




تقرير المؤتمر -لألمام"  لنساءا قفزة"   -     1  
 

 تنويهات
ة بين بمبادرة مشترك قفزة للمرأة إلى األمامالتقرير في إطار برنامج  لألمام" وهذا نساءلل قفزة"المؤتمر الدولي  تنظيمتّم 

 .(UN Women)وهيئة األمم المتحدة للمرأة  (EU)االتحاد األوروبي 

نود أن نشكر البرلمان األوروبي ورئيس البرلمان األوروبي على دعمهما للوفود والترحيب بها.  كما نود أن نشكر بشكل 

ة استضافعلى  (Iratxe Garcia Perez)خاص لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ورئيستها إيراتشه غارسيا بريز 

 تنظيم المؤتمر.فيما يتعلق بعمها ، وأمانة اللجنة على دوترؤسه تباعا  المؤتمر 

للمساهمة بالمؤتمر.  كما نود أن نشكر بشكل خاص أعضاء  ا  ونشكر جميع المشاركين والمتحدثين على تخصيصهم وقت

 البرلمان من الدول العربية الذين انتقلوا إلى بروكسل لحضور هذا المؤتمر.

منطقة الدول العربية على دعمها في تحقيق هذا المؤتمر، ال سيما كذلك، نود أن نشكر أفرقة هيئة األمم المتحدة للمرأة في 

مكاتب الجزائر، مصر، األردن، المغرب، فلسطين، تونس والمكتب اإلقليمي للدول العربية، فضال  عن مكتب هيئة األمم 

 المتحدة للمرأة في بروكسل.

 

 

  



تقرير المؤتمر -لألمام"  لنساءا قفزة"   -     2  
 

 قائمة المحتويات

 1  ...................................................................................................................................تنويهات

  2 ........................................................................................................................المحتويات قائمة

  3 .................................................................................................................................... مقّدمة

  4 ..................................................................................................... للنساء لألمام قفزة جبرنام - 1

  5 ...............................................................................................................أساسية معلومات - 1.1

  6 ..................................................................................للمرأة السياسية للمشاركة عام استعراض - 1.1

 .. 7 ......................................................................................................الدولي القانوني اإلطار - 1.1

 .. 9 .................................................................................األوروبي البرلمان في المشترعة المرأة - 1.1

 .. 9 .............................................................................................العربية للدول السياسي السياق - 1.1

  12 ..........................................................................للمرأة السياسية المشاركة تواجه التي التحّديات - 2

  12 .............................................................................................................السياسية العوامل - 1.1

  13 ..........................................................................................واالقتصادية االجتماعية العوامل - 1.1

  15 ..............................................................................................................مؤسسية عوامل - 1.1

  16 ...................................................................للمرأة السياسي التمكين أجل من السليمة الممارسات - 3

  20 ........................................قدما   والمضي الفرص وتكافؤ الجنسين بين المساواة أجل من المرأة تشّرع - 4

  20 ........................................................المشترعة والمرأة اإلعالم وسائط والمواقف، الثقافات تغيير - 4.1

  20 .............المدني المجتمع منظمات مع البرلمانية المرأة عمل الجنسين، بين المساواة أجل من قوية شراكة - 4.1

  22 .................................................................ودولية وإقليمية وطنية لشبكات البرلمانية المرأة بناء - 4.1

   23 ............................................................................................................................استنتاجات

   25 ........................................................................................المشاركين أسماء قائمة. 1 رقم المرفق

   28 ....................................................................................................األعمال جدول. 2 رقم المرفق

   31 .......................(سيداو) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على التحفظات. 3 رقم المرفق

   32....................................................."لألمام للنساء قفزة" لمؤتمر اإلعالم وسائط تغطية: 4 رقم المرفق

  36 .......................................................................................................................مختارة مراجع



تقرير المؤتمر -لألمام"  لنساءا قفزة"   -     3  
 

 مقّدمة

 05 نسبة من أقل شيئا تعني ال المساواة”

، ويجب على البرلمانيين في المائة، في

االتحاد األوروبي والعالم العربي كل من 

تحقيق  إلى اي شىء اقل منأال يصبوا 

المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل.  

يجب أن نجعل من الفترة الممتدة ما بين 

النطاق األخير  5505و 5500عامّي 

لجهودنا من أجل تحقيق المساواة بين 

.  كانت هذه نتيجة المؤتمر “الجنسين

الدولي الرفيع المستوى الذي حمل عنوان 

استضافه  والذي‘لألمام لنساءل قفزة‘

البرلمان األوروبي على مدى يومين.  

عين من الدول العربية تحدة للمرأة، مشترجمع هذا الحدث الذي اشتركت في تنظيمه المفوضية األوروبية وهيئة األمم الم

والبرلمان األوروبي لمناقشة قضايا المساواة بين الجنسين في مناطقهم الخاصة، وللتعلم من تجارب بعضهم البعض ووضع 

يمي للتمكين رعاية البرنامج اإلقل تحت‘لألمامللنساء  قفزة‘تكارية والتقدم في القضايا ذات األولوية.  تم تنظيم مؤتمر حلول اب

"( وهو برنامج مشترك بين االتحاد لالمام للنساء قفزةاالقتصادي والسياسي للمرأة في منطقة جنوب البحر المتوسط )"

 األوروبي وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

السياسية  اتلإلصالح ا  َجْوهَِريّ أمرا  يشكل التمكين السياسي للمرأة خطوة حاسمة للتقدم في تحقيق المساواة التي تشكل بدورها 

والعدالة والتنمية االقتصادية.   وتظهر الدراسات أن للمرأة في القيادة السياسية في أرجاء العالم تأثير ايجابي على التشريع 

يمية أو تنمية الهياكل األساسية أو العنف العائلي أو حقوق العمالة، وأنها تشكل قدوة للشابات والفتيات كما المعني بالنظم التعل

فعلت المرأة البرلمانية في تونس بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ونساء من مختلف المهن والتخصصات اللواتي أقمن 

نسين في الدستور التونسي.  أما في االتحاد األوروبي فقد ناضل أعضاء احتجاجا  في الشارع لضمان دعم المساواة بين الج

اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة جنبا  إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني للحفاظ على هذه اللجنة 

ي يم مراعاة المنظور الجنساني فوكي تستمر في العمل الممتاز الذي تعهّدت به لتعم ،كلجنة دائمة في البرلمان األوروبي

عة ومنظمات المجتمع المدني بجهد في أرجاء العالم العربي بي.  وأخيرا ، عملت المرأة المشترتشريعات االتحاد األورو

جاءت بالمزيد من النساء إلى المجالس التشريعية وستتيح لهن العمل على قضايا المساواة بين  )كوتا( لوضع نظم حصص

لم نتيجة األدلة البيّنة في أرجاء العالم أن المرأة في القيادة السياسية تحقق تقّدما  في المجاالت الخاصة بالمرأة الجنسين.  ونع

 بما فيه التشريعات في مجال العنف العائلي وحقوق العمالة، وهي تشكل أيضا  قدوة للشابة والفتاة.

الدولي باالستعراض العالمي لمنهاج عمل بيجين، إذ أن أمم واليوم نقف عند لحظة تاريخية في الزمن مع مباشرة المجتمع 

المساواة بين الجنسين وتمكين  لتحقيقلتحديد إطار تنمية عالمي جديد ذي هدف محدد  5500العالم تجتمع مع حلول عام 

وضية عالمية.  والمفيؤدي البرلمانيون دورا  رئيسيا  على الصعد المحلية والوطنية والفي هذا السياق، المرأة في كل مكان.  

األوروبية والبرلمان األوروبي وهيئة األمم المتحدة للمرأة ملتزمة بجعل التمكين السياسي للمرأة والمساواة بين الجنسين واقعا  

في االتحاد األوروبي وبدعم الدول العربية في جهودها المبذولة لتحقيق هذا الهدف.  اآلن هو الوقت للقيام بخطوات شجاعة 

 .5505ة من أجل تحقيق التغيير في مجتمعاتنا وجعل التمكين السياسي للمرأة والمساواة بين الجنسين واقعا  بحلول عام وجسور
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 لألمام للنساء قفزةبرنامج  .1

يقّدم البرنامج اإلقليمي لتمكين المرأة اقتصاديا  وسياسيا   

"( ألمامل للنساء قفزةفي منطقة جنوب البحر المتوسط )"

آلية للنهوض بالتمكين االقتصادي والسياسي للمرأة في 

 جنوب البحر المتوسط. منطقة

ويكمن الهدف الشامل للبرنامج في تعزيز وصول المرأة 

المهمشة ومشاركتها الفعالة في الحياة االقتصادية 

والعامة من خالل معالجة الحواجز التي أعاقت وصولها 

يهدف البرنامج إلى كما ومشاركتها في هذه المجاالت.  

خالل  منتحسين التمكين االقتصادي والسياسي للمرأة 

تسهيل تبادل المعرفة والخبرات على المستوى  تعزيز/

 اإلقليمي.

االجتماعية واالقتصادية  األطربشكل مؤثر  5505االنتفاضات المكتسحة العالم العربي بعد شهر كانون األول/ديسمبر  تحّدت

في المنطقة.  فقد أحدث الدور المركزي الذي اتخذته المرأة في االنتفاضات زخما  جديدا  للمواطنة الهادفة والتمكين السياسي 

 في منطقة تتسم ببعض أدنى مستويات المشاركة السياسية واالقتصادية بين النساء في العالم.

عدة مستويات من أجل االستجابة الحتياجات الدعم المحددة على الصعيدين اإلقليمي يعمل البرنامج على بناء على ذلك، 

والقطري مستندا  إلى مبادرات محلية في بلدان مختارة، مع االعتراف بأن التغيير المستدام يجب أن يكون مملوكا  ومنقادا  

 ،هدفا  كافة بلدان منطقة جنوب البحر المتوسطمحليا .  ويركز العمل على الصعيد اإلقليمي على بناء القدرات ودعمها مست

ومقرونا  بعمل برنامجي في عدد من البلدان ذات األولوية التي تمر إما بفترة انتقال أو بإصالحات مثل ليبيا وتونس واألردن 

 ومصر، أو تعاني من اضطرابات أو نزاعات طويلة األمد.

 

 تركز منهجية البرنامج على أربعة جوانب:

البرنامج من خالل تعزيز قدرات  يهدفقدرات: التنمية 

أصحاب مصلحة مختلفين إلى ضمان قدرات أكبر للمجتمع 

المدني على تشجيع وزيادة مشاركة المرأة في المجالين 

 السياسي واالقتصادي باإلضافة إلى قدرات الحكومة على

  وضع النظم والموارد لتلبية احتياجات المرأة وأولوياتها.

 

 

  نخالل دعم جهود الدعوة المبذولة مالبرنامج للتأثير على عملية وضع السياسات من  يسعى أدلة:دعم مستند إلى         

قوق المرأة، الخبراء االقتصاديين المنظمات والشبكات المعنية بح) الجنسانية من المجتمع المدنيالمسائل مناصري 

النسويين والخبراء في القضايا الجنسانية(، ومن الحكومة )اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة وجهات تنسيق الشؤون 

 الجنسانية في الوزارات والبرلمانيات(. 

 

 الحقائق واألرقام الرئيسية للبرنامج

 

     2012-2016   المدة:

 ماليين يورو( 7االتحاد األوروبي )   التمويل:

 مليون يورو( 4.4هيئة األمم المتحدة للمرأة )            

 هيئة األمم المتحدة للمرأة  تنفيذ:

 المدة:اليييي
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  :يهدف البرنامج إلى التأثير على سياسة بناء المعرفة وتبادل المعلومات

على الصعيدين الوطني واإلقليمي من خالل القيام بأبحاث الحوار 

وتحليالت بشأن القضايا الجنسانية معززا  بذلك صوت مناصري 

القضايا الجنسانية ومقدما  أدلة للتغيير.  ويهدف البرنامج أيضا  إلى زيادة 

 تبادل أفضل الممارسات عبر المنطقة.

 

 

 دفيه متعددين:لحة بناء الشراكات والتنسيق والعمل مع أصحاب مص 

البرنامج إلى تعزيز التزام مستويات مختلفة من الحكومة من خالل 

العمل مع أصحاب مصلحة متعددين )الحكومة، المجتمع المدني، 

ك مجاالت وسائط اإلعالم، إلخ.( مفسحا  بذلاألوساط األكاديمية، 

 ة.عامللمجتمع المدني ومعززا  االلتزام إزاء مشاركة المرأة في الحياة ال

 

 معلومات أساسية - 1.1

تشرين  6و 0لمان األوروبي في بروكسل في نظمت المفوضية األوروبية وهيئة األمم المتحدة للمرأة مؤتمرا  دوليا  في البر 

ضمن إطار البرنامج اإلقليمي للتمكين االقتصادي والسياسي للمرأة في منطقة جنوب البحر المتوسط.   5502الثاني/نوفمبر 

برلمانيات من منطقة الدول العربية وأعضاء في البرلمان األوروبي واستضافته لجنة حقوق المرأة نساء جمع المؤتمر 

 للحصول على قائمة كاملة بأسماء المشاركين. 0ألوروبي.  الرجاء مراجعة المرفق رقم والمساواة بين الجنسين في البرلمان ا

عات من الدول العربية وأعضاء ترالمشالنساء هدف اليوم األول للمؤتمر إلى توفير فرصة لتبادل الخبرات واآلراء بين 

ول دلها بين النظراء وبناء التوافق المشترك حالبرلمان األوروبي من أجل تعزيز إقامة شبكات وتبادل المعرفة والخبرات وتبا

 قضايا رئيسية تتعلق بالمساواة بين الجنسين وبقيادة ووضع سياسات فعالين، بحيث:

  تحالفات بين برلمانيات الدول العربية وأعضاء البرلمان األوروبي.القّدم مكانا  لتعزيز 

  الجنسين في العمل البرلماني من خالل مبادرات ناجحة تمت دعم تبادل اآلراء والخبرات في معالجة قضايا المساواة بين

 في الدول العربية وأوروبا.

 .وفّر األسس لتنمية شبكة برلمانيات إقليمية تعمل على النهوض بقضايا المساواة بين الجنسين 

رة فومزيل مالمبو نغوكا المدي األوروبي والدكتورةالسيد مارتن شولتز رئيس البرلمان كل من ورّحب رسميا  بالمشاركين 

التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة والدكتور مايكل أ. كوهلر مدير سياسة الجوار األوروبية في المديرية العامة للتعاون 

اإلنمائي.  وكان المؤتمر منظما  حول ثالث ركائز رئيسية.  تألفت الدورة األولى من المناقشات وقّدمت لمحة موجزة عن 

وضع الحالي للشؤون المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة في العالم العربي والبرلمان األوروبي.  وهدفت الدورة الثانية إلى ال

إتاحة تبادل الممارسات السليمة والمبادرات الناجحة من أجل تعميم المنظور الجنساني في التشريعات في كال المنطقتين.  

الثة مجاالت محتملة لتعزيز التمكين السياسي للمرأة: العمل مع منظمات المجتمع المدني، وختاما ، عالجت الدورة الثالثة ث

 اء شبكات سياسية وطنية وإقليمية ودولية. إنشالتعاون عن كثب مع وسائط اإلعالم، و

لصلة بما وبي ذات االيوم الثاني للمؤتمر للبرلمانيات من الدول العربية فرصة المشاركة في أعمال وفود البرلمان األورأتاح 

المغرب والعراق وشبه الجزيرة العربية، إضافة إلى المشاركة في عمل لجنة حقوق  المشرق وبلدانفيه الوفود إلى بلدان 

 المرأة والمساواة بين الجنسين.
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عالوة على ذلك، تم تنظيم ثالثة 

اجتماعات موازية ألفرقة تركيز مع 

أعضاء وفد الدول العربية من أجل 

الخطوات التالية بشأن التعاون  مناقشة

وتقريرها.  وضمن إطار هذه المناقشات، 

أقر المشاركون إعالن بروكسل الذي 

ع األسس لشبكة مستقبلية من يض

مسالة عات المتخصصات في المشتر

المساواة بين الجنسين على الصعيد 

 5اإلقليمي. الرجاء مراجعة المرفق رقم 

. للحصول على لمحة عامة عن البرنامج

كما أن المؤتمر حظي بتغطية إعالمية 

واسعة من البرامج اإلخبارية في أوروبا 

والدول العربية.  للحصول على لمحة 

 .2موجزة عن األخبار الرئيسية والتغريدات بشأن المؤتمر، الرجاء مراجعة المرفق رقم 

تعراض نشرات لمنشورات أكاديمية وتقارير ( دراسة نظرية واس0يعتمد هذا التقرير على ثالثة مصادر رئيسية هي التالية: 

ن اصادرة عن منظمات حكومية وغير حكومية من أجل فهم الوضع الراهن في ما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة في البرلم

 فزةق‘ مساهمات قام بها برلمانيون من العالم العربي والبرلمان األوروبي خالل المؤتمر الدولي( 5األوروبي والدول العربية؛ 

بحث مكتبي من أجل تحديد دراسة حاالت وتحديد ( 0ركيز جرى تنظيمها  فيما بعد؛ ومناقشات أفرقة ت‘ للنساء لألمام

 االتحاد األوروبي والدول العربية في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة.كل من الممارسات السليمة في 

 استعراض عام للمشاركة السياسية للمرأة - 2.1

يشكل انتخاب المرأة في البرلمانات في أرجاء العالم خطوة 

إلى األمام ذات أهمية في زيادة المشاركة السياسية للمرأة 

لم "نعوتمكينها ومساهمتها في مجتمعات أكثر ديمقراطية.  

نتيجة البراهين حول العالم أن المرأة في القيادة السياسية 

 ألساسية.مار الهياكل االنظم التعليمية واستث تؤثر ايجابيا على

تقوم بخطوات واسعة في مجاالت متعلقة بالمرأة، بما  فهي

 فيه التشريعات في قضايا العنف العائلي وحقوق العمالة

وفق ما أّكدته فومزيل وتشكل قدوة للشابات والفتيات" 

مالمبو نغكوكا المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة 

 . للمرأة

الحاسمةمن أجل تحقيق المساواة بين إن إحدى الخطوات "

الجنسين في مجتمعاتنا هي تحقيق المساواة بين الجنسين في 

 ميدان السياسة وتحقيق تكافؤ التمثيل في برلماناتنا".

 

 مارتن شولتز، رئيس البرلمان األوروبي  

 

ين الجنسين.  البلد بحقوق المرأة والمساواة بوتشكل النسبة المئوية للمرأة التي تشغل منصبا  سياسيا  وحدة قياس لتقييم التزام 

فغياب المرأة أو تمثيلها الناقص في الجمعيات التشريعية يشكل تعّديا  على حقوقها السياسية ويمكنه أن يقيّد حقوقها في مجاالت 

 زانيات.الميأخرى نظرا  للدور المركزي الذي تتمتع به المجالس التشريعية الوطنية في وضع وتنفيذ ورصد القوانين و

التمثيل السياسي للمرأة.  فمن المنظور العدلي، أمر مجحف أن يحتكر التمثيل أي فريق منفرد في  لمناصرةثمة أسباب عديدة 

ما أفادت به الدكتورة سحر  وفق المساواة بين المرأة والرجل هي قيمة عالمية نناضل جميعنا معا  من أجلها"المجتمع، إذ أن "

وثمة اعتقاد بأن توزيع أكثر تكافؤ للمقاعد في البرلمانات يساهم ف. د. القواسمي، عضو في البرلمان في دولة فلسطين.  

 أخرى. 1في نظام أكثر عدالة وديمقراطية ألنه ينطوي على المزيد من المساواة، أقله في التمثيل الوصفي لمجموعات مجتمعية
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، غالبا  ما تكون تجارب المرأة واهتماماتها مفهومة وممثلة من المرأة بشكل أفضل.  إضافة إلى ذلك، نظر عمليةومن وجهة 

ومشاركتها أكثر فأكثر في الميادين العامة، تحتاج األحزاب لتمثيل المزيد من الوجوه  االقتراعمع حظيان المرأة بحقها في 

لناخبة.  أخيرا  وليس آخرا ، تشير حجة التمييز إلى التنّوع بين مناظير المرأة التي األنثوية بين منافسيهم من أجل جذب المرأة ا

المتفق عليها دوليا ، يمكنه أن يضمن التمثيل المالئم لهذا  %50الـ تلمح إلى أن عددا  ضئيال  فقط من النساء يفوق عتبة نسبة 

ومواقعها الهيكلية في المجتمعاتعلى التمثيل الموضوعي لمصالح المرأة تؤثر تجارب حياة المرأة المختلفة  .2التنوع من اآلراء

بتأثير مميّز على مجموعة قضايا السياسة العامة التي يتم النظر لها ع شير البحوث إلى أن جنسانية المشتر.  وت3ومناظيرها

ضع ن في البرلمان، هناك أيضا  زيادة في وفيها وأنواع الحلول التي يتم اقتراحها. فمع زيادة عدد النساء اللواتي يتم انتخابه

السياسات بشأن قضايا خاصة بالمرأة، مثل الوالدة أو إجازة األمومة؛ وهي سياسات تؤثر مباشرة على المرأة إما ألسباب 

 .4بيولوجية إما ألسبب اجتماعية

بين مختلف الثقافات أو األديان أو البلدان أو المناطق، بل حقوق اإلنسان هي اللغة العالمية  قط معركة"لم تشكل حقوق اإلنسان 

للضعفاء في أي منطقة أو بلد أو ثقافة ضد نسبية القوي الثقافية.  وهذا ما يربط بيننا اليوم في البرلمان األوروبي، النضال من 

التحاد الممثل الخاص ل السيد ستافروس المبرينيدس التي ختم بها كانت هذه الكلمة".  أجل تحقيق المساواة بين الجنسين

يتعلق بحقوق المرأة في منطقة كل  فيماالمشاركون مناقشة الوضع الراهن  دأقبل أن يباألوروبي المعني بحقوق اإلنسان 

 منهم.

 اإلطار القانوني الدولي - 3.1

جاء تشجيع الحكومات في أر من أجل ال سيما خالل األعوام الثالثين الماضية دولية، تم تبنّي عدة صكوك قانونية واتفاقات

 تعزيز المساواة بين الجنسين بطريقة فعلية والتمكين السياسي واالقتصادي للمرأة.  العالم على 

لدولي على (، شدد المجتمع اCEDAWي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو وتبنّ  0191فمنذ عام 

االلتزام باحترام وحماية وتحقيق حقوق المرأة من أجل النهوض بالمجتمع ككل.  وتدعو االتفاقية الحكومات للعمل من أجل 

من االتفاقية إلى حق  7المادة القضاء على التمييز ضد المرأة وتوصي بجدول أعمال لوضع خطط عمل وطنية.  وتشير 

وإشغال مناصب سياسية، باإلضافة إلى المشاركة في وضع  قتراعااللهن ي أن يجاز جميع المواطنين، ال سيما المرأة، ف

 السياسات في المنظمات الحكومية أو غير الحكومية.

كذلك، يجدر بالدول األطراف في المعاهدة أن تقّدم تقارير بانتظام إلى لجنة سيداو بشأن التقّدم المحرز في التنفيذ.  فقد صّدق 

العديد من الدول  رفععلى االتفاقية.  و 5عشرين في االتحاد األوروبي وبلدان منطقة الدول العربيةالانية وجميع األعضاء الثم

)حقوق قومية  1)حذف التشريعات التمييزية ضد المرأة(، والمادة  5يتعلق ببعض المواد، ال سيما المادة  فيماالعربية تحفظات 

)حقوق متساوية للمرأة والرجل  06)حق المرأة في اختيار محل اإلقامة بحّرية(، والمادة  00متساوية للمرأة والرجل(، والمادة 

حفظ ومؤخرا ، ي تالتزمت باالتفاقية من دون إبداء أسطين الدولة الوحيدة التي في كافة المسائل المتعلقة بالزواج(.  وكانت فل

 .6، أزالت تونس أيضا  تحفظاتها5502في نيسان/آبريل 
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 اإلقتصادي واإلجتماعي مجلسالدعا القرار الذي اتخذه ، 0115في عام 

الحكومات واألحزاب السياسية واتحادات  ،00/0115المتحدة رقم لألمم 

سبة تحقيق نن ومجموعات ممثلة أخرى ألن تهدف إلى نقابات العمال والفنيي

أعوام،  0القيادة.  وبعد انقضاء  واقعكحد أدنى من تمثيل المرأة في م 05%

، كرر منهاج عمل بيجين التشديد على أهمية إزالة جل ما يعيق 0110سنة 

لمرأة في كافة ميادين الحياة العامة والخاصة.  ومنذ ذلك المشاركة الفعلية ل

القانونية واإلعالنات وخطط العمل  صكوكالحين، أعاد العديد من ال

 والمؤتمرات تأكيد أهمية التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة.

 

قراره الثوري بشأن المرأة والسالم واألمن  5555وتبنّى مجلس األمن عام 

(.  يؤكد القرار دور المرأة 0050ن التابع لألمم المتحدة )قرار مجلس األم

الرئيسي في تعزيز السالم واألمن ويحث الدول األعضاء على ضمان تمثيل 

متزايد للمرأة على كافة صعد صنع القرار في المؤسسات الوطنية واإلقليمية 

والدولية.  وتعالج القرارات الست األخرى التالية بشأن المرأة والسالم 

األمن أهمية مساهمة المرأة في تعزيز السالم واالستقرار في أرجاء العالم، و

 .7وأهمية إدماجها في عمليات صنع القرار على كافة الصعد

 

ذلك، دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة الدول األعضاء لدرس قرارها لسنة 

 ( من أجل القيامA/RES/58/142بشأن المشاركة السياسية للمرأة ) 5550

بخطوات من بين أمور أخرى، لرصد التقّدم المحرز في تمثيل المرأة ووضع 

آليات وبرامج تدريب تشجع المرأة على المشاركة في العملية االنتخابية. 

، دعا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 5500ومؤخرا  في عام 

(A/RES/66/130)  متنّوعةاألعضاء في األمم المتحدة التخاذ تدابير الدول 

 

 7المادة 

 

 التدابير جميع األطراف الدول تتخذ

 رأةالم ضد التمييز على للقضاء المناسبة

 وجهوب للبلد، والعامة السياسية الحياة في

 مع المساواة قدم على للمرأة، تكفل خاص

  :في الحق الرجل،

 جميوووووووووووووووعالتصووووووووووووووووي  فوووووووووووووووي  (أ

 واالسووووووووووووووووتفتاءات االنتخابووووووووووووووووات

 لالنتخوووووووووواب واألهليووووووووووة العامووووووووووة،

 ينتخووووووو  التوووووووي الهيئوووووووات لجميوووووووع

 العام؛ باالقتراع أعضاؤها
 

سياسووووووة صوووووويا ة المشوووووواركة فووووووي  (ب

وفوووووووووي تنفيوووووووووذ هوووووووووذ  الحكوموووووووووة 

 الوظوووووائ  شوووووغل وفوووووى السياسوووووة،

 المهوووووووام جميووووووع وتأديووووووة العامووووووة،

 المسووووووتويات جميووووووع علووووووى العامووووووة

 الحكومية؛
 

 اتفاقية سيداو للقضاء على 

 ضد المرأة تمييزجميع اشكال ال

 

السياسية للمرأة، بما فيه: مراجعة تأثير النظم االنتخابية الوطنية على تمثيل المرأة، وتشجيع األحزاب للنهوض بالمشاركة 

للمرأة، والتحقيق في ادعاءات استخدام العنف  السياسية على إزالة أي ممارسات مميّزة يمكنها أن تعيق المشاركة السياسية

 .8التوعية بشأن أهمية المشاركة السياسية للمرأة عزيزي ولتضد نساء مسؤوالت منتخبات ونساء مرشحات لمنصب سياس

بشأن المشاركة السياسية للمرأة على أهميتها  5500( لعام A/RES/66/130كذلك، يشدد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة )

األعضاء في األمم المتحدة التخاذ أنواع مختلفة من التدابير.  كما تدعو األهداف اإلنمائية  ويدعو الدولعلى كافة الصعد، 

إلى تعزيز  0لديمقراطية التمثيلية كونها مفتاح الحكم السليم.  وبشكل خاص، سعى الهدف اإلنمائي لأللفية تحقيق الأللفية ل

ساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار خطة التنمية لما بعد عام المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.  كما تتم مناقشة الم
95500. 

وبعد أربعين عاما  على تبنّي "سيداو"، لم تتحقق المساواة بين الجنسين كواقع في معظم المناطق في أرجاء العالم، ما أّدى 

 تحقيقه المساواة بين المرأة والرجل.  حان الوقت "ال يستطيع أي بلد ادعاء المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة إلى قول:ب

 هذه المسيرة". ددا  من أجل المرأة والفتاة ويكملمج ألن يّتحد العالم

لكن الذكرى السنوية العشرين إلعالن بيجين تفتح أبواب فرص جديدة إلعادة االتصال وإعادة إحياء االلتزام وتعزيز اإلرادة 

.  وفي هذا اإلطار، ستقوم لجنة وضع المرأة التابعة لألمم المتحدة باستعراض وتقييم تنفيذ إعالن اآلراءالسياسية وحشد 

 والقطاع الخاص الحكوماتإن " قول الالمديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة ب واستخلص ومنهاج عمل بيجين.  

 –قهما في الوصول إلى التعليم والتدريب، وحماية صحتهما وشركاء آخرين استحثوا للحد من فقر المرأة والفتاة، ولضمان ح

بما فيه صحتهما الجنسية واإلنجابية، وحماية المرأة والفتاة من العنف والتمييز والحرص على أن يفيد التقدم التكنولوجي 

 ما الكاملة والمتكافئة في المجتمع والميدان السياسي واالقتصادي".هوتشجيع مشاركت ،الجميع
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 رعة في البرلمان األوروبيالمرأة المشت - 4.1

شهرا  انتخابيا  لألوروبيين، وأدلى مواطنو الدول األعضاء الثماني والعشرين في االتحاد األوروبي  5502شكل أيار/مايو 

برلمانيا  ليمثلوا مصالحهم واحتياجاتهم في البرلمان  900بـ بصوتهم في عملية انتخاب برلمانية عّمت أرجاء أوروبا، ما جاء 

ى نية األولمن البرلمانيين، ما يشكل زيادة بارزة إذا ما قورنت باالنتخابات البرلما %09األوروبي.  تمثل المرأة حاليا  نسبة 

 .10التشريعي السابقفقط عن المجلس  %2فقط، لكن النسبة الحالية تشكل فرق  %06المرأة نسبة  حيث حققت 0191في عام 

يٌعتبر البرلمان األوروبي منفتحا  على المشاركة السياسية 

للمرأة أكثر من العديد من البرلمانات الوطنية للدول 

األعضاء في االتحاد األوروبي.  وبالعودة في التاريخ إلى 

حيث جرت االنتخابات البرلمانية األولى، كانت  0191عام 

وبعد  0119نما في عام من أعضائه نساء، بي %09نسبة 

انقضاء عشرين عاماُ عليها وشروع االتحاد البرلماني 

الدولي بنشر متوسط إحصائياته في العالم، احتلت المرأة 

رغم أن وجود المرأة في وفقط عالميا .   %00.9نسبة 

البرلمان األوروبي يشير إلى فروق بارزة بين الوفود 

ب روبي، يبدو انتخاالفردية للدول األعضاء في االتحاد األو

 المرأة في البرلمان األوروبي أكثر

 

"حظينا بتشريع معني بالمساواة في االتحاد األوروبي لما 

يزيد عن خمسين عاما  لكن ال نزال نفتقد لتمثيل متكافئ، 

.  %09حتى في البرلمان األوروبي حيث لدينا حاليا  نسبة 

ي الذي نوفي برلماني الوطني الخاص، في البرلمان البريطا

يّدعي كونه يمثل الديمقراطية األقدم في العالم، تشكل المرأة 

فقط من أعضائه، لذا ال يزال علينا القيام  %50 نسبة

 ا".بالكثير

 

  ليندا ماكآفن، رئيسة لجنة التنمية            

 في البرلمان األوروبي                       

 

التشريعية الوطنية.  وكانت األحزاب السياسية منفتحة أكثر القتراح المرأة لالنتخابات سهولة من انتخابها في المجالس 

األوروبية، وهناك منافسة أقل من الرجل كون البرلمان األوروبي ال يُعتبر مركز نفوذ حقيقي في العواصم األوروبية.  وقد 

كون صداقيتها من حيث التمكين السياسي للمرأة، وبالتالي تتعتبر األحزاب أيضا  االنتخابات األوروبية مكانا  جيدا  كي تثبت م

 الحزب. 11هذه األحزاب مستعدة أكثر لتعيين المرأة في مراكز ممكن كسبها على قائمات

 السياق السياسي للدول العربية - 1.1

بالعديد من األنظمة  5505أطاحت المظاهرات في الشوارع التي بدأت في تونس مع حرق بائع فاكهة في كانون األول/ديسمبر 

الدكتاتورية، وأرسلت موجات صدمية عبر المنطقة مع اتخاذ العديد من الحكومات تدابير سياسية من أجل استرضاء المطالب 

أعلى نسبة تقّدم سنوية في  5500عام  12الشعبية الديمقراطية، بما فيه ما يتعلق بحقوق المرأة.  وسجلت منطقة الدول العربية

كأعلى نسبة تاريخية.  نجمت هذه الزيادة في معظم البلدان عن استحداث  13 %06لواتي دخلن البرلمانات وبلغت عدد النساء ال

 كان يُعرف عادة بمؤسسات يسيطر عليها الذكور كالمجالس التشريعية. فيمانظم حصص مختلفة أو تعيين نساء 

للمرأة في المجلس التشريعي، إذ نجم عن  %05الـ الدولة العربية األولى التي تخطت عتبة  الجزائربالتالي، أصبحت 

 إلى األمامتشكل هذه القفزة البارزة إلى    .14امرأة إلى المجلس الشعبي الوطني 026دخول  5505االنتخابات البرلمانية لعام 

من المرشحين  %05و %55ما بين أن يكون حد كبير نتيجة نظام حصص جديد لقائمات األحزاب السياسية الذي يتطلب 

كحد أدنى في  %05"ثمة حصة بنسبة قائلة:  يالجزائرة بن شهيدة العضو في البرلمان وعلق  حفيظ  15.للبرلمان نساءا  

، 5505أو وطنية.  فما كانت نتيجة نظام الحصص المستحدث هذا؟ في عام كافة الهيئات المنتخبة، سواء أكانت محلية أو بلدية 

 امرأة في المجلس الشعبي الوطني". 026انتخبت 

عندما تّم تعيين أربع نساء في المجلس  5555فقد دخلت المرأة العمل السياسي للمرة األولى في عام  البحرين،أما في 

المشاركة في انتخابات المجلس بلها عبر السماح المرأة أيضا  بعد فترة عام عضوا .  وتّم تمكين  25االستشاري المؤلف من 

( في مجلس 25مقعدا  )من أصل  00البلدي بموجب مرسوم ملكي.  تحتل المرأة حاليا  أربعة مقاعد في مجلس النواب و

حيث سيتم انتخاب النواب  5502الشورى.  االنتخابات الجديدة لمجلس النواب محددة اإلجراء في تشرين الثاني/نوفمبر 

 .16فرديةاألغلبية المطلقة في دوائر انتخابية  اقتراعب
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عددا  كبيرا  من المقاعد في مجلس الشورى حيث تراجع عدد  المصرية، فقدت المرأة 5500بعد االنتفاضة الديمقراطية عام و

في المجلس التالي للثورة )شباط/فبراير  (%5نساء ) 05( إلى 5505( في المجلس السابق للثورة )%05امرأة ) 60النساء من 

.  عزا معظم المحللين هذا االنحسار في األعداد إلى إلغاء نظام الحصص الذي كان ساري المفعول خالل نظام 17(5500

 .18مبارك

فكان البلد العربي األول الذي حظي بوزيرة منذ الخمسينات واألول في إقرار تشريعات تمنح المرأة حق تقديم  العراقأما 

من مقاعد مجلس النواب، ويعود ذلك أيضا  إلى حد كبير إلى نظام  %50طلب طالق.  تشغل المرأة العراقية حاليا  نسبة 

بأصوات كافية لكي يتم  5505االنتخابات التشريعية عام الحصص الدستوري الساري المفعول.  فازت خمس نساء في 

امرأة بمقاعد في  55فازت انتخابهن بالرغم من نظام الحصص الساري المفعول، وفي االنتخابات التشريعية األخيرة " 

 ،وفقا  لما أفادت به هدى سجد محمود الخياطمترشحات ضد مرشحين آخرين" ،دوائرهن االنتخابية خارج أحكام الحصص

 العضو في مجلس النواب العراقي.

 00( وذلك أيضا  نتيجة نظام الحصص الذي يخصص من خالله %05مقعدا  ) 01تاريخيا  تشغل المرأة وفي األردن، 

مقعدا  للمرأة يتم اختيارهن من بين المرشحات اللواتي لم يفزن بمقاعد األقاليم.  وفازت ثالث نساء بمقعدهن خارج 

 90بموجب مرسوم ملكي وعيّن فيه  5500حل الملك مجلس األعيان في تشرين األول/أكتوبر أحكام نظام الحصص.  

 .19من المقاعد %05عضوا  جديدا  حيث تشغل المرأة نسبة 

 

، تشغل ليبيا.  وفي 20عضوا   60 الذي يتالف من الوطنيالمجلس فهناك امرأة )وزيرة( عضو واحدة فقط من  الكوي أما في 

مقعدا   05، وذلك أيضا  نتيجة نظام الحصص الوطني الذي يخصص بموجبه 21من مقاعد مجلس النواب %06المرأة نسبة 

 . 555من أصل  22للمرأة

في العالم من  020 كزفي المر لبنان، حّل 5502ووفقا  لتقرير منتدى االقتصاد العالمي المعني بالفجوة بين الجنسين لعام 

 051البرلمان الحالي أربع نساء فقط من أصل يوجد في يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة.   فيمابلدا  تمت دراسته  025أصل 

، ما يشير إلى زيادة بارزة في عدد المرشحات التي %6.5 ، كانت نسبة النساء المرشحات5500(.  وفي عام %0.0نائبا  )

في البرلمان لكن المجلس الوطني  جرت عّدة محاوالت الستحداث نظام حصص للمرأة.  5551 23في عام  %0.9كانت 

 ها حتى اآلن.صّوت ضد

سلسلة إصالحات هدفت إلى إرساء الديمقراطية وحماية  تّم إقرار، وبعد االحتجاجات التي عمت البلدان المجاورة، المغربفي 

ت االنتخابات البرلمانية يجروأنسان.  إلأكبر لحقوق ا

 حيث حققت المرأة 5500في تشرين الثاني/نوفمبر 

 .24مقعدا   66باحتاللها  فوزا  غير مسبوق

مجلس التعاون دول فكان البلد األول في  ُعَمانأما 

والترّشح  قتراعالذي منح المرأة حق االالخليجي 

.  وتشغل المرأة حاليا  نسبة 0116لمنصب عام في عام 

عضوا ( من المقاعد في  10من أصل  00فقط ) 01%

وفي المجلس االستشاري الحالي هناك  ،مجلس الدولة

 .25نائبا ( 12امرأة نائبة واحدة فقط )من أصل 

مقعدا  )من  09تشغل المرأة  لدولة فلسطين،وبالنسبة 

المتعلق  5559ومرسوم عام  5550بموجب قانون االنتخاب لعام وتستفيد، ( في المجلس التشريعي الفلسطيني 005أصل 

أول ين ب على أقل تقديرعلى األحزاب السياسية أن يكون لديها امرأة واحدة بموجبه يجب  حصصمن نظام قانون االنتخاب، ب

بين األربعة التاليين، وامرأة واحدة بين كل خمسة مرشحين لبقية  على األقل، وامرأة واحدة قائمةمرشحين على الثالثة 

مرأة لل ا  كبير يمثل إنجازا   ، لكننا نعتبر أن هذالبرلمانفي  عضاءاألمن  فقط %00من الحصول على نسبة  ا"تمكن.  26قائمةال

 ، ممثلة دولة فلسطين.الدكتورة نجاة أ. أ. األسطل به ما أفادتوفق الفلسطينية" 
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ليس هناك أي وجود للمرأة كعضو في المجلس االستشاري الحالي كما كانت الحال في المجلس السابق،  بقطر،يتعلق  وفيما

 .27منصب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهي الوزيرة األنثى الثالثة في تاريخ البلدغير أن امرأة تشغل 

عضوا  في  005( من بين %55امرأة ) 05، تم تعيين 5500وبعد صدور مرسوم عام  ،لكة العربية السعوديةمللموبالنسبة 

للمرأة فيها يُجاز التي وهذه هي المرة األولى .  28المجلس االستشاري الوطني الذي يشكل أعلى هيئة تشريعية في المملكة

 للذكور فقط. دخول ما كان معروفا  بمؤسسة

نظام  بنىتية إرسائه الديمقراطية، فقد يتعلق بمسار عمل فيمامن المجتمع الدولي الذي يحظى بالمديح األكثر ، البلد تونسأما 

 %05بوجوب تمثيل المرأة نسبة  التونسي‘التدّرجينظام الحصص ‘يلزم حصص من أجل دعم وصول المرأة إلى البرلمان.  

الحزب وبوجوب تناوب أسماء المرشحين على لوائح الحزب وفقا  لنوع الجنس.  ونتيجة لذلك،  قائمةمن المرشحين على 

جريت مؤخرا  أالتي  .  أما في االنتخابات29نساءا   5500عام في المجلس التشريعي من األعضاء المنتخبين  %59كانت نسبة 

من المقاعد في البرلمان  %00ما يمثل نسبة  ،متوفرا ( 509مقعدا  )من أصل  16بـ في تشرين األول/أكتوبر، فقد فازت المرأة 

 الموصى بها دوليا . %50الـ .  وهكذا تصبح تونس البلد العربي الثاني الذي يتخطى عتبة 30الجديد

.  5556أن تترشح النتخابات المجلس الوطني االتحادي للمرة األولى في من  المتحدةاإلمارات العربية وتمكنت المرأة في 

الهيئة االنتخابية بطريقة غير مباشرة.   أعضاء، أجرى البلد عملية انتخاب للمرة الثانية وانتخب 5500وفي أيلول/سبتمبر 

ست نساء المكونة ؛ وعيّن حكام اإلمارات 31مقعدا  متوفرا ( 55، انتخبت امرأة واحدة فقط )من أصل 5556وكما حدث في 

 32في وقت الحق.أخريات 

ة بين منتدى االقتصاد العالمي المعني بالفجو يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة وفقا  لتقرير فيما 001المركز  فيحتل أما اليمن

وجوب  ،االنتقال في اليمن بوضوح إطار .  وينص اتفاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يوجز5502الجنسين لعام 

 055الذي يتألف من  .  وحاليا  هناك امرأة واحدة فقط في مجلس النواب اليمني33تمثيل المرأة في مؤتمر الحوار الوطني

حزب  عن، وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل الدكتورة أّمة الرزاق علي حمد الحوريعضو.  وفي هذا الشأن، شددت 

وتصر المرأة على إدراج  مسودة دستور جديدنحن بصدد وضع . مهم"نشعر أن نظام الحصص لعام قائلة المؤتمر الشعبي ا

 الهيئة التشريعية". تمثيلها فيحصص من أجل ضمان حسن ال
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 ةالتحّديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأ .2

 

، تستمر المرأة في كونها تشكل أقلية في البرلمانات عالميا .  ووفقا  (0110بعد مرور عشرين عاما  على منهاج عمل بيجين )

 عندما كانت    0119فقط منذ  %05، بزيادة %50.1نسبة  5502لالتحاد البرلماني الدولي، تشكل المرأة في أيلول/سبتمبر 

.  وفيما تشير االتجاهات %00.9نسبة المتوسط العالمي 

ر برلماني للمرأة، ال تنتشالشاملة إلى زيادة في التمثيل ال

 األميركيتانفالمكاسب بصورة منتظمة عبر المناطق.  

وهي أعلى نسبة نساء في  %50.9 تشغالن نسبة

، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا نسبة البرلمانات

، والنسبة األدنى هي في منطقة المحيط الهادئ 52.1%

 .34%00.1ومنطقة الدول العربية اللتين تشكالن معا  

 

تجد البحوث في هذا المجال عوامل ثابتة إلى حد ما تعيق 

أو تدعم انتخاب المرأة للبرلمانات عالميا ، سواء أكان ذلك 

 في

 

"ال يمكن إدارة المساواة بين الجنسين، إنها كفاح من أجل 

خوضه.  فتحقيق المساواة بين الجنسين  السلطة، كفاح يجب

التراجع، ه سيكون على بعض األشخاص يشير إلى أن

في األغلب. فنحن نشكل نصف عدد  وسيكون هؤالء رجاال  

السكان، وبالتالي نصف السلطة.  لذا، أرجوكم وأشكركم، 

 ال شيء أقل من ذلك!"

 

بيين اللجنة المعنية بالمساواة ك، عضو رمالن بيو  

                          وحقوق المرأة في البرلمان األوروبي الجنسين

 وذكر المشاركون في   األوروبي أو الدول العربية.االتحاد 

ل عامل ر كيلي وهي تؤثر على المشاركة السياسية للمرأة.  غير أن تأثي فيماالمؤتمر عدة عوامل رئيسية أدرجنا كال  منها 

 يختلف من بلد إلى آخر.

 العوامل السياسية - 1.2

 
ية تحد من لبغالتي تحدد التمثيل السياسي للمرأة.  فالنظم االنتخابية األهمية أإحدى العوامل األكثر  النظم االنتخابيةتشكل 

النتخابية ، تتمتع النظم ا.  من ناحية أخرىلمن الفرص للتمثي قليال   اخرى، عددا  سباب أ، من بين انتخاب المرأة، ذلك ألنها تقّدم

ففي النظم النسبية   .مقارنة بنظم األكثرية النسبية أو األكثريةالنسبية بتأثير ايجابي وكبير إحصائيا  على نسبة النساء المنتخبات 

في حالة أما .  35جماعة أكبر من الناخبينترّشح األحزاب عّدة مرّشحين، ويحتمل بالتالي أن توازن قائمة التمثيل كي تجذب 

 أة إلى البرلمان.  وفي غيابمعموال  بالحصص، تميل اللوائح المقفلة إلى دعم وصول المر نظم التمثيل النسبي، وإذا كان

فرصا  أفضل لمنافسة مرشحين آخرين نتيجة تمتع الناخبين بالمزيد من المرونة في  لمرأةاالحصص، تمنح اللوائح المفتوحة 

 اختيار المرشحين.

 بوابة اختيار المرّشح واآللية األكثر مباشرة األحزابتشكل 

المناصب التي تستطيع المرأة من خاللها الوصول إلى 

المنتخبة والقيادة السياسية.  وتؤثر هياكل األحزاب السياسية 

وسياساتها وممارساتها وقيمها على المشاركة السياسية 

 للمرأة.  فهي تؤدي دورا  أساسيا  في انتخاب المرأة للبرلمان

  

"ما سبب عدم وجود امرأة عربية واحدة في منصب وزيرة 

أو وزيرة للشؤون  للدفاع أو وزيرة للشؤون الخارجية

بمنحنا وزارة شؤون  الداخلية؟  يمنحوننا جوائز ترضية

 المرأة ووزارة الشؤون االجتماعية."

  دنفي األر  ميسر سالم عيد الفروخي، عضو في البرلمان  

وتميل بعض األحزاب إلى تجاهل المرشحات كليا  على   التأييد أو الوصول إلى سلسلة من الموارد.التمويل أو  من خالل

وتفترض  ،لوائحها استنادا  إلى عقيدة تفيد بأن المرأة غير قادرة على الفوز بمقاعد في االنتخابات ألنها تفتقد لمهارات القيادة

ابها عضو في البرلمان بأحزاألحزاب بأن فرصها أقل في الفوز في االنتخابات.  لذا فإن كيفية ارتباط المرّشحة والمرأة ال

لزيادة تمثيل المرأة وتأثيرها في البرلمان.  لذا، تحتاج المرأة ألن تصبح  مجموعاتها السياسية هو أمر أساسيبالسياسية أو 

ياجاتها.  بمصالحها واحت والنهوض‘السياسيةأداء اللعبة ‘"مضاربة" حقيقية داخل أحزابها وتشغل مراكز قيادية كي تتمكن من 

فضل للمرأة داخل صفوفها.  كما يجب ل أمن جهة أخرى، يجب أن تتم محاسبة األحزاب على تنفيذ تدابير ملموسة إزاء تمثي

ناث على لوائح لإل بديلللمرأة يفتقد لسلطة قانونية واختيار  تأسيس جناح اإلمكان، مثلعند  ومعاقبتهاإحباط الجهود السطحية 

 .ال يمكن انتخابها فيهاووضع المرأة في أقاليم  المرشحين
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 العوامل االجتماعية واالقتصادية - 2.2

 

استعمال تبيّن أن مشاركة المرأة في القوة العاملة، إساءة 

 نظورم، اإلجحاف والتنميط/الالممارسات الدينية والتقليدية

بشأن دور المرأة، التعليم المحدود والمعرفة السياسية  الثقافي

للمرأة تؤثر جميعها على مشاركة المرأة في ميدان السياسة 

الديمقراطية القائمة منذ زمن طويل والديمقراطية كل من في 

 الحديثة.

 في المجتمع تأثيرادي للمرأة تصوللوضع االجتماعي واالق

المؤسسات السياسية  مباشر على مشاركة المرأة في

وتشير الدراسات األكاديمية إلى   والهيئات المنتخبة.

 المضاهاة بين 

 

مر أ"ثمة تقاليد ضمن ثقافاتنا أصبحت أديانا  مع الوقت.  هذا 

.  يجب أن نتخلص منها ألنها وغير ذلك؛ هذا أمر حرام آثم

نا.  غير أن ثمة تقاليد يجب الحفاظ عليها كونها تعيق نموّ 

 ".ساعدتنا على البقاء ومتابعة نضالنا

 

 عة د.  . حمدان، عضو في البرلمان ووزيرة                                 ربي            

    فلسطينسابقة لشؤون المرأة في دولة                         

 

ومشاركة   .36خريجات الكليات نسبة النساءالتوظيف التشريعي للمرأة ونسبة النساء العامالت خارج المنزل، إلى جانب 

تواجه المرأة صعوبة في المشاركة في كما المرأة في الميدان السياسي مقيّدة بالفقر وعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات.  

أسرتها و األساسية ألطفالهاحتياجات الالحياة السياسية عندما يكون همها الرئيسي البقاء على قيد الحياة ومحاولة تلبية ا

راعات أو التي تشهد ص الموسعة.  ويبرز هذا الوضع بشكل خاص مع زيادة عدد األسر المعيشية التي تعيلها أنثى في البلدان

 .37في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع

تحّديا  للمرأة.  تظهر الدراسات أن الرجل يحصل على المزيد من التمويل إذا كان التدفق  التمويل االنتخابي المجح يشكل 

عضو في لجنة التنمية في البرلمان األوروبي  صّرح  هايدي هاوتال )فنلندا(، وبهذا الصدد،المالي االنتخابي غير شفاف.  

 النتخابات؛ فهذالمويل االنتخابي تافية كافة عمليات الأن نناضل من أجل شف علينا" "ووزيرة سابقة للتنمية في فنلندا بأن 

لكسب ترشيح الحزب، إلدارة الحملة وفي بعض الحاالت تأدية حتى  جمع المالكما أن   يشكل عنصرا  هاما  لنجاح المرأة".

  .عات النساءالمشتركرارا  ت 38في البرلمان كما هي الحال في تونس، يشكل أحد أكبر التحديات التي أكّدت عليها نواجباتك

ندما عفجوات في القدرات المحيط الخاص في المجتمع، ألن تواجه والمرأة مرّجحة أكثر، بمقتضى المكانة المخصصة لها في 

ويعيق   أو الموارد أو الشبكات المهنية الموّسعة التي تحتاج إليها. تترّشح لالنتخاباتكونها أقل احتماال  من الرجل بالتمتع بالتعليم

هذه الشبكات قدرتها على الوصول إلى الموارد الضرورية من أجل إدارة الحمالت، والمعرفة والشبكات  عناب المرأة غي

لنهوض بالمصالح السياسية للمرأة واحتياجاتها.  وبهذا الصدد، أفادت إحدى النائبات من دولة لو الضرورية لبناء مهنة سياسية

لمرأة أن تكون متكافئة مع الرجل واحتجازها في منزلها في الوقت نفسه.  يجدر بنا ال يمكننا أن نطلب من افلسطين قائلة: "

 ك".أن نضع اآلليات الضرورية لذل

وز وبناء االعتراف به.  وبعد الف التمويل األولي إلطالق حملة الترشيح ولكسب إظهار نفسه بنفسه ن المرّشحوغالبا  ما يؤمّ 

ير أن غ ،أكثر المزيد من مصادر التمويلبشكل وضوح الرؤية قد يجذب و ،بالترشيح، قد يزيد دعم الحزب موارد التمويل

ون على عيحصل المشتر  ، حتى البرلمانيون المنتخبون يواجهون تحّديات مالية.تونسهذا ال يشكل ممارسة معيارية.   ففي 

وبطاقة سفر جوي وبطاقة تنقل محلي وبدالت سفر وإقامة، لكنهم ال يحصلون على أية أموال لقاء النفقات  راتب سنوي

 اصبندعم المنصب أو الدوائر االنتخابية.  ومع بعض االستثناءات الملحوظة، ال يملك رؤساء اللجان أو أصحاب الماإلدارية و

 .39يقّدمها المجلس مكاتب أو حواسيب أو هواتف على نطاق المجلس والنواب

، تُكتسب المواقف تجاه دور كل من الجنسين في المجتمعات في وقت مبكر من الحياة من ووفق نظريات التنشئة االجتماعية

خالل التعليم النظامي، المجتمعات المحلية، مواقف األسرة ومكان العمل تجاه المرأة والرجل.  وفي الثقافات األبوية التقليدية، 

فيين ودعم انتخابي وا حزبدعم الترّشح لالنتخابات، وإن قمن بذلك فقد يفشلن في جذب في عديد من النساء قد يتردد ال

المرأة عن منافسة الرجل مباشرة أو االحتفاظ بمنصب عام وتميل ألن  القواعد الثقافيةوفي بعض الحاالت، تثني    40للفوز.

األطفال والتدبير المنزلي كمجال حصري للمرأة.  ويندر وجود أبحاث وطنية أو دولية بشأن المواقف العامة  رعاية تفّضل

 تجاه المرأة في الميدان السياسي، ال سيما في العالم العربي. 
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في  5559يظهر استقصاء أجرته شركة بيو لألبحاث في 

 %62 نسبةبلدا  بشأن المواقف تجاه المرأة في القيادة، أن  29

من األردنيين  %21من الكويتيين و %65من الفلسطينيين و

( يؤمنون بأن الرجل يكون قائدا  سياسيا  أفضل من 21%)

.   وتظهر أبحاث على نطاق أصغر قامت بها 41المرأة

، أن 5505و 5500مجموعات تركيز منظمة في ليبيا في 

 سيةاكال المرأة والرجل يؤمنان بأن المرأة لن تكون قائدة سي

"يجب أن يحدث تغيير في المواقف وفي الثقافات.  ال يكفي 

تغيير التشريعات، بل يجب أن تتأصل ثقافة تكافؤ الفرص.  

 علينا تثقيف الشعوب."

 

 رشيدة الطاهري، عضو في البرلمان، المغرب 

 

.  وادعت العديد من المقابالت أن المرشحات النساء العاطفية جاه األسرة، وأيضا  نتيجة مواقفهانتيجة مسؤولياتها ت رشيدة

  .42قيادة ناجحة تثبت قدرتهن على شغل منصب سياسييبرهن  عالمي،الو أافتقدن لسجل تتبع، سواء على الصعيد الوطني 

ذلك  عدم تمكن المرأة من العمل خارج المنزل ويتبععن ( أن المعايير االجتماعية مسؤولة %00ويعتقد معظم العراقيين )

.  وثمة نوع من االرتباط بين اآلراء بشأن المرأة في مراكز 43(%52المعتقدات الدينية واالفتقار إلى الدعم األسري )كالهما 

.  لكن وكما أشار أحد أعضاء 44ألدوار القيادة ضمن مجتمعاتها تصّوره البرامج اإلعالمية تهاالقيادة السياسية مع مدى تأدي

 در استخدام الدين أو الثقافة أو التقاليد لقمع المرأة"."ال يج األوروبي نالبرلما

السلبي لوسائط اإلعالم للمرأة وبخاصة في  صويرويعزز الت

لمرأة قضية تمثيل ا الثقافية: شكل القولبة  ،ميدان السياسة

لعدة أعوام نتيجة  جدال في وسائط اإلعالم العربية موضوع

على التأثير على صورة المرأة العربية في  اوقدرته اسلبيته

.  المشاركون في المؤتمر ككل وفقا  لما صّرح به أيضا  المجتمع 

في  5502جامعة الملك فيصل في  ت دراسة أجرتهاأظهرفقد 

من قنوات الساتل  %96بلدا  عربيا ، أن نسبة  06األحساء في 

صورت المرأة العاملة على أنها تستغل جنسانيتها للتقدم في 

من قنوات الساتل المرأة العاملة  %01وقدمت نسبة مهنتها، 

 أنها عرضةومتعددة  القيام بمهامعلى أنها غير قادرة على 

منها المرأة العاملة  %05ضعيفة، وصورت نسبة إلنتاجية 

.    وفي الوقت نفسه، ثمة 45على أنها فاسدة وتفتقر للذكاء

إمكانية وبوسع وسائط اإلعالم العربية أن تشكل أداة تغيير 

آراء ومواقف، قوة لتغيير ايجابي في المجتمع بمجّرد تقديم 

وبوسع   لمرأة ودورها في المجتمعات.عن اصورة مختلفة 

 وسائط اإلعالم المساهمة في تحقيق سياسات تنمية اجتماعية

 

"ثمة عالقة ذات أهمية كبيرة بين وسائط اإلعالم 

والبرلمانيات.  فطريقة تصوير وسائط اإلعالم للمرأة ودورها 

 تضرفي المجتمع ومشاركتها في وضع السياسات العامة 

ل المدة في بتمكين المرأة.  وعندما يتم انعقاد اجتماع طوي

البرلمان، تقّدم الصحف المرأة في اليوم التالي على أنها ال 

 بد من وجود تحالف بين لذا، التشارك بشكل كاف أو متعبة.  

 البرلمانيات ووسائط اإلعالم ونحتاج للتصالح معها".

 

                                   ، مصر   في البرلمان، عضو سابق سناء جمال الدين    

 .46تعالج تغيير مفاهيم سائدة وإراث تقليدية وأفكار خاطئة عن المرأة ودورها في المجتمعأن شاملة و

تؤدي المرأة في أرجاء العالم أدوارا  ظاهرة بشكل متزايد في العمليات السياسية لبلدها كمقترعة ومرّشحة ومحتجة وصحفية 

سرعة تأثرها .  ومع تزايد الظهور السياسي للمرأة، تتزايد أيضا  47يتخطاهمامربية مدنية في المنزل والمجتمع المحلي وما وك

ويتزايد هذا الخطر أحيانا  كثيرة نتيجة الغضب من الصورة المفهومة عن المرأة التي ترفض األدوار   بالعن  االنتخابي.

كان هناك حاجز أمام المرأة  ،5500ن العنف في والقيم التقليدية.  ووفقا  للتقرير السنوي األخير لالتحاد البرلماني الدولي بشأ

اخبة في المرّشحة والسياسية والنسياسية.  وتعبّر المرأة ليحول دون دخولها الحياة ا ،مرتبطا  أحيانا  ببعض المعايير الثقافية

هديدات بدنيا  وت ا  واعتداء ا  السياسي الذي يتضمن تخويف االنتخابي والعنفضد العنف الجنساني عن موقفها رجاء العالم أ

رونية.  ففي إلكت متلكات وخطابا  مفعما  بالكراهية مرتكبا  أحيانا  باستخدم رسائل نصية أو أدواتموتخويفا  شفهيا  وتدميرا  لل

ليبيا وخالل االنتخابات األخيرة، عبّرت بعض النساء عن قلقهن بشأن نشر صورتهن في المطبوعات أو وسائط اإلعالم 

عدم إثارة غضب عناصر محافظة، واستخدمن رموزا  أو رسوما  على نشراتهن اإلعالنية بدال  من  المتلفزة من أجل

أفصحت عن عدة رسائل إلكترونية وردتها وتهددها لمجلس النواب اإليطالي  ةالجديد رئيسة.  كما أن ال48صورتهن

تشمل إضافة إلى ذلك، .  49ات طبيعة جنسيةباالغتصاب والسدومية والتعذيب والقتل، ومعظم هذه التهديدات تشكل أعماال  ذ

 أعمال تخويف واعتداءات شفهية الداعمة لحزب سياسي والمواطنة/الناخبة/أشكال العنف المرتكبة غالبا  ضد المرأة المرشحة
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واصفة  يو، النائبة الليبيةال م. أ. بعمآصّرحت .  بهذا الصدد، 50ومواجهة مجموعات أو أعمال سرقة ذات دوافع سياسية

يتم استخدام المرأة في النزاعات المسلحة كأداة، هكذا هي الحال في إنه " الوضع الشديد الصعوبة على األرض في ليبيا قائلة 

ة، الحرب ضد السلطة السابقانتهاء ليبيا.  يتم فصل المرأة عن أوالدها وأسرتها ويستخدم االغتصاب كسالح حرب.  وبعد 

أفراد المليشيات.  لسنا في حالة حرب لكننا نريد التخلص من المليشيات.  ال تستطيع المرأة المطالبة ُتركت األسلحة بين يدي 

 بحقوقها في أوضاع كهذه". شرعا  

 عوامل مؤسسية - 3.2

 

لسياسي المشاركة في الحياة العامة، بما فيه الميدان ابموجبه تستطيع المرأة الذي التي تحدد السياق  الهياكل المؤسسيةتستطيع 

هذه  كونضمان ويؤثر .  أو منعها عنها المشاركة السياسية علىكاإلطار الدستوري أو القوانين االنتخابية، أن تدعم المرأة 

مكن توقع أن ي لمؤسسية،الهياكل المؤسسية مراعية للجنسانية بشكل كبير على المشاركة السياسية للمرأة.  ومن بين العوامل ا

حريات مدنية وسياسية إضافية، بما فيه حقوق المرأة في االقتراع والترشح  انتقال المجتمعات الديمقراطية وتوحيدها يعزز

 .51تأسيس قنوات التوظيف السياسي في البرلمان والحكومةلمركز منتخب، إضافة إلى تعزيز األحزاب و

 

 ضد المرأة والرجل.  ثمة"يقلقنا كثيرا  في األردن التمييز 

األردن، وضد التشريع بشأن  المرأة فيقانونا  مميزاَ ضد  02

الجنسية وحقوق اإلرث والقانون االنتخابي وغيرها.  لكن 

على إصالح هذه القوانين.   غير قادر حتى اآلن نالبرلما

وبرأيي، تكمن المشكلة في القانون االنتخابي.  فهو قائم على 

أقاليم انتخابية حيث ثمة حماسة ضئيلة للمشاركة السياسية 

للمرأة.... نريد تغيير القانون االنتخابي كي يكون هناك 

تمثيل متكافئ للمرأة والرجل.  كما أننا نريد تغيير التشريع 

 ة."مرأمشاركة ال تزيد بموجبه كي األحزابل تتشكالذي 

 

 البرلمان األردنالدكتورة رولى الفرا، عضو في      

مية ما أن يتم أيضا  انتخاب تتمتع العوامل المؤسسية باأله

بوسع القواعد المكتوبة وغير   عات للبرلمان.المشتر

المكتوبة واإلجراءات، بما فيه التسهيالت المتوفرة، فترات 

ت والخدمات أن تعيق أو االعتمادا الجلسات، تخصيص

لى إعة البرلمان، تدخل تدعم المشترعات.  فبدخول المشتر

ثقافة مؤسسية مصممة أصال  للرجل، ثقافة مؤسسية ال تلبي 

ات ينها أن تلتزم بها.  وتتراوح التحدّ احتياجاتها بل يتوقع م

أو  ة للمبنىراهنيات الهيكلية، مثال  الهندسة التحدّ الما بين 

اه دورات ميموقعه حيث تجتمع الهيئة التشريعية وتوفر 

يات الثقافية كقواعد اللباس أو كيفية إشارة للمرأة، والتحدّ 

 المتحيّز توزيعالء المجلس أحدهم إلى اآلخر وإلى أعضا

، الحواسيب، الموظفين ، بما فيه مكاتب العملللموارد

ومرافق األبحاث.  وبوسع اللغة االزدرائية والتحيّز 

الجنساني وأحداث المضايقات الجنسية أن تجعل المرأة 

وبهذا الصدد، أظهرت دراسة أجرتها تشعر كأنها دخيلة.  

 كلية دبي 

أن البرلمانيات عبّرن عن  5551في  االتحادي لإلمارات العربية المتحدةالمجلس الوطني لإلدارة الحكومية بشأن المرأة في 

لألعضاء اإلناث مقارنة باألعضاء الذكور.  وكانت غرف الصالة واالسترخاء أو  عدم توفر المرافقعدم رضاهن بشأن 

اء حادي، بينما توفر لألعضالمجلس الوطني االت الذكور في عضاءاألدورات المياه قرب قاعات الجمعية العامة متوفرة لجميع 

اإلناث مرافق غير كافية أو غير مخصصة للمرأة.  وأوصى التقرير الهيئات الوزارية ذات الصلة بأن تقوم بالخطوات 

 .52الضرورية لمعالجة النواقص
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 الممارسات السليمة من أجل التمكين السياسي للمرأة .3
ع العلماء .  شرالسياسي للمرأة عدة ممارسات سليمة يجب أخذها باالعتبارحددت األبحاث بشأن الممارسات السليمة للتمكين 

ال األعم: حددةتأثيرات هذه الممارسات السليمة.  وتشمل الممارسات السليمة الم تظهرمراجعة دراسات شاملة لعدة بلدان ب

لراغبة على تنمية قدرات المرأة ا خصصة؛ تنظيم تمويل الحمالت االنتخابية؛ تدريباتصص أو المقاعد المأن الحاإليجابية ش

دساتير في األطر القانونية مثل ال لفروق بين الجنسينا ةابخوض االنتخابات البرلمانية أو المرأة العضو في البرلمان؛ مراع

 ساواة بين الجنسين أو مجموعات نسائية من عدة أحزاب.والقوانين االنتخابية؛ دعم تشكيل لجان معنية بالم

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول  كل مندا  مختارا  من الممارسات السليمة ودراسات حالة من أدناه عد عرضن

 العربية والتي ذكر بعضها مشاركون في المؤتمر.

مرارا  وتكرارا  أنها تؤدي دورا  رئيسيا  في  يجابية مثل الحصص أو المقاعد المخصصةإلاألعمال اأثبتت في الدرجة األولى، 

تشكل التدابير الخاصة المؤقتة ، 0119لجنة سيداو في الحظت وكما   دعم وصول المرأة وبأعداد كبيرة إلى المراكز السياسية.

 .53شرطا  أساسيا  لمساواة المرأة في الحياة السياسية

 النظام الملكي )وفي ظل حكم القذافي( ومنع 0160و 0162، أجريت االنتخابات البرلمانية في 5505وقبل عام  في ليبيا

انون وفي أوائل كالعمليتين االنتخابيتين.  هاتين لم تشارك أي امرأة كمرّشحة في .  األحزاب السياسية منذ ذلك الحين

في المجلس الوطني االنتقالي مشروع قانون انتخاب لإلرشاد العام  االنتخابب المعنية لجنةال ت، أصدر5505الثاني/يناير 

ّرة، حيث تكون نسبة يارهم من خالل انتخابات مباشرة وحعضو يتم اخت 555المجلس الوطني يتألف من نص على أن "

.  تمت مناقشة بند الحصص بشكل مكثف نتيجة 54من إجمالي عدد أعضاء المجلس مخصصة للمرأة" %05حصص 

عبّرت المنظمات المعنية بحقوق المرأة عن قلقها في ما يتعلق بالتعبير وتنفيذ نظام الحصص والغموض في اللغة التعبيرية.  

بما فيه زيادة في الحصص  للمطالبة بمراجعة مشروع قانون االنتخاب 5505شباط/فبراير  5وأعلنت عن يوم غضب في 

كينها تملنقطة تحّول حاسمة للمرأة و تشكل االنتخابات التشريعيةأن .  واعتبر مراقبون دوليون ومحليون %05بلغ لت

عداد أمن إجمالي نسبة المقترعين وشاركت في  %01و %20الناخبين المسجلين  بينبلغت نسبة المرأة والسياسي.  

 .55السجالت كعامالت في مراكز االقتراع ومراقبات

 

من  %6بنسبة حيث فزن  ،امرأة البرلمان 06وفي العام نفسه، دخلت  0115بحق االقتراع في  العراقيةلمرأة وحظيت ا

في  %6، وإلى 0111في  %00وتراجعت إلى  0110في  %00.  تضاعفت هذه النسبة لتبلغ مقاعد المجلس الوطني

على أن قانون االنتخاب ، 5550الذي اعتمد من خالل استفتاء عام في .  ينص الدستور الحالي 555556في  %9و 0116

م أنه سيت تحديدا   قانون االنتخاب نصيو.  من تمثيل المرأة كعضو في مجلس النواب %50يجب أن يهدف لتحقيق نسبة 

يدرج  ات أنحزب يسعى لخوض االنتخاب بات.  ولضمان إدماج المرأة، يجب على كلاستخدام نظام تمثيل نسبي لالنتخا

 5550في انتخابات  فكانت النتيجة  الحزب. قائمةكل إسم ثالث مشمول في  ضمنمرّشحات موزعات على أساس مرشحة 

 من مقاعد مجلس النواب. %50بنسبة  فازت المرأة أن  5502و 5505و

 

، 5550استحداث نظام الحصص في ي مقعد في مجلس األعيان للجمعية التشريعية قبل أالمرأة لم تشغل ف، األردنأما في 

مقاعد من أصل  6تخاب، ُخصصت نلحقت بقانون االأنتيجة التعديالت التي ب.  و57مقاعد فقط في مجلس النواب 0وشغلت 

تخاب الخاصة عدا النساء اللواتي انتخبن بعملية انللمرشحات اللواتي حققن أعلى نسبة أقتراع في دوائرهن االنتخابية  005

ى مباشرة إلى دخول المرأة المجلس التشريعي بأعداد كبيرة.  تم انتخاب امرأة واحدة فقط بطريقة مباشرة مباشرة، ما أدّ 

 مقعدا  من خالل الحصص(... 00مقعدا  ) 01، فازت المرأة بـ5550.  وفي انتخابات 5559في 

 

على األقل  %55أن تكون نسبة ، يجب 5500تبعا  للمرسوم الذي أصدره الملك في و ، وفي المملكة العربية السعودية

من األعضاء المعيّنين في المجلس االستشاري من النساء.  والمجلس المعروف كمؤسسة ذكورية فقط، يعيّنه الملك لفترة 

عضوا  يختارهم الملك وفقا   005يتألف مجلس الشورى من رئيس و‘.  58ينصحه في قضايا تشريعيةأربع سنوات و

من أعضائه.  يحدد أمر ملكي  %55المرأة في المجلس بنسبة ال تقل عن يتم تمثيل هم، شرط أن لمعرفتهم وخبراتهم ومهن

 . 59األمر الملكي عليه ا نصوفق م،‘حقوق األعضاء وأعمالهم وأمورا  أخرى
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  .تشكل نظم الحصص االنتخابية للجنسين طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أيضا  

أنه يبدو أن استحداث نظم الحصص للجنسين في عدة بلدان، بما فيه  5500تظهر دراسة قام بها البرلمان األوروبي في 

مباشرة على زيادة وصول المرأة إلى المركز التشريعي، حتى إذا كان لعوامل  فرنسا، المملكة المتحدة، سلوفانيا أو بلجيكا أثر

عزا جميع فقد العربي، .  أما في العالم 60في المئة على األقل 05في ذلك.  وبلغت الزيادة في كل بلد نسبة  أخرى دور

اق، السياسي للمرأة في البرلمان.  وتشكل ليبيا، العرالوجود  إلى في العالم العربي المكاسب بوضوح المشاركين في المؤتمر

ون عليها في هيمنيث تمكنت المرأة من دخول مؤسسات كان الرجال يالجزائر، األردن أو فلسطين مجرد بعض األمثلة ح

  نتيجة تبني نظم حصص مختلفة. ، وذلكالسابق

ومن أجل أن يكون نظام الحصص فعاال ، يجب أن يكون متوافقا  مع نظام انتخابي معمول به ومتمم بقواعد تتعلق بنظام 

جب أن تكون الحصص دالة على الطموح ومفصلة وتتضمن آليات مرتبات للمرأة والرجل، إضافة إلى جزاءات قانونية.  ي

لية أو خسارة ت الماءاجزامثل اإلقصاء من اللوائح، ال ،عقوبات على عدم االلتزامتنفيذ كي تتمتع بالتأثير.  كما أن اإلنفاذ وال

 .61التمويل العام تشكل أيضا  أدوات يمكنها أن تساعد في التحفيز على االلتزام

وتوزيعها تأثير مباشر على القدرة الراهنة للمرشحين واألحزاب على عرض رسائلهم للناخبين  األموال السياسيةكذلك، لتدفق 

ن تأثير الحد مى خوض االنتخابات وتخابية.  ومن أجل تشجيع المرأة علبنجاح، وبالتالي التأثير مباشرة على المساواة االن

 ّور الخيارين التاليين على صعيد السياسة الوطنية:يمكن تصالموارد المالية الشحيحة، 

  نفقاتتحديد سقف لقد يساعد الحملة االنتخابية من أجل ضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.   تكاليفالحد من 

 على تعزيز قدرة جميع األطراف في المشاركة في الحياة السياسية. تهاالحملة ووضع حد لفتر

  تكافؤ الفرص في الفترة االنتخابية.  يوّجه هذا التدبير اإليجابي عادة إلى استخدام التمويل العام كآلية من أجل

ه المستلم، لكن يمكن تنظيمقّدم في معظم الحاالت من دون أي التزام يُفرض على يُ الممثلة في البرلمان واألحزاب 

للدستور إلى تشريعي أّدى تعديل  ،9111وفي فرنسا في   أة.لتشجيع األحزاب على معالجة التمكين السياسي للمر

من المرشحين المقترحين لالنتخابات من النساء، أو تواجه األحزاب  %05مبدأ التكافؤ الذي يتطلب أن تكون نسبة 

نس جالسياسية جزاءات مالية.  وتخسر األحزاب جزءا  من التمويل العام عندما يفوق الفرق بين عدد المرشحين لكل 

من  %29.0كانت نسبة  ،5550.  وكنتيجة مباشرة للجزاء في قائمةمن إجمالي عدد المرشحين على ال %5نسبة 

 .62نسمة من النساء 00055 بين في بلدات يزيد عدد سكانها عنأعضاء المجلس المنتخ

ى العمل ضمن ن كثب بقدرتها علقدرة المرأة البرلمانية على تعميم نوع الجنس أو تعزيز التشريع الصديق للجنسين عوترتبط 

ففي حزب   تمكين المرأة.نحو أن تعمل األحزاب ومجموعاتها البرلمانية بنشاط  فإنه من المهم بمكان حدود حزبها.  لذا،

ين أو مناصرة العمل اإليجابي، كحصص المرشح العمال اإلشتراكي اإلسباني، عملت المرأة مع زمالئها الذكور من أجل

أدت األمانة العامة كما في بناء الدعم الداخلي للحزب لهذه السياسات.  هاما  المقاعد المخصصة.  وكان دعم الزمالء الذكور 

لنساء حزب العمال اإلشتراكي اإلسباني دورا  هاما  في استحداث سلسلة حصص داخلية متزايدة توفر اإلطار لثقافة حزب 

ة، إضافة إلى استخدام منهاج المساواة بين الجنسين.  مستفيدا  من نظام الحصص، ساهم ياديالنهوض بالمرأة كق منفتح على

مناصرة رئيس الوزراء زباتيرو للمرأة وإقرار قانون  حضور معزز للمرأة في الحزب في استراتيجيات أخرى، بما فيه

الوزارة األولى في إسبانيا ذات تشكيل في  فعالالدور لبشأن المساواة.  وزباتيرو معروف أيضا  على نطاق واسع  5559

 .63مساواة في الوزارة من خالل إنشاء وزارةفارق عددي مؤات ، إضافة إلى منح المرأة 5551في  نسائيةالغلبية األ
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لزيادة  أمران مهمانوتوفير المزيد من فرص التعليم للمرأة هما  إدارة حمالت المرشحات النساء تعزيز مهاراتكذلك، إن 

ظفي ملة، موحالسياسة ويجدر بها أن تسهل وصول المرشحات إلى ماكينة ال بالفرص االنتخابية للمرأة.  تستطيع األحزا

الحملة، األمن، األمكنة واألموال، ما يمكنه أن يعزز 

بشكل كبير فرصهن بالفوز.  وبوسع التدريب أن 

يستهدف جمع األموال، تطوير الرسالة، العمل مع 

اإلعالم، بناء االتصال مع المقترع وبرامج وسائط 

، وضع خطط الحملة وتصميم طرائق خاصة التوعية

باتصال الناخب.  ففي المملكة المتحدة، تم تصميم 

الحزب المحافظ "المرأة كي تفوز" مبادرة 

(Women2Win) ا  يحمليالتي تشمل موقعا  شبك 

، من أجل زيادة عدد البرلمانيات النساء اإلسم نفسه

المزيد من  لفوز المحافظات من خالل إدارة حمالت

النساء للترشح لمقاعد المحافظين الممكن كسبها.  

حشد المزيد من النساء أدت المبادرة دورا  ناشطا  في 

األعضاء وتأمين التدريب والتوجيه والدعم الذي 

يحتجن إليه كي ينجحن داخل الحزب.  وفي انتخابات 

النواب النساء في ، زاد عدد أعضاء مجلس 5505

 21 صل إلىلي 09مجموعة حزب المحافظين من 

 .64 امرأة

يقّدم لبلد ادستور  .أشير إليه في القسم السابق، تؤدي المؤسسات دورا  كبيرا  في دعم أو إعاقة التمكين السياسي للمرأةوكما 

على قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة.  ففي مجتمع ينتقل إلى الديمقراطية بشكل كبير إطاره الراعي ويمكنه أن يؤثر 

يشكل وضع دستور جديد خطوة هامة في إنشاء دولة مدنية  مصر أو ليبيا،وكتونس، أو في مجتمعات انتقالية كاليمن، 

أة، ورة أحكام تتعلق بمساواة المريتضمن دستور تونس بعد الثووديمقراطية ويضع األسس لمجتمع مساو بين الجنسين.  

لعمل من أجل تحقيق التكافؤ في كافة الهيئات اتمكين المرأة، و تعزيزوويلتزم صراحة بالقضاء على العنف ضد المرأة، 

 .65المنتخبة في البلد

 تونس –صندوق نص 

 لألحوال انهالجنسين، بقدر ما كان قانو ونس الجديد العناوين الدولية، ويُعتبر رائدا  بأحكامه بشأن المساواة بيناحتل دستور ت

 المرأة. بشأن حقوق الذي جعل تونس تشتهر لموقفها هو  0106في  الشخصية

فقد ذهب قانون األحوال الشخصية إلى حد إلغاء الزواج 

ر تعدد المكره واستحداث سن دنيا للزواج، كما حظّ 

واإلبطال.  وكان العالم العربي لم يشهد الزوجات/األزواج 

 مثيال  لهذه األمور المتقدمة في الخمسينات.
 

لحقوق المساواة في اعلى يؤكد الدستور الذي تّم تبنيه حديثا  و

(، 50والواجبات ويحظّر التمييز بين الجنسين )المادة 

(. 02ويضمن تمثيل المرأة في كافة الهيئات المنتخبة )المادة 

نة الحقوق المكتسبة من المرأة في السابق مضموكما أن 

 (، 26)المادة 

ّم تلم يكن ليشاركت في وضع مسودة دستور تونس الذي ‘

وضعه لوال مشاركة وسائط اإلعالم والمجتمع المدني.  أراد 

حزب النهضة إدراج مادة في الدستور تنص على أن المرأة 

بشأن  مكملة للرجل.  لكن هذا مخالف إلعالن األمم المتحدة

من الدستور إنجازا   26دور المرأة.  وبالتالي، تشكل المادة 

 .‘كون الدستور يجب أن يضمن التكافؤ والمساواة للمرأة

 

فاطمة الغربي ممغلي، عضو في البرلمان العربي،                                                                     

 تونس

ابقة سكافة مستويات المسؤولية )بما فيه الترشح للرئاسة، ما يشكل  وصول المرأة والرجل إلىمن الدولة ضمان ويُطلب 

مر نادر أ هو بأهمية المساواة وبمسؤولية الدولة لتمكين تحقيق المساواة واضحالعتراف إن مثل هذا االعربي مسلم(.   بلدل

في الدساتير في أي مكان في العالم.  وهذا االنتصار الدستوري لحقوق المرأة هو نتيجة عدة أشهر من الجهد في العمل 

 من دون نضال.كتسب لم تُ هذه نواحي التقدم هذه  غير أن  .المستدامدعم الو
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رأة الم‘عي إدراج مادة تنص على أن ، عرض الفريق العامل المعني بالحقوق والحّريات في المجلس التشري5505وفي 

"تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتثبيت المكاسب ]السابقة[ استنادا  إلى أن المرأة شريك أساسي للرجل ‘: مكملة للرجل

انتفاضة كبيرة بين أثارت فكرة أن المرأة مكملة للرجل ."  66في بناء األمة، وأدوارهما تكمل أحدهما اآلخر ضمن األسرة

نُظمت العديد من االحتجاجات طيلة شهر آب/أغسطس لداعمين للمساواة بين الجنسين.  فالمنظمات المعنية بحقوق المرأة وا

بعد مرور ستة و المجلس الوطني التأسيسي من أجل تغيير المادة. ( للضغط على شروع الدستورم)عند نشر  5505

كانون الثاني/يناير، احتشد النساء  02ثورة  بالضبط علىشهرا   01وخمسين عاما  على إقرار قانون األحوال الشخصية و

وليا  في مسودة دستور البلد. أثارت القضية جداال  د انيةللطعن بالمادة المتعلقة "بتكاملية" الجنسوالرجال في شوارع تونس 

ّدى الضغط الداخلي والخارجي إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة. وأ أمام اكبيرا  إلى حد أنه تّم التطّرق إليه

 لشهيرة حاليا .ا 26المادة تم على التغيير الذي تحقيق 

 

غير  فقد انضمت العديد من المنظمات  ه.ايقظة المجتمع المدني والدور المنيع الذي أدّ بيكمن تفسير هذه النتيجة اإليجابية 

ات دوية إلى النساء الناشطواالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف الي الحكومية كاالتحاد العام التونسي للشغل

عات للضغط من أجل ميثاق تقّدمي وتمثيلي.  ومن خالل تظاهرات واحتجاجات مستمرة، دفعن بالقوى السياسية والمشتر

 القيام بتنازالت.إلى 

 

اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين أو تستطيع 

المساعدة على بناء  الشاملة لألحزابمجموعات النساء 

ثقافة المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية وتعزيز 

ت نوجود وصوت المرأة في الهيئات التشريعية.  فقد بره

أنها تشكل آليات رئيسية لرصد االنجازات السياسية بشأن 

لسياسات ا تتمتع بتأثير ليس على، والجنسين المساواة بين

العامة التي تستجيب فعليا  لمطالب المرأة ومصالحها 

 بل تتمتع أيضا  بتأثير على تثبيت وتقّدم  فحسب،

 

 "أحد مفاتيح النجاح في بلدي كان تعاون المرأة عبر خط

 األحزاب. لما كان ذلك ممكنا  لوال هذا التعاون بين

 ألحزاب".مجموعات النساء الشاملة ل

 

 هايدي هاوتال )فنلندا(، عضو في لجنة التنمية،     

 البرلمان األوروبي                                   

القيادة السياسية للمرأة.  فغالبا  ما ترعى العديد من المجموعات المعنية بالجنسانية برامج واجتماعات وأنشطة وورشات عمل 

لمساعدة المرأة في البرلمان ألن تصبح عنصرا  سياسيا  فاعال  أقوى، تكتسب مهارات وفعالية تشريعية، تفهم القواعد البرلمانية 

 الداخلية وتعمل ضمنها، تصنع تغييرا  في الثقافات الذكورية السياسية وتبني تكافال  وتوعية بالمنظور الجنساني.
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 الجنسين وتكافؤ الفرص والمضي قدما   ع المرأة من أجل المساواة بينتشرّ  .4

 
 على ثالثة مجاالت رئيسية يمكنها أن تدعم التمكين السياسي للمرأة: لألمام للنساء قفزةترّكزت المناقشات في المؤتمر الدولي 

يتعلق بالبرلمانيات؛ العمل مع منظمات المجتمع المدني  فيماتصّورات المجتمعات العمل مع وسائط اإلعالم من أجل تغيير 

إنشاء شبكات دعم ومناصرة للنهوض من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة؛ والتعاون مع برلمانيات من أجل 

 .المساواة بين الجنسين على الصعيد اإلقليميالمرأة وقضايا ب

 عةوسائط اإلعالم والمرأة المشترق ، تغيير الثقافات والموا1.4 - 

تعلق ي فيماتتغيّر المواقف والمعايير االجتماعية بسرعة 

بدور المرأة في المجتمع.  فوفقا  لدراسة استقصائية قامت 

عبر أوروبا وعلى  5502مؤسسة أنا ليند وغالوب في  بها

 من أصل ةحوالي ست اعتبركال شاطئّي البحر المتوسط، 

المقابلة أن المرأة تؤدي حاليا   معهمأشخاص أجريت  ةعشر

أكثر أهمية مما كان عليه قبل خمس  دورا  في مجتمعها

 سنوات.  وفي منطقة جنوب البحر المتوسط بشكل خاص، 

 

 جدرللمرأة، ويت حديث وسائط اإلعالم الدور التقليدي يثبّ "
 عبر المرأة وتجاهها".أن تكون أكثر عدالة  هاب
 

 الدكتورة منى جمعه عيسى جاسم البحار السليطي؛ 
المجلس الوطني االتحادي لإلمارات العربية  عضو 

 المتحدة

 %06أن دور المرأة في مجتمعاتهم سيصبح حتى أكثر أهمية خالل الخمسة أعوام المقبلة، مقارنة بنسبة  % 66اعتبرت نسبة 

.  لقد أصبح الوقت مناسبا  ومتأخرا  جدا  كي تتخذ وسائط اإلعالم موقفا  نشطا  بشأن تعزيز التمكين السياسي للمرأة 67في أوروبا

معية ضد مكافحة التحيّزات الثقافية والمجتحمالت توعية عامة استباقية وقضايا المساواة بين الجنسين بشكل أوسع.  فبوسع 

 وائد المشاركة السياسية للمرأة على المجتمع ككل.المرأة، ويمكنها أن تلقي الضوء على ف

قة الذهنيات المتعل عة أن تتواصل مع المواطنين بغية تغييرئط اإلعالم، تستطيع المرأة المشترومن خالل العمل مع وسا

جو  ثإحداقادة السياسيين الذكور عنصرا  رئيسيا  في ليشكل دعم افضال  عن ذلك، داخل المجتمعات العصرية.   بدورها

 .68سياسي يشجع المشاركة السياسية للمرأة

 ل؛فضل في المستقبأيعملوا معا  بشكل  يعة ووسائط اإلعالم كتمر مكانا  محتمال  للمرأة المشتراقترح المشاركون في المؤ

 ويشتمل هذا العمل على:

ة.  يجب توفير عألعمال المرأة المشترائط اإلعالم رفع مستوى الوعي بين الصحفيين بشأن النتائج المضّرة لطريقة تغطية وس

 يتعلق بالتغطية اإلعالمية المراعية لالعتبارات الجنسانية، ال سيّما خالل فترة االنتخابات. فيماالتدريب لهم 

 عات على الصعيد المحلي والوطني من أجل إشراك وسائط اإلعالم بشكل أفضلتروضع استراتيجيات مشتركة بين المش

 الوعي بين السكان بشأن دور المرأة السياسية كصانعة قرار فعالة. على زيادةوالعمل 

اسي ضمن نطاق سيتوثيق الممارسات الجيدة لوسائط اإلعالم من أجل تغطية أفضل لدور المرأة في الجمعيات التشريعية و

 الجيدة التي يتم تحديدها. الممارسات والدروسأوسع وعرض 

 بين الجنسين، عمل المرأة البرلمانية مع منظمات المجتمع المدني مساواةشراكة قوية من أجل ال2.4 - 

 مفيدة على نحو متبادل ويمكنها أن تساعدعة ومنظمات المجتمع المدني بميزة كونها الشراكة القوية بين المرأة المشترتتمع 

 أفرقةة وتوفّر لخبرإلى اا  عاما  نصبففي غياب الدعم المؤسسي، تحتاج المرأة التي تشغل م  .على النهوض بالقضايا المشتركة

يع شده.  بذلك، تستطي بوسع المجموعات القائمة على العضوية أن تحذالدعم العام ال، كما تحتاج إلى زة على القضايامرك

مرأة قد عملت الالمعلومات من المصدر الذي ال تستطيع أحيانا  الوصول إليه.  و عة أن تصل مباشرة أيضا  إلىالمرأة المشتر

من أجل الضغط على الحكومات وبناء طلب شعبي  في العديد من الحاالتلبرلمانية عن كثب مع منظمات المجتمع المدني ا

مثال   .تعزيز المشاركة السياسية للمرأة يهدف إلىتغيير الدستور أو سن تشريع  سعت إلىال سيما عندما  اإلصالح،من أجل 

 أجل من المدني المجتمع منظمات مع بيد يدا   المرأة لتمكين الداعمة المشترعة المرأة عملت فقد تونس،في على ذلك ما حدث 

 .الدستور مسودة وتعديل الحكومة على الضغط
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 69المغرب -صندوق نص 

مشاركة اجتماعية وسياسية متزايدة، بما فيه أقسام المرأة في األحزاب السياسية.   لعدة أعوام منظمات المجتمع المدني متدع

ة عال الشخصية.  فعملت المرأة المشترعلى إصالح قانون األحو في المغرب من أجل حقوق المرأة تقليديا   وركز الكفاح

التوعية بشأن قيمة زيادة على  من خالل حلقات دراسية ومحاضرات وأنشطة تدريب، وممثلو منظمات المجتمع المدني

المرأة معنية ب.  تضمنت المطالب إنشاء مجموعة لمرأةل المتساوية حقوقالأحكام من أجل وضع المشاركة السياسية للمرأة و

وبدأ يتشكل حديث عام حول استبعاد المرأة عن   كي تتمكن من الوصول إلى مركز تشريعي. هانظام حصص لوضع و

 والدور المحتمل للحصص. المتكافئة في المشاركة هاصنع القرار وحق

 

كيانا  أنفسهم )منظمات معنية بالمرأة،  55التشريعية، حشد حوالي  5555النتخابات عام  الفترة السابقةلكن وخالل 

شكلوا ، ومالت مناصرة وتوعيةحمجموعات مدافعة عن حقوق اإلنسان، وأجنحة المرأة في أحزاب سياسية( وباشروا 

المرأة جماعات ضغط من قادة األحزاب والوزارات والجمهور من أجل حشد دعم لمقترحات سياسية وقانونية تمنح 

تندوا طيلة واس.  ممثلين عن كافة األحزاب السياسيةلمنظمات المجتمع المدني  اباستقط إضافة إلىمشاركة سياسية أكبر، 

ت الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فترة حملتهم بشان نظام الحصص إلى البروتوكوال

 )سيداو(، وفرصة تحسين سمعة المغرب في المجتمع الدولي.

 

 050فتألف مجلس النواب من  التمثيل النسبية قائمة، تم استحداث نظام 5555نتيجة لذلك، وقبل إجراء انتخابات عام 

 05في األقاليم )بموجب مرسوم(؛ وانتخبوا عضوا   510من بينهم  ،ظام القائمةنعضوا  منتخبين باقتراع عام على أساس 

على الصعيد الوطني.  ونجم عن جهود الدعم المنسقة للناشطين المعنيين بالمساواة بين الجنسين من داخل انتخبوا عضوا  

 مقعدا  في مجلس النواب للمرأة تمألها قائمة وطنية. 05يقضي بحجز  وخارج البرلمان، اتفاق بين األحزاب السياسية

 

الفورية  أدت النتائجولم يتم نص نظام الحصص رسميا  في قانون، بل ُوضع على شكل "اتفاق" بين األحزاب السياسية.  

ء من خالل القوائم نسا 0منهن عن طريق القوائم الوطنية وانتخبت  05امرأة لمجلس النواب، انتخبت  00انتخاب  إلى

 المحلية.  وأّدى هذا التدبير إلى حشد النساء إلى حد لم يُر له مثيل من قبل.

 

مقعدا  من  65إلى  05، فقد ضاعفت عدد المقاعد الوطنية المخصصة للمرأة من 5500أما اإلصالحات الدستورية لعام 

اب من أجل زيادة عدد المقاعد وإصالح هيكل (.  كما جرى تعديل قانون االنتخ%00مقعدا  في البرلمان ) 010أصل 

االقتراع.  ونتيجة لهذه التغييرات والدور الناشط للمجتمع المدني والمجموعات المعنية بالمرأة، زادت نسبة األعضاء 

 .5500في المئة في انتخابات عام  09إلى  05النساء في البرلمان من 

 

ت عن والمدافعامرأة من خالل دعم المرشحات لبارزا  في التمكين السياسي لتستطيع منظمات المجتمع المدني أن تؤدي دورا  

المساواة بين الجنسين من خالل مناصرة تشريع المساواة بين الجنسين ومساءلة الحكومات والبرلمانيين بشأن وعود حمالتهم.  

 فتنظم دورات تدريب وحلقات دراسية وورش، تدعم المنظمات النسائية فعليا  المرأة الراغبة بالترشح للبرلمان، في األردن

التي تساعدها على انتخابها للبرلمان.  كما أن هذه األدوات الضرورية  أن توفر لها، وتحاول قبل حلول االنتخابات عمل

المنظمات تساهم في جمع الموارد المالية للحملة وتساعد المرشحات على إدارة حمالتهن وتدعمهن بشبكات من المتطوعين 

 اإلداريين. 70موظفينوال

بالتعاون مع منظمات محلية  ير  مكت  هيئة األمم المتحدة للمرأة في األردنوفي إطار برنامج قفزة للمرأة إلى األمام، دعم 

تدعم المرأة  اتلالنتخابات الوطنية والمحلية.  فقد أقاموا منتديات سياسية محلية وتحالف كمرشحة والناخبين المرأة، حكومية

لدعم ا وا، وقدموتوعيتهمعامة على الصعيدين الوطني والمحلي )المحافظة( من أجل حشد الناخبين المرشحة وحمالت توعية 

د ذلك، تم تأليف أفرقة مرصد وطني لرص إلى جانبتوجيه األعضاء النساء في المجالس البلدية المحلية.   الفني إضافة إلى

 ث فياإلنا عضاءاأل ردنية لشؤون المرأة من أجل دعمنشئ مرفق فني ضمن وحدة اللجنة الوطنية األعملية يوم االنتخابات وأ

 البرلمان والمجالس المحلية بالخبرة.
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 ليبيا –صندوق نص 

 

ي النظام االنتخابفي عملية تبنّي أحكام نظام الحصص وجوهريا  دورا   في ليبياأّدت المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة 

االنتخابات التابعة للمجلس الوطني ب المعنية لجنةالت ر، نش5505.  ففي كانون الثاني/يناير 5505المدّرج النتخابات عام 

يث يتنافس حب ا  أكثري ا  نظام أخذ باالعتبارالذي و ،الحصول على تعليقات الجمهور أجل االنتقالي مسودة قانون انتخابي من

س الي عدد أعضاء مجلحصص بنسبة عشرة في المئة من إجم للمرأة "ُتخصص  الوطني.األفراد النتخابات المجلس العام 
 71لم يبلغ عدد النساء المرشحات نسبة عشرة في المئة من الحصص" ما، النواب

 

نص نظام الحصص وطالبت بزيادة عدد المقاعد المخصصة  أثارت منظمات المجتمع المدني قلقا  شديدا  بشأن صياغة

ة، وعيللتعدة أحداث  هذه المنظمات .  ونظمتذتنفيالعلى توضيح الهدف وللحرص إلى إعادة صياغة النص للمرأة، إضافة 

عة اللجنة المعنية باالنتخابات التاب إعالمية واحتجاجات في الشارع ورسائل مفتوحة موجهة إلى برامجبما فيه محاضرات و

 للمجلس الوطني االنتقالي وأقامت "يوم الغضب" الوطني.
 

نسخة منقحة لقانون االنتخاب مستحدثة  4144ونشرت اللجنة المعنية باالنتخاب التابعة للمجلس الوطني االنتقالي في شباط/فبراير 

تدابير جديدة لمشاركة المرأة.  تّم تبّني نظام متدّرج مقفل القائمة يتطلب من األحزاب السياسية مناوبة النساء والرجال على قوائمها 
امرأة في أعلى نصف قوائمها. بذلك، تضع التدابير المرأة في موقع غير مسبوق يقضي بأن تسعى إليها   مرشحة للمرشحين ووضع

األحزاب السياسية التي استبعدتها في السابق إلى الخطوط الجانبية.  استوحي هذا النظام من تجربة تونس حيث تضمن قانون 
نة الليبية باالعتبار الدروس المستفادة من التجربة التونسية وطلبت أيضاً من المرأة االنتخاب أيضاً نظاماً متدّرجاً.  فقد أخذت اللج

 أن تتصدر القوائم.  ويعتبر النظام المتدّرج إلى حد بعيد من بين التدابير الخاصة األكثر نفعاً والمتوفرة للحرص على انتخاب المرأة. 
 01امرأة كمرشحة على قوائم األحزاب السياسية )مترشحات إلجمالي  555امرأة كمرشحات. وتقّدمت  717نتيجة لذلك، تسجلت 

فقط كانوا  00مقعداً فردياً،  441مرشحاً تنافسوا على  40514رجالً.  ومن بين  744مقعداً مخصصاً لألحزاب السياسية( مقارنة بـ

التدّرجي األفقي والعمودي أّدى دوراً حاسماً.   امرأة للمجلس الوطني االنتقالي، ويبدو واضحاً أن النظام 44من النساء.  تم انتخاب 

 .72مقعداً فردياً  441اللواتي تنافسن على الـ 00وفازت امرأة واحدة فقط من أصل الـ

 

بالتالي، ومن خالل بناء شبكات من النساء وتطوير عالقات ودعم التواصل بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين على 

تعمل لمصلحة الجميع.  كما تستطيع منظمات الصعيد الشعبي، يمكن استحداث دورة تمكن المواطنين وتجعل الديمقراطية 

رج على ن تندقد ال تصل أل ،ة أن تثير بعض القضايا التي وخالفا  لذلكرعتالمجتمع المدني من خالل العمل مع المرأة المش

 .73برنامج العمل السياسي

 بناء المرأة البرلمانية لشبكات وطنية وإقليمية ودولية3.4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عد من أبإلى ما هو النظر  إال انه من المهمرغم أن المرأة ال تزال ممثلة تمثيال  ناقصا  بشكل كبير في البرلمانات الحالية، 

أن تنجزه، وكيف يمكنها أن تدعم  في الجمعيات الوطنية الحاضرة رعةتالمرأة المشما تستطيع األعداد والتركيز على 

 

 ُمًمكنة، نساء شبكات هو نحتاجه ما“

 اليوم هنا معاً  اجتمعنا السبب ولهذا

 "المؤتمر هذا في

 

     األوروبي،  البرلمان رئيس نائبة

  لوناتشيك  أولريك
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تشكل الشبكات اإلقليمية والدولية أدوات ذات أهمية من أجل لذا، النهوض بحقوق المرأة ومشاركة المرأة في الحياة العامة.  

 اجحةأعمال نبشأن التجارب والمعرفة  تبادلرعات تتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.  وضمن هذا اإلطار، تستطيع المش

ددة، حفي موضوع المساواة بين الجنسين في البرلمان الخاص بكل منهن، والممارسات السليمة والدروس الم قل نجاحا  أو أ

إقامة شبكات اجتماعية مع التحديات التي واجهنها واالستيحاء من البرلمانيات الزميالت من المنطقة.  كما أن اإلرشاد وو

، إذ أن هذا الترابط يوفر وصوال  سريعا  إلى القواعد واإلجراءات غير الرسمية ذات أهمية أيضا  أخريات رعات تنساء مش

 .74حديثا   الداخلين للمؤسسةتشريع فعال وتوفير دعم قيّم ألعضاء البرلمان إيجاد التي تمكن من 

 بقضايا المساواة بين الجنسين. تحديدا  قررت المشاركات من الدول العربية تشكيل شبكة نساء إقليمية متخصصة 

 استنتاجات

يقّدم التقرير لمحة عامة موجزة عن التحّديات التي تواجهها المرأة المشترعة في 

كل من االتحاد األوروبي والعالم العربي، والفرص الكائنة للنهوض بالتمكين 

المؤتمر والسياسي للمرأة على أساس الخبرات من كال المنطقتين.  ويشكل التقرير 

أيضا ، برهانا  لتماثل التحّديات التي تواجهها المرأة البرلمانية من كال هاتين 

المنطقتين، بالرغم من أية فروق ثقافية أو اجتماعية واقتصادية قد تكون بينهما.  

وفي حين أنه من المسلم به في البداية هو أن لكل من العوامل التي تؤثر على وصول 

لسياسي، النظم االنتخابية؛ سياسات األحزاب والتنظيم الداخلي؛ المرأة إلى المركز ا

التقاليد الثقافية، األوضاع االجتماعية واالقتصادية، األطر المؤسسية والقانونية، 

تأثير مختلف في كل بلد، يظهر بوضوح من المداخالت خالل المؤتمر أن الحلول 

 نطقتين.للتمكين السياسي للمرأة هي نفسها مرارا  في كال الم
 

 

ظننت أن قضية المساواة بين ‘
الجنسين هي قضية عربية، لكني 

 ‘.اكتشفت أنها قضية دولية
 

مشاركة من العالم العربي خالل 
 المناقشات في مجموعة التركيز

 

التي و كل من بلده وجمعياته ،مشجعة بشأن قضايا النهوض بالمساواة بين الجنسيننجاح عدة قصص  تبادل المشاركون

يات كة نساء برلمانالبعض منها في الصفحات السابقة.  ومن أجل االستمرار في هذا التبادل والعمل على إنشاء شبُعرض 

 .للنساء لألمامفي األشهر المقبلة تحت رعاية برنامج قفزة  على االجتماع مجددا   إقليمية، وافق المشاركون

 شات في المؤتمر:المناق انبثقت عناالستنتاجات التي  يلي فيماونستعرض 

 يجدر بالمجتمع الدولي:

  بحقوق المرأة/المساواة بين الجنسين  لجان تعنى المشترعة إنشاءمع المرأة عن كث  عليا  وبالتعاون يدعم فأن

د .  فقد أثبتت هذه الهيئات نجاحها في رصن تفتقر حتى اآلن لهيئة تشريعيةفي بلداأو مجموعات شاملة لألحزاب 

 والنهوض بقضايا المساواة بين الجنسين.التشريعات 

 حاليا ، كالدستور أو قانون  المؤسسية هارأطمسودة في توفير الخبرات الفنية لبلدان تعيد وضع  االستمرار

األمم المتحدة إلعادة وضع مسودة الدستور كالدعم الذي قّدمته مثال   وتقديره،بهكذا دعم فقد تم الترحيب   االنتخاب.

 التونسي.

 في وضع نهج مراع للمنظور الجنساني في تغطيتهم للهيئات ودعمهم للصحفيين التدري   في تقديم االستمرار

 التشريعية الوطنية، ال سيما المرأة البرلمانية.

 معية تلتقديم مبادرات إعالمية ناجحة أجريت في السابق وساعدت على تغيير التصورات المج القيام بأبحاث إسناد

 عة.يتعلق بالمرأة المشتر فيما

 تعمل مع  كيعلى الصعيد الوطني والمحلي على االستراتيجيات عة للمرأة المشترفي توفير التدري   االستمرار

 وسائط اإلعالم.

 في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بدراسات حالة معمقة من أجل تحديد الممارسات السليمة القيام  إسناد

.  فضال  عن ذلك، ثمة حاجة ملحة للقيام 5500عام ين في العالم العربي، خاصة منذ ثورات والمساواة بين الجنس

العربية، اللواتي دخلن الميدان السياسي خالل  الخليج لدول التعاونمجلس بلدان  بأبحاث عن المرأة في برلمانات

 األعوام العشرة األخيرة ويتقّدمن بسرعة ضمن جمعياتهن التشريعية.
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 وتستطيع الحكومات الوطنية واألحزاب السياسية القيام بالتالي:

   .النظم قد أثبتت فاألخذ باالعتبار تبنّي نظم انتخابية نسبية خالل إعادة النظر في القوانين االنتخابية أو الدساتير

وليبيا مثال  في تونس أنها مؤاتية أكثر للمشاركة السياسية للمرأة، وتشكل االنتخابات األخيرةاالنتخابية النسبية 

 على ذلك.

  تنظيم تمويل الحمالت بصرامة وإذا أمكن، تقديم حوافز مالية لألحزاب التي تشمل المرأة في قوائمها االنتخابية

 في مراكز ممكن كسبها.

  ،اجات احتيمن أجل تلبية إعادة النظر في القواعد والنظم الداخلية للجمعيات البرلمانية عندما تدعو الحاجة لذلك

المرأة البرلمانية أيضا .  يجب االعتراف بهذا التحيّز ومعالجته كي يتمكن جميع أعضاء الجمعيات التشريعية من 

 المشاركة بالكامل.

  



تقرير المؤتمر -لألمام"  لنساءا قفزة"   -     25  
 

 . قائمة أسماء المشاركين1المرفق رقم 
للمرأة في   مديرة مكتب، المنتدى العالمي إميه بوزات،

 (WIP)البرلمانات 

محللة الشراكة، مكتب هيئة األمم المتحدة ألينا كرن، 

 للمرأة في بروكسل

كبيرة مدراء، المنتدى العالمي للمرأة ألكزندرا روزن، 

 (WIP)في البرلمانات 

ة عن قاعدة البيانات والمديرة مديرة مسؤول ألين كابون،

اإلقليمية لمنطقة أمريكا الالتينية، المنتدى العالمي للمرأة 

 (WIP)في البرلمانات 

 عضو في البرلمان، ليبيا آمال محمد عبد السالم بعيو،

وزيرة الشؤون االجتماعية د. أمة الرزاق علي حمد، 

 والعمل، اليمن

باألمن عضو، اللجنة الفرعية المعنية أنا  ومس، 

 والدفاع، البرلمان األوروبي

 –موظفة برلمان، االتحاد األوروبي  أنا دانييال ساندا،

 (Logos-Athena)لوغوس أثينا 

عضو، اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة أنا هد، 

 بين الجنسين، البرلمان األوروبي

منسقة برامج، شبكة البرلمانيين لمنع أنا فريدريك متري، 

وست  ، برنامج األمن اإلقليمي، معهد إيستالنزاعات

East West Institute 

عضو، اللجنة المعنية بحقوق أنا ماريا كوراتزا بيلدت، 

 المرأة والمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروبي

مديرة االتصاالت ووسائط التواصل  أريثا فرانسس،

االجتماعي، المنتدى العالمي للمرأة في البرلمانات 

(WIP)روح المرأة في البرلمانات: النهوض بالمجتمع ، 

 عضو في البرلمان، لبنانبهية الحريري، 

، اللجنة الفرعية المعنية نائبة رئيسبربرا لوكبيلر، 

 بحقوق اإلنسان، البرلمان األوروبي

نائبة رئيس، اللجنة المعنية بحقوق المرأة  بربرا ماتيرا،

 والمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروبي

مديرة السياسات، المنظمة األوروبية كاروالين هنريون، 

منظمة دولية ال  (EUROMIL)للرابطات العسكرية 

 تبغى الربح

مديرة معاونة، مركز األمم المتحدة كارولين بوتي، 

 اإلقليمي للمعلومات

برنامج األمم المتحدة  والين بربرا منغولد،كار

، مكتب (UN-HABITAT)للمستوطنات البشرية 

 االتصال بالمؤسسات األوروبية

مديرة، بورسن مارستلر كاروالين فرانكن فرانكن،

(Burson Marsteller) 

عضو، اللجنة المعنية بحقوق المرأة كاثرين بردر، 

 يوالمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروب

 صحفيةسيسيل شيراز راج، 

، الرابطة موظفة مسؤولة عن الدعوةتشيارا جيوردانو، 

 (AIDOS)اإليطالية المعنية بدور المرأة في التنمية 

الجامعة الدولية الحرة   مكتب بروكسل،تشيارا بيالني، 

 (LUISS University)للعلوم االجتماعية 

صحفية، المفوضية السامية لألمم كريستين ميديكي، 

 (UNHCR)المتحدة لشؤون الالجئين 

كريستوف إينغلز، المديرية العامة للتعاون اإلنمائي، 

 المفوضية األوروبية

مديرة مشروع، المنتدى العالمي للمرأة كلودين هيتيمانا، 

 (WIP)في البرلمانات 

عضو بديل، اللجنة المعنية كونستانس لو  ري ، 

أة والمساواة بين الجنسين، البرلمان بحقوق المر

 األوروبي

مديرة، مكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة د مار شوماخر، 

 في بروكسل

عضو، اللجنة المعنية بحقوق المرأة دانييال أيوتو، 

 والمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروبي

رئيس، الوفد إلى العراق، البرلمان دايفد كامبل بانرمن، 

 األوروبي

نائبة األمين العام للشؤون ، السفيرة دلفين بوريوني

االجتماعية والمدنية في االتحاد من أجل منطقة البحر 

 المتوسط

منسقة مؤقتة، الشبكة األوروبية ديفيردا ماريا ترلين، 

 للمرأة المهاجرة

رئيسة، اللجنة ايلينا فالنتشيانو مارتينز أوروزكو، 

 األوروبيالفرعية لحقوق اإلنسان، البرلمان 

مكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة  العماد كريم، 

 للدول العربية، هيئة األمم المتحدة للمرأة

مدير مشاريع التعاون، اإلدارة المعنية ، ايمانويل بارون

 – IIبالكرامة اإلنسانية والمساواة، المديرية العامة 

 الديمقراطية، مجلس أوروبا

 البرلمان، مصر عضو سابق فيفضية سالم، 

جامعة الدول العربية،  فاطمة الغربي ممغلي )تونس(،

 عضو في البرلمان

 عضو في البرلمان، المغرب فاطمة أبو بكر عمر، 

 عضو في البرلمان، المغربفاطمة مزي قديما، 

محامية في القضايا التجارية، رئيسة فرانتشيسكا يو و، 

 لربحمنظمة ال تبغى ا (Jaada Network)شبكة جادا 
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مساعد مدير، مركز األمم المتحدة فريدريك بوردون، 

، إعالم األوروبيين (UNRIC)اإلقليمي لإلعالم 

 وإشراكهم

رئيسة مكتب بروكسل إلدارة الدعم   ودرون هلد،

  (DFS)المدني 

 عضو في البرلمان، الجزائرحفيظة بن شهيدة، 

 عضو، لجنة التنمية، البرلمان األوروبي هايدي هاوتاال،

البرلمان األوروبي، المديرية العامة  ريك وستمن،هن

 إدارة السياسات –للسياسات الخارجية 

المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة هشام فراج، 

 للدول العربية، هيئة األمم المتحدة للمرأة

 عضو في البرلمان، العراقهدى شوشاد المحمود، 

 عضو في البرلمان، مصرإبتسام سعيد، 

عضو في البرلمان، سام عبد الرحمن هجرس، إبت

 البحرين

نائبة رئيس، اللجنة المعنية إينس كريستينا زوبر، 

بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، البرلمان 

 األوروبي

رئيسة، اللجنة المعنية بحقوق إراتكس  ارسيا بيريز، 

 المرأة والمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروبي

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل إيرين كاربيني، 

الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األنوروا 

UNRWAالمكتب التمثيلي لالتحاد األوروبي ،) 

رئيسة وحدة، البرامج اإلقليمية ايرين مينغاسون، 

للجوار الجنوبي، المديرية العامة للتنمية والتعاون، 

 المفوضية األوروبية

مستشارة، هيئة األمم المتحدة نا براتوسن دالميدا، آيري

 للمرأة

كبيرة مدراء العالقات ايزابل فان دو  يوختي، 

الخارجية والشؤون األوروبية، المجلس البريطاني في 

 بروكسل

 عضو في البرلمان، الجزائرإسمهان بن قسمية، 

نائبة رئيس، اللجنة المعنية بحقوق المرأة يانا زيتنانسكا، 

 والمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروبي

مشاريع جوهانيتر الدولية لمنظمة د. جسيكا راي ، 

 سانت جون، بروكسل

المجتمع األلماني للتعاون الدولي  تمثيلجسيكا بريسلر، 

(GIZ) بروكسل 

مساعدة تنفيذية، المنتدى جوانا بامال رودريغز  يرا، 

 (WIP)العالمي للمرأة في البرلمانات 

وزيرة دولة لشؤون مجلس هرة حمود ثاب ، جو

 الوزراء، اليمن

صحفية، مساعدة تحرير، مجلة جولي ليفي أبغنولي، 

 البرلمان

مكتب حكومة كانتابريا في جونكال دياز  ارسيا، 

 بروكسل

موظفة اتصاالت للمملكة المتحدة إيرلندا، كارن دايفس، 

، (UNRIC)مركز األمم المتحدة اإلقليمي لإلعالم 

 م األوروبيين وإشراكهم"إعال

 (Pro Firmus)برو فرموس   مديرة، كريمة زاهي،

 برلمان المغربخديجة الزومي، 

اختصاصية برامج وحشد موارد، مكتب لوراني جيلوا، 

 هيئة األمم المتحدة للمرأة في بروكسل

 رئيسة، لجنة التنمية، البرلمان األوروبيليندا ماكآفن، 

 بية للحماية االجتماعيةالدار األورو لوكا فريدريك،

 اللجنة األوروبية االقتصادية واالجتماعيةمادي شرما، 

(EESC)  رئيسة اإلدارة المعنية بالصك األوروبي ،

 (EIDHR)للديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 عضو سابق في البرلمان، مصر ماجدا النويشي،

عضو، اللجنة المعنية بحقوق المرأة مالين بيورك، 

 الجنسين، البرلمان األوروبيوالمساواة بين 

عضو، اللجنة المعنية بحقوق المرأة ماريا أرينا،  

 والمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروبي

رئيسة، الوفد المعني بالعالقات مع بلدان ماريا ماتياس، 

 المشرق، البرلمان األوروبي

 رئيس، البرلمان األوروبيمارتن شولتز، 

المعنية بحقوق المرأة  عضو، اللجنةماري هانيبول، 

 والمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروبي

مديرة برنامج، المكتب اإلقليمي لهيئة ماريز  يمون، 

األمم المتحدة للمرأة للدول العربية، هيئة األمم المتحدة 

 للمرأة

مدير مسؤول عن سياسة االتحاد د. مايكل كوهلر، 

ون اإلنمائي، األوروبي للجوار، المديرية العامة للتعا

 المفوضية األوروبية

موظفة مسؤولة عن قطاع أيطاليا، ميشال ميتزي، 

الكرسي الرسولي، مالطا وسان مارينو، مركز األمم 

 (UNRIC)المتحدة اإلقليمي لإلعالم ألوروبا الغربية 

رئيسة، الوفد إلى شبه الجزيرة ميشال آليوت ماري، 

 العربية، البرلمان األوروبي

المديرية العامة للتعاون ميريام إيبانيز منديزابال، 

 اإلنمائي، المفوضية األوروبية

المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة منى سليم، 

 للدول العربية، هيئة األمم المتحدة للمرأة

عضو في البرلمان، د. منى جمعة عيسى جاسم البحار، 

 اإلمارات العربية المتحدة

 عضو في البرلمان، األردنة، ميسر السردي

 عضو في البرلمان، الجزائرناديا الحدادين، 

 عضو في البرلمان، فلسطيند. نجاة األسطل، 
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جامعة الدول العربية، د. نوال الفاعوري )األردن(، 

 عضو في البرلمان

ة خبيرة وطني –موظفة مسؤولة عن السياسات نينا النج، 

األوروبية،  ، المفوضية(NEPT)في التدريب المهني 

المساواة بين  – 5المديرية العامة للعدل، الوحدة د

 الجنسين

مديرة ملف، وحدة سياسات الميزنة، أورسوليا دتسان، 

خدمات أبحاث األعضاء، خدمات األبحاث البرلمانية 

 (EPRS)األوروبية 

مديرة تنفيذية، هيئة األمم  د. فومزيل مالمبو نغوكا، 

 المتحدة للمرأة

رئيس، الوفد المعني بالعالقات بيار أنطونيو بانزيري، 

 مع بلدان المغرب، البرلمان األوروبي

 مكتب رئيس البرلمان األوروبيبيار  ولبك، 

 عضو في البرلمان، فلسطينربيعة دياب حمدان، 

 عضو في البرلمان، المغربرشيدة طهري، 

جامعة الدول رحيلة بن  عامر الريامية )عمان(، 

 عضو في البرلمان العربية،

رئيسة مؤسسة التعاون رجاء عبد هللا أحمد المصعبي، 

العربي لحقوق اإلنسان، وزارة الشؤون االجتماعية 

 والعمل، اليمن

الرابطة اللبنانية للمرأة، منظمة غير ريما طربيه، 

 حكومية، ممثلة رسمية، البرلمان الفرنسي واألوروبي

جلس البريطاني التمويل والمناصرة، المروزانا لويس، 

 في بروكسل

 عضو في البرلمان، األردن د. رلى الحروب، 

 عضو في البرلمان، دولة فلسطيند. سحر القواسمي، 

مديرة إقليمية، المكتب اإلقليمي د. سميرة التويجري، 

لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية، هيئة األمم 

 المتحدة للمرأة

 عضو حرسار  بوراتشينو، 

 باحثة، االتصاالت االستراتيجيةهرمنز،  شيرين

مساعدة في اإلدارة والسياسات، صوفي دوهارنغ، 

 جماعة الضغط النسائية األوروبية

مدير، المراسل الحر ستيفانو فالنتينو، 

(FreeReporter) 

ية عضو، اللجنة المعنتيريزا خيمنيز بيتشيريل باريو، 

ان بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، البرلم

 األوروبي

عضو، اللجنة المعنية بحقوق المرأة تيري راينتك، 

 والمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروبي

مدير إقليمي لمنطقة أوروبا، آسيا طوماس فيليس، 

وشمال أمريكا، المنتدى العالمي للمرأة في البرلمانات 

(WIP) 

نائبة رئيس، البرلمان األوروبي، أولريك لوناتشيك، 

 البرلمان األوروبي

هيئة التفكير والعمل من أجل التكافل فيكتوريا هنسن، 

 األوروبي، بروكسل

موظفة مسؤولة عن السياسات المعنية فيان نغويين، 

بالجنسانية والتنمية، المركز الوطني للمساعدة اإلنمائية 

(CNCD) 

ية نائبة رئيس، اللجنة المعنفيليجا بينكيفيتشيوتي، 

لمساواة بين الجنسين، البرلمان بحقوق المرأة وا

 األوروبي

فريق ناشطي كوسوفو المعني بقضية فيوليتا بيريشا، 

 الجنسانية اإلنسانية

 جماعة الضغط النسائية األوروبيةفيفيان تايتلباوم، 

برنامج األمن  –مساعد برنامج وائل عبد الشافي، 

 -EastWest Instituteوست  اإلقليمي، معهد إيست

 مركز بروكسل

ملحقة معنية بالعمالة والسياسة االجتماعية، كزينيا ماال، 

 التمثيل الدائم لجمهورية سلوفاكيا في االتحاد األوروبي

المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة يارا شري ، 

 للدول العربية، هيئة األمم المتحدة للمرأة

رئيسة، حزب المرأة االشتراكية زيتا  ورماي، 

 األوروبية

  عضو في البرلمان، المغرببيدة بياض، ز
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 . جدول األعمال2المرفق رقم 

 

 "قفزة للنساء لألمام" تمر البرلمان األوروبيمؤ

 بروكسل

 4192تشرين الثاني/نوفمبر  6 – 5

 جدول األعمال

 (EU)يشكل هذا المؤتمر الرفيع المستوى، "قفزة للنساء لألمام"، جزءا  من البرنامج اإلقليمي المشترك بين االتحاد األوروبي 

 لمنطقة جنوب البحر المتوسط والمنفّذ بتمويل من المفوضية األوروبية. (UN Women)وهيئة األمم المتحدة للمرأة 

 4192تشرين الثاني/نوفمبر  5األربعاء، 

 

 باستضافة اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروبي

 

51:55 – 51:05 

 

 

51:05 – 05:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:05 – 00:55 

 

 

00:55 – 05:05 

 

 

 التسجيل في البرلمان األوروبي

 ، ساحة لكسمبرغ(Altiero Spinelli)ألتييرو سبينيلي  المدخل الرئيسي لمبنى

 

 االفتتاح الرسمي

 A3E-2ألتييرو سبينيلي قاعة: 

 المتحدثون:

 األوروبيالسيد مارتن شولتز، رئيس البرلمان 

 السيدة فومزيل مالمبو نغوكا، مديرة تنفيذية، هيئة األمم المتحدة للمرأة

 د. مايكل أ. كوهلر، المدير المعني ببلدان الجوار، المفوضية األوروبية

 

السيدة إيراتكس غارسيا بيريز، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين رئاسة: 

 الجنسين، البرلمان األوروبي

 

 

 استراحة لتناول القهوة

 

 

 

 : التحّديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة والفرص السانحة لهاI الدورة

 A3E-2ألتييرو سبينيلي قاعة: 

 المتحدثون:
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05:05 – 00:55 

 

 

 

 
 

 

00:55 – 06:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06:05 – 09:55 

 

 

 السيدة ليندا ماكآفن، رئيسة لجنة التنمية، البرلمان األوروبي

 السيدة سناء جمال الدين، عضو سابق في البرلمان، مصر

 السيدة هايدي هاوتال، لجنة التنمية، البرلمان األوروبي

 عضو في البرلمان، المغرب طهري، السيدة

 يشارك في الرئاسة

السيدة إيراتكس غارسيا بيريز، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، 

 البرلمان األوروبي

 

قليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول مديرة إقليمية، المكتب اإل التويجري،د. سميرة 

 العربية

 

إيراتكس  ارسيا بيريز، رئيسة  داء مع أعضاء البرلمان األوروبي، باستضافة السيدة 

 قط()بالدعوة ف بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، البرلمان األوروبي ةاللجنة المعني

 

 (5المستوى  Gمبنى ألتييرو سبينيلي، القسم مطعم أعضاء البرلمان األوروبي )المكان: 

 

 

 : تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التشريعIIالدورة 

 A3E-2ألتييرو سبينيلي قاعة: 

 المتحدثون:

 ن الجنسيننائبة رئيس اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بي، فيليجا بينكيفيتشيوتيالسيدة 

 الشؤون االجتماعية والعمل، اليمن وزيرة، أمة الرزاق علي حمدالسيدة 

اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، البرلمان  مالين بيورك،السيدة 

 األوروبي

 السيدة ربيعة حمدان، عضو في البرلمان، وزيرة سابقة لشؤون المرأة، فلسطين

 

 يشارك في الرئاسة

سين، نية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنالسيدة إيراتكس غارسيا بيريز، رئيسة اللجنة المع

 البرلمان األوروبي

 

 

 

 

 السيدة حفيظة بن شهيدة، عضو في البرلمان، الجزائر

 

 

 استراحة لتناول القهوة
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09:55 – 01:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01:55 – 55:55 

 

 

 

 

 
 

 
 

51:05 -51:55 

 

 

 

 

51:55 – 00:55 

 

إلنشاء لجنة البرلمان األوروبي المعنية بحقوق المرأة والمساواة  05االحتفال بالذكرى الـ

 بين الجنسين 

 

: الشبكات والتواصل عبر اإلنترن : رعاية تحالفات مع المرأة المشترعة IIIالدورة 

 ووسائط اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني 

 

 A3E-2ألتييرو سبينيلي قاعة: 

 المتحدثون:

 أولريك لوناتشيك، نائبة رئيس البرلمان األوروبي

 د. رلى الفرا، عضو في البرلمان، األردن

 جنة الفرعية المعنية باألمن والدفاع، البرلمان األوروبيالسيدة أنا غومس، عضو في الل

 ، عضو في البرلمان العربي، تونسالغربي ممغلي السيدة فاطمة

 

 يشارك في الرئاسة

السيدة إيراتكس غارسيا بيريز، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، 

 البرلمان األوروبي

 

 في البرلمان، البحرين عضو، السيدة إبتسام هجرس

 

يد مارتن بالنيابة عن الس نائبة رئيس البرلمان األوروبيحفل كوكتيل تقدمة السيدة أولريك 

 )بالدعوة فقط(شولتز، رئيس البرلمان األوروبي 
 

 في مبنى بول هنري سباك 05قاعة الطعام الرئاسية، الدور المكان: 

 

 

 4192تشرين الثاني/نوفمبر  6الخميس، 

 

 

 التسجيل في البرلمان األوروبي

 

 المدخل الرئيسي لمبنى ألتييرون سبينيلي، ساحة لكسمبرغ

 

 

 المشاركة في عمل الوفد/اللجنة، البرلمان األوروبي

00:55 – 02:05 

 

 

 

02:05 – 06:55 

06:55 – 09:05 

 داء مع أعضاء البرلمان األوروبي، باستضافة المفوضية األوروبية وهيئة األمم المتحدة 

 )بالدعوة فقط(للمرأة 
 

 (5المستوى  Gمبنى ألتييرو سبينيلي، القسم مطعم أعضاء البرلمان األوروبي )المكان: 

 

 التقّدم بالقضايا ذات األولوية )اجتماع داخلي(

 

 زيارة البرلمان األوروبي
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 )سيداو( . التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة3المرفق رقم 

 4179المادة 9678المادة  9577المادة  176المادة  475المادة  

تُطبق أحكام هذه  الجزائر

بشرط عدم المادة 

 معتعارضها 

أحكام قانون 

األسرة 

 الجزائري.

تُطبق أحكام هذه  2الفقرة  5الفقرة 

المادة على أال 

تتضارب مع 

أحكام قانون 

األسرة 

 الجزائري.

 0الفقرة 

تُطبق أحكام هذه  البحرين

المادة ضمن 

حدود أحكام 

الشريعة 

 اإلسالمية.

تُطبق أحكام هذه  2الفقرة  5الفقرة 

المادة على أال 

تكون متضاربة 

مع أحكام 

الشريعة 

 اإلسالمية.

 0الفقرة 

 جمهورية إن مصر

 العربية مصر

 اسـتعداد علـى

 جـاء مـا لتنفيـذ

 هـذه فقـرات في

ط بـشر المـادة  

 ذلك يتعارض أال

 الشريعة مع

 .اإلسالمية

تُطبق أحكام هذه   5الفقرة 

المادة على أال 

تكون متضاربة 

مع أحكام 

الشريعة 

 اإلسالمية.

 5و 0الفقرة 

 التحفظ خلي ال  5و 0الفقرة  الفقرة )و( و )ز( العراق

 المـادة هذه على

 الـشريعة بأحكـام

 .ا اإلسـالمية

 0الفقرة 

د( )(، )ج0الفقرة  2الفقرة  5الفقرة   األردن

 و)ز(

 

 0الفقرة  )و( 06  5الفقرة   الكويت

)ا(، )ج(  0الفقرة  2الفقرة  5الفقرة  الفقر )ا( قطر

 و )و(

 0الفقرة 

( )ج( )د( 0) 06  5الفقرة   لبنان

 )و( و)ز(

 5و 0الفقرة 

تحفظات عامة  ليبيا

من حيث التمسك 

 بقانون الشريعة

  )ج( و )د( 06  

تحفظات عامة  المغرب

من حيث التمسك 

 بقانون الشريعة

تحفظات عامة  2الفقرة  5الفقرة 

من حيث التمسك 

 بقانون الشريعة

 0الفقرة 

الفقرة )ا(، )ج(  2الفقرة  5الفقرة   80عمان

 و)و(

 0الفقرة 

      81تونس

العربية  المملكة

 82السعودية

 0الفقرة    5الفقرة  

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 0الفقرة    5الفقرة    الفقرة )و(

 0الفقرة      اليمن
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 "لألمام للنساء: تغطية وسائط اإلعالم لمؤتمر "قفزة 4المرفق رقم 

 

 لألمام للنساءتغطية وسائط اإلعالم لمؤتمر قفزة 

 والخطابات اإللكترونيةالمقاالت والمدّونات   .9

 لبرلمان األوروبي:صادر عن ابيان صحفي  :52/00/5502

 مؤتمر: تمكين المرأة في جانبي البحر المتوسط

(http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-

room/content/20141103STO77102/html/Conference-empowering-women-on-both-sides-of-

the-Mediterranean) 

 لهيئة األمم المتحدة للمرأةمقالة  :0/00/5502

 ‘لالمام للنساءقفزة ‘اجتماع البرلمانيين العرب واألوروبيين في مؤتمر 

(http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/11/spring-forward-for-women-

conference#sthash.6VECJUNu.dpuf) 

 االفتتاحي الذي ألقا  السيد مارتن شولتز، رئيس البرلمان األوروبي فيديو للخطابشريط  :0/00/5502

أمام اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين ‘ قفزة للنساء لالمام‘الخطاب االفتتاحي للسيد مارتن شولتز في مؤتمر 

 الجنسين

(https://www.youtube.com/watch?v=vGGtUYyBmj0) 

 الخطاب االفتتاحي للسيد مارتن شولتز، رئيس البرلمان األوروبينص  :0/00/5502

الخطاب االفتتاحي للسيد مارتن شولتز في مؤتمر "قفزة للنساء لألمام" أمام اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين 

 الجنسين

(http://www.europarl.europa.eu/the-

president/en/press/press_release_speeches/speeches/speeches-2014-november/html/opening-

speech-at-the--spring-forward-for-women--conference-by-martin-schulz--president-of-the-

european-parliament;jsessionid=202F9C7992999E1D88692C2A4CBB4D01) 

 رلمان األوروبيالب التنمية فيالخطاب الذي ألقته السيدة ليندا ماكآفن، رئيسة لجنة  فيديوشريط  :0/00/5502

 حقوق المرأةب المعنيةلجنة البرلمان األوروبي  أمام: شهادة السيدة ليندا ماكآفن لالمام للنساءقفزة 

(https://www.youtube.com/watch?v=7F5Sqt85DQ4) 

يوهانس هان، مفّوض االتحاد األوروبي لسياسة الجوار األوروبية وتوسيع  بقلممدّونة إلكترونية  :0/00/5502

 المفاوضات

 ‘قفزة للنساء لألمام‘العرب واألوروبيين في مؤتمر  اجتماع البرلمانيين

(http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn/blog/arab-and-european-parliamentarians-

meet-spring-forward-women-conference_en) 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141103STO77102/html/Conference-empowering-women-on-both-sides-of-the-Mediterranean
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141103STO77102/html/Conference-empowering-women-on-both-sides-of-the-Mediterranean
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141103STO77102/html/Conference-empowering-women-on-both-sides-of-the-Mediterranean
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/11/spring-forward-for-women-conference#sthash.6VECJUNu.dpuf
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/11/spring-forward-for-women-conference#sthash.6VECJUNu.dpuf
https://www.youtube.com/watch?v=vGGtUYyBmj0
https://www.youtube.com/watch?v=7F5Sqt85DQ4
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn/blog/arab-and-european-parliamentarians-meet-spring-forward-women-conference_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn/blog/arab-and-european-parliamentarians-meet-spring-forward-women-conference_en
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 مادي شمرا، عضو في اللجنة األوروبية االقتصادية واالجتماعية بقلممدّونة إلكترونية  :0/00/5502

 قفزة للنساء لألمام للجنة البرلمان األوروبي المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

(http://www.madisharma.org/eesc/spring-forward-for-women-femm-european-parliament/) 

 صادرة عنه info.eu-enpiعن مركز معلومات الجوار األوروبي  مقالة :0/00/5502

 المرأة في كال جانبّي البحر المتوسط: مؤتمر يجمع البرلمانيين العرب واألوروبيين تمكين

(http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=1&id=39020&lang_id=450) 

 ميكايال سويدروفا، عضو في البرلمان األوروبي بقلمة مدّونة إلكتروني: 0/00/5502

 مؤتمر قفزة للنساء لألمام

-for-forward-spring-parlament/femm/2014/11/konference-http://www/sojdrova.cz/evropsky(

)zeny-na-pohled-svezi-prinesla-women 

 في مجلة البرلمان بقلم جولي ليفي أبغنولي مقالة :6/00/5502

 لتحقيق المساواة بين الجنسين‘ ما يزال الطريق طويل‘

(https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/long-way-go-achieving-gender-

equality) 

 (info.eu-enpi تكرار للمقالة عن) parl.org -agoraعن بوابة التنمية البرلمانيةمقالة : 6/00/5502

 تمكين المرأة في كال جانبّي البحر المتوسط: مؤتمر يجمع البرلمانيين العرب واألوروبيين

(http://www.agora-parl.org/news/empowering-women-both-sides-mediterranean-conference-

brings-together-arab-and-european) 

 صادرة عن مؤسسة الحريري بشأن التنمية البشرية المستدامةمقالة : 01/00/5502

 قفزة للنساء لألمام

(http://www.hariri-foundation.org/news.php?nid=286) 

 

 (TweetReachتغريدات ) ير المذكورة في تقرير تويتريتش  .4

phumzileunwomenPhumzile Mlambo@   0 تشرين الثاني/نوفمبر 

ن لم يتوصل أي بلد إلى تحقيق المساواة بي‘برلمان االتحاد األوروبي بعبارة ايما واتسون تستشهد # ايما واتسون رئيسة 

 ‘الجنسين

@EP_GenderEqualFEMM Committee Press    0 تشرين الثاني/نوفمبر 

اواة بين س@في مؤتمر البرلمان األوروبي وهيئة األمم المتحدة للمرأة بشأن الم‘ لألمام للنساءقفزة ‘@يفتتح مارتن شولتز 

 الجنسين 

European Parliament@Europarl_EN   0 تشرين الثاني/نوفمبر 

http://www.madisharma.org/eesc/spring-forward-for-women-femm-european-parliament/
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=1&id=39020&lang_id=450
http://www/sojdrova.cz/evropsky-parlament/femm/2014/11/konference-spring-forward-for-women-prinesla-svezi-pohled-na-zeny
http://www/sojdrova.cz/evropsky-parlament/femm/2014/11/konference-spring-forward-for-women-prinesla-svezi-pohled-na-zeny
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/long-way-go-achieving-gender-equality
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/long-way-go-achieving-gender-equality
http://www.agora-parl.org/news/empowering-women-both-sides-mediterranean-conference-brings-together-arab-and-european
http://www.agora-parl.org/news/empowering-women-both-sides-mediterranean-conference-brings-together-arab-and-european
http://www.hariri-foundation.org/news.php?nid=286


تقرير المؤتمر -لألمام"  لنساءا قفزة"   -     34  
 

إنضموا إلى مؤتمر البرلمان األوروبي بشأن المساواة بين الجنسين وهيئة األمم المتحدة للمرأة بشأن مشاركة المرأة في ميدان 

-http://www/europarl.europa.eu/epالسياسة والتشريع. بث مباشر اآلن على موقع 

live/en/committees/video?event=20141105-0900-COMMITTEE-FEMM... 

@HeidiHautalaHeidi Hautala   0 تشرين الثاني/نوفمبر 

 يت اليوم بشرف لقاء السيدة فومزيل مالمبو نغوكا رئيسة هيئة األمم المتحدة للمرأة خالل مؤتمر مع النساء العربيات.حظ

@lauballarinLaura Ballarin   0 تشرين الثاني/نوفمبر 

 ..... "قفزة للنساء لألمام" # الجنسانية

@UlrikeLunacekUlrike Lunacek   0 تشرين الثاني/نوفمبر 

 اليوم في مؤتمر "قفزة للنساء لألمام": نحتاج لشبكات نسائية ممكنة

@UlrikeLunacekUlrike Lunacek   0 تشرين الثاني/نوفمبر 

 استقاللية اقتصادية للمرأة! يجب أن تتمكن المرأة من التوحيد بين احتياجات األسرة والحياة المهنية

@MalinBjork_EUMalin Björk   0  الثاني/نوفمبرتشرين 

@GabrielMariyaMariya Gabriel   6 تشرين الثاني/نوفمبر 

 ال ديمقراطية في غياب السالم، األمن، سيادة القانون والمساواة بين المرأة والرجل # وفد ليبيا # المغرب

@GabrielMariyaMariya Gabriel   6 تشرين الثاني/نوفمبر 

 جب أيضا  أن يكون هناك نساء في أعلى القوائم االنتخابيةوفد المغرب، االنتقاالت الديمقراطية: ي

@FrederickMEAGDRFrederick M   6 تشرين الثاني/نوفمبر 

إلنشاء اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين  05والذكرى الـ‘ قفزة للنساء لألمام‘ألبوم صور 

  EP_GenderEqual@الجنسين

 مقاالت من وسائط اإلعالم العربية .3

 في المؤتمر البرلماني في بروكسل: تترأس عضو البرلمان ها راس دورات "قفزة للنساء لألمام": 5/00/5502

(www.bna.bh/portal/news/639497) 

 سلالبرلمان الجزائري  دا  في مؤتمر للنساء البرلمانيات في بروك: يشارك 2/00/5502

(http://onaeg.com/?p=2007764) 

 يشارك "االتحادي الوطني" في مؤتمر أوروبي: 0/00/5502

(http:www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-11-05-1.2237133) 

 في بروكسل يشارك المجلس الوطني االتحادي في مؤتمر دولي: 0/00/5502

(http://www.alittihad.ae/details.php?id=97806y=2014) 

 البرلمانيات العرب واألوروبيات يلتقون في مؤتمر "قفزة للنساء لالمام": 6/00/5502

http://www/europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20141105-0900-COMMITTEE-FEMM
http://www/europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20141105-0900-COMMITTEE-FEMM
http://www/europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20141105-0900-COMMITTEE-FEMM
http://www.bna.bh/portal/news/639497
http://onaeg.com/?p=2007764
http://www.alittihad.ae/details.php?id=97806y=2014
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(http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=203169) 

 المحامية د. آمال بعيو في مؤتمر دولي بشأن المرأة في بروكسل: تشارك 6/00/5502

(https://www.facebook.com/hor.libyaa/posts/1488195708128878) 

 اختيار البحرين عضوا  لتأسيس الشبكة البرلمانية العربية األوروبية: 1/00/5502

(http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=EcwzGUGLjSqbXWY0Dd8333

38spA933339933339) 

 تشارك النويشي في مؤتمر "قفزة للنساء لألمام" في بروكسل: 1/00/5502

(http://www.vetogate.com/1318449) 

 رك عضو امرأة من المجلس الوطني في مؤتمر "قفزة للنساء لألمام" في بروكسل: تشا05/00/5502

(http://www.gccpw.net/ar/Pages/default.aspx) 

 وكسليشارك المجلس الشعبي الوطني في مؤتمر رفيع المستوى للنساء البرلمانيات في بر: 00/5502

(http://www.aps.dz/ar/breves-aglerie/الشعبي الوطني يشارك ببروكسل في المؤتمر الرفيع المستوى  لمجلسا

 )0960للنساء البرلمانيات

 في الثورةالنويشي في االتحاد األوروبي تتحدث عن المرأة المصرية ودورها : 1/00/5502

(http://www.ismailiaonline.com/pages.php?option=browse&id=238603) 

 

  

http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=203169
https://www.facebook.com/hor.libyaa/posts/1488195708128878
http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=EcwzGUGLjSqbXWY0Dd833338spA933339933339
http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=EcwzGUGLjSqbXWY0Dd833338spA933339933339
http://www.vetogate.com/1318449
http://www.gccpw.net/ar/Pages/default.aspx
http://www.aps.dz/ar/breves-aglerie/المجلس
http://www.aps.dz/ar/breves-aglerie/المجلس
http://www.ismailiaonline.com/pages.php?option=browse&id=238603
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 مراجع مختارة

دراسة العملية األولى النتخاب  المرأة في البرلمان والسياسة في اإلمارات العربية المتحدة:( 5551م. الدباغ و ل. نصيبح )

 .كلية دبي لإلدارة الحكومية ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي، المجلس الوطني االتحادي

 .المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية، ما بعد األرقام المرأة في البرلمان:(. 5550ج. بالنغتون و أ. كرم )

 ، الكتاب األبيض للمؤسسة الدولية للنظم االنتخابية.القالب: فهم العنف الجنساني واالنتخابي كسر(، 5500ج، بردل )

في الهيئات التشريعية: عندما يشّرع عضو مجلس النواب يصبح  لمرأةل الموضوعي تمثيلال (. دراسة5551ك.سليس، )

 050-000(، 5)22السياق ومصالح المرأة ذات أهمية. التمثيل، 

(، 0)9،سياسة أوروبية مقارنة( التمثيل الموضوعي للمرأة )وتحسينه(: ما هو وماذا يجدر به أن يكون؟ 5551ك.سليس )

10-000. 

(، 0)60الشؤون البرلمانية، اتجاهات جديدة. المرأة الوصفي والموضوعي:  مقدمة: تمثيل(. 5551س.  تشايلس ) و ك.سليس

201-250 .doi:10.1093/pa/gsn006 

 011-091(، 0)00، الشؤون البرلمانية(.  المرأة في البرلمان األوروبي.  5555فريدمن )ج، 

 .51-01(، 0)56السياسة، (.  الجنسانية والسياسة: حديث. 5556س. تشايلدس و ل. م. بروك )

-950(، 0)06دراسات سياسية، (. نظرية الكتلة الحرجة والتمثيل السياسي للمرأة.  5551س. تشايلدس و ل. م. بروك )

906. 

-509(، 5)60الشؤون البرلمانية، .  تأثير تمثيل المرأة المتزايد في البرلمان: قضية رواندا.  (5551كالتر دفلين و ر. إلجي )

502. 

ميغان دوهرتي، مشاركة المرأة في الحياة العامة، ميدان السياسة وصنع القرار؛ المرأة الليبية في االنتخابات الوطنية لسنة 

 5502تم الدخول إلى الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر  ليبيا، –المعهد الديمقراطي الوطني  ،5505

https://www.ndi.org/files/Doherty_Libyan-Women-in-the-2012-National-Elections_October-

2012.pdf 

 ال وجود لطرق مختصرة للوصول إلى السلطة؛ المرأة األفريقية في ميدان السياسة وصنع القرار. (.5555أ. غوتس )م. 

بناء الديمقراطية في مصر: المشاركة السياسية للمرأة، حياة الحزب السياسي (. 5550و ر. ه. عمر ) م. هال عبد الج. س.
 واالنتخابات الديمقراطية.

بلدا  وإقليما  مع وصف مفّصل  10بلدان وأقاليم: لمحات موجزة عن (، 5502المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية )
 عة المستخدمة والجزاءات ذات الصلة.شترالم ألنواع الحصص

ومؤثر على السياسات.  صوت المرأة، الوكالة (.  المرأة كعنصر تغيير: صوت مسموع في المجتمع 5500مركهام، )س 

 .0، رقم 5500والمشاركة، سلسلة بحوث 

(.  تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية الوطنية: البلدان المتطّورة والنامية.  دراسات تشريعية فصلية، 0111، ماتالند )ر، إ

50(0 ،)051-050 

 الرندون، مطبوعات كالحضور، أكسفورد( سياسة 0110) أ، فليبس

 

https://www.ndi.org/files/Doherty_Libyan-Women-in-the-2012-National-Elections_October-2012.pdf
https://www.ndi.org/files/Doherty_Libyan-Women-in-the-2012-National-Elections_October-2012.pdf
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البرلمان األوروبي، وضع المرأة في دول الخليج، (، 5502د. ماي صيقلي، رحيل رودساز و د. كورين فان إغتن )

المديرية العامة للسياسات الداخلية، متوفر على موقع: 

http://www.europarl.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509985/IPOL_STU%282014%2950998

5_EN.pdf 

(. االتحاد األوروبي والسلطة الدستورية في مصر: تحديات السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي واألمن 5500ب. سيبرغ )

ة استعراض للشؤون الخارجيللمكان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. مع تركيز خاص على التغيير السياسي 

 .251-200(، 0)0األوروبية، 

. 5500الربيع العربي من أجل المرأة؟ الجنسانية، التمثيل وسياسة الشرق األوسط في عام  (. 5500ل. سيوبرغ و و.ج. )

 مسودة للعرض في ندوة العالقات الدولية في وسكونسن.

 ؟  مؤسسة جان جورس5502، البرلمان األوروبي مشترك في غيالن توتان

المسار السريع للتمثيل التشريعي األنثوي المتزايد. (. التأثير العالمي للحصص: على 5551ماري علي تريب و أ. كانغ )

 .060-001(، 001)20دراسات سياسية مقارنة، 

تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى: دليل ‘(، 5505برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمعهد الديمقراطي الوطني )
 على موقع:  متوفر‘للمرأةتعزيز المشاركة السياسية ل

https://www.ndi.org/files/Empowering-Women-PolitParties-ENG_0.pdf 

 

متوفر على موقع: أحكام مقارنة،  –المساواة بين الجنسين والدساتير (. 5505هيئة األمم المتحدة للمرأة )

http://www.unwomen.org/publications/gender-equality-and-constitutions-comparative-

provisions/ 

على موقع:  متوفرللجنسانية، العالمية  تقرير بشأن الفجوة(، 5502المنتدى االقتصادي العالمي )

http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509985/IPOL_STU%282014%29509985_EN.pdf
http://www.europarl.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509985/IPOL_STU%282014%29509985_EN.pdf
http://www.unwomen.org/publications/gender-equality-and-constitutions-comparative-provisions/
http://www.unwomen.org/publications/gender-equality-and-constitutions-comparative-provisions/
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf
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 لمرأةا ومصالح السياق يصبح النواب مجلس عضو يشّرع عندما: التشريعية الهيئات في لمرأةالموضوعي ل مثيلالت دراسة (.4110) سليس،ك. 1 

 444-444 ،(4)11 التمثيل، .أهمية ذات

 كالرندون، مطبوعات الحضور، أكسفورد سياسة( 4555) أ، فليبس 2 

 .444-55 ،(4)7مقارنة، أوروبية سياسة يكون؟ أن به يجدر وماذا هو ما (:وتحسينه) للمرأة الموضوعي التمثيل (4115) سليس.ك 3 

 سلسلة، والمشاركة الوكالة المرأة، صوت  .السياسات علىمؤثر و المجتمع في مسموع صوت: تغيير كعنصر المرأة  (.4144)، مركهام س 4 

 .5 رقم ،4144 بحوث

 .‘لالمام قفزة النساء‘ مؤتمر في للمشاركة بروكسل إلى سينتقل الذي النسائي البرلماني الوفد في الممثلة العربية الدول إلى فقط التقرير هذا يشير 5 

 .واليمن المتحدة العربية اإلمارات فلسطين،، المغرب، ليبيا األردن، العراق،، مصر، البحرين، الجزائر الدولهذه  وتشمل

 6 rights-s-women-action-landmark-http://www.hrw.org/news/2014/04/30/tunisia 

 (.4144) 4444   (4144) 4417(، 4141) 4571(، 4115) 4005(، 4115) 4000(، 4110) 4140قرارات مجلس األمن  7 
8 -and-norms-participation/global-political-and-do/leadership-we-http://www.unwomen.org/en/what

standards 

 9 -and-norms-participatiion/global-political-and-do/leadership-we-http://www.unwomen.org/en/what
standards 

 10 balance.html-derresults/en/gen-http://www.europarl.europa.eu/elections2014 

 040-475 ،(4)55الشؤون البرلمانية،   .المرأة في البرلمان األوروبي  (.4114ج، فريدمن ) 11 

 :تشيرهذه التسمية إلى منطقة الدول العربية وفقاً لقاعدة بيانات االتحاد البرلماني الدولي اإلقليمية للمرأة في البرلمانات 12 
http:/www.ipu.org/wmn-e/world.html    

 44عضواً من جامعة الدول العربية من أصل  47يغطي مكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة اإلقليمي للدول العربية 

 13 e/arc/world010914.htm-http://www.ipu.org/wmn 

 غير بطريقة جزئياً ( 57) منتخبون المجلس أعضاء .نساء 41 بينهم ومن عضواً  411 من األمة مجلس يتألف  .مجلسين ذو الجزائر انبرلم 14 

 .جزئياً  (10) ومعّينون مباشرة

بلدًا وإقليماً مع وصف مفّصل ألنواع الحصص  51بلدان وأقاليم: لمحات موجزة عن (، 4141المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية ) 15 
 gender-electoral-of-http://www.idea.int/publications/atlas- متوفّر على موقع: المشترعة المستخدمة والجزاءات ذات الصلة؛ 

quotas/upload/Atlas-on-Electoral-Gender-Quotas_7.pdf  و http:/www.ipu.org/parline-e/reports/2003_E.htm 

 16 ;  states/f9ny-gcc-in-status-political-s-http://www.carnegieendowment.org/2008/08/20/women
http:/www.electionguide.org/elections/id/2483/  وhttp:/www.ipu.org/parline-e/reports/2372_A.htm 

اعضاء إضافيين من  4141عّين المجلس األعلى للقوات المسلحة  .4144نساء فقط في البرلمان المصري الجديد في انتخابات  0تم انتخاب  17 

 .41بينهم امرأتين ما جعل إجمالي عدد النساء 

 :، على موقع4141نوفمبر /األعداد وفقاً للمعلومات المتوفرة بدءاً من تشرين الثاني 18 

http:/www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?CountryCode=EG 

 e/reports/2163_E.htm-http:/www.ipu.org/parlineمن  4141نوفمبر /معلومات مستخرجة في تشرين الثاني 19 

المنصب. انتخبت امرأتان مباشرة في انتخابات تموز/يوليو يحق في الكويت ألعضاء مجلس الوزراء أن يكونو اعضاء في مجلس النواب بحكم  20 

عضواً امرأتين.  كون أعضاء مجلس الوزراء )بما فيه نائب واحد( اعضاء في البرلمان بحكم  47.  يشمل مجلس الوزراء المؤلف من 4144

.  وهكذا 4141حزيران/يونيو  47ية التي جرت في عضواً.  لم يتم انتخاب أي امرأة في االنتخابات الفرع 75المنصب، هناك أربع نساء من أصل 

 عضواً.  للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة موقع 75ضم المجلس النيابي امرأة واحدة فقط )عضو مجلس الوزراء( من أصل 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2185_A.htm 

تشرين الثاني/نوفمبر أن االنتخابات  7مركز المجلس التشريعي الوطني في طبرق عند وضع هذا التقرير.  أعلنت المحكمة العليا الليبية في  كان 21 

، ومجلس النواب قالنيابية التي جرت في فصل الصيف هي غير شرعية.  فأعادت السلطة العسكرية في ليبيا المجلس الوطني العام إلى وضعه الساب
 وحكومة عبد هللا الثني هما المؤسستان الليبيتان الوحيدتان المعترف بهما دولياً حتى تاريخه.

بلدًا وإقليماً مع وصف مفّصل ألنواع الحصص  51بلدان وأقاليم: لمحات موجزة عن (، 4141المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية ) 22 
-http://wwwidea.int/publications/atlas-of-electoral-genderمتوفّر على موقع :المشترعة المستخدمة والجزاءات ذات الصلة؛ 

quotas/upload/Atlas-on-Electoral-Gender-Quotas_7.pdf 

 23 e/reports/2185_A.htm-ipu.org/parlinehttp://www. 
 24 e/reports/2221_E.htm-http://www.ipu.org/parline 
يعّين السلطان أعضاء مجلس الدولة ويتم انتخاب أعضاء المجلس االستشاري.  تجدون المزيد من المعلومات على موقع  25 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2378_E.htm  :كما أن المعلومات متوفرة على موقع

http://www.carnegieendowment.org/2008/08/20/women-s-political-status-in-gcc-states/f9ny 
 26  http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_en.pdf  و

http://www.idea.int/gender/quotas_special_areas.cfm?country=183 
 27 qatar/-in-member-cabinet-female-appoints-emir-http://www.dohanews.co/new 
.  للمزيد من المعلومات، 4145تضمن المرسوم الذي أصدره الملك أيضاً منح المرأة حق االقتراع والترشح في االنتخابات البلدية في عام  28 

 http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2013-e.pdfالرجاء زيارة موقع: 
 29 -parl.org/states/default/files/arab_digest-http://www.agora

_womens_political_empowerment_promoted_and_sustained_in _arab_states-_september_2004_-
_english.pdf 
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