ااآلثارر  االسالبة  للنزااعاتت  االمسلحة  االتي  اانعكست  على  االمرأأةة  ووااألسرةة  
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 االفصل  االعشروونن

االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأةة  االعربيیة  ووااقع  

 

 تمهھيید:

إإلى  أأنن  مشارركة  االمرأأةة  ضمن  أأحد  االشرووطط  االضروورريیة  لتحقيیق  االحريیة   ٢۲٠۰٠۰٢۲أأشارر  تقريیر  االتنميیة  ااإلنسانيیة  عامم    
بل    تمكيینهھا  في  كافة  مر  متعلقا  فقط  بضرووررةة  تحسن  ووضع  االمرأأةة  وومماررسة  كافة  حقوقهھا  ,ااإلنسانيیة,  فلم  يیكن  ااأل

تقارر  االعمل  إإنن  عدمم  فعاليیة  االمرأأةة  في  االعمل  االسيیاسي  يیعودد  إإلى  ااف االمجاالتت  ااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  وواالسيیاسيیة  .
  االقضايیا     إإحدىى   تعد   للمرأأةة   االسيیاسيیة   فالمشارركة   فيیهھ,   للمشارركة   ووااألمانن   ااألمن   من   كافيیة   لدررجة   ذذااتهھ االسيیاسي
االتنمويیة  ااالساسيیة  على  ااعتبارر  أأنن  االمشارركة  تمكن  االمرأأةة  من  االتأثيیر  في  قضايیا  االسيیاساتت  االعامة  ووإإددااررةة  شؤوونن  

  ١۱٦٤االدوولة.

  

االمؤشرااتت  االكميیة  وواالقابلة  للقيیاسس  لمفهھومم  االتمكيین  حتى  يیمكن  قيیاسس   ووضعت  ااألمم  االمتحدةة  بوضع  عددد  منكما  
  االقيیادديیة     االموااقع   في   االنساء   مشارركة   االمؤشرااتت   هھھھذهه   أأهھھھم   وومن   االمختلفة٬،   االمجتمعاتت   في   االمرأأةة   تمكيین مدىى

إلضافة  وومشارركة  االنساء  في  االلجانن  وواالموااقع  االعامة  وو  إإتاحة  فرصص  االتعليیم  وواالتدرريیب  غيیر  االتقليیديیة  أأمامم  االنساء  ,با
  إلنشاء     مهھاررااتت  وومقدررااتت  تنظيیميیة   ووااكتسابب  االنساء   االقرااررااتت  ,   ووااتخاذذ   صنع   في  عمليیة   االنساء االى  مشارركة

 مجموعاتت  للمطالبة  بحقوقهھن  .
 

وومن  أأجل  تحقيیق  ااألهھھھداافف  االمنشوددةة  لعمليیة  االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأةة  االعربيیة  ال  بد  من  تواافرعدةة  مرتكزااتت  ووأأسس  
يیر  االعربيیة  نصا  صريیحا  وو  ووااضحا  يیؤكد  على  االمساووااةة  االتامة    بيین  االرجل  وواالمرأأةة  من  تضميین  كافة  االدساتاابتدااء  

 في  االحقوقق  وواالوااجباتت  ووعدمم  االتميیيیز  بيینهھما  ,  ووإإقراارر  نظامم  االحصص  االنسائيیة  (  االكوتا)  في  ااالنتخاباتت  االتشريیعيیة  
ووتهھيیئة  االمناخخ  ااالنتخابي   إإلغاء  نظامم  االصوتت  االوااحد  للحيیلولة  ددوونن  تكريیس  االعشائريیة  في  ااالنتخاباتت   وووواالبلديیة    

  وو  توفيیر  مناخاتت  محفزهه  وو ااتخاذذ  إإجرااءااتت  لحمايیة  االمرشحاتت  من  كل  االضغوطط  وواالتهھديیدااتت  االتي  يیتعرضن  لهھا
.     ااالنتخابيیة   لدىى  مشارركتهھن  في  االعمليیة   االثقة   االتي  اانضمت  إإلى     لبناء   االحكوماتت  االعربيیة   كافة   بالتزاامم مروورراا

  االعنصر   االتميیيیز      أأشكالل   جميیع   منع   ااتفاقيیة   لعامم (     االسيیدااوو )     االمرأأةة   ااالتفاقيیة  ١۱٩۹٧۷٩۹يي  ضد   بنصوصص  هھھھذهه    مم
,ووخصوصا  االماددةة  االسابعة  االتي  تضمن  حق  االمرااةة  في  االمشارركة  االسيیاسيیة  ووصنع  االقراارر  (  االترشح  ووااالنتخابب)    

االمرأأةة     ززيیاددةة  ووعيبالعمل  على   ووتقديیم  االتقارريیر  االدوورريیة  االسنويیة  للجنة  االمعنيیة  بتنفيیذ  بنودد  هھھھذهه  ااالتفاقيیة    وواانتهھاءاا  
مع  ضرووررةة  قيیامم  مؤسساتت   بأهھھھميیة  مشارركتهھا  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  من  خاللل  عمليیاتت  االتوعيیة  وواالتدرريیب  وواالتثقيیف.

                                                           
 /www.arab-hdr.org/publicationsراجع مىن فياض, حبث بعنوان املرأة والسياسة منشور على املوقع االلكرتوين ١٦٤
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االمجتمع  االمدني  بقيیاددةة  عمليیة  تغيیيیر  ثقافي  في  االمجتمع  مع  االتركيیز  على    قطاعع  االمرأأةة  من  خاللل  نشر  ووتعزيیز  
  وو   أأوولويیاتت  اانتماء   من   يیترتب  عليیهھا   ووما   االموااططنة   تستهھدفف  هھھھذهه   ووعي  بالحقوقق  وواالوااجباتت٬،مفاهھھھيیم وويیجب  أأنن

االعمل  على  إإززاالة  كافة  االمعوقاتت   وو االحمالتت  االنساء  وواالرجالل  معا  لتصحيیح  االصوررةة  االذهھھھنيیة  االسلبيیة  عن  االمرأأةة.
 ااالجتماعيیة  وواالثقافيیة  ووااالقتصادديیة    وواالسيیاسيیة  وواالقانونيیة  .    

 

من  االناحيیة  االنظريیة:  االنقطة  ااالوولى:  
 

االعربيیة:  االدساتيیر  بالنسبة  االى  :ووالً  أأ  

االدساتيیر  االعربيیة    على  االمساووااةة  بيین  االمرأأةة  وواالرجل  في  مماررسة  االحقوقق  االسيیاسيیة٬،ففي    مملكة  االبحريین   دتت  أأك
)  فقرهه  (هھھھـ)  االتي  جاء  فيیهھا  ١۱مم.  إإلى    االحقوقق    االسيیاسيیة  للمرااةة  بنص  االماددةة  (٢۲٠۰٠۰٢۲ااشارر    االدستورر  االبحريیني  ااعامم  

  حق  إإنن ( للموااططنيین ررجاالً وونساًء حق اال   فيیهھا   بما   االسيیاسيیة٬،   بالحقوقق   وواالتمتع   االعامة   االشؤوونن   في مشارركة
ااالنتخابب وواالترشيیح ووذذلك ووفقاً لهھذاا االدستورر ووللشرووطط ووااألووضاعع االتي يیبيینهھا االقانونن٬، ووال يیجوزز أأنن يیحرمم أأحد 

 االموااططنيین  من  حق  ااالنتخابب  أأوو  االترشيیح  إإال  ووفقا  للقانونن).  
 

 ١۱١۱االماددةة   مم.    على  مبداا  االمساووااةة  بيین  االمرأأةة  وواالرجل    فنصت٢۲٠۰١۱٤كد  االدستورر  االمصريي  لعامم  أأووفي  مصر  
  وواالرجل  في  جميیع  االحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة     بيین  االمرأأةة من  االدستورر  على  أأنن  "  تكفل  االدوولة  تحقيیق  االمساووااةة

     االماددةة   وونصت   االدستورر".   ألحكامم   ووفقا   وواالثقافيیة   ووااالجتماعيیة   أأمامم   ٥٣۳ووااالقتصادديیة   االموااططنيین   مساووااةة على
  أألزمت  االقان   كما   بسبب  االجنس.   بيینهھم   تميیيیز   ال   في  االحقوقق  وواالحريیاتت  وواالوااجباتت  االعامة٬،   متساوووونن   ووهھھھم ونن٬،

 .االدوولة بتحقيیق تكافؤ االفرصص بيین جميیع االموااططنيین٬، ررجاالً وونساًء٬، من ددوونن تميیيیز. ٩۹االماددةة  

 
 -١۱١۱ووفقاً للماددةة  –لة  تعمل  االدووكما   كد  االدستورر  االمصريي  على  حق  االمرأأةة  في  االتمثيیل  االنيیابي  ووبناء  عليیهھأأكما  

يیحدددهه  على ااتخاذذ االتداابيیر االكفيیلة بضمانن تمثيیل االمرأأةة تمثيیالً مناسبا في االمجالس االنيیابيیة٬، على االنحو االذيي 
 االقانونن.

  أأ وو   لعامم   االفلسطيیني   ااالساسي   االقانونن       ٢۲٠۰٠۰٣۳تاحح   لعامم   االحيیاةة  ٢۲٠۰٠۰٥ووتعديیالتهھ   في   االمشارركة   حق   للنساء مم.
  االماددةة(   نصت   حيیث منهھ على أأنن " للفلسطيینيیيین حق االمشارركة في االحيیاةة االسيیاسيیة أأفرااددااً  )٢۲٦االسيیاسيیة

 ووجماعاتت٬،  وولهھم  على  ووجهھ  االخصوصص  االحقوقق  ااآلتيیة:

 
 تشكيیل ااألحزاابب االسيیاسيیة ووااالنضمامم إإليیهھا ووفقاً للقانونن. -١۱
 تشكيیل االنقاباتت وواالجمعيیاتت ووااالتحاددااتت وواالروواابط ووااألنديیة وواالمؤسساتت االشعبيیة ووفقاً للقانونن. -٢۲
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 االتصويیت وواالترشيیح في ااالنتخاباتت الختيیارر ممثليین منهھم يیتم اانتخابهھم باالقترااعع االعامم ووفقاً للقانونن. -٣۳
 تقلد  االمناصب  وواالوظظائف  االعامة  على  قاعدةة  تكافؤ  االفرصص. -٤

 

  مبد   االدستورر     فنصت   أأووفي  ددوولة  ااالماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة  ررسخ     االتميیيیز  بيین  االرجل  وواالمرااةة االمساووااةة  ووعدمم
  االم   لجميیع   ١۱٤اددةة   االفرصص   ٬،ووتكافؤ   وواالطمأنيینة   ااألمن   ووتوفيیر   ااالجتماعيیة   وواالعداالة   اانن:االمساووااةة   على منهھ

 االموااططنيین  من  ددعاماتت  االمجتمع  وواالتعاضد  وواالترااحم  صلة  ووثقي  بيینهھم.

  االوططني     االمجلس   ووهھھھو   االوااحد,   االمجلس   بنظامم   فعمل   االدوولة   في   االتشريیعيیة   االسلطة   بتنظيیم   االدستورر   قامم كما
تركك    ٦٩۹ووقرررتت  االماددةة  مقعداا  يیشغلهھم  ااعضاء  ,   ٤٠۰من  االدستورر  من   ٦٧۷وواالذيي  يیتكونن  ططبقا  للماددةة   ااالتحادديي,

  ووفقا     ااالتحادديي   االمجلس  االوططني   في   يیمثلونهھا   االذيیـن   االموااططنيین   ااختيیارر   ططريیقة   تحديید   في   إإماررةة   لكل    االمجالل
  لشرووطط  محدددةة.

)     )  من  االنظامم  ااالساسي  للدوولة  عل٩۹ووفي  سلطنة  عمانن  نصت  االمــاددةة   في  االسلطنة  على    ى  أأنن  :   االحكم يیقومم
  ووللموااططنيین     ااألساسي  وواالشرووطط  ووااألووضاعع  االتي  يیبيینهھا   -أأساسس  االعدلل  وواالشوررىى  وواالمساووااةة.   االنظامم   لهھذاا ووفقا

  حق  االمشارركة  في  االشؤوونن  االعامة. -االقانـونن  

لعمانيیيین  ددعاماتت  االعدلل  وواالمساووااةة  ووتكافـؤ  االفرصص  بيین  اا :  )  من  االنظامم  ذذااتهھ  على  أأنن  ١۱٢۲كما  أأشاررتت  االمــاددةة  (
  للمجتمع  تكـفلهھا  االدوولة.

  االقانونن٬،  ووهھھھم  متساوووونن  في    )  من  ذذااتت  االنظامم  على  أأنن:١۱٧۷ووأأكدتت  االمــاددةة  ( االموااططنونن  جميیعهھم  سوااسيیة  أأمامم
االحقوقق  وواالوااجباتت  االعامــة٬،  ووال  تميیـيیــز  بيینهھـم  في  ذذلك  بسبـب  االجنس  أأوو  ااألصل  أأوو  االلونن  أأوو  االلغة  أأوو  االـديین  أأوو  

 ن  أأوو  االمركز  ااالجتماعيب  أأوو  االموططاالمذهھھھ

نن:حقوقق  ااالنتخابب  ووااالقترااعع  وواالترشح  مضمونة  ططبق  ما  أأمم.  على  ٢۲٠۰١۱٤من  ددستورر ٣۳٤ووفي  تونس  نص  االفصل  
  .ةة  في  االمجالس  االمنتخبةأأيیضبطهھ  االقانونن,  ووتعمل  االدوولة  على  ضمانن  تمثيیليیة  االمر

االذذيي  يینصص    ٤٦ذذلكك  االفصلل  ةة  بووجهھ  خاصص٬،  بما  في  أأهھھھميیة  االتمكيینن  االسيیاسي  للمررأأكدد  االددستوورر  ذذااتهھ  على  أأكما    
على  أأنن  "تلتززمم  االددوولة  بحمايیة  االحقووقق  االمكتسبة  للمررأأةة  ووتعملل  على  ددعمهھا  ووتططوويیررهھھھا"  ووتضمنن  "تكافؤؤ  االفررصص  

  بيینن  االررجلل  وواالمررأأةة  في  تحملل  مختلفف  االمسؤؤووليیاتت  ووفي  جميیع  االمجاالتت".

في  االجمهھورريیة  االعربيیة   مم.  على  أأنن  يیقومم  االمجتمع٢۲٠۰١۱٢۲من  االدستورر  االسورريي  االعامم   ١۱٩۹ووفي  سورريیا  أأكدتت  االماددةة  
االسورريیة  على  أأساسس  االتضامن  وواالتكافل  ووااحتراامم  مباددئئ  االعداالة  ااإلجتماعيیة  وواالحريیة  وواالمساووااةة  ووصيیانة  االكراامة  

 ااإلنسانيیة  لكل  فردد.

االدستورر  ذذااتهھ  على  أأنن  توفر  االدوولة  للمرأأةة  جميیع  االفرصص  االتي  تتيیح  لهھا  االمساهھھھمة  االفعالة   ٢۲٣۳وونصت  االماددةة  من  
  االتي  تمنع  تطوررهھھھا  وواالكاملة  في  االحيی   االقيیودد   ووتعمل  على  إإززاالة   االسيیاسيیة  ووااإلقتصادديیة  ووااإلجتماعيیة  وواالثقافيیة٬، اةة

 وومشارركتهھا  في  بناء  االمجتمع.

فقرةة  ثانيیة  مبدأأ  االمساووااةة  في  تولي  االوظظائف  االعامة  فنصت  على  أأنن  :  االموااططنونن  متساوووونن   ٢۲٦كما  ررسخت  االماددةة  
 شرووطط  توليیهھا  ووحقوقق  ووووااجباتت  االمكلفيین  بهھا.في  تولي  ووظظائف  االخدمة  االعامة٬،  وويیحددد  االقانونن  
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     ال   ٣۳٣۳ووأأشاررتت  االماددةة   االموااططنونن  متساوووونن  في  االحقوقق  وواالوااجباتت٬،   إإاالى  أأنن   االثالثة   االدستورر  في  فقرتهھا من
 تميیيیز  بيینهھم  في  ذذلك  بسبب  االجنس  أأوو  ااألصل  أأوو  االلغة  أأوو  االديین  أأوو  االعقيیدةة  .

 مبدأأ  تكافؤ  االفرصص  بيین  االموااططنيین ل  االدوولةكما  أأشاررتت  ذذااتت  االماددةة  في  فقرتهھا  االراابعة  على  أأنن:  تكف

 ٤٩۹كما  أأنن  ااالنتخابب  ووااالستفتاء  حق  للموااططنيین  ووووااجب  عليیهھم٬،  ووتنظم  مماررستهھما  بقانونن.(  ااستنادداا  االى  االماددةة  
 من  االدستورر)

 وولكل  موااططن  حق  ااإلسهھامم  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  ووااإلقتصادديیة  ووااإلجتماعيیة  وواالثقافيیة  وويینظم  االقانونن  ذذلك.

)  منهھ  ١۱٤مم.  مبدأأ  االمساووااةة  بيین  االرجل  وواالمرأأةة  فنصت  االماددةة  ( ٢۲٠۰٠۰٥ررسخ  االدستورر  االعرااقي  لعامم    ووفي  االعرااقق
على  أأنن  :  االعرااقيیونن  متساوووونن  أأمامم  االقانونن  ددوونن  تميیيیز  بسبب  االجنس  أأوو  االعرقق  أأوو  االقوميیة  أأوو  ااالصل  أأوو  االلونن  أأوو  

)  ١۱٦كما  أأكد  االدستورر  في  االماددةة  (  ي  .االديین  أأوو  االمذهھھھب  أأوو  االمعتقد  أأوو  االرأأيي  أأوو  االوضع  ااالقتصادديي  أأوو  ااالجتماع
تكافؤ  االفرصص  حق  مكفولل  لجميیع  االعرااقيیيین٬،  ووتكفل  االدوولة    منهھ  على  مبدأأ  تكافؤ  االفرصص  للجميیع  فنص  على  أأنن  :  

للموااططنيین٬، ررجاالً وونساًء   )  من  االدستورر  على  أأنن    :  ٢۲٠۰ااتخاذذ  ااالجرااءااتت  االالززمة  لتحقيیق  ذذلك  .وونصت  االماددةة  (
  لعامة٬،  وواالتمتع  بالحقوقق  االسيیاسيیة  بما  فيیهھا  حق  االتصويیت  ووااالنتخابب  وواالترشيیح  .حق  االمشارركة  في  االشؤوونن  اا

  االقانونيیة  بيین   ١۱٩۹٩۹١۱يیوليیو   ١۱٢۲ووفي  موررتانيیا  كرسس  االدستورر  االمورريیتاني  االصاددرر  في   حقوقق  االمرأأةة  وواالمساووااةة
لقانونن٬،ووهھھھو  من  االقانونن  ااألساسي  على  أأنن  جميیع  االموااططنيین  متساوووونن  أأمامم  اا ٦االرجالل  وواالنساء٬،  إإذذ  تنص  االماددةة  

 .أأكبر  ضمانن  بأنن  االمرأأةة  االمورريیتانيیة  لهھا  االحق  في  االتمتع  بجميیع  حقوقهھا  االسيیاسيیة  ووموااططنتهھا  االكاملة
 

نسانن  وواالحريیاتت  ااالساسيیة  مم.على  تعزيیز  جميیع  حقوقق  ااإل٢۲٠۰٠۰٥كد  ددستورر  االسودداانن  ااالنتقالي  لعامم  أأووفي  االسودداانن  
ميیع  االنوااحى  ااالقتصادديیة  وواالسيیاسيیة  ووااالجتماعيیة  ةة  فى  جأأوولويیة  قصوىى  االى  تدعيیم  حقوقق  االمرأأووحمايیتهھا  ,وويیعطى  

نن    :تكفل  االدوولة  للرجالل  وواالنساء  أأ(حقوقق  االمرأأةة  وواالطفل)  على   ٣۳٢۲حيیث  نص  في  االماددةة  عطائهھا  ااوولويیة  خاصة  إإوو
االحق  االمتساوويي  في  االتمتع  بكل  االحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  ووااالجتماعيیة  وواالثقافيیة  ووااالقتصادديیة  بما  فيیهھا  االحق  في  

  تساوويي  للعمل  االمتساوويي  وواالمزاايیا  االوظظيیفيیة  ااألخرىى.ااألجر  االم

٬،  ٢۲٠۰٠۰٨۸االجزاائر  (بهھدفف  توسيیع  حجم  مشارركة  االمرأأةة  في  االمجالس  االمنتخبة)  تم  تعديیل  االدستورر  في  نوفمبر  ووفي  
مكررر  على  أأنن"  تعمل  االدوولة  على  ترقيیة  االحقوقق  االسيیاسيیة  للمرأأةة  بتوسيیع  حظوظظ  تمثيیلهھا   ٣۳١۱حيیث  تنص  االماددةة  
  بة."في  االمجالس  االمنتخ

     أأووفي  االمغربب     االفصل    ٣۳٠۰كد   على  حق  االمر٢۲٠۰١۱١۱من  االدستورر  االمغربي  لعامم   في  االتصويیت  وواالترشح    أأمم. ةة
وو  موااططنة  االحق  في  االتصويیت,  ووفي  االترشح  لالنتخاباتت  شرطط  بلوغغ  سن  االرشد  أألكل  موااططن   نن  :أأفنصت  على  

تت  من  شانهھا  تشجيیع  تكافؤ  االفرصص  االقانونيیة  ,  وواالتمتع  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة,  وويینص  االقانونن  على  مقتضيیا
  في  وولوجج  االوظظائف  ااالنتخابيیة.    بيین  االنساء  وواالرجالل
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      االماددةة      أأشاررتت   االكويیت   االحقوقق   ٢۲٩۹ووفي   في   االقانونن   لدىى   متساوووونن   االناسس   أأنن   إإلى   االكويیتي   االدستورر من
وصص  تؤكد  وواالوااجباتت  ووال  تميیيیز  بيینهھم  بسبب  االجنس  أأوو  ااألصل  أأوو  االلغة  أأوو  االديین٬،  ووهھھھذاا  االنص  ووغيیرهه  من  االنص

 ووبصوررةة  قاططعة  على  ررفض  ددوولة  االكويیت  مبدأأ  االتميیيیز  بشكل  مطلق.
 

من  االدستورر  على  حق  تولي  االوظظائف  االعامة  للجميیع  فنصت  على  أأنن:االوظظائف  االعامة   ٢۲٦كما  أأكدتت  االماددةة       
 خدمة  ووططنيیة  تناطط  بالقائميین  بهھا٬،  وويیستهھدفف  موظظفو  االدوولة  في  أأددااء  ووظظائفهھم  االمصلحة  االعامة.

مملكة  االعربيیة  االسعودديیة    ووفي    قرااءةة  لنصوصص  االنظامم  ااألساسي  للحكم  نجد  أأنهھا  لم  تفرقق  بيین  االمرأأةة  وو  ووفي  اال    
االرجل  في  االحقوقق  وو  االوااجباتت  حيیث  جاءتت  االنصوصص  جميیعهھا  عامة  وومجرددةة  ٬،  وو  من  ذذلك  ما  جاء  في  االماددةة  

ووفق  االشريیعة  االمساووااةة  ىى  وو  )  على  أأنهھ  (  يیقومم  االحكم  في  االمملكة  االعربيیة  االسعودديیة  على  أأساسس  االعدلل  وواالشورر٨۸(
ااإلسالميیة) أأيي االمساووااةة بيین االموااططنيین بال تميیيیز سوااَء كانن على أأساسس االعرقق أأوو االجنس أأوو االلونن فالجميیع 

 متساوووونن  في  االحقوقق  وو  أأمامم  االقانونن  .
  

     عامم   في   قطر   لدوولة   االداائم   االدستورر   أأكد   قطر   االحقوقق  ٢۲٠۰٠۰٤ووفي   في   االموااططنيین   بيین   االمساووااةة   مبدأأ   على ،٬
ال  تميیيیز  بيینهھم  في  ذذلك  بسبب  االجنس  أأوو  ااالصل  أأوو  حيیث   االمساووااةة  أأمامم  االقانونن  باإلضافة  إإلى   جباتت  االعامة.وواالواا

 االمساووااةة  في  االحقوقق  االسيیاسيیة  (االترشيیح  ووااالنتخابب).وو االلغة  أأوو  االديین.

     لدىى  االقانونن  يیتمتعو ٧۷ووفي  لبنانن  نص  االدستورر  االلبناني  في  االماددةة   أأنن  كل  االلبنانيیيین  سوااء نن  على  منهھ  على  "
 االسوااء  بالحقوقق  االمدنيیة  وواالسيیاسيیة  وويیتحملونن  االفراائض  وواالوااجباتت  االعامة  ددوونما  فرقق  بيینهھم".

ً "في االماددةة  ً االحق  ٢۲١۱منهھ  بالمساووااةة  االسيیاسيیة  بحيیث  إإنهھ  لكل  موااططن  بلغ  من  االعمر   ٢۲١۱كما يیعترفف أأيیضا عاما
 باتت  االنيیابيیة  وواالبلديیة  ووااالختيیارريیة.في أأنن يیكونن ناخباً"٬، ووللمرأأةة االلبنانيیة كالرجل االحق بالترشيیح لالنتخا

 

/  أأ  /  االدستورر  ااألررددني)  على  أأنن  ٦االماددةة  (ووفي  ااألررددنن  كرسس  االدستورر  مبدأأ  االمساووااةة  بيین  االرجل  وواالمرأأةة  فنصت  
(ااألررددنيیونن  أأمامم  االقانونن  سوااء  ال  تميیيیز  بيینهھم  في  االحقوقق  وواالوااجباتت  ووإإنن  ااختلفواا  في  االعرقق  أأوو  االلغة  أأوو  االديین)    

     أأكدتت  االماددةة   ووتكفل  كما   إإمكانيیاتهھا   االعمل  وواالتعليیم  ضمن  حدوودد   (تكفل  االدوولة   االثالثة  على  أأنن     في  فقرتهھا ذذااتهھا
 االطمأنيینة  ووتكافؤ  االفرصص  لجميیع  ااألررددنيیيین).

 

نتخابيیة  االعربيیة  :نظمة  ااألبالنسبة  االى  ااأل  :ثانيیا  

دلل  مجلس  ااألمة  في  عنظمة  ااالنتخابيیة  االعربيیة    حق  ااالنتخابب  وواالترشح    للنساء  ففي  ددوولة    االكويیت  منحت  ااأل
االماددةة  ااألوولى  من  قانونن  ااالنتخاباتت  االتي  كانت  تقصر  مماررسة  هھھھذاا  االحق  على  االذكورر  االبالغيین  من   ١۱٦/٥/٢۲٠۰٠۰٥

  االكويیتيیيین٬، ووأأتاحت مشارركة االنساء في ااالنتخاباتت تصويیتاً ووترشيیحاً.
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٬،  ٢۲٠۰٠۰٢۲)  لسنة  ١۱٤ووفي  مملكة  االبحريین  صدرر  قانونن  مباشرةة  االحقوقق  االسيیاسيیة  بموجب  االمرسومم  بقانونن  ررقم  (
     حيیث   االموااططنونن   يیتمتع ))     أأنهھ   على   االقانونن٬،   من   ااألوولى   االماددةة   االحقوقق   –ررجاالً وونساًء  –نصت بمباشرةة

ً  ألحكامم االدستوررك -:االسيیاسيیة  ااآلتيیة اانتخابب  أأعضاء  مجلس  االنواابب.  وو.إبدااء االرأأيي في كل ااستفتاء يیجرىى ططبقا
 ك  على  االنحو  ووبالشرووطط  االمبيینة  في  هھھھذاا  االقانونن.وويیباشر  االموااططنونن  االحقوقق  سالفة  االذكر  بأنفسهھم٬،  ووذذل

     ررقم   نص  قراارر  االمجلس  ااألعلى  لالتحادد   االمتحدةة   ااالماررااتت  االعربيیة    ٤ووفي  ددوولة في  شأنن  تحديید   ٢۲٠۰٠۰٦لسنة
  نصف     اانتخابب   يیتم "     أأنن   ااألوولى   ماددتهھ   في   ااالتحادديي   االوططني   االمجلس   في   ااإلماررااتت   ممثلي   ااختيیارر ططريیقة

  اانتخابيیة   هھھھيیئة   قبل   من   للمرااةة   ااألعضاء   ااتاحح   مما   أأددنى"   كحد   إإماررةة   كل   مضاعف  لممثلي   مائة   بوااقع تشكل
  ااالماررااتيیة  االدخولل  االى  االمجلس  االوططني  ااالتحادديي.

)  وو  أأحكامم   ٬٥،  ٣۳مم  وو  تبيین  االماددتيین  (   ١۱٩۹٩۹٨۸ووفي  ددوولة  قطر  صدرر  قانونن  تنظيیم  االمجلس  االبلديي  االمركزيي  عامم  
االتامة  بيین  االمرأأةة  وو  االرجل   لمجلس  ضمانن  االمساووااةةمم  بنظامم  اانتخابب  أأعضاء  اا١۱٩۹٩۹٨۸)  لسنة   ١۱٧۷االمرسومم  ررقم  (  

 في  حق  ااالنتخابب  وو  االترشيیح  لعضويیة  االمجلس  االبلديي.

يیتيیح  حق  االتصويیت  لجميیع  االموااططنيین   ٢۲٧۷/١۱١۱/٢۲٠۰٠۰٠۰االسلطانن  االعماني مرسوماً في  صدرر  أأووفي  سلطنة  عمانن  
لموااططنيین.  كما  أأددخلت  االحكومة  في  سنة٬، ووااضعاً بذلك حدااً للقيیودد االتي كانت تستبعد االقطاعع ااألكبر من اا ٢۲١۱فوقق  

  تعديیالتت  على  قانونن  ااالنتخاباتت  تسمح  للنساء  بالمشارركة  في  ااالنتخاباتت  االتشريیعيیة. ٢۲٠۰٠۰٣۳/٥/٢۲

على  تساوويي  االموااططنيین  االمغارربة  إإناثا  ووذذكورراا   ٤١۱ووفي  االمغربب  نصت  مدوونة  ااالنتخاباتت    االمغربيیة  في  االماددةة  
  االشرووطط  اال   ضمن   في  ااالنتخاباتت٬،   االعمر  على  حق  االترشيیح   من   بالغا   مغربي  االجنسيیة٬،   "ناخبا سنة   ٢۲٣۳تاليیة:

سنة  فيیما  بعد٬،  مع  االعلم  أأنن   ٢۲١۱بتخفيیضهھا  سن  االترشيیح  إإلى   ٤١۱ووقد  عدلت  االماددةة  -ميیالدديیة  كاملة  يیومم  ااالقترااعع  "  
فة  االبابب  ااألوولل  من  االمدوونة  االماددةة  االثانيیة٬،  ذذكر  أأنن  االمرأأةة  "ناخبة"  مثلهھا  مثل  االرجل٬،  ووال  يیوجد  أأيي  مانع  يیفقدهھھھا  ص

 االترشيیح  لالنتخاباتت  كالرجل.
  

  االثالثةعلى  اانن  :  لكل  لبناني  أأوو   نصت   ٢۲٠۰٠۰٨۸لعامم    ٢۲٥قانونن  ااالنتخاباتت  االنيیابيیة  ررقم    ووفي  لبنانن  بيین االماددةة
ً أأمم غيیر مقيیم على ااألررااضي االلبنانيیة٬، أأنن يیماررسس حق  لبنانيیة أأكمل االسن االمحدددةة في االدستورر سوااًء أأكانن مقيیما

  االماددةة  ااالقترااعع.   نصت   :  كما   اانن   على      ااالنتخاباتت   قانونن   من       االسابعة   لبناني   لكل   لبنانيیة   االخامسة  أأوو أأتم
  وواالعشريین  من  االعمر  االحق  بأنن  يیترشح  لالنتخاباتت  االنيیابيیة.    

على  حق  ااالنتخابب  للنساء   ٢۲٠۰١۱٣۳كدتت  االماددةة  االراابعة  من  هھھھذاا  قانونن  اانتخاباتت  مجلس  االنواابب  لعامم  أأووفي  االعرااقق  
حق  لكل  عرااقي  ممن  تواافرتت  فيیهھ  االشرووطط  االمنصوصص  عليیهھا  في  هھھھذاا  االقانونن   ااالنتخاببفنصت  على  اانهھ  :  يیعتبر

ااألصل  أأوو  االلونن  أأوو  االديین  أأوو  االمذهھھھب  أأوو    لمماررسة  هھھھذاا  االحق  ددوونن  تميیيیز  بسبب  االجنس  أأوو  االعرقق  آآوو  االقوميیة  أأوو
  االمعتقد  أأوو  االرأأيي  أأوو  االوضع  ااالقتصادديي  أأوو  ااالجتماعي

مم  .  على  ٢۲٠۰١۱٤رةة  بعض  االحقوقق  االسيیاسيیة  االمصريي    لعامم  )  من  قانونن  بتنظيیم  مباش١۱ووفي  مصر  نصت  االماددةة  (
 نن: على كل مصريي وومصريیة بلغ ثماني عشرةة سنة ميیالدديیة أأنن يیُباشر بنفسهھ االحقوقق االسيیاسيیة ااآلتيیة:أأ
أأعضاء  مجلس   -٢۲ررئيیس  االجمهھورريیة. -١۱كإبدااء  االرأأيي  في  كل  ااستفتاء  يینص  عليیهھ  االدستورر.  وواانتخابب  كل  من: 

 محليیة.أأعضاء  االمجالس  اال -٣۳االنواابب.
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  وواالرجل  في  االمجالس     تمثيیال  متساوو  ووعاددلل  للمرأأةة ووفي  االجزاائر  تضمن  مختلف  قواانيین  ااالنتخاباتت  ااالنتخابيیة  
 ٨۸٩۹_١۱٣۳االمعدلل  وو  االمتمم  للقانونن   ١۱٩۹٩۹١۱أأكتوبر   ١۱٤االمؤررخخ  في   ٩۹١۱_١۱٧۷االمنتخبة  خاصة  االقانونن  االعضويي  

اء  ااالنتخابب  عن  ططريیق  االوكالة  ٬،  االمتضمن  قانونن  ااالنتخاباتت  وو  االذيي  يینص  على  إإلغ ١۱٩۹٨۸٩۹أأووتت   ١۱٧۷االمؤررخخ  
 هھھھذاا  ااإلجرااء  االذيي  سمح  للمرأأةة  بالتعبيیرعن  إإختيیاررااتهھا  االسيیاسيیة  بمطلق  االحريیة.

 

:  االنسائيیة  (  االكوتا)  نظامم  االحصصبالنسبة  االى    :ثالثا  

مع  تحولل  بعض  االمجتمعاتت  االعربيیة  إإلى  ااألنظمة  ااالنتخابيیة  االمتطلبة  للترشيیح  وواالمنافسة  ووجد  أأنن  االنساء  يیسقطن  
اانتخاباتت٬،  في  كثيیر  من  االبلداانن  االعربيیة   مرأأةة  ووااحدةة  في  أأييإإي  كل  اانتخاباتت  تشريیعيیة  أأوو  حتى  بلديیة٬،  بل  لم  تفز  ف

نظمة  ووااللواائح  ااالنتخابيیة  في  ااأل االنسائيیة   نظامم  االحصصلى  ااعتمادد  إإددىى  أأووهھھھذاا  ما   على  مدىى  عقودد  من  االزمن٬،  
حصلت  فيیهھ  االمرأأةة  ااألررددنيیة  على  حق  ااالقترااعع   االذيي ١۱٩۹٧۷٤ففي ااألررددنن مثالً منذ عامم غلب  االدوولل  االعربيیة  أأفي  

  .مرشحا٬،  وولم  يیفز  أأيي  منهھن ٦٤٨۸من  أأصل   ١۱٩۹٨۸٩۹اامرأأةة  في  عامم   ١۱٢۲وواالترشيیح  لالنتخاباتت  االنيیابيیة٬،  ترشحت  

مم  لوال  أأنن  ٢۲٠۰٠۰٣۳مم  أأوو  اانتخاباتت  ١۱٩۹٩۹٧۷ووظظلت  االمرأأةة  ااألررددنيیة  تسقط  في  كل  اانتخاباتت  أأررددنيیة  سوااء  في  اانتخاباتت  
     تداارركت   ااألررددنيیة ً معدالً في نهھايیة عامم االحكومة   ( ٢۲٠۰٠۰٢۲االموقف٬، فأصدررتت قانونا   ١۱١۱ررقم   لسنة (٢۲٠۰٠۰٣۳ 

 )  مقاعد  كحد  أأددنى  لتتنافس  عليیهھا  االنساء٬،  إإلى  جانب  االحق  في  االمنافسة  على  االمقاعد  ااألخرىى  كافة.٦بتخصيیص  (
 
 

مرأأةة  منهھا  :  تمت  عدةة  مرااجعاتت  لقانونن  ااالنتخاباتت  في  االمغربب  ووذذلك  لتعزيیز  االمشارركة  االسيیاسيیة  للففي  االمغربب:  
بما  سمح  بإددخالل  االتصويیت  على  االقائماتت  االجهھويیة  وواالقائمة  ٢۲٠۰٠۰٢۲مرااجعة  االقانونن  االعضويي  لمجلس  االنواابب  في  

 مم.٢۲٠۰١۱١۱وو ٢۲٠۰٠۰٧۷%  تقريیبا  من  االمقاعد  ووكذلك  في  أأنتخاباتت  ١۱٠۰مقعداا   ٣۳٠۰االوططنيیة  االتي  تشمل  
 

  للنساء. ٣۳٥-١۱٠۰االسودداانن  خصص  نسبة  تترااووحح  بيین  ووفي     أأحيیث   مقعد    من  قانونن  ااالنتخاباتت   ٢۲٩۹كدتت  االماددةة
      ١۱١۱االسودداانيیة  ررقم   ب٢۲٠۰٠۰٨۸لعامم   على   ٤٥٠۰نن  يیتكونن  االمجلس  االوططني  من  أمم.   منتخبا نن  يیكونن  خمسة  أأعضواا

 .ساسس  االتمثيیل  االنسبي  عبر  قواائم  حزبيیة  منفصلة  وومغلقةأأووعشريین  بالمئة  نساء  يیتم  اانتخابهھم  على  
 

  االمرر   ووقوواائمم   االحززبيیة   للقوواائمم   االمخصصة   بالمقاعدد   مررشأأوويیفووزز   تررتيیبب  ةة   حسبب   االقوواائمم   تلكك   وومررشحاتت حوو
 .)  ٧۷فقررةة  ٣۳٣۳ووررووددهھھھمم  في  االقائمة  االمعنيیة  منن  ااالعلى  االى  ااالسفلل  (  االماددةة  

  أأعضاء  مجلس  االنواابب  أأيي     االبالغ  ٢۲٥ووفي  االعرااقق  :  خصص  نسبة  ال  تقل  عن  رربع  عددد   ااألعضاء %من  عددد
 مم.  على  نظامم٢۲٠۰١۱٣۳لسنة   من  قانونن  اانتخاباتت  مجلس  االنواابب  االعرااقي )  ١۱٣۳حيیث  نصت  االماددةة  (عضوااً.  ٢۲٧۷٥

في  االقائمة    %٢۲٥نن  ال  يیقل  عددد  االنساء  االمرشحاتت  عن  أأيیجب  :نن    أأفنصت  على   (االكوتا)   االنسائيیة االحصص  
نن  يیرااعى  تسلسل  االنساء  أأ,  وو  يیشترطط  عند  تقديیم  االقائمة   %٢۲٥تمثيیل  االنساء  في  االمجلس  عن    نن  ال  تقل  نسبةأأوو

  .بنسبة  اامرأأةة  بعد  كل  ثالثة  ررجالل
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   مسوددةة  قانونن  ااالنتخاباتت٬،   ٢۲٠۰١۱٢۲أأصدررتت  االلجنة  االتابعة  للمجلس  االوططني  ااالنتقالي  االليیبي  في  جانفيووفي  ليیبيیا
 عضو. ٢۲٠۰٠۰%  فقط  في  مؤتمر  عددد  أأعضائهھ   ١۱٠۰ووحدددتت  نسبة  االحصص  (  االكوتا)    للمرأأةة  بـ

مرأأةة)  على  ما  يیأتي(  تمثيیل  اال٢۲٠۰٠۰٧۷)  من  قانونن  ااالنتخابب  االعامة  االفلسطيیني    لسنة  ٥ووفي  فلسطيین  :نصت  االماددةة(
" يیجب أأنن تتضمن كل قائمة من االقواائم ااالنتخابيیة االمرشحة لالنتخاباتت االنسبيیة ( االقواائم) حدااً أأددنى لتمثيیل 

 االمرأأةة  ال  يیقل  عن  اامرأأةة  ووااحدةة  من  بيین  كل  من:

             ااألسماء  االثالثث  ااألوولى  من  االقائمة.     - أأ    

 ااالسماء    ااالرربعة  االتي  تلي  ذذلك.   - بب 

 سة  أأسماء  تلي  ذذلك.كل  خم   - تت 
 

ةة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  كناخبة  أأمم.  على  مشارركة  االمر٢۲٠۰١۱٤من  االقانونن  ااالنتخابي    لعامم   ٥كد  االفصل  أأووفي  تونس  
يیعد ناخبا كل تونسيیّة ووتونسي مرسم في سجل االناخبيین٬، بلغ ثماني عشرةة سنة كاملة في االيیومم نهھ  أأفنص  على  

ةة  أأمن  ذذااتت  االقانونن  على  مشارركة  االمر١۱٩۹االسيیاسيیّة. كما ااكد االفصل االسابق لالقترااعع٬، وومتمتّع بحقوقهھ االمدنيیّة وو
 نن  االترشح  لعضويیة  مجلس  نواابب  االشعب  حق  لكل:أأفي  االحيیاةة  االسيیاسيیة  االتونسيیة  كمرشحة  فنص  على  

 ،ناخبة  أأوو  ناخب  تونسي  االجنسيیة  منذ  عشر  سنوااتت  على  ااألقل٬ 
 ترشح٬،بالغ من االعمر ثالثاً ووعشريین سنة كاملة على ااألقل في تارريیخ اال 
 .غيیر  مشمولل  بأيي  صوررةة  من  صورر  االحرمانن  االقانونيیة 

 
  

مم.  على  ٢۲٠۰١۱٤لعامم    ٤٦عضاء  مجلس  االشعب  االمصريي  ررقم  أأمن  قانونن  اانتخاباتت   ٥كدتت  االماددةة  أأووفي  مصر:  
نن:  يیجب  أأنن  تتضمن  كل  قائمة  اانتخابيیة  عددداا  من  االمترشحيین  أأفي  االمجلس  فنصت  على   ااعتمادد  نظامم  االحصص  

 خابهھ  فى  االداائرةة  وو  عددداا  من  ااالحتيیاططيیيین  مساوويیا  لهھ.يیساووىى  االعددد  االمطلوبب  اانت

ووفى  أأوولل  اانتخاباتت  لمجلس  االنواابب  تجرىى  بعد  االعمل  بهھذاا  االقانونن  يیتعيین  أأنن  تتضمن  كل  قائمة  مخصص  لهھا  عددد  
 :مقعداا  ااالعداادد  وواالصفاتت  ااالتيیة  على  ااالقل ١۱٥

مترشح   حيین  ااثنيین  من  االشبابب.مترشحيین  ااثنيین  من  االعمالل  وواالفالحيین  ـ  مترش ثالثة  مترشحيین  من  االمسيیحيیيین  .
على  أأنن  يیكونن  من  بيین  أأصحابب  هھھھذهه   ,من  ااالشخاصص  ذذووىى  ااالعاقة  ـ  مترشح  من  االمصريیيین  االمقيیميین  فى  االخاررجج

  ااأل   على   نساء   سبع   غيیرهھھھم   من   االصفاتت  أأوو   عددد   مخصص  لهھا   قائمة   كل   تتضمن   أأنن   وويیتعيین عداادد  ااأل ٤٥قل
 قل.وواالصفاتت  ااالتيیة  على  ااأل
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  االس    االعربيیة   االمملكة   (أأ/ووفي   ررقم   االملكي   ااألمر   صدرر :     ٢۲٦عودديیة   بتارريیخ  وواالمواافق  هھھھـ١۱٤٢۲٦/٣۳/٢۲)
عضواا٬ً، يیختاررهھھھم االملك من  ١۱٥٠۰نن  :  يیتكونن  مجلس  االشوررىى  من  ررئيیس  ووأأمم    وواالذيي  نص  على  ٢۲٠۰١۱٣۳/٠۰١۱/١۱٢۲

 %  من  عددد  ااألعضاء.٢۲٠۰أأهھھھل  االعلم  وواالخبرةة  ووااالختصاصص٬،  على  أأال  يیقل  تمثيیل  االمرأأةة  فيیهھ  عن  
 

 ١۱٨۸مؤرّرخخ في  ٠۰٣۳ - ١۱٢۲مكّررر من االدستورر صدرر قانونن عضويي ررقم  ٣۳١۱امم  االماددةة  ووفي  االجزاائر:  تطبيیقا  ألحك
     عامم    ١۱٤٣۳٣۳صفر    ١۱٢۲االمواافق   سنة   في  ٢۲٠۰١۱٢۲جانفي   االمرأأةة   تمثيیل   حظوظظ   توسيیع   كيیفيیاتت   يیحددد   االذيي   وو ،٬

االمجالس االمنتخبة٬، وويینص هھھھذاا االقانونن االعضويي على ااآلتي:يینص هھھھذاا االقانونن االعضويي على أأنن أأالّ يیقل عددد 
في كل قائمة ترشيیحاتت٬، حّرةة أأوو مقدمة من حزبب أأوو عدةة أأحزاابب سيیاسيیة٬، عن االنسب االمحدددةة بـ: في  االنساء

%  عندما  يیكونن  ٣۳٠۰%  عندما  يیكونن  عددد  االمقاعد  يیساوويي  أأرربعة  مقاعد٬،  وو  ٢۲٠۰اانتخاباتت  االمجلس  االشعبي  االوططني  
  االمقاعد  يیساوويي  أأوو  يیفوقق  خمسة  مقاعد٬،  وو     االمقاعد  يیساوويي  أأوو٣۳٥عددد   يیكونن  عددد يیفوقق  أأرربعة  عشر   %  عندما

%  بالنسبة  لمقاعد  االجاليیة  ٥٠۰%  عندما  يیكونن  عددد  االمقاعد  يیساوويي  أأوو  يیفوقق  ااثنيین  ووثالثيین  مقعداا٬،  وو  ٤٠۰مقعداا٬،  وو
  االقانونن  ·االوططنيیة  في  االخاررجج   للنساء  في  اانتخاباتت  االمجالس  االشعبيیة  االوالئيیة  حسب  هھھھذاا أأما  عن  االنسب  االمحدددةة

  يیكونن  عددد  االمقاعد  ٣۳٠۰   يیكونن  عددد  االمقاعد  ٣۳٥مقعداا٬،  وو ٤٧۷وو ٤٣۳وو ٣۳٩۹وو ٣۳٥%  عندما  ٥٥إإلى   ٥١۱%  عندما
  االقاوونن  فهھي     االبلديیة  حسب  هھھھذاا   في  االمجالس  االشعبيیة   للنساء   عن  االنسب  االمحدددةة %  في  االمجالس  ٣۳٠۰مقعداا.أأما

 )  نسمة.٢۲٠۰٫٠۰٠۰٠۰االشعبيیة  االبلديیة  االموجوددةة  بمقرااتت  االدوواائر  ووبالبلديیاتت  االتي  يیزيید  عددد  سكانهھا  عن  عشريین  أألف  (

  أأ   مورريیتانيیا:   ووفي   ررقم   االقانوني   ااألمر    ٢۲٠۰٠۰٦/٠۰٢۲٩۹كد    ٢۲٢۲بتارريیخ   االنظامي   ٢۲٠۰٠۰٦  أأووتت   االقانونن االمتضمن
  :أأنهھ   على االمتعلق  بترقيیة  نفاذذ  االنساء  إإلى  االمأمورريیاتت  وواالوظظائف  

  ال  تقل  عن   -   ددنيیا   تحصل  االنساء  على  نسبة   لالنتخاباتت  االبلديیة٬،   من   ٢۲٠۰بالنسبة   في  االمجالس   بالمائة االمقاعد
  االبلديیة.

     ٢۲٠۰سبة  النتخابب  االنواابب٬،  تحصل  االنساء  على  نسبة  ددنيیا  ال  تقل  عنبالن - 

   لمائة  من  با   للبيیانن  االتالي: في  االدوواائر  ااالنتخابيیة  لعوااصم  االواليیاتت  ذذااتت   -أأ االمقاعد  في  االلواائح  االمترشحة٬،  ططبقا
ثالثة  مقاعد٬،  في  االدوواائر  ااالنتخابيیة  ذذااتت  اال -مرشح  من  كال  االجنسيین.بب   االمقعديین٬،  يیجب  أأنن  تشتمل  االلواائح  على  

في  االدوواائر  ااالنتخابيیة  ذذااتت   -في  االمرتبة  ااألوولى  أأوو  االثانيیة.جج يیجب  أأنن  تشتمل  االلواائح  على  ااألقل  على  مرشحة  
  أأيي   يیجب  أأنن  تشتمل  كل  الئحة  على  عددد   (مقعداا٬، ٢۲٥  االمقاعد  ااألكثر  من  ثالثة  (نوااكشوطط)  ووااللواائح  االوططنيیة:

  ووبالتناووبب)   االجنسيین   من   م متساوو   ااالنتخابيیة  ووبخصوصص  اانتخاباتت   نوااقشوطط   لدوواائر   ووبالنسبة   االشيیوخخ جلس
 .االلواائح  االمرشحة  يیجب  أأنن  تتضمن  على  مرشحة  ووااحدةة  على  ااألقل  في  صدااررةة  االالئحة االثالثث٬،  فإنن  
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بالنسبة  االى  ااالتفاقيیاتت  االدووليیة:  :رراابعا  

هھھھي:  االمغربب,   يیةددوولة  عرب ٢۲٠۰صاددقت  على  ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  ااشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرااةة  (  االسيیدااوو)      
  االقمر,     االيیمن,جزرر   االكويیت,   االسعودديیة,االعرااقق,   االعربيیة   االمملكة   ااالررددنن,   لبنانن,   ليیبيیا,مصر,   تونس, االجزاائر,
  فلسطيین(صدوورر     عمانن,قطر,   سلطنة   سورريیا,   االبحريین,      االمتحدةة,جيیبوتي,مملكة   االعربيیة   ااالماررااتت مورريیتانيیا,

 مرسومم  ررئاسي  بالمواافقة  على  ااالتفاقيیة).

 ,  ووقد  اانحسرتت  االتحفظاتت  على  ااالتفاقيیة  في  االمواادد  االتاليیة:قيیة  لل  االعربيیة  تحفظت  على  مواادد  من  ااالتفاوومعظم  االدوو

-      ررقم   االجزاائر,  ٢۲االماددةة   االعرااقق,   عليیهھا:   تحفظت   االعربيیة   وواالتشريیعاتت   االدساتيیر   في   االتميیيیز   بحظر :ووتتعلق
 سورريیا,  مصر,  االبحريین

-      ررقم   ووتحفظت  ع٩۹االماددةة   االجنسيیة   بقواانيین   ووتتعلق   االب:   االسعودديیة,   لبنانن,سورريیا,   عمانن,  ليیهھا:   سلطنة حريین,
 مم.٢۲٠۰٠۰٦عامم   ٩۹االكويیت.  ووقد  سحبت  االجزاائر  تحفظاتهھا  على    االماددةة  

-      ررقم    ١۱٥االماددةة   ووقد  أأووتتعلق  بالمساووااةة   سلطنةعمانن,   سورريیا,   االبحريین,   االقانونن  ووتحفظت  عليیهھا:ااالررددنن, مامم
 .١۱٥ددةة  من  االما ٤مم.  االتحفظ  على  االبند  ٢۲٠۰٠۰٩۹ررفعت  ااالررددنن  عامم  

 غلب  االدوولل  االعربيیة  تحفظت  عليیهھا)أأ( ووتتعلق  بالتحكيیم  بيین  االدوولل ٢۲٩۹االماددةة   -

  أأوو   يیتعاررضض  مع   بما   ااالتفاقيیة   بنودد   جميیع   على   عاما   تحفظا   وومورريیتانيیا   االسعودديیة   االعربيیة   االمملكة حكامم  أأبدتت
 االشريیعة  ااالسالميیة.

 

:االنقطة  االثانيیة:  من  االناحيیة  االتطبيیقيیة  

ترتيی�ب  مش�ارركة  االم�رأأةة  ف�ي  االبرلم�انن  عل�ى  مس�توى  اال�دوولل  االعربيی�ة  ٬،  ووح�ازتت   في  ص�دااررةة جزاائرااحتلت    اال

٬،  ٢۲٠۰١۱٢۲الجزاائر  ف�ي  في  آخر  اانتخاباتت  تش�ريیعيیة  ب�%  ٣۳١۱٫٦حصة  االنساء  لوحدهھھھا  من  االبرلمانن  االجزاائريي  

في  االمرتبة  االثانيیة  عربيیا  على  مستوى  االمش�ارركة  االنيیابيی�ة  تح�ت  قب�ة  االبرلم�انن  ووذل�ك  بتمثيی�ل  ووجاءتت    تونس  

ووبذلك  فإنن  أأكثر  م�ن  ررب�ع  االن�واابب  م�ن   ٢۲٠۰١۱١۱في  االمجلس  االتأسيیسي  االتونسي  في  اانتخاباتت  %  ٢۲٦٫٧۷بنحو  

بمشارركة  فاقت  رربع  أأعضاء  مجلس  االنواابب  االعرااقي  ووبلغت  حصة   رتبة  االثالثة  عربيیا  أأتت  للعرااققاالنساء.  االم

رتب�ة  ف�ي  االم ٬،  ووحل�ت  االس�ودداانن٢۲٠۰١۱٠۰ي  اانتخاب�اتت  ف�%  ٢۲٥٫٢۲االنساء  ف�ي  االبرلم�انن  االعرااق�ي  ااألخيی�ر  بنح�و  

االراابعة  عربيیا  بنسبة  تمثيی�ل  متقدم�ة  ف�ي  االبرلم�انن  االس�وددااني  ووذل�ك  بنس�بة  مش�ارركة  قاررب�ت  عل�ى  ررب�ع  ن�واابب  

٬،  ووأأت���ت  ٢۲٠۰٠۰٦ف���ي  االبرلم���انن  اال���ذيي  أأت���ى  بع���د  آخ���ر  اانتخاب���اتت  %  ٢۲٤٫٦يي  بنس���بة  أأاالبرلم���انن  االس���وددااني  
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قف��زتت  نس��بة  ف�ي  االمئ��ة  ووق��د   ٢۲٠۰االس�عودديیاتت  ف��ي  االمرتب��ة  االساددس��ة  بنس��بة  تمثيی�ل  ف��ي  مجل��س  االش��وررى  بنح��و  

  ١۱٦٥  .٢۲٠۰١۱٣۳اام��رأأةة  ف��ي  مجل��س   ٣۳٠۰مش��ارركة  االس��عودديیاتت  بمجل��س  االش��وررى  بع��د  تعيی��يین  االمل��ك  االس��عودديي  

ف��ي  %  ١۱٧۷٫٥ف��ي  االمرتب��ة  االس��ابعة  عربيی��ا  بنس��بة  تمثيی��ل  بلغ��ت   ووج��اءتت    ددوول��ة  ااالم��اررااتت  االعربيی��ة  االمتح��دةة  

بنس�بة  مش�ارركة   االمرتبة  االثامنة  عربيیا  االمغ�ربب ٬،  ووحلت  في٢۲٠۰١۱١۱االمجلس  االوططني  ااالتحادديي  في  اانتخاباتت  

ف�ي  االترتيی�ب  مقاررن�ة  م�ع  ض�عف   ٬،  ووتق�دمت  ليیبيی�ا٢۲٠۰١۱١۱غرب�ي  ف�ي  اانتخاب�اتت  ف�ي  االبرلم�انن  االم% ١۱٧۷بلغت  

 معم�ر  االق�ذاافي  ووب�ذلك  حل�ت  ليیبيی�ا االرااح�ل ن  سابقا  في  االحيیاةة  االسيیاس�يیة  فت�رةة    حك�م  اال�رئيیس    االليیب�يمشارركتهھ

االتأسيیس�ي  االليیب�ي  ف�ي  اانتخاب�اتت   في  االمجل�س  اال�وططني % ١۱٦٫٥على  االمرتبة  االتاسعة  عربيیا  بنسبة  مشارركة  

٢۲٠۰١۱٢۲.  

٬،  ٢۲٠۰٠۰٦ء  االمجل��س  االتش��ريیعي  م��ن  ع��ددد  أأعض��ا%  ١۱٣۳ف��ي  االمرتب��ة  االعاش��رةة  عربيی��ا  بنح��و   ووأأت��ت  فلس��طيین

د  ف�ي  االبرلم�انن  االس�ورريي  بع�%  ١۱٢۲ف�ي  االمرتب�ة  االحادديی�ة  عش�رةة  عربيی�ا  بنس�بة  تمثيی�ل  بلغ�ت   ووجاءتت  س�ورريیا

في  مماررسة  ربيیا  في  ترتيیب  االنساء  ااألكثر  حظا  في  االمرتبة  االثانيیة  عشرةة  ع٬،  ووأأتت  ااألررددنن  ٢۲٠۰١۱٢۲اانتخاباتت  

    .٢۲٠۰١۱٣۳من  مقاعد  مجلس  االنواابب  في   % في   ١۱٢۲االسيیاسة  مع  حصدهھھھن  

 

االبحريین�ي   ف�ي  االبرلم�انن%  ١۱٠۰في  االمرتبة  االثالثة  عشرةة  عربيیا  بنسبة  تمثيیل  بنحو   ووجاءتت  مملكة    االبحريین

بيیا  في  نسبة  حظ  االمرأأةة  ف�ي  االعم�ل  في  االمرتبة  االراابعة  عشرةة  عر٬،  ووااتت    ددوولة  االكويیت  ٢۲٠۰١۱٠۰في  اانتخاباتت  

االمرتب�ة  االخامس�ة  عش�رةة  عربيی�ا   ٬،  ووااحت�ل  لبن�انن  ٢۲٠۰١۱٢۲اانتخاب�اتت  في  مجلس  ااألمة  في  % ٦االسيیاسي  بنسبة  

 .٢۲٠۰٠۰٩۹باتت  اخاانت% ٣۳٫١۱بنسبة  تمثيیل  في  االبرلمانن  االلبناني  بلغت  

  

 ٣۳نح��و   ف��ي  االمرتب��ة  االساددس��ة  عش��رةة  عربيی��ا  بنس��بة  مش��ارركة  ف��ي  االبرلم��انن  بلغ��ت االقم��رج��زرر   ووااحتل��ت  

االقائم��ة  ووذذل��ك  بانحص��ارر  مش��ارركة  االم��رأأةة   فت��أخر  ت��رتيیبهھن  اال��ى  ااخ��رم��ا  االمص��ريیاتت  أأ٬،  ٢۲٠۰٠۰٩۹بانتخاب��اتت  %

نن  نس�بة  ااإلن�اث  ف�ي  أأاالمصريیة  على  االرغم  من  ااررتفاع  نسبة  تمثيیل  االنساء  ف�ي  االق�واائم  ااالنتخابيی�ة  م�ع  ااعتب�ارر  

    .%٤٨۸٫٩۹حصائيیاتت  ررسميیة  بنسبة  إإمصر  قارربت  نسبة  االذكورر  في  آآخر  

  

اءتت  االمصريیاتت  في  االمرتبة  االسابعة  عشرةة  عربيیا  في  نسبة  االمشارركة  بالبرلمانن  ووذذلك  بنسبة  تمثيیل  ووبذلك  ج

                                                           
 م.٢٠١٣ايلول  ٥, جريدة الرأي الكويتية, العربيات أكثر حباً للسياسة من األمريكيات والربيطانيات والفرنسياتراجع عماد املرزوقي, دراسة  بعنوان  ١٦٥
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ف�ي  % ١۱٫٢۲ف�ي  االمرتب�ة  االثامن�ة  عش�رةة  بنس�بة   ٬،  ووحل�ت  س�لطنة  عم�انن٢۲٠۰١۱١۱%في  اانتخاباتت   ٢۲بلغت  نحو  

لنس�اء  فحلت  في  االمرتبة  االتاسعة  عشرةة  عربيیا  ف�ي  ترتيی�ب  اا ما  االيیمنأأ٬،  ٢۲٠۰١۱١۱ىى  في  اانتخاباتت  مجلس  االشورر

 .٢۲٠۰٠۰٣۳ف���ي  آخ���ر  اانتخب���اتت  % ٠۰٫٣۳ااألكث���ر  حظ���ا  ف���ي  االسيیاس���ة  بنس���بة  تمثيی���ل  ف���ي  االبرلم���انن  بلغ���ت  نح���و  

 

 ١۱٦إإلى   ٢۲٠۰٠۰٧۷وو ٢۲٠۰٠۰٢۲في  اانتخاباتت  % ١۱٠۰نسبة  االنساء  االبرلمانيیاتت  ااررتفعت  من  نن  أألى  إإشاررةة    ووتجدرر  ااإل

  االتي  شهھدتهھا  ددوولل  عربيیة  كثيیرةة.» خاللل  ااالنتخاباتت  ااألخيیرةة%  

    

ع  تمثيی�ل  االعربيی�اتت  ف�ي  قب�ة  االبرلم�انن  ددالل�ة  عل�ى  تحس�ن  ف�رص  ووص�ولل  االم�رأأةة  اال�ى  نن  ااررتفاأأوومن  االمالحظ  

نن  كانت  نساء  كثيیرااتت  مقصايیاتت  عنه  ألسباب  مختلفة٬،  يیذكر  اانن  أأكثر  االنس�اء  حظ�ا  ب�يین  أأاالعمل  االسيیاسي  بعد  

في  االوصولل  االى  االعمل  االسيیاسي  هن  االجزاائريیاتت  وواالتونس�يیاتت  م�ع  تقهھق�ر  مش�ارركة  االم�رأأةة   ٢۲٠۰١۱٣۳وو ٢۲٠۰١۱٢۲

ال  من  وويیرجع  االسبب  في  ذذلك  االى  تطبيیق  كاالتي  بقيیت  في  نسبة  ضئيیلة  جداا  مع  نظراائهھن  االعربيیاتت.االمصريیة  

خ�ذ  ب�ه  مص�ر  ف�ي  أم�ر  اال�ذيي  ل�م  تفي  االتمثيیل  االنيی�ابي  ااأل (  االكوتا  ) االنسائيیة االجزاائر  ووتونس    نظامم  االحصص

 .مم٢۲٠۰١۱١۱لعامم   ااالنتخاباتت    االتشريیعيیة  ااالخيیرةة

    ةة  في  االبرلماننأأاالدوولة  االعربيیة  من  حيیث  نسبة  مشارركة  االمر)      يیوضح  ترتيیب      ١۱٩۹جدوولل          ررقم  (    

 نسبة  مشارركة  االمرااةة  في تارريیخ  ااالنتخاباتت

 االبرلمانن

 االترتيیب االدوولة

٢۲٠۰١۱٢۲اانتخاباتت  

٢۲٠۰١۱١۱تتااانتخاب  

 ٢۲٠۰١۱٠۰تتااانتخاب����
      

٢۲٠۰١۱٠۰اتتاانتخاب  

عض�����اء  أأتعيی����يین  
مجلس  االش�وررىى  (

)٢۲٠۰١۱٣۳االسعودديي  

٢۲٠۰١۱١۱اانتخاباتت  

٣۳١۱٫٧۷ %  

٢۲٧۷،٬٦%  

٢۲٥،٬٢۲%  

٢۲٤٫٦%  

٢۲٢۲،٬١۱%  

٢۲٠۰%  

١۱٧۷،٬٥%  

 االجزاائر

 تو  نس

 االعرااقق

نناالسودداا  

 مورريیتانيیا

 االسعودديیة

 ااالماررااتت

١۱ 

٢۲ 

٣۳ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧۷ 
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٢۲٠۰١۱١۱تتااانتخاب  

٢۲٠۰١۱٢۲تتااانتخاب  

٢۲٠۰١۱٢۲خابتاانت  

٢۲٠۰١۱٢۲تتااانتخاب  

٢۲٠۰١۱٠۰تتااانتخاب  

٢۲٠۰١۱٢۲تتااانتخاب  

٢۲٠۰٠۰٩۹اانتخاباتت  

 

٢۲٠۰٠۰٩۹تتااانتخاب  

 

٢۲٠۰١۱١۱تتااانتخاب  

مجلس  االش�وررى  (
)االعماني  

٢۲٠۰١۱١۱تتااانتخاب  

٢۲٠۰٠۰٣۳تتااانتخاب  

 

١۱٧۷%  

١۱٦،٬٥%  

١۱٢۲%  

١۱٠۰،٬٨۸%  

١۱٠۰%  

٦%  

٣۳،٬١۱%  

٣۳%  

٢۲%  

١۱،٬٢۲%  

٠۰،٬٣۳%  

 

 

 االمغربب

 ليیبيیا

 سورريیا

 ااالررددنن

 االبحريین

 االكويیت

 لبنانن

 جزرر  االقمر

 مصر

 سلطنة  عمانن

 

 االيیمن

 

 

٨۸ 

٩۹ 

١۱٠۰ 

١۱١۱ 

١۱٢۲ 

١۱٣۳ 

١۱٤ 

١۱٥ 

١۱٦ 

١۱٧۷ 

١۱٨۸ 
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وااتت  نسبة  االمقاعد  االتي  تشغلهھا  االنساء  في  االبرلماناتت    االعربيیة    (%)  خاللل  االس�ن)  يیوضح  ٢۲٠۰جدوولل  ررقم  (    

 مم)٢۲٠۰١۱٤-٢۲٠۰١۱٠۰االخمس  االماضيیة  (

 

 

 

 ٢۲٠۰١۱٤ ٢۲٠۰١۱٣۳ ٢۲٠۰١۱٢۲ ٢۲٠۰١۱١۱ ٢۲٠۰١۱٠۰ لبلداا

 ١۱٢۲ ١۱٢۲ ١۱١۱ ١۱١۱ ١۱١۱ ااألررددنن

 ١۱٨۸ ١۱٨۸ ١۱٨۸ ١۱٨۸ ٢۲٣۳ ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة

 ٨۸ ١۱٠۰ ١۱٠۰ ١۱٠۰ ٣۳ االبحريین

 ٣۳٢۲ ٣۳٢۲ ٣۳٢۲ ٨۸ ٨۸ االجزاائر

 ١۱٢۲ ١۱٢۲ ١۱٢۲ ١۱٢۲ ١۱٢۲ يیة  االسورريیةاالجمهھورريیة  االعرب

 ٢۲٤ ٢۲٥ ٢۲٥ ٢۲٥ ٢۲٦ االسودداانن

 ١۱٤ ١۱٤ ١۱٤ ٧۷ ٧۷ االصومالل

 ٢۲٥ ٢۲٥ ٢۲٥ ٢۲٥ ٢۲٥ عرااققاال

 ٢۲ ٦ ٦ ٨۸ ٨۸ االكويیت

 ١۱٧۷ ١۱٧۷ ١۱٧۷ ١۱٧۷ ١۱١۱ االمغربب

 ٢۲٠۰ ٢۲٠۰ ٠۰ ٠۰ ٠۰ لكة  االعربيیة  االسعودديیةاالمم

 ٣۳١۱ ٢۲٧۷ ٢۲٧۷ ٢۲٧۷ ٢۲٨۸ تونس

 ٢۲ ٢۲ ١۱٣۳ جمهھورريیة  مصر  االعربيیة
  

 ١۱ ١۱ ١۱ ١۱ ٠۰ عمانن

 ٣۳ ٣۳ ٣۳ ٣۳ ٣۳ لبنانن

 ٨۸ ليیبيیا
 

١۱٧۷ ١۱٧۷ ١۱ 

 ٢۲٥    ٢۲٢۲ ٢۲٢۲ ٢۲٢۲ ٢۲٢۲ مورريیتانيیا
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ةة    االعربيیة  :أأمعوقاتت  االتمكيین  االسيیاسي  للمر  

أأنن قضيیة تمكيین االمرأأةة سيیاسيیاً ووتعزيیز مشارركتهھا االفعالة في االعمل االسيیاسي ماززاالت حديیثة االعهھد في مجتمعاتنا 
سيیاسيیة  تعتبر  مؤشر  وومقيیاسس  االعربيیة  مقاررنة  بالمجتمعاتت  ااألخرىى  فبالرغم  من  أأنن  مشارركة  االمرأأةة  في  االحيیاةة  اال

على  تقدمم  ووتحضر  االمجتمع  ٬،  ال  تزاالل  مشارركة  االمرأأةة  في  االحيیاةة  االعامة  في  مجتمعاتنا  أأقل  من  االمجتمعاتت  االغربيیة  
  ووااستقالليیتهھا     حققت  بعض  ااإلنجاززااتت  االتي  تتعلق  بعمهھا   ووبالرغم  من  أأنن  االمرأأةة ووبعض  االمجتمعاتت  االشرقيیة  ٬،

ةة  االمجتمع  إإليیهھا  بعدما  أأثبتت  تفوقهھا  في  االكثيیر  من  ااألعمالل  ووأأخذتت  تتزاايید  ووثقتهھا بنفسهھا٬، ووغيیرتت نسبيیاً من نظر
مشارركتهھا  االسيیاسيیة  االنيیابيیة  وواالوززاارريیة  ووفي  االمناصب  االقيیادديیة  ووعلى  مقاعد  منظماتت  االمجتمع  االمدني٬،  ووإإنن  كانت  

سيیاسيیا٬ً،  االعربيیة االمرأأةة تمكيین االمعوقاتت  االتي  توااجهھ إإال  أأنهھ  ما  ززاالل  هھھھناكك  االعديید  من    , بنسب  أأقل  من  االمأمولل
    يیلي: وومن  أأبرزز  هھھھذهه  االمعوقاتت  ما

 
االمعووقاتت  ااالجتماعيیة    وواالثقافيیة:  :أأووال  

  االمؤسساتت  يیعتبر   من   بمساندةة   ااألبويیة   االسلطة   بهھيیمنة   تقليیديي  يیتميیز   بناء      عامم   بشكل   االعربي   ااالجتماعي االبناء
ديیة  للنوعع  ااالجتماعي.    عززز  ااألددوواارر  االتقليیسريیة  وواالديینيیة  ووااالقتصادديیة  وواالتعليیميیة  وواالسيیاسيیة  االتي  تااالجتماعيیة  ااأل

  االرغ   هھھھذهه  فعلى   تزاالل   ال   وواالقبيیلة)٬،   كاألسرةة )     االتقليیديیة   االوحدااتت   ووظظائف   على   ططرأأتت   االتي   االتغيیرااتت   من م
 االوحدااتت تلعب ددووررااُ مركزيیاً في حسم كثيیر من مظاهھھھر االمشارركة االسيیاسيیة لصالح االرجالل ووتهھميیش ددوورر االنساء

فتفتقر  االنساء  إإلى  االدعم  االمالي  وواالمعنويي  في  حمالتهھا  ااالنتخابيیة  ووعدمم  توفر  ددعم  من    .ووتعزيیز  االعقليیة  االذكورريیة  
 ١۱٦٦االقيیاددااتت  االسيیاسيیة  غيیر  االرسميیة  وومحدوودديیة  حركتهھا  ددااخل  االمجتمع.

                                                           
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, اجمللد  راجع صابر بلول,حبث بعنوان  التمكني السياسي للمرأة بني القرارات والتوجهات  الدولية والواقع, جملة جامعة ١٦٦
  م.٢٠٠٩, العدد الثاين, ٢٥

 م.  ٢٠١١راجع أيضا باشطح فوزية, املرأة السعودية بني الفقهي واالجتماعي, دار مدارك, 
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     تأأكما   ثقافة   االسائدةة   االعربيیة   نن  االثقافة   على  منظومة   تعتمد   ترسم  صوررةة  قليیديیة  وومحافظة٬،   ووعاددااتت  ووتقاليید قيیم
  ع   للمرأأةة   االمعتقدااتت  نمطيیة   ووتحددد   ااالجتماعيیة   ما ن  ططريیق  االتنشئة   مناسب  ووغيیر  مناسب  أل االثقافيیة ددوواارر  هھھھو
  وو  االشأنن  االرجالل  وواالنساء.   بيین  االشأنن  االعامم   على  االتفرقة   في  االمجتمع  االعربي  عموما   االسائدةة حيیث  تعمل  االثقافة

االمناسب  للرجالل  هھھھو  توليیهھم  نساء  هھھھو  ااهھھھتمامهھا  ووررعايیتهھا  ألططفالهھا  ووززووجهھا  ووأأسرتهھا  ووكذلك  فالمناسب  لل االخاصص  
 نظرهه  سلبيیة  نحو  عمل  االمرأأةة  في  االسيیاسة. ريیعيیة  كما  تتضمن  االثقافة  االعربيیةللمناصب  وواالمرااكز  االسيیاسيیة  وواالتش

فعلى  سبيیل  االمثالل  تركز  االكتب  االمدررسيیة  في  االسودداانن  ,  على  أأنن  االمرأأةة  هھھھي  االكائن  ااألضعف,  ووتبرزز  أأنن  مهھامهھا  
.  ووإإذذاا  كانت  نسبة  االقيید  في    جدااوولل  ااالنتخاباتت  في  بعض  االدوولل  االعربيیة  تنحصر  في  االعمل  ددااخل  منزلهھا  فحسب  

لق  االحرصص  طال  أأنهھا  ليیست  من  منطلق  االحرصص  على  مشارركة  االنساء  ,  إإنما  من  منإإأأعلى  من  نسبة  قيید  االرجالل  ,  
ة  أأوو  ,  وواالتي  تمثل    كتلة  اانتخابيیة  في  تدعيیم  مرشح  تم  ااختيیاررهه  من  قبل  االعائلصوااتت  االنسائيیة  ااأل ااستغاللل   على

 االقبيیلة  ضد  مرشح  آآخر.
  

  االمعوقاتت  االسيیاسيیة:  :ثانيیا

  وو   االمعوقاتت  االسيیاسيیة   أأتتعددد   االسيیاسيیةهھھھمهھا   االمرأأةة   لمشارركة   االوااضحة   تهھتم   غيیابب  ااآلليیاتت  وواالبراامج حيیث  لم
  للمر   االسيیاسيیة   بوضع  االمطالبة  بتحسيین  االوضعيیة ةة  أأاالتنظيیماتت  االنسائيیة  وومنظماتت  االمجتمع  االمدني  بشكل  عامم٬،

أأوولويیاتهھا٬،  باإلضافة  إإلي  االمخاووفف  من  االعنف٬،  وواالذيي  يیعتبر  أأحد  معوقاتت  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة٬،   الئحة على
  في  االحيیاةة     إإلي  تجنب  االمشارركة   االنساء   االعقباتت  وواالتي  تدفع   أأهھھھم   كأحد   ااالنتخابيیة   في  االموااسم   االبلطجة ووتظهھر

 .االسيیاسيیة  سوااء  كانت  ناخبة  أأوو  مرشحة

  غيیابب  ااإل وو   االسيیايیتضح  جليیا   االمرررااددةة   لتمكيین   على  االرغمأأسيیة    ةة   ااتباعع في  عدةة   )االكوتااالحصص  ( نظامممن
ففي  معظم   )ةةأأجل  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأالضرووررةة  من  بلم  يیكن  (ددووررااتت  اانتخابيیة  في  االعديید  من  االدوولل  االعربيیة  

راامهھ  جل  تدعيیم  شرعيیة  االنظامم  باحتأأالعتباررااتت  سيیاسيیة  سوااءاا  من   )االكوتا االحصص  ( االحاالتت  تم  تطبيیق  نظامم
جل  تمكيین  حزبب  سيیاسي  معيین  عاددةة  ما  يیكونن  هھھھو  االحزبب  االحاكم  ففي  مصر  أأوو  من  أأاالموااثيیق  وواالمعاهھھھدااتت  االدووليیة  

  ااألحزاابب     قواائم      من  أأسماء  لعناصر  نسائيیة  باستثناء  االحزبب  االوططني  االديیموقرااططي  االذيي  شملت   خلت  معظم
نظامم  االفردديي٬،  ووااحتل   لقواائم  االنسبيیة  إإلىخابي  من  نظامم  ااووتم  تغيیيیر  االنظامم  ااالنتمم,  ١۱٩۹٩۹٥سيیدااتت  عامم   ٧۷قواائمهھ  
في  ررؤؤيیتهھ  بضرووررةة  إإخرااطط  االمرأأةة  في  االعمل  االسيیاسي  ااألمر  االذيي   االوططني  االديیمقرااططي  االمرتبة  ااألوولىاالحزبب  

كما  تم  تهھميیش  جميیع  قواائم  .إإتضح  من  خاللل  االتعداادد  االمتزاايید  من  االنساء  االتي  تم  ترشحهھن  علي  قواائمهھ  ااالنتخابيیة
  ااإل )     االمصريیة   للمرااالحزاابب      ووااليیسارريیة)   وواالليیبرااليیة   شهھدتهھا  أأسالميیة   االتي   ااالنتخاباتت   خاللل   ااستثناء   بال ةة

 االسنوااتت  ااالخيیرةة  بعد  االثوررةة.

االفائزةة في ااالنتخاباتت٬، وواالتي ططالما أأقّرتت بأنّن مبدأأ االتناصف ” فحركة  ندااء  تونسمر  ذذااتهھ  في  تونس  يینطبق  ااأل وو
هھا في كل مرااحل بناء االّدوولة االتونسيیة ووإإنجاحح ااالنتقالل سيیدعم حضورر االمرأأةة في سلطة االقراارر٬، وويیثّمن مشارركت

قائمة  لم  ترأأسس  االمرأأةة  فيیهھا   ٣۳٣۳االديیمقرااططي٬،لم  تحقق  هھھھذاا  االمبدأأ  في  ررؤؤساء  قائماتهھا  االتي  أأعلنت  عنهھا٬،  فمن  جملة  
 سوىى  قائمتيین.
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ئاسة  نسوةة  في  رر ٤االذيي  ااعتبر  نفسهھ  ضامنا  لحقوقق  االنساء٬،  لم  يیرشح  من  جهھتهھ  سوىى     نن  حزبب  االنهھضةأأكما  
بأنّن االعقليیة االسائدةة في االمجتمع االتونسي  وولطالما  بررر  االسيیاسيیونن  ذذلك   قائمة  أأعلنت  عنهھا. ٣۳٠۰قائماتهھا  من  جملة  

 ترفض ترشح االمرأأةة في االمناصب االسيیاسيیة ووهھھھو ما سيیضيیّع عليیهھم أأصوااتت االناخبيین.

  ااأل   فمعظم   االعربي   االعالم   في   االسيیاسيیة   حزاابب   في   ووإإمكانيیاتهھا   االمرأأةة   ددوورر   االمفهھومم  التقدرر   ووتتبنى   االعامم االعمل
 االخاططىء  للمشارركة  االسيیاسيیة  االتي  التتعدىى  اامرأأةة  هھھھنا  وواامرأأةة  هھھھناكك.

وويیتضح  موقف  ااألحزاابب  ليیس  فقط  من  خاللل  االتمثيیل  في  االهھيیئاتت  االعليیا  أأوو  االترشيیح  لالنتخاباتت  فحسب  ,  بل    من  
ت  ااألحزاابب  بتكويین  لجانن  للمرأأةة  على  االمستوىى  االقاعديي  من  حيیث  تكويین  االكاددرر  االحزبي  االنسائي  سيیاسيیا  فقد  ااكتف

 ووكانن  االهھدفف  االمعلن  منهھا  هھھھو  تفعيیل  االعضويیة  االنسائيیة.

 

وو  تجدرر  ااإلشاررةة  إإلى  أأنن  االمناخخ  ااالنتخابي  يیلعب    ددوورراا  سلبيیا  على  مشارركة  االرجالل  وواالنساء  على  حد  سوااء,  حيیث  
االنساء  عن  االمشارركة  ففي  ,  ما  أأددىى  إإلى  إإحجامم  تسيیطر  آآليیاتت  االعنف  وواالفسادد  وو  سالحح  االمالل  على  االمناخخ  االسيیاسي  

االجزاائر  التشارركك  االنساء    خوفا  من  بعض  االجماعاتت  ااإلسالميیة  االمتطرفة,  ووكذلك  االحالل  في  لبنانن  حيیث  تحجم  
 ١۱٦٧۷االنساء  عن  االمشارركة  خوفا  من  االعنف  االمتباددلل  بيین  االفصائل  االمختلفة.

  االمعوقاتت  االتشريیعيیة  وواالقانونيیة:  :ثالثا

د  من  االمعوقاتت  االتشريیعيیة  وواالقانونيیة  فعلى  سبيیل  االمثالل  لم  تاخذ  االعديید  من  ةة  االعربيیة  بشكل  عامم  االعديیأأتوااجهھ  االمر
ةة  في  االمجالس  االتشريیعيیة  ووهھھھذاا  ما  اانعكس  سلبا  على  نسب  تمثيیل  االمرااةة  أأاالدوولل  االعربيیة  بنظامم  االكوتا  لتمثيیل  االمر

  نسب  تمثيیل  االمر   في  اانتخاباتت  أأفي  بعض  االدوولل  االعربيیة    وومن  بيینهھا  مصر  االتي  جاءتت  فيیهھا   مخيیبة  ٢۲٠۰١۱١۱ةة مم.
 لالمالل  على  عكس  من  االحالة  االتونسيیة  وواالجزاائريیة  كما  سبق  ووبيینا.

     االتمثيیل  االنسبي  فيأأكما   نظامم   ااعتمادد    بعض نن  عدمم   االعربيیة  عموما   ااالنتخابيیة لى  تدني  مستوىى  إإددىى  أأااالنظمة
 ١۱٦٨۸ةة  في  االمجالس  االتشريیعيیة  وواالمحليیة.أأتمثيیل  االمر

صالحاتت  ددستورريیة  إب الجزاائر  ووتونس    وواالكويیت  وواالسعودديیة  ك ووبالرغم  من  ذذلك  قامت  االعديید  من  االدوولل  االعربيیة
ززااددتت  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  بشكل  ملحوظظ٬،  حيیث  تم  اانتخابهھا  لمناصب  تشريیعيیة  ووتولت  ووتشريیعيیة  ووااسعة  
 .مناصب  تنفيیذيیة  

رأأةة  عامال  سيیاسيیا  أأخراا  يیعيیق  مسارر  عمليیة  تحقيیق  االمساووااةة  بيین  االم يیعتبر ةة  أأنن  غيیابب  ااألمن  االشخصي  للمرأأكما  
  االخلل  في  االبلداانن  االعربيیة  سيیضعف  من  فرصص  مشارركة  االمرأأةة  في  أأوواالرجل٬،  على  ااعتبارر   نن  ااستمراارر  مثل  هھھھذاا

  االعربيیة     للمرأأةة   االشخصي   فاألمن   إإذذنن٬،   خاصص.   بشكل   االسيیاسيیة   وواالمشارركة   عامم   بشكل   االبشريیة   االتنميیة عمليیة

                                                           
 راجع إميان بيربس,  ورقة بعنوان املشاركة السياسية للمرأة يف الوطن العريب, مجعية هنوض وتنمية املرأة. ١٦٧

, املرأة املصرية وصنع القرار , ورشة عملىف ظل التغريات اجملتمعية والسياسية,التحديات والفرص املتاحة ملشاركة املرأة ىف صنع القرار   اجع يسرى العزباوىر  ١٦٨
 م.٢٠١٢سبتمرب  ٢٧ – ٢٦ يف, املركز العريب الستقالل القضاء واحملاماة,لقاهرة ا
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رااتت  جوهھھھريیة  في  االسيیاساتت  االعامة  للدوولل  ٬،  تغيیيی٢۲٠۰٠۰٩۹يیتطلب٬،  ووفق  منظورر  تقريیر  االتنميیة  ااإلنسانيیة  االعربيیة  للعامم  
االعربيیة٬،  السيیما  ما  يیتعلق  بقواانيین  االزووااجج  وواالطالقق٬،  وومنع  االعنف  ضد  االمرأأةة٬،  ووااألحواالل  االشخصيیة.  وولقد  قامت  
بعض  االدوولل  االعربيیة  بالفعل  بتعديیل  سيیاساتهھا  االعامة  بما  يیتمشى  وومتطلباتت  أأهھھھداافف  ااأللفيیة٬،  حيیث  يیالحظ  في  هھھھذاا  

٬،  ووبالتالي  قامت  االحكومة  ٢۲٠۰٠۰٤غربي  قد  صاددقق  بالفعل  على  مدوونة  ااألسرةة  االمعدلة  عامم  االسيیاقق  إإنن  االبرلمانن  االم
 .٢۲٠۰٠۰٨۸االمغربيیة  بسحب  كل  تحفظاتهھا  على  ااتفاقيیة  االسيیدااوو  عامم  

 
  :ةة  ذذااتهھاأأاالمعوقاتت  االمتعلقة  بالمر  :رراابعا

 
قتناعع  االمرأأةة  بدووررهھھھا  إإووضعف  ووعي  االنساء  بحقوقهھن  االسيیاسيیة٬،  ووعدمم  فاعع نسبة ااألميیّة لديي االنساء٬، لقد  ساعد  ااررت
  على   االتصويیتيیة   ووقدررتهھا   لقوتهھا   إإددررااكهھا   عدمم   في   بقدررااتهھا   االمرأأةة   إإيیمانن   ووعدمم   بفاعليیة٬،   االسيیاسيیة االمشارركة

  ثقتهھا     عدمم   اانعكس  علي   بنفسهھا   ثقتهھا   عدمم   أأنن   كما   االعامة٬،   االحيیاةة   توجيیهھ   في   االفعالة   االمساهھھھمة   علي ووقدررتهھا
مجردد  تابع  للرجل   االىلعامة٬،  ووهھھھكذاا  يینتهھي  ااألمر  بهھا  ي  ااالنتخاباتت  اابالعناصر  االنسائيیة  االالتي  يیتقدمن  للترشيیح  ف

  لخوضض  ااالنتخاباتت٬،     االمتطلباتت  االماليیة   علي  موااجهھة   االمرأأةة   قدررةة   إإلي  عدمم   باإلضافة   لهھا٬،هھھھذاا   يیحدددهه   ما تختارر
  .ووضعف  مشارركة  االمرأأةة  في  االسلطاتت  االتشريیعيیة  وواالقضائيیة  وواالتنفيیذيیة  في  االدوولة

 االتعبيیر  ووحريیة ووحريیة االمعلوماتت ااستقاء ووحريیة وواالسيیاسيیة االمدنيیة االحقوقق من بالكثيیراالمرأأةة  االعربيیة   إإنن  تمتع
 .مستوىى  تعليیمهھا  وواالفرصص  االمتاحة  لهھا  في  االتعليیم على يیتوقف ااألخرىى٬، االحقوقق من وواالكثيیر وواالترشيیح االتصويیت
مساوويي   أأجر على صوللوواالح االعمل ااختيیارر في وواالثقافيیة  مثل  االحق ووااالجتماعيیة ااالقتصادديیة االحقوقق ووكذلك  فإنن

  االعلمي بفواائد وواالتمتع للرجل   بطريیقة يیمكن ال االعالي٬، االتعليیم على وواالحصولل وواالتكنولوجي االتقدمم  مماررستهھا
 .االتعليیم من مستوىى على بعد  حصولل  االمرأأةة   إإال مجديیة

يیر,  وواالشعورر  بالذااتت  فالتعليیم  يیعد  أأحد  أأهھھھم  االمرتكزااتت  االرئيیسيیة  في  تمكيین  االمرأأةة,  وواامتالكهھا  االقوةة  ,  وواالقابليیة  للتأث
وواالمشارركة  ووااالختيیارر  االحر  باإلضافة  إإلى  معرفة  ذذااتهھا  ووإإمكانيیاتهھا  وواالشعورر  بإنسانيیتهھا  ,  ووهھھھو  من  االعواامل  االمهھمة  

 ١۱٦٩۹االتي  تزيید  من  ووعي  االمرإإةة  ووتحرررهھھھا  االفكريي.

 

 

 

 

                                                           
م   ٢٠١٣امرأة أعضاء يف جملس الشورى السعودي عام  ٣٠ة بأمهية تعليم املرأة  وعالقته باملشاركة السياسية فقد مت تعيني إميانا من اململكة العربية السعودي ١٦٩

 وفقا للمستوى  التعليمي فمعظم  الذين مت اختيارهن من محلة الدكتوراه . 
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االوظظائف    وواالدخولل  فيووصنع  االقراارر  مشارركة  االسيیاسيیة  عناصر  تمكيین  االمرأأةة  ااالساسيیة  كال  وومما  ال  شك  فيیهھ  أأنن
  في    االعامة   في  االتعليیم  يیجعل  فرصتهھا كلهھا  عناصر  يیتوقف  تحقيیقهھا  على  تعليیم  االمرأأةة  ووحرمانن  االمرأأةة  من  حقهھا

     ١۱٧۷٠۰االمشارركة  االسيیاسيیة  ووااالقتصادديیة  فائقة  االصعوبة,  بل  مستحيیلة.

  ووتجدرر  ااإل   لدىى  االبالغاتت  (سن  أألى  إإشاررةة   ااالميیة     ١۱٥نن  محو   بلغت  عامم   من  ااإلناثث  قد   فوقق)   فما   ٢۲٠۰٠۰٥عاما
%٬،  وولكنهھا  تقل  أأيیضا  عن  ٧۷٢۲٫٧۷%٬،  ووهھھھي  نسبة  ال  تقل  فقط  عن  االمعدلل  االعالمي  االذيي  بلغ  بدووررهه  ٥٩۹٫٤حواالي  

  إإلي     االنامي  االذيي  ووصل  في  نفس  االعامم   االمتحقق  على  مستوىى  االعالم   جنوبب  آآسيیا      %.٦٩۹٫٩۹االمعدلل فباستثناء
لكتابة  لدىى  االبالغاتت  في  االبلداانن  %)٬،  فإنن  معدلل  ااإللمامم  بالقرااءةة  وواا٥١۱٫٢۲%)٬،  ووأأفريیقيیا  جنوبب  االصحرااء  (٥١۱٫٢۲(

االعربيیة  يیقل  عما  تحقق  على  مستوىى  مناططق  االعالم  ااألخرىى  وواالعالم  ككل٬،  ااألمر  االذيي  يیعني  تأخر  االعالم  االعربي  
 في  هھھھذاا  االمجالل.

وو  بالرغم  من  تدني  محو  ااالميیة  لدىى  االبالغاتت  في  االعالم  االعربي  مقاررنة  بمناططق  االعالم  ااألخرىى٬،  إإال  إإنن  االمتتبع  
  معد   لتطورر   يیالحظ   االعربيیاتت   االنساء   من   االبالغاتت   لدىى   وواالكتابة   بالقرااءةة   ااإللمامم   من  أألل   عموما   ززااددتت   قد نهھا

  ٬،  ااألمر  االذيي  يیعني  تحقق  تقدمم  ملموسس  في  هھھھذاا  االمجالل.٢۲٠۰٠۰٥%  عامم  ٥٩۹٫٤إإلي    ٢۲٠۰٠۰٣۳%  عامم  ٥٣۳٫١۱

نن  أأعلى  أأحظة  ووأأما  لو  تتبعنا  تطورر  نسبة  محو  ااالميیة  لدىى  االبالغاتت  في  كل  ددوولة  عربيیة  على  حدةة٬،  ألمكننا  مال
%)٬،  ٨۸٧۷٫٨۸%)٬،  ووااإلماررااتت  (٨۸٨۸٫٦%)٬،  ووقطر  (٩۹١۱٫٠۰االمعدالتت  قد  تحقق  في  االدوولل  االخليیجيیة٬،  مثل  االكويیت  (

)     االيیمن   في   تحققت   قد   نسبة   أأددنى   (٣۳٤٫٧۷ووأأنن   وواالمغربب ،٬(%٣۳٩۹٫٦)     وومورريیتانيیا   وواالسودداانن  ٤٣۳٫٤%)٬، (%
  ة  االعامة.ةة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیأأيیجابيیا  على    مشارركة  االمرإإمر  االذيي  اانعكس  ااأل%)  ٥١۱٫٨۸(

تفاووتت  كبيیر  بيین  االمرأأةة  في  مجالل  محو  ااألميیة  في  االعالم  االعربي    إإال    أأنن    هھھھناكك  ووبالرغم  من  هھھھذاا  االتطورر  ااإليیجابي  
مهھني  تكونن  أأقل  كثيیراا  عن  معدلل  مساهھھھمتهھن  في  االتعليیم  وواالرجل  ,  إإذذ  أأنن  معدلل  مساهھھھمة  ااالناثث  في  االتعليیم  االفني  وواال

  ااألمر  االذيي  يینعكس  بصوررةة  سل   ااالقتصادديیة  وواالسيیاسيیة  عموما.  االثانويي  االعامم,   االحيیاةة   في  عدمم  ددخولل  االمرأأةة بيیة  
  باإلضافة  إإلى  االتفاووتت  االكبيیر  في  أأووضاعع  االتعليیم  في  االريیف    وواالمديینة    بيین  االمرأأةة  وواالرجل  فااللتحاقق

  إإلى  االعاددااتت  وواالتقاليید         يینطبق  على  ااإلناثث  أأكثر  من  االذكورر  نظراا يیكونن  أأقل  في  االريیف  عنهھ  في  االحضر,  ووهھھھذاا
بسبب  االزووااجج  االمبكر  وومسؤووليیتهھا  خرةة  في  االتعليیم  أقدااتت  ااالجتماعيیة  في  االريیف  وواالتي  تضع  للفتاةة  أأوولويیة  متوواالمعت

  ااألسريیة  االمتوقعة.

                                                           
ت  الدولية والواقع, جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, اجمللد راجع صابر بلول,حبث بعنوان  التمكني السياسي للمرأة بني القرارات والتوجها ١٧٠
 م. راجع أيضا إميان بيربس,  ورقة بعنوان املشاركة السياسية للمرأة يف الوطن العريب, مجعية هنوض وتنمية املرأة.٢٠٠٩, العدد الثاين, ٢٥
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تبعيیة  االمرأأةة  ووخراا  معيیقا  لتمكيین  االمرأأةة  آآكما  يیمكن  ااعتبارر  عدمم  االمساووااةة  في  االدخل  بيین  االجنسيین  عامال  ااقتصادديیا  
في  االنشاطط  ااالقتصادديي  ووملكيیة  االرجل  للمواارردد  وواالمصاددرر  االناددررةة  في  ااالقتصادديیة  للرجل  بسبب  تدني  مشارركتهھا  

  االتي  تحولل  ددوونن  مشارركة   االمجتمع   االعواائق  ااالقتصادديیة   يیمثالنن  أأهھھھم   االيیوميیة   بمتاعب  االحيیاةة   ووااالنشغالل    فالفقر
يیسهھم  إإذذ  أأنن  ددخولل  االمرأأةة  في  مجالل  االنشاطط  ااالقتصادديي  وومساهھھھمتهھا  في  عمليیة  ااإلنتاجج  ٬،  االمرأأةة  في  االشأنن  االعامم      

  ووشعوررهھھھا     بنفسهھا   االمرأأةة   إإيیجابيیة  على  ثقة   يینعكس  بصوررةة   مما ,     االمادديیة   ااالقتصادديي  ووااستقالليیتهھا في  تحرررهھھھا
 ١۱٧۷١۱بكيیانهھا.

  ب    االتصرفف   في   االمرأأةة   حريیة   عدمم   االحاالتت   من   كثيیر   في   يیؤكد   االعملي   للضغوطط   مواالهھاأوواالوااقع ووخضوعهھا
لعربيیة  ما  ززاالت  بعيیدةة  عن  ااالستثمارر  االحقيیقي  االفعالل  االمماررسة  عليیهھا  من  ااألهھھھل  أأوو  االزووجج.  كما  أأنن  ططاقة  االمرأأةة  اا

نن  نسبة  االنشاطط  ااالقتصادديي  للمرأأةة  في  أأحيیث  فما  يیزاالل  االخلل  موجودداا  فيیما  يیخص  االمشارركة  ااالقتصادديیة  للمرأأةة  ,  
%)  ٥٢۲٫٤%)٬،  وواالعالم  االنامي  (٥٢۲٫٥%٬،  ووهھھھي  نسبة  تقل  عن  االمعدلل  االعالمي  (٢۲٦٫٧۷االعالم  االعربي  لم  تتجاووزز  

%)  تقل  في  ووااقع  ااألمر  عن  جميیع  مناططق  االعالم  ااألخرىى٬،  بما  في  ذذلك  ٢۲٦٫٧۷ل  إإنن  هھھھذهه  االنسبة  (على  حد  سوااء.  ب
  االعالم  االعربي  في  مجاالتت  ٦٢۲٫٦%)٬،  ووأأفريیقيیا  جنوبب  االصحرااء  (٣۳٦٫٢۲جنوبب  آآسيیا  ( %)  االلتانن  تفوقق  عليیهھما

 أأخرىى  للمساووااةة  بيین  االجنسيین.

نهھا  أأد  شهھدتت  اانتكاسس  ملحوظظ  في  بداايیة  ااأللفيیة٬،  حيیث  نن  نسبة  االنشاطط  ااالقتصادديي  للمرأأةة  في  االعالم  االعربي  قأأكما    
.  لكن  يیالحظ  في  هھھھذاا  االسيیاقق٬،  إإنن  هھھھذهه  ااالنتكاساتت  ٢۲٠۰٠۰٥%  عامم  ٢۲٦٫٧۷إإلي   ٢۲٠۰٠۰٣۳%  عامم  ٣۳٣۳٫٣۳اانخفضت  من  

     من   االتواالي   على   معدليیهھما   اانخفض   حيیث   ككل٬،   وواالعالم   االنامي   االعالم   شملت   ٥٦٫٠۰قد   إإلي  ٥٥٫٦%٬، %
تكاسة  في  االعالم  االعربي  تعتبر  أأشد  ووططاءهه٬،  حيیث  ووصل  ااالنخفاضض  نن  ااالنأأ%.  لكن  من  االوااضح  ٥٢۲٫٥%٬،  ٥٢۲٫٤

%  ٣۳٫١۱%  في  االعالم  االنامي٬،  ٣۳٫٦%٬،  بيینما  لم  يیتجاووزز  هھھھذاا  االمعدلل  ٧۷في  نسبة  االنشاطط  ااالقتصادديي  للمرأأةة  حواالي  
 في  االعالم  ككل.

  تجدرر  ااإل وو   إإلى  أأنهھ   تمثل  عشاررةة   االحمالتت  ااالنتخابيیة   فإنن  تكاليیف  إإددااررةة   ااالقتصادديیة   االناحيیة ً ثقيیالً على من بئا
ً ما تساعد على تكريیس ااالنحيیازز  أأوو  كتلة  سيیاسيیة  معيینةاالمرشحاتت  من  االنساء  االالتي  ال  يیمثلن  حزبب   فإنهھا غالبا

 .للنوعع  ووترووجج  االمفاهھھھيیم  االنمطيیة  االخاططئة  االمتعلقة  بالمكانن  االمناسب  للمرأأةة

 

 

 

 

 
                                                           

 م.٢٠١٤, كلية العلوم االجتماعية, جامعة الكويت, رأة والربملان .. احلاضر واملستقبلامللتقى السنوي الرابع حتت شعار: " املراجع فعاليات   ١٧١
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:سيیاسيیا  االعربيیة    ةةأألتمكيین  االمر  االعامة    االتوصيیاتتهھھھم  أأ  

 

تمراارر  في  االمحافظة  على  االتمثيیل  االنسبي  للنساء  في  االبرلمانن  وواالمجالس  االبلديیة  ووززيیاددةة  حصص  االتمثيیل  ااالس  :ووالً  أأ
 .االعداالة  على  مستوىى  أأقاليیم  االدوولةاالنسبي  ليیحقق  

  
فإذذاا  كانن  االدستورر  وواالقانونن  قد  ةة  سيیاسيیا    في  ااالنتخاباتت  االبرلمانيیة  أألتمكيین  االمر حصص    نظامم  االااعتمادد   :ثانيیا

هھا  في  االترشيیح  لالنتخاباتت  مع  باقي  االفئاتت٬،وو  إإذذاا  كانت  االتجارربب  االسيیاسيیة  االعربيیة    تؤكد  أأنهھ  من  أأعطى  للمرأأةة  حق
  اا   في   للمرأأةة   بتمثيیل   االدفع   االاالعسيیر "     ااستخداامم   ددوونن    حصصلبرلمانن "   "     نظامم   تبريیر   يیتطلب   ااألمر   فإنن ،٬

  االناخبيین  الخاالحصص   أأمامم   مهھيیأةة   مؤقتة  حتى  تصبح  االظرووفف  االسيیاسيیة تيیارر  االمرشح  ددوونن  "  حتى  وولو  بصفة
االتعصب  لجنس  على  حسابب  آآخر  ٬،  مع  تهھيیئة  كافة  االظرووفف  في  االعمليیة  ااالنتخابيیة  الختيیارر  ااألفضل  ددوونن  ووجودد  
معوقاتت تمنع االنساء من االوصولل إإلى االمقاعد االبرلمانيیة٬، لحيین تهھيیئة هھھھذهه االظرووفف تصبح " االكوتا " حالً مؤقتا 

 أأوو  كمرحلة  اانتقاليیة.

  بالضر   االحل  ليیس  فيیهھا ً لمبدأأ االمساووااةة بيین االرجل وواالمرووهھھھذاا   ٬،  أأووررةة االحتميیة خرقا   مطلقا   االذيي  هھھھو  ليیس  مبدأأ ةة
ً لوضع االرجل مما يیقتضى تشجيیعهھا  ووذذلك بالنظر لظرووفف االمرأأةة االعربيیة وواالتي تجعل ووضعهھا االوااقعي مخالفا

  ١۱٧۷٢۲.ووددفعهھا  ووتحفيیزهھھھا

ركيیبة  االمجتمعيیة  االعربيیة  ووفي  بنيیتهھا:  فعواامل  االتمايیز  وواالمواارريیث  االمتحيیزةة٬،  ررااسخة  االجذوورر  وومتغلغلة  في  عمق  االت
نظامم  «ثقافةً ووإإعالماً ووتشريیعاً ووخطاباً دديینيیا٬ً، ووال حل في ااألمد االقريیب أأمامم االقيیاددااتت االسيیاسيیة في مجتمعاتنا إإال 

  تتطلب  أأجيیاال  وو»االحصص   أأمر  أأقرتهھ  ااألمم  » نظامم  االحصص«٬،  ألنن  االمرااهھھھنة  على  تغيیيیر  االثقافة  االمجتمعيیة٬،
ال  يیعتبر  ااتخاذذ  االدوولل  تداابيیر  مؤقتة  تستهھدفف  االتعجيیل  بالمساووااةة  االفعليیة  بيین  االرجل  وواالمرأأةة٬،  «ت:  االمتحدةة  االتي  قال

٬، ووال يیخالف فلسفة وومنطق االديیمقرااططيیة. االذيین يیقولونن إإنن االمنافسة االحّرةة هھھھي االمعيیارر٬، يیغفلونن أأنن ذذلك »تميیيیزااً 
ً لهھم٬، أأنن االسويید ال ززاالت   من   ٤٦تخصص   صحيیح في ظظل تكافؤ االفرصص فحسب٬، وويیكفي ددحضا   االمئة في

ددوولة  على  مستوىى  االعالم  تأخذ  بنظامم   ٨۸٠۰في  االمئة٬،  ووهھھھناكك   ٣۳٧۷في  االمئة٬،  ووفنلنداا   ٣۳٨۸برلمانهھا  للنساء٬،  وواالدنمارركك  
 االكوتا٬، فهھل نحن أأكثر تقدماً منهھم؟!

 

 
  قواانيی    :ثالثا   في   االنظر   تكريیس  إإعاددةة   ددوونن   للحيیلولة   االصوتت  االوااحد   نظامم   إإلغاء   ااالنتخابب  ووذذلك  من  خاللل ن

  للمنافسة  في     للمرأأةة   االنظامم  سيیشجع  االتحالفاتت  وويیخلق  فرصص  جديیدةة   أأنن  إإلغاء  هھھھذاا االعشائريیة  في  ااالنتخاباتت  كما
 .غيیر  ااالجتماعي  في  االمجتمع  االعربي  ااالنتخاباتت  االنيیابيیة  وويیسرعع  في  االت

                                                           
فـراد ٬، وأهنمـا ال لقد أستقر قضاء احملكمة الدستورية العليا يف مصر على أن مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ال حيظران بشكل مطلق مجيع صور التمييـز بـني األ ١٧٢

ملة فيما بينهم ٬، وإمنا حيظران فقط صور التمييز القائمة على التحكم اليت ال تقوم على أسس منطقية٬، والـيت تـؤدي إىل تطبيـق يتطلبان حتقيق مساواة حسابية كا
 . قواعد قانونية خمتلفة على األشخاص الذين ينتمون إىل مركز قانوين واحد
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  اال    :رراابعا   قواانيین   في   االنظر   وواالتكتالتتإإعاددةة    جمعيیاتت   االمشارر االسيیاسيیة   في   ددووررهھھھا   ووتفعيیل كة  لتطويیرهھھھا
  االسيیاسيیة.   ناحيیة   االتكتالتت   وولى  يیجب  على  أأفمن   االجمعيیاتت  أأهھھھذهه   االسيیاسي  أأ وو   خطابهھا   قرااءةة   بإعاددةة      تقومم نن

  يیوااكب  حاجاتت  االمجتمع   بمنظورر   االسيیاسيیة   براامجهھا   االصعيید   ووصيیاغة   على   االمتفاقمة   لمشاكلهھ   حلوال   وويیجد ،٬
 االمرأأةة. ااالجتماعي  ووااالقتصادديي  وواالسيیاسي.  ووإإعاددةة  صيیاغة  نظرتهھا  لمسألة  مشارركة

بإعاددةة  صيیاغة  أأنظمتهھا  االدااخليیة  بحيیث  تحددد  آآليیاتت   وو    االكتل  االسيیاسيیة  أأقيیامم  االجمعيیاتت  وومن  ناحيیة  ثانيیة  ضرووررةة   
٬،  ووذذلك  لحل  مشكلة   (  االكوتا)   باعتمادد  نظامم  االحصص عمليیة  ووملزمة  النتخابب  االمرأأةة  فى  االموااقع  االقيیادديیة  فيیهھا

 تمثيیل  االجميیع.  ووووضع  نصوصص  صريیحة  ووووااضحة  لذلك.جيیالل  االشابة  ووعطاء  االفرصة  لألإإجيیالل  ووتعاقب  ااأل
 

  أأحزاابب    :خامسا   وو   االحاكمة   االسيیاسيیة   االسلطة   أأجهھزةة   كل   في   االنساء   تمثيیل   لتعزيیز   ووبراامج   سيیاساتت تبني
  توفيیر     وو   لهھا   يیتعرضن   االتي   وواالتهھديیدااتت   االضغوطط   كل   من   االمرشحاتت   لحمايیة   إإجرااءااتت   ااتخاذذ   وو االمعاررضة

 كتهھن  في  االعمليیة  ااالنتخابيیة  .شاررمناخاتت  محفزهه  لبناء  االثقة  لدىى  م

  وواالتنميیة  االمستداامة  ال    :ساددسا   االجيیدةة االتأكيید  علي  توعيیة  جميیع  االشراائح  ااالجتماعيیة  بأنن  االديیمقرااططيیة  ووااإلددااررةة
 غيیابب  االنساء  عن  االساحة  االسيیاسيیة.يیمكن  أأنن  تتحقق  في  ظظل  

  االتنويیريي  من  خاللل  توظظيیف    :سابعا   بكافة  أأشكالهھ  حتى  يیلعب  ددووررهه   لتوعيیة  ااتسخيیر  ااإلعالمم لرسالة  ااإلعالميیة
  على  أأددوواارر     ااقتصاررهھھھا   ووعدمم ،٬     عن  االنساء  عبر  ووسائل  ااإلعالمم   في  تغيیيیر  ااألنماطط  االسائدةة   يیساهھھھم االمجتمع  مما

فاإلعالمم االعربي بكافة ووسائلهھ ووأأشكالهھ٬، يیلعب  ددووررااً مهھماً ووحيیويیاً في تشكيیل ووبلوررةة ااإلتجاهھھھاتت االمختلفة  .معيینة
  االعربيیة  وومشك   االمرأأةة   في  نحو  قضايیا   ووددمجهھا   في  تمكيین  االمرأأةة   سلوكيیاتت  تساهھھھم   االجمهھورر  تجاهه   ووتوجيیهھ التهھا٬،
 ١۱٧۷٣۳االحيیاةة  االعامة  للمجتمعاتت  االعربيیة.

  
  االجاددةة     االمناقشة   خاللل   من   االعربيیة   االمرأأةة   ووااقع   لتحسيین   االمالئمة   للظرووفف   تهھيیئتهھ   في   ااإلعالمم   ددوورر وويیتعاظظم

  االم   على   االحلولل   ووططرحح   االمرأأةة٬،   توااجهھ   االتي   وواالتحديیاتت   ددوورر  للمشكالتت   ووشرحح   ووااألهھھھلي٬،   االرسمي ستويیيین
  ااإلحساسس     في  خلق   االمشكالتت  وواالمساهھھھمة   هھھھذهه   موااجهھة   في "     اامرأأةة   أأوو   ررجل "     االجنسيین   كال   من االموااططنيین
باإلنتماء  بيین  االموااططنيین  وواالتأكيید  على  االجمع  للقوااسم  االمشتركة٬،  وومقاوومة  االرووااسب  االثقافيیة  وواالمجتمعيیة  االمعوقة  

 للنهھوضض  بالمرأأةة  ووررفع  مكانتهھا.

تعديیل  االخطابب  االعامم  للقيیاددااتت  االسيیاسيیة  وواالحزبيیة  وو  االمجتمعيیة  بخصوصص  االموقف  من  االمرأأةة  االعمل  على   :اثامن
ً في االحيیاةة االسيیاسيیة حتى ال تصبح االنصوصص االدستورريیة وواالقانونيیة للمرأأةة مجردد حبرااً  لضمانن مشارركتهھا فعليیا

 على  ووررقق.
  

                                                           
 /www.arab-hdr.org/publicationsراجع مىن فياض, حبث بعنوان املرأة والسياسة منشور على املوقع االلكرتوين ١٧٣
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 ةة  االسيیاسيیة  من  خاللل  عمليیاتت  االتوعيیة  وواالتدرريیب  وواالتثقيیف.بأهھھھميیة  مشارركتهھا  في  االحيیا ززيیاددةة  ووعي  االمرأأةة   :تاسعا
في  االمجتمع  مع  االتركيیز  على  قطاعع  االمرأأةة   بقيیاددةة  عمليیة  تغيیيیر  ثقافيضرووررةة  قيیامم  مؤسساتت  االمجتمع  االمدني  مع  

  وواالوااجباتت٬،   بالحقوقق   ووووعي   أأوولويیاتت  اانتماء   من   يیترتب  عليیهھا   ووما   االموااططنة   مفاهھھھيیم   ووتعزيیز   نشر  من  خاللل
 .هھدفف  هھھھذهه  االحمالتت  االنساء  وواالرجالل  معا  لتصحيیح  االصوررةة  االذهھھھنيیة  االسلبيیة  عن  االمرأأةةوويیجب  أأنن  تست

 
 

ضرووررةة  االعمل  على  ررصد  وومتابعة  تطبيیق  مباددىىء  االدستورر  االوططني  في  كل  ما  يیؤكد  االمساووااةة  االكاملة   :عاشراا
وصص  االتميیيیزيیة  بما  ووإإلغاء  كافة  االنص ووتكافؤ  االفرصص  بيین  االجنسيین  ووتعزيیز  مشارركة  االمرااةة  في  موااقع  ااتخاذذ  االقراارر

فاددةة  من  االطاقاتت  جل  ااإلأأ,  وواالعمل  على  توفيیر  االشرووطط  االمختلفة  من  يیتناسب  مع  ااالتفاقيیاتت    ووااألعراافف  االدووليیة  
شغالل  االمناصب  االهھامة  ووتعزيیز  عمليیة  ددمج  االمرااةة  ووااحتيیاجاتهھا  ضمن  االنسائيیة  االمؤهھھھلة  ووذذااتت  االكفاءااتت  االمتميیزةة  إل
ة  ليیاتت  االناظظمة  لذلك,  ووتفعيیل  ددوورر  االمنظماتت  غيیر  االحكوميیعاددةة  ااآلإإة,  ووااالسترااتيیجيیاتت  وواالخطط  االوططنيیة  وواالتنمويی

ةة  في  أأحدااثث  مركز  لدررااساتت  االمرإإةة  في  االحيیاةة  االعامة  .  ووأأحجم  مشارركة  االمروواالمجتمع  االمدني  في  ررفع  سويیة  وو
  االمجاالتت  ااآل   في  االمجالل  االسيیاسي  ووكافة   بتمكيین  االمرااةة   االخاصة   االقضايیا   لدررااسة   االمنظماتت  ,  ىىخرااططارر  هھھھذهه

 ١۱٧۷٤ااالجتماعيیة  ووااالقتصادديیة.
 

  االقيیامم    ووتكونن  أأوولويیاتهھ   وومن  ثم ،٬     ووتسليیط  االضوء  عليیهھا   االمرأأةة في  االتعرفف  على  االمعوقاتت  االتي  تتعرضض  لهھا
ً معرفة االدوورر االباررزز في االمجالل االسيیاسي  بتدرريیب االمرأأةة على تخطي هھھھذهه االمعوقاتت٬، وومن أأهھھھداافف ملتقانا أأيیضا

 مانيیاتت  من  ددوولل  مختلفة  وومشارركتهھن  في  عرضض  تجارربهھن  ووأأيیضالمجتمعهھا  من  خاللل  مشارركة  نائباتت    برل
 
 
  أأهھھھميیة      حولل   االوعي   وونشر   لتدرريیبهھن   براامج   ووعمل      االبرلمانيیاتت   بعض  االمرشحاتت   ووااجهھت   االتي االتحديیاتت

 مشارركة  االمرأأةة  في  االمجالل  االسيیاسي  ليیكونن  هھھھناكك  نظرةة  متزنة  لقضايیا  االمجتمع.
 
 

  عشراا   حادديي   االدساتيیراا:   كافة   تضميین   االضروورريي   ااألمن   ووااألنظمة      االعربيیة  لوططنيیة   االدوولل   في   للحكم ساسة
  فعل     ما   على  غراارر   (االكوتا)   االحصص  االنسائيیة   تطبيیق  نظامم   إإلزااميیة   على   تؤكد   ووصريیحة   ووااضحة نصوصا

ووتحديیداا  في االماددةة االثامنة ووااألرربعيین من االدستورر (االفقرةة رراابعاً) حق االمرأأةة في  االمشرعع  االدستورريي  في  االعرااقق    
ددااخل  االبرلمانن  حيیث  نص  على  أأنن    :  "يیستهھدفف  قانونن  ااالنتخاباتت  تحقيیق  نسبة  تمثيیل  للنساء  ال  االتمثيیل  االسيیاسي  

 تقل  عن  االربع  من  أأعضاء  مجلس  االنواابب".
 

من  االضروورريي  االمحافظة  على  تحقيیق    االنسبة  االمئويیة    االحصص  االنسائيیة  (  االكوتا)    وواالتي  تترااووحح   :ثاني  عشراا
  إإلى  بالمئة  كحد  أأددنى  في  تمثيیل  االن ٢۲٥وو ٢۲٠۰بيین   ساء  في  االمجالس  االنيیابيیة  االعربيیة  وواالعمل  على  إإمكانيیة  ررفعهھا

     بكيین٥٠۰وو ٤٠۰نسبة   عمل   لمنهھاجج   تحقيیقا   االبرلمانيیة   مم)١۱٩۹٩۹٥( %   االتجارربب   مع   وواانسجاما   بالمرأأةة االخاصص
  االعالميیة.

 
برنن  ال  بد  من  تحديید  معايیيیر  موضوعيیة  للنساء  االالئي  سوفف  يیتم  ااختيیاررهھھھن  لتمثيیل  االمرأأةة٬،  بحيیث  يیع  :ثالث  عشراا

عن  كافة  االشراائح  االمجتمعيیة٬،  ووأأال  يیتم  ااقتصارر  ااالختيیارر  على  شريیحة  مجتمعيیة  ووااحدةة  ٬،  أأوو  عضوااتت  من  حزبب  
  ووااحد  لضمانن  تمثيیل  عاددلل  وو  متنوعع  للمرأأةة.

                                                           
 م.٢٠١٤, كلية العلوم االجتماعية, جامعة الكويت, امللتقى السنوي الرابع حتت شعار: " املرأة والربملان .. احلاضر واملستقبلراجع فعاليات   ١٧٤
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نن  تقيیم  أأةة    ووفقا  لعدةة  مؤشرااتت  وومعايیيیر    فمن  غيیر  االمعقولل  أأددااء    االسيیاسي  للمرتعميیق    معيیارر  ااأل :رراابع    عشراا  
فعضوااتت  االبرلمانن  يیجب  أأال  في  االدوولل  االعربيیة      فقط  بعددد  االنساء  في  االمجالس  االتشريیعيیة   مشارركة  االمرأأةة  سيیاسيیا

فمعايیيیر  فعاليیة  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  في     تكونن  تكملة  عددد  أأوو  عراائس  مارروونت  للحزبب  االذيي  يیقمن  بتمثيیلهھ٬،  
     االلوااتي  يیترأأسن  لجنة  من  لجاآآنن  تحددد  بمؤشرااتت  أأاالبرلمانن  البد   االنساء   خرىى  كعددد فوزز   ووأأنن  االبرلمانن  مثال  ,

     ررئاسة  االبرلمانن     بمنصب        وواالخرووجج  منهھا  أأاالمرأأةة   محدددةة وومشارركة  االنساء  في  االلجانن  االمؤقتة  لدررااسة  قضايیا
  أأبنتائج  ملموسة,   عمالل  أألى  جدوولل  إإووعددد  االقضايیا  وواالقواانيین  االتي  تم  تبنيیهھا  من  قبل  برلمانيیاتت  ووووجدتت  ططريیقهھا

تقديیم  ااالستجوااباتت  كطرحح  ااالسئلة  االبرلمانيیة  وو في  تنشيیط  االدوورر  االرقابي وو  مشارركة  االمرأأةة  االبرلمانيیةأأاالمجلس,  
ووصوال  االى  ططرحح  االثقة  بأحد  االوززررااء  أأوو  بالحكومة  أأكملهھا    ووااالقترااحاتت  برغبة    وواالمطالبة  بتشكيیل  لجانن  تحقيیق

يیم  عمليیة    ووغيیرهھھھا  من  مؤشرااتت  تساعد  في  تقيیفي  حالل  ثبوتت    قيیامم  االمسؤووليیة  االوززاارريیة  (  االفردديیة  وواالجماعيیة  )    
كما  أأنن  هھھھناكك  االعديید  من  االقضايیا  االتي  تتطلب  تصديي  االنساء  لهھا  ,    بل  هھھھناكك  االعديید  من   ةة  .أأاالمشارركة  االسيیاسيیة  للمر

االتي  أأظظهھرتت  تضررر  االنساء  وولم  نجد  صوتا  برلمانيیا  نسويیا  ووااحداا   وواالمعيیشيیة   االملفاتت  ااالجتماعيیة  ووااالقتصادديیة
تشريیع  االقواانيین  االمعطلة  أأوو  ططرحح  االقضايیا  في  جلساتت  االمجلس   يیتبنى  وويیطالب  بهھا  سوااء  عن  ططريیق  االدفع  بإتجاهه

كما  أأنن    االمرأأةة  أأقدرر  على  االتعبيیر  عن  ااحتيیاجاتت  االمجتمع  وومطالبهھ  في  االمجاالتت  االتي  لهھا   .للنقاشش  وولفت  ااالنتباهه    
 ١۱٧۷٥ااحتكاكك  كثيیف  بهھا  مثل  االطفولة  ووااألسرةة  وواالشؤوونن  ااالجتماعيیة.

 

  ن  :خامس  عشراا   لتطبيیيیق   االمثلى   االطريیقة   إإنن   تمثيیل   االحصص  في   وواالبلديیة االنساء ظامم   االمجالس  االنيیابيیة  في
ووضمانن حقوقق االجميیع ررجاالً وونساًء في االدوولل االعربيیة  هھھھي أأنن يیكونن للناخب في االداائرةة ااالنتخابيیة االوااحدةة 

  االنساء  وواالثاني  للتصويیت  االعامم  حيیث  تخصص  نسبة     ااالنتخابيیة  ٢۲٥صوتيین٬،  ااألوولل  لكوتا   االداائرةة %  من  مقاعد
%  مخصصة  ٧۷٥على  االمرشحاتت  من  االنساء    فقط  ,  وويیكونن  باقي  مقاعد  االداائرةة  ااالنتخابيیة  االتي  تمثل  للتصويیت  

ً االنساء االلوااتي يیرفضن  نظامم االحصص (االكوتا ) وويیؤمنَّ بقدررااتهھن في  للتنافس االعامم ررجاالً وونساءااً (خصوصا
أأوو  من  يیحصل  على  سعر  %)  من  يیحصل  على  أأعلى  ااألصوااتت  ٧۷٥موااجهھة  االرجالل)  ٬،  وويیفوزز  بهھذهه  االمقاعد  االـ(

االمقعد (إإيي ما يیؤهھھھلهھ للفوزز بمقعد) سوااء كانن ررجل أأوو اامرأأةة ووبذلك ضمنّا تحقيیق االمساووااةة ووتكافوء االفرصص بيین 
 االرجل  وواالمرأأةة  ددوونن  تميیيیز  على  أأساسس  االجنس.

  ع  ساددسس     تسمح :شراا   قواانيین   االعمل  على  سن   االضروورريي    من   ااألصليیة     للمرأأةة   بلدهھھھا بالحفاظظ  على  جنسيیة
     (ووتمريیر   أأووالددهھھھا   إإلى      ) جنسيیتهھا   أأجنبي   ررجل   من   تزووجت   االدستورريي   إإذذاا   االمشرعع   فعلهھ   ما   غراارر ووعلى

     ٢۲٠۰١۱٤االمصريي  في  عامم      ووتحديیداا   مم   االحق  لألمم  ٦االماددةة   أأعطت     االتي     وو     من  االدستورر فى  نقل    االمصريیة
بصوررةة  سلبيیة   فالكثيیر  من  االبلداانن  االعربيیة  تمنع  هھھھذاا  االحق    مما  يینعكس   ,ييجنسيیتهھا  ألبنائهھا  من  أأبب  غيیر  مصر

أأيیضا    بحقهھا  في  االمحافظة  على  جنسيیة  بلدهھھھا   االسيیاسي مفهھومم  االتمكيین  يیرتبط  إإذذ ,على  تمكيین  االمرأأةة  سيیاسيیا    
صليیة  (  على  ااعتبارر  أأنن  االجنسيیة  رراابطة  قانونيیة  سيیاسيیة  )    .  فكيیف  للمرأأةة  أأنن  تشارركك  في  عمليیة  صنع  االقراارر  إإذذاا  ااأل

 .في  االجنسيیةكانت  محروومة  من  أأبسط  حقوقهھا  أأال  ووهھھھو  االحق  

                                                           
 م.٢٠١٤العلوم االجتماعية, جامعة الكويت,  , كليةامللتقى السنوي الرابع حتت شعار: " املرأة والربملان .. احلاضر واملستقبلاجع فعاليات   ر١٧٥ 
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  أأنن  تهھيیئ   وو ،٬     موضوعع  منح  االجنسيیة  ألووالددهھھھا   االمنتقصة  في  حقوقق  االموااططنة  االمتساوويیة  ووأأوولهھا ال  يیمكن  للمرأأةة
 جيیال مؤمناً بالديیمقرااططيیة وواالحواارر ووقبولل ااآلخر ووقاددررااً على ااإلصالحح.

 

  عشراا   ااإل  :سابعا   االبرلمائتفعيیل   ضمن   االنسائيیة   تالفف  وواالتحالفاتت  وواالتكتالتت     االدوولل   في   نن   كافة  وو,  االعربيیة
االسيیاسيیة  وومشارركة  جميیع  االمهھتميین  بقضايیا   ساء  االبرلمانن  على  مختلف  اانتماءااتهھنمشارركة  جميیع  ناالدعوةة  على  

  ووااأل   االرجالل   من   االمرأأحزاابب  وواالمنظماتت  إلاالمرأأةة   تقدمم   على   تساعد   فعالة   ااسترااتيیجيیة   االعربيیةيیجادد ووضمانن   ةة
 ١۱٧۷٦تعمل  هھھھذهه  االتكتالتت    على  تحقيیق  ااألهھھھداافف  االتاليیة:كما  حقوقهھا  االسيیاسيیة  ووااالقتصادديیة  ووااالجتماعيیة  ٬،  

ددعم  جميیع  قضايیا  االمرأأةة  ووإإيیجادد  موااقف  قويیة  ووموحدةة  بشانن  جميیع  االقرااررااتت  وواالنشاططاتت  االبرلمانيیة  االتي   -١۱
 ترسم  مستقبل  االبالدد.

إإيیجادد  أأررضيیة  مشتركة  للحواارر  االبناء  ووررفع  مستوىى  االكفاءةة  ووااألددااء  االبرلماني  من  خاللل  براامج  منظمة   -٢۲
 االمعلوماتت. الكتسابب

عمارر  ووضمانن  االمشارركة  االفاعلة  في  كافة  مؤسساتت  في  االبناء  ووااإل االعربيیة إإيیجادد  االدوورر  االحقيیقي  للمرأأةة -٣۳
 االدوولة.

  االمرأأةةاالتنسيیق  مع  جميیع  االنساء  في  االكتل  االبرلمانيیة  ااآل -٤ ووفتح   االعربيیة خرىى  لتوحيید  االرؤؤيیا  حولل  قضايیا
 .االعربيیة سترااتيیجيیة  ووططنيیة  لتطويیر  االمرأأةةاالقنوااتت  مع  جميیع  االجهھاتت  االرسميیة  ووغيیر  االرسميیة  لوضع  إإ

 

عن  ططريیق  ووااضحة  وومحدددةة  للحصولل  على  تمويیل   ووذذلك  عن  ططريیق  ططرقق ,تهھيیئة  االمناخخ  ااالنتخابي    :ثامن  عشراا
االتبرعاتت  االتي  توضع  في  حسابب  خاصص  باالنتخاباتت  لكل  مرشح,    وومنع  االتبرعاتت  االعيینيیة    بكل  صوررهھھھا.  ووإإنن  

  االجزاائر,   في   موجودد   االقانونن   هھھھذاا   االفرصة   كانن   تتاحح   حتى ,     مماثل   لقانونن   تحتاجج   االعربيیة   االدوولل   باقي وولكن
منيیة  من  قبل  االجهھاتت  االمختصة  في  باإلضافة  إإلى  ضرووررةة  تحصيین  ااإلجرااءااتت  ااألللسيیدااتت  لخوضض  ااالنتخاباتت  ,  

 ١۱٧۷٧۷ووضمانن  االنجاحح  في  إإكمالل    االعمليیة  ااالنتخابيیة  على  أأكمل  ووجهھ.  ,االدوولة  

 

 

 

 

 

                                                           
 م.٢٠١٣ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين, عمان, األردن, حزيران , املعهد العراقي النساء القياديات يف عصر التغيري  راجع  تقرير املؤمتر حول ١٧٦
 

 مجعية هنوض وتنمية املرأةراجع إميان بيربس,  ورقة بعنوان املشاركة السياسية للمرأة يف الوطن العريب,  ١٧٧

 





الــمــراجــع





305

الـمــراجـــع
٢۲٦٥ 

 

 االمرااجع

 

 

:االدررااساتت  االرسائل  وو  االكتب  وو  

 

)  ,  برلماناتت  االعالم  االعربيیة  ووااالجنبيیة,  منشوررااتت  االحلبي  االحقوقيیة,  بيیرووتت  ٢۲٠۰١۱٠۰ااألحمد  ووسيیم  حسامم  االديین  (   

)  ,  حقوقق  االمرأأةة  وواالطفل  في  ضوء  االتشريیعاتت  وو  ااألنظمة  االخليیجيیة,مكتبة  ٢۲٠۰١۱٥ااألحمد  ووسيیم  حسامم  االديین  ( 
ة.,  االمملكة  االعربيیة  االسعودديیاالقانونن  ووااالقتصادد,  االريیاضض  

),  تجربة  االمرأأةة  االفلسطيینيیة  في  االعمل  االبرلماني  ووااثر  ذذلك  في  ٢۲٠۰١۱٢۲أأشتيیة  عمر  عبد  االلطيیف  مصطفى  (
مم),ررسالة  ماجستيیر,  جامعة  االنجاحح  االخاصص,  نابلس,  فلسطيین.٢۲٠۰٠۰٩۹-١۱٩۹٩۹٦االمشارركة  االسيیاسيیة(  

ووااالنظمة   )  ,  حقوقق  ااالنسانن  االخاصة  في  ضوء  أأحكامم  االشريیعة  ااالسالميیة٢۲٠۰١۱٥ااألحمد  ووسيیم  حسامم  االديین  ( 
االمملكة  االعربيیة  االسعودديیة. االسعودديیة,مكتبة  االقانونن  ووااالقتصادد,  االريیاضض,  

)  ,  ووااقع  االقوىى  االعاملة  في  االمؤسساتت  االحكوميیة  في  مملكة  االبحريین  ,  االمحلس  ٢۲٠۰١۱٣۳االدليیمي  بهھيیجة  محمد  ( 
تعاوونن  مع  منظمة  االمرأأةة  االعربيیة  .ااالعلى  للمرااةة  بال  

ن  علي  االدعيیج,  حمايیة  حقوقق  االمرأأةة  االعاملة  في  نظامم  االعمل  االسعودديي,  )  بدرر  بن  عبد  االرحم١۱٤٣۳٦االدعيیج  (   
مملكة  االعربيیة  االسعودديیة.ريیاضض,  االررسالة  ماجستيیر  غيیر  منشوررةة  ,    جامعة  نايیف  للعلومم  ااألمنيیة,  اال  

صالحح  االسيیاسي,  ددررااساتت  مركز  االجاسر  خيیريي  عبد  االرززااقق  ,  االتجربة  االديیمقرااططيیة  في  مورريیتانيیا,  ددررااسة  في  ااإل
.٤٣۳اتت  االدووليیة,  بغداادد,  االعددد  االدررااس  

,  غيیر  منشوررةة,االحمايیة  من  ااإليیذااء  في  االنظامم  االسعودديي,  ررسالة  ماجستيیر )  ١۱٤٣۳٥االعتيیبي  عبيیداانن  بن  اابرااهھھھيیم  ( 
.جامعة  نايیف  للعلومم  ااألمنيیة,  االريیاضض  

على  لس  ااأل)  ,  معوقاتت  تولي  االمرأأةة  للمناصب  االقيیادديیة  في  االمجتمع  االقطريي,  االمج٢۲٠۰٠۰٨۸االغانم  كلثم  علي  االغانم  ( 
 لشؤوونن  ااألسرةة,  االدووحة,  قطر.

ررسالة  ماجستيیر  غيیر   )  ,حق  االمرأأةة  وواالطفل  تبعا  للجنسيیة  االعربيیة  االسعودديیة,٢۲٠۰٠۰٨۸االظفيیريي  فرحانن  بن  مجلي  ( 
جامعة  نايیف  للعلومم  ااألمنيیة,  االريیاضض. منشوررةة,    

اتت  وواامالل  االى  خطط  وو  تمكيین  االمرأأةة  االسعودديیة  من  ططموح -)  ميیسونن  بنت  علي  االفايیز,  ررؤؤيیة  ملك   ١۱٤٣۳٤االفايیز(  
,    مركز  ااالبحاثث  االوااعدةة  في  االبحوثث  ااالجتماعيیة  ووددررااساتت  االمرااةة,جامعة  ااالميیرةة  نوررةة  بنت  عبد   -قرااررااتت  نافذةة

 االرحمن,  االريیاضض.
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منشوررااتت  مركز  االديیمقرااططيیة  )  ,  االمرأأةة  وواالمشارركة  االسيیاسيیة  في  ليیبيیا,٢۲٠۰٠۰٨۸االفاررسي  أأمم  االعز  علي  االفاررسي  ( 
قتصادد  وواالعلومم  االسيیاسيیة  بجامعة  االقاهھھھرةة,  مصر.ووحقوقق  ااإلنسانن  بكليیة  ااال  

)  ,  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  في  ااألررددنن  ووبعض  االدوولل  االعربيیة,  االمؤسسة  االعربيیة  ٢۲٠۰٠۰١۱االنقشبنديي  باررعة  (
 للدررااساتت  وواالنشر,  بيیرووتت.

راارر,  جمعيیة  ),  االمرأأةة  في  ااإلماررااتت  تحديیاتت  االتعليیم  وواالعمل  ووااتخاذذ  االق١۱٩۹٩۹٣۳االقاسمي  هھھھند  عبد  االعزيیز  االقاسمي  ( 
 ااالجتماعيیيین,  ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتحدةة.

)  ,االحركة  االنسائيیة  في  االسودداانن,  دداارر  جامعة  االخرططومم  للطباعة  وواالنشر  ,االطبعة  ٢۲٠۰٠۰٢۲بدرريي  حاجة  كاشف    ( 
 االثانيیة,  االسودداانن  .

دةة.ااإلماررااتت  االعربيیة  االمتح ,  االمرأأةة  االسعودديیة  بيین  االفقهھي  ووااالجتماعي,  دداارر  مداارركك,)  ٢۲٠۰١۱١۱( باشطح  فوززيیة  

, ٢۲٠۰٠۰٤)  ,  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  في  االجزاائر  ووتونس  منذ  ااالستقاللل  حتى  عامم  ٢۲٠۰٠۰٧۷ررحو  سهھامم  بن  ( 
 ررسالة  ماجستيیر,  جامعة  ووهھھھراانن,  االجزاائر.

),  االمرأأةة  االسودداانيیة  وواالعمل  االسيیاسي,  االخرططومم,  االسودداانن.١۱٩۹٩۹٩۹عبد  االعالل  محاسن  (   

بب,مركز  االمرأأةة  حزاابب  االسيیاسيیة  بيین  االحضورر  وواالغيیاي  ااألةة    االفلسطيینيیة  فأأ,االمر)  ٢۲٠۰٠۰٩۹عواادد    كمالل  وو  نسريین  (
 االفلسطيینيیة,  فلسطيین  .

,  فلسطيین. ااررةة  شؤوونن  االمرأأةةةة  االفلسطيینيیة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة,  ووززأأ,  ووااقع  االمر)  ٢۲٠۰٠۰٩۹أأميین  ( عاصي   

),  ااإلططارر  االقانوني  لحمايیة  حقوقق  ااإلنسانن,  االطبعة  ااألوولى,    أأكادديیميیة  شرططة  ٢۲٠۰١۱٤عبد  االعالل    مدحت  (
مم.٢۲٠۰١۱٤,ددبي  

,  االتشريیعاتت  ااالجتماعيیة  ,  دداارر  االثقافة  للنشر  وواالتوززيیع  ,  عمانن  ,  ااألررددنن  ,  )٢۲٠۰١۱٢۲( سالم    سماحح    سالم    

)  محمد,  عبد  االكريیم  محسن  عطرووشش,"نظامم  االكوتا  االنسائيیة  ووإإمكانيیة  تطبيیقهھ  في  ٢۲٠۰١۱٢۲سالمة    نادديیة  (
 االجمهھورريیة  االيیمنيیة",مركز  االمرأأةة  للبحوثث  وواالتدرريیب,  جامعة  عدنن.

 )  ,  ااالتحادد  االعامم  االنسائي,  ددمشق  سورريیا  ,ررقاممأأةة  في  سورريیة  (حقائق  وو  أأ,  االمر)  ١۱٩۹٩۹٨۸( عة  مؤلفيینمجمو 
مم.١۱٩۹٩۹٨۸  

,  مركز  االقدسس  للدررااساتت  االسيیاسيیة  ,  -ووقائع  مؤتمر  إإقليیمي -),  االمرأأةة  وورربيیع    االعربب٢۲٠۰١۱٥مجموعة  مؤلفيین  (  
 عمانن  ,  ااألررددنن.

د,  إإصداارر  االمجلس  ااألعلى  للمرأأةة  ,  مملكة    االبحريین.)  ,  االمرأأةة  االبحريینيیة  في  عهھد  حم٢۲٠۰٠۰٨۸مجموعة  مؤلفيین  (  

)  ,  االرؤؤيیة  االمستقبليیة  للمرأأةة  في  ااإلماررااتت,جمعيیة  ااالجتماعيیيین,  ااإلماررااتت  االعربيیة  ٢۲٠۰١۱٣۳مجموعة  مؤلفيین  ( 
 االمتحدةة.
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 مجموعة  مؤلفيین  ,  حقوقق  االمرأأةة  في  االتشريیعاتت  االعمانيیة,  جمعيیة  االمرأأةة  االعمانيیة,  االسيیب,  سلطنة  عمانن  

)  ,  االمرأأةة  االقطريیة,  من  إإصدااررااتت  االمجلس  ااالعلى  لشؤوونن  ااألسرةة,  قطر.٢۲٠۰٠۰٧۷ؤلفيین(  مجموعة  م   

حقوقق  االمرأأةة  في  االدستورر  ااألررددني  ووقانوني  االعمل  وواالضمانن  يیونس  ,حسن  بني   )  ٢۲٠۰٠۰٤(مبارركك  خولة   
.ااالجتماعي  مقاررنة  بالفقهھ  ااإلسالمي٬،  ررسالة  ماجستيیر,  االفقهھ  ااإلسالمي٬،  جامعة  االيیرموكك٬،  أأرربد  ااألررددنن  

)  ,  ووضعيیة  االمرأأةة  االفلسطيینيیة  باالستنادد  االى  ااتفاقيیة  سيیدااوو,ووززااررةة  شؤوونن  االمرأأةة,  فلسطيین.٢۲٠۰٠۰٩۹هھھھديیب  سلوىى  (     
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بحاثث  وواالدوورريیاتت  وواالمقاالتت:ااأل  

 

),  بحث  بعنواانن  االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأةة  في  ااالررددنن,  االمنتدىى  االديیمقرااططي  ٢۲٠۰٠۰٤االتل  سهھيیر  سلطي    ووليینا  قوررةة  (
عربيیة  خطوةة  ضروورريیة  نحو  ااالصالحح  االسيیاسي  في  االوططن  االعربي,  صنعاء.ااالوولل  للمرااةة  اال  

,  منتدىى  ٢۲٠۰٠۰٥)  ,بحث  بعنواانن    حقوقق  االمرأأةة  وواالعائلة  في  ددستورر  جمهھورريیة  االعرااقق  ٢۲٠۰١۱١۱االخزررجي    جبارر  ( 
 االتسامي  االثقافي,  رراابطة  االمرأأةة  االعرااقيیة,  االعرااقق.

 

 

%  في  االتمثيیل  االنيیابي  وواالبرلماني,٢۲٠۰تجاووزز  نسبة  ااددوومم  االربيیع  وولد  ,  مقالل  بعنواانن  نساء  موررتانيیا  يیسعيین  ل   

www.awapp.org/wmview.php?ArtID=١۱على٦٦٥ االموقع  اااللكترووني  لمنظمةاالمرااةة  االعربيیة:   

لنواابب  االعرااقي,  على  االموقع  االجابر  ضيیاء  عبد  هللا  عبودد  ,  بحث  بعنواانن  نظامم  االكوتا  االنسائيیة  في  مجلس  اا
 اااللكترووني:

fcdrs.com/mag/issue-٧-٤۷.html     

 

)    ,االتحديیاتت  وواالفرصص  االمتاحة  لمشارركة  االمرأأةة  فى  صنع  االقراارر  فى  ظظل  االتغيیرااتت  ٢۲٠۰١۱٢۲االعزباووىى    يیسرىى(  
,  االمركز  االعربي  الستقاللل  االقضاء   االمرأأةة  االمصريیة  ووصنع  االقراارر االمجتمعيیة  وواالسيیاسيیة  ,  ووررشة  عمل

لمحاماةة,  االقاهھھھرةة.وواا  
 

),ووززااررةة  االدااخليیة  وواالبلديیاتت  في  سيیاقق  ووضع  قانونن  اانتخابي  جديید  تعزيیز  مشارركة  االمرأأةة  ٢۲٠۰١۱٠۰االشعرااني  أأماني  ( 
 من  خاللل  االكوتا  االنسائيیة  عقباتت  ووااقترااحاتت  لتطبيیق  االكوتا,ووررشة  عمل  نظمهھا  االمجلس  االنسائي  االلبناني.

 

مة,  االكوتا  االنسائيیة  في  االنظامم  ااالنتخابي  ااألررددني  من  )    وونرميین  يیوسف  االغواان٢۲٠۰١۱١۱االشرعة  محمد  كنوشش  (
عمانن,  ,١۱,  االعددد٢۲٧۷ووجهھة  نظر  االمرأأةة  ااألررددنيیة,  أأبحاثث  االيیرموكك,سلسلة  االعلومم  ااإلنسانيیة  ووااإلجتماعيیة,االمجلد  

  ااألررددنن.

.٤٢۲٩۹٨۸االشامي  حسن  ,  بحث  بعنواانن  االتميیيیز  ااإليیجابي    للمرأأةة  وواالمشارركة  االسيیاسيیة,  االحواارر  االمتمدنن,  االعددد   
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االشيیخ  عائشة  ,  ددررااسة  لتقيیيیم  نتائج  ووثيیقة  االتعاوونن  بيین  االمجلس  ااألعلى  للمرأأةة  ووبرنامج    ااألمم  االمتحدةة  ااإلنمائي   
),  االمجلس  ااألعلى  للمرأأةة,  مملكة  االبحريین.٢۲٠۰١۱١۱-٢۲٠۰٠۰٩۹لتمكيین  االمرأأةة  (للعاميین   ااالستررااتيیجيیة  االووططنيیةاالمتعلق  بب  

 
مامم  االشيیرااززيي  االدوولي  االدستورر  االكويیتي,  معهھد  ااإل),  االحقوقق  وواالحريیاتت  االعامة  في  ٢۲٠۰١۱٤االعدساني  منى  (

 للدررااساتت  ,  ووااشنطن.
 

)  ,  بحث  بعنواانن  االحقوقق  االسيیاسيیة  للمرأأةة  ااألددررنيیة  بيین  االقانونن  وواالوااقع,  مجلة  ٢۲٠۰١۱٥االعويیمر  ووليید  عبد  االهھادديي  (
 عمونن,  ااألررددنن.

 
لبحريین,  االمعهھد  االتونسي  )  ,  ددررااسة  ميیداانيیة  بعنواانن    االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  في  اا٢۲٠۰٠۰٤االنجارر    سبيیكة  (

 لحقوقق  ااإلنسانن,  تونس.

 

)    ,  بحث  بعنواانن  تمثيیل  االمرأأةة    االعمانيیة  في  االمجتمع  االمدني  ,  مدوونة  حبيیبة  االهھنائي  .٢۲٠۰١۱٤االهھنائي  حبيیبة  (   

,  ١۱,  االعددد١۱٢۲,مجلة  االمناررةة,  االمجلد   ررددنن)  ,  االمرأأةة    وواالمشارركة  االسيیاسيیة  في  ااأل٢۲٠۰٠۰٦االمقداادد    محمد  أأحمد(  
 ااألررددنن.

رأأةة  ووصنع  االقراارر  االسيیاسي  ),  مقالة  منشوررةة  على  موقع  معهھد  االبحريین  للتنميیة  االسيیاسيیة  ,االثقافة  االم
 /www.bipd.gov.bhاالسيیاسيیة,  

 

االونيیس  عاددلل  عبد  ,  اانتخاباتت  مجلس  االشوررىى  االعماني  ووترسيیخ  االتجربة  االديیمقرااططيیة,آآررااء  حولل  االخليیج,  على    
:االموقع  اااللكترووني  araa.sa/index.php?view=article  

  
)  ,  االحقوقق  وواالحريیاتت  االعامة  في  االنظامم  االمورريیتاني,مجلة  االفقهھ  وواالقانونن,  ٢۲٠۰١۱٣۳بابب  محمد  ااالميین  وولد  سيیديي  (

 االعددد  االثالث.
 

 بيیبرسس  إإيیمانن,  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  في  االوططن  االعربي  ,  جمعيیة  نهھوضض  ووتنميیة  االمرأأةة,  مصر.
 

شارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  االمغربيیة,  االمعهھد  االعربي  لحقوقق  مم),  ددررااسة  ميیداانيیة  ووااقع  االم٢۲٠۰٠۰٤بنخويیا  ددااميیة  (
 ااإلنسانن,تونس.
)  ,االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرااةة  في    االمغربب  بيینى  االمعوقاتت  ووسبل  االتجاووزز,  االمجلة  االعربيیة  ٢۲٠۰١۱١۱بنهھاللل  محمد  (
 للعلومم  االسيیاسيیة.
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هھاتت    االدووليیة  وواالوااقع,  مجلة  ةة  بيین  االقرااررااتت  وواالتوجأأ,بحث  بعنواانن    االتمكيین  االسيیاسي  للمر) ٢۲٠۰٠۰٩۹صابر  ( بلولل 

,  االعددد  االثاني.٢۲٥االمجلد   جامعة  ددمشق  للعلومم  ااالقتصادديیة  وواالقانونيیة,  

)  ,  بحث  بعنواانن  االتمكيین  االسيیاسي  للمرأأةة  في  فلسطيین,  االمنتدىى  االديیمقرااططي  ااألوولل  للمرأأةة  ٢۲٠۰٠۰٤حباشنة  خديیجة  (
االيیمن.لوططن  االعربي,  صنعاء,  االعربيیة  خطوةة  ضروورريیة  نحو  ااإلصالحح  االسيیاسي  في  اا  

حفصيیة  بن  عشي  ووحسيین  بن  عشي,  ضماناتت  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  االجزاائريیة  في  ظظل  االقانونن  االعضويي  
االمحددد  لكيیفيیاتت  توسيیع  حظوظظ  تمثيیل  االمرأأةة  في  االمجالس  االمنتخبة,  مجلة  االفكر,  كليیة  االحقوقق  وواالعلومم  االسيیاسيیة  ,  

 جامعة    االحاجج  لخضر,باتنة.

االمرأأةة  في  االتشريیعاتت  االبحريینيیة)  ,  مقالة  بجريیدةة  االوسط  االبحريینيیة,  )  ,  (حقوقق  ٢۲٠۰٠۰٥خميیس  اابتسامم  علي  (
.٨۸٥٤االعددد  

)  ,    بحث  بعنواانن  قانونن  االحصص  االنسائيیة  (االمفهھومم  ووااالشكاليیاتت),  مركز  االنورر  ٢۲٠۰١۱٢۲سميینة    نعيیمة  (
مم.٢۲٠۰١۱٢۲للدررااساتت,  االعرااقق,    

شكاليیاتت,  مركز  االنورر  سميینة  نعيیمة  ,  قانونن  االكوتا  االنسويیة  في  ددوولل  االمغربب    االعربي,  االوااقع  ووااإل 
االعرااقق.للدررااساتت,   

)  ,  ددررااسة  ميیداانيیة  بعنواانن  مشارركة  االمرأأةة  االلبنانيیة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة:  االوااقع  ٢۲٠۰٠۰٤شرفف  االديین    فهھيیمة  ( 
 ووااآلفاقق  ,  االمعهھد  االعربي  لحقوقق  ااالنسانن  ,تونس  .

ئريیة  في  االمجالس  )  ووبن  ططيیفورر  نصر  االديین  ,  توسيیع  حظوظظ  مشارركة  االمرأأةة    االجزاا٢۲٠۰١۱٣۳عباسس    عمارر  ( 
 ١۱٠۰االمنتخبة  أأوو  تحقيیق  االمساووااةة  عن  ططريیق  االتميیيیز  ااإليیجابي,  ااألكادديیميیة  للدررااساتت  ااالجتماعيیة  ووااإلنسانيیة  ,  االعددد  

 ,  االجزاائر.

,  ضماناتت  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  االجزاائريیة  في  ظظل  االقانونن  االعضويي  عشي  حسيین  بنوو بن   عشي    حفصيیة 
ل  االمرأأةة  في  االمجالس  االمنتخبة,  مجلة  االفكر,  كليیة  االحقوقق  وواالعلومم  االسيیاسيیة  ,  االمحددد  لكيیفيیاتت  توسيیع  حظوظظ  تمثيی

 جامعة    االحاجج  لخضر,باتنة.

)  ,  آآليیاتت  االتنميیة  االسيیاسيیة  في  ااألررددنن,  االمؤتمر  االوططني  لتنميیة  االسيیاسة  وواالمرأأةة  ٢۲٠۰٠۰٤عبيیدااتت  أأحمد  (
 ااألررددنيیة,االلجنة  االوططنيیة  ااالررددنيیة  لشؤوونن  االمرأأةة,عمانن,  ااألررددنن.

إإكراامم  ,  مقالل  بعنواانن  االمرأأةة  في  االمغربب  بيین  االمكتسباتت  وواالتحديیاتت,  منشوررةة  على  االموقع  اااللكترووني   عدنني
 للمجلس  االقومي  للمرأأةة  االمصريیة:

www.ncwegypt.com.../ 

),  مشارركة  االمرااةة  في  االحكم  االمحلي  في  تونس    ,منشوررااتت  مركز  االمرأأةة  االعربيیة  ٢۲٠۰٠۰٦عبد  هللا  سنيیم  بن  ( 
نس  .للتدرريیب  وواالبحوثث,  تو  
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)  ,بحث  بعنواانن    ااحتيیاجاتت  تنظيیميیة  لتعزيیز  مشارركة  االنساء  في  ااألحزاابب,  االتجمع  االنسائي  ٢۲٠۰١۱٤علوهه    سعدىى  (
 االديیمقرااططي  االلبناني,  بيیرووتت.

,  ددررااسة  ميیداانيیة  بعنواانن  االمشارركة  االسيیاسيیة  للمرأأةة  في  تونس,االمعهھد  االعربي  مم)٢۲٠۰٠۰٤سناء  بنت  ( عاشورر    
.لحقوقق  ااالنسانن  ,  تونس  

)  ,  ددررااسة  ميیداانيیة  بعنواانن  ووااقع  االمشارركة  االمرأأةة  االفلسطيینيیة  في  االحيیاةة  االسيیاسيیة  ,  االمعهھد  ٢۲٠۰٠۰٤( عويیضة  ساما
 االعربي  لحقوقق  ااإلنسانن,  تونس  .

مم)  ,  مقالل  بعنواانن  ااالنتخاباتت  االعرااقيیة  وونظامم  االكوتا  االنسائيیة  (  االنص  االدستورريي  ٢۲٠۰١۱٤صبيیح  نورريي  (  
االعرااقيیة.وواالمساووااةة)  ,  جريیدةة  االبيیانن    

,  بحث  بعنواانن  االمرأأةة  وواالسيیاسة  منشورر  على  االموقع  اااللكترووني: فيیاضض  منى   

www.arab-hdr.org/publications 

  .ةة  االعرااقيیة,  جريیدةة  االبيیانن  االعرااقيیةأأ,    مقالل  بعنواانن  االمشارركة      االسيیاسيیة  للمرمم)  ٢۲٠۰١۱٣۳نادديیة  ( محمودد

يینايیر,   ٢۲٥إإلى   ٥٢۲يیوليیو  )  ,  بحث  بعنواانن    االمرأأةة  االمصريیة  وو  االمشارركة  االسيیاسيیة  من  ٢۲٠۰١۱١۱مرجانن  هھھھالة  ( 
 ااستعرااضض  ووااقع  ووااستشراافف  مستقبل,مركز  ددررااساتت  االمجتمع  االمدني.    

س  مم.,  مجلة  االمفكر  االبرلماني,مجل٢۲٠۰٠۰٨۸,  قرااءةة  قانونيیة  في  االتعديیل  االدستورريي  لعامم  )  ٢۲٠۰٠۰٩۹حمامي  ( ميیلودد
.٢۲٣۳مة  االجزاائريي,االعدددااأل  

رجل  في  االشريیعة  ااالسالميیة,  بحث  منشورر  في  ,  حق  االمساووااةة  بيین  االمرأأةة  وواال)  ١۱٤٢۲٢۲محمد  االحسيیني  ( مصلحي 
,  االسنة  االثالثة.االمملكة  االعربيیة  االسعودديیة.٩۹االعددد  مجلة  االعدلل  االسعودديیة  ,  

ثالثة!,   االمرأأةة  في  االسيیاسة  االلبنانيیة:  موااططنة  ددررجة )٬،    بحث  بعنواانن٢۲٠۰١۱٢۲( مبارركك  كميیل    ووليیلى  نقوال  االرحباني
مم.٢۲٠۰١۱٢۲تشريین  ااالوولل ٬٣۳٠۰،  في  ”ادد  االرسوليضمن  فعاليیاتت  ندووةة  االمرأأةة  وواالسيیاسة  في  ززمن  ااالررش  

 

منشوررةة  على   للدررااساتت  االنسويیة,   ,  ووررقة  بحثيیة,  نظرةة)  ٢۲٠۰١۱٢۲( نظامم  االكوتا  :  نماذذجج  ووتطبيیقاتت  حولل      االعالم
 االموقع  اااللكترووني:

http://nazra.org/node/٢۲١۱٨۸ 
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 االموااقع  اااللكتروونيیة:

 

ةة  في  مملكة  االبحريینأأألعلى  للمرجلس  اااالم  

www.scw.gov.bh/ 

 مجلس  االشوررىى  االسعودديي  

www.shura.gov.sa/ 

 هھھھيیئة  ااألمم  االمتحدةة  

www.un.org/ar/documents/udhr/ 

 جامعة  االدوولل  االعربيیة

www.lasportal.org/ 

 ووززااررةة  االدااخليیة  االجزاائريیة

www.interieur.gov.dz/ 

 مجلس  االشوررىى  االعماني

لشؤوونن  االمرأأةة  االلبنانيیةاالهھيیئة  االوططنيیة    

www.nclw.org.lb/ 

 

 االمفوضيیة  االعامة  لحقوقق  ااإلنسانن  االتابعة  لألمم  االمتحدةة:

www.ohchr.org › OHCHR ›  

  

  هھھھيیئة  ااألمم  االمتحدةة:

www.un.org/ar/aboutun/ 
 

 جامعة  االدوولل  االعربيیة  قسم  االشؤوونن  االقانونيیة:

www.lasportal.org/ar/legalnetwork/ 
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٢۲٧۷٣۳ 
 

 معهھد  االبحريین  للتنميیة  االسيیاسيیة  :

www.bipd.gov.bh/ 

 مركز  االمعلوماتت  االوططني  االفلسطيیني  ووفا

www.wafainfo.ps/ 

جزاائر:االمجلس  االشعبي  االوططني  في  اال  

www.apn.gov.dz 

 االمجلس  االقومي  للمرأأةة  في  مصر:

www.ncwegypt.com/ 

 

 االهھيیئة  االعليیا  لالنتخاباتت    االمصريیة

www.sis.gov.eg/Ar/Templates 
 

 ووززااررةة  االخاررجيیة  االسودداانيیة:

www.mfa.gov.sd/ 

 ووززااررةة  شؤوونن  االمرأأةة  االفلسطيینيیة

www.mowa.gov.ps/ 

 منظمة  االمرأأةة  االعربيیة

www.awapp.org/ 
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