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مقدمــــــة التقـــــــــــرير

ي 
�ف ي حدثت 

وال�ت  ، ي
وأم�ف استقرار سياسي  حالة عدم  من  العربية  المنطقة  ي 

تعا�ف التوالي  الثامن عىل  للعام 
ي أواخر عام 2010، وهو ما أثّر وبشكل مبا�ش عىل وضع النساء 

( الذي انطلق �ف ي أعقاب )حالة الحراك الشع�ب
اتيجية حل  بدول المنطقة؛ فمن ناحية وضعت تحديدات متعددة أمام نساء المنطقة لتكون جزءا من اس�ت
الرصاع بدول المنطقة، ومن ناحية أخرى دفعت تلك الحالة غ�ي المستقرة بالمنطقة الحركة النسوية لوضع 
سعى  المشهد  هذا  ضوء  ي 

غو�ف والقتصادية،  والجتماعية  السياسية  حقوقهن  عىل  للحصول  عمل  أجندة 
برصد  المنطقة  بدول  العام  المجال  ي 

�ف النساء  دور  لتعزيز  العربية  بالمنطقة  السياسية  ي 
�ف النساء  ملتقى 

ورة العمل عىل   ي تفرض �ف
اع والرصاع بالمنطقة، وال�ت ف ي مناطق ال�ف

ي تواجهها النساء �ف
شكاليات ال�ت وتحليل الإ

اعات الوطنية؛ مما يساعد عىل وضع الأهداف النسوية كجزء من خارطة  ف ي حل ال�ف
تأهيل النساء للمشاركة �ف

الطريق بدول الرصاعات، وهو ما سيتم تناوله بالأوراق الثالث الخاصة بوضع ودور النساء بدول )ليبيا– 
ي وضع النساء عىل  المستوي السياسي من 

ف الدول الثالثة �ف اليمن– العراق( وسوف يتم مالحظة تفاوت ب�ي
ي النساء عىل  المستوى السياسي 

ي مجمل تلك الدول الثالث تعا�ف
حيث القيود المفروضة عىل النساء، ولكن �ف

ي القطاع 
اع، أو الخدمة المدنّية، أو �ف ي مكاتب الق�ت

من التقييد كمرشحات وكناخبات أو مسؤولت سواء �ف
 ، التغي�ي ي عملية 

�ف ورائدات  كقائدات  الرغم من قدرتهن  الأكاديمية. وهذا يحدث عىل  والأوساط  الخاص، 
ي العملية الديمقراطية بشكل متساٍو مع الرجل. وتواجه النساء العديد من 

ي المشاركة �ف
بالإضافة إل حقهن �ف

ف  ي تفرض من خالل مؤسسات وقوان�ي
ي السياسة، الحواجز الهيكلّية ال�ت

ي تحول دون مشاركتهن �ف
المعوقات ال�ت

ّشح للمناصب. ي ال�ت
ل تزال تحد من خيارات نساء �ف

وقد اتفقت كافة الأوراق عىل تعرض النساء بدول الرصاع الثالث لنتهاكات أثناء مراحل الرصاع المختلفة، 
ووضع الالجئات بتلك الدول )ليبيا– اليمن– العراق( ومحاولت السلطة بتلك الدول الثالث إقصاء النساء 

من عملية التسوية السياسية الداخلية.

ي 
ي المشاركة السياسية بخوضهن الستحقاقات ال�ت

ي من التقرير سيتم تناول تجارب النساء �ف
ي القسم الثا�ف

و�ف
ف خالل عام2017  الأول  أجريت خالل عام 2017 بدول المنطقة، حيث شهدت المنطقة العربية استحقاق�ي
ي المملكة الأردنية، 

/ انتخابات البلدية �ف ي
ي مايو 2017 الثا�ف

ي شهدتها دول الجزائر �ف
لمانية ال�ت النتخابات ال�ب

العربية  بالمنطقة  النساء  ملتقى  قبل  من  مراقبة  ة  الأخ�ي شهدت  حيث   ،2017 أغسطس  ي 
�ف أجريت  ي 

وال�ت
لالنتخابات وهو ما سوف يتم تناوله بمزيد من التفاصيل داخل محتوى التقرير برصد وتحليل مسار العملية 

النتخابية وتحليل النتائج.



مرثا عدلي  الملتقى، وللزميلة  التقرير من عضوات  ي كتابة هذا 
النهاية أتقدم بالشكر لكل من ساهم �ف ي 

و�ف
والزميل أحمد كامل لتحرير هذا التقرير.

ية لملتقى النساء بالسياسة بالمنطقة العربية *مزن حسن، عضوة اللجنة التحض�ي
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الفصل الأول: أوضاع النساء �ن

ي ظل الرصاع المسلح 
�ن

مقدمة
يعات ي الت�ش

المبحث الأول:  أوضاع النساء �ف
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ي السياسة بالمنطقة العربية د/ انطالق  محمد عبد الملك المتوكل  
ورقة مقدمة من  عضوة ملتقى النساء �ف
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تتعرض النساء للتهميش ولجرائم العنف بدرجات أك�ب خالل الحروب وبعدها. ونادرا ما يُراعى فيها منظور 
ي ظل الحرب وما بعد الحرب 

ي التخطيط والتنفيذ. وبالتالي لبد من التنبه إل واقع النساء �ف
النوع الجتماعي �ف

ي مجال 
امج المالئمة �ف ي احتياجات النساء وأوضاعهن، وإعداد ال�ب

عن طريق إجراء الدراسات الميدانية للنظر �ف
يعية أو  اعات المنعكسة عىل النساء، وكيفية حماية حقوقهن المكتسبة سابقا الت�ش ف معالجة آثار الحرب وال�ف
ف النساء، وازدياد نسبة المعيالت لالأ�  ي اليمن تش�ي إل تفاقم الفقر ب�ي

العملية. فالدراسات الحالية المتوفرة �ف
ف أوساط النساء. فتش�ي الدراسات الحالية إل  ي تؤدي إل اضطرابات نفسية جسيمة ب�ي

والضغوط النفسية ال�ت
ي جميع المجالت التعليمية والصحية والقتصادية والسياسية؛ 

ي اليمن �ف
اع �ف ف تدهور أوضاع النساء أثناء ال�ف

ي ك� 
ي تفعيل مشاركة النساء، وتطبيق ما أنجزته النساء �ف

رادة السياسية �ف بل إن هناك تخوفا من تراجع الإ
نجازات  ي جميع الإ

ي 2011، ومخرجات الحوار منها “الكوتا” مما يؤدي إل تراجع �ف
القيود الجتماعية والثقافية �ف

ي العقود الماضية.
ي حققتها النساء �ف

ال�ت

كن بصمتهن السياسية عىل عملية انتقال بالدهن إل مرحلة السالم، وأن  استطاعت النساء ع�ب التاريخ أن ي�ت
ي عىل كل 

اع المسلح يق�ف ف ي إعادة السالم والأمن إل أوطانهن بعد أن كاد ال�ف
ف دورا فاعالً وحاسما أحيانا �ف يلع�ب

مظاهر الحياة ويمزق النسيج الجتماعي. وعىل الرغم من أن قرارات واتفاقيات عملية السالم بشكل مبا�ش 
تؤثر عىل حياة النساء والفتيات، نجد أنه فقط 92 من 585 اتفاقية سالم منذ عام 1990 ح�ت 2010 تضمنت 
ي عملية السالم وسماع أصواتهن أول: يوصل إل سالم دائم وشامل، 

اك النساء �ف شارة إل النساء . فإ�ش الإ
ي تتصل باحتياجات مختلف قطاعات السكان وليس النساء فقط 

فيمكن للنساء تقديم الكث�ي من القضايا ال�ت
ا هاما  ي عملية بناء السالم مؤ�ش

ي يجب أن تناقش وتتضمن اتفاق السالم. ثانيا: تعت�ب قبول المشاركة �ف
وال�ت

اكة الفعلية مع جميع أطياف المجتمع” ديمقراطية بدون نساء زيف” . عىل قبول الديمقراطية الحقيقية وال�ش
ي حوارات السالم فقد استطعن المشاركة الخالقة وطرح المبادرات 

ة �ف ح�ت لو لم تصنف النساء كأطراف مبا�ش
ف وكولومبيا  ي �يالنكا وأوغندا وكوسوفو وتشيىلي والأرجنت�ي

ي حسنت عملية السالم. وعىل سبيل المثال �ف
ال�ت

يتوقفن ح�ت تم  الرسمية لم  المفاوضات  إهمال أصواتهن من طاولة  الحقيقة. وبرغم  هناك لجان كشف 
ي قامت بها النساء إل أنه بشكل 

الستماع لهن و�ن جزءا من تلك اللجان. وبالرغم من النماذج الناجحة ال�ت

Bell, ChristineandC.O’Rourke )2010( ”PeaceAgreementsorPiecesofPaper?TheImpactofUNSCResolution1325onPeacePro-
cessesandtheirAgreements,“InternationalandComparativeLawQuarterly,p.59.at: https://bit.ly/2aYVVIR
12/9/2016

(3)نفس المرجع

(3)

(2)

 (2)



اعات، ويتم تجاهل  ف ال�ف ي كث�ي من 
المفاوضات �ف السالم وطاولة  بناء  النساء من عملية  يتم استبعاد  عام 

ي تؤثر عىل حياة 
ي رسم السياسات المستقبلية ال�ت

دعوة النساء إل طاولة المحادثات الرسمية بشكل خاص، و�ف
ي السالم شاركت 

ي عملية بناء السالم ونجاح عدد من التجارب الدولية �ف
الجميع، ولأهمية مشاركة النساء �ف

فيها النساء، قامت الأمم المتحدة بإصدار عدد من القرارات الدولية لدعم مشاركة النساء منها قرار1325.

ي اليمن عىل جميع المستويات وتناول قضايا 
ي عملية السالم �ف

ي أهمية  مشاركة وتمثيل  النساء �ف
ومن هنا تأ�ت

ف النساء والرجال نتيجة  اع والحروب يختلف ب�ي ف ي اتفاقية السالم اليمنية الحالية؛ وذلك لأن آثار ال�ف
النساء �ف

ي أدت إل عدم المساواة. ففي أثناء الحروب 
لالأدوار الجتماعية المختلفة والعوامل الثقافية والقتصادية ال�ت

النساء. فعىل سبيل  وتنفيذ حقوق  وإقرار  بالتغي�ي  المطالبة  بشكل خاص وتصعب  النساء  معاناة  تتفاقم 
ي العملية السياسية 

ي اليمن عندما يشار إل موضوع مشاركة النساء �ف
المثال نسمع الكث�ي من صناع القرار �ف

ة حرب.” بل إن ممثىلي المبعوث الأممي  ي ف�ت
وعملية بناء السالم يكررون “مش وقت الآن النساء نحن الآن �ف

ف  اع تتفق جميعا ح�ي ف ة الرصاع أن أطراف ال�ف ي أك�ش من لقاء أثناء ف�ت
جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ كررا �ف

يتم مناقشة مواضيع مشاركة النساء.

، ووضع  ي
نسا�ف يعي، الوضع الإ سيتناول التقرير التالي أوضاع النساء بشكل عام أثناء الرصاع: الوضع الت�ش

ي اليمن للمشاركة 
ي تواجه النساء �ف

ي اليمن، وأهم الفرص والتحديات ال�ت
مشاركة وتمثيل النساء السياسية �ف

ي عملية بناء السالم.
والتمثيل السياسي �ف
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ف ضد النساء وفقا لتفاقية  اهتم دستور الوحدة اليمنية )1990( بوجود قاعدة أساسية للقضاء عىل التمي�ي
ي دستور 1994م بعد حرب 1994 بالنص عىل أن }النساء 

ي المواد 24-27. ولكن كان هناك تراجع �ف
السيداو �ف

القانون.{  يعة، وينص عليه  الواجبات ما تكفله وتوجبه ال�ش الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من  شقائق 
الأحوال  ي 

�ف وكذلك  والقضاء،  الحكم  تولي  ي 
�ف وخاصة  الفقهي  للجدل  النساء  مشاركة  يخضع  النص  وهذا 

الشخصية مثل الزواج والطالق. 

ف صانعي الوحدة عىل السلطة، وكانت القوة والغلبة  ُعدل دستور الجمهورية اليمنية بعد حرب 1994م ب�ي
يكه حزب الإصالح حيث حذفت المادة )27( وحلت محلها المادة )31(  ي العام و�ش ي وقتها للمؤتمر الشع�ب

�ف
يعة  ي تنص عىل أن )النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه ال�ش

وال�ت
وينص عليه القانون( .

ي الحقوق والواجبات إل أنه 
هذا، ويالحظ أن هذا النص رغم ما يذهب اليه من مساواة النساء مع الرجل �ف

ي 
ف ضد النساء ومساواتهن مع الجنس الآخر ،فهذا النص �ف ي حقيقته نص فيه تراجع عن القضاءعىل التمي�ي

�ف
ي معظم الأحوال، 

ي تقيدها هذه الآراء �ف
مضمونه من ناحية أول يقيد بالختالفات الفقهية حقوق النساء وال�ت

ي تفتقر إل الديمقراطية الداخلية، 
من ناحية أخرى تركت حقوق النساء للقانون تتجاذبها الأحزاب السياسية ال�ت

ي لتزال بعيدة 
ي تؤمن بالعادات والتقاليد والثقافات الفكرية ال�ت

والمَهيمن عليها من قبل النخب التقليدية ال�ت
ي مستوى المشاركة والتمثيل 

ي جميع مجالت الحياة، كل هذا أدى إل تد�ف
اف بحقوق النساء �ف جدا عن الع�ت

لمان والقضاء، وهدر  ي ال�ب
ي جميع مجالت الحياة، وعىل رأسها مشاركتهن السياسية. و�ف

للنساء اليمنيات �ف
ى لحقا . ف الصادرة وفقا لهذا الدستور كما س�ف ي معظم القوان�ي

حقوقهن �ف

المبادرة  النتقالية؛  للمرحلة  ي 
القانو�ف الأساس  كانت  ي 

وال�ت  2011 الشباب  ثورة  بعد  التفاقيات  أهم  ومن 
ي 2011، ووثيقة الحوار 

ي عملية السالم بناء عىل انخراطهن الفاعل �ف
ي ضمنت مشاركة النساء �ف

الخليجية وال�ت
، وقد كانت أهم مخرجات  ي

ي مؤتمر الحوار الوط�ف
ي تمت بمشاركة النساء مشاركة فعالة �ف

ي الشامل وال�ت
الوط�ف

ي تتالءم مع القرار 1325م بمحاوره الأربعة، 
ف وثيقة المؤتمر مجموعة من القواعد ال�ت ي تضم�ي

الحوار الوط�ف
عىل الرغم من عدم وجود معلومات كافية عن هذا القرار أثناء الحوار ،وقد وجدت الكث�ي من النصوص 

يعية المبحث الأول: أوضاع النساء الت�ش

ي اليمن  أثناء الرصاع” 2016 
ي للنساء �ف

يعي والقانو�ف الهام محمد عبد الملك المتوكل “ الوضع الت�ش
يعي يمكن الطالع عىل كل من  دراسة د.إلهام محمد عبدالملك المتوكل” الوضع ي والت�ش

 لمزيد من التفاصيل عىل التطور القانو�ف
ي اليمن أثناء الرصاع”، تقرير البنك الدولي “وضع النساء من الطموح إل تحقيق الفرص” مايو 2014. أيضا كتاب أنا

يعي للنساء �ف  الت�ش
ف ي حول المساواة ب�ي

 وورث عن قانون الأحوال الشخصية بعد الوحدة، 2003. ودراسة أمل الباشا )2014(:” الخطاب الدستوري اليم�ف
نسان ي لحقوق الإ .” منتدى الشقائق العر�ب ف  الجنس�ي

(4)

(4)

(5)

(5)
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ي تضمن الوقاية والحماية للنساء ضد العنف بأنواعه، أيضا 
ي تضمن مشاركة النساء، وكذلك النصوص ال�ت

ال�ت
ي المرحلة النتقالية من حيث إسهامهن 

حرصت مخرجات الحوار عىل النص عىل دور النساء بعد الرصاع و�ف
اعات المسلحة . وقد عززت هذه القواعد ومشاركة  ف ر بعد انتهاء ال�ف ي العملية التنموية وحمايتها، وج�ب الرصف

�ف
ي 21 أكتوبر 2014، وقرار 2140 

ي المرحلة النتقالية قرارات دولية منها قرار 2014 �ف
ي مؤتمر الحوار �ف

النساء �ف
اير 2014، واللذان يؤكدان عىل مشاركة النساء مشاركة عىل قدم المساوة عىل مستوى صنع القرار،  ي ف�ب

�ف
اكة  ي إبريل 2015، والذي أشار إل مشاركة النساء والشباب، وكذلك اتفاقية السلم وال�ش

ي 14 �ف
وقرار 2216 �ف

ي نصت عىل أنه يتم توزيع مقاعد الحكومة عىل المكونات السياسية وكذلك تمثيل النساء والشباب ولكن 
ال�ت

ي مخرجات الحوار بما ل يقل عن %30 .
يالحظ أنها لم ت�ش بوضوح إل الكوتا المخصصة للنساء �ف

تمت كتابة مسودة الدستور التحادي بمشاركة أربع نساء من سبعة ع�ش عضوا وعضوة مع مراعاة التخصصات 
القانونية والنوع الجتماعي، وإن لم تصل للنسبة الُمقرة وهى 30%. تضمنت مسودة الدستور الكث�ي من 
وثيقة  ي 

�ف عليها  المنصوص  للقواعد  تطبيقا  النصوص  الأربعة، ومعظم هذه  بمحاوره  القرار  محتوى هذا 
ي اليمن، وذلك نتيجة للرصاع 

، لكن نجد أنه لم يتسن للدستور التحادي التطبيق العمىلي �ف ي
الحوار الوط�ف

ي الحرب الخارجية بتدخل قوات التحالف كل 
ي الحكم، والبدء �ف

ف الفرقاء عىل السلطة �ف والحرب الداخلية ب�ي
ي بما يوافق مسودة الدستور التحادي وخاصة فيما يتعلق 

ذلك أدى إل تعطيل واستكمال التصحيح القانو�ف
ي الحياة العامة وفقا للقرار 1325.

بالنساء وتوسيع مشاركتهن �ف

ي من حيث 
ي مؤتمر الحوار الوط�ف

النساء نقلة نوعية �ف يعي نقل حقوق  ي المجال الت�ش
ومن أهم الفرص �ف

ي والجتماعي بجانب الرجل، ومحاولة إدراج معظم 
داري والثقا�ف ي الحكم السياسي والإ

توسيع مشاركة النساء �ف
ي مسودة الدستور التحادي، ووجود نص �يح بأن لفظة مواطن تنرصف إل الجميع ذكورا 

هذه النصوص �ف
ي 

�ف وإدراجها  بالنساء،  الخاصة  الدستورية  النصوص  تنفيذ  ي 
�ف يكمن  الحقيقي  التحدي  أن  نجد  لكن  وإناثا. 

ي 
ي مجالت مختلفة تؤدي إل عدم ممارستهن لحقهن �ف

، وإبعادها عن الجدل الفقهي حول النساء �ف ف القوان�ي
ي تؤدي إل القضاء عىل 

ام بالواجبات، كذلك تفعيل النصوص ال�ت ف ي اكتساب الحقوق والل�ت
مشاركة الرجال �ف

ف من مختلف  ي وضع هذه القوان�ي
ف ضد النساء، وأن يكون هناك مشاركة فعالة من النساء �ف العنف والتمي�ي

المنظمات الحكومية وغ�ي الحكومية.
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نسانية  أثناء الرصاع : أوضاع النساء الإ ي
 المبحث الثا�ن

نسانية-  ي 30 أكتوبر 2016 وبعد زيارته لليمن حذر بشدة ستيفان أوبراين -وكيل المبعوث الأممي للشؤون الإ
�ف

ي اليمن معلنا للعالم أننا عىل وشك 
نسانية المتسارعة �ف ي كلمته أمام مجلس الأمن من تدهور الأوضاع الإ

�ف
نسان” ل يمكن حلها إل باتفاق سياسي بإنهاء الحرب والرصاع المسلح مناشدا  “أك�ب كارثة إنسانية من صنع الإ

نسانية. ي منع حدوث هذه الكارثة الإ
قليمية والدولية بالمساعدة �ف جميع أطراف الرصاع المحلية والإ

.” ي قصمت ظهر البع�ي
“القشة ال�ت

ي 2011 لم تكن اليمن تنعم باستقرار وتنمية ونمو اقتصادي، بل كانت جميع التقارير 
قبل انفجار الوضع �ف

ي 
�ف ومظاهرات  سلمي  حراك  اليمن:  ي 

�ف دي  الم�ت ي 
نسا�ف والإ والقتصادي  السياسي  الوضع  من  تُحذر  الدولية 

ايدة  ف ي صعدة وقتل ونزوح بالآلف، �اعات قبلية وثارات مستمرة، جماعات إرهابية م�ت
الجنوب، حروب �ف

ي عىل أساس النوع 
نسان عىل جميع الأصعدة، عنف مب�ف ، انتهاكات لحقوق الإ ف ي أب�ي

يد ونزوح �ف وقتل وت�ش
وة، تجنيد  ي توزيع ال�ش

، عدم عدالة �ف ي
ي، منازعات عىل الأرا�ف ات، فساد مست�ش الجتماعي، زواج للصغ�ي

لالأطفال. 

ي تقاريره المطالبة ب�عة الإصالحات معلنا أن اليمن تعت�ب أفقر دولة عربية محذرا من 
كرر البنك الدولي �ف

ي السكان من 16 مليون إل حوالي 25.9 مليون، والذي ل 
هشاشة الدولة وسقوطها . فهناك ارتفاع متسارع �ف

ف الشباب الذين يمثلون ما يزيد عن نصف السكان. ومع انفجار  يتوازى مع نمو اقتصادي فهناك بطالة ب�ي
ي 2011 ونتيجة لسنوات من ضعف التنمية أصبح 42% من السكان يعيشون 

الوضع السياسي والقتصادي �ف
ي 2014 من 559$ إل 500$. وهناك 10.5 مليون من السكان ل يجدون 

تحت خط الفقر وانخفض دخل الفرد �ف
ف داخليا إل  طعاما كافيا، و13 مليون من السكان ل يستطيعون الوصول إل ماء نظيف. ووصل عدد النازح�ي

80.000 شخص.

ي مارس 2016 واستخدام جميع الأسلحة المتطورة عالميا ح�ت المحظور 
بدء الحرب الداخلية والخارجية �ف

ي أدت إل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف منذرة 
منها دوليا- كانت القشة ال�ت

ي 25 نوفم�ب 2015 إل 10000 شخص 
نسان”. ارتفع عدد القتىل من 6063 �ف بـ “أك�ب كارثة إنسانية من صنع الإ

ي إطار 
ي عملية بناء السالم وأجندة مابعد الرصاع  �ف

نامج تعزيز مشاركة النساء �ف  انطالق محمد عبدالملك المتوكل “دراسة أولية مقدمة ل�ب

اكة مع واتحاد نساء اليمن مارس GIZ(  2016 ( قرار 1325” للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بال�ش
 Alma Abdul HadiJadaallah)June 2015(:“Conflict Analysis of the Republic of Yemen for United National Country 
Team“،pp. 20-25
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ي أكتوبر 2016. ارتفع عدد الأشخاص الذين بحاجة إل مساعدات إنسانية عاجلة إل 82% أي 21.2 مليون 
�ف

ي 260 
ف إل 2.76 مليون منهم من يسكن �ف شخص و14.1 مليون شخص بحاجة إل حماية. ارتفع عدد النازح�ي

مدرسة تعذر إعادة طالبها للتعلم فيها .

وهناك  والصحية.  التعليمية  المنشآت  استهداف  ي 
�ف مستمرة  مازالت  الرصاع  أطراف  أن  أوبراين  أشار  وكما 

ي الأدوية 
ي تدهور الخدمات الصحية، ومع استمرار الحصار وإغالق مطار صنعاء هناك نقص حاد �ف

تسارع �ف
يان هام لستمرار  ورية لالأمراض المزمنة . ونتيجة للحصار والحرب تأثر القطاع الخاص الذي يعت�ب �ش الرصف
ت  ي انت�ش

ا ال�ت /ات . هناك انتشار لالأوبئة المعدية منها الكول�ي ف الحياة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن�ي
ي أعداد 

الكافية للقيام بالمعالجة، تزايد �يع �ف ي 10 محافظات يمنية، مع عدم وجود المراكز الصحية 
�ف

ي 3 يناير2017.
ي 156 مديرية �ف

ي أكتوبر 2016 إل 13942 و98 حالة وفاة �ف
ف الذي ارتفع من 61 حالة �ف المصاب�ي

ي تقديم 
ي كلمته يحذر أوبراين من عدم دفع مرتبات موظفي الحكومة الذي سيؤدي إل تعطيل كامل �ف

و�ف
ي المؤسسات العامة .

الخدمات الأساسية ومنها النهيار الكامل �ف

(8)

(9)

(10)

(11)

نسانية. أشار تقرير الأمم المتحدة عن الوضع   كلمة أوبراين أمام مجلس الأمن أكتوبر 2016 بعد زيارة أجراها لليمن لتفقد الأوضاع الإ
ي عام 2014

ي اليمن �ف
ي 39% من جميع الوفيات �ف

ي اليمن 2016 أن الأمراض المزمنة قد تسببت �ف
ي �ف

نسا�ف الإ
ي 2011 بدأ 

اع �ف ف ي مجال التعليم والصحة ومنذ بدء ال�ف
ي تقديم الكث�ي من الخدمات الأساسية وخاصة �ف

 يلعب القطاع الخاص دور كب�ي �ف
 القطاع الخاص بالهجرة ومع الحرب المسلحة والحصار واستهداف عدد من المنشآت الخاصة والمصانع والمعامل من قبل دول التحالف
شارة ي هذا القطاع الحيوي. والجدير بالإ

ي صنعاء أصبح هذا القطاع مهددا مما يؤثر بشكل مبا�ش �ف
 بحجة تخزين الأسلحة أو دعم السلطة �ف

ائب من قبل السلطة السعودية ي منه لم يعد قادرا عىل تحمل انعدام الأمن والقانون وارتفاع الرصف
 إليه أن القطاع الخاص بالذات الوط�ف

/ات وتجويعهم ف ف اليمينتان المتصارعتان  والذي ينعكس عىل ارتفاع الأسعار وإنهاك المواطن�ي ية والسلطت�ي عند المداخل ال�ب
 

  WHO Cholera/AWD weekly update Yemen

(9)
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ف أوساط النساء أثناء الحرب  ي ب�ي
نسا�ف أكدت جميع تقارير الأمم المتحدة والدراسات عن تفاقم الوضع الإ

ي مواجهة الحياة نتيجة للجهل والظروف الصحية الصعبة، وقيامهن بإعالة 
ة �ف حيث تواجه النساء صعوبة كب�ي

الأيدي  فيه حوالي 80% من  النساء  تمثل  الذي  الزراعي  نتاج  الإ ي 
�ف انخفاضا حادا  أن هناك  أ�هن، ورغم 

ي للعنف أثناء الرصاع حوالي )600 فرد( 
ي عىل النوع الجتماعي حي�ش

العاملة. وقد كانت هناك حالت عنف مب�ف
، التحرش والعنف الجسدي خاصة للناشطات، وظهر ذلك  ي ذلك العنف الجنسي

70% منهم نساء . بما �ف
ف النازحات. كما أدى الرصاع السياسي  ي 2011م، كذلك العنف الأ�ي وخاصة ب�ي ي ثورة الربيع العر�ب

بوضوح �ف
ي هذا 

نجازات والجهود السابقة �ف اجع وتهديد ثمرة الإ ات، وال�ت ي زواج الصغ�ي
والمسلح إل ارتفاع ملحوظ �ف

المجال .

اع المسلح ارتفع عدد المعيالت لالأ� إل ثالثة أضعاف عما كان عليه قبل الحرب مما ضاعف من  ف نتيجة ال�ف
نتاج الزراعي  ي الإ

ي أسعار السلع الغذائية، وانخفاض حاد �ف
ي الموارد وارتفاع �ف

الأعباء عىل النساء مع شحة �ف
الذي تمثل النساء فيه حوالي 80% من الأيدي العاملة. وأضيف إل أعباء الأ�ة والنساء بالذات الهتمام 
عاقة نتيجة للحرب، مع قلة  ف من أطفالهن وأزواجهن الذين تعرضوا لالإ ايدة من المعاق�ي ف والرعاية بأعداد م�ت
ي تعت�ب أك�ش الفئات هشاشة وتوقف ما يقارب 86% من الخدمات 

امج المخصصة لهذه الفئة ال�ت الدعم وال�ب
ي منها النساء من فقدان أزواجهن وآبائهن 

ي تعا�ف
ار النفسية ال�ت المخصصة لهذه الفئة وبالإضافة إل الأ�ف

ي المعارك، اضطرت كث�ي من النساء إل القبول بأعمال مدرة للدخل لم يكن مقبول اجتماعيا أن 
وأولدهن �ف

ي قد يؤدي إل تغي�ي  ي ذلك مؤ�ش إيجا�ب
تقوم بها النساء، بما فيها التسول وبشكل واسع. تش�ي الدراسات أنه �ف

ف النساء الأشد  اتجاهات المجتمع نحو عمل النساء، ولكن أيضا تحذر من تعرض النساء للعنف وخاصة ب�ي
فقرا والنازحات والمهاجرات .

ي عىل النوع 
بالرغم من عدم توفر البيانات الدقيقة والبالغات الوافية من الضحايا عن حالت العنف المب�ف

ف البالغ وفيما بعده، وعوامل ثقافية  الجتماعي لعوامل أمنية، وعدم وجود إجراءات حماية كافية للضحايا ح�ي
خوفا من النعكاسات الجتماعية ووصمة العار، استطاعت الدراسات الميدانية الوصول إل أنه يتعرض أثناء 
، التحرش والعنف الجسدي،  ي ذلك العنف الجنسي

الرصاع حاليا حوالي )600 فرد( 70% منهم نساء. بما �ف
. وقد أشارت قاعدة بيانات اتحاد نساء اليمن للعنف  العنف الأ�ي، بالإضافة إل العنف اللفظي والتشه�ي

ي تعمل مع هذه الفئة من منظور 
نسان وال�ت ي رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإ اير 2017( تحدثت رجاء المصع�ب ي اللقاء البؤري )14 ف�ب

 �ف
ي تخصيص دعم أو برامج لهذه الفئة. أشارت الدراسة

نسانية �ف غاثة الإ ي عن معاناة هذه الفئة وخاصة النساء وعدم توجه برامج الإ
 حقو�ت

الميدانية لأوكسفام أدناه أنه من ضمن 544 أ�ة تمت مقابلتها 6.7% لديهم أفراد معاقون
Oxfam; Care International; Gencap )IASC()2016(:From the Ground Up: Gender& Conflict Analysis in Yemen. Available 
online https://bit.ly/2kIEZLe
 )1. 1. 2017(،.Pp. 13-21.
 Oxfam; Care International; Gencap )IASC()2016(:From the Ground Up: Gender& Conflict Analysis in Yemen& UNO-
CHA )2016( Overview of Humanitarian Needs

(12)

(12)
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ف شهر وآخر ففي ديسم�ب 2016 كان هناك )1085(  ي عىل النوع الجتماعي أن حالت العنف تتضاعف ب�ي
المب�ف

ي عىل النوع الجتماعي منها 889 ضد النساء  و196 ضد الرجال بينما كان إجمالي عدد حالت 
حالة عنف مب�ف

ي أكتوبر  2016 . 
ي نوفم�ب 2016 و)402( �ف

العنف )754( �ف

ي عىل النوع الجتماعي 
أكدت جميع الدراسات الميدانية وتقارير الأمم المتحدة عىل انتشار ظاهرة العنف المب�ف

/ات ومنها العنف الجنسي والأ�ي. وذلك يرجع لظروف  ف /ات والالجئ�ي ف ف مجتمعات النازح�ي بجميع أشكالها ب�ي
/ات الذين ل  ف /ات النفسية والسكنية والمعيشية وغياب القانون خاصة بالنسبة لالجئ�ي ف /ات والالجئ�ي ف النازح�ي
بالغ عن حالت  ي اليمن . وبالرغم من تحفظ الضحايا من التحدث أو الإ

يحصلون عىل وضع الهجرة القانونية �ف
، ولكن أكدت تقارير الأمم المتحدة عن حالت اغتصاب والحاجة إل خدمات نفسية وقانونية  العنف الجنسي
و�يرية فعالة لمعالجة هذه الحالت.   وأشارت قاعدة بيانات اتحاد نساء اليمن إل 23 حالة اغتصاب منها 

ي الحديدة. 
ف و6 �ف ي أب�ي

7 �ف

ي اليمن ضعفت إل حد الهشاشة العديد من التقاليد 
ي الأماكن العامة لتحرش. أثناء الرصاع �ف

تعرضت النساء �ف
ي 

�ف الجتماعي  النوع  عىل  ي 
المب�ف الجسدي  العنف  من  النساء  حماية  تضمن  كانت  ي 

ال�ت الجتماعية  والقيم 
ي كل من مرص 

الأماكن العامة . ففي دراسة ميدانية )2013( عن المعوقات الأمنية أمام مشاركة النساء العامة �ف
ي عىل النوع الجتماعي الذي نتج عن 

ي ظاهرة العنف المب�ف
وليبيا واليمن أكدت عينة البحث أن هناك ارتفاعا �ف

ايد للمرأة ونشاطها السياسي منذ عام 2011، وأنه متعمد من قبل القوى التقليدية والمتشددة  ف الظهور الم�ت
، بالإضافة إل العوامل الأخرى منها غياب الأمن الموحد وانتشار الأسلحة والحالة  لوقف نشاطهن السياسي

نسانية المتدهورة. القتصادية والإ

ي جميع الساحات يالحظ أنه 
ي �ف

ي ثورة الربيع اليم�ف
بالرغم من القبول العام بل التشجيع عىل مشاركة النساء �ف

ي عىل النوع الجتماعي. ففي ساحة الجامعة 
ي العنف المب�ف

منذ 2011 وبداية الرصاع المسلح هناك ارتفاع �ف

اتحاد نساء اليمن )ديسم�ب 2016(: قاعدة بيانات العنف القائم عىل النوع الجتماعي 
ية الثور ود. طارق الكبسي )2013(” دراسة المعرفة والتجاهات والممارسات للعنف القائم عىل   لمزيد من التفاصيل يمكن النظر إل ص�ب

ف ولحج بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن وأوكسفام. ودراسة موت والحديدة وأب�ي ي محافظات حرصف
نجابية �ف  النوع الجتماعي والصحة الإ

مكتب الأمم المتحدة للسكان عن الزواج المبكر أثناء الرصاع 2016
Oxfam; Care International; Gencap )IASC()2016(:From the Ground Up: Gender& Conflict Analysis in Yemen. And UNO-
HA)2016(:Overview of Humanitarian Needs
UNOHA)2016(:Overview of Humanitarian Needs

ي عىل النوع الجتماعي لشهر ديسم�ب
قاعدة بيانات اتحاد نساء اليمن عن العنف المب�ف

)Women’s Union GBV Monthly Analyses Dec. 2016(
ي مرص ليبيا واليمن”، ص 3

سيفرورلد )2013(:”هناك خطر إذ كنت الأول: حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة �ف

(14)

(14)

(16)

(16)
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السابق خصومه  الرئيس  انتقاد  الأول مدرع بعد  الفرقة  ب من قبل جنود  الناشطات للرصف تعرضت بعض 
ي الساحة والعتصامات 

ف الرجال والنساء �ف عا ب�ي ي ساحة التغي�ي بالسماح بالختالط غ�ي المقبول �ش
ف �ف السياسي�ي

ي عىل النوع الجتماعي ولم 
ف وعنف صارخ مب�ف ي تمي�ي

 شهدت صنعاء وعدن اعتقالت لناشطات سياسيات و�ف
ي عدد الختطافات للنساء من قوى متطرفة. كانت 

يتم إطالقهن إل بحضور وتعهد ولي الأمر  هناك ارتفاع �ف
الختطافات لبعض الأجانب -ذكور وإناث- تحدث من قوى قبلية مقابل مطالب سياسية أو أموال، ولكن 
م. أثناء الرصاع حدثت اختطافات وعنف لفتيات يمنيات من قبل  كانت الضحايا تُعامل بشكل لئق ومح�ت

ين مكاوي وحالت اختطاف مماثلة سابقة قوى متشددة منها قضية اختطاف الشابة اليمنية ش�ي
ف الدولة وحركة أنصار الله . ي الحروب الست ب�ي

 �ف

 لم ترتفع نسبة تعرض العنف القائم عىل النوع الجتماعي عىل الناشطات السياسيات فقط بل أيضا عىل 
النساء بشكل عام “نحن ل نستطيع الخروج وحدنا، وقد أصبح التحرش الآن حدثا متكررا بالأسواق والشوارع 

والأماكن العامة” .

ي 
ي ساحة التغي�ي بجامعة صنعاء قائال” ادعوهم إل منع الختالط �ف

” خاطب معارضيه �ف ف ي “ساحة السبع�ي
ي خطاب للرئيس السابق �ف

 �ف
ي صنعاء

ات �ف ع...الختالط حرام”. وعىل أثر ذلك الخطاب بتاريخ 17 ابريل 2011، خرج عدد من المس�ي  شارع الجامعة الذي ل يقره ال�ش
ي لجنة النظام ينتمون لحزب الإصالح

ها من المدن احتجاجا عىل ذلك.” تم العتداء من قبل أفراد من الفرقة أول مدرع وأعضاء �ف  وغ�ي
 أيضاً يمكن الرجوع إل مقال أطياف زيد الوزير، “وما.www.yemen.netعىل وداد بدوي، وهدى العطاس، واروى عثمان” 27-9-2016

Open Democracy 50. 50 inclusive Democracy(.يزال الطريق طويال” 3 ديسم�ب 2012

 تم اعتقال الناشطة السياسية من حزب الإصالح أمة السالم الحاج من الشارع من قبل أنصار الله وحجزها لعدد من الساعات باتهام

عداد لمظاهرات تخل بالأمن العام )نوفم�ب 2015(. ولم يتم إخالؤها إل بحضور وتعهد ولي ي الإ
 بالمشاركة ضمن أعضاء من حزب الإصالح �ف

ي عىل النوع الجتماعي أنه لم يطلب من الناشطة أمة السالم التعهد كما يحدث مع الرجال
ف الواضح المب�ف  أمرها بعدم التكرار. من التمي�ي

ي
ي عدن قام أحد أعضاء الحزام الأم�ف

 ولكن كان لبد من إحضار ولي أمرها-ابنها- وكتابة التعهد والتوقيع عليه من قبلها وقبل ولي الأمر. و�ف
ي أتوبيس راحة إل صنعاء لأنها قامت

اير 2017-( �ف ب ومحاولة اختطاف الناشطة الحقوقية لميس حسن الحامدي )صباح 18 ف�ب  بمحاولة �ف
ول من الأتوبيس وعدم مواصلتها لرحلتها إل ف ف سائق الأتوبيس، وأُرغمت لميس لحمايتها من العتقال من ال�ف  بتصوير المشادة بينه وب�ي
ي دراسة سيفرورلد

ي عن اختطاف لتلميذات من مدرسة الدرة )13 مارس 2017( من قبل المقاومة و�ف ي تعز كتب مصطفى المغر�ب
 صنعاء، و�ف

ي عدن عن تعرضهن لعتقالت تعسفية واحتجازات نتيجة لنشاطهن السياسي ص 12
)2013( أبلغ عدد من النساء �ف

ي التواصل الجتماعي
ين لالستئذان بإضافة قصة اختطافها. ومؤخرا قامت بن�ش قصة اختطافها عىل صفحتها �ف  تواصلت شخصيا مع ش�ي

 بتاريخ 8 مارس 2017 تروي فيها فظاعة ما حدث لها. حيث تم اختطافها مع الصحفية الفرنسية إيزابيل من وسط مدينة صنعاء بتاريخ
ف الدولة ي الحروب الست ب�ي

 24/2/2015 وإخفاؤهما لحوالي شهر من قبل عنا� من القاعدة. يالحظ أيضاً أنه تم اعتقال واحتجاز نساء �ف
ي تم اختطافها

ي المنظمة السويدية لحماية الأطفال حينها وال�ت
 وأنصار الله )2008-2004( منهن حنان الوادعي مسؤولة حقوق الطفل �ف

يرانية. وانتصار ي )2003/3/17( بتهمة دخولها السفارة الإ
ي السجن المركزي �ف

يرانية وتوقيفها �ف  أثناء خروجها من عملها القريب من السفارة الإ
لها ليال واعتقالها وزوجها من قبل جماعة مسلحة من الأمن السياسي وبعد أربعة أيام تم ف ي )2005/5/4( حيث تم مداهمة م�ف

ي �ف
 السيا�ف

اعتقال أخيها 13 عاما كرهينة لإطالق �احها، وهذا يؤكد هشاشة القيم الجتماعية والثقافية أثناء الحروب وزيادة تعرض النساء للخطر

ي مرص ليبيا واليمن”، ص 9
ي ديسم�ب 2012 “ هناك خطر إذ كنت الأول: “حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة �ف

امرأة من عدن �ف

(20)

)20(

(19)

(21)

(22)

(22)

)21(

)19(
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ف النقاط  ف المدن، أو ب�ي وبالرغم من أن الثقافة المحلية تمثل نوعا ما حماية بالنسبة للنساء أثناء التنقل ب�ي
ي مناطق الرصاع، فتقوم النساء بالتسوق 

ي تحدث للرجال �ف
الأمنية لالأطراف المتصارعة من العتقالت ال�ت

ف أطراف الرصاع، ولكن ل يخلو ذلك من الخطورة .حيث تتعرض بعض النساء  والتنقل ع�ب نقاط التماس ب�ي
الفصائل وثقافتها منعت  . ومع تعدد  الأمنية  النقاط  التحرش من قبل  إل  المهمشات والمهاجرات  خاصة 
ف أن النقاط الأمنية  ي أب�ي

النقاط الأمنية التابعة للقاعدة قيودا عىل تنقل النساء دون محرم؛ حيث تش�ي نساء �ف
شارة أن هناك مقاومة لهذا  ف تمنع النساء من الذهاب إل أعمالهن دون محرم. والجدير بالإ ي أب�ي

للقاعدة �ف
ي عدن مجالت جديدة كانت محصورة 

التطرف من مجتمع مدينة عدن خاصة النساء. مؤخرا دخلت النساء �ف
عىل الرجال منها محالت إصالح التليفونات أو قيادة عربة نقل لكسب العيش .

ي خلق منهجية متعمدة لعنف لفظي وقذف 
ساعدت سهولة استخدام وانتشار قنوات التواصل الجتماعي �ف

ي 
ي المجال العام. ومنذ بداية الرصاع �ف

ي عىل النوع الجتماعي خاصة ضد النساء الناشطات �ف
وتشه�ي مب�ف

ي الحياة 
2011 وتفكك النسيج الجتماعي حدث انهيار للقيم والأخالق الجتماعية، فكانت النساء الناشطات �ف

النساء  من  العديد  تتعرض  حيث  المتصارعة.  الأطراف  جميع  قبل  ومن  الرصاع  ذلك  ضحايا  أول  العامة 
ساءة اللفظية واستخدام ألفاظ بذيئة للغاية. فعند مهاجمة النساء-وليس الرجال-  بشكل متواصل ممنهج لالإ
ن�ش  منها ح�ت  يستث�ف  ل   ، للتشه�ي مادة  تصبح  والعائلية  الخاصة  الحياة  أن  ياُلحظ  السياسية  لتوجهاتهن 
صور عائلية واتهامهن بممارسة الدعارة أو التكف�ي . وكل تلك التهامات قد تعرض حياتهن للخطر، إما للقتل 
ي اليمن أو 

ي الحياة العامة. تؤكد الدراسات �ف
والتصفية الجسدية، أو الطالق، أو أقلها النعزال عن المشاركة �ف

ي دول عربية مشابهة )مرص وليبيا( أن المقصود من القذف والتشه�ي هو تحجيم وإبعاد النساء عن المشاركة 
�ف

ي الحياة العامة. وبالفعل يالحظ غياب بعض 
ي تسمح لبناتها بالمشاركة �ف

ي الحياة العامة، وتهديد لالأ� ال�ت
�ف

Gencap )IASC()2016(:From the Ground Up: Gender& Conflict Analysis in Yemen, p. 34 

. مرص منعت عدد من القيادات النسائية من السفر قبل بضعة شهور،  ي  Ibid.ظاهرة الحد من تنقل النساء بدأت تظهر عىل دول الربيع العر�ب
ي 

ي حصلت عليها النساء �ف
نجازات والمواطنة ال�ت اير 2017 صدر قرار بمنع الليبيات خارج ليبيا دون محرم. وهذا مؤ�ش عىل تراجع الإ ي ف�ب

و�ف
ي المملكة العربية السعودية

دول المنطقة والرجوع إل تقاليد موجودة �ف

ي  أشارت إل أن 
اير 2017( ال�ت ي عدن – إحدى المؤسسات لمؤسسة ألف باء ومديرة التخطيط والتطوير- )21 ف�ب

 محادثة مع آثار محمد �ف
ف وأيضاً محل إصالح التليفونات بطاقم  هناك حاليا المعروفة بخالة ندى من عدن متوسطة العمر تقود عربة أجرة لنقل الركاب من الجنس�ي
ي معروفة بالخالة 

ي عدن �ف
ي الجزيرة العربية كانت �ف

ي الستينات �ف
شارة أن أول امرأة تقود سيارة أجرة �ف ي تديره المهندسة. الجدير بالإ

نسا�أ
عائشة يوسف

ي هاجمت قياديات نسائية وقدمت بهم بالغات إل النائب العام منذ 2011 للعلم ل للحرص من�ي الماوري، حميد
 من الشخصيات ال�ت

ي
 الأحمر، ومحسن عائض والذي يلقب نفسه ب طاهش الحوبان......وقد تقدمت كل من أروى عثمان ببالغ لنائب العام ضد حميد الأحمر �ف

 2012 ومن�ي الماوري وحاليا يناير 2017 تقدمت ماجدة الحداد ببالغ ضد محسن عائض، يتم اللجوء أيضاً إل الأ�ة أو القبيلة والقنوات
. عند الزيارة الرسمية لنساء قياديات من التوافق النسوي من أجل الأمن والسالم للكويت )مايو يقاف مثل هذا التشه�ي  غ�ي الرسمية أحيانا لإ
ف تم مهاجمة النساء وتناول حياتهن الشخصية من قبل  2016( لدعم المفاوضات اليمنية للسالم وإرسال رسائل من النساء للمتفاوض�ي

ي صفحات التواصل الجتماعي
 اقالم جميع أطراف الرصاع �ف

“

(23)

(24)

(25)

(23)

(24)

(25)

(26)

(26)
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من القياديات النسائية أو تقليص نشاطاتهن . وبالرغم من البالغات الرسمية ضد عمليات التشه�ي منذ 2011 
ي 

رادة السياسية �ف ، وهذا ما يعكس ضعف الإ ف من قبل بعض القيادات النسائية لم يتم أي إجراء ضد المتهم�ي
التعامل بقضايا النساء بجدية .

نجازات والجهود  اجع وتهديد ثمرة الإ ات، وال�ت ي زواج الصغ�ي
أدى الرصاع السياسي والمسلح إل ارتفاع ملحوظ �ف

نامج تضافر من أجل السن الآمن للزواج - مؤسسة تنمية  ي هذا المجال. أشار مسح الزواج المبكر ل�ب
السابقة �ف

إب،  ذمار،  الحديدة،  ي ست محافظات صنعاء، عدن، 
�ف )2016م(  اليونسف  مع  بالتعاون  الشابة  القيادات 

وجن مبكرا نتيجة للحرب؛ حيث أفادت نسبة 66% من النساء  ف ي ي�ت
ي عدد الفتيات الال�ت

حجة، أن هناك ارتفاعا �ف
من عينة المسح )1519( بارتفاع ملحوظ بالرغم أن غالبية عينة المسح حوالي 90% نساء ورجال- ل تؤيد زواج 
ات، وأنه يؤدي إل عدم نجاح الزواج .  ات، وتعي وتدرك المخاطر الصحية والجتماعية لزواج الصغ�ي الصغ�ي
ي 

ي المحافظات ال�ت
ات مرتفعة �ف وأشار المسح أن الرتفاع أساسا ناتج عن الحرب، حيث أن ظاهرة زواج الصغ�ي

ة الحرب مثل محافظة الحديدة، وإب وحجة وصنعاء وعدن، وأن  ي ف�ت
/ات �ف ف ة من النازح�ي استقبلت أعدادا كب�ي

/ات إما نتيجة لحاجة أولياء الأمور للمال وأوضاعهم القتصادية الصعبة نتيجة  ف ف النازح�ي هناك زواجا مبكرا ب�ي
ناحية أخرى تلعب الظروف  التحرش والنحراف. من  بناتهم من  لفقدان ممتلكاتهم وبيوتهم، أو خوفا عىل 
المستضيف  المجتمع  سكان  تشجيع  ي 

�ف يسهم  مما  ف  النازح�ي ف  ب�ي البنات  مهور  تخفيض  ي 
�ف دورا  القتصادية 

ات السن النازحات لنخفاض تكاليف الزواج. بل أصبح تزويج الفتيات مصدرا للرزق. ويسعى  للزواج من صغ�ي
ويج بناته من المجتمع المستضيف ليكون صالت قر�ب وقبول داخل المجتمع تجعله أك�ش قربا لأفراد  ف البعض ل�ت

ي المجتمع .
أ الفرصة لستقرار الأ�ة النازحة بشكل دائم �ف المجتمع، ويه�ي

ي مرص وليبيا واليمن”)2013( ص العموم بالمقارنة مع كل من ليبيا” 
 هناك خطر إذ كنت الأول: حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة �ف

 .ومرص تعت�ب حالت التحرش الجنسي مازالت أقل

نامج تضافر من أجل السن الأمن.”مؤسسة تنمية القيادات الشابة، يونسف.ص16.  ية الثور )ديسم�ب 2016(: مسح الزواج المبكر ل�ب ص�ب
ي الجنوب وخمس محافظات 

ي 6 محافظات �ف
تقييم لصندوق الأمم المتحدة للسكان )UNFPA( و)INTERSOS( يوليو 2016 �ف أكد أيضاً 

ات أثناء الرصاع ي زواج الصغ�ي
الشمال نفس المعلومة بارتفاع ملحوظ �ف

)UNFPA&INTERSOS:)July 2016( Thematic Assessment GBV-Child Marriage, p5(

نفس المرجع، ص 33

(27)

(28)

(29)

(28)

(29)

(27)
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 المبحث الثالث: أوضاع النساء السياسية أثناء
ي عملية بناء السالم

(30) الرصاع، وأدوارهن �ن

ي ساحات التغي�ي والذي ترتب عليه فوز 
ي مشاركة النساء �ف

ي 2011م والفعال �ف
بالرغم من الزخم الثوري �ف

توكل كرمان بالجائزة الدولية للسالم، لم تقف القوى المتشددة من محاولة تقليص وتحجيم مشاركة النساء 
ثارة العامة. ومع هذا فرضت المشاركة الفاعلة  ي الرصاع السياسي لإ

ي الساحات واستخدام قضايا النساء �ف
�ف

ي لجنة التصال 
ي إطار المبادرة الخليجية حيث شاركت �ف

ي عملية بناء السالم �ف
ي الساحات مشاركتهن �ف

للنساء �ف
ي السلطة التنفيذية 

ي لجنة صياغة الدستور، وإن لم تكن المشاركة �ف
ي و�ف

واللجنة الفنية ومؤتمر الحوار الوط�ف
ي مواقع صنع القرار كانت 

ي المرحلة النتقالية �ف
ف �ف ي مستوى الزخم والطموح حيث نجد أن قرارات التع�ي

�ف
ام بتطبيق نسبة ال %30 . ف متواضعة ولم يتم الل�ت

ي العملية السياسية وبشكل ملحوظ بعد الحرب/ مارس 2015، حيث كانت مشاركتهن 
تراجعت مشاركة النساء �ف

ي المحادثات الرسمية، وتكوين بعض الكيانات السياسية النسائية والمبادرات ومساهمات منظمات 
متواضعة �ف

ي 
بالرغم من أهمية الجانب الأم�ف ي الأمن ضعيفة ومحدودة 

النساء �ف ؛ فيالحظ أن مشاركة  ي
المجتمع المد�ف

ي لجان الأمن والتهدئة الخاصة بعملية 
ي تحقيق السالم والوصول إل العدالة، وكذلك ل وجود للنساء �ف

�ف
ي عملية بناء 

السالم بالرغم من أهمية ذلك. فيجب أن تول مشاركة النساء ودمج منظور النوع الجتماعي �ف
السالم اهتماما وتخصيص دعم أك�ب ورؤية وخطط وآليات واضحة من قبل الأمم المتحدة وأطراف الرصاع 
عىل  والحقوقية  غاثية  والإ السياسية  المستويات  جميع  ي 

�ف النساء  دور  لتعزيز  ي 
المد�ف والمجتمع  والحكومة 

ي جميع اتفاقيات السالم 
، بالإضافة إل ضمان إدماج منظور النوع الجتماعي �ف ي والمحىلي

المستوى الوط�ف
ي بناء السالم 

امج والجهود المبذولة لتعزيز دور النساء �ف ف جميع ال�ب الأساسية والفرعية. إن عدم التنسيق ب�ي
امج، بل سيلقي بضالله عىل إضعاف أو تغييب قضايا ودور النساء  سيضعف من مخرجات هذه الجهود وال�ب
عمار ومنها بناء دولة ديمقراطية عادلة. ومن هنا تتضح أهمية التخطيط  ي أجندة ما بعد الرصاع ومرحلة الإ

�ف
ي عملية 

النساء �ف بتنفيذ إدماج  اتيجي المسبق، وإعداد الدراسات والبيانات كخطوة أساسية للضغط  الس�ت
عمار  ي مرحلة الإ

امات المحلية والدولية، وهناك مخاوف تغييب وتراجع النساء �ف ف عمار وتنفيذ الل�ت إعادة الإ
ف  ي عملية بناء السالم وتضم�ي

وتراجع مشاركتهن عىل جميع المستويات إذا لم يتم انخراط النساء من الآن �ف
اعات عىل النساء . ف اتفاقية السالم قضايا النساء بشكل واضح مراعية أثر ال�ف

ي إطار 
ي عملية بناء السالم وأجندة مابعدالرصاع �ف

نامج تعزيز مشاركة النساء �ف  انطالق محمد عبدالملك المتوكل “دراسة أولية مقدمة ل�ب

اكة مع واتحاد نساء اليمن مارس GIZ(  2016 ( قرار 1325” للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بال�ش
(30)
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ة بمشاركة النساء السياسية الرسمية بحركات تواترية من المد والجزر.  ف 1994-2011 اتسمت هذه الف�ت ما ب�ي
سمحت التعددية السياسية بعد الوحدة ونشوء الأحزاب إل إيجاد مساحة للمشاركة السياسية للنساء. حيث 
ي مراكز صناعة 

النساء �ف سعت جميع الأحزاب إل محاولة زيادة عضواتها، ولكن بشكل عام ظلت مشاركة 
ف  بتمك�ي الهتمام  تعت�ب  ل  منها  التقدمية  “ح�ت  السياسية  فالأحزاب  محدودة.  السياسية  الأحزاب  ي 

�ف القرار 
ي التنمية الجتماعية. كما ل تخصص الأحزاب جزء من 

النساء سياسيا قضية ذات أولوية، واعتبارها أساسا �ف
انيتها للدفع بالمشاركة السياسية للنساء”.   ف م�ي

ف ضد النساء  ي السابع والثامن حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
أشار التقرير الوط�ف

ي العام هناك  ي مناصب قيادية ح�ت 2009. ففي حزب المؤتمر الشع�ب
ي مشاركة النساء �ف

-2006 2012 إل تد�ف
ي حزب الإصالح 

ي الأمانة العامة من 886 عضو، و�ف
ي اللجنة العامة من 34 عضو، و89 عضوة �ف

5 عضوات �ف
ي 

ي الأمانة العامة من 15 عضوا، و13 عضوة من 130 عضوا، و�ف
ح�ت عام 2008 هناك عضوة واحدة فقط �ف

ي اللجنة 
ي المكتب السياسي و�ف

ي ح�ت عام 2009 هناك فقط 4 عضوات من 27 عضوا �ف
اكي اليم�ف الحزب الش�ت

المركزية 13 عضوة من 270 عضوا. 

أن  إل  يعود  شح، وذلك  ال�ت النساء عىل  تشجع  لم  السياسية  الأحزاب  أن  الدراسات  تش�ي  النتخابات  ي 
و�ف

الأحزاب اليمنية لزالت ضعيفة، وتفتقر إل الديمقراطية الداخلية، ومهيمن عليها من قبل النخب التقليدية؛ 
لمانية عام 2003  ي النتخابات، ففي النتخابات ال�ب

لذلك فإن هذه الأحزاب كانت عاجزة عن ترشيح النساء �ف
ناث، وكان  ي 1396 مرشحا ومرشحة، منهم 1385 مرشحا من الذكور و11 مرشحة من الإ خاض السباق النتخا�ب
ف 405 مرشحا ومرشحة، منهم 400 مرشحا من الذكور وخمس مرشحات  ف والمرشحات المستقل�ي عدد المرشح�ي
ف 901 مرشحا ومرشحة، ينتمون إل 21 حزبا وتنظيما سياسيا، منهم  ف الحزبي�ي ناث، وبلغ عدد المرشح�ي من الإ
العام، وأخرى  ي  الشع�ب للمؤتمر  ناث، وتنتمي مرشحة واحدة  الإ الذكور و6 مرشحات من  895 مرشحا من 
 ، ي

اكي اليم�ف ي النا�ي، وثالثة للجبهة الديمقراطية، وثالث مرشحات للحزب الش�ت للتنظيم الوحدوي الشع�ب
ناث. وبالرغم من أن هناك نساء  ي الأحزاب المشاركة وعددها 17 حزبا فلم تقدم أي مرشحات من الإ

أما با�ت
ولم  لهن،  الموافقة  تتم  لم  ولكن  والمحلية  لمانية  ال�ب النتخابات  ي 

�ف أحزابهن  باسم  شح  ال�ت ي 
�ف ف  يرغ�ب كن 

نفاق عىل الحملة النتخابية .  شحن كمستقالت بسبب عدم امتالكهن إمكانات مادية لالإ يستطعن أن ي�ت

ي الدراسات الميدانية عن مشاركة النساء الأحزاب السياسية، أن الأحزاب السياسية 
تش�ي النساء الحزبيات �ف

الأحزاب  وأن  القرار.  صنع  مواقع  إل  والوصول  السياسية  المشاركة  من  النساء  ف  لتمك�ي فعالة  أداة  ليست 
ي 

�ف النساء  ف  تضم�ي أو  النساء،  قضايا  تمثيل  أو  السلطة،  إل  للوصول  قنوات  توف�ي  ي 
�ف راغبة  غ�ي  السياسية 

ي لمناهضة العنف ضد المرأة” صنعاء 7-8 مارس 
ي الثا�ف

ي اليمن”، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوط�ف
 رنا غانم “العنف السياسي ضد النساء �ف

 .2010م ص 5

ي السابع والثامن لسيداو 2012-2006. اللجنة الوطنية للمرأة، 2013م ص 22
الأحزاب السياسية 2011 م من التقرير الوط�ف

ي ج�ب ال�ش عادل  من   .70  ،66  ،61 ص  ص.   ،2005 صنعاء،  النتخابات،  ي 
�ف النساء  تجربة  نسان،  الإ لحقوق  ي  العر�ب الشقائق   منتدى 

)2012(:”المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة،” اللجنة الوطنية للمرأة

)31(

)31(

)32(

)32(

)33(

)33(
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ي مجالس القات، أو 
هياكلها. وأن مشاركة النساء ديكورية حيث أن أهم القرارات الحزبية السياسية تتم �ف

ت الحزبيات عن سخطهن من ممارسات  ي أوقات متأخرة ل يمكن للنساء حضورها. وقد ع�ب
ي اجتماعات �ف

�ف
ي تشويه صورة النساء.

الأحزاب تجاه النساء، وأن كال من الحكومة والأحزاب السياسية لعبت دورا �ف

ايدة  ف ايدة والأرقام الم�ت ف ي المناصب القيادية –عىل الرغم من الكفاءات الم�ت
ي السلطة التنفيذية �ف

تمثيل النساء �ف
ي بعض الأحيان توضع النساء 

ي كافة المجالت- مازالت ضعيفة وديكورية، �ف
من أعداد النساء المتخصصات �ف

ف هما وزارة حقوق  ي مناصب قيادية نمطية. ففي كل الحكومات المتعاقبة لم يزد عدد الحقائب عن حقيبت�ي
�ف

نسان، ووزارة الشؤون الجتماعية والعمل. الإ

ي محدود إذ لم تتعَد مشاركة النساء نسبة )12%( أما بالنسبة لمواقع  ي العمل النقا�ب
تمثيل ومشاركة النساء �ف

صنع القرار فقد يكون معدوما ماعدا استثناءات بسيطة للغاية.

تمثل المنظمات غ�ي الحكومية متنفسا للقيادات النسائية، حيث تمكنت بعض النساء القياديات من إنشاء 
وز للعمل العام والسياسي من خالل تلك المنظمات، ولكن ذلك أيضا مازال محدودا  منظمات وقيادتها وال�ب

والحركة  الدراسات  تناولتها  ي 
ال�ت القضايا  أقل  لكنها  والأمن  الجيش  ي 

�ف النساء  ومشاركة  تمثيل  أهمية  برغم 
ي اليمن 

امج التنموية الدولية والمحلية والحكومة. فال تتضمن تقارير السيداو أو منهاج بيجن �ف النسوية، أو ال�ب
ي 

ي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )YDPR( كانت هناك نساء �ف
ي هذا القطاع . �ف

عن مشاركة النساء �ف
ي النظام تم نقلهن إل العمل 

طة والقضاء. وبعد الوحدة 1990 وبضغط من القوى التقليدية �ف الجيش وال�ش
ي تستقبل شكاوي 

طة ال�ت ي مراكز ال�ش
ي المحافظة عىل الأمن، و�ف

ي المكاتب بالرغم من أهمية عمل النساء �ف
�ف

طة والقضاء للنوع الجتماعي قد حد من وصول النساء  /ات؛ حيث أن عدم حساسية أقسام ال�ش ف المواطن�ي
للعدالة والستفادة من الخدمات الأمنية .

ي مرص ليبيا واليمن”، ص 18-17
سيفرورلد )2013(:”هناك خطر إذ كنت الأول: حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة �ف

ف ضد النساء )السيداو( 2006-2012م. المجلس  ي السابع والثامن حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
 التقرير الوط�ف

الأعىل للمرأة-اللجنة الوطنية للمرأة، يونيو 2013

ي تواجه مشاركة وتمثيل النساء اليمنيات إل 
لمزيد من التفاصيل حول المشاركة السياسية والمعوقات السياسية والجتماعية والثقافية ال�ت

ف المعوقات الجتماعية والثقافية  اليمنية ب�ي التالية: عبدالقادرالبناء- المشاركة السياسية للمرأة  ما قبل 2011 يمكن الرجوع إل الدراسات 
ي إطار  مفهوم الكوتا، “ورقة عمل 

وع الديمقراطي، اللجنة الوطنية للمرأة، 2003.فؤاد الصالحي،” الوضع السياسي للمرأة �ف وازدواجية الم�ش
، بلقيس أبوأصبع، محمدمغرم، آلية تفعيل المشاركة  ي ي للمرأة، صنعاء8-10مارس2003. عبدالعزيز الشعي�ب

ي الثا�ف
مقدمة للمؤتمر الوط�ف

ي شمسان، النساء والأحزاب السياسية، 
السياسية للمرأة اليمنية من خالل نظام الحصص، اللجنة الوطنية للمرأة، صنعاء،2004. عبد البا�ت

ي نظمها 
مركز أسوان للدراسات، صنعاء، أغسطس 2010. عبدالله الفقيه، واقع المشاركة السياسية للمرأة، ورقة مقدمة إل حلقةالنقاش ال�ت

اير2009(. سهام عبدالله  ة )4–8ف�ب المنتدى الجتماعي الديمقراطي “الأحزاب واستنهاض ثقافة المشاركة السياسية للمرأة” فيعدن خالل الف�ت
، كلية القتصاد والعلوم السياسية، جامعة قناة السويس، السويس،  ، المشاركة السياسية للمرأة اليمنية، رسالة ماجست�ي ي

ريا�ف محمد الإ
2008

طة والأمن ف ال�ش ي قوان�ي
ي تم تعديلها ومن ضمنها التعديالت �ف

ف ال�ت ي تقرير السيداو المعد من اللجنة الوطنية تم ذكر القوان�ي
�ف

.Joan Cook)December Joana)2015(:“Women’s Role in Yemen’s Police Force: Background Paper.“ Saferworld P. 6.

(34)

(34)

(35)

(35)

(36)

(36)

(37)

(38)

(38)

(37)
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ي سلك الأمن؛ 
منذ عام 2001 ومع التوجه إل تطوير وتعزيز وإصالح الجيش والأمن عادت النساء للدخول �ف

امج الدولية قامت كلية  طة. وبمساعدة بعض ال�ب طيات من أكاديمية ال�ش وذلك بتخرج الدفعة الأول من ال�ش
ف الملتحقات بسلك الأمن من الحصول عىل فرص  امج الخاصة والتدريبات، وتمك�ي طة بإضافة بعض ال�ب ال�ش
قية كزمالئهن للوصول إل مناصب  ف بحيث يتمكّن من المزيد من المشاركة وال�ت ي التدريب، والتمك�ي

متساوية �ف
ي عدن 

ي الأمن، منها إنشاء مركز �ف
عادة هيكلة الأمن ليتناسب مع إدماج النساء �ف قيادية .تم أيضا إنشاء نماذج لإ

طة تم إدخال وحدة  ي مركزين لل�ش
ي صنعاء وعدن �ف

ف والمهاجرين. و�ف والذي يقوم بخدمة السكان المحلي�ي
ي قرار 1325 ومخرجات الحوار 

ي الأمن �ف
ي لمشاركة النساء �ف

خاصة باستقبال النساء. برغم وجود الدعم القانو�ف
ي إحالل العدالة وجودة الخدمات الأمنية 

ي الأمن �ف
شارة إليها سابقا، وبرغم أهمية مشاركة النساء �ف كما تمت الإ

ي الأمن تعت�ب محدودة للغاية وتواجه تحديات وصعوبات. تمثل 
والعملية السلمية فإن جهود مشاركة النساء �ف

طة أي 2868 سيدة من 168 و966 فقط. وصلت فقط 16 سيدة إل رتبة عقيد،  النساء نسبة 1.7 من ال�ش
ي اليمن 

وسيدة واحدة فقط إل رتبة مقدم، و3 إل رتبة نقيب، و2 إل رتبة مالزم أول . تواجه مشاركة النساء �ف
ي لم تتم بشكل جاد 

ي الأخذ بمنظور النوع الجتماعي عند إعادة هيكلة الجيش، وال�ت
كز �ف تحديات مؤسسية ت�ت

ي البنية التحتية للمراكز الأمنية؛ حيث 
ة النتقالية، ول تتم الآن من قبل أطراف الرصاع، وتحديات �ف ي الف�ت

�ف
طة بعض الأساسيات لتواجدهن، فمثال ليس هناك أماكن خاصة للراحة، أو  ي مراكز ال�ش

طيات �ف ل تجد ال�ش
ف المساواة للنساء؛ حيث ل  رادة السياسية بتطبيق قوان�ي ح�ت دورات للمياه، أو مالبس خاصة بهن. ضعف الإ
ي الحصول 

طة إل بموافقة خطية من قبل ولي الأمر، وهو ما يتم أيضا �ف يسمح للنساء بالنضمام إل كلية ال�ش
ي تعت�ب 

ف اليمينة ل تنص عىل ذلك. بالإضافة إل التحديات الجتماعية ال�ت عىل جواز للسفر مع أن القوان�ي
المجتمع أظهرت أن )51. %64(  بالرجال، وبالرغم أن قياس توجهات  النساء عيبا، وأنه عمل خاص  عمل 
ي القوات المسلحة 

طة . و�ف طة فقط 80% ل يؤيدون انضمام بناتهم إل ال�ش يؤمنون بانضمام النساء لل�ش
ي )2006( إنشاء 

رهاب( تم �ف ان العسكري،ومكافحة الإ التابعة لوزارة الدفاع )الجيش، القوات البحرية، الط�ي
رهاب، وحصلت الملتحقات )20 سيدة( عىل تدريب عاٍل بدعم  ي قوات محاربة الإ

وحدة خاصة بالنساء �ف
ي 

من الوليات المتحدة، ولكن ظل عملهن محدودا بالتفتيش عىل المشتبهات، وهناك عدد من الملتحقات �ف
ي مكافحة 

ي يتمتعن بمهارات وقدرات ممتازة . أشارت الدراسة أن دعم مشاركة النساء �ف
داري والال�ت الجهاز الإ

ي لقياس الرأي العام حول الأمن والنساء واتجاهات الناس 
ي الأمن يمكن الرجوع إل تقارير المركز اليم�ف

ي وضع النساء �ف
لمزيد من التفاصيل �ف

ي الأمن عام 2013 منها: 
حول عمل النساء �ف

Marrie-Christine Heinze,Sarah Ahmed)June 2013:“Integrating Women’s Security Interests into Police Reform in Yemen,“ 
YPC Policy Report.

ي برنامج القيادة وإدارة التغي�ي
ف إل بريطانيا للمشاركة �ف يطانية أرسلت امرأت�ي طة ال�ب ي 2013 عن طريق برنامج القيادة النسائية من ال�ش

�ف

Joan Cook )2015(: ”Women’s Role in Yemen’s Police Force.“ P. 5

 Ibid. 2015 ي
ي لقياس الرأي أعد عدداً من التقارير حول الأمن والسالم ستن�ش �ف

أشارت الدراسة أن المركز اليم�ف

Joan Cook)May 2016(:“Analyzing the formal & informal roles of women in security & justice in Yemen.“ Canadian net

(40)

(41)

(41)

(39)

(39)

(40)

(42)

(42)
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ي الجيش والأمن، ولكن هناك مخاوف أن الدعم الخارجي 
اك واسع للنساء �ف �ش رهاب قد يكون بداية لإ الإ

النساء؛ حيث  المجتمع يحد من مشاركة  ي هذه الوحدة قد يكون له رد فعل عكسي من 
النساء �ف لمشاركة 

كاء  ي الأمن والجيش عىل أساس أنه تدخل استعماري، ولذا نؤكد عىل أهمية ال�ش
سينظر إل مشاركة النساء �ف

ي الأمن والجيش .
، وأن أهمية المشاركة نابع من حاجة المجتمع لدعم مشاركة النساء �ف ف المحلي�ي

بالتجاذبات  وتتأثر  تتعرض  والسياسية  العامة  الحياة  ي 
�ف ومشاركتهن  النساء  قضايا  أن  بالمالحظة  الجدير 

ف القوى السياسية. حيث تستخدم القضايا المتعلقة بالنساء كإحدى شماعات السلطة الحاكمة  والختالفات ب�ي
ي 

ي هرم السلطة. فعىل سبيل المثال ما حدث �ف
لهاء الشعب أو قواعد الأحزاب عما يحدث �ف أو المعارضة لإ

قانون سن الزواج، أو ما حدث من هجوم ضد مركز الأبحاث التطبيقية والدراسات النسوية بجامعة صنعاء 
ومديرته الأكاديمية والناشطة السياسية د. رؤفة حسن عام 2000 قبيل النتخابات الرئاسية لتمرير قبول حزب 
الإصالح بإعادة ترشيح الرئيس عىل عبدالله صالح؛ حيث أن الحزب أعلن مسبقا لقواعده عزمه عىل دخول 
شيحه، وأعلن الشيخ  النتخابات كمنافس، وكانت قيادات الإصالح قد توصلت إل اتفاق مع الرئيس السابق ب�ت
ي عام 2008 

ي نعرفه خ�ي من إنسي ل نعرفه” . و�ف
ة “ج�ف عبدالله الأحمر رئيس حزب الإصالح كلمته الشه�ي

لمان، ولكن استخدمت أيضا  ي ال�ب
كانت هناك محاولة من قبل الحزب الحاكم بإقرار كوتا نسائية ب 15% �ف

القضية سياسيا وتمت مهاجمة ذلك من قبل القوى الدينية والقبلية؛ مما أفشل المحاولة معلنة أن “مكان 
النساء البيت ” .

ترجع العديد من الدراسات السابقة أسباب ضعف المشاركة السياسية للنساء إل عدد من 
العوامل من أهمها:

ي حماية النساء؛ فتنتقل حماية النساء من ولي 
ي الثقافة اليمنية دور الرجل �ف

 1( عوامل اجتماعية: تتجذر �ف
ي “العالم الثالث” 

ي الحياة العامة. فالمجال السياسي يعت�ب �ف
الأمر الأب أو الأخ أو الزوج إل ولي الأمر الذكر �ف

ومنها اليمن مجال خطر يعرض الشخص لكث�ي من المخاطر تصل إل العتقال والغتيال.

دد عىل لسان كث�ي من القيادات، تُحجم مشاركة النساء السياسية من قبل  ي ت�ت
 ومن منظور حماية النساء وال�ت

الية واليمينية والدينية والقبلية عىل السواء . الأ�ة أو القيادات السياسية، وهنا تلتقي الأحزاب اللي�ب

(43)

(44)

(45)

work for research on terrorism, security &society)TSAS(،P.

ي
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إل انطالق محمد عبد الملك ا المتوكل �ف

Gender and the writing of Yemeni Women’s Writer. Amsterdam, Dutch University Press, 2004.
Alma Jaddalah, p. 13. quoted from ” Country Information: Yemen’s OECD، 2015.

(44)
(43)

(45)
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ي الحد من وصول النساء إل مواقع
ا �ف ي المتشدد يلعب دورا كب�ي

 2( عوامل ثقافية: المد الدي�ف
 صنع القرار. بالرغم من استقطاب الأحزاب الدينية للنساء عىل مستوى القاعدة، حيث تشكل أعداد النساء 
ي النتخابات حيث وصلت نسبة الناخبات إل 42% ولكن يحرم عىل النساء الوصول إل مراكز 

ة، و�ف نسبة كب�ي
ي ضد قضايا النساء والمشاركة السياسية 

صنع القرار- مناصب ولية الأمر. وقد تم استخدام الخطاب الدي�ف
للنساء منها الكوتا، وتعريض حياة الناشطات السياسيات إل الخطر .

ي الدفع بمشاركة وتمثيل النساء
رادة السياسية �ف 3( عوامل سياسية: ضعف الإ

4( عوامل شخصية تنافسية: خوفا من منافسة النساء عىل المقاعد السياسية 

يعي يعية تمت مناقشتها ضمن فصل الوضع الت�ش 5( والعوامل الت�ش

ي المرحلة بعد النتقالية 
مشاركة وتمثيل النساء السياسية �ن

والشلل  الصمت  لك� حاجز  اليمنيات جهودهن  النساء  واصلت   )2011 اير  ف�ب  11( ي 
اليم�ف الربيع  ثورة  ي 

�ف
، خرجت نساء اليمن من جميع الأطياف والطبقات إل جميع الساحات بما فيها  ي

الحركي الجتماعي والثقا�ف
ساحات النظام السابق. شاركت النساء بالكلمة )خطابات- شعر- قصة– رواية- مقالت( ، شاركت بالتدريب 
بل شاركت  المدن والساحات  بعبور شوارع  النساء  تكتف  الرجل. لم  أخيها  إل جنب مع  ات جنبا  والمس�ي
ة الحياة  ي مس�ي

ف المدن، وبكل شجاعة وإ�ار وقوة شاركت حفيدات بلقيس وأروى �ف ات ب�ي ي المس�ي
النساء �ف

ي دار سلم
ي )20-12-2011( واُغتيلت �ف

ي بدأت من تعز �ف
ا عىل الأقدام من تعز إل صنعاء، وال�ت س�ي

شارة هنا إل  وري الإ ة إل ساحة التغي�ي بصنعاء . ومن الرصف  )25-12-2013( وبرغم الصعاب وصلت المس�ي
أن جميع هذه المشاركات تمت بدعم قوي من المجتمع ومن الأ�ة )الأب، الأم، الزوج، الأخ، القبيلة..( بل 
ي تش�ي كث�ي من الدراسات 

ي خيم الساحات. هذه القوى هي نفس القوى ال�ت
إن بعض الأ� انتقلت للعيش �ف

ي أقرتها تعاليم 
وقوفها مع عادات وقيم تقليدية ضد تطور النساء ووصولهن إل المواطنة المتساوية ال�ت

ي ساحات التغي�ي لم تقف 
ي مشاركة النساء �ف

سالمي الحنيف . وبالرغم من الزخم الثوري والفعال �ف الدين الإ

ي 
�ف النساء  قضايا  واستخدام  الساحات،  ي 

�ف النساء  مشاركة  وتحجيم  تقليص  محاولة  عن  المتشددة  القوى 

ثارة العامة . الرصاع السياسي لإ

ي عملية بناء السالم الالحقة ح�ت اليوم وإن تخللها 
ي الساحات مشاركة النساء �ف

فرضت مشاركة النساء الفاعلة �ف

أيضا مد وجزر تلعب فيها القوى السياسية العليا تبعا لمكاسبها السياسية. فقد تم ك� الحاجز الزجاجي 

(47)

ي الهيئات السياسية المنتخبة 
ي 15 يوليو 2008 كتيبا لتحريم نظام الكوتا �ف

أصدر ملتقى الفضيلة الأول �ف
ي السياسة.

ي برنامج النساء �ف
ي عملية السالم ودراسة قدمت لمؤسسة تمنية القيادات الشابة �ف

ي هذا الجزء عىل مشاركة الباحثة �ف
 استعنت �ف

 انطالق محمد عبد الملك المتوكل
ي الخاصة بالنساء: الفرص والتحديات”، ورقة عمل مقدمة 23 

 انطالق محمد عبدالملك المتوكل )2014(: “مخرجات مؤتمر الحوار الوط�ف
إل احتفالية اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2014 –صنعاء

اير 2012   ة الحياة: الضوء القادم من تعز، ف�ب  نفس المصدر، ألفت الدبعي، مس�ي

ي دراسة سابقة للكاتبة عن النوع الجتماعي وكتابات الأديبات اليمنيات أكدت الدراسة الميدانية والنظرية أن الأ�ة
 �ف

ي تقدم أو إعاقة حياة الأديبات كنساء وأدب
 لها دور أساسي �ف

(46)

(46)

(48)

(49)

(48)

(47)

(49)

(50)

(50)
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اف الدولي والمحىلي بأن  ي الذي تستخدمه القوى السياسية لتحجيم دور النساء القيادي، وتم الع�ت
الثقا�ف

فقد  والثقافية  الجتماعية  للعوامل  وليس  السياسية،  رادة  الإ لغياب  أساسا  ترجع  السياسية  النساء  مشاركة 
ي الساحة 

استقبلت القوى التقليدية فوز توكل كرمان بجائزة نوبل “الغربية الستعمارية” ورفعت صور توكل �ف
من قبل رجال دون تحرج. أكدت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية )23 نوفم�ب 2011م( عىل مشاركة النساء 
- من ضمن الأعضاء  ي .وكانت وزيرة الشؤون الجتماعية والعمل د. أمة الرزاق عىل ُحمد –ممثلة للمؤتمر الشع�ب
بنود  7 ديسم�ب 2011(. وخصصت  السعودية  العربية  )الرياض-المملكة  الخليجية  المبادرة  ف عىل  الموقع�ي
ي مراكز صنع القرار، كما ذكر سابقا يش�ي البند )18( إل وجوب تمثيل 

من الآلية التنفيذية لمشاركة النساء �ف
، وأنه يجب أل  ي

ي مؤتمر الحوار الوط�ف
ي سوف تشارك �ف

ي كل الوفود الممثلة لكل طرف من الأطراف ال�ت
النساء �ف

ي لجنة دستورية فور انتهاء 
أ حكومة الوفاق الوط�ف يقل تمثيل النساء عن 30% . وينص البند )22( عىل: تنسش

وع دستور جديد خالل ثالثة أشهر من تاريخ  ي مدة أقصاها ستة أشهر لصياغة م�ش
، �ف ي

مؤتمر الحوار الوط�ف
ي اللجنة الدستورية عن 30%، يما يكفل صياغة دستور حساس للنوع 

إنشائها، وأل تقل نسبة تمثيل النساء �ف
الجتماعي.

قناع  ف لعبتا ضمن الفريق بدور الوسيط لإ ف ، واللت�ي ف امرأت�ي ي تشكيل لجنة التصال )6 مايو 2012( تم تعي�ي
�ف

ي لجنة بهذا المستوى أعطى إشارة بجدية 
ف �ف ف امرأت�ي ي شامل. تعي�ي

الأطراف بأهمية الجلوس إل حوار وط�ف
ي حوار السالم لليمن الجديد. فالجدير بالذكر أنه خالل الأزمة السياسية قبل 

السعي نحو مشاركة النساء �ف
ي اللجنة الفنية للتحض�ي 

ك مع السلطة . �ف ي حوارات المعارضة الممثلة باللقاء المش�ت
2011 لم تشارك النساء �ف

ف عدد أك�ب من النساء )6 نساء( بواقع 19%. وتناقصت هذه النسبة  لمؤتمر الحوار )14 يوليو 2012( تم تعي�ي
إل 16% عندما أضيف عدد من الأعضاء إل اللجنة الفنية. وتم اختيار سيدة كمتحدثة رسمية للجنة الفنية . 
ي اللجنة الفنية مع الدعم الدولي بإقرار حصة النساء بما ل يقل عن 

أثمرت مشاركة النساء الجادة والفاعلة �ف
ي الحوار. 

ف �ف ي قوائمها لالأعضاء المشارك�ي
، وإلزام جميع الأحزاب بهذه النسبة �ف ي

ي مؤتمر الحوار الوط�ف
30% �ف

ناث إل المناصفة، وذلك من خالل مشاركتها ضمن مكونات أخرى )الشباب  كان المتوقع أن تصل نسبة الإ
د.  الفنية  اللجنة  ي مقابلة مع رئيس 

الفنية من عملها �ف اللجنة  انتهاء  قبيل  تأكيده  ما تم  ( وهذا  والأحزاب 
ي مع عدد من أعضاء وعضوات التحالف المجتمعي من أجل مشاركة فاعلة للنساء . انتهى 

ريا�ف عبدالكريم الإ
ي أن تكون مشاركة النساء 30% من مجموع العدد الكىلي لالأعضاء )565( .

القرار النها�أ

(51)

(52)

(53)

شارة إل هناك العديد من المبادرات الفردية لنساء قياديات  ناديا عبد العزيز السقاف وراقية حميدان. الجدير بالإ
ي عملية السالم والوساطة ولكن لم تصبح هذه الجهود كمنهجية متبعة ونظام دائم

 �ف
رنا غانم، ص 2 

تم اختيار أمل الباشا كمتحدثة رسمية للجنة الفنية 
ي الخاصة بالنساء: الفرص والتحديات 

 انطالق محمد عبدالملك المتوكل، “مخرجات مؤتمر الحوار الوط�ف

(51)

(52)
(53)
(54)

(54)
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النساء الفعلية بنسبة 29.4% بواقع  166 عضوة مقابل 399 عضوا حسب إحصائية الأمانة  تمت مشاركة 
المكونات  مثلت  وقد  للمقرر،  كنائبة  امرأه  من  إل  المؤتمر  رئاسة  من هيئة  النساء  ُغيبت   . للمؤتمر  العامة 
ي الجلسة العامة 

( وقد أشارت كلمة النساء المستقالت �ف ي
المستقلة الثالثة )النساء، الشباب، والمجتمع المد�ف

ي إشارة إل عدم 
ي 1” . وهذا �ف

الأول بأن القيادة السياسية تعاملت مع هذه المكونات كدعاية الشامبو “ 3 �ف
ي خطوة إيجابية تُحسب لهيئة رئاسة المؤتمر 

ي التعامل مع هذه القوى الجديدة. و�ف
جدية القوى السياسية �ف

وعليهم  المؤتمر،  رئاسة  ي 
�ف الممثلة  غ�ي  المكونات  من  العمل  فرق  رؤساء  يكون  أن  تقرر  العامة  والأمانة 

ترشيح ثالث نساء لرئاسة فريق الحقوق والحريات، فريق الحكم الرشيد، وفريق صعدة الذي رفضت فيه 
ي هذا الفريق القبول برئاسة امرأة، وتعطل عمل الفريق لحوالي شهرين، ومن ثم 

القوى التقليدية المكثفة �ف
رادة  شارة ثانية إل أهمية دور الإ رادة السياسية .وهنا يجب الإ استسلمت هذه القوى لالأمر الواقع وانترصت الإ
رادة السياسية  ف النساء من مراكز صنع القرار مقارنة بدور القيم الجتماعية التقليدية، الإ ي تمك�ي

السياسية �ف
ف بل أشاد اليمنيون واليمنيات دائما بحكم  ف النساء عىل مر التاريخ، فقد اع�ت ي تمك�ي

هي الالعب الرئيسي �ف
النساء لصالح قوى أخرى  المستقلة وبالذات  القوى  ال مشاركة  ف شارة أن عملية اخ�ت الإ أود  بلقيس وأروى. 
ي مقعدا واحدا فقط كان 

ي اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية حيث ُمنحت النساء والمجتمع المد�ف
استمرت �ف

ة كانت مشاركة النساء  ي جاءت بعد الحوار مبا�ش
ي لجنة الأقاليم ال�ت

. و�ف ي
من نصيب ممثل المجتمع المد�ف

بمعدل 8.7% سيدتان من ضمن 23 عضوا وعضوة فقط، مما خيب الأمل وأضعف مصداقية مخرجات مؤتمر 
ي .

الحوار الوط�ف

ي دراسة سابقة للباحثة 
ي تناولت مؤتمر الحوار عىل المشاركة الفعالة للنساء. و�ف

أكد عدد من الدراسات ال�ت
ا  ف ي جميع القوى السياسية كان متم�ي

ي الشامل �ف
ي مؤتمر الحوار الوط�ف

أكدت الدراسة أن مستوى مشاركة النساء �ف
ي الأداء والنقاشات وعدد المخرجات 

ات علمية . فمن حيث الحضور والجدية �ف وجادا وفعال من خالل مؤ�ش
ف نسبة حضور النساء إل حضور الرجال تفوقت النساء بنسبة 92.4% نساء  ي مقارنة ب�ي

الخاصة بالنساء. �ف
إل 86.6% رجال . وتم طرح ومناقشة قضايا خاصة بالنساء )صحية وثقافية وتعليمية واقتصادية وسياسية( 

(58)

ي المستقبل”،  
ي وانعكاسها عىل أدوارهن القيادية �ف

ي مؤتمر الحوار الوط�ف
 انطالق محمد عبدالملك المتوكل، “ مستوى مشاركة النساء �ف

ة من ي المؤتمر للف�ت
ف حسب تقرير عن مشاركة النساء �ف ف 17 ديسم�ب 2013 برل�ي ق الأوسطية.برل�ي ي مركز دراسات ال�ش

 ورقة عمل قدمت �ف
ف والأعضاء وحدة الستحقاقات المالية والإحصاء - الأمانة العامة – مؤتمر  تاريخ 18 مارس 2013 إل 8 نوفم�ب 2013.إدارة عالقة المشارك�ي

ي
الحوار الوط�ف

ي 19 مارس، موفنبيك. 2013. 114 
ي الجلسة الفتتاحية لمؤتمر الحوار الوط�ف

 انطالق محمد عبدالملك المتوكل، كلمة النساء المستقالت �ف

ي
ة ناديا السقاف ممثلة عن المكونات الثالث؛ النساء الشباب والمجتمع المد�ف ي هيئة الرئاسة كسكرت�ي

كانت الوحيدة �ف

فريق الحقوق والحريات أروى عثمان، فريق الحكم الرشيد أفراح بادويالن، فريق صعدة نبيلة الزب�ي 

ي المستقبل.” شاركت 
ي وانعكاسها عىل أدوارهن القيادية �ف

ي مؤتمر الحوار الوط�ف
انطالق محمد عبدالملك المتوكل “مستوى مشاركة النساء �ف

- أفراح الزوبة وناديا السقاف – من ضمن 23 عضو من ضمنهم رئيس الجمهورية كرئيس للجنة حسب وثيقة لجنة  ف ي لجنة الأقاليم امرأت�ي
�ف

نت: https://bit.ly/2J9o0w7( 21 يناير 2017(  ن�ت الأقاليم متوفرة عىل الإ

نفس المرجع 

(55)

(55)

(56)

(56)

(57)

(57)

(58)

(59)

(59)
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عالم المرئية  ي جميع وسائل الإ
ها �ف لأول مرة عىل هذا المستوى من حضور للقيادات وصناع القرار، وتم ن�ش

ي استطالع قام 
ة بقضايا النساء إل )168( مادة. �ف والمسموعة والمكتوبة. وقد وصلت القرارات الخاصة مبا�ش

به مكون النساء المستقالت أشاد جميع أعضاء هيئة الرئاسة والأمانة العامة ورئيسات ورؤساء الفرق التسع 
ف للنساء  . بالأداء الفعال والمتم�ي

وع الدستور  شارة سابقا، عكست مسودة م�ش وع الدستور كما تمت الإ ي لجنة صياغة م�ش
شاركت أربع نساء �ف

ي مستوى طموح مخرجات 
ي مواقع صنع القرار. لم تكن المواد �ف

العديد من مخرجات الحوار الخاصة بالنساء �ف
ي تمت 

ي المنطقة العربية ال�ت
ي بالدسات�ي �ف

وع الدستور اليم�ف الحوار بالنسبة لقضايا النساء، ولكن مقارنة م�ش
ف  ي تضمنت التأكيد عىل المواطنة المتساوية ب�ي

ي يعت�ب من أفضل تلك الدسات�ي ال�ت صياغتها بعد الربيع العر�ب
النساء والرجال .

ي 
ي صياغة الدستور الجدير بالذكر أن عملية تحقيق تمثيل النساء السياسية تصبح أك�ش صعوبة �ف

كمشاركة �ف
ي 

ي مواقع قيادية بسهولة، وتم �ف
ي ساحات 2011 �ف

المستويات العليا من صانعي القرار. فتم تمثيل النساء �ف
ي جميع الفرق 

ي كافة السلطات المعينة والمنتخبة �ف
ي إقرار تمثيل النساء بما ل يقل عن 30% �ف

الحوار الوط�ف
ي صنع القرار، وكادت 

بي�، ومنها فريق القضية الجنوبية الذي أقر أقوى نص بخصوص مشاركة النساء �ف
ي الدولة، حيث تم إقرار حصة النساء 

ي فريق بناء الدولة الذي كان يضم العديد من صانعي القرار �ف
تتعرقل �ف

وع الدستور الجديد تعت�ب المادة الخاصة بتمثيل  ي م�ش
يعية. �ف ي المجالس الت�ش

بما ل يقل عن 30% فقط �ف
ي اليمن، نصت مادة )76( “تفعيال لمبدأ المواطنة المتساوية تعمل 

يعي �ف ي النظام الت�ش
ا �ف النساء تقدما كب�ي

يعات واتخاذ إجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إل نسبة  الدولة عىل سن ت�ش
ي المواد 

شارة الواضحة والتأكيدية لنسبة مشاركة النساء �ف ل تقل عن 30% والهيئات” كان هناك طموح بالإ
اعات كدستور جنوب أفريقيا أو كينيا،  ف ي الدسات�ي الحديثة ما بعد ال�ف

الخاصة بالسلطات الثالث، كما يتم �ف
وع الدستور فقط بمراعاة تمثيل النساء  ي م�ش

فقد أشارت المواد المتعلقة بالقضاء أو السلطة التنفيذية �ف
ي الدستور الذي حدد نسبة بما ل 

ف يمكن العودة إل النص الأصىلي �ف ولكن عىل العموم عند صياغة القوان�ي
ف أو إجراءات . يقل عن 30% عند سن أية قوان�ي

ي مستوى طموح 
ي السلطة التنفيذية، لكنها لم تكن �ف

ي مواقع صنع القرار �ف
ارتفعت نسبة مشاركة النساء �ف

ي 
ي المؤتمر وتكليف نساء �ف

ي 2012 أو البدء بتطبيق الكوتا المقرة �ف
الزخم الثوري ومخرجات مؤتمر الحوار �ف

ف  السلطة التنفيذية أو مواقع صنع القرار عىل الرغم من توفر الكفاءات المطلوبة. من ضمن قرارات التعي�ي
ف  ف ووكالء ونواب وزارات كادت نسبة النساء تكون معدومة. تم تعي�ي ي السلطة التنفيذية كمحافظ�ي

العديدة �ف
ف كان الطموح أن تكون هناك سيدة ضمن الهيئة الستشارية  ي شؤون النساء، ح�ي

سيدة كمستشارة للرئيس  �ف
ي اليمن منها حزب الإصالح، حزب 

ي تكونت من أعضاء من الأطراف السياسية الرئيسية �ف
الرئيسية للرئيس، وال�ت

. ي المؤتمر، الحزب النا�ي، ومكون أنصار الله والحراك الجنو�ب

نفس المرجع 

ي فائقة السيد عضوة المؤتمر الشع�ب
(60)

(60)

(61)

(61)



19

ي تضم 9 قضاة. وضمت حكومة 
ف . ضمن اللجنة العليا لالنتخابات وال�ت ف قاضيت�ي ي أواخر 2012 تم تعي�ي

و�ف
نسان، وزيرة الشؤون الجتماعية ووزيرة شؤون الدولة.  الوفاق ثالث وزيرات، وزيرة حقوق الإ

عالم ووزيرة للشؤون الجتماعية . لم تكتف التحالفات  ، وزيرة لالإ ف ف وزيرت�ي ي حكومة الكفاءات تم تعي�ي
 و�ف

النسوية من النساء والرجال بالمطالبة بزيادة مشاركة النساء والعمل الحثيث من أجل الضغط نحو زيادة 
ي مواقع صنع القرار؛ وذلك عن طريق الضغط والمنا�ة والتحالفات وعقد مقابالت مع 

مشاركة النساء �ف
صناع القرار منهم الرئيس شخصيا والدول الراعية لعملية السالم ومبعوث الأمم المتحدة .

ي هيئاتها القيادية، مثل حزب الربيع 
ي التمثيل �ف

ي إطار الأحزاب حديثة النشأة، حققت النساء تقدما نسبيا �ف
و�ف

ي حزب العدالة والبناء الأمينة العامة المساعدة للحزب سيدة، وتمثل 
ي اليمن والذي ترأسه سيدة، و�ف

ي �ف العر�ب
ي حزب وطن الأمينة العامة للحزب سيدة، وتمثل النساء 

ي الهيئات القيادية للحزب بنسبة )18%(، و�ف
النساء �ف

ي بنسبة %25 .
ي هيئات حزب التضامن الوط�ف

فيه 30% ، وتمثل النساء �ف

ي  اك النساء سياسيا” )أمل( وهو تحالف نسوي حز�ب �ش ي 2014 بتأسيس “ائتالف معا لإ
قامت نساء الأحزاب �ف

ي الضغط عىل الأحزاب المشاركة 
اك النساء سياسيا بنسبة ل تقل عن 30%. فقد شارك الئتالف �ف �ش يسعى لإ

ي 
ي عىل الموافقة عىل الكوتا النسائية؛ حيث تم توقيع عريضة من قبل أعضاء الحوار الوط�ف

ي الحوار الوط�ف
�ف

ول لعدد من المحافظات، واللقاء بقيادات المحافظات لكسب التأييد والمنا�ة  ف لدعم مشاركة النساء، وال�ف
ي إعادة هيكلة الجيش 

، وأخذ تداب�ي وآليات لتعزيز مشاركة النساء �ف ي
ي الحوار الوط�ف

للكوتا وقضايا النساء �ف
والأمن .

سبيل  منها عىل   . ي
الوط�ف الحوار  ي 

�ف النساء  قضايا  دعم  ي 
�ف ي 

المد�ف المجتمع  منظمات  من  العديد   شاركت 
ي الحوار 

المثال ل الحرص، منتدى النساء للحوار الذي قام ببناء قدرات عدد من النساء)25 امرأة قيادية( �ف
ي والدستور، ويواصل المنتدى العمل لضمان إيصال صوت 

ي الحوار الوط�ف
، ومنا�ة جهود النساء �ف ي

الوط�ف
ي ذات 

اعات  أيضا مشاركة عدد من منظمات المجتمع المد�ف ف ي عمليات النتقال السياسي وفض ال�ف
النساء �ف

ي الحوار منها اتحاد نساء اليمن، مؤسسة تنمية القيادات الشابة )سول( 
( �ف ي

القيادات النسائية )الحوار الوط�ف

ي والقاضية سامية مهدي 
القاضية هالة القرسش

 حورية مشهور، د.أمة الرزاق حمد، جوهرة حمود 
ة خميس نادية السقاف ود. سم�ي

ي اللجنة الوطنية للمرأة 
دارة السياسية �ف هدى عون،” أثر الوضع الراهن عىل النساء”، الإ

ي 
شارة أن هناك العديد من المبادرات النسائية �ف ي الئتالف عن حزب وطن. أود الإ

ي عضوة مؤسسة �ف
ريا�ف  أخذت المعلومات من أسمهان الإ

ي لتوثيقها
ي لم تذكر هنا وتحتاج إل نزول ميدا�ف

عملية بناء السالم ال�ت
ة” ي الف�ت

ي اليمن خارطة للوقائع”، ص 5. وثقت الدراسة عدد من المشاريع الدولية لدعم العملية السلمية �ف
 النساء وصناعة السالم �ف

وع عملية النتقال السياسي من قبل برنامج الأمم ي بناء السالم: دعم م�ش
ي تضمنت مكونات لتعزيز مشاركة النساء �ف

 النتقالية وال�ت
وع التوعية المجتمعية بالحوار جهوف، دعم م�ش ي مع مؤسسة ب�ي

، برنامج دعم الحوار الوط�ف ي
ي لمؤتمر الحوار الوط�ف

نما�أ  المتحدة الإ
كاء اليمن وبتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دعم السالم كاء للتغي�ي الديمقراطي ومنظمة �ش ي من قبل منظمة ال�ش

 الوط�ف
وع الأمن المجتمعي من ي وصندوق الأمم المتحدة للسكان )2014-2016(، م�ش

نما�أ  والمرحلة النتقالية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإ
كاء اليمن وع الأمن المجتمعي وبدعم من السفارة الهولندية، دعم تقنيات الوعي النتقالي والمصالحة من قبل منظمة �ش  قبل م�ش

(63)

(63)

(62)

(62)

(64)

(64)

(65)

(65)

(66)

(66)

(67)
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ي تعزز من حقوق 
امج ال�ت ي نفذت عددا من ال�ب

ي أنشأت عددا من التحالفات والشبكات منها شبكة فوز ال�ت
ال�ت

النساء منها برنامج مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والتوعية بالقرار 1325 مستهدفة القيادات المحلية 
والنساء والشباب  .

ي 
ي فريق الأمن والجيش، ولكن كان عدد النساء أقل مقارنة بالفرق الأخرى �ف

ي شاركت النساء �ف
ي القطاع الأم�ف

و�ف
مؤتمر الحوار )4 نساء( ،لم يكن منهن ملتحقات بالأمن والجيش والذي كان يمكن أن يعزز من تناول القضايا 
الفريق.  مخرجات  ي 

�ف ومعالجتها  والجيش  الأمن  مستوى  النساء عىل  منها  ي 
تعا�ف ي 

ال�ت شكاليات  بالإ الخاصة 
ي المقابل أُعطيت إصالحات 

ي الأمن والجيش كما ُذكر سابقا . �ف
خرج الفريق بنص يؤكد عىل مشاركة النساء �ف

ي اليمن، الوليات المتحدة 
ة النتقالية �ف ي الف�ت

ي �ف
الأمن والجيش أولوية من قبل الدول الراعية للحوار الوط�ف

ي وزارة الداخلية فحصلت 
ي خصوصا بريطانيا، وتم تعزيز وتطوير أدوار النساء �ف الأمريكية والتحاد الور�ب

اتيجي، وأرسلت  التخطيط الس�ت ي 
�ف النسائية  طة  ال�ش تدريب 28 من  منها  التدريبات  النساء عىل مزيد من 

طة مناهج خاصة بالنساء .   ي نهاية عام 2014 طورت أكاديمية ال�ش
ي القيادة إل بريطانيا، و�ف

امرأتان للتدريب �ف

مشاركة وتمثيل النساء السياسية أثناء الحرب والرصاع المسلح: 
اعات المسلحة،  ف ء بالرصاعات وال�ف ي مىلي

ي الشمال والجنوب منذ ستينات القرن الما�ف
تاريخ اليمن الحديث �ف

ي 
النظام �ف ف  الوسطى ب�ي المناطق  ي 

البعض، ونزاعات �ف القبائل بعضها  ف  نزاعات ب�ي  : المحىلي المستوى  عىل 
ف  ف والجمهوري�ي ف الملكي�ي ي عىل السلطة: ب�ي

ي الجنوب، ونزاعات مسلحة عىل المستوى الوط�ف
الشمال والنظام �ف

القومية  والجبهة  التحرير  جبهة  ف  وب�ي  )1965( التحرير  وجبهة  ي 
يطا�ف ال�ب الستعمار  ف  وب�ي  )1962-1970(

ف أنصار الله  ي عام )1994( وب�ي
كاء الوحدة اليمينة �ف ف �ش اكي )1986( وب�ي ف أقطاب الحزب الش�ت )1967( وب�ي

ي صعدة )2004-2009(، وهناك الكث�ي من الدراسات حول هذه الرصاعات، وكيف تم التوصل 
والسلطة �ف

عداد لجولة أخرى،  إل إنهاء الحرب إما بقاعدة الحرب منترص ومهزوم ينسحب من ساحة جولة الرصاع والإ
أو باتفاقيات سالم لم تتمتع بالشمولية والعدالة وتوازن جميع القوى، لم تتناول غالبية الدراسات عن هذه 
شارات إل أن هناك  ي عملية بناء السالم ماعدا بعض الإ

ي هذه الرصاعات، و�ف
الحقب التاريخية دور النساء �ف

ي 
ي أقامت �ف

وبولوجية نجوى عذره وال�ت ي الوساطات القبلية. حيث أشارت الباحثة الأن�ش
تاريخيا دورا للنساء �ف

اليمن منذ )1978-2005( قدمت خاللها عدداً من الدراسات عن اليمن أنه بالرغم أن وساطات المصالحة 

(68)

(70)

(69)

ي لتوثيق جميع المبادرات عىل مستوى جميع 
ي اللقاء التشاوري. تو�ي الدراسة ببحث ميدا�ف

 حصلت عىل المعلومة من فاطمة مشهور �ف

ي مرحلة التغي�ي
ي اليمن ومشاركة النساء �ف

المحافظات والمحليات منذ 2011 وذلك توثيقا للحركة النسوية �ف

ي الجيش 
ي مع أن هناك عدد كب�ي من الأعضاء من أبرز القيادات �ف

، ي�ى الضالعي، وضحى مرشد وسمية القار�ف ي
ا الحس�ف ف كانت كل من ل�ي

ي واجهتها كعضوات 
اير 2017( عن الصعوبات ال�ت ي مكالمة تليفونية بتاريخ )12 ف�ب

ي عدن �ف
ا والساكنة �ف ف منهم يحي الشامي لبوزة... أشارت ل�ي

ي الجيش والأمن ولم يكن ممكنا وضع نسبة الكوتا مال يقل عن 
اك النساء �ف ي الفريق” للموافقة عىل مادة إ�ش

ي الفريق “كنا أربع يتيمات �ف
�ف

%30

ي وما يتعلق بالجيش  
ي أشارت إل عدد من الدراسات حول الحوار الوط�ف

 لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إل دراسة جوان كوك ال�ت
والأمن

Joan Cook)May 2016(:“Analyzing the formal & informal roles of women in security & justice in Yemen.“ Canadian net-
work for research on terriorism, security &society)TSAS(،.pp. 24-25.

(69)
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(71)
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ي يقوم بها قيادات قبلية من الذكور تتمتع بثقة المجتمع، إل أن 
ي الرصاعات الرسمية أو غ�ي الرسمية ال�ت

�ف
الوساطة  أثناء عملية  النساء  اعات. فتشارك  ف ال�ف الوساطة والمصالحة لحل  أثناء عمليات  للنساء  هناك دوراً 
ي مجلس خاص بالنساء، ويقوم الأطفال بنقل رسائل الحلول من وجهة نظر النساء إل 

من خالل المتابعة �ف
مجلس الرجال؛ حيث كانت تتم عملية الوساطة والمصالحة بطريقة شفافة وتشاركية وتناقش أيضاً القضية 
م آراء النساء وتنقل ع�ب الأب أو الزوج أو الأخ إل مجلس الصلح، بالإضافة  ي المساء، وتح�ت

ي اجتماع الأ�ة �ف
�ف

ي 
ي المجتمع  و�ف

ي قضايا رسمية �ف
ي لعب دور الوسيط �ف

ي مناطق أخرى من اليمن برزت ونجحت نساء �ف
إل أنه �ف

مام يح�ي اشتهرت الشيخة جعدة بنت محمد عىل  هاشم  ة حكم الإ ي ف�ت
قبيلة همدان مديرية الكبار �ف

ي مجلسها 
اعات و�ف ف ي تولت المشيخة بعد أخيها الشيخ حمود كوسيطة تقوم بحل كث�ي من المشاكل وال�ف

وال�ت
مام يح�ي ومقابلته .   يحرصف المشايخ من المنطقة وخارجها، بل كانت أيضا تقوم برفع بعض القضايا إل الإ

ي اليمن ح�ت 
اعات �ف ف ي حل الرصاعات وال�ف

الناجع �ف القبلية والمجتمعية مازالت هي  وبالرغم أن الوساطات 
ي القضية، دور النساء التاريخي غائب وغ�ي 

، وخاصة عندما ل يكون هناك تدخل خارجي �ف ي الرصاع الحالي
�ف

ي الرصاع المسلح الحالي . 
ي عملية بناء السالم �ف

ي تعزيز دور النساء �ف
مستفاد منه �ف

النساء  تمثيل ومشاركة  ة عىل  الداخلية والخارجية مبا�ش الحرب  السياسي وتزايد الرصاع، وبدء  التوتر  هدد 
ببناء “دولة مدنية ديمقراطية  ف لعقود  اليمني�ي بناء السالم العادل والوصول إل تحقيق حلم  ي 

السياسية �ف
اير 2014  ف الناس أن تحكموا بالعدل.” ففي مفاوضات ف�ب عادلة” شعارها قول الله تعال “واذا حكمتم ب�ي
رفضت جميع الأحزاب والمكونات المشاركة -باستثناء وزير مخرجات الحوار- القبول بمشاركة وتمثيل مكون 
وبمساعدة  المكونات،  من  ضغط  وبعد   ) ي

المد�ف والمجتمع  الشباب  مكون  )أيضا  الحوار  مؤتمر  ي 
�ف النساء 

ف واحدة من الشمال والثانية من الجنوب كمراقبات ولسن  المبعوث الأممي جمال بن عمر تم قبول عضوت�ي
ي ُطرحت من المكونات أن مكون النساء المستقالت لسن فعال 

كمشاركات لمكون النساء. كانت الحجج ال�ت
مستقالت بل يتبعن بعض المكونات السياسية وهذا سيؤثر عىل التوازن عىل طاولة المفاوضات .

ي الجزئية الخاصة بالعنف أثر الرصاع المسلح عىل مشاركة النساء السياسية، تعرض 
شارة سابقا �ف وكما تمت الإ

عدد من القيادات النسائية للعنف اللفظي والتشه�ي والذي حد من مشاركة النساء . وعىل المستوى الرسمي 

(73)

(72)

(75)

(74)

NajwaAdra)2011(:“Tribal Mediation in Yemen and Its Implication,“ Austrian Academy of Science, pp. 3-8.

مقابلة شخصية مسجلة مع أحد أبناء المنطقة الذي أعرفه شخصيا أجراها شاكرين د. محمد سعيد أحمد نا� الحاج من أبناء المنطقة 
ي )2014( قدمت فيها عدد من دراسات الحالة لنساء شاركن 

والذي يعمل كوسيط وزوجته نهى محمد. هناك أيضاً دراسة لندوى الدو�ي �ف
ي عدد من المناطق اليمنية. 

ي الوساطات القبلية �ف
�ف

ي لم تنجح فيها الوفود الرسمية أو 
ي حل العديد من القضايا وللوصول إل توافقات ال�ت

ة النتقالية نجحت الوساطات القبلية �ف ي الف�ت
 �ف

الدولية. 

اك مكون المرأة،  ي موفنبيك بحضور المبعوث الأممي للضغط من أجل إ�ش
ف إل اجتماع المكونات �ف ي ذه�ب

 كانت الكاتبة ضمن النساء الال�ت
المتوكل(.  ة زهرة ود. انطالق  ، أروى عثمان، سم�ي ي

العزا�ف ، بيجم  الزب�ي نبيلة   ، ي
الكوكبا�ف ناديا  ي والشباب )جميلة رجاء، د. 

المد�ف المجتمع 
ة من المبعوث الأممي تم ترشيح كل من نبيلة الزب�ي من الشمال وبحرية شمش�ي من الجنوب.  وبمساعدة كب�ي

)74(

)73()72(

)75(



22

لم تعد قضايا مشاركة النساء من أولويات المرحلة، بل تؤكد الدراسات أن هناك مخاوَف أن ينعكس ذلك 
ي جميع المجالت؛ 

ف والعمل عىل تعزيز مشاركتهن �ف ك�ي عىل مشاركة النساء فيما بعد الرصاع إذا لم يتم ال�ت
ف اتفاقية السالم القضايا الخاصة بالنساء سينعكس  ي عملية بناء السالم وتضم�ي

حيث أن عدم مشاركتهن �ف
النساء  ي حققتها 

ال�ت نجازات  الإ ي 
�ف تراجع  من  إن هناك مخاوفاً  بل  عمار،  الإ مرحلة  بعد  فيما  أدوارهن  عىل 

ي المتشدد وانتشار جماعات القاعدة وداعش. 
مسبقا، وعودتها إل مرحلة الصفر خاصة مع المد الدي�ف

ي عملية بناء السالم
أدوار النساء الحالية �ن

ي جميع أوجهها، والتعنت المبا�ش من القوى 
اع والتأث�ي المبا�ش للحرب عىل حياة النساء �ف ف بالرغم من شدة ال�ف

ي 
�ف النساء  اك  �ش لإ السياسية  رادة  الإ وجود  وعدم  السياسية،  العملية  ي 

�ف النساء  ومشاركة  لتمثيل  السياسية 
ي جهودهن الحثيثة 

العمليات الرسمية لبناء السالم، واعتبار مشاركة النساء ليست أولوية ، استمرت النساء �ف
ي عملية بناء السالم عىل مستويات مختلفة، 

ي عملية التمثيل والمشاركة �ف
يصال أصواتهن وإيجاد مساحة �ف لإ

ي لتوثيقها والستفادة منها 
ي تش�ي جميع الدراسات الأولية أن هذه الجهود مازالت بحاجة إل نزول ميدا�ف

وال�ت
اتيجية وخطة وطنية لتعزيز مشاركة وتمثيل النساء ضمن قرار 1325 .  ي وضع إطار رؤية اس�ت

�ف
ي 

ي عملية بناء السالم ووضعها �ف
امج والجهود المبذولة لتعزيز دور النساء �ف ف جميع ال�ب  فعدم التنسيق ب�ي

امج، بل سيلقي بظالله عىل إضعاف أو تغييب قضايا ودور  إطار سيضعف من مخرجات هذه الجهود وال�ب
عمار. وتش�ي الدراسات إل أهمية العمل بإطار النساء  ي أجندة ما بعد الرصاع ومرحلة النعاش والإ

النساء �ف
ات واضحة.  والسالم والأمن، والذي يتطلب تنفيذه إعداد نظام للتخطيط والرصد والمساءلة يتضمن مؤ�ش
المبادرات  من  العديد  أن  إليه  شارة  بالإ والجدير   . اليمن  ي 

�ف والخطة  طار  الإ مثل هذا  الآن  يوجد ح�ت  فال 
بناء السالم عىل جميع الأصعدة توقفت لعدم وجود تخصيص  ي عملية 

المشاركة �ف النسائية  والمنظمات 
أو  المالية  المصادر  إل  النساء  السالم، وصعوبة وصول  بناء  عملية  ي 

�ف النساء  مشاركة  لتعزيز  مالي  دعم 
ي اليمن.

المنظمات الخاصة بدعم السالم �ف
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ي تحد من مشاركة النساء  
رادة  السياسية من أهم العوامل ال�ت ي تم إجراؤها أن الإ

أكدت جميع المقابالت ال�ت
اكة مع مؤسسة تنمية القيادات الشابة ومؤسسة أوام مارس 2017 “ النساء والأمن والسالم “ إعداد   أحد أنشطة برنامج أوكسفام بال�ش

اع والحرب ف قاعدة بيانات عن جميع مبادرات السالم منها النسائية أثناء ال�ف
ي اليمن خارطة للوقائع،” مبادرة إدارة الأزمات

وميض شاكر )سبتم�ب 2015(:”النساء وصناعة السالم �ف
 )CMI(، 27-26 ص
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نسان ي والإ
غا�ش المستوى الإ

ومساعدة  نسانية  الإ غاثة  الإ خدمات  تقديم  ي 
�ف والجتماعية  السياسية  الأطياف  مختلف  من  النساء  بادرت 

ي ذلك سواء كمبادرات فردية أو جماعية أو ع�ب 
ي جميع المحافظات؛ فكان لهن الدور الأك�ب �ف

/ات �ف ف النازح�ي
نسانية بالتعاون مع مستشارة  مؤسساتهن أو منظماتهن. وقد قمن أيضا بالضغط عىل المنظمات الدولية الإ
والخدمات  امج  ال�ب جميع  ي 

�ف الجتماعي  النوع  منظور  بإدخال  المتحدة  الأمم  مكتب  ي 
�ف الجتماعي  النوع 

نسانية من منظور عدالة النوع  غاثة الإ ف تقديم الخدمات والإ ي تحس�ي
نسانية . حيث نجحت هذه الجهود �ف الإ

ي الوصول إل منظمات 
الجتماعي كما أشارت تقارير الأمم المتحدة . ولكن تجد المنظمات النسائية صعوبة �ف

ي هذا الجانب .
غاثة الدولية لدعم مشاركتهن �ف الإ

المستوى السياسي
ي العملية السياسية من خالل:

شاركت قيادات نسائية �ف
 1( طاولة المفاوضات الرسمية.

ي السالم.
 2( إنشاء كيانات سياسية نسائية للعمل �ف

ي أو مبادرات .
ي الساحة كمنظمات مجتمع مد�ف

ي الكيانات السياسية المدنية المتواجدة �ف
 3( المشاركة �ف

ي خلق كيانات توافقية تضم جميع 
ا �ف  والجدير بالذكر أن النساء عىل المستوى السياسي حققن نجاحا كب�ي

ف تكاد الساحة  ا ح�ي ي ظروف معيشية صعبة، ما يعت�ب تحديا كب�ي
الأطراف المتصارعة، والعمل بشكل طوعي �ف

ك.”؛ فنجد تجربة التوافق النسوي من  تخلو من ذلك، وسقطت أغلب الكيانات السياسية من أهمها “المش�ت
ي محاولة للوصول إل 

أجل الأمن والسالم فريدة حيث تضم قيادات نسائية من أطراف الرصاع تعمل طوعيا �ف
كة للرصاع الدائر . ولكن من المالحظ أن مشاركة النساء السياسية الرسمية مازالت  توافق وحلول ورؤى مش�ت
الرصاع  اليمن، وأطراف  إل  الأممي بشكل خاص  المتحدة والمبعوث  الأمم  إل دعم من  ضعيفة وبحاجة 
ي إدماج النوع الجتماعي عىل جميع المستويات، 

امات الدولية �ف ف والدول والمنظمات الدولية وتطبيق الل�ت
ومنها المستوى السياسي من خالل خطة عمل واضحة ومزمنة، وتخصيص جزء من موارد المالية الخاصة 
ي المفاوضات وعملية بناء السالم عىل المستويات المحلية. 

بدعم عملية بناء السالم لتعزيز مشاركة النساء �ف
يعات الدولية أو الوطنية . ي المستوى المطلوب وكما تقره الت�ش

فما زالت جهود الدعم ليست �ف

ي 
غاثة: مبادرة نحيا معا لمنتدى أكاديميات جامعة صنعاء، مبادرة اتحاد أمم بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المد�ف  أمثلة لمبادرات الإ

 ، ي
ي ترأسه د. بلقيس أبو إصبع، مؤسسة أنجيال للتنمية برئاسة د. أنجيال أبو إصبع، جمعية الأ�ة اليمنية تحت إدارة د. أفراح القرسش

وال�ت
غاثية بقيادات نسائية  ي وهذه أمثلة وليست للحرص وهناك المزيد من هذه المنظمات والمبادرات الإ

ريا�ف ي تحت إدارة نهى الإ
نسا�ف المنتدى الإ

غاثة.  ي مجال الإ
تحتاج إل التوثيق والستفادة من تجاربها �ف

 Gencap )IASC()2016(:From the Ground Up: Gender& Conflict Analysis in Yemen, P. 35

ي
ي منظمات المجتمع المد�ف

أكد عىل ذلك عدد من القياديات النسائية �ف

ي الرصاع 
ي التواصل الجتماعي للنقاش حول الرصاع تضم المؤيدين أو من طر�ف

ي بداية الحرب كان هناك عدد من المنتديات �ف
 يالحظ أن �ف

ي الرصاع يفضل المجموعة المتجانسة ونادرا ما يقبل 
ي المنتديات تقلصت وأصبح كل طرف �ف

ولكن بعد مرور عام يالحظ أن مساحة التنوع �ف
ي الواتس قررت عضوات التوافق إلغاء صفحة الواتس والكتفاء 

ي لبعض المجموعات. تجنبا لالختالفات الحادة �ف
الرأي الآخر حسب متابع�ت

بالجتماعات الرسمية للنقاش
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1( المحادثات الرسمية

ومن    ” ي
الوط�ن “الوفد  ي 

�ف ي  الشع�ب المؤتمر  عن  ممثلة  واحدة  سيدة   )2015 يونيو  جنيف1)16  ي 
�ف شاركت 

بالتعاون مع مكتب المبعوث الأممي وهيئة مكتب الأمم المتحدة للمرأة  التوافق  خالل الضغط من قبل 
ي 

عية” وسيدة �ف ي وفد “ال�ش
ي جنيف 2 )15 ديسم�ب 2015( إل سيدتان، سيدة �ف

زاد العدد لمشاركة النساء �ف
ي مفاوضات الكويت )21 أبريل 2016( إل ثالث نساء؛ 

” ومع الضغط أيضا ارتفعت المشاركة �ف ي
الوفد “الوط�ف

ي الكويت تم 
عية” قبيل انتهاء المفاوضات �ف ف منهن عىل طاولة المفاوضات والثالثة مستشارة لوفد “ال�ش اثنت�ي

ي أثناء المفاوضات، تم ضم نهال 
ي تقسيم الفرق الذي تم �ف

عية” برجل . و�ف استبدال مستشارة وفد “ال�ش
ي الفريق الخاص بالسجناء ولم تشارك 

فت مجىلي �ف ي الفريق السياسي وكل من فائقة السيد، وم�ي
العولقي �ف

ي .
ي الفريق الأم�ف

إحداهن �ف

ي عملية 
دماج النوع الجتماعي �ف ي إيجاد آليات وأدوات لإ

هناك جهود حالية لمكتب المبعوث الأممي بصنعاء �ف
ي المفاوضات 

ي النوع الجتماعي كما نص قرار 1325 و�ف
اء �ف بناء السالم، بشكل عام تكوين لجنة من الخ�ب

ة ما بعد الرصاع  . الرسمية وف�ت

ي طاولة 
�ف المشاركات  للنساء  تحدد هل  إل دراسة معمقة  تحتاج  الأطراف  ي 

�ف النساء  تأث�ي مشاركة  ما مدى 
ي 

المفاوضات موقع قيادي ومؤثر؟ عىل العموم لم تشارك أي نساء كقوى مستقلة تمثل صوت السالم �ف
المحادثات الرسمية .

ي جناح الرئيس السابق.  فائقة السيد من المؤتمر الشع�ب

فت مجىلي إل وفد ي الكويت أضيفت د. م�ي
عية د. نهال العولقي، �ف ي جنيف 2 اضيفت إل وفد ال�ش

 جنيف 1 كانت العضوة فائقة السيد، �ف
عية ول ي الحزب النا�ي كانت من ضمن الفريق المساند غ�ي الرسمي لوفد ال�ش

ف العام المساعد �ف  الحكومة كمستشارة، رنا غانم الأم�ي
ي المفاوضات

يسمح لهذا الفريق بالمشاركة �ف

مقابلة مع مكتب المبعوث الأممي بصنعاء
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2( الكيانات السياسية النسائية
ي من أجل الأمن والسالم:

1( التوافق النسوي اليم�ن

اليمن،  ي 
للمرأة �ف المتحدة  الأمم  ي لالأمن والسالم من قبل مكتب هيئة 

اليم�ف النسوي  التوافق  تأسيس  تم 
ي لرنكا أكتوبر 2015 وهو “تجمع نسوي متنوع، طوعي هدفه الأساسي إنهاء الحرب والعنف 

وتم إشهاره �ف
اكهن ودفعهن لمراكز اتخاذ  �ش ي اليمن، وإيصال صوت النساء والسعي لإ

وإعادة بناء السالم وتطبيع الحياة �ف
والسياسية  الفكرية  الخلفيات  مختلف  من  مكون  التوافق  والجتماعية.  الرسمية  المستويات  كل  القرار عىل 
نات والنتماءات  والجتماعية والقتصادية. يضم التوافق قياديات وناشطات من مختلف المنظمات والمكوِّ
ي يدعمن أهدافه، باستقاللية ودون 

اللوا�ت النساء  ، ويستوعب جميع  ي
اليم�ف المجتمع  ي 

المدنية والسياسية �ف
النحياز إل أي طرف من الأطراف” .

ي العملية السياسية لبناء 
جراءات لتعزيز تمثيل ومشاركة النساء �ن قام التوافق بعدد من الخطوات والإ

السالم بالتعاون مع مكتب المبعوث الأممي منها :

ي طاولة المفاوضات. أثناء مفاوضات الكويت –
1- الضغط والمنا�ة عىل أطراف الرصاع بتمثيل النساء �ف

 مايو2016 تم إرسال وفد من التوافق النسوي مكون من سبع نساء  للضغط والمنا�ة وتقريب وجهات 
قليمية والدولية ذات الصلة بعملية بناء  النظر، وإيصال رسائل لالأطراف عىل طاولة المفاوضات والأطراف الإ
ي اليمن؛ حيث قامت المجموعة النسائية بإيصال رسائل تع�ب عن رؤية النساء اليمنيات للسالم من 

السالم �ف
قليمية والدولية، وأيضا تم عقد مؤتمر صحفي أعلن فيها  خالل عقد لقاءات مع جميع الأطراف المحلية والإ

الوفد رسائل   تع�ب عن هموم ومعاناة النساء مطالبه .   

ام بوقف الأعمال القتالية. ف 1( الوصول إل سالم شامل وعادل بدءا بالل�ت
نسانية. غاثة الإ 2( فتح الممرات الآمنة لالإ

ف والأ�ى. فراج عن السجناء والمعتقل�ي ي الإ
3( الستجابة لمطالب الأمهات �ف

ي ذلك وقف تجنيد الأطفال وإعادة تأهيلهم.
4( حماية النساء والأطفال، بما �ف

ف الخدمات الصحية. 5( ضمان استمرارية العملية التعليمية وتأم�ي

 وبرغم تأكيد الوفد عىل حيادية موقفه والوقوف عىل مسافة واحدة من أطراف الرصاع -وهو مبدأ أساسي من 
؛ حيث ظلت الأطراف مرتابة من  مبادئ التوافق- لم تكن عملية كسب ثقة الأطراف ومقابلتهم بالأمر اليس�ي
ي المؤتمر 

أهداف المهمة وبحيادية عضوات الوفد. تمكن الوفد من خالل رسائله المعلنة غ�ي المنحازة لطرف �ف
السفراء  أحد  أشار  حيث  والدولية؛  قليمية  الإ الأطراف  وإعجاب  الأطراف،  ثقة  كسب  ما  حد  إل  الصحفي 
ف كان هناك هجوم منظم من القوى السياسية  ي ح�ي

ف بأمنيته “باستبدال وفود التفاوض بنساء”. و�ف المشارك�ي
ي الساحة 

القوى �ف تأييدا شعبيا واضحا من كث�ي من  ي 
النسا�أ الوفد  التواصل الجتماعي، اكتسب  ي قنوات 

�ف

ص، 12 اكتوبر 2015م   من الوثيقة الأساسية للتوافق النسوي، لرنكا- ق�ب
جميلة رجاء د.أ فراح الزوبة، د. بلقيس أبو أصبع، د. انطالق المتوكل، رشا جرهوم، وميض شاكر 
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ف أرسل الوفد ملخصا للحلول الممكنة. والجدير  ي استمرت أسبوع�ي
ي نهاية المهمة ال�ت

اليمنية غ�ي السياسية. و�ف
بالذكر أن التوافق قد أرسل لمكتب المبعوث الأممي وأطراف الوفود مسبقا رؤية متكاملة تفصيلية أكد فيها 
لالأجيال  المفاوضات، فهي حق  أولويات  ي 

�ف الأساسية –صحة وتعليم-  الخدمات  تحييد  أهمية وضع  عىل 
ف ق� . ف والأ�ى والمخفي�ي فراج عن المعتقل�ي القادمة، وأيضا عملية بناء الثقة من خالل حلول ورؤى لالإ

2- يعمل التوافق أيضا عىل تقديم رؤى واستشارات لمكتب المبعوث الأممي، والخروج برؤى وحلول يتم 
إيصالها ع�ب هيئة مكتب الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المبعوث الأممي إل طاولة المفاوضات. وبهذا يتم 
لمكتب  رسمية  استشارية  هيئة  إل  التحول  أمل  عىل  السياسية  العملية  ي 

�ف النساء  وقضايا  أصوات  إيصال 
المبعوث الأممي .

يكات السالم: 2( مبادرة �ش

الطوعية  المبادرة  تأسيس هذه  ي 
يأ�ت يونيو 2015م.  الحرب،  اندلع  بعد  السالم  يكات  مبادرة �ش تأسست   

لمجموعة من القيادات النسائية المؤمنة بثقافة الأمن والسالم، وأنه يجب أن يكون هناك مسار مجتمعي 
ي تعزيز السالم عىل المستوى المجتمعي والقاعدة الشعبية، 

مواٍز وداعم للمسار الرسمي يلعب دورا هاما �ف
السالم  يكات  مبادرة �ش ي 

�ف يتم  والعكس.  الرسمية  والقيادات  الشعبية  القاعدة  ف  ب�ي الوسيط  بدور  ويقوم 
ي بناء السالم كمسار مجتمعي تلعب ثقافيا وتاريخيا النساء فيه دورا فاعال؛ حيث 

ي �ف
ف عىل المسار الثا�ف ك�ي ال�ت

ي بناء 
ي تعزيز دور النساء �ف

اعات وبناء السالم من خالل أنشطة تساهم �ف ف ي عملية فض ال�ف
تشارك النساء �ف

السلم الجتماعي .

ي بناء الأمن والسالم، 
يكات السالم برنامج “حفيدات بلقيس” لتعزيز دور النساء �ف  ومن أهم أنشطة مبادرة �ش

ي لبناء وصناعة 
جاع المخزون الثقا�ف وبمثابة مرحلة تمهيدية لتطبيق القرار الأممي 1325 وذلك من خالل اس�ت

ي صناعة 
النساء دورا هاما، وتطويرها باستخدام أدوات وتقنيات حديثة �ف ي تلعب فيها 

ثقافة السالم وال�ت
اك النساء كمكون جوهري لتحقيق ذلك .  السالم بإ�ش

- مبادرات(: ي
3( كيانات سياسية مدنية )منظمات مجتمع مد�ن

ي تعمل عىل 
ي عملية السالم، وال�ت

ي عملية السالم من خالل كيانات سياسية ناشطة �ف
 تشارك قيادات نسائية �ف

ي ظل ضعف عام 
إظهار كلفة الحرب ورفع صوت السالم، وإن كانت ح�ت الآن موجودة بشكل محدود و�ف

ي اليمن:
لأداء الأدوات المدنية �ف

:

ي انتظار الحصول عىل دعم كجزء من برنامج ممول من قبل منظمة دولية 
نامج الآن �ف نامج بدأ بجهود ذاتية ولكن تع�ش ال�ب بالرغم أن ال�ب (88)

(88)



27

ي تعقدها مؤسسة التنمية السياسية مع مؤسسة برجهوف 
ي اللقاءات التشاورية ال�ت

1- تشارك قيادات نسائية �ف
ومكتب المبعوث الأممي لتقديم رؤى وحلول حول المواضيع المطروحة عىل طاولة المفاوضات لضمان 
قيادات  ولعبت  والديمقراطية.  اكة  ال�ش مبدأ  لتعزيز  وذلك  المحلية؛  القيادات  مختلف  من  واسعة  مشاركة 
ي الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء بقيادة الأستاذ محمد الفسيل، وهي هيئة طوعية 

نسائية دورا فاعال �ف
اللجنة  ي بذلتها 

ال�ت السابقة  الجهود  أنشئت لمواصلة  النسائية والرجالية  القيادات  شارك فيها مجموعة من 
بالحوار  الحرب  نهاء  لإ يمنية  لمبادرة  وع  إعداد م�ش إل  تهدف  السياسية،  المكونات  ف  ب�ي للتقريب  الشعبية 

السلمي وصول إل بناء الدولة .

ي بدور 
ي منظمات المجتمع المد�ف

. تشارك قيادات نسائية �ف ف السياسي ي بناء القدرات والتمك�ي
2- المشاركة �ف

ي العملية السياسية 
ف السياسي للنساء وللشابات للقيام بدور أك�ب للمشاركة والتمثيل �ف ي عملية التمك�ي

فاعل �ف
ي عملية السالم 

ي المشاركة والتمثيل �ف
وعملية السالم. من الأمثلة ما تقوم به مؤسسة تنمية القيادات الشابة �ف

، أو من خالل برامج تستهدف القيادات الشبابية السياسية  ي
ي الحوار الوط�ف

ي �ف
كعضو ممثل من المجتمع المد�ف

نامج الذي تقدم من  -إناثا وذكورا- عىل مستوى الجمهورية، أو استهداف بناء قيادات نسوية حزبية مثل ال�ب
ي السياسة “ الذي يستهدف تعزيز الدور القيادي للنساء داخل الأحزاب  

خالله هذه الورقة “ النساء �ف

قام  والذي  المتحدة،  الأمم  من  بدعم  السالم  منا�ي  برنامج  ي 
�ف النسائية  القياديات  من  شارك عدد   -3

نامج لمدخالت  ف ال�ب نامج لنقطاع التمويل، وعدم تضم�ي ي مطر، ولكن تع�ش ال�ب
ي ب�ف

بنموذج حوار محىلي �ف
ي أنهكتها الحرب وتدهور المعيشة .

اقتصادية للمحليات ال�ت

ي
المستوى الأم�ن

ي تم تشكيلها أثناء المفاوضات منها لجنة التهدئة ولجنة الأ�ى 
ي كل اللجان الأمنية ال�ت

ف نساء �ف لم يتم تعي�ي
ي إطالق 

ي هذا الجانب وقد قمن بمبادرات ذاتية �ف
، وبرغم أن هناك نساء فاعالت وقياديات �ف ف والمعتقل�ي

ي 
ف من خالل الأحزاب والمنظمات والمبادرات الذاتية . وبالرغم من أهمية مشاركة النساء �ف الأ�ى والمعتقل�ي

هذا المجال مازالت هناك فجوة يجب أن تعالج بشكل جاد من قبل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بشكل 
امج  ي لم تتطرق ال�ب

ي القطاع الأم�ف
ي عملية بناء السالم. وبالرغم من أهمية إدماج النوع الجتماعي �ف

خاص �ف
ي تواجه النساء، 

اع والتهديدات الأمنية ال�ت ف ي مرحلة ما بعد ال�ف
ي �ف

ي القطاع الأم�ف
المعدة من أجل الإصالحات �ف

ي . حيث تسببت عدم كفاءة الأجهزة 
ي القطاع الأم�ف

ي �ف داري والب�ش ي البناء الإ
ة �ف ات كب�ي ي تتطلب تغي�ي

وال�ت
ي الحياة العامة . الجدير 

ي حماية الناشطات السياسات من إحجام وانسحاب النساء من المشاركة �ف
الأمنية �ف

ي الرصاع بدآ بتجنيد النساء وتدريبهن عىل حمل السالح، وكما أشار البعض أنه رسالة من 
شارة أن طر�ف بالإ

ي برنامج منا�ي السالم-فريق صنعاء 
شاركت الباحثة كعضوة �ف

 القيادية أمة السالم الحاج، د. آمنة الأسلمي من حزب الإصالح، الناشطة الحقوقية رضية محمد عبدالملك المتوكل رئيسة منظمة مواطنة، 

ي
ف العبيدي من منتدى الجند، القياديتان هناء عبد الفتاح مقبل ونجالء عبدالكريم راوية من التوافق النسوي اليم�ف المحامية مع�ي

اع، “النساء وصناعة السالم،” ص 28   ف ي ما بعد ال�ف
ي لإصالح القطاع لأم�ف مثال برنامج التحاد الأور�ب

ي مرص ليبيا واليمن”
هناك خطر إذ كنت الأول: حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة �ف

(89)

(89)

(90)

(90)

(91)

(91)
(92)

(92)
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ي خيار المقاومة” بل حرص كل طرف عىل ن�ش صور للنساء الحامالت للسالح 
ي الرصاع “أننا مستمرون �ف

طر�ف
ي قيفة-رداع- للقبض عىل عضو قيادي 

كية �ف نزال المظىلي للقوات الأم�ي ي كل من عدن وصنعاء وتعز. وبعد الإ
�ف

ي استخدام السالح، هناك مالحظة أن مشاركة النساء للدفاع عن 
ي القاعدة ومشاركة نساء أظهرن مهارة �ف

�ف
استخدام  وتدريبهن عىل  للسالح  النساء  اقتناء  أهمية  تنت�ش  وبدأت  نموذجا جيدا  اعت�ب  أنفسهن وأ�هن 

السالح للدفاع عن أنفسهن والمشاركة العسكرية إذا لزم الأمر  .

ي
المستوى الحقو�ت

ي رصد النتهاكات من الأطراف فمنها من ترصد انتهاكات التحالف والمقاومة، 
تشارك النساء بدور قيادي �ف

وأخرى ترصد انتهاكات أنصار الله والمؤتمر. وأيضا نجحت منظمة مواطنة وهي مؤسسة حقوقية مستقلة 
ي رصد انتهاكات 

برئاسة امرأه وطاقم تمثل النساء الغالبية فيه من تحقيق الحياد واستخدام المعاي�ي الدولية �ف
. فعملت  الضحايا  بحيث ل يضيع حق  للحرب  ذاكرة حقوقية  لتشكل  الحرب  ي 

�ف المشاركة  الأطراف  جميع 
الضغط  المستقل عىل  ي 

المه�ف الرصد  الأطراف. ومن خالل  كل  ي وجه 
�ف للضحايا  المنظمة كمنصة حقوقية 

والمنا�ة من أجل وقف النتهاكات، وإنصاف الضحايا، وتحميل أطراف الرصاع مسؤوليتها، وذلك يشكل 
ي الضغط من أجل وقف الحرب والذهاب إل خيار السالم .

مساهمة فاعلة �ف

ي مايو 2013. وقد ضمت 
ي مجال حماية النساء من العنف تم إشهار تأسيس مجموعة صانعات السالم �ف

و�ف
والتسامح  السالم  قيم  توطيد  أجل  من  والجتماعية  السياسية  التوجهات  مختلف  يمثلن  نساء  مجموعة 
ف عىل أهمية مساندة قضايا النساء المعنفات من خالل منا�ة وجود بيت آمن  ك�ي والتعايش المجتمعي وال�ت
ي هذا المجال منها التوعية ولقاءات مع عدد من القيادات 

للنساء المعنفات. وقد نفذن العديد من الأنشطة �ف
السياسية والتنفيذية .

ي
المستوى الثقا�ن

ي ن�ش ثقافة السالم من خالل أنشطة وحمالت توعية 
شاركت العديد من النساء ع�ب المؤسسات والمبادرات �ف

ف أبناء الوطن الواحد مستهدفة أيضا لردم الهوة  استهدفن فيها ن�ش قيم التعايش والتسامح والتصالح ب�ي
المؤسسات: مؤسسة  أمثلة هذه  القائم. ومن  نتيجة الحرب والرصاع  المجتمع  ي أوساط 

ي بدأت تظهر �ف
ال�ت

ي ن�ش ثقافة السالم   
نسانية، ومؤسسة شهرزاد اللتان تقومان بأنشطة مختلفة للمساهمة �ف يٌمن لالستجابة الإ

ي مجال حماية النساء من 
امج �ف وأيضاً اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن اللتان لديهما العديد من ال�ب

العنف أثناء الرصاعات .

(94)

(93)

(95)

ي أوساط النساء 
ي صفحات التواصل الجتماعي وبعض اللقاءات غ�ي الرسمية” التفرطة” �ف

تمت المالحظة من متابعة ردود الفعل �ف

ي
ي ونتيجة لحيادتيها تهاجم �ف

ي المجال الحقو�ت
اً �ف ي تلعب دوراً كب�ي

 ترأس مؤسسة مواطنة الناشطة رضية محمد عبد الملك المتوكل وال�ت
 حمالت منظمة من جميع الأطراف

ف العام المساعد حزب العدالة والبناء   ي صانعات السالم، الأم�ي
حسيبة شنيف عضوة �ف

مؤسسة شهرزاد برئاسة د. م�ف المحاقري، مؤسسة يمن برئاسة ي�ى الشهاري

(94)
(93)
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الجدير بالتأكيد إل أن هناك العديد من المبادرات والمساهمات من منظمات نسائية يمنية أخرى ومبادرات 
. وأن  ي

ول الميدا�ف ف فردية من قيادات مستقلة وحزبية لم ت�ش إليها الدراسة، وبحاجة إل مزيد من البحث وال�ف
عالء صوت السالم عىل صوت الحرب ف كل جهود السالم لإ هناك حاجة إل مزيد من التشبيك ب�ي
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مابعد  وأجندة  السالم  بناء  عملية  ي 
�ن النساء  ومشاركة  بتمثيل  الدفع  ي 

�ن تسهم  ي 
ال�ت المتوفرة  الفرص 

الرصاع:

ي إطار القرار 1325. بل إن هناك عددا من 
1- هناك قبول عام من القيادات السياسية والحكومة بالعمل �ف

 . ف المحاولت لوضع خطة وطنية لتنفيذ قرار 1325 من قبل السلطت�ي

2- عمل عدد من المنظمات غ�ي الحكومية والدولية عىل برامج ضمن إطار القرار 1325 منها التوعية بالقرار 
وبرامج مكافحة العنف، وإجراء دراسات ميدانية ركزت عىل آثار الرصاع عىل النساء. فقد مثل القرار فرصة 
للحصول عىل الدعم الالزم لتنفيذ سياساتها وأنشطتها رغم تعقيدات الموقف السياسي ورفع أهمية مشاركة 

ي العملية السلمية للوصول إل سالم شامل ودائم. 
النساء �ف

القرارات  النساء:  أكدت جميعها عىل مشاركة  ي 
ال�ت النتقالية  المرحلة  من  المنبثقة  القانونية  المعطيات   -3

اكة، قرار 2216.  الدولية، المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار منها الكوتا، اتفاقية السلم وال�ش

ي 
ام الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي �ف ف ي مفاوضات الكويت وجنيف ودعم وال�ت

4- مشاركة النساء �ف
ي عملية السالم، بالإضافة إل مساندة شبكات ومنظمات دولية ودعم 

الضغط عىل الأطراف بتمثيل النساء �ف
ي الأحداث 

. بل إن مشاركة النساء �ف ي
الئتالفات والتكتالت النسوية اليمنية من ضمنها التوافق النسوي اليم�ف

ي بناء السالم.
المتسلسلة منذ 2011م وح�ت الآن جعل النساء أك�ش قوة �ف

ي والمبادرات ذات القيادات النسائية أثناء 
5- الدور الفاعل الذي تقوم به العديد من منظمات المجتمع المد�ف

ي تواجهها هذه المنظمات وشحة الموارد المالية- بالإضافة إل التعاون 
اع -برغم التحديات الجسيمة ال�ت ف ال�ف

ي وانتشار فروع كل 
ي اللجنة الوطنية واتحاد نساء كمنظمة مجتمع مد�ف

ي ممثال �ف
ف الحكومة والمجتمع المد�ف ب�ي

ي محافظات الجمهورية .
منهما �ف

را من الحرب؛ لذلك هن الأك�ش  ي تزيد عن النصف، وهي الفئة الأك�ش ترصف
6- نسبة النساء من عدد السكان ال�ت

إحالل  ي 
�ف النساء  دور  تعزز  ي 

ال�ت اليمنية  والثقافة  التاريخ  إل  بالإضافة  السالم،  عملية  واستفادة من  قدرة 
از بشأن دور الملكة  ف ي أعىل مراكز صنع القرار، وخ�ي مثال ما يردده اليمنيون بكل فخر واع�ت

السالم والأمن �ف
ي جميع قطاعات العمل .

بلقيس والملكة أروى بالإضافة إل تواجد نساء فاعالت وأكفاء �ف

المبحث الرابع: الفرص، التحديات والتوصيات 

ي إطار 
ي عملية بناء السالم وأجندة مابعد الرصاع �ف

نامج تعزيز مشاركة النساء �ف  انطالق محمد عبدالملك المتوكل »دراسة اولية مقدمة ل�ب

اكة مع واتحاد نساء اليمن مارس GIZ(  2016 ( قرار 1325« للوكالة الألمانية لتعاون الدولي بال�ش
(97)

(97)
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ي عملية بناء السالم وأجندة ما بعد الرصاع:
ي تعيق تمثيل ومشاركة النساء �ن

التحديات ال�ت

ي 
اك وتمثيل النساء �ف ي السلطة بإ�ش

رادة السياسية والنخب المتحكمة �ف 1- تحديات سياسية : ضعف الإ
التأث�ي  النساء من  تتمكن  تقل عن 30% بحيث  السالم وبنسية ل  بناء  جميع مستويات ومراحل مشاورات 
ي مؤتمر الحوار(. فأصبحت 

ي بناء السالم )نموذج نجاح وفعالية مشاركة النساء �ف
إيجابا عىل المشاركة الفاعلة �ف

النساء متأثرة وتابعة للسياسات أك�ش من أن تكون مؤثرة فيها. 

ي خلق بيئة غ�ي صديقة وآمنة 
ي �ف

رهاب والتشدد الدي�ف 2- تحديات أمنية: تعدد الفصائل الأمنية وتنامي الإ
ي بناء السالم. بالإضافة إل تعطيل 

ي الحياة العامة والسياسية �ف
حدت من حرية حركة النساء ومشاركتهن �ف

ي غياب القانون. 
ي تلعب دور الحماية �ف

ف والدستور، وتفكيك الأعراف الجتماعية ال�ت العمل بالقوان�ي

والتقاليد  والعادات  الأعراف  وبروز   ، السياسي ي 
الدي�ف التعصب  تنامي  واجتماعية:  ثقافية  تحديات   -3

ح�ت  والمثقفة  والمتعلمة  الحاكمة  النخب  من  ة  كب�ي نسبة  تزال  فما  النساء.  مكانة  من  تقلل  ي 
ال�ت الخاطئة 

بعد  وما  السالم  بناء  عملية  مرحلة  ي 
�ف دورهن  وأهمية  النساء،  أدوار  عن  تقليدية  مفاهيم  تتب�ف  الية  اللي�ب

الرصاع، والقبول بمشاركة النساء كديكور سياسي أمام العالم أو لمحاربة الخصم السياسي كما حدث من 
ي الوقت الراهن من تجييش الأطراف للنساء مع قضايا الأطراف 

ي 2011، أو �ف
ي الساحات �ف

تجييش النساء �ف
السياسية، وليس مع الدفع بتمثيل النساء عىل مستويات صنع القرار. فوجود قطاع نسوي مسيس ومس�ي 
بشكل  ويؤثر  والعموم،  بالمجمل  النسوة  تحركات  ومتكرر عىل  دائم  بشكل  الأوراق  يخلط  معينه  لأهداف 

ي بناء السالم.
مبا�ش عىل هدف الدفع بعملية مشاركة النساء �ف

4- تحديات مؤسسية:
ي عملية السالم وما بعد الرصاع.

اتيجية وخطة وطنية للدفع بمشاركة النساء �ف 1( عدم وجود رؤية اس�ت
ف المجتمع النسوي  2( غياب التنسيق والتشبيك للجهود والمساعي المبذولة المحلية والدولية ووجود فجوة ب�ي

العام –القاعدة الشعبية للنساء- والنساء القياديات والسياسيات.
ي والمؤسسات الحكومية والأكاديمية. 

3( التجاذبات السياسية لتسيس منظمات المجتمع المد�ف
ي موازنات الدولة.

4( ضعف الموارد المالية الالزمة وعدم إدماج قضايا النوع الجتماعي �ف

ي ظروف الرصاعات المسلحة لتعزيز دور النساء 
5- تحديات إعالمية: عدم وجود خطط وبرامج وطنية �ف

اك النساء ليست أولوية متأثرا  عالم دورا سلبيا أيضا؛ حيث أن قضية إ�ش ي عملية بناء السالم بل يلعب الإ
�ف

ي العملية السياسية. 
ي عملية بناء السالم بالذات �ف

بالفكر المتشدد والمتعصب ضد عملية مشاركة النساء �ف

ي عملية بناء السالم عىل جميع 
6- تحديات مالية: شحة الموارد المالية الموجهة لدعم مشاركة النساء �ف

ي عملية السالم كما تمت 
المستويات الرسمية أو غ�ي الرسمية؛ حيث توقفت العديد من المبادرات النسائية �ف

ي المجال 
يكات السالم أو �ف غاثة أو �ش ي العديد من مبادرات الإ

شارة سلفا لصعوبة الوصول إل دعم كما �ف الإ
ف أو تبادل الأ�ى.  ي مساعدة المعتقل�ي

ي �ف
الحقو�ت
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التوصيات:- 

تنسيق وتكامل  ي 
�ف قرار 1325 والذي سيسهم  لتنفيذ  اتيجية وخطة وطنية  اس�ت العمل عىل وضع رؤية   -1

ي عملية بناء السالم بمشاركة المجتمع 
الجهود المدنية والحكومية والدولية للدفع بعملية مشاركة النساء �ف

ي والحكومة والمراكز الأكاديمية والقطاع الخاص.
المد�ف

عىل  النساء  مشاركة  ي 
�ف  1325 قرار  تنفيذ  بخصوص  المتحدة  والأمم  الأممي  المبعوث  عىل  الضغط    -2

ي القرارات 
طاولة المفاوضات واللجان والرقابة والأطراف المتصارعة بتنفيذ البنود الخاصة بمشاركة النساء �ف

دماج النوع الجتماعي  ي تنفيذ القرارات والتفاقيات. وخلق آليات فعالة لإ
ة �ف والتفاقيات، وردم الفجوة الكب�ي

أو  النسائية  المنظمات  أو  النسائية  المبادرات  لتشجيع  مالية  موارد  تخصيص  منها  السالم  بناء  هيكلة  ي 
�ف

ي ذلك، وتخصيص مقاعد إضافية للنساء والضغط سياسيا وماديا عىل أطراف الرصاع 
التحالفات العاملة �ف

بتخصيص مقاعد خاصة بالنساء عىل طاولة المفاوضات.

اث  ال�ت من  والستفادة  والعزل  والمديريات  المحافظات  ي 
�ف المحىلي  المستوى  عىل  الوساطات  عمليات   -3

اعات.  ف ي عملية بناء السالم وحل ال�ف
التاريخي والمحىلي لأدوار النساء �ف

ي جميع 
ام والعمل عىل تنفيذ الكوتا النسائية ما ل يقل عن %30 �ف ف عمار؛ بحيث يتم الل�ت نعاش والإ 4- والإ

اع والرصاع المسلح  ف ي عملية ال�ف
ف �ف ي برنامج نزع السالح والت�يح وإعادة إدماج المنخرط�ي

أوجه المرحلة ومنها �ف
ي الوفود الخاصة بمفاوضات 

ي النوع الجتماعي �ف
اء �ف نامج )DDR(. وأهمية وجود فريق من الخ�ب شاد ب�ب والس�ت

ي إصالح 
ي التفاقيات الأساسية والفرعية ومشاركة النساء الفعلية �ف

السالم لضمان إدماج النوع الجتماعي �ف
الدستور وبناء  بمراجعة  الخاصة  الهيئات  ي 

النتقالية والتعويض، و�ف السالح والعدالة  ي ونزع 
الأم�ف القطاع 

مؤسسات الدولة. 

ي عملية بناء السالم، 
ي زيادة تأث�ي النساء �ف

ي عملية بناء، وبناء قدراته يمثل أساسا �ف
ي �ف

5- إدراج المجتمع المد�ف
ي بناء أوطانهن 

ي مساحة حرة للنساء للقيام بدور قيادي للمشاركة �ف
ي اليمن كان المجتمع المد�ف

وخاصة أنه �ف
عىل جميع المستويات. 

ي 
النساء �ف أدوار ومبادرات  ي والمحىلي عن 

الوط�ف المستوى  القيام بدراسات ميدانية عىل   -6
ي جميع المحافظات.

عملية بناء السالم الحالية �ف



ي 
: تأثــ�ي الوضــع الأمــ�ن ي

الفصــل الثــا�ن
السياســية  المشــاركة  عــىل  والــرصاع 

2017  -2011 ليبيــا)98(  ي 
�ن للنســاء 

ورقة مقدمة من دكتورة العلوم السياسية/ عب�ي إبراهيم  (98)
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ــة  ــة الدول ــار ديمقراطي ــا كمعي ف عليه ــ�ي ك ــم ال�ت ي يت
ــ�ت ــا ال ــن القضاي ــاء م ــية للنس ــاركة السياس ــ�ب المش تعت

ي المشــاركة بشــكل 
ي الفضــاء الســياسي وحقهن �ف

وترســيخها لمبــادئ المواطنــة، فلقــد حظــي تواجــد النســاء �ف
عــام عــىل اهتمــام المنظمــات الدوليــة عــىل اختالفهــا، وأضحــت موضوعــا اساســيا لكثــ�ي مــن المواثيــق 
ي عــىل رأســها التفاقيــة الخاصــة بالقضــاء عــىل كافــة أشــكال العنــف. إن هذا 

ي تــأ�ت
والمعاهــدات الدوليــة الــ�ت

يعــات مســاعدة  ف النســاء خاصــة سياســيا، دفــع بكثــ�ي مــن الــدول إل ســن ت�ش ورة تمكــ�ي الهتمــام بــرصف
نجــاز تمتــاز بالتواضــع  ي العمليــة السياســية، وإن كانــت نســبة الإ

للرفــع مــن مســتوى المشــاركة النســائية �ف
مــت بكثــ�ي ممــا  ف هــا مــن الــدول ال�ت ــا كغ�ي ي مجتمعــات هــذه الــدول. وليبي

ــة بنســبة ودور النســاء �ف مقارن
ام،  ف جمــة جزئيــا لهــذا اللــ�ت يعــات الم�ت ورد هــذه التفاقيــات، وصادقــت عليهــا، وســنت العديــد مــن الت�ش
ي ليبيــا خاصــة 

الأمــر الــذي يدفعنــا إل طــرح تســاؤل هــام عــن واقــع المشــاركة السياســية للمــرأة اليــوم �ف
ي العــام 2011. 

بعــد تغيــ�ي النظــام الســياسي �ف

تهدف هذه الورقة إل رصد طبيعة مشاركة النساء سياسيا من خالل: 

ي أعمال المجلس. 
يعي وطبيعة مشاركتها �ف - ترشحها لعضوية المجلس الت�ش

ي العمليات النتخابية المختلفة.
اع �ف ي الق�ت

- مشاركتها �ف

ي السلطة التنفيذية. 
- طبيعة  تواجدها �ف

ي ليبيا 1952- 1969
يعي لمشاركة النساء السياسية �ن طار الت�ش الإ

ي نظمــت حــق وآليــة المشــاركة السياســية للمــرأة  
يعيــة الــ�ت لعــل مــن الأهميــة بمــكان تتبــع النصــوص الت�ش

ــراد جــزء  ــم إف ــذا ســوف يت ي ارتبطــت بهــذا الحــق. ل
ــ�ت ــة لرصــد أهــم التحــولت ال ــاء الدول ــدء بن مــن ب

ي النظــام الملــ�ي والنظــام 
�ت ــا خــالل فــ�ت ي ليبي

ــاول طبيعــة المشــاركة السياســية للمــرأة �ف مــن الورقــة لتن
ة )2017-2011(. « كمقدمــة لرصــد واقــع مشــاركتها خــالل الفــ�ت ي

ــة القــذا�ف ي »حقب الجماهــ�ي

1- النظام الملكي 1969-1951

ي 
ــ�ت ــا اســتقاللها1951 وتحصلــت النســاء الليبيــات عــىل حــق النتخــاب بموجــب التعديــالت ال نالــت ليبي

أجراهــا الملــك إدريــس عــام 1963 عــىل بعــض أحــكام دســتور 1951، حيــث نصــت المــادة )102( عــىل أن 
ي القانــون، ويجــوز 

ف �ف يــن ســنة ميالديــة عــىل الوجــه المبــ�ي ف إحــدى وع�ش ف البالغــ�ي »النتخــاب حــق لليبيــ�ي
ي يضعهــا القانــون«، ومــع ذلــك  جــاء قانــون انتخــاب 

وط الــ�ت للمــرأة أن تمــارس هــذا الحــق وفقــا للــ�ش
ي الذكــور فقط.)99(الأمــر الــذي يعــد 

وط الناخــب �ف ي رقــم )6( يحــرص �ش مجلــس النــواب التحــادي الليــ�ب
ــة أي مجــال للمشــاركة السياســية  ــك الحقب ي تل

ــع �ف ــه ل يتوق ــن أن ــا لالأحــكام الدســتورية، بالرغــم م خرق
ي مجتمــع كانــت نســبة الأميــة فيــه تربــو عــىل %90 .

للمــرأة �ف

ي تاريخ وتطورات، 2012 ص، 138 ”  ،الدستور اللي�ب ي
ي سالم الكب�ت

” ،�ف ي (99) المادة 3 من قانون النتخاب الأول  لمجلس النواب التحادي اللي�ب
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ي 1969- 2011 2- النظام الجماه�ي

ي المشــاركة السياســية؛ 
ي أغلبهــا التأكيــد عــىل حقــوق النســاء �ف

يعــات الليبيــة منــذ 1969، �ف تضمنــت الت�ش
ــ�ي )1969-1952(،  ــالب عــىل النظــام المل ــر النق ــذي ســن إث ــت ال ــالن الدســتوري المؤق ع فباســتثناء الإ
ي 

ــية �ف ــاهمة السياس ــة للمس ــا كآلي ــق، وأيض ــام كح ــكل ع ــية  بش ــاركة السياس ــرق إل المش ــم يتط ــذي ل ال
يعــات هــذا الحــق؛ حيــث أكــدت وثيقــة إعــالن ســلطة الشــعب 1977 حــق  الحكــم)100(، كفلــت بقيــة الت�ش

ي هــذا الشــأن عــىل: 
المشــاركة؛ حيــث نصــت �ف

“إن الســلطة للشــعب ول ســلطة لســواه، ويمارس الشــعب ســلطته عن طريق المؤتمرات 
الشــعبية واللجــان الشــعبية والنقابــات والتحــادات والروابــط المهنيــة ومؤتمــر الشــعب 
ف والمواطنــات  ع المواطنــ�ي العــام، ويحــدد القانــون نظــام عملهمــا.« هنــا خاطــب المــ�ش

ي المشــاركة. )101(”
ي هــذا كفالــة واضحــة لحــق النســاء �ف

تحــت مســمى »الشــعب« و�ف

ع نهجــا أكــ�ش تحديــدا؛  وبصــدور القانــون رقــم )20( لســنة 1991 بشــأن تعزيــز الحريــة، نهــج المــ�ش
ي حقــوق المواطنــة، وعــدم جــواز المســاس 

حيــث أشــار القانــون مــن خــالل مادتــه الأول إل التســاوي �ف
، كذلــك لعضويــة  ف شــح للجنســ�ي بالحقــوق. وذهبــت المــادة الثانيــة مــن القانــون إل التأكيــد عــىل حــق ال�ت

أمانــات المؤتمــرات الشــعبية )102( .

ــث  ــد عــىل هــذه المســاواة بشــكل قطعــي وواضــح، حي ى لتؤك ــ�ب اء الك ــرصن ــة الخ أيضــا جــاءت الوثيق
)103(.» ي

ــا�ف ــو إنس ــا ه ي كل م
ــاء �ف ــال ونس ــاوون رج ي متس ــ�ي ــع الجماه ــاء المجتم ــىل أن »أبن ــت ع نص

ي 
ي الــ�ت ي المجتمــع الجماهــ�ي

ي هــذا الشــأن إل وثيقــة حقــوق وواجبــات النســاء �ف
شــارة �ف أيضــا يمكــن الإ

ي هيئــة مبــادئ عامــة تنظــم حقــوق المواطنــة للمــرأة الليبيــة 
اعتمدهــا مؤتمــر الشــعب العــام، وجــاءت �ف

ورة مشــاركة النســاء سياســيا مــن خــالل المؤتمــرات الشــعبية واللجــان  ي كافــة الجوانــب، وتؤكدعــىل �ف
�ف

ــة  ف قابل ــ�ي ــا إل قوان ــم ترجمته ــم يت ــادئ ل ــذه المب ــد، إل أن ه ــن أح ــل م ــة أو تمثي ــعبية دون نياب الش
ــات الخطــاب الشــعبوي للنظــام حينهــا.  ــق،)104( وظلــت ضمــن طي للتطبي

يعي للمشاركة السياسية للمرأة 2017-2011 ي والت�ش
طار القانو�ن الإ

ــت  ي لمس
ــ�ت ف ال ــ�ي ــن القوان ــد م ــت العدي ي )2011-2017( خرج

ــذا�ف ــام الق ــاح بنظ ــذي أط ــ�ي ال ــد التغي بع
شــارة إل الحــق بشــكل عــام، أو مــن خــالل  تنظيــم الآليــة،  مشــاركة النســاء سياســيا ســواء مــن حيــث الإ

https://bit.ly/2sq6s8F
،دار الرواد ،  ص)506-505( ي ي دسات�ي الدول العربية :مجموعة الوثائق الدستورية للوطن العر�ب

ي �ف )إعالن قيام سلطة الشعب”، ميلود المهذ�ب
القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية، نفس المرجع السابق،  ص 522-516 

«، نفس المرجع السابق، ص513-507   ي عرص الجماه�ي
نسان �ف ى لحقوق الإ اء الك�ب الوثيقة الخرصف

، أثر التحول السياسي عىل المشاركة السياسية للمرأة الليبية ،  جامعة القاهرة، رسالة دكتوراة منشورة، ص،257  أم العز الفارسي

(100)

(102)
(101)

(103)
(104)
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الأمــر الــذي يحتــم أن نفــرد جــزءا مــن الورقــة ل : 
عالن الدستوري المؤقت 2011	  الإ
ي العام	 

قانون رقم )4( لسنة 2012  الخاص بانتخابات المؤتمر الوط�ف
دارة المحلية 	  القانون )59( لسنة 2012 لنظام الإ
القانون رقم)3( لسنة2012 الخاص بإنشاء المفوضية العليا لالنتخابات	 
القانون ) 17( لسنة 2013  لنتخابات الهيئة التأسيسية	 
القانون رقم )10( لسنة 2014 لنتخابات مجلس النواب	 

عالن الدستوري المؤقت 2011 1- الإ

ي 
ــه �ف عــالن الدســتوري النســاء بنــص منفصــل ومفصــل عــن مشــاركتها السياســية، دأب ــم يخــص الإ ل

ف  ذلــك دأب العديــد مــن النصــوص الدســتورية، ولكنــه أيضــا لــم يغفــل التأكيــد عــىل المســاواة بــ�ي
عــالن عــىل أن  ف مــن مدخــل المواطنــة؛ حيــث نصــت المــادة )6( مــن الإ الجنســ�ي

ــؤ  ي تكاف
ــية، و�ف ــة والسياس ــوق المدني ــع بالحق ي التمت

ــاوون �ف ــون، ومتس ــام القان ــواء أم ف س ــ�ي »الليبي
يــن أو المذهب  ف بينهم بســبب الدِّ الفــرص، وفيماعليهــم مــن الواجبــات والمســؤوليات العامــة، ل تميــ�ي
وة أو الجنــس أو النســب أو الآراء السياســية أو الوضــع الجتماعــي أو النتمــاء القبــىلي  أو اللغــة أو الــ�ش
ــن الأحــزاب  ــة تكوي ــة لُحري ــة الدول أو الجهــوي أو الأ�ى«)105(وأيضــا أشــارت المــادة )15( إل كفال

. ي
السياســية، وتكويــن منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي العام.
2- القانون رقم )4( لسنة 2012 الخاص بانتخابات المؤتمر الوط�ن

ي العــام، حيــث 
ــة المؤتمــر الوطــ�ف ي عضوي

جــاء القانــون ليفتــح المجــال واســعا أمــام مشــاركة النســاء �ف
ــا  ــا وأفقي ــاث عمودي ن ــور والإ ــن الذك ف م ــب المرشــح�ي ورة ترتي ــه إل �ف ــادة الخامســة عــ�ش من أشــارت الم
ــرأة  ــذي ســمح للم ــر ال ــدأ، الأم م هــذا المب ي ل تحــ�ت

ــ�ت ــم الأحــزاب ال ــة، ورفــض قوائ ــم الحزبي ي القوائ
�ف

ي 2011 بشــكل مقبــول بنســبة تواجــد )16.5( %.
ي أول برلمــان بعــد تغيــ�ي النظــام الســياسي �ف

بالتواجــد �ف

3- القانون رقم)3( لسنة2012  الخاص بإنشاء المفوضية العليا لالنتخابات

منــح القانــون رقــم)3( لســنة2012 الخــاص بإنشــاء المفوضيــة العليــا لالنتخابــات النســاء مقعديــن مــن 
)15( مخصصــة لمجلــس المفوضيــة، أي بنســبة13% ولقــد تــم تعديــل العــدد بموجــب القانــون  إجمــالي
رقــم )44( لســنة 2012 إل )11( عضــو، منهــم ســيدة واحــدة فقــط أي بنســبة تمثيــل09.%. ولقــد أعيــد 
ــرار  ــىل ق ــاء ع ــتور بن ــع الدس ــية لوض ــة التأسيس ــات الهيئ ــتعدادا لنتخاب ــة اس ــاء المفوضي ــكيل أعض تش
ــبعة أي  ــع س ــن واق ــد م ــد واح ــاء بمقع ــت النس ــنة 2013، ومثل ــم )40( لس ــام رق ي الع

ــ�ف ــر الوط المؤتم
ــبة%14 .)106( بنس

https://bit.ly/2sAfyyL : عالن الدستوري المؤقت”، 2013/8/3، الجريدة الرسمية ،موجود عىل الرابط التالي ، “الإ ي النتقالي
المجلس الوط�ف

ي العام رقم )40( لسنة 2013  بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات”، جريدة 
“قرار المؤتمر الوط�ف

                                                            https://bit.ly/2Jji0UV : ونية ، منشور عىل الرابط التالي المنارة اللك�ت

(105)
(106)
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دارة المحلية  4- القانون )59( لسنة 2012 لنظام الإ

ي ليبيــا ليمنــح مقعــدا واحــدا عــىل 
دارة المحليــة �ف ي الســياق عينــه جــاء القانــون )59( لســنة 2012 لنظــام الإ

�ف

ي عضويــة المجلــس البلــدي)107( . 
الأقــل للســيدة �ف

5-  القانون ) 17( لسنة 2013  لنتخابات الهيئة التأسيسية

جــاء القانــون رقــم )17( لســنة 2013 لنتخــاب الهيئــة التأسيســية لوضــع الدســتور، مانحــا للنســاء كوتــا  10  
ســة مــن نــواب  ، وهــي نســبة ضئيلــة تــم التوصــل إليهــا بعــد مقاومــة �ش ف بمعــ�ف ســتة مقاعــد مــن واقــع ســت�ي
ي هــي خــ�ي ضامــن 

س أيضــا تحــت حجــة كفــاءة النســاء الــ�ت ي العــام. وتمــ�ت
ي المؤتمــر الوطــ�ف

ســالمي �ف التيــار الإ
روا عــدم موافقتهــم عــىل تخصيــص  ي الفضــاء العــام ليــ�ب

ف لتواجــد النســاء �ف لمشــاركتها السياســية المناوئــ�ي
شــح وعــدم النــص عــىل ذلــك. حصــة بعينهــا، وتــرك المجــال مفتوحــا لقــدرات النســاء عــىل ال�ت

6- القانون رقم )10( لسنة 2014 لنتخابات مجلس النواب 

ي مادتــه )18( نســبة 16% مــن مقاعــد مجلــس النــواب للنســاء، ووزع هــذه المقاعــد عــىل 
خصــص القانــون �ف

بعــض المراكــز النتخابيــة .)108(

المشاركة السياسية للنساء 2017-2011 :

ي 2011، مــرت ليبيــا خــالل المرحلــة النتقاليــة بانتخابــات عــدة تــم فيهــا انتخــاب 
ي �ف

بعــد تغيــ�ي نظــام القــذا�ف
ي العــام )يوليــو2013( والثانيــة انتخابات 

؛ نجــم عــن الأول انتخــاب المؤتمــر الوط�ف ف يعيــة مرتــ�ي الســلطة الت�ش
ــس  ــات المجال ــرت انتخاب ــك ج ــان. وكذل ــك حكومت ــىل ذل ــاء ع ــت بن ــو 2015( وانبثق ــواب )يوني ــس الن مجل
البلديــة العــام)2015( وأيضــا الهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور عــام )2013( الأمــر الــذي يحتــم الحديث 
ي كل هــذه النتخابــات عــىل حــدة للخــروج بنظــرة تحليليــة عــن طبيعــة مشــاركة 

عــن واقــع  مشــاركة النســاء �ف
النســاء، وتطــور حجــم المشــاركة مــن عدمــه، وإذا مــا كانــت هنــاك أي دللت يمكــن اســتيفائها.

https://bit.ly/2LQhWdF : ، منشور عىل الرابط التالي ي النتقالي
دارة المحلية، موقع المجلس الوط�ف  القانون59 لسنة 2012 لنظام الإ

القانون رقم )10( لسنة  2014لنتخابات مجلس النواب

(107)
(108)

%
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ي مؤسسات المرحلة النتقالية 2017-2011:
طبيعة مشاركة النساء �ن

ي النتقالي 2013-2011
1- المجلس الوط�ن

ي النتقــالي وفقــا للمــادة )17( هــو أعــىل ســلطة 
عــالن الدســتوري المؤقــت، يعــد المجلــس الوطــ�ف وفقــا لالإ

يــع ووضــع السياســة العامــة  ي ذلــك الت�ش
ــا بمــا �ن ي الدولــة الليبيــة، ويبــا�ش أعمــال الســيادة العلي

�ن
ايــر  )109(. ولقــد ُشــكل المجلــس بتاريــخ 27 ف�ب

ي عــي الوحيــد للشــعب الليــ�ب للدولــة، وهــو الممثــل ال�ش
2011  مــن مجموعــة مــن الأعضــاء لــم يُعــرف عددهــم بالتحديــد حــ�ت نهايــة عمــر المجلــس، ولــم تعــرف 
عــالن الدســتوري، هــؤلء الأعضــاء هــم رؤســاء  ي تــم بهــا الختيــار، بالرغــم مــن أنــه وفقــا لالإ

الىليــة الــ�ت
)75-90( عضو  ف المجالــس المحليــة، الأمــر الــذي لــم يتــم بطبيعــة الحــال، وإن تراوحــت التقديــرات مــا بــ�ي
ي يوليــو 2011. ويعكــس هــذا التمثيــل الضعيــف للمــرأة 

منهــم ســيدة واحــدة، قبلمــا تُلحــق بهــا أخــرى �ف
ي منحهــا مكانــة 

صــورة واقعيــة لنظــرة مجتمــع مــا بعــد الثــورة لهــا، حيــث لــم يفلــح الــدور الــذي لعبتــه �ف
 . ي تفــرض تصــدر الرجــال للمشــهد الســياسي

تتــالءم مــع فعاليــة وجودهــا بحجــة حساســية المرحلــة الــ�ت
ي العــام المنتخــب.

اســتمر المجلــس النتقــالي إل يوليــو 2012 حيــث ســلم الســلطة إل المؤتمــر الوطــ�ف

ي العام يوليو 2012 - يونيو2014
2- المؤتمر الوط�ن

ف مقعــدا مخصصــا لالأحــزاب،  ــ�ي ــع ثمان ــن واق ي الحصــول عــىل )33( مقعــدا م
ــا �ف ي ليبي

نجحــت النســاء �ف
شــارة إل أن  ، أي بمــا نســبته )16.5( %. وتجــدر الإ ف ومقعــد واحــد مــن واقــع )120( مخصصــة للمســتقل�ي
افــا بقدرتهــا عــىل ممارســة  حصــول النســاء عــىل )32( مقعــدا، ل يرجــع إل قناعــة المجتمــع  بدورهــا واع�ت
ي موقــع ســابق 

، بقــدر مــا ينســب إل القانــون رقــم )4( لالنتخابــات، الــذي كمــا أســلفنا �ف العمــل الســياسي
ي القوائــم الحزبيــة بكيفيــة تضمــن ترشــحهن، ولعــل فوز ســيدة 

ط وجــود النســاء �ف مــن الورقــة نــص عــىل �ش
واحــدة عــىل النظــام الفــردي مــن إجمــالي )2494( مرشــحا يوضــح لنــا الصــورة الجليــة لنظــرة المجتمــع 
شــح  ي العمــل الســياسي برمتــه. ويعكــس )الشــكل1( المشــاركة الضعيفــة للنســاء لل�ت

ي لــدور النســاء و�ف الليــ�ب
ي إحــدى الدوائــر.

ي وصلــت إل صفــر �ف
لمقاعــد الفــردي والــ�ت

عالن  الدستوري المؤقت (109)الإ
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ي العام
ي انتخابات المؤتمر الوط�ن

�ن

ــز  اتيجي2012 ، مرك ــ�ت ــر الس ــام«، التقري ي الع
ــ�ف ــر الوط ــات المؤتم ــم، »انتخاب ــ�ي إبراهي ــدر: عب المص

ــة.  ــة لدعــم وتشــجيع الصحاف ــة العام ــة، منشــورات الهيئ ــة والجتماعي الدراســات السياســية والقتصادي

ي بدايــة الثــورة ســجل ترشــح 
ي الأكــ�ب �ف

ي شــهدت الحــراك النســا�أ
ي المناطــق الــ�ت

والجديــر بالذكــر أنــه حــ�ت �ف
ي 

قبــال، وهنــا نشــ�ي إل الدائــرة النتخابيــة الثالثــة بنغــازي؛ والــ�ت ي الإ
النســاء عــىل قائمــة الفــردي ضعفــا �ف

شــح أي بنســبة مشــاركة  %0.07 .  ســجل فيهــا  ترشــح )24( ســيدة عــىل قائمــة الفــردي مقابــل )303( م�ت

شــح عــىل قوائــم الأحــزاب، )الشــكل2( يعطــي  دللــة عــىل صعوبــة  ي ال�ت
ومقارنــة بنســبة مشــاركة النســاء �ف

ي عــىل رأســها عــدم وجــود مــوارد ماليــة لتمويــل 
ة، قــد يــأ�ت شــح بشــكل مســتقل نتــاج معوقــات كثــ�ي ال�ت

ي القيــام بحمــالت انتخابيــة وحشــد الأصــوات .
ة �ف الحملــة النتخابيــة  خاصــة مــع افتقــاد الخــ�ب

)الشكل2(
ي كل الدوائر النتخابية

ي العام �ن
شحات لنتخابات المؤتمر الوط�ن الم�ت

ي الدوائر النتخابية المختلفة
ي نظام الفردي مقارنة بالرجال �ن

شحات �ن عدد النساء الم�ت

الشكل )1(
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ي النتخابــات مــن قبــل البعــض، حيــث عانــت النســاء 
شــارة إل عــدم تقبــل مشــاركة النســاء �ف وتجــدر الإ

ا خــالل حملتهــا النتخابيــة مــن محــاولت للتخريــب والتشــويه لصورهــا النتخابيــة مــن  شــحات كثــ�ي الم�ت
ي نــ�ش صــور النســاء أمــرا متنافيــا مــع القيــم الدينيــة والجتماعيــة، 

ي تــرى �ف
قبــل بعــض الجماعــات الــ�ت

ناهيــك عــن تشــويه ســمعة المرشــحة مــن خــالل وســائل التواصــل الجتماعــي. 

ن الكم والكيف؟ ي ب�ي
ي المؤتمر الوط�ن

مشاركة النساء �ن

لعــل مــن الأهميــة بمــكان تحديــد معايــ�ي واضحــة لقيــاس المشــاركة الكيفيــة للنائبــات، كعــدد الأســئلة 
ي قدمــت للمجلــس، ناهيــك 

احــات والســتجوابات الــ�ت وطلبــات الإحاطــة -طلبــات المناقشــة العامــة- الق�ت
ــن  ــان. ولك ــذه اللج ي ه

ــن �ف ــام، وأدائه ي الع
ــ�ف ــر الوط ــة للمؤتم لماني ــان ال�ب ي اللج

ــاء �ف ــد النس ــن  تواج ع
ــد  ــىل ح ف ع ــ�ي ــن الجنس ــواب م ــا الن ــام به ي ق

ــ�ت ــالت ال ــجل كل المداخ ــد يس ــود مرص ــدم وج ــف ع لالأس
الســواء يعرقــل اســتخدام هــذه المقاييــس. ول يتبقــى لنــا إل الجانــب الشــكىلي مــن طبيعــة تواجــد النســاء 
ي 

ي رئاســة لجــان المؤتمــر الوطــ�ف
لمانيــة المختلفــة؛ ففــي هــذا الشــأن جــاءت مشــاركة النســاء �ف ي اللجــان ال�ب

�ف
نســان ولجنــة العمــل  ي حقــوق الإ

ف لجنــ�ت يــن لجنــة)110( متأرجحــة بــ�ي )2011-2013( البالغــة تســعا وع�ش
ف مــن قبــل نــواب  والشــؤون الجتماعيــة والشــباب والرياضة،)111(حيــث تــم التــداول عــىل رئاســة اللجنتــ�ي
ف مــن واقــع  ي وفــود رســمية ولكــن بمشــاركة ضعيفــة ل تتجــاوز اثنــ�ي

. ولقــد شــاركت النســاء �ف ف مــن الجنســ�ي
ي أفضــل الأحــوال، ولــم يعملــن بشــكل جماعــي موحــد عــىل أيــة مشــاريع، إنمــا كان عمــل لجــان 

ثمانيــة �ف
نســان والشــؤون الجتماعيــة)112(.   ي حقــوق الإ

مختلطــة خاصــة لجنــ�ت

ي 2012
ي انتخابات المؤتمر الوط�ن

مشاركة النساء السياسية  كناخبة �ن

ي 
ــات المؤتمــر الوطــ�ف ي انتخاب

ــة �ف ــال عالي ــات عــىل حــد الســواء نســبة إقب ف والليبي ــ�ي شــهد تســجيل الليبي
ــام  ــا النظ ه ي اعت�ب

ــ�ت ــات ال ــة النتخاب ــة تجرب ــة لممارس ــة العالي ــ�ه بالحماس ــا يف ــذا م ــت61%، وه بلغ
ــة.  ــىل الديمقراطي ــل ع ــابق تحاي الس

ي 13 دائــرة 
ف �ف لقــد شــكلت مشــاركة النســاء كناخبــة نســبة عاليــة قدرهــا 45% مــن إجمــالي عــدد المســجل�ي

ي الوقــت الــذي ســجلت 
ي المشــاركة وقدرهــا51%، �ف

انتخابيــة، وتحصلــت دائــرة أوبــاري عــىل أعــىل نســبة �ف
فيــه دائــرة الخمــس أقــل نســبة مشــاركة وصلــت ال%36)113(.

اهة.- لجنة الشؤون  ف يعية والدستورية.- لجنة متابعة ديوان المحاسبة وهيئة ال�ف .2.اللجنة الت�ش ي
عالم والثقافة والمجتمع المد�ف  لجنة الإ

بية والتعليم.- لجنة شؤون البيئة.- لجنة إعادة  الخارجية.- لجنة التعليم العالي والبحث العلمي. لجنة التصالت والمواصالت.- لجنة ال�ت
الشؤون  الآثار والسياحة.- لجنة  سكان.- لجنة  العامة والإ المرافق  الحيوانية والبحرية.- لجنة  وة  الزراعة وال�ش عمار والتعويضات.- لجنة  الإ
سالمية.- لجنة الأمن القومي.-  الداخلية.- لجنة الدفاع.- لجنة العمل والشؤون الجتماعية والشباب والرياضة.- لجنة الأوقاف والشؤون الإ
والستثمار  والتجارة  القتصاد  لجنة   -. المحىلي والحكم  دارة  الإ لجنة   -. ي

الوط�ف المؤتمر  ديوان  شؤون  لجنة  الخارجية.-  الستثمارات  لجنة 
لجنة  والمفقودين.-  والجرحى  والشهداء  الثوار  لجنة شؤون  القضائية.-  والهيئات  العدل  لجنة  والتعويضات.-  المظالم  لجنة  والصناعة.- 

انية والتخطيط.- لجنة متابعة الأجهزة الرقابية. ف نسان.- لجنة الم�ي الطاقة والنفط والغاز.- لجنة الصحة.- لجنة حقوق الإ

نسان  ي العام  ، لجنة حقوق الإ
ي المؤتمر الوط�ف

أسماء �يبة ، نائب �ف

 نفس المرجع السابق
https://bit.ly/2LNKAvM المفوضية العليا لالنتخابات، عىل الموقع التالي 

(110)

(111)

(112)
(113)
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ي 
ــام بدراســة حــول اتجاهــات الســكان �ف ــك القي ــب ذل ــث يتطل ــر هــذه النتيجــة غامضــا، حي ي ويبقــى ت�ب

ي أوبــاري تحديــدا بالرغــم مــن أنــه كان مــن المتوقــع 
، وســبب ارتفــاع نســبة المشــاركة �ف ف ف المنطقتــ�ي هاتــ�ي

ي بنغــازي أو طرابلــس. 
أن تكــون أعــىل نســبة مســجلة للمشــاركة النتخابيــة  �ف

 ، ي
ــات شــعبية تمــت بعــد ســقوط نظــام القــذا�ف ــه عــىل أول انتخاب ــا يمكــن مالحظت ي نفــس الســياق، م

�ف
ي بلغــت 36% ، فــإن النســاء لــم تصوتــن 

ي التصويــت والــ�ت
هــو أنــه بالرغــم مــن نســبة مشــاركة النســاء �ف

ي 
ر عــدم فــوز النســاء بأكــ�ش مــن مقعــد �ف للنســاء، وتــم توظيــف تصويتهــا لمقاعــد الرجــال، هــذا مــا يــ�ب

ي قــدرة وكفــاءة بنــات جنســها، وإعــادة 
ا عــىل عــدم ثقــة النســاء �ف ي ذلــك مــؤ�ش

قائمــة الفــردي، ولعــل �ف
شــحات  ة عــىل الم�ت ي يســقطها المجتمــع عمومــا عــىل النســاء لتمارســها الأخــ�ي

إنتــاج أحــكام الدونيــة الــ�ت
لمناصــب صنــع القــرار .)114(

لمانية )مجلس النواب( يونيو 2014  ي النتخابات ال�ب
المشاركة �ن

خصــص القانــون رقــم )10( لســنة 2014  بشــأن انتخابــات مجلــس النــواب نســبة 16%للمــرأة فقــط مــن 
مقاعــد مجلــس النــواب البالغــة )200(، أي مــا يوافــق 32 مقعــدا، ولقــد أفــرزت النتخابــات 29 مقعــدا 
ي أعلنتهــا المفوضيــة العليــا لالنتخابــات .)116( 

ي مجلــس النــواب وفقــا للنتائــج الــ�ت
شــغلتها النســاء)115( �ف

ي 
ــ�ف ــم تب ، غابــت الأحــزاب وقوائمهــا، وت ي

ــات المؤتمــر الوطــ�ف ــون الســابق الخــاص بانتخاب ــة بالقان ومقارن
. ف ف النيابيــ�ي ي المجلســ�ي

النظــام الفــردي، وتســاوى تقريبــا عــدد النســاء �ف

ف نحــو مليــون ونصــف مليــون ناخــب 905 ألفــا مــن الذكــور و603 ألفــا مــن  ف المســجل�ي بلــغ عــدد الناخبــ�ي
ي النتخابــات 

ي يوليــو عــام 2012، ولكــن المشــاركة �ف
ب مــن نصــف عــدد مــن ســجلوا �ف نــاث، وهــو مــا يقــ�ت الإ

ي 
ــن شــارك �ف ــع م ــن رب ــل م ــم أق ــا، وهــذا الرق ــث انتخــب 630 ألف ــة )الجــدول1(، حي ــت جــد ضعيف كان

ي 7 يوليــو2012 والبالــغ عددهــم) 1.750.000(.
انتخابــات المؤتمــر �ف

ي ومجلس النواب
ي انتخابات المؤتمر الوط�ن

ي العملية النتخابية �ن
      المشاركون �ن

المؤسسة
ن نعدد المسجل�ي نعدد الناخب�ي شح�ي عدد الم�ت

إناثذكورإناثذكورإناثذكور

ي 
مؤتمر الوط�ن

العام
3.500.0001.786.605687.2743400934

905.609603.708630.0001562152مجلس النواب

الجدول)1(

 باحثات
ات وإغتيالت من قبل  ي كانت م�ًحا لتفج�ي

ي درنة، ال�ت
 12مقعد أجل انتخابهم بسبب المقاطعة أو أوضاع أمنية حيث لم يجر التصويت �ف

ي الكفرة وسبها لأسباب أمنية
اع الأخرى أقفلت أيًضا �ف جماعات إسالمية. بعض محطات الق�ت

 القانون رقم  10 لسنة 2014 بشأن انتخابات مجلس النواب

(114)
(115)

(116)
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ي انتخابــات مجلــس النــواب، الــذي يجســد 
ف �ف شــح�ي شــحات والم�ت ف عــدد الم�ت عكــس )الشــكل 3 ( الفــارق بــ�ي

ــذي جــاوز  ي وال
ــات المؤتمــر الوطــ�ف ي انتخاب

شــحات �ف ــة بالم�ت عــزوف واضــح عــن العمــل الســياسي مقارن
ي 

ــاض �ف ــذا النخف ــحة. وه ش ــواب 130 م�ت ــس الن ــات مجل ي انتخاب
ــحات �ف ش ــدد الم�ت ــل ع ــا وص 500، بينم

ف الذكــور مقارنــة بســابقه،  شــح�ي ه بمعــزل عــن انخفــاض النســبة ذاتهــا للم�ت شــح ل يمكــن تفســ�ي نســبة ال�ت
ــة  ــاج ســوء الأوضــاع الأمني ي وأيضــا نت

ي آداء المؤتمــر الوطــ�ف
ــة الأمــل �ف الأمــر الــذي أرجــع حينهــا إل خيب

حينهــا.

)الشكل3(

شحات لنتخابات مجلس النواب يونيو 2014 شحون والم�ت                   الم�ت

www. https://bit.ly/2Lfc2BG المصدر: المفوضية العليا لالنتخابات، عىل الرابط التالي

تقييم مشاركة النساء داخل مجلس النواب 2017-2014:

ي 
ي المؤتمــر الوطــ�ف

إن غيــاب أدوات الرصــد والتقييــم الــدوري لآداء النــواب والنائبــات كمــا هــو الحــال �ف
ي 

شــارة إليهــا �ف ي تمــت الإ
العــام ســيؤثر حتمــا عــىل قدرتنــا عــىل قيــاس آداء النائبــات وفقــا للمعايــ�ي الــ�ت

موضــع ســابق.
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ي شــأن اعتمــاد انتخاب وتشــكيل 
مــا هــو متوفــر لدينــا هــو عــدد اللجــان وفقــا للقــرار رقــم 26 لســنة 2014 �ف

أس النســاء لجنــة واحــدة فقــط وهــي لجنــة  ة لجنــة، تــ�ت اللجــان الدائمــة بمجلــس النــواب هــي ســبع عــ�ش
شــؤون النســاء والطفل)الجــدول 2(. 

عدد اسم اللجنة
عدد 

النائبات
مقرر 
اللجنة

الرئاسة
نائب 
الرئاسة

نائبنائبنائب131الشؤون الداخلية1

نائبنائبنائب141الشباب والعمل والشؤون الجتماعية2

يعية والدستورية3 نائبنائبنائبة122الت�ش

نائبنائبنائب141المواصالت والتصالت4

ن والمهجرين5 نائبنائبنائب141شؤون النازح�ي

نائبنائبنائب132إسكان ومرافق6

نائبنائبنائبل وجود14التخطيط والمالية والموازنة العامة7

نائبنائبنائب91لجنة الشهداء والجرحى والمفقودين8

نائبنائبنائبة102لجنة متابعة الجهزة الرقابية بالدولة9

نائبنائبنائب123الصحة والبيئة10

نائبنائبنائب123الشؤون الخارجية والتعاون الدولي11

نائبنائبنائب122شؤون التعليم12

13
القتصاد والستثمار والتجارة

نائبنائبنائب1

نائبنائبنائب132الطاقة والموارد الطبيعية14

نائبةنائبةنائبة25شؤون المرأة والطفل15

سالمية16 نائبنائبنائبل يوجد7الأوقاف والشؤون الإ

ي17
عالم والثقافة والمجتمع المد�ن نائبةنائبنائب53الإ

الجدول 2

لمانية ومشاركة النساء فيها عدد اللجان ال�ب
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ف إل بعض  لمانيــة لوحــظ أن هنــاك )18( نائبــة فقــط انتســ�ب ي اللجــان ال�ب
مــن خــالل رصــد أســماء النائبــات �ف

ي  أكــ�ش مــن لجنــة، 
ي الجــدول إل أن بعــض النائبــات انخرطــن �ف

اللجــان، ويرجــع العــدد الأكــ�ب الظاهــر �ف
ي قــد تصــل إل ســتة أشــهر 

لمــان ذاتهــا والــ�ت ناهيــك عــن أن اللجــان شــبه معطلــة لتعطــل جلســات ال�ب
لمانيــة. أيضــا نالحــظ عــىل الجــدول المشــار إليــه أن  متواصلــة نتــاج التجاذبــات السياســية داخــل القبــة ال�ب
ف برئاســة لجنــة واحــدة وهــي لجنــة شــؤون النســاء والطفــل، وهــذا  ف عــن رئاســة اللجــان واكتفــ�ي النســاء غــ�ب
شــارة  ا عــىل ضعــف الآداء. وتجــدر الإ ي قــد تعطــي مــؤ�ش

لمانــات، والــ�ت ي ال�ب
هــو التواجــد النمطــي للنســاء �ف

ي قضايــا غــ�ي سياســية لختــالف توجهاتهــن بطبيعــة 
إل أن النائبــات شــكلن كتلــة نســائية تختــص بالتأثــ�ي �ف

.)117( الحــال، ولكنهــا تظــل ضعيفــة التأثــ�ي

ي غابــت عنهــا النســاء 
ي لجنــة الحــوار الأساســية، والــ�ت

 هــذا الضعــف انعكــس كذلــك عــىل تمثيــل النســاء �ف
ات. ة للحــوار الــذي أفــ�ف إل اتفاقيــة الصخــ�ي ي المراحــل الأخــ�ي

ي مرحلــة أول ليتــم إلحــاق نائبــة واحــدة �ف
�ف

ي هــذه 
، تــم تمثيــل النســاء �ف  وأيضــا إثــر تشــكيل لجنــة صياغــة التعديــالت الخاصــة بالتفــاق الســياسي

ف فقــط أي بنســبة 8%)118(. أيضــا عــىل مســتوى التمثيــل  ون نائبــا بســيدت�ي اللجنــة المكونــة مــن أربــع وعــ�ش
. ي

ي النائبــة أحــالم الــال�ن
ي ممثلــة �ف لمــان العــر�ب ي ال�ب

الخارجــي هنــاك عضويــة �ف

شــارة إل أن العــدد ل يعكــس قطعــا حجــم التأثــ�ي الــذي مــن الممكــن أن تقــوم بــه النســاء مــن  وتجــدر الإ
يعيــة يكــون موظفــا  ي المجالــس الت�ش

ــا تواجــد النســاء �ف ي مراكــز صنــع القــرار، فأحيان
خــالل تواجدهــن �ف

ي تمثلهــا أو التجــاه الســياسي العــام الــذي تتبعــه، وهــو غالبــا 
بشــكل اكــ�ب لمصالــح الكتلــة السياســية الــ�ت

مــا يكــون ضــد حقــوق النســاء.)119(

ي انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور:
4.النساء �ن

قبــال الضعيــف للرجــال والنســاء عىل  كشــفت عمليــة انتخابــات الهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور عــن الإ
حــد الســواء؛ لأســباب تتعلــق بالأمــن وبتحديــات معيشــية، وشــعور بإحبــاط عــام نتــاج الأداء الضعيــف 
طــار بأنــه قــد وصــل  ي هــذا الإ

لمؤسســات الدولــة، فلقــد أفــادت المفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات �ف
ف إل )1.101.541( منهــم )652.040( رجــال، و)449.501( ســيدة، ولقــد انتخــب  ف المســجل�ي عــدد الناخبــ�ي
ي  ــا�ب ــق النتخ ف بالح ــ�ي ف المتمتع ــ�ي ــدد الليبي ــة بع ــدا مقارن ــة ج ــبة ضعيف ــذه النس ــط28%، وه ــم فق منه
ــر  . ووفقــا لتقاري ف لــم تتجــاوز 10% مــن الإجمــالي والمقدريــن بعــدد )3.401.000(، أي أن نســبة الناخبــ�ي
المفوضيــة العليــا لالنتخابــات بلغــت نســبة المشــاركة عــىل مســتوى 11 دائــرة انتخابيــة41%، ســجلت أعــىل 

ي دائــرة الخمــس .)120(
ي دائــرة طرابلــس، وأقــل نســبة أيضــا كانت32%ســجلت �ف

نســبة 44% �ف

 النائبة سلطنة المسماري رئيس لجنة النساء وشؤون الطفل.
 المرجع

ي هذه الهيئة .
اوة  مبدأ تخصيص كوتا للنساء �ف  أثناء مناقشة قانون انتخابات الهيئة التأسيسية  رفضت بعض النائبات وبرصف

 عىل الرابط التالي https://bit.ly/2LS8NB5 المفوضية العليا لالنتخابات 

(117)
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شــحة، أي  شــحات عــىل القوائــم الخاصــة بالنســاء بلــغ ) 55( م�ت ويالحــظ مــن )الشــكل 4( ضآلــة عــدد الم�ت
شــحات عــىل قوائــم العــام بنســبة 0.01% مــن إجمــالي  ، و)9( م�ت ف شــح�ي بنســبة 0.08%مــن إجمــالي الم�ت
شــارة إل أن المقاعــد الممنوحــة للنســاء تــم توزيعهــا بشــكل غــ�ي عــادل  ف عــن العــام. وتجــدر الإ شــح�ي الم�ت
ــة -وهــي  ــة والزاوي ي �ت ومرصات

ــات ُحرمــت النســاء �ف ــون النتخاب ــا لقان ــة؛ فوفق ــر النتخابي ف الدوائ ــ�ي ب
ــا دفعهــن  ــة فوزهــن؛ مم ــع مــن إمكاني ــا يرف ــم الخاصــة بهــن مم ة- مــن التنافــس عــىل القوائ ــ�ي مــدن كب
ــون إل  ــل لأن تك ــت تمي ورة لأن اتجاهــات التصوي ــرصف ــوز بال ــة الف ــدان احتمالي شــح عــىل العــام وفق لل�ت
ــج فعــال؛ حيــث عكســت عــدم فــوز أي مــن  ــه النتائ ــا خلصــت إلي ف الرجــال، وهــذا م شــح�ي ــب الم�ت جان
ــىل  ــب ع ي يصع

ــ�ت ــرأة، وال ــا للم ــة الكوت ــس أهمي ــذا يعك ــام، وه ــة الع ــىل قائم ــحات ع ش ــيدات الم�ت الس
ي قــدرة النســاء عــىل 

ــزال يلقــي بشــكوكه �ف ي إطــار مجتمــع لي
النســاء التقــدم لالأمــام والنجــاح بدونهــا �ف

، وإن كان إقرارهــا يجــب أن يكــون بصفــة مؤقتــة وليســت دائمــة؛ حيــث يجــب  ممارســة العمــل الســياسي
. عــىل النســاء بنــاء قاعدتهــن الشــعبية، والعمــل عــىل كســب الثقــة والقــدرة عــىل التغيــ�ي

الشكل 4

ن عىل العام والخاص ي انتخابات هيئة الست�ي
شحات �ن الم�ت

 https://bit.ly/2Lfc2BG المصدر/المفوضية العليا لالنتخابات عىل الرابط التالي

ي النتخابات البلدية
مشاركة النساء �ن

ــن  ــاء ع ــن الأعض ــدد م ــن ع ــات )م 11( م ــون المحافظ ــة، تتك دارة المحلي ــام الإ ــون 59 لنظ ــا لقان وفق
، عــىل أن  ــا�ش ــ�ي العــام المب اع ال ــ�ت ي نطــاق المحافظــة، يجــرى انتخابهــم بالق

ــات الواقعــة �ف البلدي
ــا أن  ــظ هن ــة )121(،  نالح ــات الخاص ــن ذوي الحتياج ــاء وم ــن النس ــل ع ــىل الأق ــو ع ــم عض ــون بينه يك
ي  ي وجــوب ترجمــة النظــام النتخــا�ب

صياغــة القانــون تســلم بوجــود امــرأة عــىل الأقــل، المــر الــذي يعــ�ف
ي النتخابــات البلديــة، الأمــر 

للبلديــات بشــكل يســمح بإمكانيــة التنافــس عــىل أكــ�ش مــن مقعــد للنســاء �ف
الــذي لــم يحــدث، حيــث  أســفرت النتخابــات البلديــة جمعــاء عــن اختيــار امــرأة واحــدة عــن كل مجلــس 
بلــدي، ول يوجــد أي بلديــة  توجــد فيهــا أكــ�ش مــن ســيدة مهمــا زاد عــدد الســكان أو نقــص، أو تباينــت 

ي إنشاء 
ي انتخابات المجالس البلدية وفقا للتعديل الذي جاء به القانون 9 لسنة 29013 والذي يق�ف

ي عن المحافظات والبدء �ف
  تم التغا�ف

ف مقارها وتسميتها لمجلس الوزراء  ي وتعي�ي
ف صدور قانون بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها الجغرا�ف البلديات قبل المحافظات إل ح�ي
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ــل المشــاركة مــن عدمهــا. وعــىل مســتوى عمــداء  ــر عــىل تقب ي قــد تؤث
ــ�ت ــة فيهــا، وال الظــروف المجتمعي

ــة، وهــي نســبة  ــد بلدي ــة مــن واقــع 112 عمي ــد بلدي ــات نجــد ســيدة واحــدة فقــط بوظيفــة عمي البلدي
شــارة إل أن الســيدة كلفــت بمهــام عميــد البلديــة لشــغر مقعــد العميــد  ل تــكاد حــ�ت تذكــر. تجــدر الإ

ــا.)122( ــم انتخابه ــم يت المنتخــب، ول

ي السلطة التنفيذية 2011- 2017 
ثانيا: مشاركة النساء �ن

ــب  ــة )المكت ــة المرحل ــا طبيع ــة فرضته ــميات مختلف ــات بمس ــالث حكوم ــة ث ــة النتقالي ــهدت المرحل ش
ــة  ــب، الحكوم ــم الكي ــة د.عبدالرحي ــة برئاس ــة النتقالي ــل، الحكوم ي ــود ج�ب ــة د.محم ــذي برئاس التنفي

ي )2017-2014(.
ــ�ن ــه الث ــة عبدالل ــة برئاس ــة المؤقت ــا الحكوم ــدان( وأيض ــىل زي ــة أع ــة برئاس المؤقت

، حيــث ضعــف التمثيــل الــذي  ي هــذه الحكومــات التشــابه إل حــد كبــ�ي
ومــا يالحــظ عــىل وضــع النســاء �ف

ي منصــب وكيــل وزارة بنســب 
ف »الجــدول 3«، وإن  تواجــدت النســاء �ف ف مقعــد واحــد أو اثنــ�ي تــراوح مــا بــ�ي

متواضعة.

ي ليبيا 
ي والرصاع عىل النساء �ن

ثالثا: أثر الوضع الأم�ن

طاحــة بــه، اســتخدمت  ي تلــت الإ
ي وأيضــا المراحــل الــ�ت

ي الأيــام الأول للمواجهــة مــع قــوات  نظــام القــذا�ف
�ف

النســاء بشــكل واضــح كأداة للحــرب وتصفيــة الحســابات والتنكيــل بالخصــوم الذيــن اختلفــت صفوفهــم 
ه مــن قبــل  ي كل مرحلــة مــن مراحــل الحــرب، فبالرغــم مــن ضخامــة العــدد الــذي تــم نــ�ش

ومســمياتهم �ف
ــو عــىل 8 آلف  ــذي يرب ــه وال ف ل ــ�ي ي والموال

ــدي قــوات نظــام القــذا�ف ــات عــىل اي أحــد المصــادر للمغتصب
مغتصبــة، إل أننــا نتحفــظ وبقــوة عــىل هــذا الرقــم المنفلــت علميــا وموضوعيــا، والــذي تــم اســتخدامه 
ــق الرقــم الفعــىلي للنســاء  ــا ل نســتطيع أن نوث ــا بشــكل غــ�ي مقبــول، وإن كن اســتخداما سياســيا وانتهازي
افــات مــن النســب الغالبــة  ي امتــدت إل 6 ســنوات؛ لعــدم وجــود اع�ت

ة الحــرب الــ�ت المغتصبــات طــوال فــ�ت
ي تعرضــن لالغتصــاب خوفــا مــن الوصــم  بالعــار، إل أننــا نســتطيع أن نتبــ�ف مــا أعلنتــه 

مــن النســاء الــال�أ
ايــر 2011 المنشــأة مــن قبــل وزيــر العــدل )2012(  الســيدة  ي ف�ب

رئيســة لجنــة المغتصبــات والمعنفــات �ف
نســان، إل أن العــدد الحقيقــي ل  ي تتقلــد حاليــا منصــب وكيــل وزارة العــدل لحقــوق الإ

ســحر بانــون، والــ�ت
يتجــاوز 1% مــن العــدد المــرصح بــه، وهــو العــدد الــذي تقدمــت فيــه المغتصبــات  بشــهادتهن إل اللجنــة 

المعنيــة، وأرســلت صــورة مــن ملفاتهــن للنائــب العــام.)123(

وبغــض النظــر عــن العــدد الحقيقــي، يجــب التأكيــد عــىل أن هنــاك  عنــف جنــسي مــورس عــىل النســاء، 
، وتحملــن إزدراء الجميــع بمــا  والأشــد مــن ذلــك أن الضحايــا مــن النســاء لــم يخضعــن لأي عــالج نفــسي
ي تــأزم الحالــة النفســية خاصــة مــن تعرضــت لالغتصــاب واحتفظــت بهــذه 

فيهــن العائلــة، ممــا ســاهم �ف
التجربــة القاســية لنفســها.

ي بإنشاء 
ي انتخابات المجالس البلدية وفقا للتعديل الذي جاء به القانون 9 لسنة 2013 والذي يق�ف

ي عن المحافظات والبدء �ف
 » تم التغا�ف

ف مقارها وتسميتها لمجلس الوزراء ي وتعي�ي
ف صدور قانون بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها الجغرا�ف البلديات قبل المحافظات إل ح�ي

القاهرة، الجمعة 9  ي ملف »المغتصبات«  خارج نطاق الخدمة”، مجلة الوسط،، 
ليبيا �ف أسماء بن سعيد، “بانون لـ»الوسط«: حكومات 

libya/117367 : سبتم�ب 2016 موجود عىل الرابط التالي
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وح والتهج�ي وأثرها عىل وضع النساء ن  1- حالة ال�ن

ــاء  ــات المســلحة أثن ــدء المواجه ــع ب ــن مناطقهــم إل أخــرى م ــا م ي ليبي
ــزوح الســكان �ف ــدأت موجــات ن ب

ي لســتقرار 
ايــر 2011 مــع  قــوات النظــام الســابق، منهــم مــن عــاد إل ديــاره بعــد مقتــل القــذا�ف )ثــورة( ف�ب

هــم قــ�ا مــن  الوضــع نســبيا، ومنهــم مــن بــدأ رحلــة شــتات أخــرى مثــل ســكان تاورغــاء الذيــن تــم تهج�ي
ي مرصاتــه.

الجماعــات المســلحة �ف

ــل  ــر 2011، ب ي أكتوب
ــالي �ف ي النتق

ــس الوطــ�ف ــل المجل ــر مــن قب وح بإعــالن التحري ف ــ�ف ــة ال ــم تتوقــف حال ل
ي غــرب البــالد، وتهجــ�ي الســكان نتــاج هــذه 

اتســعت رقعتــه بعــد انطــالق بعــض المواجهــات القبليــة �ف
ي انطلقــت فيهــا 

المواجهــات، وإن لــم تســتمر هــذه الحالــة مــدة أكــ�ب قياســا إل نــزوح ســكان �ت الــ�ت
رهابيــة، وبشــكل أوســع نــزوح حــوالي ثلــث ســكان مدينــة  المواجهــات العســكرية  لمحاربــة الجماعــات الإ
ي اســتمر فيهــا محاربــة تنظيــم الدولــة والجماعــات المتطرفــة مــا يربــو عــىل ثــالث ســنوات. 

بنغــازي الــ�ت

ف  ــ�ي ــة عــىل الليبي ــات ثقيل ــدلع الحــرب تداعي ي وان
ــة الســتقرار الأمــ�ف ــاج حال وح نت ف ــ�ف ــة ال كان لنتشــار حال

عامــة والنســاء بشــكل خــاص، ففــي مدينــة بنغــازي عــىل ســبيل الذكــر نــزح أكــ�ش مــن  19960عائلــة مــن 
ــة،  ــازح ونازح ــالي  80000 ن ــدد الإجم ــر الع ــا تقدي ــم فيه ــال)124(، ت ــى القت ــا رح ــق دارت فيه ــتة مناط س
ــة  ــة الليبي ــات الهيئ ــا لإحصائي ــور، ووفق ــدد الذك ــوق ع ــا تف ــف وأحيان ــوال النص ــاث ح ن ــا الإ ــكل فيه تش
ــة المــدارس )الشــكل 1()125( ، شــكلت النســاء  ــت حــوالي 802 عائل نســانية  قطن ــة والمســاعدات الإ غاث لالإ
ي  

فيهــا نســبة51%، كمــا  نجــد ضمــن هــذا العــدد غالبــا  نســاء  بــدون عائــل  كالمطلقــات والأرامــل الــال�أ
يجــارات الخاصــة بالســكن  ــع الإ ــة لهــن لعــدم مقدرتهــن عــىل دف ــم يجــدن إل المــدارس كمحــل إقام ل

ــا. ــع أبنائه ــا اســتقبال الأم م ــة غالب المســتقل، أو لرفــض العائل

ي هــذه المــدارس 
ي قامــت برصــد النتهــاكات الممارســة عــىل النســاء �ف

ولقــد أعلنــت بعــض المنظمــات الــ�ت
نســانية لالضطــرار إل اســتخدام دورات  ام للكرامــة الإ ضافــة إل عــدم احــ�ت حــالت تحــرش واضحــة، بالإ
ــة  ــة التحتي ــور البني ــة لتده ــة نتيج قام ــا لالإ ــدارس صحي ــة الم ــدم مالئم ــن ع ــك ع كة، ناهي ــ�ت ــاه مش مي
ــراض  ــن أم ــ�ي م ي كث

ــبب �ف ــذي تس ــر ال ان، الأم ــ�أ ــ�ي والف ات والرصاص ــ�ش ــوض والح ــار البع ــا، وانتش فيه
ســهال،  لت المعويــة والإ ف الحساســية والعيــون لالأطفــال بشــكل خــاص، وكذلــك الأمــراض الســارية كالــ�ف
مســاك، والتهــاب المســالك البوليــة وأمــراض  وأمــراض الباطنــة كالأنيميــا والصــداع ونقــص الكالســيوم والإ
ي فصــل دراسي 

الــكىل،  ناهيــك عــن الأمــراض النســائية.)126( ولعــل إقامــة العائلــة الواحــدة بــكل أفرادهــا �ف
ي كان 

ــ�ت ــاة ال ــدى المعان ــة يعطــي إشــارة واضحــة لم ــاة اليومي ــوم وممارســة الحي ــخ والن يســتخدم للطب
وريــة مــن  ي منهــا النازحــون إجمــال والنســاء بشــكل خــاص. هــذا ناهيــك عــن نقــص المعــدات الرصف

يعــا�ف

ي 
 تش�ي إحصائيات اتحاد تجمعات بنغازي الأهلية لالأحياء النازحة إل وجود 50000 عائلة نازحة، أي ما يعادل تقريبا ثلث السكان، إذ أخذنا �ف

ف العتبا ر متوسط  عدد الأ�ة الليبية، لمزيد من المعلومات انظر إل، تقرير اتحاد نازحي بنغازي رقم 2« الوضع العام والحتياجات«،  ع�ي
الإصدار 1 مارس 2016، ص 3

/http://libaid.net.ly نسانية،  موجود عىل الرابط التالي غاثة والمساعدات الإ  الهيئة الليبية لالإ
،  المنظمة  ف تقص�ي الدولة وتقاعس المجتمع الدولي ف داخل مدارس مدينة بنغازي: النازحون ما ب�ي ،النازح�ي  خديجة العمامي،خديجةالورفىلي

الليبية للتنمية، ص 26

(124)

(125)

(126)
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ــدورة  ــال ل ي مــكان نومــه لتعــذر الخــروج لي
ــه �ف ــة، واضطــرار البعــض لقضــاء حاجت ــب وأجهــزة تدفئ مرات

نــاث  ي يفصــل بعضهــا الذكــور عــن الإ
د أحيانــا، ولعــدم جاهزيــة دورات الميــاه الــ�ت الميــاه مــن شــدة الــ�ب

فيهــا بســتارة أحيانــا أخــرى)127(.

شــارة إل وجــود نازحــات حوامــل يفتقــرن إل الفيتامينــات والتغذيــة الجيــدة  ي الســياق عينــه تتوجــب الإ
و�ف

ــل  ي شــهور الحم
ــن �ف ــن ك ــن أن بعضه ــم م ــوت، بالرغ ي البي

ــات �ف ــل كخادم ــاج العــوز لجــأن إل العم ونت
 ، ي وجــات مــن غــ�ي اللي�ب ف ي وســوء معاملــة لليبيــات الم�ت ف ســل�ب ة.)128( كمــا ســجل التقريــر معاملــة تميــ�ي الأخــ�ي
ي تمنــع أساســا إقامــة المطلقــات 

. وهنــاك بعــض المــدارس الــ�ت ف ف أو مــن بقيــة النازحــ�ي فــ�ي ســواء مــن الم�ش
والأرامــل بحجــة عــدم وجــود المحــرم.)129(

وح بالمــدارس نجمــت عنــه حــالت طــالق، رصــد التقريــر منهــا تســع حــالت وثــالث حــالت  ف كمــا أن الــ�ف
ــق ذات  ــداء عــىل بناتهــم، أو لضي ــن مــن العت زواج قــا�ات داخــل المــدارس مــن فــرط خشــية الوالدي
ي 2016 و2017 عــىل التــوالي 148 

ي تــم تزويجهــن �ف
اليــد، ففــي هــذا الســياق بلــغ عــدد القــا�ات الــال�أ

ــن وطردهمــا،  ــرك للوالدي ــرة واحدة.)130(كمــا تــم رصــد ثــالث حــالت ت و159 قــا�ا وفقــا لســجالت دائ
ي دراســة واحــدة فقــط، ويمكننــا أن نتصــور  مــدى 

ي تســول نتــاج للحاجــة. وهــذا مــا تــم رصــده �ف
وحالــ�ت

ف مرشــحة لالســتمرار لدمــار بيوتهــم دمــارا   قامــة لبعــض النازحــ�ي ســوء الوضــع الحــالي خاصــة، وأن مــدة الإ
كامــال وأيضــا لتعــ�ش جهــود الأعمــار.

غاثــة للعــام  ي منظومــة الهيئــة الليبيــة لالإ
ن �ن ي مدينــة بنغــازي والمســجل�ي

ن �ن الشــكل1 أعــداد النازحــ�ي
2016

نسانية عىل الصفحة العنكبوتية غاثة والمساعدات الإ المصدر / موقع الهيئة الليبية لالإ

http://libaid.net.ly 
  نفس المرجع السابق، ص19

 نفس المرجع السابق ، ص، 27
  نفس المرجع السابق،ص 23

ي محكمة الجنوب
كة �ف  دائرة ال�ب

(127)
(128)
(129)
(130)
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ورصــد التقريــر حالــة مــن الســتياء والتذمــر والإحبــاط وكثــ�ي مــن المــرارة لســيما لدى كبار الســن والنســاء، 
ــة النــوم والكوابيــس وشــعور  ــر وفقــد الأمــان وقل ــة والقلــق والتوت ضافــة إل شــعور عــام بالنطوائي بالإ
ي شــكل عنــف ممــارس مــن قبــل الأزواج عــىل 

هانــة والعــار لتواجدهــم بالمــدارس)131(، تمظهــر �ف جــارف بالإ
زوجاتهــم والأمهــات عــىل الأبنــاء.

ــات  ــن صعوب ــن م ــن مدينته ــا م ي هجــرن ق�ي
ــال�ت ــة ال ــه النســاء التاورغي ــا عانت ــال م ــن إغف أيضــا ل يمك

ــت لهــن، فعــىل مســتوى  ــورد اقتصــادي ثاب ــم وم ــن عــدم وجــود ســكن مالئ وح م ف ــ�ف ي مــدن ال
ــة �ف حياتي

هــا  مدينــة بنغــازي فقــط تــم اســتقبال مــا مجموعــه )2244( عائلــة متوســط أفرادهــا ســتة أفــراد تــم تهج�ي
مــن مدينــة مرصاتــة، ويبلــغ عــدد المســجالت بــدون زوج مــا مجموعــه )340( نازحــة)132(.  يعيــش هــؤلء 
ــار،  ي الأمط

ــم �ف ــاء المخي ــرق أرج ــث تغ ــتاء حي ة الش ــ�ت ي ف
ــة �ف ــة، خاص ــد صعب ــروف ج ي ظ

ــات �ف ي مخيم
�ف

ي المخيــم. 
ي لهــا تداعيــات ســلبية عــىل صحــة كل قاطــ�ف

ناهيــك عــن حالــة الــرصف الصحــي الســيئة الــ�ت
ي لنازحــي تاورغــاء إل أنهــا تظــل غــ�ي كافيــة، وتفتقــد الدعــم 

وبالرغــم مــن دعــم منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي تعينهــم عــىل تســي�ي أمورهــم اليوميــة.

ي وكذلــك المــوارد القتصاديــة الــ�ت
النفــسي وأيضــا القانــو�ف

: ي
ي النشاط المد�ن

2- النساء �ن

نســان والمناديــات بإرســاء الدولــة المدنيــة    ي مجــال التوعيــة بحقــوق الإ
دفعــت العديــد مــن الناشــطات �ف

ي 
حياتهــن قتــال ثمنــا لمواقــف تــم اتخاذهــا داعمــة للمؤسســات وإرســاء دولــة القانــون والحقــوق، نذكــر �ف

ــة نصيــب كرنافــة،  كاوي، والصحفي ــ�ب ــة فريحــة ال ــة ســلوى بوقعيقيــص، والنائب هــذا الســياق الحقوقي
ي 

ي الحــراك المــد�ف
ي شــاركن �ف

هــن مــن الــال�ت يــف وغ�ي والحقوقيــة انتصــار الحصائــري والســيدة فهيمــة ال�ش
ي لمعــدلت القتــل والتهديــد الــذي لحــق  ي المظاهــرات والعتصامــات العامــة. إن الزديــاد النســ�ب

لســيما �ف
عــالم إل النزواء  ي مجــال الحقــوق والحريــات والإ

ي دفــع بالكثــ�ي مــن الناشــطات �ف
بنشــطاء المجتمــع المــد�ف

ــا حفاظــا عــىل حياتهــن، أو تــرك  البــالد نتــاج تهديــدات موجهــة إليهــن، أو موجهــة إل أحــد أفــراد  جانب
عائالتهــن نتــاج مواقــف سياســية متبنــاة ل تتمــاسش مــع توجــه إحــدى الجماعــات المســيطرة عــىل ترســانة 

ســالح. 

 مــن جانــب آخــر ل يمكــن إغفــال نــوع آخــر مــن العنــف وهــو الناجــم عــن القــرارات الصــادرة عــن الســلطة 
ي 

ي وســفرهن خــارج  البــالد؛ حيــث خــرج �ف
ي العمــل المــد�ف

ي الحــد مــن حريــة النســاء خاصــة الناشــطات �ف
�ف

طــار قــرار الحاكــم العســكري درنــة بــن جــواد رقــم )6( لســنة 2017 بقــرار يمنــع ســفر النســاء دون  هــذا الإ
عــالن  نســان عامــة والنســاء بشــكل خــاص، لســيما وأن الإ محــرم، الأمــر الــذي اعتــ�ب انتهــاكا لحقــوق الإ
نســان وحرياتــه الأساســية،  ي مادتــه الســابعة عــىل صــون الدولــة لحقــوق الإ

الدســتوري المؤقــت ينــص �ف
ي المــادة )14( عــىل ضمــان حريــة التنقــل.)133(

ويؤكــد �ف

، مرجع سبق ذكره،ص 28  خديجة العمامي، خديجةالورفىلي
غاثة، ديسم�ب 2017 تقرير الهيئة الليبية لالإ

عالن الدستوري المؤقت. ي النتقالي ، الإ
المجلس الوط�ف

)131(
)132(
)133(
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ولقــد اســتبدل هــذا القــرار نتــاج رفــض عــارم مــن المنظمــات النســوية، بإصــدار القــرار )7( لســنة 2017م 
ــة 18 إل  ــات العمري ــن الفئ ــات م ف والليبي ــ�ي ــفر الليبي ــبقة لس ــة المس ــة الأمني ــة الموافق ي بإلزامي

ــا�ف والق
45 عامــا، وهــو ل يقــل كبتــا للحريــة عــن ســابقه؛ حيــث انتهــك المبــادئ الدســتورية ذاتهــا بالرغــم مــن 

ي مرحلــة عــدم الســتقرار.
تقديمــه انطالقــا مــن  رؤيــة أمنيــة �فــة، ودواعــي الأمــن القومــي �ف

ي هــذا الشــأن إل محــاولت التحقيــق المســتمرة ومصــادرة جــواز ســفر رئيســة التحــاد العــام 
كمــا نشــ�ي �ف

ي اليــوم العالمــي العديــد مــن 
ا بعــد مظاهــرات نظمتهــا �ف ي ليبيــا، والــذي ســلم لهــا أخــ�ي

لنقابــات العمــال �ف
.2017 ي ديســم�ب

ي  رئيســة التحــاد �ف
النقابــات الدوليــة  لمناهضــة العنــف الممــارس ضــد النســاء ممثــال �ف

)134(

ولطالمــا شــكل الحــراك النســوي خاصــة المتعلــق بالرفــض العــارم لقــرار منــع ســفر الليبيــة دون محــرم  
ســالمية  ي البــالد، حيــث أصــدرت الهيئــة العامــة لالأوقــاف والشــؤون الإ

إزعاجــا وقلقــا للســلطات الدينيــة �ف
ي شــهر مــارس 2017 بعنــوان »العلمانيــون ومحاولتهــم إفســاد النســاء المســلمة« 

تعميمــا لخطبــة جمعــة �ف
- عــىل  ي بالخصــوص. )135( الأمــر الــذي يشــكل تهديــدا -وإن كان غــ�ي مبــا�ش

كــرد فعــل عــىل الحــراك المــد�ف
ي معــارض بشــكل مطلــق قضايــا النســاء وتمكينهــا.

النســاء جــراء انتشــار خطــاب ديــ�ف

ــالمية، ل  س ــؤون الإ ــاف والش ــة لالأوق ــة العام ــة للهيئ ــاء التابع ــة الفت ــات لجن ــان أن بيان ــن البي ي ع
ــ�ف وغ

ي تحــاول أن توضــح فيهــا منظورهــا الضيــق للمــرأة وموقفهــا الرافــض  
ي إصــدار البيانــات الــ�ت

تدخــر جهــدا �ف
وع الدســتور رفضــت فيــه الأحــزاب وحريــة منظمــات  لحقوقهــا، حيــث أصــدرت بيانــا بعــد صــدور مــ�ش
ف الرجــال والنســاء بحجــة مناهضــة كل هــذه الأبعــاد  ي ومبــدأ المســاواة أمــام القانــون بــ�ي

المجتمــع المــد�ف
ســالمية)136(. يعــة الإ لل�ش

ي زمــن الحــرب: إن اســتهداف النســاء كموضــوع اســتغالل جنــسي 
ــة النســاء �ن يعــي لحماي طــار الت�ش الإ

ــات  ــض منظم ــراك بع ــا لح ــة، كان دافع ــات الدول ذم مؤسس ــ�ش ــت ت ي واكب
ــ�ت ــنوات ال ــة الس ــف طيل وعن

وع لقانــون حــول  نســان عامــة والنســاء خاصــة، فتــم تقديــم مــ�ش ي المعنيــة بحقــوق الإ
المجتمــع المــد�ف

ي العــام )2012-2014(، إل أنــه رفــض حيــث كان هنــاك اتجــاه 
المعنفــات والمغتصبــات إل المؤتمــر الوطــ�ف

واضــح لعــدم قبــول القانــون بحجــة الخــوف مــن فتــح البــاب عــىل مرصاعيــه أمــام »المنحرفــات« كمدخــل 
ي يوفرهــا القانــون لمغتصبــات الحــرب)137(. 

لالســتفادة مــن المزايــا الــ�ت

ــة، وأيضــا  ــة النتقالي ــة والعدال ــم )71( لســنة 2011  بشــأن المصالحــة والوطني ــون رق ــد صــدر القان وق
ي كثــ�ي مــن  نصوصــه وعــدل 

القانــون )29( لســنة 2013  بشــأن العدالــة النتقاليــة الــذي ركــز عــىل النســاء �ف
شــارة إل أنــه قــد تــم تقديــم  أكــ�ش مــن مــرة، إل أنــه لــم يتــم العمــل بــه حــ�ت تاريخــه. هــذا وتجــدر الإ
يعيــة )مجلــس النــواب( وبانتظــار إقــراره. عدا  وع قانــون لحمايــة النســاء مــن العنــف إل الســلطة الت�ش مــ�ش

 https://bit.ly/2soEutO
أوقاف المؤقتة« تعمم خطبة بعنوان »العلمانيون وإفساد النساء المسلمة، ليبيا المستقبل 2017/02/28 موجود عىل الرابط التالي 

html.أوقاف-المؤقتة-تعمم-خطبة-بعنوان-العلمانيون-وإفساد-المرأة-المسلمة https://bit.ly/2J74YKZ

 https://bit.ly/2LToTdR
العربية ومسارات   الدول  ي 

النساء �ف ي مؤتمر دور 
الليبية “، �ف النساء  : دراسة عن حالة  العنف والرصاع  ي مناطق 

النساء �ف  “  ، جازية شعي�ت
، القاهرة، 2016،  ص 9 الإصالحات و التغي�ي

(134)
(135)

(136)

(137)
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ذلــك مــا هــو ســاٍر مــن مــواد قانونيــة تحمــي المــرأة مــن العنــف ل يتجــاوز مــا تضمنــه قانــون العقوبــات 
ي كثــ�ي منهــا تعــد تجســيدا بينــا للعنــف. 

مــن مــواد، وهــي �ف

السلطة التنفيذية
عدد الوزارات 
ي تشغلها 

ال�ت
المرأة

النسبة 
للمجموع 

العام
عدد وكيالت الوزارة

المكتب التنفيذي

 )مارس 2011 -22 /2011/11(
يل محمود ج�ب

1

الشؤون 
الجتماعية 

%6.2-

الحكومة النتقالية
 )2011/11/22- نوفم�ب 2012(

عبدالرحيم الكيب

2

الشؤون 
الجتماعية، 

الصحة
%8

)6(

 وكيالت “الشباب والرياضة، 
الشؤون الجتماعية ، الثقافة 

، التعلىم، وأ�  ي
والمجتمع المد�ف

الشهداء”

الحكومة المؤقتة 

) 2014/12/22( 

عىل  زيدان

  وزارتان 
)2( الشؤون 
الجتماعية 
والسياحة”

%0.06

)4 ( 

وكيالت

الخارجية

ي
الثقافة والمجمع المد�ف

عالم  الإ
الشؤون الجتماعية

الحكومة المؤقتة 
2017-2014

ي
عبدالله الث�ف

0ل يوجد 

)2( 

وكيل  الشؤون الجتماعية 
والعمل+وكيل وزارة العدل  

- رئيس مجلس ادارة مفوضية 

ي
المجتمع المد�ن

- نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد.
- نائب رئيس هيئة دعم وتشجيع 

الصحافة. 

حكومة الوفاق
وزيرمفوض 

للشؤون 
%16

الجدول 3
ي السلطة التنفيذية 2017/2011

موقع النساء �ن
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الخاتمة  

ــن  ــك م ــا ذل ــح لن ــا، يتض ي ليبي
ــرأة �ف ــية للم ــاركة السياس ــتوى المش ــور مس ــبق تده ــا س ــالل م ــن خ ــظ م نالح

ي كل النتخابــات، حيــث يعكــس 
شــحة �ف ي هــذه المشــاركة ســواء كونهــا ناخبــة أو م�ت

انخفــاض نســبتها عمومــا �ف
ي 

ف �ف لنــا )الشــكل -5( هــذه الحقيقــة؛ ففــي الوقــت الــذي ســجلت فيــه النســاء نســبة وقدرهــا 45% مــن الناخبــ�ي
ف الــذي شــهد هــو أيضــا انخفاضــا  ، تدنــت إل 41 % مــن العــدد الإجمــالي للناخبــ�ي ي

انتخابــات المؤتمــر الوطــ�ف
ي انتخابــات مجلــس النــواب.

ي انتخابــات الهيئــة التأسيســية، وزادت تدهــورا �ف
واضحــا �ف

ي النتخابات ) 2014-2012(
)الشكل5( مقارنة مشاركة النساء كناخبة �ن

www.hnec.ly المصدر/ المفوضية العليا لالنتخابات، عىل الرابط التالي

ــا  ــة الثــالث، حيــث يعكــس لن ــات النتخابي ي كل العملي
شــحة �ف ــه ينطبــق عــىل مشــاركة النســاء كم�ت الأمــر ذات

ي انتخابــات المؤتمــر 
شــحة مــن19%  �ف ي انخفضــت فيهــا نســبة النســاء الم�ت

)الشــكل-6(  هــذه الحقيقــة والــ�ت
ي انتخابــات مجلــس النــواب إل 

شــحات �ف ي انتخابــات مجلــس النــواب؛ فلقــد وصــل عــدد الم�ت
ي إل 9% �ف

الوطــ�ف
ي العام)الشــكل -7(.

ي المؤتمــر الوطــ�ف
شــحة  �ف ي الوقــت الــذي كان فيــه العــدد قــد وصــل ال 625 م�ت

146، �ف

الشكل6
ي ليبيا

ي العملية النتخابية �ن
شحة �ن مشاركة النساء كم�ت

https://bit.ly/2Lfc  المصدر/ المفوضية العليا لالنتخابات ، موجود عىل الرابط التالي
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الشكل7
ي ومجلس النواب

ي انتخابات المؤتمر الوط�ن
شحات �ن عدد الم�ت

ي تمتــاز بالضعــف أيضــا؛ حيــث لــم 
ي الســلطة التنفيذيــة الــ�ت

هــذا ناهيــك عــىل  نســبة مشــاركة النســاء �ف
ي )الحكومــة المؤقتــة 2014  -2017(. هــذا 

تتجــاوز نســبة مشــاركة النســاء16% ولقــد غابــت النســاء كوزيــر �ف
ي 

وبالرغــم مــن أن التفــاق الســياسي الــذي رعتــه الأمــم المتحــدة قــد رصــد وحــدة خاصــة بدعــم النســاء �ف
، إل أنــه لــم يتــم إنشــاء هــذه الوحــدة.  صنــع القــرار تابعــة للمجلــس الرئــاسي

ي لــم تتجــاوز16% غــ�ي كافيــة لضمــان تواجــد 
إن اعتمــاد هــذه الحصــص الضعيفــة لمشــاركة النســاء الــ�ت

ي المجالــس النتخابيــة والمناصــب المختلفــة لصنــع القــرار، الأمــر الــذي دفــع بكثــ�ي مــن 
أكــ�ب للنســاء �ف

منظمــات المجتمــع بإصــدار بيانــات والقيــام بعــدد مــن الأنشــطة للمطالبــة بزيــادة النســبة عــىل الأقــل لـــ 
ي جميــع المجالــس المنتخبــة. لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه بإلحــاح حــول الهــدف مــن المشــاركة 

30% �ف
لمــان مثــال، أو انتخابهــا لآداء دورهــا المنــوط بهــا  ي ال�ب

السياســية هــل هــو فقــط لمجــرد تواجــد النســاء �ف
كنائبــة؟

ــة  ــام بدراس ف بالقي ــ�ي ــة ره ــات المختلف ي المؤسس
ــاء �ف ــة دور النس ــىل فعالي ــي ع ــم الحقيق ــى الحك ويبق

ي هــذه 
لمانيــات، ربمــا تشــجع البعــض عــىل زيــادة نســبة تواجــد النســاء �ف ي لل�ب

لمــا�ف معمقــة حــول الآداء ال�ب
ي تواجــه النســاء لتفعيــل مشــاركتهن. 

ــة الــ�ت ــات الحقيقي المؤسســات، أو مواجهــة الصعوب

ي العمليــة النتخابيــة، 
ي أو �ف ي الســجل النتخــا�ب

ي التســجيل �ف
أمــا عــن تدهــور نســبة المشــاركة السياســية �ف

 ، ف أوضحــت لنــا البيانــات ارتبــاط الظاهــرة بشــكل أكــ�ب مــع عــزوف عــام عــن النتخابــات شــامل للجنســ�ي
شــارة هــي تصويــت النســاء للرجــال، الأمــر الــذي يســتوجب  ولكــن تبقــى النقطــة الجديــرة بالهتمــام والإ
ي تحمــل نظــرة النســاء الســيئة تجــاه 

عمــال طويــال عــىل تغيــ�ي الثقافــة السياســية والجتماعيــة أيضــا الــ�ت
. ي العمــل الســياسي

كفــاءة قريناتهــن �ف

 https//:bit.ly2/LS8NB5      المصدر موقع المفوضية العليا لالنتخاباتعىل الرابط التال



ــىل  ــرصاع ع ــر ال ــول أث ــث: ح ــل الثال الفص
أوضــاع النســاء العراقيــات)138(

) ي
)138(  ورقة مقدمة من عضوات الملتقى الناشطات النسويات ) هناء إدوار – أمل كباسش
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ي 
ي العــراق ودور منظمــات المجتمــع المــد�ن

ي ووضــع النســاء �ن
نســا�ن موجــز عــن الوضــع الإ

أثنــاء الــرصاع: 

ي إل عمليــة  رهــا�ب ي وقعــت تحــت ســيطرة تنظيــم داعــش الإ
بعــد 9 حزيــران 2014، شــهدت المناطــق الــ�ت

ي كل أنحــاء العــراق مــن 2014/1/1 ولغايــة 2016/5/26، 
ف داخليــا �ف نــزوح هائلــة، بلــغ عــدد النازحــ�ي

ــادة  ب ــم الإ ــت أبشــع جرائ ــى، ارتكب ــة العظم ــال الغالبي 3,306,822 شــخص)139(، وتشــكل النســاء والأطف
ــم  ــر�ت إل جرائ ــد ت ي ق

ــ�ت ــات، ال ، وخاصــة ضــد النســاء والفتي ف ــ�ي ي ضــد المدني
ــ�ف ي والدي

والتطهــ�ي العــر�ت
نســانية وجرائــم الحــرب، كمــا أشــار إل ذلــك تقريــر المفــوض الســامي  بــادة الجماعيــة وجرائــم ضــد الإ الإ
ي آذار 2015. مــارس مقاتلــو تنظيــم »داعــش« التصفيــات الجســدية 

نســان لالأمــم المتحــدة �ف لحقــوق الإ
هــا. ــة وغ�ي ــار والحويجــة والصقالوي ي مجــزرة ســبايكر)140( والأنب

وبشــكل جماعــي، كمــا حــدث �ف

هــا مــن المناطــق معانــاة وأوضــاع إنســانية  ي الموصــل وغ�ي
ف تحــت ســيطرة داعــش �ف عــاش الســكان المدنيــ�ي

ــتمرار  ــن اس ــك ع ــم، ناهي ــة أ�ه عال ــادي لإ ــورد القتص ــش والم ــبل العي ــن وس ــم الأم ــة بفقدانه صعب
التصفيــات الجســدية البشــعة والعتقــال والخطــف وعقوبــات الجلــد وقطــع الأيــدي والغرامــات، وإجبــار 
ــوز  ــة تم ي نهاي

ــة. �ف رهابي ــات الإ ي العملي
ــم �ف ــش« وتجنيده ــوف »داع ــاق بصف ــباب لاللتح ــال والش الأطف

ي الموصــل قوائــم إعــدام أكــ�ش مــن 2000 شــخص مــن بينهــم 300 ســيدة، لــم 
2015 أصــدر »داعــش« �ف

تســلم جثثهــم إل عوائلهــم، وبعضهــم قــد أحرقــوا وفجــروا وهــم أحيــاء، منهــن الطبيبــات والممرضــات، 
ــات  ي النتخاب

ــحات �ف ــيات ومرش ــطات السياس ــات، والناش ــات، وإعالمي ــات وأكاديمي ــات ومدرس والمحامي
.)141(

ي
ي المجتمــع المــد�ف

وناشــطات �ف

كمــان والشــبك إل حملــة تهجــ�ي واســعة بعــد  ف وال�ت ف والأيزيديــ�ي 1- تعــرض أفــراد الأقليــات مــن المســيحي�ي
احتــالل عصابــات داعــش لمحافظــات )نينــوى وصــالح الديــن والأنبــار(، ومــا رافــق  ذلــك مــن ممارســات 
ــل واختطــاف،  ــن قت ــات، م ي ارتكبوهــا ضــد النســاء والفتي

ــ�ت ــة الوحشــية ال ــة ل إنســانية والمعامل منهجي
والبيــع كســبايا وإجبارهــن عــىل تغيــ�ي دياناتهــن)142(، وتعــرض العديــد منهــن إل ســوء المعاملــة ولســيما 
هــن إل  )143(.  ولزال الآلف منهــن لــم يعــرف مص�ي

الغتصــاب وغــ�ي ذلــك مــن أشــكال العنــف الجنــسي
ــة، ولســيما ضــد  ــن أيديولوجيتهــم المتطرف ــا أساســيا م ــد عكســت هــذه الممارســات  جانب الآن)144(. لق

http://iraqdtm.iom.int -  2016 ي 17 حزيران
 البيان الصحفي لمنظمة الهجرة الدولية �ف

ي محافظة 
ي قاعدة سبايكر �ف

ي نفذتها عنا� داعش بالقتل رميا بالرصاص لما يقارب )2000( من طالب القوة الجوية �ف
 مجزرة سبايكر ال�ت

ي 12 حزيران 2014م، ورميت جثث بعضهم بالنهر ودفن بعض منهم وهم أحياء.
صالح الدين �ف

ي -2014 2016 
  تقرير شبكة النساء العراقيات �ف

ي آيار 2015.
ق الأوسط وشمال أفريقيا �ف  إعالن أربيل الصادر عن منتدى الأمن النسوي لمنطقة ال�ش

ي العراق ، الطبعة الأول 
سالمية �ف ي الأ� لدى الدولة الإ

 تقرير منظمة العفو الدولية ، الفرار من الجحيم ، التعذيب والعبودية الجنسية �ف
كانون الأول 2014

 https://bit.ly/2w8jlo0

ف يقدر بحوالي  ي حكومة إقليم كردستان فإن عدد المختطف�ي
ف �ف يزيدي�ي ف الإ حسب آخر الحصائيات المدونة لدى مديرية شؤون المخطوف�ي

ف كور مدير المكتب فإنه قد تم تخليص )2593( شخصا منذ سيطرة  )6000(، تشكل النساء النسبة الأك�ب منهم. واستنادا إل قول حس�ي
ي آب 2014.

داعش عىل سنجار �ف

(139)

(140)

(141)
(142)
(143)

(144)
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ــل  ــن قب ــات م ــة الناجي ــ�ي والجــراءات المتخــذة لحماي شــارة إل أن التداب ــن الإ ــد م ــة. لب ــات الديني الأقلي
ــا مــن  ف الضحاي ــة الشــاملة، وتمكــ�ي ــدولي )مــن توفــ�ي المــأوى والخدمــات الطبي الحكومــة أو المجتمــع ال
خــالل التعليــم والدعــم النفــسي والجتماعــي والقتصــادي(، لزالــت قــا�ة وفاقــدة للمنهجيــة لتضميــد 
ــج  ــة وبرنام ــرة الدولي ــة الهج ــل منظم ــن قب ــل م ــرى التدخ ــه. ج ــن ل ــا تعرض ــار م ــة آث ــن ومعالج جراحه
را  ي بتقديــم الدعــم لأكــ�ش مــن 1000 مســتفيد مــن النســاء والأطفــال الأكــ�ش تــرصف

ي الألمــا�ف
نســا�ف القبــول الإ

ــا لغــرض تلقــي العــالج وإعــادة التأهيــل.)145(  ي المجتمــع، ونقلهــم إل ألماني
�ف

ــر  ــم تحري ي 2015، وت
ــش �ف ــل داع ــن قب ــة م ــق المحتل ــتعادة المناط ــكرية باس ــات العس ــدأت العملي 2- ب

ــر  ــات تحري ــم انطــالق عملي ــار، ث ــال وكركــوك والأنب ــن ودي معظــم مــدن وقــرى محافظــات صــالح الدي
ف  ي كانــون الأول 2017، وتفاقمــت معانــاة الســكان المدنيــ�ي

ي انتهــت بإعــالن النــرص �ف
ي 2016، الــ�ت

الموصــل �ف
ف نتيجــة تصاعد  ف المدنيــ�ي صابــات بــ�ي ي عــدد الأرامــل والإ

ة �ف جــراء العمليــات العســكرية، حدثــت زيــادة كبــ�ي
يــة. ي المــدن والأحيــاء الســكنية واســتخدامهم دروعــا ب�ش

العمليــات المســلحة ضــد داعــش �ف

ي ظــروف مناخية 
ي ظــل اســتمرار العمليــات العســكرية واجهــت النازحــات وعوائلهن أوضاعا ل إنســانية �ف

3- �ف
ب وخدمــات  ي الخدمــات الأساســية، بعــدم توفــ�ي الكهربــاء والميــاه الصالحــة للــ�ش

قاســية، ونقــص حــاد �ف
كة الســتخدام من  ي الغالــب تكــون مشــ�ت

ي �ف
الــرصف الصحــي، وكذلــك عــدم توفــر الحمامــات الصحيــة الــ�ت

الرجــال والنســاء والأطفــال. إضافــة إل مــا تتعــرض لــه النازحــات مــن المضايقــات والتحــرش والعتــداءات 
ف بســبب الزدحــام الشــديد، وانخفــاض الدخل  الجنســية، لنعــدام الخصوصيــة ضمــن تجمعــات النازحــ�ي
، ناهيــك عــن  د والســتغالل الجنــسي لدرجــة العــدم أحيانــا، ممــا جعلهــن تحــت وطــأة التســول والتــ�ش
ــة ممــا  ــة والأدوي نجابي ــات، وشــحة خدمــات الصحــة الإ ــة، وخاصــة للنســاء الفتي نقــص الخدمــات الطبي
ي باتــت 

ا، والأمــراض الجلديــة( الــ�ت أدى إل انتشــار أنــواع مــن الأمــراض )كالحصبــة وشــلل الأطفــال والكولــ�ي
تشــكل تهديــدا يزيــد مــن معانــاة النســاء وعوائلهــن.)146(

رهابيــة وإعــالن التحريــر  4 - وبالرغــم مــن انتهــاء العمليــات العســكرية وإعــالن النــرص عــىل العصابــات الإ
ي ســيطر عليهــا، لزالــت عــودة النازحــات إل مناطــق ســكناهن تواجــه العديــد مــن 

الكامــل للمناطــق الــ�ت
التحديــات، كوجــود العبــوات الناســفة المزروعــة، وإزالــة أنقــاض البيــوت المهدمــة. وتشــكيل لجــان خاصة  
ــة إل عــدم  ــث أدت الأزمــة القتصادي ، حي ف ــ�ي ــذي أصــاب أمــالك المواطن ر ال ــر الــرصف ي المحاكــم لتقدي

�ف
ي معظــم 

عمــار �ف الإ�اع بدفــع التعويضــات والتخصيصــات الماليــة. ل يوجــد أثــر ملمــوس لحملــة إعــادة الإ
ي نينــوى، ول تــزال بعــض المناطــق التابعــة لمحافظــة صــالح الديــن مثــل 

ي تــم تحريرهــا �ف
المناطــق الــ�ت

ي 
ــ�ت ــة للســكن)147(، بســبب مــن الألغــام والمفخخــات ال ــة غــ�ي مؤهل قاطوالزوي ــة وال�ش بيجــي والصيني

ي البيــوت والطرقــات والمــزارع، والدمــار الهائــل للبــ�ف التحتيــة والخدمــات، ومخلفــات 
رهابيــون �ف زرعهــا الإ

https://bit.ly/2Hfdn94 
ي الخاصة بتنفيذ خطة الطوارئ  لسنة 2015 شارك بإعداده ) جمعية الأمل العراقية 

التقرير الموحد لغرفة عمليات منظمات المجتمع المد�ف
نسان، ومنظمة مدخل العراق  ي لحقوق الإ ، منظمة نساء من أجل السالم ، جمعية نساء بغداد ، رابطة النساء العراقية ، منظمة حمورا�ب

الصحي(.
ي حزيران 2016

تقرير جمعية الأمل العراقية �ف

(145)
(146)

(147)
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https://bit.ly/2LTncgG 
https://bit.ly/2kIKbPa3 
https://bit.ly/2LOswSm

اتيجية مركز النهرين للدراسات الس�ت
ي 2015/8/20

ي الإصالح السياسي المؤرخة �ف
المذكرة النسوية بخصوص مشاركة النساء �ف

ضافــة إل مشــاكل  ي مدينــة الرمــادي؛ إذ تجــاوزت نســبة الدمــار 80 بالمائــة)148(، بالإ
الحــرب، كمــا �ف

ــد  ــة ض ــات انتقامي ــدوث عملي ــر إل ح ــ�ي التقاري ــائري)149(، وتش ــل العش ــأر والفص ــرى  كالث ــات أخ وعقب
ــم  ــال ويعرضه ــم إل داعــش، وهــذا يشــمل حــ�ت النســاء والأطف ــاء أبنائه ــتبه بانتم ــن يش ــل الذي العوائ

لــالأذى الجســدي)150(.

ي ظــل اســتمرار الــرصاع وزيــادة نفــوذ الجماعــات المســلحة 
ف �ف ي عمــوم العــراق تعانــ�ي

5 - لتــزال النســاء �ف
ــون، وترســيخ الأعــراف  ــاذ القان ــة، وضعــف مؤسســات إنف ــات الحماي ــاب آلي ــن غي وعســكرة المجتمــع، م
، وبــروز  لي

ف والتقاليــد القبليــة والدينيــة، فهــن أكــ�ش عرضــة لالعتــداءات الجســدية والجنســية والعنــف المــ�ف
ــفي  ــالق التعس ــر والط ــت، والهج ــزواج المؤق ــة، وال ــارج المحكم ــ�ي خ ــر والق ــزواج المبك ــر كال ظواه
ف، والحرمــان مــن التعليــم والعمــل. كمــا أضحــت النســاء  والتجــار بالنســاء، ومــا يســمى بجرائــم الــ�ش
اعــات والمفاوضــات كمــا  ف ي حــل ال�ف

اعــات العشــائرية بــدل مــن أن تكــون عنــرصا فعــال �ف ف ثمنــا لتســوية ال�ف
يؤكــد عــىل ذلــك قــرار 1325.

اتيجية  ي نيســان 2014 الخطــة الوطنيــة للقــرار 1325 مدمجــة ضمــن الســ�ت
6 - أقــرت الحكومــة العراقيــة �ف

ات سياســية حكوميــة وبرلمانية،  ي لــم يجــِر تنفيذها بســبب تجاذبات وتغيــ�ي
الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة، الــ�ت

، أقــرت الحكومــة العراقيــة  ي
انيــة لهــا. وبضغــط عــدد مــن منظمــات المجتمــع المــد�ف ف وعــدم تخصيــص م�ي

ي 26 أيــار 2015 خطــة طــوارئ لتنفيــذ القــرار 1325 المنبثقــة عــن الخطــة الوطنيــة آنفــة الذكــر، آخــذة 
�ف

ي 
ــراق �ف ــن محافظــات الع ي لعــدد م رهــا�ب ــم داعــش الإ ــزو تنظي ــد بعــد غ ــار الوضــع الجدي ف العتب بعــ�ي

ات الآلف مــن العوائــل مــن ديارهــم، وتعــرض العديــد من النســاء  ي نــزوح عــ�ش
9حزيــران 2014، ونتائجــه �ف

اتيجية  ــة اســ�ت ــة العراقي ــا أقــرت الحكوم . كم ي تجــار والســ�ب ــف الجنــسي والإ ــواع العن ــات لأقــ� أن والفتي
ي العــراق، اعتمــادا عــىل  قــرارات 

ي �ف
ي تتبــ�ف إصــالح النظــام الأمــ�ف

ي 1/ 3/ 2016 الــ�ت
)151(  �ف

ي
الأمــن الوطــ�ف

شــارة إل اعتمــاد  آليــات محــددة  رهــاب، إل أنهــا  خلــت مــن الإ ي محاربــة الإ
مجلــس الأمــن 2170 و 2178 �ف

ــن  ــس الأم ــرار مجل ــع ق ــا ينســجم م ــن بم ــة احتياجاته ــة، وتلبي ي المؤسســة  الأمني
ــر دور النســاء �ف لتطوي

ــل  ــة الأخــرى المقــرة مــن قب اتيجيات الوطني ــم تعتمــد عــىل الســ�ت ــه. كمــا ل 1325 والقــرارات الملحقــة ب
ي التنفيــذ.

الحكومــة كمرجعيــات �ف

ي آب 2015 إلغــاء 
7- إلغــاء وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة: شــملت حملــة الإصالحــات للحكومــة العراقيــة �ف

ــذ السياســات  ــة المســؤولة عــن متابعــة تنفي ــة الحكومي ــت الآلي ــة لشــؤون المــرأة، وبهــذا غاب وزارة الدول
حــا باســتحداث الهيئــة  الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة. بهــذا الصــدد، قدمــت شــبكة النســاء العراقيــات مق�ت
ــلطات  ــن الس ــالت م ــع ممث ــرأة، تجم ــؤون الم ــة لش ــوزراة الدول ــة ل ــة بديل ــرأة، كآلي ف الم ــ�ي ــة لتمك الوطني
عــالم والمراكــز المختصــة للبحــوث والدراســات، تعمــل  ي ووســائل الإ

الثــالث ومنظمــات المجتمــع المــد�ف
ــك رفــع الوعــي  ــر واقــع المــرأة، وكذل ف وتطوي ــة لتحســ�ي ــذ السياســات الوطني ــة تنفي عــىل متابعــة ومراقب
الجتماعــي بحقــوق المــرأة، وأهميــة مشــاركتها وتمكينهــا سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا واجتماعيــا)152(. لكــن 
ــة العامــة لمجلــس  ف النســاء تابعــة لالأمان ة ســميت بدائــرة تمكــ�ي الحكومــة اكتفــت بتشــكيل دائــرة صغــ�ي

ــات محــدودة. ــوزراء بصالحي ال
(148)
(149)
(150)

(151)
(152)
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ن والتعليمات: ن ومشاريع القوان�ي القوان�ي

ي آب 2015 قانــون الأحــزاب السياســية رقــم 36 لســنة 2015، وســجلت المنظمــات النســوية 
1. صــدر �ن

ي أجهــزة 
ي أيلــول 2016، قدمــت إل الرئاســات الثــالث �ف

تحفظهــا عليــه وطالبــت بتعديلــه بمذكــرة مؤرخــة �ف
ي تشــكيالتها التنظيميــة 

الدولــة، حــول خلــو القانــون مــن إدراج الكوتــا للنســاء عنــد تشــكيل الأحــزاب ول �ف
وقياداتهــا، حيــث ذكــرت فيــه عبــارة »مــع مراعــاة التمثيــل النســوي«، ممــا يتناقــض مــع نــص الدســتور 
ــتمرار  ــيؤدي إل اس ــه س ــلبية أن ــه الس ــن نتائج ــاء. وم ــا للنس ــىل الكوت ــدا ع ــن أك ــات اللذي ــون النتخاب وقان
ف  ، ويحــد مــن عمليــة التمكــ�ي ي العمــل الســياسي

ترشــيح نســاء لالنتخابــات بــدون أي خلفيــة أو مشــاركة �ف
ي نصــت 

ــ�ت ــة ســيداو، ال ــة، لســيما اتفاقي امــات العــراق الدولي ف ــا لل�ت ــد مخالف ــا يُع الســياسي للنســاء، مم
عــىل اعتمــاد تدابــ�ي خاصــة مؤقتــة وفقــا للمــادة 4 والتوصيــة العامــة للجنــة ســيداو رقــم 25 )1(، إضافــة 
ي الخطــة الوطنيــة لقــرار 

لتوصيــة اللجنــة رقــم 35 / ب،ج للحكومــة العراقيــة، كمــا يتعــارض مــع مــا جــاء �ف
ــل مشــاركة النســاء  ــادة وتفعي ي بزي

ي تقــ�ف
ــ�ت ــوزراء، ال ــس ال ــل مجل ــن قب ــرّة م ــن 1325 المق ــس الأم مجل

ي مواقــع صنــع القــرار وبنــاء الســالم. ورفعــت مجموعــة مــن المنظمــات غــ�ي الحكوميــة والشــخصيات 
�ف

اضــات  ف جملــة مــن الع�ت ي 2016 تتضمــن مــن بــ�ي
ي كانــون الثــا�ف

دعــوى قضائيــة أمــام المحكمــة التحاديــة �ف
ي الأحــزاب السياســية. 

عــىل القانــون مســألة خلــوه مــن الكوتــا للنســاء �ف

، يعــد خطــوة إيجابيــة ومتقدمــة نحــو  الحــد مــن ظاهــرة 
)153(

2. قانــون العمــل رقــم 37 لســنة 2015 
ي مواقــع العمــل. فقــد نصــت المــادة )10 / أول( عــىل حظــر 

التحــرش الجنــسي الــذي تتعــرض لــه النســاء �ف
ي 

ــب المهــ�ف ــد البحــث عــن عمــل أو التدري ــة ســواء عــىل صعي ي الســتخدام والمهن
، �ف ــسي التحــرش الجن

ــا للتحــرش  ــا( تعريف ــرة ثالث ي )الفق
ــا �ف ــادة ذاته ــا أوردت الم وط أو ظــروف العمــل. فيم أو التشــغيل أو �ش

بأنــه ســلوك جســدي أو شــفهي ذو طبيعــة جنســية، أو أي ســلوك آخــر يســتند إل الجنــس ويمــس كرامــة 
النســاء أو الرجــال، ويكــون غــ�ي مرغــوب وغــ�ي معقــول ومهينــا لمــن يتلقــاه، ويــؤدي إل رفــض الشــخص 
ا مــن  ب كثــ�ي وعــدم خضوعــه لهــذا الســلوك، �احــة أو ضمنــا لتخــاذ قــرار يؤثــر عــىل وظيفتــه. وهــو يقــ�ت
. كمــا فرضــت عقوبــة عــىل مرتكــب الفعــل بموجــب المــادة )11( أن  التعريــف الــدولي للتحــرش الجنــسي
ي تضمــن تطبيقــه، إضافــة إل رفــع 

ي هــذا الخصــوص بحاجــة إل الآليــات والإجــراءات الــ�ت
تفعيــل أحكامــه �ف

ي مواقــع العمــل.
ي توفــر لهــا الحمايــة �ف

مســتوى وعــي النســاء بأهميــة هــذه القواعــد القانونيــة الــ�ت

ــة  ــة العراقي ــت الحكوم ــام 2015 صادق ــة ع ي بداي
ــف الأ�ي: �ف ــن العن ــة م ــون الحماي ــودة قان 3. مس

ــل  ــاء والأ�ة والطف ــة النس ــدة لجن ي عه
ــح �ف ــواب. وأصب ــس الن ــه إل مجل ــون وأحالت ــودة القان ــىل مس ع

ي إحــدى جلســات مجلــس النــواب. وعقــدت اللجنــة عــدة اجتماعــات حواريــة 
النيابيــة، وقــرأ قــراءة أول �ف

، بمشــاركة وكالت الأمــم المتحــدة المتخصصــة  ي
ي القانــون ومــع منظمــات المجتمــع المــد�ف

ف �ف مــع مختصــ�ي
ي قدمــت مــن 

ــ�ت ــون ال ــة النســاء وصنــدوق الســكان، لمناقشــة مســودة القان ي ووكال
نمــا�أ نامــج الإ مثــل ال�ب

ي تمــوز 2016 حيــث عقــدت ورشــة حــوار بالتعــاون مــع لجنــة النســاء والأ�ة 
قبــل الحكومــة العراقيــة، �ف

ف والناشــطات، تــم  والطفــل، بمبــادرة جمعيــة الأمــل العراقيــة بحضــور 12 نائبــا/ة وعــدد مــن المختصــ�ي

/ http://www.moj.gov.iq/view.1925 2015 /11 /9 (153)  جريدة الوقائع العراقية العدد 4386 بتاريخ



59

وع القانــون)154(. تــم التفــاق عــىل مواصلــة حملــة المدافعــة والضغــط  فيهــا بلــورة صيغــة توافقيــة لمــ�ش
ة القريبــة القادمــة لغــرض  عــالم خــالل الفــ�ت عــىل مختلــف الكتــل النيابيــة وتعبئــة الــرأي العــام ووســائل الإ
ي 

ــذة �ف ــل والشــخصيات السياســية الناف ــواء معارضــة بعــض الكت ــون، واحت وع القان ــد لمــ�ش كســب التأيي
يعــة  ــه يحــوي أحكامــا مخالفــة لل�ش ــون؛ بحجــة غــ�ي مســندة أن ــواب وخارجــه لمســودة القان مجلــس الن
، يتــالءم مــع أحــكام الدســتور والتفاقيــات  ف ســالمية، والســعي لتمريــر قانــون متماســك وواضــح ورصــ�ي الإ
، الحمايــة والتأهيل،  نســان، لــ�ي يحفــظ لضحايــا العنــف الأ�ي، ومنــه العنف الجنــسي الدوليــة لحقــوق الإ
ي يفتقــر إليهــا العــراق، وهــو طلــب ملــح.

ف رســميا بإنشــاء بيــوت آمنــة للناجيــات مــن العنــف الــ�ت ويعــ�ت

فــالت مــن العقوبــة   كمــا يضمــن للضحايــا ســبل النتصــاف للعدالــة بــدون خــوف، ويحــد مــن ظاهــرة الإ
ي تنظمهــا شــبكة 

ي جرائــم العنــف الأ�ي. واســتكمال لحملــة المدافعــة وكســب التأييــد الــ�ت بالنســبة لمرتكــ�ب
ــد  ــار2017 ورشــة نقاشــية، لغــرض توحي ي آي

ــة الأمــل بهــذا الصــدد، عقــدت �ف النســاء العراقيــات وجمعي
وع القانــون، بمشــاركة ثمانيــة نــواب ونائبــات يمثلــون اللجــان  ي تواجــه مــ�ش

الــرؤى وحلحلــة القضايــا الــ�ت
ــس  ي مجل

ف �ف ــ�ي ــارين القانوني ــة( والمستش ــل، القانوني ــاء والأ�ة والطف ــاف، النس ــان، الأوق ــوق النس )حق
ي ختامهــا تبــ�ف 

، �ف ي
ف عــن منظمــات المجتمــع المــد�ف النــواب، وممثــل عــن مجلــس القضــاء الأعــىل، وممثلــ�ي

وع القانــون، جــاءت بعــد نقاشــات معمقــة لبيــان مــدى  المشــاركون صيغــة موحــدة للتعديــالت عــىل مــ�ش
ــار  ط ــع الإ ــا م ــة ال توافقه ضاف ــذة، بالإ ــة الناف ــات العراقي يع ــتور والت�ش ــع الدس ــا م ــجامها وتطابقه انس

الــدولي لمناهضــة العنــف الأ�ي.

جرائم الغتصاب والإجهاض:

ي الموصــل 
ي ســيطر عليهــا، تحديــدا �ف

ي المناطــق الــ�ت
1- مــارس تنظيــم داعــش المتطــرف وبشــكل ممنهــج �ف

ضافــة إل أخريــات )تركمانيات ومســيحيات  والنبــار، عمليــات اختطــاف وأ� نســاء وفتيــات إيزيديــات، بالإ
وشبك()155(.

يزيديــات المحتجــزات الفــرار ويقــدر عددهــن بـــ )900( فتــاة وامــرأة)156(،   واســتطاع عــدد مــن النســاء الإ
وهــن يواجهــن معانــاة نفســية ســيئة للغايــة أدت إل انتحــار بعضهــن بســبب مــا تعرضــن لــه مــن عمليــات 
قاق جنــسي وتزويــج قــ�ي، ومــا نتــج عنــه من حــالت حمل وإســقاط،  اغتصــاب واعتــداءات جنســية واســ�ت

ء. الأمــر الــذي أثــّر عــىل صحتهــن بشــكل سي

ي رقــم 111 لســنة 1969 الــذي يجــرم الإجهــاض، ل تتوفــر خدمــات 
2- بموجــب قانــون العقوبــات العــرا�ت

ي لحــالت الغتصــاب والحمــل خــارج الــزواج)157(، الأمــر الــذي يضطرهــن إل 
الإجهــاض الآمــن والقانــو�ف

ــك  ــب ذل ــا يهــدد حياتهــن بالخطــر. يتطل ــة، مم ــة طبي ــدون رقاب ي وب
ــو�ف إجــراء الجهــاض بشــكل غــ�ي قان

ي تعرضــن للعنــف الجنــسي 
ف والسياســات لتوفــ�ي الحمايــة الالزمــة للنســاء والفتيــات اللــوا�ت تغيــ�ي القوانــ�ي

http://www.iraqi-alamal.org/ArticleShow.aspx?ID=539 2016 ي تموز
وت �ف جمعية الأمل العراقية- البيان الصحفي لورشة ب�ي

https://bit.ly/2kIVAy8
http://almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=47108
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(156)

)154(
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60

ي مثــل هــذه الحالــة ل يعتــ�ب جريمــة، بــل هــو الحل 
ي إنهــاء حملهــن، وخاصــة أن الإجهــاض �ف

ف �ف وممــن يرغــ�ب
الأفضــل مــن وجهــة نظــر إنســانية، يدفــع خطــر النتحــار عنهــن والإحســاس بالعــار، عــىل أن يجــري أيضــا 
توفــ�ي الرعايــة الالزمــة لهــن لمــا يتعرضــن لــه مــن مشــاكل )نفســية واجتماعيــة وصحيــة( والســعي الجــاد 

ف مــن قبــل داعــش. لتخفيــف معاناتهــن وتعويضهــن عمــا لحــق بهــن مــن الظلــم والغــ�ب

ي معلومــات عــن 
3- ل يقتــرص الأمــر عــىل نســاء الأقليــات، فقــد تجمعــت لــدى منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي محافظــات 
ــات والشــابات المســلمات مــن عنــا� داعــش �ف ــة مــن الفتي ــج قــ�ي لأعــداد غــ�ي قليل تزوي

الأنبــار ونينــوى وكركــوك، وتعرضهــن لحــالت اغتصــاب واعتــداءات جنســية. وإذا أبــدت الواحــدة منهــن أي 
ي نــزف مســتمر أو الإجهــاض أو علــة مزمنــة 

يــذاء الشــديد الــذي يتســبب �ف رفــض أو مقاومــة فإنهــا تتعــرض لالإ
ي هــذه 

ء للغايــة. كمــا واجهــت العديــد مــن الشــابات والنســاء �ف ي وضــع نفــسي سي
ي عمودهــا الفقــري، و�ف

�ف
عــي«،  ام باللبــاس »ال�ش ف المناطــق تهمــا بالزنــا أو الكفــر أو الرتــداد أو التجســس أو الســحر أو عــدم اللــ�ت
ي حــالت أخــرى ينفــذ بالمتهمــة الجلــد أو 

ونفــذ حكــم المــوت بهــن ذبحــا أو رميــا بالرصــاص أو الرجــم، و�ف
الغرامــة أو كليهمــا. 

ــن  ــد ترمل ــا� داعــش ق وجــات مــن عن ف ــد مــن هــؤلء النســوة الم�ت ــا أن العدي شــارة هن ــن المهــم الإ 4- م
فيقــ�ن عــىل الــزواج مــن أخ القتيــل أو عنــرص »جهــادي« آخــر. والأنــ� مــن ذلــك كلــه، أن عــددا غــ�ي قليــل 
وجــات مــن عنــا� إرهابيــة يطاردهــن رعــب التهديــد بالقتــل »غســال للعــار« مــن قبــل أقربائهــن  ف مــن الم�ت
تهن. كمــا يحملــن قلقــا دائمــا عــىل مصــ�ي أطفالهــن الذيــن ل يملكــون المستمســكات الشــخصية.)158( وعشــ�ي

ي حــالت 
كا للحــد والتصــدي للعنــف الجنــسي �ف ــا مشــ�ت ــول 2016 بيان ي أيل

ــة �ف 5- وقعــت الحكومــة العراقي
ي مجــالت: 

، وخاصــة �ف ف العــام لالأمــم المتحــدة لقضايــا العنــف الجنــسي اع المســلح مــع ممثلــة الأمــ�ي ف الــ�ف
، وضمــان  ي مجــال السياســات لتعزيــز حمايــة ضحايــا العنــف الجنــسي

يعــات والإصــالح �ف دعــم إصــالح الت�ش
ــم  ــان تقدي ــع ضم ، م ــسي ــف الجن ي العن ــ�ب ــآلة مرتك ــع، ومس ــم بالمجتم ــادة دمجه ف وإع ــ�ي ــودة النازح ع
ف ورجــال  اك الزعمــاء الدينيــ�ي الخدمــات ودعــم مســتلزمات المعيشــة وتعويــض الضحايــا. والعمــل عــىل إ�ش
 ، ي التصــدي ومنــع جرائــم العنــف الجنــسي

ف عــن حقــوق النســاء �ف ي والمدافعــ�ي
العشــائر والمجتمــع المــد�ف

ــة  ــة وحكوم ــة العراقي ــارة إل أن الحكوم ش ــدر الإ ــرف، تج ــاب والتط ره ــة الإ ي مكافح
ــاء �ف ــز دور النس وتعزي

، بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة  ي بالتصــدي للعنــف الجنــسي
ــا معــ�ف إقليــم كردســتان شــكلتا فريقــا وطني

ك، وبســبب الأزمــة القتصاديــة والمشــاكل السياســية  بهــدف إعــداد خطــة عمــل لتنفيــذ بنــود البيــان المشــ�ت
ك غــ�ي فعالــة ي جعلــت آليــات العمــل المشــ�ت

قليــم الــ�ت ف الحكومــة التحاديــة وحكومــة الإ بــ�ي

(158)تقرير جمعية الأمل العراقية- تموز 2016
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النساء والسالم والأمن

أ- المصالحة الوطنية

ي 31/ 12/ 2015، أعلــن عــن تشــكيل لجنــة وطنيــة جديــدة للمصالحــة 
1- بموجــب الأمــر الرئــاسي الصــادر �ف

ــر  ــالث. الأم ــاق الرئاســات الث ــاء عــىل اتف ــن الرجــال، بن ــم م ــن ســتة أعضــاء وجميعه ــة م ــة مكون الوطني
ي 

اف بــدور النســاء كطاقــة خالقــة �ف الــذي يدلــل عــىل عــدم وجــود إرادة سياســية لــدى صنــاع القــرار بالعــ�ت
ي ظــل غيــاب الآليــة الوطنيــة 

قصــاء للنســاء �ف عمليــة بنــاء الســالم والأمــن، واســتمرار سياســة التهميــش والإ
لمتابعــة وعــدم تخصيــص المــوارد الالزمــة للتنفيــذ)159(، وبالضــد مــن قراري مجلــس الأمــن 1325 و 2242 

اتيجيات وطنيــة لمكافحــة الغرهــاب والتطــرف. ي وضــع اســ�ت
اللذيــن أكــدا عــىل أهميــة مشــاركة النســاء �ف

2- لــم تعتمــد لجنــة المصالحــة الوطنيــة ضمــن برنامجهــا المعلــن لعــام 2016-2017، الخطــة الوطنيــة 
ــة عــددا مــن المؤتمــرات  ــذ برنامجهــا. وقــد نظمــت اللجن ي تنفي

ــة �ف ــة وطني ــذ القــرار 1325، كمرجعي لتنفي
ي تقديــم أوراق عمــل، ووجهــت الدعــوة لعــدد محــدود 

ك النســاء �ف والجتماعــات الوطنية)160(ولــم تــ�ش
ــة.  بالرغــم مــن وجــود  ي المصالحــة الوطني

ــاول النقاشــات دور النســاء �ف ــم تتن ــا ل جــدا مــن النســاء، كم
مكتــب للمــرأة ممثــال بموظفــة ليــس لهــا مهــام محــددة ول صالحيــات فاعلــة. كمــا تشــكلت لجنــة قــرار 
1325 ضمــن لجنــة المصالحــة الوطنيــة ترتبــط مــع غرفــة عمليــات تنفيــذ خطــة الطــوارئ لتطبيــق القــرار 

أســها رجــل بدرجــة مديــر عــام. 1325 وي�ت

ــباط 2016  ي ش
ــات �ف ــاء العراقي ــبكة النس ــدرت ش ــوية، أص ــات النس ف المنظم ــ�ي ــدة ب ــداولت ع ــد م 3- بع

حــات بهــذا  ة مق�ت حــات بخصــوص برنامــج المصالحــة الوطنيــة«، تضمنــت عــ�ش بيانــا تحــت عنــوان »مق�ت
ي لجنــة المصالحــة الوطنيــة مــن قبــل المنظمــات النســوية 

ف �ف الصــدد)161(. كمــا عقــد لقــاءات مــع مســؤول�ي
ي برنامــج المصالحــة الوطنيــة، ولكــن لالأســف الشــديد ل زالــوا 

لمناقشــة ســبل تفعيــل دور النســاء �ف
قصــاء والتهميــش.    مســتمرين عــىل نهــج الإ

ي 
ي 18/ 7/ 2017 أطلقــت شــبكة النســاء العراقيــات مبادرتهــا حــول بنــاء الأمــن والســلم المجتمعــي �ف

4- �ف
ي 

قليمــي حــول القــرار 1325 الــذي عقــد �ف محافظــة نينــوى، تنفيــذا لمقــررات منتــدى الأمــن النســوي الإ
رهــاب والتطــرف. وتقــوم المبــادرة عــىل ثالثــة  ي مقاومــة الإ

ي 2015، مــن أجــل تعزيــز دور النســاء �ف
أربيــل �ف

نســان للمــرأة  يعــي الــذي يقــوم عــىل ضمــان حقــوق الإ ي والت�ش
محــاور رئيســية: تتمثــل بالمحــور القانــو�ف

ــىل دور  ــز ع ــد رك ي فق
ــا�ف ــور الث ــا المح ــا، أم ــة له ف الضامن ــ�ي ــع القوان ي ــالل الإ�اع بت�ش ــن خ ــا م وحمايته

غاثــة وضمــان عــودة النازحــات إل ديارهــن، ومشــاركتهن بعمليــة  النســاء والأمــن والســالم ودعــم جهــود الإ
التنميــة والبنــاء ضمــن إطــار خطــة العمــل الوطنيــة لقــرار 1325، بينمــا تنــاول المحــور الثالــث الجهــود 
ك  ام بتنفيــذ البيــان المشــ�ت ف اعــات، مــن خــالل اللــ�ت ف ي الحــد والتصــدي للعنــف الجنــسي أثنــاء ال�ف

الوطنيــة �ف
ف الحكومــة العراقيــة والأمــم المتحــدة. قــرار مجلــس الأمــن 2379 وتشــكيل اللجنــة الدوليــة للتحقيــق  بــ�ي

. ي رهــا�ب بجرائــم تنظيــم داعــش الإ

قرار مجلس الأمن حول تجديد ولية بعثة يونامي
http://www.iraqnr. 2016 ي 12 آذار

ي 16 أيلول 2015 ، مؤتمر حول إنشاء شبكة التعايش والسلم الأهىلي �ف
مؤتمر صناع الرأي العام �ف

com/Home/?page_id=46
حات شبكة النساء العراقيات بخصوص برنامج المصالحة الوطنية/ شباط 2016  مق�ت

(159)
(160)

(161)
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ب- الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325

ي 
ف منظمــات المجتمــع المــد�ف 1- وضعــت مســودة الخطــة الوطنيــة لتنفيــذ القــرار1325 بالتشــارك مــا بــ�ي

ــف  ــة والعن ي ف ــات التمي�ي يع ــل الت�ش ــا تعدي ــز، وأهمه ــن 6 ركائ ــت تتضم ــة. وكان ــة وبرلماني ــات حكومي وجه
ي نيســان 2014 

انيــة تقديريــة لمــدة 4 ســنوات. وعندمــا أقــرت الخطــة �ف ف ضــد المــرأة، كمــا وضعــت لهــا م�ي
كاء الذيــن وضعــوا  تــان المذكورتــان أعــاله، بــدون العــودة إل الــ�ش ف مــن قبــل الحكومــة رفعــت منهــا الرك�ي

مســودة الخطــة. ويمكــن القــول أن الخطــة قــد ولــدت ميتــة بعــدم وجــود تخصيــص مــالي لهــا. 

ــرار،  ــة بالق ــاركة، والتوعي ــة، والمش ــرار1325 )الحماي ي الق
ــواردة �ف ــواد ال ــة الم ــة الوطني ــت الخط 2- تضمن

نعــاش. كمــا أهملــت الخطــة الوطنيــة  ف أهملــت بقيــة الركائــز كالوقايــة والإ ي حــ�ي
وجلــب الدعــم والمــوارد( �ف

بقيــة القــرارات الملحقــة للقــرار: 1325 )2008( 1820و )2009( 1888و )2009( 1889و )2013( 2122.  
ولوحــظ أيضاعــدم وجــود برنامــج عمــل تنفيــذي للخطــة. 

ي نهاية أيار 2015، كاســتجابة 
ي صادقت عليهــا الحكومــة �ف

3- جــاءت خطــة الطــوارئ لتنفيــذ قــرار 1325، الــ�ت
�يعــة لحتياجــات النســاء بعــد اجتيــاح داعــش لمحافظــة نينــوى ومناطــق أخــرى مــن العــراق، وعــىل أثر 
وح الهائلــة وخاصــة مــن  ف ي النســاء الأيزيديــات والعنــف الجنــسي الــذي اســتخدم ضدهــن، وموجــة الــ�ف ســ�ب
ي المشــاركة والحمايــة فقــط كأولويــة وحاجــة مرحليــة �يعــة، 

�ت ف الأقليــات. ركــزت خطــة الطــوارئ عــىل ركــ�ي
ي الجرائــم ضــد  وأهملــت أيضــاً القــرارات الملحقــة بقــرار 1325، وبالأخــص تلــك المتعلقــة بمعاقبــة مرتكــ�ب

ي لهــا. 
نســانية وضــد النســاء، ولــم تحتــو الخطــة عــىل برنامــج عمــل وتحديــد ســقف زمــ�ف الإ

ــة والطــوارئ للنازحــات بالحــد الأد�ف مــن قبــل الحكومــة العراقيــة وحكومــة  غاث 4- قدمــت مســاعدات الإ
ــات العســكرية  ــع اســتمرار العملي ــة، وم ــوكالت الدولي ــات الأمــم المتحــدة وال ــتان ومنظم ــم كردس إقلي
ي منــه 

بــدأت المســاعدات والخدمــات الحكوميــة تتقلــص إل حــد كبــ�ي بســبب العجــز المــالي الــذي تعــا�ف
ي المؤسســات الحكوميــة المعنية. 

اء الفســاد �ف الحكومــة مــن جــراء انخفــاض عائــدات النفــط، وكذلــك اســت�ش
. ف كمــا أن المســاعدات الدوليــة ل تســد احتياجــات الأعــداد الهائلــة مــن النازحــ�ي

5- بالنســبة للضحايــا مــن النســاء والفتيــات لــم تتوفــر للغالبية العظمــى احتياجاتهــن الخاصــة، والخدمات 
ــة الالزمــة، ول تتناســب مــع ضخامــة العــدد  ــة أيضــا شــحيحة، مــن حيــث العــالج وتوفــر الأدوي الصحي
شــارة إل إعــالن  ــن الإ ــد م ــا. ولب ي تعرضــن له

ــ�ت ــات النفســية ال ــات والصدم صاب ــة والإ والحــالت المرضي
ي شــهر حزيــران 2016 بشــمول 1226 ســيدة أيزيديــة مــن الناجيــات 

وزارة العمــل والشــؤون الجتماعيــة �ف
ــة الجتماعيــة، وإصــدار البطاقــات الذكيــة لهــن)162(، وأن إجــراءات الشــمول  عان نامــج الإ مــن داعــش ب�ب
ي الــوزارة 

، ودائــرة رعايــة النســاء �ف ي
تمــت بعــد إجــراء زيــارات ميدانيــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــد�ف

عانــة الشــهرية  وح وأماكــن إيوائهــن. علمــا بــأن الإ ف نســان إل مخيمــات الــ�ف المذكــورة، ومفوضيــة حقــوق الإ
نامــج ل تتجــاوز 120 دولرا للمــرأة الواحــدة.  ضمــن هــذا ال�ب

(162) موقع وزارة العمل والشؤون الجتماعية – تاريخ الإضافة 2016/6/9
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ي 
ي المتــأزم وقلــة المــوارد ومصــادر الدعــم، عملــت منظمــات المجتمــع المد�ف

6- بالرغــم مــن الوضــع الأمــ�ف
ي مجــالت 

ي إطــار خطــة الطــوارئ للقــرار 1325، �ف
ف �ف عــىل توفــ�ي بعــض الحتياجــات الأساســية للنازحــ�ي

ــع،  ــة والمن ، الوقاي ــسي ــف الجن ــف الأ�ي والعن ــا العن ، رصــد ومتابعــة لحــالت ضحاي ي
ــو�ف الدعــم القان

ــة  ــات الصحي ــم الخدم ــة إل تقدي ــ�ي فــرص العمــل. إضاف ي والقتصــادي وتوف
ف المهــ�ف ــم والتمكــ�ي التعلي

نســانية )طعام،  )لقاحــات، فحــص دوري، الطــوارئ، وتوفــ�ي العــالج( والعمــل عــىل توفــ�ي المســاعدات الإ
رهــاب والتطــرف وبنــاء  ي مكافحــة الإ

مالبــس، فــرش وأغطيــة ومســتلزمات النظافــة( وتعزيــز دور النســاء �ف
الســلم الأهــىلي والمصالحــة والتماســك الجتماعــي.)163(

ــوع الجتماعــي،  ــم تتضمــن فقــرات مســتجيبة للن ــة لالأعــوام 2014-2017 ل ــة التحادي اني ف 7- كمــا أن الم�ي
اتيجية الوطنيــة  وهــذا يــؤ�ش إل وجــود معوقــات تواجــه تنفيــذ السياســات الخاصــة بالمــرأة، مثــل الســ�ت
اتيجية الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة، والخطــة الوطنيــة، ويؤكــد كذلك  لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، والســ�ت
أن قضايــا النســاء ليســت أولويــة حكوميــة)164(، بالرغــم مــن تعهــد رئيــس الــوزراء عنــد تشــكيل الحكومــة 
ح 2015-2018 بالعمــل  نامــج الحكومــي المقــ�ت اتيجية لل�ب ي أيلــول 2014 بوضــع الأولويــات الســ�ت

الجديــدة �ف
امــج  ي تبنتهــا الحكومــة ســابقا، بالرغــم مــن تنظيــم عــدد مــن ال�ب

اتيجيات القطاعيــة الــ�ت عــىل تنفيــذ الســ�ت
ــع  ــوزارات بالتعــاون والتنســيق م ــن ال ــي لعــدد م ــوع الجتماع ــة المســتجيبة للن اني ف ــة حــول الم�ي التدريبي

ي المحليــة والدوليــة .)165(
منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي لتنفيــذ القــرار 1325، بموجــب 
ي تحــت مســمى الفريــق الوطــ�ف

ي 27/ 12/ 2017 تشــكل فريــق وطــ�ف
8- �ف

ف العــام لمجلــس الــوزراء، وعضويــة 24 وزارة وهيئــة  ي رقــم 138 لســنة 2017، برئاســة الأمــ�ي
الأمــر الديــوا�ف

ومؤسســة غــ�ي مرتبطــة بــوزارة وبدرجــة وكيــل وزيــر، وانبثقــت لجنــة تنســيقية عليــا،  وســكرتارية لمتابعــة 
، كمــا لــم تتضــح المهــام وآليــات للقيــام بــأداء  ي

أعمــال الفريــق. بــدون مشــاركة منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي متابعــة تطبيــق قــرار مجلــس المــن 1325. 

دوره �ف

ية  ن ن التمي�ي طار الدستوري والقوان�ي الإ

أ- لجنة تعديل الدستور:

ــِر  ــم يج ــان ول لم ي 2007 لل�ب
ــا �ف ــت تقريره ي قدم

ــ�ت ــة 2005-2009، ال ــدورة النيابي ي ال
ــة �ف ــكلت اللجن تش

ــلت  ــة 2014-2010 فش ــة الالحق ــدورة النيابي ي ال
ــتور. و�ف ــه الدس ــص علي ــا ين ــب م ــا، حس ــت عليه التصوي

ي إكمــال تعديــالت 
ي التوافــق عــىل تفعيــل عمــل لجنــة تعديــل الدســتور، ولــم تنجــح �ف

الكتــل السياســية �ف
دســتورية ملزمــة بســبب تــأزم الخالفــات بينهــا. وبالتــالي ظلــت المــادة 41 مــن الدســتور بشــأن الأحــوال 

ــة 2014- 2018.  ــة الحالي ــدورة النيابي ي ال
ــدون حســم. واســتمر الحــال �ف ــة ب الشــخصية معلق

ي الخاصة بتنفيذ خطة الطوارئ لسنة 2015 شارك بإعداده
التقريرالموحد لغرفة عمليات منظمات المجتمع المد�ف

نسان،  ي لحقوق الإ  ) جمعية الأمل العراقية، منظمة نساء من أجل السالم، جمعية نساء بغداد، رابطة النساء العراقية، منظمة حمورا�ب
ومنظمة مدخل العراق الصحي(.

قرار تجديد بعثة يوناميفي العراق لسنة تموز 2017
CEDAW/C/IRQ/CO/4-6/Add.1 18 ،12 ف الختامية  تقرير حكومة العراق ال لجنة السيداو حول المالحظت�ي

May 2016       ص6

(163)

(164)
(165)

26



64

ب - قانون الأحوال الشخصية الجعفرية: 

وع قانــون الأحــوال الشــخصية الجعفريــة إل مجلــس  1- شــباط 2014، صادقــت الحكومــة عــىل تمريــر مــ�ش
ف منظمــات المجتمــع  ف أوســاط الــرأي العــام عمومــا، وبــ�ي ة بــ�ي النــواب لمناقشــته، ممــا أثــار ضجــة كبــ�ي
ي الأول مــن نيســان 

، أصــدرت الحكومــة قــرارا آخــر �ف ي والــدولي
ي خصوصــا. ونتيجــة الضغــط الوطــ�ف

المــد�ف
ي 30 

ــررة �ف ــات المق ــد النتخاب ــا بع ــه إل م ــر في ــل النظ ف بتأجي ــ�ي ــون، منوه وع القان ــ�ش ــحب م 2014 بس
نيســان 2014.

يــع القانــون المذكــور، مــع وجود  ف مجدديــن الدعــوة لت�ش ي ظــل اســتمرار ترصيحــات بعــض المســؤول�ي
 2- �ف

ممارســات قضائيــة تعطــل مــن تنفيــذ أحــكام قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 188 لســنة 1959؛ فقــد 
ي  2017/5/23 

وع قانــون لتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 188 لســنة 1959 �ف ح مــ�ش قــدم مقــ�ت
مــن قبــل لجنــة الأوقــاف واللجنــة القانونيــة، اســتنادا للمــادة 41 المعطلــة مــن الدســتور ، كونهــا ضمــن 
يــع أي قانون  ي لــم يبــت فيهــا حــ�ت الآن، ول يمكن ت�ش

المــواد  الخالفيــة المدرجــة للتعديــل منــذ 2006 الــ�ت
ف الــذي نصــت  ف المواطنــ�ي ي الصميــم مبــدأ المســاواة بــ�ي

ب �ف ح يــرصف بنــاء عــىل نصهــا. إن التعديــل المقــ�ت
ــات  ــم عــىل عالق ــي القائ ــة للنســيج الجتماع ــة الممزق ــن للطائفي ع ــن الدســتور، وي�ش ــادة 14 م ــه الم علي
ي نصــت عليهــا المــواد 19 و87 و88 

المصاهــرة الأ�يــة المختلطــة، ويهــدد وحــدة واســتقالل القضــاء الــ�ت
ي والشــيعي. 

ي الســ�ف
فتــا�أ ف العلمــي الإ مــن الدســتور مــن خــالل ربــط محكمــة الأحــوال الشــخصية بالمجلســ�ي

ي نصــت عليهــا المــادة 2لبنــد 
وع القانــون  يتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة الــ�ت إضافــة إل ذلــك فــإن مــ�ش

نســان. امــات العــراق الدوليــة بالمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإ ف )ب(، ويتناقــض مــع ال�ت

 : ي
ج-  تعديل القانون الجنا�أ

1- مــازال العمــل مســتمرا بقانــون العقوبــات رقــم 111 لســنة 1969 وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
اتيجية  رقــم 23 لســنة 1971، ولــم يحصــل أي تغيــ�ي فيهمــا حــ�ت الآن، بمــا ينســجم مــع توجهــات الســ�ت
ــاوية)166(،  ــة المس ــة القانوني ــة البيئ ي وتهيئ

ــا�أ ــون الجن ــل القان ورة تعدي ــرصف ــاء ب ــوض بالنس ــة للنه الوطني
ــه مــن  ف لمــا تتضمن ــ�ي ي القانون

ــل مــواد محــددة �ف ــة ســيداو رقــم 18 بإلغــاء أو تعدي ــة لجن وكذلــك توصي
ف وإجحــاف لكرامــة المــرأة.  تميــ�ي

ف، وظاهــرة انتحــار  ــ�ش ــم ال ــا يســمى جرائ ــا ملحوظــا فيم ف ارتفاع ــ�ي ف الماضيت ة الســنت�ي ــ�ت 2- وشــهدت ف
اعــات العشــائرية. ف تجــار بالنســاء، وظاهــرة »الفصليــة« – حيــث تكــون النســاء ثمنــا لتســوية ال�ف النســاء، والإ
)167(ومرتكبــو هــذه الجرائــم والممارســات ل تطالهــم يــد العدالــة، وإن حــدث ذلــك، فغالبــا مــا تكــون 

يعــات ل  ات لت�ش ف عــدة أشــهر وبضــع ســنوات. وتبقــى النســاء أســ�ي اوح بــ�ي الأحــكام خفيفــة للغايــة تــ�ت
نصــاف وســبل الوصــول للعدالــة.  م كرامتهــن ويفتقــدن إل الحمايــة والإ تحــ�ت

يعية وقانونية منا�ة للمرأة  ص59 اتيجية الوطنية للنهوض بالنساء – المحصلة الأول بيئة ت�ش الس�ت
ي النصف الأول من 2015

ي شمال البرصة �ف
ف �ف ت�ي ف عش�ي مثل 50 امرأة كانت ثمنا لتسوية نزاع ب�ي

)166(

)167(
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ي رقــم 40 لســنة 1951 الأم مــن الوليــة 
ي العــرا�ت

: حــرم القانــون المــد�ف ي
ي القانــون المــد�ن

هـــ - الوليــة �ن
ي المــادة 102 حيــث جــاء: )ولي الصغــ�ي أبــوه ثــم و�ي أبيــه ثــم جــده الصحيــح ثــم و�ي 

عــىل الصغــ�ي �ف
الجــد ثــم المحكمــة أو الــو�ي الــذي نصبتــه المحكمــة( ففــي هــذا النــص إنــكار واضــح لــدور الأم، وهــو 
ــة إذا  ــي الوصي ــون ه ــد تك ي ق

ــ�ت ــىل الأم، ال ــد ع ــال و�ي الأب وو�ي الج ــدم مث ــف يق ــز. إذ كي ــ�ي جائ غ
ي قانــون الأحــوال 

هــا )كمــا جــاء �ف ورة تقديــم الأم عــىل غ�ي وافقــت المحكمــة عــىل ذلــك، بينمــا نعتقــد بــرصف
الشــخصية الــذي منــح الوصايــة لــالأم( أو تــرك الأمــر للمحكمــة لتقديــر مصلحــة الطفــل. لبــد أيضــا مــن 
ــة  ــه أصلي ــا� ووليت ــا عــىل الق ــون ولي ــم القان ــ�ب الأب بحك ــذي اعت ــن ال ــة القا�ي ــون رعاي ــل قان تعدي
ــ�ي  ــة( ل ــم المحكم ــوه ث ي نصــت عــىل أن )ولي الصغــ�ي أب

ــ�ت ــادة )27( ال ــم الم ــق حك ــة)168( عــىل وف ذاتي
ي الوليــة والوصايــة. وهــذه المــادة تتعــارض بشــكل 

ام حقــوق النســاء والرجــال �ف ورة احــ�ت ينســجم مــع �ف
، كمــا أنهــا تتعــارض مــع المــادة         ف ــ�ي ي أقــرت المســاواة دون تمي

ــ�ت واضــح مــع المــادة 14 مــن الدســتور ال
2 / ب و،ج، والمــادة 16/ ومــن اتفاقيــة ســيداو.

التوصيات 

1- العمل عىل تحديث الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة 
وتوف�ي الموارد الالزمة لها.

ك بخصوص جرائم العنف  2- وضع خطة عمل وتخصيص الموارد الالزمة لها؛ لتنفيذ بنود البيان المش�ت
اعات، واتخاذ التداب�ي الالزمة لبناء نظام إحالة يعزز من قدرة وصول الضحايا  ف الجنسي المرتكبة أثناء ال�ف

والناجيات إل الخدمات الطبية والنفسية والجتماعية والمالية المناسبة لهن، وإنشاء البيوت المنة، 
ي العودة 

ي وإعادة التأهيل، وإتاحة فرص التعليم، ومساعدتهن �ف
وتقديم خدمات المشورة والدعم القانو�ف

إل مناطقهن بشكل آمن. 

ي وضع 
ي والنساء، �ف

اك منظمات المجتمع المد�ف ف المجتمعات المحلية، وإ�ش 3- دعم جهود المصالحة ب�ي
رهاب  ، ومكافحة الإ اتيجيات الوطنية لتحقيق التماسك الجتماعي والسلم الأهىلي السياسات والس�ت

والتطرف.

يع قانون مكافحة العنف الأ�ي. ي ت�ش
4- الإ�اع �ف

اتيجيات  ف النساء بصالحيات وموارد لزمة  لمتابعة تنفيذ السياسيات والس�ت 5- تشكيل الهيئة الوطنية لتمك�ي
ي صادقت عليها الحكومة العراقية.  

الوطنية ال�ت

ي تصدر بناء 
ي ترتكب ضد النساء، ومعاقبة مرتكبيها من قرارات العفو الحكومية ال�ت

6- إبعاد الجرائم ال�ت
ر للضحايا من النساء وإعادة  عىل توافقات سياسية ضمن برنامج المصالحة الوطنية، والعمل عىل ج�ب الرصف

تأهيلهن.

ية انسجاما مع  ف 7- تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بما يضمن إلغاء أو تعديل المواد التمي�ي
ي التوصية 18 منها. 

توصيات لجنة سيداو ، خاصة ما ورد �ف

 http://www.iraqja.iq/view.2915(168)
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طار العام: الإ

ــم  ــة، وت ــري الأمازيغي ــعب الجزائ ــول الش ــىل أص ــة ع ــلطة الحاكم ــك الس ي ذل
ــا �ف ــون بم ــع الجزائري  يجم

اف باللغــة الأمازيغيــة  اف بذلــك دســتوريا بعــد نضــالت الأمازيــغ منــذ الســتقالل، فقــد تــم العــ�ت العــ�ت
ي الدســتور الجديــد لســنة 2016، وتــم 

ي التعديــل الدســتوري لعــام 2008، وكلغــة رســمية �ف
كلغــة وطنيــة �ف

النــص عــىل مبــادئ الهويــة الوطنيــة )أمازيغيــة عروبــة وإســالم(، وتعتــ�ب هــذه المبــادئ التمثيــل الحقيقــي 
ي 

كيبــة المجتمــع الجزائــري، وهــي تركيبــة مجتمعيــة مبنيــة عــىل اختــالط العــراق الموجــودة �ف والرســمي ل�ت
ــذ قــرون..  اوج من ف ــ�ت ــش وال ــا بالتعاي ــن اتصف ي والأمازيغــي، الذي ف العــر�ب المجتمــع وعــىل الخــص العرقــ�ي
ــة، كمــا ل ينفــي  ــ�ي مــن المناطــق الجزائري ي كث

ــة �ف ــة أصيل هــذا التصنيــف ل ينفــي وجــود ثقافــة أمازيغي
هيمنــة الثقافــة العربيــة الســالمية عــىل غالبيــة الشــعب الجزائــري، إل جانــب ثقافــة فرنســية هيمنــت عــىل 
ــان الحتــالل الفرنــسي ومــا زالــت، وهنــاك أقليــة بســيطة إفريقيــة منــذ الزمــن القديــم أيضــا  ــر إب الجزائ
ف  ــ�ي هــا مــن الجزائري ــل غ�ي ــا، وأصبحــت مث ــا وديني ــا وثقافي ــري لغوي ي المجتمــع الجزائ

ــا انصهــرت �ف ولكنه
كيــة أو الأندلســية. أمــا دينيــا فتوجــد أقليــة بســيطة مســيحية ويهوديــة تمــارس  ذوي الأصــول الغربيــة أو ال�ت
. والدســتور الجزائــري لســنة 2016 قــد نــص  ي

اب الوطــ�ف طقوســها ولهــا كنائســها وقبورهــا عــىل مســتوى الــ�ت
عــىل حريــة العتقــاد وحريــة الممارســات الدينيــة، كمــا أن الدســتور الجزائــري المؤســس للدولــة الجزائريــة 
ف سواســية أمــام  ف » كل المواطنــ�ي ف كل الجزائريــ�ي ي المــادة 32 عــىل المســاواة بــ�ي

لســنة 1963 كان قــد نــص �ف
ف يعــود ســببه إل المولــد، أو العــرق، أو الِجنــس أو الــّرأي، أو أّي  القانــون ول يمكــن أن يتــذرع بــأي تميــ�ي
ّ أو اجتماعــّي«.، لكنهــا غالبــا مــا تخضــع لضغوطــات مجتمعيــة وحــ�ت مــن  ط أو ظــرف آخــر، شــخ�ي �ش

ي هــذا المجــال.                
طــرف الســلطة تحــد مــن حريــة الممارســة  �ف

ان القوى السياسي ن م�ي
ي إنشــاء 

ي المــادة 42 عــىل:” الحــق �ف
ــاح الفضــاء الســياسي بمقتــ�ف دســتور 1989 الــذي نــص �ف مــع انفت

ــع  ــات أو الطاب ب الحري ــرصف ــق ل ــذا الح ــذرع به ــن الت ــون”. ل يمك ــه ومضم ف ب ــ�ت ــية مع ــزاب السياس الأح
الديموقراطــي والجمهــوري للدولــة، والقيــم والمكونــات الأساســية للهويــة الوطنيــة، والوحــدة الوطنيــة، 
ي وســالمته، واســتقالل البــالد، وســيادة الشــعب، الطابــع الديمقراطــي والجمهــوري 

اب الوطــ�ف وأمــن الــ�ت
ــسي  ي أو جن

ــر�ت ــوي أو ع ي أو لغ
ــ�ف ــاس دي ــىل أس ــية ع ــزاب   السياس ــيس الأح ــوز تأس ــا ل يج ــة، كم للدول

ــح أو  ــة للمصال ــن أشــكال التبعي ــر عــىل الأحــزاب   السياســية كل شــكل م ــا يُحَظ ي أو جهــوي، كم
أو مهــ�ف

كــراه مهمــا كانــت  الجهــات الأجنبيــة، كمــا ل يجــوز أن يلجــأ أي حــزب ســياسي إل اســتعمال العنــف أو الإ
ــا أو شــكلهما.  طبيعتهم

ي بدايتهــا 90 حزبــا، ثــم اختــرصت بعــد انتخابــات 
ســمحت هــذه المــادة باعتمــاد قاعــدة أحــزاب فاقــت �ف

ي 39 حزبــا، أضيــف لهــا بعــد إصالحــات 2012 مــا يفــوق 24 حزبــا، مــن بينهم أربع نســاء مؤسســات 
1991 �ف

ــة للوصــول إل  ــة كقاعــدة أصــوات انتخابي ي المائ
ط توفــر نســبة 4 �ف و رئيســات لأحزابهــن، لكــن فــرض �ش

لمــان قلــص مــن عــدد الأحــزاب الفاعلــة عــىل الميــدان.   ال�ب
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ي وجهــوي، 
ة التســعينات بتشــكيل أحــزاب عــىل أســاس ديــ�ف ي فــ�ت

وخالفــا للمــادة 42 الدســتورية، ســمح �ف
ســالمي الــذي صعــد نجمــه بعــد أحــداث  نقــاذ، الحــزب الســلفي الإ ســالمية لالإ وهكــذا حققــت الجبهــة الإ
ي 

ا �ف ي 6 أكتوبــر عــام 1988، انتصــارا كبــ�ي
الحــراك الجتماعــي للمجتمــع الجزائــري المطالــب بالإصالحــات �ف

لمانيــة  ي النتخابــات ال�ب
النتخابــات المحليــة لســنة 1990 بـــ 4.3 مليــون صــوت، و3.260 مليــون صــوت �ف

ــش  ــة الجي ــم هيمن ــاذ، ث نق ســالمية لالإ ــة الإ ــات، وحظــر الجبه ــق النتخاب ــن بعــد تعلي لعــام 1991. ولك
ي اليــوم التــالي لنتهــاء العمليــة 

. �ف ي ة بعــد توقيــف المســار النتخــا�ب عــىل عمليــة النتقــال الســياسي مبــا�ش
ي 

ي وحــ�ت الــدولي مــع الحركــة، ووقــع المحظــور المتمثــل �ف النتخابيــة، عــزز مــن عمليــة التعاطــف الشــع�ب
نقــاذ، مــع  ي كانــت مختفيــة تحــت جنــاح الجبهــة الســالمية لالإ

بــروز الجماعــات الجهاديــة المختلفــة الــ�ت
« للســلطة الحاكمــة.                    ي

المالحــظ أن التصويــت إل الجبهــة الســالمية آنــذاك كان تصويتــا »إقصــا�أ

ــاب  ــنوات الره ــل س ي ظ
ــري، و�ف ــش الجزائ ــلحة والجي ــات المس ف الجماع ــ�ي ــف ب ــن العن ــنوات م ــد س بع

فت بمقاومــة شــعبية وأمنيــة تشــتت الجماعــات الرهابيــة  ي تمــ�ي
، الــ�ت ف ف المســالم�ي والعنــف ضــد المواطنــ�ي

ي 16 نوفمــ�ب 1995، 
ــة �ف ــس للجمهوري ــة بانتخــاب رئي ــة النتخابي ــا، ورغــم العــودة للعملي ــا وإقليمي وطني

ســالم هــو  ف دعــاة )الإ المدعمــة بانتخابــات برلمانيــة عــام 1997، ورغــم انضمــام جــزء كبــ�ي مــن الســالمي�ي
ســالمية تنهــج منهــج المعارضــة لكنها انتقلــت إل طروحــات ما أصبح  الحــل( إليهــا، فقــد بقيــت التيــارات الإ
ف بعــد فشــل الــرصاع الدمــوي  يســمى بـــ )منهــج الســالمي الواقعــي(، قناعــة لجــأ إليهــا بعــض الســالمي�ي
ــات  ــم بعــد النتخاب ، ث ي الســيطرة عــىل المســار الســياسي

ي الســتيالء عــىل الســلطة، ونجــاح الجيــش �ف
�ف

ي 
ســالمي نفســه بمــا ســماه بـــ »الحــّل الممكــن«، وتســهيل الندمــاج  �ف الرئاســية لعــام 1999 أقنــع التيــار الإ

ف زروال(  ي بــادر بهــا رئيــس الجمهوريــة ) الأمــ�ي
ف الــ�ت العمليــة السياســية خاصــة بعــد المصالحــات والقوانــ�ي

ثــم تولهــا بعــد ذلــك كل الرؤســاء الذيــن خلفــوه إل اليــوم.        

ــا التوجــه الســلفي،  ــب عليه ــة شــعبية يغل ــ�ب حرك ــاذ، كأك نق ســالمية لالإ ــة الإ ــار نجــاح الجبه ــا اعتب  يمكنن
ــإن  ــا، ف ــك، وحــ�ت بعــد حله ــع، ولذل ي المجتم

ــا �ف ــا ديني ــ�ش تطرف ــرا والأك ــ�ش فق ــح الأك ائ لســتيعابها لل�ش
، ومــا زالــت حــ�ت اليــوم أكــ�ش  ي ســالمية المتواجــدة اليــوم قــد اســتفادت مــن وعائهــا النتخــا�ب الأحــزاب   الإ
تمثيــال لبعــض القطاعــات المحافظــة مــن النخــب الفكريــة. ولكــن تشــتتها عــىل خمــس أحــزاب اســالمية 
ي رغــم تحالفاتهــا الضمنيــة  ي وعائهــا النتخــا�ب

ا �ف كــرس تبايناتهــا الفكريــة والسياســية، وشــكل تراجعــا كبــ�ي
ي 

ف )حمــس( أي حركــة مجتمــع الســلم ســابقا. رغــم ترتيبهــا الأولي �ف والجزئيــة، فحركــة الخــوان المســلم�ي
ف  لمانيــة لعــام 2017، لــم تحــرز أكــ�ش مــن 800 ألــف صوتــا، بخمســ�ي ي النتخابــات ال�ب

التيــار الســالمي �ف
ســالمية الأخــرى عــىل 33 مقعــدا. ف حصلــت التيــارات الإ ي حــ�ي

ف 462 مقعــدا، �ف مقعــدا مــن بــ�ي

ف انكفــأ التيــار اليســاري الــذي كان يطلــق عــىل نفســه التيــار الديموقراطــي بعــد الهزيمــة النتخابيــة  ي حــ�ي
 �ف

ي عامــي 1990 و 1991، وهكــذا تــوزع هــذا التيــار مــع التيــار القومــي عىل 
ي �ف

ى لجبهــة التحريــر الوطــ�ف الكــ�ب
ي الســبعينيات، 

عــدة أحــزاب، وبابتعــاد هــذه التنظيمــات عــن نمــوذج الدولــة الشــعبوية الــذي كان ســائدا �ف
ي النتخابــات الرئاســية 

ايــد، بــرز بشــكل واضــح �ف ف الي بشــكل م�ت تطــورت مالمــح كثــ�ي منهــم نحــو توجــه ليــ�ب
ي الديمقراطــي المشــكل حديثــا، وهــو حــزب 

ي فــاز فيهــا الحــزب الوطــ�ف
لعــام 1997، هــذه النتخابــات الــ�ت

ف  ف وفئــات مهمــة مــن المنفصلــ�ي رهــاب والنقابيــ�ي ف لالإ دارة والمقاومــ�ي قومــي أغلبيــة أعضائــه مــن قدمــاء الإ
ي وكــذا عــن بعــض التيــارات اليســارية.                                        

عــن جبهــة التحريــر الوطــ�ف
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ي غالــب الأحيــان 
ف وإن حســم �ف ف هذيــن الحزبــ�ي  منــذ تلــك النتخابــات إل اليــوم والتنافــس عــىل أشــده بــ�ي

ــولي  ــن ت ــا م ــا يحرمه ــب أيض ي الغال
ــه كان �ف . ولكن ي

ــ�ف ــر الوط ــة التحري ي لجبه ــا�ب ــوق النتخ ــال التف ي مج
و�ف

ــذي هــو  ــة ال ــا مــن إرادة رئيــس الجمهوري ــت تعطــى للحــزب المنافــس انطالق ي كان
ــ�ت ــة ال رئاســة الحكوم

، رغــم النــص الدســتوري الــذي يعطــي لالأغلبيــة الحــق  ي
ي لحــزب جبهــة التحريــر الوطــ�ف

�ف الرئيــس الــ�ش
ي الدســتور الجزائــري تعطــي صالحيــات للرئيــس 

ف رئيــس الحكومــة، إل أن قــوة النظــام الرئــاسي �ف ي تعيــ�ي
�ف

ي الســلطة السياســية، وهــو مــا مكــن بعــث تحالــف 
ــات �ف ــار رئيــس الحكومــة مــن أجــل خلــق توازن لختي

ــل  ــة وإســالمية( مث ف وأحــزاب )علماني ــ�ي ــن الحزب ــن هذي ــس م ــج الرئي ــع عــن برنام ــاسي متناقــض، يداف رئ
ف والنهضــة، والحركــة الشــعبية .    ســالمي�ي حمــس عــن الإ

تيــب  ت الخريطــة النتخابيــة والسياســية نوعــا مــا، ولكنهــا أبقــت عــىل ال�ت ي انتخابــات عــام 2017، تغــ�ي
�ف

ي الديمقراطــي بـــ 100 مقعــد، وصعــود نجــم حــزب شــاب 
الســابق رغــم تقــدم حــزب التجمــع الوطــ�ف

 ، ي
ي المتفــرع عــن حــزب جبهــة التحريــر الوطــ�ف

ي ) جبهــة المســتقبل( الــذي يعــرف بانتمائــه الوطــ�ف
ممثــل �ف

ي حــزب حمــس كأول 
ف الممثــل �ف ف بقــي تنظيــم الإخــوان المســلم�ي ي حــ�ي

ي حصــل عــىل المرتبــة الثالثــة، �ف
الــ�ت

ي المرتبــة الرابعــة.                                                                
حــزب اســالمي �ف

اف  ، والعــ�ت ف ف الجنســ�ي ــ�ي ــب المســاواة ب ي الأســاس عــىل مطل
ي قامــت �ف

ــ�ت ــة ، ال ــا الأحــزاب الديمقراطي أم
ي 

ــة و�ف ــر العاصم ــة الجزائ ي منطق
ــسي �ف ــكل رئي ــا بش ــكلت قاعدته ي ش

ــ�ت ــة، وال ــة الأمازيغي ــة الثقافي بالهوي
ي  ي تعــرف  بمنطقــة )القبائــل( فقــد تراجــع وعاؤهــا النتخــا�ب

المناطــق الناطقــة أكــ�ش باللغــة الأمازيغيــة والــ�ت
وتســ�ي الــذي أسســته ســيدة لويــزة حنــون ومــا زالــت  هــي أيضــا. كمــا شــهد )حــزب العمــال( ذو التوجــه ال�ت

           . ي ي ضمــان وعائــه النتخــا�ب
ي و�ف ه الشــع�ب ي تأثــ�ي

ا �ف ترأســه منــذ عــام 1990، تراجًعــا كبــ�ي

النتخابات الجزائرية  والتصويت المسؤول..؟

، والــذي أصبــح  ي ي توزيــع للوعــاء النتخــا�ب
ي الجزائــر ومــا تبعــه مــن تدهــور �ف

ي �ف مســألة العــزوف النتخــا�ب
ظاهــرة إقليميــة إن لــم نقــل عالميــة، تتحكــم فيــه كثــ�ي مــن العنــا�، وهــي:        

ــا  ــا تبعه ــة أمــل وتضــارب مواقــف بعــد م ، أفــرزت خيب ــاح الســياسي - نشــوة الســنوات الأول مــن النفت
ي 

يــة الســوداء، وهــو مــا أدى �ف مــن أحــداث دمويــة وتوقــف للحيــاة مــدى ســنوات، وهــو مــا يســمى بالع�ش
ة إل امتنــاع كثــ�ي مــن النــاس عــن التصويــت لعــدم الرضــا عــن كل الأطــراف، وتصويــت عــدد  أحيــان كثــ�ي

كبــ�ي آخــر مــن أجــل التصويــت لالســتقرار.                

ــق  ــوي انطل ــن �اع دم ــري م ــع الجزائ ــىل المجتم ــه ع ــا جرت ــعينات، وم ة التس ــ�ت ــودة ف ــن ع ــوف م - الخ
ســالمية، لكــن ضحايــاه بالدرجــة الول الفئــات الشــعبية بمختلــف توجهاتهــا  ف الســلطة والجماعــات الإ بــ�ي

ــة.                                                                                          ــة ومســتوياتها الجتماعي الفكري

ي كل الختيــارات النتخابيــة 
قليميــة، وبــروز التيــارات الراديكاليــة �ف - تأثــ�ي الأحــداث السياســية الدمويــة الإ

ي كل مرحلــة انتخابيــة.           
ا ســلبيا لــدى المنتخــب/ة الجزائــري/ة �ف ســابقا أوجــد تأثــ�ي

ــا عــىل  ــدم قدرته ــدى الأحــزاب السياســية وع ــد ل اي ف ــة الم�ت ي ضــد الســلطة الحاكم
ــ�ف - الخطــاب التحري

ي حمالتهــا النتخابيــة يعيــد الثقــة للمواطــن/ة، شــوه ســمعتها السياســية 
ي �ف

تقديــم بديــل اقتصــادي عقــال�ف
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،  والــذي  ي الأخــ�ي ي أعطاهــا القانــون النتخــا�ب
، رغــم التســهيالت الجديــدة الــ�ت ي وأفقدهــا وعاءهــا النتخــا�ب

ي 
ي المائــة مــن تطبيــق المــادة القانونيــة الــ�ت

ي فــوق 4 �ف ي حصلــت عــىل وعــاء انتخــا�ب
يعفــي كل الأحــزاب الــ�ت

 . ف ف أو المنتخبــ�ي تفــرض عليــه عــددا معينــا مــن توقيعــات المواطنــ�ي

قليميــة، جعلــت الدولــة  هــا مــن الــدول الإ ي تمــر بهــا الجزائــر مثــل غ�ي
وليــة( الــ�ت  - الأزمــة القتصاديــة ) الب�ت

ي أحيــان أخــرى، وهــو الأمــر الــذي ولــد عــدم الرضــا 
تنتهــج سياســات اقتصاديــة غــ�ي متوازنــة، ومختلــة �ف

ي 
ي نمــو المطالــب النقابيــة والجتماعيــة �ف

/ات الشــباب، وتمثــل ذلــك بالخصــوص �ف ف عنــد غالبيــة المنتخبــ�ي
ي القطاعــات الســيادية منهــا.   

كل القطاعــات القتصاديــة وحــ�ت �ف

ي تســي�ي الدولــة ضمــن الســلطة نفســها، ســواء كانــت أحزابــا أو هيئــات 
 - جمــود عمليــة التغيــ�ي الســياسي �ف

سياســية فاعلــة .                                     

ــة  ــن الهيئ ــا، يجعــل م ــة مراحله ي كاف
ــات �ف اف عــىل النتخاب �ش ــالإ ــة ل ــة منتخب ــدم وجــود هيئ ــا أن ع - كم

ة مــن القضــاة  ي بهــا نســبة كبــ�ي
الحاليــة، وهــي هيئــة »مســتقلة« معينــة مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة، والــ�ت

ي 
دارة الممثلــة �ف ف الدولــة والأحــزاب، باعتبارهــا تعكــس توجهــات الإ ي محــل تجــاذب بــ�ي

والمجتمــع المــد�ف
ف  ي حــ�ي

، �ف ي وزارة الداخليــة، وهــو مــا يعلــق عليــه المحللــون/ات السياســيون/ات أســباب العــزوف النتخــا�ب
ي النتخابــات.         

ويــر �ف ف هــا المعارضــة هيئــة غــ�ي محايــدة ل تســتطيع مقاومــة الغــش وال�ت تعت�ب

حريات تحت الرقابة:

ي الجزائــر حقيقيــة وهــي موجــودة 
عالميــة �ف ي تمثــل التعدديــة السياســية والإ

- المواقــف والأفــكار الحــرة الــ�ت
ي الميــدان، وممثلــة عــىل مســتوى أكــ�ش مــن 90 حزبــا و 100جريــدة يوميــة مســتقلة وأكــ�ش مــن 30 قنــاة 

�ف
ــة  ــات الدول ــت كل قطاع ــة تناول ــية مطلق ــة وسياس ــة اعالمي ــا بحري ــا وعنه ــ�ب فيه ــة، يع ــة خاص تلفزيوني
قليميــة،  ي كثــ�ي مــن الــدول الإ

ومارســت نقدهــا بقــوة حــ�ت عــىل المؤسســة الرئاســية ورئيســها، ل تتوفــر �ف
ي تســتمد قوتهــا مــن 

ي ذلــك عــدم وجــود عقبــات قانونيــة أمــام تلــك الحريــات الحقيقيــة الــ�ت
دون أن يعــ�ف

ــة  ــة أو نقاب ــن جمعي ــاط إنشــاء حــزب، أو تكوي ــا إحب ــم أحيان ــد يت ــا. فق ــا يومي النضــال المتطــور لممثليه
داريــة، وبــإدارة �فــة تتجــاوز أحيانــا القانــون.                  لأســباب غــ�ي معقولــة، والــذي يرهــن بموافقــة الســلطات الإ

ي 
ي التجمــع والتظاهــر، وهــو منصــوص عليــه �ف

ي العالــم، هــو الحــق �ف
ات الديمقراطيــة  �ف ف - مــن أهــم ممــ�ي

ي العالــم، لكنــه 
هــا مــن الــدول الديمقراطيــة  �ف القانــون الجزائــري،  ولكنــه يرهــن بطلــب رخصــة مثــل غ�ي

ابــات النقابــات المكفولــة قانونــا ولكنهــا أحيانــا تواجــه  دارة، مثلــه مثــل ا�ف ي الجزائــر قــد ل توافــق عليــه الإ
�ف

ي قــد يلغيهــا... وهــذه الإجــراءات التعســفية لــم تمنــع حركيــة ممارســة التعبــ�ي 
عنــد التطبيــق بحكــم قضــا�أ

ــىل  ــل ع ــات أو تعم ــاط البلدي ــل نش ي تعطي
ــة �ف ــة، الممثل ــات الجتماعي ــة والحتجاج ــالت المطلبي والنض

ي العالــم، وهــو الأمــر الــذي جعــل 
ي كثــ�ي مــن الــدول الديمقراطيــة  �ف

إغــالق الطــرق الوطنيــة مثلمــا يقــع �ف
ره الســلطات بأســباب أمنيــة . ي تــ�ب

ي غــ�ي قانــو�ف
مــن وليــة الجزائــر العاصمــة تخضــع إل إجــراء خــاص ظــر�ف
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حقوق النساء )ودستورية المساواة(:

اكــة الفعليــة للنســاء منــذ 1830، الــذي جســد  حفــل التاريــخ الجزائــري المقــاوم لالســتعمار الفرنــسي بال�ش
ي كل ربــوع الوطــن، وعــىل رأســها البطلــة المجاهــدة لل 

ي نســاء المقاومــة الخالــدة �ف
بشــكل واضــح وقــوي �ف

ي منطقــة القبائــل، واســتمر هــذا النضــال بأشــكال مختلفــة إل تاريــخ انــدلع ثــورة التحريــر 
فاطمــة نســومر �ف

ي معادلــة روح 
ي والعســكري والســياسي حجــر الأســاس �ف

ي ســنة 1954 حيــث شــكل نضــال النســاء المــد�ف
�ف

بعــاد  ضافــة إل الســجن والتعذيــب والغتصــاب الفــردي والجماعــي والقتــل والإ المواطنــة الجزائريــة، فبالإ
ــال حيــث شــكلت نســبة المقاتــالت  ي الجب

ــال �ف ــات، نجدهــن تتصــدرن القت ــه النســاء الجزائري الــذي عانت
حــوالي 11000ألــف مقاتلــة وكثــ�ي مــن المســجونات والشــهيدات.                                  

ف منــذ اســتقاللها عــام 1962، ابتــداء مــن الدســتور التأســيسي لســنة  إن كل مــا ســنته الجزائــر مــن قوانــ�ي
ي قامــت عليهــا ثــورة التحريــر الجزائريــة 

1963، الــذي اعتمــد بالدرجــة الأول عــىل المبــادئ الأساســية الــ�ت
ــدور  فــت ب ي مجــدت واع�ت

ــ�ت ــادئ ال ــان مؤتمــر طرابلــس، تلــك المب ــم بي ، ث ــان أول نوفمــ�ب مــن خــالل بي
ي هــذه الثــورة، مبــادئ تــم التأكيــد عليهــا انطالقــا مــن التنصيــص عــىل مبــدأ المســاواة 

النســاء الفعــال �ف
، قبــل حــ�ت اتفاقيــة  مناهضــة كافة أشــكال  ي

، النوعــي والديــ�ف ي
ف الجنــسي العــر�ت ، ونبــذ التميــ�ي ف ف الجنســ�ي بــ�ي

ي 
العنــف ضــد المــرأة )الســيداو(.. وإمكانيــة اللجــوء إل القضــاء للدفــاع عــن أي إخــالل بهــذه المبــادئ الــ�ت

ــم  ج ــم ت�ت ــة ل ــادئ النبيل ــذه المب ــل ه ــط�ي مث ــن تس ــتور 1963،  لك ــن  دس ــادة 29( م ــا )الم ــص عليه تن
ي سياســة واضحــة لدمــج النســاء سياســياً إل مؤخــرا. 

ميدانيــا �ف

ــذ ســنة 6791 وضمــن إطــار الحــزب  ــالت الدســتورية من ي كل التعدي
ــادئ �ف ــد حوفــظ عــىل هــذه المب وق

ي كل التعديــالت لســنوات 1986، 1996 ، 2008، 2016، ويعتــ�ب تعديــل ســنة 2008، 
الواحــد، ثــم �ف

أول تعديــل ينــص عــىل ترقيــة المشــاركة السياســية  للنســاء بشــكل واضــح وقــوي، وقــد انعكســت هــذه 
ي 

، وخاصــة عــىل قانــو�ف ي
ف كالتوظيــف والصحــة والنظــام القضــا�أ المبــادئ الدســتورية، عــىل أغلــب القوانــ�ي

ي قانــون 
ف حــ�ت ســن 61 ســنة، ونــص �ف التعليــم والعمــل، فكانــت إلزاميــة التعليــم إجباريــة عــىل الجنســ�ي

ي الأجــور لنفــس الوظيفــة ولنفــس 
ي التشــغيل والمســاواة �ف

، �ف ف ف الجنســ�ي ف بــ�ي ــ�ي العمــل عــىل عــدم التمي
. ي والــدراسي

المســتوى المهــ�ف

ف  ــ�ي ــ�ي القوان ــد كب ــة وإل ح يعي ــه الت�ش ــة نصوص ي أغلبي
ــي �ف ي يماه

ــو�ف ــام قان ــر لنظ ي الجزائ
ــ�ف ــم تب ورغ

ــة. ــات الدولي ــن اتفاقي ــه م ــت علي ــا صادق ــىل م ــا ع يعاته ي ت�ش
ــا �ف ــية، واعتماده الفرنس

نســان والطفــل ومــا إل ذلك..  ف حقــوق الإ  فيمــا يخــص حقــوق المواطنــة للنســاء، وكثــ�ي ممــا يتعلــق بقوانــ�ي
يــع الــذي  ي ســنة 2005. حيــث كان الت�ش

ــا عــىل حالهمــا إل أن عــدل �ف ي الجنســية والأ�ة بقي
إل أن قانــو�ف

ســالمي، ممــا جعــل  يــع الإ ات المســتنبطة مــن الت�ش يخــص الأ�ة والأحــوال الشــخصية يعتمــد التفســ�ي
قيــة المجتمــع والنســاء بصفــة خاصــة، تخضــع لكثــ�ي مــن التناقضــات والنتكاســات...  ف ل�ت محــاولت التقنــ�ي

وقليــل مــن التوافــق .
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ــة  ــىل كاف ــاء ع ــة القض ــىل اتفاقي ــر ع ــة الجزائ ــم مصادق ــردد، فرغ ــل ت ــاء مح ــوق النس ــىل حق ــي ع لتبق
ي الأ�ة 

ف ضــد المــرأة »الســيداو« عــام 1996بتحفظــات، وقــد بــرر التحفــظ آنــذاك بقانــو�ف أشــكال التميــ�ي
والجنســية، لكــن الجزائــر قامــت بســحب التحفــظ الــذي ســّجلته خاصــة المــادة 2/9 مــن اتفاقيــة القضــاء 
ي منــح 

ف حقــوق الأم والأب �ف ــ�ي ف ضــد المــرأة )الســيداو( المتعلقــة بالمســاواة ب ــ�ي عــىل كافــة أشــكال التمي
ي عــام2008.                                                         

ــاء �ف ــة لالأبن الجنســية الجزائري

يعيــة، اتســمت بطابــع المســاواة باســتثناء قانــون الأ�ة الــذي كــرس دونيــة  ســانة الت�ش  إن كل هــذه ال�ت
النســاء وديمومــة اضطهادهــا عــىل الرغــم مــن تعديلــه ســنة 2005 بعــد نضــال طويــل للنســويات 

الجزائريــات. 

 يمكننا أن نعت�ب بأن دستور الجزائـــر المـعـــدل فـــي سنتـــي 2008 و 2016 ورغـــم مقاومتـــه الشديـــدة مـن 
ف والمحافظيـــن، قـــد تضمـــن مطالـــب النســـاء المناضـــالت، فتعديالتهمـــا بالإضافة إل ما جاء  ســالمي�ي الإ
ي صالــح النســاء الجزائريــات، حيــث نــص 

ي جــاءت �ف
ي الدســتور التأســيسي تشــكالن أهــم التعديــالت الــ�ت

�ف
ي 

تعديــل 2008 عــىل إدراج مبــدأ ترقيــة الممارســة السياســية للنســاء مــن خــالل المجالــس المنتخبــة والــ�ت
ــة  ــات المحلي شــح لالنتخاب ــم ال�ت ي قوائ

ــون عضــوي حــدد مشــاركة النســاء �ف ــع قان ي ة بت�ش ــا�ش دعمــت مب
يــع ينــص عــىل رفــض  ي المائــة، تبعــه تعديــل القانــون العضــوي لالنتخابــات بت�ش

والوطنيــة بنســبة 31 �ف
ــض  ــع يرف ي ــزاب بت�ش ــون الأح ــل قان ــم تعدي ــا ت ــبة، كم ــذه النس ــل ه ي ل تحم

ــ�ت ــة ال ــم النتخابي القوائ
ــون  ــج القان ــد أنت ــا( هــذه النســبة، وق ــا ومجلًس ــة )مكتًب ــه المنتخب خيــص لأي حــزب ل تتضمــن هيئات ال�ت
ــري بانتخــاب 641ســيدة،  ــان الجزائ لم ــخ ال�ب ي تاري

العضــوي للمشــاركة السياســية للنســاء أهــم نتيجــة �ف
ف الخاصــة بدمــج النســاء سياســياً رغــم نقائصــه.. وبذلــك فهــو يعتــ�ب أحــد أهــم القوانــ�ي

ي 
ــد �ف ــنة 2016، المجس ــ�ي لس ــتوري الأخ ــل الدس ــا التعدي ــة..؟ أم ــس المنتخب ــط المجال ــ�ف فق ــه يتب لكون

ــة 2016،  ــارس ســنـ ــق 6 مــ ــام 1437 المواف ــادى الأول عـ ي 26 جــمــ
ــؤرخ �ف ــم 16- 01 المـ ــون رق القان

ــول(.  ــاري المفع ــتوري الس ــديل الدس ــمن الــتــعـ المــتــضـ

ي 
ي الدســات�ي الســابقة، بــل أضــاف �ف

فإنــه لــم يكتــف بالتأكيــد عــىل مبــادئ المســاواة المنصــوص عليهــا �ف
قيــة المهنيــة والمؤسســاتية. والتأكيــد،  ي العمــل وال�ت

مــواده )32، 34، 35، 36( التنصيــص عــىل المناصفــة �ف
ــت  ــ�ت وإن كان داري، وح ــادي والإ ــي�ي القتص ــل والتس ــالي العم ي مج

ــة �ف ــدأ المناصف ــىل مب ــرة، ع ولأول م
ي الدســتور يبقــى ذو أهميــة 

تطبيقاتــه ســتخضع لحســاب الذهنيــات المجتمعيــة، إل أن التنصيــص عليــه �ف
ــس  ي نف

ــو �ف ــالت، وه ــذه المج ي ه
ــاواة �ف ــدم المس ف بع ــ�ت ــا يع ــتور هن ــاء، فالدس ــبة للنس ــة بالنس بالغ

ع لمحاربــة هــذا النــص..؟                                                       الوقــت مــن يــ�ش

، لــم  ف ف الجنســ�ي ي الحقــوق والواجبــات بــ�ي
ي الجزائــر دســتوريا لمبــادئ التســاوي �ف

 المالحــظ هــو أن تبــ�ف
قيــة المــرأة المــادة  ف ل�ت ف والمعارضــ�ي يعيــة إل مؤخــرا، لســتغالل كل المتحفظــ�ي تها الت�ش ي مســ�ي

يتجســد �ف
ي غذتهــا النظريــة المجتمعية 

ســالم ديــن الدولــة«، وهــي الأرضية الــ�ت ي تقــول: »الإ
الثانيــة مــن الدســتور الــ�ت

وع   ي مســت مــ�ش
ــ�ت ــك النقاشــات ال ف ســنوات 1970/ 1980، خاصــة تل ــ�ي ــرزت ب ي ب

ــ�ت ــرأة، وال ــة للم الدوني
قانــون الأ�ة، وقانــون الجنســية، وضعيــة اســتمرت إل تعديــل 2005، لكــن تجاذباتهــا مــا زالــت مســتمرة 

حــ�ت الآن.   
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  إن تجريــم العنــف وحمايــة النســاء فيمــا بعــد، الــذي ناضلــت مــن أجلــه الحركــة النســوية، كان محــل 
جــدال ونقــاش حــاد، خاصــة مــع تبلــور مطالــب النســاء بإصــدار قانــون إطــار يجــرم كل أنــواع العنــف 
ــادة  ــل الم ــر بتعدي ــات وأثم ــن نضــالت النســاء النقابي ــوادره م ــت ب ــذي انطلق المســلط عــىل النســاء.. ال
ي وزارة 

ي أماكــن العمــل. وبتبــ�ف
ي تجــرم التحــرش الجنــسي �ف

341مكــرر مــن قانــون العقوبــات ســنة 2004، الــ�ت
اتيجية وطنيــة لمحاربــة العنــف شــاركت فيهــا الجمعيــات النســوية تــم كــ�  الأ�ة وقضايــا المــرأة اســ�ت

التابــوت الجتماعــي حــول العنــف ضــد المــرأة.                                                    

ــم  ــار« لتجري ــون إط وع قان ــ�ش ح »م ــ�ت ــرح مق ــم ط ــوية ت ــات النس ــن الجمعي ــة م ــن مجموع ــادرة م وبمب
، المــر الــذي جعــل الحكومــة  ف لمانيــ�ي لمانيــات وال�ب العنــف ضــد النســاء، الــذي تبنتــه مجموعــة مــن ال�ب
ــة ســاحقة ســنة 2015.                                 ــا وبأغلبي ــه برلماني ــات تمــت المصادقــة علي ــون العقوب وعــا يعــدل قان تقــدم م�ش

يعية 2022-2017 ي النتخابات الت�ش
المشاركة السياسية للنساء �ن

يعيــة هــي عمليــة ديمقراطيــة تعتمــد عــىل المشــاركة الشــعبية الفاعلــة بهــا عــ�ب قيــام  النتخابــات الت�ش
شــيح عــام  ف عنهــم. وقــد ســمح للنســاء الجزائريــات بحــق التصويــت وال�ت الشــعب باختيــار ممثلــ�ي

ي العــام 1964.
لمــان �ف ي دخــول ال�ب

1962ونجحــت �ف

ي أي دولــة عــ�ب 
ي يقــاس بهــا فاعليــة النظــم السياســية �ف

وتعــد تلــك النتخابــات مــن أهــم المقاييــس الــ�ت
ف أفــراد المجتمع ككل، وبالتحديد نســب مشــاركة النســاء؛  ي الحقــوق والواجبــات بــ�ي

قيــاس مــدى المســاواة �ف
ي 

/ات �ف ف وري لكتمــال تمتعهــا بالمواطنــة ومراعــاة حريتهــا العامــة. ويتــم تســجيل المرشــح�ي فهــي أمــر �ف
وط  القوائــم النتخابيــة بالنتخابــات بشــكل إجبــاري بالنســبة لــكل مواطــن ومواطنــة تتوافــر فيهمــا الــ�ش

المطلوبــة قانونيــا.

ــ�ب  ف ع ــ�ي ــح/ة موزع ــام 2017، 12591 مرش ــة لع يعي ــات الت�ش /ات لالنتخاب ف ــح�ي ش ــدد الم�ت ــغ ع ــث بل حي
1088 قائمــة منهــا 797 لـــ 63 حــزب و163 قائمــة حــرة و128 قائمــة لـــ 3 تحالفــات. تمكنــت النســاء خاللهــا 
ي 

ي إشــارة إل انخفــاض عــدد النســاء المشــاركات �ف
لمــان الجديــد. �ف ي ال�ب

مــن الحصــول عــىل 121 مقعــدا �ف
لمــان الســابق وجــود 146 ســيدة مــن أصــل  لمــان2012، حيــث شــهد ال�ب لمــان بـــ 19 مقعــدا مقارنــة ب�ب ال�ب

462 نائبــا برلمانيــا.

النساء والأحزاب السياسية:
ــىل  ــد للنســاء ع ــن المقاع ــبة م ــىل نس ــو2017، ع ة ماي ــة الأخــ�ي يعي ــات الت�ش ي النتخاب

ــا �ف ــل 14 حزب حص
. ــالي النحــو الت

( تمكنــت النســاء مــن الحصــول عــىل 50 مقعــدا، وهــو الحــزب الحاكــم والأكــ�ب  ي
- )جبهــة التحريــر الوطــ�ف

داخــل الجزائــر، يرأســه الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة، ويتــول أمانتــه العامــة جمــال ولــد عبــاس، وهــو 
اكي بــدأ نشــاطه قبــل 1 نوفمــ�ب 1954، حيــث كان هــذا تاريــخ انــدلع الثــورة الجزائريــة  حــزب ســياسي اشــ�ت
ي الجزائــر منذ اســتقاللها 

ي الحــزب الوحيــد الحاكــم �ف
ومنــذ تلــك اللحظــة ظــل حــزب جبهــة التحريــر الوطــ�ف

حــ�ت إعــالن التعدديــة السياســية عــام 1989.
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يــك  ي الديمقراطــي( نســبة النســاء الحاصلــة عــىل مقاعــد فيــه 23 ســيدة، وهــو حــزب �ش
-)التجمــع الوطــ�ف

ي 
ــالد. نشــأ �ف ي الب

ــة �ف ــ�ب القــوة السياســية الثاني ، ويعت ــد أويحــ�ي ــة أحم ــه العام ــول أمانت ــة، يت ي الحكوم
�ف

ي قانونــه الأســاسي عــىل أن 
ي ذلــك العــام يؤكــد �ف

ي أجريــت �ف
يعيــة الــ�ت ايــر 7991، قبــل النتخابــات الت�ش ف�ب

مرجعتيــه الفكريــة هــي الرصيــد التاريخــي للحركــة الوطنيــة لالأمــة.

- )تحالــف حركــة مجتمــع الســلم( حصــل عــىل 6 مقاعــد للنســاء، وهــو أبــرز أحــزاب المعارضــة، وأكــ�ب 
ف أعلنــت بموجبــه »جبهة  ف الحزبــ�ي : وهــو تحالــف اندماجــي بــ�ي ي البــالد هــو وجبهــة التغيــ�ي

حــزب إســالمي �ف
.» التغيــ�ي

ي جامــع، منفتــح عــىل كل 
-)تجمــع أمــل الجزائــر( حصلــت النســاء عــىل 4 مقاعــد ويعــرف بأنــه حــزب وطــ�ف

ســالمية والوطنيــة والديمقراطيــة. مكونــات المجتمــع الجزائــري، يعمــل عــىل تعبئــة كل القــوى الحيــة، الإ

ــزاب  ــن الأح ــو م ــد، وه ــىل 4 مقاع ــاء ع ــت النس ــاء( حصل ــة والبن ــة والعدال ــل النهض ــن أج ــاد م -)التح
ف ثالثــة أحــزاب إســالمية هــي جبهــة العدالــة والتنميــة  المعارضــة، وأعلــن عنــه قبــل النتخابــات، وهــو بــ�ي
ي 

، وحركــة البنــاء الوط�ف ي ي يقودهــا الشــيخ عبــد اللــه جــاب اللــه، وحركــة النهضــة بقيــادة محمــد ذويــ�ب
الــ�ت

)المنشــقة عــن حركــة مجتمــع الســلم( بقيــادة مصطفــى بلمهــدي، ودخلــت النتخابــات بقوائــم موحــدة 
ي حــزب واحــد بعدهــا.

وهــي تســعى لالندمــاج نهائيــا �ف

-)جبهــة المســتقبل( حصلــت النســاء عــىل  مقعديــن، يُعــرف بأنــه مــن تيــار الوســط، يغلــب عليــه عنــرص 
أســه عبــد العزيــز بلعيــد. الشــباب، وي�ت

ــت النســاء عــىل 3 مقاعــد، وهــي حــزب ســياسي اجتماعــي ديمقراطــي  اكية( حصل -)جبهــة القــوى الشــ�ت
ــة. تأسســت  اكية الدولي ي المنظمــة الشــ�ت

ــر، وهــي عضــو كامــل �ف ي الجزائ
ــغ �ف ي قائــم عــىل الأمازي

وعلمــا�ف
ي عــام 2002 قاطــع الحــزب 

ن آيــت أحمــد وحظــرت حــ�ت عــام 1990، و�ف ي عــام 1963 مــن قبــل حســ�ي
�ف

بــر. وتؤيــد الجبهــة الحــوار مــع الجنــاح المعتــدل  لمانيــة احتجاجــا عــىل حقــوق الســكان ال�ب النتخابــات ال�ب
، ودعــت إل  ســالمية، وقــد أدانــت الجبهــة الفســاد والعنــف كوســيلة للعمــل الســياسي نقــاذ الإ لجبهــة الإ

مفاوضــات حقيقيــة مــع الســلطة الحاكمــة.

الي يدعو إل المســاواة  -)الحركــة الشــعبية الجزائريــة( حصلــت النســاء عــىل 3 مقاعــد، يعــرف بأنه حــزب ليــ�ب
ي والســياسي والمشــاركة السياســية.

ي والدي�ف
ف انتمائهــم الثقا�ف ف أبنــاء الجزائــر دون التفريــق بــ�ي بــ�ي

-)حــزب العمــال( حصلــت النســاء عــىل 5 مقاعــد، وهــو حــزب ســياسي تروتســ�ي لــه عالقــات وثيقــة مــع 
ي الجزائــر ترشــح 

ي عــام 2004، كانــت رئيســة الحــزب لويــزا حنــون أول امــرأة �ف
ي فرنســا. �ف

حــزب العمــال �ف
ــىل 24  ــزب ع ــل الح ــام 2012، حص ــات ع ي انتخاب

ــوات. و�ف ــن الأص ــت 1 % م ــية، وتلق ــات الرئاس لالنتخاب
لمــان. ي ال�ب

مقعــدا �ف
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ي جزائــري 
- )التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة( حصلــت النســاء عــىل 3 مقاعــد، وهــو حــزب علمــا�ف

ي رئيــس بعــد مؤسســه ســعيد ســعدي، ويعــد 
معــارض تأســس عــام 1989، يقــوده محســن بلعبــاس، ثــا�ف

ي توجــد بهــا أهــم معاقلــه.
ي منطقــة القبائــل الــ�ت

اكية �ف غريــم حــزب جبهــة القــوى الشــ�ت

ي الجمهــوري( حصلــت النســاء عــىل  4 مقاعــد، وهــو حــزب ســياسي يرأســه رئيــس الوزراء 
-)التحالــف الوطــ�ف

الســابق رضــا مالك.

ي حــال حصولهــا عىل 
-)الجبهــة الديمقراطيــة الحــرة( حصلــت النســاء عــىل مقعــد واحــد، تعهــدت الجبهــة �ف

طــار  ف الإ ، أن يكــون نوابهــا »الناطــق باســم الشــعب والفقــراء لتحســ�ي ي
ي الوطــ�ف ي المجلــس الشــع�ب

مقاعــد �ف
م نــواب حزبــه  بهــذه التعهــدات  ف ا إل أنــه إذا لــم يلــ�ت ائيــة لهــم« مشــ�ي ي وتعزيــز القــدرة ال�ش

المعيــسش
»ســيتم فصلهــم نهائيــا«.

-)العــدل والبيــان( حصلــت النســاء عــىل مقعــد واحــد، ويعــرف بأنــه وســطي يهــدف إل تحقيــق 
الوطــن. أبنــاء  ف  بــ�ي الديمقراطيــة، والعدالــة، والحريــة، والمســاواة 

ن مناصب داخل المجلس عام 2017 النساء الال�ت تول�ي
ي القديــم ) 2012( تــم إجــراء انتخابــات لتشــكيل هيئــة المجلــس مــن 

ي الوطــ�ف مــع انعقــاد المجلــس الشــع�ب
ي تضــم تســعة نــواب تمكنــت ثالثــة نســاء مــن الحصــول عــىل منصــب 

حيــث رئيــس المجلــس ونوابــه، والــ�ت
نائــب رئيــس المجلــس خــالل عهــدة 2012-2017، وهم:

 	 . ي
فتيحة بقرار المولودة فورار نائبة الرئيس عن حزب جبهة التحرير الوط�ف

 	 . ي
دليلة بابوش المولودة فورار نائبة الرئيس عن حزب جبهة التحرير الوط�ف

ية الروسان المولودة بورنان نائبة الرئيس عن الأحرار.	  ن ح�ي

ي الجديــد )2017( بنتائــج ضعيفــة بالنســبة للنســاء حيــث 
ي الوطــ�ف بينمــا جــاءت انتخابــات المجلــس الشــع�ب

تمكنــت ســيدة واحــدة فقــط مــن الحصــول عــىل هــذا المنصــب، وهــي فوزيــة بــن ســحنون نائبــة الرئيــس 
ي الديمقراطــي. 

عــن التجمــع الوطــ�ف

ي 2012 
ي الوط�ن ن لجانا داخل المجلس الشع�ب النساء الال�ت تول�ي

ــا  ــة طبق يعي ة الت�ش ــ�ت ــة الف ــع بداي ي م
ــ�ف ي الوط ــع�ب ــس الش ــ�ش للمجل ي ع

ــ�ف ــة الث ــان الدائم ــكل اللج تتش
للنظــام الداخــىلي المــادة 23 لمــدة ســنة قابلــة للتجديــد. ويتــم إعــادة تجديــد أعضــاء اللجــان الدائمــة 

ي .
ي الوطــ�ف ــس الشــع�ب ي النظــام الداخــىلي للمجل

ــم بنفــس الأشــكال المحــددة �ف ــا تت ــا أو جزئي كلي

ــاء  ــد الأعض ــد مقاع ــع وتحدي ــم توزي ــىلي 43 -53 -63 -73 يت ــام الداخ ي النظ
ــورة �ف ــواد المذك ــا للم و طبق

لمانيــة، وحســب طلبــات النــواب  لمانيــة 21 حســب الحصــص المحــددة للمجموعــات ال�ب داخــل اللجــان ال�ب
ي اجتمــاع يعقــد مــع مكتــب المجلــس.

لمانيــة �ف بعــد التفــاق مــع رؤســاء المجموعــات ال�ب
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ة المجلس السابق 2012-2017 تولت النساء مناصب داخل سبع لجان منها وهم: وخالل ف�ت

ي وهي من حزب 
دارية: أوكلت مهمة نائبة رئيس اللجنة إل سليمة عثما�ف 1-  لجنة الشؤون القانونية والإ

. ي
جبهة التحرير الوط�ف

ة سليم مهمة مقررة اللجنة وهي من التجمع  2- لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية: أوكلت أم�ي
ي الديمقراطي.

الوط�ف

3- لجنة الثقافة والتصال والسياحة: أوكلت مهمة نائبة رئيس اللجنة إل سليمة بليوز وهي من حزب 
ف أوكلت أم السعد بن تركي مهمة مقررة اللجنة وهي من حزب جبهة التحرير  ي ح�ي

، �ف ي
جبهة التحرير الوط�ف

. ي
الوط�ف

: أوكلت نجاة مسيباح المولودة عمامرة مهمة  4- لجنة الصحة والشؤون الجتماعية والعمل والتكوين المه�في
ي الديمقراطي.

نائبة الرئيس وهي من التجمع الوط�ف

ف والري والهيئة العمرانية: أوكلت فاطمة الصغ�ي مهمة مقررة اللجنة وهي من  سكان والتجه�ي 5- لجنة الإ
ي 

ف أوكلت نورة لبيض مهمة مقررة اللجنة وهي من التجمع الوط�ف ي ح�ي
، �ف ي

حزب جبهة التحرير الوط�ف
الديمقراطي.

بية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية: أوكلت أسماء بقادة مهمة رئيسة اللجنة  6- لجنة ال�ت
 . ي

وهي من جبهة التحرير الوط�ف

7- لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي: أوكلت الحورية رشيد مهمة مقررة اللجنة وهي من حزب 
. ي

جبهة التحرير الوط�ف

ووفقــاً لمــا ســبق فقــد تمكنــت 6 نســاء مــن داخــل الحــزب الحاكــم مــن الحصــول عــىل مناصــب بداخــل 5 
لجــان مــن الســبع لجــان الســابقة.

ن لجانا داخل المجلس عام 2017 ي تول�ي
النساء الال�ت

ــت  ــث تول ــة بالمجلــس؛ حي ــد تمــت اللجــان النوعي ي الجدي
ي الوطــ�ف ــدء جلســات المجلــس الشــع�ب مــع ب
النســاء مناصــب داخــل تســع لجــان منهــا: 

. ي
: أوكلت سعاد طاهر مهمة مقررة اللجنة وهي من جبهة التحرير الوط�ف ي

- لجنة الدفاع الوط�ن

. ي
انية: أوكلت نورة بوداود مهمة المقررة اللجنة وهي من جبهة التحرير الوط�ف ن -لجنة المالية والم�ي

 - لجنــة الشــؤون القتصاديــة والتنميــة والصناعــة والتجــارة والتخطيــط: أوكلــت نبيلــة بولعيــد مهمــة 
 . ي

نائبــة رئيــس اللجنــة وهــي مــن جبهــة التحريــر الوطــ�ف

ــة  ــرة مهم ــدة غم ــت فري ــة: أوكل ــؤون الديني ــي والش ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــة والتعلي بي ــة ال�ت -لجن
ــة مجتمــع الســلم.  ــف حرك ــة الرئيــس، وهــي مــن تحال نائب

-الفالحــة والصيــد البحــري وحمايــة البيئــة: أوكلــت أمــال دروة مهمــة نائبــة الرئيــس وهــي مــن جبهــة 
 . ي

ــر الوطــ�ف التحري



77

- الثقافــة والتصــال والســياحة: أوكلــت ســعيدة مــكي مهمــة نائبــة الرئيــس وهــي مــن جبهــة التحريــر 
ي الديمقراطــي.

ي مهمــة مقــررة اللجنــة وهــي مــن التجمــع الوطــ�ف
، وأوكلــت أســماء مــروا�ن ي

الوطــ�ف

ــة  ــينة زدام مهم ــت إل حس : أوكل ي
ــ�ن ــن المه ــل والتكوي ــة والعم ــؤون الجتماعي ــة والش ــة الصح - لجن

ــة وهــي مــن الأحــرار.  مقــررة اللجن

- النقــل والمواصــالت والتصــالت الســلكية والالســلكية: أوكلــت نبيلــة أحــالم محمــدي مهمــة مقــررة 
. ي

اللجنــة وهــي مــن جبهــة التحريــر الوطــ�ف

-لجنــة الشــباب والرياضــة والنشــاط الجمعــوي: نصبــت رتيبــة عيــاد رئيســة اللجنــة وهــي مــن التجمــع 
ي الديمقراطــي.

الوطــ�ف

ووفقــاً لمــا ســبق فقــد تمكنــت 6 نســاء مــن داخــل الحــزب الحاكــم مــن الحصــول عــىل مناصــب بداخــل 6 
لجــان مــن التســع لجــان الســابقة.

ي مجلــس 2012 مقارنــة بمجلــس 2017 نجــد انخفــاض 
ي تولتهــا النســاء �ف

ف عــدد المناصــب الــ�ت وبمقارنــة بــ�ي
ف مناصــب بالمجلــس الحــالي )2017( مــن حيــث نــواب رئيــس المجلــس؛ حيــث  ي تولــ�ي

عــدد النســاء الــال�ت
ــس الســابق )2012( إل  ي المجل

ــات �ف ــالث نائب ــن ث ــس م ــس المجل ــات لرئي انخفضــت نســبة النســاء كنائب
ف مناصــب داخــل  ي تولــ�ي

ي المجلــس الحــالي )2012(. بجانــب انخفــاض عــدد النســاء الــال�ت
نائبــة واحــدة �ف

ي مجلــس )2017(.
ي مجلــس )2012( إل 9 لجــان �ف

اللجــان النوعيــة مــن 10 لجــان �ف

 سابعا: نتائج عامة
ي الجزائــري لعــام )2017( مــن 

ي الوطــ�ف هنــاك عــدد مــن النتائــج العامــة حــول انتخابــات المجلــس الشــع�ب
حيــث:

ــة،  ــز بوتفليق ــد العزي ــس عب ــزب الرئي ــو ح ــا، وه ــا كان متوقع ي كم
ــ�ف ــر الوط ــة التحري ــزب جبه ــاز ح 1- ف

ي الديمقراطــي 
بأغلبيــة المقاعــد رغــم تراجعــه مقارنــة بالنتخابــات الســابقة. وحــل غريمــه التجمــع الوطــ�ف

ثانيــا، ورفــع مــن عــدد مقاعــده لتصــل إل 97 مقعــدا، منهــا 50 مقعــدا للنســاء، فيمــا جــاء تحالــف حركــة 
ي المرتبــة الثالثــة، وهــو نفــس ترتيــب النتخابــات الســابقة.

مجتمــع الســلم وجبهــة التغيــ�ي �ف

2- عزوف الناخب/ة الجزائري، إذ لم تعد نسبة المشاركة 38 %، أي أضعف من انتخابات عام 2012.

3- نتائــج النتخابــات كشــفت عــن محاولــة النظــام الحاكــم الحفــاظ عــىل الســلطة ومواصلــة نفــس النهــج 
لتحضــ�ي مرحلــة مــا بعــد بوتفليقــة.

4- نتائج النتخابات كشفت عن فشل ذريع للمعارضة. 

، من أجل  ف سالل وأويح�ي ة كشفت عن الرصاع السياسي الذي خرج للعلن ب�ي 5- نتائج النتخابات الأخ�ي
خالفة الرئيس بوتفليقة. 
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ي عملية مراقبة النتخابات؛ حيث شاركت بعثة من 
قليمية �ف كت بعض المنظمات الدولية والإ 6- اش�ت

ي عملية المراقبة بناء عىل  دعوة رسمية من وزارة الخارجية الجزائرية، واقترصت أغلب 
ي �ف التحاد الأورو�ب

ي فقط، وهو ما يقلل من كفاءة عملية المراقبة الدولية  بعثات المراقبة الدولية عىل  متابعة اليوم النتخا�ب
ة.  لالنتخابات الجزائرية الأخ�ي

ملحقات

شكل رقم )1(

ن النساء  ي تحصلت عليها النساء قبل وبعد تطبيق قانون تمك�ي
المقاعد ال�ت

)الكوتة(:

شكل )2( 
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ي فازت فيها النساء بالمقاعد عام 2017
شكل رقم )3( الأحزاب ال�ت
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ن لجانا داخل المجلس عام 2012  جدول رقم )1( : النساء الال�ت تول�ي

السماللجنة
تيب داخل  ال�ت

النتماء السياسياللجنة
الدائرة 

النتخابية

الشؤون القانونية 
دارية يوالإ

المقررةزوبيدة شا�ف
ي 

التجمع الوط�ف
الديمقراطي

معسكر

الشؤون الخارجية 
والتعاون والجالية

خشنلةالأحرارنائبة الرئيسآسية كنانة

ي
الدفاع الوط�ف

إسمهان بن 
قسمية

المقررة
جبهة التحرير 

ي
الوط�ف

باتنة

الثقافة والتصال 
والسياحة

الرئيسةهدى طلحة
ي 

التجمع الوط�ف
الديمقراطي

بسكرة

الثقافة والتصال 
والسياحة

ة قادوس نائبة الرئيسنص�ي
جبهة التحرير 

ي
الوط�ف

الثقافة والسياحة 
والتصال

المقررةعقيلة رابحي
جبهة التحرير 

ي
الوط�ف

البليدة

الصحة والشؤون 
الجتماعية والعمل 

ي
والتكوين المه�ف

ي
نائبة الرئيسزينة وق�ف

ي 
التجمع الوط�ف
الديمقراطي

بجاية

ف والري  سكان والتجه�ي الإ
والهيئة العمرانية

ة بوساحة المقررةسم�ي
ي 

التجمع الوط�ف
الديمقراطي

سطيف
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النقل والمواصالت 
والتصالت الالسلكية

المقررةجميلة إبا
جبهة التحرير 

ي
الوط�ف

ي ف ال�ي

انية ف ة بوفلفلالمالية والم�ي نائبة الرئيسنص�ي
ي 

التجمع الوط�ف
الديمقراطي

قالمة

انية ف المقررةنورة بوداودالمالية والم�ي
جبهة التحرير 

ي
الوط�ف

البويرة

الشؤون القتصادية 
والتنمية والصناعة 
والتجارة والتخطيط

ي
نائبة الرئيسفتيحة مسكي�ف

ي 
التجمع الوط�ف
الديمقراطي

مستغانم

بية والتعليم  ال�ت
العالي والبحث العلمي 

والشؤون الدينية

جبهة التحرير نائبة الرئيسسليمة بليوز

ي
الوط�ف

بسكرة

ن لجانا داخل المجلس عام 2017 ي تول�ي
جدول رقم )2(: النساء الال�ت

السماللجنة
تيب داخل  ال�ت

النتماء السياسياللجنة
الدائرة 

النتخابية

ي
المقررةسعاد طاهر جبارالدفاع الوط�ف

جبهة التحرير 

ي
الوط�ف

الشلف

انية ف المقررةنورة بو داودالمالية والم�ي
جبهة التحرير 

ي
الوط�ف

البويرة
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الشؤون    
القتصادية    

والتنمية والصناعة  
والتجارة والتخطيط

نبيلة بن 
بولعيد

نائبة الرئيس
جبهة التحرير 

ي
الوط�ف

باتنة

بية والتعليم  ال�ت
العالي والبحث 

العلمي والشؤون 
الدينية

نائبة الرئيسفريدة غمرة
تحالف حركة 
مجتمع السلم

سطيف

الفالحة والصيد 
البحري وحماية 

البيئة
نائبة الرئيسأمال دروة

جبهة التحرير 

ي
الوط�ف

الجزائر

الثقافة والتصال 
نائبة الرئيسسعيدة م�يوالسياحة

جبهة التحرير 

ي
الوط�ف

ان ف غل�ي

الثقافة والتصال 
والسياحة

ي 
المقررةأسماء مروا�ف

ي 
التجمع الوط�ف
يالديمقراطي

أم البوا�ت

الصحة والشؤون 
الجتماعية والعمل 

ي
والتكوين المه�ف

الأحرارالمقررةحسينة زدام
برج 

بوعريريج

النقل والمواصالت 
والتصالت السلكية 

والالسلكية

نبيلة أحالم 
محمدي

المقررة
جبهة التحرير 

ي
جلفةالوط�ف

الشباب والرياضة 
والنشاط الجمعوي

الرئيسةرتيبة عياد
ي 

التجمع الوط�ف
الديمقراطي

وهران
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ــابقة  ــدة الس ن العه ــ�ي ــب ب ــاء مناص ــا النس ن فيه ــ�ي ي تول
ــال�ت ــان ال ن اللج ــ�ي ــة ب ــم )3(: مقارن ــدول رق ج

ــة والحالي

2017-20122022-2017اللجنة

ي
المقررةالمقررةالدفاع الوط�ف

انية ف المالية والم�ي
المقررة – نائبة رئيس 

اللجنة
المقررة

الشؤون القتصادية والتنمية 
والصناعة  والتجارة والتخطيط

نائبة رئيس اللجنةنائبة رئيس اللجنة

بية والتعليم العالي  ال�ت
والبحث العلمي والشؤون 

الدينية
نائبة رئيس اللجنةنائبة رئيس اللجنة

الفالحة والصيد البحري 
وحماية البيئة

 نائبة رئيس اللجنةل يوجد

الثقافة والتصال والسياحة
رئيسة اللجنة – نائبة 
رئيس اللجنة – المقررة

المقررة – نائبة رئيس اللجنة

الصحة والشؤون الجتماعية 

ي
والعمل والتكوين المه�ف

المقررةنائبة رئيس اللجنة

النقل والمواصالت 
والتصالت السلكية 

والالسلكية
المقررةالمقررة

الشباب والرياضة والنشاط 
الجمعوي

رئيسة اللجنةل يوجد

ف والري  سكان والتجه�ي الإ
والهيئة العمرانية

ل يوجدالمقررة

الشؤون الخارجية والتعاون 
والجالية

ل يوجدنائبة رئيس اللجنة



الفصل الخامــــــس: تقرير انتخابات 
ي المملكة الأردنية 

البلدية والالمركزية �ن
الهاشمية من منظور النوع 
ي 17آب/ أغسطس 2017.

�ن

مقدمة
الأردنية  المملكة  ي 

�ف والالمركزية  البلدية  انتخابات  عن  نبذة  الأول:  المبحث 
الهاشمية.

للديمقراطية  العربية  الشبكة  وفد  مع  النتخابات  متابعة   : ي
الثا�ن المبحث 

النتخابات.
المبحث الثالث: نظام النتخاب للمجالس البلدية والمحلية والمحافظات

ف والمرشحات للمجالس البلدية والالمركزية، والتوزيع  المبحث الرابع: المرشح�ي
العمري والخلفيات العلمية لأعضاء مجالس المحافظات.

ي 
المبحث الخامس: تحليل نسب النساء الفائزات سواء بالكوتا أو التنافس �ف

انتخابات البلدية والالمركزية عام 2017.
البلدية  انتخابات  ي 

�ف السياسية  الأحزاب  مشاركة  نسب  السادس:  المبحث 
والالمركزية وعدد المقاعد الحزبية.

المبحث السابع: مقارنة انتخابات البلدية عام 2013.
المبحث الثامن: قراءة تحليلية لنتائج انتخابات البلدية والالمركزية من منظور 

نسوي بالمملكة الأردنية الهاشمية والتوصيات.
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المبحث الأول: نبذة عن انتخابات البلدية والالمركزية 
ي المملكة الأردنية الهاشمية

�ن

ي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
يتطــرق هــذا  الفصــل إل محاولــة تحليــل انتخابــات البلديــة والالمركزيــة �ف

ي والعــام لالنتخابــات 
ي الوضــع القانــو�ف

خــالل عــام 2017 مــن منظــور النــوع مــن خــالل البحــث والتحليــل �ف
ي تلــك النتخابــات ســواء كنــا مرشــحات أو ناخبــات ومــدى تأثــ�ي البيئة 

البلديــة والالمركزيــة ووضــع النســاء �ف
ــالد  ــة السياســية للب كيب ــح ال�ت ــة. وتوضي ي المملك

ة �ف ف ــة والعشــائرية الممــ�ي ــة والقانوني يعي السياســية والت�ش
ي محــاور القــوة والضعــف والتحديــات والفــرص 

ي جــرت عليهــا وكذلــك محاولــة البحــث �ف
والتحــولت الــ�ت

ي هــذه النتخابــات. ودراســة مــدى نجــاح محاولــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية العــودة 
الخاصــة بالنســاء �ف

ي ) لكافــة المرافــق 
ي إدارة حكــم محــىلي ذا�ت

ــة �ف ــم عــىل الالمركزي ي الســبعينيات القائ
إل الحكــم المحــىلي �ف

ي العــودة إل الحكــم المحــىلي الالمركــزي. وهنــاك عــدة 
تعليــم- ميــاه- �ف صحــي(، ومواجهــة صعوبــة �ف

ي المملكة، 
ي المملكــة الأردنيــة منهــا: ضعــف وجــود الأحــزاب السياســية �ف

معوقــات لقيــام الحكــم المحــىلي �ف
هــا بالســلب عــىل الأردن، وســوء  قليــم وتأث�ي ي الإ

وزيــادة ســيطرة العشــائرية والقبليــة، صعوبــة الأوضــاع �ف
 ، ي العــودة إل الحكــم المحــىلي

ي المملكــة)169(. ولكــن هنــاك إرادة سياســية حقيقــة �ف
الأوضــاع القتصاديــة �ف

ي حضــور اجتماعــات المجلــس 
، وحــق المواطــن �ف ي حكــم محــىلي

ي نجحــت �ف
وتقديــم تجــارب الــدول الــ�ت

المحــىلي للمشــاركة المجتمعيــة الفعالــة.

ي 17 آب / أغســطس لعــام 
ي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية �ف

جــرت النتخابــات البلديــة والالمركزيــة �ف
ــة بعــد التعديــالت  ــة، ولبلدي ــات لمركزي ي أول انتخاب

ي التصويــت �ف
ي اســتمرت ليــوم واحــد �ف

ــ�ت 2017، وال
ي تلــك 

ف �ف ي شــهدتها البــالد بعــد عــام 2011. وصــل عــدد المرشــح�ي
والإصالحــات الدســتورية والقانونيــة الــ�ت

ف رئيــس بلديــة وعضــو  النتخابــات 6622 مرشــح/ة تنافســوا عــىل 2444 مقعــدا، تختلــف مواقعهــا مــا بــ�ي
/ بلــدي وعضــو مجلــس محافظــة.  مجلــس محــىلي

ي المملكــة إل مليــون و302 ألفــا 
/ات بانتخابــات المجالــس البلديــة والالمركزيــة �ف ف عــ�ي ووصــل عــدد المق�ت

ي 
ف و109 ألــف و423 ناخبــة وناخبــا يحــق لهــم التصويــت �ف و949 ناخبــة وناخبــا مــن أصــل أربعــة ماليــ�ي

ي المملكــة، بعــدد 
ف �ف نــاث النســبة الأكــ�ب مــن إجمــالي الناخبــ�ي انتخابــات البلديــة والالمركزيــة. وشــكلت الإ

ف الذكــور 1.927 مليــون ونســبة  ف بلــغ عــدد الناخبــ�ي ي حــ�ي
يتجــاوز نحــو2.182 مليــون ناخبــة وبنســبة 53%، �ف

ي انتخابــات المجالــس البلديــة والالمركزيــة عــىل مســتوى المملكــة 
اع �ف 74%. وبلغــت النســبة العامــة لالقــ�ت

ــات  ي انتخاب
ــاركة �ف ــبة المش ــادة نس ــظ زي ــاب)170(. ويالح ــتقلة لالنتخ ــة المس ــام الهيئ ــق أرق 31.71%، وف

عــام 2017 مقارنــة عــن انتخابــات عــام 2013 كانــت النســبة بهــا 25% ويمكــن رجــوع ذلــك لزيــادة مقاعــد 
جديــدة خاصــة بمجالــس المحافظــات)171(.

  لقاء وزير البلدية ضمن وفد الشبكة العربية للديمقراطية النتخابات.
 https://www.jo24.net/post.php?id=234947 24 موقع الأردن 

http://www.alghad.com/articles/1779902-31-7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9- : اع العام  موقع الغد مقال عن نسب الق�ت
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%

85%D8%A9

)169(

)170(

)171(
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ي تلــك النتخابــات شــَكلت مــا نســبته 43% حيــث وصــل 
 كمــا أوضحــت الهيئــة نســبة مشــاركة الشــباب �ف

/ات، نســب  ف عــ�ي /ات مــن ســن 18 – 35 عامــاً إل 560 الًفــا تقريًبــا مــن أصــل مجمــوع المق�ت ف عــ�ي عــدد المق�ت
ف 48.1% و  ــ�ي ع ــن المق�ت ــاث م ن ــبة الإ ــكلت نس ــث ش ة حي ــ�ي ــة الأخ ــة النتخابي ي العملي

ــور �ف ــاث والذك ن الإ
نــاث المســجالت والمؤهــالت  نــاث المشــاركات مــن مجمــوع الإ نســبة الذكــور 51.9%. بينمــا شــكلت نســبة الإ
اع  ف لالقــ�ت ف والمؤهلــ�ي ف مــن مجمــوع الذكــور المســجل�ي اع 28.7%، وشــكلت نســبة الذكــور المشــارك�ي لالقــ�ت

.)172(%35.1

اع https//:bit.ly2/Jhu1WV)172( الهيئة المستقلة لالنتخاب نسب الق�ت
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: متابعــة النتخابــات مــع وفــد الشــبكة  ي
المبحــث الثــا�ن

العربيــة للديمقراطيــة النتخابات

ي 
ــات �ف ــة النتخاب ــة لديمقراطي ــبكة العربي ــع الش ــة م ــة العربي ــة بالمنطق ي السياس

ــاء �ف ــى النس ــارك ملتق ش
ة مــن 10 إل 19 آب / أغســطس2017 ضمــن وفــد الشــبكة، وإضافــة البعــد  متابعــة النتخابــات خــالل الفــ�ت
ي تلــك النتخابــات. 

ف عــىل معرفــة مــا هــي أوضــاع النســاء �ف كــ�ي الجنــدري والنوعــي للبعثــة مــن خــالل ال�ت
حيــث قامــت البعثــة بعــدد مــن اللقــاءات والزيــارات لعــدد مــن الأحــزاب السياســية اليســارية، الوســطية، 
ي والمنظمــات النســوية والنســائية الأردنيــة، إل جانــب اللقــاءات 

ســالمية، ومنظمــات المجتمــع المــد�ف والإ
ف للُتعــرف عــىل الأوضــاع السياســية والموقــف   ف الحكوميــ�ي الرســمية مــع المؤسســات الحكوميــة والمســؤول�ي
ي المملكــة 

العــام مــن النتخابــات البلديــة والالمركزيــة، وخصوصــا أن تجربــة إجــراء انتخابــات لمركزيــة �ف
ــث  ــات حي ــل إجــراء النتخاب ــام قب ــم عقــد 13 اجتماعــا لمــدة أربعــة أي ــم لأول مــرة. فقــد ت ــة تت الأردني

شــملت اللقــاءات الآتيــة:

ي الأردن، 	 
ف �ف ســالمي: هــو الــذراع الســياسي والرئيــسي لجماعــة الإخــوان المســلم�ي حــزب جبهــة العمــل الإ

ي أغســطس عــام 2017 بعــد مقاطعــة انتخابــات البلديــة 
ي انتخابــات البلديــة والالمركزيــة �ف

ولقــد شــارك �ف
ي لالإصــالح.

ي التحالــف الوطــ�ف
مــن عــام 2007، وأهمهــا مشــاركة الحــزب �ف

، الوحــدة الشــعبية، 	  اكي ائتــالف الأحــزاب اليســارية والقوميــة: ويضــم الئتــالف أحــزاب: البعــث الشــ�ت
. وشــارك ائتــالف  ي

ي »حشــد«، الحركــة القوميــة، البعــث التقدمــي، والشــيوعي الأرد�ف
الشــعب الأرد�ف

ي 
ي ديمقراطــي خدمــا�ت

ي النتخابــات البلديــة والالمركزيــة »وفــق برنامــج وطــ�ف
الأحــزاب القوميــة واليســارية �ف

وتشــجيعي  يحفــز الجماهــ�ي عــىل المشــاركة.  

ي ســنة2016 بعــد انشــقاقه 	 
ي زمــزم) حــزب إســالمي(: هــو حــزب ســياسي تأســس �ف

حــزب المؤتمــر الوطــ�ف
ي 

لمانيــة لعــام 2016، وشــارك �ف ي انتخابــات ال�ب
، وتمكــن مــن المشــاركة �ف ف عــن جماعــة الإخــوان المســلم�ي

انتخابــات البلديــة والالمركزيــة عــام 2017.

تيــار التجديــد ) ائتــالف الأحــزاب الوســطية(: مجموعــة مكونــة مــن ســتة أحــزاب وســطية، ائتالفــا 	 
 ،» ي

ــار الوطــ�ف ــد«، وضــم كال مــن أحــزاب: »التي ــار التجدي ــا« حمــل اســم »تي سياســيا »إصالحي
ــاة«  ــواد(«، »الحي ي )ت

ي الأرد�ف
ــ�ف ــع الوط ــاد(«، »التجم ــد )حص ــالح والتجدي ــوى« »الإص »أردن أق

.» ي
ي الأرد�ف

و»العــون الوطــ�ف
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: ي
لقاءات منظمات المجتمع المد�ن

ي عمان العام 1999، تهدف إل توف�ي 
- مركز القدس للدراسات السياسية: مؤسسة غ�ي حكومية، تأسست �ف

ي الأردن والبلدان 
ي تواجه عملية الإصالح السياسي والتحّول الديمقراطي �ف

فهٍم أعمق وأدق للتحديات ال�ت
العربية.

- تحالف راصد لمراقبة النتخابات تابع لمركز الحياة: راصد هو برنامج المسائلة والمشاركة والحكم المحىلي 
ي الأردن، حيث يركز برنامج راصد عىل 

، مؤسسة غ�ي حكومية تعمل �ف ي
ي مركز الحياة لتنمية المجتمع المد�ف

�ف
لمان وأعضاء مجلس  لمانية والبلدية، وتقييم أداء ال�ب مراقبة النتخابات المحلية، وخاصة النتخابات ال�ب

النواب.

ي 
ي تساعد عىل قيادة عملية التنمية �ف

ي ال�ت
- مركز هوية: هو منظمة مستقلة من منظمات المجتمع المد�ف

ي كافة 
ق الأوسط. وهو مؤسس تحالف مراقبة النتخابات المكون من 16 منظمة محلية تشارك �ف منطقة ال�ش

انتخابات المملكة.

ي مجتمعاتهن 
ي قيادة التغي�ي �ف

- جمعية النساء العربيات: هي مؤسسة نسوية تعمل عىل مشاركة النساء �ف
ف والعنف ضد النساء، ويعلمن النساء كيف يصبحن قائدات  ف النساء والرجال وإنهاء التمي�ي نحو المساواة ب�ي
ف النساء من خالل التعاون مع بعضهن البعض من  ي مواقع صنع القرار، وترسخ الجمعية قيم التضامن ب�ي

�ف
أجل دعم الشبكات المتخصصة بحقوق النساء.

لقاءات المؤسسات والهيئات الحكومية:

- اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة: آليــة وطنيــة تســعى للنهــوض بالنســاء وتعزيــز مشــاركتها القتصاديــة 
ي ســبيل تحقيــق مســتوى 

والجتماعيــة والسياســية، والمحافظــة عــىل مكتســباتها، والدفــاع عــن حقوقهــا �ف
ف الرجــال والنســاء. تُعــد اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون  أعــىل مــن العدالــة الجتماعيــة والمســاواة بــ�ي
المــرأة المرجــع لــدى جميــع الجهــات الرســمية فيمــا يتعلــق بالأنشــطة النســائية وشــؤون المــرأة، وتَرفــع 
اللجنــة توصياتهــا وتقاريرهــا إل رئيــس الــوزراء لتخــاذ الإجــراءات المناســبة بشــأنها. تهتــم اللجنــة بالعمــل 
اكــة  مــع المرشــحات وتدربيهــن عــىل الحملــة النتخابيــة مــن خــالل دورات تدريبيــة مكثفــة مــن خــالل ال�ش

مــع الجهــات المعينــة )وزارة الداخليــة- البلديــة- الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب(.

ــة  ــة و)27( مديري ــرة مركزي ــوزارة )14( دائ ــع لل ــام 1965، يتب ــوزارة ع ــت ال ــة: تأسس ــؤون البلدي - وزارة ش
ي المملكــة والبالــغ عددهــا 

ف الــوزارة عــىل كافــة أعمــال البلديــات �ف ي المحافظــات، تــ�ش
للشــؤون البلديــة �ف

كة. ــات مشــ�ت ــس خدم ــة، و)21( مجل )100( بلدي

ــالي وإداري  ــتقالل م ــع باس ــام، تتمت ــع ع ــة ذات نف ــة وطني ــان: مؤسس نس ــوق الإ ي لحق
ــ�ف ــز الوط - المرك

ــا  ــان، بم نس ــوق الإ ــة بحق ــات المتعلق ــطة والفعالي ــع الأنش ــا وجمي ــارس مهامه ــة، وتم ــخصية إعتباري وش
ي ذلــك الرصــد واســتقبال الشــكاوى، بموجــب القانــون رقــم )51( لســنة 2006م وتعديالتــه وباســتقالل 

�ف
ــدولي للمؤسســات  ــف ال ــة التابعــة للتحال ــة العتمــاد الدولي ــف )أ( مــن هيئ ــز بتصني ــع المرك كامــل. ويتمت

نســان.  ــوق الإ ــة لحق الوطني
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ــول  ــوار ح ــرق الح ــان، وتط نس ــوق الإ ــام حق ــوض الع ــزات المف ــوس بري ــع د/ م ــاع م ــة اجتم ــدت البعث وعق
ي الوقــت نفســه وبهــا 851 دائــرة 

ي ظــل انتخــاب مجالــس البلديــة والالمركزيــة �ف
صعوبــة تجربــة النتخابــات �ف

نســان  ي لحقــوق الإ
انتخابيــة مقارنــة بـــ 32 دائــرة بلديــة ومجالــس محليــة بلديــة مصغــرة. وتابــع المركــز الوطــ�ف

ــات. ي لالنتخاب
، وركــز عــىل متابعــة التنفيــذ الإجــرا�أ ف ف محليــ�ي ف ومتابعــ�ي ــات مــن خــالل مراقبــ�ي النتخاب

ــات  ي والمنظم
ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــية، ومنظم ــزاب السياس ــوى والأح ــع الق ــاءات م ــلة اللق ــة سلس ي نهاي

و�ف
النســوية والهيئــات الحكوميــة والرســمية، تــم المشــاركة مــع وفــد المراقبــة عــىل النتخابــات بمتابعــة بعــض 
ي تخــص العمليــة 

اللجــان النتخابيــة أثنــاء ســ�ي العمليــة النتخابيــة، حيــث تــم رصــد بعــض المالحظــات الــ�ت
ــة. النتخابي

المالحظات:

ف 	  اســتمرار الدعايــة النتخابيــة، ووجــود مراكــز وتجمعــات للماكينــات النتخابية وأنصار المرشــح�ي
اع. ي محيــط وداخــل مراكــز الق�ت

�ف

ي أعمــال الدعايــة النتخابيــة، وتوزيــع المنشــورات أمــام 	 
انتشــار ظاهــرة اســتخدام الأطفــال �ف

مداخــل المراكــز.

ي بعــض المناطــق صغــ�ي جــدا ول يتناســب مــع العمليــة 	 
حجــم القاعات/غــرف اللجــان �ف

النتخابيــة.

اع الناخــب الواحــد كانــت تســتغرق وقتــا طويــالً نســبيا بســبب الورقــة غــ�ي المطبوعة 	  عمليــة اقــ�ت
ي يتوجــب عــىل الناخــب تدويــن الأســماء فيها.

ســلفا، والــ�ت

ات القانونيــة المتباينــة 	  ي اللجــان النتخابيــة نتيجــة التفســ�ي
ف �ف وجــود خلــط لــدى العاملــ�ي

ــة  ف لجن ــ�ي ف ب ــ�ي ــة للناخب ــات الموجه ــالف التعليم ــالل اخت ــن خ ــت م ي انعكس
ــ�ت ــة، وال والمتبادل

ــرى. وأخ

عاقة وكبار السن.	  عدم جهوزية المراكز لستقبال الأشخاص ذوي الإ

 	. ف ف والمندوب�ي ي بعض المراكز مما أدى إل حجب الرؤية عن المراقب�ي
فو�ف �ف

ــال عــىل 	  قب ــاع نســبة الإ ــن ســببه ارتف ــم يك ــذي ل ى، وال ــ�ب ي الصــالت الك
الزدحــام الشــديد �ف

ــز الواحــد ي المرك
ف �ف ــ�ي جــدا المســجل�ي ف الكب ــ�ي ــدد الناخب ــا ع ــق إنم الصنادي

            )72000 و 33000 ناخب(.

ات 	  ف ي اللجــان بســبب افتقــار بعــض الصــالت والمراكــز إل التجهــ�ي
ف �ف ف والعاملــ�ي تذمــر الناخبــ�ي
المالئمــة للظــروف الجويــة.

 	. ي الطواب�ي
ة النتظار الطويلة �ف ف عن المشاركة بسبب ف�ت عزوف بعض الناخب�ي
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ف أثنــاء التصويــت، 	  قــرب المعــازل مــن بعضهــا البعــض ممــا قــد يســمح بتواصــل الناخبــ�ي
اع. وبالتــالي خــرق مبــدأ �يــة القــ�ت

ــط 	  ى لضب ي الصــالت الكــ�ب
ــة مــن بعضهــا �ف ف قــرب المعــازل القريب عــدم وجــود موظفــ�ي

اع. ــة القــ�ت ــت و�ي ــة التصوي عملي
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المبحــث الثالــث: نظــام النتخــاب للمجالــس البلديــة 
والمحليــة والمحافظــات.

أول المجالس البلدية والمحلية: 

أقــر قانــون البلديــات الحــالي أن تكــون معظــم بلديــات المملكــة مجالــس محليــة يتمتــع كل منهــا 
ي تحديــد 

بصالحيــات، كإعــداد موازنــة المجالــس الفرعيــة، ومراقبــة الأســواق ووســائل النقــل، والمشــاركة �ف
ــة  ــمة إل 100 بلدي ــة مقس ــت المملك ــون أصبح ــذا القان ــىل ه ــاء ع ــدارس. وبن ــفيات والم ــن المستش أماك
وتجــري النتخابــات مــن خــالل النتخــاب المبــا�ش لرؤســاء المجالــس البلديــة والبالــغ عددهــا )100( رئيــس 
ي المملكــة. وأيضــا النتخــاب المبــا�ش لأعضــاء المجالــس 

بلديــة يمثلــون كافــة رؤســاء المجالــس البلديــة �ف
ي 

المحليــة أو المجالــس البلديــة والبالــغ عددهــم ) 1833( عضــوا يمثلــون كافــة أعضــاء المجالــس المحلية �ف
ف عــىل )82( مجلــس بلــدي يتبــع لــه  المملكــة، حيــث يبلــغ عــدد المجالــس المحليــة )355( مجلــس موزعــ�ي
ي 

. وتُشــكل المجالــس مــن قبــل رؤســاء المجالــس المحليــة التابعــة لهــا، ويخصــص للنســاء �ف مجلــس محــىلي
ي انتخابــات مجالســهن المحليــة. 

المجالــس المحليــة عــدد مــن المقاعــد لمــن حصلــن عــىل أعــىل الأصــوات �ف
ي )18( بلديــة لمنطقــة واحــدة ل يتبــع لهــا أي 

وكذلــك النتخــاب المبــا�ش لكافــة أعضــاء المجالــس البلديــة �ف
مجلــس محــىلي والبالــغ عددهــم )176( عضــوا)173(.

اء التنمــوي  ويتكــون المجلــس البلــدي: باســتثناء ســلطة منطقــة العقبــة القتصاديــة الخاصــة وإقليــم البــ�ت
ــذه  ــاء ه ــن أعض ــدد م ــة وع ــس المحلي ــاء المجال ــس ورؤس ــن الرئي ــدي م ــس بل ــف مجل ــياحي،  يتأل الس
ف عــىل أعــىل الأصــوات، ويحــدد عــدد أعضــاء المجلــس بقــرار يصــدره الوزيــر  المجالــس المحليــة الحاصلــ�ي
ط أل يقــل عــدد أعضــاء المجلــس عــن ســبعة أعضــاء بمــن فيهــم الرئيــس.  ي الجريــدة الرســمية �ش

وينــ�ش �ف

المجالــس المحليــة داخــل حــدود البلديــة: تقســم منطقــة البلديــة إل مجالــس محليــة بقــرار مــن الوزيــر 
ي الجريــدة الرســمية، كمــا يحــدد القــرار حــدود المجلــس المحــىلي وعــدد الأعضــاء الذيــن ينتخبــون 

ينــ�ش �ف
فيــه عــىل أل يقــل عددهــم عــن خمســة أعضــاء، ويكــون العضــو الحاصــل عــىل أعــىل الأصــوات رئيًســا 

. للمجلــس المحــىلي

: ي
 وزارة الشؤون البلدية، قانون البلديات المعدل لسنة ،2017�ف

http://www.mma.gov.jo/ControlPanel/QuestionnaireDocs/MunicipalLaw.pdf

)173(
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ثانيا: مجالس المحافظات) انتخابات الالمركزية(

ــة عــىل  داري ــة الإ ــدأ الالمركزي ــق مب ــس المحافظــات( إل تطبي ــة )مجال ــات الالمركزي ــرة النتخاب تســعى فك
ي 

، وزيــادة المشــاركة المجتمعيــة �ف دارات المحليــة صالحيــات أكــ�ب مســتوى المحافظــات مــن خــالل منــح الإ
صنــع القــرار المحــىلي والتنمــوي.

ــس  ــمى مجل ــس يس ــة مجل ي كل محافظ
ــكل �ف ــنة )174(2015، يش ــم 49 لس ــة رق ــون الالمركزي ــب قان بموج

ي يتــم تعيينهــم مــن مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن 
المحافظــة، ويتــٌم انتخــاب 88% مــن أعضائــه والبــا�ت

ــغ مجمــوع مقاعــد مجالــس  ــة. ويبل ــون الالمركزي ــة، بموجــب المــادة )6( فقــرة )د( مــن قان ــر الداخلي وزي
المحافظــات )380( مقعــًدا منهــا )32( للكوتــا النســائية، و45 شــخصا مــن بينهــم 17 ســيدة تــم تٌعيينهــم 

مــن قبــل الحكومــة.

/ات لرئاسة مجالس البلدية والمحافظات عىل مستوى المملكة)175(: ن المرشح�ي

ــة  ــىل خمس ــن ع ــحات، توزع ــيدات مرش ــم 5 س ــحا/ًة منه /ات إل 530 مرش ف ــح�ي ــدد المرش ــل ع ــد وص ق
/ات. ف ــح�ي ــوع المرش ــن مجم ــل من1%م ــبة  أق ــات وبنس محافظ

 واعتلــت محافظــة إربــد أعــىل المحافظــات تســجيالً عــىل موقــع رئاســة البلديــة حيــث ســجل عــدد 117 
ف  ف عــىل مســتوى المملكــة، موزعــ�ي مرشــحا/ًة منهــن ســيدتان مرشــحتان بنســبة 22% مــن مجمــوع المرشــح�ي
مــوك الجديــدة،  ن مرشــحة محافظــة إربــد بلديــة ال�ي ن خالــد ياســ�ي عــىل 18 بلديــة. همــا )المرشــحة ياســم�ي

ن قويســم/ أم رائــد محافظــة إربــد بلديــة طبقــة فحــل.  والمرشــحة هــدى عبــد اللطيــف حســ�ي

ي ترشــح فيها 107مرشــحا/ة 
/ات لمنصــب رئيس البلديــة لمحافظة المفــرق وال�ت ف فيمــا وصــل عــدد المرشــح�ي

عــىل منصــب رئيــس البلديــة وبنســبة 20% مــن مجمــوع مرشــحي المملكــة منهــم ســيدة واحــدة المرشــحة 
ســعاد رفاعــي شــع�ي العيــى/ أم متعــب عــن بلديــة صبحــا والدفيانــة، بينمــا ســجلت محافظــة العقبــة 
ف إل 13 مرشــحاً  ــث وصــل مجمــوع المرشــح�ي ــة حي ــس البلدي ــع رئي ــا لموق ف فيه ــل تســجيل للمرشــح�ي أق
ف لموقــع  وبنســبة 2.3% مــن مجمــوع مرشــحي المملكــة، وبينــت المقارنــات أن 42% مــن مجمــوع المرشــح�ي

ي إربــد والمفــرق.
ي محافظــ�ت

رئيــس البلديــة ترشــحوا �ف

/ات 29 مرشــحا/ًة ســيدة واحــدة )بلديــة حســا( المرشــحة رنــا خلــف عطــا اللــه  ف والطفيلــة عــدد المرشــح�ي
ى( المرشــحة رشــا محمــد  الحجايــا/أم عبــد اللــه، ومحافظــة الزرقــاء ســيدة واحــدة )بلديــة الزرقــاء الكــ�ب

رجــب آل رجــب.

: ي
الهيئة المستقلة لالنتخاب، الجريدة الرسمية العدد ( )5375الصادر بتاريخ ،2015/12/31�ف

https://iec.jo/sites/default/files/1451818790-pm-1.pdf
 الجريدة الرسمية قرار رقم)29/2017(تاريخ 16/8 /2017 من ص5099إل 5111.

)174(

)175(
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/ات لرئاسة البلديات.   ن خريطة)1( أعداد المرشح�ي
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ن والمرشــحات التوزيــع  المبحــث الرابــع: المرشــح�ي
مجالــس  لأعضــاء  العلميــة  والخلفيــات  العمــري 

والبلديــة. المحليــة  والمجالــس  المحافظــات، 

/ات لنتخابات المجالس المحلية والالمركزية. ن أول: خريطة المرشح�ي

/ات لالنتخابــات البلدية والالمركزية 6517 مرشــًحا ومرشــحة، تنافســوا عىل ) 2444(  ف بلــغ مجمــوع المرشــح�ي
مقًعــدا لرئاســة البلديــات وعضويــة المجالــس البلديــة والمحليــة ومجالــس المحافظــات )الالمركزيــة،( فيمــا 

بلــغ عدد المرشــحات)1160( مرشــحة.

/ات لالنتخابــات مجالــس المحافظــات )الالمركزيــة()1239( مرشــًحا/ة، مــن  ف وبلــغ مجمــوع المرشــح�ي
ف لالنتخابــات البلديــة )أعضــاء مجالــس بلديــة وأعضــاء مجالس  بينهــم)115( مرشــحة. وبلــغ عــدد المرشــح�ي
محليــة وأعضــاء أمانــة عمــان( مــا مجموعــه)4470( مرشــًحا ومرشــًحة، يتنافســون عــىل)1961( مقًعــدا، مــن 

بينهــم)1041( مرشــحة. 

ثانيا: الخلفيات العلمية والمهنية والعمرية لأعضاء مجالس المحافظات: 
ي ســياق إطــار متابعــة مركــز راصــد لعمــل المحافظــات بتلــك المجالــس وممثليهــم فيهــا يتضمــن تعــداد 

�ف
ي انتخابــات مجالس 

الكــم والكيــف مــن المعلومــات حــول مقارنــة نتائــج النتخابــات وأعــداد الفائزيــن /ات �ف
المحافظات.

ــات مجالــس المحافظــات بلــغ 299 عضــوا/ًة منهــم 36 ســيدة  ي انتخاب
حيــث أن مجمــوع الفائزيــن/ات �ف

وصلــن لتلــك المقاعــد بالكوتــا )32ســيدة( والتنافــس )4 ســيدات( وبنســبة 11% مــن إجمــالي الفائزيــن/ات 
ي 

كيــة، وذلــك �ف ف ي انتخابــات مجالــس المحافظــات عضــوان بال�ت
بمقاعــد مجالــس المحافظــات، كمــا فــاز �ف

همــا لخــوض  شــح غ�ي ي محافظــة الكــرك حيــث لــم ي�ت
الدائــرة الثالثــة بمحافظــة الطفيلــة والدائــرة الثالثــة �ف

ي تلــك الدوائــر.
النتخابــات �ف

وأمــا المعــدل العــام لأعمــار الفائزيــن بعضويــة مجالــس المحافظــة بلغ 94.7 ســنة عــىل مســتوى المملكة، 
ي محافظة 

ة �ف فقــد بلــغ أكــ�ب الأعضــاء الفائزيــن مــن العمــر 76 ســنة وهــو الفائــز عــن مقعــد الدائــرة العــا�ش
ي 

ي العقبــة، والأول �ف
الزرقــاء، بينمــا كان أصغــر الأعضــاء عمــرا فائزيــن بعمــر 26 ســنة عــن دوائــر ) الأول �ف

جــرش، والثالثــة عجلون(.

ي 
ــس المحافظــات �ف ــة مجال ــن بعضوي ــد كان معــدل أعمار)176(الفائزي ــد المحافظــات فق ــا عــىل صعي وأم
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محافظــة الزرقــاء هــو الأعــىل عــىل مســتوى المملكــة بمعــدل 52.3 ســنة، تليهــا محافظــة الكــرك وعجلــون 
ــغ  ي بل

ــ�ت ــا وال ــة مأدب ــت محافظ ــن كان ــار الفائزي ــدل أعم ــات بمع ــل المحافظ ــا أق ــنة، أم ــدل 51.2 س بمع
ــا العاصمــة والمفــرق بمعــدل 48.2 ســنة. معــدل أعمــار الأعضــاء فيهــا 47 ســنة تلتهــا محافظت

ي مجالــس 
ة العمريــة مــن 50- 54 ســنة الأكــ�ش فــوزا بمقاعــد �ف وأمــا عــدد الفائزيــن/ات كانــوا بالفــ�ت

المحافظــات بنســبة 25.4% مــن إجمــالي عــدد الفائزيــن/ات بمجالــس المحافظــات تلتهــا الفئــة العمريــة 
ي عضويــة مقاعــد مجالــس المحافظــات إل 16.3% مــن إجمــالي 

ي وصلــت نســبتهم �ف
مــن 55- 59 ســنة والــ�ت

المقاعــد عــىل مســتوى المملكــة)177(.

وفيمــا يتعلــق بالخلفيــات المهنيــة للفائزيــن فقــد بينــت النتائــج أن 12.7% مــن إجمــالي الفائزيــن هــم مــن 
ف إل 10.6% مــن إجمــالي الفائزيــن، فيمــا وصلــت نســبة  متقاعــدون عســكريون، وبلغــت نســبة الأكاديميــ�ي

ف 5.7% مــن إجمــالي الفائزيــن)178(.  ف إل 9.4% بينمــا بلغــت نســبة المهندســ�ي المحامــ�ي

أمــا فيمــا يخــص التحصيــل العلمــي لأعضــاء مجالــس المحافظــات فقــد بينــت الدراســة أن 41.1 % مــن 
ف عــىل درجــة البكالوريــوس، فيمــا وصلــت نســبة الذيــن لــم يتجــاوزا الثانوية  إجمــالي عــدد الفائزيــن حاصلــ�ي
ف عــىل الدراســات العليا )ماجســت�ي ودكتــوراه( %20.9  إل 6% مــن إجمــالي الفائزيــن، وكانــت نســبة الحاصلــ�ي

مــن إجمــالي الأعضــاء)179(.

ــات  ــوز بانتخاب ــح أو الف ش ــات، بال�ت ــس المحافظ ــة مجال ــن بعضوي ــاء الفائزي ــة الأعض ــص تجرب ــا يخ فيم
ف أن نائــب ســابق فــاز بعضويــة مجالــس المحافظــات، و5 رؤســاء  المجالــس البلديــة أو النيابيــة ســابقا، تبــ�ي
ــازوا  ــابق ف ــدي س ــس بل ــو مجل ــة، و31 عض ــس المحافظ ــة مجال ــك بعضوي ــازوا كذل ف ف ــابق�ي ــات س بلدي
بمقاعــد مجالــس المحافظــات، و35 فائــزا كانــوا قــد ترشــحوا ســابقا لعضويــة المجالــس البلديــة أو النيابيــة 
لكــن لــم يحالفهــم الحــظ، و259 فائــزا بعضويــة مجالــس المحافظــات لــم يشــاركوا أو يخوضــوا أي تجربــة 

ترشــح لأي مجلــس قبــل هــذه النتخابــات.

خريطة)2( معدل الأعمار للفائزين أعضاء مجالس المحافظات. 

  بيان راصد حول الخلفيات العلمية والمهنية والعمرية لأعضاء مجالس المحافظات
http://www.hayatcenter.org/uploads/2017/09/20170910142340ar.pdf

  المرجع السابق.

  المرجع السابق.
   المرجع السابق.

)176(

)177(

)178(
)179(
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ي مجالس المحافظات
خريطة)3(  نسبة الشباب الفائزين كأعضاء �ن

كاديمي لأعضاء مجالس المحافظات: خريطة)4( التحصيل الأ

ي مجالس المحافظات.
خريطة )5( نسبة السيدات الفائزات بمقاعد �ن
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ي مجالس المحافظات:
ن سبعة ع�ش سيدة �ن قرار تعي�ي

45 شــخصا  ف ي جلســته المنعقــدة بتاريــخ20 /2017/8 الموافقــة عــىل تعيــ�ي
وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء �ف

ي مجالــس المحافظــات ســندا لأحــكام المــادة )6/د( مــن قانــون الالمركزيــة رقــم 
مــن بينهــم 17 ســيدة �ف

ف مجلــس  ــه: »يعــ�ي ــون عــىل أن )49( لعــام2015 وتنــص الفقــرة )د( مــن المــادة السادســة مــن ذات القان
ي 

ف أعضــاء �ف الــوزراء بنــاًء عــىل تنســيب الوزيــر مــا ل يزيــد عــىل 15% مــن عــدد أعضــاء المجلــس المنتخبــ�ي
المجلــس عــىل أن تخصــص ثلــث هــذه النســبة للنســاء«.

ي مجالــس المحافظــات بالحــد الأعــىل للنســبة، وصــل عددهــم 
ف أعضــاء وعضــوات �ف وبنــاًء عليــه تــم تعيــ�ي

ــة )5 رجــال،  ي محافظــة العاصم
ف 8 أشــخاص �ف ــ�ي ــم تعي ــث ت ــم 15 ســيدة. حي يصــل إل 46 عضــواً منه

ف  ي محافظــة البلقــاء )رجلــ�ي
(، و3 أشــخاص �ف ف ي محافظــة إربــد )4 رجــال وســيدت�ي

و3ســيدات(، و6 أشــخاص �ف
ف  ف وســيدة واحــدة(، وشــخص�ي ي محافظــات الكــرك وعجلــون وجــرش )رجلــ�ي

وســيدة واحــدة(، و3 أشــخاص �ف
ي الزرقــاء 

ي كل مــن محافظــ�ت
ي محافظــات معــان والطفيلــة ومأدبــا والعقبــة )رجــل وســيدة(، و5 أشــخاص �ف

�ف
.) ف والمفــرق )3 رجــال وســيدت�ي
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ــزات  ــاء الفائ ــب النس ــل نس ــس: تحلي ــث الخام المبح
البلديــة  انتخابــات  ي 

�ن التنافــس  أو  بالكوتــا  ســواء 
.2017 عــام  والالمركزيــة 

ــة  ــع رئاس ــىل موق ه ع ــ�ش ــم ن ــا ت ــمية وم ــدة الرس ي الجري
ــورة �ن ــات المنش ــج النتخاب ــن نتائ ــح م يتض

ــمية: ــة الهاش ــة الأردني ــوزراء بالمملك ال

ــن  ــبة 32.0% م ــيدة وبنس ــم 229 س ــوا منه ــة إل1477 عض ــس المحلي ــن/ات بالمجال ــدد الفائزي ــل ع وص
إجمــالي عــدد الفائزيــن/ات، وأن 120 مجلســا محليــا فــاز فيهــم 1195 عضــوا بالتنافــس منهــم 117 ســيدة 
ي حصلــن عــىل المقاعــد المخصصــة للكوتــا إل 342 ســيدة، 

بنســبة 10% فيمــا وصــل عــدد الســيدات اللــوا�ت
ي 31 مجلســا محليــا.

ف 31 ســيدة �ف ضافــة إل تعيــ�ي بالإ

وفيمــا يتعلــق بمجالــس البلديــة فقــد فــاز مــا مجموعــه1195 بالمقاعــد المخصصــة لعضويــة المجالــس 
البلديــة كان منهــم 117 ســيدة حصلــن عــىل مقاعدهــَن بالتنافس، بينما حصلت 331 ســيدة عــىل مقاعدهَن 
ف 20 عضــوا لمقاعــد التنافــس لــم يتــم حســمها بعــد أن فــاز أعضــاء  ضافــة إل تعيــ�ي مــن خــالل الكوتــا، بالإ
كيــة منهــن ســيدتان، الســيدة وفــاء صالــح المــزار بلديــة المــزار الجديــدة والســيدة  ف مجالســها المحليــة بال�ت

ف 12 مقعــدا خاصــا بالكوتــا. الثانيــة إيمــان صالــح جريــش عايــش بلديــة الزرقــاء، وتعيــ�ي

وأمــا عــن عــدد الســيدات الفائــزات )كوتــا وتنافــس وتزكيــة( عــىل مســتوى المملكة بلــغ عددهن 1055ســيدة 
ــة  ــس المحلي ــة  مقســم عــىل المجال ــن/ات عــىل مســتوى المملك ــدد الفائزي ــالي ع ــن إجم بنســبة 35% م
ــس  ــغ عددهــن )85( ســيدة ومجال ــة( بل ــس محلي ي ل تضــم مجال

ــ�ت ــة )ال ــس البلدي )571( ســيدة والمجال
المحافظــات) 36( ســيدة.

وبينــت النتائــج أن عــدد الســيدات الفائــزات بالتنافــس بلــغ )359( ســيدة بنســبة 21.1% مــن إجمــالي عــدد 
المقاعــد المخصصــة للتنافــس عــىل مســتوى المملكــة، كمــا بينــت النتائــج أن 67 ســيدة فــزن جميعهــن 
كيــة ممــن ترشــحن لنتخابــات المجالــس المحليــة، تمكنــت منهَن11ســيدة مــن الفــوز بعضويــة  ف بال�ت
كيــة لعــدم وجــود أي ســيدة فائــزة عــن طريــق النتخــاب بالتنافــس. ف ــة عــن طريــق ال�ت المجالــس البلدي

وكانــت محافظــة إربــد الأعــىل عــددا بفــوز الســيدات بعضويــة المجالــس المحليــة؛ حيــث وصــل عددهــَن 
ي بلــغ عــدد 

152 ســيدة  منهــن 59 ســيدة فــازت بالتنافــس و93 ســيدة بالكوتــا، تلتهــا محافظــة الكــرك والــ�ت
الفائــزات فيهــا 74 ســيدة منهــَن 30 ســيدة عــن طريــق التنافــس و3 ســيدات تزكيــة و41 ســيدة بالكوتــا، 
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ي بلــغ فيهــا العــدد 21 ســيدة فائــزة 
ي فــازت بهــا الســيدات هــي العقبــة والــ�ت

أمــا أقــل المحافظــات الــ�ت
بعضويــة المجالــس المحليــة منهــَن ثــالث ســيدات بالتنافــس و9 ســيدات بالكوتــا.

ــىل  ــة ع ــس المحلي ــة المجال ي عضوي
ــيدات �ف ــالً للس ــىل تمثي ــد الأع ــة إرب ــت محافظ ــياق كان ي ذات الس

و�ف
ــد إل  ــة الخاصــة بمحافظــة إرب ــس المحلي ي المجال

ــت نســبة الســيدات �ف ــث وصل ــة؛ حي مســتوى المملك
ي تلتهــا محافظــة الكــرك بعــد أن فــازت فيهــا مــا نســبته  

26% مــن مجمــوع أعضــاء المجالــس المحليــة، والــ�ت
1% مــن إجمــالي عــدد الفائزيــن بالمجالــس المحليــة عــىل مســتوى المحافظــة.

ي تلك المجالس، 
ف أن 51 ســيدة ترأســن مجالســهَن المحلية بعد أن حصــدن أعىل الأصــوات �ف وبالمقارنــة تبــ�ي

ي )إربــد: 15 ســيدة(، )البلقــاء: 3 ســيدات(، )الزرقــاء: 3ســيدات(، )الطفيلــة: ســيدة 
وكان توزيعهــن كالآ�ت

واحــدة(، )العاصمة:2ســيدتان(، )الكــرك: 8 ســيدات(، )المفــرق: 21ســيدات(، )جــرش: ســيدة واحــدة(، 
)عجلــون: 3ســيدات(، )مأدبــا: ســيدتان(، )معــان: ســيدة واحــدة(.

ي المجالس المحلية والبلدية والالمركزية 
خريطة)6( نسب النساء �ن
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المبحــث الســادس: نســب مشــاركة الأحزاب السياســية 
ي انتخابــات البلديــة والالمركزيــة وعــدد المقاعــد 

�ن
ــة. الحزبي

ي الأردن لــم يســمح 
ثبــات نفســها، لكــن الدعــم العشــائري والقبــىلي �ف كانــت النتخابــات فرصــة لالأحــزاب لإ

ف  ــ�ي ــاء التحالفــات ســواء ب ــة أو بن ي المشــاركَة الحزبي ــم يشــجع النظــام النتخــا�ب ــل ل ي المقاب
لهــا ذلــك، �ف

ي المشــاركة  ف شــخصيات وتكتــالت غــ�ي حزبيــة. فقــد شــجع النظــام النتخــا�ب الأحــزاب ذاتهــا أو بينهــا وبــ�ي
ي وكان ممكــن لالأحــزاب الأردنية  الفرديــة، حيــث رفــض القانــون خــوض النتخابــات بنــاء عــىل التوجــه الحــز�ب

لمانيــة لعــام2016. ي النتخابــات ال�ب
ي التمثيــل والمشــاركة مثلمــا حــدث �ف

أن تحقــق نســبة أعــىل �ف

ــإن  ــدة)180(، ف ــد الكالل ــور خال ــة المســتقلة لالنتخــاب الدكت ــس الهيئ ــة لرئي وحســب ترصيحــات صحفي
ي ترشــحت رســًميا لــدى الهيئــة لخــوض النتخابــات البلديــة والالمركزيــة وصــل إل34 

عــدد الأحــزاب الــ�ت
ي 

لمانيــة . أي أّن نســبة مشــاركة الأحــزاب �ف ي وزارة الشــؤون السياســية وال�ب
حًزبــا مــن أصل49حًزبــا مســًجال �ف

ــات بلغــت 96.4% مــن مجمــوع الأحــزاب)181(. النتخاب

ي دراســة لهــا عــن المشــاركة الحزبيــة)182( بلــغ 300 مرشــح/ة 
كمــا أعلنــت وزارة التنميــة والشــؤون السياســية �ف

/ة، حصــل 87 منهــم عــىل مقاعــد مــن إجمــالي عــدد مرشــحي المملكــة والــذي بلــغ 6516 مرشــحا.  ي حــز�ب
ــوع  ــن مجم 3.5 % م ف ــ�ي ف الحزبي ــح�ي ــن المرش ــبة )92% م ، (أي بنس ف ــح�ي ــوع المرش ــن مجم ــبة 6.4 %م بنس

المقاعــد(. 

ــم  ــل 6 منه ــحا، حص ــة 24 مرش ــة والمحلي ــس البلدي ــات المجال ي انتخاب
ف �ف ــ�ي ــح الحزبي ــجل ترش ــث س حي

ــىل  ــط ع ف فق ــح�ي ــل 6 مرش ــحا، حص ــات 24 مرش ــة البلدي ــات رئاس ــوض انتخاب ــح لخ ــد، وترش ــىل مقاع ع
ــل  ــا، حص ــحا حزبي ــات 143 مرش ــس المحافظ ــات مجال ــحهم لنتخاب ف ترش ــ�ي ــجل الحزبي ــا س مقاعد. فيم

ــد.  30منهــم عــىل مقاع

https://bit.ly/2gIojSs ترصيح كاللدة عىل جريدة البوصلة بنسبة مشاركة الأحزاب السياسية
https://bit.ly/2ig1GYZ ي الأردن

دليل الأحزاب السياسية �ف
https://bit.ly/2LtnGcP دراسة لوزارة التنمية والشؤون السياسية

)180(

)181(
)182(
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: ي
/ات عىل الأحزاب السياسية مقسما كالآ�ت ن  وكان تقسيم المرشح�ي

ي لالإصالح:
سالمي والتحالف الوط�ن حزب العمل الإ

ــن  ــات م ــالث بلدي ف برئاســة ث ــذراع الســياسي لجماعــة الإخــوان المســلم�ي ســالمي ال ــاز حــزب العمــل الإ ف
ي فــاز 

ى، الــ�ت ي إربــد والزرقــاء والرصيفــة، ومــن أهمهــا بلديــة الزرقــاء الكــ�ب
شــح لهــا �ف أصــل ســت، جــرى ال�ت

ي لالإصــالح الــذي ينخــرط فيــه »حــزب العمــل 
بهــا المهنــدس عــىلي  أبــو الســكر. فيمــا فــاز التحالــف الوطــ�ف

ي مجالــس المحافظــات الالمركزيــة، من أصل 48 مرشــحا، شــكلت نســبتهم %52 
ســالمي«، بـــ25 مقعــدا �ف الإ

ي 
ي محافظــات. كمــا فــاز أيضــا خمســة مــن مرشــحي التحالــف الوطــ�ف

ي ثمــا�ف
مــن مجمــل مرشــحي التحالــف �ف

ى مــن أصــل 12 مرشــحا خاضــوا النتخابــات. وعــىل  ي مجلــس أمانــة عمــان الكــ�ب
لالإصــالح بخمســة مقاعــد �ف

صعيــد المجالــس البلديــة والمحليــة فقــد فــاز بـــ14 مقعــدا مــن أصــل 88 ترشــحوا لهــذه المجالــس. كمــا 
ــوا عــىل  ــن قــام بدعمهــم ولــم يكون ــات الذي نجــح التحالــف بالمســاهمة بإيصــال )3( مــن رؤســاء البلدي
قوائــم مرشــحيه. وبذلــك يكــون عــدد الفائزيــن مــن قوائــم التحالــف )76( مــن أصــل )154( مرشــحا بينهــم 

)11( ســيدة.

ي حــزب الوســط 
ــة �ف ــة والالمركزي ــات البلدي ــا لالنتخاب ــة العلي ــن رئيــس اللجن ســالمي: أعل حــزب الوســط الإ

ســالمي الدكتــور هايــل داود أن الحــزب فــاز بـــ31 مرشــحا مــن 50 مرشــح؛ حيــث حصــد رئاســة ثــالث  الإ
ــس  ي مجال

ــاء �ف ــان و17 أعض ــة عم ي أمان
ــد �ف ــة و4 مقاع ي الالمركزي

ــد �ف ــزب 7 مقاع ــد الح ــات؛ وحص بلدي
ــة. البلدي

ائتــالف الأحــزاب القوميــة واليســارية: فقــد دعــم )29( مرًشــحا/ة لعضويــة المجالــس البلديــة والالمركزيــة، 
ي عــدد مــن محافظــات المملكــة. بينمــا دعــم حــزب الوحــدة الشــعبية )23( 

ف �ف ف مســتقل�ي كمــا دعــم مرشــح�ي
ف كان لــه)3(  ي حــ�ي

ي خمــس محافظــات مــن بينهــم ســت ســيدات، �ف
ف �ف ف حزبيــ�ي ي ذلــك مرشــح�ي

مرشــًحا بمــا �ف
ي منطقــة الطفيلــة، و)1( مرشــح لأمانــة ّعمــان، و)1( مرشــح لعضويــة بلديــة 

ف لعضويــة البلديــات �ف مرشــح�ي
ي بعــض مــن المحافظــات.

ف لرئاســة البلديــات �ف الزرقــاء. كمــا دعــم الحــزب عــدًدا مــن المرشــح�ي

ــن  ي كل م
ــة �ف ــة والالمركزي ــس البلدي ــة المجال ــمه لعضوي ف باس ــح�ي ــيوعي)3( مرش ــزب الش ــح الح ــا رش كم

ي الكــرك إضافــة إل 
ي حــي نــزال، كمــا دعــم قائمــة وطنيــة �ف

ي الأغــوار ومنطقــة بــدر �ف
الزرقــاء وديــر عــال �ف

ــام حــزب الشــعب  ــة ع ــت أمين ــف محافظــات المملكة”وقال ي مختل
ــن خــارج الحــزب �ف ف م دعــم مرشــح�ي

ي أكــ�ش 
ف لرؤســاء بلديــات �ف ي )حشــد( إّن الحــزب قــدم )25( مرشــًحا، منهــم )2( مرشــح�ي

الديمقراطــي الأرد�ف
مــن منطقــة ومحافظــة. وأمــا عــن أســباب ضعــف المشــاركة الحزبيــة لتحالــف الأحــزاب اليســارية والقوميــة 

ضعيفــة جــدا لعــدة أســباب)183(: 

ي بعثة )تقييم ومتابعة النتخابات(الشبكة العربية لديمقراطية النتخابات.
ف وممثالت الأحزاب اليسارية والقومية �ف )183(  مقابلة ممثل�ي
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ــالت 		  ة لحم ــ�ي ــوال كث ــات إل أم ــاج النتخاب ــف، واحتي ــدى التحال ــة ل ــة المتاح ــوارد المالي ــة الم قل
ــة. انتخابي

ــزاب 		  ــاء لالأح ــاس النتم ــىل أس ــاركة ع ــه المش ــة ورفض ــة والالمركزي ــاب البلدي ــون انتخ ــف قان ضع
ي 

ــ�ت ــبية ال ــم النس ــىل القوائ ــة ع ــة القائم ــة النتخابي ــاب أنظم ــية، وغي ــات سياس ــية أو كيان السياس
ــة. ــات النتخابي ــن التحالف ــد م ــة وتزي ــاة الحزبي ــم الحي تدع

حــات القانــون المقدمــة مــن الأحــزاب السياســية إل مجلــس النــواب، المطالبــة بزيــادة 		   رفــض مق�ت
ــة التحالــف أن ســمة  ، إل جانــب رؤي ي ي نســ�ب تمثيــل الأحــزاب السياســية مــن خــالل نظــام انتخــا�ب
ــة  ــاع القتصادي ــوء الأوض ــة س ــاركة نتيج ــن المش ــف م /ات تضع ف ــ�ي ــدى الأردني ي ل ــا�ب ــزوف انتخ الع

والسياســية، ووجــود القانــون عــىل أســاس المناطــق والعشــائر.

ف وفق ما أعلنه القائمون عىل الحزب. حزب أردن أقوى: كما فاز حزب الأردن أقوى بـ 4 مرشح�ي
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ي عام 2013
المبحث السابع انتخابات البلدية �ن

ي )7( يوضح مقاعد الكوتا النسائية والتنافسية لعضوية مجالس البلدية لعام2013)184(
الجدول الآ�ت

المحافظة رقم
عدد 

البلديات

عدد 

الدوائر

عدد 

مقاعد 

الكوتا

الفائزات 

بالكوتا
ن التعي�ي

الفائزات 

بالتنافس

إجمالي 

عدد 

النساء

مجموع 

الأعضاء

نسبة 

التمثيل 

% ي
النسا�أ

32%830622142785العاصمة1
33%7232626153297البلقاء2
30%22583-9362323الزرقاء3
33%21546-4121313مأدبا4
33%1892545411065199إربد5
38%517515121669184المفرق6
31%11548-5201415عجلون7
33%21546-18511313جرش8
34%10422626173498الكرك9

32%31753-4101414الطفيلة10
29%7201818212173معان11
24%1937-41288العقبة12

33%13852112828543441049+99المجموع

ي ص 33.
ي المجالس البلدية الصادر عن المجلس القتصادي الجتماعي الأرد�ف

)184(  كتاب واقع مشاركة وتمثيل المرأة �ف
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هــذه  لنتائــج  التحليليــة  قــراءة  الثامــن:  المبحــث 
ــة  ــات البلدي ي انتخاب

ــات مــن منظــور نســوي �ن النتخاب
والتوصيــات: الهاشــمية  الأردنيــة  بالمملكــة  والالمركزيــة 

 

ــات  ــة النســاء العربي ــة لجمعي ــات أوضحــت دراســة ميداني ي تلــك النتخاب
ولتوضيــح وضــع النســاء �ن

ي الملخــص التنفيــذي للدراســة)185(:
ــة  مــا جــاء �ن ي المجالــس البلدي

ــر أداء النســاء �ن عــن أث

ي الأردن أكــ�ش تمّكنــا 
، يجــب أن تكــون النســاء �ف »مــن أجــل الحصــول عــىل مســار حيــوي اقتصــادي وســياسي

ف ضدهــن  ي مســتقبل البلــد. عــىل الرغــم مــن التقــدم الملمــوس، تبقــى النســاء مهمشــات، وممــ�ي
ومشــاركة �ف

وفقــاً للمعايــ�ي والتقاليــد المجتمعيــة. إذ ل تــزال معــدلت المشــاركة السياســية للنســاء منخفضــة، وهــي 
ي 

ي يوجههــا الأردن. وعــىل الرغــم مــن أن المنطقــة تشــهد تحــوًل عاًمــا �ف
واحــدة مــن التحديــات الرئيســية الــ�ت

ي المجــال الســياسي 
ي عــام 2011، إل أن مكانــة النســاء �ف

التوجهــات السياســية، بعــد النتفاضــات العربيــة �ف
ل تــزال منخفضــة مقارنــًة بالبلــدان الأخــرى عــىل مســتوى العالــم.

ــات لعــام 2015، بعــد إجــراء  ــون البلدي ــة لعــام 2017 حســب قان ــات البلدي ي الأردن، أجريــت النتخاب
�ف

بعــض التعديــالت عــىل القانــون الســابق. وكان الهــدف مــن التعديــالت عــىل القانــون هــو نــ�ش مزيــد مــن 
الديمقراطيــة وتوســيع مبــدأ الشــمولية وزيــادة المشــاركة السياســية للنســاء.

ي مجــالت 
ي صنــع القــرار �ف

وحيــث أن الهــدف العــام للمجالــس البلديــة هــو زيــادة المشــاركة الشــعبية �ف
ي تصميــم وتنفيــذ 

ف الفرصــة للمســاهمة بنشــاط �ف التنميــة والخدمــات، فقــد تــم منــح الأعضــاء المنتخبــ�ي
هــا تمثــل موقفــاً غامضــاً، فقــد أعــرب  ي تــم تغي�ي

ف الــ�ت خطــط التنميــة المحليــة. ويمكــن القــول أن القوانــ�ي
ــن المخــاوف  ــد م ي والأحــزاب السياســية عــن العدي

ــة وأعضــاء المجتمــع المــد�ف ــس البلدي أعضــاء المجال
اتيجية طويلــة الأمــد. بســبب عــدم وجــود رؤيــة وإســ�ت

ي تنــص عــىل تخصيــص مــا ل يقــل 
تهــدف الدراســة إل تنــاول أثــر المــادة 33 مــن قانــون البلديــات، الــ�ت

ي 
ي المجالــس البلديــة للنســاء، حيــث يتــم شــغل المقاعــد مــن قبــل النســاء اللــوا�ت

عــن 25% مــن المقاعــد �ف
ــا،  ي حالــة عــدم كفايــة عــدد المرشــحات لشــغل مقاعــد الكوت

حصلــن عــىل أعــىل عــدد مــن الأصــوات. �ف
ي منطقــة البلديــة 

ف �ف ي قوائــم الناخبــ�ي
ف الناخبــات المســجالت �ف ف نســاء مــن بــ�ي يتــم شــغل المقاعــد بتعيــ�ي

بقــرار مــن الوزيــر.

ي المجالس 
ي السياسة بالمنطقة العربية الأستاذة/ ليىل نفاع عن أثر أداء النساء �ف

  ملخص الدراسة مقدم من عضوة ملتقى النساء �ف
المحلية.

)185(
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شح عديدة، مثل: ي سعيهم لل�ت
ي الأردن �ف

ي تواجه النساء �ف
ل تزال التحديات الرئيسية ال�ت

ي المجتمــع، ودورهــا والســياسي عــىل وجــه 
- التحامــل، والمفاهيــم الثقافيــة الســلبية حــول دور النســاء �ف

التحديــد.

ي عن عدم قدرتهن بالقيادة الفعالة.
- الصور النمطية والمجتمعية للنساء داخل المجتمع الأرد�ف

ي المنصب. 
-  المصداقية العالية �ف

ي المملكــة الأردنيــة 
ي انتخابــات البلديــة والالمركزيــة �ن

ي قابلــت المرشــحات �ن
إل جانــب المشــكالت الــ�ت

:)186(
ي
ي الآ�ت

ي آب/ أغســطس 2017 وتكمــن �ن
�ن

، وضعــف المــوارد الماليــة المتوفــرة لــدى المرشــحات مــن ناحيــة، وعــدم وجــود  - أزمــة المــال الســياسي
ف الرجــال دون  مقــرات انتخابيــة  لبعــض المرشــحات،  إل جانــب كثافــة الدعايــة النتخابيــة مــن المرشــح�ي

ام بســقف الدعايــة. ف اللــ�ت

امــج النتخابيــة،  ي ال�ب
ف الآخريــن، نظــرا لعــدم التوافــق �ف - صعوبــة إجــراء تحالفــات انتخابيــة مــع المرشــح�ي

. ي
وعــدم النــص عليــه بشــكل قانــو�ف

- ســيطرة الطابــع العشــائري والقبــىلي عــىل النتخابــات؛ ممــا جعــل العشــائر والقبائــل تدعــم مرشــحيها مــن 
هــم من المرشــحات. الرجــال دون غ�ي

يتباهــى المنــاخ الســياسي الحــالي بنمــوذج ذكــوري واضــح للحيــاة السياســية والهيئــات الحكوميــة المنتخبــة. 
ي 

ــة �ف ــظ روح صداق ــاً، ل نالح ــاث. تاريخي ن ــياسي لالإ ــوح الس ــة الطم ي إعاق
ــة �ف ــات القبلي ــتمر الممارس وتس

ي مواقع صنــع القرار، 
ة �ف وريــة، وبمــا أن الرجــال يمثلــون أغلبيــة كبــ�ي اكات مــع الأقــران �ف المجالــس، فالــ�ش

. وغيــاب مثــل هــذا النهــج يــرصف بعمليــات صنــع  ف تهمــش النســاء بســبب غيــاب نهــج متكامــل لــكال الجنســ�ي
القــرار. ومــن هنــا، فــإن عــىل كل مــن النســاء والرجــال تُعلــم العمــل كجبهــة موحــدة.

ي تحديــد مالمــح المرشــحات عــىل 
ي التمثيــل الســياسي بشــكل عــام، و�ف

لعبــت القبائــل تاريخيــاً دوراً هامــاً �ف
شــح مــن أجــل ضمــان تمثيــل  ــل عــىل ال�ت ــن القبائ ي يمثل

ــوا�ت ت المرشــحات الل ــد. وقــد أجــ�ب وجــه التحدي
ي المشــاركة، أو يســمح 

ف �ف القبيلــة، ففــي هــذه الحــالت تكــون فيهــا النســاء إمــا غــ�ي مســتعدات أو ل يرغــ�ب
ي يتخذهــا المجلــس. 

ي جميــع القــرارات الــ�ت
ة �ف يطــة أن يرجعــوا للعشــ�ي شــح �ش لهــن بال�ت

شــح ونفقــات الحمــالت الالحقــة عبًئــا  شــح هــو عقبــة أخــرى، فتمثــل رســوم طلــب ال�ت نقــص التمويــل لل�ت
ف  ــ�ي ــة واســتضافة الناخب ــالت الدعاي ــا. وتشــكل حم ــة عموًم ــوارد قليل ــن م ي يمتلك

ــال�أ ــىل النســاء ال ــا ع مالًي
ي والمحظــورات الثقافيــة المرتبطــة بثقافــة التصويــت 

تحديـًـا أيًضــا بســبب افتقــار النســاء إل التمويــل الــكا�ف
ي الأردن، حيــث يتــم انتقــاد بعــض عــادات الحمــالت النتخابيــة إذا مارســتها النســاء. 

�ف

   مقابلة مع خمس مرشحات الأستاذة أسماء الرواحنة ذبيان محافظة مأدبا الالمركزية، الأستاذة لميس وليد الخرابشة مجلس محىلي 
ف حجاوي مرشحة مجلس بلدية القصبة بالزرقاء، الأستاذة بثية رافع الهنداوي، الأستاذة  “عالن” محافظة البلقاء، الأستاذة فاطمة حس�ي

. ابتسام عطاالله المجالي
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ف الأســاليب الأكــ�ش تفصيــال والحمــالت  ــ�ي نتيجــة لذلــك قــد يكــون مــن الصعــب ســماع صــوت النســاء ب
ــول  ي والوص

ــ�ف ــب المه ــار للتدري ــاء افتق ــدى النس ــاً ل ــظ أيض ــور. ولوح ــن الذك ــاً لنظرائه ــة مالي المدعوم
المحــدود إل المعلومــات الواضحــة ممــا يحــد مــن دافعهــن للمشــاركة السياســية، لأن بعــض المرشــحات 

ــة. ــة، أو مهــارات الخطاب ــة الفني ــة، أو الكتاب ــا يكفــي مــن المهــارات القيادي ــن عــىل م ل يحصل

ــث  ــن حي ــح بشــكل خــاص م ي الموقــف، وهــذا صحي
ــف �ف ــاك تحــول طفي ــدو أن هن ــة يب  كمالحظــة عام

ــاه  ي الأردن انتب
ــات �ف ــدول الأخــرى، تجــذب النتخاب ــة السياســية. عــىل عكــس ال ي العملي

اك الشــباب �ف إ�ش
ف الأصغــر ســًنا، الذيــن يعتقــدون أنهــم يلعبــون دوًرا حيويًــا ويؤمنــون بالعمليــة السياســية. بلــغ  الناخبــ�ي
ف  ــجل�ي ف المس ــ�ي ــالي الناخب ــن إجم ــنة 650000 م ف 18 و35 س ــ�ي ــم ب اوح أعماره ــ�ت ــن ت ف الذي ــ�ي ــدد الناخب ع

ــام. ي ذات الع
ــم1302949 �ف ــت أعداده ــن بلغ والذي

ي المجالــس، 
ي أدت إليهــا المقابــالت المكثفــة مــع العضــوات الحاليــات والســابقات �ف

حســب النتائــج الــ�ت
شــح. كمــا لوحــظ، فــإن النســاء  ي بعــض الحــالت هــي الدافــع الوحيــد لل�ت

تظــل الكوتــا هــي المفتــاح و�ف
، أو كان ينظــر إليهــن مــن قبــل مجتمعهن  ي

ي المجتمــع المــد�ف
ة مهنيــة، أو شــاركن �ف ي كــن يتمتعــن بخــ�ب

اللــوا�ت
شــح. كقياديــات بالفطــرة كــن أكــ�ش ميــالً لل�ت

ي المواقــف المحليــة تجــاه النســاء 
 تباينــت تجــارب النتخابــات مــن حيــث الدعــم، ممــا يشــ�ي إل التقــدم �ف

ــل مجتمعهــم. ل  ــة، حيــث أعربــت بعــض المرشــحات عــن تلقيهــن الدعــم مــن قب ي المناصــب القيادي
�ف

ي حــالت متطرفــة تخريــب صــارخ. كموضــوع عــام، 
تــزال نســاء أخريــات يناضلــن مــع نقــص الدعــم، و�ف

ي تتنــاول 
« مــع القضايــا الرئيســية الــ�ت ف »العمــىلي كــ�ي ي ال�ت

شــح تميــل إل تبــ�ف حــة لل�ت كانــت المواضيــع المق�ت
البيئــة )النظافــة(، والخدمــات، والمــوارد المائيــة، والزراعــة، والتخطيــط. قدمــت المرشــحات برامــج واقعية 
ي المجالــس، ل يــزال 

ف جــودة الخدمــات وتطويرهــا. �ف ف عــىل تحســ�ي كــ�ي تتطــرق إل قضايــا المجتمــع، مــع ال�ت
ام الأعضــاء الذكــور يشــكل تحديًــا، لكــن بشــكل مثــ�ي للجــدل، إل حــد أقــل  الحصــول عــىل دعــم واحــ�ت
ي المجالــس الســابقة. وقلــة قليلــة مــن النســاء بــادرن بمواجهــة قضايــا 

ي واجهتهــا النســاء �ف
مــن التجــارب الــ�ت

ي قدرتهــن 
ي المجلــس تتمثــل �ف

ة �ف ي منصبهــن. وكمــا لوحــظ، فــإن قــوة النســاء الكبــ�ي
النســاء أثنــاء وجودهــن �ف

. ف عــىل تلبيــة طلبــات واحتياجــات المواطنــ�ي

ي المجالــس الســابقة، كانــت الســلطة 
. �ف ف طــار الحــالي للقانــون بانتقــادات جمــة مــن قبــل المشــارك�ي قوبــل الإ

، ل يمكــن اتخــاذ أي قــرار دون  ي تنفيــذ القــرارات بيــد أعضــاء المجلــس، لكــن بموجــب القانــون الحــالي
�ف

. وقــد تــم النظــر بــذات الســلبية  الحصــول عــىل الموافقــة النهائيــة مــن رئيــس البلديــة للمجلــس المحــىلي
إل نظــام الكوتــا، حيــث تطلعــت النســاء للكوتــا بتقديــر منخفــض جــدا موضحــات أنــه ل يعطــي أي قيمــة 
ف  ي حــ�ي

حقيقيــة. بشــكل عــام، شــعرت النســاء أن مقاعــد الكوتــا كانــت دون المتوقــع بشــكل غــ�ي معقــول، �ف
جــادل الرجــال بأنهــا معقولــة وعادلــة.

اكتها  بعــد إجــراء مقابــالت مــع منظمــات غــ�ي حكوميــة وغــ�ي ربحيــة ومنظمــات حكوميــة لتقييــم طبيعــة �ش
ي المجالــس البلديــة الحاليــة، تــم تقديــم العديــد مــن 

ي الســابق والمنتخبــات �ف
مــع النســاء المنتخبــات �ف
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عــات. ومــع ذلــك، فقــد تــم  ــاء القــدرات، وجمــع الت�ب ــادة الوعــي، وبن ي ذلــك: زي
أشــكال الدعــم، بمــا �ف

استكشــاف القضايــا المتعلقــة بالكوتــا وأهميتهــا وجوانبهــا القانونيــة بشــكل أقــل. وبلــغ مســتوى مشــاركة 
ــن  ــد م ــن العدي كاء ع ــ�ش ّ ال ــ�ب ــا. ع ــاً بعده ــاءل تدريجي ــه تض ــات، لكن ــالل النتخاب ــه خ ــات ذروت المنظم
ــذي ُذكــر هــو  ــات مســبقاً، والتحــدي الرئيــسي ال ــق بتفاعلهــم مــع النســاء المنتخب ــات فيمــا يتعل التحدي
ف أن  ــتطلع�ي ــرب المس ــة. وأع ــج المقدم ام ــات، وال�ب ــل، والتدريب ي ورش العم

ــاركة �ف ــبة المش ــاض نس انخف
أســباب عــدم مشــاركة النســاء تشــمل الفتقــار إل المــوارد الماليــة، وعــدم توافــر المواصــالت مــن وإل 

ي هــذه الأنشــطة.
ورشــات العمــل، وعــدم وجــود دعــم مــن أ�هــم للمشــاركة �ف

 . ي حضــور ورش العمــل كتحــدي رئيــسي
ي مقابــل عــدم المقــدرة، �ف

كاء إل عــدم رغبــة النســاء، �ف وأشــار الــ�ش
ــاب وعيهــن بحقوقهــن  ــل النســاء، وغي ــات مــن قب ــة النتخاب ــف لثقاف كاء فهــم ضعي ــ�ش كمــا استشــعر ال

وواجباتهــن تجــاه العمليــة النتخابيــة.

ــلوك  ي الس
ــيما �ف ، ل س ــياسي ــال الس ي المج

ــاء �ف ــدم النس ــة تق ــ�ش إل إعاق ــل  أك ــة تمي ــف التقليدي المواق
، حيــث يبــدو أن النــوع الجتماعــي مــؤ�ش رئيــسي للناخــب، فاحتماليــة انتخــاب الرجــل للمــرأة  ي النتخــا�ب
ي المجالــس البلديــة عــىل أنهــا 

أقــل احتمــال مــن انتخــاب امــرأة لمــرأة. يُنظــر إل تأثــ�ي وفعاليــة النســاء �ف
ي بعــض المجــالت مــن مجــالت أخــرى. يعكــس الرجــال والنســاء العتقــاد الســائد بــأن النســاء أك�ش 

أقــوى �ف
ي إقامــة عالقــات وطيــدة مــع ناخبيهــن، وفهمهــم، وتلبيــة احتياجاتهــم، والتأثــ�ي عــىل 

فعاليــة مــن الرجــال �ف
يــع وخلــق فــرص  ي التعليــم والرعايــة الصحيــة، لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالت�ش

توفــ�ي خدمــات أفضــل �ف
ي الأردن، يبــدو 

ي بعــض البلديــات �ف
ي مناطقهــم، ل يــزال ينظــر إل الرجــال كمأثريــن أفضــل. �ف

الســتثمار �ف
ي  يجــا�ب ف الإ ــ�ي ف هــذه المناطــق بشــعور مــن التمي أن الدعــم المجتمعــي للمرشــحات أكــ�ش انتشــاًرا، وتتمــ�ي

ي العمــل العــام.
اف بتهميــش المــرأة �ف والعــ�ت

ي الحيــاة السياســية والعامــة 
اتيجية لتعزيــز مشــاركة النســاء �ف بعــد تحديــد الأولويــات والإجــراءات الســ�ت

ــام،  ــف الع ــلوك والموق ي الس
ــ�ي �ف ــدث تغي ــة، ح ــة القتصادي ي التنمي

ــرأة �ف ــوري للم ــدور المح ــم ال ودع
 . ي

ف المســتوى العمــىلي عــىل المســتوى الوطــ�ف ــة إل تحســ�ي ضاف بالإ

ي مــن خــالل 
ــز القــدرات عــىل المســتوى الوطــ�ف ــر الجهــود لتعزي وري تضاف ــح مــن الــرصف ــا أصب ومــن هن

ــية.  ــاركة السياس ــارات المش ــىل خي ف ع ــ�ي ك ــات، وال�ت ــن للمعلوم ــز وصوله ــم، وتعزي ــاء بالتعلي ــد النس تزوي
ي المشــاركة السياســية للنســاء، 

ولمواصلــة معالجــة مســألة الصــور النمطيــة القائمــة عــىل النــوع الجتماعي �ف
ف  ف بــ�ي تُحــث الحكومــة عــىل مراجعــة قانــون البلديــات الحــالي بهــدف القضــاء عــىل جميــع أشــكال التميــ�ي

. ف ف الجتماعيــ�ي النوعــ�ي
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ــن النســاء والرجــال عــىل نفــس الفــرص والدعــم خــالل الحمــالت  وري ضمــان حصــول كل م ــرصف ــن ال م
ي 

النتخابيــة لضمــان إنصــاف العمليــة النتخابيــة والمنافســة العادلــة. يجــب بــذل الجهــود لدعــم النســاء �ف
ف  ضافــة إل التدريــب عــىل القوانــ�ي اكات، بالإ ، والتواصــل مــع الأقــران، وتشــكيل الــ�ش مجــال الربــط الشــب�ي
ــم  ــة إل دع ــاك حاج ــة، فهن ــالت النتخابي ي ادارة الحم

ــاً �ف ــب دوراً جوهري ــال يلع ــا أن الم ــارات. بم والمه
شــح. ي ال�ت

النســاء اقتصاديــاً وخلــق فــرص تمويــل للنســاء لمنحهــن فرصــة عادلــة �ف

ي 
ي الأردن، ومــع وجــود العديــد مــن التحديــات �ف

وبينمــا ل يــزال هنــاك عقبــات للمشــاركة السياســية للمــرأة �ف
ف  ي انُتخ�ب

ي تحــد مــن فعاليــة وتأثــ�ي النســاء المنتخبــات، فقــد أعربــت النســاء اللــوا�ت
مختلــف المجــالت والــ�ت

ف النســاء. ومــع  ف وتمكــ�ي ف الجتماعيــ�ي ف النوعــ�ي امهــن بالمســاواة بــ�ي ف ي المجالــس البلديــة عــن ال�ت
الآن وســابقا �ف

 ، ي
ــا�ف ، والثق ي

ــو�ف ، والقان ــم القتصــادي، والســياسي ــا النســائية، والدع ــد الكوت ــادة مقاع ــدون زي ــك، فب ذل
ي 

ي وضــع ثانــوي. هنــاك حاجــة للممارســات والمواقــف الــ�ت
ي الأردن �ف

والجتماعــي الــالزم، ســتظل النســاء �ف
تســمح بالتنــوع والمشــاركة عــىل قــدم المســاواة للوصــول إل الديمقراطيــة الحقيقيــة.

ي انتخابــات 
التوصيــات المبنيــة عــىل القــراءة التحليليــة لنتائــج هــذه النتخابــات مــن منظــور نســوي �ن

البلديــة والالمركزيــة بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية:

● ــاء 	 ــوع الأعض ــن مجم 30% م ــد أد�ف ــة بح ــس المحلي ي المجال
ــاء �ف ــل النس ــب تمثي ــادة نس ورة زي �ف

ــة. ــون البلدي ــن قان ــادة )33-أ( م ــل الم وتعدي

● ي مجالــس المحافظــات إل نســبة 30% مــن مجمــوع الأعضــاء وتعديــل 	
ورة زيــادة تمثيــل النســاء �ف �ف

المــادة )6-ج-1( مــن قانــون الالمركزيــة.

● ــس 	 ي المجال
ــاء �ف ــة بالنس ــا الخاص ــبة الكوت ــق نس ــد تطبي ــت عن ي تم

ــ�ت ــاء ال ــة الأخط ورة معالج �ف
ــابها. ــة حس ــة وطريق ــس المحلي ــة والمجال البلدي

● ــن 	 ــة م ــة القادم ــة والالمركزي ــات البلدي ي النتخاب
ــية �ف ــزاب السياس ــل الأح ــادة تمثي ــىل زي ــل ع العم

خــالل إقــرار نســبة محــددة فيمــا ل يقــل عــن 20% مــن المقاعــد لالأحــزاب السياســية، والعمــل عــىل 
. ي تنــص عــىل أل يكــون المرشــح منتميــا لحــزب ســياسي أو تنظيــم ســياسي

إلغــاء المــادة الــ�ت

● اع.	 إلغاء الصالت الرياضية المجمعة كمراكز اق�ت
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