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البيان التأسييس مللتقى النساء يف السياسة باملنطقة العربية

 متر املنطقة العربية بالعديد من التغريات والتحوالت عىل املستوى السيايس، خالل السنوات الخمس 
 الفائتة نتيجة مرور املنطقة بصور متنوعة من الحراك الشعبي، فام بني ثورات أطاحت برأس الحكم يف
 بعض البلدان وتدخالت دولية عسكرية يف دول أخرى باملنطقة أسفرت تلك التحوالت يف بنية الدولة
عرقية إبادة  بأعامل  قامت  والتي  املتطرفة  اإلرهابية  الجامعات  بعض  نفوذ  تنامي  عىل   باملنطقة 
التطورات شكلت تهديدات تلك  الفلسطيني.  الشعب  االحتالل ضد   وطائفية، ويضاف إىل ذلك استمرار 
 أمنية جديدة عىل دول املنطقة، وفرضت عىل العديد من دول املنطقة السعي نحو تحول دميقراطي
 يف محاولة لتجنب عاصفة الحراك الشعبي الذي بدأ من عام 2011، بإقامة دولة القانون وتطبيق نظم
 سياسية دميقراطية من إقرار دساتري مستحدثة للبالد أو تعديالت جوهرية يف الدساتري، وإصدار قوانني
 أكرث دميقراطية لسري العمليات االنتخابية املختلفة ومواجهة التمييز والعنف ضد النساء. و يف ظل تلك
 التحوالت التي متر بها الدول، كان دور نساء املنطقة العربية بارز يف محاولة خلق مساحة دميقراطية
العام والسياسة. تلك بالشأن  النساء  املنشغالت  اإلنسان، وتزايد عدد   تدعم قيم املساواة وحقوق 
 النساء هن  قائدات ملجتمعاتهن،  والزلن يقدمن صورة متميزة لنساء انخرطت يف املجال السيايس
 ودعمن الحراك السلمي الدميقراطي، وناضلن من خالل آليات دميقراطية إلقرار قيم العدل واملساواة
 يف أوطانهن. وهو ما دفعنا؛ نحن مجموعة من نساء تلك املنطقة، نؤمن أن تشاركنا لتجاربنا ودعمنا
يف متواجد  واملساواة  والعدل  الحرية  صوت  بقاء  عىل  يساعد  ما  هو  املختلفة  لنضاالتنا   املستمر 
 مجتمعاتنا التي تواجه فيها النساء الكثري من العنف والتهميش. و من إمياننا بأهمية هذا الدور وتلك
 التجارب، اجتمعنا عىل مدار العام السابق يف عدة اجتامعات تحضريية وكان آخرها اجتامعنا يف بريوت
 - لبنان يوم 9-6 مايو / أيار 2016 لنعلن عن تأسيس “ملتقى النساء يف السياسة – املنطقة العربية”
 ليصبح صوت لنساء نسويات دميقراطيات باملنطقة، من املهتامت بواقع مجتمعاتهن، ونقل الخربات
 بني تلك النساء وتعلن عن قيم التضامن لنساء تلك املناطق من وقف العنف إىل متكينهن يف مختلف

املجاالت وطرح دورهن السيايس كأداة أساسية لبناء مجتمع دميقراطي تشاريك.ا

مايو / أيار 2016 بريوت- لبنان 6-9
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تقرير عن أوضاع النساء باالنتخابات التي أجريت باملنطقة العربية 2016

 شهد عام 2016 العديد من املتغريات التي أثرت يف مسار التمكني السيايس للنساء باملنطقة العربية،
دور عىل  باإليجاب  أو  بالسلب  أثرت  التي  والترشيعات  القوانني  من  العديد  الدول  بعض  إصدار   ومنها 
2016 إجراء العديد من االنتخابات  النساء السيايس من ناحية، كام شهدت املنطقة العربية خالل عام 
 الترشيعية ببعض الدول،  وهو ما يحتاج لتحليل تلك االنتخابات ليس فقط من حيث نتائج االنتخابات ولكن
 من حيث البيئة السياسية والقانونية واألمنية املحيطة بالعملية االنتخابية، ملا لها من تأثري مبارش عىل
 وضع النساء يف العملية االنتخابية من ناحية وتأثري تلك البيئة عىل نتائج العملية االنتخابية، بل وميتد
 تأثري البيئة السياسية واألمنية والقانونية املحيطة بالعملية االنتخابية عىل مستقبل الدور السيايس
 للنساء بدول املنطقة. وسوف يتناول هذا التقرير أربعة فصول األول: أوضاع النساء من خالل الدساتري
 وقوانني االنتخاب.  والثاين: حول االنتخابات الربملانية يف املغرب كمثال النتخابات عقدت يف هذا العام
  وشارك وفد من ملتقى النساء يف السياسة يف متابعتها  والثالث: االنتخابات الربملانية يف األردن

والرابع: االنتخابات الربملانية يف الكويت وكالهام ُعقدا يف هذا العام

مدخل مفاهيمي: منهجية البحث عن التقرير السنوي ألوضاع النساء والسياسة يف البلدان العربية

أوضاع لتقرير  النظري  الشق  والنظري،  ويتضمن  العميل  الشقني  عىل  منهجيته  يف  التقرير   يعتمد 
 النساء والسياسة باملنطقة العربية املنهج التاريخي التحلييل، املقارن، والوصفي، وعمل التقرير عىل
 جمع معلومات  أولية من مصادر متعددة منها الوثائق والتقارير الخاصة بالسياسات بالدولة واألحزاب
التقرير، يف  املذكورة  الدول  من  عدد  يف  لالنتخابات  الوطنية  الهيئات  أمثلة  واملؤسسات   السياسية 
 ومن املصادر الثانوية أوراق العمل والدوريات، والبحوث األكادميية وغريها تقارير املنظامت النسوية
 يف بعض الدول. الشق العميل يعتمد عىل  املنهج االستقرايئ: وهو عملية مالحظة الظواهر وتجميع
 البيانات عنها للتوصل إىل مبادئ عامة وعالقات كلية، وعملية استدالل صاعد تعتمد  نقل خربات  الحاالت
االستقراء نتائج  تعترب  ولذلك  عام«،  حكم  إىل  الجزئيات  من  انتقال  أي:  العامة،  القواعد  إىل   الجزئية 
املتبعة، البحث  تقنيات  ومختلف  والتجربة،  املالحظة  خالل  من  االستقراء  ويتحقق  مقدماته،  من   أعم 
إليها املتواصل  للنتائج  الفعيل  التطابق  خالل  من  يكون  االستدالل  من  النوع  هذا  يف  الصدق   ومعيار 
 مع الواقع.املنهج االستقرايئ مبشاركة عضوات امللتقى بخرباتهن وتجاربهن يف دولهن عن التحول
 الدميقراطي، ودور القيادات النسوية واملجتمع املدين واملجموعات النسوية من أجل الحصول عىل
 العديد من الحقوق واالستحقاقات سواء دستوريًّا أو قانونيًّا ونخص بالذكر قوانني االنتخابات الربملانية
من عدد  خالل  من  ذلك  وتم  الدول.  من  العديد  برملانات  يف  والتمثيل  البلدية  واملركزية  أو   واملحلية 
يف العضوات  وهن  العربية  باملنطقة  السياسة  يف  النساء  مللتقى  اإلقليمية  التشاورية   اللقاءات 
- الجزائر   - تونس   - مرص   ( الدول   تلك  ومن  بالدهن  يف  وسياسية  نسوية  قيادات  أيًضا  وهن   امللتقى 
 املغرب- األردن- السودان- ليبيا - اليمن- لبنان- السعودية-العراق- الكويت(د  وتتميز عضوات امللتقى
يف بالدهن القائم  الدميقراطي  الحراك  بالفعل داخل  السيايس ومشاركتهن  العمل  يف   بانخراطهن 
يف امللتقى  ومشاركة  بالدهن.  أجندة  عىل  السياسة  يف  النساء  لتواجد  قضايا  املستمر   وعملهن 
 متابعة االنتخابات الربملانية للمملكة املغربية بالرشاكة مع الشبكة العربية لدميقراطية االنتخابات خالل
 الفرتة السابقة والالحقة لالنتخابات، إىل جانب تجربة إحدى عضوات امللتقى يف االنتخابات الربملانية
للعضوات من الفعالة  واملشاركة  العملية  بالتجارب  التقرير  أثر  مام  فيها  ونجاحها  املغربية   للمملكة 
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 امللتقى. التقرير يركز الضوء عىل دراسة وتحليل واقع مشاركة النساء يف السياسة باملنطقة العربية، 
املتعلقة والترشيعات  الدساتري  يف  العربية  باملنطقة  السياسة  يف  النساء  أوضاع  ماهي   ومعرفة 
 باملشاركة يف العمل السيايس وذلك خالل الفرتة من عام 2011 إىل 2016. ويعمل التقرير عىل تسليط
،الضوء عىل دور املجموعات النسوية والقيادات النسوية، وتقييم مشاركة النساء يف تلك التعديالت

 وما هي املعوقات والتحديات التي تواجهن ومازالت حتى اآلن؛ بداية من النظام األبوي الديكتاتوري
مواقع يف  النساء  لتمثيل  الرافضة  العربية  بلداننا  أذهان  يف  الراسخة  الذكورية  والثقافة   الحاكم، 
 صنع القرار، وتواجدهن يف القيادات التنفيذية،الترشيعية، والرقابية، عىل الرغم من مشاركتهن يف
 النضال والحراك الدميقراطي طوال الوقت. واملطالبة برضورة التزام الدول يف املنطقة العربية باتخاذ
 التدابري اإليجابية للقضاء عىل التمييز ضد النساء.  ومناهضة العنف املوجه ضد النساء يف املجال العام

 والخاص. زد
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 الفصل األول

أوضاع النساء من خالل الدساتري وقوانني االنتخاب

واإلصالحات التحوالت  من  العديد   2014 عام  إىل   2011 عام  من  الفرتة  خالل  العربية  املنطقة   شهدت 
 الدميقراطية، التي شاركت وتطورت خاللها الحركات النسوية يف البلدان العربية وعملت عىل املشاركة
 الفعالة يف كل بلد عىل حسب املساحات املتاحة يف املجال العام، ومنهن الحركات النسوية عىل
تحقيق واستطاعت  دميقراطي  تحول  بها  قام  التي  العربية  البلدان  بعض  هناك   . توجهاتها   اختالف 
 استحقاقات دستورية وقانونية  لتعزيز املساواة بني النساء والرجال يف الحقوق والواجبات؛ ولكن تحتاج
 للتطبيق عىل أرض الواقع منها عىل سبيل املثال دولة تونس، استطاعت الحركة النسوية باملشاركة
تونس” يف  للشغل  العام  “كاالتحاد  والعاملية  النقابية  والحركات  الدميقراطية  السياسية  األحزاب   مع 
مدنية دولة  بناء  عىل  والعمل  والحريات  الحقوق  عىل  الحصول  أجل  من  والتعاون  اإليجابية   املشاركة 
إنها نجحت يف  تحقيق استحقاقات دستورية وقانونية خالل مجاالت عدة القول   دميقراطية، وميكن 
 مثل املساواة يف الحقوق والحريات العامة واالنتخاب ومناهضة العنف والتمييز، حتى وإن ذلك يف
 القوانني فقط وتسعى طول الوقت للتطبيق الفعيل عىل أرض الواقع لتلك االستحقاقات. وهناك أيًضا
 دور الحركات النسوية يف البالد التي حدث بها إصالحات قانونية ودستورية ومل تصل إىل تغيري أنظمة
التعديالت يف مدونة األحوال النسوية يف اململكة املغربية  ودورهن خالل  الحركة   الحكم بها مثال 
 الشخصية، والتعديالت الدستورية يف عام 2011، وتعديل نسب متثيل النساء يف الربملانات املغربية.
 قيام الحركة النسوية املغربية بدور مركزي يف التأطري والتوعية لنرش ثقافة املساواة بني الجنسني ،
 وجعلها يف أجندة صانعي القرار، ووضع الجميع، أحزاب، وحكومة، أمام التحدي القايض باتخاذ موقف
 يف ما يتعلق بتعديل قانون األرسة ومختلف الترشيعات الوطنية التمييزية.  وعىل وجه الخصوص برزت
 دور الحركة يف عملها عىل النهوض باملشاركة النسائية يف تدبري الشأن العام واعتامد مقاربة النوع
الدستور يف  كام  النساء  ضد  للعنف  مناهضة  وسياسية  قانونية  تدابري  واتخاذ  العامة  السياسات   يف 
العربية البلدان  داخل  النسوية  واملنظامت  الحركة  دور  عىل  الرتكيز  ومحاولة   .2011 لعام   املغريب 
 ودورهن يف التأصيل مبدأ املساواة يف الحقوق بني النساء والرجال داخل مجتمعاتهن، والبداية من
املتعلق والقوانني  الدساتري  يف  لنساء  اإلنسانية  الحقوق  تلك  وصياغة  اإليجابية  التدابري  اتخاذ   خالل 

باملشاركة يف العمل السيايس واملجتمعي والحزيب، ومواقع صنع القرار.ا
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أواًل: جمهورية مرص

 برز  دور الحركة النسوية املرصية من خالل املشاركة بأهم املبادرات املقدمة من مجموعة تحالفات
 نسوية مرصية تحت عنوان “وثيقة تحالف املنظامت النسوية، وثيقة املساواة يف الحقوق والحريات،
 وثيقة املرأة املرصية ودستور الثورة، باإلضافة إىل ورقة عمل مجموعة عمل النساء والدستور. جاءت
الشعب مشاركة  بأهمية  املبادرات  تلك  صاحبة  واملؤسسات  املجموعات  من  إميانًا  املبادرات   تلك 
 املرصي مبختلف فئاته من الرجال و النساء يف كتابة الدستور املرصي الجديد ويف إطار جهود تلك
 التحالفات املكونة من املنظامت النسوية، واالتحاد النوعي لنساء مرص، مجموعة عمل املرأة والذاكرة،
لطرح الدميقراطي  التحالف  ووثيقة  النسوية،  للدراسات  نظرة  وجمعية  املرصية،  املرأة  قضايا   مركز 
 مطالب النساء املرصيات يف الدستور الجديد والتي ارتكزت عىل تحديد ماهية معايري تشكيل الجمعية
 التأسيسية لوضع الدستور ودراسة حول املدخل التاريخي لوضع النساء يف الدساتري من خالل دراسة
مطالب أهم  وعن  محددة  بنصوص  مقرتحات  وتقديم  الدستورية  املبادئ  لبعض  طرح  و  الدساتري   تلك 
 النساء بدستور مرص الجديد باإلضافة إىل الرجوع لعدد من االتفاقيات الدولية وبعض الوثائق املرجعية
النوعي االتحاد  من  كل  أعلن  عليه  و  الحديثة.  املرصية  الدولة  لدستور  التأسيسية  املبادئ  إعالن   مثل 
الدستور الحريات يف  النساء و  النسوية عن تحرير وثيقة تكفل حقوق   لنساء مرص وتحالف املنظامت 
 الجديد تحت عنوان “املساواة يف الحقوق والحريات” لتقديم هذه الوثيقة إىل الجمعية التأسيسية
 للدستور. والتي شاركت يف ثورة 25 يناير واستكملت املسرية خالل فرتة عامي 2012 ضد دستور اإلخوان
 املسلمني ، وصواًل إىل الدستور املعدل سنة 12014 و تواجد خمس عضوات. واستطاعت الحركة النسوية
 تحقيق بعض االستحقاقات الدستورية و بالتايل يف قوانني االنتخاب و غريها كام يف املواد اآلتية: و

يتميز الدستور املرصي لسنة 2012 واملعدل يف يناير 2014: ت

متت دسرتة مبادئ مهمة ومستحقات جديدة للنساء وللحركة النسوية املرصية وأبرز املبادئ:ذ

مبدأ املساواة وعدم التمييز:ش
الدستور  يف  والسياسية  املدنية  الحقوق  بتضمني   2014 لسنة  املعدل  املرصي  الدستور   وعمل 
 املرصي، ومبادئ املساواة وعدم التمييز يف املواد اآلتية املادة )4( واملادة )6( واملادة )93( االلتزام
 باملواثيق واملعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان. واملادة )227( اعتامد ديباجة الدستور عىل املساواة

.بني املواطنني واملواطنات

مبدأ املشاركة السياسية للنساء:
 وأكد الدستور عىل حقوق النساء يف املشاركة السياسية من خالل إقرار حقها يف االنتخاب والرتشح
 لكل من املجالس النيابية والترشيعية ورئاسة الجمهورية، وتم تخصيص ربع مقاعد املجالس املحلية
)87( اآلتيةاملادة  املواد  يف  الحقوق مذكورة  تلك  وكانت  املرصية  عىل مستوى املحافظات   للنساء 
الرتشح حق   )141( واملادة  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  التمتع   )102( واملادة  والرتشح،  االنتخاب   حق 
 ملنصب رئاسة الجمهورية، واملادة )141(  حق الرتشح للمجالس املحلية وإقرار كوتا ربع املقاعد لصالح
 النساء يف االنتخابات مجالس املحلية. الترشيعات والقوانني االنتخابية هناك بعض املواد التي تتضمن
)5( 2014 هناك املادة  46 لسنة  النواب رقم  للنساء قانون مجلس  النساء يف تخصيص مقاعد   حقوق 
 تنص عىل نصف املقاعد من القوائم مخصصة للنساء، واملادة )22( من نفس القانون تنص عىل تخصيص
45 لسنة %5. وقانون رقم  النساء وهي نصف  لصالح  الجمهورية  رئيس  التعيني من قبل   نصف مقاعد 
الناخب/ة صفات   )13( واملادة   )1( املادة  املواد  تنظم  السياسية  الحقوق  تنظيم مبارشة   2014 قانون 

 املرصي/ة.س

1 http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf 2014 الدستور املرصي املعدل لسنة 2012 الصادر يف يناير
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التدابري اإليجابية لصالح النساء
 وتتضمن املواد اآلتية من الدستور اتخاذ التدابري اإليجابية الالزمة للدولة والعمل عىل تحقيقها   مادة
 )11( وتتضمن اتخاذ الدولة التدابري الكفيلة لتمثيل النساء متثياًل مناسبًا يف املجالس النيابية، والوظائف
 العامة والقضائية وغريها من الهيئات. وأيًضا تتضمن الدستور إنشاء مفوضية ملناهضة التمييز كام جاء

يف املادة )53( ملناهضة التمييز بكافة أشكاله.ش

مناهضة العنف ضد النساء
 وتلتزم الدولة بحامية املرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل متكني املرأة من التوفيق بني واجبات األرسة
واملسنة املعيلة  واملرأة  والطفولة  لألمومة  والحامية  الرعاية  بتوفري  تلتزم  كام  العمل.   ومتطلبات 
 والنساء األشد احتياًجا” الفقرة األخرية من املادة )11( يف الدستور، وكذلك املادة )51( التي تنص عىل:

“الكرامة حق لكل إنسان وال يجوز املساس بها وتلتزم الدولة باحرتامها وحاميتها”.م

الجمهورية التونسيةا

250 جمعية معنية  شهدت الساحة السياسية بروز العديد من الجمعيات النسائية الجديدة بلغت عدد 
من العديد  ظهرت  كام  سنتني1.   من  أقل  يف  واملساواة  النساء  حقوق  مبسائل  جزيئ  أو  تام   بشكل 
تدمج والتي  الثقايف  الحقل  يف  أو  املواطنة  مجال  يف  العاملة  والشبابية  املختلطة   الجمعيات 
 املساواة بني الجنسني يف برامجها. وتجدر اإلشارة إىل لجوء الحراك النسوي يف العديد من املراحل
 النضالية إىل تشكيل ائتالفات وتنسيقيات حسب ما تستدعيه الظرف )ائتالف نساء تونس من أجل املساواة،
 حراير تونس ديناميكية املرأة للمنتدى االجتامعي العايل ....( ولنئ نجحت هذه التنسيقيات يف تنظيم
2012  املظاهرات أو التظاهرات فإنها عجزت عن إيجاد هيكل تنسيقي. ولكن الفعل املشرتك يف أوت 
2013 كان له الوقع الكبري يف تعبئة مئات اآلالف من النساء و الرجال للدفاع 2013 وأوت   أو يف مارس 
 عن دسرتة الحقوق اإلنسانية للنساء أو لرفض الرشيعة كمصدر للترشيع . فمن املمكن القول إن الحركة
 النسائية يف تونس مثلت حركة اجتامعية فاعلة وفق ما حدده توزان حيث إنها كانت قادرة عىل: رسم

تصور مجتمعي مبني عىل املساواة بني الجنسني ونبذ التمييز.ي

بالفعل2:ت عليها  وحصلت  سعت  التي  واالستحقاقات  املعارك  من  العديد  النسوية  للحركة  وكانت 

١( دسرتة الحقوق اإلنسانية للنساء
٢( اعتامد مبدأ التناصف يف قوانني االنتخاب الربملاين والبلديةرس

٣( رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأةس -
األحزاب  تنظيم  وقانون  االنتخاب  وقوانني  التونيس،  الدستور  يف  اإلنسانية  الحقوق  دسرتة  تتضح   و 

السياسيةس

 

ي

1 Mobilistations des femmes et movement feminist en tunisiein novellas questions feministes2014
نفس املصدر8 
 
 ورقة غري منشورة للدكتورة أحالم بلحاج طبيبة وناشطة نسوية من جمعية النساء التونسيات الدميقراطيات  “عن النساء واملسار 2
.“الدميقراطي يف تونس
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ملتقى النساء يف السياسة باملنطقة العربية

الدستور التونيس مختوم يف 27 يناير )جانفي(  12014: ت

مبدأ املساواة وعدم التمييز:س
ملّـا الدولـة  لهويـة  املحـدد  العـام  اإلطـار  باعتبارهـا   2014 دسـتور  يف  املسـاواة  مبـدأ  دسـرتة   متـت 
 اقتىض أن” تضمـن الدولـة علويــة القانــون واحــرتام الحريــات وحقــوق اإلنسان واســتقاللية القضــاء
الجهـات” بـني  والعـدل  واملواطنـات  املواطنــني  جميــع  بــني  والواجبــات  الحقــوق  يف   واملســاواة 
أن: عـىل  الدسـتور  21مـن  الفصـل  نـص  كـام  145منـه،  الفصـل  وفـق  الدسـتور  مـن  يتجـزأ  ال  جـزًءا   وتعـد 
غـري مـن  القانـون  أمـام  وهـم سـواء  والواجبـات،  الحقـوق  يف  واملواطنـات متسـاوون   »املواطنـون 
لهـم وتهيـئ  والعامـة،  الفرديـة  والحريـات  الحقـوق  واملواطنـات  للمواطنـني  الدولـة  تضمـن   متييـز. 
التنصيـص الدسـتوري عـىل مبـدأ املسـاواة ضامنـة مهمـة تحجـب الكريـم. يعـد هـذا  العيـش   أسـباب 
 عـن كل متدخـل يف املنظومـة القانونيـة التونسـية أيـة محاولــة لتجــاوزه أو خرقــه أو تعديلــه باعتبــار
القانونيــة ســواء كانــت ذات صبغــة ترشيعيــة أو ترتيبيــة وجــب أن تحرتمـه وتنصـاع النصــوص   أن كل 
 إليـه وخاصـة يف املجـال السـيايس مبـا يتيـح الفرصـة للنسـاء يف املشـاركة السياسـية والتدخـل يف

صنـع القـرار ورسـم السياسـات الوطنيـة.ط

مبدأ املشاركة السياسية للنساء:س
34 بالفصـل  رصاحـة  نـص  إذ  الخصـوص  بهـذا  مبدئيَّا   2014 لسـنة  التونسـية  الجمهوريـة  دسـتور   وكان 
 عـىل أن  حقـوق االنتخاب واالقرتاع والرتشــح مضمونــة طبــق مــا يضبطــه القانــون« وذلــك يف بــاب
 الحقــوق والحريــات. ومل يكتــف بهــذا التنصيــص بــل دعمـه يف البـاب املتعلـق بالسـلطة الترشيعيـة،
 إذ نـص الفصـل 54 )يُعـد ناخبًـا كل مواطـن تونـيس الجنسـية بلـغ مـن العمـر مثـاين عـرشة سـنة كاملـة
عــىل كذلــك  يكــون  االنتخاب  حــق  إقــرار  أن  كــام  االنتخـايب(.  القانـون  يحددهـا  التـي  الـرشوط   وفـق 
 ضــوء الفصــل 74مــن الدســتور الــذي نــص عــىل »أن الرتشــح ملنصــب رئيــس الجمهوريـة حـق لـكل

ناخبـة أو ناخـب تونـيس الجنسـية منـذ الـوالدة، دينـه اإلسالم.ر
 س

التدابري اإليجابية لصالح النساء:ي
متييـز إقـرار  إىل  ترمـي  لتدابـري  الدسـتور  تكريـس  يف  املـدين  للمجتمـع  االجتامعـي  الحـراك   أسهم 
 إيجايب لصالـح النسـاء: نـص الدسـتور يف فصلـه 46أنـه » تضمـن الدولـة تكافـؤ الفرص بني الرجل واملرأة
كل األخـرية  هـذه  اتخـاذ  ذلـك  عـن  ويرتتـب  املجـاالت.«  جميـع  ويف  املسـؤوليّات  مختلـف  تحمـل   يف 
بـل السـيايس  القـرار ال فقـط يف املجـال  النسـاء يف مراكـز  تواجـد  للتشـجيع عـىل  الالزمـة   التدابـري 
أو االنتخاب  طريــق  عــن  املســؤوليات  هــذه  تتحمــل  أن  وميكــن  إقصــاء  دون  املياديــن  جميــع   يف 
مـن النسـاء  مكانـة  تدعم  كـام  املختصـة.   اإلداريـة  أو  السياسـية  الســلطة  مــن  التعيــني  طريــق   عــن 
 خـالل الفصـل 34 يف فقرتـه األخـرية أقر بـأن« تعمـل الدولـة عـىل ضـامن متثيليـة املرأة يف املجالـس
علميـة أو  سياسـية  كانـت  سـواء  املنتخبـة  املجالـس  يف  النسـاء  وجـود  فـإن  وبالتـايل   املنتخبـة« 
نسـبة عـن  النظـر  بصـرف  تكريسـه  املـرشع  عـىل  وجـب  بديهـيًّا  معطـًى  أضحـى  نقابيـة  أو  مهنيّـة   أو 
 التمثيليـة املخصصـة لهـا. ويف نفـس الفلسـفة الداعمـة لتكافـؤ الفـرص متـت دسـرتة مبـدأ التناصـف
 يف املجالـس كغايـة وهـدف تسـعى الدولـة إىل تحقيقـه، إذ جـاء بالفصـل46 أنـه: تسـعى الدولـة إىل

 تحقيــق التّناصــف بــني املرأة والرجــل يف املجالــس املنتخبــة.س
الدولـة التّدابـري الكفيلـة بالقضـاء عـىل العنـف ضـد املرأة«.ر

1 https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar2014 الدستورالتونيس الصادر يف جانفي
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 اململكة املغربيةب

مناهضة العنف املسلط عىل النساء: ا
 منـع الدسـتور كل أشـكال العنـف املسـلط عـىل النسـاء، ويتخـذ العنـف ضـد املرأة أشـكااًل مختلفـة منهـا
االجتامعـي السـياق  باختـالف  ومظاهـره  مسـتوياته  وتتفـاوت  والنفـيس  والجنـيس  البـدين   العنـف 
 واالقتصـادي والسـيايس والثقـايف مـن مجتمـع إىل آخـر. وملناهضة العنف  أقـر الدستور التونيس

 ذلـك مـن خـالل الفصـل46 منه الـذي نـص عـىل أن »تتخذ

 تم تأسيس شبكة "الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة" وهو ائتالف للجمعيات النسائية واملنظامت
 النسوية تشكل إلعداد مذكرة حول اإلصالح الدستوري والتعبئة من أجل منارصة مقتضيات هذه املذكرة
 والعمل عىل تحقيق أقىص املكاسب للحقوق اإلنسانية للمرأة يف الدستور املغريب الجديد ومتكنت
 من تحقيق العديد من املكتسبات لصالح النساء نذكر منها: ضامن سمو االتفاقيات الدولية عىل القانون
 الوطني، وحظر التمييز عىل أساس الجنس، واإلقرار باملساواة بني الرجل واملرأة يف جميع الحقوق،

مبا يف ذلك الحقوق املدنية. ر

 دستور اململكة املغربية الصادر يف 29 يوليو 12011:    

املساواة بني املواطنني واملواطنات:ر
 أكد الدستور املغريب عىل املساواة بني النساء والرجال يف الحقوق والواجبات يف ) الفصل 6( الفقرة 
 األوىل، و)الفصل 19( أقر مبدأ املناصفة واملساواة بني النساء والرجال يف جميع الحقوق والحريات،

وااللتزام باملواثيق واملعاهدات الدولية. ت

املشاركة السياسية للنساء:ا
والربملانية  الترشيعية  لالنتخابات  واالنتخاب  الرتشح  يف  حقوقهن  النساء  املغريب  الدستور   أعطى 
 واملحلية والرئاسة وأقرها يف الفصل)30( وأكد عىل مبدأ تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف  التواجد
األحزاب يف  واملواطنات  املواطنني  مشاركة  رضورة  عىل  أكد  كام  باالنتخابات.  املعنية  الهيئات   داخل 
 السياسية وجاء يف الفصل )7(. وأيًضا القانون التنظيمي الرقم 27-11املتعلق مبجلس النواب، والصادر
 يف 14 ترشين أول/أكتوبر 2011 واملنشور يف الجريدة الرسمية العدد 5987 يف 17 ترشين أول/أكتوبر
ويف االنتخابية.  اللوائح  يف  املقيدون  وإناثًا  ذكوًرا  املغاربة  هم  والناخبات  الناخبون   )3 )املادة   2011 
 القانون التنظيمي لألحزاب السياسية رقم  -11 29، 24 أكتوبر 2011. أكد عىل رضورة مشاركة النساء يف
التحقيق وفق  أجهزته  داخل  النساء  لفائدة  الثلث  نسبة  لبلوغ  الحزب  يسعى  وأن  السياسية،    األحزاب 
النظام األسايس لكل )29( يحتوي  الفصل   ،)26( الفصل  النساء والرجال   التدريجي ملبدأ املناصفة بني 

حزب سيايس عىل لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص.ر

1 http://www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/DocConst.pdf2011 دستور اململكة املغربية الصادر عام
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االتدابري اإليجابية لصالح النساء:ت
جميع يف  واملواطنات   املواطنني  بني  للمساواة  اإليجابية  التدابري  الدولة  اتخاذ  الدستور   وتضمن 
 املجاالت  مثل الصحة والتعليم والوظائف العامة والتنمية املستدامة يف الفصل )31(. و أقر الدستور
 رضورة متثيل النساء يف الجهات والجامعات الرتابية واملجالس يف الفصل )146(، وجاء القانون ظهري
 رشيف رقم 1.15.90صادر يف 29 من رمضان 1436 )16يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 34.15
القايض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية.
وتوزيع تقسيم  كيفية  تحدد  التالية  واملواد   92 املادة   ،85 املادة   ،76 املادة  املكررة،   128  راملادة 

املقاعد املخصصة للنساء وطرق انتخابهن ووضعهن يف القوائم االنتخابية.ت

مناهضة التمييز ضد املواطنني واملواطنات املغربيات: ت
 تضمن الدستور إنشاء هيئة متخصصة ملناهضة التمييز بكافة أنواعه وأشكاله يف املجتمع املغريب
القانون ظهري رشيف التمييز وعقوباته  )164(، ويحدد  الفصل  الحقوق والحريات كام جاء يف   واحرتام 
 رقم 1.59.413 صادر يف 28 جامدى الثانية 1382، )26 نوفمرب 1962( باملصادقة عىل مجموعة القانون
 الجنايئ وتعديالته إىل حد 13 مارس 2011: الفصل )431-1(: تعريف ماهية حاالت التمييز املجرمة، والفصل

)431-2( تحديد عقوبة التمييز، الفصل )431-3( عقوبات أخرى للتمييز.ي

الجمهورية الجزائرية  الدميقراطية الشعبية

 طالبت الحركة النسوية يف الجزائر االعرتاف بالحريات الدميقراطية، والتي كانت أول بوادرها يف أواخر
 سنوات األربعينات لكن بصبغة سياسية من أجل التحرير، األمر الذي مل يطُل قبل أن تطوله أيدي الحزب
 الحاكم )حزب جبهة التحرير الوطني( اليشء الذي نصل الحركة والتجمع االثنان عىل السواء من التوجه
 النضايل خصوًصا بعد أن تركت كل املناضالت والشخصيات املؤسسة ملقاعد التجمع مخلفني من ورائهم
 صحراء مقفرة بعامل النشاط النسوي، تم بعث التجمع بثوب جديد من طرف مجاهدات حرب التحرير وكذا
 بعض من مناهيض حقوق النساء، تشاركن يف هدف واحد أال وهو القضاء عىل النصوص العنرصية التي
 أتت بقانون األرسة، بعد صدور الترشيعات السياسية عام 1988 انتهزن الفرصة لتشكيل الجمعيات الثالث
 األوىل من نوعها: جمعية تحرير للنساء، جمعية حق املرأة يف املساواة أمام القانون وجمعية الدفاع
 وتنمية حقوق املرأة. واملشاركة يف تعديل الدستور الجزائري وتحقيق بعض االستحقاقات الدستورية

عىل حسب املساحة التي أتاحت من النظام السيايس الحاكم. كام هو موضح يف املواد اآلتية:ن

 و هناك رصيد النساء النضايل يف ثورة التحرير، ومناضالت ما بعد االستقالل، الاليت ناضلن بقوة من أجل
 إعادة األمور إىل نصابها بعد أن استغل ظروف عودة النساء املناضالت إىل حالة االستقرار واالستيالء
 عىل مكاسبهن التي كان من املفروض تطويرها وترقيتها، خاصة وأن مبدأ املساواة يف الدستور مل

يكن حقيقة اجتامعية واقعية.ت

 وأما فرتة االستقالل التي عملت فيها الدولة عىل دمج  النساء يف مجايل التعليم والعمل، عرفت تاريخياً
 بالضعف يف مجايل القوانني والحريات، األمر الذي خلق أرضية لظهور مقاومة نسائية ونسوية جديدة
 من أجل حرية أفضل وكرامة أشمل دعمت من املناضالت السابقات وطالبات املعاهد والجامعات، وكان
 محور اإلجامع النضايل آنذاك إلغاء أو تعديل قانون األرسة التمييزي، وتعترب تعديالت قانوين الجنسية
 واألرسة رغم عيوبهم، أهم االستحقاقات التي حصلت عليها النساء بهدف ترقيتهن سياسياً واجتامعياً
 وإنسانياً، وتحقيق مكاسب أكرث بعد مصادقة الدولة الجزائرية عىل كثري من املعاهدات الدولية الخاصة
 بالنساء، وميكن  اعتبار الدستور الجزائري املعدل خالل عامي 2008، و 2016، قد تضمن مطالب النساء
 وأهم التعديالت التي جاءت يف صالح النساء الجزائريات، تعديل 2008 عىل إدراج مبدأ ترقية املامرسة
 السياسية للنساء من خالل املجالس املنتخبة والتي دعمت مبارشة بترشيع قانون عضوي حدد مشاركة
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العضوي القانون  تعديل  تبعه   ،31% بنسبة  والوطنية  املحلية  لالنتخابات  الرتشح  قوائم  يف   النساء 
بالتناوب، ترتبها  ال  و  النسبة  التي ال تحمل هذه  االنتخابية  القوائم   لالنتخابات بترشيع  ينص عىل رفض 
)مكتبا ومجلسا( هذه الرتخيص ألي حزب ال تحمل قوامئه  األحزاب بترشيع يرفض  تعديل قانون  تم   كام 
 النسبة، وقد أيت القانون بأكرب نسبة   للمشاركة السياسية للنساء يف تاريخ الربملان الجزائري بانتخاب

146 سيدة، أى مبعدل %31 وبذلك فهو يعترب أحد أهم القوانني الخاصة بدمج النساء سياسياً.ط

الدستور الجزائري الصادر يف 6 مارس سنة 1 22016

املساواة بني املواطنني واملواطنات:ف
 اعتمد الدستور الجزائري املساواة بني املواطنني واملواطنات يف املواد اآلتية  املادة )32( واملادة 

)34(.ت

واملشاركة السياسية للنساء:ت
 كانت يف املواد اآلتية )35( وتنص عىل حقوق النساء يف الرتشح وأيًضا دور الدولة يف أنها تعمل عىل 
 تحقيق متثيل مناسب للنساء يف املجالس النيابية. واملادة )55( تتضمن الحقوق السياسية واملدنية

للمواطنني واملواطنات، واملادة )62( رشوط االنتخاب والرتشح.ت

اتخاذ التدابري اإليجابية:ب
بني  التناصف  حق  أقرت   )36( واملادة  الدولية،  واملعاهدات  باملواثيق  االلتزام   )27( املادة  إقرار   أواًل 
املساواة رضورة  عىل  تنص   )63( واملادة  والرتقية،  التشغيل  سوق  يف  التعيني  يف  والرجال   النساء 
 يف تقلد الوظائف السياسية والعليا يف الدولة. وأقر قانون الجنسية مبوجب األمر رقم 70-86 املؤرخ
2007، املساواة بني املواطنني واملواطنات يف الرتشح 1970 بتعديالته إىل حد سنة  15 ديسمرب   يف 

لالنتخابات الرئاسة وكافة الحقوق املدنية والسياسية كام يف املادة )73(.ت

)3( أعطت القانون العضوي بنظام االنتخابات، املادة  يناير2012 واملتضمن   12 01 مؤرخ يف   األمر رقم 
 حق االنتخاب ملواطن/ة الجزائري/ة عند 18 سنة. القانون العضوي رقم-12 04 املؤرخ يف12 يناير2012

املتعلق باألحزاب السياسية.س
ب

 املادة )1( : تطبيًقا ألحكام املادة 31 مكرر من الدستور، يحددها هذا القانون العضوي كيفيات توسيع
 حظوظ متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة. واملادة )2( واملادة )5( تخصص يف كيفية توزيع املقاعد
 املخصصة للنساء يف القوائم االنتخابية سواء االنتخابات الربملا نية واالنتخابات البلدية.  واملادة )7( من
 نفس القانون أقرت مساعدة مالية من الدولة بناًء عىل عدد مرشحاته املنتخبات يف املجالس الشعبية
 البلدية والوالئية يف الربملان. وربط القانون إعطاء الترصيح لتأسيس األحزاب السياسية برضورة تخصيص

كوتا للنساء يف مكاتبهم ومجالسهم ال تقل عن الثلث.ت
ت

.مقال عن الحراك النسوي وحقوق املرأة يف درايز من امللكة ديها إىل اليوم 1
http://www.inumiden.com/ar/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D
8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/

2 http://www.joradp.dz/trv/acons.pdf 2016  الدستور الجزائري الصادر يف 6 مارس 
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 تعديل قانوين األرسة والجنسية يف سنة 2005، قانون الجنسية، القانون الوحيد الذي سنت ديباجته
التعديل من  انطالقا  واألزواج،  لألبناء  الجنسية  إعطاء  يف  الجنسني  بني  املساواة  مبدأ  عىل   ومواده 
 الذي أدخل سنة 2005 عىل األمر رقم 86-70 املؤرخ فـي 15 ديسمرب 1970 الـمتضمن قانون الـجنسية
 الـجزائرية، والذي ميكن املرأة من تحقيق املساواة الكاملة مع الرجل، تم تعديل قانون العقوبات لسنة

2014 وإدراج مادة تعاقب التمييز املادة 295 مكرر من القانون رقم -01 14 املؤرخ يف 4 فرباير.ط

اململكة األردنية الهامشية

واتحاد األردين،  النساء  تضامن  معهد  كجمعية  النساء  بحقوق  املعنية  النسوية  املنظامت   شاركت 
 املرأة األردنية، وتجمع لجان املرأة، واالتحاد النسايئ األردين العام، وجمعية النساء العربيات، وملتقى
 الربملانيات األردنيات، وامللتقى اإلنساين لحقوق املرأة، باإلضافة إىل العديد من املؤسسات خاصة

يف املجتمعات املحلية يف وضع الئحة مطالب الحركة النسائية. )ملحق 1(ت

مبدأ املساواة وعدم التمييز: ب
املواطنني بني  املساواة  مبدأ  وهي  مهمة  مبادئ  الدستور  وليس  األردين  الوطني  امليثاق   تضمن 
 واملواطنات يف البند )4( من الفصل الثاين دولة القانون والتعددية السياسية يف البند الثالث ضامنات
 املنهج الدميقراطي، والفصل الخامس من امليثاق أكد مبادئ العدل واملساواة وتكافؤ الفرص والتأكيد

 عىل املواثيق واملعاهدات الدولية. وأما بخصوص الدستور األردين بتعديالته.1ب
نصت املادة )6( عىل املساواة وتكافؤ الفرص.ب

مبدأ املشاركة السياسية للنساء والتدابري اإليجابية لصالح النساء:ن
 وضع النساء يف قانون االنتخاب ملجلس النواب األردين رقم )6( لسنة 2016  وتوضح تلك املواد توزيع
 املقاعد املخصصة للنساء يف مجلس النواب حسب الكوتا املخصصة لهن، وطرق تحديد الفائزات يف
 االنتخابات وغريها من اإلجراءات يف املواد اآلتية بفقراتها املادة)8( فقرة )أ( )ب(، املادة )9( فقرة )ج(

رقم)2(، املادة )46( فقرة )أ( رقم )4(.ب

ت\

1 http://www.parliament.jo/node/137 2016 الدستور األردين بتعديالته لعام.
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قانونا البلديات والالمركزية:ب
 قانون رقم )45( لسنة 2015 الالمركزية:  تحدد املواد اآلتية من قانون الالمركزية تخصيص نسبة %10 من
الوزراء يف املادة)6( %15 املعينني من مجلس  ال   املقاعد من املرشحات، كام يؤكد عىل ثلث نسبة 

فقرة )ج( رقم)1(: الفقرة )ج(.ي
 قانون رقم 41 لسنة 2015 قانون البلديات: املقاعد املخصصة للنساء يف مجالس البلدية وطرق توزيعها

يف املواد اآلتية: املادة )33( فقرة )أ( فقرة )ب( بند )1(: بند)2( املادة )68( فقرة )ج( بند)1( بند)2(.ي
ي

التدابري اإليجابية:ي
 الدستور األردين يف املادة )22( نصت عىل رضورة حق النساء يف تويل الوظائف العامة، ويف املادة

)23( نص عىل وضع رشوط خاصة لتعيني النساء.ي

الجمهورية اللبنانية

 تطورت الحركات النسوية يف منتصف القرن العرشين، مام ضمن أرضية صلبة وثابتة للمنظامت النسائية
 ضمن املجتمعات املدنية. وبالتايل تطّورت الحركات النسائية والنسوية يف لبنان خالل موجات متتالية،
 كانت البداية يف التعبئة داخل الطبقات العليا يف إطار النضال من أجل االستقالل، وبعد استقالل لبنان،
األفكار املاركسية، خاصة بعد هزمية عام اليسارية،  األقرب إىل  الحركات  الثانية يف   تشكلت املوجة 
 ١٩٦٧. ثم توقف كل يشء خالل الحرب األهلية، لتظهر بعدها موجة جديدة )بالتزامن مع مؤمتر بيجني،
الخ.(.1 الحكومية،  التمييز ضد املرأة، وتكاثر املنظامت غري  القضاء عىل جميع أشكال  اتفاقية    واعتامد 
وقوانينها دستورها  يف  املواد  بعض  صياغة  عىل  والعمل  التأثري  اللبنانية  النسوية  الحركة   وحاولت 

لتحقيق املساواة يف الحقوق والواجبات اإلنسانية وتكافؤ الفرص للنساء دون متييز.ت

 مبدأ املساواة وعدم التمييز:ز
 الدستور اللبناين2 الصادر يف 23 أيار سنة 1926 مع جميع تعديالته لعام 2004: أقر املساواة يف الفصل
املدنية الحقوق  يف  اللبنانيني/ات  بني  املساواة  عىل  تنص   )7( واملادة  الدستور،  ديباجة  من   األول 

والسياسية.ت
ا

مبدأ املشاركة السياسية للنساء:ر
 أقر الدستور اللبناين حق االنتخاب للنساء يف املادة )21(، ويف وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف
 ،23 أكتوبر 1989: مل يحدد القانون نسب ومل يذكر النساء رصاحة ولكن نص عىل التمثيل السيايس شتى
/8/10 تاريخ   25 رقم  قانون  يف  جاء  كام   .)3( املادة  أوال  التمثيل  ذلك  وفعالية  وأجياله  الشعب   فئات 
 2008 واملعدل مبوجب القانون رقم59 بتاريخ 2008/12/ 27 املتعلق بتنظيم االنتخابات. حق االقرتاع يف

املادة )3(، وحق الرتشح ملجلس النواب يف املادة )7(.ش

 مقال: من الفضاء العام إىل املكاتب: تحّول الحركات النسائية يف لبنان إىل طابع املنظامت غري الحكومية وأثره عىل تعبئة النساء 1
http://bit.ly/2m220aM وتحقيق التغيري االجتامعي

2 https://www.constituteproject.org/constitution/Lebanon_2004.pdf?lang=ar   الدستور اللبناين الصادر عام 1926 شاماًل تعديالته 
لعام 2004
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جمهورية العراق1 ت

الوطنية، بعيداً عن االنتامءات بإبراز العمل املشرتك ضمن إطار الهوية  النسوي املدين   متيز العمل 
 الدينية أو الطائفية أو العشائرية، ولقضية مشرتكة يف الدفاع عن مصالح النساء وحقوقهن اإلنسانية
 واملدنية، دون متييز أو قهر أو تسلط. ولعبت شبكة النساء العراقيات منذ تشكيلها يف نهاية 2003،
 دوراً متميزاً يف توسيع دائرة العمل املشرتك بني مختلف التنظيامت النسوية واملنظامت غري الحكومية
 األخرى يف سائر أرجاء الوطن. كام سعت إىل املبادرة بنشاطات متنوعة متتابعة مع تطورات العملية
ويف الدميقراطية  بناء  عملية  يف  العراقية  النسائية  والحركة  النساء  دور  تفعيل  أجل  من   السياسية 

استتباب األمن واالستقرار، وكذلك يف تثبيت حقوق املرأة ومساواتها.ط
العراقيات وبرامج النساء  العملية السياسية أولوية يف توجهات شبكة  النساء يف   وحظيت مشاركة 
2003، حيث طرح مطلب الكوتا النسوية يف مواقع صنع القرار، وخاصة  املنظامت النسوية بعد العام 
2005-2004، استخدمت فيها أساليب متنوعة مثل التظاهرات واالعتصام  يف فرتة كتابة الدستور بني 
 وجمع التواقيع واإلعالم، وعقد املؤمترات وورش العمل، واللقاءات مع مختلف القوى السياسية وصناع
 القرار واملنظامت الدولية. وقد نجحت هذه املبادرة يف ادراج آلية الكوتا يف الدستور بالنص عىل نسبة
25 باملائة من عدد أعضاء مجلس النواب، ثم توسعت الكوتا لتدرج يف قانون  متثيل للنساء ال تقل عن 

 .انتخابات مجالس املحافظات، ويف عدد من املفوضيات املستقلة كاملفوضية العليا لحقوق اإلنسان
 كام لعبت منظامت املجتمع املدين، وخاصة النسوية منها، دوراً فعاالً يف حمالت التوعية واملدافعة،
والنائبات املرشحات  ومتكني  االنتخابات  ومراقبة  كناخبات،  حقوقهن  مامرسة  عىل  النساء   وتشجيع 
 وعضوات مجالس املحافظات، ورصد وتقييم أدائهن يف مجلس النواب ويف مجالس املحافظات يف
شكل عىل  صدرت  التي  العراقية  للمرأة  الربملاين  األداء  عن  دراسة  أهمها  من  عدة،  ودراسات   بحوث 
يف النجاحات  بعض  السياسية  العملية  يف  النساء  مشاركة  تجربة  حققت  لقد   .2010 العام  يف   كتاب 
 خضم واقع راهن محفوف بالعنف واإلرهاب واألزمات العويصة وهشاشة الوضع األمني وعدم االستقرار
النوع االجتامعي. و من القائم عىل  التمييز والعنف  ناهيك عن  الحاكمة،  القيادات  الثقة بني   وفقدان 
 التحديات األخرى التي تعيق املشاركة الكاملة للنساء يف السياسة هي غياب اإلرادة السياسية، وغلبة
 الفكر الذكوري، واملحاصصة الحزبية والفئوية، إضافة إىل افتقار النساء إىل التمكني السيايس.الذي

يؤهلهن ألداء دورهن بكفاءة عالية.س

الدستور العراقي الصادر عام 22005.س

مبدأ املساواة وعدم التمييز:ت
 نص الدستور الدائم عىل مبدأ املساواة يف الحقوق والحريات بالنسبة للمرأة يف مختلف املجاالت،
العرق أو  الجنس  بسبب  متييز  دون  القانون  أمام  متساوون  العراقيون  ان  عىل   14 املادة  نصت   حيث 
الفرص، وتكافؤ  والحرية،  واألمن  الحياة  يف  الحق  عىل  و17  و16   15 املواد  نصت  أو....كام  القومية   أو 
 والحق يف الخصوصية الشخصية. منحت املادة 18 األم العراقية املتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها

 ألوالدها.س

مبدأ املشاركة السياسية للنساء:ع
 نصت املادة 20 من الدستور عىل حق املواطنني رجاالً ونساًء املشاركة يف الشؤون العامة، والتمتع

بالحقوق السياسية، مبا فيها حق التصويت واالنتخاب والرتشيح.ط
9000 مرشحاً. 2500 من مجموع تجاوز  2014 بلغ عدد املرشحات أكرث من   يف االنتخابات النيابية للعام 
2013 بلغت نسبة املرشحات  26.5 باملائة من  ويف االنتخابات األخرية ملجالس املحافظات يف العام 
 املرشحني النتخابات مجالس املحافظات. األمر الذي يعكس وجود حامس لدى النساء للرتشيح ملواقع

 صنع القرار.ط
ورقة مقدمة من عضوات امللتقى الناشطات النسويات )هناء أدور وأمل كبايش(م 1

2 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar2005 دستور العراق الصادر عام
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 22 أن  للنظر  328 مقعداً. وكان ملفتاً  2014 من مجموع  النيابية للعام  83 مرشحة يف االنتخابات   فازت 
 منهن تجاوزن الكوتا، مام يدلل عىل زيادة ثقة املجتمع بانتخاب النساء. حصلت من بينهن 5 فائزات عىل
 تسلسل متقدم من بني العرشة األوائل الفائزين. و باملقابل انخفضت نسبة النساء يف مواقع السلطة
 التنفيذية حيث تحتل وزيرتان فقط من مجموع 22 وزيراً. تم استبعاد النساء من املفاوضات حول املناصب
املصالحة لجنة  يف  النساء  تغييب  جرى  كام  والعسكرية،  األمنية  والقضايا  الحكومة  يف   السيادية 
 الوطنية، وال يوجد برنامج جدي لتفعيل دور النساء يف املصالحة الوطنية وفقاً لقرار مجلس األمن 1325.
 كان من املؤمل ان يلعب التمثيل النسوي بحجمه املتميز يف مجلس النواب دوراً فاعالً لصالح قضايا
 املرأة، لكن ذلك مل يتحقق ألسباب عدة، ان أغلب النائبات الميتلكن الوعي الكايف واملعرفة  بحقوق
 املرأة ومساواتها، ويف الغالب هن منحدرات من بيئة اجتامعية تقليدية محافظة ذات طبيعة عشائرية،
الفراغ املفروض اختيارهن مللء  السيايس وجرى  العمل   وهن غري فاعالت سياسياً، وبدون خربة يف 
 بقوة القانون، عىل اساس القرابة العائلية لعدد من السياسيني بداخل األحزاب أو االنتامء الطائفي، مام
 يجعلهن ضعيفات اإلرادة وتابعات متاماً ملواقف كتلهن السياسية. ومع أن فوز غالبيتهن عرب الكوتا،
 لكنهن يقفن ضدها وضد حقوق املرأة، فقد صوتت 70 نائبة بالضد من تثبيت الكوتا يف قانون األحزاب

الذي رشع يف العام 2015.ط

 التدابري اإليجابية لصالح النساء: نصت املادة 49 / رابعاً من الدستور عىل أن يستهدف قانون االنتخابات
 تحقيق نسبة متثيل النساء ال تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.ط

برضورة يف 31/7/2007  قرارها  العليا  االتحادية  أصدرت املحكمة  املدين  منظامت املجتمع  من   بدفع 
 اقرار الكوتا النسوية يف مجالس املحافظات قياساً عىل مجلس النواب عىل أساس نسبة ال تقل عن
 %25. رغم إقرار نسبة ال تقل عن 30 باملائة لتمثيل النساء يف قانون املفوضية العليا لحقوق اإلنسان
 لسنة 2008، لكن جرى تجاهلها من قبل مجلس النواب، فتداعت مجموعة من منظامت املجتمع املدين
 يف إطار شبكة النساء العراقيات إىل رفع دعوى قضائية أمام املحكمة االتحادية العليا، التي أصدرت
 قرارها يف أيلول 2012 باالستجابة لطلب املنظامت، لكن ظل القرار غري منفذ حتى انتهاء دورة املفوضية
94 من 2016، مع ان قرارات املحكمة االتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً للامدة   يف 

دستور جمهورية العراق لسنة 2005.ط

 مناهضة العنف ضد النساء :نصت املادة 29/رابعاً من الدستور "متنع كل أشكال العنف والتعسف يف
تتناىف التي  العشائرية  األعراف  منع  عىل  ثانياً   /45 املادة  نصت  كام  واملجتمع".  واملدرسة   األرسة 

وحقوق اإلنسان. ط
 منذ 2010 بارشت الحكومة بتشكيل فريق لصياغة قانون لتجريم العنف األرسي وشارك فيه ممثلني عن
 منظامت املجتمع املدين. اليزال مرشوع القانون قيد املناقشة يف مجلس النواب. وباملقابل، أقرت
وزواج اإلناث،  ختان  يجرّم  الذي   ،)2011(  8 رقم  األرسي  العنف  مناهضة  قانون  كردستان  إقليم   حكومة 
وعاملة األطفال،  معاملة  وإساءة  والنساء،  للفتيات  والنفسية  والجسدية  اللفظية  واإلساءة   األطفال، 
أو دياناتهم  حسب  للعراقيني  الشخصية  األحوال  بتنظيم  تتعلق  التي  الدستور  من   41  األطفال.املادة 
القانون لسيادة  الطائفية، وتشكل تهديداً  أو معتقداتهم، ترشع لعدم املساواة، وتكرس   مذاهبهم 
،1959 188 لسنة  بالرقم  النافذ  إلغاء قانون األحوال الشخصية   والنسيج االجتامعي للمجتمع، من خالل 
 الذي يحفظ للمرأة الكثري من الحقوق يف الزواج والطالق والنفقة والحضانة واإلرث.   وخاضت الحركة
الدستورية التعديالت  لجنة  استجابت  حني   2006 يف  مساعيها  ونجحت  إللغائها،  طويالً  نضاالً   النسوية 
تقرير عرض  يتم  مل  السياسية  الخالفات  بسبب  للتعديل.  املدرجة  الخالفية  املواد  ضمن  إدراجها   عىل 
 لجنة التعديالت الدستورية إلقراره يف مجلس النواب، فظلت هذه املادة بحكم املعطلة، لكن تتواصل
 محاوالت األحزاب السياسية الدينية من أجل فرض املادة 41، كام حدث يف عام 2013 بتقديم الحكومة

مرشوع قانون األحوال الشخصية الجعفرية، الذي يبيح زواج الطفالت بعمر دون سن التاسعة ي
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 والزواج املؤقت، والزواج والطالق خارج املحاكم، وتعدد الزوجات، ويكرس النظرة الدونية للمرأة، وتحكم 
ونجحت الشخصية.  األحوال  تنظيم  يف  الطائفي  الديني  الفكر  ويعزز  العشائرية،  والتقاليد   األعراف 
سياسية كتلة  قبل  من  جديدة  محاولة  لكن  الحكومة.  فسحبته  ضده  حملتها  يف  النسوية   املنظامت 
 دينية يف مجلس النواب بتقدميها يف أيار 2017 مرشوع قانون لتعديل قانون األحوال الشخصية يرشعن
 للطائفية ويرضب يف الصميم مبدأ املساواة أمام القانون، ومصادرة الحقوق املكتسبة للنساء واألرسة

العراقية طيلة ستة عقود من الزمن.   ط

جمهورية السودان ن

يف وفاعل  كبري  دور  السودانيات  للنساء  ومازال  كان  اإلنقاذ  نظام  مناهضة  يف  النسوية  الحركة   دور 
 مواجهة نظام اإلنقاذ لسبب رئييس وهو أن استمرار وجوده يعنى أنهن أمام خيارين ال ثالث، إما أن
 يفنني، أو أن يعشن خاضعات، هذان الخياران مردهام هو تكوين النظام الفكري ومامرساته بشكل عام
 تجاه املواطن السوداين واتجاه النساء بشكل خاص، لذا كانت املواجهة النسوية مع هذ النظام يف
الحياة يف  املشاركة  يف  النساء  بحقوق  املختلفة. واملطالبة  اإلنقاذ  فرتات  مع  مختلفة  أشكال   عدة 

السياسية والعامة مًعا والعمل عىل تضمني استحقاقات يف دستور عام 2005.  ا

دستور جمهورية السودان االنتقايل الصادر عام 1:2005ط

 مبدأ املساواة وعدم التمييز:تنص عىل املساواة يف ديباجة الدستور وأيًضا يف املادة )1( أكد عىل
أساس عىل  واملساواة  املواطنة  عىل  الدستور  أقر  كام  والحريات،  الحقوق  يف  والعدالة   املساواة 
املادة يف  القانون  أمام  والحامية  واملساواة   السودانيني/ات.  لكل   )7( فاملادة  والحريات   الحقوق 

)31(.ت

املساواة وتعزز  الظلم  من  املرأة  حامية  الدولة  تكفل   )13( املادة  النساء:  لصالح  اإليجابية   التدابري 
 ومتكنها يف الحياة العامة، االلتزام باملواثيق واملعاهدات الدولية واحرتام حقوق اإلنسان والحريات
 األساسية وتكفل الدولة الحقوق السياسية، املدنية، الثقافية، واالقتصادية بني النساء والرجال  يف

املادة )27( واملادة )32(.س
ر

السن رشوط  وحدد   )41( املادة  يف  االنتخاب  حق  الدستور  أعطى  للنساء:  السياسية  املشاركة   مبدأ 
وغريها

 كام نظم قانون االنتخابات القومية رقم 11 لسنة 2008. حق االنتخاب واملساواة بني املواطنني/ات يف
 املادة )10(. ويف املادة )33( حدد نظام االنتخاب وأقر الكوتا املخصصة للنساء %25 من املقاعد لصالح

النساء يف املجالس الترشيعية وتحديد رشوط القامئة الحزبية أو قامئة املرأة.ر ت

1 http://nec.org.sd/wp-content/uploads/2013/08/Interim-Constitution-of-the-Sudan-2005.pdfدستور جمهورية السودان 
االنتقايل لسنة 2005
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 الفصل الثاين

االنتخابات الترشيعية يف اململكة املغربية لعام 2016م

 أجرت اململكة املغربية االنتخابات الترشيعية املتمثلة يف مجلس النواب يف شهر أكتوبر 2016 والتي
الذي أقر الجديد  البالد، يف ضوء الدستور  انتخابات تشهدها   استمرت عىل مدار يوم واحد يف ثاين 
 يف أعقاب إصالحات 2011 وقد تنافس ما يقرب من 6992 مرشًحا عىل 395 مقعًدا بالربملان، فيام يقيض
االنتخابات. يف  األوىل  الرتبة  عىل  يحصل  الذي  الحزب،  من  الحكومة  رئيس  بتعيني  املغريب   الدستور 
 وبحسب أرقام الحكومة املغربية، يصل عدد الناخبني  يف البالد إىل 15 مليونا و700 ألف، لكن عدًدا من
 السياسيني طالبوا بإتاحة التصويت لكل من يحمل بطاقة هوية دون الحاجة إىل التسجيل لدى السلطات
يف السياسية  األحزاب  وتشكل  املغربية.  اململكة  يف  االنتخابية  العملية  إشكاليات  من  واحدة   وهي 
 املغرب، بشكل إلزامي، قامئتني وطنيتني؛ أوالهام للنساء واألخرى للشباب، يف صيغة يقول املدافعون
 عنها إنها تضمن متثيل رشيحة النساء والشباب يف الربملان. وقد تصدر حزب العدالة والتنمية، انتخابات
25 مليون  2011، إثر فوزه بـ107 مقاعد، يليه حزب االستقالل بـ60 مقعًدا، وقد منحت الحكومة املغربية 
 دوالر لألحزاب السياسية، يك تتمكن من خوض حملتها االنتخابية، لكنها ستضطر إىل تقديم بيانات حول

طريقة رصفها.ن
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أواًل:  متابعة االنتخابات

يف باملغرب  االنتخابية  العملية  متابعة  يف  العربية  باملنطقة  السياسية  يف  النساء  ملتقى   شارك 
 إطار وفد الشبكة العربية ملراقبة االنتخابات٬ حيث تم إجراء سلسلة من اللقاءات مع العديد من القوى
 السياسية والحزبية ومنظامت املجتمع املدين املغريب للتعرف عىل املواقف السياسية املختلفة
ومقاطع مشارك  بني  نظر  وجهات  فتباينت  االنتخابية٬  بالعملية  الخاصة  السياسية  والقوى   لألحزاب 

للعملية االنتخابية.ت

فقد تم عقد١٢ اجتامًعا عىل مدار ثالثة أيام قبل بدء العملية االنتخابية٬ حيث شملت اللقاءات

١ (  أحزاب سياسية:ي

 حيث تم عقد سلسلة من االجتامعات مع بعض األحزاب السياسية املشاركة واملقاطعة للعملية االنتخابية
عىل النحو التايل: ت

ذذ
 أ - حزب العدالة والتنمية: و هو أحد األحزاب املشاركة يف العملية االنتخابية بل ويعترب حزب األكرثية

يف االنتخابات األخرية٬ وميثل حزب العدالة والتنمية تيار جامعة اإلخوان املسلمني يف املغرب.ت

للعملية املقاطعة  األطراف  وأبرز  الشيوعي٬  الحزب  روافد  أحد  هو  و  الدميقراطي:  النهج  حزب  ـ   ب 
املقاطعة أسباب  عىل  للوقوف  للحزب  السيايس  املكتب  أعضاء  مع  اجتامع  عقد  تم  حيث   االنتخابية٬ 
 والتي متثلت يف عدة أسباب أواًل: اإلنفاق املايل املرتفع عىل العملية االنتخابية وعدم وجود رقابة
االنتخابية مبا العملية  إجراء  الداخلية عىل  ثانيًا: استمرار إرشاف وزارة  االنتخايب٬  اإلنفاق   عىل عملية 
الشخصية بالبطاقة  وليس  انتخابية  ببطاقات  تتم  االنتخابات  ثالثًا:  االنتخاب٬  عملية  يف  تدخل  من   متثلة 
 مبا يفتح الباب لعملية تزوير محتمل، رابًعا: قرص التصويت عىل املغاربة يف الداخل وحرمان املغرتبني
 من التصويت٬ خامًسا: منع السلطة الحاكمة إعطاء تصاريح لعمل مؤمترات انتخابية٬ بجانب تتبع من قبل

السلطة لبعض النشطاء.ت

والتي العريقة  األحزاب  من  وواحًدا  السياسية  األحزاب  أقدم  االستقالل  حزب  يعترب  االستقالل:  حزب  ـ   ج 
خالل االستقالل  حزب  دور  تراجع  وقد  طويلة،  لفرتات  النواب  ومجلس  الحكومة  تشكيل  عىل   سيطرت 
األحزاب أول  االستقالل  حزب  ويعترب  النواب٬  مجلس  داخل  الثالثة  املرتبة  يحتل  وأصبح  األخرية   السنوات 
 السياسية التي دفعت باملرأة باالنتخابات الربملانية٬ وقد أعرب بعض املسئولني بالحزب أثناء االجتامع
 مع وفد املراقبة عىل تحفظات تخص بعض جوانب الحريات باملغرب٬ ولكن يف نفس الوقت حدث تطور

دميقراطي كبري خالل السنوات الست املاضية عىل حد تعبري قيادات الحزب.ت

القوى من  العديد  عباءته  يف  ويضم  اشرتاكية٬  أحزاب  ثالثة  من  تحالف  وهو  اليسار:  فيدرالية  ـ    د 
 الشبابية باملجتمع ولديه تحفظات عىل املسار الدميقراطي يف املغرب واإلجراءات املصاحبة للعملية
 االنتخابية٬ تلك التحفظات واالعرتاضات هي ما دفعت التحالف عىل خوض االنتخابات الربملانية عىل حد

تعبري قيادات التحالف.ت
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٢( حركات سياسية:ت

تم عقد اجتامع مع حركة بعض الحركات السياسية عىل النحو التايل:ر

 أ ـ حركة ٢٠ فرباير : وهي حركة شبابية لعبت دوًرا مهاًم يف الحراك الشعبي يف فرباير ٢٠١١ ٬ حيث أسفر
 هذا الحراك عن بعض اإلصالحات السياسية ويف مقدمتها تعديل للدستور املغريب٬ وقد انقسمت الحركة
 إىل وجهتي نظر حول املشاركة السياسية باالنتخابات األوىل: مع املشاركة السياسية يف االنتخابات
 والثانية: مع مقاطعة العملية االنتخابية٬ هذا االنقسام دفع الحركة لعدم تبني موقف سيايس موحد
بالنسبة موحد  سيايس  موقف  تبني  لعدم  الحركة  دفع  االنقسام  هذا  االنتخابية.  للعملية   بالنسبة 

للعملية االنتخابية.ت

 ب.  الحركة األمازيغية الدميقراطية: هي إحدى الحركات العرقية التي تطالب بحقوق األمازيغ باملغرب
وقد أعلنت الحركة عن مقاطعة العملية االنتخابية.ن

٣( منظامت مجتمع مدين :ت

تم عقد سلسلة من اللقاءات مع بعض منظامت املجتمع املدين ومنها:ت 

 أ ـ  الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان: هي واحدة من أقدم املنظامت الحقوقية يف املغرب حيث
 أنشأت عام ١٩٩٧ ولها ما يقرب من ٩٧ فرًعا باملغرب وبعض دول أوروبا ويصل عدد أعضاء ما يقرب من
 ١٢ ألًفا، وبلقاء رئيس املنظمة وبعض األعضاء طرحوا وجهة النظر حول املسار الدميقراطي والعملية
 االنتخابية باملغرب والتي تلخصت يف بعض التحفظات حول مواد الدستور وتعارضها مع حقوق اإلنسان
 واملواطنة وحقوق املرأة والدور السيايس لشبكات املصالح باململكة املغربية والتدخل املستمر من
بتعبري مغريب أو ما يطلق علية  االنتخابية  الحياة السياسية والعملية  الدولة األمنية يف   قبل أجهزة 

)دور املخزن(.ط

ـ العصبة املغربية لحقوق اإلنسان: وهي ثاين منظمة حقوقية باملغرب من حيث النشأة وتتفق  ب 
وتوصيف تحليل  يف  اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة  طرح  مع  اإلنسان  لحقوق  املغربية   العصبة 
والدور باملغرب  الدميقراطية  البنية  ضعف  حيث  من  االنتخابية  العملية  ومسار  الدميقراطي   املشهد 

املتنامي لألجهزة األمنية يف العملية االنتخابية. ذ

 ج ـ الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة: هي إحدى املنظامت الحقوقية التي تهتم بحقوق األمازيع
 باملغرب وحقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتامعية٬ وقد تبنت الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة

املشاركة يف االنتخابات الربملانية األخرية٬ كآلية لتحقيق أهدافها يف تعزيز املواطنة باملغرب.ذ

 د ـ الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب: هي واحد من أهم املنظامت النسائية باملغرب حيث لعبت
 أدواًرا متعددة يف تعزيز دور املرأة السيايس بجانب باقي الحقوق االجتامعية واالقتصادية وقد تم
 عقد اجتامعني مع فرعي املنظمة األول يف الرباط و هو الفرع الخاص بتعزيز املشاركة االقتصادية و
 املجتمعية للمرأة واللقاء الثاين يف الدار البيضاء مع الفرع الخاص باملشاركة السياسية للنساء وقد

تم استعراض أهم املعوقات التي تواجهة النساء باملغرب والتي متثلت يف:ت

يسعى الذي  الدستور  نص  مع  يتناقض  ما  وهو  االنتخابات  يف  املرأة  متثيل  نسبة  يف  أزمة  هناك   -١ 
لتحقيق مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة
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٢ - األحزاب السياسية ال تساعد عىل ترشيح النساء يف القوائم الحزبية بخالف النسبة القانونية.ذ
٣ - ضعف املال املقدم للنساء املشاركات يف العملية االنتخابية

 تلك املعوقات جعلت تصنيف النساء يف املغرب يرتاجع مقارنة بوضع املرأة يف بعض دول املنطقة
 خالل السنوات األخرية وخصوًصا مع نساء دول املغرب العريب ) تونس٬ الجزائر ٬ موريتانيا(. وعىل الرغم
 من ذلك نجحت الحركة النسائية باملغرب يف تحقيق بعض اإلنجازات الخاصة بتغيري قانون االنتخابات يف
 عام ٢٠١٦ حيث تم تعديل الفقرة الخاصة ب نسبة ٣٠ رجل يف القوائم الوطنية ٣٠ شابًا وشابة بجانب

نسبة ٦٠ مقعًدا الخاصة بالنساء.ط
 ٤- مؤسسات حكومية: تم عقد اجتامع مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وهو املؤسسة املسئولة
عقد تم  وقد  املدين  املجتمع  ملنظامت  االنتخابية  واملتابعة  باملراقبة  الخاصة  التصاريح  إعطاء   عن 

اجتامع موسع مع مسئويل املجلس ملناقشة تفاصيل سري العملية االنتخابية.ط
التعليم٬ بقطاع  العاملني  تضم  نقابة  وهي  للتعليم٬  الوطنية  الجامعة  مع  اجتامع  عقد  تم  نقابات:   -٥ 

وتدخل تحت مسمى النقابات املستقلة.س

 ويف نهاية سلسلة اللقاءات مع القوى واألحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين تم املشاركة
 مع وفد املراقبة عىل االنتخابات مبتابعة بعض اللجان االنتخابية أثناء سري العملية االنتخابية٬ حيث تم
رصد بعص املالحظات التي تخص العملية االنتخابية وإن كانت ال تبطل مجمل العملية االنتخابية ومنها:ن

١- استمرار الحمالت االنتخابية يف فرتة الصمت االنتخايب ويف نطاق اللجان االنتخابية
٢- ارتفاع نسبة الرشاوي االنتخابية يف بعض الدوائر وخصوًصا خارج العاصمة واملدن الكربى

 ٣- عدم توافر بعض األدوات الالزمة الخاصة بالعملية االنتخابية ومنها األقالم وأماكن لكبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة

٤- تواجد أكرث من مندوب لنفس الحزب داخل اللجنة الواحدة وبعضهم غري مسجل يف محرض رئيس اللجنة
٥ ـ تأخر فتح بعض اللجان مع بداية اليوم االنتخايب والتي وصلت ألكرث من ساعة
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ثانيًا: نظام االنتخابات ونتائجه:ط

 تعترب تلك االنتخابات الثانية بعد تعديل الدستور يف عام 2011م وانقسمت تلك االنتخابات إىل مجموعتني
92 دائرة انتخابية محلية مقسمة عىل األقاليم 305 مقعًدا موزعة عىل   املجموعة األوىل تتكون من 
 والعامالت باململكة املغربية أما املجموعة الثانية تسمى الالئحة الوطنية تتكون من تسعني مقعًدا
 مقسمة عىل جزأين الجزء األول 60 مقعًدا مخصًصا للنساء عىل دائرة وطنية واحدة وهي كل املغرب
 أما الجزء الثاين  فهو 30 مقعًدا للشباب )ذكوًرا وإناثًا( من ال يتعدى أعامرهم 35عاًما. وقد اشرتك يف
ينتخب حيث  املحلية  الدوائر  يف  املطلقة(  )القامئة  نظام  حسب  حزبًا  ثالثون  حوايل  االنتخابات   هذه 
والتنمية العدالة  حزب  حصل  وقد  الوطنية.  الالئحة  يف  الحال  وكذلك  األحزاب  قوائم  من  قامئة   الناخب 
حزب حصل  بينام  الوطنية   لالئحة  مقعًدا  و27  املحلية  للدوائر  مقعًدا   98 عىل  موزًعا  مقعًدا   125  عىل 
81 مقعًدا للدوائر املحلية و21 مقعًدا لالئحة الوطنية 102 مقعًدا موزًعا عىل   األصالة واملعارصة عىل 
للدوائر املحلية و11مقعًدا لالئحة 35 مقعًدا  46مقعًدا عىل  الذي حصل عىل  ثالثًا حزب االستقالل   وحل 
 الوطنية وحل حزب التجمع الوطني لألحرار رابًعا بحصوله عىل 37 مقعًدا 28 مقعًدا للدوائر املحلية و9
 مقاعد لالئحة الوطنية وجاء باملركز الخامس حزب الحركة الشعبية الذي حصل عىل 27 مقعًدا 21مقعًدا
 للدوائر املحلية و6مقاعد لالئحة الوطنية ثم سادًسا حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية الذي حصل
 عىل 20مقعًدا  14 مقعًدا للدوائر املحلية و6مقاعد لالئحة الوطنية ويأيت سابًعا حزب االتحاد الدستوري
 الذي حصل عىل 19 مقعًدا 15 مقعًدا للدوائر الوطنية و4 مقاعد عىل الالئحة الوطنية ويأيت يف املركز
7 مقاعد للدوائر املحلية و5 مقاعد لالئحة 12 مقعًدا   الثامن حزب التقدم واالشرتاكية الذي حصل عىل 
 الوطنية ويأيت يف املركز التاسع حزب الحركة الدميقراطية االجتامعية بثالثة مقاعد  من دوائر املحلية
املحلية الدوائر  من  مقعدين  عىل  حصل  الذي  الدميقراطي  اليسار  فدرالية  حزب  العارش  املركز   ويف 
 ويف املركز الحادي عرش حزب الوحدة والدميقراطية مبقعد واحد من دوائر املحلية وكذلك يف املركز

الثاين عرش حزب اليسار األخرض املغريب الذي حصل عىل مقعد واحد أيًضا من دوائر املحلية.ت
  

حصل على مقعد>ن من /لدB/ئر /لمحل.ة Bفي /لمركز /لحاsP عشر حزR /لوحدB y/لد>مقر/z.ة 
بمقعد B/حد من BP/ئر /لمحل.ة Bكذلك في /لمركز /لثاني عشر حزR /ل.سا3 /ألخضر /لمغربي 

/لذs حصل على مقعد B/حد 9>ًضا من BP/ئر /لمحل.ة. 

 ¶

نتائج االنتخابات الربملانية املغربية

1123121920
27

37
46

102

125

حزب العدالة و التنمية

حزب االصالة و املعارصة
حزب االستقالل
حزب التجمع الوطني لالحرار

حزب الحركة الشعبية
حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
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 ¶

نتائج االنتخابات الترشيعية املغربية يف دوائر املحلية

11237
1514

21
28

35

81

98

حزب العدالة و التنمية

حزب االصالة و املعارصة

حزب االستقالل

حزب التجمع الوطني لالحرار

حزب الحركة الشعبية
حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية

حزب االتحاد الدستوري
حزب التقدم و االشرتاكية

 ¶

نتائج االنتخابات الترشيعية املغربية عيل الالئحة الوطنية

0000
54

66

9
11

21

27

حزب العدالة و التنمية
حزب االصالة و املعارصة
حزب االستقالل
حزب التجمع الوطني لالحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
حزب االتحاد الدستوري
حزب التقدم و االشرتاكية
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 ¶

نتائج االنتخابات الترشيعية املغربية الالئحة الوطنية الجزء األول املخصص للنساء

000033
44

6
7

14

18

حزب العدالة و التنمية
حزب االصالة و املعارصة
حزب االستقالل
حزب التجمع الوطني لالحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
حزب االتحاد الدستوري
حزب التقدم و االشرتاكية

 ¶

ثالثًا: 'لتوm.ع 'لعمرK ألعضاء 'لنو'S في مجلس 'لنو'S 'لمغربي: 

/لنو/R /لذ>ن >بلغ 9عما3[م 9قل من 35 عاًما Bصل عدP[م Jلى 34عضًو/ s9 بنسبة تبلغ %8 
 áبنسبة تبلغ 58% ب.نما من تتعد s9 لى 55 عاًماJ ب.نما >وجد 228 نائبًا >بلغ 9عما3[م من 35 ــــ

 نتائج االنتخابات الترشيعية لالئحة الوطنية الجزء الثا\ مخصص للشباب أقل من 40عام
 للجنسb ذكور و أناث

0000
2

1
22

3
4

7

9

حزب العدالة و التنمية
حزب االصالة و املعارصة
حزب االستقالل
حزب التجمع الوطني لالحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
حزب االتحاد الدستوري
حزب التقدم و االشرتاكية
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ثالثًا: التوزيع العمري ألعضاء النواب يف مجلس النواب املغريب

 النواب الذين يبلغ أعامرهم أقل من 35 عاًما وصل عددهم إىل 34عضًوا أي بنسبة تبلغ %8 بينام يوجد
 228 نائبًا يبلغ أعامرهم من 35 ــــ إىل 55 عاًما أي بنسبة تبلغ %58 بينام من تتعدى أعامرهم 55عاًما يبلغ

133 نائب بنسبة تقدر بـــ%34. ت

 نواب أعامرهم أقل من ٣٥ عام

٪٣٤٪ ٥٨ 

٪٨ 

 نواب أعامرهم أقل من ٥٥ عام

 نواب أعامرهم من ٥٣ إىل ٥٥ عام

توزيع العمري للنواب

والتنمية العدالة  حزب  مقاعد   9 عىل  حصل  قد  للشباب  املخصص  الثاين  الجزء  الوطنية  الالئحة   ففي 
 بينام حزب األصالة واملعارصة حصل عىل 7 مقاعد وتالهم حزب االستقالل ب 4 مقاعد وفاز حزب التجمع
 الوطني لألحرار بثالثة مقاعد ويأيت حزب الحركة الشعبية يف املركز الخامس مبقعدين ويتساوى معه
 حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية مبقعدين ويأيت االتحاد الدستوري معهم مبقعد ويكون تاسًعا
 حزب التقدم واالشرتاكية مبقعدين. وقد استطاع حزب األصالة واملعارصة أن يكسب مقعدين لشبابه يف

دوائر املحلية وهو ما استطاع فعله أيًضا حزب العدالة والتنمية أن يفوز مبقعدين لشبابه.ا
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 ¶

 .X2016 لمغربي' Eبًعا نسبة 'لنساء في 'لبرلما'[

Bصل عدP /لنائبا6 /لمغرب.ا6 في /لبرلماo /لمغربي Jلى 81 عضوy موäعة كاآلتي 10 نائبا6 تم 

/نتخاب@ن عن zر>ق /لدB/ئر /لمحل.ة 60B نائبة 9خرá تم /نتخاب@ن عن zر>ق /لالئحة /لوzن.ة 

/لجزء /ألGB /لمخصص للنساء 11B نائبة عن zر>ق /لالئحة /لوzن.ة /لجزء /لثاني /لمخصص 

للجنس.ن من /لشباR ب.نما >كوo عدP /لنو/R 314 نائبًا Bبذلك >كوJ oجمالي عدP /لنو/B R/لنائبا6 

395 نائبًا برلمان.ًّا. 

cشباب يف الربملان املغر
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حزب االتحاد الدستوري

حزب التقدم و االشرتاكية



ملتقى النساء يف السياسة باملنطقة العربية

التقرير السنوى ألوضاع النساء و السياسة باملنطقة العربية                                                                                                                                                                            28

رابًعا: نسبة النساء يف الربملان املغريب 2016م

 وصل عدد النائبات املغربيات يف الربملان املغريب إىل 81 عضوة موزعة كاآليت 10 نائبات تم انتخابهن
 عن طريق الدوائر املحلية و60 نائبة أخرى تم انتخابهن عن طريق الالئحة الوطنية الجزء األول املخصص
 للنساء و11 نائبة عن طريق الالئحة الوطنية الجزء الثاين املخصص للجنسني من الشباب بينام يكون عدد

النواب 314 نائبًا وبذلك يكون إجاميل عدد النواب والنائبات 395 نائبًا برملانيًّا.ن

توزيع النواب و النائبات

النواب

النائبات
٪٢١

٪٧٩

¶

 ¶

 النائبات

0

15

30

45

60

قوائم الالئحة الوطنية الجزء الثا\ قوائم الدوائر املحلية

10

60

11

نساء التي فازت بعضوية الربملان عن طريق قوائم دوائر املحلية

00000000
1

0

5

4



ملتقى النساء يف السياسة باملنطقة العربية

التقرير السنوى ألوضاع النساء و السياسة باملنطقة العربية                                                                                                                                                                            29

¶

 ¶
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 ¶

نساء التي فازت بعضوية الربملا ن عن طريق الالئحة الوطنية الجزء األول مخصص للنساء
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 ¶

bنساء فازت بعضوية الربملان عن طريق الالئحة الوطنية الجزء الثا\ مخصص للشباب من الجنس
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 ¶

 :X2011 خامًسا: 'النتخابا3 'لتشر.ع"ة 'لمغرب"ة في

.1 :oمقاعد[ا في /لبرلما PعدB R/ألحز/

فاõß ä حزبًا س.اس.ًّا بنتائج مجلس /لنو/R عا< õõ°† فقد حل حزR /لعد/لة B/لتنم.ة في 
/لمرتبة /ألBلى بعدP مقاعد B õ°ûمن@ا õ٦ مقعًد/ للنساءB Kقد حل حزبا /لتقد< B/الشتر/ك.ة 
B/التحاP /لدستوs3 في /لمرتبة /ألخ.رy من ح.ث تمث.ل /لنساء بمقعد>ن لكل حزKR كما [و 

موضح في /لرسم /لتالي: 

عدد نائبات و انتnئتهم الحزبية
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حزب االصالة و املعارصة
حزب االستقالل
حزب التجمع الوطني لالحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
حزب االتحاد الدستوري
حزب التقدم و االشرتاكية
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 ¶

.2  : >2011 oفي برلما Rنسبة /لشبا

بلغ عدP نو/R /لشباR ثالث.ن برلمان.ًّا شابًا في برلماõõ o°† بنسبة 7.5%  على /لنحو /لتالي. 

توزيع مقاعد الربملان عيل األحزاب

92241823

39
32

52
60

47

107

خامًسا: االنتخابات الترشيعية املغربية يف 2011م:ت

١( األحزاب وعدد مقاعدها يف الربملان:نت
 فاز ١٨ حزبًا سياسيًّا بنتائج مجلس النواب عام ٢٠١١ فقد حل حزب العدالة والتنمية يف املرتبة األوىل بعدد
 مقاعد ١٠٧ ومنها ١٦ مقعًدا للنساء٬ وقد حل حزبا التقدم واالشرتاكية واالتحاد الدستوري يف املرتبة

األخرية من حيث متثيل النساء مبقعدين لكل حزب٬ كام هو موضح يف الرسم التايل:ط

ا. 

حزب العدالة و التنمية
حزب االصالة و املعارصة
حزب االستقالل
حزب التجمع الوطني لالحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
حزب االتحاد الدستوري
حزب التقدم و االشرتاكية
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٢( نسبة الشباب يف برملان 2011م: ت
 بلغ عدد نواب الشباب ثالثني برملانيًّا شابًا يف برملان ٢٠١١ بنسبة %7.5  عىل النحو التايل. ط

 ¶

نسبة /لنساء في مجلس /لنو/R عا< 2011< . 3.

فقد تم /نتخاR 67 نائبة في تلك /النتخابا6 موäعة على /آلتي 7 نائبا6 عن /لدB/ئر /لمحل.ة 
Bستوo نائبة عن /لالئحة /لوzن.ةK كما >وضح /لشكل /لتالي. 

tثيل الشباب يف مجلس النواب 2011م و انتnئتهم الحزبية
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حزب العدالة و التنمية
حزب االصالة و املعارصة
حزب االستقالل
حزب التجمع الوطني لالحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية
حزب االتحاد الدستوري
حزب التقدم و االشرتاكية
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٣( نسبة النساء يف مجلس النواب عام 2011م
 فقد تم انتخاب 67 نائبة يف تلك االنتخابات موزعة عىل اآليت 7 نائبات عن الدوائر املحلية وستون نائبة

عن الالئحة الوطنية٬ كام يوضح الشكل التايل.ي

متثيل النساء يف برملان ٢٠١١

النواب

النائبات
٪١٧

٪٨٣

 ¶

 ¶

 ¶

 :X2016 X2011; عا Xلمغربي في عا' S'سا`ًسا: مقا]نة ب"ن مجلس 'لنو

تمثيل النساء في برملان 2011م
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 ¶

عدد النائبات و انتnئتهم الحزبية
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حزب االصالة و املعارصة
حزب االستقالل
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حزب االتحاد الدستوري
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 سادًسا: مقارنة بني مجلس النواب املغريب يف عام 2011و عام 2016م:

١( من حيث نسب األحزاب:ن
نت
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 ¶

 ¶

 2016B >2011 لمغربي ب.ن عامي/  oنائبا6 في /لبرلما Pجـ: عد

عدد الشباب  يف برملا\ 2011 و 2016و انتnئتهم الحزبية
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ج(  عدد نائبات يف الربملان املغريب بني عامي م2011 و2016:ن
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عدد النائبات ب, عامي 2011 و 2016عىل دوائر املحلية
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¶

 ¶

Bبالنظر في نتائج /لنساء باالنتخابا6 /لتشر>ع.ة بمجلس /لنو/R /لمغربي ب.ن عامي 2011/2016 
نجد /3تفاًعا ملحوêًا في نسبة تمث.ل /لنساء بالقو/ئم /لحزب.ة B/لمستقل.ن مما /نعكس على نتائج 

/لنساء /لن@ائ.ة بمجلس /لنو/B R/لتي /3تفعت بنسبة 30% عما كانت عل.ة في عا< 2011. 
B/ستطاعت /لس.دy عائشة لبلق /لنجاç في /نتخابا6 مجلس /لنو/R للملكة /لمغرب.ة  عا< 2016 
B[ي ق.اyP س.اس.ة نسو>ة Bكانت تعملكمستشاy3 بد>و/äB o>ر /لتشغ.ل B/لشؤoB /الجتماع.ة.  
 Kالشتر/ك.ة/B >لتقد/ Rلمكتب /لس.اسي لحز/ yا /لس.اسي /لمتم.ز ف@ي عضو@z9>ًضا ل@ا نشاB

 sفي /لعمل /لمجتمعي /لنسوB  .ة للجماعا6 /لتر/ب.ة.z/ني للنقاب.ة /لد>مقرzلمكتب /لو/ yعضوB

عضوy /لمكتب /لجمع.ة /لد>مقر/z.ة لنساء /لمغرJ .Rلى جانب 9ن@ا حاصلة على /لدكتوé/3 في 

علم /الجتماj /لس.اسي B/لد>نام.ا6 /الجتماع.ة- Bش@اyP تكو>ن جامعي في /لقانوo /لعا< B/لعلو< 
/لس.اس.ة.  

العدالة و التنمية االستقالل الحركة الشعبية االتحاد الدستوري
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نجد  2011/2016 عامي  بني  املغريب  النواب  مبجلس  الترشيعية  باالنتخابات  النساء  نتائج  يف   وبالنظر 
 ارتفاًعا ملحوظًا يف نسبة متثيل النساء بالقوائم الحزبية واملستقلني مام انعكس عىل نتائج النساء
2011. واستطاعت السيدة %30 عام كانت علية يف عام   النهائية مبجلس النواب والتي ارتفعت بنسبة 
 عائشة لبلق النجاح يف انتخابات مجلس النواب للملكة املغربية  عام 2016 وهي قيادة سياسية نسوية
السيايس نشاطها  لها  وأيًضا  االجتامعية.   والشؤون  التشغيل  وزير  بديوان  تعملكمستشارة   وكانت 
للنقابية الوطني  املكتب  وعضوة  واالشرتاكية،  التقدم  لحزب  السيايس  املكتب  عضوة  فهي   املتميز 
 الدميقراطية للجامعات الرتابية.  ويف العمل املجتمعي النسوي عضوة املكتب الجمعية الدميقراطية
 لنساء املغرب. إىل جانب أنها حاصلة عىل الدكتوراه يف علم االجتامع السيايس والديناميات االجتامعية-

 وشهادة تكوين جامعي يف القانون العام والعلوم السياسية.س
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 الفصل الثالث

تقرير متابعة انتخابات الربملانية يف األردن من منظور النوع

تر
 حققت األردن تحسًنا طفيًفا يف مؤرش الفجوة الجندرية للعام 2016 عند النقطة 0.603، مقارنة بـ 0.593
 للعام املايض ليحافظ عىل ترتيبه يف آخر القامئة باملركز 134 بني  144 دولة، إال أنها ما زالت أقل مام
 كانت عليه عندما انضمت للمؤرش العاملي للفجوة الجندرية عام 2006، حيث حققت حينها 0.611، بحسب
مؤرشات حول  العاملي  االقتصادي  املنتدى  مؤخرًا  أصدره  تقرير  بحسب  األردن،  وجاءت  دويل.   تقرير 
 الفجوة الجندرية، يف املركز 12 بني 18 دولة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، متأخرًا عن تسع دول
 عربية من بينها الجزائر، تونس، مرص، موريتانيا ودول الخليج العريب ما عدا السعودية، كام جاءت متأخرة
 عن معظم الدول ذات الدخل املتوسط األعىل، حيث جاء يف املركز 39 من بني 41 دولة متقدما فقط عىل
 لبنان وإيران. ويقيس هذا املؤرش الذي بدأ منذ العام 2006 مدى التقدم املحرز يف إغالق الفجوة بني
 الجنسني يف أربعة مجاالت هي: الصحة وفرص الحياة، التحصيل العلمي، الفرص واملشاركة االقتصادية،
 والتمكني السيايس. و يعود االنخفاض يف مؤرش األردن إىل تراجعه يف مؤرشي الفرص واملشاركة
 االقتصادية، التمكني السيايس، علاًم بأن مؤرش التمكني السيايس مل يحتسب التقدم املحرز يف نسب
 النساء يف الربملان أو تراجعه يف املناصب الوزارية للعام 2016. وبالرغم من اقرتاب األردن من إغالق
 الفجوة يف مجايل الصحة وفرص الحياة )0.996( والتحصيل العلمي )0.993(، إال أنه ما يزال متأخرًا يف
 مجايل التمكني السيايس حيث جاء يف املركز 123 من 144 )0.073(، ويف الفرص واملشاركة االقتصادية
والسعودية، واليمن  وإيران  املغرب  عىل  فقط  متقدًما   )0.381( دولة   144 بني  من   138 املركز   يف 

وباكستان، وسورية1.ت

-http://bit.ly/2l تقرير األردن” رس مكانك” – يف تقليص الفجوة بني الجنسني – رانيا الرصايرة- جريدة الغد األردين  بتاريخ 29 أكتوبر 2016 1
3Sh4a
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وضع النساء يف املجال العام والسيايس األردين:ت
الحياة يف  مشاركتها  عىل  والعمل  التعليم  يف  األردين  املجتمع  يف  األردنيات  النساء   شاركت 
العملية الحياة  الرجل يف  تأكيد دورها كرشيك متساٍو مع  النساء األردنيات   السياسية فقد استطاعت 
 وذلك بتقلدها مناصب قيادية حيث برزت النساء كعضو يف مجلس الوزراء والربملان والوظائف الحكومية
 العليا والقيادية والسلك الدبلومايس وسلك القضاء والقوات املسلحة واملجالس البلدية والنقابات
يف لتواجدها  سابًقا  التنفيذية  السلطة  مستوى  عىل  املرأة  حضور  كان  فقد  األحزاب  ويف   العاملية 
 الربملان.تحيث شغلت أول سيدة منصب وزاري )وزارة التنمية االجتامعية( عام 1979 وقد تولته السيدة
 إنعام املفتي٬ وخالل فرتة الحراك الشعبي واالحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البالد يف األردن كانت
تكن مل  لكن  عام.او  إىل   2011 عام  من  الفرتة  يف  الوزارية  والتغيريات  اإلصالحات  من  مجموعة   هناك 
 النساء ممثلة بشكل كايف وال بنسب عادلة مرضية ملطالب النساء حيث جاءت نسبة متثيل النساء يف

 تشكيل الحكومات خالل تلك الفرتة بوزيرتني فقط من عدد ٢٩ وزيرًا بل تم تشكيل حكومتني بدون نساء

نسبة تواجد النساء يف مجلس النواب واألعيان:ن
عام األعيان  مجلس  يف  واحدة  سيدة  تعيني  تم  فقد  الترشيعية  السلطة  يف  للنساء  بالنسبة   أما 
 1989هي العني ليىل رشف وهي أول امرأة تنضم ملجلس األعيان وتم تعيني سيدتني عام 1993 وثالث
 سيدات من أصل أربعني عضًوا يف كل من مجليس األعيان عام 1997 وعام 2001 ثم زاد العدد ليصبح ست
 سيدات من أصل )55( عضو عام 2003 ويف عام 2007 تم تعيني سبع سيدات بنسبة %12.7 من املجلس
وكذلك يف عام 2009 أما يف عام 2010 فقد ارتفع العدد إىل 9 سيدات من أصل 60 أي بنسبة 15%.
 توبالنسبة لحضور النساء يف مجلس النواب فلم تحصل عىل أي مقعد يف مجلس عام 1989 بالرغم
1993 648 مرشًحا يف حني فازت سيدة بعضوية مجلس النواب يف العام  12 امرأة من أصل   من ترشح 
2001 وبسبب وفاة أحد  ويف االنتخابات التكميلية للمقعد الشاغر يف مجلس النواب الثالث عرش عام 
 النواب تم انتخاب سيدة من قبل املجلس نفسه حيث مل تجر انتخابات عامة مللء هذا املقعد ثم تم
 تعديل قانون االنتخابات املؤقت يف العام 2003 من خالل تخصيص )6( مقاعد للنساء من أصل )110( يف
 الربملان وحصلت النساء عىل ستة مقاعد يف انتخابات العام 2003 من أصل 55 مرشحة يف حني أصبح
 عددهن يف مجلس النواب الخامس عرش عام 2007 سبع سيدات نتيجة فوز نائبة بالتنافس عام 2010
مجلس يف  النساء  عدد  أصبح  وبالتايل  للنساء  مخصصة   ” أدىن  حد   ” كمقاعد  مقعًدا   )12( تخصيص   تم 
 النواب السادس عرش 13 سيدة واحدة منهن فازت بالتنافس الحر مام سبق نرى أن نسبة مشاركة النساء

يف مجلس النواب األردين لعام 2010 بلغت %10.8.ت

أواًل البيئة السياسية املحيطة بالعملية االنتخابية: )األحزاب السياسية(ن
املحاور األساسية املرتبطة ببيئة العملية االنتخابية:ت

 ترتبط البيئة العملية االنتخابية بثالث ُمحددات متداخلة ومتشابكة تشكل جوهر العملية االنتخابية وتحدد
مخرجاتها. وتتمثل تلك املحددات يف:ت

أوال: البيئة السياسية.ت
ثانيا: البيئة الترشيعية.ت

ثالثا: البيئة االقتصادية واألمنية
ت.
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البيئة املتعلقة باإلجراءات العملية االنتخابية:ت
 تعد االنتخابات النيابية لعام 2016 منعطًفا يف تاريخ االنتخابات النيابية يف األردن؛ حيث جرت وألول مرة
-1993 وفق قانون القامئة النسبية املفتوحة أقره مجلس النواب السابع عرش، بعد أن كانت  منذ عام 
مكونات أبرز  إنهاء  ظل  يف  جرت  االنتخابات  أن  كام  مختلفة.  وبصيغ  الواحد  الصوت  قانون  وفق   تجرى 
النيابية استمرت  املعارضة األردنية – وهو حزب جبهة العمل اإلسالمي- حقبة من مقاطعة االنتخابات 
 تسع سنوات، والتي بررها الحزب باستمرار اعتامد الصوت الواحد لالنتخابات النيابية، والذي اعتربه مناقًضا
 ألهداف العمل الحزيب، وجاءت مشاركة الحزب يف ظل التوتر الذي يشوب العالقة بني الحكومة وجامعة

اإلخوان املسلمني والحراك الشعبي باألردن. ت

 ويف ظل القانون الجديد ومشاركة جميع التيارات السياسية دون استثناء، جرت االنتخابات النيابية يوم
تصل التصويت.  حق  لهم  ِمّمن   )36%( بنسبة  ناخبًا   )1،492،044( فيها  وشارك   ،2016 سبتمرب  أيلول/   20 

.نسبة النساء فيها %52،9 والرجال 47،1%
 واستطاعت 5 سيدات من الفوز بالتنافس املبارش يف القوائم عىل مستوى اململكة، إضافة إىل أن

نسبة املشاركة كانت ضعيفة مقارنة باالنتخابات النيابية السابقة

التوزيع الجغرايف للناخبني/ات والدوائر واملقاعد:س
من  )37%( ويشكلون   )1،557،385( فيها  الناخبني/ات  عدد  يبلغ  التي  الخمس  بدوائرها  عاّمن   حظيت 
 مجموع الناخبني/ات، ب )29( مقعًدا، ومن ضمنها مقاعد الكوتا، وتلك املخصصة للمسيحيني والرشكس
 والشيشان، وبذلك شّكلت املقاعد املخصصة للعاصمة ما نسبته )%22.3( من مجمل مقاعد مجلس النواب،
 والبالغة )130( مقعًدا. أما املحافظة إربد التي يبلغ عدد الناخبني/ات فيها )748،752( وشّكلوا )18.1%(
 من مجموع الناخبني/ات، فقد ُخصص لها )20( مقعًدا شّكلت )%15.4( من مقاعد املجلس. وأما محافظة
 الزرقاء بدائرتيها التي يبلغ عدد الناخبني/ات فيها )581.007( وشّكلوا )%14.1( من مجموع الناخبني، فكان

لها )13( مقعًدا، وشّكلت ما نسبته )%10( من مقاعد مجلس النواب. ت
 وخصص القانون لكل من محافظتي الكرك والبلقاء )11( مقعًدا، وشّكلت ما نسبته )8.5( لكل منهام، كام
مقاعد،  )5( وعجلون  وجرش،  ومأدبا،  والطفيلة،  واملفرق،  معان،  املحافظات:  من  لكل  واحدة   خصص 
 وشّكلت ما نسبته )3.84%( لكل منها، كام خصص لكل واحدة من محافظات: العقبة، بدو الشامل، وبدو
 الوسط، وبدو الجنوب )4( مقاعد، وشّكلتام نسبته )3.07%( لكل منها. وبذلك خصص القانون )62( مقعًدا
 للمحافظات الكربى الثالث بنسبة )%47( من مقاعد املجلس، فيام بلغت نسبة من يحق لهم االنتخاب يف
 هذه املحافظات )%69.9( من مجموع الناخبني يف اململكة، بفارق متثييل بلغ )%22.9( أقل من الحصة
 الطبيعية. كام خصص القانون )15( مقعًدا للنساء بواقع مقعد لكل محافظة. ومن الجدير ذكره أن القانون
 قد أتاح للنساء أن تنافس عىل املقاعد املخصصة للرجال مام جعل لهن فرصتني، واحدة من خالل الكوتا،
القامئة ضمن  األصوات  أعىل  عىل  حصولها  حال  يف  الرجال  مقاعد  عىل  املنافسة  خالل  من   واألخرى 
االنتخابات، قبل  عرش  الثامن  النواب  مجلس  ملقاعد  املُفرتض  التوزيع   )2( رقم  الشكل  ويبني   املرشحة. 

بحسب الديانة )مسيحي، مسلم(، والعرق )رشكس، الشيشان(، والكوتا املخصصة للنساء.ت
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قراءة يف خريطة املرشحني:ن
 بلغ عدد املرشحني/ات لالنتخابات يف كافة دوائر اململكة الثالث والعرشين والكوتا للنساء )1252( مرشًحا 
 ومنهم )252( مرشحة سيدة، موزعني عىل )227( قامئة بعد االنتهاء من فرتات الطعن، ورغم انخفاض
 عدد املرشحني لالنتخابات النيابية لعام 2016 عن عدد املرشحني اإلجاميل لالنتخابات النيابية لعام 2013،
 حيث بلغت املنافسة )عدد املرشحني إىل عدد املقاعد( ملرشحي انتخابات 2016 يفوق نسبة املنافسة
 ملرشحي عام 2013 )8.9( مرشًحا لكل مقعد، فيام بلغت نسبة انتخابات عام 2016 )9.6( مرشًحا لكل مقعد.
 ويعود السبب إىل انخفاض عدد مقاعد مجلس النواب الثامن عرش بعرشين مقعًدا، حيث أصبحت )130(

مقعًدا بداًل من )150( مقعًدا.ت

توزيع املرشحني/ات حسب املناطق واملحافظات:ت
 تشري قامئة املرشحني/ات إىل أن مثة تفاعاًل مع عملية الرتشح لالنتخابات يف اململكة الثالث و العرشين،
)12.27( مرشًحا/ًة لكل مقعد، فيام )356( مرشًحا/ًة، بنسبة  الخمس ترشح فيها   فدوائر محافظة عامن 
 ترشح  يف دوائر محافظة إربد األربع )209( مرشًحا/ًة، بنسبة )10.45( مرشًحا/ًة لكل مقعد، ويف دائريت
 محافظة الزرقاء ترشح )137( مرشًحا/ًة، بنسبة )10.53( مرشًحا/ًة لكل مقعد، ويف دائرة البلقاء ترشح )110(
ً )89( مرشًحا/ًة، بنسبة )8.10( مرشًحا/ة  الكرك  )10( مرشحني لكل مقعد، ويف دائرة   مرشًحا/ة، بنسبة 
 لكل مقعد، ويف دائرة مأدبا )48( مرشًحا/ًة، بنسبة)9.6( مرشًحا/ًة لكل مقعد، ويف دائرة املفرق)32(
مرشًحا/ًة  )7.8( بنسبة  مرشًحا/ًة،   )39( جرش  دائرة  ويف  مقعد،  لكل  مرشًحا/ة   )6.4( بنسبة   مرشًحا/ًة، 
 لكل مقعد، ويف دائرة عجلون )28( مرشًحا/ًة، بنسبة )5.6( مرشًحا/ًة لكل مقعد، ويف دائرة معان)27(
مرشًحا/  )8( بنسبة  مرشًحا/ًة،   )40( الطفيلة  دائرة  ويف  مقعد،  لكل  مرشًحا/ًة   )5.4( بنسبة  مرشًحا/ًة، 
البدو )7.75( مرشًحا/ًة لكل مقعد، ويف دوائر  بنسبة  )31( مرشًحا/ًة،  العقبة   ًة لكل مقعد، ويف دائرة 



شكل رقم (2) توزيع املُفترض ملجلس النواب الثامن عشر

قراءة في خريطة املرشحني 

ب&لغ ع&دد امل&رش&حني/ات ل&الن&تخاب&ات ف&ي ك&اف&ة دوائ&ر امل&ملكة ال&ثالث والعش&ري&ن وال&كوت&ا ل&لنساء 
(1252) م&رش&حاً وم&نهم (252) م&رش&حة س&يدة، م&وزع&ني ع&لى (227) ق&ائ&مة ب&عد االن&تهاء م&ن 
ف&&&ترات ال&&&طعن، ورغ&&&م ان&&&خفاض ع&&&دد امل&&&رش&&&حني ل&&&الن&&&تخاب&&&ات ال&&&نياب&&&ية ل&&&عام 2016 ع&&&ن ع&&&دد 

امل&رش&حني اإلج&مال&ي ل&الن&تخاب&ات ال&نياب&ية ل&عام 2013، ح&يث ب&لغت امل&ناف&سة (ع&دد امل&رش&حني 

إل&&&ى ع&&&دد امل&&&قاع&&&د) مل&&&رش&&&حي ان&&&تخاب&&&ات 2016 ي&&&فوق نس&&&بة امل&&&ناف&&&سة مل&&&رش&&&حي ع&&&ام 2013 

(8.9) م&&&&رش&&&&حاً ل&&&&كل م&&&&قعد، ف&&&&يما ب&&&&لغت نس&&&&بة ان&&&&تخاب&&&&ات ع&&&&ام 2016 (9.6) م&&&&رش&&&&حاً ل&&&&كل 
م&قعد. وي&عود الس&بب إل&ى ان&خفاض ع&دد م&قاع&د مج&لس ال&نواب ال&ثام&ن عش&ر بعش&ري&ن م&قعداً، 

حيث أصبحت (130) مقعداً بدالً من (150) مقعداً.

جدول رقم (2) 

أعداد املرشحني النتخابات عام 2016 حسب املحافظة والدائرة االنتخابية والقوائم

التوزيع املُفرتض ملقاعد مجلس النواب الثامن عرش

مسلم رشكس - شيشان نساء مسيحي اج[يل املقاعد 

130

3

15
9

103
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مرشًحا/  )8( بنسبة  مرشًحا/ًة،   )40( الطفيلة  دائرة  ويف  مقعد،  لكل  مرشًحا/ًة   )5.4( بنسبة  مرشًحا/ًة، 
البدو )7.75( مرشًحا/ًة لكل مقعد، ويف دوائر  بنسبة  )31( مرشًحا/ًة،  العقبة   ًة لكل مقعد، ويف دائرة 
 الثالث )106( مرشحني/ات، بنسبة )8.83( مرشًحا/ًة لكل مقعد. و يعترب عدد الناخبني/ات يف الدائرة من
 العوامل املؤثرة يف عدد املرشحني/ات؛ إذ ياُلحظ أن عدد املرشحني/ات يتناسب طرديًا مع عدد الهيئة
 الناخبة يف الدائرة، وعىل سبيل املثال بلغ عدد الناخبني/ات يف الدائرة الثالثة يف عامن )242،432( و
 لها أربعة مقاعد، ترشح فيها )63( مرشًحا/ًة، فيام دائرة معان التي بلغ عدد الناخبني/ات )53،257( ولها
 أربعة مقاعد ترشح فيها )27( مرشًحا/ًة. كام أن عدد الناخبني/ات يف دائرة البلقاء بلغ )297،818( ولها
،)167،280( يبلغ  الكرك  دائرة  يف  الناخبني/ات  عدد  أن  حني  يف  مرشًحا/ًة،   )110( لها  ترشح  مقعًدا،   )11( 
 ولها )11( مقعًدا، ترشح فيها )89( مرشًحا/ًة. و من هنا ميكن مالحظة زيادة عدد املرشحني/ات يف دوائر
 املدن الرئيسية الثالث، عامن وإربد والزرقاء، عنه يف باقي الدوائر، حيث بلغ عدد املرشحني/ات يف
 عامن وإربد والزرقاء )702( مرشًحا، مبعدل )11.3( مرشًحا/ًة لكل مقعد من أصل )62( مقعًدا، فيام بلغ عدد
املرشحني يف باقي الدوائر )550( مرشًحا/ًة  مبعدل )8.1( مرشًحا/ًة لكل مقعد من أصل )68( مقعًدا. ت

م&&&&&قاع&&&&&د ت&&&&&رش&&&&&ح ف&&&&&يها (27) م&&&&&رش&&&&&حاً/ةً. ك&&&&&ما أن ع&&&&&دد ال&&&&&ناخ&&&&&بني/ات ف&&&&&ي دائ&&&&&رة ال&&&&&بلقاء ب&&&&&لغ 
(297,818) ول&&ها (11) م&&قعداً، ت&&رش&&ح ل&&ها (110) م&&رش&&حاً/ةً، ف&&ي ح&&ني أن ع&&دد ال&&ناخ&&بني/

ات في دائرة الكرك يبلغ (167,280)، ولها (11) مقعداً، ترشح فيها (89) مرشحاً/ةً.

وم&&ن ه&&نا ي&&مكن م&&الح&&ظة زي&&ادة ع&&دد امل&&رش&&حني/ات ف&&ي دوائ&&ر امل&&دن ال&&رئ&&يسية ال&&ثالث، ع&&مان 
وإرب&&&&د وال&&&&زرق&&&&اء، ع&&&&نه ف&&&&ي ب&&&&اق&&&&ي ال&&&&دوائ&&&&ر، ح&&&&يث ب&&&&لغ ع&&&&دد امل&&&&رش&&&&حني/ات ف&&&&ي ع&&&&مان وإرب&&&&د 
وال&زرق&اء (702) م&رش&حاً، ب&معدل (11.3) م&رش&حاً/ةً ل&كل م&قعد م&ن أص&ل (62) م&قعداً، ف&يما 
ب&لغ ع&دد امل&رش&حني ف&ي ب&اق&ي ال&دوائ&ر (550) م&رش&حاً/ةً  ب&معدل (8.1) م&رش&حاً/ةً ل&كل م&قعد 

من أصل (68) مقعداً.

شكل (3) توزيع املرشحني/ات حسب الدوائر االنتخابية



وي&&&&&عطي ذل&&&&&ك م&&&&&ؤش&&&&&راً ع&&&&&لى أن&&&&&ه ال ت&&&&&وج&&&&&د م&&&&&قاط&&&&&عة أو إح&&&&&جام ع&&&&&ن ال&&&&&ترش&&&&&ح وال&&&&&تفاع&&&&&ل م&&&&&ع 
االن&&تخاب&&ات ل&&دي أي م&&كون م&&ن م&&كون&&ات امل&&جتمع األردن&&ي ول&&كن اخ&&تلفت نس&&ب امل&&شارك&&ة ب&&ني 

كل مكون على حدا، أو أي منطقة مناطق األردن، وال في أي دائرة انتخابية. 

وت&شير ق&وائ&م امل&رش&حني إل&ى أن ث&مة ت&فاوت&اً ف&ي اإلق&بال ع&لى ال&ترش&ح  ل&الن&تخاب&ات ب&ني م&كون&ات 

امل&جتمع األردن&ي وم&ناط&قه، ف&ثمة م&رش&ح/ة واح&د ل&كل (4,374) ن&اخ&باً/ةً ف&ي دوائ&ر ال&عاص&مة 
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28%

دوائر محافظة ع[ن دوائر محافظة الزرقاء دوائر محافظة إربد دائرة البلقاء
دائرة مأدبا دائرة الكرك دائرة املفرق دائرة جرش
دائرة عجلون دائرة معان دائرة الطفيلة دائرة العقبة
دوائر البدو

 و يعطي ذلك مؤرًشا عىل أنه ال توجد مقاطعة أو إحجام عن الرتشح والتفاعل مع االنتخابات لدى أي
 مكون من مكونات املجتمع األردين و لكن اختلفت نسب املشاركة بني كل مكون عىل حدة، أو أي منطقة

من مناطق األردن، و ال يف أي دائرة انتخابية.ذ
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الواقع الحزيب يف قوائم املرشحني:و
 أتاح قانون االنتخاب الحايل لألحزاب تشكيل قوائم عىل مستوى األردن من خالل استخدام نفس الشعار
الدائرة وتوسيع  الدوائر  عدد  تقليل  أدى  كام  االنتخاب،  قانون  من  )15/ب(  املادة  إىل  استناًدا   واالسم 
 االنتخابية إىل الدفع باتجاه تشكيل التحالفات واالئتالفات والكتل عىل مستوى الدوائر، األمر الذي مل
 مُيكن عدًدا من العشائر أو املجموعات من تحقيقه العتبارات تنافسية وشعبية وللقدرات التي متلكها
 الجهة للدعاية واملراقبة يف الحملة االنتخابية وخالل عملية التصويت والفرز. وجاء اعتامد مبلغ ألفي
 دينار، لكل مقعد يفوز به أي حزب سيايس مرخص من قبل مجلس النواب لتحفيز األحزاب عىل إعالنها
 ملرشحيها الحزبني/ات، وهو أمر مل يكن يف السابق، حيث كانت األحزاب ال تعلن عن مرشحيها إال بعد
عن إعالنها  أن  تعتقد  اإلسالمي،  العمل  جبهة  حزب  باستثناء  األحزاب،  وكانت  االنتخابات،  يف   فوزهم 
 أسامء مرشحيها رمبا يعني خسارتهم وفقدانهم ألصوات كثرية منها عشريتهم، وذلك يف ظل ضعف
الحزبية يف املجتمع وإىل حد ما ضعف ثقة الحياة والثقافة   هذه األحزاب من جهة وتراجع مستوى 
 املواطنني باألحزاب وتخوفهم منها. ورغم ذلك، فإن األرقام تشري إىل أن املشاركة الحزبية يف هذه
 االنتخابات كانت ضعيفة، وقد ال يظهر ذلك بوضوح عند املقارنة بني مشاركة األحزاب يف انتخابات عامي
 2010 و2013، خاصة وأن حزب جبهة العمل اإلسالمي وأحزابًا أخرى قد قاطعت تلك االنتخابات. و بخصوص
 هذه االنتخابات، رغم إعالن عدد كبري من األحزاب نيتها يف خوضها، إال أن قوائم املرشحني تشري إىل
130 مرشًحا/ة حزبيًا/ة أعلنوا  أن مثة )45( قامئة حزبية يف كل اململكة من أصل )227( قامئة، وبواقع 
 عن انتامءاتهم/ن الحزبية، وذلك يف ضوء االعرتاف بصعوبة ضبط وتحديد مفهوم “القامئة الحزبية”
الناحية املوضوعية؛ إذ باستثناء قوائم “التحالف الوطني لإلصالح” ال)20( التي قادها حزب جبهة  من 
 العمل اإلسالمي وأعلنت عن نفسها من خالل مؤمتر صحفي ألمني عام الحزب ورئيس لجنة االنتخابات
 فيه1، وإعالن قامئة “زمزم” يف إربد التابعة لحزب “املؤمتر الوطني” املنبثق عام ُعرِف مببادرة زمزم
 -املنشقة عن جامعة اإلخوان املسلمني قبل عام ونصف – وإعالن “حزب الوسط  اإلسالمي”- املنشق
 عن جامعة اإلخوان املسلمني منذ أكرث من عقد – ملجموع مرشحيه، حيث أعلن عن ستة عرش اساًم من
الدميقراطي الشعب  حزب  وإعالن  واضحة،  مفصلة  قوائم  عن  اإلعالن  ودون  فقط،  الحزبني   املرشحني 
قامئتني. ضمن  مرشحني  ثالثة  عن  الشعبية  الوحدة  حزب  وإعالن  واحدة،  مرشحة  عن  “حشد”   األردين 
وإعالن عامن،  يف  الثالثة  الدائرة  يف  وسط(  تيار   ( املوحدة  األردنية  الجبهة  حزب  مُتثل  قامئة   وإعالن 
 ائتالف أحزاب وسطية خمس قوائم باسم “التجديد”. باستثناء ذلك مل يعلن أي حزب آخرعن قوائم خاصة
 به يف أي دائرة، بل إن بعض األحزاب مل تتمكن من تشكيل أي قامئة، مام دعاه لالنسحاب من العملية
 االنتخابية بالكامل، وبعضها انسحب محتًجا عىل بعض اإلجراءات وتطبيقات القانون، مثل حزب الشورى.

ومل تعلن هذه األحزاب يف املقابل عن دعمها حزبيًا ألّي مرشحني/ات آخرين.ت

٪١٩

نسبة القوائم الحزبية إىل مجموع القوائم

القوائم االخرى

القوائم الحزبية

٪٨١
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الفصل الثاين البيئة السياسية انتخابات األردن
 

٣( املرشحات

 شاركت يف انتخابات عام 1989 )12( سيدة مل تستطع أي منهن الفوز، ويف انتخابات عام 1993 التي
 شهدت تغيري نظام االنتخاب من القامئة املفتوحة إىل نظام الصوت الواحد فازت سيدة واحدة فقط عن
 املقعد الرشكيس الشيشاين يف الدائرة الثالثة بعاّمن، فيام اقترص عدد املرشحات يف تلك االنتخابات
 عىل ثالثة فقط. و يف املقابل شهدت انتخابات عام 1997 مشاركة للسيدات املرشحات بشكل أكرب حيث
 ترشحت )17( سيدة مل تستطعأي منهن الفوز، فيام فازت سيدة واحدة يف االنتخابات التكميلية للمقعد
 الشاغر يف مجلس النواب الثالث عرش يف آذار/ مارس 2001 عن طريق اقرتاع أعضاء مجلس النواب. و يف
 عام 2003، عدلت الحكومة قانون االنتخاب وأدخلت عليه نظام الكوتا النسائية، حيث خصصت لها )6( مقاعد،
 ثم زيدت هذه املقاعد إىل أن وصلت يف القانون الحايل إىل )15( مقعًدا. و نظرًا للمقاعد املخصصة
االنتخابات عن   2016 عام  انتخابات  يف  املرشحات  عدد  يف  زيادة  حدثت  بالتايل  ال)15(،  بالكوتا   للنساء 
 يف األعوام السابقة، حيث بلغ عدد املرشحات )252( مرشحة بنسبة )%20( من مجموع املرشحني من
 الجنسني. و ميكن تفسري اإلقبال الكثيف من النساء عىل الرتشح بسبب نظام القامئة النسبية املفتوحة
 الذي اعتمده قانون االنتخاب الجديد، حيث مثة نوعان من التنافس متاحان أمام النساء وبشكل متزامن:
الدائرة، يف  املقاعد  من  بعدد  األصوات  أعىل  عىل  حصلت  التي  القامئة  تفوز  بحيث  القوائم،   تنافس 
 والتنافس داخل القامئة، بحيث يفوز املرشح /ة الذي/ التي نال أعىل األصوات عىل املقعد أو املقاعد
الثالث الرئيسية  املحافظات  يف  املرشحات  عدد  أن  إىل  القوائم  تشري  و  القامئة.  عليها  حصلت   التي 
 )عامن بدوائرها الخمس، والدائرة األوىل يف إربد، والدائرة األوىل يف الزرقاء( بلغت )53( مرشحًة من
 املجموع، وبنسبة )%21.2(. و يف املقابل كانت املشاركة الحزبية للمرأة ضعيفًة، باستثناء املرشحات
خلفية ذات  مرشحات  وثالث  مرشحة،   )17( عددهّن  بلغ  اللوايت  لإلصالح"  الوطني  التحالف   " قوائم   عىل 
 حزبية يف القوائم األخرى، بنسبة )%8( للحزبيات املعلنات من بني جميع املرشحات من النساء.و تشري
قوائم املرشحني إىل ترشح )5( سيدات مسيحيات للمقاعد املسيحية موزعات عىل النحو التايل: واحدة

 املرشحون/ات الحزبيون/ات املعلنون

شكل رقم (5) 

نسبة القوائم الحزبية إلى مجموع القوائم.



شكل رقم (6)املرشحون/ ات الحزبيون/ات  (املُعلنون)



4األحزاب السياسية ذات" املرجعية الدينية" 

وهي:

حزب جبهة العمل اإلسالمي:1.

ش&&ارك الح&&زب ف&&ي ق&&وائ&&م ال&&تحال&&ف ال&&وط&&ني ل&&إلص&&الح ال (20) بمج&&موع (118) م&&رش&&حاً/ة ً 
م&&نهم (70) م&&ن أع&&ضاء الح&&زب، وت&&مكن م&&ن ت&&شكيل ت&&حال&&ف ه&&و األك&&بر ال&&ذي أع&&لن ع&&نه ف&&ي 

 نسبة القوائم الحزبية إلى

 مجموع القوائم

  القوائم األخرى

81%

  القوائم الحزبية
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املرشحون الحزبيون (املعلنون)
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 مجموع املرشحون/ات املرشحون/ات الحزبيون/ات
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130

املرشحون الحزبيون (املعلنون)

4 األحزاب ذات المرجعیة الدینیة أو اإلسالمیة، ھي األحزاب التي تنص أنظمتھا الداخلیة على تبنى الحزب للفكر أو المشروع 
اإلسالمي وأحكام الشریعة، أو األحزاب التي انشقت عن حزب إسالمي أو جماعة إسالمیة كبیرة لخالفات شخصیة أو فكریة، وخاصة 

عن جماعة اإلخوان المسلمین وحزب جبھة العمل اإلسالمي في الحالة األردنیة. 
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 يف دائرة عامن الثالثة، و واحدة يف دائرة البلقاء، وواحدة يف دائرة الكرك، و واحدة يف دائرة الزرقاء
 األوىل، و واحدة يف دائرة مأدبا. وترشحت سيدتان عن املقعد )الرشكيس- الشيشاين( إحداهن يف
توزيع كان  متصل  صعيد  عىل  و  الزرقاء.  يف  األوىل  الدائرة  يف  الثانية  و  عاّمن،  يف  الثالثة   الدائرة 
مرتشحة سيدة  عىل  تحتو  مل  االنتخابية  القوائم  من   )8( هناك  كاآليت  االنتخابية  القوائم  عىل   النساء 
 يف تركبيها، بينام وصل عدد القوائم التي تحتوي عىل أكرث من سيدة يف تركبيها حوايل )23( قامئة،
 و عدد القوائم التي تحتوي عىل سيدة واحدة يف القامئة االنتخابية عدد )195( قامئة انتخابية، و عدد
 القوائم التي رشحت سيدات فوق الحد األعىل للمقاعد )132( قامئة، عدد القوائم التي رشحت سيدات

ضمن الحد األعىل للمقاعد )86( قامئة.ي

٤( املرشحون يف دوائر البدو

 أعطى القانون )12( مقعًدا لدوائر البدو االفرتاضية، منها )3( مقاعد مخصصة للنساء بالكوتا، وقد وزعت
تنافًسا الدوائر   هذه املقاعد عىل ثالث دوائر: بدو الشامل وبدو الوسط وبدو الجنوب، وشهدت هذه 
 انتخابيًا قويًا؛ إذ ترشح فيها )106( مرشًحا، أي ما نسبته )%8.46( من مجموع املرشحني يف جميع أنحاء
 اململكة، وبنسبة )8.83( مرشًحا لكل مقعد، وهي نسبة تفوق نسبة التنافس عىل املقاعد املسيحية
 البالغة )7( مرشحني لكل مقعد أو نسبة التنافس يف املحافظات خارج املحافظات الكربى الثالث والبالغة

)7.05( مرشًحا لكل مقعد، أو مقاعد الرشكس والشيشان البالغة )7.66( مرشًحا لكل مقعد.ي

٪٩٢ 

٪٨ 

  املرشحون يف دوائر البدو

  مجموع املرشحيني

  مرشحون البدو

 وتبلغ نسبة املرشحات يف دوائر البدو الثالث إىل املرشحني )%30.2( إذ ترشحت )32( سيدة وتفوق هذه
)%20(، انظر الشكل القادم.  النسبة نسبة العمة لجميع املرشحات عىل مستوى اململكة والتي بلغت 
القوائم هذه  عىل  وطغت  الثالث،  الدوائر  يف  الحزبيني  واملرشحني  الحزبية  القوائم  غياب  لوحظ   وقد 

واملرشحني األبعاد العشائرية والخدمية يف التشكيل.ت
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٥( املرشحون املسيحيون 

مبقعد موزعة  النواب،  مجلس  مقاعد  مجموع  من   )7%( بنسبة  للمسيحيني  مقاعد   )9( القانون   أعطى 
 واحد عىل كل من دوائر أوىل الزرقاء، وثالثة عامن، وعجلون، ومأدبا، وثالثة إربد، بينام خصص لكل من
 دائرة البلقاء ودائرة الكرك مقعدين لكل منهام. و قد تقدم للمقاعد املسيحية )63( مرشًحا، بنسبة )7(
 مرشحني لكل مقعد، وكان من بني املرشحني املسيحيني )5( سيدات وبنسبة )%7.9(، وهي نسبة أقل من

 ،النسبة العامة للمرشحات مقابل املرشحني والتي بلغت )%20( يف املجمل
 وتوزع املرشحون عىل )57( قامئة، منها )9( قوائم يف عامن الثالثة، و)7( يف دائرة إربد الثالثة، و)9(
 يف دائرة بلقاء، و)8( يف دائرة الكرك، و)8( يف دائرة الزرقاء األوىل، و)10( يف دائرة مأدبا، و)6( يف

دائرة عجلون.س

دائرة عامن الثالثة

دائرة مأدبا

دائرة الكرك
دائرة البلقاء

دائرة الزرقاء األوىل

دائرة إربد الثالثة

٪١٦ 

٪٩ 

٪١٦ 

٪٢١ 

٪١١٪ ١٤ 

٪١٣ 

 نسب توزيع املرشحني املسيحيني عىل الدوائر االنتخابية

دائرة عجلون

 وياُلحظ أن عدد املسيحيني املرشحني من ذوي الخلفية الحزبية بلغ) 11( مرشًحا، بنسبة )%17.5(، وهي
 نسبة تفوق نسبة املرشحني الحزبني العامة إىل مجموع املرشحني العام والتي بلغت )%10.4(، وكان
 أربعة من املسيحيني قد ترشحوا عىل قوائم " التحالف الوطني لإلصالح" التي يقودها حزب جبهة العمل
 اإلسالمي، وبحسب إعالن أمني عام حزب الوسط اإلسالمي فقد طرح الحزب عدًدا من املرشحني للمقاعد
 املسيحية، لكنه مل يذكر أسامءهم أو الدوائر أو القوائم التي ترشحوا فيها. كام ترشح مسيحي واحد

عىل قوائم التيار اليساري والقومي يف دائرة الكرك.ت
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٦( املرشحون الرشكس والشيشان1 

النواب، موزعة عىل )%2.3( من مجموع مقاعد  بنسبة  )3( مقاعد للرشكس والشيشان  القانون   أعطى 
 دوائر أوىل الزرقاء، وثالثة عامن، وخامسة عامن، وقد تقدم لتلك املقاعد )23( مرشًحا منهم سيدتان،
الثالثة، و)7( قوائم )10( قوائم يف دائرة عامن  19، وقد توزعوا عىل   بنسبة )7.66( مرشًحا لكل مقعد 
 يف دائرة عامن الخامسة، و)7( قوائم يف دائرة الزرقاء األوىل. ويالحظ ترشح )3( أشخاص من الرشكس
 والشيشان عىل قوائم" التحالف الوطني لإلصالح"، وترشح شخص واحد منهم عىل قامئة " حزب الجبهة
 األردنية املوحدة " القريب من تيار الوسط كام ترشحت سيدة واحدة عىل قامئة محسوبة عىل التيار
 املدين يف دائرة عامن الثالثة، بينام ترشح )4( أشخاص من الرشكس والشيشان عىل قوائم يقودها

رجال أعامل.س

٧( املرشحون املستقلون 

غالبية فإن  وعليه،  مستقلني،  مرشحني  بوصفهم  األحزاب  أعضاء  غري  من  املرشحني  تصنيف   ميكن 
)%75( من مجموع املرشحني، ويتوزعون  املرشحني ميكن اعتبارهم مستقلني، وتبلغ نسبتهم حوايل 

عىل كافة القوائم، حتى الحزبية منها، وينتمي غالبيتهم إىل خلفيات عشائرية.ن

قراءة يف نتائج االنتخابات الربملانية األردنية
 

البناء الداخيل ملجلس النواب للمملكة األردنية الهاشمية
 

 تم تقسيم املكتب الدائم من 4 كتل برملانية هي كتلة وطن ودميقراطية والوفاق واإلصالح عىل مواقع
 املكتب حيث حصلت كتلة وطن عىل موقع الرئيس فيام حصلت كتلة الدميقراطية عىل موقعي النائبني
 األول والثاين وحصلت كتل الوفاق واإلصالح عىل موقعي املساعدين. و أما عن تقسيم توزيع اللجان
 النيابية الدامئة يف مجلس النواب الثامن عرش يف الدورة العادية األوىل، سجلت كتلة الوفاق الوطني
 أعىل مشاركة يف إدارة اللجان الدامئة حيث بلغت 16 نائبًا منهم 7 رئيس للجنة، و4 نائب رئيس و5 مقررين
5 نائب منهم   15 اللجان   إدارة  العدالة يف  1 مكتب دائم، فيام بلغت مشاركة كتلة   باإلضافة إىل عضو 
 رئيس لجنة، و7 نائب رئيس و3 مقررين، تلتها كتلة وطن ب 12 نائبًا منهم 4 رئيس لجنة و2 نائب رئيس و5
1 عضو مكتب دائم، يف حني كانت أقل مشاركة يف إدارة اللجان من نصيب كتلة  مقررين باإلضافة إىل 

اإلصالح حيث بلغت 3 نواب منهم 1 رئيس لجنة و1 مقرر لجنة و1 عضو املكتب الدائم.ذ

:مؤمتر صحفي ألمينه العام، صحيفة الغد، 28آب/أغسطس 2016 1
http://www.alghad.com/articles/1098172-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B
3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D
8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-14-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%8884-
%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1098172-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B
3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D
8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-14-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%8884-
%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7
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 مع مراعاة بعض النواب مشاركني /ات يف أكرث من لجنة، ووجود بعض النواب غري مشاركني بأي لجنة
 وعددها 7 نواب. ويتضح من الرسم البياين عدة محاور أساسية %9 من النواب من مل ينضم للجان الدامئة،
 %37 من اللجان ترأسها نائب جديد، و87 نائب انضموا لعضوية لجنينت دامئتني، و8 برملانيات شكلوا لجنة
 املرأة وعزوف عن انضامم النواب الرجال لتلك اللجنة، وسيدة واحدة ترأست لجنة املرأة وشؤون األرسة،
)4( منهم ترأسوا اللجان  اللجان، و33 برملاين حزيب انضموا لعضوية   و68 نائب جديد انضموا لعضوية 
 عضوية اللجان الدامئة. وتعد كتلة الوفاق األكرث متثياًل يف اللجان بنسبة %21 وتليها الوطن بنسبة 17%،
 ونسبة متثيل كتلة العدالة %13، تليها الدميقراطية %12.6، وكتلة اإلصالح%9، وكتلة املستقلني واألقل
توزيع وكان  موزعة،  اللجان  مناصب  من   )21%( نسبة  عىل  الربملانيات حصلن  والنساء   ،8% بنسبة   متثياًل 
وانضمت واحدة،  لجنة  يف  عضوات  سيدة   20 وعدد  واحدة،  للجنة  رئيسة  كااليت:  الربملانيات   النائبات 

منهن 17 سيدة إىل لجنتني دامئتني.و

التوصيات املبنية عىل القراءة التحليلية لنتائج هذه االنتخابات من منظور نسوي:ت

وذلك  ،30% أدىن  حد  إىل  تصل  حتى  االنتخابية  القوانني  يف  للنساء  املخصصة  املقاعد  عدد  زيادة   )١ 
.لضامن وجود النساء يف املجالس النيابية وغريها من املجالس املنتخبة واملعينة

ط
٢( وفيام يتعلق بتقسيم الدوائر تراجع عىل أساس املعايري الدولية التي تُطبّق يف دول أكرث

 دميقراطية، تعالج االنحرافات املوجودة يف قانون تقسيم الدوائر الحايل وميكن من خالل زيادة عدد
 املقاعد للنساء يف

تلك الدوائر.ي

 ٣( العمل عىل تعديل قانون األحزاب السياسية يشرتط أن تضمن نسبة %10 للنساء من عدد مؤسيس
الحزب، وأن يكون إلزاميًّا.س



م&&&&ع م&&&&راع&&&&اة ب&&&&عض ال&&&&نواب م&&&&شارك&&&&ني /ات ف&&&&ي أك&&&&ثر م&&&&ن ل&&&&جنة، ووج&&&&ود ب&&&&عض ال&&&&نواب غ&&&&ير 
م&شارك&ني ب&أي ل&جنة وع&دده&ا 7 ن&واب. وي&تضح م&ن ال&رس&م ال&بيان&ي ع&دة م&حاور أس&اس&ية %9 

م&&ن ال&&نواب ل&&م ي&&نضموا ل&&لجان ال&&دائ&&مة، %37 م&&ن ال&&لجان ت&&رأس&&ها ن&&ائ&&ب ج&&دي&&د، و87 ن&&ائ&&ب 
ان&&&ضموا ل&&&عضوي&&&ة ل&&&جنينت دائ&&&متني، و8 ب&&&رمل&&&ان&&&يات ش&&&كلوا ل&&&جنة امل&&&رأة وع&&&زوف ع&&&ن ان&&&ضمام 

ال&&نواب ال&&رج&&ال ل&&تلك ال&&لجنة، وس&&يدة واح&&دة ت&&رأس&&ت ل&&جنة امل&&رأة وش&&ؤون األس&&رة، و68 ن&&ائ&&ب 
ج&&دي&&د ان&&ضموا ل&&عضوي&&ة ال&&لجان، و33 ب&&رمل&&ان&&ي ح&&زب&&ي ان&&ضموا ل&&عضوي&&ة ال&&لجان (4) م&&نهم 
ت&&رأس&&وا ع&&ضوي&&ة ال&&لجان ال&&دائ&&مة. وت&&عد ك&&تلة ال&&وف&&اق األك&&ثر ت&&مثيالً ف&&ي ال&&لجان بنس&&بة %21 
وت&ليها ال&وط&ن بنس&بة 17%، ونس&بة ت&مثيل ك&تلة ال&عدال&ة 13%، ت&ليها ال&دي&مقراط&ية %12.6، 
وك&تلة اإلص&الح9%، وك&تلة املس&تقلني واألق&ل ت&مثيالً بنس&بة 8%، وال&نساء ال&برمل&ان&يات ح&صلن 
ع&&لى نس&&بة (%21) م&&ن م&&ناص&&ب ال&&لجان م&&وزع&&ة، وك&&ان ت&&وزي&&ع ال&&نائ&&بات ال&&برمل&&ان&&يات ك&&اآلت&&ي: 
رئ&&يسة ل&&لجنة واح&&دة، وع&&دد 20 س&&يدة ع&&ضوات ف&&ي ل&&جنة واح&&دة، وان&&ضمت م&&نهن 17 س&&يدة 

إلى لجنتني دائمتني.

الsتوصsيات املsبنية عsلى الsقراءة التحsليلية لsنتائsج هsذه االنsتخابsات مsن مsنظور 
نسوي:

زي&ادة ع&دد امل&قاع&د امل&خصصة ل&لنساء ف&ي ال&قوان&ني االن&تخاب&ية ح&تى ت&صل إل&ى •

ح&&د أدن&&ي 30%، وذل&&ك ل&&ضمان وج&&ود ال&&نساء ف&&ي امل&&جال&&س ال&&نياب&&ية وغ&&يره&&ا 
من املجالس املنتخبة واملعينة.

 عدد أعضاء اللجان من كل كتلة ونسبتهم من العدد الكيل

التجديد الوفاق الوطني العدالة وطن اإلصالح املستقل, الدéقراطية
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عدد أعضائها املكتب الدائم رئيس اللجنة
نائب اللجنة  عضو لجنة مقرر اللجنة
غê مشارك,  املجموع الكيل

فيام ييل عدد أعضاء اللجان من كل كتلة ونسبتهم من العدد الكيل ملجلس النواب:ذ
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الفصل الرابع

االنتخابية الربملانية الكويتية

تاريخ يف  عرشة  السابعة  وهي  الربملانية  االنتخابات  إجراء   2016 نوفمرب  يف  الكويت  دولة   شهدت 
 الكويت وهي انتخابات مبكرة نتيجة لحل أمري الكويت صباح األحمد الصباح مجلس األمة املنتخب عام 2013
 مبرسوم أصدره يف نوفمرب 2016. وقبل التطرق للعملية االنتخابية البد من الوقوف عىل وضع املرأة

السيايس بجانب تحليل املشهد السيايس واألمني املحيط بالعملية االنتخابية.ود
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١( الرصاع بني املرأة والدولة )ملحة تاريخية(م

 خاضت املرأة يف الكويت نضااًل طوياًل للحصول عىل أبسط الحقوق السياسية )حق االنتخابت والرتشح(٬
 فتعترب دولة الكويت من الدول املتأخرة يف إقرار حقوق املرأة السياسية فلم تحصل املرأة السياسية
 عىل حق االنتخابات والرتشح إال يف عام ٢٠٠٥٬ وهو ما جعل دولة الكويت من الدول القليلة التي استمر
 حرمان املرأة من حقوقها السياسية مع بداية األلفية الجديدة٬ عىل الرغم من الدور السيايس الذي
من العديد  الكويت  نساء  نظمت  حيث  العراقي  الغزو  ومواجهة  الكويت  استقالل  يف  املرأة   لعبتة 
 التظاهرات املنددة بالغزو واملطالبة بعودة الحكومة الرشعية بعد يومني فقط من بدء الغزو العراقي٬
 ومع تحرير الكويت دفع الدور الوطني للمرأة العديد من القوى السياسية وبعض الشخصيات العامة
 املطالبة بحقوق املرأة يف املجال السيايس ويف مقدمته حقها باالنتخابات والرتشح٬ وهو ما قوبل
القبائل٬ ممثيل  وبعض  املسلمني  اإلخوان  جامعة  مقدمتها  ويف  السياسية  القوى  بعض  من   برفض 
حقيقي طلب  أول  منذ  عاًما   ٤٥ من  أكرث  مدار  عىل  النساء  لحقوق  رافًضا  دوًرا  األطراف  تلك  لعبت   حيث 

بإعطاء املرأة حقوقها السياسية.ت

النائب 1971 عندما تقدم  الجادة إلصدار ترشيع مينح املرأة حق االنتخابات عام   فكانت أوىل املحاوالت 
 سامل خالد املرزوق يوم 11 ديسمرب مبرشوع قانون مينح املرأة الكويتية املتعلمة حق االنتخاب ، إال أن
12 نائبًا  .نتيجة رفض تيار اإلسالم السيايس وممثيل القبائل، ثم جاءت  مرشوعه مل يحظ سوى بتأييد 
مرشوع  1975 فرباير   15 يف  الفرحان  راشد  وزميله  القطامي  جاسم  النائبني  بتقديم  الثانية   املحاولة 
أن عىل  تنص  التي  الدستور  من   29 املادة  إىل  استناًدا  كاملة  حقوقهن  جميًعا  النساء  يعطي   قانون 
 الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ويف الحقوق والواجبات العامة وال متييز بينهم بسبب الجنس
 أو األصل أو اللغة أو الدين .وهو ما قوبل بالرفض من قبل نفس األطراف ثم جاءت املحاولة الثالثة بتقدم
 النائب أحمد الطخيم إىل مجلس 1981 - 1985 باقرتاح بقانون لتعديل املادة األوىل من قانون االنتخاب
 واالعرتاف بحق املرأة االنتخايب .كام تقدم النائب عبدالرحمن الغنيم يف عام 1986 باقرتاح بقانون مينح

املرأة حقها يف االنتخاب والرتشيح.ر

كاملة السياسية  حقوقها  املرأة  مينح  بقانون  باقرتاح  الجوعان  حمد  النائب  تقدم   1992 مجلس   ويف 
ويخفض سن الناخب إىل 18 سنة.ت

 وأمام مجلس 1996 جرت محاولتان ملنح املرأة حقوقها السياسية يف الرتشيح واالنتخاب، األوىل قام
 بها النواب عىل البغيل، وعبداملحسن جامل، وجاسم الصقر وعبدالله النيباري يف 31 ديسمرب، والثانية
1997 واستهدفـتا منح املرأة حقوقها يناير   29 الخضاري وصالح خورشيد يف  النائبان عباس   قام بها 

السياسية.ر

حق يعطي  قانون  إصدار  يف  املسلمني  اإلخوان  جامعة  وخصوًصا  السيايس  اإلسالم  تيار  تعنت   ومع 
أمريي مرسوم  إلصدار  بالضغط  الليربالية  القوى  وبعض  النساء  لجأت  والرتشح  االنتخابات  يف   املرأة 
السيايس وممثيل تيار اإلسالم  الرافضة من قوى  ليكون موقف ضاغط عىل األطراف   بحقوق املرأة 
25 مايو يعطي املرأة حق الرتشح  بعض القبائل مبجلس األمة٬ حيث أصدر أمري الكويت مرسوًما بتاريخ 

واالنتخاب وصدر بالفعل يف الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بتاريخ 6 يونيو من العام 1999

 وبذلك يحق للمرأة الكويتية أن تسجل نفسها يف جداول الناخبني عند فتح الباب لهذه العملية يف العام
وكذلك العارش  الترشيعـي  فصله  يف  األمة  ملجلس  والرتشيح  االنتخاب  يف  الحق  لها  ويكون   القادم 
 املجلس البلدي يف حالة موافقة نواب املجلس الجديد الذي جرت انتخاباته يوم الثالث من يوليو عام
 1999 وهو األمر املتوقع خاصة وقد لقي إعطاء املرأة الكويتية حقوقها السياسية صدى واسًعا يف
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 الداخل والخارج وأعاد الكويت إىل موقع الصدارة الذي كانت تتميز به باستمرار كدولة دستورية راعية
لحقوق اإلنسان.ر

فشلت حيث  القانون  إلصدار  معطاًل  دوًرا  القبائل  وبعض  املسلمني  اإلخوان  جامعة  تحالف  لعب   ولكن 
 الحكومة يف الحصول عىل موافقة مجلس األمة عىل املرسوم األمريي )حتى يصبح املرسوم قانونًا
بأغلبية صوتني الرجال(، وتم رفض املرسوم  الذي يسيطر عليه   يجب أن يحصل عىل موافقة الربملان 

فقط.ر

الكويت، يف  محكمة  أعىل  إىل  الشارع  من  معركتهن  ينقلن  أن  الكويتية  النسائية  القيادات   فاختارت 
 والتي يقابل مبناها مبنى الربملان فقامت خمس كويتيات يف 4 مايو 2000 برفع قضية عىل الحكومة

، طالبات السامح لهن بالتصويت والتقدم لشغل املناصب السياسية.ر

 وكانت النساء الخمسة قد سعت إىل تسجيل أسامئهن يف مراكز تسجيل الناخبني أثناء تجديد القوائم.

وبعد استبعادهن من مراكز التسجيل قمن برفع القضية عىل وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الصباح.
وتم تحويل الدعوى إىل املحكمة الدستورية العليا التي رفضتها بدورها بدعوى عدم صحة اإلجراءات.ر

 ثم قام مجلس الوزراء الكويتي يف 18 مايو 2004، باملوافقة عىل مرشوع قانون يسمح للمرأة باالنتخاب
 والرتشيح ملجلس األمة للمرة الثانية يف محاولة لتمرير القانون مبجلس األمة وقد نص مرشوع القانون
 عىل تعديل املادة )1( من القانون رقم 35 لسنة 1962 يف شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة مبا يسمح
 للمرأة الكويتية من مامرسة حقها يف االنتخاب والرتشيح ملجلس األمة وذلك تقديرًا من الحكومة للدور
به وما الكويتي واالرتقاء  بناء وتنمية املجتمع  الكويتية يف  به املرأة  الذي تضطلع   الحيوي املهم 
 قدمته من تضحيات جسيمة ودور مسؤول إزاء مختلف التحديات التي تعرضت لها البالد عىل مدى تاريخ

هذا البلد الطيب والذي مثلت فيه روح الوطنية واملسؤولية الحقة.ي

يف املسلمني  اإلخوان  وجامعة  اإلسالمية  والجامعات  النواب  من  عدد  توعد   2004 أغسطس   ويف  
يف حقها  املرأة  ملنح  الكويتية  الحكومة  أقرته  الذي  القانون  مرشوع  إسقاط  عىل  بالعمل   الكويت 
اإلسالمية الدستورية  الحركة  باسم  الرسمي  الناطق  وقال  الترشيعية.  لالنتخابات  والرتشح   التصويت 
 )إخوان مسلمون( محمد العليم أن االعتامد عىل  رفض إصدار قانون خاص بحقوق املرأة السياسية عىل

فتاوى تحرم استالم املرأة ملنصب سيايس يرتبط مبا يعرف فقهيًّا "الوالية العامة" .س

 ويف يوم اإلثنني املوافق 16 مايو2005 ، يوافق مجلس األمة الكويتي عىل منح املرأة حق الرتشيح
 واالنتخاب، بفارق 12 صوتًا حصلت املرأة الكويتية عىل حقها السيايس، وقد حصل التعديل عىل قانون
23 وامتناع عضو 35 عضًوا بينام رفضه   االنتخاب والرتشح إلعطاء املرأة حق االنتخاب والرتشح عىل تأييد 

واحد.س

 وجاء نص املادة التي تعطي للمرأة حقها يف االنتخاب والرتشح عىل النحو التايل  «لكل كويتي بالغ من
 العمر إحدى وعرشين سنة ميالدية كاملة حق االنتخاب، ويستثنى من ذلك املتجنس الذي مل ميض عىل
1959 بقانون 15 لسنة  6 من املرسوم األمريي رقم   تجنيسه عرشون سنة ميالدية وفًقا لحكم املادة 
 الجنسية الكويتية، ويشرتط للمرأة يف الرتشيح واالنتخابات االلتزام بالقواعد واألحكام املعتمدة يف

الرشيعة اإلسالمية«ي
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٢( النظام السيايس الكويتي م

 يُعد نظام الحكم يف الكويت برملاين مليك دستوري أو ما يطلق عليه يف الكتابات النظام الهجني
 أو املختلط حيث تنص املادة الرابعة من الدستور عىل أن “الكويت إمارة وراثية يحكمها أمري من ذرية
توليته مسند تتبع نظام برملاين دستوري مليك، ويجب عىل األمري بعد  الصباح، وهي   الشيخ مبارك 
 اإلمارة أن يرشح شخًصا من ذرية الشيخ مبارك الكبري خالل سنة من توليه الحكم. وميثل األمري )إضافة إىل
 أعضاء الحكومة البالغ عددهم 16 عضًوا( السلطة التنفيذية، إذ يعطي الدستور لألمري الحق يف تعيني
 رئيس مجلس الوزراء ويقوم األخري باختيار الوزراء. وال تحتاج الحكومة الجديدة إىل التصويت عليها من
 قبل مجلس األمة بل تكفي موافقة األمري.  و يبلغ عدد سكان الكويت اإلجاميل، 4،330 ماليني نسمة،
سجل وقد  املدنية.  للمعلومات  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  لإلحصاءات  وفًقا   ،2016 يونيو  نهاية   حتى 
 تعداد السكان يف منتصف العام املايض منًوا بنحو %2،2 مقارنة بنهاية العام 2015. ويبلغ عدد السكان
 املواطنني 1،322 مليون نسمة، ويبلغ عدد املهاجرين إليها حوايل 2،645 مليون نسمة بحيث تعد واحدة
 من أكرب الدول يف الرشق األوسط التي تحتوي عىل كثافة سكانية من املهاجرين إليها. ويفوق عدد
 اإلناث الكويتيات، البالغ نحو 673،4 ألًفا، عدد الذكور، البالغ نحو 648،2 ألًفا يف املقابل. ويعترب اإلسالم
 الدين الرسمي املنترش بني سكان الكويت ، مع إعطاء الحرية الكاملة لكافة معتنقي الديانات األخرى.
 كام تعد املسيحية ثاين أكرب الديانات، ويوجد ما بني 400-264 مواطن كويتي مسيحي، ويتوزعون عىل
 الكنائس الكاثوليكية واألرثوذكسية والربوتستانتية، ويوجد مجمع للكنائس يف قلب العاصمة. وينحدر
العراق وتركيا، وميثلون عدة عائالت منها أرسة نعامن، وغريب، الكويت من  50 من مسيحيي   أكرث من 
أماكن ببناء  لهم  يسمح  ال  والسيخ  والهندوس  والبوذيني  البهائيني  أن  حني  يف  وبشارة.   ومنصور، 
الذين واملهاجرون  املواطنون  البالد  يف  يعيش  إذ  سكانيًّا،  متنوًعا  الكويتي  املجتمع  ويعد   للعبادة. 
 ينتمون يف أغلبهم إىل الدول العربية واآلسيوية. كام تعيش يف الكويت مجموعة عرقية ذات أصول

فارسية. وتشري غالبية اإلحصاءات الدولية إىل أن الشيعة يشكلون %30 من إجاميل السكان.ن

التعرض ملوجة من العمليات اإلرهابية:ن

 حيث يعطي تنظيم داعش أهمية اسرتاتيجية الستهداف األمن الوطني الكويتي، سواء وجهت هجامته 
 للمنشآت النفطية أو املساجد الشيعية أو املقرات األمنية أو املباين الحيوية أو املصالح األمريكية، عىل
 نحو ما كشفته الخريطة التوسعية للتنظيم لتضم دولة الكويت مبفردها من منطقة الخليج العريب، فضاًل
 عن وقوع عملية إرهابية باستهداف مسجد اإلمام الصادق يف شهر رمضان قبل املايض، بخالف ضبط
 خاليا نامئة كانت تستعد لتنفيذ هجامت مختلفة، كان آخرها يف 8 أكتوبر 2016. و لعل اختيار داعش للكويت
 كنقطة انطالق مرجعه عدة اعتبارات أن الكويت تشكل أحد الخوارص الرخوة للمملكة العربية السعودية،
داعش محاربة  لتحركات  املمولة  الشيعية  الفئات  وعقاب  تعددية،  دولة  يف  الطائفية  النعرات   وإثارة 
 يف مناطق نفوذه الرئيسية، ومحاربة الوجود العسكري األمرييك. حيث يسعى تنظيم داعش للنفاذ
كوادر تجنيد  أو  ألمنها  رضبات  لتوجيه  سواء  أيًضا(،  )والسعودية  الكويت  السيام  الخليج  دول  داخل   إىل 
 للقتال معه أو تدفق متويالت من داعميه أو استهداف متعمد لقواه الشيعية مبا يحقق عدة أهداف
 يف توقيتات متزامنة آخرها يف 8 أكتوبر 2016. و لعل اختيار داعش للكويت كنقطة انطالق مرجعه عدة
 اعتبارات أن الكويت تشكل أحد الخوارص الرخوة للمملكة العربية السعودية، وإثارة النعرات الطائفية يف
الرئيسية، لتحركات محاربة داعش يف مناطق نفوذه  الفئات الشيعية املمولة   دولة تعددية، وعقاب 
 ومحاربة الوجود العسكري األمرييك. حيث يسعى تنظيم داعش للنفاذ إىل داخل دول الخليج السيام
 الكويت )والسعودية أيًضا(، سواء لتوجيه رضبات ألمنها أو تجنيد كوادر للقتال معه أو تدفق متويالت من
 داعميه أو استهداف متعمد لقواه الشيعية مبا يحقق عدة أهداف يف توقيتات متزامنة. لجنة  التحول
للقوى القائدة  هي  تكون  تكاد  القبائل  إن  إذ  املعارضة،  إىل  املواالة  من  القبائلية  القوى  أدوار   يف 
 املعارضة اليوم، وهو ما يعرب عنه ترصيحات مختلفة لشيوخ القبائل خالل فرتة االحتجاجات واالعتصامات التي شهدتها
املجتمع يف  والسيايس  االجتامعي  التغري  أسهم  فقد  دورنا”.  تهميش  “حذار  مفادها  املاضية  السنوات  خالل   البالد 
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بقاء مشكلة البدون )أي بدون جنسية( معلقة:ا
 عىل الرغم من مرور أكرث من نصف قرن عىل وجودها، الزالت مشكلة عدميي أو غري محددي الجنسية أو 
 مجهويل الهوية أو املقيمني بصورة غري قانونية يف الكويت، والتي اصطلح عىل تسميتها بـ”البدون”
محتملة. مستقبلية  كأزمة  املجتمع،  واستقرار  الدولة  أمن  تهدد  التي  املزمنة،  املشكالت  من   واحدة 
 فالبدون هم “األشخاص الذين أقاموا يف الكويت وال يحملون أي هوية لهم، وبالتايل ال تعتربه الدولة
 مواطًنا فيها مبقتىض ترشيعها”.و وفًقا إلحصاءات الجهاز املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني بصورة غري
 قانونية، بلغ أعداد البدون يف الكويت )110( ألف فرد حتى منتصف عام 2016 من إجاميل عدد املواطنني
 الكويتيني. ويقسم البدون إىل نوعني: األول هم عدميو الجنسية القانونيني، وهم ال ميتلكون جنسية
الفعليني، والذي الجنسية  الثاين هم عدميو  أخرى،  أو أي جنسية  الكويتية  الجنسية  يكتسبون   حتى 
 اتهموا بإخفاء الجنسية األصلية ويصعب إثبات انتامءاتهم ألي دولة أخرى. ويشري اللواء الشيخ مازن
الكويتية األنباء  لصحيفة  حوار  يف  والجوازات  الجنسية  لشئون  املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل   الجراح 
قوى بعض  أوضاعهم  تستغل  رمبا  و  الجنسية”.  يف  لهم  أمل  ال  بدون  ألف   80“  2016 إبريل   5  بتاريخ 
يف متواصلة  أجيال  أربعة  هناك  أن  السيام  الدولة،  مواجهة  يف  دامئة  توتر  كخاليا  للعمل   املعارضة 
التي الثلج”  أقرب إىل “كرة  البدون  انعدام املواطنة، وهو ما يجعل مشكلة  أعباء   الكويت تعاين من 
كل انخرطت  ما  حال  يف  املفاجئة”  “الهبات  منطق  تأثرياتها  تحمل  أن  ويتوقع  آلخر،  مكان  من   تتدحرج 
 الفئات املنتمية إليها يف أشكال تنظيمية، وهي أحد السيناريوهات السيئة. فالعجز عن حسم امللف
بأن تزداد جاذبية تنظيم داعش تراكامته. إن مثة مخاطر محتمل   منذ بداية تفاقمه أدى إىل مضاعفة 
 يف أوساط الرشائح املحرومة من السكان، عىل غرار البدون، ويتألفون من سنة وشيعة عىل السواء،
 وهو ما يعود إىل مامطلة الحكومات الكويتية املتعاقبة التي يقع عىل عاتقها تسوية أوضاعهم، وما
 تؤدي إليه من اإلفادة من الرعاية الصحية واالجتامعية والفرص الوظيفية املتساوية. فقطاع من البدون
 يشكلون أرًضا خصبة النتشار بذور التشدد يف صفوفهم والخضوع للنفوذ الخارجي، وأغلب ما تم القبض
 عليهم من خاليا إرهابية يف الكويت هم من دون جنسية. وهنا، تتحرك الحكومة الكويتية يف مسارين
2016 عىل االقرتاحات 10 مايو  بتاريخ  أولهام، داخيل، فقد وافق مجلس األمة يف جلسته   متوازيني: 
 بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية إذ تنص املادة األوىل وفًقا لتقرير لجنة
 الشئون الداخلية والدفاع الربملانية عىل أن “يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016
املسار الثاين خارجي، إذ أبدى وزير الخارجية القمري عبدالكريم  مبا ال يزيد عىل أربعة آالف شخص”. 
 محمد، خالل زيارته للكويت يف النصف األول من مايو 2016 استعداد بالده ملنح جنسيتها إىل اآلالف من
 عدميي الجنسية يف الكويت املعروفني “بالبدون”، السيام بعد أن أكدت الحكومة الكويتية يف العام
 2014 أن البدون سيحصلون عىل استامرات لطلب املواطنة االقتصادية لجزر القمر و أن من يوافق عىل
 ذلك سيمنح إقامة مجانية يف الكويت و سلسلة من الحوافز مثل التعليم املجاين والرعاية الصحية و

الحق يف الوظيفة.ت
 

الحكومة لدى  تخوف  يسود  إذ  الكويتي،  املجتمع  أفراد  أيدي  يف  املرخصة  غري  األسلحة   انتشار 
 الكويتية، يف املرحلة الحالية، من مخاطر انتشار السالح غري املرخص عىل أمن املجتمع والدولة. فقد
 ضبطت مع عنارص تابعة لخلية العبديل يف العام 2015 نوعية من األسلحة من مخلفات االحتالل العراقي،
 وهو ما يفرس إىل حد ما ارتفاع معدالت الجرائم بصفة عامة يف البالد فضاًل عن ظهور جرائم مل يعهدها

املجتمع الكويتي من قبل.ي
 

 التحول يف أدوار القوى القبائلية من املواالة إىل املعارضة، إذ إن القبائل تكاد تكون هي القائدة 
االحتجاجات فرتة  خالل  القبائل  لشيوخ  مختلفة  ترصيحات  عنه  يعرب  ما  وهو  اليوم،  املعارضة   للقوى 
أسهم فقد  دورنا”.  املاضية مفادها “حذار تهميش  السنوات  البالد خالل  التي شهدتها   واالعتصامات 
أبناء “شباب  وهي  جديدة  قوى  نشوء  يف  الكويتي،  املجتمع  يف  والسيايس  االجتامعي   التغري 
أو باألحرى الحكومة  تنامت ضد  التي  الذين ميثلون “الكتلة الصلبة” يف املعارضة السياسية   القبائل” 
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 ضد “الوزراء الشيوخ” يف األرسة الحاكمة. و من ثم، فإن ما تطرحه الحالة الكويتية هو رضورة البحث 
املستمر يف ماهية اإلجراءات العملية إلبداء متاسك العالقة بني أبناء األرس الحاكمة )آل الصباح( وأبناء
من السن  كبار  يضم  الذي  القبائيل"  و"الحرس  القبائل"  شباب  بـ"روابط  االهتامم  عرب  القبائل،   وشيوخ 
مستقرة لعالقة  االسرتجاعية  التغذية  من  نوع  إىل  بحاجة  الحاكمة  الكويتية  األرسة  فإن  لذا،   القبائل. 
يتم لتفاهامت  وفًقا  جديدة  أسس  عىل  تكون  أن  يفرتض  ولكنها  القبائل  وشيوخ  بشباب   ومتامسكة 
 التوصل إليها قبل حدوث متغريات وسيطة هي التي تسهم يف تدهور عالقات الطرفني، لتعود القبائل

الكويتية باعثة لالستقرار السيايس بعد أن أصبحت مصدر تهديد جديد. ن

٣( السلطة الترشيعية )مجلس األمة(و

 التي تتشكل من خمسني عضًوا يف الدوائر االنتخابية الخمس باالنتخاب العام الرسي املبارش بحيث يتم 
 متثيل عرش نواب يف كل دائرة، ملدة أربع سنوات، باإلضافة ألعضاء الحكومة بحكم وظائفهم. ويعد من

أبرز مالمح النخبة الربملانية الحالية )2020-2016( ما ييل:ب

24 مقعًدا داخل مجلس عودة قوى املعارضة، إذ تستحوذ القوى املحسوبة عىل املعارضة عىل   أ- 
 األمة، والذين ينتمون إىل جامعة اإلخوان املسلمني والسلفيني، ونواب متعاطفني مع وجهات نظرهم
 فضاًل عن آخرين قوميني وليرباليني. فاالنتقادات التي وجهت ضد مجلس األمة السابق، وخاصة مهادنة
 الحكومة رفعت من حظوظ املرشحني املعارضني عىل نحو يحدث تحول يف موازين القوى يف الكويت.
 وقد خاضت قوى املعارضة انتخابات 2016 بعد مقاطعة االنتخابات يف عامي 2012 و2013 احتجاًجا عىل

قانون الصوت الواحد الذي حل محل قانون األصوات األربعة.ر

 ب- انفراط عقد “األغلبية املبطلة”، وهي قوى املعارضة التي برزت يف انتخابات 2012، التي صعدت
 إىل املجلس النيايب تزامًنا مع تداعيات الحراك الثوري العريب لعام 2011، وقاطعت االنتخابات لدورتني
 احتجاًجا عىل قانون الصوت الواحد، عىل نحو يعكس تراجع شعبيتهم، رغم فوز بعضهم مبراتب متأخرة

يف بعض الدوائر االنتخابية.ن

 ج- تراجع متثيل الشيعة، إذ انخفض عدد النواب الشيعة من تسعة إىل ستة نواب، وهي نسبة أقل من
يف نسبتهم  إىل  يقرب  ما  أكرث  عكست  حيث   ،2012 مجلس  يف  لهم  كانت  التي  مقعًدا  عرش   السبعة 
 جمهور الناخبني. ويعد من بينهم 4 يف الدائرة األوىل )عدنان عبدالصمد، صالح عاشور، خالد الشطي،
أبل، وذلك يف الثالثة هو خليل عبدالله  الصالح ونائب يف  الثانية هو خليل   صالح خورشيد( ونائب يف 
الصوت، ومسموعي  نشطني،  مشاركني  الشيعة  سيبقى  ذلك،  من  الرغم  وعىل  السنة  من   44  مقابل 

فضاًل عن تأثريهم يف التفاعالت االقتصادية.ر

 د- انخفاض متثيل القبائل الكبرية، ويف مقدمتها قبيلتي املطري والعوازم، حيث ميثلون أغلبية يف
الواحد الصوت  نظام  إىل  ذلك  التحليالت  غالبية  وترجع  والخامسة،  الرابعة  الدائرة  أي  الخارجية   الدوائر 
 الذي أعطى الفرصة للقبائل الصغرية لرتتيب أوراقها والرتكيز عىل مرشح واحد مام عزز من فرصها يف
 مواجهة القبائل الكبرية التي مترد الكثري من أبنائها عليها وخاضوا االنتخابات بشكل مستقل مام فتت
 األصوات. فقد استحوذت القبائل عىل 27 مقعًدا يف املجلس الحايل أكرثهم تواجًدا يف الرابعة بـ 10

نواب ثم الخامسة 9 نواب والثانية 4 نواب واألوىل والثالثة أربع نواب بواقع نائبني عن كل دائرة.نت



ملتقى النساء يف السياسة باملنطقة العربية

التقرير السنوى ألوضاع النساء و السياسة باملنطقة العربية                                                                                                                                                                            59

 هـ- متثيل ضعف للمرأة، حيث تحتفط امرأة واحدة )وهي صفاء هاشم( بعضوية املجلس النيايب، ومل
 يكن ذلك مفاجئًا بل توقعت غالبية التحليالت وصول عدد قليل من النساء إىل قبة املجلس بعد غيابها
 مجلسني متتاليني، وهو ما يعود لجملة من العوامل منها قلة املرشحات، وخاصة من الشخصيات ذات

التاريخ السيايس البارز، واستمرار حالة عدم تصويت املرأة للمرأة.ن

 و- صعود النواب الشباب، يعد ثلث الرشائح الدميوغرافية املمثلة داخل مجلس األمة من الشباب، ومن
وعبدالوهاب الطبطبايئ  عمر  أبرزهم  من  ويعد  والربملاين،  السيايس  العمل  يف  الجديدة   الكفاءات 
 البابطني والحميدي السبيعي وخالد املونس، حيث طرحوا أفكاًرا وقضايا جديدة عىل الناخب الكويتي
 بل حصلوا عىل مراتب متقدمة يف مواجهة أصحاب الخربة ورموز التيارات السياسية يف عدد من الدوائر

االنتخابية.ت

 ل- غلبة الكفاءات العلمية، يتسم املجلس الحايل بتزايد حاميل املؤهل العلمي يف تخصصات مختلفة
 إذ يحمل 41 عضًوا من إجاميل أعضاء مجلس األمة الشهادات الجامعية، ليشكلوا بذلك ما نسبته 82 يف
14 وتخصص  الدكتوراه،  شهادة  حملة  من  أعضاء  مثانية  هناك  وكذلك  األعضاء،  عدد  إجاميل  من   املئة 
 عضًوا يف العلوم السياسية واملحاسبة وإدارة األعامل، فيام تخصص 11 عضًوا يف الحقوق والدراسات

القانونية وأربعة أعضاء يف العلوم اإلسالمية والرشيعة والفقه والفكر اإلسالمي.   و

٤( األحزاب السياسيةط

 ال توجد أحزاب سياسية مرخصة داخل الكويت لغياب وجود قانون ينظم شئونها، لكن توجد كتل برملانية 
داخل مجلس األمة مثل تكتل حدس والتحالف اإلسالمي الوطني والتحالف الوطني الدميقراطي.ا

 
 ا  )*( ضعف التيارات السلفية البارزة: يوجد )5( نواب مبجلس األمة ذوو توجهات سلفية وغري منتميني
 لكتل أو تجمعات سياسية فازوا يف مجلس 2016 هم )عادل الدمخي، محمد براك املطري، محمد هايف،

نايف املرداس، وليد الطبطبايئ(.ت
اإلخوان جامعة  عن  )املعرب  “حدس”  اإلسالمية  الدستورية  الحركة  تعترب  اإلخوان:  نواب  عودة   )*(  ا   
هم إليها  منتمني  أساسيني  مرشحني   3 بفوز  الحايل  املجلس  يف  األبرز  اإلسالمية  الكتلة   املسلمني( 
 )أسامة الشاهني، جمعان الحربش، محمد الدالل( باإلضافة إىل النائب عبدالله فهاد القريب منهم يف

التوجه ليصبح إجاميل الحركة ومؤيدوها 4 نواب. ا
 ت)*( التمثيل النسبي للكتل الشيعية بعد أن فاز التحالف اإلسالمي الوطني الشيعي مبقعدين لعدنان
 عبدالصمد وخليل أبل يف االنتخابات األخرية ملجلس األمة، كام فاز تجمع العدالة والسالم الشيعي أيًضا

مبقعدين لصالح عاشور وخليل الصالح. أما التحالف الوطني الدميقراطي فلم ميثل إال براكان النصف.ت
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الخامتة

 سعى التقرير السنوي الصادر عن ملتقي النساء باملنطقة العربية لرصد وتحليل أهم اإلتجاهات ملسار
مشاركة وتحليل  رصد  حيث  من   ٢٠١٦ عام  خالل  املنطقة  بدول  السيايس  املجال  يف  النسوية   الحركة 
 النساء يف اإلنتخابات املختلفة سواء كانت برملانية او بلدية٬ بجانب تحليل أهم القوانني املنظمة إلطار
 العملية االنتخابية بدول املنطقة ووضع النساء بتلك القوانني من حيث مساحات املساواة وعدم التمييز
 من ناحية واليات التمييز االيجايب  لتواجد النساء بالعملية االنتخابية٬ باالضافة اىل عرض للدساتري التي
 تحكم تلك الدول واملواد املتعلقة بحقوق النساء فيها  وبتحليل ما جاء يف التقرير ميكن مالحظة عدة

نقاط ترسم مالمح املشاركة السياسية للنساء بدول املنطقة عيل النحو التايل:ن

اوال: البيئة السياسية: ت
 الجديدة يف املنطقة والتي تأثرت بشكل كبري بالحراك الشعبي منذ ٢٠١١ والتي عرفت ) بثورات الربيع
 العريب( لعبت دور مزدوج يف مسار املشاركة السياسية للنساء باغلب دول من املنطقة فمن ناحية
من سواء  للنساء  السياسية  للمشاركة  اكرب  مساحة  العطاء  البلدان  بعض  يف  الشعبي  الحراك   ساعد 
 حيث اصدار بعض القوانني االنتخابية التي تضمنت بعض النصوص التي تدعم مشاركة أكرب للنساء وميكن
 مالحظة ذلك يف دول مثل مرص واملغرب وتونس مع الوضع يف االعتبار التفاوت بني تلك البلدن يف
 عملية متثيل النسااء بالعملية االنتخابية وضامنات املشاركة٬ ومن جهة اخري تأثر وضع النساء مبسار
 الحراك الشعبي والذي تحول بعد فرتة وجيزة ايل رصاع مسلح بني بعض االطراف الفاعلة من القوي
تراجع وضع الدول٬ حيث  الفاعلني االقليميني والدولني من بعض   السياسية بل وتجاوز ايل تدخل بعض 
 النساء بشكل كبري يف العملية السياسية بل اصبحت التجاوزات يف حالة تنامي وشملت كافة حقوق
 النساء سواء االقتصادية او السياسية او االجتامعية  مع تزايد حاالت العنف الجنيس ضد النساء يف تلك

الدول) سوريا واليمن وليبيا منوذجا(.ت

ثانيا: البيئة االمنية:ط
 لعبت حالة عدم االستقرار االمني الناتج عن انتشار املليشيات املسلحة باغلب دول املنطقة دور سلبي 
 يف وضع النساء باملجال العام بشكل عام ومشاركة النساء يف االنتخابات بشكل خاص٬ فأنعكست حالة
 عدم االستقرار االمني يف الحد من حرية تنقل النساء بشكل امن بني الدوائر االنتخابية املختلفة يف
واالرهابية املتطرفة  والتنظيامت  الجامعات  قبل  من  املتطرف  الخطاب  لغة  تنامي  مع  املناطق   بعض 

تجاه وضع النساء بشكل عام.ط

 ثالثا: البيئة الحزبية:ط
 لعبت حالة السيولة واالنفتاح السيايس يف بعض بلدان املنطقة والتي اعقبت )ثورات الربيع العريب(
الشعبي٬  وعىل الحراك  بعد  االول  العام  احزاب سياسية خالل  أمام وتأسيس  العام   يف فتح املجال 
 الرغم من ذلك استمرت حالة السيطرة األبوية يف السلوك والتفكري النمط السائد لدى أغلب االحزاب
اعترب والتي  الحزبية٬  بعضالربامج  يف  النساء  لحقوق  تقدمي  تصور  وضع  من  الرغم  عيل   السياسية 
يف الظهور  بهدف  السياسية  االحزاب  تلك  قيادات  قبل  من  السياسية  املراوغة  من  نوع  ذلك   البعض 
 صورة الحزب التقدمي الكتساب أصوات النساء يف الوقت الذي تفتقد تلك االحزاب يف اغلبها لتمثيل

عادل للنساء باملستويات القيادية يف نطاق االطار التنظيمي للحزب.ط

 رابعا: البيئة الشعبية:ط
منط تسيطرعليها  العربية  املنطقة  تسكن  التي  للشعوب  الجمعي  للعقل  الحاكمة  الثقافة   مازالت 

التفكري األبوي تجاه مشاركة النساء بالسياسية بشكل خاص.ظ
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  بريوت:  يوليو ٢٠١٧

خامسا: البيئة القانونية: ط
التمييز٬ بالحرية والعدل واملساواة وعدم   عيل الرغم من خروج العديد من الشعوب العربية مطالبة 
العديد فامزالت  العميل٬  التطبيق  حيث  من  املطلوب  للمستوي  يصل  مل  الشعارات  تلك  ترجمة  أن   اال 
 من القوانني بأغلب الدول العربية بها نصوص قانونية متعددة متيز بني الرجال والنساء وتحد من حرية

وحقوق النساء.و

 يف املجمل هناك العديد من املحددات التي لعبت دورا هاما يف تحديد مستوى التقدم لوضع النساء
 ومشاركتهن يف السياسية٬ وان كانت املعوقات اكرث من امليرسات للتحفيز٬ وهو ما يحتاج اىل مناقشة
 وتحليل لكل نقطة من النقاط املؤثرة عيل وضع النساء يف السياسية ) البيئة السياسية والبيئة االمنية
 والبيئة الحزبية والبيئة الشعبية والبيئة القانونية(٬ للخروج بتصور وحلول ممكنة ميكن اأن تساعد عىل
 تجاوز تلك املعوقات املختلفة٬ ووجود أجندة عمل محتملة خالل العام القادم تستطيع تحسني أوضاع

النساء يف املنطقة.ط
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مالحق: 

نسبة &لشبا! في برلما' &لمغر! 2011! :  4.

عدد املقاعد عن الئحة الوطنية الحزب
الجزء الثا, مخصص للذكور 

الشباب

أج&يل عدد 
املقاعد

88حزب العدالة والتنمية

44حزب االستقالل

44حزب التجمع الوطني لألحرار

44حزب األصالة واملعارصة

33حزب االتحاد االشرتا- للقوات الشعبية

33حزب الحركة الشعبية

22حزب االتحاد الدستوري

22حزب التقدم واالشرتاكية

حزب العمل املغر!

حزب التجديد واإلنصاف

حزب الحركة الد.وقراطية االجت$عية

حزب البيئة والتنمية املستدامة

حزب العهد الد&قراطي

جبهة القوى الد)وقراطية

حزب العمل

حزب الوحدة والد'قراطية

حزب الحرية والعدالة االجت$عية

حزب اليسار األخرض املغر!

نسبة الشباب يف بزملان املغرب ٢٠١١١
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عدد املقاعد الحزب
عن الدوائر 

املحلية

عدد املقاعد 
عن الئحة 

الوطنية الجزء 
األول مخصص 

للنساء

عدد املقاعد عن 
الئحة الوطنية 

الجزء الثا! 
مخصص للذكور 

الشباب

أج"يل 
عدد 

املقاعد

83168107حزب العدالة والتنمية

479460حزب االستقالل

408452حزب التجمع الوطني لألحرار

358447حزب األصالة واملعارصة

حزب االتحاد االشرتا) للقوات 
الشعبية

306339

245332حزب الحركة الشعبية

174223حزب االتحاد الدستوري

124218حزب التقدم واالشرتاكية

44حزب العمل املغر!

22حزب التجديد واإلنصاف

حزب الحركة الد)وقراطية 
االجت$عية

22

22حزب البيئة والتنمية املستدامة

22حزب العهد الد&قراطي

11جبهة القوى الد)وقراطية

11حزب العمل

11حزب الوحدة والد'قراطية

11حزب الحرية والعدالة االجت$عية

11حزب اليسار األخرض املغر!

األ حزاب املغربية و عدد مقاعدها يف الربملان املغريب
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نسبة *لنساء في مجلس *لنو*+ *لمغربي عا! 2011! . 1.

+وضح "لجدDA "آلتي A@: "لمقعد في "أل;!: على مستو4 "لمحافظة عن -ر+ق قسمة %عد"! 
"لناخبBن في كل محافظة على عد, "لمقاعد "لمخصص لكل محافظة1 0"لعمو, "لخا( باالنحر"! 

عدد املقاعد عن الحزب
الدوائر املحلية 

للنساء

عدد املقاعد عن 
الئحة الوطنية الجزء 
األول مخصص للنساء

أج&يل عدد 
املقاعد 

للنساء

21618حزب العدالة والتنمية

1910حزب االستقالل

189حزب التجمع الوطني لألحرار

3811حزب األصالة واملعارصة

66حزب االتحاد االشرتا- للقوات الشعبية

55حزب الحركة الشعبية

44حزب االتحاد الدستوري

44حزب التقدم واالشرتاكية

حزب العمل املغر!

حزب التجديد واإلنصاف

حزب الحركة الد.وقراطية االجت$عية

حزب البيئة والتنمية املستدامة

حزب العهد الد&قراطي

جبهة القوى الد)وقراطية

حزب العمل

حزب الوحدة والد'قراطية

حزب الحرية والعدالة االجت$عية

حزب اليسار األخرض املغر!

٣( نسبة النساء يف مجلس النواب املغريب عام 2011 و



ملتقى النساء يف السياسة باملنطقة العربية

التقرير السنوى ألوضاع النساء و السياسة باملنطقة العربية                                                                                                                                                                            65

الدائرة املحافظة
االنتخابية

عدد 
الناخب!

/ات

املقاعد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة 
املخصصة 

للنساء 
بالكوتا 

عدد 
املقاعد

عدد 
الناخب!

/ات 
للمقعد

االنحراف 
لكل 

محافظة

نسبة 
االنحراف 

لكل 
محافظة 

رشكس- مسيحي مسلم
شيشان 

العاصمة 
ع"ن

الدائرة 
األوىل 

290،17
7

5--129537032193369%

الدائرة 
الثانية

400،45
2

6--

الدائرة 
الثالثة

242،19
8

411

الدائرة 
الرابعة 

249،12
5

4--

الدائرة 
الخامس

ة

375،43
3

6-1

املجمو
ع

1557،38
5

الدائرة إربد
األوىل

325،91
8

6--

 1

2037438 556818%

الدائرة 
الثانية

144،88
3

4--

الدائرة 
الثالثة

114،05231-

الدائرة 
الرابعة 

163،89
9

5--

املجمو
ع

748،75
2

الدائرة الزرقاء
األوىل

449،75
3

611113446931292341%

الدائرة 
الثانية

131،2544--

املجمو
ع

581،00
7

297،81البلقاءالبلقاء
8

82-111270744696-15-

167،28الكركالكرك
0

82-1111520716563-52%-

-%66-151064321127--53،2174معانمعان

 يوضح الجدول اآليت وزن املقعد يف األردن عىل مستوى املحافظة عن طريق قسمة أعداد الناخبني يف كل
الفارق عن وزن املقعد باالنحراف يوضح  الخاص   محافظة عىل عدد املقاعد املخصص لكل محافظة، والعمود 
 عىل مستوى اململكة ككل. جدول أعداد الدوائر االنتخابية واملقاعد النيابية حسب املحافظة والدائرة االنتخابية

و نسب االنحراف
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جد%$ #قم (2)  

-%38-151901112159--95.0554املفرقاملفرق

-%32-152152710243--54،6384الطفيلةالطفيلة

106،37مأدبامأدبا
0

31-152127410496-33%-

107،63جرشجرش 
7

4--151092820842-65%-

-%36-152022211548-101،11231عجلونعجلون

-%56-141395517815--55،8193العقبةالعقبة

البادية/ بدو الش"ل
بدو 

الش"ل

83،9143--142097910791-34%-

بدو 
الوسطى

البادية/ 
بدو 

الوسطى

56،1023--141402617744-55%-

البادية/ بدو
بدو 

الجنوب

64،0393--141601015760-50%-
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جد%$ #قم (2)  

7عد5+ 5لمرشح/ن باأل,+* النتخابا$ عا! 2016 حسب #لمحافظة '#لد#ئر0 #النتخاب(ة '#لقو#ئم 

عدد الدائرة االنتخابيةاملحافظة 
القوائم

عدد 
الرجال

عدد 
النساء

الرشكس/ 
الشيشان

العدد املسيحيون
الكيل

محافظة 
العاصمة 

ع"ن

1461130074العاصمة- الدائرة األوىل

1263120075العاصمة- الدائرة الثانية

10521210964العاصمة- الدائرة الثالثة

1142110053العاصمة- الدائرة الرابعة

العاصمة-الدائرة 
الخامسة

1372186090

محافظة 
إربد

1272110083إربد- الدائرة األوىل

93490043إربد- الدائرة الثانية

83080738إربد- الدائرة الثالثة

83490045إربد- الدائرة الرابعة

محافظة 
الزرقاء

1274197893الزرقاء- الدائرة األوىل

93590044الزرقاء- الدائرة الثانية

13921800110البلقاءالبلقاء

10371101048الكركالكرك

82250039معانمعان

72570032املفرقاملفرق

93180039الطفيلةالطفيلة 

10371101048مأدبامأدبا

93180039جرش جرش

62170628عجلونعجلون

82470031العقبة العقبة 

بدو 
الش"ل

819110030 البادية/ بدو الش"ل 

بدو 
الوسطى

1232130045البادية/ بدو الوسطى

82380031البادية/ بدو الجنوببدو 

2016 حسب املحافظة والدائرة االنتخابية  أعداد املرشحني باألردن النتخابات عام 
والقوائم
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الكتلة رئيس اللجنةاللجنة الربملانيةالرقم 
النيابية

نائب 
الرئيس 

الكتلة 
النيابية 

الكتلة مقرر اللجنة 
النيابية

مصطفى اللجنة القانونية 1
الخصاونة 

أحمد العدالة
فريحات

الوفاق 
الوطني

ريم أبو 
دلبوح

العدالة

أحمد اللجنة املالية2
الصفدي

الوفاق 
الوطني

معتز أبو 
رمان

الوفاق 
الوطني

العدالةرياض  العزام

لجنة االقتصاد 3
واالستث"ر

خ% أبو 
صعيليك

محمد التجديد
العتايقة

العدالةزينب الزبيدالتجديد

لجنة الشؤون 4
الخارجية

الوفاق رائد الخزاعلة
الوطني

رسمية 
الكعبانة

الوفاق 
الوطني

مستقلقيس زيادين

مرزوق اللجنة اإلدارية5
الدعجة

رائد وطن 
الشوحة

وطن مرام الحيصةالعدالة

لجنة الرتبية 6
والتعليم والثقافة

مصلح 
الطراونة

الوفاق 
الوطني

إبراهيم 
بني 

ها!

بركات العدالة
العبادي

الد'قراطية

لجنة الشباب 7
والرياضة

محمود العدالةمحمد هديب
الطيطي

رمضان العدالة
الحنيطي

وطن 

لجنة التوجيه 8
الوطني واإلعالم

عبد هللا 
عبيدات

الوفاق 
الوطني

د"ة 
طهبوب

صفاء اإلصالح 
املومني

الوفاق 
الوطني

لجنة البيئة 9
والصحة

إبراهيم بني 
ها!

عيىس العدالة 
الخشاشن

ة

الد%قراط
ية

إبراهيم 
البدور

وطن

لجنة الزراعة 10
واملياه

ماجد مستقل خالد الحياري
قويسم

الد%قراط
ية

عىل 
الحجاحجة

الد'قراطية

لجنة العمل 11
والتنمية 

االجت$عية 
والسكان

خالد 
الفناطسة

فضيل وطن
النهار

شعيب العدالة
الشديفات

الوفاق 
الوطني

لجنة الطاقة 12
وال+وة املعدنية

الوفاق عىل الخاليلة
الوطني

نضال 
الطعا!

الوفاق هيثم زيادينمستقل
الوطني

لجنة الخدمات 13
العامة والنقل 

خالد أبو 
حسان 

حسن التجديد
العجارمة

الد%قراط
ية 

يوسف 
الجراح

مستقل

لجنة السياحة 14
واآلثار 

أندريه 
حوارى

الوفاق 
الوطني

حمود 
الزاوهرة

الوفاق وصفي حدادالعدالة
الوطني
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لجنة الحريات 15
العامة وحقوق 

اإلنسان

سلي"ن 
حويلة

الد%قراط
ية 

محمود 
العدوان

وطنمنال الضمور وطن 

يحي لجنة فلسط!16
السعود

عمر العدالة
قراقيش

اإلصالحأحمد الراقبوطن

لجنة الريف 17
والبادية

نواف 
النعي"ت 

زينب وطن
الزبيد

شاهة العدالة 
الع$رين

التجديد

لجنة النظام 18
والسلوك

محمود 
النعي"ت

الوفاق 
الوطني

حابس 
الفايز

وطنصباح الشعارالعدالة

لجنة النزاهة 19
والشفافية 

وتقىص الحقائق

نواف وطنزايد الشوبكة
املعال

شعيب مستقل
الشديفات

الوفاق 
الوطني

لجنة املرأة 20
وشؤون األرسة

ريم أبو 
دلبوح

رندة العدالة
الشعار

الوفاق 
الوطني

التجديدهيا املفلح


