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ي الصفوف االأوىل للتظاهرات واالحتجاجات 
ي عام 2010، كانت النساء �ف

ي �ف منذ اندالع ثورات الربيع العر�ب
الفعاليات  ي 

�ف العربية  المنطقة  نساء  فيها  تتواجد  ي 
ال�ت االأوىل  المرة  هي  هذه  تكن  ولم  ية.  الجماه�ي

ي المشاركة السياسية، وقد ناضلن طويالً لشق طريقهن 
واالحتجاجات السياسية، بل كان لهن باع طويل �ف

ي  الجماه�ي الحراك  مع  وتزامناً   2011 عام  ي 
�ف أواخر  ومنذ  العربية.  المنطقة  ي 

�ف العام  المجال  داخل 
ي المنطقة، وطورت من تكتيكاتها وآلياتها لتعزيز 

بالمنطقة وكجزء أصيل منه، تطورت الحركة النسوية �ف
ي تحقيق إنجازات سياسية واجتماعية 

ي المجال العام والدفاع عنه. وساعدت تلك التطورات �ف
وجود النساء �ف

ي الوقت نفسه، لم يكن تواجد النساء بالمجال العام دوماً أمراً مسلماً 
وقانونية لنساء المنطقة العربية. و�ف

به أو سهل المنال، بل دفعت النساء مقابله أثماناً باهظة ومازالت تناضل للحفاظ عىل مكتسباتها داخل 
ي قدماً نحو الوصول إىل العدالة الجندرية. 

ف الخاص والعام، والم�ف المجال�ي

ي السياسة بالمنطقة العربية عىل طرح االأسئلة الخاصة بتواجد 
ي هذا السياق، يعمل ملتقى النساء �ف

و�ف

ي المجال العام. فينظر إىل طبيعة هذا التواجد وسبل تعزيزه بدول المنطقة من خالل عدة محاور، 
النساء �ف

ي المشاركة السياسية واالجتماعية للنساء، 
قليمية المؤثرة �ف يعات والسياسات الوطنية واالإ منها دراسة الت�ش

ف الخاص والعام، وكذا دراسة العوامل السياسية  ي المجال�ي
ي قضايا النساء �ف

ع لتب�ف والضغط عىل الم�ش

ي كافة المجاالت. 
ي تؤثر عىل مبدأ المواطنة والمساواة للنساء �ف

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ال�ت

العام، محلالً  المجال  ي 
�ف العربية  المنطقة  نساء  ليتناول مشاركة  التقرير  ي هذا 

يأ�ت المنطلق،  ومن هذا 

ي ثالث مناطق: شمال 
للوضع الحاىلي لمشاركتهن السياسية داخل بعض االأشكال التنظيمية السياسية وذلك �ف

. نظراً الختالف السياقات والبيئات السياسية والديموغرافية،  ي أفريقيا وغرب آسيا ومنطقة الخليج العر�ب

ي 
. هذا ال يع�ف ي

م التقرير المنطقة العربية عىل نحو جغرا�ف وتباين االستقرار السياسي بدول المنطقة، سُيقسِّ

ي السياقات أو االأوضاع السياسية، فسنجد أن المنطقة الجغرافية 
أن دول المنطقة الواحدة متشابهة �ف

ي من رصاعات، مما ينعكس بدوره عىل منهجية البحث.
الواحدة بها دول مستقرة نسبياً وأخرى تعا�ف

وتشمل  وموريتانيا.  والمغرب  وتونس  والجزائر  وليبيا  والسودان  دول مرص  أفريقيا  منطقة شمال  تضم 

ف واالأردن ولبنان وسوريا والعراق. بينما تضم منطقة الخليج دول مجلس  منطقة غرب آسيا دول فلسط�ي

عمان(  وسلطنة  والكويت  وقطر  والبحرين  المتحدة  العربية  مارات  واالإ )السعودية  الخليجي  التعاون 

باالإضافة إىل اليمن.

مقدمـــــــة
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ي الخلفية النظرية لمفهوم المجال العام 
ي الباب االأول بتعريف المجال العام، بالنظر �ف

يبدأ التقرير �ف

ي المنطقة 
ي المجال العام �ف

ي السياق النسوي. بعد ذلك ينتقل التقرير إىل تاريخ تواجد النساء �ف
ه �ف وتفس�ي

. ويُعطي هذا الفصل خلفية  ي العربية ح�ت أواخر عام 2010 ومع اندالع ثورات وانتفاضات الربيع العر�ب

ي لم تكن بدايتها خالل ثورات الربيع 
ي الحركات واالنتفاضات السياسية، وال�ت

تاريخية عن مشاركة النساء �ف

االأقل إىل  تاريخياً عىل  الحديثة ترجع  المنطقة  ي دول 
العام �ف المجال  ي 

النساء �ف ، بل إن مشاركة  ي العر�ب

ي االأطر التنظيمية المختلفة كاالأحزاب السياسية 
ي ضد االستعمار مروراً بمشاركتهن �ف

حركات التحرر الوط�ف

مثل  االأخرى  التنظيمية  الكيانات  إىل  ضافة  باالإ الدولة،  مؤسسات  وكذلك  والعمالية  المهنية  والنقابات 

ي كإحدى نقاط  . وبالنظر إىل المشاركة التاريخية، نستطيع أن نفهم الربيع العر�ب ي
مؤسسات المجتمع المد�ف

ي الحراك النسوي، إذ طورت الحركة من أدواتها وتطورت معها االأسئلة الخاصة بالمجال العام 
التحول �ف

. ي
ي بابه الثا�ف

وتواجد النساء بداخله، وهو ما سيلقي التقرير عليه الضوء �ف

ي المجال العام بالمنطقة العربية من 
ي إىل ثالثة فصول، تتناول كل منها مشاركة النساء �ف

ينقسم الباب الثا�ف

ف عىل مؤسسات سياسية وتنظيمية مختلفة، وتحديداً االأحزاب السياسية والنقابات وسلطات  ك�ي خالل ال�ت

ي سبق 
يعية( تباعاً، وذلك داخل الثالث مناطق الجغرافية ال�ت الدولة الثالثة )التنفيذية والقضائية والت�ش

ي الدسات�ي 
شارة إليها. باالإضافة إىل ذلك، يُلقي التقرير الضوء عىل وضع النساء بكل منطقة جغرافية �ف االإ

لوضع  أساسي  كمقياس  ف  القوان�ي تلك  الأهمية  نظراً  العام،  بالمجال  النساء  تواجد  ي 
�ف المؤثرة  ف  والقوان�ي

النساء داخل الدول بشكل عام، وكمؤ�ش عىل نظرة الدول للنساء.

االنتخابات  وهي   ،2019 وبدايات   2018 عام  خالل  جرت  ي 
ال�ت االنتخابات  فيتناول  الثالث  الباب  أما 

ضافة إىل االنتخابات البلدية التونسية والبحرينية. يشمل  يعية بكل من العراق ولبنان والبحرين، باالإ الت�ش

ضافة إىل التطرق إىل البيئة السياسية والقانونية المحيطة بها  هذا الباب عملية االنتخابات ونتائجها باالإ

ووضع النساء ومدى مشاركتهن كمرشحات وكناخبات.
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وأن  للشعب،  الفعلية  رادة  االإ عن  وآلياتها  الحكومة  مؤسسات  تعب�ي  الديمقراطية حول  يتمحور جوهر 
تترصف هذه المؤسسات بشكل فعال لصالح الشعب. والمقصود بالشعب هنا المواطنات والمواطنون 
الديمقراطي. ولكي  الحكم  ي عملية 

للمشاركة �ف ف  يكونوا مؤهالت ومؤهل�ي اجتماعية بحيث  من كل خلفية 
ف طريقة وصول بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش إىل  تتحقق الديمقراطية، يجب أن تكون للمواطنات والمواطن�ي
وري وجود مجال يمكن فيه تحقيق احتياجات ومصالح الشعب، وتوجد  عملية الحكم.1 ولهذا فمن الرصف

فيه آليات لقياس ومعرفة مصالح وإرادة الشعب.

من  ورغباتهم/ن  احتياجاتهم/ن  عن  المواطنون/ات  /تع�ب  يع�ب ف  ح�ي السياسية  المشاركة  فرصة  /تتشكل 
ها. هنا  ة مثل االنضمام لحزب سياسي أو حشد أو شغل مناصب عامة وغ�ي خالل إحدى الطرق المبا�ش
اع. غ�ي أن هناك فضاء آخر يجتمع فيه المواطنون/ رادة الشعبية عن طريق صناديق االق�ت يتم قياس االإ
يورجن  ي 

االألما�ف الفيلسوف  أسماه  ما  هو  الفضاء  هذا  الحكومة.  أعضاء  ومع  بينهم  فيما  للتواصل  ات 
فيه  يمكن  الذي  الفضاء  ذلك  أنه  عىل  العام  المجال  هابرماس  ويعرف  العام”.  “المجال  بـ  هابرماس 
الرأي العام ويقوم عىل أساس المساواة. نستخلص من هذا أن المجال العام يتكون  تكوين ما يشبه 
مع كل نقاش عام يحدث من خالل أشخاص اجتمعوا لتكوين كيان عام، فال هم يترصفون مثل قطاع 
ف الدولة.  وقراطية وقوان�ي االأعمال الخاص، وال هم أشخاص دولة يتحركون داخل منظومة ما تحكمها ب�ي
وتكون ضمانات هذا المجال هي الحريات؛ حرية التنظيم وحرية التجمع وحرية التعب�ي والرأي ومشاركة 
ف تكون السلطة السياسية للدولة تخضع للمطلب  المعلومات واالآراء حول مواضيع واهتمامات عامة. ح�ي
الديمقراطي الخاص بإتاحة كافة المعلومات لمشاركتها مع العامة، يفز المجال العام السياسي بالنفوذ 

2. ف المؤسسي عىل الحكومة من خالل آلية صنع القرار وسن القوان�ي

التقليدية  المدرسة  من  إلهامها  تجذب  سياسية  نظرية  بهابرماس  الخاصة  العام  المجال  نظرية  تعت�ب 
التقليدي  بشكلها  العام  المجال  فنظرية  النسوية.  النظريات  العديد من  تتعارض معها  ي 

وال�ت للتنوير، 
ي حدود ضيقة. غ�ي أن النظرية هي واحدة من أقوى التحليالت الحالية 

قلما ناقشت النوع االجتماعي إال �ف
للقواعد السياسية واالجتماعية. 

1( Antony Flew, A Dictionary of Philosophy )2nd edn, St Martin’s Press 1984(.
2(Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society )Thomas Burger tr, The MIT Press 1991(.

الباب الأول       مدخل مفاهيمي وتاريخي
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إدراك  ومع  االجتماعي.  النوع  إدماج  عن  عجزها  رغم  للنظرية  النسويات  االأكاديميات  جذب  ما  وهذا 
ف العام والخاص، إال  ف المجال�ي ه ب�ي ف طار النظري الذي طوره هابرماس وكذلك تمي�ي النسويات الأهمية االإ
ي من الحياد النوعي وعدم 

ي المجمل عىل أن النظرية والتحليل الخاص بها يعا�ف
أن العديد منهن اتفقن �ف

ف النساء والرجال.3  ي الوضع االجتماعي والسياسي ب�ي
ي ينتج عنها اختالفات �ف

مراعاة االعتبارات الجندرية ال�ت
العام  المجال  ف  ب�ي فيما  تنشأ  ي 

ال�ت للعالقات  تحليلها  ي 
�ف قصور  من  النظرية  عانت  المثال،  سبيل  عىل 

ي المجال الخاص والوضع االقتصادي بالمجال 
ف العائلة �ف والخاص من منظور النوع، كمحاولة ربطها ب�ي

ي فرص تواجد 
ي اعتبارها وتجاهلت االأبوية كبنية اجتماعية تؤثر �ف

العام، فلم تضع النظرية قضايا النوع �ف
ي المجال العام والخاص. مثال عىل ذلك، تقسيم أدوار العمل من حيث تحديد دور 

الرجال والنساء �ف
ف االأ�ة واالقتصاد للمرأة. الرجل كعائل لالأ�ة ودور المستهلك والرابط ب�ي

إضافة لذلك، والأن هابرماس لم يتطرق إىل “جندرة” تلك االأدوار، غاب عنه مدى ارتباط مفهوم “المواطن” 
ي نظريته بالرجال والرجولية. فتاريخياً 

الذي يلعب دوراً محورياً بالعملية السياسية وخلق المجال العام �ف
إليها  ينظر  كان  ما  وعادًة  المواطنة،  لممارسة  الالزمة  االجتماعية  الصفات  وح�ت  االأدوار  الرجال  احتكر 

كنقائض لنظرتهم عن االأنوثة.4

ي المجال الخاص. وواجهت 
تلك الثنائيات فتحت المجال العام للرجال، بينما حرصت النساء ودورهن �ف

المدنية  الحقوق  ي 
�ف المساواة  قضايا  مثل  قضاياهن  وتوصيل  مطالبهن  رفع  ي 

�ف بالغة  صعوبة  النساء 
العام  المجال  يأخذها  ولم  النوع،  عىل  القائم  العنف  ومناهضة  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 
ي حيوات الرجال. كذلك استمرت العملية السياسية منحازة 

ي تؤثر �ف
بنفس الجدية مثل القضايا االأخرى ال�ت

، حافظ الرجال عىل سيطرتهم عىل  ” ومهملة للمجال الخاص. وبتهميش االأخ�ي للمجال العام “الرجوىلي
ف العام والخاص وعىل احتكار العملية السياسية. المجال�ي

تعيق  ي 
ال�ت االجتماعية  الفروق  أوضحت  تحليالت  االأكاديميات  النسويات  من  العديد  قدمت  وبالتاىلي 

ف الخاص والعام، وأهمية  ف المجال�ي ي المجال العام. وأظهرت طبيعة العالقات ب�ي
المشاركة المتساوية �ف

اعتبار قضايا المجال الخاص كقضايا سياسية باالأساس.

ة عند النظر الأوضاع النساء بالمنطقة العربية، خصوصاً مع انتشار االأنظمة  تلك النظريات ذات أهمية كب�ي
اً ما حاولت ومازالت تحاول  ي المنطقة. فمن ناحية نرى أن االأنظمة العربية كث�ي

السلطوية والثقافة االأبوية �ف
التضييق عىل المجال العام والتحكم فيه وفرض سياسة الصوت الواحد. كذلك يغلب عىل تلك االأنظمة 
ي أيدي 

ي االأنظمة العربية تقع �ف
الطابع االأبوي، وذلك لعدة أسباب أولها أن غالبية مواقع صنع القرار �ف

الرجال.

3( Johanna Meehan )ed(, Feminists Read Habermas: Gendering the Subject of Discourse )Routledge 1995(.
4( ibid 8.
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ي المجال العام، واستخدمن أساليب 
اً ما طورن أشكاالً جديدة من االنخراط �ف ومن جهة أخرى نجد أن النساء كث�ي

ي التظاهرات 
عدة للحفاظ عىل تواجدهن عىل حسب المعطيات والسياقات المختلفة. فمثالً كانت المشاركة �ف

والحركات االحتجاجية وقيادتها هي الصورة االأساسية لمشاركة النساء بالمجال العام خالل االأعوام االأوىل للربيع 
. وتحولت أوجه تلك المشاركة حسب االأوضاع السياسية لكل دولة بالمنطقة. فنجد مثالً أن قضايا إدماج  ي العر�ب
ي تونس 

يعات الوطنية كانت إحدى المهام الرئيسية للحركة النسوية �ف ي الت�ش
ي الدسات�ي و�ف

النوع االجتماعي �ف
ة. من  ي االأحزاب السياسية الناشئة حديثاً بعد الثورة مبا�ش

ف �ف ومرص بعد ثورتيهما. كذلك انخراط النساء بالدولت�ي
ي المنطقة شبكات التواصل االجتماعي كفضاء عام يتواصلن من خالله، 

جهة أخرى اعتمدت العديد من النساء �ف
ي كالسعودية والبحرين والكويت. بينما  ي دول الخليج العر�ب

اتهن مثل الحركات النسوية �ف ويتشاركن تجاربهن وخ�ب
ي 

ي دول أخرى كانت االأشكال التنظيمية االأك�ش رسمية مثل النقابات المهنية والعمالية أك�ش مالءمة للنساء ال�ت
�ف

ي الجزائر والسودان، 
امج وسياسات النقابات كالحال �ف استطاعت من خالل مشاركتهن بها إدماج قضايا النساء ب�ب

. ف وخاصة وسط حالة الثورات الشعبية والتحول الديمقراطي الجارية حالياً بكلتا الدولت�ي

ي ترى المجال العام بشكل أوسع من المؤسسات والقنوات 
ينطلق هذا التقرير من هذه الخلفية النظرية، ال�ت

ي تعطي أهمية خاصة إىل التحليل النسوي لهذا المجال الذي 
الرسمية لممارسة السياسية مثل االنتخابات. وال�ت

ي المجال الخاص عن 
ف ما تتعرض له النساء �ف وطاً قاسية لتواجد النساء بداخله، والذي ال يفصل ب�ي يفرض �ش

ي المجال العام.
فرص وأثمان مشاركتهن �ف

ي المجال العام بالمنطقة العربية
تاريخ مشاركة النساء �ف

القرن  بدايات  إىل  يعود  العام  المجال  ي 
�ف النساء  انخراط  من  طويالً  تاريخاً  العربية  المنطقة  دول  تتشارك 

ي 
ين تزامناً مع الحركة االإصالحية العربية. وشهدت تلك البدايات المطالب االأوىل لنساء المنطقة، وال�ت الع�ش

ي التعليم والصحة 
تمحورت حول قضايا المساواة والحقوق االقتصادية واالجتماعية للنساء مثل حق النساء �ف

ي أنشأتها نساء 
ي الجمعيات النسائية ال�ت

ة �ف ي تلك الف�ت
ي العمل ورفع السن االأد�ف للزواج. تجسدت الحركة �ف

و�ف
ين. مثال عىل ذلك  ي مرص منذ أواخر القرن التاسع ع�ش وأوائل القرن الع�ش

جوازية، مثلما حدث �ف الطبقة ال�ب
ي لمرص.5  

يطا�ف ي قامت يوم 16 مارس 1919 خالل ثورة 1919 ضد االحتالل ال�ب
ى ال�ت المظاهرات النسائية الك�ب

ي 
ي ناصف �ف

ي الذي أسسته ملك حف�ف ي التهذي�ب
وبدأت تظهر التنظيمات والكيانات النسائية مثل االتحاد النسا�أ

ي والذي أسسته هدى شعراوي عام 1923. شهد النصف االأول من القرن 
ين ثم االتحاد النسا�أ أوائل القرن الع�ش

ي ضد االستعمار، وكانت النساء 
ين العديد من االأحداث التاريخية الفارقة أهمها حركات التحرر الوط�ف الع�ش

ت رائدات  ي العديد من التظاهرات والحركات االحتجاجية ضد المستعمر. اعت�ب
ي قلب ذلك الحراك، وشاركن �ف

�ف
عليه هدى  أكدت  ما  المثال  من نضالهن، وهو عىل سبيل  أصيالً  االستقالل جزءاً  أن قضايا  النسوي  الحراك 

ي روما عام 6.1923
ي مؤتمر النساء االأول الذي انعقد �ف

اوي ونبوية موس خالل مشاركتهن �ف ا ن�ب ف شعراوي وس�ي

https://tinyurl.com/y4mqx96e , )2016( مؤسسة المرأة والذاكرة )5( هالة كمال ’لمحات من مطالب الحركة النسوية المرصية ع�ب تاريخها’ أوراق الذاكرة )5
6( Mervat F Hatem, ’Economic and Political Liberation in Egypt and the Demise of State Feminism’ )1992( 24 International Journal of Middle East Studies 231 <http://
www.jstor.org/stable/164296> accessed 14 August 2018.

5



ي تواجد النساء بالمجال العام، فاتسمت عقلية نساء تلك المرحلة بنضج 
اً �ف شهدت االأربعينيات تطوراً كب�ي

ي نفس الوقت كان أك�ش اتساعاً 
سياسي واضح. وكان خطابهن مبنياً عىل نضال النسويات االأوائل، لكنه �ف

ي التصويت 
ي الحقوق المدنية والسياسية مثل الحق �ف

ي تلك المرحلة بالمساواة �ف
وتطوراً. طالبت النساء �ف

االقتصادية  الحقوق  أجل  من  حراكها  بجانب  الشخصية،  الحقوق  ي 
�ف والمساواة  االنتخابات  ي 

�ف شح  وال�ت
ي ضد 

ي مساندة الشعب الفلسطي�ف
واالجتماعية والثقافية. اتسمت تلك المرحلة أيضاً بنشاط نساء المنطقة �ف

ي مرص عام 1948 الذي أسسته درية شفيق، 
. عىل سبيل المثال برز اتحاد بنت النيل �ف االحتالل االإ�ائيىلي

العربية  الفتاة  المغربيات عام 1947، وجمعية  النساء  التونسيات عام 1944، وجمعية  النساء  واتحاد 
الجزائرية عام 1940، واتحاد نساء الجزائر عام 1944 الذي قدم مطلب حق التصويت للجزائريات عام 
ي 

ي تجمع ضخم عام 1947. و�ف
1947، باالإضافة إىل تنظيم »النساء الجزائريات المسلمات« الذي تأسس �ف

ي السودان من خالل 
ي عام 1943، وجمعية المرأة اللبنانية عام 1947، و�ف

ي اللبنا�ف
لبنان المجلس النسا�أ

االأربعينيات نشأة  ي السودان عام 1945، كذلك شهدت 
المرأة �ف الثقافية وجمعية ترقية  الفتيات  رابطة 

ي عام 1945. وفيما يىلي بعض أبرز المحطات 
ي االأرد�ف

ي عام 1945، واالتحاد النسا�أ
ي العرا�ت

االتحاد النسا�أ
التاريخية لتواجد النساء بالمجال العام:

1- شمال أفريقيا
االأفريقية،  القارة  ي 

�ف ت  انت�ش ي 
ال�ت ي 

الوط�ف التحرر  موجات  ومع   ، ي
الما�ف القرن  من  الخمسينيات  خالل 

شح لالنتخابات. فمثالً  ي ال�ت
ي التصويت والحق �ف

حشدت النساء لحقوقهن المدنية والسياسية مثل الحق �ف
ي عام 1952 كان قد 

ي سبقت االستقالل. و�ف
ة ال�ت ي الف�ت

ي السودان العديد من االتحادات �ف
شكلت النساء �ف

ي الذي -بجانب ناشطات أخريات- قد مارس ضغوطاً عىل حكومات 
ي السودا�ف

تم تأسيس االتحاد النسا�أ
طاحة بأول حكم  ي عام 1965 بعد االإ

ي التصويت، والذي اكتسبنه �ف
متتابعة لحصول النساء عىل حقهن �ف

ي نفس العام انتخبت السودان أول امرأة 
ي السودان من خالل االنتفاضة الشعبية عام 1964. و�ف

عسكري �ف
ي عند هذا الحد، ولكن 

ي السودا�ف
لمان؛ فاطمة أحمد إبراهيم. ولم يتوقف االتحاد النسا�أ ي ال�ب

كعضوة �ف
ف الرجال والنساء وتهيئة ظروف العمل  ي االأجور ب�ي

ي عام 1965 مارس ضغوطات من أجل المساواة �ف
�ف

لتناسب النساء، مما شمل الحصول عىل ساعة راحة خالل يوم العمل لالأمهات المرضعات.

لمان عام  ي ال�ب
ي التصويت عام 1961، وتم انتخاب أول امرأة �ف

ي موريتانيا حصلت النساء عىل حقهن �ف
و�ف

ي موريتانيا بشكل كاف. وبالرغم من ذلك، فإن 
1975. تاريخياً لم يتم تسليط الضوء عىل حراك النساء �ف

المنطقة. ولكن بعد االنقالب  ي دول 
ببا�ت مقارنة  االأك�ش بروزاً ونشاطاً  الموريتانيات هي من  النساء  أدوار 

.. مما أدى إىل مواجهة  ي موريتانيا بشكل كب�ي
ي �ف

النسا�أ الحراك  التضييق عىل  العسكري عام 2008، تم 
كراه وحرمان الفتيات من فرص التعليم. النساء العديد من التحديات مثل الفقر والزواج المبكر والزواج باالإ
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، فإن كل من المغرب وتونس والجزائر اتبعت مساراً مختلفاً فيما يتعلق بالتمسك  ي أما عن بالد المغرب العر�ب
ف االأحوال الشخصية، فإن حكومة  ي المجال العام. فمثالً فيما يخص قوان�ي

ف النساء �ف بحقوق النساء وتمك�ي
يتسم  لالأ�ة  قانوناً  اعتمدت  ولذلك  الَقبلية،  المجموعات  مع  متحالفة  كانت  االستعمار  بعد  المغرب 
ة بالقانون، فنتج عن عمل المنظمات النسوية  بالمحافظة. ولكن حشد النساء المغربيات أدى إىل تطورات كب�ي
ي عام 2004. ولم 

ي والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قانون أ�ة أك�ش تقدمية �ف
مثل اتحاد العمل النسا�أ

ي الحاكمة قانون أ�ة محافظ متجاهلة 
ي الجزائر، حيث أصدرت جبهة التحرير الوط�ف

اً �ف يختلف الوضع كث�ي
حقوق النساء، بالرغم من ادعائهم المستمر باالهتمام بالنساء وحقوقهن. ناضلت النساء الجزائريات طويالً 
ي 

يعات الخاصة بحقوق النساء كما سيتناول التقرير الحقاً. واختلف السياق نسبياً �ف ف والت�ش لتطوير القوان�ي
ف  فت الدولة بحقوق النساء، وطورت قانوناً لالأحوال الشخصية يعد أك�ش تقدمية من القوان�ي تونس، حيث اع�ت

ي دول المنطقة، وهو “مجلة االأحوال الشخصية”.
المماثلة �ف

2- غرب آسيا

ي 
تعا�ف كانت  المنطقة  أن  أفريقيا من حيث  آسيا عن شمال  بلدان منطقة غرب  ي 

�ف السياسي  السياق  اختلف 
ي كل دولة منها باستثناء االأردن. فعانت لبنان وسوريا والعراق من انقالبات ح�ت 

من عدم استقرار سياسي �ف
ي العراق وسوريا 

منتصف الستينيات وأوائل السبعينيات، عندما بدأت االأنظمة تستعيد السيطرة تدريجياً �ف
اعات السياسية ح�ت اندلعت الحرب االأهلية، واستمرت  ف ي لبنان فاستمرت ال�ف

مستخدمة أساليب قمعية. أما �ف
ي من عدم االستقرار. هذه االأحداث أثرت بشدة 

ح�ت أواخر الثمانينيات، غ�ي أن النظام السياسي مازال يعا�ف
عىل النساء وجهودهن لتحقيق المساواة والمشاركة السياسية المتساوية. ومعظم الحركات النسائية بدأت 
ي التعليم 

ي شمال أفريقيا، مطالبًة بحق النساء �ف
بمنارصة الحقوق االجتماعية واالقتصادية مثل ما حدث �ف

وحقوق العمل.

ي سوريا أو لبنان أو العراق. عىل سبيل المثال الحركة 
واجهت النساء أحكاماً وممارسات أبوية وقمعية سواء �ف

ي سوريا، إذ تم التعامل معها إما بالحظر أو باالحتواء من قبل الحكومة. وتركت الحكومة فقط 
النسوية �ف

منظمة االتحاد العام للمرأة السورية، ولم تحصل أي منظمة نسائية أخرى عىل ترخيص ح�ت عام 1963. مما 
من عمله صورياً فقط بدون تقديم  أدى إىل الحد من عمل وتأث�ي االتحاد العام للمرأة السورية، وأصبح الكث�ي
ي الحديث 

ي الثمانينيات تغ�ي الوضع قليالً عندما بدأت نساء أك�ش �ف
الكث�ي من مساعدات الفعلية للنساء. و�ف

عن حقوق النساء من منظور جندري. حنان نجمة تعد مثاالً جيداً للمدافعات عن حقوق النساء السوريات 
ف لصالح النساء، مما أدى إىل بعض التنازالت من قبل الدولة. حيث دافعت  ي القوان�ي

ات �ف ف بتغي�ي ي طال�ب
الال�ت

ية ضد النساء خصوصاً فيما يتعلق باالأحوال  ف ف التمي�ي عن حقوق النساء، وعملت عىل تعديل بعض القوان�ي
قانونية  للجنة  ترأسها  خالل  من  والحقاً  السوري،  الشعب  بمجلس  عضويتها  من خالل  وذلك  الشخصية، 

حته اللجنة لم يُطبَّق ولم يؤخذ به.7 لتعديل قانون االأحوال الشخصية عام 2003. لكن التعديل الذي اق�ت

7( ’A Look at Syria’s Long History of Feminist Movements’ )Global Voices, 21 February 2019(
 <https://globalvoices.org/2019/02/21/a-look-at-syrias-long-history-of-feminist-movements/> accessed 11 April 2019.
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ي لبنان ومنذ نهاية االستعمار عام 1943، يمكن تعريف نظام الحكم هناك بأنه يقوم عىل “الديمقراطية 
و�ف

ة  ع�ش ي 
الثما�ف الدينية  الطوائف  ف  ب�ي السلطة  تشارك  عىل  قائم  السياسي  نظامها  إن  حيث  التوافقية”، 

لمان  ي ال�ب
ف والمسئوالت، سواء �ف ف المسؤول�ي ف والمرشحات وتعي�ي المتواجدة بها. حيث يتم اختيار المرشح�ي

ي المؤسسات الرسمية وفقاً لحصص كل طائفة. وهناك بالتوازي خمسة ع�ش قانوناً 
ي الحكومة أو �ف

أو �ف
ي كل المواد تقريباً، مما 

ف كل واحد منهما ضد النساء لصالح الرجال �ف ي لبنان، يم�ي
لالأحوال الشخصية �ف

اللبنانيات عىل  النساء  الدولة. حصلت  ي 
�ف ي واالجتماعي 

القانو�ف الجانب  ي 
�ف االأبوي  النظام  توغل  يوضح 

لمان  شح لالنتخابات عام 1953، وبالرغم من ذلك لم تستطيع النساء دخول ال�ب ي التصويت وال�ت
حقهن �ف

للتوريث  كنتيجة  مقاعدهن  لمان حصلن عىل  ال�ب ي 
�ف النساء  1963 معظم  بعد  1963. وح�ت  عام  ح�ت 

؛ لكونهن أرامل أو زوجات أو بنات أو أخوات لشخصيات سياسية من الرجال. السياسي

ي المجال 
اً بالغاً عىل النساء ومشاركتهن �ف ي لبنان ح�ت عام 1989 تأث�ي

بالتأكيد أثر استمرار الحرب االأهلية �ف
ح�ت  العام  المجال  ي 

�ف مساحات  أجل  من  النساء  ناضلت  ذلك  من  وبالرغم  السياسية.  والحياة  العام 
بالرغم من الجهود االأبوية المتعددة لوقف تلك  ي الدولة، 

أصبحن يمثلن ما يقرب من نصف القضاة �ف
النسب العالية لتمثيل النساء.

أما عن االأردن، فتمتعت النساء االأردنيات بظروف سياسية أفضل، عىل االأقل فيما يتعلق باستقرار النظام 
. لكن كان لهن نصيبهن من النضال النسوي للحصول عىل المساواة والمشاركة السياسية الفعالة.  السياسي
ي عام 1954 تم تأسيس 

ي عام 1948. و�ف
ي القضية الفلسطينية منذ النكبة �ف

فقد انخرطت النساء االأردنيات �ف
اتحاد النساء العرب من قبل نساء متضامنات مع الحركة الوطنية االأردنية تحت قيادة إيميىلي بشارات؛ أول 
محامية أردنية. وتمكن اتحاد النساء العرب من الحصول عىل واحد من أهم أهدافه القانونية والسياسية، 
ي وبه 

لمانية. وبالرغم من ذلك تم تطبيقه بشكل انتقا�أ ي االنتخابات ال�ب
ي التصويت �ف

وهو حق النساء �ف
ي حالة إنهاء المرحلة االبتدائية من التعليم، بعكس الرجال 

، بحيث ال يمكن للنساء التصويت إال �ف ف تمي�ي
ات  ي عمله الشاق من أجل تغي�ي

. واستمر االتحاد �ف ف الذين كان لهم حق التصويت ح�ت وإن كانوا أمي�ي
ي قانون العمل من أجل توف�ي 

ي قانون االأحوال الشخصية، و�ف
وتعديالت قانونية مثل إلغاء تعدد الزوجات �ف

ي االأجور وتوف�ي إجازات 
ي العمل والمساواة �ف

ظروف أفضل للنساء العامالت، من خالل حماية حقهن �ف
ف عام 1957 بحظر كل االأحزاب السياسية والتنظيمات  أمومة لالأمهات العامالت. ومع قرار الملك حس�ي

ي االأردن، تم حل اتحاد النساء العرب.
االأخرى �ف

ي المجال 
ي المشاركة �ف

ت حق النساء �ف ي هذه المرحلة تبلورت التوجهات النسوية لدى الحركة، إذ اعت�ب
و�ف

ي 
العام جزءاً أصيالً من المجتمع. ولكن تحولت الحركة إىل مجتمع �ي أو غ�ي رسمي ح�ت عام 1974. و�ف

ي العام.
ي االأرد�ف

ف أسست االتحاد النسا�أ ي التوجه نحو نسوية الدولة، ح�ي
1981، بدأت االأردن �ف
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ي عام 1945، 
ي العرا�ت

ي دول المنطقة. حيث تم تأسيس االتحاد النسا�أ
ي تاريخاً مشابهاً لبا�ت

ويحمل السياق العرا�ت

ي مجال تعليم النساء 
ي، بل أيضاً �ف ي العمل الخ�ي

واستمر نشاطه خالل االأربعينيات والخمسينيات. ليس فقط �ف

تطرقت عضوات  كما  العربية.  المنطقة  ي دول 
العراق و�ف داخل  المختلفة  النسائية  المنظمات  ف  ب�ي والتشبيك 

ي 
االتحاد لقضايا كانت تعد شائكة مثل العمل بالجنس التجاري، والطالق وحضانة االأطفال، وحق النساء �ف

. وأصبحت النساء  ي
ي الحركة الطالبية لالستقالل الوط�ف

ي الخمسينيات انخرطت النساء العراقيات �ف
العمل.8 و�ف

سات  ي المنظمات النسائية الناشئة مثل رابطة الدفاع عن حقوق المرأة. إحدى مؤسِّ
ناشطات خالل ذلك الوقت �ف

المنظمة هي الدكتورة نزيهة الدليمي، وهي من ألهمت آالف النساء الشابات لالنضمام إىل النضال من أجل 

الحقوق القانونية للنساء، وأصبحت فيما بعد أيقونة نسوية. الدكتورة نزيهة الدليمي أصبحت أيضا أول امرأة 

ي عام 9.1959 أما عن وضع النساء 
ي المنطقة العربية، بعد تعيينها وزيرة للبلديات �ف

تتوىل منصب “وزيرة” �ف

ي الحركات السياسية واالجتماعية. ولكن 
ين شاركت النساء الفلسطينيات �ف الفلسطينيات، فمنذ بداية القرن الع�ش

ي بلورة الدور السياسي 
، قد أسهمت �ف ي ح�ت االحتالل االإ�ائيىلي

يطا�ف الظروف السياسية بدًءا من االستعمار ال�ب

ي عام 
النكسة �ف ي عام 1948 إىل 

النكبة �ف ات واالعتصامات. فمن  التظاهرات والمس�ي ي 
الفلسطينيات �ف للنساء 

ي النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ولعبت 
اراً بالغة �ف ي أرصف

1967، وقعت عىل المجتمع الفلسطي�ف

ي عام 1964، تم 
رة. و�ف ف الحياة االجتماعية بتقديم جهود إغاثة للعائالت المترصف ي تحس�ي

ة �ف النساء أدواراً كب�ي

ي 1964 
2% �ف ف ي تراوحت ب�ي

ي المجلس الوط�ف
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وحصلت النساء عىل حصة �ف

ي 
ي المجلس الوط�ف

ي آخر دورة ارتفعت نسبة النساء �ف
ي غزة عام 1995. و�ف

ي عقدت �ف
ي الجلسة ال�ت

إىل 7.5 % �ف

ي عام 2015 بتخصيص حصة للنساء 
عام 2018 إىل 10 % كما تم التصديق عىل توصية من المجلس المركزي �ف

رادة السياسية. بواقع 30 % لكنها لم تطبق ح�ت االآن، وهو ما ترجعه الحركة النسائية الفلسطينية إىل نقص االإ

للنساء  رسمياً  ممثالً  ونابلس،  القدس  ي 
�ف الفلسطينية  للمرأة  العام  االتحاد  تأسيس  تم   1965 عام  ي 

و�ف
الفلسطينيات داخل منظمة التحرير الفلسطينية. كان االتحاد يهدف إىل تكوين منصة/مساحة ديمقراطية لكل 
ي كل نواحي الحياة السياسية واالجتماعية والقضائية، وإىل 

النساء الفلسطينيات، وكان يسعى إىل دمج النساء �ف
بحقوقهن  النساء  وعي  زيادة  إىل  باالإضافة  والواجبات،  الحقوق  كل  ي 

�ف والرجال  النساء  ف  ب�ي المساواة  تحقيق 
طار نسوي تحت  وعة. وشّكل عام 1978 محطة فارقة لدى مبادرة الجبهة الديمقراطية إىل تأسيس أو الإ الم�ش
ي 

ي ومن ثم تواىل تأسيس االأطر النسوية: حيث شكل حزب الشعب الفلسطي�ف
اسم اتحاد لجان العمل النسا�أ

اتحاد لجان المرأة العاملة، والجبهة الشعبية سلكت إطارها النسوي تحت اسم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، 
ي عام 1981. وع�ب تشكيل االأطر النسوية عن 

وكذلك قامت حركة فتح بتأسيس اتحاد لجان العمل االجتماعي �ف
ي ونقل مركز ثقل العمل إىل القاعدة ودمج النساء من مختلف المناطق الجغرافية،  التحول إىل العمل الجماه�ي
ي داخل الوطن ومختلف مناطق اللجوء 

ي واالجتماعي، �ف
ي النضال الوط�ف

ف �ف ية والريفية ومخيمات الالجئ�ي الحرصف
والشتات.

8( Noga Efrati, ’The Other ”Awakening“ in Iraq: The Women’s Movement in the First Half of the Twentieth Century’ )2004( 31 British Journal of Middle Eastern Studies 153 
<http://www.jstor.org/stable/4145506> accessed 12 April 2019.
9( Nadje Al-Ali, Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present )Zed Books 2007(.
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ي 
وبعد اتفاقية أوسلو عام 1993، تم تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية كممثل رسمي للشعب الفلسطي�ف

ف ومؤسسات جديدة لتعزيز وحماية  ي الدفع من أجل قوان�ي
ي الضفة الغربية وقطاع غزة. وبدأت النساء �ف

�ف
ي المجال العام.10

حقوق النساء وتنشيط مشاركتهن �ف

ي 3- الخليج العر�ب

ة عىل بدء  ي دول منطقة الخليج بعد مرور ف�ت
ي المجال العام �ف

بدأت الحركة النسائية ومشاركة النساء �ف
ي شمال أفريقيا وغرب آسيا. ويرجع ذلك الأسباب تتعلق باعتبارات العادات والتقاليد االجتماعية 

اتها �ف نظ�ي
ي 

ي المدارس الأول مرة �ف
ي المجال العام. حيث تم قبول النساء �ف

ي المشاركة �ف
ي تسلب النساء حقهن �ف

ال�ت
البحرين عام 1938؛ بعد مرور 25 سنة عىل تأسيس أول مدرسة للذكور. واستمر هذا الوضع ح�ت أوائل 
مارات  ي بعض إمارات دولة االإ

ي سلطنة عمان و�ف
ي االنتشار �ف

ناث �ف السبعينيات، عندما بدأت مدارس االإ
العربية المتحدة.

تأثراً بمحاوالت  بداياتها  كانت  ي 
النسائية، وال�ت الحركة  ي ظهور 

�ف البحرين دوراً جوهرياً  ي 
�ف التعليم  لعب 

ي 
النساء للتخلص من العادات االأبوية المفروضة عليهن. كما كانت النساء البحرينيات منفتحات عىل با�ت

تم   1954 عام  ي 
�ف العام.  للمجال  الدول  بهذه  ي  النس�ب االنفتاح  يدفعهن  وكان  العربية،  المنطقة  دول 

ي تنظيم 
ي انطلقت منها معظم التحركات الوطنية فيما بعد. ونجحت �ف

، ال�ت ي
تأسيس هيئة االتحاد الوط�ف

/ات وإنهاء االحتالل  ف /ات البحريني�ي ف ابات العامة والتظاهرات للمطالبة بحقوق المواطن�ي العديد من االإرصف
. ي

يطا�ف ال�ب

تأميم  قرار  بعد  ي عىل مرص 
الثال�ش العدوان  عىل  رداً  ابات  وإرصف تظاهرات  ي 

الوط�ف االتحاد  هيئة  نظمت 
قناة السويس. ولم تكن النساء بعيدة عن هذه التحركات، بل كانت جزًءا من قوات الحشد لها. وعادًة 
اثنان من  ف نشأة هيئة االتحاد.  البحرين وب�ي ي 

النسوية �ف الحركة  ف بداية  الباحثون والباحثات ب�ي ما يربط 
النساء  ي حث 

االأختان شهال وبدرية خلفان. وتم توثيق دورهما �ف النساء، وهما  كانتا من  الهيئة  قيادات 
ة وتم اعتقال  ي الحراك المناهض لالستعمار. ولكن الحقاً واجهت هيئة االتحاد هزيمة كب�ي

عىل المشاركة �ف
ي البحرين، كان ظهوره يرجع إىل االستياء 

قياداتها. ومن المث�ي لالهتمام أن تاريخ النساء والحركة النسوية �ف
لبناء  النداءات  من  الكث�ي  هناك  كان  ولذلك  النسائية،  المجتمعات  قيادة  يطانيات  ال�ب النساء  توىلي  من 
ية للنساء عام 1955 سميت نهضة  مجتمعات نسائية وطنية. وأسست نساء قيادات الهيئة منظمة خ�ي
ي الخليج. وقد نارصت المنظمة -إىل جانب منظمات 

فتاة البحرين؛ وأصبحت بذلك أول منظمة نسائية �ف
التالية- الحقوق السياسية للنساء وقامت بإرسال عريضة إىل رئيس هيئة  ي العقود 

أخرى تم تأسيسها �ف
، تراجع نشاط النساء  ي

.. ولكن مع حل هيئة االتحاد وإصدار قانون االأمن الوط�ف ي وإىل االأم�ي
االتحاد الوط�ف

ي المجال العام أو عىل االأقل االأشكال الرسمية منه.
�ف

10( Dima Samaroo, ’The Political Participation of Palestinian Women in Official and Non-Official Organizations in Limited Horizon’ )International Centre for the 
Studies of Radicalisation, King’s College London 2018( <https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/12/KPMED-Paper_The-Political-Participation-of-Palestin-
ian-Women-in-Official-and-Non-Official-Organizations-in-Limited-Horizon.pdf> accessed 12 April 2019.
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ي 
م وتطبق مبادئ المساواة المنصوص عليها �ف ي الكويت ضغوطاً عىل الحكومة ح�ت تح�ت

مارست النساء �ف
شح لمجلس  ي ال�ت

ي التصويت والحق �ف
الدستور. وذلك للحصول عىل حقوقهن السياسية وخاصة الحق �ف

ي مجلس االأمة مقصوراً عىل الرجال، وحرم النساء 
االأمة. ولكن قانون االنتخابات جعل حق المشاركة �ف

ي توىلي مناصب وزارية.
شح لالنتخابات والحق �ف ي ال�ت

ي التصويت والحق �ف
الحق �ف

ي عام 1977 تم تقديم عريضة موقعة من عدد يقارب 400 من النساء الكويتيات إىل أم�ي الكويت تشمل 
�ف

عدد من المطالب. تضمنت تلك المطالب إعطاء النساء حقوقهن السياسية الكاملة. غ�ي أن مجلس االأمة 
اف بهذه الحقوق. والحقاً بعد حرب الكويت خالل عامي 1990 و 1991، أصدر االأم�ي قراراً  رفض االع�ت
ي الدفاع عن الكويت 

النساء حقوقهن السياسية تقديراً لجهودهن �ف ي غياب مجلس االأمة بإعطاء 
�ف ملكياً 

. ولكن مجلس االأمة الذي أعيد انتخابه حكم بعدم قانونية القرار، ورفض الحقوق  ي
خالل االحتالل العرا�ت

السياسية للنساء باالأغلبية البسيطة. وح�ت أعضاء المجلس المعروف عنهم انفتاحهم، صوتوا ضد حقوق 
ي الساحة السياسية.

النساء من أجل بقائهم �ف

ي سياق ما يسمى بمجتمعات “االأبوية الجديدة”. وهي 
ي المنطقة العربية �ف

هكذا تطورت الحركات النسوية �ف
ي مرحلة ما بعد االستعمار. 

ي الحداثة مع التقاليد والعادات المجتمعية، وخصوصاً �ف
ما نتجت عن تال�ت

انعكس  الذي  االأمر  والسياسية،  المدنية  الحقوق  عىل  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  الدول  لت  فضَّ
ي التعليم 

ي العمل والحق �ف
عىل النساء. فنجد أن أغلب دول المنطقة أعطت النساء حقوقاً مثل الحق �ف

ي االنتخاب 
بينما تأخرت االستحقاقات االأخرى الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية للنساء مثل الحق �ف

والتصويت وقضايا االأحوال الشخصية.
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ي االأعوام القليلة 
يسلط هذا الباب الضوء عىل تواجد النساء بالمجال العام، ومدى مشاركتهن السياسية �ف

ي تركيبتها 
ات جذرية �ف الماضية، وتحديداً منذ أواخر عام 2010 حينما شهدت بعض الدول العربية تغي�ي

ات من دولة  . واختلفت درجة تأث�ي تلك التغ�ي ي السياسية واالجتماعية جّراء ثورات وانتفاضات الربيع العر�ب
الأخرى، فبعض الدول العربية استطاعت أن تس�ي نحو التحول الديمقراطي وبعضها لم تؤد ثوراتها إىل 
ذات التحول، بل استمرت أوضاعها السياسية كما هي أو ساءت، بينما تحولت دول أخرى من الحراك 
السلمي إىل الرصاع المسلح. وعىل أية حال، فإن هذه التطورات أثرت عىل حياة النساء وعىل مشاركتهن 

داخل المجال العام.

ي هذا الباب، فإن بعض نساء المنطقة قد حصلن 
ي سنتطرق إليها �ف

نظراً الختالف السياقات والعوامل ال�ت
ف  هن. لذلك سيتتبع التقرير أوجه التشابه واالختالف ب�ي يعية وسياسية أك�ش من غ�ي عىل استحقاقات ت�ش
تلك السياقات، ويحلل نتائجها وعوائدها عىل المشاركة السياسية لنساء المنطقة. بدًءا من دول شمال 
ارات االأوىل لسلسلة الثورات واالنتفاضات مروراً بدول غرب آسيا وح�ت دول  أفريقيا حيث اندلعت ال�ش

. ي الخليج العر�ب

ويلقي التقرير الضوء عىل تواجد النساء داخل القوى السياسية مثل االأحزاب السياسية والنقابات العمالية 
اً  وأخ�ي يعية  الت�ش والسلطة  التنفيذية  السلطة  الثالث؛  الدولة  سلطات  ي 

�ف مشاركتهن  وكذلك  والمهنية، 
السلطة القضائية. ويش�ي التقرير بوجه عام إىل تأث�ي الحراك النسوي عىل وجود النساء بالمجال العام.

ي قلب ذلك الحراك الثوري، وخلقن مساحات الأنفسهن 
، كانت النساء �ف ي عندما اندلعت ثورات الربيع العر�ب

ات مطالبات بالديمقراطية والمساواة والعدالة. وظن الجميع  ي الصفوف االأمامية للمظاهرات والمس�ي
�ف

ي ثماره، ليس فقط من الناحية 
ي سيؤ�ت ي الحراك الجماه�ي

أن ذلك الدور المحوري الذي لعبته النساء �ف
الديمقراطية  أن  أدركت مراراً  النساء  أن  أيضاً. غ�ي  الجندرية  العدالة  السياسية واالجتماعية، ولكن نحو 
ال تجلب دائماً العدالة والمساواة لهن. فكان عليهن النضال من أجل حقوقهن كذلك. وكأن عىل النساء 
ف وليست واحدة. إحداهما معركة الديمقراطية ورحيل الديكتاتورية، واالأخرى معركة حقهن  خوض معركت�ي
. ولم تكن النساء لتدرك ذلك، لوال أن التاريخ قد أوضح لهن كيف  ف ي المساواة والعدالة دون أي تمي�ي

�ف
 . ي

ناضلت نساء قبلهن، وواجهن ذات العقبات والتحديات أثناء بناء أوطانهن بعد مرحلة التحرر الوط�ف
.. وال  وقد فهمت النساء ذلك الدرس، وأدركن أن قضاياهن؛ قضايا النساء ال تحتمل االنتظار أو التأخ�ي

ي عىل حساب حقوق النساء. 
يمكن لحراك يدعو إىل التغي�ي أن يُق�ي النساء، أو أن يأ�ت

ي المجال العام
ي        وضع النساء �ف

الباب الثا�ف

                          بالمنطقة العربية
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ي تحدد القواعد الرئيسية لشكل الدولة وتضم الحقوق والواجبات 
تعت�ب الدسات�ي هي الوثيقة االأساسية ال�ت

ف  ي المجال�ي
اً عىل حيوات النساء �ف اً مبا�ش ف تأث�ي . وبالتاىلي فاللدسات�ي والقوان�ي ف االأساسية للمواطنات والمواطن�ي

أداة  تكون  أن  يمكن  المقابل  ي 
و�ف والمساواة،  المواطنة  لتعزيز  وسيلة  تكون  أن  يمكن  والعام.  الخاص 

بالحصول  دائماً  تهتم  المنطقة  ي 
�ف النسوية  الحركات  أن  نجد  لذلك  النساء.  وتهميش  قصاء  واالإ ف  للتمي�ي

ي الحقوق والحريات 
ف و�ف عىل استحقاقات دستورية وقانونية عىل صعيد قضايا المساواة ومناهضة التمي�ي

ف العام والخاص. والمشاركة العادلة للنساء بالمجال�ي

اختالفات  ولكن  والنساء،  الرجال  ف  ب�ي للمساواة  ها مخصصة  بدسات�ي مواداً  المنطقة  دول  أغلب  أدرجت 
صياغة كل دستور أثرت بشكل أو بآخر عىل ترسيخ تلك المفاهيم. فبعض الدسات�ي اكتفت بالنص عىل 
ح وتفصيل هذا الحق وإعطاء النساء  ف والمواطنات، والبعض االآخر قام ب�ش ف جميع المواطن�ي المساواة ب�ي

عدد من الضمانات لتحقيق تلك الحقوق.

أولً: منطقة شمال أفريقيا

المغرب

ف عىل أساس  ف ومن بينها التمي�ي يُلزم دستور المملكة المغربية الدولة بحظر ومكافحة كافة أشكال التمي�ي
السياسية  الحياة  ي 

�ف ف  والمواطن�ي المواطنات  ف  ب�ي المساواة  عىل  أيضاً  المغرب  دستور  ينص  الجنس. 
والحريات  بالحقوق  التمتع  ي 

�ف والنساء  الرجال  ف  ب�ي المساواة  كذلك  واالجتماعية.  والثقافية  واالقتصادية 
اً يُلزم الدستور الدولة بالسعي نحو  المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية. أخ�ي
. مع  ف ف النساء والرجال، واستحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمي�ي تحقيق مبدأ المناصفة ب�ي
ف لتتناسب مع  ي الحقوق الدستورية للنساء المغربيات، ظلت عملية تعديل القوان�ي

ذلك التطور الكب�ي �ف
يعات جديدة تحقق تلك الحقوق عملية بطيئة وغ�ي مكتملة بعد. مثال  الدستور الجديد، وإصدار ت�ش
عىل ذلك هو قانون رقم 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، والذي ناضلت النساء المغربيات 
ي سنوات منذ 

طويالً ح�ت يتم إصداره بالشكل الذي يحقق الحماية والعدالة لهن، فقد استغرق االأمر ثما�ف
كراه عىل الزواج  ي عام 11.2018 وشمل هذا القانون ترصفات مثل االإ

دستور 2011 ح�ت يخرج إىل النور �ف
وا  والتحرش الجنسي والتهرب من دفع النفقات ومتطلبات االأ�ة االأساسية. لكن المنتقدين للقانون اعت�ب
أّن القانون الجديد يُوفر الحماية القانونية ولكنه ضعيف من ناحية الحماية القبلية والبعدية للضحايا، 

وبه ثغرات ينبغي معالجتها.

. ى العلوي والسيدة عائشة لبلق والسيدة سعاد الزي�في 11( ورقة مقدمة من عضوات الملتقى السيدة ب�ش

يعات الوطنية ي الدسات�ي والت�ش
الفصل الأول: وضع النساء �ف
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جديدة  حماية  يُوفر  كما  ضعيفة،  وقائية  تداب�ي  أ  ويُنسش االأ�ي  العنف  أشكال  بعض  يجرم  الجديد  فالقانون 
للناجيات. لكنه يُطالب الناجيات برفع دعوى قضائية للحصول عىل الحماية، وال يستطيع سوى القليل منهن 
ي حاالت العنف االأ�ي، أو 

طة وال النيابة العامة أو قضاة التحقيق �ف فعل ذلك. كما أنه ال يُحدد واجبات ال�ش
تمويل مراكز إيواء النساء.

من جهة أخرى، يتضمن القانون الجديد أحكاماً إيجابية مثل تعريف العنف ضد المرأة عىل أنه »كل فعل مادي أو 
ر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة«.  تب عليه رصف ف بسبب الجنس، ي�ت معنوي أو امتناع أساسه التمي�ي

ىلي وال يُجرم رصاحة االغتصاب الزوجي المسكوت عنه.
ف ومع ذلك، فإنه ال يُقدم تعريفاً للعنف الم�ف

ي ذلك عدم وجود أحكام 
بما �ف العنف االأ�ي،  المرأة ُعرضة لخطر  ك  ة ت�ت كب�ي الجديد عيوباً  القانون  يتضمن 

اب، أو التواصل  ي تمنع المتهم من االتصال، أو االق�ت
بتمويل االإصالحات. كما يسمح القانون بقرارات الحماية ال�ت

دانة. وعالوة عىل ذلك، يُمكن إلغاء هذه القرارات إذا  مع الضحية. لكنها ال تصدر إال أثناء المقاضاة أو بعد االإ
ي قد عنونه 

ف أن الباب الثا�ف اً، يتب�ي لغاء هذه القرارات. أخ�ي تصالح الزوجان مما يزيد من الضغط عىل النساء الإ
، ال  ي ع المغر�ب يع عند الم�ش ي صناعة الت�ش

ع بـ »أحكام زجرية«، وقبل توضيح تضخم السياسة العقابية �ف الم�ش
ي »بأحكام زجرية« هي صياغة غ�ي دقيقة، عىل اعتبار أن لفظة »االأحكام« 

بد أن نش�ي إىل أن عنونة الباب الثا�ف
ع أن يتجنب  ي الخصومات، فكان عىل الم�ش

ع الفصل �ف ي أوكل إليها الم�ش
ف وتصدر عن الجهة ال�ت لها مفهوم مع�ي

ع  ف بعبارات أخرى من قبيل »العقوبات«. من جهة أخرى، فقد خصص الم�ش عبارة » أحكام زجرية« ويستع�ي
 . ي

ة ومتممة للقانون الجنا�أ ي معظمها مغ�ي
ي المتعلق باالأحكام الزجرية المواد 2 و3 و4 و5، وهي �ف

للباب الثا�ف
ي تضمنها القانون 

بقاء عىل نفس النصوص ال�ت ع ع�ب اعتماد تقنية االإحالة، وذلك باالإ حيث سعى من خاللها الم�ش
ي والعمل عىل تشديد العقوبة وإضافة تداب�ي وقائية شخصية جديدة فيها.

الجنا�أ

ي بعض 
�ف بداياتها محافظة  كانت  ة، حيث  مبا�ش االستقالل  بعد  مرة  الأول  اعتمادها  منذ  االأ�ة  تطورت مدونة 

ان  ف رضاء العشائر والقوى الوطنية المحافظة وليؤكد بأن م�ي المواد. ويرى البعض أن القانون خرج بذلك الشكل الإ
.. وقد ناضلت النساء وضغطن طويالً لتغي�ي مواد القانون. ففي عام 1993 استطاعت  القوى االأبوي لن يتغ�ي
ت من  ي عام 2004 تم اعتماد إصالحات جديدة غ�ي

ي تمرير بعض االإصالحات بالمدونة. و�ف
حملة المليون توقيع �ف

طت موافقة النساء عىل الزواج،  ي للزواج من 15 إىل 18 للنساء، واش�ت
شكل المدونة. فمثالً تم رفع السن القانو�ف

االأطفال.  رعاية  بدفع مصاريف  االأب  إلزام  بجانب  الطالق  إجراءات  ة  ف�ت الحضانة خالل  النساء حق  وأعطت 
ي نتجت عن مدة الزواج بنسبة 

ي طلب اقتسام الممتلكات ال�ت
باالإضافة إىل ذلك، أعطي القانون النساء الحق �ف

القانون  لتطبيق  باالأ�ة  خاصة  محاكم  بإنشاء  القانون  وة. وو�  ال�ش هذه  تكوين  ي 
�ف مشاركتها  معينة حسب 

ي ترتبط بالمدونة. لم تكتف النساء المغربيات بذلك، بل عقدن حمالت ضغط لمراجعة 
ي المنازعات ال�ت

والفصل �ف
ي توريث جنسيتهن المغربية الأطفالهن. وعىل صعيد 

قانون الجنسية، وهو ما حدث بالفعل ليعطي النساء الحق �ف
ي 

يعية والبلدية. و�ف ي المجالس المنتخبة، فتم إضافة نظام الحصص أو “الكوتا” للمجالس الت�ش
تمثيل النساء �ف

ي المادة 475 من قانون العقوبات الذي أبرأ المغتصب من تهمته إذا ما تزوج  لمان المغر�ب عام 2014، عدل ال�ب
ي عام 2018، وبعد سنوات عدة من وعود 

اً �ف النساء. وأخ�ي االنتهاك بحق أجساد وحياة  ضحيته، وألغى ذلك 
الحكومة، تم إقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
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تونس

ي توفر المساواة والحماية والدعم للنساء التونسيات. 
ف ال�ت ي مقدمة دول المنطقة من حيث القوان�ي

تعت�ب تونس �ف
ي إصدارها أوالً إىل  حراك النساء التونسيات 

، ويعود الفضل �ف ف وتعد مجلة االأحوال الشخصية أحد أشهر تلك القوان�ي
ي التطور إىل أن حصلت تونس عىل استقاللها. حينها طالبت النساء 

ين، وأخذ �ف الذي بدأ مع أوائل القرن الع�ش
ف الخاص والعام.  وثانياً إىل توجه الرئيس التونسي االأول  ي المجال�ي

بإصالحات قانونية واسعة لتعزيز حقوقهن �ف
ي بناء تونس الحديثة بعد االستقالل، وكانت قضايا 

ي �ف
وع وط�ف الحبيب بورقيبة نحو االنفتاح واختياره للحداثة كم�ش

ي مكنت النساء من 
ي قلب سياساته. فنتج عما سبق إصالحات قانونية منها مجلة االأحوال الشخصية، وال�ت

النساء �ف
ي للزواج وإعطاء النساء المطلقات 

الحصول عىل كث�ي من الحقوق؛ مثل تجريم تعدد الزوجات ورفع السن القانو�ف
مزيداً من الحقوق. جدير بالذكر أن المجلة لم تكن منحة من بورقيبة للنساء، لكن هي نتاج نضال نساء عديدات 
ف بتلك الحقوق، وناضلت أخريات للدفاع عنها ضد القوى السياسية واالجتماعية المحافظة. وبوجه عام،  طال�ب
ي أو النسوي، ومدى 

ي الدولة للخطاب النسا�أ
ة أخرى؛ وهي أنها فتحت النقاش حول مسألة تب�ف ف كان للمجلة م�ي

ها للثقافة المجتمعية والرأي العام تدريجياً نحو تطبيع حقوق النساء، وما ينتج عنه من استحقاقات  إمكانية تغي�ي
للنهوض  الحقيقية  السياسية  رادة  االإ الدولة  كانت لدى  إذا  للنساء لم تكن متوفرة من قبل. ويحدث هذا فقط 

ف العام والخاص. ي المجال�ي
بمشاركة النساء �ف

المرأة،  بحقوق  خاصة  يعية  ت�ش ثورة  نحو  العربية  والمنطقة  أفريقيا  شمال  دول  تونس  قادت   2018 عام  ي 
�ف

الحريات  لجنة  تقرير  عىل  بناًء  ف  الجنس�ي ف  ب�ي اث  الم�ي ي 
�ف المساواة  قانون  مسودة  عىل  الحكومة  وافقت  حينما 

ى بلحاج حميدة. تضمن  ي شكلها الرئيس التونسي باجي قايد السبسي ورأستها السيدة ب�ش
الفردية والمساواة ال�ت

ي قانون الجنسية 
ف �ف وج تونسية، وإلغاء التمي�ي ف تقرير اللجنة عدد من الحقوق التقدمية مثل منح الجنسية لمن ي�ت

والزواج. جاءت بعض ردود الفعل حادة تجاه القانون ومن قبله تقرير اللجنة، حيث نددت بهما االأحزاب والقوى 
ي وصلت 

المحافظة مثل حركة النهضة، وادعت بأن ذلك يهدم االأ�ة ووحدة المجتمع. والتهبت التنديدات ال�ت
حد التهديدات لشخص رئيسة اللجنة.

مرص

يناير 2011 مرحلة كتابة دستور جديد. وقامت المجموعات النسوية باالشتباك مع  شهدت مرص بعد ثورة 25 
مجموعة  تشكيل  هي  المشاركات  تلك  أبرز  وأحد  الجديد.  الدستور  ي 

�ف النساء  قضايا  دماج  الإ السياسية  القوى 
عىل  المجموعة  عملت  النسوية.  والتنظيمات  المجموعات  من  عدد  قبل  من   2011 مايو  ي 

�ف والدستور”  “النساء 
ي 

ي لجان كتابة الدستور وتحديد وصياغة مطالب النساء وحقوقهن، باالإضافة إىل المشاركة �ف
ضمان تمثيل النساء �ف

ي الدستور. خلصت المجموعة إىل أربعة ع�ش مطلباً قدمتهم للجمعية 
التفاوض لضمان إدراج المطالب النسوية �ف

ف عىل حقوق مدنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية للنساء. غ�ي أن دستور عام 2012  التأسيسية مقسم�ي
.. فعانت الجمعية التأسيسية االأوىل لكتابة الدستور من ضعف تمثيل النساء  جاء مخيباً الآمال النساء إىل حد كب�ي
حيث ضمت 6 نساء فقط من أصل 100 عضو وعضوة. انعكس ذلك عىل الدستور نفسه الذي وصفته بعض 
شارة  ة منه واقترص عىل االإ النسويات المرصيات بـ “الصادم”.12 فلم يتعرض الدستور للنساء إال �في المادة العا�ش
ي 

�ف والحريات  الحقوق  نفس  لهن  المجتمع  ي 
�ف يكات  �ش أفراد  ولسن  وأرامل،  ومطلقات  ومعيالت  كأمهات  لهن 

ف الخاص والعام.13 المجال�ي

12( راجع/ي مصدر رقم )5(
13( دستور جمهورية مرص العربية 2012، المادة 10
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، حصلت النساء عىل فرصة جديدة لتعديل الدستور وجعله  ي أعقاب عزل الرئيس االأسبق محمد مرسي
و�ف

عىل  مجدداً  والدستور”  “النساء  مجموعة  وعملت  االأساسية.  لحقوقهن  وحامياً  ومتضمناً  لهن  إنصافاً  أك�ش 
إدماج قضايا النساء بالدستور المعدل، وعىل الرغم من استمرار التمثيل الضعيف للنساء داخل لجنة تعديل 

” والذي اقترص عىل 5 نساء بنسبة 10 % فقط من أعضاء اللجنة، إاّل أن اللجنة  ف الدستور أو “لجنة الخمس�ي
ف لحقوق النساء. نتج عن تلك  ضمت نسويات مثل الدكتورة هدى الصدة بجانب عدد من الرجال الداعم�ي
ي صياغة الدستور الجديد واشتماله عىل بعض الحقوق االأساسية للنساء. فقد نص 

اً �ف المشاركة تحسناً كب�ي
ي توىلي الوظائف 

ي عدد من مواده، وعىل حق النساء �ف
ف �ف الدستور المرصي الجديد عىل المساواة وعدم التمي�ي

. ألزم الدستور أيضاً الدولة بحماية  ف ي الدولة، وكذلك الجهات والهيئات القضائية دون تمي�ي
العامة والعليا �ف

النساء من كل أشكال العنف.14 من ناحية أخرى، لم ينص دستور 2014 المعدل عىل إقرار “كوتا” للنساء �في 
ة بالنص عىل أن تعمل  المجالس المنتخبة عىل الرغم من مطالبة النساء بذلك. واكتفت المادة الحادية ع�ش
ي المجالس النيابية “تمثيالً مناسباً”.

الدولة من خالل القانون عىل اتخاذ تداب�ي خاصة بضمان تمثيل النساء �ف

ي عىل تعديالت جديدة بالدستور المرصي، تضمنت زيادة النسبة  اً الستفتاء شع�ب ي 2019 تمت الدعوة أخ�ي
و�ف

المخصصة للنساء بمجلس النواب إىل 25 % عىل االأقل من إجماىلي عدد المقاعد. وجاءت نتيجة االستفتاء 

ي المشاركة 
ورة تحسناً �ف بالموافقة بنسبة 88.8 % من إجماىلي عدد االأصوات. غ�ي أن تلك الزيادة ال تمثل بالرصف

ي ظل سعي الدولة إىل إغالق المجال العام والتضييق عىل الحقوق والحريات.
السياسية للنساء، خصوصاً �ف

ف بالمنطقة، إذ تم إصداره عام  ، يُعد قانون االأحوال الشخصية المرصي أقدم القوان�ي ف عىل مستوى القوان�ي
ي طالق 

النساء �ف الخلع أو حق  ات عامي 1979 و2000. واتخذت قضية  التغي�ي 1920. وطرأت عليه بعض 
. ويعطي القانون النساء ذلك الحق مقابل  ف ي ذلك الح�ي

ة ودار حولها نقاش مجتمعي واسع �ف زوجها أهمية كب�ي
ف والقوى المحافظة  سالمي�ي تنازلها عن مستحقاتها المادية. وقد تلقى القانون ومؤيدوه هجوماً عنيفاً من االإ
وإنشاء  االأطفال،  ي حضانة 

�ف الحق  مثل  للنساء  الحقوق  من  المزيد  القانون  أثر  عىل  جاءت  ثم  واالأبوية. 
ي خلعن 

محاكم االأ�ة عام 2005، وصندوق االأ�ة الذي كان الهدف منه مساعدة النساء المطلقات والال�ت
ف 

صالحات، فبعد ثورة 25 يناير 2011، شن العديد من المحافظ�ي أزواجهن.15 لم يتوقف الهجوم عىل تلك االإ
ف حملة عىل القانون وأطلقوا عليه لقب “قانون سوزان” إشارة للسيدة االأوىل السابقة سوزان مبارك  سالمي�ي واالإ
ي كانت أحد رموز نسوية الدولة، وينسب لها العديد من االإصالحات المرتبطة بقضايا النساء. كان الخطاب 

ال�ت
طاحة بنظام مبارك لصالحه منادياً بوجوب سقوط حزمة  المعادي لقانون االأحوال الشخصية يستخدم االإ
أنها  إاّل  النساء،  ي أصدرها.16 وبقدر ما مثلت تلك الخطابات خطورة عىل حقوق 

يعات ال�ت ف والت�ش القوان�ي
ي كان مردودها عكسياً عىل المجتمع بجانب تهميشها 

ي مسألة نسوية الدولة، وال�ت
ورة إعادة النظر �ف ترشدنا لرصف

ي عهد بورقيبة.
وتضييقها عىل الحراك النسوي، وهي الحالة المعاكسة لنسوية الدولة التونسية �ف

14( دستور جمهورية مرص العربية المعدل 2014، مادة 11
15( Fatima Sadiqi )ed(, Women’s Movement in Post-”Arab Spring” North Africa )Springer 2016(.
16( Camilo Gomez-Rivas, ’Women, Shari’a, and Personal Status Law Reform in Egypt after the Revolution’ )Middle East Institute, 1 October 2011( <https://www.mei.edu/
publications/women-sharia-and-personal-status-law-reform-egypt-after-revolution> accessed 12 April 2019.
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يعات الخاصة بالعنف ضد النساء، فقد تم تعديل بعض مواد قانون العقوبات عام 2014  أما عن الت�ش
التعديالت أيضاً  بالقانون المرصي. وشملت  ، وذلك للمرة االأوىل  التحرش الجنسي ليشمل تعريف جريمة 
نسوية  قامت مجموعات  السياق  النساء.17 و�في هذا  بالعنف ضد  الخاصة  الجرائم  العقوبات عىل  تغليظ 
ي ديسم�ب 18،2017  وقبلها قام المجلس القومي 

بإعداد مسودة قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء �ف
اتيجية خاصة بمناهضة العنف ضد النساء وأطلقها منتصف عام 2015. غ�ي أن إشكاليات  للمرأة بوضع اس�ت
ي التعديالت القانونية مازالت ترتكب، ويظل 

ي تم تجريمها �ف
التطبيق تظل قائمة، فبعض الممارسات ال�ت

ي مواضع عدة ضد النساء، ويفتقر إىل آليات الحماية ومراكز الدعم للناجيات.
ياً �ف ف القانون الحاىلي تمي�ي

الجزائر

تطورت الحقوق الدستورية للنساء الجزائريات منذ أول دستور للدولة عام 1963 ح�ت اليوم. فاقترصت 
ف القائم عىل  ي الحقوق والواجبات وعدم التمي�ي

ف �ف ف من الجنس�ي ف المواطن�ي الدسات�ي االأوىل عىل المساواة ب�ي
الجنس.19 ثم تطورت النصوص الدستورية الخاصة بالنساء وبالمساواة �في دستور عام 1989 الذي أرس 
المساواة  لتحقيق  الدولة  عىل  امات  ف ال�ت بوضع  الدستور  هذا  ف  وتم�ي والسياسية.  الحزبية  التعددية  مبادئ 
ي الحياة السياسية واالقتصادية...”20 كذلك استخدم 

ي تعوق مشاركة الجميع الفعلية �ف
و”إزالة العقبات ال�ت

ي العديد من مواده.
دستور 1989 لغة مراعية للنوع �ف

النساء والرجال، حيث تم إضافة مادة خاصة  ف  ي ب�ي يجا�ب ف االإ التمي�ي نص تعديل الدستور عام 2008 عىل 
أما عن  المادة.  تطبيق  كيفية  تحديد  للقانون سلطة  المنتخبة، وترك  المجالس  ي 

�ف النساء  بتوسيع حظوظ 
ي العمل 

ف الرجال والنساء �ف ي المادة 36 منه عىل التناصف ب�ي
آخر تعديل دستوري فجاء عام 2016 ونص �ف

ي ال 
ي مناصب صنع القرار. غ�ي أن الدسات�ي الجزائرية قد عانت من النصوص العامة ال�ت

وتشجيع النساء �ف
ف النساء بالمجال العام. ع باتخاذ خطوات واضحة لتمك�ي تُلزم الم�ش

أن  إاّل  المرأة،  قضايا  ي 
�ف المسجل  الهام  التقدم  من  الرغم  فعىل  يعات،  الت�ش ي 

�ف النساء  وضع  عن  أما 
انتقادات شديدة ال تزال توجه لقانون االأ�ة، وهناك عدد من التوصيات صادرة من الجمعيات النسوية 
ي قانون االأ�ة مثل حاجة المرأة لوىلي من 

ية �ف ف وبعض الهيئات الدولية من أجل مراجعته. ومنها: »أحكام تمي�ي
أجل عقد قرانها، وإباحة تعدد الزوجات«. وهناك قلق بشأن التحفظات عىل المادة 2 والفقرة 4 من المادة 
15 والمادة 16 من »سيداو«، وتأث�ي ذلك عىل قانون االأ�ة.. وعىل الرغم من أن المادة 132 من الدستور 
، فإنه ومع ذلك، لم تعرض أية حالة متصلة  تجعل من االتفاقيات المصادق عليها أعىل من القانون الداخىلي

بتطبيق أحكام اتفاقية »السيداو« عىل القضاء.21

17( قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 2014، الجريدة الرسمية )23 تابع( )5 يونيو 2014(
 18( “منظمات نسوية تعلن عن إطالق قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء” نظرة للدراسات النسوية

http://www.nazra.org/node <589/ )2017 6 ديسم�ب( 
19(  راجع/ي دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1963 �في المواد 10، 12، 13، 18، 19. كذلك دستور عام 1976 �في مواد 39، 40، 41، 42، 44، 58، 81.

20( دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1989، مواد 28، 30، 31، 48
21( ورقة مقدمة من عضوة الملتقى، السيدة نفيسة لحرش
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ما  إىل  باالإضافة  للدولة،  الرسمية  الديانة  سالم هو  االإ أن  ي تنص عىل 
ال�ت الدستور  الثانية من  المادة  إن وجود 

المساواة  عملية  أشكالها، جعل  بكل  المتطرفة  الدينية  الحركات  وبروز  ي 
الدي�ف االجتهاد  ي 

�ف هو سائد من جمود 
النسائية  الجمعيات  ف  ب�ي المناقشات  رأيناه خالل  الذي  الجدل  ذلك   . كب�ي موضع جدل  الجزائر  ي 

�ف الدستورية 
ي االأ�ة والجنسية، وأيضاً عند سن القانون العضوي 

والجمهور ومختلف الحساسيات الدينية عند تعديل قانو�ف
ي تجريم العنف ضد النساء. لهذا فال غرابة من أن تكون قاعدة 

ي العمل السياسي »الكوتا«، و�ف
دماج المرأة �ف الإ

ة من النساء وح�ت مناضىلي حقوق االنسان، أن تنطلق من جدلية عدم المساواة  النضال االأساسية للجماه�ي الكب�ي
ي سنة 2005. الأنها أرضية المساواة الحقيقية كونها تنطلق من 

ي قانون االأ�ة ح�ت بعد تعديل بعض مواده �ف
�ف

ي 
ي الجزائر، فتجمعت حول مطلب إلغاء القانون كأرضية مبدئية �ف

االأ�ة، وهذا ما تنبهت إليه الحركات النسوية �ف
. ف سن كافة القوان�ي

يعة  ي التفس�ي المتشدد والعتيق لل�ش
إن خضوع المرأة الجزائرية لسلطة بعض مواد قانون االأ�ة، والمتمثلة �ف

، ووجود من يدافع عنه دون أي اجتهاد أو تنقيح، يقوي من حدة  سالمية، المكرس من خالل المذهب المالكي االإ
ي 

ف ضد النساء وخاصة داخل االأ�ة، بل ويدعم سيطرة وهيمنة الرجل عىل المرأة، بما  يتنا�ف والتساوي �ف التمي�ي
ها أنا شخصياً عامالً أساسياً لتكريس العنف االأ�ي  ي اعت�ب

ي الدستور الجزائري، وال�ت
الحقوق المنصوص عليها �ف

واالجتماعي ضد النساء. 

ي 12 
وعن الحقوق المدنية والسياسية، فتطبيقاً لدستور 2008، تم إصدار قانون عضوي رقم 03-12 المؤرخ �ف

ي المجالس المنتخبة. وقد نص القانون عىل نسب مختلفة للنساء بالقوائم 
يناير 2012 ليحدد تمثيل النساء �ف

للنساء من  القانون نسبة 20 %  المقاعد. فمثالً حدد  ي عىل حسب عدد 
الوط�ف ي  المجلس الشع�ب ي 

االنتخابية �ف
القوائم عندما يكون عدد المقاعد 4 فقط، وتزداد النسبة تدريجياً مع زيادة عدد المقاعد المتنافس عليها ح�ت 

تصل إىل 40 % إذا كان عدد المقاعد المتنافس عليها يعادل أو يفوق 32 مقعداً. باالإضافة إىل ذلك، حدد القانون 

ي الخارج. أما عن انتخابات المجالس 
نسبة 50 % من المقاعد بانتخابات المجلس الخاصة بالجالية الوطنية �ف

اً نسبة 30 %  ف 30 % و35 % حسب عدد المقاعد. وحدد القانون أخ�ي اوح النسبة ما ب�ي الشعبية الوالئية، فت�ت
ين ألف( نسمة.22 أعطى القانون  ي يزيد عدد سكانها عن 20,000 )ع�ش

ي المجالس الشعبية البلدية ال�ت
للنساء �ف

ي المجالس 
ي صورة مساعدات مالية بحسب عدد مرشحاتها المنتخبات من النساء �ف

االأحزاب السياسية حافزاً �ف
ط يؤدي إىل رفض القائمة  ام بهذا ال�ش ف لمان، بينما نص عىل أن عدم االل�ت الشعبية البلدية والوالئية وكذلك ال�ب

بأكملها.

ي ديسم�ب 2015 قانون العقوبات 
لمان الجزائري �ف يعات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، عّدل ال�ب وعن الت�ش

ي أغلب مواده عىل العنف االأ�ي، ولم يتطرق 
لتشديد العقوبات الخاصة بالعنف ضد النساء. غ�ي أنه اقترص �ف

إىل تعريف أشكال العنف ضد النساء بمفهومه العام والشامل الذي يتضمن أشكال العنف الجسدي والنفسي 
ي المجال العام بشكل واسع. باالإضافة إىل 

ي أماكن العمل أو �ف
والمعنوي واالقتصادي سواء داخل االأ�ة أو �ف

ي أو إسقاطها إذا سامحته الضحية، وهو ما يعد ثغرة قانونية 
ذلك، يسمح القانون بتخفيف العقوبة عىل الجا�ف

23. ي
حيث إن ذلك يضع أعباًءا إضافية وضغوطاً اجتماعية عليها من أجل مسامحة الجا�ف

ول )14 يناير 2012( 
أ

22(  قانون عضوي رقم 12-03 مؤرخ �في 12 يناير 2012 يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة �في المجالس المنتخبة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد اال
 http://www.interieur.gov.dz/images/les-modalits-augmentant-les-chances-daccs-de-la-arr.pdf

�ي �في الجزائر، هيومن رايتس ووتش )23 أبريل 2017( 
أ

23( “مص�يك البقاء معه” تعامل الدولة مع العنف اال
https://www.hrw.org/ar/report2017/04/23/302587/ 
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رغم إيجابية تعديالت قانون العقوبات المتعلقة بتجريم العنف ضد النساء، إاّل أن خلو القانون من تعريف 
ي 

ي حال�ت
ي يبيح إالإجهاض �ف

االغتصاب وخاصة االغتصاب الزوجي، وإقرار مادة العفو، وعدم وجود نص قانو�ف
أيضاً  ف  تمي�ي هناك  ومحسوساً.  ملموساً  أمراً  الجزائرية  ف  القوان�ي ي 

�ف ف  التمي�ي يجعل  المحارم،  غتصاب وسفاح  االإ
ي االستفادة من سكن اجتماعي، السيما بالنسبة 

ي مجال التكافل االجتماعي، مثل حقوق النساء �ف
ضد المرأة �ف

للعازبات.

ي قانون العقوبات منذ صدوره الأول مرة- حيث نص عىل معاملة المرأة عىل قدم 
تساوي المرأة مع الرجل �ف

ي 
ف �ف المساواة مع الرجل أمام المحاكم سواء كانت المدعية أو المدعى عليها- لم يعفها من االإجحاف والتمي�ي

ي تحول 
ة ال�ت . وهو ما يكرس القيود الخط�ي ف المحاكم الخاضعة لوجهات النظر المتحفظة لدى القضاة والمحام�ي

المتفهم،  المجتمعي  السند  إىل  بالنظر الفتقارهن  الجزائريات،  النساء  لمعظم  العدالة  تحقيق  إمكانية  دون 
ي ينصفها فيها القانون. وكان هذا التعديل بمثابة 

ي الحاالت ال�ت
وللمعرفة االأساسية بحقوقهن القانونية، ح�ت �ف

ي الفضاء 
دارات والمؤسسات االقتصادية، �ف ي االإ

انطالقة نسوية للنضال من أجل تجريم العنف ضد النساء �ف
يعتها لالستمرار  ي كان الصمت �ش

ي االأ�ة، واعتبار العنف بكل أنواعه ومفاهيمه مساً بكرامة المرأة، ال�ت
العام، و�ف

ي المؤسسات، بأول حملة توعويـة فـي وسـط 
ي الحياة. لذلك بدأت مقاومة التحرش الجنسي �ف

ي العمل أو �ف
�ف

تطور  عىل  نراهن  كنا  مناضالت  أو  نقابيـات  كنسـاء  الأننـا  عـالم.  واالإ ي 
المد�ف المجتمـع  فـي  ثـم  العامالت، 

ولوج  من  الشهادات  صاحبات  النساء  أفواج  فتتمكن  المنشود،  للتغي�ي  موضوعياً  محوراً  كونها  النساء  عمالة 
عالم الشغل بكرامة، كان البد وأن يؤثر بصفة إيجابية عىل نسبة النشاط االقتصادي للنساء )حسب إحصائيات 

ي لالإحصاء(.
الديوان الوط�ف

اً ضد النساء وأك�ش المواد المرفوضة من  ف وتعت�ب المادة الخاصة بالوالية عىل المرأة أثناء الزواج أك�ش المواد تمي�ي
ي 

النسـاء، ومطلوب مـن المعارضة العمل عىل تعديـل القانـون. وهي ال تقـل سطوة من الشهادة، وخاصة �ف
ي العقود 

مضاء عىل العقود. فالمرأة ح�ت وإن أصبحت وزيرة أو قاضية، ويحق لها بحكم منصبها أن تم�ف االإ
فـي  لكنها  الرجـل،  وبيـن  بينهـا  فـرق  ال  المسؤولية،  بمصالح  يتعلـق  ما  كل  وتس�ي  ف  وت�ش االأحكام  وتسن 
القانون شهادة  مضـاء عىل السنـدات الموثقة تعت�ب ناقصة. إذ يفرض  المعامالت الخاصة بها كالشهـادة واالإ
ف للتساوي مع شهادة رجل واحد، وهي عرقلة اقتصادية وعملية وإنسانية. ويجتهد الموثقون الجزائريون  امرأت�ي
ي تطبيقها من الناحية العملية بكل فاعلية ورصامة، بل االأك�ش من ذلك أننا نسمع اليوم عن مبادرات بعض 

�ف
ها. ي مجاالت الحضانة والوالية والخلع وغ�ي

ف لتعديل القانون، وإضافة بعض المواد المقيدة للمرأة �ف سالمي�ي االإ

ي إعطاء الجنسية 
ف �ف ف الجنس�ي ويبقى قانون الجنسية الوحيد الذي سنت ديباجته ومواده عىل مبدأ المساواة ب�ي

لالأبناء واالأزواج، انطالقاُ من التعديل الذي أدخل سنة 2005 عىل االأمر رقم 70-86 الـمؤرخ فـي 15 ديسم�ب 
1970 الـمتضمن قانون الـجنسية الـجزائرية. والذي يمكن المرأة من تحقيق المساواة الكاملة مع الرجل، ويعت�ب 
ي 

ي المنطقة العربية كلها، وهو ما يتناقض أيضاً مع ما جاء �ف
اً �ف ف ف الجنسية تم�ي قانون الجنسية هذا أك�ش قوان�ي

بهيمنتهم  ي االحتفاظ 
الرجال �ف يزيد من قدرة  الذي  االأمر  ورية. وهو  المالية الرصف قانون االأ�ة. قلة مواردها 

رث. القوية بالنظر لسيطرتهم عىل ماليات معظم العائالت وأهمها االإ
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ي تتوافق مع 
ي أو المعنوي حسب المادة رقم 34 من الدستور وال�ت

 ويبقى حظر جميع أنماط العنف البد�ف
ي عام 1989 بخصوص »مناهضة 

ي صدقت الجزائر من خاللها �ف
ياء«، ال�ت »اتفاقية انتهاك الكرامة والك�ب

نسانية أو المهينة.. » غ�ي مفعل. التعذيب، خاضعة للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو  غ�ي االإ

أجله  من  ناضلت  والذي   ،2015 سنة  العقوبات  قانون  به  جاء  الذي  التعديل  يعت�ب  المنطلق  هذا  من 
ي خارجـه خاصة 

لمـان و�ف ي ال�ب
ة �ف مجموعة هامة من الجمعيات النسوية، ثم تبنته الحكومة، بمعارضة كب�ي

دية  ي الظروف الم�ت
سالمييـن مميـزاً وجريئاً. وح�ت إن كـان منقوصاً فيما يخص مادة العفو، فإنه و�ف مـن االإ

ي نظري أن ننجز أك�ش مما أنجزنا، ويبقى النضال مستمراُ وهو وحده 
، ال يمكن �ف ي ي يعيشها الوطن العر�ب

ال�ت
ما يمكنه تغي�ي االأوضاع.

وإدماجها  المرأة  مكانة  ف  تحس�ي ي 
�ف يساهم  منظم  تشـريعي  إطـار  وضع  الجزائر  دولة  حاولت  اً،  أخ�ي

ي تم 
نجازات المؤسساتية ال�ت يعية واالإ االقتصادي بدون حواجز تحول دون ذلك. ومن أهم االآليات الت�ش

ف النساء من االندماج  يعية لتمك�ي ي التنمية: االآليات الت�ش
ف المرأة وتفعيل دورها �ف إرساؤها لتحقيق تمك�ي

فمت  ي ال�ت
يعية ال�ت ي إطار االإصـالحات الت�ش

، �ف ف اً من القوان�ي ي عملية التنمية المحلية. بحيث عدلت كث�ي
�ف

قية  ال�ت ي مجاالت 
�ف القرارات  العديد من  الدولة  الموقعة. كذلك أصدرت  الدولية  االتفاقيات  نتيجة  بها 

ي مناصب تعينت فيها النساء الأول مرة. ووضعت 
ي المؤسسات السياسية واالقتصادية والعسكرية، و�ف

�ف
 ، ف اتيجية سنة 2007 لمحاربة العنف والتمي�ي اتيجية تأهيل وإدماج المرأة الريفية، ووضع اس�ت الجزائر اس�ت
ف  ي المجال االقتصادي بتمك�ي

ف وترقية دور المرأة وتمكينها عىل جميع االأصعدة، وخاصة �ف وأيضاً تحس�ي
ف الشابات من  الفتيات مثل الشباب تماماً من مساعدات مالية لتأسيس مؤسسات اقتصادية، وكذا تمك�ي
ي البيت من منحة مالية لتنمية وتطوير قدراتها والمساهمة 

ف المرأة الماكثة �ف منحة تشغيل الشباب، وتمك�ي
ي بناء قدراتها وترقية مدخول االأ�ة.

�ف

ف  لتمك�ي المناسبة  الخطوات  باتخاذ  ع  الم�ش وال  الدولة  تُلزم  وال  عامة  حقوقاً  تضمنت  الدسات�ي  بعض 
امات عىل الدولة  ف ي لم يتضمنا وضع ال�ت

ي وكذلك الدستور الموريتا�ف النساء بالمجال العام. فالدستور اللي�ب
الدستور  نص  فقد  االآخر،  الجانب  عىل  الجندرية.  العدالة  وتحقيق  للنساء  الحماية  من  مزيد  لتحقيق 
دارات العمومية وعىل  ي الهيئات واالإ

ي ترقيتهن لمناصب المسئولية �ف
الجزائري عىل تشجيع الدولة للنساء �ف

مستوى المؤسسات.24 كما نص عىل أن تعمل الدولة عىل ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ 
ي المجالس المنتخبة.25

تمثيلها �ف

ي صياغة الدستور باستثناء 
ي اعتماد لغة غ�ي مراعية للنوع االجتماعي �ف

كت جميع دسات�ي المنطقة �ف اش�ت
ف العربية والفرنسية لغة مراعية للنوع  ي نسختيه الرسميت�ي

ي الذي استخدم �ف وحيد، وهو الدستور المغر�ب
ف والمواطنات. ي العديد من مواده، فاستخدم كلمات مثل المواطن�ي

�ف

24( دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر عام 2016، مادة 36
25( المرجع السابق، مادة 34
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ها مواداً عن العائلة كونها “أساس المجتمع” و”وحدة  ة أن جميع دول المنطقة ضمت دسات�ي المالحظة االأخ�ي
اكتفت  النساء داخل االأ�ة، بل  الدسات�ي فقرات تضمن حماية  أنه لم تتضمن أي من تلك  ف  ي ح�ي

بنائه”، �ف
يكات الأقرانهن الذكور ولهن ذات الحقوق والواجبات. ي االأ�ة كأمهات فقط وليس ك�ش

شارة إىل دور النساء �ف باالإ

ثانياً: غرب آسيا

سوريا

ي بعض من مواده إىل حقوق النساء ولكن بشكل عام وبدون 
تطرق الدستور السوري الصادر عام 2012 �ف

تقديم أي ضمانات لتنفيذ وحماية تلك الحقوق. فنصت المادة 23 منه عىل توف�ي الدولة للمرأة جميع الفرص 
ي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. كذلك تعمل 

ي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة �ف
ال�ت

ف  ب�ي المساواة  عىل   34 المادة  ونصت  المجتمع.  بناء  ي 
�ف النساء  مشاركة  تعوق  ي 

ال�ت القيود  إزالة  عىل  الدولة 
ف عىل عدة أسس منها أساس الجنس، كما نص الدستور عىل كفالة  ي الحقوق والواجبات بدون تمي�ي

ف �ف المواطن�ي
الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص. أيضاً نجد أن الدستور السوري وضع المادة الخاصة باالأ�ة قبل المادة الخاصة 
ت المادة 19 من الدستور االأ�ة نواة للمجتمع، وألزمت الدولة الحفاظ عليها، ثم جاءت  بالمساواة. فاعت�ب
المادة 20 لتؤكد حماية الدولة وتشجيعها للزواج واالأمومة والطفولة. وال تعكس تلك المواد وضع االأولوية 
لالأ�ة عىل حساب الحقوق الفرية والسياسية واالقتصادية للنساء فقط، لكنها تؤكد أيضاً نظرة الدولة للنساء 

باعتبارهن زوجات وأمهات قبل أن يكّن نساء لهن حقوقهن الفردية.26 

الأردن

ف تم إضافة تعديالت عليه  ف كتب أو ح�ي ي أولوياته ح�ي
لم يضع دستور المملكة االأردنية الهاشمية النساء �ف

ف  تمي�ي ال  القانون  أمام  االأردنيون سواء  أن  تنص عىل  الدستور  من   6 فالمادة   .2011 عام  آخرها  مرات  عدة 
ف دون ذكر الجنس أو  ي الحقوق والواجبات. غ�ي أن المادة أدرجت العرق واللغة والدين كأسس للتمي�ي

بينهم �ف
ي الفقرة الخامسة من نفس المادة لالأمومة ووجوب حمايتها بالقانون 

النوع االجتماعي. كذلك أشار الدستور �ف
ساءة واالستغالل. تنظر الدسات�ي مجدداً إىل النساء كأمهات قبل كونهن أشخاصاً ومواطنات  وحمايتها من االإ

وبه  للنساء ولحقهن  رد�في جاء ظالماً 
أ

اال الشخصية  حوال 
أ

اال فقانون  يعات،  الت�ش الدولة.27أما عىل صعيد  ي 
�ف

ة من القانون تسمح بالزواج لمن تمت ستة ع�ش عاماً  مخالفات للمادة السادسة من الدستور. فالمادة العا�ش
القانون أهلية  الرابعة. وينتهك  الزواج من امرأة أخرى ح�ت الزوجة  وج  ف ، وتمسح للرجل الم�ت ي

بموافقة قا�ف
الوالية  فتنتقل  للمرأة،  أمر  يتواجد وىل  لم  وإن  الزواج،  ي 

�ف االأمر جوهرية  الموافقة من وىل  فتكون  النساء، 

ي منع زوجته من العمل 
ي نفسه، وكأن النساء سلعة يتداولها الرجال. يُعطي القانون الرجل أيضاً الحق �ف

للقا�ف

ي مواقف محددة مثل 
وجة معارضة زوجها إال �ف ف إذا رأي أن ذلك يؤثر عىل العائلة. كذلك ال تستطيع المرأة الم�ت

ي كث�ي من مواده. وقد ناضلت النساء طويالً 
ي الجسد �ف

ي العمل وحاالت الطالق. وينتهك القانون الحق �ف
الحق �ف

فع سن الزواج من  ات جذرية مطلوبة بالقانون. فأحدثت الدولة تعديالت طفيفة عام 2018 ل�ت الإحداث تغي�ي
. ي

ي تستدعي موافقة القا�ف
ي الحاالت ال�ت

15 إىل 16 �ف

26( دستور الجمهورية العربية السورية 2012
ردنية الهاشمية

أ
27( دستور المملكة اال
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رد�في 
أ

لمان اال ي عىل النوع االجتماعي،28 فبعد حملة استمرت لسنوات ألغى ال�ب
فيما يتعلق بالعنف المب�ف

ي حال زواجه من ضحيته 
فالت من العقاب �ف ي سمحت للمغتصب باالإ

المادة 308 من قانون العقوبات ال�ت
ف.  ي جرائم ال�ش لمدة ال تقل عن 5 سنوات. كما شمل االإصالح تعديل المادة 98 مما زاد من عقوبة مرتك�ب
ضافة إىل افتتاح فرع آخر للملجأ  . باالإ ي

وقد كانت هذه التطورات ملحوظة وإيجابية خالل العام الما�ف
للعنف  يتعرضن  ي 

اللوا�ت للنساء  غاثة  االإ خدمات  ليقدم  إربد  ي 
�ف االأ�ي«  الوفاق  »دار  العام  الحكومي 

ف. وهذا تطور ملحوظ خاصة وأن المأوى يستقبل االآن النساء من جميع  أو عرضة لخطر جرائم ال�ش
اً عىل نطاق واسع. وعىل الرغم  ي االأردن. ومع ذلك ال يزال العنف ضد المرأة منت�ش

الجنسيات المقيمة �ف
ف  النوع االجتماعي، تواجه كل عام ما ب�ي ي عىل 

المب�ف العنف  الوعي ومكافحة  لزيادة  الجادة  الجهود  من 
المعاي�ي االجتماعية  انتهاك  الذكور بسبب  العائلة  أفراد  أحد  امرأة جريمة من  ين  ة إىل ع�ش خمس ع�ش
ف«. وال تزال المادة 340 من قانون العقوبات تسمح بأحكام مخففة الأولئك الذين يقتلون زوجاتهم  »ال�ش

عند اكتشاف ارتكابهن للزنا.

ي االأردن تعرضت لحادثة عنف جسدي، ولكن 3 % فقط 
تش�ي الدراسات إىل أن واحدة من كل ثالث نساء �ف

ىلي 
ف من الضحايا يلتمسن المساعدة من السلطات. ويرجع ذلك بشكل كب�ي إىل رفض دعاوى العنف الم�ف

ف القانون باالغتصاب الزوجي، وبالتاىلي  ي وعدم وجود إجراءات موحدة. إذ ال يع�ت
من قبل النظام القضا�أ

ىلي عىل أنه مسألة خاصة، ويعت�ب أي 
ف . يُنظر إىل العنف الم�ف يقلل هذا من الحماية من العنف الجنسي

المشاركة  انخفاض  العنف  ضحايا  تحركات  ويعرقل  االأ�ية.  الحياة  ي 
�ف ر  م�ب غ�ي  تدخالً  خارجي  تدخل 

ف النساء، والزواج المبكر، مما يجعل الزوجات أك�ش ضعفاً. االقتصادية ب�ي

تماشياً مع قرار مجلس االأمن 1325، أقر االأردن خطة عمل وطنية للوقاية من العنف ضد المرأة والحماية 
غاثة مثل ملجأ »دار الوفاق«،  منه. ومع ذلك لم يتم ح�ت االآن سوى اتخاذ بعض تداب�ي الحماية واالإ
دون اتخاذ خطوات ملموسة نحو عنارص »الوقاية« و »الحماية« وفقاً لقرار مجلس االأمن أو خطة العمل 
، مثل المفرق، ليس لديها خدمات إغاثة حكومية  ف اً من الالجئ�ي ي تحتضن عدداً كب�ي

الوطنية. والمناطق ال�ت
المنظمات غ�ي الحكومية  ي تقدمها 

ال�ت المفرق عىل الخدمات  ي المجتمعات المضيفة، فتعتمد 
للنساء �ف

المحلية والدولية.

 ، ف ف مجتمعات الالجئ�ي ي االأردن وخاصة ب�ي
ايد �ف ف زواج القارصات هو شكل آخر من أشكال العنف بمعدل م�ت

ف الالجئات السوريات. ورغم  ف النساء االأردنيات و 39.5 % ب�ي حيث يمثل 17.6 % من جميع الزيجات ب�ي
للسماح  تقديرية  سلطة  يمنح  الصلة  ذي  القانون  فإن  سنة،  ة  ع�ش ي 

ثما�ف هو  للزواج  ي 
القانو�ف السن  أن 

ي مصلحتهن الفضىل«، فيمكن أن يمارس هذه 
باستثناء لزواج الفتيات دون هذه السن إذا كان »ذلك �ف

ي قد تحدث. 
بالغ عن االنتهاكات ال�ت السلطة قاٍض واحد بدون أي هيئة مراقبة أو آلية لالإ

ردنيات” ورقة مقدمة من عضوة الملتقى، السيدة ليىل نفاع.
أ

28(“أوضاع حقوق النساء اال
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: ي
يعات القانونية، فيقيد قانون االأحوال الشخصية حقوق المرأة �ف ي الت�ش

ف �ف وعىل صعيد التمي�ي

أ( اتخاذ قرار بشأن الزواج بطلب موافقة ولي أمرها.

يبلغ  عندما  الحضانة  وتفقد  أخرى،  مرة  ف  الزوج�ي أحد  تزوج  إذا  الأطفال  تحصل عىل حضانة   ب( 
وجة من مسلم. ف أطفالها السبع سنوات إذا كانت غ�ي مسلمة م�ت

 ج( السماح بتعدد الزوجات.

ي محكمة.
  د( الزوج الذي يقوم بالطالق بإعالن بسيط وليس �ف

وط مالية مرهقة عىل الدعوى.  هـ( تقديم طلب الطالق من خالل فرض �ش

اث.  و( تلقي حصة متساوية من الم�ي

ي حاالت الزواج والوصاية والطالق، مما يجعل قانون االأحوال 
 ال تنطبق أي من هذه القيود عىل الرجال �ف

للغاية ضد المرأة. عالوة عىل ذلك، فإن قانون االأحوال الشخصية الحاىلي هو نظام  ياً  ف الشخصية تمي�ي
مؤقت، ولم يتم سنه بعد كقانون دائم مما يث�ي أسئلة حول دستوريته.

بموجب قانون الجنسية، تُعرّف الجنسية عىل أنها رابطة دم مشتقة من جنسية االأب للمولودين من آباء 
ي منح 

وجة من رعايا أجانب الحق �ف ف ف وأمهات أجنبيات. وينكر القانون نفسه عىل المرأة االأردنية الم�ت أردني�ي
الجنسية الأبنائها وزوجها، مما يمس نحو 89000 أ�ة.

ف عىل شكل »مزايا«  وجات من غ�ي االأردني�ي ف عىل الرغم من منح حقوق جزئية الأطفال النساء االأردنيات الم�ت
ي والثانوي والرعاية الصحية 

ي ذلك الحصول عىل التعليم االبتدا�أ
أو ما يسمى »بالحقوق المدنية« بما �ف

أطفال  يزال  ال  لكن  إيجابية،  خطوة  يعت�ب  الذي  االأمر  الوظائف،  من  واسع  وطيف  العقارية  والملكية 
فيعد  المدنية،  الحقوق  بهذه  يتعلق  ًا  ف تمي�ي يواجهون  ف  االأردني�ي غ�ي  من  وجات  ف الم�ت االأردنيات  االأمهات 
امج الموازية بتكاليف  ي ال�ب

ي التعليم العاىلي الحكومي مكلفاً نظراً الأنهم مضطرون للتسجيل �ف
التسجيل �ف

الحكومية  االإجراءات  عىل  والغموض  التعقيد  يقترص  ال  تقريباً.  ف  العادي�ي الطالب  تكاليف  عن  مضاعفة 
قامة  االإ إىل الحصول عىل ترصيح  أيضاً  أو تجديدها، بل يصل  القيادة  بالحصول عىل رخصة  المتعلقة 
ي 

ف لالإجراءات ال�ت ف أن القانون قد تغ�ي أو غ�ي مدرك�ي وترصيح العمل، فموظفي الخدمة المدنية غ�ي مدرك�ي
يجب اتباعها.

ف ضد المرأة )السيداو(  اً، بخصوص تحفظات المملكة عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي أخ�ي
بالمادة 9 الفقرة )2( والمادة  التنمية المستدامة، يتمسك االأردن بتحفظاته المتعلقة  امات أهداف  ف وال�ت
ف ضد المرأة، وبذلك ترفض المساواة  )16( 1)ج(، )د(، )ز( من اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمي�ي
ي 

�ف االأردن  توقيع  منذ  والخاص.  العام  الصعيدين  عىل  والواجبات  الحقوق  ي 
�ف كالرجل  المرأة  بمعاملة 

ي اتخاذ تداب�ي استباقية 
ي التطبيق، وفشلت الحكومة �ف

العقود المنرصمة عىل االتفاقية، كان هناك تقاعساً �ف
لرفع التحفظات.
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ي تنفيذ خطة التنمية 
ع �ف قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي تقريراً طوعياً زعمت فيه أن »البلد قد �ش

الحكومة  بالقلق من عدم تعامل  إننا نشعر  المستدامة«.  التنمية  المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهداف 
ي المراكز 

امها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف الخامس. مشاركة المرأة �ف ف بجدية نحو ال�ت
ي االنتخابات 

لمان، و 25 % �ف ي ال�ب
المنتخبة والوصول إليها عن طريق »الكوتا« تصل إىل خمسة ع�ش مقعداً �ف

ي االنتخابات الالمركزية، وبالتاىلي فهي ال تتخلف فقط عن نسبة »الكوتا« الذي حددته خطة 
البلدية، و 10 % �ف

عام 2030 )وهي 50 % من المقاعد المنتخبة(، ولكنها تتخلف أيضاً عن الهدف الذي حددته أحكام اتفاقية 
ف ضد المرأة بنسبة 30 %. القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

ي المجالس المنتخبة، فخصص قانون االنتخاب الصادر 
ي المشاركة السياسية وتمثيلهن �ف

أما عن حقوق النساء �ف
رقم 6 لسنة 2016 خمسة ع�ش مقعداً للنساء من إجماىلي 130 مقعداً بمجلس النواب، وذلك بواقع مقعد 

واحد فقط لكل محافظة.29

لبنان

الخاص  ف  المجال�ي ي 
�ف المتكافئة  لمشاركتهن  ضمانات  أو  بالنساء  خاصة  مواداً  ي 

اللبنا�ف الدستور  يتضمن  لم 
ف لدى القانون وتمتعهم عىل السواء  ف كل اللبناني�ي والعام، بل اكتفى بالمادة رقم 7 للتأكيد عىل المساواة ب�ي
بالحقوق المدنية والسياسية وتحملهم الواجبات العامة دونما تفرقة. غ�ي أن الدستور لم ينص عىل ماهية 

أسس تلك التفرقة.30

يعات، تسيطر الطائفية عىل قانون االأحوال الشخصية، فنجد أن لكل طائفة قانونها الخاص  عىل صعيد الت�ش
ف ومدى دستوريتها أو آليات  ي تتبع له الطائفة دون ضوابط حقيقية لمراجعة تلك القوان�ي

طبقاً للمذهب ال�ت
ف فهي إجماالً تنتقص من حقوق النساء المدنية واالجتماعية واالقتصادية.  تنفيذها. نتيجة لطبيعة تلك القوان�ي
ي نظر بعض القضاة، 

ي ال ترتقي الأن تكون سبباً كافياً للطالق �ف
كذلك نرى كث�ي من حاالت العنف االأ�ي ال�ت

ف والمصلحة العامة أن تص�ب المرأة وتتحمل هذه االنتهاكات.31  الذين يرون أن من مصلحة الزوج�ي

العراق

ي الحاىلي عن الدسات�ي العراقية السابقة، فالمادة 14 تنص عىل المساواة 
ي الدستور العرا�ت

تحسن وضع النساء �ف
ف أولهم الجنس، وكفلت المادة 

.32 وأفردت المادة أحد ع�ش وجهاً للتمي�ي ف ف أمام القانون دون تمي�ي ف العراقي�ي ب�ي
ي 

ي الفقرة الثانية من المادة 18 عىل الحق �ف
. نص الدستور كذلك �ف ف ف جميع العراقي�ي 16 مبدأ تكافؤ الفرص ب�ي

ي أو الأم عراقية، وهو ما لم تضمنه دسات�ي بعض بلدان المنطقة، بل أرجأوا 
الجنسية لكل من ُوِلد الأب عرا�ت

ف رجاالً ونساء حق  ذلك للقانون. وبالنسبة للحقوق السياسية والمدنية، فتنص المادة 20 عىل أن للمواطن�ي
شح. ي الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت واالنتخاب وال�ت

المشاركة �ف

 <https://tinyurl.com/y2q5t9aw> رد�في
أ

29( قانون االنتخاب، مجلس النواب اال
30( الدستور اللبنا�في الصادر �في 23 أيار/مايو 1926 مع جميع تعديالته 

https://tinyurl.com/y66asprb ,  )2015 حوال الشخصية اللبنانية... ال حماية وال مساواة” الحياة )25 يناير
أ

ف اال
31( أمندا برادعي “حقوق المرأة �في قوان�ي

32( دستور جمهورية العراق 2005
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ونص أيضاً الدستور عىل أن الدولة تكفل للفرد واالأ�ة وبصفة خاصة النساء واالأطفال الضمان االجتماعي 
ي 

ي حياة حرة كريمة، وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن المالئم. و�ف
والصحي والمقومات االأساسية للعيش �ف

اً، ينص الدستور عىل أن يستهدف قانون انتخابات مجلس النواب  يعية أخ�ي الفصل المتعلق بالسلطة الت�ش
تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن ربع عدد أعضاء المجلس. وهي من أعىل النسب بالمنطقة.

ف الشخصية، فالقانون الذي كتب عام 1959  يعات الوطنية، وبدايًة من القوان�ي أما عن وضع النساء بالت�ش
ي حاالت استثنائية يمكن أن يتم الزواج عند 

ومازال نافذاً إىل االآن أقر سن الزواج ثمانية ع�ش عاماً، غ�ي أنه �ف
ي ذلك االنتهاك قانون االأحوال بإقليم  كردستان العراق. يسمح القانون 

.. ويتشارك معه �ف سن الخامسة ع�ش
ي المختص، وأن يكون الزوج قادراً من الناحية المادية، 

ط الحصول عىل موافقة من القا�ف بتعدد الزوجات ب�ش
ي أي وقت 

ولديه سبب “مقنع” للزواج بامرأة أخرى. أما عن الطالق فيمكن للرجل أن يطلق زوجته شفاهيًة �ف
بدون قيود، لكن تحتاج المرأة إىل تقديم طلب للطالق، ويكون الأسباب محددة مثل خيانة الزوج أو زواجه 
ي حاالت معينة كذلك.

من أخرى بدون موافقتها أو عدم إنفاقه عليها. ويكون العنف االأ�ي سبب للطالق �ف

ي وغرب  ف منطقة الخليج العر�ب اً وانتهاكاً ضد النساء -كسائر قوان�ي ف عىل الرغم من أن القانون الحاىلي يمثل تمي�ي
 . ف آسيا- إاّل أن هناك محاوالت عدة لتعديله. ليس لالأفضل ولمزيد من الحقوق، بل أحياناً لمزيد من التمي�ي
فعىل مدار عدة أعوام، حاولت بعض القوى السياسية تعديل القانون بإضفاء صبغة دينية وطائفية عىل 
ي بالرفض وسط 

لمان العرا�ت الحقوق الشخصية، واستمر الجدال حول تلك التعديالت ح�ت صوت عليه ال�ب
ي وبعض القوى السياسية.33

معارضة واسعة من المجتمع المد�ف

وبالنسبة إىل الحماية القانونية للنساء من مختلف أشكال العنف، فمازال العراق يفتقد إىل قانون لمناهضة 
،34 إاّل أن القانون  ي

لمان العرا�ت ي ال�ب
العنف ضد النساء، عىل الرغم من وجود مسودة قانون لمناهضة العنف �ف

ح يقترص عىل العنف االأ�ي، وال يتضمن سبل القضاء عىل أشكال العنف االأخرى الموجهة ضد النساء. المق�ت

ف فلسط�ي

االتجاهات  ف  ب�ي جدالً  الدستور  مسودة  نقاش  عملية  وشهدت  بعد،  ف  فلسط�ي دولة  دستور  وضع  يتم  لم 
المختلفة، ومنها المواد ذات الصلة بهوية الدولة االجتماعية والثقافية، ومنها ما له عالقة بحقوق النساء. 
ي مواده. واكتفى بالمادة 9 

. وهو لم يوف المرأة حقها �ف غ�ي أن الوثيقة االأساسية الحالية هي القانون االأساسي
ف عىل أساس العرق أو الجنس أو اللون أو  ف أمام القانون بدون تمي�ي ف الفلسطيني�ي ي تنص عىل المساواة ب�ي

ال�ت
ي 

ي المادة )29( ذكر القانون فقط أن رعاية االأمومة والطفولة واجب وط�ف
عاقة. و�ف الدين أو الرأي السياسي أو االإ

سالمية  يعة االإ بدون وضع أي ضمانات أو أطر الأشكال تلك الرعاية.35 بينما نصت المادة )20( منه عىل أن ال�ش
مرجعية قانون االأحوال الشخصية.

�ية” هيومن رايتس ووتش )17 ديسم�ب 2017(
أ

ية حول القضايا اال ف
ف تمي�ي

لمان العرا�تي يرفض تزويج الفتيات بسن الثامنة: تعديالت تضع قوان�ي 33( “ال�ب
https://www.hrw.org/ar/news<2017/12/17/312604/  

” مجلس النواب العرا�تي )13 أبريل 2019(  �ي ونظامها الداخىلي
أ

�ة تناقش قانون مناهضة العنف اال
أ

34( “لجنة المرأة واال
 >https://tinyurl.com/y3sgystx

ساسي الفلسطي�في المعدل
أ

35( القانون اال
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ي واليمن ثالثاً: دول الخليج العر�ب

البحرين

ي عام 2002. تمت صياغة الدستور االأول 
، االأول عام 1973 والثا�ف ف خالل تاريخها تم إصدار دستورين اثن�ي

ي عضويتها رجاالً فقط. وقد 
ي شملت �ف

للمملكة بعد استقاللها عن بريطانيا عىل يد الجمعية التأسيسية، وال�ت
ف الطوارئ منذ ذلك العام ح�ت عام 2002. تم إلغاء الدستور عام 1975 وُحكمت البالد تحت قوان�ي

ي الشئون العامة 
ي حق المشاركة �ف

ف الرجال والنساء �ف ي فقرتها الخامسة عىل المساواة ب�ي
تنص المادة االأوىل �ف

شح طبقاً للقانون.36 و�في المادة 18 نص عىل تساوي  والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق االنتخاب وال�ت
ف بسبب الجنس أو االأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. غ�ي أن الدستور  ف لدى القانون دون تمي�ي المواطن�ي
والثقافية واالقتصادية  السياسية واالجتماعية  المجاالت  ي 

�ف بالرجال  النساء  الخامسة رهن مساواة  المادة  ي 
�ف

ي تفس�ي تلك 
سالمية، وهو االأمر الذي يفتح باب للتأويالت واالختالفات �ف يعة االإ بعدم االإخالل بأحكام ال�ش

االأحكام.37

ف  والقوان�ي يعات  الت�ش ي 
�ف البحرينيات عىل وضعهن  للنساء  الدستورية  الحقوق  ي 

�ف المحدودية  تلك  تنعكس 
الوطنية. فعىل الرغم من تمتع النساء البحرينيات ببعض الحقوق إذا ما قورنت بدول خليجية أخرى، إاّل 
ية ضد النساء، فمثالً ال تستطيع النساء إعطاء جنسيتها الأبنائها. وعىل الرغم من  ف ف مازالت تمي�ي أن القوان�ي
ف وليس لحماية النساء أنفسهن. أحد  ، إاّل أن هذا التجريم نابع من أفكار أبوية كال�ش تجريم التحرش الجنسي
ي المجال العام خصوصاً المدافعات 

أسباب ذلك التوجه هو زيادة معدالت العنف ضد النساء الناشطات �ف
نسان من قبل الدولة نفسها.38 كذلك إعفاء مرتكب جريمة االغتصاب من العقوبة إذا عقد عىل  عن حقوق االإ

الُمعتدى عليها عقداً صحيحاً.39

الكويت

ف االأفراد بسبب الجنس  ف ب�ي ي أي من مواده. واكتفى بالنص عىل عدم التمي�ي
ي النساء �ف

لم يذكر الدستور الكوي�ت
ية مثل قانون  ف

ف التمي�ي
يعات، فتعا�في النساء الكويتيات من القوان�ي أو اللغة أو الدين.40 أما عىل صعيد الت�ش

ي التصويت 
الجنسية الذي يحرم النساء من إعطاء جنسياتهن الأطفالهن. كذلك لم تحصل النساء عىل الحق �ف

ف تجرم أشكال العنف ضد  ي عام 2005. أما عن قضايا العنف ضد النساء، فلم تُصدر الدولة أية قوان�ي
إال �ف

ي 
ي أماكن العمل، وخاصة ضد الطبقات المهمشة مثل العامالت �ف

ي المجال الخاص و�ف
النساء رغم انتشاره �ف

المنازل.41

36( دستور مملكة البحرين، المادة 1 فقرة هـ
37( المصدر السابق، المادة 5

38( ’The Legal Status of Women in Bahrain’ )Bahrain Center for Human Rights 2017( <http://bahrainrights.org/sites/default/files/NEW%20BCHR%20Legal%20Sta-
tus%20of%20Women%20in%20Bahrain.pdf> accessed 12 April 2019.

، المادة 353 39( قانون العقوبات البحري�في
40(  دستور الكويت، المادة 29

41( ’Kuwait’ Spring Forward for Women Programme, UN Women < https://spring-forward.unwomen.org/en/countries/kuwait> Accessed 13 April 2019
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السعودية

-- تضييقاً عىل النساء وعىل الحريات والحقوق  تعت�ب السعودية أحد أك�ش دول المنطقة -إن لم تكن االأك�ش
ف  ي أي من مواده. مع هذا التجاهل التام نجد أن القوان�ي

عموماً. لم يذكر النظام االأساسي للحكم النساء �ف
ف الخاص والعام. فمثالً وحدهم الرجال يستطيعون  ي المجال�ي

قصاء للنساء �ف ف واالإ ي التمي�ي
السعودية غاية �ف

الذي  الوالية  بنظام  العمل  استمرار  كذلك  النساء،  دون  الرسمية  االأوراق  واستخراج  أطفالهم  تسجيل 
قتصادية  النساء قارصات قانونياً طوال حياتهن، واضعاً جميع حقوقهن السياسية والمدنية أو االإ يعت�ب 
إعطاء  تستطيع  ال  السعودية  المرأة  أن  كما  الرجال.  من  “أوليائهن”  موافقة  رهن  والثقافية  واالجتماعية 

ي حاالت خاصة.
جنسيتها الأبنائها، كحال أغلب نساء الخليج إال �ف

قطر

ف االأفراد  ي الحقوق والواجبات، والمساواة ب�ي
ف �ف ف المواطن�ي اكتفى الدستور القطري بالنص عىل المساواة ب�ي

ف عىل أساس الجنس أو االأصل أو اللغة أو الدين. ولم يحتو الدستور عىل مواد تعزز  أمام القانون دون تمي�ي
ف عن النساء وزيادة مشاركتهن  من تلك المساواة أو يلزم الدولة للقيام بأي خطوات من شأنها رفع التمي�ي
ف االأحوال الشخصية تستمد مرجعيتها من  يعات، فقوان�ي ف والت�ش ي المجال العام. أما بالنسبة للقوان�ي

�ف
ي االأجور، غ�ي أن أصحاب 

ف النساء والرجال �ف ف القانون ب�ي سالمية. وعن قانون العمل، فلم يم�ي يعة االإ ال�ش
ي االأجر وخصوصاً فيما يتعلق بالحوافز والمكافآت.42 وبخصوص 

العمل يتجاهلون عادًة مبدأ المساواة �ف
محاربة العنف ضد النساء، فنص قانون العقوبات الصادر عام 2004 عىل معاقبة “خدش الحياء” والذي 
ء. فلم يتطرق القانون الأنواع  ي

عرّفه بتفوه المعتدي بأي كلمة أو صدر عنه صوت أو إيماءة أو عرض أي سش
وتنت�ش حاالت  االأ�ي،  العنف  حاالت  مثالً  القانون  يعاقب  فال  النساء،  الممارسة ضد  االأخرى  العنف 

ي المنازل.43
العنف ضد النساء العامالت �ف

سلطنة عمان

يعات  ي الدسات�ي والت�ش
ي تهميش النساء وتجاهل إدماج حقوقهن �ف

ي دول الخليج �ف
ك عمان مع با�ت تش�ت

ف بينهم عىل بعض  ف وعدم التمي�ي ف المواطن�ي ي عىل النص عىل المساواة ب�ي
الوطنية. فاقترص الدستور العما�ف

يعات الوطنية. فمثالً قانون االأحوال الشخصية،  االأسس منها الجنس. وانعكس هذا الوضع عىل الت�ش
سالمية، يضع االأب والزوج كأرباب االأ�ة دون النساء.44 وبالنسبة لحقها �في  يعة االإ ي عىل أساس ال�ش

والمب�ف
ط حصولها عىل موافقة من أحد، إاّل أنه  ي العمل ولم يش�ت

العمل، فنص قانون العمل عىل حق النساء �ف
عىل أرض الواقع عادًة ما تحتاج المرأة العمانية إىل موافقة عائلتها وبخاصة الرجال منهم.

42( ”Qatar“ Spring Forward for Women Programme, UN Women 
 https://spring-forward.unwomen.org/en/countries/qatar> Accessed 13 April 2019
43( ’Qatar: Promises Yet to Be Fulfilled’ )Amnesty International 2019( 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2297832019ENGLISH.PDF> accessed 13 April 2019.

حوال الشخصية �في سلطنة عمان الصادر عام 1997 
أ

44(  قانون اال
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/8b7389b0-9a86-45b8-993d-d5f2533467e6/Personal+Status+Law+-+Marriage+%28Arabic%29.pdf?MOD=A-
JPERES< 
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ي 
ف مناهضة العنف ضد النساء، فال يوجد قانون خاص بهذه القضية، ولكن توجد مادة �ف أما عن قوان�ي

اً  ار بالزوجة مادياً أو معنوياً، وهو نص عام يتشابه كث�ي قانون االأحوال الشخصية تنص عىل عدم االإرصف
ي المنطقة كقانون االأ�ة القطري. غ�ي ذلك، ال توجد عقوبة عىل أي من أشكال 

ف دول أخرى �ف مع قوان�ي
ف القانون باالغتصاب الزوجي كجريمة. 45 العنف ضد النساء عدا االغتصاب، وال يع�ت

اليمن

ي الدسات�ي اليمنية. فبداية من دستور 1991، نصت المادة 27 منه عىل 
تباينت الحقوق الدستورية للنساء �ف

ف بينهم بسبب الجنس أو  ي الحقوق والواجبات مع عدم التمي�ي
ف أمام القانون و�ف ف المواطن�ي المساواة ب�ي

اللون أو االأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز االجتماعي أو العقيدة. بينما جاء دستور عام 1994 ليستبدل 
ي 

تلك المادة بأخرى أضعفت من مبدأ المواطنة والمساواة. فتم إلغاء المادة 27 واستبدالها بالمادة 31 ال�ت
يعة وينص عليه  نصت عىل أن “النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق والواجبات ما تكفله وتوجبه ال�ش
القانون”.46 بذلك وضع دستور 1994 النساء كياناً تابعاً للرجال وليس كأفراد متساوين. كذلك استخدام 
المساواة  عدم  ير  لت�ب الدولة  من  محاولة  يعد  النساء  حقوق  من  للحد  الدستوري  النص  ي 

�ف يعة  ال�ش
ي الحقوق 

ي المادة 41 من دستور 1994 أن “المواطنون جميعهم متساوون �ف
ف الرجال والنساء. جاء �ف ب�ي

والواجبات العامة”، وتعد تلك المساواة المنصوص عليها منقوصة بربطها بالمادة 31.

ي المادة 75 
ي عام 2015، تم إصدار دستور اليمن الجديد الذي أعاد بعض الحقوق للنساء. فنص �ف

�ف
ف عىل اعتبارات عدة منها عىل أساس  ي الحقوق والواجبات دون تمي�ي

ف �ف ف المواطن�ي منه عىل المساواة ب�ي
الجنس. أُلحقت تلك المادة بأخرى تعزز من مبدأ المواطنة ومشاركة النساء بالمجال العام من خالل 
ي 

يعات واتخاذ إجراءات تحقق مشاركة سياسية فاعلة للنساء تضمن نسبة تمثيلهن �ف النص عىل سن ت�ش
مختلف السلطات والهيئات بما ال يقل عن 30 %.47 و�في المادة 87 أكد الدستور عىل الحق �في المشاركة 
اع لكل من النساء والرجال. امتاز دستور 2015 أيضاً بوجود مادة خاصة  شح واالق�ت السياسية الفاعلة وال�ت
، وألزم  ف بحقوق النساء كفل فيها الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية دون تمي�ي
والممارسات  العنف  أشكال  كافة  المواطنة، وحمايتها من  كافة حقوق  ممارسة  المرأة من  ف  بتمك�ي الدولة 
حزاب السياسية.49 ذلك 

أ
اً عىل مراعاة تمثيل النساء �في الهيئات القيادية لال الالإنسانية.48 ونص الدستور أخ�ي

ي عملية إعداد 
ي االستحقاقات الدستورية للنساء جاء عن طريق مشاركة النساء أنفسهن �ف

التطور الكب�ي �ف
ي لجنة صياغة الدستور إىل ما يقرب من 24 %.50

الدستور، فوصلت نسبة النساء العضوات �ف

45( ”Oman“ Spring Forward for Women Programme, UN Women 
 https://spring-forward.unwomen.org/en/countries/oman> Accessed 13 April 2019

46( الدستور اليم�في الصادر عام 1994، المادة 31
47( دستور اليمن الصادر عام 2015، المادة 76

48( المرجع السابق، المادة 128
49( المرجع السابق، المادة 13، فقرة 4

  50( نهال ناجي العولقي “دور النساء �في التحول السياسي �في الجمهورية اليمنية: التحديات والمنجزات” ملتقى النساء �في السياسة بالمنطقة العربية )5 سبتم�ب 2015(
https://www.cwpar.org/node<43/
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المطالب  االأحزاب  فتنقل  الحديثة.  الديمقراطية  المجتمعات  ي 
�ف محورياً  دوراً  السياسية  االأحزاب  تلعب 

. كذلك  ي
ي صورة سياسات عىل المستوى الوط�ف

ف والمواطنات وتقدمها �ف المجتمعية واحتياجات المواطن�ي
ي 

ي تأهيل وتدريب الكوادر السياسية لخوض االنتخابات المختلفة. و�ف
تلعب االأحزاب السياسية دوراً هاماً �ف

ي 
ك �ف ف الدول، غ�ي أنها تش�ت ة متفاوتة ب�ي المنطقة العربية تطورت مشاركة النساء باالأحزاب السياسية بوت�ي

ي 
بطء تلك العملية. وعىل الرغم من اختالف السياقات لدول المنطقة، نستطيع أن نجد أوجه تشابه �ف

أوضاع النساء باالأحزاب السياسية.

أولً: شمال أفريقيا

من  العديد  حيث ظهرت  المنطقة،  ثورات  بعد  أفريقيا  شمال  دول  بعض  ي 
�ف الحزبية  الحياة  انتعشت 

ي مرص تم إنشاء حواىلي 20 حزباً سياسياً 
ي كل من مرص وتونس. �ف

االأحزاب السياسية مع فتح المجال العام �ف
ي تونس تم إصدار قانون 

جديداً بعد تعديل المجلس العسكري لقانون االأحزاب السياسية عام 2011. و�ف
جديد يضمن حرية الحياة الحزبية، نتج عنه تأسيس العديد من االأحزاب التونسية الجديدة. أحد سمات 
ف الأحزاب سياسية، حصدت شعبية  سالمية بكلتا الدولت�ي ف البلدين كذلك كان تأسيس التيارات االإ التشابه ب�ي
ي مرص، وحزب حركة النهضة 

ف �ف ملحوظة أشهرها حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة االخوان المسلم�ي
الية واليسارية. ي المقابل تأسست عديد من االأحزاب السياسية اللي�ب

بتونس. �ف

ي محاولة ل “جندرة” تلك االأحزاب والوصول الآليات صنع 
انضمت الكث�ي من النساء لالأحزاب الجديدة �ف

القرار، والحصول عىل تأث�ي أقوى عىل سياسات الدولة، باالإضافة إىل خلق مساحات آمنة داخل االأحزاب 
لحساسية  نظراً  االأهمية  غاية  ي 

�ف كان  ما  وهو  واالأحزاب،  النسوية  الحركة  ف  ب�ي فيما  والتشبيك  السياسية 
المناصب  إىل  والناشطات  النسويات  بعض  وصول  المشاركة  هذه  نتائج  من  وكان  االنتقالية.  المرحلة 
القيادية لالأحزاب السياسية. ففي مرص تم انتخاب الدكتورة هدى الصدة كنائب رئيس الحزب المرصي 
الديمقراطي االجتماعي وهي كاتبة وأكاديمية نسوية،51 ووصلت السيدة هالة شكرهللا لرئاسة حزب الدستور 
.52 و�في تونس قادت السيدة آمنة منصور قروي الحركة  لتكون أول امرأة قبطية تصل لرئاسة حزب سياسي
الراحلة مايا  السيدة  ، وكانت  التونسي الديمقراطية لالإصالح والبناء، والسيدة مريم منور رئيسة للحزب 

ي أحد قادة الحزب الديمقراطي التقدمي والذي تغ�ي اسمه إىل الحزب الجمهوري. جري�ب

ي 
�ف والناشطات  النسويات  عىل  الهجوم  حدة  ازدادت   ، السياسي سالم  االإ أحزاب  انتشار  ومع  مرص  ي 

�ف
نسان وحقوق المرأة، وهوجمت استحقاقاتها الدستورية والقانونية. فمثالً رصحت بعض  مجال حقوق االإ
ي 

ي مرص عالنيًة رفضها لتواجد النساء بالمجال العام ومشاركتها بالحياة السياسية. و�ف
االأحزاب السلفية �ف

نفس الوقت ضمت القوائم الحزبية السياسية.

51( راجع/ي مصدر رقم )5(
52( Patrick Kingsley, ’First Woman to Head a Political Party in Egypt Says It Proves the Revolution Has Changed Attitudes’ The Guardian )3 February 2014( 
<https://www.theguardian.com/world/2014/mar/02/egypt-christian-woman-leads-dostour-party> accessed 22 August 2018.

ي الأحزاب السياسية
: مشاركة النساء �ف ي

الفصل الثا�ف
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وط االنتخاب الذي ألزم  ي انتخابات مجلس النواب عام 2011 عدداً من النساء اضطراراً لتلبية �ش
السلفية �ف

القوائم بوجود مرشحة واحدة عىل االأقل بكل قائمة. وكانت النتيجة أن وضعت تلك االأحزاب مرشحاتها 
ي أسفل القائمة.53 

من النساء عادًة �ف

أما عن تونس، فتضمنت برامج بعض االأحزاب السياسية الدعوة إىل زيادة مشاركة النساء بالمجال العام 

تتضمن  لم  أخرى  أحزاباً  أن  ف  ي ح�ي
�ف الدعوات.  بتلك  فم  يل�ت لم  البعض  أن  غ�ي  لهن.  آمنة  بيئة  وتوف�ي 

االأغلبية  ذو  النهضة  حزب  مثل  السياسية  ومشاركتها  المرأة  تمثيل  نسبة  عن  رصيحة  نصوصاً  برامجها 
لمانية، فلوائحه الداخلية ال تتضمن تمثيل المرأة داخل قيادات الحزب عىل المستويات المحلية أو  ال�ب
ف  ي أكتوبر 2011، طبقت حركة النهضة مبدأ التبادل ب�ي

ي أول انتخابات للبالد �ف
الجهوية أو الوطنية، لكن �ف

ي قوائمها، ونتج عن ذلك فوز 42 مرشحة عن حركة النهضة من أصل 59 مرشحة فائزة بالمجلس 
ف �ف الجنس�ي

ي أوضاع 
ورة تحسناً �ف . وهنا نرى أن التمثيل العددي المجرد للنساء ال ينتج عنه بالرصف ي التأسيسي

الوط�ف
ي التأسيسي عن حركة النهضة السيدة سعاد 

النساء. فعىل سبيل المثال، رصحت عضوة المجلس الوط�ف
ي فازت مؤخراً بمنصب أول عمدة سيدة لتونس العاصمة، برفضها للدعوات النسوية 

عبد الرحيم، وال�ت
بخصوص وضع معاي�ي لحماية ومساعدة االأمهات العازبات، وأنهن عار عىل تونس ومن غ�ي المعقول أن 
ي حاالت االغتصاب.54 لكن ذلك 

ي مسلم إال �ف ي مجتمع عر�ب
يكون هناك قانون لحماية االأمهات العازبات �ف

الترصيح فتح باباً من المعارضة النسوية ح�ت قدمت اعتذاراً عىل ترصيحها. ومن حيث نسبة تمثيل النساء 
داخل حركة النهضة، فمجلس شورى الحركة يضم 15 عضوة من إجماىلي 150 عضواً، أي بواقع 10 % 
فقط. بينما توجد 7 نساء عضوات بالمكتب التنفيذي من أصل 26 عضواً، ويحتوي المكتب السياسي عىل 

5 نساء عضوات من مجموع 38 عضواً.

ضمت   2012 عام  الحزب  بدايات  ي 
�ف اً.  كث�ي مختلف  ليس  فالوضع  الحاكم،  تونس  نداء  حزب  عن  أما 

ف وضعت الالئحة الداخلية للحزب، لم يتم ذكر  المجموعة المؤسسة له ثالث نساء من أصل 11. وح�ي
ي 

ف الرجال والنساء. أما �ف المشاركة السياسية للنساء عىل الرغم من دعوات الحزب المستمرة للمساواة ب�ي
شيحات عضوية المكتب السياسي متماشية مع قانون التناصف، بحيث تكون هناك  ، ف�ت الوقت الحارصف

15 عضوة سيدة عىل االأقل من إجماىلي 34 عضواً.55

الحراك  بفضل  الماضية  االأعوام  مدار  عىل  تدريجياً  العام  المجال  ي 
�ف النساء  وضع  تحسن  الجزائر  ي 

�ف
النسوي والدفع من أجل إصالحات قانونية ومؤسساتية. غ�ي أن االأحزاب السياسية ال تمتلك عادًة خطاباً 
ي 

معيناً أو آليات محددة لتشجيع النساء عىل الوصول للمناصب القيادية لالأحزاب وتمثيل تلك االأحزاب �ف
دماج النساء  المجالس المنتخبة. بمع�ف آخر، ال تبذل االأحزاب السياسية الجزائرية ما يكفي من الجهد الإ

ي العملية السياسية.
�ف

53( Hania Sholkamy, ’Women Are Also Part of This Revolution’ in Bahgat Korany and Rabab El-Mahdi )eds(, Arab Spring in Egypt: Revolution and Beyond )The 
American University in Cairo Press 2012( 171.
54( Monte Carlo Doualiya, Interview Souad Aberrahim, Bochra Belaj Hmida et Nadia Chaabane )Via Youtube( <https://www.youtube.com/watch?v=nxOAMH-
KIRAA> Accessed 15 April 2019 
55( Nihel Ben Amar, ’Women’s Political Participation in Tunisia’ )European Policy Centre 2016( <http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=1&pub_id=6252> 
accessed 12 April 2019.
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الخاصة   31 المادة  من  أ  الفقرة   2008 عام  الدستورية  التعديالت  تضمنت  يعات،  الت�ش مستوى  عىل 
ي التمثيل 

ي تُلزم الدولة بالعمل عىل تعزيز حقوق النساء وزيادة فرصهن �ف
بالحقوق السياسية للنساء، وال�ت

ي عام 2012 قدم القانون العضوي رقم 12-04 الخاص باالأحزاب السياسية 
العادل بالمجالس المنتخبة. و�ف

ف عىل تعزيز  ي الدستور والقوان�ي
مزيداً من الضمانات للنساء. ومن المؤكد أن ساعدت تلك االإصالحات �ف

ي صف النساء 
ف مشاركة النساء بالمجال العام. غ�ي أن الجانب المجتمعي والرأي العام لم يكن �ف وتحس�ي

المجتمعية  االأعراف  إىل  يرجع  وقضاياهن  النساء  دماج  الإ االأحزاب  لدى  السياسية  رادة  االإ اً. فضعف  كث�ي
ي الدولة مازالوا يفضلون 

والتقاليد وليس فقط لضعف الديمقراطية. فأظهرت بعض الدراسات أن الرجال �ف
. أن تبقى النساء بعيدة عن السياسة وعن العمل السياسي

حول  النقاش  بدأ  ف  فح�ي »الكوتا«،  أو  الحصص  نظام  وتحديداً  للنساء،  ي  يجا�ب االإ ف  التمي�ي آليات  عن  أما 
ف عام  النسبة المتفق عليها لتمثيل النساء، كانت االأمم المتحدة قد اعتمدت نسبة 30 % بعد مؤتمر بك�ي
ي 

ك فيها جبهة التحرير الوط�ف 1995، غ�ي أن القانون وجهت له العديد من االنتقادات من االأحزاب، اش�ت
ي النهاية تم اعتماد نسبة أقل 

. �ف ي
بأحزاب إسالمية مثل تحالف حركة مجتمع السلم وحركة االإصالح الوط�ف
وهي 26 % بواقع 119 مقعداً مخصصاً للنساء من إجماىلي 462 مقعداً.

ي دول المنطقة. فبداية من دستور 
ي بعض النقاط مع قريناتها �ف

ي المغرب تشاركت االأحزاب السياسية �ف
 �ف

ف ظروف إدماج  المملكة، الذي أمر االأحزاب السياسية بصنع كوادر سياسية من النساء والرجال، وتحس�ي
النساء بالمجال العام. وقد تجاوبت االأحزاب مع ما أقره الدستور من ناحية توسيع المشاركة السياسية 

ي التطور السياسي بالبالد.56
للنساء باالأحزاب لتتضمن الوصول لمراكز صنع القرار باالأحزاب ومشاركتهن �ف

وطنياً  ة  المس�ي أجهزته  داخل  النساء  لفائدة  الثلث  نسبة  لبلوغ  سياسي  حزب  كل  يسعى  الغاية  ولهذه 
ف النساء والرجال. ي إطار التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة ب�ي

وجهوياً، �ف

قوانينها  ي 
�ف القانونية  المقتضيات  تفعيل هذه  ي 

�ف اجماتية  ال�ب من  بنوع  السياسية  االأحزاب  تعاملت  وقد 
مع  المغربية  السياسية  االأحزاب  تعاملت  كيف  التاىلي  الجدول  ويوضح  الداخلية،  وأنظمتها  االأساسية 

مقتضيات الفصل 26 من الدستور:

. 56(  ورقة مقدمة من عضوات الملتقى السيدة عائشة لبلق والسيدة سعاد الزي�في
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حةالحزب النسبة المق�ت

الستقالل

- تتكون اللجنة التنفيذية من 28 عضواً ويكون من بينهم عىل االأقل ست )6( نساء 
وأربعة )4( من الشباب الذكور

- تخصص نسبة ال تقل عىل 30 للنساء من أعضاء اللجنة المركزية.

. ي
- تخصص نسبة ال تقل عىل 30 للنساء من أعضاء المجلس الوط�ف

اكية ي إطار المناصفة.التقدم والش�ت
السعي نحو بلوغ نسبة الثلث لعدد النساء �ف

ي الحركة الشعبية
ة وطنياً وجهوياً �ف يسعى الحزب لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء، داخل أجهزته المس�ي

إطار التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة.

العدالة والتنمية

ي 
ي هيئاته التقريرية والتنفيذية �ف

- يسعى الحزب لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء �ف
ف النساء والرجال. إطار التحقيق التدريجي للمناصفة ب�ي

ي الهيئات التنفيذية والتقريرية.
- تخصص للنساء نسبة 25 % �ف

اكي  التحاد الش�ت
للقوات الشعبية

ي الهيئات واالأجهزة التقريرية والتنفيذية 
ف الحرص عىل تمثيل النساء �ف يتع�ي
ي إطار المناصفة.

بحسب الثلث �ف
ي 

التجمع الوط�ف
لالأحرار

ي أجهزته وهيئاته القيادية.
يسعى لتحقيق نسبة الثلث من مشاركة النساء �ف

ي جميع بنيات الحزب.الأصالة والمعارصة
ال تقل نسبة النساء عن الثلث �ف

القانون  من   26 الفصل  لمقتضيات  تفعيلها  ي 
�ف السياسية  لالأحزاب  تصنيفاً  أعاله،  الجدول  لنا  ويقدم 

: ف ف ب�ي التنظيمي حيث يمكن التمي�ي

حزب  ومنها  وتنظيمي  اتيجي  اس�ت كخيار  النساء  دماج  الإ متكاملة  حقوقية  مقاربة  تبنت  سياسية  -أحزاب 
اكية المنظم  ي العا�ش لحزب التقدم واالش�ت

اكية، حيث شكلت مخرجات المؤتمر الوط�ف التقدم واالش�ت
أيام 13,12.11 ماي/مايو 2018 تحت شعار “نفس ديمقراطي جديد” بانتخاب 9 عضوات من أصل 30 
اكة مع الجمعية  ، تأسيسه لمنتدى المناصفة والمساواة، وكذا إبرامه اتفاقية �ش عضواً بالمكتب السياسي
الديمقراطية لنساء المغرب مؤخراً من أجل هيكلة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ضمن لجانه الوظيفية 

الدائمة:

-أحزاب أدرجت هذه المقتضيات وفق مقاربة تقنية حسابية.

ي حددها الفصل 26.
-أحزاب أقرت نسب أد�ف من النسبة ال�ت

ي واضح.
ام أخال�ت ف ي الفصل طموحاً ال يواكبه ال�ت

-أحزاب جعلت من النسبة الواردة �ف
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وبالتــاىلي فــإن المحصلــة النهائيــة لتفعيــل هــذه المقتضيــات أن العديــد مــن االأحــزاب لــم تبلــغ نســبة 
ي 

ــ�ت ــة ال ــياقات العام ــط بالس ــائية مرتب ــألة النس ــع المس ــا م ــة، فتعامله ــو المناصف ــوة نح ــث كخط الثل
اجماتيــة أي المصلحــة أو النفعيــة. وبالتــاىلي تحولــت مــن  تأسســت فيهــا وســياقات تطورهــا، وتبنيهــا ال�ب
ــا  ــة. وهــذا م ف إىل أحــزاب وظيفي ي ســياق تاريخــي معــ�ي

وع مجتمعــي �ف ــة لمــ�ش ــة حامل أحــزاب مناضل
. لقــد  ي خصصتهــا لفائــدة النســاء إىل حــد كبــ�ي

امــج الحزبيــة والبنيــات التنظيميــة الــ�ت يظهــر تشــابه ال�ب
ي النفعــي.

اجمــا�ت انتقلنــا إذن مــن الحــزب التاريخــي إىل الحــزب الوظيفــي ال�ب

تقرن  لم  السياسية  االأحزاب  فكل  ي حاالت معزولة، 
�ف إال  القرار  مراكز  ولوج  النساء  يمكن  الذي ال  االأمر 

ي 
عدم التقيد بهذه المقتضيات بجزاءات واضحة. فالقاعدة القانونية قاعدة عامة وملزمة، وقوتها تتجىل �ف

ي يواصل رسم صورة  ي المغر�ب ي حالة خرقها. والدليل عىل ذلك أن المشهد الحز�ب
ي تسندها �ف

الجزاءات ال�ت
ف السياسي للمرأة،  تغّيب النساء بقوة من االأجهزة القيادية.  فهذه الفضاءات السياسية الزلت تقاوم التمك�ي

ي مراكز القرار.
ي المجتمع و�ف

ي تستحقها �ف
وأن تتبوأ المكانة ال�ت

اختياراتها  ي من خالل طبيعة  يجا�ب االإ ف  التمي�ي آليات  إنجاح  ي 
ة �ف السياسية تتحمل مسؤولية كب�ي فاالأحزاب 

كية، وال ينبغي اعتبار الـ “كوتا” المدخل الوحيد لرفع التمثيلية السياسية للنساء، بل البد من  ف ومعاي�ي ال�ت
ي آليات ومبادرات متنوعة تروم بناء ثقافة مجتمعية داعمة للمشاركة النسائية، بحيث ال يكون 

التفك�ي �ف
ي مسار تخليق وتحقيق 

كاً �ف ي االأرقام، بل يعكس تحوالً مجتمعياً ووعياً مش�ت
اك النساء مجرد تغي�ي �ف إ�ش

ي هذا السعي:
ي مبادرات إيجابية لبعض االأحزاب المغربية إشارات قوية �ف

العدالة االجتماعية.  ولنا �ف

لمانية عائشة لبلق رئيسة للكتلة النيابية، وذلك من  اكية وتعيينه للسيدة النائبة ال�ب - حزب التقدم واالش�ت
أصل 7 من الكتل النيابية الممثلة بمجلس النواب.

ابية،  ي رئيسة لجنة الداخلية والجماعات ال�ت
- حزب االأصالة والمعارصة بتعيينه للسيدة النائبة زكية لمري�ف

ي والتعم�ي والسك�ف وسياسة المدينة.
اب الوط�ف وإعداد ال�ت

- حزب االستقالل بتعيينه للسيدة النائبة سعيدة أبو عىلي رئيسة لجنة القطاعات االجتماعية. 

ي تحت رئاسة نسائية برسم الوالية  وبهذا أصبحت لجنتان من اللجان الدائمة التسع بمجلس النواب المغر�ب
يعية 2016-2021. عالوة عىل أن الساحة السياسية بالمغرب تعرف تحوالً من خالل قيادة النساء  الت�ش
اكي الموحد تتوىل أمانته العامة نبيلة منيب، وحزب المجتمع الديمقراطي  : الحزب االش�ت ف ف سياسي�ي لحزب�ي

 . ي
ترأسه زهور الشقا�ف

ي أقرها القانون التنظيمي لالأحزاب السياسية هو حثه للتنظيمات الحزبية عىل 
ومن المداخل االساسية ال�ت

ي هذا السياق قامت معظم 
ي المسألة النسائية. و�ف

ورة إحداث تنظيمات وبنيات وأجنحة متخصصة �ف رصف
االأحزاب المغربية بتأسيس قطاعات وتنظيمات نسائية لتناول قضايا النساء واحتياجات العضوات، مثل 
ي قوائمه االنتخابية.

شيح النساء �ف ام حصيص 20 % ل�ت ورة الحرص عىل اح�ت اكي برصف ام االتحاد االش�ت ف ال�ت
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إن تعامل االأحزاب السياسية المغربية مع المسألة النسائية تحكمت فيها مجموعة من السياقات التاريخية 
ي تمثيل 

واالأيديولوجية والفكرية، وجعلت من بنياتها التنظيمية الداخلية رهينة لها، وبالتاىلي فإن قدرتها �ف
عمال السلس لمبادئ وقواعد الديمقراطية  ي إطار االإ

الفئات الضعيفة داخل المجتمع كالنساء والشباب �ف
ظل محدوداً، بل إن هذه الفئات تجد مقاومة قوية من داخل بنياتها التنظيمية، االأمر الذي يفقد هذه 
ي العديد من االأحزاب السياسية إىل أجهزة لتأثيث 

البنيات صالحيتها الحقيقية وسلطة القرار، وتتحول �ف
ي المناسبات االنتخابية كأدوات للدعاية.

، يتم اللجوء إليها �ف المشهد السياسي

ف السياسي للنساء يجب التعامل معه وفق مقاربة حقوقية شاملة ومتكاملة قائمة عىل قواعد  إن التمك�ي
اتخاذ مبادرات جريئة، ح�ت  النسائية بشكل شامل ع�ب  المسألة  إدماج  نصاف، وتجعل من  العدالة واالإ
تمكن هذه الفئة العريضة من المجتمع من التمثيل الحقيقي الذي يوازيه قوتها الديموجرافية واالجتماعية 
واالقتصادية، االأمر الذي يتطلب إرساء قنوات وآليات مؤسساتية وتداب�ي قانونية لمواجهة الحيف الذي 

طالها.

اتيجية  االأحزاب واس�ت ف  ب�ي كة  المش�ت النسائية  والتجمعات  الشبكات  بدون شك عىل دعم  العمل  ويجب 
ي أجندة 

عملها مع جمعيات الحركة النسائية، وذلك لبناء الزخم الرامي إىل مواصلة طرح قضايا المساواة �ف
لمان.  االأحزاب السياسية وأجندة الحكومة وال�ب

ي 
يعية لعام 2016، وال�ت ي أفرزتها االنتخابات الت�ش

كيبته ال�ت ي ب�ت لمان المغر�ب فالرهانات المطروحة عىل ال�ب
ي اتجاه 

ف �ف لم تتعد نسبة تمثيلية النساء 21 % من مجموع ممثىلي االأمة، هي مراجعة جزء كب�ي من القوان�ي
ي سبقنهن وتحقيق المزيد من 

لمانيات مطالبات بمواصلة عمل المناضالت اللوا�ت تحقيق مبدأ المساواة، وال�ب
، وبحث  ي ي ورش تقييم النظام االنتخا�ب

يعية. عن طريق البدء �ف المكتسبات من داخل وع�ب المؤسسة الت�ش
يعية  ي إطار االستعداد لمعركة االنتخابات البلدية والت�ش

صيغ تداب�ي جديدة لتعزيز المشاركة النسائية �ف
المنظمة من  الجهوية  الندوة  ي عمل عىل احتضان  المغر�ب النواب  بأن مجلس  المقبلة عام 2021. علماً 
ي السياسة، كيف نتقدم نحو المساواة” يوم 5 

لمانية لمجلس أوروبا حول “النساء �ف طرف الجمعية ال�ب
ي بلدان 

لمانات والسياقات المجتمعية �ف ي ال�ب
يوليو 2018. كما نظم ندوة إقليمية حول “تمثيلية النساء �ف

//ديسم�ب 2017. ق االأوسط” أيام 21-22 دجن�ب شمال أفريقيا وال�ش

ي لفائدة النساء هو التعب�ي االأمثل عن مبادئ العدالة، والتجسيد الحقيقي  يجا�ب ف االإ ومن هنا فإن التمي�ي
لحقوق النساء كحقوق شاملة وغ�ي قابلة للتجزئة.

ف يمتلكون الفهم الحقيقي للمسألة النسائية، والجرأة  ف سياسي�ي ف السياسي للنساء يتطلب فاعل�ي إن التمك�ي
ي المسار التطوري الذي 

ف التعاطي التقليدي مع هذه المسألة وإدراجها �ف والقدرة عىل إحداث الفارق ب�ي
ي تفاعل مع المقتضيات الدستورية لعام 2011.

تعرفه المنظومة الحقوقية الدولية �ف
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ف السياسي واالقتصادي واالجتماعي للنساء عىل جدول أعمال الهيئات الدستورية  وضع المغرب ملف التمك�ي

ي هذا المجال. لكن مهما كانت جودة النصوص 
يعية �ف الوطنية، وتم إقرار العديد من النصوص الت�ش

، فإن المقاربة القانونية وحدها غ�ي قادرة عىل إدخال التحوالت المنشودة، واالرتقاء بالمسألة  والتداب�ي
ف السياسي للنساء  ي ترتهن بتحاليل محدودة االأفق، حيث يتحول التمك�ي

النسائية من المقاربة الضيقة ال�ت
إىل أرقام وإحصائيات ال تمكن من تحقيق االنتقال المجتمعي.

ي السودان فكان الوضع أك�ش تقييداً للنساء. حيث تقلصت حقوق النساء وحرياتهن بشدة منذ بداية 
أما �ف

.. حيث تم تقييد الحياة السياسية  ي 1989 بقيادة الرئيس السابق عمر البش�ي
سالمي �ف الحكم العسكري االإ

.. ووقف البش�ي العمل بالدستور فور سيطرته عىل السلطة، وحظر جميع االأحزاب السياسية،  إىل حد كب�ي
والمنظمات والنقابات واالتحادات المهنية التابعة لها. وكانت أجندة الدولة فيما يخص النساء مستوحاة 
ي اختيار ملبسهن بسبب قرار صدر عام 

سالمية. حيث لم تتمكن النساء من التحكم �ف من مبادئ الثورة االإ
1991 يج�ب كل النساء السودانيات عىل ارتداء عباءات سوداء طويلة تصل إىل كعوبهن، وحجاب أسود 
ف عىل الفور بالجلد.57 وبالرغم من أن هذا القمع  يغطي رؤوسهن ووجوههن، ومن يخالفن القرار يعاق�ب
ي المجال العام ظلت مقيدة بشدة 

النساء وتواجدهن �ف إاّل أن حرية  ة،  الشديد توقف تطبيقه بعد ف�ت
بسبب قانون النظام العام.

ي تتحدى الدولة 
ي ظل هذه الظروف القمعية، من المذهل وجود العديد من المجموعات النسائية ال�ت

و�ف
ف والسياسيات بالمنفى، أن تكاثرت  سالمي. وقد نتج عن إلقاء العديد من السياسي�ي والحكم العسكري االإ
الية والعلمانية. مثل قوات التحالف السودانية، وهو تشكيل سياسي  الجبهات واالأحزاب اليسارية واللي�ب
ندى مصطفى عىلي  النسائية، مثل  القيادات  التسعينيات، ونشأ من خالله عدد من  ي 

�ف تأسس  ديناميكي 
الناشطة واالأكاديمية. 

ف  ب�ي المساواة  يخص  فيما  السودان  ي 
�ف انفتاحاً  االأك�ش  الحزب  هو  الشيوعي  الحزب  بأن  القول  ويمكننا 

ف أعضائه منذ الخمسينيات، وتولت امرأتان  . حيث تم تطبيق معاي�ي للمساواة داخل الحزب ب�ي ف الجنس�ي
قيادة الحزب من خالل لجنته المركزية، وهما فاطمة أحمد إبراهيم وسعاد إبراهيم أحمد. ولكن أعداد 

ي تولت مناصب قيادية خالل تاريخ الحزب أقل مما ينبغي أن تكون عليه.
النساء ال�ت

ثانياً: غرب آسيا

ف  السياسية ب�ي التوافقية  ي عىل 
اللبنا�ف النظام  لبنان بظروف خاصة نظراً لقيام  ي 

المناخ السياسي �ف ف  يتم�ي
ي الحياة السياسية اللبنانية بحسب 

ف بها. ولكل طائفة دور ومكان �ف ة المع�ت ي ع�ش
الطوائف الدينية الثما�ف

. ي
ي اللبنا�ف

الميثاق الوط�ف

57( Sudanese Democratic Gazette no. 19, December 1991, P.8
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ي لبنان حواىلي 90 حزباً سياسياً، ينتمي أغلبها للطوائف. وهذا العدد الكب�ي عادًة ما أفرز تحالفات 
ويوجد �ف

االأهلية  الحرب  ي 
�ف مبكراً  التحالفات  هذه  ظهرت  المعقد.  السياسي  المشهد  لتصدر  معاً  تسعى  حزبية 

؛ االأول هو الحركة الوطنية اللبنانية بزعامة كمال جنبالط -والحقاً  ف ف انقسمت الدولة إىل ائتالف�ي اللبنانية ح�ي
ي تحالف الجبهة 

، وكان تحالفاً وطنياً يسارياً، وكان الثا�ف اكي ابنه وليد جنبالط- زعيم الحزب التقدمي االش�ت
 ، ي

ي منتصف العقد الما�ف
اللبنانية، وهو تحالف محافظ بقيادة حزب الكتائب اللبنانية. أما بعد الحرب و�ف

ي االأسبق رفيق الحريري؛ االأول هو تحالف 8 آذار 
ظهر تحالفان جديدان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبنا�ف

ي دفاعها عن لبنان” ويضم حزب 
الذي تشكل إثر مظاهرة لشكر سوريا “عىل ما قدمته للمقاومة اللبنانية �ف

ي الحر وأحزاباً أخرى. تمثل أحزاب حلف 8 آذار طوائفاً مسيحية ومسلمة 
هللا وحركة أمل والتيار الوط�ف

ي هو حلف 14 آذار، وتشكل إثر مظاهرة 
ة. التحالف الثا�ف شيعية ودرزية وبعض االأحزاب السنية الصغ�ي

ي لبنان. ويضم التحالف أحزاب تيار المستقبل 
أخرى رداً عىل مظاهرة 8 آذار ومعادياً للوجود السوري �ف

التحالف،  ف لهذا  ي مقدمة المؤسس�ي
اكي �ف التقدمي االش�ت الكتائب. وكان الحزب  اللبنانية وحزب  والقوات 

إاّل أنه انسحب منه وأعلن حياده السياسي بعد أحداث 7 أيار/مايو 2008 الدامية، وانتهاء انتخابات عام 
2009. ويمثل هذا التحالف قوى مسيحية وسنية ودرزية.

وعادًة ما تقوم التحالفات بشكل مؤقت من أجل خوض االنتخابات بالتفاوض مع قادة الطوائف الدينية.

مازالت تلك التوافقية الطائفية تؤثر بشكل بالغ عىل المشاركة السياسية للنساء. فتوزيع مقاعد مجلس 
، بمع�ف أن المرشحون والنواب يرثون المناصب الحزبية  النواب عادًة ما يقوم عىل توريث النشاط السياسي
ي قدمتها النساء اللبنانيات خصوصاً طوال 

السياسية والنيابية عن آبائهم. وعىل الرغم من التضحيات ال�ت
، فقد حصل الرجال المتناحرون أثناء الحرب عىل  ي وجه االحتالل االإ�ائيىلي

ة الحرب االأهلية وكذلك �ف ف�ت
المناصب السياسية ويورثونها حالياً الأبنائهم أو أقاربهم إن لم يكن لهم أبناء، وهكذا ُهمشت النساء من 

القيادة الحزبية.

ي 
�ف ودمجهم  النساء  وتأهيل  تدريب  ي 

�ف حقيقياً  مجهوداً  السياسية  االأحزاب  تبذل  لم  أخرى،  ناحية  من 
ي 

العملية السياسية، بل اقترصت عىل تأسيس كيانات ولجان للمرأة، ركزت تلك اللجان وحرصت نفسها �ف
58. ي

مطالب الحزب نفسه وسياساته، وبذلك لم تستطع وضع برامج وخطط نسوية عىل المستوى الوط�ف

ف النساء  أما بالنسبة إىل الوثائق السياسية الحاكمة لالأحزاب، فبعضها تضمن مواداً خاصة بالمساواة ب�ي
والرجال، غ�ي أنها تُعد مجرد واجهة. فمثالً الوثيقة الحاكمة لحزب القوات اللبنانية ينص عىل المساواة 
 . ي

ي صنع القرار الوط�ف
ف الرجل والمرأة، وتفعيل المشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للنساء، و�ف ب�ي

ف ح�ت يتم تحقيق تلك المساواة.59  يعات والقوان�ي ويتعهد الحزب بالعمل عىل إلغاء وتعديل وتطوير الت�ش
يدا  واحدة هي س�ت امرأة  منهم  أعضاء   7 من  للحزب  التنفيذية  الهيئة  تتألف  الواقع  أرض  أنه عىل  غ�ي 

جعجع زوجة رئيس الحزب سم�ي جعجع.

https://www.rdflwomen.org/> )2014( حزاب والنقابات �في لبنان” التجمع النسا�أي الديمقراطي اللبنا�في
أ

58( سعدي علوه وغسان صلي�بي “احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النساء �في اال
<wp-content/uploads/2014/10/final-book.pdf

<https://www.lstatic.org/PDF/choraa.pdf > 59( شرعة حزب القوات اللبنانية
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اكي فغالباً ما يتحدث عن المشاركة السياسية للنساء، رغم عدم ترشيحه أية امرأة ضمن  أما الحزب التقدمي االش�ت
، وأنه  ي لوائحه االنتخابية ح�ت االآن. وقد علل رئيس الحزب وليد جنبالط بأن السبب وراء ذلك هو القانون االنتخا�ب

حزاب السياسية عىل مختلف أيديولوجياتها.
أ

ال يملك حرية الحركة بهذه القضية.60 وهكذا الحال مع جميع اال

ي أن تدفع نحو تعديل قانون االنتخابات وتفعيل نظام “الكوتا” 
حاولت النساء مراراً من خالل المجتمع المد�ف

ف لتعديل القانون، غ�ي أن االأحزاب  ف وبرلماني�ي ي حشدت سياسي�ي
”، وال�ت ي مثل “الحملة المدنية لالإصالح االنتخا�ب

ي تعديل يضمن لها نتائج 
وع التعديل. فكل حزب وكتلة سياسية ترغب فقط �ف ي وجه م�ش

السياسية ذاتها وقفت �ف
ي المشاركة السياسية وس�ي العملية الديمقراطية بشكل تنافسي حقيقي.61

انتخابية أفضل، وليس المساواة �ف

واالستعمار.  االحتالل  ضد  ي 
الوط�ف بالنضال  ي 

الفلسطي�ف التاريخ  ي 
�ف السياسية  المشاركة  ارتبطت  ف  فلسط�ي ي 

�ف
الرجولية  المشاركة  بمناصب تدعم  ارتبطت  ثورية عدة،  الفلسطينية مناصب  الثورة  تاريخ  ي 

�ف النساء  وتقلدت 
ي مع بعض االستثناءات. ولم يرتبط النضال النسوي بالمطالب ضمن عالقات القوة والنوع 

ي النضال الوط�ف
�ف

ي االأحزاب والحركة 
ي المشاركة. وبناًء عليه كانت المشاركة �ف

االجتماعي، وإنما كانت ثورية النساء هي االأساس �ف
ي سياق االأدوار والمهام 

الوطنية الفلسطينية عموماً، ضمن ثقافة المتاح والتأقلم معه ضمن الثقافة السائدة �ف
ال�تي من الممكن أن تقوم بها النساء.62

تأخ�ي  ي 
�ف الوطنية  االأولويات  مت  تحكَّ االحتالل  تحت  النساء  وحالة  خصوصية  وضمن  التاريخي،  السياق  ي 

و�ف
ي 

ي مراكز القرار، ونشأ مفهوم التغليب والتأجيل؛ تغليب النضال الوط�ف
ي المشاركة �ف

االجندة النسوية الحقوقية �ف
والتنظيمات  الحركات  تخل  لم  التحرير.  بعد  لما  والمطلبية  االجتماعية  القضايا  وتأجيل  فلسطينية  كأولوية 
السياسية منذ نشأتها من النساء، فتشكل االتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 1961، وكان يعمل عىل تعزيز 
لت النساء  ي أهَّ

ي شكلت بشكل أو بآخر الدفيئة ال�ت
ي العمل الوط�ف

. لكن المشاركة �ف ي
ي التحرر الوط�ف

دور النساء �ف
ي تحت اسم 

الفلسطينيات ومكنتهن من المطالبة بحقوقهن االجتماعية فيما بعد، لدى تشكيل كيان فلسطي�ف
السلطة الفلسطينية ضمن اتفاق “أوسلو”، بما يمنحه الكيان من تشكيل إدارة حياة المجتمع واستحقاقاتها من 

يعات.  ف والت�ش يعية وقضائية، كيان منقوص السيادة لكن لديه صالحيات إصدار القوان�ي بُ�ف تنفيذية وت�ش

، إىل بدء مرحلة جديدة تُركز عىل استكمال مهمة  ي
، وانتقال العمل من ال�ي اىل العل�ف وأدى نشوء نظام سياسي

ف عىل بناء المؤسسات والوزارات الرسمية بتخصصاتها المتعددة.  ك�ي تطبيق االتفاقات ع�ب التفاوض إىل جانب ال�ت
واالتحادات  والشعبية  النقابية  والتشكيالت  ي  الحز�ب وللعمل  الحكومية  للوظائف  أك�ب  قيمة  المرحلة  وأعطت 
كما طفت  النساء،  ومنها  المختلفة  االجتماعية  للفئات  المختلفة  المصالح  ز  ت�ب وبدأت  والجمعيات.  والمراكز 
ي جميع الميادين؛ االقتصادية والسياسية 

ية تجاه مشاركة النساء العامة �ف ف عىل السطح الثقافة الذكورية التمي�ي
ف  ح عوامل هذا التمي�ي ي الحقوق والواجبات. ويمكن �ش

ف �ف سيخ التمي�ي والثقافية واالجتماعية، واستخدم القانون ل�ت
: فيما يىلي

<https://tinyurl.com/y37lpldn > )2018 60(إدمون خوري وج�في عليان “جنبالط يدعم مشاركة المرأة سياسياً وال يرشح سيدات من أعضاء حزبه” موقع مهارات )12 يونيو
وت )17 أكتوبر 2013(  يش بُل ب�ي 61( دورين خوري “المشاركة السياسية للمرأة �في لبنان” هي�ف

<https://lb.boell.org/ar/2013/10/17/lmshrk-lsysy-llmr-fy-lbnn
62( “المشاركة العامة للنساء الفلسطينيات” ورقة مقدمة من عضوة الملتقى السيدة ريما نزال.
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ي عىل قضايا النساء:
تغليب قضايا التحرر الوط�ف

ة. وقد عللت االأحزاب ذلك بأولوية التحرر  ف النساء والرجال كب�ي ي المشاركة السياسية ب�ي
ظلت الفجوة �ف

من االحتالل. غ�ي أن الواقع أثبت أن قضايا النساء ليست عىل أولوية أجندات االأحزاب. ليس فقط بسبب 
االحتالل، لكن نظراً للهيمنة الذكورية والنظر بدونية إىل مسألة المشاركة السياسية للمرأة، واعتبارها قضية 
الرجال، وربما  النساء ضد االحتالل شأنهم شأن  الرغم من نضال  المرحلة. ذلك عىل  ثانوية ال تناسب 
النساء  االحتالل ضد  ينتهجها  الذي  النوع  عىل  القائم  والعنف  القمعية  الممارسات  بسبب  منهم  أك�ش 

الفلسطينيات تحديداً.

ف الخاص والعام: ي المجال�ي
ديناميكيات القوى �ف

ي -مثل بقية شعوب المنطقة- عدة عوامل اجتماعية وثقافية تخلق أدواراً تقليدية 
يحكم المجتمع الفلسطي�ف

ي المجتمع. وغالباً ما يتم حرص النساء داخل المجال الخاص 
هرمية وأبوية محددة الأدوار النساء والرجال �ف

لية، بينما يغلب عىل المجال العام الطابع الذكوري، وتكون المساحات  ف المرتبط بالعائلة والرعاية الم�ف
المتاحة للنساء به ضيقة للغاية.

: ي تناسب أجندات التمويل الدولي
ف انتباه الأحزاب السياسية للقضايا ال�ت ترك�ي

ي ظل حالة الحصار 
ي جزء كب�ي من اقتصادها عىل المساعدات الدولية والتمويل الدوىلي �ف

تعتمد الدولة �ف
وآليات  اطات  اش�ت المانحة  الدولية  المؤسسات  االآن لم تضع  االحتالل. وح�ت  يفرضها  ي 

ال�ت االقتصادي 
ي الحياة السياسية. 

تضمن مشاركة النساء الفعالة �ف

ف الرجال والنساء: بقاء عىل اختالل توازن القوى ب�ي ي الإ
الرغبة �ف

ي توازن القوى، وبذلك يستأثر الرجال 
ف الرجال والنساء المذكورة سلفاً خلل �ف ينتج عن ديناميكيات القوى ب�ي

بالسلطة السياسية عىل حساب النساء. فنجد تمسك الرجال بالسلطة من خالل حرمان النساء من تقلد 
المناصب القيادية داخل االأحزاب السياسية.

السياسية. فنددت  باالأحزاب  النسائية  المشاركة  لتعزيز  الفلسطينية  النسوية  الحركة  المقابل ناضلت  ي 
�ف

سالم السياسي والتيار المحافظ،  بمواقف االأحزاب من مشاركة النساء، ومن تواطؤ االأحزاب مع قوى االإ
خصوصاً فيما يتعلق بمسألة حقوق النساء بدعوى منع التشتت. أظهرت نتائج تلك المواءمات السياسية 
سلطة  عن  بعيداً  النسوية  والمنظمات  االأهىلي  العمل  ي 

�ف المتمثل  النسوي  التنظيم  من  جديدة  أشكاالً 
بإقرار  النساء  طالبت  أوسلو،  اتفاقية  بعد  من  يعاتها  وت�ش الدولة  مؤسسات  بناء  مرحلة  ي 

و�ف االأحزاب. 
ي المجلس 

يعي واالنتخابات المحلية. ونتج عن هذا إقرار »كوتا« نسائية �ف ي المجلس الت�ش
نظام “الكوتا” �ف

الفلسطينية وعىل  السلطة  النسوي عىل  الضغط  يتوقف  بالمائة. ولم  بنسبة 20  ي 
الفلسطي�ف يعي  الت�ش

ي االأجور والعمل، وكذلك حول القضاء 
االأحزاب، فتم فتح نقاشات سياسية ومجتمعية حول المساواة �ف

ف ضد المرأة  عىل العنف القائم عىل النوع. ثم جاء التصديق عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
“السيداو” عام 2014 كأحد إنجازات الحركة النسوية الفلسطينية.
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ي بعض االأحزاب. فحددت حركة فتح نسبة 20 % كنسبة 
ي تعزيز عضوية النساء �ف

وقد ساعد ذلك الحراك �ف
تمثيلية للنساء، ويوجد قرار اتخذته مؤخراً قيادة حركة فتح بتخصيص »كوتا« بواقع 30 % ولم يطبق 
ي الجبهة 

ي المجلس الثوري 9 %. أما �ف
بعد. غ�ي أن نسبة العضوات النساء حالياً باللجنة المركزية 5 % و�ف

ي الهيئات القيادية، و 20 % من إجماىلي 
، فتشكل عضوية النساء حواىلي 15 % �ف ف الشعبية لتحرير فلسط�ي

ي 
، فتشكل عضوية النساء حواىلي 25 % �ف ف ي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسط�ي

العضوية الحزبية. أما �ف
ي حزب الشعب 

الهيئات القيادية، و 20 % من إجماىلي العضوية الحزبية. ووصلت نسبة تمثيل النساء �ف
ي داخل حزب االتحاد 

ي حزب فلسطي�ف
ي إىل حواىلي 25 %. بينما تعد أك�ب نسبة تمثيل للنساء �ف

الفلسطي�ف
ة كمال لمدة ثمانية  ي “فدا” بواقع ما يقرب من 40 %. وترأست الحزب السيدة زه�ي

الديمقراطي الفلسطي�ف
ي تعد أول امرأة تقود حزب 

ي أيلول 2019، ال�ت
ي المؤتمر العام للحزب المنعقد �ف

ف تنحيها �ف أعوام لح�ي
ي أيضاً منصب نائبة االأمانة العامة للحزب.

غو�ش . وتشغل السيدة سهام ال�ب ف ي فلسط�ي
سياسي �ف

ف عاماً. يمكن القول إنه خالل كل هذه  ، فقد عا�ف البلد من غياب الحياة الحزبية لثالث�ي ي
وعن الوضع االأرد�ف

السلطة  التواصل مع  ي 
و�ف المجتمع،  ي 

�ف السياسية  االأحزاب  االأردنية دور  والعشائر  القبائل  لعبت  ة  الف�ت
ي عىل الثقافة المجتمعية االأردنية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية  الحاكمة. وكان لذلك الدور تأث�ي سل�ب
عموماً ومشاركة النساء بصفة خاصة. وعند عودة االأحزاب عام 1989، كانت آثار المرحلة السابقة واضحة 
من  النساء  إقصاء  ي 

�ف متجسداً  كان  بالعشائر  الخاصة  االأبوية  والتقاليد  بالعادات  فالتأثر  االأحزاب.  عىل 
بالرجال فقط.  العام بشكل واسع كمساحة خاصة  السياسي والمجال  للعمل  السياسية، والنظر  الحياة 
ي همشت مشاركة 

وال�ت سالمية،  االإ المحافظة  االأحزاب  هي  تنظيماً  واالأفضل  اً  تأث�ي االأقوى  االأحزاب  كانت 
، بل  ي العمل السياسي

ي إدماج النساء �ف
النساء. غ�ي أنها مؤخراً أبدت اهتماماً بالنساء ليس لرغبة صادقة �ف

لمانية من خالل المقاعد المخصصة للنساء بنظام الـ”كوتا”. للحصول عىل عدد أك�ب من المقاعد ال�ب

وتضم اللوائح الداخلية لالأحزاب االأردنية مواداً وفقرات تنص عىل المساواة بشكل عام، دون إشارة للنساء 
بالنساء،  اهتماماً  أبدت  ي 

ال�ت االأحزاب  إىل  بالنسبة  النساء. ح�ت  تعزيز مشاركة  الآليات  بنود  أو تخصيص 
ي هذه 

ي أطر التقاليد والعادات االجتماعية المحافظة. وتأ�ت
فغالباً ما تكون رؤيتها عن النساء محدودة و�ف

الحالة من عدم المساواة نتيجة لعدة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية متداخلة فيما بينها ومنها:

التمسك بالتقاليد والمورثات الجتماعية الأبوية:

ي 
. و�ف ي من عادات قبلية تحرص دورها داخل االأ�ة وترفض خروجها للعمل السياسي

مازالت النساء تعا�ف
ي الحركة والمشاركة المجتمعية تكون ضئيلة جداً، وتكاد 

ظل فرض الرجال واليتهم عىل النساء، فحريتهن �ف
ة  ي االنتخابات النيابية االأخ�ي

ي المناطق خارج المدن. ويدل عىل ذلك قلة نسبة تصويت النساء �ف
تنعدم �ف

عام 2016. 
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رادة السياسية لالأحزاب:  ضعف الإ
أظهـرت بعـض الدراسـات أن العديـد مـن االأحـزاب السياسـية ال تـوىل النسـاء اهتمامـاً كافيـاً مـن ناحيـة جذب
نظـرة هـو  ذلـك  مـن  االأخطـر  االأحـزاب.  لتلـك  القياديـة  المناصـب  ي 

�ف وتمكينهـن  السـياسي  للعمـل  النسـاء 
ف المؤقتـة الهادفـة ى العديـد منهـم أن آليـات التمكـ�ي ي عملهـم، فـ�ي

ف لمشـاركة النسـاء �ف الرجـال السياسـي�ي
ي مراكـز صنـع القـرار منحـة ال تتناسـب مـع مبدأ المسـاواة طبقـاً لمفهومهم.

إىل زيـادة نسـبة مشـاركة النسـاء �ف
لمانيـة، عـىل أسـاس أن نسـبة النسـاء بالمجلس كذلـك يطالـب البعـض بإنهـاء تلـك االآليـات مثـل “الكوتـا” ال�ب
بعـض جهـل  عـن  يعـ�ب  أنـه  إمـا  الـرأي  وهـذا  “الكوتـا”.  السـتمرار  داٍع  فـال  بالفعـل  ارتفعـت  قـد  ي  النيـا�ب

جاع المجلس حكراً لهم. ف بتلك االآليات وكيفية عملها، أو اختالق أعذار الس�ت الحزبي�ي
 فالرأي السابق يتغافل عن الموروثات االجتماعية والثقافية بخصوص المشاركة السياسية للنساء، ومقدار

 الزمن الذي تستغرقه تلك االآليات لتغي�ي النظرة المجتمعية والثقافية للنساء.

غياب زمام المبادرة من الدولة:
ي وضع وتنفيذ ومتابعة خطط ومبادرات لتعزيز مشاركة النساء بالمجال

عىل الدولة أن تكون مبادرة �ف
ي تقيد النساء وتضع عليهن

يعات ال�ت ف والت�ش العام. غ�ي أن الواقع عكس ذلك، بدًءا من القوان�ي
ي المراكز القيادية بالسلطة التنفيذية

ي نسبة النساء �ف
قيوداً سياسية ومجتمعية واقتصادية، مروراً بتد�ف

والهيئات الحكومية والقضائية. 

وعن نسب المشاركة الحالية باالأحزاب االأردنية، فمن الصعب الوصول إىل أرقام ومعلومات دقيقة، نظراً إىل 
ي صفوف االأحزاب طبقاً لدراسة أجريت عىل 

غياب الشفافية من قبل االأحزاب. يوضح الشكل 7 نسبة النساء �ف
43 حزباً سياسياً.63

http://www.alqudscenter.org//uploads/publications/> )2017 اير ردن: دراسة تاريخية تحليلية” مركز القدس للدراسات السياسية )ف�ب
أ

63(حلمي ساري وآخرون “ تطور الحياة الحزبية �في اال
<pdf/ar/2326_20180724082623-1.pdf
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وطبقاً للدراسة، فقد رصح 12 حزباً بأن لديهم مكتب أو منظمة أو قطاع خاص بالنساء. ورصحت 6 أحزاب 
نشاء مثل تلك الكيانات. بينما ادعى 23 حزباً أنه ال يرى حاجة لذلك. وبالنسبة إىل تطبيق  أخرى عن نيتها الإ
ف النساء من الوصول للمناصب  نظام “الكوتا” داخل االأحزاب، فرصح 22 حزباً بأنهم يعتمدون”الكوتا” لتمك�ي

القيادية، بينما نفى 21 آخرون وجود مثل هذا النظام داخل أحزابهم.

لبنان.  الطائفية شأنها شأن  السياسية يشوبها  فالحياة  التعقيد.  ببعض  العراق  ي 
�ف السياسي  المجال  يتسم 

ورئيس  كردي،  الجمهورية  رئيس  يكون  فمثالً  قومي.  طائفي  توزيع  عىل  بناًء  السياسية  المناصب  وتقسم 
ي 

. باالإضافة إىل ذلك فمجلس النواب العرا�ت ي
مجلس الوزراء مسلم شيعي، ورئيس مجلس النواب مسلم س�ف

يضم 9 مقاعد “كوتا” الأقليات عرقية. وعادًة ما تنشأ تحالفات حزبية من نفس الطائفة، غ�ي أنها تحالفات 
اً ما تتفكك تلك التحالفات حول تقاسم المناصب.  هشة ويكون هدفها الفوز بأك�ب عدد من المقاعد، وكث�ي
وتعد أزمة االأحزاب العراقية الحقيقية هي عجزها عن القيام بأحد أهم وظائفها وهي تكوين كوادر وقيادات 
سياسية، بل تعمل دوماً عىل إعادة توزيع مناصبها القيادية عىل نفس االأشخاص، ح�ت إذا كانت تلك القيادات 
السياسية،  الهشاشة  الدرجة من  الحزبية بنفس  شيحات  ال�ت أثبتت عدم كفاءتها من قبل. وتتم عملية  قد 
ف والمواطنات  ي تستطيع دائما خدمة المواطن�ي

فنجد أن أغلب االأحزاب السياسية تضع كوادرها الحزبية ال ال�ت
والتأث�ي عىل السياسات، بل العتبارات أخرى. منها حضور وكاريزما المرشح وشبكة معارفه. ويصوت الناخبون/
. ووسط كل هذا، عادًة ما  ي نامج االنتخا�ب ي المعاي�ي االأخرى مثل ال�ب

ات بناًء عىل االنتماء الطائفي أوالً، ثم تأ�ت
يتناس السياسيون النساء.

ي االنتخابات. 
ف النساء سياسياً للدفع بهن ككوادر حزبية �ف ال تقدم أغلب االأحزاب السياسية برامج لجذب وتمك�ي

ي تصدر عن 
ال�ت بالنساء  الخاصة  ف  والقوان�ي يعات  الت�ش العضوات، وعىل  كفاءة  تأث�ي عىل  التجاهل  ولذلك 

المجلس. فاالأحزاب السياسية عادًة ما تبدو منشغلة بقضايا أخرى عىل حساب برامج تعزيز المشاركة السياسية 
ي مجلس النواب السابق أنه لوال نظام “الكوتا” النسائية بالمجلس الذي يفرض 

للنساء. وقد أعربت عضوات �ف
نسبة ال تقل عن %25 للنساء، لما احتلت النساء هذا العدد من المقاعد. ومن جانبهم أعرب العديد من 
ي الدولة.64 تلك 

ف الرجال تخوفهم وعدم رضائهم عن وصول النساء لمناصب قيادية �ف ف العراقي�ي المواطن�ي
ف والعراقيات. ي رؤية وآمال العراقي�ي

ي مصداقية االأحزاب السياسية، و�ف
اً �ف العوامل أثرت كث�ي

ي واليمن ثالثاً: منطقة الخليج العر�ب

مارات العربية المتحدة، وقطر،  تخلو المنطقة من االأحزاب السياسية. فدول المملكة العربية السعودية، واالإ
وسلطنة عمان جميعها تحظر االأحزاب السياسية. أما عن البحرين، فيرصح بتأسيس الجمعيات السياسية، 
ي الكويت، لم ينص الدستور عىل حرية تأسيس االأحزاب 

ي توصيفها تقوم بعمل االأحزاب السياسية. و�ف
وهي �ف

ي مدلولها 
ي تشمل �ف

ي المادة 43 عىل حرية تكوين الجمعيات وال�ت
السياسية، لكنه لم يحظرها أيضاً، فقد نص �ف

ع بحظر أو  مر للم�ش
أ

ية للدستور.65 وبالتاىلي ترك الدستور اال العام االأحزاب السياسية بحسب المذكرة التفس�ي
السماح بالجمعيات السياسية. وتوجد حالياً تكتالت وتجمعات سياسية.

 <https://tinyurl.com/y59xov4x> )2018 64(“ إتاحة فرص جديدة للمرأة �في العراق” المعهد الديمقراطي الوط�في )ديسم�ب
<http://www.kt.com.kw/ba/tafseriah.htm> ية لدستور الكويت 65( المذكرة التفس�ي
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وبالنظر إىل خريطة الجمعيات السياسية البحرينية، نجد أن غالبيتها ذات مرجعية إسالمية تهمش دور 
المنتخبة وال  للمجالس  امرأة  أية  يرشح  لم  الجمعيات  فالعديد من هذه  السياسية.  العملية  ي 

�ف النساء 
شح.66 أما عن  يسعى لذلك. وينفي بعضها تهم إقصاء النساء بدعوى أن العضوات ببساطة ال ترغب بال�ت
سالمية، وهي جمعية سياسية معارضة  ي االإ

، فهي جمعية الوفاق الوط�ف ي العضوية والتأث�ي
الجمعية االأك�ب �ف

ى أعضاؤها أن ترشيح  ، ف�ي ي
لمان البحري�ف ي ال�ب

ذات مرجعية شيعية، وكانت صاحبة أك�ب عدد من المقاعد �ف
النساء من قبل الجمعية قد يؤدي إىل خسارتهم مقاعد برلمانية.67 بذلك تعت�ب تلك الجمعيات النساء 
أصواتاً انتخابية فقط دون وضع أية آليات لتعزيز مشاركتهن داخل الجمعيات، أو تثقيفهن سياسياً لخلق 
ي عدم االستقرار السياسي بالبحرين 

ي االنتخابات. يأ�ت
جيل من الكوادر النسائية القادرة عىل المنافسة �ف

الدولة  شنت  الماضية،  القليلة  االأعوام  ففي  السياسية.  بالجمعيات  النساء  مشاركة  ي 
لتد�ف آخر  كعامل 

هجوماً حاداً عىل قوى المعارضة، تضمن حبس العديد من قادة المعارضة وتم حل بعض الجمعيات 
وتصفية  سالمية  االإ ي 

الوط�ف الوفاق  جمعية  بحل  الدولة  قامت  فمثالً  أخرى.  عىل  والتضييق  السياسية 
ي سياق قمع الحكومة للمعارضة الشيعية واتهامها 

حساباتها عام 2016، وحبس أمينها العام 9 سنوات �ف
“العلمانية”  السياسية  الدولة.68 لم تسلم الجمعيات  يران- لهدم  ي إشارة الإ

بالتخابر مع قوى أجنبية -�ف
ي الديمقراطي “وعد” بحكم 

المعارضة من قرارات الحل، فتم حل ومصادرة أموال جمعية العمل الوط�ف
ي 69.2017

ي �ف
قضا�أ

ي أيديولوجية القوى السياسية، فأغلب التكتالت السياسية إما ذات طابع 
تتشارك الكويت مع البحرين �ف

ي إقصاء النساء. 
ف أيضاً �ف ي الدولت�ي

. تتشارك الكيانات السياسية �ف اىلي ي أو شيعي، وإما طابع لي�ب
إسالمي س�ف

فالغالبية العظمى من تلك التكتالت ال تشمل النساء ضمن قياداتها مع استثناءات قليلة مثل التحالف 
سياسية  كتلة  الديمقراطي  ي 

الوط�ف التحالف  ويعد   . ي
الكوي�ت الديمقراطي  والمن�ب  الديمقراطي،  ي 

الوط�ف
الية وصلت النساء فيه إىل المكتب التنفيذي، وأصبحت جزًءا من المجالس التنفيذية المتعاقبة إىل  لي�ب
ي لعضوية مجلس االأمة 

ي قائمته االنتخابية السيدة الدكتورة أسيل العو�ف
اليوم. وقد ضم التحالف �ف

ف من أصل  ي أمانته العامة حالياً عضوت�ي
ي فيضم �ف

ي عام 2009. أما عن المن�ب الديمقراطي الكوي�ت
الكوي�ت

11 عضواً.70

ي ثورة التغي�ي عام 2011، وشاركن 
.. فكان للنساء دور كب�ي �ف ي اليمن، فالوضع مختلف إىل حد كب�ي

أما �ف
. وفرضن أنفسهن عىل  ي

ي االأحزاب والقوى السياسية باالإضافة إىل منظمات المجتمع المد�ف
بشكل واسع �ف

ي واجهنها من قبل الجماعات المحافظة وبعض القوى الثورية. 
الساحة السياسية رغم المضايقات ال�ت

. ي
ي مؤتمر الحوار الوط�ف

ي لجنة صياغة الدستور الجديد، ومن قبلها �ف
ي أداء النساء العضوات �ف

وظهر ذلك �ف

66( Suad Hamada, ’Politics-Bahrain: More than a Matter of Putting Women in Office’ )Inter Press Service, 18 October 2010( <http://www.ipsnews.net/2010/10/
politics-bahrain-more-than-a-matter-of-putting-women-in-office/> accessed 17 April 2019.
67( ibid.

مم المتحدة تستنكر حل جمعية الوفاق المعارضة �في البحرين” DW عربية )19 يوليو 2016( 
أ

68( “اال
https://p.dw.com/p/1JREg

” �بي �بي سي عر�بي )31 مايو 2017(  69( “حل جمعية وعد البحرينية العلمانية المعارضة بحكم قضا�أي
40104784-http://www.bbc.com/arabic/middleeast

مانة العامة للمن�ب الديمقراطي الكوي�تي 2017-2019 
أ

=70https://alminbarkw.org/?page_id<321( اال
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فاالأحزاب  متواضعة.  القيادية  الهيئات  ي 
�ف وباالأخص  االأحزاب  داخل  النساء  تمثيل  نسب  ظلت  ولكن 

ي مراكز صنع القرار باالأحزاب عىل أنها قضية 
السياسية عىل اختالف توجهاتها تنظر إىل مشاركة النساء �ف

ي اليمن اليوم. والمفارقة أن تلك الحجج 
ي ظل ما يحدث �ف

هامشية، وتوقيتها غ�ي مناسب حالياً خاصة �ف
.. فمثالً يوضح الشكل رقم )15(  ي قدمتها االأحزاب سابقاً قبل الحرب وثورة التغي�ي

مشابهة لالأسباب ال�ت
. وهنا نجد أن جميع االأحزاب وح�ت  ف تواجد النساء بالهيئات القيادية لالأحزاب السياسية قبل الثورة بعام�ي

ي الوصول نحو التمثيل العادل للنساء داخل مراكز صنع القرار.
التقدمي منها لم يتخذ خطوات جادة �ف

ناثالهيئةالحزب النسبةالذكورالإ

ي العام المؤتمر الشع�ب
12.8 % 534اللجنة العامة

9 %89886اللجنة الدائمة

ي
اكي اليم�ف 13 %427المكتب السياسيالحزب الش�ت

4.6 %13270اللجنة المركزية

التنظيم الوحدوي النارصي
6.7 %114الأمانة العامة

9.7 %874اللجنة المركزية
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ي الحصول عىل حقوق عديدة للفئات 
ي سياسات الدول، و�ف

ي المنطقة العربية دوراً فاعالً �ف
لعبت النقابات �ف

المهنية والعمالية من المجتمع.

أولً: شمال أفريقيا

ي 
ة �ف ي دول شمال أفريقيا منذ نشأتها، كما كانت حارصف

ي �ف كانت النقابات جزًءا رئيسياً من الحراك الجماه�ي
ي المراحل االنتقالية بعد الثورات. ففي مرص، كان للنقابات منذ الخمسينيات تأث�ي 

ي و�ف ثورات الربيع العر�ب
، بالرغم من جهود الدولة الحتوائها وتقليص نفوذها. وعندما ظهرت العالمات  قوي عىل المشهد السياسي
ابات  ي صناعة النسيج هن من بدأن سلسلة من االإرصف

االأوىل للثورة عام 2006، كانت النساء العامالت �ف
ي ديسم�ب 2006، 

ي مختلف القطاعات ضد الظلم الذي يواجهه العمال والعامالت. و�ف
ي ألهمت الكث�ي �ف

ال�ت
بالتوقف عن  ى زمالئهن من الرجال  ي المحلة الك�ب

طالبت 3 آالف امرأة من العامالت بالغزل والنسيج �ف
.. الستات اُهم”. ثم  ف اب. وعندها ظهر الهتاف الذي اشتهر الحقاً: “الرجالة ف�ي العمل واالنضمام لالإرصف
ي االنتشار ع�ب مرص، ح�ت اجتاح قطاع الغزل والنسيج، ثم انتقل لقطاعات النقل 

اب �ف بدأ ذلك االإرصف
ي عام 2008، احتلت عامالت مصنع مالبس “المنصورة أسبانيا” لعدة أسابيع، 

والتعليم والتصنيع. و�ف
وذلك لمنع صاحب المصنع من طردهن وبيع أرض المصنع لمطور عقاري، فقمن بتنظيم اعتصام ونمن 
ف والعامالت  اب العامل�ي ي إرصف

ي سبقتها، لعبت ناشطات نساء دوراً قيادياً �ف
ي السنة ال�ت

ف االآالت. و�ف ليالً ب�ي
اب  ي نظمه لجان إرصف

اب وط�ف ائب العقارية الذي أدى إىل رفع أجورهم الأك�ش من 300 % بعد إرصف بالرصف
اب حجر االأساس الأول نقابة عمالية مستقلة  محلية وشبكات نشطاء وناشطات �ية. ووضع هذا االإرصف

ائب العقارية. ف عام؛ هي نقابة موظفي الرصف منذ أك�ش من خمس�ي

النقابية ومجالس  اللجان  النقابيات ما زلن مهمشات إىل حد كب�ي فيما يخص رئاسة  فالنساء  مع ذلك، 
النساء ال يعرفن طبيعة  النساء كذلك، فعدد من  القيادية. وي�ي ذلك عىل لجان  النقابات ومناصبها 
مؤسسة  أعدتها  لدراسة  وطبقاً  اللجان.  تلك  عضوات  بعض  فيها  بما  النقابات،  ي 

�ف النساء  لجان  عمل 
المرأة الجديدة، فإن بعض العضوات بالنقابات قلن إنهن يوفرن للنساء تدريبات عىل الحرف اليدوية 
ومساعدات عينية، مما يش�ي إىل افتقاد هذه الكيانات للوعي بالدور الذي يجب أن تقوم به تلك اللجان.

والكث�ي أيضاً من أعضاء مجالس إدارة النقابات ليس لديهم خطة أو رؤية واضحة للدور المحدد للجان 
ي العمل.71

ي الدفاع عن حق النساء �ف
النساء �ف

، مؤسسة المرأة الجديدة )2014( 71( م�ف عزت، النساء والعمل النقا�بي

ي النقابات
الفصل الثالث: مشاركة النساء �ف

 https://manshurat.org/node<22012/
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قصاء الذي تواجهه  ي مرص، واالإ
شكاليات هي نتيجة هيمنة الرجال عىل النقابات العمالية والمهنية �ف هذه االإ

ي العمل. فقد تم إجبار بعض النساء عىل االنسحاب من انتخابات النقابات 
النساء العامالت من زمالئهم �ف

ي انتخابات إحدى النقابات 
شح �ف بسبب انتقاد وتهديد زمالئهن ومدرائهن لهن؛ حيث ذكرت امرأة كانت تود ال�ت

يعات  لها وأ�تها ويكفي أنها تعمل من االأساس.72 كما أن الت�ش ف ي م�ف
ف �ف ك�ي أن زمالئها قالوا إنها ينبغي عليها ال�ت

ي مرص قد تجاهلت النساء. ففي قانون النقابات االأخ�ي الذي أثار الجدل بعد تمريره 
ي �ف ي تنظم العمل النقا�ب

ال�ت
ي مادة منه 

ي مجالس النقابات، باستثناء جملة واحدة مبهمة �ف
ي 2017، ال يوجد أي ضمانات لتمثيل النساء �ف

�ف
تنص عىل أنه عىل النقابات تشكيل مجالسها مع مراعاة تمثيل النساء والشباب قدر المستطاع.73

ي أمنت مقاعد 
ي تم وضعها بشكل تطوعي من النقابات، ثالث نقابات فقط هي ال�ت

أما بالنسبة لنظام الكوتا ال�ت
ي لوائحها الداخلية. فاللوائح الداخلية لنقابة العلوم الصحية نصت عىل تخصيص نسبة 20 % كحد 

للنساء �ف
ي مجلس النقابة، بينما تم تخصيص 25 % للنساء عىل االأقل من مقاعد مجلس النقابة العامة 

أد�ف للنساء �ف
ي المناصب 

ائب العقارية، وخصصت لوائح اتحاد عمال مرص الديمقراطي نسبة 20 % لتمثيل النساء �ف للرصف
القيادية. ولكن بسبب القانون الجديد، قام االتحاد بتجميد نشاطه.74

، ودعمها للقوى  ي تونس كانت دوماً النقابات العمالية مثالً يحتذى به فيما يتعلق بنفوذها، ووزنها السياسي
و�ف

، حيث يعتقد البعض أنه  ي تونس. ولكن كان لالتحاد العام التونسي للشغل عىل االأخص أثر كب�ي
العاملة �ف

ة فرحات حاشد عام  أثر عىل السياسات التونسية ككل منذ أواخر االأربعينيات. فبعد أن أسسه صاحب البص�ي
ي الضغط عىل المستعمر الفرنسي من 

1946، حاز �يعاً عىل الدعم والتشبيكات الدولية، مما ساعد االتحاد �ف
ف والتونسيات االجتماعية والسياسية وتعزيز مكانة االتحاد كعنرص رئيسي  أجل الحصول عىل حقوق التونسي�ي
طاحة بالنظام  ي انتشار االحتجاجات واالإ

ي تونس �ف
. وقد ساهمت النساء العامالت �ف ي

ي حركة التحرير الوط�ف
�ف

ي تونس.
ي الصفوف االأمامية لعملية التغي�ي الديمقراطي �ف

االستبدادي، وح�ت االآن نجدهن �ف

تقريباً جميع النقابات المهنية العامة لديها لجان للنساء لتسليط الضوء عىل قضايا النساء العامالت. وتجد 
النساء مالذاً داخل هذه اللجان، وسط تنظيمات عادًة ما يهيمن عليها الذكور، لتوف�ي الدعم المتبادل واكتساب 
ي االتحاد العام التونسي للشغل تعد مثاالً عىل 

المهارات القيادية الهامة. واللجنة الوطنية للمرأة العاملة �ف
ف وضعهن االقتصادي  ة للنساء لتحس�ي أهمية هذه اللجان للنساء العامالت. توفر هذه اللجان قروض صغ�ي
لتشجيع  توعوية  تنظم حمالت  كما  كعائل وحيد.  االأ�ة  عليهن  تعتمد  عندما  المادي، خاصًة  واستقاللهن 
النساء عىل زيادة وعيهن بحقوقهن المدنية، وعىل تعزيز مشاركتهن داخل النقابة.  باالإضافة لذلك، تنظم 

لهن ورش تعليمية وتدريبية لتقوية مهارات العمل لديهن.75

72(المرجع السابق، ص 16
، الجريدة الرسمية )50 ب مكرر( 17 ديسم�ب 2017 73(قانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية وحماية التنظيم النقا�بي

هاىلي )16 مايو 2018( 
أ

74( محمد مختار، اتحاد عمال الديمقراطي “المستقل” يجمد عضويته ونشاطه، جريدة اال
http://alahalygate.com/?p<66670=
75( Tula Connell, ’Tunisian Women: Sustaining the Fight for Equal Rights’ )Solidarity Center 2013(
 <https://www.solidaritycenter.org/publication/tunisian-women-sustaining-the-fight-for-equal-rights-2013/> accessed 12 April 2019.
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فيما يخص القيادة النسائية، فإن االتحاد العام التونسي للشغل كان داعماً لقضايا النساء، ونادى بإتاحة 
ي تصعيد نساء لقيادة االتحاد. غ�ي أن بعض 

ي المناصب القيادية. ولكنه لم يظهر الرغبة �ف
فرص للنساء �ف

النساء  العمال وحقوق  لحقوق  النضاىلي  تاريخهن  بفضل  قيادية  مناصب  إىل  الوصول  النساء استطعن 
ي 

ي يوليو الما�ف
ي انتخبت �ف

مثل السيدة أحالم بلحاج الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات وال�ت
لالتحاد  التابعة   ، ف واالستشفائي�ي والصيادلة  االأسنان  وأطباء  لالأطباء  العامة  للنقابة  عام  كاتب  لمنصب 
العام للشغل. كذلك وصلت النساء لقيادة نقابات وتحالفات مهنية أخرى مثل االتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية، الذي كان تحت قيادة وداد بوشماوي لمدة ست سنوات ونصف. وكان 
ي تيس�ي 

، الذي حاز عىل جائزة نوبل عام 2015 لجهوده �ف ي
ي الرباعي الراعي للحوار الوط�ف

كياناً رئيسياً �ف
ة. ي تونس، وإنهاء االستقطاب السياسي خالل تلك الف�ت

ة االنتقالية �ف الف�ت

. ويجادل البعض  ف ف التونسي�ي ، والنقابة الوطنية للصحفي�ي ف  كما تولت النساء رئاسة نقابة القضاة التونسي�ي
، الذي يتطلب وقتاً وتواجداً  ي بأن غياب النساء من قيادة االتحاد العام ترجع أسبابه لطبيعة العمل النقا�ب
قن كل  ي أماكن عامة قد ال تكون مناسبة للنساء مثل المقاهي.76 ويمكن الرد عىل ذلك بأن النساء قد اخ�ت

�ف
ي تحرص 

ي تتسم باالأبوية هي ال�ت
ي الدولة والعالم. والعادات المجتمعية وأدوار الجندرية ال�ت

القطاعات �ف
ها، وال تقبل تجاوز هذه العادات أو االأدوار التقليدية. ي أدوار معينة دون غ�ي

النساء �ف

الجديد  العمل  قانون  عزز  فقد  النساء.  صالح  ي 
�ف العمل  قانون  عىل  التعديالت  جاءت  المغرب،  ي 

و�ف

ف بحق النساء  ف أوضاع حقوق االأمومة، واع�ت ف ضد النساء، وقام بتحس�ي بالمغرب من مبادئ عدم التمي�ي
ي أماكن 

ف ضد النساء �ف ي تكوين النقابات. أعطى القانون حقوقاً متساوية للرجال والنساء وحظر التمي�ي
�ف

ي يتمتع 
العمل. بشكل عام، أعطى القانون حقوقاً خاصة للنساء العامالت، إىل جانب الحقوق العامة ال�ت

ي تكوين النقابات واالنضمام 
ي المغرب الحق �ف

ف والعامالت �ف بها النساء والرجال. ووفقا للقانون، للعامل�ي
للشغل،  ي  المغر�ب االتحاد  كانت  باالإصالحات  المطالبة  ي 

�ف رئيسياً  دوراً  لعبت  ي 
ال�ت النقابات  وأبرز  إليها. 

ف بالمغرب.  والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واالتحاد العام للشاغل�ي

ي أولته المملكة للنساء وحقوقهن 
اً عىل االهتمام ال�ت اً مبا�ش وكان لخروج النساء الكب�ي لسوق العمل تأث�ي

ف  ي تعت�ب انتصاراً للعامالت والعامل�ي
ي مدونة الشغل ال�ت

داخل أماكن العمل. وتُرجم هذا االهتمام مبكراً �ف
المغاربة وللحركة النقابية عموماً.

ي القيادات العليا لها، عىل الرغم من نمو عدد 
ي من نقص الكوادر النسائية �ف

ولكن النقابات ما زالت تعا�ف

النساء العامالت. ولذلك فإن هناك حاجة لوجود آلية وطنية لتفعيل الحقوق القانونية للنساء العامالت.

76( Mohamed-Salah Omri, ’No Ordinary Union: UGTT and the Tunisian Path to Revolution at Transition’ )2015( 1 Workers of the World: International Journal on 
Strikes and Social Conflict 14 <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:52ff950f-b142-49f9-95ad-5e81a4d6ad3b> accessed 12 April 2019.
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ي دول المنطقة. فبالرغم من هجمة 
اتها �ف ي السودان بنفس قوة وتنظيم نظ�ي

وتقف التجمعات المهنية �ف
ي 

ي الظهور �ف
نظام البش�ي السابق عىل كافة أشكال التنظيم، بدأت أشكال جديدة لنقابات غ�ي رسمية �ف

ف  ف لصياغة ميثاق تحالف ب�ي ف السوداني�ي ة. ففي أكتوبر 2016، تم تأسيس تجمع المهني�ي السنوات االأخ�ي
ف  المركزية، وشبكة الصحفي�ي السودان  ي السودان وهم: لجنة أطباء 

المهنية �ف التجمعات  أك�ب  ثالثة من 
ة مجموعة من النقابات واللجان  . وحالياً يوجد خمس ع�ش ف ، والتحالف الديمقراطي للمحام�ي ف السوداني�ي
ف تحت مظلته.  ف المجتمع�ي ي البداية معنياً بحل مشاكل المهني�ي

المهنية تحت مظلة التجمع. كان التجمع �ف
ي طالبت 

ي الثورة السودانية بتنظيم التظاهرات ال�ت
وبحلول أواخر عام 2018، اتخذ التجمع دوراً بارزاً �ف

بتنحي البش�ي عن السلطة. وبالرغم من عدم وجود هيكل تنظيمي للتجمع أو إحصائيات لعدد أعضائه 
ف باسمه، مثل السيدة سارة عبد الجليل،  ي قياداته والمتحدث�ي

وعضواته، فإن هناك العديد من النساء �ف
ي المملكة المتحدة.77 وقد استجابت النساء والرجال معاً إىل دعوة 

رئيسة هيئة نقابة االأطباء السودانية �ف
، وخالل ذلك  ي

ف للتظاهر، وشارك فيها قطاعات متعددة من المجتمع السودا�ف ف السوداني�ي تجمع المهني�ي
ي طليعة االحتجاجات.

ظلت النساء دوماً �ف

ي أطاحت ببوتفليقة شكلت 
ي السودان. فإن ثورة الجزائر ال�ت

ه �ف اً نظ�ي ي الجزائر كث�ي
يشبه الوضع الحاىلي �ف

ي مازالت أقل مما  النقا�ب ي العمل 
النساء �ف ف والسودانيات. غ�ي أن نسبة مشاركة  إلهام للسوداني�ي مصدر 

ي بعضها 
ي جميع القطاعات المهنية والعمالية، وتصل إىل االأغلبية �ف

تستحقه، خاصًة مع تواجد النساء �ف
ي المناصب القيادية 

مثل قطاع التعليم. وعىل مستوى القياديات النقابية، فمازالت نسبة تواجد النساء �ف
ي سوق العمل. ويُرجع البعض أسباب هذا العزوف إىل 

للنقابات ضئيلة، وال تعكس تواجدها الكثيف �ف
الأوقات  ي  النقا�ب العمل  ومزاولة  التواجد  بحرية  النساء  تتمتع  ال  فمثالً  وثقافية،  اجتماعية  عدة معوقات 

متأخرة عادًة ما تكون بعد ساعات الدوام مثل الرجال.78

المرأة  مشاركة  تفعيل  عىل  يع-  والت�ش الخطاب  مستوى  -عىل  التأكيد  من  الرغم  فعىل  ليبيا،  ي 
�ف اً  وأخ�ي

ي 
النسا�أ العنرص  استجابة  جاءت  النقابية،  المجالس  ي 

�ف عليا  مستويات  بتقلدها  واالهتمام  النقابات  ي 
�ف

ي ضعيفة جداً وال يمكن مقارنتها مع  مشاركة الرجال.79 يتضح ذلك من خالل مالحظة واقع  للعمل النقا�ب
المشاركة النقابية للمرأة عىلي مستوى كافة النقابات واالتحادات والروابط المهنية بمدينة بنغازي. 80فالعدد 
ف للنقابات واالتحادات والروابط المهنية عىل مستوى المدينة بلغ عام 2009 ما مجموعه  االإجماىلي للمنتسب�ي

)85458( حيث  تم انتخاب )28( امراة فقط وهي مشاركة ضعيفة جداً 81.

77( ’Spokespersons’ )Sudanese Professional Association( <https://www.sudaneseprofessionals.org/en/spokespersons/> accessed 12 April 2019.
اير  وت )شباط/ف�ب مريكية بب�ي

أ
ف ’الحركة العمالية والنقابية والبحث عن العدالة االجتماعية �في الجزائر’ معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية �في الجامعة اال

ي حس�ي 78( زب�ي
<https://tinyurl.com/y36g38s9> )2017

79( ورقة مقدمة من عضوة الملتقى، السيدة عب�ي أمنينة
80( نظرا لتعذر الحصول عىل االحصائيات عىل مستوى ليبيا ككل، فإننا نأخذ مدينة بنغازي كنموذج للواقع النقا�بي يمكن إسقاطه عىل ليبيا ككل.

مانة شؤون النقابات واالتحادات والروبط المهنية، شعبية بنغازي
أ

81(الدليل النقا�بي ال
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ي المدينة البالغ عددهم )112( منتخباً ال 
يوضح الجدول التاىلي أن من تم اختيارهم للنقابات الحرفية �ف

ي النقابات المهنية، حيث نسبتها إىلي 
يوجد بينهم سيدة واحدة. بينما أك�ش نسبة مشاركة للمرأة لوحظت �ف

ي 
ف بلغت )5 %(، وهي مع ذلك تظل نسبة ضئيلة جداً. كذلك مشاركة المرأة المنتخبة �ف الرجال المنتخب�ي

نتاجية ليست أفضل حاالً من سابقتها، فلقد سجلت نسبة المرأة المنتخبة  المؤتمرات النقابية الخدمية واالإ
. ف 3 % من إجماىلي المنتخب�ي

ف العدداجمالي المنتسب�ي
عدد 

ف المنتخب�ي
عدد 

المنتخبات
نسبة 

المنتخبات

ف للنقابات الحرفية 0 %ل يوجد18248112عدد المنتسب�ي

ف للنقابات المهنية 5 %3291033015عدد المنتسب�ي

ف للمؤتمرات النقابية  عدد المنتسب�ي

نتاجية والخدمية الإ
3337651513% 3

ف للروابط المهنية غ�ي متوفرغ�ي متوفر 93015عدد المنتسب�ي

نتاجية والخدمية عىل مستوى بنغازي82.2010 ي النقابات المهنية والإ
واقع المشاركة النسائية �ف

ي للشعبية )مجلس البلدية( هذا  ف شؤون النقابات واالتحادات والروابط المهنية بالمؤتمر الشع�ب يعزو أم�ي
ي برمته، أو  ي العمل النقا�ب

نخراط �ف ي االإ
ي إىل أسباب تتعلق سواًء بعدم وجود رغبة �ف

الغياب للعنرص النسا�أ
ي قد تفرضها 

امات ال�ت ف ي النقابات االأساسية فقط، وذلك تجنباً لالل�ت
ي قرص مشاركتها �ف

من خالل رغبة المرأة �ف
ي مدينة طرابلس، 

ي اجتماعات النقابة العامة �ف
االنتخابات عليها سيما المتعلقة بالسفر المستمر للمشاركة �ف

مما ال يتماسش مع ظروفها االجتماعية. 83

ف كدراسة حالة، فإننا نسجل أن العام 1974 بداية ولوج المرأة  ي نقابة المحام�ي
لو اخذنا مشاركة المرأة �ف

ف أي بعد حواىلي أك�ش من خمسة  إىل مجالس النقابة عن طريق اختيار سيدة واحدة فقط. ومنذ ذلك الح�ي
ي عضوية مجلس النقابة العامة. ومنذ 

، لم يتم انتخاب سيدة �ف ف عقود من نشأة النقابة العامة للمحام�ي
عام 1976 لم يتم تصعيد أي محامية لعضوية مجلس النقابة العامة، حيث اقترصت مشاركة المحاميات 
. االأمر الذي ال يتوافق مع تاريخ النقابة  ف كما هو واضح من الجدول التاىلي ي النقابات االأساسية للمحام�ي

�ف
ي المجتمع. ولم تنجم االنتخابات المتكررة الأعضاء مجالس النقابة منذ عام 1962 

وال بالدور المنوط بها �ف
ايد  ف سوى عن مشاركة خمس محاميات �ف هذه المجالس، وهي مشاركة باهتة ال تنسجم مع العدد الم�ت
/ات، البالغ عددهم عام  ف %40 من مجموع المحام�ي للنساء �ف المهنة بشكل عام، والذي يقارب حواىلي

2009 وفقاً لسجالت النقابة العامة )7958( محام ومحامية.

مانة شؤون النقابات واالتحادات والروابط المهنية بشعبية بنغازي
أ

82( الدليل النقا�بي ال
ف شؤون االتحادات والنقابات والروابط المهنية بالمؤتمر الشع�بي لشعبية بنغازي

83(أ.مهندس إبراهيم الغماري، أم�ي
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يالمنصباسم المحامية السنةالفرع النقا�ب

1974-1976النقابة العامةعضو مجلس نقابةرجاء منصور

ف مساعدوداد الهمالي 1990بنغازيأم�ي

كسي ف مساعدفريحه ال�ش 1997- 1999بنغازيأم�ي

عصي ف مساعدآمنه ال�ب 1997- 1999طرابلسأم�ي

نبيلة هرهور
ف مساعد 1997- 1999الزاويةأم�ي

ف منذ عام 1974 ح�ت 841999 ي مجالس نقابة المحام�ي
مساهمة النساء �ف

ف مساعد  كأم�ي المرأة  اختيار  النقابة، حيث تم  النساء عام 1997 بقوة إىل مجالس  وبعد غياب، عادت 
ي تلك المشاركة كاستجابة لتعميم مؤتمر الشعب العام )المجلس 

. تأ�ت ف ي ثالث نقابات فرعية للمحام�ي
�ف

ط  ي ك�ش
ي المجالس النقابية بناًء عىل توجيه للعقيد القذا�ف

اك المرأة �ف يعي(، الذي نص عىل أهمية إ�ش الت�ش
الستكمال االنتخابات، االأمر الذي تم تطبيقه عىل نطاق واسع )ثالث نقابات أساسية من خمس اختارت 

.) ف عنرصاً نسائياً كنقيب مساعد عىل مستوى نقابة المحام�ي

ة،  ي تلك الف�ت
ف �ف ف والمهندس�ي الظاهرة ذاتها نالحظها عىل مستوى نقابات مهنية أخرى مثل نقابة المعلم�ي

تفاجأت  ي 
التسعينيات، وال�ت ة  بنغازي خالل ف�ت ي 

�ف ف  المهندس�ي لنقابة  المساعد  ف  االأم�ي لنا  أكدته  مأ  هذا 
تلك  ي 

�ف ف  المهندس�ي نقابة  لمجلس  االنتخاب  وط  ل�ش استكماالً  وذلك  الزمالء،  بعض  قبل  من  شيحها  ب�ت
ة.85 الف�ت

ي بعض النقابات، حيث نجد 12 أميناً 
الجدير بالمالحظة أن هذا التعميم كان سارياً ح�ت عام 2010 �ف

 ، ي ي العمل النقا�ب
نخراط �ف ي االإ

مساعداً من النساء، وإن كنا ال نستبعد أيضاً وجود الرغبة لدى بعض النساء �ف
قبال. ف المساعد قد يف� جزئياً هذا االإ ولكن توقف النساء عند حد منصب االأم�ي

84( عمران بورويس، المحاماة �في ليبيا )1999( بنغازي، ليبيا; أعداد مختلفة من مجلة المحامي.
ف �في بنغازي، 1997.

ف المساعد لنقابة المهندس�ي
م�ي

أ
85( المهندسة هالة عو�في لنقي، اال
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المنصبالنقابة
ف ف مساعد )نقيب مساعد(نقابة المعلم�ي أم�ي

ف مساعد + عضو باالأمانةنقابة المهن الطبية المساعدة أم�ي

عضو باالأمانةنقابة الصيادلة

ف لحساب أنفسهم عضو باالأمانةنقابة المحام�ي

ف مساعد +  3 عضوات باالأمانةنقابة المحاماة الشعبية أم�ي

عضو باالأمانةنقابة التدريس الجامعي

ف ف والمراجع�ي عضو باالأمانةنقابة المحاسب�ي

ف ف الجتماعي�ي عضو باالأمانةنقابة الأخصائي�ي

ف مساعدنقابة طب الأسنان أم�ي

ف مساعدنقابة المهن الهندسية أم�ي

مواقع النساء المنتخبات عىل مستوى مدينة بنغازي بالنقابات المهنية لعام2010

ي ومشاركة النساء فيه، إاّل أن ذلك لم 
ي 2011، وبالرغم من انتشار حمى النشاط المد�ف

بعد تغي�ي النظام �ف
ية الوجود لسيدة فيها ح�ت االآن. االأمر  ف لجنة تسي�ي . فلقد شكلت نقابة المحام�ي ي يمتد اىل العمل النقا�ب
ي نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، حيث لم تصل المشاركة 

ذاته يصدق عىل مشاركة النساء �ف
للمتوخى والمتوقع بعد انتشار حمى تشكيل المنظمات واالنتساب إىل النقابات بعد 2011، حيث يبلغ 
حالياً عدد رئيسات المجالس النقابية للكليات خمس نقيبات فقط. علماً بأن إجماىلي عدد النساء المشاركات 
ي الوقت الذي 

ي عضوية مجالس نقابة أعضاء هيئة التدريس بلغ 16 عضو هيئة تدريس من النساء �ف
�ف

ي جامعة بنغازي86 
تشكل فيه االأستاذات الجامعيات نسبة 43 % من إجماىلي كادر أعضاء هيئة التدريس �ف

ي انتخابات النقابات 
، مقابل 80 عضو من الرجال، وهي نسبة ضعيفة تتساوى بها مع مشاركة النساء �ف

الحرفية واالنتاجية.

86( يبلغ إجماىلي عدد اعضاء هيئة التدريس 2856، منهم 1226 من االناث، و1630 من الذكور، ادارة اعضاء هيئة التدريس، االدارة العامة، جامعة بنغازي.
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أم  كانت  مهنية  النقابة  التعليمي ونوع  بالمستوى  له  النقابات، وال عالقة  أغلب  ذاته عىل  االأمر  ينطبق 
، والذي قد يرجع اىل  ي ي العمل النقا�ب

ي االنخراط �ف
ي ضعيف، ناهيك عن الالمباالة �ف حرفية، فالوعي النقا�ب

، فح�ت  ي
طار القانو�ف عدم القناعة بالتأث�ي أو جدوى دور النقابة أساساً. هذا فضالً عن عدم اتضاح االإ

تاريخه ال زالت النقابات المهنية ينظم أغلبها بالقانون ) 23( لسنة 1998، الذي يظل عاجزاً عن التعب�ي 
، الستمرارية إدراجه للنقابات ضمن مؤسسات الدولة. ي عن المبادئ الدولية المنظمة للعمل النقا�ب

ي المجالس النقابية 
إجماالً، يمكننا أن نعت�ب أن أهم االأسباب الكامنة وراء إحجام المرأة عن المشاركة �ف

 : ي
تتمثل �ف

النساء وإقصاهن بشكل عام عن  النقابية، مما قلل فرص  االأجسام  الديمقراطية والتداول عن  - غياب 
أمام تجديد دمائها ورفدها بطاقات جديدة سواء  ، ووقف عائقاَ  ي النقا�ب العمل  ي 

القيادية �ف المستويات 
نسوية أو شابة.

النقابية، وضعف  المشاركة  المهنية عىل  الحياة  بالمرأة كتأث�ي  المتعلقة  الموضوعية والذاتية  العوامل   -
والعائلية  االجتماعية  )المهام  النقابية  المشاركة  عىل  المجتمع  تأث�ي  كذلك  عام،  بشكل  ي  النقا�ب الوعي 

ي إحجام المرأة عن المشاركة.
وتقسيم االأدوار( كلها ساهمت �ف

عن  بالدفاع  مكانتهن  لتعزيز  النقابات  اىل  باالنضمام  النساء  قبل  من  الحقيقي  االهتمام  توفر  عدم   -
حقوقهن.

لية أهم من هذه المشاركة. ف - حيلولة االأعراف والتقاليد دون مشاركة النساء، عىل اعتبار أن وظيفتها الم�ف
قصائهن عن  ، بل إن هناك محاوالت الإ ي ي سياسة الجتذابهن للعمل النقا�ب

إهمال النقابات للنساء وعدم تب�ف
ي المستويات العليا للنقابة واقتصار وجودهن فقط ضمن القاعدة.

المشاركة �ف

ثانياً: غرب آسيا

 ، ي والسياسي
ي المشهد الحقو�ت

، لعبت الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية دوراً تاريخياً �ف ف بدًءا من فلسط�ي
خص وضع النساء، تراجع 

أ
.87 غ�ي أن وضعها �في الوقت الراهن، وباال ي الرصاع ضد االحتالل االإ�ائيىلي

و�ف
.. ويرجع ذلك إىل عدة عوامل أهمها: بشكل كب�ي

ي المنطقة، وممارسات االحتالل القمعية، مما 
-عدم وصول اتفاقية أوسلو إىل أهدافها المتعلقة بالسالم �ف

أدى إىل حالة من االإحباط طالت النقابات.

النقابات كحصص عىل  النقابات. فمع تقسيم  ي سيطرة االأحزاب السياسية عىل 
ي �ف

الثا�ف - يتمثل العامل 
والتجديد  التطور  طريق  ي 

�ف النقابات  تراجعت  التشتت،  من  نفسها  هي  ي 
تعا�ف ي 

ال�ت السياسية  االأحزاب 
النقابيات، وعىل  النساء  بصفة خاصة عىل  ذلك  أثر  عملها.  إىل  وقراطية  الب�ي وتسللت  لسنوات عديدة، 
ي النقابة، وذلك لقناعتها 

.  حيث تفضل االأحزاب غالباً فوز الرجال لتمثيلها �ف ي ي العمل النقا�ب
مشاركتهن �ف

. فبينما تشكل النساء 60 % من قاعدة نقابة  أ أن تمثيلها من خاللهم أقوى، مما أنتج وضعاً غ�ي متكا�ف
ي القيادة نسبة 20 % من التشكيل.

التمريض، لم يتجاوز نسبة تمثيلهن �ف

87( راجع/راجعي المصدر رقم 62
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التوجه نحو  أن  كما  الذكوري.  الطابع  ي يغلب عىل معظمها 
ال�ت والتقاليد  العادات  النساء من  - معاناة 

ي أدى ليس فقط إىل  النقا�ب سالم السياسي من ناحية أخرى، وتسييس العمل  العشائرية من ناحية، واالإ
، إنما إىل عزوفهن عن االنتساب للنقابات. ي ي العمل النقا�ب

تراجع دور النساء �ف

ي الحياة
ي قطاع غزة عىل سبيل المثال أثر بشكل ملحوظ عىل مشاركة النساء �ف

سالم السياسي �ف  فخطاب االإ
ي إقصاء

ف االأحزاب السياسية والعشائر �ف السياسية، وساهم النظام العشائري والمحاباة السياسية فيما ب�ي
النساء نتيجة للثقافة االأبوية المرتبطة باالأطر االجتماعية المحافظة.

ي بالتمويل الدوىلي منذ أوسلو، مما أضعف ثقافة العمل التطوعي. ي العمل النقا�ب
- ارتباط المشاركة النسائية �ف

ي 
�ف المساواة  مثل  السياسية  الساحة  واقتصادية تخصهن عىل  اجتماعية  النقابيات قضايا  النساء  فرضت 

ي إجازات الحمل، باالإضافة إىل مكافحة والقضاء عىل 
العمل واالأجور، وكذلك حقوق النساء العامالت �ف

ي أماكن العمل. بعض القضايا تم االستجابة لها نتيجة للضغط 
جميع أشكال العنف القائم عىل النوع �ف

ي مازالت بعيدة. ي العمل النقا�ب
النسوي، لكن المساواة والعدالة الجندرية �ف

الهيئات  ي 
�ف للنساء  تمثيلية  نسباً  تقر  لم  النقابات  من  فالعديد  للنقابات،  الداخلية  للوائح  بالنسبة  أما 

ف ونقابة التمريض والقبالة الفلسطينية. غ�ي أن تلك  القيادية بعد باستثناء االتحاد العام لنقابات فلسط�ي
النسب وضعت بشكل غ�ي واضح، ولم تذكر أية مستويات أو هياكل تتضمنها “الكوتا”. وح�ت بعد تطبيق 
ي الهيئات العليا، مثل نقابة 

ف أعدادهن �ف ف أعداد النساء بتلك النقابات وب�ي ة ب�ي كب�ي “الكوتا” نجد فروقاً 
ي تم 

ي تبلغ 60 % ال تتناسب مع “الكوتا” ال�ت
التمريض. فيوضح الشكل السابق كيف أن نسبة النساء ال�ت

ي نقابات أخرى لم تذكر وضع النساء منذ إنشائها قبل سنوات عديدة، مثل 
تحديدها. بعض اللوائح �ف

ي الجامعات الفلسطينية.
ف �ف بعض النقابات الفرعية للعامل�ي
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، فقد أنشأت دائرة خاصة بالنوع االجتماعي، لكن تلك الخطوة تبدو  ف ف الفلسطيني�ي وعن نقابة الصحفي�ي
، وليس لرغبة حقيقية  ف الدوىلي وط االنضمام التحاد الصحفي�ي أنها اتُخذت الأسباب إجرائية لمطابقة �ش
ي نظامها 

ي العمل وداخل النقابة. كما أنها أقرت �ف
ف وضع الصحفيات النساء �ف ي تحس�ي

نابعة من النقابة �ف
ي الهيئات القيادية 

الداخىلي الذي أقرته عام 2011 تشكيل دوائر خاصة بالنساء، أو تحديد كوتا نسائية �ف
ي القوائم المرشحة بما ال يقل عن 20 %، وعىل أن تكون واحدة منهن 

للنقابة. مع ضمان تمثيل النساء �ف
ي مازال ضعيفاً بما ال يتناسب مع 

ي االأسماء الخمسة االأوىل بالقائمة. غ�ي أن التمثيل النسا�أ
عىل االأقل �ف

ي سوق العمل. فتحتل امرأتان فقط مقاعد باالأمانة العامة للنقابة، و 16 صحافية بالمجلس 
وجود النساء �ف

داري للنقابة من أصل 61 عضواً بنسبة 26 %. االإ

لبنان

، فقد عانت النقابات اللبنانية شأنها شأن االأحزاب  ف ال يتحسن الوضع بالنسبة إىل لبنان مقارنة بفلسط�ي
ومثل  وعملها.  تركيبتها  عىل  االأهلية  الحرب  بعد  ما  ديناميكيات  وانعكست  االنقسامات،  من  السياسية 
، وتمثيلهم  ف النقابات الفلسطينية، فبداياتها كانت قوية ومزدهرة ومنصبة عىل حقوق العمال والمهني�ي
تمثيالً حقيقياً وخرجت ببعض االنتصارات. ح�ت اندلعت الحرب، حينها حاولت الحركة العمالية البقاء 

. ف عىل وحدتها، وعملت عىل عدم ت�يح العمال والموظف�ي

بعد انتهاء الحرب، تضاعف عدد النقابات واالتحادات العمالية ليصل إىل حواىلي 52 اتحاداً يضم أك�ش 
.. ومع هذا  ي بتشكيل اتحاد عماىلي لكل ثالث نقابات أو أك�ش

من 500 نقابة. فسمح قانون الجمعيات اللبنا�ف
االأحزاب  وتدخلت   .. تغي�ي وإحداث  التماسك  عىل  الحفاظ  ي 

�ف العمالية  الحركة  قدرة  ضعفت  التشتت، 
انهياره.  إىل  أدى  مما  العام  العماىلي  االتحاد  عمل  ي 

�ف الطائفية  وأدخلت  النقابات،  شؤون  ي 
�ف السياسية 

وأصبحت االأحزاب السياسية تطالب بحصتها من االأعضاء داخل االتحاد.
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ي انخفاض حضور النساء داخل الهيئات القيادية للنقابات. وعىل الرغم 
بالتأكيد ساهمت تلك العوامل �ف

الهيئات  وعىل صعيد  والنساء.  الرجال  ف  ب�ي ة  كب�ي الفوارق  فاستمرت  العامالت،  النساء  نسبة  ارتفاع  من 
العليا، فال يتم انتخاب ممثىلي االتحادات من القواعد النقابية، بل يتم انتدابهم وبذلك تقل فرص النساء 
ي من تهميش 

ي تعا�ف
ي الوصول لتلك المناصب، نظراً الأن العديد منها يُدار حسب االأهواء الحزبية ال�ت

أك�ش �ف
النساء  النسائية، تغيب  النقابات ذات االأغلبية  ي 

ي االأصل. وأظهرت بعض الدراسات أنه ح�ت �ف
النساء �ف

انتساب  ي تصل نسبة 
ال�ت ف  المعلم�ي نقابة  الرجال. مثال عىل ذلك  بها  القرار ويستأثر  عن مناصب صنع 

ي مجلسها. وبشكل عام تُظهر تلك الدراسات أن نسب النساء 
النساء بها إىل 79 %، وال توجد أية امرأة �ف

ي النقابات. ومن جانبها حاولت 
ي المجالس التنفيذية لجميع النقابات تكون أقل من نسب انتسابهن �ف

�ف
ي الشمال، ازداد 

بعض النقابات زيادة تمثيل النساء بها وبقياداتها. فعىل سبيل المثال نقابة المصارف �ف
ي أقامتها رئيسة 

ي ذلك إىل الحملة ال�ت
عدد النساء داخل الهيئة التنفيذية ليصل إىل 33 %، ويرجع الفضل �ف

النقابة لتشجيع النساء عىل المشاركة بقيادة النقابة. بعض النقابات االأخرى حاولت كذلك زيادة تمثيل 
آخرون  بينما فشل  ي ذلك، 

�ف ، ونجح بعضها  الداخىلي بنظامها  “كوتا”  إقرار  بمجالسها، من خالل  النساء 
نتيجة لمواقف االأحزاب المسيطرة.

الأردن

ة الحركة العمالية والنقابية االأردنية وتطورت بتطور الحياة السياسية،  ي االأردن، فقد ارتبطت مس�ي
أما �ف

ي استمرت 35 
ة االأحكام العرفية ال�ت ات طويلة من عمر الدولة. فخالل ف�ت ي ف�ت

وبانحسار حرية التنظيم �ف
عاماً حظرت فيها االأحزاب السياسية، كانت النقابات المهنية تشكل مالذاً للقوى الوطنية، وتبنت العديد 

من القضايا الحقوقية والوطنية.

/ات من  ف ومع انفتاح الدولة السياسي منذ عام 1989 وتطوير منظومة التعليم، ازدادت أعداد الخريج�ي
/ات والصيادلة ح�ت صار عدد النقابات المهنية حواىلي 13 نقابة ح�ت  ف التخصصات المهنية مثل المهندس�ي
ف كأك�ب النقابات من حيث حجم العضوية. بينما عدد النقابات العمالية 17  ي نقابة المهندس�ي

االآن. وتأ�ت
نقابة يضمهم االتحاد العام لنقابات عمال االأردن تحت مظلته.

ف تليها التمريض ثم الصيادلة، وتتخطى  ي نقابة المهندس�ي
كز النسبة االأك�ب �ف بالنسبة للنقابات المهنية، ت�ت

كل من الثالث نقابات 50 % من إجماىلي عدد االأعضاء. غ�ي أن هذه النسب المرتفعة ال تتناسب مع نسبة 
النقابات  ي 

�ف المشاركة  نسب  ف  ب�ي ة  كب�ي لنا فجوة  تظهر  بل  للنقابات.  المنتخبة  بالمجالس  النساء  تواجد 
ف ال يضم أية مهندسة.  ف االأردني�ي ي المجالس. عىل سبيل المثال، فمجلس نقابة المهندس�ي

ونسب المشاركة �ف
وبالنظر إىل لجنة المهندسات بالنقابة، نجد أن مهامها ال تتضمن تفعيل مشاركة العضوات باللجان أو 
بالمجلس. وينعكس ذلك عىل عدد رئيسات اللجان البالغ ثالث فقط من أصل 20 لجنة، متضمناً لجنة 
المهندسات، أي بنسبة 15 % فقط.88 أما عن خطة النقابة الحالية، فتم ذكر المهندسات النساء فقط �في 
، الشباب، المهندسات،..(”.89 ف واحدة من االأهداف وهو “رفع كفاءة وفاعلية الهيئات التطوعية )المتطوع�ي

 <https://tinyurl.com/y6npkbtv > ”ف “اللجان النقابية
ردني�ي

أ
ف اال

88( نقابة المهندس�ي
 <https://tinyurl.com/y2xutn2r > ”2018-2021 ين ف “خطة عمل مجلس النقابة الثامن والع�ش

ردني�ي
أ

ف اال
89( نقابة المهندس�ي
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أما عن نقابة صيادلة االأردن، فتمثل النساء الصيادلة حواىلي 56 % من إجماىلي عضويات النقابة. ولكن شأنها 
ف فقط من أصل 11 عضواً بنسبة 18 %.90 ، فمجلس النقابة الحاىلي ال يضم سوى عضوت�ي ف شأن نقابة المهندس�ي

ي ذلك التهميش للنساء النقابيات نتيجة لعدة عوامل منها:
ويأ�ت

العوامل الجتماعية والثقافية:

ي 
. وخاصًة �ف ي شأنها شأن االأحزاب السياسية، تتعرض النساء النقابيات لضغوط مجتمعية نتيجة لنشاطها النقا�ب

المناطق الريفية وخارج المدن. كذلك طبقاً لبعض الدراسات، مازال الرجال يرون أن من حقهم منع زوجاتهم 
لية، وبخاصة إذا كان لديهن أطفال. ف من مثل هذه النشاطات إذا أثرت عىل “واجبات” النساء الم�ف

العوامل السياسية والقانونية:

ي صدام مع االأمن، ولذلك تفضل العديد منهن عدم 
ي قد يزج بهن �ف ترى العديد من النساء أن النشاط النقا�ب

االنخراط خوفاً من المالحقة االأمنية. ولكن ذلك السبب قد يكون مرتبطاً بما أظهرته بعض الدراسات بأن هناك 
عدد من النساء وكذلك الرجال ، النقابيون/ات ليس لديهم دراية كافية عن دور النقابات وعن قانون العمل 

ي النقابات العمالية.
يحة �ف . وتزداد نسبة هذه ال�ش ي

االأرد�ف

ي وخاصة للنساء: ضعف العمل النقا�ب

ف لنا أن ضعف بعض النقابات، وخاصة العمالية منها هو بحد ذاته سبب لعزوف النساء عن المشاركة  يتب�ي
دارية  ي الهيئات االإ

ي تعزز من مشاركة النساء مثل اعتماد نظم الحصص “الكوتا” �ف
بها، وكذلك غياب االآليات ال�ت
والمكتب التنفيذي للنقابات.

: ي سيطرة الرجال عىل العمل النقا�ب

ي عىل مشاركة النساء، تماماً مثل االأحزاب السياسية. فتواجه النساء النقابيات  ي العمل النقا�ب
تؤثر سيطرة الرجال �ف

ي قدرتهن عىل أداء مهامهن.
ما تواجهه النساء السياسيات من تهميش، وعدم ثقة المجتمع فيهن و�ف

عدم تناول النقابات قضايا العمل النساء:

تظهر عىل النقابات المهنية والعمالية عدم االهتمام بحقوق النساء العامالت وبأولوياتهن. فمثالً ال تناقش 
ف ضد النساء  ف الحياة العملية والحياة الخاصة، كذلك التمي�ي العديد من تلك النقابات قضايا مثل الموازنة ب�ي
ي 

ال�ت القضايا  إىل  ضافة  باالإ والنساء،  الرجال  ف  ب�ي االأجور  ي 
�ف والمساواة  االجتماعي،  النوع  القائم عىل  والعنف 

ي تشكو منها 
الحمل والوضع وال�ت االأطفال والمواصالت وإجازات  ف الصحي ورعاية  التأم�ي النساء مثل  تخص 

ة عىل  مبا�ش حلها  مسئولية  تقع  القضايا  هذه  بعض  الرسمية.  غ�ي  القطاعات  ي 
�ف العامالت  النساء  خصوصاً 

النقابات، وبعضها االآخر عىل الدولة، غ�ي أن النقابة مطالبة كذلك بالضغط والحشد لتنفيذها. لكن الوضع 
العام يوحي بأن العديد من النقابات ترى أن تلك القضايا هي مشكالت تخص النساء وحدهن.91

 <https://tinyurl.com/y4mrqlyc > ردن
أ

90( مجلس الدورة 30، نقابة صيادلة اال
91( Nadia Shabana, ’Status of Women’s Participation in Jordan’s Trade Unions and Professional Associations’ )The Jordanian National Commission for Women 2016( 
<http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20jordan/attachments/publications/un%20womenstatus%20of%20jordanian%20women%20in%20trade%20
and%20professional%20association.pdf?la=en&vs=1850> accessed 18 April 2019.
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ي سوريا، فحالة النقابات ودورها مغيب تماماً. فمنذ عقود والنقابات تخضع لسيطرة 
وبالنسبة أىل الوضع �ف

ي ذلك أن بدايات 
كاملة من النظام السوري الذي يعمل عىل فرض أيديولوجياته عليها. وساعد النظام �ف

ي المقابل لم يكن مسموحاً الأعضائها 
. لكن �ف ف هذه السيطرة جلبت معها بعض المكاسب للعمال والفالح�ي

وا عن نقدهم للسياسات االقتصادية. تندرج النقابات تحت  وهيئاتها بطرح أي مطالب لهم، أو أن يع�ب
ي الحالة السورية غابت تلك النقابات 

. ولكن �ف ي
مؤسسات الدولة، وليست ضمن مؤسسات المجتمع المد�ف

دارات المنتخبة  ي عام 1980 تم اعتقال جميع االإ
واالتحادات المهنية، وتحولت إىل مؤسسات سلطوية. �ف

اب احتجاجاً عىل استمرار قانون  ف والصيادلة بسبب دعوتهم إىل االإرصف ف واالأطباء المهندس�ي لنقابات المحام�ي
ي حقيقي لتتشاركه النساء. ي ظل هذه الظروف القاتمة، لم يكن هناك مشهد نقا�ب

الطوارئ. �ف

وبالرغم من ندرة المعلومات واالإحصاءات حول وضع النساء بالنقابات ونسبة تمثيلهن، نستطيع أن ننظر 
ي مجالس تلك النقابات. كذلك 

، فال نجد أية نساء عضوات �ف ف ف والمحام�ي ى كالمهندس�ي إىل نقابات مهنية ك�ب
ي المناصب 

، ناهيك عن تمثيل النساء �ف ي ي العمل النقا�ب
اللوائح الداخلية ال تتطرق لمسألة مشاركة النساء �ف

العليا.

ي واليمن ثالثاً: الخليج العر�ب

تتسم الحركة النقابية بدول الخليج عموماً بالضعف وسيطرة الحكومات عليها. فالكويت -وهي أول دولة 
ي عام 1964 من خالل قانون العمل- قد تم إصدار قانون 

ي �ف ف العمل النقا�ب ي تق�ف ي منطقة الخليج العر�ب
�ف

ي عام 2010 ضم عمل النقابات العمالية. وافتقر القانون الجديد إىل عدة جوانب أساسية 
جديد للعمل �ف

ي االنضمام للنقابات. كذلك لم يتضمن 
اب وحق العمال االأجانب �ف ي االإرصف

، منها الحق �ف ي ي العمل النقا�ب
�ف

العمل  مزاولتهم/ن  جراء  التعسفية  االإجراءات  أو  ف  التمي�ي من  والنقابيات  ف  النقابي�ي تحمي  مواداً  القانون 
92. ي النقا�ب

ي المراكز القيادية. وقد يف� ذلك عدم التفات 
ومازالت النقابات تفتقر إىل المشاركة النسائية، وباالأخص �ف

ي فرص العمل، والعنف ضد النساء وخصوصاً 
ف �ف اً لقضايا النساء العامالت مثل ممارسات التمي�ي النقابات كث�ي

العامالت االأجنبيات.

ي المواقع القيادية بالنقابات إىل مستوى شبه معدوم. فمثاِل ال يضم المجلس التنفيذي 
ي تمثيل النساء �ف

ويأ�ت
وكيماويات.  الب�ت وصناعة  ول  الب�ت عمال  اتحاد  بمجلس  وكذلك  نساء،  أي  الكويت  لعمال  العام  لالتحاد 
نقابات  أو  منها  ولية  الب�ت للنقابات سواء  التنفيذية  المجالس  ي 

�ف نساء  أي  ليس هناك  إىل ذلك،  باالإضافة 
. االأوىل تشغل منصب سكرت�ي العالقات الخارجية بالمجلس التنفيذي  ف ف نقابيت�ي القطاع الحكومي غ�ي سيدت�ي
ف 

ف بوزارة الصحة،93 والثانية تشغل منصب عضو بالمجلس التنفيذي الحاىلي لنقابة العامل�ي لنقابة العامل�ي
كة ناقالت النفط الكويتية.94 ب�ش

ونية لدولة الكويت  لك�ت ، البوابة االإ هىلي
أ

92( قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 �في شأن العمل �في القطاع اال
 <https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/KuwaitLaborLaw.pdf

<http://www.ktuf.org/org/other/HealthMinistry> ف بوزارة الصحة، االتحاد العام لعمال الكويت
93( نقابة العامل�ي

 <http://www.ktuf.org/org/other/KOTC> كة ناقالت النفط الكويتية، االتحاد العام لعمال الكويت ف ب�ش
94( نقابة العامل�ي
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ي منطقة الخليج بعد الكويت 
ي دولة �ف

ي الكويت، فكانت البحرين ثا�ف
ي البحرين مشابه لما عليه �ف

الوضع �ف
. غ�ي أن البحرين خصصت قانوناً مستقالً للنقابات وهو قانون رقم 33 لسنة 2002  ي ف العمل النقا�ب لتقن�ي
باالنضمام  ف واالأجانب  البحريني�ي /العامالت  ف العامل�ي لكل من  القانون  العمالية. ويسمح  النقابات  بشأن 
الخدمة  ديوان  عن  صادر  تعميم  إصدار  تم  النقابات،  قانون  الإصدار  التاىلي  العام  ي 

�ف لكن  للنقابات. 
المدنية يحظر تأسيس نقابات بالقطاع الحكومي.95 ونظراً للتقلبات السياسية البحرينية ومحاوالت الدولة 
اب بعدد من  المتكررة لقمع القوى المدنية، أصدرت الدولة قراراً من مجلس الوزراء حظرت فيه االإرصف
ف عىل االأقل  القطاعات، وصل عددها 12 قطاعاً. ويعاقب بقانون العقوبات إذا ترك أو استقال ثالثة عامل�ي
بالحبس، أو إذا امتنعوا عن أداء عملهم. كانت تلك االنتهاكات دافعاً للحركة العمالية والنقابية لتواجه 
يقاف  الحكومة أثناء الحركة االحتجاجية عام 2011. ونتيجة لذلك الحراك تعرض آالف العمال للفصل واالإ

وقد وصل عددهم إىل 4000 عامل.

ي أية نقابة. وبالتاىلي فهن 
وتأثرت النساء العامالت بهذه االنتهاكات، خصوصاً أن أغلبهن لسن عضوات �ف

ي من قبل النقابات. أما عن النقابيات فيمثلن نحو 8 % 
ف أشد وبدون غطاء حما�أ معرضات لظلم وتمي�ي

ي 
ف بالنقابات. وتعد تلك النسبة ضئيلة للغاية مقارنًة بمدى انخراط النساء �ف فقط من إجماىلي عدد المسجل�ي

ي عام 2003 من ديوان الخدمة المدنية كان له تأث�ي بالغ عىل قلة 
سوق العمل. غ�ي أن التعميم الصادر �ف

ي النقابات.96 إضافة إىل ذلك، فتش�تك النساء العامالت �في البحرين مع قريناتهن بالدول 
تواجد النساء �ف

ف العمل من ناحية  ي وضع سوق العمل، وتعدد مهام النساء العامالت ب�ي
ي المنطقة العربية �ف

االأخرى �ف
. أيضاً هناك تخوف النساء  ي ل واالأ�ة من ناحية أخرى، وعدم توافر الوقت أو الجهد للعمل النقا�ب ف والم�ف

ي نظراً الستهداف الدولة للنقابات.97  من العمل النقا�ب

ي 
السلطا�ف المرسوم  العمالية بموجب  النقابات  ف تشكيل  المنطقة تج�ي ي 

�ف كثالث دولة  ي سلطنة عمان 
تأ�ت

رقم 74 لسنة 2006. وتبعه إصدار عدة قرارات وزارية بخصوص تشكيل وتسجيل النقابات واالتحادات 
العمالية واالتحاد العام لسلطنة عمان، وآخرها كان القرار رقم 500 لسنة 2018. غ�ي أن القانون الجديد 
ي عدة مسائل منها عدم انضمام أي نقابة أو اتحاد عماىلي إىل الهيئات أو االتحادات 

قيد حرية النقابات �ف
ي أي من نشاطاتها بدون موافقة وزارة القوى العاملة.  ويعت�ب تمثيل النساء فيها 

الدولية أو المشاركة �ف
ي مجلس إدارة االتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وحواىلي 65 

متواضعاً. فمثالً توجد عضوتان من النساء �ف
دارية للنقابات واالتحادات العمالية البالغة أك�ش من 260 نقابة عمالية، ومثلت  ي الهيئات االإ

عضوة فقط �ف
ي مفاوضات جماعية عام 98.2018

8 عضوات لجان المرأة العاملة بالنقابات �ف

ف الذيــن تــ�ي عليهــم أنظمــة الخدمــة المدنيــة �في االنضمــام إىل النقابــات العماليــة، ديــوان الخدمــة المدنيــة بمملكــة 
95( تعميــم رقــم )1( لعــام 2003م �في شــأن أحقيــة العاملــ�ي

ــر 2003(  اي ــن )10 ف�ب البحري
 <https://www.csb.gov.bh/ar/civil-service-legislation/archive-csb/archive-csb-circulations/cir-01-2003.html

يام )9 يونيو 2016( 
أ

كات يخلق تخوفاً” جريدة اال ف �في بعض ال�ش
96( “مبارك: استهداف النقابي�ي

 <https://www.alayam.com/alayam/Parliament/583858/News.html
97( اراجع/ي المرجع السابق

<https://www.gfotu.org/uploads/All.pdf> وىل 2014 – 2018” االتحاد العام لعمال سلطنة عمان
أ

98( “تقرير المرحلة اال
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، وخاضت معارك  ي
الما�ف القرن  الخمسينيات من  إىل  تاريخها  النقابية يعود  فالتشكيالت  اليمن،  ي 

�ف أما 
ي 

�ف مشاركتهن  ناحية  من  النساء  تنصف  لم  لكنها  العمال.  ومصالح  أجل حقوق  من  الدولة  مع  عديدة 
النقابات وأنشطتها، وال عىل مستويات صنع القرار. فال تمثل النساء غ�ي 20 % فقط من سوق العمل،99 
النسب  تلك  تعود  الدراسات.100  لبعض  طبقاً  نقابات  ي 

�ف كعضوات  فقط   % 1 إىل  النسبة  تلك  وتسقط 
والثقافية  االجتماعية  كيبة  ال�ت هي  أولها  أسباب.  عدة  إىل  اليمن  ي 

�ف النقابية  الحياة  قدم  رغم  المتدنية 
لليمن، وكونه يتكون من عدة قبائل تحتكم إىل العادات والتقاليد الصارمة والمنغلقة. كذلك تأث�ي التيارات 
ي الحرب 

ي ترفض خروج النساء إىل العمل والمشاركة بالتنظيمات النقابية. وتأ�ت
سالمية المتشددة، وال�ت االإ

ها من  النقابات أو غ�ي ي 
النساء تعزف عن المشاركة �ف ي تجعل 

اليمن أحد أك�ب االأسباب ال�ت ي 
المشتعلة �ف

ت العديد من النساء إىل الخروج للعمل نظراً للظروف االقتصادية  الكيانات التنظيمية. غ�ي أن الحرب أج�ب
، لكن أغلب تلك االأعمال هي ذات طبيعة غ�ي منتظمة وغ�ي رسمية،  ي

ي يعانيها الشعب اليم�ف
الطاحنة ال�ت

ي قد توفرها لهن النقابات.
وبالتاىلي تفقد النساء الحماية القانونية ال�ت

مارات العربية المتحدة، فليس هناك عمالً نقابياً. فالسعودية تعاقب كل من أسس  أما عن السعودية واالإ
المملكة. لكن  ي 

ف به �ف اب غ�ي مع�ت نقابة بالفصل والحبس، وترحيل االأجانب منهم. كما أن حق االإرصف
ي التفاوض أو المشاركة 

تشكيل اللجان العمالية مسموح به، وهي كيانات ليس لديها ثقل سياسي أو سلطة �ف
نتاجية والسالمة.  المجتمعية، ويقترص دورها عىل تقديم توصيات بخصوص ظروف العمل ومعاي�ي االإ
العمل.  وزير  من  ي 

يأ�ت اعتمادها  أن  إىل  باالإضافة   ، ف السعودي�ي للعمال  فقط  متاحة  اللجان  تلك  وتكون 
ي العالم تشدداً تجاه النساء. ولكن طبقاً 

وبالنسبة إىل النساء العامالت، فالسعودية تعت�ب من أك�ش الدول �ف
للقرار، فمن حق النساء المشاركة بتلك اللجان سواء كعضوة أو كمرشحة.

ي موقفها من النقابات عن المملكة العربية السعودية. فال يوجد قانون أو قرار 
اً �ف مارات كث�ي وال تختلف االإ

ي تعاقب أية استقاالت جماعية )ثالثة أشخاص 
ي قوانينها ال�ت

ك مع البحرين �ف ، وتش�ت ي يسمح بالعمل النقا�ب
اب أو يقننه. لكن يسمح القانون كذلك لوزير العمل  ي االإرصف

ي الحق �ف
((. وال يتناول القانون االمارا�ت أو أك�ش

اب تحت أي  اب، وإجبار العمال عىل العودة إىل العمل. وال يسمح للعمال االأجانب االإرصف بإنهاء أي إرصف
ف بالقطاع العام وحراس االأمن. ظرف، وكذلك العامل�ي

مارات نقابات مهنية، غ�ي أن تلك النقابات ذات طابع خدمي واجتماعي. ي االإ
توجد �ف

99( ’Strengthening Women’s Political Participation: Eleven Innovative Approaches from GIZ Governance Programmes’ )GIZ 2014( <https://www.giz.de/de/down-
loads/giz2015-0170en-strengthening-women-political-participation.pdf> accessed 16 April 2019.
100( ’The Status of Women in The Middle East And North Africa: Focus on Yemen Civic and Political Participation’ )International Foundation for Electoral Systems 
)IFES( 2010( <https://www.ifes.org/sites/default/files/yemen_civic_and_political_participation_topic_brief_0.pdf> accessed 16 April 2019.
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إقليمية  ، وذلك بعد حمالت ضغط  ي النقا�ب بالعمل  ي تسمح 
ال�ت المنطقة  إىل دول  وانضمت قطر حديثاً 

ف الأصحاب العمل. ومع ذلك،  ودولية. وسمحت بتشكيل لجان عمالية، غ�ي أن تلك اللجان تشمل ممثل�ي
لية، منها العمل  ف ي العمالة الم�ف

ي يعملن �ف
فالعمال ما زالوا ُعرضة النتهاكات عديدة وخاصة النساء اللوا�ت

العمل عىل جوازات  أصحاب  ويستحوذ  القطري،  العمل  قانون  محميات ضمن  وغ�ي  لساعات طويلة. 
والنفسية  الجسدية  واالنتهاكات  المعاملة،  إىل سوء  االأحيان  من  كث�ي  ي 

�ف يكن معرضات  كذلك  سفرهن، 
وأشكال العنف االأخرى القائمة عىل النوع.101

https://www.amnesty.org/ar/latest/cam-> جانب” منظمة العفو الدولية
أ

ي قطر: أوضاع حقوق العمال اال
101( “قبل أربع سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 �ف

 </paigns/2019/02/reality-check-migrant-workers-rights-with-four-years-to-qatar-2022-world-cup
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1- السلطة التنفيذية
أولً: شمال أفريقيا

ي
ي االأجهزة التنفيذية للدول. ويأ�ت

ف بتمثيل النساء �ف ايداً خالل العقدين الماضي�ي ف تشهد المنطقة اهتماماً م�ت
ذلك االهتمام كنتيجة لعدة عوامل، أهمها حمالت الضغط والتعبئة النسائية عىل الحكومات لتوسيع

امات الدول تجاه االتفاقيات ف مساحات مشاركة النساء بالحكومة والمناصب العليا بها. كذلك ال�ت
، وخصوصاً وصولهن ي المجال السياسي

ي تنص عىل زيادة دور النساء �ف
والمعاهدات المصدقة عليها، وال�ت

لمناصب صنع القرار.

امات. ف ي سبتم�ب 2017 كأحدث تلك االل�ت
ي أصدرتها االأمم المتحدة �ف

ي أهداف التنمية المستدامة ال�ت
 وتأ�ت

فينص أحد مقاصد الهدف الخامس من االأهداف السبعة ع�ش عىل “كفالة مشاركة النساء مشاركة كاملة
وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة عىل قدم المساواة مع الرجل عىل جميع مستويات صنع القرار
ي الحياة السياسية واالقتصادية والعامة”.102 ومن قبلها وضع مؤتمر بك�يف عام 1995 محور وصول النساء

�ف
للسلطة، ومواقع صنع القرار كأحد أوليات تحقيق العدالة الجندرية. وكان لتلك النصوص الدولية أهميتها

ف اتيجيات وطنية للعمل عىل تحقيق المساواة ب�ي ي خطط واس�ت
جمت �ف ُ لدى الدول والحكومات، ف�ت

ي المشاركة
ي تقليص الفجوة �ف

. ومع ذلك، فلم تنفذ تلك الخطط عىل النحو الذي يساعد �ف ف الجنس�ي
ف النساء والرجال.  السياسية ب�ي

ي التشكيالت الوزارية تارة وتندر
ففي تونس تحسنت الصورة قليالً، غ�ي أنها متقلبة، وتزداد نسبة النساء �ف

ي الحكومة التونسية الحالية 29 وزيراً، من بينهم 3 وزيرات بنسبة 10 %
تارة أخرى. فيبلغ عدد الوزراء �ف

ي
فقط. وهن وزيرة شؤون الشباب والرياضة، ووزيرة المرأة واالأ�ة والطفولة، ووزيرة التكوين المه�ف

ضافة اىل 3 وزيرات كاتبات دولة.  والتشغيل.103 باالإ

102( أهداف التنمية المستدامة، الهدف ٥ – تحقيق المساواة ب�يف الجنس�يف وتمك�يف كل النساء والفتيات 
/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality

نابة بعد استقالة وزير الصحة. 103( أثناء كتابة التقرير، تولت وزيرة شؤون الشباب والرياضة منصب وزيرة الصحة باالإ

ي السلطات الثالث
الفصل الثالث: مشاركة النساء �ف

يعية والقضائية(  )التنفيذية والت�ش
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ي أعداد النساء بالحكومات 
من خالل االأرقام الموضحة أعاله، نجد أن غالبية دول المنطقة شهدت ارتفاعاً �ف

ي تشكل النساء ما نسبته 9 % فقط من حكومة يوسف الشاهد، بعد تحوير 5 
المتعاقبة، ما عدا تونس ال�ت

ي أغسطس 2016. 
ي أول تشكيل له �ف

نوفم�ب 2018 بعد أن كانت النسبة 19 % �ف

ي عدد النساء الوزيرات. ففي 
نالحظ كذلك أن كل من المغرب ومرص هما أصحاب الزيادة واالرتفاع االأك�ب �ف

يف إسماعيل االأوىل، ثم ارتفعت اىل 6 وزيرات  ي حكومة �ش
مرص، حصلت النساء عىل 4 حقب وزارية �ف

ي 
. و�ف ي حكومة مصطفى مدبوىلي

ي حكومته الثانية، وارتفعت مجدداً اىل العدد الحاىلي وهو 8 وزيرات �ف
�ف

ان  ي حكومة بنك�ي
ي الحكومة تزداد تدريجياً، بعدما هبطت اىل أد�ف مستوياتها �ف

المغرب بدأت نسبة النساء �ف
ي الجزائر، لم تتغ�ي نسب مشاركة النساء 

ي تشكيلته من أصل 31 وزيراً.  و�ف
ف وزيرة واحدة فقط �ف الذي ع�ي

طاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ي آخر حكومة قبل االإ
اً �ف كث�ي

ي الحكومة. وجدير بالذكر أن موريتانيا مازالت 
ي نسبة تمثيل النساء �ف

اً، شهدت موريتانيا ازدياداً �ف وأخ�ي
السياسة  ي 

�ف الوزارية، وهو ما أصبح عادة وأمراً طبيعياً  التشكيالت  ي 
للمرأة �ف تمثيلية  أك�ب نسبة  صاحبة 

الموريتانية أن نشهد تواجداً مرتفعاً للنساء مقارنة بدول المنطقة.

ي وزارات يصفها البعض بالناعمة، أو تلك 
من ناحية طبيعة الوزارات الموكلة للنساء، فظلت محصورة �ف

المرتبطة بالنظرة التقليدية الأدوار النساء مثل التعليم والصحة وشئون التضامن االجتماعي والبيئة. غ�ي 
ي مرص 

اتيجية لبعض من تلك الوزارات. فوزارة التضامن االجتماعي �ف أن تلك الرؤية تتجاهل االأهمية االس�ت
، بغض النظر  ي

ي عالقة الدولة بالمجتمع المد�ف
ة، وتلعب دوراً محورياً �ف عىل سبيل المثال تمثل أهمية كب�ي

ي النساء لتسند 
ة. كذلك تطورت نظرة الدولة المرصية وثقتها �ف ي االأعوام االأخ�ي

عن تردى تلك العالقة �ف
. بينما تظل الوزارات السيادية مثل الداخلية والعدل  لهن وزارات هامة مثل االستثمار والتعاون الدوىلي

والخارجية والدفاع حكراً عىل الرجال.
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ي الحكومة الحالية كاتبات دولة مكلفات بالتنمية المستدامة 
ى �ف ي المغرب تطورت مهام كاتبات الدولة، ف�ف

و�ف
. وعىل كل حال، فاستمرار وجود النساء  والتجارة الخارجية ولدى وزير الشئون الخارجية والتعاون الدوىلي
ي الحياة السياسية، ولتطبيع فكرة وجود النساء 

ي الحكومات هو أمر مهم للغاية لتعزيز مشاركة النساء �ف
�ف

ي المجال العام.
ي المجتمع عن دور النساء �ف

ي المناصب العليا للدولة، وتغي�ي االأفكار التقليدية �ف
�ف

ما يتم اختيارهن حسب  اً  ة، إال أن كث�ي ي االأعوام االأخ�ي
وعىل الرغم من زيادة أعداد النساء الوزيرات �ف

ميولهن السياسية. فال تتوافر نفس الفرص لجميع النساء المؤهالت لهذه المناصب، وغالبية الوزيرات 
ات ال تع�ب  النساء من القوى الموالية للحكومة، وليست من خلفيات معارضة أو مستقلة. مثل هذه المؤ�ش
ف  ي ظل استمرار وجود قوان�ي

ورة عن انفتاح المجال العام، أو تعزيز مشاركة النساء فيه، خصوصاً �ف بالرصف
ية ضد النساء. ففي مرص عىل سبيل المثال، عىل الرغم من ازدياد عدد النساء  ف وسياسات قمعية وتمي�ي

اً ومحاوالت للسيطرة عليه من قبل الدولة. الوزيرات، إال أن المجال العام يشهد تضييقاً كب�ي

ة أهمها أبوية الدولة نفسها  أما عن رئاسة الدولة، فيظل ذلك الطموح بعيد المنال، وذلك العتبارات كث�ي
بسياساتها، والمجتمع القائم عىل االأبوية واالأدوار الجندرية التقليدية. عىل الرغم من ذلك، استطاعت 
شح لمنصب  امرأة ت�ت أول  لويزة حنون،  ي عدة دول. فالسيدة 

الرئاسية �ف االنتخابات  ي 
المشاركة �ف النساء 

ي المرتبة 
ي الجزائر والمنطقة العربية عام 2004، وترشحت مجدداً عام 2009 وجاءت �ف

رئاسة الجمهورية �ف
شحت  ي تونس، ف�ت

ي انتخابات 2014. أما �ف
ة �ف الثانية بعد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومرة أخ�ي

ي انتخابات 2014 ضمن خمس نساء ترشحن، 
القاضية كلثوم كنو لمنصب رئاسة الجمهورية التونسية �ف

السيدة فاطمة عبد  السودان، ترشحت  ي 
�ف اً  شح. وأخ�ي ال�ت وط  توفية �ش ي استطاعت 

ال�ت الوحيدة  ولكنها 
ف عام 2010. ي أول انتخابات رئاسية سودانية تضم معارض�ي

المحمود �ف

ثانياً: غرب آسيا

ة، وذلك نتيجة لعدة عوامل  ي االأعوام االأخ�ي
ي االأجهزة التنفيذية لدول المنطقة �ف

تطورت مشاركة النساء �ف
إال  المنطقة،  بلدان  من  بلد  كل  داخل  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  السياقات  باختالف  تختلف 
ي تلك 

كة فيما بينهم، وأحد هذه العوامل تطور الخطاب النسوي �ف أنه يمكننا أن نرى عدة عوامل مش�ت
يعات وسياسات تسمح بمشاركة أك�ب  ي ت�ش

ف لتب�ف الدول، وزيادة قدرته عىل الحشد والضغط عىل السياسي�ي
ي تحتم عىل الدول اعتماد آليات أك�ش شموالً وترحيباً للنساء.

امات الدولية ال�ت ف للنساء. عامل آخر هو االل�ت

اهتمام  جذب  والذي  الحاىلي  ي 
اللبنا�ف الوزراء  بمجلس  الوزيرات  عدد  هي  ات  التأث�ي هذه  صور  وإحدى 
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ي الحكومات اللبنانية 
ف عدد الوزيرات النساء والوزراء الرجال �ف ين. ويظهر الشكل السابق الفجوة الشاسعة ب�ي الكث�ي

المتعاقبة.

ة من 2004 إل 2019 ي الف�ت
ي �ف

ف عدد الوزيرات النساء وأقرانهن من الرجال بمجلس الوزراء اللبنا�ف مقارنة ب�ي

ي هو متوسط نسبة تمثيل 
ي تشكيل الحكومة اللبنانية كان ذلك عام 2004. واالأمر الثا�ف

بداية، فأول وزيرة جاءت �ف
ي الحكومة الجديدة صعدت تلك النسبة للضعف 13 % لكنها مازالت 

ي تشكيل الحكومة هو 6 % فقط، و�ف
النساء �ف

ضعيفة للغاية. االأمر الذي جذب االهتمام العالمي ليس فقط زيادة عدد النساء، ولكن طبيعة الحقب الوزارية. 
ي المنطقة العربية تتوىل سيدة وزارة الداخلية والبلديات، وهي السيدة ريا حفار الحسن. وهي وزيرة 

فالأول مرة �ف
سابقة فقد تولت من قبل وزارة المالية. كذلك أُسندت وزارة هامة وهي وزارة الطاقة والمياه المرأة، وهي السيدة 

ي خوري.104
ندى بسيو�ف

ي 
أفريقيا. فقد ظلت محصورة �ف عن منطقة شمال  اً  النساء كث�ي للوزيرات  الموكلة  الوزارات  ولم تختلف طبيعة 

ى أن أغلب الوزيرات تسلمن وزارات الشئون االجتماعية  وزارات تتماسش مع نظرة المجتمع الذكوري للمرأة. ف�ف
والبيئة والصحة والثقافة. غ�ي أن لبنان ك�ت هذه القاعدة بتسليمها وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الطاقة 
التخطيط  ، ووزارة  ي

زوا�ت عادل  هالة  السيدة  لوزيرة، وهي  كذلك  الطاقة  وزارة  االأردنية  الحكومة  أسندت  لنساء. 
ي تشكلت 

ي الحكومة الحالية ال�ت
، تشارك ثالث وزيرات �ف ف ي فلسط�ي

والتعاون الدوىلي للسيدة ماري كامل قعوار.  و�ف
ي شهر آيار/مايو 2019 )وزيرة المرأة ووزيرة السياحة ووزيرة الصحة( عالوة عىل توىلي امرأة رئاسة الجهاز المركزي 

�ف
أنها  إال  التطورات،  تلك  تواضع  الرغم من  بمنصب وزير. عىل  البيئة وكالهما  لالإحصاء، وأخرى منصب سلطة 
ي ك� المعتقدات االجتماعية الخاصة بأدوار النساء وكفاءتهم. وتثبت أن مثلهن مثل الرجال أو أفضل.105

تساهم �ف

، الحكومة الخامسة والسبعون  ي
104( مجلس الوزراء اللبنا�ف

 =105http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid<12198( راجع/ي المصدر رقم )62(

63



ي واليمن ثالثاً: الخليج العر�ب

ي سياسة الحكم. 
ي للحكم، مع بعض االختالفات �ف

تقوم جميع دول منطقة الخليج عىل النظام الورا�ش
فبعضها يقوم عىل الحكم الملكي المطلق مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر، وبعضها 
تلك  وتقوم  والبحرين.  والكويت  المتحدة  العربية  االمارات  مثل  الدستوري  الملكي  النظام  عىل  يقوم 
الدول عىل توريث الحكم داخل العائلة أو العائالت الحاكمة للذكور فقط. أما عن اليمن، فنظام الحكم 

فيها هو جمهوري تمثيىلي ديمقراطي.

ي  العر�ب الخليج  التنفيذية بمنطقة  ي السلطات 
النساء �ف العربية، يضعف تمثيل  المنطقة  ي 

با�ت شأنها شأن 
ي الحكومات هو استحقاق جاء متأخراً جداً، 

ي المناطق. فتواجد النساء �ف
واليمن، إن لم تكن أسوأ من با�ت

ي تقوم عىل القبلية واالأبوية 
ي تلك الدول، والعوامل االجتماعية والثقافية ال�ت

نظراً لطبيعة أنظمة الحكم �ف
ي العملية السياسية الرسمية 

ك النساء �ف ف الرجال والنساء. غ�ي أن تلك الدول بدأت تُ�ش ف الواضح ب�ي والتمي�ي
كت النساء من باب  ي تشكيلة مجالس الوزراء واالأجهزة التنفيذية االأخرى، بعض هذه الدول أ�ش

ممثلة �ف
ي نواياها. والبعض 

ي مثل االمارات العربية المتحدة، وإن كانت حداثة منقوصة ومشكوك �ف
وعها الحدا�ش م�ش

ي البحرين والكويت وقطر.
ايد كما �ف ف االآخر كان نتيجة لضغط دوىلي م�ت

ي لم تتول فيها النساء أي منصب وزاري 
وتظل المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة بالمنطقة ال�ت

ي  عىل مدى تاريخها وح�ت اليوم. إال أن المملكة ضمت نساء قليالت للحكومة مثل الدكتورة إيمان المط�ي
إىل  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  نائبة  الرماح  تمارصف  والدكتورة  واالستثمار،  التجارة  وزير  مساعدة 
امرأة  أول  ة  م�ي

أ
اال االأمريكية.106 وتعد  المتحدة  الواليات  ي 

�ف المملكة  ة  بندر سف�ي بنت  ة ريما  االأم�ي جانب 
ي تاريخ المملكة.107 

تشغل منصب سف�ي �ف

ة بنت بندر  ف أفراد العائلة المالكة والعائالت المقربة. فالسف�ي غ�ي أن المملكة مازالت تعتمد نهج تعي�ي
هي ابنة االأم�ي بندر بن سلطان سف�ي المملكة السابق بالواليات المتحدة أيضاً. ويرى البعض أن هذه 
ي المشاركة السياسية للنساء السعوديات هي صورة تجميلية للمملكة، خصوصاً أمام كل ما 

التطورات �ف
تواجهه من انتقادات واسعة دولية إزاء انتهاكاتها لحقوق االنسان وحقوق النساء. لكن يبدو أن هذا الرأي 
أيضاً يقلل من شأن النساء السعوديات ومن كفاءتهن لتوىلي المناصب العليا للدولة. فعىل الرغم من أن 
ي المملكة للحصول عىل مكاسب 

الرأي السابق يحمل بعض الصحة، إال أنه أيضاً يتجاهل النضال النسوي �ف
ي وسط المجتمع السعودي المنغلق. أما عن 

ي الحكومة والمجالس المنتخبة، أو �ف
سياسية للنساء سواء �ف

، فيوضح الجدول التاىلي الوزيرات النساء  ي ي منطقة الخليج العر�ب
ي تتقلدها النساء �ف

طبيعة الوزارات ال�ت
بالمنطقة.108

ي مساعدة وزير التجارة السعودي؟” العربية )27 ديسم�ب 2018(  106( مريم الجابر “من هي إيمان المط�ي
<https://tinyurl.com/yxlo8n5x

اير 2019(  ي واشنطن وابنة السف�ي )24 ف�ب
ة السعودية �ف ة ريما بنت بندر: سف�ي م�ي

أ
107( اال

http://www.bbc.com/arabic/middleeast<47351355-
خر تشكيالت وزارية ح�ت نهاية كتابة هذا التقرير.

آ
108( طبقاً ال
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السمالمناصبالدولة

مارات العربية المتحدة ريم بنت إبراهيم الهاشميوزيرة دولة لشؤون التعاون الدوىليالإ

يوزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكع�ب

حصة بنت عيس بو حميدوزيرة تنمية المجتمع

يوزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المه�ي

ميثاء بنت سالم الشامسيوزيرة دولة

عهود بنت خلفان الروميوزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة

شمة بنت سهيل بن فارسي المزروعيوزيرة دولة لشؤون الشباب

ي المستقبىلي
وزيرة دولة لالأمن الغذا�أ

مريم بنت محمد سعيد حارب 
ي المه�ي

يوزيرة دولة للعلوم المتقدمة سارة بنت يوسف االأم�ي

فائقة بنت سعيد الصالحوزيرة الصحةالبحرين

حنان محمد الكواريوزيرة الصحةقطر

مريم عقيل السيد هاشم العقيلوزيرة دولة للشئون االقتصاديةالكويت

جنان محسن حسن رمضانوزيرة االأشغال العامة

نهال ناجي عىل العولقيوزيرة الشؤون القانونيةاليمن

ابتهاج الكمالوزيرة الشؤون االجتماعية

سلطنة عمان
راوية بنت سعود البوسعيديةوزيرة التعليم العاىلي

بية والتعليم مديحة بنت أحمد الشيبانيةوزيرة ال�ت
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نسبة مشاركة النساء بآخر ثالث حكومات لدول المنطقة109

ي الحكومات السابقة لسلطنة عمان.
109(  لم تتوافر بيانات موثوقة عن نسب مشاركة النساء �ف
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2-النساء �ف السلطة القضائية:

ي الوصول 
ي السلطة القضائية لعدة أسباب، أحد هذه االأسباب هو دور القضاء �ف

ي أهمية دمج النساء �ف
تأ�ت

ي متعلق بضمان 
اىل العدالة وضمان سيادة القانون مما يعزز من قوة الدولة الديمقراطية. السبب الثا�ف

ي كافة الوظائف والمناصب داخل الدولة. سبب آخر هو أن 
ي المشاركة �ف

مبدأ تكافؤ الفرص، وحق النساء �ف
عالن  نسان بداية من االإ ي القضاء بشكل عادل يعت�ب جزًءا مهماً من القانون الدوىلي لحقوق االإ

تمثيل النساء �ف
العالمي لحقوق االنسان، مروراً بالعهد الدوىلي للحقوق المدنية والسياسية، وصوالً التفاقية القضاء عىل 
ف ضد النساء )السيداو( وقرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم 130/60 الخاص  كافة أشكال التمي�ي

بالنساء والمشاركة السياسية.

ف  تختص المادة رقم 7 من السيداو بإلزام الدول االأعضاء باتخاذ جميع التداب�ي الالزمة للقضاء عىل التمي�ي
ي الدولة. كما تفصل الفقرة )ب( من المادة نفسها أشكال المشاركة 

ي الحياة السياسية والعامة �ف
ضد النساء �ف

ي الحكومة، فتضع صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ تلك السياسة والوظائف العامة وتأدية جميع المهام 
�ف

العامة عىل جميع المستويات الحكومية. نستخلص من ذلك أن القضاء كجزء أصيل من الدولة وركن من 
ي جميع مستوياته.

أركان سلطاتها، ينطبق عليه إلزامية إدماج النساء فيه بالشكل العادل و�ف

ي القضاء كآلية مساءلة أساسية للقضاء عىل جميع أشكال 
من خالل النظر اىل مبدأ الوصول إىل العدالة، يأ�ت

ف وحماية حقوق االنسان عامة وحقوق النساء خاصة. ولكن ال يستطيع القضاء أن يقوم بذلك الدور  التمي�ي
ي 

والتقا�ف العدالة  تحقيق ضمانات  للرجال. ولضمان  االآليات بشكل مساٍو  تلك  ي 
�ف النساء  اك  بدون إ�ش

قراراتهم/ن  القضاة  ي 
يب�ف وأن  ومستقل،  حيادي  قضاء  وجود  تضمن  أن  الدول  عىل  ينبغي  المنصفة، 

ف أو أحكام مسبقة. ولكن عىل  ف المقدمة إليهم/ن بدون أي تمي�ي اه�ي وأحكامهم/ن بناًء عىل الحقائق وال�ب
ي تمنعهن من الوصول لهذا الحق. وهي عقبات 

أرض الواقع، قد تواجه النساء العديد من العقبات ال�ت
اً ممنهجاً وانتهاكاً متواصل لحقوق النساء. ف تمثل تمي�ي

ي قد تؤثر عىل القرارات بناًء عىل اعتقادات خاطئة بدالً من 
قد تتضمن تلك العقبات الصور النمطية ال�ت

ي بعض السياقات 
ي االإجراءات القانونية ذاتها. فمثالً، تعت�ب �ف

ي الحقائق، وتتضمن أيضاً القصور �ف
النظر �ف

ي غاية الخطورة، هو عدم أهلية أو جاهزية المحكمة 
شهادة النساء أضعف من شهادة الرجال. أمر آخر �ف

ي من 
القا�ف يطلب  فقد  النوع.  القائم عىل  العنف  مثل قضايا  الحساسة  القضايا  مع  السليم  للتعامل 

الناجية القدوم للشهادة عالنية و/أومواجهة مرتكب الجريمة، مما يعرضها إىل تجارب مهينة وظالمة. 

ي جميع درجاته. وهو ما 
ف و�ف ي القضاء دون تمي�ي

من كل تلك االعتبارات، نستخلص أهمية وجود النساء �ف
ي 

�ف أنها تس�ي  يبدو  ف  ولبنان وفلسط�ي والمغرب  الجزائر وتونس  المنطقة، فدول مثل  أدركته بعض دول 
ي االأعوام المقبلة. ودول أخرى عىل النقيض، ما زال الطريق 

ي السلطة القضائية �ف
طريقها نحو المساواة �ف

. ي أمامها طويالً لتحقيق تلك المساواة مثل مرص والسودان والعراق واليمن ودول الخليج العر�ب

67



أولً: شمال أفريقيا

ي القضاء بدول شمال أفريقيا110
النسبة المئوية لتمثيل النساء �ف

ي القضاء111
التجربة المغربية كمثال عىل تطور مشاركة النساء �ف

، إذ ُعينت أول امرأة قاضية بالمغرب  ي ي العالم العر�ب
النساء المغربيات سباقات العتالء كرسي القضاء �ف

ي القيام بهذه المهمة الصعبة، وهو 
عام 1961، واستطاعت منذ ذلك التاريخ أن تثبت كفاءتها وجدارتها �ف

. ي
ي المسؤولية بالسلك القضا�أ

ما أهلها للتدرج �ف

ي هذه التجربة بكل ما تحمله الكلمة 
ي القضاء نموذجاً رائداً، الأنها نجحت �ف

يعت�ب انخراط المرأة المغربية �ف
ايد  ف اهة. وأك�ب دليل عىل ذلك هو العدد الم�ت ف من مع�ف سواء عىل مستوى االأداء أو الكفاءة أو التجرد وال�ف
القضاء  كان  نصف قرن،  تقريباً  ؛أي  عاماً  ف  وأربع�ي ثمانية  أك�ش من  أخرى. فقبل  إىل  للقاضيات من سنة 
عية”، والسعي  ي شأناً ذكورياً، حيث ظلت المرأة المتطلعة إىل هذا المنصب رهينة “الفتاوى ال�ش المغر�ب
ي كان 

ف ثقافة التحديث ال�ت ف “الحالل والحرام”، و”ما يجوز وما ال يجوز”. وكان الجدال عىل أشده ب�ي ب�ي
ف الذين كانوا يرفضون أي تطلع للمرأة لمنافسة الرجل عىل  ينادي بها الفقهاء المتنورون، وثقافة المحافظ�ي
ليثار خاصة أمام سماحة  منصب القضاء، وهذا الجدال الفقهي بخصوص توىلي المرأة للقضاء ما كان 
باحة وليس المنع، وظل االأمر كذلك إىل أن استطاعت المرأة بعد ص�ب  ي االأشياء االإ

ع، وأن االأصل �ف ال�ش
ي سنة 1961.

ع صفة “قاضية”، وأن تتبوأ هذا المنصب �ف ف وإرصار أن تن�ت

110( ’Women in the Judiciary’ )ESCWA 2018( Policy Brief <http://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/956.women-judiciary-gender-jus-
tice-arab-countries-english.pdf>.

ى العلوي 111(  مشاركة من عضوة الملتقى القاضية ب�ش
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ي سلك القضاء جعل هذه التجربة تخلق تراكمات مهمة وإيجابية 
هذا االنخراط المبكر للمرأة المغربية �ف

الالئقة بها، وأتاح لها مزاولة مهنة القضاء بشكل عادي مثلها  المكانة  أدت إىل فرض وجودها واحتاللها 
ي محاكم 

ي المحاكم االبتدائية أو �ف
ي كل المحاكم بدون استثناء، سواء �ف

مثل الرجل. فهي االآن تتواجد �ف
ي تعد 

دارية والتجارية. كما تتواجد بنسبة مهمة داخل محكمة النقض ال�ت ي المحاكم االإ
االستئناف، أو �ف

ي باختالف 
ي عدد النساء المنتميات إىل السلك القضا�أ

ايد الملحوظ �ف ف ي البالد. كما أن ال�ت
أعىل هيئة قضائية �ف

ام حقوق المرأة  ، وعىل اح�ت ي ي المغر�ب
ي عىل النظام القضا�أ ي المغرب قد انعكس بشكل إيجا�ب

درجاته �ف
ي محكمة النقض يمثل نسبة حواىلي 25 % من مجموع 

ومساواتها مع الرجل. وجدير بالذكر أن عدد النساء �ف
المستشارين بالمجلس البالغ عددهم 202 تقريباً.

ي 
وبخصوص توزيع السيدات المستشارات عىل غرف محكمة النقض، نجد أن المرأة تحتل المرتبة االأوىل �ف

ي 
الغرفة الجنائية بنسبة 44,17 %، تليها الغرفة التجارية بنسبة 26,10 %، والمدنية بنسبة 15,6 %، ويأ�ت

دارية وغرفة االأحوال الشخصية والغرفة االجتماعية. بعدها الغرف االإ

ة أك�ب من الزيادة الحاصلة  وارتفع عدد النساء القاضيات بنسبة 46 % عام 2015 مقارنة بعام 2014، بوت�ي
قبال الذي أصبحت  ة. وهذا يوضح االإ ي العدد االإجماىلي للقضاة الذي ارتفع بنسبة 23 % خالل نفس الف�ت

�ف
ف  ي ح�ي

ي أضحت تمثل نسبة 24 % إىل حدود التاريخ المشار إليه، �ف
تعرفه مهنة القضاء من طرف المرأة ال�ت

لم تكن نسبة النساء القاضيات ال تتجاوز 19,74 % سنة 2009.

المسؤولية  يتحملن  ي 
اللوا�ت القاضيات  بلغ عدد  العدل لسنة 2015،  تقرير حول منجزات وزارة  وحسب 

للمسؤولية  بالمحاكم المغربية 15 شتن�ب 2015، ما مجموعه 11 قاضية مسؤولة من أصل 211 منصباً 
ي بعض الحاالت إىل رفض العديد 

بالمحاكم، أي بنسبة 5,21 %، وهي نسبة وصفت بالضعيفة وتعود �ف
ة. ي تفرض عليهن أعباًءا إضافية كث�ي

دارة القضائية ال�ت من النساء المؤهالت لتحمل مسؤولية االإ

ة حسب التقرير، هي مهمة  ف االأخ�ي ي السن�ي
ي أسندت للمرأة القاضية �ف

ف المهام الجسام ال�ت يذكر أنه من ب�ي
للمرة  المهمة. كما أسندت  للقيام بهذه  باريس وبروكسل  بكل من  ي االتصال. حيث توجد قاضية 

قا�ف
ف فقط. ف اثنت�ي ي مهام التوثيق بإحدى سفارات المملكة بأوروبا لقاضيت�ي ي تاريخ القضاء المغر�ب

االأوىل �ف

عن  ناجمة  وإفريقيا  ي  العر�ب بالعالم  القاضيات  النساء  تطال  ي 
ال�ت ف  التمي�ي حاالت  فإن  أخرى،  جهة  من 

ي للنساء القاضيات 
دماج المه�ف يعات الوطنية. فاالإ ممارسات وعقليات ذكورية أك�ش مما هي مرتبطة بالت�ش

ي غالبية الدول العربية.
ي قطاع العدالة يعد ضعيفاً �ف

�ف

ف المرأة  فهناك حواىلي 140 امرأة قاضية باالأردن، وحواىلي 66 بمرص من إجماىلي 15 ألف قاض )أول تعي�ي
. وعىل النقيض، فإن البلدان الثالثة لشمال إفريقيا  ف قاضية يعود لسنة 2006(، وحواىلي 29 قاضية بفلسط�ي

ي قطاع العدالة.
ي للنساء القاضيات �ف

دماج المه�ف )المغرب وتونس والجزائر( تعد رائدة عىل مستوى االإ
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ي االرتفاع، ففي المغرب حالياً 940 
طار، فإن عدد النساء القاضيات بهذه البلدان مستمر �ف ي هذا االإ

و�ف
ي العام المقبل.

قاضية من أصل 4001 قاض، ويتوقع أن يصل هذا العدد إىل 1140 قاضية �ف

إبداء  من  البد  أنه  إال  درجاته،  مختلف  ع�ب  القضاء  سلك  ي 
�ف المغربية  للمرأة  ايد  ف الم�ت الحضور  ورغم 

ي تعيق التقدم ال�يع لها:
مجموعة من المالحظات وذكر بعض العراقيل ال�ت

، إذ يالحظ أن القاضيات بالمغرب يعملن بمناطق معينة  ي
تتعلق المالحظة االأوىل بمسألة التوزيع الجغرا�ف

ي بعض المحاكم مثل الدائرة 
ة، بينما يكاد يكون حضورهن شبه منعدم �ف ى بنسب كب�ي خاصة المدن الك�ب

إىل  بالنظر  إيجابية  االأوىل  للوهلة  تبدو  والعيون.. وهي مسألة  والراشدية ورززات  للحسيمة  االستئنافية 
، ويراعي  ف ي التعي�ي

ي االستجابة لرغباتهن �ف
أن المجلس االأعىل للقضاء يخص النساء القاضيات باالأولوية �ف

اماتهن أيضاً، لكن هذا من شأنه أن يطرح إشكاالً أعمق بخصوص ما إذا كان السبب  ف أوضاعهن العائلية وال�ت
ي هذه المناطق لم يصل 

ي �ف الحقيقي وراء غياب المرأة القاضية بمناطق معينة مرده أن المجتمع المغر�ب
ي تجعله يتقبل بارتياح فكرة جلوس المرأة عىل منصة القضاء والحكم.

بعد إىل الدرجة ال�ت

وتتعلق المالحظة الثانية بمسألة توزيع االأعمال داخل المحاكم، إذ يسجل وجود تقليد يكاد يكون راسخاً 
القضاء  أو  العامة  بالنيابة  سواء  القاضيات  النساء  تكليف  ي 

�ف يتمثل   ، ف القضائي�ي ف  المسئول�ي بعض  لدى 
الجالس بأنواع معينة من القضايا خاصة قضايا االأ�ة واالأحداث والعنف ضد النساء والقضايا المدنية 
ي 

�ف وياُلحظ  عموماً.  التلبسية  الجنحية  أو  الجنائية  بالقضايا  تكليفهن  يندر  بينما  والتجارية.  واالجتماعية 
ي مكلف بالزواج، رغم أن 

ي التوثيق أو قا�ف
السياق نفسه أنه لم يتم تكليف النساء القاضيات بمهمة قا�ف

المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ال تمنع ذلك.

ي الوصول ال منصة القضاء
ي تواجهنها �ف

نضال النساء المرصيات والعقبات ال�ت

ف الذي تواجهه النساء عىل  ي السلطة القضائية بمرص مثاالً رصيحاً عىل التمي�ي
تعد تجربة مشاركة النساء �ف

ي مهنة المحاماة منذ عام 1935، إاّل أن إبعادهن 
أساس الجنس. فعىل الرغم من عمل النساء بالقانون �ف

ي 
الال�ت النساء  أوائل  من  راتب”  “عائشة  وتعت�ب  عديدة.  ولعقود  لسنوات  قائماً  ي ظل 

القضا�أ السلك  عن 
تقدمن للعمل بالقضاء، وقوبلت طلباتها بالرفض عدة مرات من جانب القضاء ومجلس الوزراء بدعوى 
ي 

ف النساء بالقضاء يتعارض مع تقاليد المجتمع، وبأنه لم يحن الوقت بعد لتتوىل امرأة منصباً �ف أن تعي�ي
إدارة القضايا أو النيابة العامة.112 وتكررت محاوالت النساء لدخول القضاء مرات عديدة، وعادًة ما أخذت 

. ي
ي تمنعها من العمل بالسلك القضا�أ

ي ذات المحاكم ال�ت
شكل معارك قانونية �ف

ي عام المرأة، نظرة للدراسات النسوية )2 مايو 2017( 
ي التواجد داخل الهيئات والجهات القضائية المرصية �ف

112( ورقة تحليلية: عن غياب االستحقاق الدستوري للنساء وحقهن �ف
http://www.nazra.org/node564/
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ي 
ي الجباىلي كقاضية بالمحكمة الدستورية. و�ف

ف المستشارة تها�ف استمرت هذه الحال ح�ت عام 2003 مع تعي�ي
ي 2008، ثم انتظرت النساء 7 سنوات أخرى ح�ت 

ف 31 قاضية، ثم مجموعة أخرى �ف عام 2007 تم تعي�ي
ي مرص 

ي عام 2015 بمحاكم الدرجة االأوىل. ليصبح إجماىلي عدد القاضيات النساء �ف
ُعينت مجموعة ثالثة �ف

66 قاضية من أصل حواىلي 16 ألف قاض. أي بنسبة ال تبلغ ح�ت النصف بالمائة. أما عن مجلس الدولة 
ف النساء ح�ت وقت كتابة هذا التقرير. ويمثل تعنت مجلس  ف لتعي�ي والنيابة العامة، فاستمر رفض الجهت�ي
ي أو دستوري، بل 

ف النساء انتهاكاً للدستور والقانون، فهو ال يستند إىل أي سبب قانو�ف الدولة تجاه تعي�ي
عىل تقديرهم الخاص لالأمر. فبالرغم من أن دستور 2014 المعدل خصص مادة ملزمة بحق توىلي النساء 
ف  ي المماطلة والبحث عن ثغرات قانونية لرفض تعي�ي

ف �ف جميع المناصب القضائية، إاّل أن المجلس تف�ف
ف السيدات بالوظائف القضائية  النساء. ففي عام 2009 أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة جواز تعي�ي
ف بوظيفة مندوب مساعد. غ�ي أن الجمعية العمومية  شح لهن للتعي�ي بالمجلس وأعلن عن فتح باب ال�ت
ف النساء كقاضيات بالمجلس، مما أدى  لمجلس الدولة انعقدت عام 2010 ورفضت بأغلبية 89 % تعي�ي
ف قراري المجلس الخاص والجمعية العمومية. وتم رفع االأمر للمحكمة  اىل انقسام داخل المجلس ب�ي

اير من عام 113.2010 ي ف�ب
الدستورية العليا �ف

ه ضد النساء ح�ت أنه طلب من المحكمة الدستورية تفس�ي إحدى الفقرات  ف ي تعنته وتمي�ي
ذهب المجلس �ف

بقانون مجلس الدولة فيما إذا كان لفظ “مرصياً” الوارد بالفقرة يشمل الرجال والنساء أم الرجال فقط.114 
ولذلك التعنت داللة عىل آراء ونظرة قضاة مجلس الدولة للنساء، فهم يرون أن المرأة ال تتمتع باالأهلية 
الكافية للعمل كقاضية -عىل عكس قاضيات المنطقة والعالم أجمع- وأن تقلدها لهذه المناصب سيرصف 

بأدوارها “االأساسية” -من وجهة نظر المجلس- تجاه أ�تها.

دارية مشاركة فعالة.115 فتمثل النساء ما نسبته  عىل عكس مجلس الدولة، تعد مشاركة النساء بالنيابة االإ
ي الرافعي، وهي خامس سيدة تتوىل 

43 % من أعضاء الهيئة عام 2015. وترأس الهيئة حالياً المستشارة أما�ف
هذا المنصب خالل عمر الهيئة البالغ 65 عاماً. غ�ي أن أغلب النساء ح�ت االآن بالهيئة يشغلن مناصب 
بالنيابة  أسفل الهرم الوظيفي، وتقل نسبة تواجدهن كلما صعدنا بالدرجات الوظيفية. وتواجد النساء 

ي القضاء يقوم عىل أهواء شخصية، وموقف كل جهة تجاه النساء.
دارية يثبت أن تمثيلهن �ف االإ

ت – مكتب مرص )2017(  113( هويدا عدىلي وآخرون “المشاركة السياسية للمرأة”، مؤسسة فريدريش إي�ب
https://www.fes-egypt.org/fileadmin/user_upload/images/Political_women__final_for_Web_25-3-2018.pdf

114( المرجع السابق، ص6
ي المخالفات والجرائم التأديبية 

ة بقرار من رئيس الجمهورية، وهي منوطة بالتحقيق �ف دارية هي هيئة قضائية مستقلة تتبع وزير العدل المرصي، ويع�يف رئيسها مبا�ش 115( هيئة النيابة االإ
داري للدولة. بالجهاز االإ
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ثانياً: غرب آسيا

ي تطور 
ي كل المنطقة بنسب مختلفة لكن أغلبها يس�ي �ف

ي السلطة القضائية �ف
ف المنطقة بوجود النساء �ف تتم�ي

مستمر.

االأعىل  النسبة  وهي  التناصف،  إىل  يصلن  يكاد  اللبنانيات  فالقاضيات  أعاله،  بالشكل  موضح  هو  وكما 
لعقود،  اللبنانيات  خاضته  لنضال  نتيجًة  كان  الكثافة  بهذه  بالقضاء  النساء  ووجود  العربية.  بالمنطقة 
بدأ بمحاوالت منعهن من االلتحاق بمعهد الدروس القضائية المؤهل للعمل بالقضاء من قبل مجلس 
االلتحاق  ي 

�ف بأحقيتهن  المتظلمات  النساء  داري  االإ القضاء  محكمة  وأنصفت   . ي
اللبنا�ف االأعىل  القضاء 

ي بتواجد النساء بجانبهن عىل منصة 
ون داخل السلك القضا�أ بالمعهد والعمل كقاضيات. لم يرض كث�ي

ي التسعينات وحرمنهن التقدم لدورة كاملة. 
القضاء أو ما أسموه بتأنيث القضاء، فحاولوا منعهن مجدداً �ف

ف سيدات  ي تعي�ي
ي المنطقة، مثل تعنت القضاء المرصي �ف

ي للنساء متكرر �ف
وهذا الموقف الذكوري العدا�أ

قاضيات بمجلس الدولة. غ�ي أنه منذ الدورة التالية تضاعف عدد النساء المتقدمات. واالآن من المتوقع 
لعدد النساء أن يتجاوزعدد الرجال بنهاية عام 2019.

ف أول قاضية عام 1996، ازدادت أعداد  ي تطور مع زيادة عدد القاضيات. فمنذ تعي�ي
يس�ي االأردن كذلك �ف

ي 
ي مشاركة النساء �ف

ة �ف القاضيات لتصل نسبتها إىل حواىلي 16 %، واليوم تصل إىل 22 %. وهي قفزة كب�ي
ي سلطات الدولة.116

المجال العام و�ف

116( ’Women’s Political Representation in the Arab Region’ )Economic and Social Commission for Western Asia )ESCWA( 2017( <https://www.unescwa.org/sites/
www.unescwa.org/files/publications/files/women-political-representation-arab-region-english.pdf> accessed 12 April 2019.
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ي الدولة. كذلك ساهمت 
يجابية إنما تعكس رغبة النساء وقدرتهن عىل الوصول الأي منصب �ف وتلك االأرقام االإ

. فخصصت الدولة للنساء  ي
ي ذلك من خالل تطبيقها الآليات تعزز من مشاركة النساء بالعمل القضا�أ

الدولة �ف
المتقدمات/ين  تدريب  عن  والمسئول  العليا  للدراسات  ي 

االأرد�ف ي 
القضا�أ المعهد  ي 

�ف المقاعد  من   %  15 نسبة 
لاللتحاق بالقضاء. وخصصت كذلك منحاً دراسية للنساء ليتم تدريبهم داخل وخارج الدولة.  

ي تزايد كذلك. ويوضح الجدول 
يجابية نسبياً، فنجد أن أعداد القاضيات النساء �ف تتسم الحالة الفلسطينية باالإ

ي مختلف جهات القضاء.117 
التاىلي توزيع القاضيات الفلسطينيات ونسبة مشاركتهن �ف

الجهة 
القضائية

عدد القضاة 
من النساء

عدد القضاة 
العدد الإجماليمن الرجال

نسبة القاضيات 
النساء

17.8 %44203247القضاء النظامي

النيابة العامة 
ي المحاكم 

�ف
النظامية

33124157%21

عي 6.6 %34245القضاء ال�ش

القضاء 
الدستوري

088% 0

القضاء 
العسكري

2182103% 20.4

17.8 %101459560الإجمالي

117( راجع/ي المصدر رقم )62(.
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المنطقة  لتمثيل قاضيات ونساء  ي عملهن، فقد تم اختيار بعضهن 
القاضيات �ف العديد من  ف  لتم�ي نظراً 

ي المحكمة 
ي المحاكم الدولية، مثل القاضية االأردنية تغريد حكمت؛ أول من يمثل االأردن كعضو �ف

العربية �ف
ف بردي  ة من 2003 إىل 2011. وكذلك تعمل القاضية اللبنانية ميشل�ي الجنائية الدولية برواندا خالل الف�ت

قاضية بالمحكمة الخاصة بلبنان.

ي واليمن ثالثاً: الخليج العر�ب

بمجلس  دولة  أول  البحرين  كانت  ثم  اليمن،  نساء  من  بدايًة  ي 
القضا�أ بالسلك  المنطقة  نساء  اشتغلت 

ي 2006. جاء بعدها جميع دول المنطقة الواحدة تلو 
ي تتيح للمرأة العمل بالقضاء �ف

التعاون الخليجي ال�ت
ي القضاء السعودي 

ف عينت المملكة العربية السعودية أول امرأة �ف االأخرى، ح�ت وصلنا إىل عام 2016 ح�ي
مة تجارية. وتتباين نسب مشاركة النساء وكذلك مواقعهن وسلطاتهن داخل السلطة القضائية. كُمحكِّ

ف النساء بالقضاء. وفضالً عن أنها أوىل دول مجلس التعاون الخليجي  فالبحرين تمثل نموذجاً إيجابياً لتمك�ي
ف جدارة وكفاءة العتالء منصة القضاء والوصول ح�ت  ف النساء بالقضاء، فالنساء البحرينيات أثب�ت ي تع�ي

ال�ت
الدكتورة م�ف  القاضية  ف  تعي�ي فمنذ  فقط.  عاماً  ثالثة ع�ش  ي 

�ف ، وذلك  ي
القضا�أ بالسلك  العليا  للمناصب 

ي ح�ت حصلت عىل لقب أول 
ي السلك القضا�أ

ي محكمة االأحداث، تدرجت �ف
الكواري كأول قاضية بالمملكة �ف

قاضية ترأس محكمة وهي المحكمة العمالية، واالآن هي قاضية بحكمة االستئناف العليا المدنية. حالة 
رادة السياسية للدولة. حالياً  القاضية الكواري مثال عىل ما يمكن للمرأة الخليجية تحقيقه إذا توافرت االإ
ي نسبة مشاركة النساء بالقضاء بواقع 9 % من إجماىلي عدد القضاة 

ي دول المنطقة �ف
تسبق البحرين با�ت

عىل للقضاء بالبحرين، وهي القاضية 
أ

بالدولة.118 كذلك تشغل قاضية واحدة منصب عضو المجلس اال
فاطمة فيصل حبيل.119

السنةنسبة القاضياتالدولة
92016 %البحرين

1.72004 %اليمن
12015 %قطر

مارات العربية المتحدة 2015أقل من 1 %الإ
2018أقل من 1 %المملكة العربية السعودية

02017 %الكويت
02017 %عمان

ي واليمن120 ي القضاء بمنطقة الخليج العر�ب
ف نسب مشاركة النساء �ف مقارنة ب�ي

سكوا( )31 سبتم�ب 2018(  ” اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر�بي آسيا )االإ ، خطوة باتجاه تحقيق العدالة ب�يف الجنس�يف ي
ي السلك القضا�أ

118(  “المرأة �ف
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-judiciary-gender-justice-arab-countries-arabic.pdf

عىل للقضاء بمملكة البحرين 
أ

عىل للقضاء 2017، المجلس اال
أ

119(  تشكيل المجلس اال
http://www.sjc.bh/page_016.php?pID<439=

120( راجع/ي المصدر )20(، ص 8
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 . ي
ي اليمن، وصلت النساء القاضيات إىل حواىلي 65 قاضية، وهي نسبة ضئيلة مقارنًة بتاريخ القضاء اليم�ف

�ف

ي قطر فتوجد حالياً أربع قاضيات من أصل 237 قاض، أي بنسبة 1.7 %. أما عن أعضاء النيابة العامة 
أما �ف

ف  اً منذ العام 2010 ح�ي ومساعديهم، فتوجد 3 عضوات مقابل 136 رجل )2 %(. وهي نسب لم تتغ�ي كث�ي
: دخلت النساء مهنة القضاء والنيابة العامة الأول مرة، كما يوضح الجدول التاىلي

2012201320142015
الرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساءالرجالالنساء

القضاة 
ومساعدوهم/ن

3211321742334233

أعضاء النيابة 
العامة 

ومساعديهم/ن
37938431093136

الشورى  مجلس  وحاول  ان.  الج�ب شيماء  المحامية  وهي  تجارية  مة  ُمحكِّ واحدة  امرأة  فلديها  السعودية،  أما 
ي ذلك.121 وتوجد 

السعودي أك�ش من مرة تمرير قرار بالسماح للنساء توىلي القضاء، لكنه لم ينجح ح�ت االآن �ف
.123 أما عن  مارات العربية المتحدة حالياً قاضيتان بالقضاء االتحادي،122 وخمسة قاضيات بمحاكم د�بي ي االإ

�ف
ف  المدع�ي من   % 20 النساء حواىلي  تشغل  ولكن  قاضيات.  نساء  االآن  توجد ح�ت  فال  عمان،  الكويت وسلطنة 

ف بالسلطنة، بينما تشغل حواىلي 22 امرأة منصب نائبة للمدعي العام. العام�ي

يعية 3-النساء �ف السلطة الت�ش

أولً: شمال أفريقيا

لمانات كنائبات متفاوتة ومتقلبة،  شح، ومعدالت دخولهن ال�ب ي ال�ت
منذ أن حصلت نساء المنطقة عىل الحق �ف

ف أدخلت  يعية مرحلة جديدة ح�ي ي السلطة الت�ش
ي كل االأحوال. بدأت مشاركة النساء �ف

ولكنها مشاركة ضعيفة �ف
بعض دول المنطقة نظام “الكوتا” أو تخصيص المقاعد للنساء. فطبقت مرص النظام أول مرة عام 1979 
، وقد نتج عن ذلك انتخاب 35 امرأة من أصل 392  بتخصيصها 30 مقعداً للنساء بمجلس الشعب كحد أد�ف
مقعداً وبنسبة 8 %. استمرت تلك النسبة قائمة ح�ت صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 
ف الرجل والمرأة. ونتيجة لذلك، تدنت نسب مشاركة النساء،  القانون، عىل اعتبار أنه يخل بمبدأ المساواة ب�ي
ي برلمان 2010 مع عودة نظام “الكوتا”، ووصلت نسبة 12.7 % بالمائة من إجماىلي نواب 

ح�ت صعدت مجدداً �ف
ة االنتقالية إعالنه  للف�ت الحاكم  العسكري  المجلس  يناير، أصدر  أنه بعد ثورة 25  المفارقة  مجلس الشعب. 

. ف ف المواطن�ي لمانية مجدداً بدعوى االإخالل بمبدأ المساواة ب�ي الدستوري الذي تضمن إلغاء “الكوتا” ال�ب

ي القضاء السعودي” سبوتنك عر�بي )30 نوفم�ب https://tinyurl.com/y4xkhfqv > )2017>؛ بدر العتي�بي “توصية عمل المرأة “قاضية” تسقط تحت قبة الشورى” 
121( “طلب رسمي بتعي�يف النساء �ف

<https://sabq.org/fhb426> )2018 السبق )25 سبتم�ب
مارات اليوم )19 مارس 2019(   ي القضاء االتحادي” االإ

122( “رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعي�يف قاضيت�يف �ف
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other<2019-03-19-1.1193649/

” البيان )29 أغسطس 2018(   ي محاكم د�بي
123( رامي عايش “5 قاضيات 465 موظفة �ف

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports<2018-08-29-1.3344789/
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ط ترتيب وجود تلك  ، ولم يش�ت ف ي القوائم الحزبية للمرشح�ي
ط وجود امرأة واحدة �ف بدالً عن ذلك، اش�ت

المرشحة داخل القائمة. نتج عن ذلك أنه لم تتضمن الغالبية العظمى من القوائم الحزبية غ�ي مرشحة 
لمان والمجال العام عامًة عند  ي ال�ب

ي ذيل القائمة. وبلغت حالة معاداة وجود النساء �ف
واحدة وضعت �ف

ي المشهد 
ي المجلس و�ف

سالمية المتشددة أن رصحت عالنية أنها ضد تواجد النساء �ف االأحزاب السلفية واالإ
ي ذيل القائمة 

ي انتهاك رصيح لقانون االنتخابات. غ�ي أنها وضعت عدد من النساء كمرشحات �ف
السياسي �ف

ي 
ي بعض االأحيان تم استبدال أسماء أزواجهن بأسمائهن �ف

ي الملصقات االعالنية لقوائمها. و�ف
بدون صور �ف

لمانات من ناحية تمثيل  إعالنات الحمالت االنتخابية. كل هذه العقبات أمام النساء نتج عنها أحد أسوأ ال�ب
يعية المرصية، حيث حصلت النساء عىل ما نسبته 1.97 % من إجماىلي عدد  ي تاريخ السلطة الت�ش

النساء �ف
المقاعد.

الدستور  كتابة  لجنة  وضمت  المرصي،  الدستور  تعديل  تم   ، مرسي محمد  السابق  الرئيس  عزل  بعد 
ي قانون 

ي المجالس النيابية. و�ف
ي حرصن عىل وضع مواد تضمن تمثيل النساء �ف

عدداً من النسويات الال�أ
يعينها  ي 

ال�ت المقاعد  ي 
الحزبية، و�ف القوائم  ي 

ي عودة نظام »الكوتا« �ف
انعكس ذلك �ف  ، االأخ�ي االنتخابات 

لمان، بنسبة تمثيلية قدرها 14.9 % من إجماىلي مقاعد  ي ال�ب
رئيس الجمهورية. ونتج عنه وصول 89 عضوة �ف

مجلس النواب.

يعية ي السلطة الت�ش
ف نسب مشاركة النساء �ف مقارنة ب�ي
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ي طرحتها 
ي ال�ت يجا�ب ف االإ يعات واالتفاقيات الدولية كأحد آليات التمي�ي ي الت�ش

أما عن نظام “الكوتا”، فظهر الأول مرة �ف
ف النساء والرجال. وذلك  ي يعت�ب وجودها مؤقتاً لتعجيل المساواة الفعلية ب�ي

اتفاقية السيداو عام 1979، وال�ت
ي منهما نساء العالم عىل مدار التاريخ. فهو يهدف إىل إعادة توازن 

ف اللذان تعا�ف نظراً لعدم المساواة والتمي�ي
ي 

ي الحياة السياسية، وليس إخالالً بها كما تّدعي الجماعات واالأحزاب المحافظة، وال�ت
ف النساء والرجال �ف القوى ب�ي

ان  ف ي صفها المجلس العسكري ومن قبله المحكمة الدستورية العليا. فهي عىل النقيض تكشف اختالل م�ي
وقف �ف

ف الرجال والنساء، وحقيقة أن النساء تواجه كل أنواع العقبات االجتماعية والسياسية واالقتصادية  المساواة ب�ي
ي طريقها للمشاركة السياسية، بخالف الرجال.124

والثقافية �ف

ي 
�ف النساء  مشاركة  وتصبح  االجتماعي،  والنوع  الجنس  أساس  عىل  الفوارق  تزول  أن  إىل  “الكوتا”  نظام  يعتمد 

ي الجزائر وتونس تثبت 
الحياة السياسية عىل قدم المساواة مع الرجال دون اللجوء لتلك االإجراءات. والتجارب �ف

تيب العالمي لتمثيلية النساء.  ي آخر ال�ت
لمان بعد أن كانت دول المنطقة �ف ي ال�ب

كيف تحسنت مشاركة النساء �ف
ي المجال العام 

ي مثل “الكوتا” عىل تغي�ي النظرة المجتمعية لمشاركة النساء �ف يجا�ب ف االإ كذلك تعمل آليات التمي�ي
تدريجياً.125 

ة لمانية الأخ�ي ي الثالثة مجالس ال�ب
تطور تمثيل النساء �ف

ي المجالس المنتخبة نتيجة 
ي الجزائر، جاءت التعديالت الدستورية عام 2011، وقد تضمنت تمثيل النساء �ف

�ف
العضوي رقم  القانون  السياق، صدر  ي ذلك 

الجزائريات بسياسات تعزز من مشاركتهن.126 و�ف النساء  لمطالبة 
ي المجالس 

/ يناير 2012، وهو القانون الذي يحدد كيفية توسيع حظوظ تمثيل النساء �ف ي
ي 12 كانون الثا�ف

03-12 �ف
ي كل قائمة ترشيحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة 

ي المادة 2: “يجب أال يقل عدد النساء �ف
المنتخبة. وجاء �ف

أحزاب سياسية عن النسب المحددة أدناه، بحسب المقاعد المتنافس عليها”:

124( Rebecca J Cook and Simone Cusack, Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives )University of Pennsylvania Press 2010(.
125( ’Women’s Political Empowerment Promoted and Sustained in Arab States’ )Portal for Parliamentary Development 2014( Reference Material 
https://agora-parl.org/resources/library/arab-digest-september-2014-women%E2%80%99s-political-empowerment-promoted-and-sustained> accessed 13 April 2019.

ي المجال العام” ورقة مقدمة من عضوة الملتقى السيدة نفيسة لحرش.
126( “وضع النساء الجزائريات �ف
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يعية 20 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة  : الهيئة الت�ش ي
ي الوط�ف - انتخابات المجلس الشع�ب

مقاعد. 30 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد. 35 % عندما يكون عدد المقاعد 
ف مقعداً.   ف وثالث�ي يساوي أو يفوق أربعة ع�ش مقعداً. % 40 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثن�ي

ي الخارج.
50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية �ف

- انتخابات المجالس الشعبية الوالئية: 30 % عندما يكون عدد المقاعد 35 و 39 و 43 و 47 مقعداً. 35 % 
عندما يكون عدد المقاعد 51 إىل 55 مقعداً.

ي مقرات الدوائر 
ي المجالس الشعبية البلدية الموجودة �ف

- انتخابات المجالس الشعبية البلدية: 30 % �ف
ين ألف نسمة.  ي يزيد عدد سكانها عن ع�ش

والبلديات ال�ت
ف القوائم  : “توزع المقاعد ب�ي  ومن أجل تجسيد ذلك عملياً، أكدت المادة 3 من نفس القانون عىل ما يىلي
ي المادة 2 أعاله، وجوباً 

ي تحصل عليها كل قائمة، وتخصص النسب المحددة �ف
بحسب عدد االأصوات ال�ت

ي القوائم الفائزة”.
شحات بحسب ترتيب أسمائهن �ف للم�ت

أما المادة 5 من القانون فجاء فيها: “كل قائمة ترشيحات مخالفة الأحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي 
، أقرت المادة 7 من القانون إمكانية استفادة االأحزاب من  ف سيتم رفضها”. وتشجيعاً لالأحزاب المنفذة للقوان�ي

ي مختلف المجالس. 
مساعدة مالية خاصة من الدولة، تكون طبقاً لعدد مرشحاته المنتخبات �ف

ف  وتعت�ب المناضالت النسويات هذا التنصيص الدستوري نجاحاً إضافياً للنساء، الأنه سيدفع إىل سن قوان�ي
والنظام  والصحة  كالتوظيف  ف  القوان�ي أغلب  الدستور عىل  مبادئ  انعكست  أن  وقد سبق  النساء.  لصالح 

، وبدرجة أك�ش وضوحاً وإيجابية عىل مجاالت التعليم والعمل والصحة. ي
القضا�أ

ي المدن، لكنه تماهى مع 
ي الحياة السياسية �ف

وقد أعطى هذا القانون دفعة قوية لحظوظ مشاركة النساء �ف
ة. كما أنه اصطدم بعائق مرتبط بالثقافة السائدة ونظرة المجتمع  ي االأرياف والبلديات الصغ�ي

واقع النساء �ف
لمان الجزائري منذ االستقالل بعدد  إىل النساء، بحيث أفرز انتخاب أك�ب نسبة دمج سياسي للنساء عرفها ال�ب

146 منتخبة أي بنسبة 31.6 %. 

يعية أدت إىل زيادة مشاركة النساء  ي تطبيق إصالحات دستورية وت�ش
ك تونس والمغرب مع الجزائر �ف تش�ت

السياسي من خالل  التمثيل  ي 
�ف المساواة  الدستور عىل  تونس، نص  المنتخبة. ففي  يعية  الت�ش بالمجالس 

للنساء  المئوية  النسبة  إىل رفع  االنتخابية. وأدى ذلك  القوائم  ي 
�ف الرجال والنساء  ف  ب�ي العمودي  التناصف 

قياس تمثيل العضوات  بمجلس الشعب التونسي من 27.6 % عام 2009 إىل 31.3 % حالياً. يمكن أيضاً 
ي  ي تعد متساوية مع النسبة االإجمالية لتمثيلهن النيا�ب

، وال�ت لمان التونسي ي ال�ب
يعية �ف ي اللجان الت�ش

النساء �ف
وهي 31.3 %.
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ثانياً: غرب آسيا

ي 
النسا�أ التمثيل  ضعف  ي 

�ف واحدة  المحصلة  كانت  المنطقة،  لدول  السياسية  السياقات  اختالف  عىل 
ف االنتخابية، نجد أن لبنان قد أقرت قانوناً انتخابياً  يعية بشكل عام. وبداية من القوان�ي بالمجالس الت�ش

ي يونيو 2017. وللقانون الجديد مزايا وعيوب.
جديداً �ف
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منذ  معتمداً  كان  الذي  ية  االأك�ش نظام  من  تمثيالً  أفضل  يعد  والذي   ، ي النس�ب التمثيل  نظام  يعتمد عىل  فهو   
وهو  االنتخابية.  الدوائر  وتوزيع  تقسيم  بإعادة  السياسية  الطائفية  عزز  قد  ذاته  الوقت  ي 

�ف ولكنه  االستقالل. 
مطلب نادت به الطوائف من قبل لتحصل عىل دوائر أك�ش توافقاً من ناحية الطائفة، وهو ما يخالف مبدأ التخىلي 

التدريجي عن السياسة الطائفية المتبعة.

آليات  اتخاذ  أو  للنساء،  برلمانية  “كوتا”  نظام  الإضافة  ي 
القانو�ف التعديل  أثناء  الدولة فرصة ذهبية  لدى  وكانت 

ي مجلس النواب بتعزيز سياسة 
أخرى لتعزيز مشاركة النساء، غ�ي أن ذلك لم يحدث، واستمر تهميش النساء �ف

ائح االجتماعية االأخرى.127 المواءمات الطائفية عىل حساب ال�ش

ي أفضل حاالً، فقد خصص القانون “كوتا” للنساء بنسبة 25 % عىل االأقل من 
ويعت�ب قانون االنتخابات العرا�ت

عدد المقاعد البالغ عددها 328 مقعداً. اعتمد االأردن كذلك “كوتا” للنساء منذ عام 2003، إاّل أن حصص النساء 
ة عام 2016 إىل 15 مقعداً من أصل 130. وقد استبدلت الدولة  لمانية االأخ�ي ي االنتخابات ال�ب

ازدادت ح�ت وصلت �ف
ي كشفت دراسات عن 

ي القديم القائم عىل الصوت الواحد، وال�ت نظام القوائم النسبية المفتوحة بالنظام االنتخا�ب
لمان من خالله.128  ي الوصول لل�ب

زيادة فرص النساء �ف

يعي،  ي وقانون المجلس الت�ش
ي قانون المجلس الوط�ف

، فقد تبنت الدولة نظام “الكوتا” االنتخابية �ف ف أما عن فلسط�ي
ي 

ي والمركزي قراراً برفع نسبة »الكوتا« إىل 30 % �ف
وكذلك قانون االنتخابات المحلية. واتخذ المجلسان، الوط�ف
جميع ب�ف وهياكل الدولة، إاّل أن القرار لم يطبق ح�ت االآن.

، تم  ي
ي انتخابات مجلس النواب العرا�ت

لكنه من الهام أيضاً النظر إىل سوء استغالل “الكوتا”. فعىل سبيل المثال، �ف
ي االنتخابات 

لمان. وعىل الرغم من أن بعض المرشحات �ف ي ال�ب
اعتبار “الكوتا” هي الحد االأد�ف واالأق� للنساء �ف

يعية قد فزن خارج “الكوتا”، إال أنه تم احتسابهن داخل النسبة المحددة للنساء. الت�ش

 <https://carnegieendowment.org/sada/71498?lang=ar> )2017 وسط )11 يوليو
أ

ق اال مام” مركز كارنيغي لل�ش
أ

ي لبنان: خطوة إىل اال
ي الغص�يف “االنتخابات �ف

127( أنطو�ف
128( Women’s Political Participation in Jordan, The Jordanian National Commission for Women )2018( 
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ف  )فلسط�ي الكوتا  نظام  تطبق  ي 
ال�ت الدول  لمانات  ب�ب النساء  مشاركة  نسب  أن  أعاله  الشكل  من  ونالحظ 

لمانيات تدخل  واالأردن والعراق( هي نفسها أو زادت قليالً، مما يدل عىل أنه مازالت غالبية النساء ال�ب
ي المقاعد العامة.

المجالس بنظام “الكوتا”، ونسبة ضئيلة تنافس الرجال �ف

ي العديد 
أس النساء أياً من تلك اللجان، بل تكون �ف يضم مجلس الشعب السوري 17 لجنة دائمة، ال ت�ت

ي عضوة 
المرأة واالأ�ة والطفل يرأسها وينوب رئيسها رجال، وتأ�ت اللجنة. ح�ت لجنة حقوق  منها مقررة 

كمقررة للجنة.129

بية والتعليم  ف فقط؛ وهما لجنة ال�ت ، فيضم 16 لجنة نيابية ترأس النساء لجنت�ي ي
أما مجلس النواب اللبنا�ف

أسها السيدة بهّية الحريري -أخت رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. والثانية لجنة  العاىلي والثقافة وت�ت
المرأة والطفل وترأسها السيدة عناية عز الدين. كما تقوم السيدة روال الطبش بدور مقررة لجنة حقوق 

االنسان.130

ي اللجان النيابية الدائمة. فنجد أن العضوات 
، تنشط النساء العضوات أك�ش �ف ي

وعن مجلس النواب االأرد�ف
ي ٧ لجان، بينما تتوىل ٤ عضوات منصب مقرر لجنة، و تتوىل عضوة 

ف منصب نائب رئيس لجنة �ف تتول�ي
المرأة وشؤون  أبو دلبوح رئيسة لجنة  السيدة ريم عقلة نواش  واحدة فقط منصب رئيس لجنة، وهي 

االأ�ة.

اللجنةم
ي اللجنة

المنصب �ف

نائب رئيس
رئيس

مقرر

بية والتعليم والثقافة1 √لجنة ال�ت

دارية2 √اللجنة الإ

√√√لجنة المرأة وشؤون الأ�ة3

√لجنة الحريات العامة وحقوق النسان4

√لجنة الريف والبادية5

اهة والشفافية وتقصي الحقائق6 ف √√لجنة ال�ف

ي والعالم7
√لجنة التوجيه الوط�ف

ي
ي اللجان النيابية بمجلس النواب الأرد�ف

تمثيل النساء الأردنيات �ف

، توجد 22 لجنة دائمة، وترك القانون الأعضاء اللجان حرية اختيار الرئيس والمقرر.  ي
لمان العرا�ت ي ال�ب

و�ف

: لعام 2020-2016  ي
يعي الثا�ف 129( أعضاء اللجان الدائمة بمجلس الشعب للدور الت�ش

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat<&435= 
 <92=https://www.lp.gov.lb/ViewContentRecords.aspx?id> ي

130( اللجان النيابية، مجلس النواب اللبنا�ف
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ي واليمن ثالثاً: الخليج العر�ب

ي كل دولة. فبعض 
ف دول المنطقة نظراً لطبيعة سياسة الحكم �ف تختلف سلطات المجالس المنتخبة ب�ي

يعية كاملة. المجالس يقترص دورها عىل كونه استشارياً فقط، والبعض االآخر له سلطة ت�ش

ي الدولة طبقاً 
ي االتحادي هو السلطة الرابعة �ف

مارات العربية المتحدة، يعت�ب المجلس الوط�ف بدايًة من االإ
للدستور، بعد المجلس االأعىل لالتحاد ورئيس االتحاد ونائيه ومجلس وزراء االتحاد.131 وللمجلس دور 
ف من قبل حكام  بأكمله يع�ي المجلس  كان  يعية. قبل عام 2006  له سلطة ت�ش استشاري فقط وليست 
ف  ي 2006 تغ�ي ذلك، وأصبح المجلس يُنتخب نصف أعضاؤه فقط )20 عضو(، بينما يع�ي

االمارات. لكن �ف
مارات )20 عضواً آخرون(. النصف االآخر من قبل حكام االإ

ي المجلس 
المنتخبات �ف النساء  الثالث دورات السابقة، نجد أن نسبة  وبالنظر لعضوية المجلس خالل 

هان عن  قليلة جداً. ففي انتخابات عام 2015 فازت مرشحة واحدة فقط وهي العضوة ناعمة عبد هللا ال�ش
ي المجلس 8 

ف ليصبح �ف ين الُمعين�ي ي المجلس من الع�ش
ف 7 نساء أخريات �ف إمارة رأس الخيمة. وتم تعي�ي

ي مجلس 
. أما �ف عضوات نساء. باالإضافة إىل ذلك، تم انتخاب الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للمجلس الحاىلي

ي مجلس عام 2006، تم انتخاب 
ف 6 أخريات. و�ف عام 2011 تم انتخاب سيدة واحدة فقط، وتم تعي�ي

ف 8 أعضاء أخريات. العضوة أمل القبيسي -رئيسة المجلس حالياً- وتم تعي�ي

البحرين

؛ مجلس الشورى الذي يكون عدد أعضاؤه 40 عضو/ة  ف ي البحرين إىل مجلس�ي
يعية �ف تنقسم السلطة الت�ش

ف من الشعب ومكون من 40 عضو/ة.  معينون بالكامل من الملك ومجلس النواب ويكون أعضاؤه منتخب�ي
يعات  ف والت�ش اح ومناقشة والموافقة عىل القوان�ي يعية من اق�ت ويتقاسم المجلسان مهام السلطة الت�ش
 ، ف ي المجلس�ي

. وتنشط النساء العضوات �ف ي
المجلس الوط�ف واالتفاقات الدولية. ويسمى المجلسان معاً 

أس المرأة عدد من اللجان الهامة بهما. وت�ت

يضم مجلس الشورى 9 عضوات نساء من أصل 40 عضو بنسبة 22.5 %، وهي من أعىل نسب المشاركة 
بالمنطقة. 

يعية  ويتكون مجلس الشورى من 7 لجان دائمة، ترأس العضوات النساء منهم 3 لجان )لجنة الشؤون الت�ش
والقانونية، ولجنة الخدمات، ولجنة شؤون المرأة والطفل( إضافة إىل توىلي عضوتان منصب نائبة رئيس 

، ولجنة شؤون الشباب(. ي
لجنة )الشؤون الخارجية والدفاع واالأمن الوط�ف

131( الحكومة االتحادية، البوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية المتحدة  
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-government<-
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أما عن مجلس النواب، فيضم 6 عضوات بنسبة مشاركة 15 % من إجماىلي عدد االأعضاء. وقد تم انتخاب 
للقانون، فهي ترأس كذلك اجتماعات  السيدة فوزية بنت عبد هللا زينل رئيسة لمجلس النواب. وطبقاً 
ف معاً. وترأس النساء لجنة نوعية دائمة واحدة )المرأة والطفل(،  ي أي عند اجتماع المجلس�ي

المجلس الوط�ف
النوعية  نائبة رئيس 3 لجان )المرافق العامة والبيئة، والشباب والرياضة، واللجنة  بينما تشغل منصب 

132.) ي
الدائمة لمنارصة الشعب الفلسطي�ف

المملكة العربية السعودية

 ، االأساسي النظام  وبحسب  بالمملكة.  يعية  الت�ش العملية  ي 
طر�ف أحد  السعودي  الشورى  مجلس  يعت�ب 

ي 
تُرفع قرارات مجلس الشورى إىل الملك، فيقرر منها ما يُحال إىل مجلس الوزراء. وإذا توافق المجلسان �ف

فع مجدداً إىل الملك للموافقة عليها. أما إذا اختلف مجلس الوزراء حول القرار فيعود  وجهات النظر، ف�ت
حوال، فالمجلس ليس له سلطة 

أ
ي جميع اال

قراره.133 و�ف اً إىل الملك الإ بداء رأيه، ثم يُرفع أخ�ي للمجلس الإ
ي نهاية المطاف، الملك هو صاحب جميع السلطات ومرجعها، وله 

يعية حقيقية، بل استشارية. و�ف ت�ش
هو وحده جميع الصالحيات. وللمجلس بعض صالحيات استجواب الوزراء، ولكن ال يستطيع سحب الثقة 

أو منحها الأحد الوزراء.

ملكي  أمر  2011 صدر  عام  ي 
و�ف بالكامل.  151 عضواً  أعضائه  عدد  البالغ  الشورى  ف مجلس  تعي�ي ويتم 

ي المجلس بنسبة 20 % من المقاعد. وبذلك فالمجلس الحاىلي هو أول مجلس 
بتخصيص “كوتا” للنساء �ف

مدخل  للنساء  المجلس.  ي 
�ف ح�ت  مطبقاً  ف  الجنس�ي ف  ب�ي الفصل  نظام  أن  غ�ي  عضويته.  ي 

�ف نساء  يضم 
ي مثل تلك التطورات السياسية. وتشغل 

ومخرج خاص بهن، ولهن قسماً خاصاً بالمجلس. مما يشكك �ف
النساء العضوات بعض المهام باللجان المتخصصة، فتشغل منصب رئيسة لجنة واحدة وهي الشؤون 
االجتماعية واالأ�ة والشباب. وتشغل منصب نائبة رئيس خمس لجان )لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة 
سكان  واالإ الحج  ولجنة  الرقابية،  والهيئات  االنسان  حقوق  ولجنة  واالآثار،  والسياحة  عالم  واالإ الثقافة 

والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة(.134

سلطنة عمان
، ويشكالن  ف يعية لسلطنة عمان إىل مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المع�ي تنقسم السلطة الت�ش
ي أجراها السلطان 

يعية ورقابية. وذلك طبقاً للتعديالت ال�ت معاً مجلس عمان الذي يضطلع بصالحيات ت�ش
قابوس بن سعيد.135

ويتكون مجلس الشورى من 85 عضواً منتخباً، وال يضم غ�ي عضوة واحدة فقط. أما عن مجلس الدولة 
فيتكون من 85 عضواً أيضاً، منهم 14 عضوة من النساء بنسبة 16.4 %.

<https://tinyurl.com/y557xpfo > لمانية، مجلس النواب مملكة البحرين 132( اللجان ال�ب
133(تم تغي�ي المادة 17 من نظام مجلس الشورى ليصبح بالشكل أعاله عام 2003. كان مجلس الوزراء سابقاً يبدي وجهة نظره حول القرارات بعد أن تصله من مجلس الوزراء بدون 

إعادتها له مرة أخرى.
134( اختصاصات اللجان المتخصصة ومهامها، مجلس الشورى – المملكة العربية السعودية  

</https://shura.gov.sa/wps/wcm/connect/ShuraArabic/internet/Committees/Committees+Jurisdiction+and+Duties
ي السامي رقم 2011/99

135( المرسوم السلطا�ف
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الكويت
يعية، ويتكون من 50 عضواً منتخباً. ومنذ نشأته وهناك صدام  ي السلطة الت�ش

يمثل مجلس االأمة الكوي�ت
ف السلطة التنفيذية، وتم حله ع�ب تاريخ المجلس عىل يد أم�ي الكويت حواىلي 8 مرات. بينه وب�ي

من  العديد  عن  دافع  المجلس  أن  من  الرغم  فعىل  بالسلبية.  بالنساء  تاريخياً  المجلس  عالقة  وتتسم 
شح للمجلس لم  ي االنتخابات وال�ت

الحقوق أمام السلطة التنفيذية، إاّل أن استحقاق النساء بالتصويت �ف
بالتصويت  للنساء  الرغم من محاوالت عديدة مسبقة كانت تهدف للسماح  ي عام 2005 عىل 

يأت إال �ف
ي  ي غياب مجلس االأمة، قام االأم�ي بإصدار مرسوم أم�ي

شح. كان أشهرها بعد انتهاء غزو الكويت و�ف وال�ت
شح واالنتخاب كتقدير لهن عىل ما قدمنه من نضال دفاعاً عن الكويت أثناء  ي ال�ت

يعطي النساء الحق �ف
الغزو. غ�ي أن المجلس بعد عودته رفض المرسوم باالأغلبية ورفض إعطاء النساء حقوقهن السياسية. 
ي انتخابات عام 2006 للمرة 

اً عام 2005 وافق المجلس رسمياً عىل تلك الحقوق، وشاركت النساء �ف أخ�ي
ي تاريخ 

ي انتخابات مجلس عام 2009، ودخلت أربع عضوات المجلس الأول مرة �ف
االأوىل. وشاركت النساء �ف

اير عام 2012، لم تفز أية امرأة بعضوية المجلس. وتم حل المجلس  ي مجلس ف�ب
لمانية. لكن �ف الحياة ال�ب

ي نفس الشهر )ديسم�ب 2012( تم 
�يعاً، وجاء مجلس ديسم�ب عام  2012 ليضم 3 سيدات، غ�ي أنه �ف

ف  الحكم بعدم دستورية نظام االنتخابات وتم حل المجلس مجدداً. ثم جاء مجلس عام  2013 بسيدت�ي
ي مجلس عام 2016 فازت امرأة واحدة وهي السيدة صفاء الهاشم. ونافست 

وتم حله هو االآخر.136 و�ف
ة وبفرق 7 أصوات عن  ي المرتبة الثالثة واالأخ�ي

ف � المجلس، إاّل أنها جاءت �ف الهاشم عىل منصب أم�ي
الفائز بالمنصب.

اليمن

اير من عام 2009 بعد  ي شهر ف�ب
لمان أن ينتهي �ف ي اليمن عام 2003. وكان لل�ب

تمت آخر انتخابات برلمانية �ف
اير 2009 لتمديد  ي ف�ب

ف االأحزاب السياسية �ف ي تبلغ 6 أعوام، غ�ي أنه تم االتفاق فيما ب�ي
انقضاء مدته وال�ت

ف ح�ت 2011. اندلعت ثورة التغي�ي باليمن قبل انتهاء تلك المدة. وبموجب مبادرة لمجلس  لمان لعام�ي ال�ب
 ، ف الح�ي . ومنذ ذلك  ف لعام�ي انتقالية  ة  ف�ت االتفاق عىل  تم  لتسوية سياسية،  للوصول  الخليجي  التعاون 
لمان هو  ي اليمن، والمجلس مازال قائماً بموجب الدستور ليصبح هذا ال�ب

وبعد اندالع الرصاع المسلح �ف
ي العالم.137

االأطول مدة �ف

ي المنطقة. 
ي أقل نسبة تمثيل �ف

أما عن تركيبة المجلس، فيضم 301 عضو، بينهم عضوة واحدة فقط �ف
ي المنطقة العربية كلها 

غ�ي أن ذلك المجلس تم انتخابه منذ 16 عاماً، وكانت نسب مشاركة النساء وقتها �ف
ضئيلة.

” �بي �بي سي عر�بي )26 نوفم�ب 2016( ي
مة الكوي�ت

أ
136( “ما ينبغي أن تعرفه عن انتخابات مجلس اال

<38117688-http://www.bbc.com/arabic/middleeast
ي )3 مارس 2016(  

لمان اليم�ف لمان والحرب” مرصد ال�ب 137( “ال�ب
http://www.ypwatch.org/news.php?go=show_news&id=732#.XMNmJ6axVQI<
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الخاتمة

ي المنطقة العربية، بدًءا من تاريخ مشاركتهن بالمجال 
ي المجال العام �ف

تناول هذا التقرير وضع النساء �ف
ي ضد االستعمار.

العام ومطالبتهن بحقوقهن السياسية واالقتصادية واالجتماعية بجانب نضالهن الوط�ف

ي 
ي تراكم التجارب ال�ت

ي التطور، و�ف
ي المجال العام كعملية مستمرة �ف

يمكننا أن ننظر إىل تواجد النساء �ف
ي بدورها عززت من مشاركة النساء 

استطاعت النساء من خاللها الحصول عىل العديد من االستحقاقات ال�ت
ي المجال العام.

�ف

فقد  والتاريخية،  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  السياقات  ونتيجة الختالف  العربية،  المنطقة  ي 
و�ف

فيها  النساء  استطاعت  الدول  أن بعض  العام. فنجد  المجال  ي 
�ف النساء  تباينت نسب وفاعلية مشاركة 

ي أشكال تنظيمية سياسية مختلفة -رسمية وغ�ي رسمية- وذلك بفضل عدة عوامل أهمها نضالهن 
االنخراط �ف

من أجل الوصول إىل تلك الحقوق، باالإضافة إىل العوامل السياسية واالجتماعية الخاصة بهذه الدول. 
ي صورة إصالحات دستورية 

ي دول أخرى، استطاعت النساء الحصول عىل بعض من تلك الحقوق �ف
بينما �ف

لة بالكامل ومازالت تفتقد التطبيق. يعية، لكنها مازالت غ�ي مفعَّ وت�ش

يعات الوطنية والتصديق عىل  ي الدسات�ي والت�ش
كذلك أشار التقرير إىل أهمية االأطر القانونية المتمثلة �ف

ي الحياة العامة. 
نسان لتعزيز وحماية مشاركة النساء �ف المعاهدات واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االإ

الخاصة  االأخرى  ف  القوان�ي كذلك  لكن  السياسية،  بالمشاركة  الخاصة  ف  القوان�ي مستوى  عىل  فقط  وليس 
ي تعمل عىل تهيئة مناخ عام يشجع النساء عىل 

باالأحوال الشخصية ومكافحة العنف ضد النساء، وال�ت
االنخراط بالمجال العام.

ي مثلت 
، وال�ت ي امن مع انتفاضات وثورات الربيع العر�ب ف شهد المجال العام مشاركة واسعة من النساء بال�ت

ورة أن حيوات  ي بالرصف
ي عالقتهن بالمجال العام. لكن ذلك ال يع�ف

ي من نساء المنطقة �ف
عالمة فارقة لك�ش

ي تحولت 
ي بعض هذه الدول ال�ت

النساء قد تحسنت، وتوسعت مشاركتهن السياسية. لقد عانت النساء �ف
اعات. ف إىل مناطق رصاع، ومازالت تدفع النساء أثماناً باهظة نتيجة تلك ال�ف

ركز التقرير عىل مؤسسات سياسية وتنظيمية محددة وهي االأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية، 
ي تلك 

يعية. وقدم لمحة عامة عن أوضاع النساء �ف إضافة إىل سلطات الدولة؛ التنفيذية والقضائية والت�ش
المؤسسات ومدى مشاركتهن عىل المستويات القاعدية والقيادية.
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ي االأحزاب السياسية بشكل عام، باستثناء بعض الدول 
ي مشاركة النساء �ف

وقد أظهر التقرير أن هناك تطوراً �ف
اعات المسلحة.  إاّل أنه وبشكل عام، نستطيع أن نجد بعض  ف ي من عدم االستقرار السياسي وال�ف

ي تعا�ف
ال�ت

ي تواجه النساء للوصول إىل مراكز صنع القرار، والهيئات 
أوجه التشابه وخاصة فيما يتعلق بالتحديات ال�ت

اك النساء  �ش القيادية لالأحزاب السياسية. من بينها تباين مواقف االأحزاب السياسية عىل مستوى دعواتها الإ
الداخلية  باللوائح  الدعوات  تلك  بإدماج وتفعيل مثل  التنظيمية مقارنة  والكيانات  السياسية  العملية  ي 

�ف
ي دول المنطقة ال تتضمن لوائحها 

ة �ف وسياسات االأحزاب. إذ نجد عدداً من االأحزاب ذات الشعبية الكب�ي
آليات واضحة حول تنمية الكوادر النسائية داخلها ووصولها إىل مواقع صنع القرار.

تحدي آخر هو تأث�ي الثقافة االأبوية وبعض العادات والتقاليد عىل توجهات االأحزاب السياسية نحو إدماج 
ي يغلب عليها 

ي المجتمعات ذات الطابع القبىلي أو تلك ال�ت
ي قيادتها، يمكن أن نرى ذلك خاصة �ف

النساء �ف
الصبغة الطائفية.

االأحزاب  تولية  فعدم   ، ي
النسا�أ التمثيل  أو ضعف  زيادة  ي 

�ف اً  كب�ي دوراً  لالأحزاب  السياسية  رادة  االإ تلعب 
اهتماماً كافياً لجذب النساء للعمل السياسي من شأنه أن يؤثر بالسلب عىل أعداد النساء الحزبيات.

ي النقابات العمالية والمهنية مع االأحزاب السياسية، من ناحية هيمنة الرجال عىل 
تتشابه أوضاع النساء �ف

ي القوى العاملة لدول المنطقة، إاّل أنهن ما 
النقابات وقيادتها. فعىل الرغم من التواجد الكثيف للنساء �ف

ي ذلك بأي حال 
ي مجالس النقابات ومناصبها العليا. وال يع�ف

قصاء والتهميش خاصة �ف ف من االإ زلن يعان�ي
ي دول شمال أفريقيا وغرب آسيا. فعىل 

ي أغلب دول المنطقة وخاصة �ف
عدم وجود قيادات نسائية نقابية �ف

العامالت  للنساء  بارزاً  حضوراً  المنطقة  دول  ي 
�ف الشعبية  والثورات  االنتفاضات  شهدت  المثال،  سبيل 

ي الشهور 
ي تونس. و�ف

ي المراحل االنتقالية بعد الثورات مثلما حدث �ف
ي مرص والمغرب. كذلك �ف

والمهنيات �ف
ف نحو التحول الديمقراطي. وعىل الرغم  ي كل من السودان والجزائر خالل نضال الشعب�ي

القليلة الماضية �ف
ي 

ف النساء والرجال فيما يخص القواعد النقابية والقيادات، ح�ت �ف من ذلك مازالت الكفة غ�ي متكافئة ب�ي
ي تشهد أغلبية من النساء.

القطاعات ال�ت

يعية، أظهر التقرير أن هناك تحسناً  عىل مستوى سلطات الدولة الرسمية؛ التنفيذية والقضائية والت�ش
ي أغلب دول المنطقة العربية فيما يخص مشاركة النساء وتواجدهن بالمناصب العليا للدولة. فزادت 

عاماً �ف
ي المنطقة بشكل واضح خالل االأعوام القليلة الماضية. غ�ي أنه من الهام أيضاً 

أعداد النساء الوزيرات �ف
ي طبيعتها 

ي توىلي وزارات مرتبطة �ف
اً ما يتم حرص النساء �ف النظر إىل ما وراء تلك االأرقام واالإحصاءات، فكث�ي

ي المجتمع. كذلك تفتقر بعض الدول إىل التوزيع العادل للفرص عىل 
بالنظرة التقليدية الأدوار النساء �ف

جميع النساء المؤهالت لتوىلي تلك المناصب، وبغض النظر عن انتماءاتهن السياسية، سواء كن مواليات 
أو من القوى المعارضة للحكومة أو مستقالت.
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اً وإقصاء للنساء داخل السلطة القضائية، فبعض الدول  ف ومازال هناك عدد من دول المنطقة تمارس تمي�ي
ية  ف ف تمي�ي ي النيابات العامة، سواء من خالل قوان�ي

ي الوصول إىل منصة القضاء و�ف
حرمت نسائها حقهن �ف

تهمش النساء، أو بفعل قرارات غ�ي دستورية مبنية عىل أبوية هشة تخسش فقدان امتيازاتها ومصالحها.

يعية المنتخبة والمعينة خصوصاً  ي أعداد النساء بالمجالس الت�ش
اً، شهدت المنطقة ارتفاعاً تدريجياً �ف أخ�ي

حمالت  إىل  التحسن  ذلك  ي 
�ف الفضل  ويرجع  المجالس.  تلك  رئاسة  إىل  وصلت  ح�ت   ، االأخ�ي العقد  ي 

�ف
يعية من خالل  الضغط ومطالبات النساء بتمثيل عادل خالل العملية االنتخابية، وداخل المجالس الت�ش
آليات محددة مثل اعتماد نظام “الكوتا”. ففي تونس استطاعت النساء الحصول عىل التناصف العمودي 
ي نفس الوقت، 

ي االنتخابات. �ف
ف النساء والرجال �ف وط المنافسة ب�ي شح، والذي يحسن من �ش ي ال�ت

واالأفقي �ف
االأد�ف  الحد  أنها  عىل  “الكوتا”  مع  تعاملت  الدول  فبعض  االآليات.  تلك  تطبيق  إىل طرق  النظر  ينبغي 
وري تحليل نتائج “الكوتا”  ي العراق. كذلك من الرصف

ي ذات الوقت لتمثيل النساء، مثلما حدث �ف
واالأق� �ف

ي 
وال�ت المرصي،  الدستور  عىل  طرأت  ي 

ال�ت ة  االأخ�ي التعديالت  إىل  التقرير  تطرق  فمثالً  سياقاتها.  داخل 
ي أوضاع 

�ف ورة تحسناً  بالرصف ي ال تمثل 
النواب إىل 25 %، وال�ت النساء بمجلس  تمثيل  شملت زيادة نسبة 

ي ظل ما يعانيه المجال العام برمته من تضييق وسيطرة من قبل الدولة، وعدم توافر 
النساء، خصوصاً �ف

ي المجال العام.
بيئة ديمقراطية حقيقية تسمح بمشاركة فعالة ومثمرة للنساء �ف

بالمجال  النساء ومسألة مشاركتهن  ي قضايا 
تب�ف ورة  التأكيد عىل رصف المعطيات، علينا  ي ظل كل هذه 

و�ف
العام كقضايا سياسية باالأساس. وعىل جميع االأطراف المعنية من أحزاب سياسية ونقابات ومؤسسات 
، اتخاذ خطوات حقيقية نحو تحقيق التمثيل العادل للنساء بالمجال  ي

ضافة إىل المجتمع المد�ف الدولة باالإ
يعي للوصول إىل هذه المشاركة وحمايتها وتطويرها.  المناخ السياسي واالجتماعي والت�ش العام وتهيئة 
ي نضالهن من 

ي مطالبهن و�ف
وقد أثبتت نساء المنطقة عدة مرات وعىل اختالف السياقات أنهن مستمرات �ف

أجل تحقيق المساواة والعدالة الجندرية الكاملة.
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ي استمرت 
ي 12 مايو عام 2018، وال�ت

ي مجلس النواب �ف
يعية العراقية والمتمثلة �ف جرت االنتخابات الت�ش

ي عام 2011. وتكمن أهمية هذه 
ي انتخابات يشهدها العراق منذ االنسحاب االأمريكي �ف

ي ثا�ف
ليوم واحد �ف

سالمية )داعش(، واستعادة  ي كأول انتخابات بعد هزيمة تنظيم الدولة االإ
: أوالً، تأ�ت االنتخابات فيما يىلي

 . ي ودعم قوات التحالف الدوىلي
ي كان يسيطر عليها التنظيم عىل يد الجيش العرا�ت

المدن والمناطق ال�ت
ي 25 سبتم�ب عام 

ي إقليم كردستان العراق �ف
ي بعد ثمانية أشهر من االستفتاء الذي جرى �ف

ثانياً، أنها تأ�ت
ف بغداد  . وزادت المشكالت ب�ي ف 2017 لالنفصال واالستقالل، وأيده أك�ش من 92 % من االأكراد المشارك�ي

وإربيل عىل خلفية ذلك االستفتاء.

الأوضاع السياسية للعراق قبل النتخابات

ي أوضاع سياسية داخلية صعبة شهدها العراق، منها:
ُعقدت االنتخابات �ف

ي 
ي االأحداث ال�ت

ي تم تحريرها من قبضة داعش من مشاكل سياسية وأمنية تجسدت �ف
- معاناة المناطق ال�ت

ي 2017. هذا بجانب ملف إعادة إعمار تلك المناطق بعدما دمرتها الحرب.
شهدتها محافظة نينوي �ف

ي أعقاب استفتاء االنفصال 
ي بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق �ف

ف الحكومة �ف - تفاقم حالة التوتر ب�ي
عيته.  اف العراق ب�ش وما تبعه من إجراءات أمنية، وعدم اع�ت

ي النظام السياسي حول مواقع المسئولية للهيمنة واالستحواذ 
ال السباق �ف ف - تجذر الطائفية السياسية واخ�ت

اكة السياسية. خ الطائفي بدالً من االإصالح وال�ش عىل مراكز السلطة وزيادة ال�ش

داري وارتباطه باالأمن االقتصادي، ففي االأعوام الماضية ارتفعت نسبة  - اتساع ظاهرة الفساد الماىلي واالإ
البنك  عن  عدة صادرة  تقارير  كشفت  بينما  الفقر.  مستويات  كذلك  وارتفعت   %  30 من  الأك�ش  البطالة 
ي حجم االنفاق بدون وجه حق. أدى ذلك 

ي عن تفسش
اهة بمجلس النواب العرا�ت ف ي ولجنة ال�ف

المركزي العرا�ت
وات الوطنية عىل مستوى العالم طبقاً لتقرير  ي نهب ال�ش

ي قائمة أك�ش الدول فساداً �ف
إىل وضع العراق �ف

الشفافية الدولية لعام 138.2018
نسان، وانتشار االعتقاالت وممارسات التعذيب والعنف الجنسي ضد النساء.139 - انتهاكات الدولة لحقوق االإ

138( ’Corruption Perceptions Index 2018’ )Transparency International 2019( <https://www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption_perceptions_in-
dex_2018> accessed 18 April 2019.
139( ’Amnesty International Report 2017/2018: The State of the World’s Human Rights’ )Amnesty International 2018( 20 <https://www.amnesty.org/en/docu-
ments/pol10/6700/2018/en/> accessed 18 April 2019.

ي المنطقة
الباب الثالث     تقارير متابعة النتخابات �ف

                         العربية

يعية العراقية  الفصل الأول: تقرير متابعة النتخابات الت�ش
لعام 2018
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ي النظام النتخا�ب

باستخدام  وذلك  المفتوحة،  القوائم  أساس  عىل  الجديد  النواب  لمجلس  ي  االنتخا�ب النظام  يقوم 
المحافظات كدوائر انتخابية. فيمكن التصويت لمرشح/ة واحد/ة أو أك�ش فيها. ويستخدم نظام “سانت 

ي توزيع المقاعد النيابية.
ليغو” المعّدل �ف

نظام سانت ليغو

ف  هو نظام لتوزيع المقاعد االنتخابية، يهدف إىل تقليل العيوب الناتجة عن عدم التساوي والتماثل ب�ي
ي النظام القديم، حيث كانت تستفيد منه 

عدد االأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها. وهو ما حدث �ف
ة منها. وتهدف طريقة سانت ليغو أيضاً إىل أن يحصل كل حزب عىل  ة عىل حساب الصغ�ي االأحزاب الكب�ي

ي الدائرة االنتخابية.
ي حصل عليها �ف

عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة االأصوات ال�ت

ي الخطوات 
حها �ف ي هذا النظام عن طريق عملية حسابية يمكن �ش

ويتم احتساب المقاعد االنتخابية �ف
التالية:

. - يجب عمل جدول يوضح فيه أصوات جميع االأحزاب بشكل تنازىلي
- يتم قسمة أصوات كل حزب عىل االأرقام الفردية المتسلسلة )1، 3، 5، 7، 9، وهكذا( وتوضع نواتج 

القسمة بالجدول.
- يتم بعد ذلك اختيار أعىل االأرقام الموجودة بالجدول، بحيث يكون عدد هذه االأرقام هو عدد المقاعد 

ة أرقام بالجدول. بالدائرة االنتخابية. فمثالً إذا كانت الدائرة بها 10 أرقام، يتم اختيار أك�ب ع�ش
ة المختارة سلفاً والعائدة له. - تكون حصة كل حزب من المقاعد مساوية لعدد االأرقام الكب�ي

ض أن هناك دائرة انتخابية بها عدد 6 مقاعد، وتتنافس خمسة  كمثال توضيحي لطريقة سانت ليغو، سنف�ت
االأحزاب/ المقاعد عىل هذه  توزيع  االأصوات. والحتساب  منها عىل عدد من  كل  أحزاب/قوائم حصلت 

القوائم سنقوم بالخطوات السابقة بداية من الجدول.

الحزب/

القائمة
عدد 

الأصوات

ناتج 
القسمة 

عىل 1

ناتج 
القسمة 

عىل 3

ناتج 
القسمة 

عىل 5

ناتج 
القسمة 

عىل 7

ناتج 
القسمة 

عىل ٩

ناتج 
القسمة 

عىل 11

270002700090005400385730002454أ
230002300076664600328525552090ب
150001500050003000214116661363ج
76007600253315201085844690د
740074002466.6614801057822672ه
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االآن بعد قسمة عدد أصوات كل حزب/قائمة عىل 6 أرقام )1، 3، 5، 7، 9، 11( يمثلون الست مقاعد، 
ي الجدول )27000، 23000، 15000، 9000، 7666، 7600(. سنجد أن الحزب/

سنختار أك�ب 6 أرقام �ف
قائمة )أ( حصلت عىل عددين وهما 27000 و9000، وبالتاىلي تحصل عىل مقعدين. بينما حصل الحزب/
ة وهما 23000 و7666 وبالتاىلي يحصل عىل مقعدين  قائمة )ب( عىل عددين كذلك من تلك االأعداد الكب�ي
كذلك، وهكذا دواليك... نجد أن االأحزاب/قوائم )ج( و)د( حصل كل منهما عىل رقم واحد من االأرقام 
ف أن الحزب/قائمة )ه( ال تحصل عىل أي مقعد. ي ح�ي

ة، وبالتاىلي يحصل كل منهما عىل مقعد واحد، �ف الكب�ي

وحة  ف االأصلية الم�ش ي االنتخابات العراقية تم اعتماد طريقة معدلة لسانت ليغو، وكل الفرق بينها وب�ي
�ف

أعاله هي أن أول قسمة تكون عىل الرقم 1.7 وليس 1. فتكون القسمات هي )1.7 ثم 3، 5، 7، 9..(. غ�ي 
ة، لذلك واجهته بعض االنتقادات.140 ة وليست الصغ�ي أن ذلك التعديل كان من مصلحة االأحزاب الكب�ي

الكوتا

انتخابات  أول  ي 
و�ف  .1980 عام  منذ  االنتخابات  ي 

�ف والمشاركة  التصويت  العراق حق  ي 
�ف والرجال  للنساء 

ي عام 2004 
)6.4 %(. و�ف من أصل 250 مقعداً  النساء عىل 16 مقعداً  ي عام 1980 حصلت 

�ف برلمانية 
يعية. وبالرغم من ذلك،  ي المجالس الت�ش

طالبت حركات نسائية بتخصيص “كوتا” بنسبة 40 % للنساء �ف
ي المادة 30ج منه عىل أنه 

دارة االنتقالية آنذاك لهذه الضغوطات، واكتفى بالنص �ف لم يستجب قانون االإ
يجب عىل قانون االنتخابات أن يهدف إىل تشكيل النساء بما ال يقل عن ربع عدد االأعضاء. وقد تم تعديل 
شيح لكل  ي قوائم ال�ت

ي عام 2009 ليلزم بتحديد نسبة 25 % كحد أد�ف للنساء �ف
قانون االنتخابات الحقاً �ف

حزب، كما خصص نسبة 25 % كحد أد�ف من مقاعد مجلس النواب للنساء.

: حدد القانون عدد المقاعد لالأقليات الدينية والعرقية وهي 9 مقاعد إجمالية مقسمة كالتاىلي

- خمس مقاعد للمكون المسيحي.
. ف ، وللكرد الفيلي�ي ي

ي المندا�أ
، والصاب�أ يزيدي، والشبكي - مقعد واحد لكل من المكون االإ

ي القائمة، 
ف �ف باالإضافة إىل ذلك، ينص القانون عىل أال يقل عدد النساء عن 25 % من مجموع المرشح�ي

كما يفرض ضمان حصولهن عىل 25 % عىل االأقل من عدد المقاعد، أي ما يعادل 83 مقعداً.141 وحرص 
ي حاالت عدم تحقق النسبة بالقائمة عن طريق الخطوات التالية:

القانون عىل تحقيق هذه النسبة ح�ت �ف

1- تحدد حصة كل قائمة من النساء من خالل قسمة عدد المقاعد المخصصة للقائمة عىل ثالثة، ولكن 
ية. تهمل بذلك الكسور الع�ش

ي كل قائمة فائزة من خالل طرح عدد مقاعد النساء 
2- يتم حساب العدد المتبقي من مقاعد النساء �ف

الفائزات من حصة القائمة من النساء.

https://iraqicp.com/index.php/sections/plat- 2018 )ي )29 أيار/مايو
ة؟” الحزب الشيوعي العرا�ت خ�ي

أ
ي “هل أثر سانت ليغو المعدل عىل نتائج االنتخابات اال

140( مهند محمد البيا�ت
<5444-2018-05-29-15-53-42/form

http://web.archive.org/  )2017 ايــر  ف�ب  20( العــراق  جمهوريــة  رئاســة  لمــان”  ال�ب إىل  الجديــد  النــواب  مجلــس  انتخــاب  قانــون  مســودة  ترســل  الجمهوريــة  “رئاســة   )141
<6395=web/20170926160914/http:/presidency.iq:80/Details.aspx?id
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ي 
ف من الرجال بغض النظر عن عدد االأصوات ال�ت 3- يتم تخصيص مقعد للنساء بعد كل فائزين إثن�ي

حصل عليها الرجال.
4- إذا لــم يتــم اســتكمال المقاعــد المطلوبــة للنســاء، يتــم تخصيــص مقعــد لهــّن مــن مقاعــد القوائــم 
ــز بالمقعــد  ــن ومــن االأد�ف إىل االأعــىل، هــذا ويتــم اســتبدال المرشــح الفائ ي حصلــت عــىل مقعدي

ــ�ت ال
ي بالمرشــحة الحاصلــة عــىل أعــىل االأصــوات ضمــن نفــس القائمــة.

الثــا�ف
ــم  ــاء، فيت ــد النس ــن مقاع ــوب م ــدد المطل ــام الع ــذا النظ ي ه

ــوات �ف ــع الخط ــق جمي ــم تحق 5- إذا ل
ي حصلــت عــىل مقعــد واحــد فقــط للنســاء ومــن االأد�ف إىل االأعــىل، إىل 

تخصيــص مقاعــد القوائــم الــ�ت
. ي ــاً للنظــام االنتخــا�ب ــق العــدد المطلــوب وفق أن يتــم تحقي

ي 
ي القائمــة الحاصلــة عــىل مقعــد واحــد �ف

6-  يســتبدل بالمرشــح الحاصــل عــىل أعــىل نســبة أصــوات �ف
ي نفــس 

الدائــرة االنتخابيــة الواحــدة، مرشــحة مــن نفــس القائمــة الحاصلــة عــىل أعــىل أصــوات النســاء �ف
القائمــة.

والفرز  للعد  أجهزة  باستخدام  المناطق  ي جميع 
�ف ونياً  إلك�ت التصويت  يكون  أن  االتفاق عىل  تم  كذلك 

. ي
و�ف لك�ت االإ

شحة خريطة الأحزاب والتحالفات الم�ت

ي الساحة السياسية وانقسامات عديدة. 
ات �ف ي االنتخابات 88 ائتالفاً وقائمة انتخابية شهدت تغي�ي

شارك �ف
. ف غ�ي أن غالبية تلك االئتالفات تقوم عىل التوجهات االأيديولوجية والطائفية وليس عىل كفاءة المرشح�ي

سالمية حزب الدعوة الإ

ي العراق، وأحد أبرز االأحزاب المعارضة لنظام حزب البعث 
يعد الحزب أحد االأحزاب الشيعية الرئيسية �ف

النرص  ائتالف  ؛  ف قائمت�ي إىل  االنتخابات  ي 
�ف الحزب الأول مرة  انقسم  السابق. وبعد رصاع داخىلي طويل، 

وائتالف دولة القانون. واحتكم التحالفان إىل إعطاء أعضاء الحزب الحرية لدخول انتخاب أياً منهما.

1- ائتالف النرص
ة نسبياً.142 ويضم  هو تحالف أسسه حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق ومعه أحزاب صغ�ي

ي وعىل العالق ووليد الحىل بجانب شخصيات 
ي حزب الدعوة مثل عباس البيا�ت

التحالف قيادات بارزة �ف
- وخالد العبيدي وزير الدفاع  ي

ي العرا�ت
ف عام المؤتمر الوط�ف سياسية أخرى مثل آراس حبيب كريم -أم�ي

السابق.143

<https://www.alhurra.com/a/abadi-new-coalition/413566.html> )2018 142( “العبادي يعلن تشكيل ائتالف النرص.. والدعوة يبقى عىل الحياد” الحرة )13 يناير
<43828991-http://www.bbc.com/arabic/middleeast> )2018 ي العراق” �بي �بي سي عر�بي )10 مايو/آيار

ي تخوض انتخابات مجلس النواب �ف
143( “التحالفات النهائية ال�ت
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2- ائتالف دولة القانون
. وكان  سالمية نوري المالكي ف العام لحزب الدعوة االإ عمه رئيس الوزراء السابق واالأم�ي ف هو تحالف ي�ت

ي السابق قبل أن ينفصل عنه. ويستمد التحالف قوته من شخص المالكي 
حيدر العبادي أحد أقطابه �ف

ي العراق، كما ضم التحالف شخصيات بارزة مثل خلف عبد 
الذي مازال يمتلك قاعدة شعبية واسعة �ف

، وكذلك خالد االأسدي. ي
الصمد، ووزير العمل والشؤون االجتماعية محمد شياع السودا�ف

3- ائتالف سائرون لالإصالح
ي وأحزاب 

ف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العرا�ت ي ب�ي وهو تحالف انتخا�ب
، والتجمع  أخرى. ويقود التحالف حزب االستقامة الممثل الرئيس للتيار الصدري وزعيمه حسن العاقوىلي

الجمهوري وحزب الدولة العادلة.

4- ائتالف الفتح
ي ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله  هو تحالف يتألف من فصائل الحشد الشع�ب

ها. وكانت منظمة بدر بقيادة هادي العامري جزًءا من ائتالف دولة القانون،  مام عىلي وغ�ي وكتائب االإ
نشاء تحالف “نرص العراق”،  ي ديسم�ب عام 2017، ووقعت مع العبادي اتفاقاً الإ

لكنها أعلنت انسحابها �ف
إاّل أن تحالف الفتح قد أعلن انسحابه من تحالف النرص فيما بعد.

5- ائتالف الوطنية
ي إياد عالوي. ويجمع 

ف العام لحركة الوفاق الوط�ف عمه نائب رئيس الجمهورية السابق واالأم�ي ف وي�ت
ف بارزين مثل سليم الجبوري رئيس مجلس  ف السنية والعلمانية. ويضم سياسي�ي ف الهويت�ي االئتالف ب�ي

النواب السابق.

ي
6- ائتالف القرار العرا�ت

ي المحافظات الغربية، وضم قيادات مثل أسامة النجيفي نائب 
يضم التحالف قوى سنية مختلفة �ف

ي انتخابات عام 2014، ويضم 
رئيس الجمهورية السابق الذي حصل ائتالفه “متحدون” عىل 23 مقعداً �ف

كذلك خميس الخنجر رجل االأعمال الذي قرر دخول االنتخابات، وانضمت إىل االئتالف مجموعات سنية 
أخرى.

ي
7- الحزب الديمقراطي الكردستا�ف

ي 
قليم مع االتحاد الوط�ف ي إقليم كردستان العراق، ويتقاسم حكم االإ

وهو أحد االأحزاب الرئيسية �ف
. ي

عم الحزب مسعود بارزا�ف ف ي منذ عام 1992. وي�ت
الكردستا�ف

ي
ي الكردستا�ف

8- التحاد الوط�ف
اكي ديمقراطي، وأسس الحزب  ي إقليم كردستان العراق، وذو توجه اش�ت

ف �ف ف الرئيس�ي هو أحد الحزب�ي
ف العام للحزب كو�ت رسول.  ، ويشغل منصب نائب االأم�ي ي

رئيس العراق الراحل جالل طالبا�ف
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توزيع المقاعد المخصصة لكل محافظة

توزيع المقاعد حسب الكوتا

توزيع المقاعد حسب الكوتا المخصصة للنساء والأقليات
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توزيع مقاعد المكونات عىل المحافظات:

المحافظاتعدد المقاعدالمكونات

خمسة مقاعدالمكون المسيحي
بغداد، نينوي، كركوك، دهوك، 

أربيل

يزيدي نينويمقعد واحدالمكون الإ

ي
ي المندا�أ

بغدادمقعد واحدالمكون الصاب�أ

نينويمقعد واحدالمكون الشبك

ف الناخب�ي

مليون   38 حواىلي  ف  ب�ي من  ونصف  مليون   24 حواىلي  باالنتخاب  لهم/لهن  المسموح  /ات  ف المواطن�ي عدد 
/ة. ي

عرا�ت

وضع النساء المرشحات بالنتخابات

ي االنتخابات العديد من التهديدات والضغوط االجتماعية. وخاصة 
شح �ف ي ال�ت

 واجهت النساء الراغبات �ف
ة. وبسبب تعرض  ي اقتصادياً وال تتمتع بحماية عائالت كب�ي

إذا كانت هذه النساء مستقالت أو من فئات تعا�ف
ي 

ي المشاركة �ف
النساء للمضايقات واالعتداءات عىل حياتهن الشخصية، أصبحت سالمة النساء الراغبات �ف

ات خالل انتخابات مايو عام 2018 لمحاوالت  .. فقد تعرضت كث�ي الحياة السياسية مهددة إىل حد كب�ي
سة عىل حياتهن الشخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي، وصفتها االأمم المتحدة  تشه�ي وهجمات �ش
اهة العملية االنتخابية”. واتخذت هذه الهجمات شكالً منهجياً يهدف إىل  ف ي بيان لها عىل إنها “تهديد ل�ف

�ف
شح. التقليل من النساء المرشحات، ووصمهن وترهيب االأخريات العازمات عىل ال�ت

إحدى هذه الهجمات كانت ضد المرشحة انتظار أحمد جاسم، وهي دكتورة جامعية كانت مرشحة ضمن 
قائمة ائتالف النرص التابع لرئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي. حيث تم ن�ش مقطع فيديو قص�ي يزعم 
إنه فيديو جنسي لها، مما أدى إىل انسحابها من االنتخابات، بعد ترصيحها بأن المقطع المنشور مزيف 
 ، ي

ي محاولة للتآمر عليها. كما تم ن�ش مقطع فيديو خاص بمرشحة عن الحزب الديمقراطي الكردستا�ف
�ف

ي السباق 
ي حفلة خاصة. وبقيت الدكتورة عىلي �ف

، ترتدي فيه مالبس كاشفة �ف الدكتورة هيشو ريبوار عىلي
، مرصحة بأنه من حق جميع النساء التمتع بحرياتهن وحياتهن الخاصة. ي االنتخا�ب
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نتائج النتخابات

ي يوم 13 
أعلنت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات النتائج االأولية النتخابات مجلس النواب العرا�ت

مايو عام 2018، ثم أعلنت النتائج النهائية بعد االنتهاء من عد وفرز جميع االأصوات. وقد جاءت عىل 
. فأغب التوقعات كانت تتجه لحيدر العبادي وتحالفه ائتالف النرص  ف نحو مفاجئ للعديد من المحلل�ي
عىل أنه هو االأقرب إىل الفوز. غ�ي أن ائتالف سائرون بقيادة التيار الصدري تصدر االنتخابات بواقع 54 
مقعداً، يليه ائتالف الفتح ب 47 مقعداً، ثم ائتالف النرص بعدد 42 مقعداً، فيما حصل ائتالف دولة 

القانون عىل 26 مقعداً.
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اربيلبغداد

1
ماجدة عبد اللطيف 

محمد عىلي
1سائرون

هدار زب�ي عبدهللا 
سليم

الحزب الديمقراطي 

ي
الكردستا�ف

2
إنعام مزيد نزيل 

درباش
2سائرون

ميادة محمد 
اسماعيل صالح

الحزب الديمقراطي 

ي
الكردستا�ف

3
مناهل جليل عىلي 

ف حس�ي
3سائرون

سلمى عمر عثمان 
وسمان

ي 
االتحاد الوط�ف

ي
الكردستا�ف

4
ف  شيماء عىلي حس�ي

حسن
4سائرون

�وة ونس عمر 
رشيد

حراك الجيل الجديد

ن�ين فاضل رحم 5
البرصةسائرونعىلي

انتصار حسن يوسف 1تحالف الفتحاكتفاء مزهر عبد كسار6
تحالف الفتححسن

7
ايمان رشيد حميد 

عيس
2تحالف الفتح

ميثاق ابراهيم 
فيصل مشتت

تحالف الفتح

8
عالية نصيف جاسم 

عزيز
3ائتالف دولة القانون

نجاح محيسن شياع 
محمد

سائرون

9
ليىل مهدي عبد 
ف هادي الحس�ي

4ائتالف دولة القانون
ثورة جواد كاظم 

حمادي
ائتالف النرص

10
عائشة غزال مهدي 

مضعن
5ائتالف الوطنية

صفاء مسلم بندر 
سلمان

ائتالف دولة القانون

11
ف مراد  زيتون حس�ي

حمادي
6ائتالف الوطنية

زهرة حمزة عىلي 
يحسن

تيار الحكمة الوط�ف

دهوكائتالف النرصهناء تركي عبد حسن12
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تحالف الفتحعيسى

سهام شنون عبدهللا 3
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ة لها كانت طاغية عىل المشهد. وقد  ة، إذ إن المقاطعة الكب�ي ف ومن الواضح أن هذه االنتخابات كانت مم�ي
ي االنتخابات العراقية منذ 

أعلنت المفوضية أن نسبة التصويت كانت %44.52 وهي أقل مشاركة مسجلة �ف
.. وينظر إىل تلك  ي تلك النسب، ورصح بأن النسب الحقيقية أقل بكث�ي

عام 2005. غ�ي أن البعض شكك �ف
/ات  ف ف المواطن�ي اً عىل انعدام الثقة ب�ي ي ومؤ�ش

المقاطعة عىل أنها احتجاج سياسي من قبل الشعب العرا�ت
واالأحزاب السياسية.

السابقة. فقد حدث  باالنتخابات  االنتخابات مقارنة  ي هذه 
�ف التحالفات  اختالف  أيضاً هو مدى  الالفت 

ة  الكب�ي االئتالفات  أن  أيضاً  القديمة. نرى  االئتالفات  االأحزاب وبداخل  ف أعضاء  عدد من االنقسامات ب�ي
ي االنتخابات 

ي حصلت عليها �ف
ة لم تحصل عىل أصوات قريبة من تلك ال�ت الموجودة عىل الساحة منذ ف�ت

.. الماضية، بل كانت أقل بكث�ي

ي 2018
عضوات مجلس النواب العرا�ت
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سهام عباس عىلي 

حمادة
حزب الجماه�ي 

دياليالوطنية

1المث�ت
م�ف صالح مهدي 

صالح
تحالف الفتح

2سائرونرفاه خرصف جياد بع�ي1
ناهدة زيد منهل 

يمانع
تحالف القرار العرا�ت

2
أشواق كريم محسن 

عتوج
3تحالف الفتح

غيداء سعيد عبد 
ف المجيد عبد الحس�ي

ائتالف الوطنية

4كركوك
هوزان حسن مهدي 

عبدعىلي
سائرون

1
الماس فاضل كمال 

محمد طه
ي 

االتحاد الوط�ف

ي
الكردستا�ف

ميسان

2
ديالن غفور صالح 

ف سم�ي
ي 

االتحاد الوط�ف

ي
الكردستا�ف

1
منتهى ج�ب صالح 

عبد
سائرون

3
خديجة عىلي عباس 

جاسم
2جبهة تركمان كركوك

دالل حسن محمد 
عيس

تحالف الفتح

3
سهام شنون عبدهللا 

عذافة
ائتالف النرص
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اربيلبغداد

1
ماجدة عبد اللطيف 

محمد عىلي
1سائرون

هدار زب�ي عبدهللا 
سليم

الحزب الديمقراطي 

ي
الكردستا�ف

2
إنعام مزيد نزيل 

درباش
2سائرون

ميادة محمد 
اسماعيل صالح

الحزب الديمقراطي 

ي
الكردستا�ف

3
مناهل جليل عىلي 

ف حس�ي
3سائرون

سلمى عمر عثمان 
وسمان

ي 
االتحاد الوط�ف

ي
الكردستا�ف

4
ف  شيماء عىلي حس�ي

حسن
4سائرون

�وة ونس عمر 
رشيد

حراك الجيل الجديد

5
ن�ين فاضل رحم 

عىلي
البرصةسائرون

1تحالف الفتحاكتفاء مزهر عبد كسار6
انتصار حسن يوسف 

حسن
تحالف الفتح

7
ايمان رشيد حميد 

عيس
2تحالف الفتح

ميثاق ابراهيم 
فيصل مشتت

تحالف الفتح

8
عالية نصيف جاسم 

عزيز
3ائتالف دولة القانون

نجاح محيسن شياع 
محمد

سائرون

٩
ليىل مهدي عبد 
ف هادي الحس�ي

4ائتالف دولة القانون
ثورة جواد كاظم 

حمادي
ائتالف النرص

10
عائشة غزال مهدي 

مضعن
5ائتالف الوطنية

صفاء مسلم بندر 
سلمان

ائتالف دولة القانون

11
ف مراد  زيتون حس�ي

حمادي
6ائتالف الوطنية

زهرة حمزة عىلي 
يحسن

تيار الحكمة الوط�ف

دهوكائتالف النرصهناء تركي عبد حسن12

13
ندى شاكر جودت 

ذياب
1ائتالف النرص

ي عبد  فيان ص�ب
الخالق عبد القادر

الحزب الديمقراطي 

ي
الكردستا�ف

14
انسجام عبدالزهرة 

يجواد عىل
2تيار الحكمة الوط�ف

وصفية محمد شيخو 
مراد

الحزب الديمقراطي 

ي
الكردستا�ف

15
وحدة محمود فهد 

عبد
تحالف القرار 

ي
العرا�ت

3
داليا فرهاد حاجي 

محمد
الحزب الديمقراطي 

ي
الكردستا�ف

16
ف حبيب  آال تحس�ي

ي
طالبا�ف

النجفتحالف بغداد

1بيارق الخ�يعلية فالح عويد رشيد17
ف  والء رحيم حس�ي

سلومي
سائرون

2السليمانية
سناء محمد حميد 

جواد
تحالف الفتح

1
جوان احسان فوزي 

رشيد
ي 

االتحاد الوط�ف

ي
الكردستا�ف

3
سعاد جبار محمد 

عىلي
ائتالف النرص

2
بليسة عبدالجبار 

فرمان عىلي
ي 

االتحاد الوط�ف

ي
الكردستا�ف

صالح الدين

3
اره زو محمود خدر 

محمود
ي 

االتحاد الوط�ف

ي
الكردستا�ف

1
منار عبدالمطلب 

هاشم سعد
ائتالف قلعة الجماه�ي 

الوطنية

4
به هار محمود فتاح 

أحمد
) (التغي�ي 2كوران )

ف  كفاء فرحان حس�ي

عىلي
ائتالف النرص

ي�ي رجب كمر عىلي5
حراك الجيل 

الجديد
3

خالدة ابراهيم 
يخليل عبدالرحمن

تحالف القرار العرا�ت

الأنبارواسط

1
ايناس ناجي كاظم 

ابراهيم
1سائرون

نهلة جبار خليفة 
محسن

االأنبار هويتنا

2
ف  اقبال عبدالحس�ي

ابوجري ماذي
2ائتالف النرص

سميعة محمد خليفة 
الغالب

ائتالف الوطنية

3
ي 

سعدية عبدهللا عو�ف
ف يحس�ي

3تيار الحكمة الوط�ف
ابتسام محمد درب 

خلف
عابرون

ائتالف النصرنهلة حمد عبد صالح4ذي قار

هيفاء كاظم عباس 1
بابلسائرونعبدالجليل

1تحالف الفتحمنى قاسم باقر جابر2
منال وهاب محمد 

تحالف الفتحفاضل علي

3
زينب وحيد سلمان 

عىلي
2ائتالف دولة القانون

نورس كامل عطية 

ي
ما�ف

سائرون

3ائتالف النرصعىل عودة اليذ شناوة4
مها فاضل كاظم 

خض�ي
ائتالف النرص

5
أجيال كريم سلمان 

يمحي
4تيار الحكمة الوط�ف

لب�ف رحيم كريم 
يفيض هللا

تيار الحكمة الوط�ف

كربالءنينوي

1
بسمة محمد بسيم 

ي ص�ب
1ائتالف النرص

ليىل فليح حسن 
علوان

تحالف الفتح

2
ف سلطان  م�ف حس�ي

يوسف
2ائتالف النرص

فاطمة عباس كاظم 
حسن

سائرون

3
اخالص صباح خرصف 

ف حس�ي
الحزب الديمقراطي 

ي
الكردستا�ف

3
منال حميد هاشم 

عباس
ائتالف النرص

4
انتصار عىلي خرصف 

محمود
القادسيةائتالف الوطنية

5
محاسن حمدون حامد 

حسن
1نينوي هويتنا

سهام موس حمود 

ج�ب
تحالف الفتح

6
لليال محمد عىلي 

يونس
2تحالف الفتح

ميسون جاسم داود 

ي
عا�ت

سائرون

7
هدى جارااله داؤد 

حسن
تحالف القرار 

ي
العرا�ت

3
هدى سجاد محمود 

شاكر
ائتالف النرص

8
سهام عباس عىلي 

حمادة
حزب الجماه�ي 

دياليالوطنية

1المث�ت
م�ف صالح مهدي 

صالح
تحالف الفتح

2سائرونرفاه خرصف جياد بع�ي1
ناهدة زيد منهل 

يمانع
تحالف القرار العرا�ت

2
أشواق كريم محسن 

عتوج
3تحالف الفتح

غيداء سعيد عبد 
ف المجيد عبد الحس�ي

ائتالف الوطنية

4كركوك
هوزان حسن مهدي 

عبدعىلي
سائرون

1
الماس فاضل كمال 

محمد طه
ي 

االتحاد الوط�ف

ي
الكردستا�ف

ميسان

2
ديالن غفور صالح 

ف سم�ي
ي 

االتحاد الوط�ف

ي
الكردستا�ف

1
منتهى ج�ب صالح 

عبد
سائرون

3
خديجة عىلي عباس 

جاسم
2جبهة تركمان كركوك

دالل حسن محمد 
عيس

تحالف الفتح

3
سهام شنون عبدهللا 

عذافة
ائتالف النرص

ة لها كانت طاغية عىل المشهد. وقد  ة، إذ إن المقاطعة الكب�ي ف ومن الواضح أن هذه االنتخابات كانت مم�ي
ي االنتخابات العراقية منذ 

أعلنت المفوضية أن نسبة التصويت كانت 44.52 % وهي أقل مشاركة مسجلة �ف
.. وينظر إىل تلك  ي تلك النسب، ورصح بأن النسب الحقيقية أقل بكث�ي

عام 2005. غ�ي أن البعض شكك �ف
/ات  ف ف المواطن�ي اً عىل انعدام الثقة ب�ي ي ومؤ�ش

المقاطعة عىل أنها احتجاج سياسي من قبل الشعب العرا�ت
واالأحزاب السياسية.

السابقة. فقد حدث  باالنتخابات  االنتخابات مقارنة  ي هذه 
�ف التحالفات  اختالف  أيضاً هو مدى  الالفت 

ة  الكب�ي االئتالفات  أن  أيضاً  القديمة. نرى  االئتالفات  االأحزاب وبداخل  ف أعضاء  عدد من االنقسامات ب�ي
ي االنتخابات 

ي حصلت عليها �ف
ة لم تحصل عىل أصوات قريبة من تلك ال�ت الموجودة عىل الساحة منذ ف�ت

.. الماضية، بل كانت أقل بكث�ي

ي وصلت إليها االأحزاب الكردية. 
ي طرأت عىل االنتخابات كذلك كانت درجة االنقسام ال�ت

ات ال�ت ومن التغ�ي
قليم إذ  ، واالأول باالإ ي

ي المرتبة الخامسة عىل المستوي الوط�ف
ي �ف

فقد جاء الحزب الديمقراطي الكردستا�ف
ي المرتبة 

ي �ف
ي الكردستا�ف

ف جاء االتحاد الوط�ف ي ح�ي
ي إقليم كردستان ونينوي. �ف

حصل عىل 25 مقعداً توزعت �ف
قليم  قليم والثامنة عىل مستوى العراق بحصوله عىل 18 مقعداً توزعت عىل االإ الثانية عىل مستوى االإ

ونينوي ودياىلي وكركوك. فيما حصلت حركة التغي�ي عىل 5 مقاعد والجيل الجديد حصل عىل 4 مقاعد.
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ي تونس منذ ثورة 14 
ي أول انتخابات بلدية �ف

ي 6 أيار/مايو عام 2018 �ف
جرت االنتخابات البلدية التونسية �ف

ي ظل الدستور الجديد، وبعد شبه 
جانفي/يناير عام 2011. وترجع أهميتها إىل كونها أول انتخابات بلدية �ف

ي 
اكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب مجلس نواب الشعب ورئيس الدولة. كذلك كانت آخر انتخابات بلدية �ف

عام 2010، وكانت الهياكل المركزية المعينة هي من تطبق أحكام السلطة المحلية، لذلك كانت المجالس 
البلدية المنتخبة الجديدة بداية الالمركزية.

االأوضاع السياسية المحيطة باالنتخابات

المجلس  انتخابات  يناير 2011، جرت  ي 
العابدين بن علي �ف االأسبق زين  التونسي  بالرئيس  طاحة  االإ بعد 

ي التأسيسي والذي كانت مهمته تشكيل الحكومة وكتابة دستور جديد لتونس ما بعد الثورة. واحتلت 
الوط�ف

ي انتخابات المجلس التأسيسي بنسبة 37 % من عدد االأصوات بواقع 89 مقعداً 
حركة النهضة الصدارة �ف

من أصل 217 بالمجلس. وكان ذلك انتصاراً تاريخياً بالنسبة للنهضة.

أجل  الديمقراطي من  التكتل  النهضة، وحزب  أحزاب  فيها  تحالفت  ي 
ال�ت ويكا”  “ال�ت ثم جاءت حكومات 

ويكا” الدولة  العمل والحريات، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لتشكيل ائتالف حاكم. وحكمت “ال�ت
التأسيسي ورئاسة الحكومة. شغل منصب  ي 

ع�ب ثالث جهات؛ رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوط�ف
ي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بينما جاء مصطفى بن جعفر 

رئيس الجمهورية المنصف المرزو�ت
اً حمادي  ، وأخ�ي ي التأسيسي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كرئيس للمجلس الوط�ف
الجباىلي رئيساً للحكومة عن حزب النهضة. وترأس الحكومة من بعده علي العريض من النهضة كذلك.

ي ظروف سياسية صعبة جراء حالة الشحن واالستقطاب 
ي 2014 �ف

لمانية �ف بعد ذلك جاءت االنتخابات ال�ب
اهمي،  ال�ب محمد  والمعارض  بلعيد  شكري  المعارض  السياسي  اغتيال  وأهمها  السياسية،  القوى  ف  ب�ي
ي البالد. وجاء 

ي وقعت �ف
رهابية ال�ت ي ذلك الوقت، والهجمات االإ

ة �ف ضافة إىل االأوضاع االأمنية العس�ي باالإ
 . السبسي قايد  الباجي  ورأسه  أسسه  الذي  تونس  نداء  يعية حزب  الت�ش باالنتخابات  االأحزاب  مقدمة  ي 

�ف
. ي

وحصدت النهضة آنذاك المركز الثا�ف

ي 
�ف فاز  وقد   2014 عام  ي 

المرزو�ت المنصف  لينافس  الرئاسية  االنتخابات  إىل  السبسي  قايد  باجي  وصل 
ي حكومة 

النهضة �ف الحر. ودخل حزبه مع حركة  المبا�ش  اع  باالق�ت لتونس  أول رئيس  ليصبح  االنتخابات 
وفاق.

ي االنتخابات البلدية كأحد الركائز االأساسية لتونس الديمقراطية. وقد تأخرت االنتخابات عدة مرات. 
هنا تأ�ت

ورة تنظيم االنتخابات البلدية قبل نهاية عام  ي دراسة لها أكدت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات �ف
و�ف

ي هذا الغرض. غ�ي أن الهيئة أجلتها الحقاً إىل 25 آذار/مارس عام 2018، 
2017، وقدمت خارطة طريق �ف

ي الشارع التونسي كذلك.
ي االأوساط السياسية و�ف

اً �ف ثم مجدداً إىل 6 أيار/مايو. مما خلق جدالً كب�ي

: تقرير متابعة االنتخابات البلدية التونسية ي
الفصل الثا�ن
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فم بدعم الالمركزية واعتمادها  ي الفصل الرابع ع�ش منه عل أن الدولة تل�ت
وقد نص الدستور التونسي �ف

داري الالمركزي من خالل  ي إطار وحدة الدولة. وكذلك الفصل الخاص بالتقسيم االإ
ي �ف

اب الوط�ف بكامل ال�ت
ي 26 

بلديات وجهات وأقاليم تغطي مساحة الدولة. وتحكم مجلة الجماعات المحلية المصادق عليها �ف
أفريل/أبريل عام 2018 صالحيات وقواعد عمل المجالس البلدية وفقاً لالآليات التشاركية الديمقراطية، وما 

يحقق الالمركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة.

ي  المشهد الحز�ب

ي تونس بعد الثورة بشكل كب�ي ح�ت وصلت إىل حواىلي 212 حزباً سياسياً قبل 
ارتفع عدد االأحزاب السياسية �ف

ي صالح 
االنتخابات البلدية، وكان العدد قد تجاوز المائة حزب بعد الثورة. لكن لم يكن ذلك التضخم �ف

ي المؤسسات السياسية وخصوصاً وسط فئة الشباب.144
االأحزاب السياسية نفسها، مع تراجع ثقة الشعب �ف

ي 
�ف الديمقراطية  حداثة  عن  ناتج  االأحزاب  عدد  ي 

�ف “االنفجار”  بأن  ذلك  ف  التونسي�ي ف  السياسي�ي بعض  ف� 
تونس بعد عقود من ركود الحياة السياسية خالل حكم العهد السابق.145 بينما يؤكد العديد من المتابع�يف 
ف وتشتت العملية  الناخب�ي إنها تشتت توجهات  أن الدولة ال تحتمل مثل هذا العدد من االأحزاب، حيث 
ي صورة الدعم العمومي لالأحزاب. 

ة �ف االنتخابية كذلك. باالإضافة إىل أنها تحّمل خزينة الدولة أمواالً كث�ي
ة والمتوسطة. فلم  ف والتونسيات وبخاصًة الطبقات الفق�ي ي زعزعة الثقة لدى التونسي�ي

ويصب كل ذلك �ف
ي عملها أن تقدم حلوالً حقيقية وملموسة لالأزمات االقتصادية 

ي برامجها و�ف
تستطع أي من تلك االأحزاب �ف

. ي منها المجتمع التونسي
ي يعا�ف

والمعيشية ال�ت

ي االنتخابات 
وبالنظر إىل كل هذه االأحزاب، يمكننا أن نستنتج أن القليل جداً منها فقط قادر عل المنافسة �ف

. ومن أبرزها: وعل التأث�ي السياسي

1-حزب نداء تونس

ــل  ــن بفص ــة ويؤم ــة علماني الي ــة لي�ب ــذ أيديولوجي ــس. ويتخ ي تون
ــية �ف ــزاب السياس ــرز االأح ــد أب ــو أح وه

ــا قواســم  ــة تجمعه ــارات سياســية مختلف ي متطــور. ويضــم تي
ــد�ف ــع م ــاء مجتم ــة لبن ــن الدول ــن ع الدي

ي 
ــد�ف ــع الم ــن ناشــطي المجتم ــدد م ــة ويســارية وع ف وأطــراف نقابي ــ�ي الي كة، إذ يضــم الحــزب لي�ب مشــ�ت

والحركــة النســوية التونســية. أسســه الراحــل الباجــي قايــد الســبسي عــام 2012 وظــل رئيســاً لــه حــ�ت 
ــم يســتقيل مــن الحــزب  ــح رئيــس تونــس، ث ــات الرئاســية التونســية عــام 2014 ليصب ي االنتخاب

فــوزه �ف
يعيــة التونســية عــام 2014 بعــد  ي االنتخابــات الت�ش

طبقــاً الأحــكام الدســتور. اســتطاع الحــزب أن يفــوز �ف
ــاً.  أن حصــل عــل 86 مقعــداً مــن أصــل 217 مقعــداً برلماني

144) Public Opinion Survey of Tunisia :April - 19 April) ’2017 ,26 International Republican Institute(2017)
http//:www.iri.org/sites/default/files/tunisia_poll_june.2017_pdf >accessed 25 April.2019 

ي تونس: طفرة بال بركة« العر�بي الجديد (19 أكتوبر 2017) 
145https//:tinyurl.com/yy2ckoe8) وليد التليلي »210 أحزاب �ف
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حزب حركة النهضة
ي تونس. يرجع تاريخ النهضة 

سالمي �ف ي مارس عام 2011 ويمثل التيار االإ
هو حزب سياسي تم تأسيسه �ف

ي 1989 إىل 
سالمي ثم �ف سالمية ثم بحركة االتجاه االإ إىل السبعينيات، حيث كان يعرف وقتها بالجماعة االإ

القيادات عدة  نفي بعض  ، رغم  ف المسلم�ي االإخوان  النهضة وجماعة  ف  ب�ي العديد  النهضة. ويربط  حركة 
ي 

ي وآخرون، ومازال الغنوسش
مرات الحديث عن أن النهضة هو “إخوان تونس”. أسس الحركة محمد الغنوسش

ي  هو رئيس الحزب. ويتخذ الحزب أيديولوجية ديمقراطية إسالمية، واستطاع أن يكون له حضور جماه�ي
ي كل أنحاء تونس، ويعت�ب الحزب هو االأوسع انتشاراً واالأك�ش قدرة عل الحشد. ويرجع البعض ذلك 

واسع �ف
ي 

، وتحديداً خارج المدن و�ف ف ي الكث�ي من التونسي�ي
لتاريخ الحركة عندما اتخذت موقفاً يمينياً وسطياً ير�ف

يعية التأسيسية سيطرة النهضة عل جنوب ووسط تونس. الجنوب. وقد أظهرت االنتخابات الت�ش

الجبهة الشعبية 
. تأسس االئتالف  ف ضافة إىل بعض المستقل�ي باالإ هو ائتالف سياسي يضم 11 حزباً يسارياً وقومياً وبيئياً 
تكتل  أك�ب  هي  الشعبية  الجبهة  وتعت�ب  العمال.  لحزب  العام  ف  االأم�ي الهمامي  حمة  وقاده   2012 عام 
ي للحرية والتقدم، وحركة البعث،  ي عضويته حزب العمال، والحزب الشع�ب

ي تونس. ويضم �ف
يساري �ف

ي الديمقراطي،  اكي الثوري (وطد)، وحزب الطليعة العر�ب ي االش�ت
وحركة النضال التقدمي، والحزب الوط�ف

وحركة  الوحدوية،  الشعبية  والجبهة  الموحد،  ف  الديمقراطي�ي ف  الوطني�ي وحزب   ، العماىلي اليسار  ورابطة 
هذه  خالل  من  الجبهة  استطاعت  اء.  الخ�ف تونس  وحزب  الشعب،  وحركة   ، ف اكي�ي االش�ت ف  الديمقراطي�ي
ي 

يعية التونسية عام 2014 لتحل �ف ي االنتخابات الت�ش
لمان التونسي �ف التحالفات أن تحصد 15 مقعداً بال�ب

المركز الرابع.

ي النظام االنتخا�ب
باالنتخابات  المتعلق  االأساسي  القانون  ي 

�ف والمتمثلة  ي  االنتخا�ب للقانون  يعية  الت�ش االإصالحات  جاءت 
ي 24 جانفي/يناير 2017 بضوابط جديدة منها:

واالستفتاء والصادر �ف
العمودي)،  (التناصف  القائمة  بينهم داخل  التناوب  النساء والرجال وقاعدة  ف  ب�ي التناصف  اعتماد مبدأ 

ي أك�ش من دائرة انتخابية. 146 
شح �ف ي ت�ت

ي رئاسة القوائم الحزبية واالئتالفية ال�ت
وكذلك مبدأ التناصف �ف

ط ضم مرشح أو مرشحة من دون سن ال  وضع آليات لتعزيز مشاركة وتمثيل الشباب، وذلك بوضع �ش
/ات داخل كل قائمة.147 ف ف كل 6 مرشح�ي 35 ب�ي

ط وجــود  ي القوائــم المرشــحة. فاشــ�ت
عاقــة �ف - وضــع القانــون كذلــك آليــات لتمثيــل االأشــخاص ذوي االإ

/ات االأوائــل  ف ف ال  10 مرشــح�ي مرشــح أو مرشــحة ذوي إعاقــة جســدية أو حامــالً لبطاقــة إعاقــة مــن بــ�ي
داخــل كل قائمــة.148

149. ف وقوات االأمن الداخلي - كذلك أعطى القانون حق التصويت للعسكري�ي
ي النتائج.

اعات �ف ف - كما عدل القانون بعض المواد الخاصة بتمويل الحملة االنتخابية، وال�ف

اير 2017، الفصل 49 تاسعاً. ي 14 فيفري/ف�ب
ساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ �ف

أ
146) القانون اال

اً 147) المرجع السابق، الفصل 49 عا�ش
148) المرجع السابق، الفصل 49 حادي ع�ش

149) المرجع السابق، الفصل 6 مكرر
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أك�ب  اعتماد  مع  ي  النس�ب التمثيل  أساس  المغلقة عل  القوائم  بنظام  التصويت  ع�ب  االنتخابات  وتجرى 
رئيس  انتخاب  عملية  وتتم  بها.  الم�ح  االأصوات  عدد  من   % 3 االنتخابية ب  التبعية  وُقدرت  البقايا. 
ي عملية انتخابية أخرى خالل أول جلسة. ويُسمح لرؤساء القوائم داخل 

البلدية أو رئيس المجلس البلدي �ف
شح لرئاسة المجلس البلدي. وتكون مدة عمل أعضاء المجالس البلدية خمس سنوات.  المجلس فقط ال�ت

لعام  للسكان  العام  التعداد  وهو  للسكان  إحصاء  الآخر  طبقاً  ف  البلدي�ي المستشارين  عدد  تحديد  وتم 
2014. وبلغ العدد االإجماىلي للمقاعد البلدية المتنافس عليها 7216 مقعداً. وتراوح عدد المقاعد للبلديات 
ة آالف) نسمة، و60 مقعداً بالنسبة لتلك  ي ال يزيد عدد سكانها عن 10,000 (ع�ش

ف 12 مقعداً لتلك ال�ت ما ب�ي
ي يتجاوز عدد سكانها 500,000(خمسمائة ألف) نسمة.150

ال�ت

ن تسجيل الناخب�ي

ف ثالث مرات بدالً من التسجيل المستمر، وذلك بسبب تأجيل االنتخابات  تم فتح باب التسجيل للناخب�ي
مرات عدة.

ف 19 جوان/يونيو إىل 10 أوت/أغسطس عام 2017  ة ما ب�ي وتم فتح باب التسجيل للمرة االأوىل خالل الف�ت
ي 17 ديسم�ب عام 2017. وبعد التأجيل، تم فتح باب التسجيل 

ف كان من المقرر إجراء االنتخابات �ف ح�ي
ف تأجل عقد االنتخابات إىل مارس عام  ة من 2 أكتوبر إىل 25 نوفم�ب عام 2017. وح�ي مرة ثانية خالل الف�ت
ف تقرر إجراء  ة من 19 ديسم�ب عام 2017 إىل 6 جانفي/يناير عام 2018 ح�ي ي الف�ت

2018، ُفتح للمرة الثالثة �ف
ي 6 مايو عام 2018.

االنتخابات �ف

ف  الناخب�ي بلغ إجماىلي  اير عام 2018،  ي فيفري/ف�ب
المستقلة لالنتخابات �ف العليا  الهيئة  ته  وحسب ما ن�ش

ثالثة  وثمانمائة  ألفاً  ف  ست�ي تسعة  وثالثمائة  ف  مالي�ي (خمسة   5,369,843 البلدية  لالنتخابات  ف  المسجل�ي
ي التصويت.

) ناخباً. أي حواىلي 66 % فقط ممن لهم الحق �ف ف وأربع�ي

القوائم المرشحة

اير عام 2018. وبلغ  ة من 15 إىل 22 فيفري/ف�ب ي الف�ت
شح �ف ي ال�ت

تم فتح باب تسجيل القوائم الراغبة �ف
عدد القوائم المرشحة لالنتخابات 2174 قائمة تلقتها اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات. تم قبول طلبات 
شح (الطعون)،  وط. وبعد االنتهاء من نزاعات ال�ت ام بال�ش ف 2068 قائمة، وتم رفض 106 قائمة لعدم االل�ت
أعلنت اللجنة العليا عن القوائم النهائية وعددها 2074 قائمة انتخابية تضمنت أك�ش من 35000 (خمسة 

ف ألف) مرشح ومرشحة.151 وثالث�ي

ي 19 سبتم�ب 2017، المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.
مر الحكومي رقم 1033 لسنة 2017 المؤرخ �ف

أ
150) اال

شحات بعد انقضاء الطعون (5 أفريل/أبريل 2018) حصائيات العامة لمرحلة ال�ت 151) اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات، االإ
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ننسبة النساء المرشحات المجموعنسبة الرجال المرشح�ي

% 49.26  % 50.7453668
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نتيجة االنتخابات

ي مؤتمر 
أعلنت اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات عن نتائج التصويت االأولية يوم 9 مايو عام 2018 �ف

قامت  ثم  مايو،   17 يوم  بها  طعون  تقديم  يتم  لم  ي 
ال�ت للبلديات  النهائية  النتائج  ت  ون�ش صحفي. 

ي مؤتمر صحفي يوم 13 جوان/يونيو عام 
عالن عن النتائج النهائية لالنتخابات بعد مرحلة الطعون �ف باالإ

ف  2018. وجاءت نتيجة االنتخابات مفاجئة للبعض ومتوقعة لالآخر. فكان قلة االأصوات وعزوف الناخب�ي
عن المشاركة هو ما استلفت االأنظار. من ناحية أخرى حصلت حركة النهضة عل أك�ب عدد من المقاعد 
ي جنوب ووسط 

مقارنة بالقوائم الحزبية واالئتالفية المتنافسة، واستطاعت أن تحتفظ بمناطق سيطرتها �ف
ي بلدية تونس استطاعت قائمة حزب النهضة الفوز ب 21 مقعداً مقابل 17 لحزب نداء تونس. 

البالد. و�ف
أس بلدية تونس،  واستطاعت السيدة سعاد عبد الرحيم رئيسة قائمة حزب النهضة لبلدية تونس أن ت�ت

لتكون أول سيدة تحصل عل هذا المنصب.

الحزبية/ القوائم  ناحية  من  الثانية  المرتبة  ي 
�ف فحل  االأصوات،  عدد  ي 

�ف تراجعاً  تونس  نداء  بينما شهد   
ي مصلحة 

اجع �ف ي كان يعتمد عليها. وكان ذلك ال�ت
االئتالفية، وخ� بعض المناطق الشمالية الساحلية ال�ت

االأحزاب  عن  أما  والمقاعد.  االأصوات  ناحية  من  جماعياً  االأوىل  بالمرتبة  فازت  ي 
ال�ت المستقلة  القوائم 

ف القوائم الحزبية  ي الوصول إىل المرتبة الثالثة من ب�ي
واالئتالفات االأخرى، فقد نجح التيار الديمقراطي �ف

ي المرتبة الرابعة، وهو يعت�ب أحد قوى المعارضة 
من حيث عدد االأصوات. وجاء ائتالف الجبهة الشعبية �ف

ي البالد.
الرئيسية �ف
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ة. فمن ضمن ال 350 بلدية،  ، جاءت تركيبة المجالس البلدية مفككة بدرجة كب�ي ي وبناًء عل النظام االنتخا�ب
ي 40 بلدية فقط.

حصلت القوائم عل أغلبية مطلقة �ف

ف عل االأحزاب واالئتالفات عقد تحالفات مع بعضها البعض  يعية، يتع�ي ي االنتخابات الت�ش
ومثلما حدث �ف

ف ومدلولها عل  ي سياق آخر -وعل الرغم من المشاركة الضعيفة للناخب�ي
من أجل الوصول إىل توافقات. �ف

بشكل  والمواطنات  ف  المواطن�ي إىل  للوصول  فرصة  لديها  الجديدة  البلدية  المجالس  فإن  االأحزاب-  أداء 
ي الحالة االقتصادية 

. هذا إذا أرادت االأحزاب وباالأخص نداء تونس والنهضة تحقيق تطور حقيقي �ف مبا�ش
يعية  والت�ش الرئاسية  االنتخابات  قبل  وتداركتها  أخطائها  من  تعلمت  قد  كانت  وإذا  للدولة،  والسياسية 

ي 2019.
القادمة �ف
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من منظور النوع
ي الفصل:

المحاور الرئيسية �ن
ي لبنان مايو عام 2018	 

لمانية �ف الفصل االأول: نبذة عن االنتخابات ال�ب
: متابعة االنتخابات مع وفد الشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات 	  ي

الفصل الثا�ف
ي	 

لمان اللبنا�ف ي ال�ب
الفصل الثالث: نظام االنتخاب �ف

ي والتوزيــع العمــري 	 
/ات  لمجلــس النــواب اللبنــا�ف ف /ات المحتملــ�ي ف الفصــل الرابــع: المرشــح�ي

والخلفيــة العلميــة والطائفيــة
ي عام 2018	 

لمان اللبنا�ف ي انتخابات ال�ب
الفصل  الخامس: تحليل نسب النساء الفائزات �ف

ي لعام 2018	 
لمان اللبنا�ف ي انتخابات ال�ب

الفصل السادس: نسب مشاركة االأحزاب السياسية �ف
ي عام 2009 	 

لمان اللبنا�ف الفصل السابع:  مقارنة انتخابات ال�ب
ي من منظور النوع	 

لمان اللبنا�ف الفصل الثامن: قراءة تحليلية لنتائج انتخابات ال�ب
 	

ي لبنان عام 2018
لمانية �ن أوالً: نبذة عن االنتخابات ال�ب

ي للتمديد لنفسه ثالث مرات.  شهدت لبنان أزمات سياسية وأمنية متالحقة، ما أعطى حجة للمجلس النيا�ب
ف ونصف، وذلك قبل االتفاق  ي منصب رئاسة الجمهورية نحو عام�ي

وشهدت البالد توقفاً تاماً أدى إىل فراغ �ف
عل ميشال عون رئيساً للبالد والحريري رئيساً للحكومة عام 2016.

ي استقالة الحريري المفاجئة من 
ف إيران والسعودية عل لبنان. واتضح ذلك �ف قليمي ب�ي وانعكس ال�اع االإ

ي خطوة يُعتقد أنها أتت تحت ضغط من الرياض. وتراجع 
/نوفم�ب عام 2017 �ف ي

ين الثا�ف ي ت�ش
الرياض �ف

ي الرياض. ورغم أجواء االستقطاب 
ف أمضاهما وسط ظروف غامضة �ف الحريري عن االستقالة بعد أسبوع�ي

لمانية  ي لبنان خالل السنوات الماضية حول الموقف من الحرب السورية، إاّل أن االنتخابات ال�ب
السياسي �ف

ي 
عادة الحياة السياسية �ف ي أجواء هادئة نسبًيا. وعقد الحريري صفقته التاريخية مع عون الإ

اللبنانية جرت �ف
عمه تيار المستقبل والقوات اللبنانية،  ف لبنان. وكان الفريقان اللبنانيان الرئيسيان -فريق 14 آذار الذي ي�ت
ي الحر وحركة أمل- قد اختلفا حول الحرب السورية. 

عمه حزب الله والتيار الوط�ف ف وفريق 8 آذار الذي ي�ت
ي الحرب السورية، بينما 

ي المنطقة انخرط عسكرياً �ف
ي �ف

يرا�ف فحزب الله المحسوب عل النفوذ التوسعي االإ
أيد تيار المستقبل المتقارب مع السعودية المعارضة السورية. 

ي لبنان المنعقدة 
لمانية �ن الفصل الثالث: تقرير االنتخابات ال�ب

ي 8 أيار/ مايو 2018 
�ن
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المعروفة  االنتخابية  التحالفات  تغي�ي خريطة  منها  المهمة،  المالمح  بعدد من  االنتخابات  ف هذه  وتتم�ي
ي 

وإدماج عنا� جديدة وأخرى قديمة، ما قد يجعلها ذات طابع خاص، ولكنها ليست باالنتخابات ال�ت
.  أج�ب  ف ف الرئيسي�ي ف اللبناني�ي تغ�ي المشهد السياسي بشكل حاسم. واتضح ذلك من خالل خريطة الفريق�ي
ي السابق متعارضة أيدولوجياً.  فتيار 

القانون القوي السياسية عل نسج تحالفات محلية ح�ت وإن كانت �ف
ي حملته السياسية عل أساس العداء مع أجندة حزب الله- تحالف بالفعل مع الحليف 

الحريري -الذي يب�ف
وت االأوىل. ي عدد من الدوائر االنتخابية؛ أبرزها دائرة ب�ي

ي الحر �ف
االأقرب لحزب الله وهو التيار الوط�ف

ف  ّ القوات اللبنانية والكتائب الذين يشكالن مًعا ركن�ي ي كما نالحظ أنه تخل عن تحالفه التقليدي مع حز�ب
ي سوريا إبان ثورة االأرز النائب بطرس 

ف من أركان تحالف 14 آذار. من جهة ثانية، نجد أن أهم معار�ف مهم�ي
ي فرنجية -الذي يفتخر والده سليمان فرنجية زعيم تيار 

ي دائرة الشمال الثالثة مع طو�ف
حرب قد تحالف �ف

المردة بصداقته القوية مع بشار االأسد- وهو التحالف الموجه باالأساس ضد حزب الرئيس عون “التيار 
ي كانت تُب�ف عل 

ى ال�ت ي الحر” أو ما بات يُعرف اليوم بحزب السلطة. ومن ثم فإن التحالفات الك�ب
الوط�ف

أساس العالقات مع الخارج تحطمت عل صخرة الحسابات االنتخابية المحلية، رغم أن أجندة السياسة 
يران أو للسعودية. ي من حيث العداء الإ�ائيل أو الإ ي الجماه�ي ي الخطاب االنتخا�ب

ة �ف الخارجية التزال حا�ف

ي الطائفي، واستكمال  ي محاولة لك� النمط االنتخا�ب
ي بعدد من اللوائح االنتخابية �ف

كما شارك المجتمع المد�ف
ي إدارة أزمة النفايات، ونشوء مجموعات سياسية مختلفة عن 

ته بعد عام 2015، وفشل الحكومة �ف مس�ي
ي عام 

وت مدين�ت ي السلطة قائمة عل الطائفية والزعامات؛ ومنها ظاهرة ب�ي
االأحزاب السياسية الموجودة �ف

ف  ي واالأفراد المنتم�ي
ي انتخابات عام 2018 سجل فيها 66 مرشح/ة  من مجموعات المجتمع المد�ف

2016. و�ف

.152” ي
ي 9 من أصل 15 دائرة انتخابية منها “ كلنا وط�ف

إليها. وقد شكلوا قوائم �ف

ف و746 ألفاً و 483 ناخباً/ة   ي هذه االنتخابات 3 مالي�ي
/ات �ف ف /ات اللبناني�ي ف وكان االإحصاء الطائفي للناخب�ي

السّنة  من   1.085.146) إىل 2.391.943 مسلماً  وينقسم طائفياً  /ات،   ف الناخب�ي لوائح  إدراجهم عل  تم 
) بنسبة 63.85 %، و1.334.510  ف و1.068.274 من الشيعة و206.894 من الدروز و31.629 من العلوي�ي
الكاثوليك،  من  االأرثوذكس و172.450  الموارنة، 257.713 من  من   725.535)  % 35.62 بنسبة  مسيحيياً 
من  و30.681  ف  نجيلي�ي االإ من  و19.016  الكاثوليك  االأرمن  من  و19.566  االأرثوذكس  االأرمن  من  و87.679 

ال�يان و21.870 من االأقليات) إضافة إىل 4.704 من اليهود و15.326 مختلفاً.

« جدد« للباحثة زينة الحلو  ص 3.  152) كتاب هل االنتخابات اللبنانية  للعام 2018 فرصة ظهور فاعل�يف سياسي�يف
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ثانياً: متابعة االنتخابات مع وفد الشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات

ي السياسة بالمنطقة العربية، شارك مع الشبكة العربية لديمقراطية 
ي إطار الخطة السنوية لملتقى النساء �ف

�ف
ة من 1 إىل 10 مايو/ آيار  لعام 2018 ضمن وفد الشبكة،  ي متابعة االنتخابات خالل الف�ت

االنتخابات �ف
ف عل معرفة  ك�ي ي الملتقى من إضافة البعد الجندري والنوعي للبعثة من خالل ال�ت

وتمكنت المشاركات �ف
ي أجريت مع كافة االأطراف المعنية 

ي هذه االنتخابات. وتم ذلك من خالل المقابالت ال�ت
أوضاع النساء �ف

ي كل بعثة تقييمية لمتابعة االنتخابات عل معرفة 
ي لبنان، حيث تحرص الشبكة �ف

والمهتمة باالنتخابات �ف
االآراء المختلفة من كافة االأطراف المعنية سواء بالمشاركة أو بالمقاطعة. عقدت البعثة عدداً من اللقاءات 
، والمنظمات النسوية/النسائية الفاعلة  ي

واالجتماعات مع االأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المد�ف
ي االنتخابات من خالل عقد 14 اجتماعاً لمدة 

ي تعمل عل دعم المرشحات �ف
ي مجال الديمقراطية، وال�ت

�ف
أربعة أيام قبل إجراء االنتخابات، وهذا جانب من اللقاءات:

ي 15 يوليو عام 2001. حسب وثيقتها 
حركة التجدد الديمقراطي: هي حركة سياسية لبنانية تأسست �ف

التأسيسية، تهدف الحركة إىل “أن تكون أحد االأقطاب الالطائفية الساعية إىل إجراء تحديث الحياة السياسية 
يال  ي عام 2002، دعمت الحركة مرشح المعارضة “غ�ب

وإىل تطويرها من خالل تعميق الوحدة اللبنانية”. �ف
ي انتخابات 

. �ف ف ي االنتخابات الفرعية بالم�ت
نا المر” نجلة وزير الداخلية آنذاك “ميشال المر” �ف المر” ضد “م�ي

ي ثورة 
عام 2005 فازت الحركة بمقعد واحد؛ “مصباح االأحدب” عن دائرة الشمال الثانية. شاركت الحركة �ف

االأرز، وهي االآن جزء من تحالف 14 آذار. 

ي لبنان عام 1975، لتكون الجناح العسكري 
حركة أمل: حركة شيعية لبنانية مسلحة أسسها موس الصدر �ف

. كانت حركة أمل الشيعية خصماً لجماعة حزب الله خالل الحرب االأهلية،  لمقاومة االحتالل االإ�ائيلي
الذي يشغل  بري”  “نبيه  أمل  يقود حركة  الحرب.  انتهاء  منذ  بالجماعة  وثيقة  لكنها أصبحت عل عالقة 

منصب رئيس مجلس النواب منذ عام 1992. 

اكي “وليد جنبالط” أقوى شخصيات االأقلية الدرزية  : يقود الحزب التقدمي االش�ت اكي الحزب التقدمي االش�ت
اللبنانية. ورث “جنبالط” دوره عن والده “كمال” الذي اغتيل خالل الحرب االأهلية. وكان زعيماً بارزاً خالل 
الحرب االأهلية. وسلم “جنبالط” ابنه “تيمور” السلطة ليخوض االنتخابات مكانه. حصل الحزب التقدمي 

ي انتخابات عام 2009.
اكي عل 11 مقعداً �ف االش�ت

ي “سم�ي جعجع” من 
حزب القوات اللبنانية: خرج حزب القوات اللبنانية بقيادة الزعيم المسيحي المارو�ف

ميليشيا قوية إبان الحرب االأهلية وكانت تحمل االسم نفسه. قاد “جعجع” القوات اللبنانية خالل السنوات 
ي 

ة من الحرب بعد اغتيال مؤسسها “بش�ي الجميل” عام 1982. و”جعجع” هو زعيم الميليشيا اللبنا�ف االأخ�ي
ي الحرب االأهلية، ويعد أك�ب معارض مسيحي لحزب 

ي السجن بسبب العنف �ف
الوحيد الذي ق�ف عقوبة �ف

الله.
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ي لبنان عام 1924، ولكنه ظل طوال مدة االنتداب 
: تأسس الحزب الشيوعي �ف ي

الحزب الشيوعي اللبنا�ن
ي عام 1943 استقل كل حزب بشخصيته وموارده، 

ي سوريا. و�ف
الفرنسي مرتبط بقيادة الحزب الشيوعي �ف

ي أغسطس من 
ي لبنان إاّل �ف

ف به كحزب �ف ولكن ظل التعاون والتوجيه من حق الرئاسة السورية. ولم يع�ت
عام 1970. ويشمل نشاط الحزب النواحي السياسية واالقتصادية كافة. كما تألفت إىل جانبه هيئات منبثقة 
ف أوضاعها،  ي نشاطه، مهمتها االتصال بالطاقات اللبنانية وجمعها وتنظيمها والمطالبة بتحس�ي

منه تعاونه �ف
ابات- عل تحقيق أهدافها. وتشجيعها عل العمل بمختلف الوسائل -وبخاصة االإ�ف

ي عام 1990 بعد نفي “العماد ميشال عون” إىل باريس، وقد 
ي الحر: نشأت فكرة تأسيسه �ف

التيار الوط�ن
أيلول من عام  ي 

�ف ف داخلية. صار حزباً  ي ضخم جداً ومنظم بقوان�ي تيار شع�ب تطور من حركة �ية إىل 
ي 7 أيار عام 2005.  ُعرف عن 

2005 بعد عودة قائده الرئيس “العماد ميشال عون” من منفاه الباريسي �ف
ي أعقاب عودته بعد خروج القوات السورية من 

ي لبنان، ولكنه �ف
ال وتياره مناهضة الوجود السوري �ف الج�ف

لبنان، تحالف خالل االنتخابات النيابية مع تيار المردة الذي يدعي معارضوه إنه مواٍل لسوريا، وتحالف 
فيما بعد مع حزب الله.

ي والمنظمات النسوية/النسائية:
لقاءات منظمات المجتمع المد�ن

ديمقراطية  أجل  من  اللبنانية  “الجمعية  تأسست  االنتخابات:  ديمقراطية  أجل  من  اللبنانية  الجمعية 
،1996 عام  آذار   13 ي 

�ف العام  الحقل  ي 
�ف ف  الناشط�ي من  مجموعة  من  بمبادرة  لبنان  ي 

�ف  االنتخابات” 
وهي جمعية مدنية نضالية مطلبية تسعى إىل بناء مجتمع ديمقراطي، وتعزيز المواطنة المبنية عل أساس 
ي 

�ف ف  المواطن�ي اك  وإ�ش السياسي  النظام  إصالح  الجمعية عل  وتعمل  والمحاسبة،  والمساءلة  الشفافية 

العملية السياسية الديمقراطية153. 

:  هي منظمة غ�ي حكومية غ�ي هادفة للربح، تأسست عام 1981 من االأشخاص  ف اتحاد المقعدين اللبناني�ي
ي المواثيق 

وعة والمنصوص عليها �ف عاقة  للنهوض بهذه الفئة من أجل الوصول إىل الحقوق الم�ش ذوى االإ
ي المجتمع. وهي منظمة قاعدية مطلبية 

عاقة �ف الدولية، وكذلك من أجل تكافؤ الفرص لالأشخاص ذوى االإ
ف  ف حركياً وآالفاً من المنا�ين والمتطوع�ي حقوقية الطائفية، وتضم 1200 عضو من االأشخاص المعاق�ي
ي لتعزيز مشاركة االأشخاص ذوي  العر�ب العالم  ي 

واالأصدقاء. ينشط االتحاد عل طول خارطة الوطن و�ف
ي الرعوي  إىل المطالبة بالحقوق وفق  ي عملية صنع القرار، وتحويل الحوار من النموذج الخ�ي

عاقة  �ف االإ

.
النموذج االجتماعي، ومن العزل إىل الدمج154

: منظمة نسائية غ�ي حكومية َعلمانية، تعمل مع القوى الديمقراطية  ي
ي الديمقراطي اللبنا�ف

التجمع النسا�أ
. تأسست عام 1976، ومرجعيتها المواثيق والمعاهدات  ف ف الجنس�ي من أجل تحقيق المساواة الكاملة ب�ي
عالن العالمي  ف ضد المرأة واالإ نسان واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمي�ي عالن العالمي لحقوق االإ الدولية؛ االإ

.
لمناهضة العنف ضد المرأة155

153) http//:www.lade.org.lb/About-the-Association/Who-We-Are.aspx موقع جمعيةLADE
154) http//:www.lphu.com?/q=about_LPHUموقع اتحاد اللبناني�يف المقعدين   
155) https//:www.rdflwomen.org%/D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9 ي

ي الديمقراطي اللبنا�ف
  موقع التجمع النسا�أ
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ي لمنظمة الشفافية 
ي عام 1999، وهي الفرع اللبنا�ف

الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (ال فساد): تأسست �ف

الدولية. وهي أول منظمة غ�ي حكومية لبنانية تهدف إىل ضبط الفساد بأشكاله المتعددة، و تعزيز مبادئ 

الحكم الرشيد156.

ي والمعارضة والمجموعات المدنية 
): هي كتلة من المجتمع المد�ف ي

 المكتب التنسيقي المركزي (كلنا وط�ف
/ ف /ات مستقل�ي ف ”.  وتضم مرشح�ي ي

ي جبهة واحدة “كلنا وط�ف
المستقلة، حاولت توحيد المعارضة الوطنية �ف

ي وحزب سبعة.
ات من منظمات المجتمع المد�ف

ي والمنظمات النسوية، شارك 
ي نهاية اللقاءات مع القوى واالأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المد�ف

و�ف
ف لتغطية أك�ب عدد ممكن من المراكز.  ي متابعة يوم االنتخاب. حيث انقسمت البعثة إىل فريق�ي

الوفد �ف
ي - زغرتا –  ي دائرة الشمال الثالثة (ب�ش

ي (بعلبك - الهرمل وزحلة)، والفريق الثا�ف
غطى الفريق االأول دائر�ت

ون) وجبل لبنان االأوىل (ك�وان وجبيل). ومن خالل زيارة عدد من المراكز االنتخابية، تم  الكورة - الب�ت
رصد االأمور التالية:157

/ات:  ن ي خيارات الناخب�ي
التأث�ي �ن

عالم. ف واالأحزاب والمنا�ين ووسائل االإ : ُسجل خرقاً واضحاً من قبل المرشح�ي ي الصمت االنتخا�ب
اع، وتواجد الماكينات االنتخابية داخل عدد من  عالنات االنتخابية حول مراكز االق�ت وجود كثيف لالإ

عالن بداخلها. ات الصوت واالإ المراكز واستخدام مك�ب

ي المراكز واالأقالم: 
- إدارة العملية محلياً و�ف

، وهذا خرق للمادة (96) 	  ف ف واالأمي�ي عاقة والمسن�ي ُسجل افتقار المراكز لتوف�ي مشاركة الئقة لذوي االإ
من قانون 2017/44 .

ي ناقشتها المادة رقم (95) من قانون االنتخابات اللبنانية.	 
اع وال�ت ف بخرق �ية االق�ت قيام المندوب�ي

ي 	 
اع وتحديداً �ف ُسجلت مالحظات تتعلق بعدم جاهزية بعض المراكز من حيث التنظيم و�ية االق�ت

وضعية العازل. 
ف 87 و97 (تش�ي 	  شّكل “تمديد االنتخابات لما بعد الساعة 7 مساًء” خرقاً للقانون وبالتحديد للمادت�ي

/ات  ف الناخب�ي إرباك  ي تمام الساعة السابعة مساًء) مما أدى إىل 
المادتان لوجوب إقفال الصناديق �ف

/ات عل حد سواء. ف والمندوب�ي
الداخلية 	  وزارة  تُصدر  ولم  المشاركة.  نسبة  تحديد  القدرة عل  إىل عدم  قفال  االإ عملية  تأخ�ي  أدى 

اع بعد الوقت  ي االق�ت
قفال، بحيث يمكن تحديد الزيادة �ف اع ساعة االإ ي االق�ت

النسب الرسمية للمشاركة �ف
ي بعض االأقالم والبدء بعمليات فرز االأقالم االأخرى ضمن 

اع �ف المحدد. وأيضاً استمرار عمليات االق�ت
المركز الواحد.

156) http//:transparency-lebanon.org/Ar/homeموقع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية    
لمانية اللبنانية2018 من موقع الشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات 157)  تقرير البعثة التقييمية حول االنتخابات ال�ب

http//:www.arabnde.org/data/item/pdf.46/pdf  
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ي مراكز 	 
اع �ف ف استمرت عملية االق�ت ي ح�ي

بدء إعالن نتائج بعض االأقالم من خالل الماكينات االنتخابية، �ف
/ات والماكينات االنتخابية.  ف أخرى وهذا ما قد يؤثر عل خيارات الناخب�ي

ي لم تسمح باستخدام حواسيب الفرز.	 
المشاكل التقنية ال�ت

بدايًة  االنتخابية،  العملية  إدارة  ي 
�ف ضعفاً  هناك  أن  إىل  تش�ي  البعثة  وثقتها  ي 

ال�ت المالحظات  هذه  كل 
ف من رؤساء/رئيسات أقالم والمساعدين/ات وقوى االأمن  من التصويت وح�ت مرحلة الفرز لدى المعني�ي

/ات االأحزاب . ي باالإضافة إىل مندو�ب

ي لبنان من ناحية التمثيل السياسي
ثالثاً: وضع النساء �ن

، ورصد واقع لبنان  ف ف الجنس�ي ي مجال المساواة ب�ي
ي التقرير الدوىلي لتقييم تقّدم الدول �ف

طبقاً لما جاء �ف
فيما يتعلق بحقوق النساء، ووفقاً للتقرير السنوي للعام 2018 الصادر حديًثا عن المنتدى االقتصادي 
ف  ي استهدفها التقرير من ناحية التفاوتات ب�ي

ف أسوأ دول العالم ال149 ال�ت العالمي، يعت�ب لبنان من ب�ي
 . ي أربعة مجاالت؛ هي التعليم والصحة والفرص االقتصادية والتمثيل السياسي

ف �ف الجنس�ي

التمثيل  ناحية  من  تأّخراً  االأك�ش  االأربع  الدول  ف  ب�ي من  وُصنف  عالمياً.  ال140  المرتبة  ي 
�ف لبنان  جاء  قد 

وجاء  المجال.  هذا  ي 
�ف ف  الجنس�ي ف  ب�ي الفجوة  من   %  97 يكمل  أن  عليه  ف  يتع�ي حيث  للنساء،  السياسي 

ف عليه أن  ي العمل، حيث يتع�ي
ف ست أسوأ دول من ناحية تبوأ النساء للمناصب القيادية �ف لبنان أيضاً ب�ي

ي لبنان عل 
ي هذا المجال158. ويؤكد مؤ�ش التمثيل السياسي والقيادي للنساء �ف

يكمل 90 % من الفجوة �ف
رادة السياسة  المعوقات والتحديات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، باالإضافة إىل غياب االإ
ي الحياة السياسية، ووضع 

ي السياسة، من خالل وضع رؤية شاملة لدمج النساء �ف
الداعمة لوجود النساء �ف

ي االنتهاكات 
زالة هذه العوامل المقيدة للنساء. وهو ما ظهر بشكل واضح �ف تداب�ي إيجابية لصالح النساء الإ

ي تحد من المشاركة 
ها من المعوقات المختلفة ال�ت يعات، وغ�ي والفجوات النوعية داخل المؤسسات والت�ش

ية وممارستها  ف ي انتخابات عام 2018. وتمثل البنية الطائفية التمي�ي
السياسية واالنتخابية الفعالة للنساء �ف

ي إقصاء النساء من المشاركة السياسية، ويتضح تاريخياً نقص تمثيلهن. وتعت�ب 
السياسية تحٍد كب�ي يساهم �ف

ي السياسة، من خالل زيادة عدد المرشحات 
انتخابات عام 2018 بمثابة تحٍد كب�ي أمام النساء للمشاركة �ف

عن الدورات السابقة، وخوض الئحة انتخابية مكونة من النساء فقط، وك� الحواجز االجتماعية والثقافية 
. ي

الموجودة بالمجتمع اللبنا�ف

ي العالم لعام 2018 لبنان ص157-158 
158) تقرير الفجوة ب�يف الجنس�يف �ف

http//:www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR.2018_pdf
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رابعاً: نظام االنتخابات ونتائجه

ي منذ ما يزيد عل ثالثة قرون بالطائفية، حيث كان للطائفية 
ي المجتمع اللبنا�ف

ي �ف ارتبط النظام االنتخا�ب
ي 

ي سادت �ف
، وبالتاىلي اختيار االأنماط االنتخابية ال�ت ي

ي تحديد الكث�ي من مقومات المجتمع اللبنا�ف
دور بارز �ف

ي تحديد نوع الحكم وهيمنة طائفة عل 
ي كانت االأساس �ف

المناطق اللبنانية تبعاً الأوضاعها الطائفية ال�ت
أخرى عن طريق منحها امتيازات وتقويتها عل حساب طوائف أخري. وبرزت الهيمنة والسيطرة من قبل 
ي االأعوام 

ي الذي مدد لنفسه ثالث مرات  متتالية �ف
لمان اللبنا�ف ي الحكم، وال�ب

ي كانت �ف
زعامات الطوائف ال�ت

ي اختيار النخب الحاكمة ومحاسبتها ايجاباً 
/ات �ف ف التالية (2013 - 2014 - 2017) دون مراعاة حق المواطن�ي

القائمة  واعتماده  ي  االنتخا�ب القانون  بوضع   2009 عام  المنتخب  السابق  ي 
اللبنا�ف لمان  ال�ب وقيام  وسلباً، 

ي القائم. ي صياغة ومناقشة القانون االنتخا�ب
النسبية شكالً، وغياب مشاركة االأطراف المعينة كافة �ف

. وتعت�ب  ي
ي اللبنا�ف

ي دعا إليها المجتمع المد�ف
وقد تضمن القانون عدة عنا� جديدة تعكس االإصالحات ال�ت

اع المطبوعة سلفاً  ، وبطاقات االق�ت ف ب�ي ي وتصويت المغ�ت إصالحات هامة منها اعتماد نظام التمثيل النس�ب
اء االأصوات. ي تضمن �ية التصويت وتقلص إمكانية �ش

ال�ت

ي السابقة عام 2009 
لمان اللبنا�ن خامساً: مقارنة مع انتخابات ال�ب

التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية عىل الطوائف عام 2009 

ف (690 رجالً)،  ي انتخابات عام 2009 ( 12 امرأة)، وعدد الرجال المرشح�ي
كان عدد النساء المرشحات �ف

ي عام 2018 كان 86 امرأة، وعدد 
ف أن عدد المرشحات �ف ي ح�ي

/ات (702 مرشح/ة). �ف ف وإجماىلي المرشح�ي
ي 

/ات �ف ف /ات 597 مرشح/ة. وكان عدد الناخب�ي ف ف من الرجال كان 597 رجالً. واالإجماىلي للمرشح�ي المرشح�ي
ي عام 

/ات. و�ف ف انتخابات عام 2009 وصل إىل 1.670.199 ناخب/ة بنسبة 51.25 % من إجماىلي الناخب�ي
ف  /ات، وبلغ عدد الناخب�ي ف /ات 1.861.203 بنسبة 49.68 % من إجماىلي الناخب�ي ف 2018 وصل عدد الناخب�ي

الرجال 904.901 ناخب بنسبة %48.6، وعدد الناخبات 956.302 ناخبة بنسبة 51.4 159%.

ي والتوزيع العمري والخلفية العلمية 
ن والمرشحات لمجلس النواب اللبنا�ن سادساً: المرشح�ي

والطائفية
شح 113 سيدة من إجماىلي 976 بنسبة 12 %، واستطاع من بينهن  86 سيدة مرشحة  تقدمت لطلب ال�ت
المرشحات  النساء  بنسبة 14.4 %، واستطاعت  انتخابية من إجماىلي 597 مرشح/ة   لوائح  إىل  االنضمام 

ي 49 الئحة من إجماىلي 77 الئحة انتخابية.
التواجد �ف

159) http//:www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/democratic_governance2018/LebaneseParliamentaryElectionsResultsandFigures.html page N40    
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: منهن 10 مرشحات حزبيات بنسبة 11.5 %، و28 مرشحة  ي
وتم تقسيم االنتماء السياسي للمرشحات كاالآ�ت

مستقلة متحالفة مع أحزاب سياسية بنسبة 32.5 %، و48 مرشحة مستقلة بنسبة 55.8 %.
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الخلفية العلمية للمرشحات والمرشحات المحتمالت160:

/االنتماء السياسي للمرشحات من حيث عنا� االستمرار أو العنا� القديمة  وأما عن التوريث السياسي
/ات الجدد  ف ة، ومنها مثالً مسألة وراثة عدد من المرشح�ي ي نشهدها خالل هذه االنتخابات فهي كث�ي

ال�ت
ي هذه االنتخابات، عل نحو ما درجت عليه الزعامات السياسية اللبنانية. ونظراً 

للموقع السياسي الآبائهم �ف
لعقد هذه االنتخابات بعد 9 سنوات منذ آخر انتخابات، فعن� الوراثة الجيلية كان واضحاً، ومنها عل 

سبيل المثال المرشحات161:
 	. ي

عب�ي غالب رمضان زوجة أحمد االأسعد رئيس حزب االنتماء اللبنا�ف
ان طوق.	  يم سكاف زوجة النائب السابق إيلي سكاف، وابنة النائب السابق ج�ب م�ي
بهية الحريري شقيقة الشهيد رفيق الحريري.	 
ي سم�ي جعجع.	 

يدا جعجع زوجة رئيس حزب القوات اللبنا�ف س�ت
ت زوين حفيدة النائب السابق جورج زوين، وابنة النائب السابق جورج زوين.	  جيل�ب
مها معلوف شقيقة النائب الحاىلي جوزيف معلوف.	 
 	. ي

ان توي�ف ي ابنة النائب الراحل ج�ب
ميشيل توي�ف

جينا شماس ابنة النائب السابق جميل شماس.	 
كارول بابيكيان ابنة النائب السابق خانشيك بابيكيان.	 

ة أخبار مهارات عن المرشحات لالنتخابات النيابية لعام 2018  160) ن�ش
http//:maharat-news.com/News%/D8%B3%D9%85%D8%B9/137835%/D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%-D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%

AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%-D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018  
161) المرجع السابق 
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ي والقوائم والطائفي للمرشحات:
التوزيع الجغرا�ن

: ي
جاء توزيع المرشحات عل الدوائر االنتخابية والمقاعد الطائفية والقوائم االنتخابية كاالآ�ت

التالية؛ قائمة “زحلة للكل” 	  القوائم  ي وفق 
البقاع االأوىل: ترشح بها 3 مرشحات للمقعد مارو�ف دائرة 

ي كل قائمة.
” بمقعد واحد �ف ي

وقائمة “الكتلة الشعبية” وقائمة “كلنا وط�ف
 	. ي

ي بقائمة مجتمع مد�ف
دائرة البقاع الثانية: ترشح بها مرشحة واحدة لمقعد مارو�ف

؛ مرشحتان بالقائمة المستقلة لمقعد 	  ي
دائرة البقاع الثالثة: ترشح بها 5 مرشحات، وكان توزيعهن كاالآ�ت

نماء والتغي�ي ترشح بها مرشحة واحدة لمقعد الروم االرثوذكس،  ي ومقعد شيعي، وقائمة االإ
مارو�ف

. ي
ي وس�ف

ي ترشح بها مرشحتان لمقعدين؛ مارو�ف
وقائمة االأرز الوط�ف

دائرة الشمال االأوىل: ترشح بها خمس مرشحات، وكانت قائمة واحدة للنساء باسم الئحة نساء عكار، 	 
ي و3 مقاعد سنية ومقعد أرثوذكس.

؛ مقعد مارو�ف ي
وتوزيع المقاعد بها كاالآ�ت

دائرة الشمال الثانية: ترشح بها 8 مرشحات عل القوائم االآتية؛ ترشحت مرشحتان عل قائمة “كلنا 	 
ي 

لمقعد س�ف للشمال  المستقبل  قائمة  ومرشحتان عل  أرثوذكس،  روم  ومقعد  ي 
لمقعد س�ف  ” ي

وط�ف
المجتمع  قائمة  ومرشحتان عل   ، ي

لمقعد س�ف المستقل  القرار  الئحة  ومرشحة عل  علوي،  ومقعد 
. ي

، ومرشحة عل الئحة العزم لمقعد س�ف ي
ي المستقل لمقعد س�ف

المد�ف
ي ترشح بها 3 مرشحات 	 

دائرة الشمال الثالثة: ترشح بها 5 مرشحات عل القوائم االآتية؛ قائمة كلنا وط�ف
ي ومقعد روم أرثوذكس، ومرشحة عل قائمة نبض الجمهورية القوية لمقعد 

لثالث مقاعد؛ 2 مارو�ف
، ومرشحة عل الئحة الشمال القوي لمقعد الروم االأرثوذكس. ي

مارو�ف
ي 	 

لمقعدين؛ س�ف والكرامة  التكامل  واحدة هي  قائمة  بها مرشحتان عل  ترشح  االأوىل:  الجنوب  دائرة 
. ي

ومارو�ف
دائرة الجنوب الثانية: ترشح بها مرشحتان؛ واحدة عل قائمة االأمل والوفاء لمقعد شيعي، ومرشحة 	 

أخري عل الئحة معاً نحو التغي�ي  لمقعد شيعي.
دائرة الجنوب الثالثة: ترشح بها 3 مرشحات عل ثالث قوائم؛ هي قائمة صوت واحد للتغي�ي لمقعد 	 

ي لمقعد شيعي.
الروم االأرثوذكس، وقائمة فينا التغي�ي لمقعد شيعي، وقائمة كلنا وط�ف

مرشحات 	  ثالث  ي 
وط�ف كلنا  الئحة  االآتية؛  القوائم  عل  مرشحات   7 بها  ترشح  االأوىل:  وت  ب�ي دائرة 

وت لمقعد روم أرثوذكس، وقائمة  لمقعدين أرمن أرثوذكس ومقعد أقليات، ومرشحة بقائمة نحنا ب�ي
وت االأوىل لمقعدين لالأرمن االأرثوذكس. وت لمقعد أقليات، والئحة ب�ي الوفاء لب�ي
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وت الثانية: ترشح بها أك�ب عدد من المرشحات وصل إىل 19 مرشحة موزعة عل ست قوائم 	  دائرة ب�ي
ف مرشحة لمقعد  ، والئحة البيارتة المستقل�ي ي

وت المستقبل مرشحة لمقعد س�ف انتخابية؛ وهي الئحة ب�ي
وت مرشحتان  ب�ي كرامة  ، والئحة  وإنجيلي لمقعدين؛ شيعي  الوطن مرشحتان  وت  ب�ي درزي، والئحة 
 ، إنجيلي ، ومقعد  ف االآتية: مقعدين سني�ي للمقاعد  وت 4 مرشحات  ب�ي كلنا  ، والئحة  ف لمقعدين سني�ي
ي ودرزي، والئحة المعارضة 

ومقعد روم ارثوذكس، والئحة لبنان حرزان ترشح بها مرشحتان لمقعد س�ف
ي ودرزي، والئحة صوت الناس ترشح بها 4 

وتية ترشح بها 3 مرشحات لثالثة مقاعد؛ شيعي وس�ف الب�ي
مرشحات لثالثة مقاعد سنية ومقعد شيعي.

لمقعدين 	  مرشحتان  قرار  عنا  قائمة  االآتية؛  القوائم  عل  مرشحات   6 بها  ترشح  االأوىل:  الجبل  دائرة 
 ، ي

، والئحة التغي�ي أكيد مرشحة لمقعد مارو�ف ي
ي مرشحة لمقعد مارو�ف

، والئحة التضامن الوط�ف ف ماروني�ي
. ف ي مرشحتان لمقعدي ماروني�ي

والئحة كلنا وط�ف
ي ترشح بها مرشحتان 	 

الثانية: ترشح بها 9 مرشحات عل خمس قوائم؛ الئحة كلنا وط�ف دائرة الجبل 
لمقعد  مرشحة  المتينة  الوفاء  والئحة   ، ي

مارو�ف لمقعد  مرشحة  القوي  ف  الم�ت والئحة   ، ي
مارو�ف لمقعد 

ف  ي ومقعد روم أرثوذكس، والئحة الم�ت
ف ترشح بها مرشحتان لمقعد مارو�ف ، والئحة نبض الم�ت ي

مارو�ف
ي ومرشحتان عن الروم االأرثوذكس.

قلب لبنان ثالث مرشحات واحدة لمقعد مارو�ف
بها 	  ترشح  ي 

وط�ف كلنا  قائمة  انتخابية؛  قوائم  ثالث  عل  مرشحات   4 بها  ترشح  الثالثة:  الجبل  دائرة 
ي وأخرى لدرزي، والئحة سوا لبعبدا مرشحة لمقعد شيعي، والئحة 

مرشحتان واحدة لمقعد مارو�ف
. ي

وحدة وإنماء بعبدا مرشحة لمقعد مارو�ف
ترشح 	  الحر  القرار  انتخابية؛ الئحة  قوائم  ثالث  بها سبع مرشحات عل  ترشح  الرابعة:  الجبل  دائرة 

ي ترشح بها ثالث مرشحات لمقعد الروم االأرثوذكس 
، والئحة كلنا وط�ف ي

بها مرشحتان للمقعد المارو�ف
. ي

ي ومقعد س�ف
، والئحة مدنية مرشحتان لمقعد مارو�ف ي

ودرزي ومارو�ف
التوزيع الطائفي للمرشحات لكل طائفة المرشحات 86 مرشحة	 
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ي عام 2018
لمان اللبنا�ن التوزيع العمري لنواب/نائبات ال�ب

تراوحت  الذين  والنواب  فقط.  نواب  ثالثة  عاماً   35 و   25 ف  ب�ي أعمارهم  اوح  ي�ت الذين  النواب  عدد  بلغ 
ف 45 و 55 عاماً،  بلغ  اوح أعمارهم ب�ي ف 35 و 45 عاماً، بلغ عددهم 12 نائباً/ة. والذين ي�ت أعمارهم ب�ي
ف 55 و 65 عاماً، كان عددهم 38 نائباً/ة. وأما الذين  عددهم 34 نائب/ة. وأما الذين تراوحت أعمارهم ب�ي
 ، ف 65 و 75 عاماً، كانوا حواىلي 31 نائباً/ة. وأما الذين كانت أعمارهم 75 عاماً فيما أك�ب تراوحت أعمارهم ب�ي

وصل عددهم إىل 15 نائباً/ة.

النسبة  عدد النواب الفئة العمرية 
4 %253-35 عام
15 %3512-45 عام
19 %5534-45 عام
48 %5538-65 عام 
39 %6531-75 عام

19 %7515 عام فيما أك�ب

ي لعام 2018
لمان اللبنا�ن ي انتخابات ال�ب

الفصل السادس: نسب مشاركة االأحزاب السياسية �ن

ي االأحزاب السياسية بلبنان نسبة ضئيلة جداً، وال يوجد حزب سياسي ترأسه سيدة 
تمثل مشاركة النساء �ف

ف االأحزاب السياسية المسيطرة عل الساحة السياسية. ويرجع نقـص التمثيـل فـي المواقـع القياديـة  من ب�ي
فـي االأحـزاب  إلـى أسـباب بنيويـة داخـل االأحـزاب نفسها. ومـن بينهـا المركزيـة الشديدة الآليـة اتخـاذ 
القـرار، والتـي غالبـاً مـا يتحكـم فيهـا قلـة مـن القيـادات (مـن الرجـال)، مـا يجعل البيئـة الحزبيـة بيئـة 
غيـر مرحبـة بالقادميـن الجــدد مــن خــارج دوائــر النفوذ، وبخاصة النســاء. وينح� نشــاط النســاء 
مواقــع  فــي  النســاء  قيــادة  االأحــزاب  تدعــم  وال  النسائية،  الهيئــات  فــي  االأحــزاب  أغلــب  فــي 
تيــار  باستثناء  الداخلــي،  نظامها  فــي  النســائية  “الكوتــا”  السياســية  االأحــزاب  تعتمــد  وال  أخــرى. 

المســتقبل وحــزب الكتائــب. 

ف 86 مرشحة، بلغ عدد المرشحات الحزبيات 10 مرشحات فقط من االأحزاب التقليدية. فقد رشح  فمن  ب�ي
ي الحر وحزب الكتائب اللبنانية 

تيار المستقبل أربع نساء مقابل 34 رجالً، بينما رشح كل من التيار الوط�ف
سيدتان مقابل 46 و20 رجالً تباعاً. أما القوات اللبنانية وحركة أمل فرشحتا سيدة واحدة مقابل 19 و16 
ف ال13 وال 10  ف المرشح�ي اكي أية سيدة من ب�ي رجالً تباعاً، فيما لم يرشح حزب الله والحزب التقدمي االش�ت

.162
عل التواىلي

ي قدماً؟ ص 4  ي عام : 2018 هل تستطيع المرأة اللبنانية الم�ف
لمان �ف 162) كتاب  السياسة والتقدم وال�ب
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ي من منظور النوع
لمان اللبنا�ن سابعاً: قراءة تحليلية لنتائج انتخابات ال�ب

ي عام 2018:
لمان اللبنا�ن ي ال�ب

نسبة النساء �ن

ي عام  2018 بنسبة 4.6 % من المقاعد، عل الرغم من أنهن 
لمان اللبنا�ف ي ال�ب

حصلت النساء عل 6 مقاعد �ف

:163
ي
/ات، وجاء التوزيع الطائفي للنائبات الفائزات كاالآ�ت ف يمثلن 50.8 % من إجماىلي قوائم الناخب�ي

 ( ي
” (مجتمع مد�ف ي

ي قائمة “كلنا وط�ف
وت االأوىل �ف اكان ياغوبيان: نائبة الئحة عن دائرة ب�ي 1- النائبة بوليت س�ي

لمقعد أرمن أرثوذكس (إعالمية).
. ي

ي الئحة  “تيار المستقبل”  لمقعد س�ف
2- النائبة بهية بهاء الدين الحريري: دائرة الجنوب االأوىل (صيدا)، �ف

 . ي
وت الثانية “تيار المستقبل” لمقعد س�ف 3-  النائبة روال نزار الطبش: دائرة ب�ي

ي “الئحة الوفاء واالأمل” التابعة لحزب الله وحركة 
4-  النائبة عناية محمد عز الدين: عن دائرة  الجنوب الثانية �ف

أمل لمقعد شيعي. 
القوات  حزب  القوية”،  الجمهورية  نبض  “الئحة  الثالثة  الشمال  دائرة  عن  طوق:  إلياس  يد  س�ت النائبة   -5

. ي
اللبنانية للمقعد المارو�ف

. ي
: دائرة الشمال الثانية (طرابلس)، “الئحة المستقبل للشمال” لمقعد س�ف 6- النائبة ديما محمد رشيد الجماىلي

/ات. وجاء  ي لعام 2018  مقسم إىل164 ع�ش كتل نيابية وتسعة نواب/نائبات مستقل�يف
لمان اللبنا�ف تم تشكيل ال�ب

ة  ف الكتل الكب�ي ي العدد، وكتل أصغر من حيث العدد، ومن ب�ي
ة �ف : كتل برلمانية كب�ي التقسيم عل النحو التاىلي

 تكتل “لبنان القوي” ويضم 28 نائباً/ة، وأصغرها كتلتا “ الكتائب” و”القومي السوري” بعدد 3 نواب لكل منهما.
ة، ليصبح  ان باسيل من 21 نائباً و3 كتل صغ�ي ويتكون  تكتل “لبنان القوي” الذي يرأسه وزير الخارجية ج�ب
ة ضمن تكتل “لبنان القوي” من “ 3 نواب من كتلة نواب  مجموع نواب التكتل 29 نائباً. وتتألف الكتل الصغ�ي

االأرمن”، و”4 نواب من كتلة ضمانة الجبل”، إضافة إىل رئيس حركة “االستقالل” النائب ميشال معوض. 

ي تضم 19 نائباً/ة، إضافة إىل الحليف الرئيس السابق تمام 
ي أك�ب الكتل النيابية هي كتلة “المستقبل” ال�ت

ثا�ف
النائبة  والنواب/النائبات؛  المشنوق،  نهاد  الداخلية  ووزير  الحريري،  سعد  الرئيس  الكتلة  وضمت  سالم. 
، ومحمد  ي ي شديد، والنائبة بهية الحريري، وطارق المرع�ب روال الطبش، ونزيه نجم، ومحمد كبارة، وه�ف
، وعثمان علم الدين، وسامي فتفت، وعاصم عراجي، ومحمد  سليمان، وسم�ي الج�، والنائبة ديما الجماىلي

، وهادي حبيش. ي
ي، ومحمد الحجار، ووليد البعري�ف القرعاوي، وبكر الحج�ي

163) http//:www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/democratic_governance2018/LebaneseParliamentaryElectionsResultsandFigures.html page n6
وسط عن الكتل النيابية بلبنان

أ
ق اال 164) مقال بال�ش

https//:aawsat.com/home/article%/1279001/D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%-D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%
D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%-D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%-D8%A5%D9%84%D9%89-10%-D9%83%D8%AA%D9%84%-D9%86%D9
%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%-D9%889%-D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%-D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
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لمان نبيه بري. وتضم 17 نائباً من  ي يرأسها رئيس ال�ب
ثالث أك�ب الكتل النيابية هي كتلة “التنمية والتحرير”، ال�ت

ي وآخر درزي وثالث 
ي “حركة أمل” والحلفاء، وتضم الكتلة نواباً من الشيعة، إضافة إىل نائب س�ف

ف �ف القيادي�ي
. ي ورابع كاثوليكي

مارو�ف
نائباً/ة،   15 وتضم  اللبنانية”،  القوات  “حزب  كتلة  القوية”. وهي  “الجمهورية  كتلة  ي  

�ف يتمثل  الرابع  التكتل 
ي “القوات” وهم الغالبية، إضافة إىل حلفاء. 

ف �ف ف حزبي�ي ف وينقسمون ب�ي يمثلون المسيحي�ي
خامس الكتل النيابية هي كتلة “الوفاء للمقاومة”. وهي كتلة “حزب الله” النيابية، وتضم 13 نائباً/ة، بينهم 12 

، وآخر سنياً من الحلفاء.  ف شيعياً من الحزبي�ي
أسها النائب تيمور جنبالط، وتضم 9 نواب يتوزعون  ي ي�ت

ي كتلة “اللقاء الديمقراطي”، ال�ت
ي التكتل السادس، تأ�ت

 �ف
ف 6 من الدروز والسنة واالأرثوذكس والمارون. ب�ي

ي جبل لبنان والشمال، وهي تجمع نواب 
ف �ف ”، وتضم 7 نواب منتخب�ي ي

التكتل السابع هو “كتلة التكتل الوط�ف
ي 

ي جبيل �ف
“تيار المردة”، وحلفائه؛ الوزير االأسبق فيصل كرامي، وفريد هيكل الخازن الذي خاض االنتخابات �ف

ي الحر” و”القوات”.
وجه “الوط�ف

، وتضم 4 نواب. ي
التكتل الثامن هو “كتلة الوسط المستقل” برئاسة رئيس الحكومة االأسبق نجيب ميقا�ت

التكتل التاسع هو “الكتلة القومية االجتماعية”، وتضم 3 نواب. 
التكتل العا�ش هو كتلة نواب “حزب الكتائب”، وتضم 3 نواب. 

أما النواب المستقلون فهم؛ رئيس الحكومة السابق تمام سالم، وهو حليف تيار “المستقبل”، وميشال المر، 
، وعبد الرحيم مراد، والنائبة  وفؤاد مخزومي، وادي دمرجيان، وأسامة سعد، وجميل السيد، وعدنان طرابلسي

بوليت ياغوبيان.
، فقد حصلت النائبات الست عل  ي

ي مجلس النواب اللبنا�ف
وأما عن تقسيم توزيع اللجان النيابية الدائمة165 �ف

بية والتعليم العاىلي والثقافة، ولجنة المرأة والطفل.  : رئاسة لجنتان؛ هما لجنة ال�ت ي
ثالثة مناصب هي كاالآ�ت

االأوىل حصلت عليها النائبة بهية الحريري، والثانية عناية عز الدين تباعاً. وحصلت روال الطبش عل منصب 
نائبات  . وتم توزيع الثالث  ي

اللبنا�ف نسان، وذلك من إجماىلي 16 لجنة دائمة بالمجلس  مقررة لجنة حقوق االإ
ي اللجان.

ي با�ت
االأخريات كعضوات �ف

ي 
�ن نسوي  منظور  من  االنتخابات  لنتائج هذه  التحليلية  القراءة  عىل  المبنية  التوصيات  ثامناً: 

لمانية اللبنانية: االنتخابات ال�ب
، بنسبة 30 % كحد أد�ف وذلك كخطوة نحو زيادة 	  ي

ي قانون االنتخاب اللبنا�ف
ورة وضع “كوتا” للنساء �ف �ف

التمثيل السياسي للنساء.
شح إىل 21 عاماً بدالً من 25 عاماً.	  اع إىل 18 عاماً بدالً 21 عاماً، وخفض سن ال�ت ورة خفض سن االق�ت  �ف

ي المرتفع، والصوت 	  ي المعتمد (أهمها الحاصل االنتخا�ب ي القانون النس�ب
 العمل عل إصالح البنود السلبية �ف

ى، وتوزيع الدوائر والمقاعد بشكل  التفضيلي عل الدائرة الصغرى، واعتماد الدوائر المتوسطة أو الك�ب
عادل، الخ ...)

اع لالأشخاص ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة، وعدم ترك هذه المهمة إىل 	  ي تأهيل مراكز االق�ت
وع �ف ال�ش

اع. ما قبل يوم االق�ت

ي عام 2019-2018 
165) موقع مجلس نواب الجمهورية اللبنانية اللجان النيابية �ف

https//:www.lp.gov.lb/ViewContentRecords.aspx?id92=
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االنتخابـات  ي 
�ن البحرينيـة  المـرأة  مشـاركة  الرابـع:  الفصـل 

166  2008 لعـام  والبلديـة  يعيـة  الت�ش

يعية والبلدية لعام 2018 بمملكة البحرين. ويحلل البيئة السياسية  يتناول هذا الفصل االنتخابات الت�ش
ي 

�ف البحرينيات  النساء  مشاركة  كذلك  االنتخابية.  بالعملية  المحيطة  واالأمنية  يعية  والت�ش واالجتماعية 
ي والمجالس البلدية.

شح لكل من مجلس النواب البحري�ف االنتخابات من خالل ال�ت

1- البيئة السياسية المحيطة بالعملية االنتخابية
السياسية  الجمعيات  بضعف  فت  تم�ي سياسية  بيئة  ي 

�ف  2018 عام  والبلدية  النيابية  االنتخابات  انعقدت 
وجمعية  سالمي  االإ ي 

الوط�ف الوفاق  كجمعية  قضائية  أحكام  بموجب  الحل  بسبب  إما  حراكها،  وتقلص 
الية)، وإما بسبب االنزواء  سالم السياسي الشيعي) وجمعية العمل الديمقراطي (لي�ب سالمي (االإ العمل االإ
ي دول الخليج وبعض البلدان العربية كم� تجاه تيار 

وإيثار السالمة نتيجة المواقف السياسية السائدة �ف
سالمي (الوجه السياسي لجمعية االإصالح/ ي االإ

المن�ب الوط�ف ، والمقصود هنا جمعية  ف االإخوان المسلم�ي
ي 2002. وقد 

به �ف العمل  إعادة  لمان منذ  ال�ب أروقة  ي 
تتمتع بوجود قوي �ف كانت  ي 

)، وال�ت ف إخوان مسلم�ي
ف لم يصل منهم أحد.  ي انتخابات 2018 بشكل متأخر، ودفعت بـ 8 مرشح�ي

أعلنت الجمعية عن المشاركة �ف
ي البدء إىل 

لمانية ذلك إىل اتجاه االأمانة العامة �ف ف العام السابق للجمعية ورئيس كتلتها ال�ب وقد عزى االأم�ي
شح بدون رصد موازنات كافية.  ي ال�ت

، ثم بعد ذلك تقررت المشاركة �ف ف التصويت فقط دون الدفع بمرشح�ي
تقدم  إذ  السلفي)،  (التيار  كاالأصالة  ف  المرشح�ي قليل من  وهناك جمعيات سياسية أخرى شاركت بعدد 
؛  ف . والمن�ب التقدمي (يسار) شارك بخمسة مرشح�ي ف . وتجمع الوحدة الوطنية تقدم أيضاً بمرشح�ي ف بمرشح�ي
مهدي  د.  المرشح  بينهما  من  شح.  ال�ت من  واسُتبعدوا  منهم  ف  إثن�ي عل  الطعن  تم  رجال،  وأربعة  إمراة 
، لعدم سكنه بالدائرة محل ترشحه. والتجمع  ي ترشحه المرشحة كلثم الحايكي

الشويخ، الذي طعنت �ف
سالمي لم يتقدما بأي مرشح، وأصدرا بيانات توضح موقفهما من االنتخابات. القومي وجمعية الوسط االإ

ي القوي  نتخا�ب نامج االإ فت الحمالت االنتخابية لمرشحي جمعية المن�ب التقدمي (قائمة تقدم) بال�ب وقد تم�ي
ي. وفرق العمل والحضور الجماه�ي

166) ورقة مقدمة من إحدى عضوات الملتقى.
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2- البيئة االأمنية المحيطة بالعملية االنتخابية
ي 

ي البالد، و�ف
ي ظل تشديد القبضة االأمنية �ف

ي 24 نوفم�ب عام 2018 �ف
ة �ف ُعقدت االنتخابات النيابية االأخ�ي

سالم  ازية من قبل الحكومة، كحل جمعيات المعارضة السياسية.167 مثل جمعيات االإ ظل إجراءات اح�ت

الية بعد رفع قضايا أمام محاكم البحرين  ي الديمقراطي اللي�ب
السياسي الشيعي،168 وجمعية العمل الوط�ف

ي وانتهت 
ي جميع مراحل التقا�ف

من قبل وزارة العدل لحل هذه الجمعيات. وقد سارت هذه القضايا �ف
ف  ة من المواطن�ي سالم السياسي الشيعي، ومجموعة كب�ي ي ظل سجن قيادات تيارات االإ

بتأييد الحل. وأيضاً �ف
خلفية  عل   2018  –  2011 من  ة  الف�ت ي 

�ف قضائية صدرت  الأحكام  وفقاً  الشيعيات،  المواطنات  وبعض 
ي 4 نوفم�ب 

ي عام 2011. وصدر أيضاً عن محكمة االستئناف حكماً بالسجن المؤبد �ف أحداث الحراك الشع�ب
عام 2018 عل رئيس جمعية الوفاق المنحلة بتهمة التخابر مع دولة قطر ،ومعه اثنان من أعضاء جمعيته 

ي محكمة أول درجة.169  وأيضاً 
ي القضية نفسها �ف

اءة الصادر �ف طالهم الحكم غيابياً، ملغية بذلك حكم ال�ب
شح. وبالفعل تم رفض أوراق عدد من الذين  ي هذه الجمعيات بال�ت

ف كأعضاء �ف عدم السماح للمسجل�ي
والتيارات  الجمعيات  هذه  بأن  علماً  فرداً)،   50 بـ  عددهم  (يُقدر  الذريعة  هذه  تحت  شح  لل�ت تقدموا 
إىل  الدعوة  القت  فقد  وبالتاىلي  والناخبات،  ف  الناخب�ي عدد  ف  ب�ي من  كتلة  أك�ب  تمتلك  الشيعية  السياسية 
ي مناطق الكتل السياسية المذكورة، إاّل أن هذا الوضع قد دفع نساء ورجال 

مقاطعة االنتخابات صدى �ف
شح، باعتبار أن غياب تلك  ف من الطائفة الشيعية غ�ي المؤيدين لخط الجمعيات المنحلة إىل ال�ت مستقل�ي
الجمعيات عن الساحة االنتخابية يشكل فرصة سانحة لهم، ح�ت لو كان عدد االأصوات الذي سيحصلون 

ي تلك الدوائر.
عليه أقل من النسبة المعتادة �ف

ي  ي 2018 “ نل�ب
وقد أطلقت الجهة الرسمية المنظمة للعملية االنتخابية شعاراً لالنتخابات النيابية والبلدية �ف

دالء بصوته  الواجب”. ونوهت بأنه سيتم ختم جواز سفر من يقوم بعملية التصويت، ومن يمتنع عن االإ
، مما يؤثر عل استفادته من الخدمات الحكومية. وقد أثار مخاوف  ف فسوف يُشطب من سجالت الناخب�ي
الكث�ي من الناس، ودفعهم إىل الذهاب إىل مراكز التصويت للحصول عل ختم الجواز، ثم إلقاء ورقة 
ي االنتخابات، دون أن ينعكس عل إجماىلي 

االنتخاب فارغة بدون أي اختيار، مما رفع من نسبة المشاركة �ف
ي تُحسب للمعارضة السياسية. 

ي المناطق ال�ت
عدد االأصوات، خاصة �ف

ي البحرين جمعيات وذلك بموجب قانون الجمعيات السياسسية.
حزاب السياسية �ف

أ
167) . يُطلق عل اال

سالمي. 168) . جمعية الوفاق وجمعية العمل الإ
اءة للشيخ علي سلمان ورفيقاه بالمنفى«، دلمون بوست، 4 نوفم�ب 2018. 169)  محمد الغ�ة، »المؤبد بدال من ال�ب
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3- البيئة االجتماعية واالقتصادية المحيطة بالعملية االنتخابية
لمانية  ي االنتخابات نتيجة لمحدودية الصالحيات واالأدوات ال�ب

كان هناك عزوف مجتمعي عام عن المشاركة �ف
ي  النيا�ب للمجلس  الضعيف  ولالأداء   ، ي النيا�ب للمجلس  الداخلية  الالئحة  بحسب  النواب  لتحرك  المتاحة 
 ، ي

ي تلبية مطالب الشارع البحري�ف
السابق170 الذي قاطعته المعارضة أيضاً، وعدم انجازه لخطوات تصب �ف

ف والبحرينيات، ومن  ف والجامعيات من البحرني�ي ي أوساط الجامعي�ي
إىل جانب ارتفاع نسب البطالة وخاصة �ف

بينهم 300 من خريجي الطب. وكذلك الوضع االقتصادي الصعب الذي تمر به البالد نتيجة انخفاض 
ي العالمي 

ئتما�ف ة، مما أدى إىل تخفيض التصنيف االإ أسعار النفط، وارتفاع الدين العام للدولة بنسبة كب�ي
نامج التوازن  لمملكة البحرين، وازدياد مخاطر تخفيض العملة البحرينية، وطرح الحكومة البحرينية ل�ب
، الذي تم عل إثر المارشال الخليجي لمساعدة البحرين عل تجاوز الوضع الماىلي الصعب الذي  الماىلي

يبة القيمة المضافة، وتعديل  ي جلسة خاصة ل�ف
لمان السابق �ف تمر به.171 ومن جانب آخر مناقشة ال�ب

كتواري للصندوق. وقد كانت هذه المواضيع مادة  ي ظل التلويح بالعجز االإ
قانون الضمان االإجتماعي �ف

ي مجالسهم ودعاياتهم االنتخابية. 
دسمة تناولها المرشحون والمرشحات �ف

يعية المحيطة بالعملية االنتخابية172 4- البيئة الت�ش
يعات النيابية: أ. الت�ش

ة الحقوق السياسية، وتعديالته. - المرسوم بقانون رقم (14) لعام 2002 بشأن مبا�ش

- المرسوم بقانون رقم (15) لعام 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديالته.

نتخابية وحدودها واللجان  - المرسوم بقانون رقم (71) لعام 2014 بشأن تحديد المناطق والدوائر االإ
الفرعية لالنتخابات العامة لمجلس النواب.

-  قانون رقم (25) لعام 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن 
ة الحقوق السياسية.173 مبا�ش

شــح لمجلــس النــواب قيــادات وأعضــاء 	  ي المــادة االأوىل مــن القانــون الجديــد، “يُمنــع مــن ال�ت
وجــاء �ف

، الرتكابهــا مخالفــة جســيمة الأحــكام دســتور  ي
ف المنحلــة بحكــم نهــا�أ الجمعيــات السياســية الفعليــ�ي

المملكــة، أو أي قانــون مــن قوانينهــا”.
ار أو تعطيــل ســ�ي الحيــاة الدســتورية أو النيابيــة، وذلــك بإنهــاء أو 	  كمــا يُمنــع “كل مــن تعمــد االإ�ف

ي بالمجلــس، أو تــم إســقاط عضويتــه لــذات االأســباب”. تــرك العمــل النيــا�ب

يعات البلدية:   ب.  الت�ش

- قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديالته.

-  مرسوم بقانون رقم (3) لعام 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتعديالته.

وعدد  االنتخابية وحدودها  والدوائر  االنتخابية  البلدية  المناطق  بتحديد   2014 لعام   (35) رقم  قرار   -
اللجان الفرعية النتخاب أعضاء المجالس البلدية.

لمانية للعام 2014م. نتخابات ال�ب 170)  االإ
ي البحرين 

ة طويلة مقدم من السعودية واالمارات والكويت لتحقيق التوازن الماىلي للموازنة العامة �ف 171)  المارشال الخليجي قرض حسن بمبلغ 10 مليارات دوالر، مؤجل الدفع لف�ت
ي ديسم�ب 2018.

، وقد استلمت البحرين الدفعة االأوىل منه �ف ي وضعها صندوق النقد الدوىلي
ط تطبيق االإصالحات المالية ال�ت بحلول العام 2022م، وتحت �ش

يعية لالنتخابات 2018 . / البحرين، المجموعة الت�ش ي
فتاء القانو�ف يع واالإ 172) هيئة الت�ش

173)  وكالة أنباء البحرين ، 11 يونيو 2018.
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عالنات: يعات االإ ج. ت�ش

عالنات. - مرسوم بقانون رقم (14) لعام 1973 بشأن تنظيم االإ

النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب  االنتخابية  الدعاية  تنظيم  بشأن   2006 لعام   (77) رقم  وزاري  قرار   -
والمجالس البلدية الُمعدل بالقرار رقم (42) لعام 2010.

يعات بالمرفق  يعات المذكورة عاليه (تفاصيل الت�ش لمانية والبلدية وفقاً للت�ش وقد سارت االنتخابات ال�ب
ي المادة الثانية 

. وجاء �ف ي 24 نوفم�ب عام 2018 بأمر ملكي
عالن عن موعد االنتخابات �ف رقم 1)، حيث تم االإ

شح لعضوية مجلس النواب ابتداًء من 17 أكتوبر ح�ت 21 أكتوبر، عل أن تقدم  منه أنه “يفتح باب ال�ت
ي مختلف المناطق االنتخابية إىل اللجان المختصة، وستكون عملية التصويت من الساعة 

شح �ف طلبات ال�ت
ي 1 ديسم�ب عام 2018 

عادة فإنها تكون �ف ي حال االإ
الثامنة صباحاً وح�ت الثامنة مساًء من اليوم نفسه، و�ف

من الساعة الثامنة صباحاً وح�ت الساعة الثامنة مساًء من اليوم نفسه”.174

ي االنتخابات النيابية والبلدية للعام 2018:
مشاركة المرأة البحرينية �ن

عادة  االإ لجولة  موعداً   2018 عام  ديسم�ب   1 يوم   2018 عام  يونيو   11 ي 
�ف الصادر  الملكي  االأمر  حدد 

البحرينية  المرأة  بيوم  االحتفال  مع  التاريخ  هذا  تزامن  وقد  البحرين،  ي 
�ف والبلدية  النيابية  لالنتخابات 

ي الشهر نفسه الذي ُعقدت فيه 
يعي و البلدي”. و�ف ي المجال الت�ش

الذي حمل شعار “المرأة البحرينية �ف
ي 2 نوفم�ب 2018، عقد المجلس االأعل للمرأة  المؤتمر الدوىلي 

االنتخابات (نوفم�ب 2018)، وبالتحديد �ف
العام للمجلس  ف  االأم�ي التنموية”، وفيه تمّنت  العدالة  ي تحقيق 

للمرأة �ف السياسية  المشاركة  حول “دور 
ي االنتخابات القادمة، ويُعت�ب هذا الت�يح 

يعية �ف بع المرأة عل رأس السلطة الت�ش خالل مداخلتها أن ت�ت
شح النساء. جزًءا من الدعم الذي قدمه المجلس االأعل للمرأة ل�ت

ي مجموعة من الخطوات:
وقد تمثل الدعم المشار إليه عاليه �ف

مع  بالتعاون  للمرأة  االنتخابية  التهيئة  برنامج  لتنفيذ  للمرأة  االأعل  المجلس  استعداد  عن  عالن  االإ  -

عل للمرأة 
أ

اتيجية للمجلس اال نامج يُعد من التوجهات االس�ت كاء،175 واستناداً إىل الخ�ب “ فإن هذا ال�ب ال�ش
ي وتهيئتها لدخول  االنتخا�ب المجال  المرأة لخوض  تأهيل  العامة، بهدف  الحياة  ي 

�ف المرأة  لدعم مشاركة 
ي العملية االنتخابية”.

المجالس المنتخبة والمشاركة �ف
االستشارات  “مركز  ف  تدش�ي عن  للمرأة  االأعل  المجلس  مع  بالتعاون  السياسية  التنمية  معهد  إعالن   -
ف  عالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية إىل أن تدش�ي االنتخابية”. ونوه وزير شئون االإ
ي المرتقب  ي تزامناً مع االستحقاق االنتخا�ب

ف المعهد والمجلس االأعل للمرأة، يأ�ت هذا المركز بالتعاون ب�ي
ة المقبلة، بهدف تأهيل المرشحات لالنتخابات النيابية والبلدية  الذي تشهده مملكة البحرين خالل الف�ت

ي تحتاجها العملية االنتخابية.176
ي مختلف الجوانب ال�ت

�ف

174) المصدر نفسه.
حد، 14 يناير 2018.

أ
175)  جريدة الوطن، اال

ي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، 30 يونيو 2018، 
و�ف لك�ت ي االنتخابات، الموقع االإ

176) لتعزيز مشاركة المرأة �ف
https//:www.bipd.org/MediaCenter/News/2018/n300618.aspx
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والنيابية  البلدية  لالنتخابات  والتنظيم  بالرقابة  المكلفة  ي 
القانو�ف فتاء  واالإ يع  الت�ش هيئة  أن  بالذكر  وجدير 

شح لمجلس النواب. ومن بينها منع “قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية  وط الواجب توافرها لل�ت أصدرت ال�ش
ي الرتكابها مخالفة جسيمة الأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها” من 

ف المنحلَّة بحكم نها�أ الفعلي�ي

وط  شح للمجلس البلدي.177 وبناًء عل ال�ش ، ولكن يحق لهم التصويت بشكل عام وال�ت ي شح للمجلس النيا�ب ال�ت
اف عل س�ي  �ش ي تقدمن بأوراقهن إىل اللجان المختصة باالإ

المذكورة تم استبعاد عدد من المرشحات اللوا�ت
العملية االنتخابية، ونذكر فيما يلي االأسماء المستبعدة واالأسباب:

، وقد . 1 ف ي كشوف الناخب�ي
 السيدة زهرة حنون ربيعي/ محافظة العاصمة، استبعدت لعدم إدراج اسمها �ف

ي بالمحافظة. 
ي �ف

ا�ف �ش اض لرئيس المركز االإ قدمت اع�ت
2 .. ف ي كشوف الناخب�ي

 المحامية شيماء محمد/ محافظة المحرق، استبعدت لعدم إدراج اسمها �ف
ي كشوف . 3

 السيدة مريم عرب/ محافظة المحرق - المحافظة الجنوبية، استبعدت لعدم إدراج اسمها �ف
. ف الناخب�ي

4 . . ف ي جداول الناخب�ي
 الشاعرة شموخ صليبخ، استبعدت لعدم إدراج اسمها �ف

5 . ،  د. نجاح صنقور/ محافظة العاصمة، تم الطعن عل أن دائرتها االنتخابية ليست مكان سكنها الفعلي
وحكمت المحكمة بفوات موعد الرد عل الطعن.

فت جناحي/ محافظة المحرق، رُفض طلبها النضمامها إىل جمعية سياسية منحلة (الوفاق). . 6  المحامية م�ي
اض إىل اللجنة المعنية، وأعلنت  اض وقدمت االع�ت ي اليوم االأول الستقبال طلبات االع�ت

راجعت اللجنة �ف
وأبدت  رفضه،  أو  الطعن  بقبول  المدنية  االستئنافية  المحكمة  قبل صدور حكم  شح  ال�ت من  انسحابها 
عدم  وأكدت   ،“ الوفاق   “ منحلة  سياسية  لجمعية  بانضمامها  والمتعلق  الرفض  سبب  عل  اضها  اع�ت

انضمامها الأية جمعية سياسية منحلة وال أية جمعية سياسية أخرى.178

ف والمرشحات وهن: كما أعلنت 3 سيدات انسحابهن قبل إعالن الكشوف النهائية بأسماء المرشح�ي
للمصلحة . 1 تغليباً  و  لظروف خاصة  كان  انسحابها  أن  وذكرت  المحرق،  محافظة  الحسن/  ة  أم�ي السيدة   

سة  عالمية ال�ش ، االأول للنائب العام ضد ما وصفته بالحملة االإ ف العامة. وقد سبق انسحابها تقديمها لبالغ�ي

ونية تتهم  لك�ت ي أن رفعت قضية أمام الجرائم االإ
ي مواقع التواصل االجتماعي،179 و الثا�ف

ي تعرضت لها �ف
ال�ت

ازها« بهدف الحصول عل أموال منها، نظ�ي تقديم خدمات إعالمية تسويقية  ف قدام عل »اب�ت شخصاً باالإ

ة االنتخابات ع�ب شبكة يّدعي أنه يديرها.180  ف�ت
شح لظروف خاصة بها.. 2  السيدة لمياء معتوق/ المحافظة الشمالية، أعلنت انسحابها من ال�ت
شح الأسباب تحفظت عن ذكرها. . 3  السيدة ليل الحلواجي/ المحافظة الشمالية، أعلنت انسحابها من ال�ت

نتخابات ، 10 أكتوبر 2018،  يام لالإ
أ

177) . مالحق جريدة اال
https //:bahrainelections .wordpress .com %/2018/10/10 /E2%80%8F %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD %D8%A9 %-D8%A7%D9%84
%D9%86%D9%8A %D8%A7%D8%A8%D9%8A %D8%A9 %-D8%B4%D9%85%D9%88%D8%AE %-D8%B5%D9%84%D9%8A %D8%A8%D9%8A %D8%AE -
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6/

نتخابات ، 30 أكتوبر 2018. يام لالإ
أ

178) مالحق جريدة اال
179) https//:www.instgram.com/p/BmP-h79AEu1 /alayam.parliament،  

/BnvWQZ2luy9/p/com.instagram.www//:https  ،parliament.alayam(180
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ي و البلدي،  ف النيا�ب ي المجلس�ي
ف �ف عالن بتاريخ 5 نوفم�ب عام 2018 عن الكشوف النهائية للمرشح�ي تم االإ

، وذلك بسبب انتهاء محكمة االستئناف العليا من  ي المقرر مسبقاً وهو 7 نوفم�ب
عوضاً عن التاريخ الزم�ف

ي المدير 
فتاء القانو�ف يع واالإ ي وقت مبكر. وقد أعلن رئيس هيئة الت�ش

ي الطعون المقدمة لها كافة �ف
النظر �ف

ي لنيل عضوية مجلس 
ف النها�أ التنفيذي النتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة أن عدد المرشح�ي

ف لنيل عضوية المجالس البلدية 137 مرشحاً، وهو ما  ف بلغ عدد المرشح�ي ي ح�ي
النواب يبلغ 293 مرشحاً، �ف

ي االنتخابات والبالغ 430 مرشحاً. 
ف �ف يشكل العدد االإجماىلي للمرشح�ي

: ي مرشحات المجلس النيا�ب

اع بتاريخ 24 نوفم�ب 2018 وفقاً  ي يوم االق�ت
ي إىل 291 مرشحاً ومرشحة �ف ف للمجلس النيا�ب  وصل عدد المرشح�ي

ي اليوم التاىلي للجولة االأوىل من االنتخابات:
اع �ف ته جريدة البالد لنتائج االق�ت للجدول التفصيلي الذي ن�ش

النوع
محافظة 
العاصمة

محافظة 
المحرق

المحافظة 
الشمالية

المحافظة 
الجنوبية

المجموع

ناث 12913640االإ
56499155251الذكور

685810461291المجموع
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ي وفقاً لتوزيعهن حسب المحافظات والدوائر االنتخابية: وفيما يلي أسماء المرشحات للمجلس النيا�ب

المحافظة الجنوبيةالمحافظة الشماليةمحافظة المحرقمحافظة العاصمة

الدائرةاسم المرشحةالدائرة
اسم 

المرشحة
الدائرةاسم المرشحةالدائرة

اسم 
المرشحة

الثانية

1- سوسن 
محمد كمال
 2-ابتسام 

هجرس

الثانية

1-ليل محمد 
المحميد
2-هدى 
المحمود

االأوىل
1-ابتسام 
العصفور

2-كلثم الحايكي
االأوىل

1-ن�ين 
معروف

الثالثة
3-فاطمة 
عبدالرضا

الثالثة
3-لب�ف محمد 

الحسن
الثانية

3-فاطمة عباس 
محمد

2-فوزية زينلالخامسة

الخامسة

4-دنيا حسن 
فخراوي

5-فاطمة جواد 
احمد

الخامسة

3-نوره راشد 
الخاطر

4-هنادي 
الجودر

الرابعة

4-أمل سلمان 
عطيه

5-سهيلة محمد 
حاجي

السادسة
3-نادية محمد 

العمر

السادسة

6-معصومة 
حسن

7-نادية أحمد 
أحمد

السادسة

5-أزهار علي 

مكي
6-تغريد علي 

علوي

الخامسة
6-زهره العصفور
7-مريم  الرويعي

السابعة

4-عالية راشد 
الجنيد

5-لطيفه 
عبدهللا القعود

6-رؤى بدر 

لحايكي

السابعة

8-زينب 

عبداالم�ي
9-عفاف 
الموسوي

السابعة

7-سليمة مال 
العرادي

8-صباح 
الدو�ي

السادسة
8-رقية الغ�ه

9-لمياء جاسم 
معتوق

10-زهراء حنونالثامنة

الثامنة
التاسعة

السابعة
10-لطيفه عبدهللا 

الم�ي

التاسعة
11-زهره عيس 

حرم
الثامنة

11-حفصه غريب
12-غاده عيس 

الحلو

ة العا�ش
12-إيمان 

شويطر
التاسعة

13-لطيفه يوسف 
محمد

الثانية 
ع�ش

14-مريم جميل 
مدن

الجولة االأوىل من االنتخابات النيابية / 24 نوفم�ب 2018
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: ف تمخضت نتائج الجولة االأوىل عن فوز المرشحت�ي

1- فاطمة عباس القطري – الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية:
ي المحافظة الشمالية فاطمة عباس القطري بنسبة 51.58 % بإجماىلي أصوات 

فازت مرشحة الدائرة الثانية �ف
766 صوتاً.

المحافظة 
الشمالية

اسم المرشح
عدد االأصوات

الخارجالفرعي
المراكز 
العامة

إجماىلي 
االأصوات

النسبة

الدائرة 
الثانية

فاطمة عباس قاسم 
محمد

5240242766% 51.58

محمد عبد العزيز عيس 
شهاب

4403177620% 41.75

فاضل جاسم محمد 
الدرازي

6103899% 6.67



132

2- فوزية عبدالله زينل – الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية:

أما الفائزة الثانية فهي المرشحة فوزية عبدالله زينل مرشحة الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية بإجماىلي 
أصوات 4570 صوتاً ما نسبته 53.47 %.

المحافظة 
الجنوبية

اسم المرشح
عدد االأصوات

الخارجالفرعي
المراكز 
العامة

إجماىلي 
االأصوات

النسبة

الدائرة 
الخامسة

53.47 %30586214504570فوزية عبدالله يوسف زينل

خليفة عبدالله محمد 
الغانم

1719717022492% 29.16

7.71 %33545279659محمد موس علي محمد

خليفة مهدي علي ال 
سالم اليامي

31626247589% 6.89

2.77 %1511571237عصام عيس الخياط
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:2018 الجولة الثانية من االنتخابات النيابية 1 ديسم�ب
ي حصلن عليها من 

ي بتفاوت نسب التصويت ال�ت انتقلت إىل الجولة الثانية 9 من مرشحات المجلس النيا�ب
الجولة االأوىل، والجدول التاىلي يوضح نسبة التصويت بالمقارنة بنسبة المرشح المتنافس المنتقل للجولة 

الثانية:

الدائرةاالسمالمحافظة

عدد االأصوات

الجولة االأوىل

الخارجالفرعي
المراكز 
العامة

إجماىلي 
االأصوات

النسبة

محافظة 
العاصمة

سوسن محمد عبد 
الرحيم كمال

48.25 %11881112861585الثانية

21.22 %5828107697الثانيةفيصل حسن بن رجب

معصومة حسن 
عبدالرحيم

26.09 %892104301332السادسة

علي حسن أحمد علي 
العطيش

22.82 %90372551165السادسة

زينب عبداالم�ي خليل 
ابراهيم

49.20 %2360225632945السابعة

عفاف محمود عدنان 
الموسوي

16.97 %80832051016السابعة

زهرة عيس حسن علي 
حرم

20.84 %3433258604التاسعة

ف ابراهيم  عمار حس�ي
عباس

48.83 %79936131415التاسعة

إيمان حسن ابراهيم 
شويطر

ة 25.07 %1327183861731العا�ش

علي محمد عيس 

ي
اسحا�ت

ة 38.95 %2182204872689العا�ش
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المحافظة 
الشمالية

كلثم عبدالكريم 

جاسم الحايكي
38.23 %7235230958االأوىل

حبيب احمد علي 
شبيب

25.90 %4802167649االأوىل

مريم جميل سعيد 
علي مدن

الثانية 
ع�ش

57525661143% 18.67

محمود مكي سلمان 

ي
البحرا�ف

الثانية 
ع�ش

144145081958% 31.90

المحافظة 
الجنوبية

ن�ين معروف عمرو 
معروف

29.47 %1225174171659االأوىل

احمد محمد احمد 
سعد العامر

28.46 %1313242651602االأوىل

مرشحات المجالس البلدية:

والمرشحات 136 مرشحاً  ف  المرشح�ي إجماىلي عدد  كان  فقد  البلدية،  المجالس  يتعلق بعضوية  فيما  أما 
ته جريدة البالد لنتائج  اع 24 نوفم�ب 2018، وذلك وفقاً للجدول التفصيلي الذي ن�ش ي يوم االق�ت

ومرشحة �ف
ي ثالث محافظات، 

ي اليوم التاىلي للجولة االأوىل من االنتخابات. علماً بأن االنتخابات البلدية تتم �ف
اع �ف االق�ت

 . ف وذلك لعدم وجود مجلس بلدي بمحافظة العاصمة وإنما (أمانة العاصمة)، وجميع أعضائها معين�ي
 : وقد وصل عدد المرشحات للمجالس البلدية إىل 8 مقابل 128 مرشحاً وفقاً للجدول التاىلي

النوع
محافظة 
المحرق

المحافظة 
الشمالية

المحافظة 
الجنوبية

المجموع

ناث 2428االإ

355439128الذكور

375841136المجموع
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أسماء المرشحات للمجالس البلدية وفقاً لتوزيعهن حسب المحافظات والدوائر االنتخابية:

المحافظة الشماليةمحافظة المحرق
المحافظة 

الجنوبية

الدائرة 

االنتخابية
السابعةالرابعةالثانيةالسابعةالرابعة

نيــة  لثا ا
عــ�ش

االأوىل

اسم 

المرشحة

لياىلي 

ف  حس�ي

حيدر

حنان سيف 

ي عر�ب

بدرية 

إبراهيم 

الئقة 

ابراهيم 

عبدعلي 

سلمان

زينه 

جاسم 

علي 

جاسم

زينب 

محمود 

الدرازي

ايمان 

حمد 

حسن 

عبدالله

وفاء 

ابراهيم 

محمد 

بستكي

نتائج الجولة االأوىل من االنتخابات البلدية/ 24 نوفم�ب 2018:
كية، لعدم وجود منافس لها بالدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية. ف ف بال�ت - فازت السيدة بدرية عبد الحس�ي

نتائج الجولة الثانية من االنتخابات البلدية/ 1 ديسم�ب 2018:
 : ف الجدول التاىلي - تمكنت 3 مرشحات من االنتقال إىل الجولة الثانية بنسب تفوق نسبة المرشح المنافس كما يب�ي

الدائرةاالسمالمحافظة

عدد االأصوات
الجولة االأوىل

الخارجالفرعي
المراكز 
العامة

إجماىلي 
االأصوات

النسبة

المحافظة 
الشمالية

الئقة ابراهيم عبدعلي 
سلمان

30.11%8987271625الرابعة

فيصل محمد علي 
عباس شبيب

  27.03%10763831459الرابعة

زينه جاسم علي 
جاسم

 39.89 %9099911900السابعة

علي صالح حساين 
عبدالله محمد

19.86 %547399946السابعة

زينب محمود علي 
الدرازي

الثانية 
ع�ش

7106651375%22.39

جمال يوسف محمد 

علي
الثانية 

ع�ش
9026841586% 25.83

المحافظة 
الجنوبية

إيمان حمد حسن 
عبدالله

30.41 %13033891692االأوىل

20.49 %9242161140االأوىلجاسم خليفة بوحمود
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ف  ضافة إىل المرشحة بدرية عبد الحس�ي ي انتخابات المجالس البلدية، باالإ
- تمكنت 3 سيدات من الفوز �ف

كية عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية. ف الفائزة بال�ت

المحافظة الشمالية – االنتخابات البلدية

الخارجالفرعيالدائرةاالسم
المراكز 
العامة

إجماىلي 
االأصوات

النسبة

زينه جاسم علي 
جاسم

52.37 %9654831448السابعة

ف  علي صالح حس�ي
عبدالله محمد

47.63 %7235941317السابعة

زينب محمود 
الدرازي

60.12 %20147552769الثانية ع�ش

جمال يوسف محمد 

علي
39.88 %10657721837الثانية ع�ش

المحافظة الجنوبية – االنتخابات البلدية

إيمان حمد حسن 
عبدالله

53.12 %21354972632االأوىل

جاسم خليفة 
جاسم بوحمود

46.88 %19283952323االأوىل

لمان لعام 2018 مقارنة  وبهذا فقد سجلت المرأة البحرينية أعل نسبة مشاركة للمنافسة عل مقاعد ال�ب
شحات،  ي 39 مرشحة، وللمجلس البلدي 8 م�ت بانتخابات 2014، حيث بلغ عدد المرشحات للمجلس النيا�ب
ي 

كية للمجلس البلدي، �ف ف ي الجولة االأوىل، وواحدة فقط بال�ت
ي من الفوز �ف وتمكنت مرشحتان للمجلس النيا�ب

ي المجلس 
ي مجلس النواب، و3 �ف

ف انتقلت للمنافسة ضمن الجولة الثانية 13 مرشحة، فازت منهن 4 �ف ح�ي
ي انتخابات عام 2014 بلغ عدد المرشحات لمجلس النواب 23 مرشحة، وللمجلس البلدي 

البلدي. بينما �ف
النواب،  الثانية، حيث فازت 3 بعضوية مجلس  الجولة  إىل  االنتقال  تمكنت 7 منهن من  10 مرشحات. 
ي انتخابات عام 2018، أنه للمرة االأوىل منذ عودة 

وواحدة بعضوية المجلس البلدي. والفارق االأهم �ف
ي البحرين منذ عام 2002 فوز إمرأة برئاسة مجلس النواب وهي السيدة فوزية عبد الله 

ي �ف
لما�ف العمل ال�ب
يوسف زينل.
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شح  يعية والبلدية بإقبال الشابات عل اقتحام العمل السياسي ع�ب ال�ت فت انتخابات عام 2018 الت�ش -  تم�ي
للمجالس المنتخبة، فباستثناء بعض وجوه العمل االجتماعي والسياسي من السيدات ومن ضمنهن الفائزة 
أو  ي 

المد�ف المجتمع  الغ�ي مرتبطات بمؤسسات  الشابات  المرشحات من  فأغلب  النواب،  برئاسة مجلس 
. العمل السياسي

ي 
يعي إىل دعم وتب�ف ي المجلس الت�ش

ي انتخابات عام 2018 وباالأخص �ف
- يُرجع البعض ذلك الفوز للنساء �ف

المجلس االأعل للمرأة لهذه المجموعة الشابة، وذلك بت�يح الفائزات أنفسهن،181 وينسحب ذلك أيضاً 
ف المجلس االأعل للمرأة واللجان النسائية  ي لجنة التعاون ب�ي

ي العضوة �ف عل الفائزة برئاسة المجلس النيا�ب
العام  ف  االأم�ي االعتبار ت�يح  ف  بع�ي أيضاً  أخذنا  وإذا  النسائية.  الجمعيات  وبعض  ية  الخ�ي بالجمعيات 
يعية خالل مداخلتها  الت�ش السلطة  المرأة عل رأس  بع  “ت�ت أن  فيه  تمّنت  الذي  للمرأة  االأعل  للمجلس 
ي المنامة 

ي تحقيق العدالة التنموية الذي عقد �ف
ي المؤتمر الدوىلي حول دور المشاركة السياسية للمرأة �ف

�ف

، قبل االنتخابات بأسبوع”.182  ي
/نوفم�ب الما�ف ي

ين الثا�ف ت�ش
ونية  ي وسائل التواصل االجتماعي من حسابات إلك�ت

فت حمالت المرشحات عامًة باالعتماد عل الن�ش �ف - تم�ي
الشارع  تهم  فيها عن قضايا  ون  ، يع�ب ف أيدي متخصص�ي فيديو عل  أفالم  بمقابل وانستغرام وتصوير 

ف وانتشارهن. ي تفاعلهن وخلق حوارات مع جمهور الناخب�ي
ي مما أسهم �ف االنتخا�ب

- استفادت أيضاً عموم المرشحات وبصورة أخص الشابات من برنامج التهيئة االنتخابية، ومركز االستشارات 
اكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية. االنتخابية بعد أن طرحهما المجلس االأعل للمرأة بال�ش

ف المشاركة السياسية للمرأة،  ي تعمل عل قضايا المرأة، وتطالب بـ “كوتا” لتحس�ي
- الجمعيات النسائية ال�ت

هي نفسها ممنوعة بحكم المادة (18) من قانون الجمعيات االأهلية،183 والذي ينص عل “عدم االشتغال 
ي كل دورة انتخابية 

ي حمالتهن االنتخابية، و�ف
بالسياسة”، من فتح مقراتها أمام المرشحات لالستفادة منها �ف

يصدر تعميم من وزرة العمل والشئون االجتماعية لتذك�ي الجمعيات النسائية بذلك، ولذلك تكتفي هذه 
الجمعيات بإقامة فعاليات ذات صلة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن جانب آخر فإن عضوات الجمعيات 

ف إليه. النسائية أنفسهن ال يدعمن المرشحات إاّل بناًء عل الموقف السياسي الذي ينتم�ي

ي هذا؟« رصيف 22، 16 ديسم�ب 2018
...ماذا يع�ف ي

لمان البحري�ف 181) نزيهة سعيد، مدون البحرين، »امرأة ترأس ال�ب
182) المرجع السابق

ي مجال الشباب والرياضة.
ندية العاملة �ف

أ
هلية واال

أ
183) القانون رقم 21/ الصادر سنة 1989 للجمعيات اال

مالحظـــات
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