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 م ـــــديــــتق
 

 :لماذا هذه الورقة 
 مـن   ، خالل السنوات العشـر الماضـية       كبيراً القى موضوع المشاركة السياسية للمرأة اهتماماً     

 وأهمية دورها في النشاطات والمشـاركات       ، والدارسين المهتمين بواقع المرأة العربية     ،الباحثين
 .ياسي حتمي وفاعل في المجتمعات العربيةس السياسية، والمؤمنين بأن للمرأة دور

بل إن إصـرارنا علـى دعـم هـذه          وال تتوقف أهمية المشاركة السياسية للمرأة عند هذا الحد          
ال بد أن يبدأ هذا اإلصالح من الـداخل ال  قتنا بضرورة المناداة باإلصالح، و    ثالمشاركة نابع من    

العمل على التغلب على العقبات التي      بح  ويبدأ هذا اإلصال   ،أن ننتظر أن يفرضه علينا اآلخرون     
 .أوال، ألنها نصف المجتمع، ولن يتم اإلصالح إال بمشاركتها تعوق مشاركة المرأة

 وإنما في الوطن العربـي    فحسب   في مصر     ليس ومن خالل خبرتي في العمل األهلي والميداني،      
ة في الماضي قد بـدأت      مرأ عاماً، وجدت أن المعوقات التي كانت تواجه ال        ٢٣التي امتدت إلى    و

 حق االنتخاب، كما أن دعوات      -في كثير من الدول العربية     – فاليوم أصبح للمرأة     ل،في التضاؤ 
الدعاوى ا أبطل   م في الدول العربية من المحيط للخليج، م       بدأت تطبق اإلصالح والديمقراطية قد    

 .راطيةنعدام الديمقاضعف مشاركة المرأة السياسية بسبب التي كانت تترد بشأن 
؛ لدراسة الواقع الحالي لمشـاركة السياسـية        ومن هذا المنطلق ، أردت أن اقدم هذه الورقة          

 .لهالمرأة، والبحث عن المعوقات التي التزال عقبة في طريق المشاركة السياسية 
 

 :أهداف الورقة 
:   فـي الـوطن العربـي     تهدف هذه الورقة إلى عرض ألبعاد قضية المشاركة السياسية للمرأة           

وتجربة عايشت فيها    نتاج لخبرة حقيقية  هي  وهذه الورقة    .كيفية تفعيلها ... معوقاتها   ... وصفها
 ال تعبـر     عددا من التجارب النسائية في المشاركة السياسية، ولهذا فإن هذه الورقة           -عن قرب -

 ،قعيةوا إضافة إلى الخبرة ال    ،مزيجا من الخبرة األكاديمية    تعكس    بل  فحسب عن محتوى أكاديمي  
 ، ولذلك فهي تخرج عن النطاق التقليدي      التي عايشتها مع السيدات سواء كمرشحات أو كناخبات       

 .الذي تعيشه المرأةحقيقي الواقع التعبر عن و في إطار أكاديمي ضيق رالذي ينحص
 

 :تقسيم الورقة 
 :  المحاور أو األفكار الرئيسية هىتنقسم هذه الورقة إلى عدد من

 طار النظرياإل: المبحث األول
  .مقدمة عامة عن المشاركة السياسية للمرأة وأهميتها •
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  .مفهوم المشاركة السياسية •

 .المشاركة المجتمعية مفهوم  •

 .مفهوم المواطنة •

 مراحل المشاركة السياسية للمرأة  •

 عرض ألدبيات المشاركة السياسية •

 واقع المشاركة السياسية: المبحث الثاني

 مرأة العربيةواقع المشاركة السياسية لل •

 .ية للمرأة سمعوقات المشاركة السيا •

  :المبحث الثالث
 .ول المقترحة المرجوة لالح •

 .ملحقات •

 
 اإلطار النظري:                          المبحث األول

  :مقدمة 

، وتتوقـف درجـة   رهن بظروف المجتمع الذى تعيش فيه ياسية  إن مشاركة المرأة فى الحياة الس     
، سياسـية ى مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية مـن الناحيـة ال             هذه المشاركة عل  

ولذا فإنـه ال يمكـن      . ة لممارسة هذا الدور   من حريات اجتماعية للمرأ   وعلى ما يمنحه المجتمع     
مناقشة المشاركة السياسية للمرأة بمعزل عن الظروف االجتماعية والسياسية التـى يمـر بهـا               

 .المجتمع 

ـ   مؤخراً،   عربيةن المكاسب الكثيرة والرائعة التى تحققت للمرأة ال       وعلى الرغم م    ه ال يـزال    فإن
ء فى الـوطن    اهناك العديد من المعوقات والصعوبات الى تحول دون تفعيل مشاركة حقيقة للنس           

أو بحث عن حقـوق     بحيث لم يصبح الحديث عن تفعيل المشاركة السياسية للمراة ترفاً            .العربي
، وإنما هو ضرورة ملحة يجب أن يتعامل معها مختلـف المؤسسـات مـن               على النمط الغربى  

ية للمرأة تحبـو وأمامهـا      س المشاركة السيا  فال تزال  .حكومة واعالم ومؤسسات المجتمع المدنى    
الكثير لتصل إلى المشاركة الحقيقية والفعلية فى صنع القرار، وهذه المشاركة هى التى سـتكفل               

 . حقوقهن ألن هناك من يطالب بها ويبحث عنها لباقى نساء الوطن الحصول على
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 :مفهوم المشاركة السياسية 

مشاركة أعداد كبيرة من األفراد والجماعات في الحيـاة         : " المفهوم العام للمشاركة السياسية هو      
ذلك النشاط الذي   "عند صومائيل هاتنجتون وجون نلسون      المشاركة السياسية    وتعني   . "السياسية

واطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي ، سواء أكـان هـذا               يقوم به الم  
النشاط فردياً أم جماعياً ، منظماً أم عفوياً ، متواصالً أو متقطعاً ، سلمياً أم عنيفـاً ، شـرعياً أم                

  "  .غير شرعي ، فعاالً أم غير فعال

قدرة المواطنين علـى التعبيـر العلنـي         "والمعنى األكثر شيوعاً لمفهوم المشاركة السياسية هو        
 حيـث    ".والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلـون ذلـك              

تقتضي المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية تتكون من المواطنين والمواطنات يتوفر لديهم            
عن إرادتها متى توفّرت لـديهم      الشعور باالنتماء إلى هذه المجموعة البشرية وبضرورة التعبير         

وعلى هذا األساس يجري وصف النظام      . اإلمكانيات المادية والمعنوية ووسائل أو آليات التعبير      
الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين فـي عمليـة                

 .صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين 

القرارات التي تتخـذها     اركة السياسية يشمل النشاطات التي تهدف إلى التأثير على        مفهوم المش ف
تـأتي   ، والتشريعية والتنفيذيـة واألحـزاب   كالسلطة(الجهات المعنية في صنع القرار السياسي 

صنع القرار ومواقع التـأثير فـي        أهمية المشاركة السياسية في هذه األشكال المختلفة في مواقع        
ومصالحهم أو الدفاع عنها، األمر الذي يعطيهم في  الناس من الحصول على حقوقهمكونها تمكن 

  . حياتهم والمساهمة في توجيه حياة المجتمع بشكل عام النهاية قدرة التحكم بأمور

والمشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل االجتماعية االقتصادية             
والسياسية واألخالقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمـع المعنـي ونظامـه            والمعرفية والثقافية   

السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العالقات االجتماعية والسياسية ومدى توافقهـا            
بعبارة أخـرى،   . مع مبدأ المشاركة الذي بات معلماً رئيساً من معالم المجتمعات المدنية الحديثة           

سية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة؛ مبدأ يمكننا أن نميز في             المشاركة السيا 
ضوئه األنطمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبـات،             

ويمكـن القـول إن     . من األنظمة االستبدادية، الشمولية أو التسلطية التي تقوم علـى االحتكـار           
ة السياسية هي جوهر المواطنة وحقيقتها العملية، فالمواطنون هم ذوو الحقوق المدنيـة،             المشارك

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية التي يعترف بهـا الجميـع للجميـع بحكـم العقـد                
االجتماعي، ويصونها القانون الذي يعبر عن هذا العقد، فالمشـاركة السياسـية تمثـل أسـاس                

 .  عن سيادة الشعب تعبيراًالديمقراطية و
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 :١مراحل المشاركة السياسية

  :تمّر المشاركة السياسية بدرجات أو مراحل مختلفة 

  .ـ تبدأ باالهتمام بالشأن العام أو السياسي

  .ـ تتطور إلى االنخراط السياسي

  .ـ تتحول إلى القيام بنشاط سياسي

 وتعاطي النشاطات السياسية وكل أشكال      ثم تنتهي بالوعي بضرورة تحّمل المسؤوليات السياسية      
وتنتهى هذه المراحل يقرار أن تشارك المراة فى الحيـاة السياسـية،            . العمل والنضال السياسي  
 :والذى يتم بأحد وجهين 

حيث تقرر خوض معترك الحياة السياسية بنفسها والعمل من         : الترشيح فى االنتخابات     •
 .داخل المطبخ السياسى 

تقرر السيدة أن يكون لها صوت فى تحديد من يمثلها، حتى يدافع عمـن              وهنا  : الناخبة   •
 .حقوقها ويعبر عن مشكالتها واهتماتها 

كّل هذه المراحل  وكذلك المشاركة كناخبة أو مرشحة ما هي إال تعبيرات مختلفة للمواطنة التي                
يث تقوم المشـاركة    ح. »الثقافة السياسية «تتطلب أوالً وقبل كّل شيء تطوير االعتقادات وتدعيم         

سـاواة  السياسية على الحقوق المتساوية للجماعات والنساء والرجال واالعتراف لهم على قدم الم           
 .بالحقوق والحريات األساسية

حه وفى إطار تعريفنا لمفهوم المشاركة السياسية ، فهناك مفهوم آخر يجب أن نتعامل معه ونوض              
 .وهو مفهوم المشاركة المجتمعية

  :ركة المجتمعيةالمشامفهوم 

إننا فى حديثنا عن المشاركة السياسية للمرأة يجب أن ننطلق من مفهوم المشـاركة المجتمعيـة                
 األفراد والمواطنين داخل المجتمـع الواحـد فـي صـنع            حيث أن مشاركة  ... بمعناها الواسع   

 حتى   القرارات والذي يجب أن يبدأ من النطاق الضيق على مستوى األسرة ويستمر في االتساع             
 .يصل للنطاق المحلي ثم القومي

                                                 
1 http://www.aihr.org.tn/arabic/tadrib1/dalilMoucharakaweb/htmlMoucharaka/1.htm#top#top 
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بدرجة الخصوصية نفسها التي تعني  اعتبر أن المرأة معنية بقضايا المجتمع العامةوالواقع أنني 
ا شـرعا ألن فـي ذلـك    تهومن حقها ممارسة مواطن بها الرجل لكونها مواطنة بالدرجة األولى

 .اقتصادية وثقافية وضرورة وطنية مدنية وسياسية

رأة فرد من األسرة بل وفرد أساسي فيها فإن المرأة يجب أن تشارك هي األخرى فـي                 وألن الم 
صنع القرارات؛ تلك التي تخصها وتخص أسرتها وبالتالي تلك التي تخص مجتمعها، ومن هـذا               
المنطلق، فإننا نرى أن المشاركة المجتمعية هي الخطوة األولى على طريق المشاركة السياسـية              

فإننا في حديثنا عن مشاركة المرأة يجب أن نبدأ بتمكين المرأة           لى حد سواء،    للرجل أو المرأة ع   
على المستوى األسرة الضيق، بأن يكون لها صوت في شئون أسرتها سواء كفتاه تختـار مـن                 
ترتبط به وتختار نوعية تعليمها، أو كزوجة لتختار مع زوجها عدد أبنائهم ورغبتها في العمـل                

 . وما إلى ذلك من شئون األسرةمن عدمه وتعليم أوالدها

الشـوارع  ولكن هذا يمثل بداية الطريق فحسب، حيث يجب أيضاً اكتشاف القيادات الطبيعية في              
 األولى للمشاركة في الحياة العامة، فهن من يهتمن بالمشاركة في حـل             واألحياء ألنهم هم النواة   

ات وعضوية األحزاب المختلفة    مشكالت جيرانهن وشارعهن، ويأتي بعد ذلك االنخراط في النقاب        
 .وغيرها من وسائل المشاركة

 إطار  مشاركة المرأة بأي مستوى من المستويات ال تقوم إال فيأن وال يفوتني هنا أن أشير إلى 
المجتمعيـة وينظماهـا    حيث ال يمكن للمرأة أو للرجل أن يرسما مشـاركتهما " المجتمع المدني"

 . لهما بتلك المشاركةلذي يسمحيسر اإلطار القانوني اا تويحوالها إلى حراك اجتماعي إال إذ

، يجب أن نتناول مفهوما آخر وهو مفهوم المواطنة، فالفرد          وفي إطار تعريفنا للمشاركة السياسية    
 إذا شعر أنه مواطن كامل، من حقه أن يمارس حقوقـه داخـل              إال يشارك سياسيا    يستطيع أن ال  

 .وطنه
 

 : مفهوم المواطنة
المواطنين وقبول حق المشاركة الحـرة   واطنة عبر التاريخ يعني إقرار المساواة بينمفهوم الم 

أجله ابتداء من عصر اإلغريق في ممارسـة   نسان من المتساوين، وهذا المفهوم سعى االلألفراد
  .دعائم العدل والمساواة والحرية الديمقراطية إلى اليوم من أجل إرساء

والسياسي للفـرد فـي     ى  عند تحديد الوضع الحقوق   للتعبير بها   المواطنة كلمة عربية استحدثت     و
حسـب ابـن   ) نسان ومحله موطن اال تقيم به وهوالذي المنزل  ( ففي اللغة المواطنة، المجتمع

رض معينة وينتسب إليها    أنسان الذي يستقر في بقعة      هو اال  فالمواطنمنظور في لسان العرب ،      
نسان الذي يستقر بشـكل ثابـت   اال، وهو  لوالدة أو التربيةاإلقامة أو االستقرار أو ا ، أي مكان
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عنها فيتمتع  الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة بداخل
مجموعة من الواجبات تجاه  مجموعة من الحقوق ويلتزم بأداءببشكل متساوي مع بقية المواطنين 

بـالحقوق ويلتـزم    صفة المواطن الذي يتمتع( هي السياسيةفي الموسوعة المواطنة و  ،الدولة
 هـى  علم االجتمـاع  في قاموسالمواطنة ، و) بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن    

ومن خالل هذه العالقـة     ) دولة(فرد طبيعي ومجتمع سياسي      مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بين     
 ولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العالقة بـين        الوالء، ويت ) المواطن( يقدم الطرف األول  

لشـعور  ا  هـى من منظـور نفسـي    المواطنة  و،  الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة        
السياسية التي هي مصدر اإلشباع للحاجات األساسية وحمايـة   باالنتماء والوالء للوطن وللقيادة

 .والبلد ة تشير إلى العالقة مع األرضالمصيرية ، وبذلك فالمواطن الذات من األخطار
فرد ودولة كما  عالقة بين(بأنها  ( citizenship ) عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنةو

، والمواطنة تدل ضـمناً     وحقوق يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات         
وهي على وجه العمـوم تسـبغ علـى    يصاحبها من مسؤوليات ،  على مرتبة من الحرية مع ما

 .)  مثل حق االنتخاب وتولي المناصب العامةسياسية المواطنة حقوقاً
بعض وحدات   فيأوعضوية كاملة في دولة ( نها أ بةعرفت موسوعة الكتاب الدولي المواطنو

تولي المناصـب العامـة    ن المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحقأ، والحكم
  ) . والدفاع عن بلدهم ليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائبوكذلك ع

قائمة بين الفرد ودولته التي يقيم فيها        ن المواطنة رابطة قانونية   أجد  نمن خالل هذه التعريفات     و
ـ   -واجبات والحقوق فهـي     ساس جملة من ال    أ بشكل ثابت ويتمتع بجنسيتها على      - ة أي المواطن

ساس أادلة بين الفرد والدولة وبين األفراد بعضهم ببعض قائمة على           المتب مجموعة من العالقات  
وبالطبع في ظـل     ) الدستور( يسمى بالحقوق والواجبات وهي التي يحددها القانون األساسي          ما

الدسـتور باعتبـاره الوثيقـة       ن أو الشعب هو الذي يقر     يهيئة المواطن فنظام ديمقراطي حقيقي ،     
 يبقى هنالـك مبـدأ      ةا اختلفت المعاني لمفهوم المواطن    مهم ، و   الحكم األساسية التي بمقتضاها يتم   

 –مواطنة ال تنجز إال في ظل نظام سياسي ديمقراطي          ، وال المواطنة وهو االنتماء     ساسي لمعنى أ
 .رامته ويوفر ضرورات العيش الكريمتعددي، يحترم حقوق اإلنسان ويصون ك

 
 -:ة ألسس التي تقوم عليها المواطنا

وواجبات مفروضـة    ن مفهوم المواطنة ينطوي على جملة من الحقوق الممنوحة لألفراد         أطالما  
فـرد ووالئـه لوطنـه ، تكـون         ال عليهم وطالما أن المعنى الحقيقي للمواطنة يعتمد على انتماء        

 العالقة القائمة بـين األفـراد   :لمستوى األولا تنظيم عالقة على مستويين،عن  عبارة ةالمواطن
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العالقة القائمة بين األفراد بعضهم ببعض وهذا يحتم ان تكون المواطنه            توى الثاني والدولة والمس 
 -: ما يليفيين يتمثالن يعلى أساسين جوهر قائمة

  المشاركة في الحكم:األساس األول 
مـن المعـايير    يجب ان تكون هذه المشاركة من خالل العملية الديمقراطية التي تقوم على جملة

مواطن للتعبير والمشاركة عـن    الفاعلة و التي تعطي الفرصة المناسبة لكلتتمثل في المساهمة
رغباته وآماله وطرح االسئلة والتعبير عن األسباب التي دفعته إلـى إقـرار نتيجـة معينـة ،                  

مواطن  االقتراع في المرحلة الحاسمة و هي مرحلة اتخاذ القرارات وان يتوفر لكل والمساواة في
 .اتخاذ هذه القرارات لومات بشكل يمكنه من الحق في اكتساب المع

 -:المساواة بين جميع المواطنيناألساس الثانى 

مدنية وقانونية واجتماعية واقتصادية وبيئيـة    بحقوق والتزامات المواطنين يتمتع كل فرد منأن
 عتبارمام القانون كل ذلك بدون األخذ بعين االأالمساواة بين المواطنين  لىإضافة متساوية ، باإل

و أو الجـنس    أالدين   وأالوضع االجتماعي او المركز االقتصادي او العقيدة السياسية او العرق           
 .غيرها من االعتبارات

 
نـه  أ مما ال شك فيه و تحقيق مفهوم المواطنة ومعناها مرتبط بشكل وثيق باألساسين السابقين ،ف

ح ال يحتمل التأويل فـي  يكون هذين األساسين منصوص عليهما بشكل واض من الضروري أن
 .ديمقراطي  دستور

 - :ةساسية للمواطنة الديمقراطيالحقوق األ
ن يتمتع  أنواع رئيسية من الحقوق والحريات التي يجب        أيترتب على المواطنة الديمقراطية ثالثة      
ـ بها جميع مـواطني الدولـة دونمـا تمي     : ي نـوع ، وهـذه الحقـوق كمـا يلـي     أز مـن  ي

 -: الحقوق المدنية -١

وال  خضـاعه للتعـذيب  إوهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحيـاة وعـدم          
 وأية تجربـة طبيـة      أجراء   إ للمعاملة او العقوبة القاسية او الالانسانية او الحاطة بالكرامة وعدم         

حـد  أكراه  إخضاعه للعبودية وعدم    إو   أ حدأي مواطن دون رضاه ، وعدم استرقاق        أعلمية على   
واالعتراف بحرية كل مواطن طالما ال تخالف القـوانين وال           ة أو العمل اإللزامي ،    على السخر 

و توقيفه  أمان على شخصه وعدم اعتقاله      اآلخرين ، وحق كل مواطن في األ       تتعارض مع حرية  
مكـان   ، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة ، وحقه في حرية التنقل وحريـة اختيـار                تعسفاً

مام القـانون ،    أالمساواة   ليها وحق كل مواطن في    إلة ومغادرتها والعودة    قامته داخل حدود الدو   إ
و شـؤون   أالتدخل في خصوصية المـواطن       ن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم     أوحقه في   

و سمعته وحق كل مواطن     أحمالت غير قانونية تمس شرفه       يألو مراسالته وال    أو بيته   أسرته  أ
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عاقد لكل مواطن في الدولة ، وحقه في حرية الفكر ، والوجـدان             وحق الت  في حماية القانون له ،    
اكتسـاب   ، و حق كـل طفـل فـي   رية التعبير وفق النظام والقانونواعتناق اآلراء وح والدين

 .جنسيته 
 -: الحقوق السياسية -٢

والبلديات والترشيح   وتتمثل هذه الحقوق بحق االنتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية         
علـى   وجمعيات ومحاولـة التـأثير     حزاب وتنظيم حركات  أل، وحق كل مواطن بالعضوية في ا      

على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد        القرار السياسي وشكل اتخاذه من خالل الحصول      
 .في التجمع السلمي  الوظائف العامة في الدولة والحق

 -: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -٣
فـي ظـروف     ساساً بحق كل مواطن في العمل والحق في العمـل         أتمثل الحقوق االقتصادية    وت

والحق في اإلضراب ، وتتمثل       والحرية النقابية من حيث تكوين النقابات واالنضمام إليها        ةمنصف
الرفاه االجتماعي واالقتصادي وتوفير الحماية      الحقوق االجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من       

مين االجتمـاعي   أالصحية والحق في الغذاء الكافي والحق في الت        ية والحق في الرعاية   االجتماع
ـ    المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية وا        والحق في    والحـق فـي    ةلحق في بيئة نظيف
 .والثقافة مواطن بالتعليم  بحق كلةل مواطن ، وتتمثل الحقوق الثقافي لكةخدمات كافي

بحقوق المـواطنين    ق الدولة تتمثل  ت على عا  ةاك جملة من الواجبات الملقا    أن هن مما تقدم نالحظ    
مـا   تمنح لهم من خالل مـواطنتهم و       التي المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 . دولتهم يترتب على المواطنين من واجبات تجاه

 - : الديمقراطيةةاسية للمواطنالواجبات األس
نظـام ديمقراطـي     مراً مقبوالً في ظـل    أ نتيجة منطقية و   ةمترتبة على المواطن  ر الواجبات ال  تعتب

وبشكل متسـاوي ، فمقابـل هـذه        جميعهم  لمواطنين  لحقيقي يوفر الحقوق والحريات األساسية      
ن أيضا بشكل متساوي بين الجميـع       والتي يجب أن يؤديها المواطن     الحقوق تظهر هذه الواجبات   

 - :ا يليفيمواجبات تتمثل هذه ال، و وبدون تمييز
  -:واجب دفع الضرائب للدولة  -١

ن أبالضرورة مساهماً في اقتصاد الدولة ، وبالتأكيـد          فالمواطن عندما يلتزم بهذا الواجب يكون     
  .يعود إليه على شكل خدمات وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية هذا الدعم في النهاية

  -:واجب إطاعة القوانين  -٢
يقرها الشعب والمخولة بذلك قانوناً وطالما أن        قوانين تشرع عن طريق السلطة التي     فطالما أن ال  

الجميع بشكل متساوي بدون تمييز ، فاألمر الطبيعي أن يقوم المواطن            هذه القوانين ستطبق على   
  .حماية المطلوبةهذه القوانين التي تحقق بدورها األمن والنظام وال باحترام
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 - :لةواجب الدفاع عن الدو -٣
ذا إمـواطن    و خدمة العلم فهو واجب مطلوب من كل       أوهو ما يسمى بواجب الخدمة العسكرية       

و أطُلب منه التجنيد فهو بهذا الواجب يشارك بالدفاع عن وطنه ومواطنيه في حـاالت النـزاع                 
 .الحرب 

ـ  تناولناحين والحديث النظري، فإننا ، يوبعيدا عن اإلطار المفاهيم   اركة  البحث في قضـية المش
السياسية في الوطن العربي وجدنا أنه من الضروري أن نتنـاول بالتحليـل الدراسـات التـي                 

 .لمشاركة في مختلف الدول العربيةتعرضت لموضوع ا

 :عرض أدبيات المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي

 :مقدمة

ركة السياسـية للمـرأة      التي تناولت المشا   ،من خالل االطالع على األدبيات والدراسات المختلفة      
 كما ظهرت لنا    .في هذه الدول   المشاركةوأبعاد   حول طبيعة    ظهرت لنا الرؤية واضحة    ،العربية

 ضآلة المشـاركة،  المعوقات المشتركة بين هذه الدول وعدد من الحلول المطروحة للتغلب على            
  . الدراسات التي حفلت بها هذهالخبرات والتجاربمن هنا كانت رغبتنا في االستفادة من و

وجدنا ميال من البـاحثين إلـى   من خالل االطالع على األدبيات الخاصة بالمشاركة السياسية،      
 :تقسيم المشاركة السياسية إلى نوعين

وتتم من خالل أجهزة السلطة ومراكز صنع القـرار السياسـي           : المشاركة السياسية الرسمية  . ١
ا بأداء أدوارهم للحفاظ علـى مصـالحهم أو         ومؤسسات الحكم واإلدارة والمشاركون يقومون هن     

 .تحقيق االستقرار واستمرارية النظام السياسي الموجود أو تحقيق مطالب أفراد المجتمع

المشاركة السياسية غير الرسمية وهي المشاركة في العملية السياسية من خالل التنظيمـات             . ٢
يت واإلسهام في الحمـالت     الحزبية وجماعات الضغط والمصالح فضال عن مباشرة حق التصو        

االنتخابية بممارسة حق إبداء الرأي عن طريـق وسـائل االتصـال أو إدخـال االجتماعـات                 
 .والمؤتمرات العامة

كما وجدنا أيضا أن العديد من هذه الدراسات يغلب عليها الوصف لواقع المشكلة إال أن أيا منها                  
ات كانت مكتبية ال تعتمد على الخبرة أو         هذه الدراس  معظملم يتعرض لها بالتحليل، والحقيقة أن       

 .ة أو حتى المعايشة للواقع الفعليالممارس

 أن هذه الدراسات أيضا تدور داخل أطر محددة بحيث تبدو وكأنها جميعها متشابهة، فهي               والواقع
 في  ،لرجلنفسها التي يتيحها ل    الحقوق   يتيح للمرأة ألطر القانونية وكيف أن الدستور      تتناول أوال ا  
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 إال أنهم وفي النهاية أجمعوا أيضـا أن المشـكلة هـي             لعمل وفي االنتخاب وفي الترشيح أيضا     ا
 .مشكلة التطبيق خاصة في ظل الموروثات الثقافية والمجتمعية التي ال تعترف بمشاركة المـرأة             

رتـأت أن  وإال الهذه الدراسات لم تلجأ إلى أسلوب التحليل النوعي  لهذه المسألة لكني أرى أن   و
لقانون الذي ال يأخذ الموروثات والعادات في الحسبان إنما هو يتجاهل التحليل النوعي لقضـايا               ا

 الكوتا على أقل تقـدير كتـدبير        ة لتغيير القانون أو العمل بمبدأ     المجتمع ومن هنا فإن هناك حاج     
 .مؤقت وتمييز إيجابي لصالح المرأة

ة رض لواقع المشاركة السياسـية للمـرأ      من خالل تناول العديد من الدراسات التي تع       لكننا و و
نحاول هنا في هذا العرض المبسط أن نوضح أبعاد قضية المشاركة بالنسبة للمـرأة العربيـة                

وذلك من خالل تقسيم تلك األبعاد إلى اتجاهات ثالثة، كما هو موضـح             . على وجه الخصوص  
 . الحقا

في مجال المشـاركة السياسـية      دراسات تركز على تجارب بعض الدول العربية        : االتجاه األول 
 .بالنسبة للمرأة

إن المحور الرئيسي في تلك الدراسات هو عرض لتجارب عدد من الدول العربية فـي مجـال                 
 .المشاركة السياسية وتركز تلك الدراسات على دور المرأة في االنتخابات بشكل خاص

 علـى مسـتوى     ونرى أن الدراسات قد أجمعت تقريبا على أن هناك حضـور هزيـل للمـرأة              
المؤسسات التمثيلية المحلية وغياب تام في البرلمانات إال فيما ندر من الحاالت في بعض الدول               

رغم أن القانون والدستور في معظم هذه الدول يكفل للمرأة المسـاواة بالرجـل فـي                بالالعربية  
 .الحقوق السياسية

عـن  رأة في البلدان العربية، وذلك      أن هناك اهتماماً خاصاً بقضايا الم      ،أيضا ،الدراساتوأثبتت  
حققت المرأة في هذه البلـدان      قد  و. لى أوسع نطاق في عمليات التنمية     تعزيز مشاركتها ع  طريق  

وانعكس هذا التقدم علـى  . تقدماً نسبياً في معدالت التعليم والمستوى الصحي، وفي ميدان العمالة      
وكان توقيع الكثيـر مـن      . ح للبرلمانات زيادة مشاركة المرأة في االنتخابات بالتصويت وبالترشي      

، ١٩٧٦البلدان على االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام              
التجارب االنتخابية العربيـة ال     ومع هذا نجد أن     . سين وضع المرأة في العالم العربي     مقدمة لتح 

ناك تراجع في بعض الحاالت ونستعرض هنـا        تعكس كلها بالضرورة تقدماً في مكانة المرأة، فه       
 .بعض التجارب العربية 
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واة المرأة بالرجل مـن      نرى تأكيدا على مسا    ،طبيعة المشاركة السياسية للمرأة الليبية    عند تناول   ف
 µ.نسانية وفي التشريعاتالناحية اإل

مية التـي تقـرر      والبروتوكوالت الدولية واإلقلي   ، والعهود ،انضمت ليبيا إلى جميع المواثيق    كما  
، بل أن ليبيا تتفوق مـن        وضمان حقوقها المختلفة   ،المباديء والسياسات المختلفة لمشاركة المرأة    

 ،الناحية الحقوقية بوجود تشريعات وترتيبات إجرائية خاصة بضمان وتعزيـز مركـز المـرأة             
الليبي للتنميـة    التقرير   الدراسة تؤكد أنه نتيجة الستقصاء    إال أن   . ومساواتها بالرجل في الحقوق   

 فإن مكانة المرأة الليبية ما زالت رهينة تأثير عوامل التقاليـد والمـوروث              ١٩٩٩البشرية لعام   
وقد بين التقرير   .  يؤكد خضوع األنثى للذكر     ذكورياً والنمط التربوي ما زال نمطا أبوياً     . الثقافي

 وإداريـة وتـولي   الوطني للتنمية البشرية من أن حصة المرأة في الحصول على فرص مهنيـة           
مسئوليات قريبة من صنع القرار مازالت متدنية وال تبدو ذات أهمية إال فـي مجـالي التعلـيم                  

 .والصحة وهو ما يتفق مع التحديد الثقافي لدور المرأة في المجتمع الليبي

 كأمثلة واضحة على مشاركة المرأة المتدنية في مراكـز صـنع            ،١ وقد عرضت قطر والبحرين   
 والتي تقدمت فيها ست نساء      ١٩٩٨دليل على ذلك كان في االنتخابات التشريعية لعام          وال ،القرار

لم تفز أي منهن رغم أن مشاركة المرأة القطرية في االنتخابـات             و ،للترشيح في المجلس البلدي   
 . بمعنى أن المرأة القطرية لم تساند أختها القطرية المرشحة% ٤٥كانت 

 ارتفـع   ٢٠٠٣، وفـي عـام      ٢٠٠١ء في مجلس الشورى عام      وفي البحرين تم تعيين أربع نسا     
 مرشحات للنيابـة    ٨ امرأة النتخابات المجالس البلدية و     ٣١عددهن إلى ست نساء بينما ترشحت       

 .لم تصل أي منهن

 : ة في عدد من الدول العربية  قامت بها المرأ€نرى عدة نماذج لتجارب ومحاوالت سياسية كما 

 التجارب االنتخابية المغربية، سواء المحليـة أو البرلمانيـة،          لى أن في المغرب ، أشار الباحث إ     
 وصـلت مشـاركة المـرأة فـي         ١٩٧٧ففي عام   .  تعكس تقزيم حقوق المرأة    ١٩٩٧حتى عام   

بالنسبة إلى الرجال، في الوقـت      ) في التشريعية % (٥٢,٣١و) في المحلية % (٤٧,٦االنتخابات  
 مرشـحة مـن     ١٥ إلـى    ١٩٨٤ التشريعية في    الذي وصل فيه عدد المرشحات في االنتخابات      

وهي نسبة هزيلة إذا ما قورنت بالكتلـة النسـائية          % ١,٠٩ مرشحاً، أي بنسبة     ١٣٣٢مجموع  
 . ١٩٩٧وهذا ينطبق على انتخابات . الناخبة

                                                 
µ يوسف محمد جمعة الصواني، األطر األيدولوجية والقانونية وأشكال الممارسة.  د. 
 )جريدة أخبار الخليج العربية(  1
 .المرأة واالنتخابات: دراسة لألستاذ أشرف العجرمي، تحت عنوان €



 ١٣

 أن طبيعة النظام السياسي الطائفي تؤثرعلى دور ومكانة المواطن اللبنـاني،            فنرى ،أما في لبنان  
فبعض مواد الدستور تعطي الطوائف والمـذاهب حـق تنظـيم األحـوال             . مرأةرجالً كان أم ا   

الشخصية وحرية إنشاء مدارسها الخاصة، كما تقسم الوظائف العليا بين الطوائف، والمواطن ال             
يسعه أن يخاطب الدولة، أو يتعامل معها، أو يشترك في حياتها وأنشطتها إال من خالل طائفتـه،       

ول، مع أسباب أخرى، دون وصول المرأة اللبنانية إلى مواقع السـلطة            هذه الصيغة الطائفية تح   
 .السياسية

، ال تـزال ثـالث      سيدات لم تنجح سوى ست      ٢٠٠٠في االنتخابات النيابية التي جرت في العام        
أما في مجال االنتخابـات المحليـة فالوضـع         .  نائباً ١٢٨منهن في المجلس النيابي الذي يضم       

 امرأة ترشحن لهـذه االنتخابـات       ٣٥٠ئية كانت جيدة حيث أنه من بين        مختلف، والتجربة النسا  
 . امرأة وذلك في االنتخابات قبل األخيرة١٢٩فازت 

 تعديل قانون انتخاب مجلس النواب األردني       ١٩٧٤ فقد جرى في عام      ،أما عن التجربة األردنية    
 تم منح المرأة األردنية حـق       كما. بمنح المرأة األردنية حق الترشيح واالنتخاب للمجالس النيابية       

وقد شاركت المرأة فعلياً في االنتخابات النيابية       . ١٩٨٢االنتخاب والترشيح للمجالس البلدية عام      
 .  سيدة لم تفز أي منهن١٢، حيث ترشحت ١٩٨٩في عام 

 ٩٣ و ٨٤ ألول مرة، وتكرر وجود وزيرات في        ١٩٧٩ودخلت المرأة األردنية الوزارة في عام       
 ٢٠٠٠ كانت هناك وزيرة تشكل موقع نائب رئيس الـوزراء وكـذلك فـي               ١٩٩٩ وفي   ٩٥و
 حيث تم تعين مائـة      ١٩٩٥ وكانت بداية مشاركة النساء في االنتخابات البلدية في العام           ٢٠٠٢و

وقد ترشـحت   . امرأة في اللجان البلدية التي شكلت تمهيداً النتخابات المجالس البلدية ورؤسائها          
بلدية التي جرت في نفس العام، وفازت واحدة منهن برئاسة بلدية، بينمـا             امرأة لالنتخابات ال   ١٩

 امرأة في عدد من المجـالس       ٢٣فازت تسع نساء أخريات بعضوية مجالس بلدية، وجرى تعيين          
 امرأة نجح منهن ثمـاني نسـاء،   ٤٣ بلغ عدد المرشحات لالنتخابات البلدية    ١٩٩٩وفي  . البلدية

 عمل المرأة   وال يزال المجتمع األردني يرى أن     . المجالس البلدية  امرأة أخرى في     ٢٥وتم تعيين   
في الميدان السياسي يؤثر بشكل سلبي على دورها في البيت، وفي تنشئة األطفـال واالهتمـام                

 .بشؤون البيت األخرى

 حيث شهدت تراجعاً جدياً عن إنجـازات        ؛تعتبر التجربة اليمنية من أسوأ تجارب المرأة العربية        
عندما كانت اليمن مقسمة إلـى شـطرين،     .انت حققتها المرأة اليمنية خالل العقود السابقة      سابقة ك 

وفيما يخص المرأة كان    . جنوبي وشمالي، حقق الشطر الجنوبي إنجازات على مختلف األصعدة        
قانون األسرة الذي جرى اعتماده هناك الثاني في طبيعته الديمقراطيـة بعـد قـانون األسـرة                 

وحيد اليمن جرت عدة تعديالت على قانون األحوال الشخصية مثلت تراجعاً عن            وبعد ت . التونسي



 ١٤

ويظهر أن األعراف القبلية والتقاليد والعادات الموروثة قد تغلبـت          . منجز ديمقراطي مهم للمرأة   
 .في عمليات الصياغة والتعديل التي حصلت في نصوص القانون ليبدو أكثر رجعية

، نجحـت   ١٩٩٣ولى التي جرت بعد توحيد اليمن، وتحديداً في عام          في االنتخابات البرلمانية األ   
وفي المرة الثانية، في    .  ترشحن لهذه االنتخابات   ٤٨امرأتان في الوصول إلى البرلمان من أصل        

وكان التراجع أكبر في آخر انتخابات برلمانية      .  امرأة مرشحة  ٢٣، نجحت اثنتان من     ١٩٩٧عام  
 . امرأة ترشحن لخوض االنتخابات١١من مجموع  حيث فازت امرأة واحدة ٢٠٠٣في 

كما تشهد دول الخليج العربي تطورات مهمة على صعيد منح المـرأة حقهـا فـي التصـويت         
 مؤخراً إلى كل من عمان وقطر في السماح          والكويت والترشيح، ونشير هنا إلى انضمام البحرين     

 . للمرأة بالمشاركة في االنتخابات

 حيث تشـغل المـرأة      ،مرتبة الثانية بعد المغرب من حيث تمثيل المرأة       وتأتي دولة سورية في ال    
 عضواً، تليها تونس التـي      ٣٢٥ مقعداً من مقاعد البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه          ٢٥السورية  

وال تـزال دول عربيـة كالسـعودية        .  مقعداً للنساء في المجلس الشـعب      ١٦تحتل المرأة منها    
 . ة حقها في االنتخاب والترشيحواإلمارات تمنع المرأة من ممارس

ن كل الدول العربية تشهد حراكاً اجتماعياً باتجاه المزيد من إشراك المـرأة             إلى أ الباحث   وأشار 
. في الحياة العامة والحياة السياسية في المجتمعات العربية، وصوالً إلى مساواتها الكاملة بالرجل            

لحراك والصراع االجتماعي الذي يـدور بـين        وقد تكون دولة الكويت إحدى النماذج لمثل هذا ا        
 .التيارات المحافظة وبين التيارات الليبرالية والمعتدلة 

  دراسات تتناول معوقات المشاركة السياسية للمرأة:االتجاه الثاني

 التـي تواجـه المـرأة       ، والثقافية ، واالقتصادية ،تركز تلك الدراسات على المعوقات االجتماعية     
 . ل إلى مراكز قيادية ومراكز صنع القراروتمنعها من الوصو

 وقد اتضح لنا من خالل العديد من الدراسات أن المعوقات أمام المشاركة السياسية المرأة كثيـرة      
المناخ االجتماعي الـذي ال     على   معظم هذه الدراسات      ركز .ومتأصلة داخل المجتمعات العربية   

التـي تعـوق     الدراسات األبعاد االقتصـادية       كما تناولت هذه   ،يقبل بأحقية المرأة في المشاركة    
اسـي  يمشاركة ومنها الفقر والمناخ الس    ال مشاركة المرأة وتناولت أيضا عوامل أخرى تؤثر على       

 :ما جاء في هذه الدراساتأهم العام للدولة ونعرض فيما يلي 



 ١٥

 كشريك  الرغم من تاريخ المرأة الكبير    على  و ١الجزائر على سبيل المثال     ووجدت الدراسات أن    
 إال أن هناك ضعف في مشاركتها       ،أساسي إلى جانب الرجل في النضال السياسي ضد االحتالل        

ضعف ترشح المرأة الجزائرية إلى عـدة عوامـل أهمهـا أن             ويرجع   . على المستوى السياسي  
إضافة . انخراط المرأة في الحياة االجتماعية أسفرعن صعوبة في إيجاد مترشحات لكل المناطق           

ة األحزاب االسالمية وبالرغم من الدور الفعال الذي تقوم به النساء هن مقتنعات بعدم              إلى سيطر 
 .الترشح وترك المجال للرجل الذي يدافع عن المشروع اإلسالمي وليس عن المرأة فقط

حيـث  إلى عزوف المرأة الفلسطينية عن المشاركة السياسـية،         الدراسات  ، تشير   ┘فلسطينوفي  
 يشـيع جـوا مـن       ،ن المرأة الفلسطينية تعاني من مناخ اجتماعي مترهل        لنا الباحثة أ   تضحأو

 كما أن عدم وجود توجه عام من قبل الدولة لتبني سياسات وبرامج تدعم المـرأة أدى                 ،اإلحباط
 إضافة إلى أن هناك قوانين وتشريعات جائرة تسمح بممارسة التمييز ضـد             ،إلى تراجع مكانتها  

 ،ومن ناحية أخـرى   . ى المرأة باعتبارها كائن من الدرجة الثانية      المرأة والمجتمع هناك ينظر إل    
وتنعدم الثقة بين النساء حيث ال      نعن بقدرتهن على العمل السياسي،      فإن كثيرات من النساء ال يقت     

تساند المرأة الناخبة المرأة المرشحة وانعكس انخفاض مستوى التعليم سلبا على على توجهـات              
 .المرأة نحو المشاركة

 التي تعوق المـرأة     ▲هناك تركيز على العوامل االقتصادية    أن  ناحية أخرى وفي مصر وجد      من  
 أمام مشاركة المرأة والرجل على حد       أهم العوائق  اليومية   وترى الفقر واالنشغال بمطالب الحياة    

العوامل السياسية التي من شأنها الحد من تواجـد المـرأة فـي    كما أن هناك تركيز على   . سواء
 مراكز صنع القرار سـواء       للوصول إلى  السياسي ومنها إحجام األحزاب عن دعم النساء      الكيان  

كما أن  . داخل األحزاب، أو بتأهيلهن لخوض المعارك االنتخابية في المجالس المحلية والتشريعية          
انتشار ظاهرة العنف في االنتخابات عادة ما يؤدي إلى إحجام المـرأة عـن المشـاركة سـواء                  

 .لترشيحبالتصويت أو ا

أن الوضع الدوني والمتخلف للمـرأة السـودانية ضـارب          فقد بينت الدراسات     ♦أما في السودان  
 في النسيج االجتماعي والثقافي للمجتمع السوداني، فعلى سبيل المثـال تركـز الكتـب               ،الجذور

وتبرز المرأة على أن مهامها تنحصر في أنهـا         . المدرسية على أن المرأة هي العنصر األضعف      
ولنظام التعليم في السودان أكبر     . مل داخل المنزل وأنها تعتمد على الرجل لمساعدتها وحمايتها        تع

                                                 
 .مستقبل المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية: مسعود شنان بعنوان. دراسة أجراها د 1
 .الشكل والمضمونالمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين : للباحثة دنيا األمل اسماعيل تحت عنوان دراسة  ┘
 .الواقع والطموحات: دراسة أخرى لألستاذة الدكتورة سلوى شعراوي جمعة بعنوان المرأة والسياسة ▲
 . خبرة الشمال األفريقي-دراسة للباحثة الدكتورة فوزية عيسى  بعنوان المشاركة السياسية للمرأة ♦
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األثر في سوء أحوال المرأة هناك فبداية التعليم الرسمي بالنسبة للفتيات كانت متأخرة نوعا ما إذ                
سـودانية  أن الحكومة االستعمارية صرفت النظر عن تعليم البنات بحجة اصطدامها بالتقاليـد ال            

 .أنذاك

 والتي تتضمن عدم وجود     ● لعوامل تراجع المشاركة السياسية للمرأة     هناك دراسة أخرى تعرض   
إرادة سياسية مترجمة إلى واقع عملي وتراجع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطيـة وحقـوق              
 المرأة على صعيد األحزاب و أيضا عدم وجود حركة نسائية نشطة أو مؤسسات فاعلـة يمكـن                

المرأة من تصدر المجتمع والدفاع عن حقها فـي المشـاركة السياسـية، إضـافة إلـى اإلرث                  
االجتماعي والثقافي الذي ال يزال يرى المرأة جزءا تابعا وليس عنصرا فاعال ، فالنظرة األبوية               

 .والتفكير الذكوري يتحكم بالمجتمع

مشاركة المرأة السياسية في الـدول      دراسات تتناول أهم الحلول المقترحة لدعم        : االتجاه الثالث 
 العربية 

وقد اقترحت الدراسات ثالثة حلول رئيسية من شأنها دعم تواجد المرأة كشريك أساسي في صنع               
  يهـتم بإعـداد    الثانيأما  يركز األول على دور اإلعالم للتعريف بمكانة وحقوق المرأة          . القرار
والثالث يناقش بتفصيل نظام الكوتا الذي مـن        . ر نسائية مؤهلة لخوض المعارك االنتخابية     كواد

 فهو أما الحل األخير  .شأنه إعطاء المرأة الفرصة إلثبات قدراتها ووضعها في مواقع صنع القرار          
 .الوصول إلى السلطة ومراكز صنع القرار عبر المشاركة في الجمعيات واألحزاب

حلقة االتصال الفعلية والجادة بين القيـادة       هي ♠أن وسائل اإلعالم  اسات على   تركز عدد من الدر   و
 وتقدم القـوانين وتشـرحها وتعـرض        ،السياسية والرأي العام، إذ أنها تعمل على نقل القرارات        

القضايا التي تهم السلطة والشعب، والتي يكون حولها جدل ونقاش وتكون مثار اهتمـام الـرأي                
 . العام

 أن العالقة بين وسائل اإلعالم والديمقراطية عالقة شـرطية كـل            ♦ضحت دراسة أوفي اليمن   و
منهما تكمل األخرى، على اعتبار أن اإلعالم يستطيع أن يخلق حالة من التكامل والتوازن بـين                

  .الحقوق الديمقراطية للمرأة والحريات العامة

دور الوطني المطلوب من    إن دور وسائل اإلعالم يعني تشكيل رأي عام واع وناضج يستوعب ال           
 .المرأة تحقيقه في هذا المجال الحضاري، وجعل هذا الدور بمثابة أفكار وقيم مادية وروحية

                                                 
 اركة المرأة السياسية خطوة أولى لإلنصافمش: وفي دراسة أخرى لألستاذ عز الدين سعيد أحمد تحت عنوان  ●
 .دراسة لألستاذ نجاد البرعي تحت عنوان المرأة واالنتخابات البرلمانية قراءة للواقع واستشراف للمستقبل ♠
 دراسة عزالدين سعيد أحمد، المشاركة السياسية للمرأة اليمنية ♦
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 وقد أوصت بعض مؤسسات المجتمـع المـدني باعتمـاد           ▀هي تخصيص مقاعد للنساء   والكوتا  
ـ               اندة تخصيص مقاعد مضمونة للنساء كتدبير مؤقت تعتمده الدولة يعطي المرأة نوعا مـن المس

وهناك فئتان مـن المعارضـين لنظـام        .المؤسسية للتعويض عن التمييز الفعلي الذي يعانين منه       
الكوتا ؛ األولى ليست ضد وصول المرأة ومشاركتها السياسية من حيث المبدأ ولكنها ترفض كل               
أشكال التمييز والتحيز على اعتبار أن المرأة تشكل نصف المجتمع ويجب وصولها دون منة أو               

أما المعارضون من حيث المبدأ فهم يضعون اللوم على المرأة ويطلقون العبارات            . ابير خاصة تد
 وأن المرأة مقصرة بحق نفسـها       ،وأن المرأة ال تنتخب المرأة    ،التي تقول بأن المرأة عدو المرأة       

 .وأن الكوتا مخالفة للنظام األساسي ألنها تمييز وتخل بمبدأ المساواة

بالنسبة للدول العربية األقل تمثيالً للمرأة بالنسبة للعالم ، فإن هنـاك ثـالث              وأشارت الباحثة أنه    
في حـين إذا نظرنـا      .. دول عربية فقط تعتمد نظام الكوتا ، وهي المغرب، السودان واألردن            

لنظام الكوتا المطبق في دول العالم ليس حكراً على المجال السياسي فقط في انتخابات برلمانيـة                
بل أن بعض األنظمة أخذت تطبق نظام الكوتا في السلطة التنفيذيـة وفـي اإلدارات               .. أو بلدية   

 .العامة وفي النقابات والمؤسسات والشركات العامة

يتعرض لفكرة الوصول إلى السلطة ومراكز صنع القرار عبر المشاركة          وفي الجزائر هناك من     
 جمعيات أن تلعب دورا ضـاغطاً      فعلى الرغم من أنه ال ينبغي على ال        ●في الجمعيات واألحزاب  

 كما أن النظام في الدولة ال يتيح لتلك الجمعيات التصرف كوحـدات جماعيـة فـي                 ،في الدولة 
 إال أن تواجد المرأة في هذا المجال يعتبر مؤشرا هاما في            ،عمليات التفاوض والمساومة تجاهها   

تلفة مما يسمح لهـا بممارسـة       درجة المشاركة السياسية ألنها تسمح لها بالتعبير عن آرائها المخ         
 .حقوقها السياسية

حكومية هي األقدم واألكثـر   الوأكد الباحث أن مشاركة المرأة مشاركة المراة في المنظمات غير           
تنوعا حيث وجدت فيها المرأة متنفسا حقيقيا حيث يسمح للمرأة وبقدر ال بأس به مـن الحريـة                   

 والسياسي،  كما تقوم بطرح قضايا خاصـة         بتبني سياسات ليست بمعزل عن الواقع االجتماعي      
 .بالمجتمع وال يمكن إغفال الدور الهام الذي تلعبه المرأة في تلك المنظمات

ووجود المرأة في هذه الكيانات سيسهم في إحداث تغيير تدريجي في نظرة المجتمعات المحافظة              
مرأة سيتيح لهـا الفرصـة      لدور المرأة في الحياة العامة من خالل تمثيل النساء، ألن مشاركة ال           

 .للتعرض مباشرة للجمهور والرأى العام وهذا سيخلق حالة االعتياد والتقبل للمشاركة

                                                 
 سية للمرأة الفلسطينيةالحقيقية واإلشراك التجميليفي دراسة لها بعنوان  المشاركة السيا"  ريما كتانة نزال"  ▀
 مسعود شنان في دراسة له بعنوان مستقبل المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية. أما الباحث د ●



 ١٨

ويخلص الباحث إلى أن هناك ضرورة لتوحيد الجهود النسائية واستبدال العالقات التنافسية غير             
ال أمام الجميع للعمل    الصحية السائدة بين المؤسسات النسوية بالعالقات التكاملية التي تفسح المج         

والجهد لتغليب مصالح قطاع المرأة ووجودها وتقدمها على المصالح التنافسية الصغيرة والتـي             
 .تحجم دور المرأة وتعيدها للوراء

وبذلك نرى أن األدبيات متوفرة في موضوع المشاركة السياسية للمرأة بدءا مـن التعريـف،               
 كما تناولت الدراسـات الوضـع الـراهن         ،وأنواعها إلى مستويات المشاركة المختلفة      انطالقاً

للمشاركة السياسية للمرأة في الدول العربية ومعوقات تفعيل هذه المشاركة، كما أنها اقترحت             
 .    بعض اآلليات التي من شأنها تعزيز دور المرأة في الحياة العامة

                            

 واقع المشاركة السياسية: ث الثاني                             المبح
 

 :    واقع المشاركة السياسية للمرأة العربية
عملية التحـول    جزًء أساسياً من، والحياة العامة،تعد المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية

فـإن    ،رغم تنامي دور المرأة في الحياة اإلقتصـادية واإلجتماعيـة         و. الديمقراطي في المجتمع  
الساحة السياسية  ويتمثل ذلك في ضعف وجودها في .زال ضعيفاًيالسياسي ال ل رها في المجادو

المؤسسات التمثيليـة   ي  وف)  الحكومات   –القيادات العليا   ( سيما مراكز صنع القرار   وال ،الرسمية
 : وبصفة عامة تنقسم الدول العربية إلى قسمين  .) البلديات –البرلمان ( 

الدول التي تعترف للنساء بالحقوق السياسية، وخاصـة الحـق فـي     يشمل :القسم األول •
التصويت، والحق في الترشح، ومنها على سبيل المثال، تـونس والمغـرب والجزائـر              

 . ومصر ولبنان واألردن وسوريا والعراق واليمن 
يشمل الدول التي ال تعترف للنساء بالحقوق السياسـية وتحـرمهن مـن      : القسم الثانـي  •

عمـل بقاعـدة    ويمكن أن نذكر على سبيل المثال السعودية التي ما تـزال ت           . ا  التمتع به 
 .   المستوياتالتعيين، وترفض االستعاضة بقاعدة االنتخاب، على كافة

أما بالنسبة لتواجد المرأة فى مراكز صنع القرار سواء على المستوى التنفيذى أو التشـريعى ،                
موضحة فى كل دولة باختالف البيانات المتوفرة فى        فيوضحها الجدول التالي، وتختلف النسب ال     

 .هذه الدول 
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  )١( جدول 

 نسب تواجد المرأة في البرلمانات العربية 

 الدولة
تاريخ 
 االنتخابات

عدد 
 المقاعد

عدد 
مقاعد 
 المرأة

النسبة 
 المئوية

 % ١٢  ٣٠  ٢٥٠  ٢٠٠٣ سوريا 

 % ١١,٥  ٢١  ١٨٢  ١٩٩٩ تونس 

 % ١٠,٨  ٣  ٣٢٥  ٢٠٠٢المغرب 

 % ٩,٧  ٣٥  ٣٦٠  ٢٠٠٠السودان 

 % ٦,٢  ٢٤  ٣٨٩  ٢٠٠٢الجزائر 

 % ٥,٥  ٦  ١١٠  ٢٠٠٣ األردن 

 % ١,٩  ٩  ٤٥٤  ٢٠٠٥ مصر 

 % ٢,٣  ٣  ١٢٨  ٢٠٠٠ لبنان 

 % ٠,٣  ١  ٣٠١  ٢٠٠٣ اليمن 

 % ٠,٠  ٠  ٤٠  ٢٠٠٢البحرين 

 % ٠,٠  ٠  ٦٥  ٢٠٠٣ الكويت 

 % ٠,٠  ٠  ١٢٠  ٢٠٠١السعودية 

 % ٠,٠  ٠  ٤٠  ١٩٩٧اإلمارات 

 % ٣,٧  ٣  ٨١  ٢٠٠١موريتانيا 

 
وبذلك نرى تدنى نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان على مستوى الدول العربية بصفة عامـة               
على اختالف نظمهم السياسية ، وأن كانت هذه النسب تبلغ أقصى ارتفاعها فى سوريا، وهـذا                

بة المشاركة السياسية للمرأة السورية، تماشياً مع الخطوات التـي تتخـذ            ما يعكس ارتفاع نس   
 .حالياً في سبيل مشاركة أكبر للمرأة السورية في الحياة العامة  
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  )٢( جدول 
 تواجد المرأة فى المجالس المحلية ببعض الدول العربية

 عدد عضوات المجلس المحلى الدولة
  %١,٣ ١٩٩٧مصر 

 ٢ عمان
 ٣٥ ٢٠٠١ اليمن

  %١,٦  فلسطين
  %٣,٤ ٢٠٠٣سوريا 

 ٣٦ المغرب
 ٣٥ ٢٠٠٣األردن 
 ١٢٩ لبنان
 - البحرين

 
 حيث تقـل    ،%٣ حيث لم تتعدى     لم تشهد مشاركة نسائية تذكر،    أما بالنسبة للمجالس المحلية، ف    

بمـا  رغبة النساء في اإلقبال على المشاركة في المجالس المحلية بالمقارنـة بالبرلمانـات، ور          
يكون ذلك بسبب أن األحزاب ال تقدم أي دعم للمشاركات في انتخابات المجالس المحلية، حيث               

  .يكون التركيز على االنتخابات البرلمانية فحسب
 

  )٣( جدول 
 ١تواجد المرأة ببعض الحكومات العربية

عدد  الدولة
الوزيرات

 الحقيبة الوزارية

 فلسطين
 

  الشؤون االجتماعيةةوزير • ٢
 رة شؤون المراْةوزي •

 مصر
 القوى العاملة والهجرةرة يوز • ٢ 

 رة التعاون الدولىيوز •

                                                 
 أنظر أسماء الوزيرات العربيات في الملحق 1



 ٢١

عدد  الدولة
الوزيرات

 الحقيبة الوزارية

 األردن
 

٣ 

  للبيئة للسياحة واالثارةوزير •
 لشؤون البلديةا وزيرة •
 دولة والناطق الرسمي باسم الحكومةال ةوزير •

 عمان
 

  التعليم العاليةوزير • ٢
 السياحة ةوزير •

 وزيرة حقوق االنسان • ١ اليمن
  - السعودية

 وزيرة الشؤون االجتماعية • ٢ اإلمارات
 وزيرة االقتصاد •

 رة شؤون المغتربينيوز • ٢ سوريا
 رة العمل والشؤون االجتماعيةيوز •
وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة  •

 باألسرة وقضايا المرأة
 ٣ الجزائر لثقافةاوزيرة  •
وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة  •

  بالخارجبالجالية الوطنية

 ١ المغرب
وزير الشؤون الخارجية  لدى منتدبة وزيرة •

 والتعاون المكلفة بالجالية المغربية المقيمة

 بالخارج

 ٦ العراق

 وزيرة للزراعة •
 وزيرة للبيئة •
 وزيرة للمغتربين والهجرة •
 وزيرة للعمل والشؤون االجتماعية •
 وزيرة لألشغال العامة •
 وزيرة الدول لشؤون المرأة •

 



 ٢٢

 هذا الجدول تواجد المرأة على المستوى الوزارى فى الدول العربية المختلفة والذي ال              يعكس لنا 
 وزيرات ، إال فى التجربة العراقية الجديدة ، ومازالت هناك العديـد مـن الـدول                 ٣يزيد عن   

 كما أن معظم الوزارات التـي تتوالهـا         .العربية التى لم يتم تعيين أى وزيرات بها حتى اآلن           
هي وزارات ذات مهام اجتماعية، وهي الوظائف التي تمثل امتداد للوظائف التقليديـة             السيدات،  

 . للمرأة كربة بيت وأم
 
 
 

 )٤(جدول 
  في بعض الدول العربيةتواجد المرأة في سلك القضاء
 

 النسبة عدد القاضيات الدولة 
 ؟ ١٩ األردن
 ١٦ ٣٥ اليمن
   مصر
 ١١ ١١٧ سوريا
 ٢٢,٥ ٢٩٠ تونس
 ١٦ ٥٥ لبنان
 ؟ ٧٦ السودان
 ٥٠ ٤٤٢ المغرب

 
                                                                                                                 

 :معوقات المشاركة السياسية للمرأة 

ق المرأة عن المشاركة    ة واالقتصادية والسياسية التي تعو    هناك جملة من المعوقات االجتماعي    
 : وهيالسياسية الفاعلة، في الوطن العربي
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 العوامل السياسية: أوالً 

مرأة عن المشاركة السياسية ومن هـذه       وتعد العوامل السياسية من أهم العوامل الي تعوق ال        
 :العوامل

والذي يؤثر سلباً على مشاركة النساء والرجال على حد سواء، حيث           :  المناخ االنتخابى  •
على المناخ السياسى، ما أدى إلـى       وسالح المال   ليات استخدام العنف والفساد     آتسيطر  

بأصواتهن؛ ألنهـن ال    ففي مصر تحجم النساء عن اإلدالء       . إحجام النساء من المشاركة   
كمـا   ، أن يتعرضن لالهانة اذا لم يوافقن على بيع أصواتهن لمن ال يستحق             في غبنير

 عدم القدرة   تعهن بسبب  وتلويث سمع   بهن تحجمن عن ترشيح أنفسهن خوفاً من التشهير      
وفي الجزائر، ال تشارك السيدات خوفاً      . على تلبيات متطلبات الدعاية االنتخابية المالية     

 لبنان حيث تحجـم السـيدات عـن         جماعات الدينية المتعصبة، وكذلك الحال في     من ال 
 .المشاركة خوفاً من العنف المتبادل بين الفصائل المختلفة

 معظم األحزاب في الوطن العربي، ال تقدر دور          :ضعف وهشاشة الدعم الحزبى للمرأة     •
شاركة الشـكلية التـى ال      المرأة وإمكانياتها فى العمل العام وتتبنى المفهوم المغلوط للم        

 .تتعدى امراة هنا وامرأة هناك 

ويتضح موقف األحزاب ليس من خالل التمثيل فى الهيئات العليا أو الترشيح لإلنتخابات             
فحسب، بل وعلى المستوى القاعدى من حيث تكوين الكادر الحزبى النسائى سياسياً فقد             

لن منها هـو تفعيـل العضـوية        اكتفت األحزاب بتكوين لجان للمرأة وكان الهدف المع       
 .النسائية 

وإذا نظرنا إلى دولة مثل الجزائر، سنجد أن سيطرة األحزاب اإلسـالمية قـد أثـرت                
أما في لبنـان، فنسـبة العضـوات        . بالسلب على مشاركة السيدات في العمل السياسي      

سياسية ، بينما ال تزيد نسبتهن في المكاتب ال       %٢٠ والتبلغ أكثر من     السيدات متدنية جداً  
 %.٥لهذه الهيئات عن 

بل علـى العكـس ففـي        : االفتقار إلى إطار تشريعى للتمييز االيجابى لصالح المرأة        •
 هناك قوانين وتشريعات  جائرة تسمح بممارسة        - مثل فلسطين  –العديد من الدول العربية     

مغرب كما أن هناك ثالث دول عربية فقط تعتمد نظام الكوتا، وهي ال           . التمييز ضد المرأة  
وعندما تم إلغاء قانون تخصيص نسبة للسيدات في المجالس النيابية،          . والسودان واألردن 

عام % ٤,١إلى   % ١١,٢في مصر، انخفضت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب، من           
  . ٢٠٠٥عام  % ٢ حتى وصلت إلى ١٩٨٧



 ٢٤

يؤسـس بدرجـة    فهو نظام    ،على نظام االنتخابات   :منة القبلية والطائفية والعشائرية   هي •
فـي هـذا    ف.  حسب تقاليد قبلية خاصة      ويحكم ،أولى على االنتماء إلى القبيلة أو العشيرة      

 ولـيس   ، للقبيلة باألسـاس    االنتخابات بوصفه ممثالً    النظام يقدم المرشـح أو يشارك في     
 إذ تطغـى علـى      ،وهذا ما يقع في اليمن حتى بعد التوحيد       . كفرد في المجتمع أي مواطن    

 نظـام   أمـا .  قبل الشعور بالمواطنـة     السياسية االنتماءات الضيقة إلى القبيلة    المنافسات  
  أن يكـون تمثـيالً     بدالً من  ،ولىاألدرجة  ال ب  فهو نظام يقوم على تمثيل الطائفة      الطوائف،
وهذا ما هو سائد في لبنان مثال حيث يفّضل قانون االنتخاب على            . ات والمواطن للمواطنين

 .ولىاألدرجة القياس زعماء الطوائف ب

 العوامل االقتصادية: ثانياً

حيث تؤثر التحوالت االقتصادية في المجتمع، على المرأة بصورة أكبر من الرجل؛ فالمرأة في              
المجتمعات العربية ال تتمتع باستقاللية اقتصادية ، لذا فإن الفقر واالنشـغال بمطالـب الحيـاة             

 كمـا   ،حول دون مشاركة المرأة في العمل العام       يمثالن أهم العوائق االقتصادية التي ت      ،اليومية
 .  والفلسطين واليمنهو الحال في مصر

 العوامل االجتماعية:  ثالثاً

 تتعدد العوامل االجتماعية التي تعوق مشاركة المرأة في الوطن العربي، وربما يكون أهمها

الشـأن العـام    حيث تعمل الثقافة السائدة فى المجتمع على التفرقة بين           الثقافة الشعبية  •
والشأن الخاص، وتحدد أن دور المرأة  يقتصر على العمل الخاص المتعلق بـأمور              
المنزل واألوالد، بينما تعتبر إدارة الدولة أى العمل العام جزء أصيل من إختصـاص       

فعلى سبيل المثال تركز الكتب المدرسية، في السودان، على أن المرأة هـي             . الرجل
وإذا .  مهامها تنحصر في العمل داخل منزلهـا فحسـب         الكائن األضعف، وتبرز أن   

كانت نسبة قيد النساء في جداول اإلنتخابات فى العديد من الدول العربية، مثل سلطنة              
عمان، والبحرين، وقطر أعلى من نسبة قيد الرجال، إال أنها ليسـت مـن منطلـق                

ية، والتـى   الحرص على مشاركة النساء، وإنما من منطلق استغالل األصوات النسائ         
تمثل كتلة انتخابية فى تدعيم مرشح تم اختياره من قبل العائلة أو القبيلة ضد مرشـح                

  .أخر
كبر المشكالت التـي تواجـه      أ ، والذي يعد من   الميةاارتفاع نسبة   العامل الثاني هو     •

  بـين  ميـة مع ارتفاع نسبة األ   ، خاصة   تفعيل المشاركة السياسية في الوطن العربي       
 .ن العربي في الوطالنساء
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 عامل رئيسي في ضعف مشاركتها في الحياة        غياب القوانين المنصفة للمرأة   كما يعد    •
فالمشرع في العديد من الدول العربية ينظر إلى قضية المشاركة السياسـية             السياسية،

نظرة مبتسرة، فيركز على منحها حقوقها السياسية دون أن يمنحها حقوقها المدنيـة،             
 فالمرأة التي تعاني من غياب      ولى تعتمتد على استقامة الثانية،    في حين أن استقامة األ    

قانون لألحوال الشخصية ينصفها ويعيد لها كرامتها، ال يهمها أن تشارك في المجال             
 . السياسي ألنها منشغلة بهمها الشخصي

، وهذا ما يظهر في كثير من الدول        غياب الوعي  لدى المرأة نفسها      هذا باإلضافة إلى   •
 حيث ال تعطي المرأة صوتها للمرشـحات        - وبخاصة دول الخليج العربي    – العربية

 .السيدات، وذلك لعدم وعي السيدات بأهمية أن تمثلهن من تنوب عنهن

              

 الحلول المقترحة المرجوة:                            المبحث الثالث

 

 :الحلول المرجوة المقترحة  

 ومن خالل المعوقات والعقبات التي تعرضنا لها في هـذا           ، الخلفية إننى من خالل هذه الورقة    
ة علـى عـدد مـن       البحث، فإننى أرى إنه يجب التعامل مع تفعيل المشاركة السياسية للمـرأ           

لذا فإن المستويات التى أقتـرح العمـل مـن          . المستويات، السياسي واالقتصادي واالجتماعي   
 :خاللها هى 

 :عن طريقوذلك : خابى االنتالمناخ تهيئة: أوالً 

تحديد طرق واضحة ومحددة للحصول على تمويل؛ عن طريـق التبرعـات، التـي               -١
توضع في حساب خاص باالنتخابات لكل مرشح، ومنع التبرعـات العينيـة، بكـل              

وإن كان هذا القانون موجود في الجزائر، ولكن باقي الدول العربية تحتـاج             . صورها
 لسيدات لخوض االنتخاباتل حتى تتاح الفرصة ؛لقانون مماثل

سن عقوبات رادعة، أو تفعيل القوانين الموجودة الخاصة بالتعرض لسمعة أو شخص             -٢
، فالقوانين الحالية، كما هو الحال في مصر تمنع التعرض لحرمـة الحيـاة              المرشحة

 .الخاصة ألي من المرشحين، ولكنها ال تضع عقوبة رادعة وواضحة لمن يفعل ذلك

ة، واستخدام النموذج البريطاني فـي الحصـانة والـذي يكفـل            ترشيد فكرة الحصان   -٣
ألعضاء البرلمان الحصانة داخل المجلس فال تتم محاسبتهم على ما يصدر منهم مـن              



 ٢٦

ألن  أقوال أثناء المناقشات، أما الجرائم التي ترتكب خارج المجلس فليست لها حصانة           
. ابات لالسـتفادة منهـا     االنتخ والذين يخوضون في إحجام طالبي الحماية     ذلك سيسهم   

وذلك سيؤدي بدوره إلى تنقية جو االنتخابات وتهيئة األجواء للسيدات لخوض منافسة            
 .انتخابية شريفة

وفي هذا اإلطار، قامت جمعية نهوض وتنمية المرأة بتنظيم حملة للمطالبة بسن قوانين جديـدة               
ـ ، وترشيد الح  متعلقة بوضع سقف لإلنفاق على الحمالت االنتخابية       انة ألعضـاء مجلسـي     ص

للمجلس القومي للمراة لتنظـيم حملـة       الشعب والشورى، كما قامت الجمعية بتقديم ورقة عمل         
 .مماثلة على نطاق أوسع

 
أعتقد أن الوقت قد حـان إلعـادة         : إطار تشريعى للتمييز االيجابى لصالح المرأة      وضع :ثانياً

 وذلـك   ،للمرأة فى الحياة السياسـية    النظر فى تعديل النظام االنتخابي؛ ليضمن مشاركة أعلى         
. كحل وقتي، حتى يشعر المجتمع بأهمية هذه المشاركة وأثرها، فال يحتاج إلى حافز لتعديلها               

 .وهنا أريد أن أستفيض بعض الشئ فى الحديث عن نظام الكوتا 

 :الكوتا النسائية 

ب عليا، وتدافع عـن     البد من حدوث طفرة، يجد فيها الرجال والنساء المرأة التي تتولى مناص           
حقوقهم داخل المجالس النيابية، وتكافح من أجل تنميـة مجتمعـاتهم وتعمـل علـى تحقيـق                 
مصالحهم، وذلك من خالل نظام إلزامى يسهل للمرأة الوصول إلى هذه المواقع ، ومن هنا يبدأ                

  .١الكوتا النسائيةحديثنا حول 

ة وزيادة تواجدها بالمجالس النيابية ولكـن       توجد نداءات عديدة لزيادة المشاركة السياسية للمرأ      
 .أقوى هذه النداءات تأثيراً وفعالية هو نظام الكوتا 

هى تخصيص عدد محدد من المقاعد داخل الهيئة النيابية لفئة محددة على أساس إقليمى الكوتا 
أو لغوى أو دينى أو عرقى أو على أساس الجنس كما فى الكوتا النسائية من أجل تحقيق 

مثيل األنسب لهذه الفئة للتعبير عن مصالحها وآرائها داخل المجلس النيابى ، وعلى أن الت
من المجتمع فى معظم بلدان العالم فكان ال بد من ضصمان تحقيق التمثيل  % ٥٠المرأة تمثل 

من النساء هى مطمح % ٤٠إلى % ٣٠المناسب لنسبتها فى المجتمع وتعتبر نسبة من 
 -:فة ،وتوجد أنواع مختلفة من الكوتا مشروعات الكوتا المختل

                                                 
 لم  انظر فى المالحق مجموعة من الجدوال لمقارنة الكوت النسائية فى عدد من دول العا- 1



 ٢٧

وهي تلك التي تقدمها عادة األحزاب السياسية المختلفة وتكون :اإلختيارية/ الكوتا اإلرادية .١
نابعة من إيمان هذا الحزب بنظام الكوتا وال تكون مبادرة هذا الحزب مرتبطة بأنظمة أو 

رادية الكونجرس الوطني تشريعات محددة،ومن األمثلة الناجحة على أنظمة الكوتا اإل
 .األفريقي في جنوب أفريقيا، وجبهة التحرير بموزمبيق

األول، الكوتا التشريعية والثاني، : وتنقسم الكوتا اإللزامية إلي نوعين: الكوتا اإللزامية  .٢
 .الكوتا الدستورية

 تقدم من خالل التشريع الذي يخصص للمرأة عددا محددا من :الكوتا التشريعية. أ
د في الكيانات السياسية وتطالب كل األحزاب السياسية بأن تحوي تصويتها المقاع

لإلقتراع في اإلنتخابات على عدد محدد من السيدات،ويمكن اإلشارة بمثال عن هذا 
النمط  في دولة ناميبيا حيث تم تطبيق مزيج من الكوتا اإلرادية والكوتا التشريعية 

وقد نتج عن ذلك . ى الحكومي المحليوذلك على المستو. وأيضا التمثيل النسبي
 %. ٤٣,٨تمثيل المرأة  على المستويات المحلية بنسبة 

أما الكوتا الدستورية فقائمة على الدستور، وهو القانون األعلى :الكوتا الدستورية. ب
وهذه الكوتا إلزامية لكل األحزاب والحكومة . في الدولة وال يمكن تغييره بأية قوانين

وكمثال على هذا النوع من الكوتا دولة تنزانيا حيث يقر الدستور . الحالي للدولة
على % ٣٣ويجب أن تمثل المرأة نسبة  % ٢٠بتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 

 .المستوى المحلي في المناصب الحكومية
ونجد أن نظام الكوتا النسائية يلقى رواجاً فى العديد من الدول ألن له أهمية كبيرة وعدد من 

 :نها أفعلى سبيل المثال إذا قمنا بتحليل فكرة الكوتا النسائية سنجد . لمزايا ا
ال يوجد تمييز فى نظام الكوتا ، حيث أنه يحقق للنساء عدد المقاعد التى كن سيشغلنها  .١

 .لوال العوائق االجتماعية 

 .النساء كمواطنين للدولة ال بد أن يكون لهم تمثيل متوازى مع نسبتهم فى المجتمع  .٢

 إلى الخبرات النسوية التى تساعد على تنمية المجتمع من لحياة السياسية في حاجةا .٣
 .خالل رفعها لمشاكل واحتياجات نصف المجتمع المكون من النساء 

 إال أن،  ومقاعد نيابية مثلهم مثل الرجالالنساء مؤهالت لتولى مناصب قيادية .٤
طر عليها الرجال ، الذين ية يسمؤهالتهن وقدراتهن تُخفض وتُقلل فى ظل حياة سياسي

 .يشيعون انحطاط قدرات المرأة 

الكوتا ليست انتقاصاً من حقوق الناخبين حيث أن اختيار المرشحين ليس من شأن  .٥
 شعبية جماهيرية من الناخبين للمرشح وهو ما تدعمهالناخبين بل هو اختيار األحزاب 

 . للرجل أو المرأة يتوافرقد 
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من مقاعد المجالس النيابية على مستوى العـالم ،         % ١٥أة تشغل حالياً    و أخيراً نذكر أن المر    
بعض الدول ال يوجد بها مقاعد للسيدات أو حتى حق الترشيح كما فى السعودية أو الكويـت ،                  

واألردن  % ٢ومصـر    % ٦,٢وتتفاوت النسب فى الدول األخرى فتصل فى الجزائر إلـى           
،  % ٢٤,٧، أوغنـدا     % ٣٥,١وسـتاريكا   ، ك  % ٢١,١، باكستان    % ١١,٥ وتونس   ٥,٥

بالسويد ، مع مالحظـة أن      % ٤٥، لتصل إلى     % ٣٢,٨،جنوب أفريقيا    % ٣٤,١األرجنتين  
الدول التى بها كوتا هى كوستاريكا و باكستان واألرجنتين وأوغندا والجزائر وجنوب أفريقيـا              

ربية التزال بعيدة عن هـذا      والسويد التى يوجد بها كوتا إرادية حزبية ، ونالحظ أن الدول الع           
النظام مع تدنى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان مثل مصر ولبنان ،كما نالحظ أن نظام الكوتـا                 
موجود بالدول النامية والمتقدمة على حد سواء وإن كان يزيد بالدول الناميـة التـى مازالـت                 

دوى مشاركة المـرأة فـى      المراة فيها محتاجة إلى الدعم لمواجهة األفكار التى تنادى بعدم ج          
المجتمع ويالحظ أن الكوتا نجحت بها حيث وصلت نسب تمثيل المراة بها إلى أرقـام نعجـز                 

 .نحن هنا فى مصر عن فهمها 
 وهو ما يتطلب تضافر كافة جهود الجهات المعنية، وعلى رأسها           :تغيير الثقافة السائدة     : ثالثا

نفسها، والبدء من     بالمرأة ا المحور يتطلب البدء   والعمل على هذ  . الجمعيات األهلية، واالعالم    
المستوى الضيق جداً وهو األسرة وضرورة أن يكون للمرأة صوت فى بيتها، وهو ما ينـتج                

 : ويتم ذلك عن طريق.من خالل تمكينها اقتصادياً واجتماعياً

 .المرأة اقتصاديا وقانونيا واجتماعياالعمل على تمكين  •

 .أة في المناهج والكتب المدرسيةإزالة الصور النمطية للمر •

المساهمة في دعم وتشجيع المبادرات اإلعالمية الخاصة التي تعمل لصـالح المـرأة              •
وتعزز حقوقها في وسائل اإلعالم المرئية والمكتوبـة والمسـموعة وكافـة أشـكال              

 .االتصال

 :ومن أجل تمكين المرأة، تعمل جمعية نهوض وتنمية المرأة على مستويين

مع المرأة نفسها، وذلك من خالل عدد من البرامج مثل برنـامج القـروض              : األولالمستوى  
 .متناهية الصغر، والبرنامج القانوني وبرنامج العنف األسري ضد المرأة

وكما تعمل الجمعية على المستوى المباشر مع السيدات المعـيالت والفتيـات           : المستوى الثاني 
 صانعي القرار لتوصيل صوت النساء المهمشات       المهمشات، اتجهت للعمل أيضاً على مستوى     

، وذلك من خالل استخدام وسائل اإلعالم في حمالت الدفاع          ليهم ولمناصرة كافة قضايا المرأة    إ
 .والدعوة، باإلضافة إلى إقامة الندوات، وعقد المؤتمرات القومية إلثارة مشاكل المراة المختلفة
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ظر إلى اإلطار القانوني للقوانين المدنية التي تخص         فيجب الن  :ًسن قوانين منصفة للمرأة   :ارابع
المرأة، مثل قوانين األحوال الشخصية، والتعامل معها من خالل حمالت قومية للدفاع والدعوة             

Advocacy            تقودها الجمعيات األهلية النسوية، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل المطالبـة 
 مـن    نهوض وتنمية المرأة   وهذا ما تقوم به جمعية     .بتعديل وتغيير المواد غير المنصفة للمرأة     

، "المرأة أيضا تعول     " ، التي ناقشت فيها عدد من القضايا مثل مؤتمر        خالل مؤتمراتها القومية  
، والـذي ينـاقش     "نساء بال مأوى    "  ومؤتمر   -والذي ناقشت فيه قضايا المرأة المعيلة ألسرة        

 .قضايا النفقة والحضانة والخلع

 : ء مهارات المرأةبنا: ساًًخام
 مع المؤسسات الرسمية للقضاء على األمية بين النساء          األهلية جمعياتالتنسيق جهود    •

 .والفتيات

محو األمية القانونية للفتيات والمرأة من خالل التوعيـة المسـتمرة وعقـد النـدوات                •
 .والمؤتمرات
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على عدم 
تطبيق 
 الكوتا

وجود نظام الكوتا ضمن 
 تشريعات وأنظمة الدولة

وجود نظام الكوتا 
 في الدستور

بنسبة مئوية

 
إجمالي 
عدد 
 النواب

 
عدد 
 السيدات

انتخابات
 عام

 الدولة

من مختلف 
المؤسسات النسوية 
ظهر قانون انتخابي 

يقر ١٩٩١جديد عام 
بأن تتضمن القوائم 

على % ٣٠نسبة 
.  من السيداتاألقل

 ١٩٩٩وفي عام 
 والية في ٢٢قامت 

األرجنتين من بين 
 والية بتطبيق ٢٤

نظام الكوتا وظهرت 

تضمن 
 ٣٧المادة 

من الدستور 
إتاحة فرص 

اوية متس
بين الرجال 
والنساء فيما 

يتعلق 
.باإلنتخابات
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 تفاصيل  أخرى

وجود 
الكوتا 
 الحزبية

عقوبات 
مفروضة 
على عدم 
تطبيق 
 الكوتا

وجود نظام الكوتا ضمن 
 تشريعات وأنظمة الدولة

وجود نظام الكوتا 
 في الدستور

بنسبة مئوية

 
إجمالي 
عدد 
 النواب

 
عدد 
 السيدات

انتخابات
 عام

 الدولة

قواعد جديدة تطالب 
األحزاب السياسية 

بأن تكون على رأس 
القائمة عن كل والية 
اثنان من المرشحين 
أحدهما رجل واآلخر 

 سيدة
 
 
 

وفي التقسيمات 
اإلدارية بالبلدية  

جنوب  ٢٠٠٤ ١٣١ ٤٠٠ %٣٢,٨ ال ال ال نعم
 أفريقيا
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 تفاصيل  أخرى

وجود 
الكوتا 
 الحزبية

عقوبات 
مفروضة 
على عدم 
تطبيق 
 الكوتا

وجود نظام الكوتا ضمن 
 تشريعات وأنظمة الدولة

وجود نظام الكوتا 
 في الدستور

بنسبة مئوية

 
إجمالي 
عدد 
 النواب

 
عدد 
 السيدات

انتخابات
 عام

 الدولة

 ١٩٩٨في 
حددت أن يقوم 

كل حزب 
بضمان أن تكون 

من % ٥٠
المرشحين في 

القائمة اإلنتخابية 
من السيدات 
ولكن ليست 

هناك عقوبات 
إذا لم يتم اتباع 

 .ذلك
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 تفاصيل  أخرى

وجود 
الكوتا 
 الحزبية

عقوبات 
مفروضة 
على عدم 
تطبيق 
 الكوتا

وجود نظام الكوتا ضمن 
 تشريعات وأنظمة الدولة

وجود نظام الكوتا 
 في الدستور

بنسبة مئوية

 
إجمالي 
عدد 
 النواب

 
عدد 
 السيدات

انتخابات
 عام

 الدولة

 
 

----------
- 

 
 
 ال

 
 

------
-- 

نعم يوجد، فالبرلمان 
السابع في أوغندا يضم 

 ٥٦ ممثال منهم ٢١٤
سيدة بواقع سيدة واحدة 

 .لكل مقاطعة

نعم يوجد في المادة 
 لدستور عام ٧٨/١

 أنه ستكون ١٩٩٥
هناك سيدة واحدة 
ممثلة عن كل 

مقاطعة وهناك  
ي  مقاطعة ف٥٦

 .أوغندا

 أوغندا ٢٠٠٤ ١٣١ ٤٠٠ %٣٢,٨

 



 أسماء الوزيرات العربيات
 اسم الوزيرة الدولة
 انتصار الوزير • فلسطين

 زهيرة كمال •
 مصر

 عائشة عبد الهادي/ السيدة  •
 النجا فايزة محمد أبو /السفيرة •

 ناألرد
 معالي الدكتورة علياء حاتوغ بوران •
 معالي الدكتورة امل حمد الفرحان •
 معالي السيدة اسمى خضر •

 عمان
 راوية بنت سعود بن احمد ةمعالي الدكتور •

 البوسعيدية
 مير بن عليألا راجحة بنت عبد معالي •

 أمة العليم السوسوة • اليمن
 مريم الرومي • اإلمارات

 ليلى القاسمي •
 ينة شعبانالدكتورة بث • سوريا

 السيدة سهام دلو •
 الجزائر

 نوارة سعدية جعفر •
 خليدة تومي •
 سكينة مسعدي •

 الشقروني السيدة نزهة • المغرب



 ٤١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوسن الشريفي • العراق
 مشكاة مؤمن •
 باسكال إيشو وردة •
 ليلى عبد اللطيف •
 نسرين برواري •
 نرمين عثمان •
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