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 عنوان الدراسة:

 مكينالعربية بين أزمة المشاركة السياسية وحتمية الت   مرأةال

 

بن رحو سهام د.من إعداد:  
 تلمسانأبي بكر بلقايد  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بمحاضرة أستاذة 

 
 

 مقد مــــــــــــــة
يف ظّل املتغريات السريعة اليت يشهدها الواقع السياسي املعاصر داخليا وخارجيا منذ عقد التسعينات من القرن 

سياسي النظم السياسية املتخّلفة، حيث برزت قضايا جديدة كقضية التمثيل ال إزدادت أزمة املشاركة السياسية يف ،العشرين
إذا كانت النساء حتتاج  ومن مثة، واملهّمشة وايت يعتربن من الفئات اهلشةللقوى السياسية اجلديدة يف اجملتمع كالنساء اللّ 

 راطية حباجة إىل املرأة أيضا.إىل الدميقراطية فإن الدميق
 جماالهتا يف فجوات وجود حال ويف اإلنسان. حقوق من حقّ  هو تنموي حتدّ  كل بأن االعرتاف من والبدّ 

 اليت األوىل اخلطوة هي انتهاكها. وهذه مت أنه أو تتحقق ال اإلنسان حقوق من العديد أو إنسانيا   حقا   بأن يعين فهذا
 تساعد أن شأهنا من واليت ذات الصلة، اإلنسان حقوق معاهدات إىل مبرجع اإلنسان حقوق معايري بتحديد ستسمح

 الدولية املعايري أساس على تتم اليت البشرية التنمية مسار عليه يعتمد اصطالحي إطار وهو التحليل. وتأطري توجيه على
 .اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز موجها إعماهلا يكون واليت اإلنسان، حلقوق

لعامة يف الذي اختذته اجلمعية ايف القرار العمليات الدميقراطية  ضمندور املرأة وقد أّكدت األمم املتحدة على 
الة للمرأة على قدم املساواة مع "أن املشاركة الفعّ  د، الذي أكّ (1)بشأن املرأة واملشاركة يف احلياة السياسية 2011سنة 

 .(2)" دميقراطيةمة والسالم والر على مجيع املستويات أمر أساسي لتحقيق املساواة والتنمية املستداالرجل يف صنع القرا
تمكين المرأة يعد  شرطا أن  2005و 2004لعربية لسنيت اأقّر تقريري التنمية اإلنسانية كما سبق وأن 

 كما أظهرت تقارير التنمية البشرية املتتالية يف السنوات املاضية أن حياة السكان يف معظم البلدان يف  ،لتحقيق التنمية
 ولكن هذه الصورة اإلجيابية ال تنفي الشعور باألخطار املهددة لسبل العيشعلى مسار التنمية البشرية،  تقّدم مستمرّ 

واألمن الشخصي وسالمة البيئة والسياسة العاملية. ومن مثة فالتقّدم احلقيقي يف التنمية البشرية ال يقاس فقط بتوسيع 
 ،األمانالصحي اجلّيد، والعيش يف مستوى مقبول، والشعور بخيارات األفراد، وقدرهتم على حتصيل التعليم، ووضعهم 

ومفهوم  ،(3)إمنا هو تقصي للمخاطر من أجل حتصني اإلجنازات وتوفري الظروف املدعمة الستمرار التنمية البشرية
من منظور التنمية البشرية بإعتماد هنج أوسع يركز على عالقة الرتابط بني احلّد من املخاطر واملضي يف التقّدم  المخاطر

 يف التنمية.
حيث دعى إىل االلتزام على املستويني الوطين والعاملي،  2014وهذا ما ركز عليه تقرير التنمية البشرية لسنة 

يز احلماية االجتماعية وتأمني العمل الالئق للجميع، وجعل من االلتزام قرارا بتأمني اخلدمات االجتماعية للجميع، وتعز 
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ق البلدان ومواطنيها على املدى الطويل. وهذا ما ستنطرحه الحمنعة اجتماعيا وسياسيا حازما يضع األساس الصلب لبناء 
 يق التنمية املستدامة.إلجياد السبل الكفيلة للحّد من التمييز القائم على النوع االجتماعي من أجل حتق

إن تقدمي املرأة يف العامل العريب وعرضها كرمز للحداثة أمام اجملتمع الدويل،  جيعلنا نتساءل عن العوامل اليت قد 
بني مكاسب املرأة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي مقارنة باجملال السياسي، وما هي أسباب  العميقتفّسر التباين 

 تمثيل الربملاين؟بني الدول املختلفة خاصة يف ال الواسعةوالفروق  وإقصاء وهتميش املرأة، اة بني اجلنسني،استمرار عدم املساو 
 وهل ميكن اعتبار التمكني آلية حتمية  لتجاوز أزمة املشاركة السياسية النسوية إن صّح القول؟

 
 
 
 

 أو ال:  واقع المرأة العربية في ظل  أزمة المشاركة
 

 نسجل زلنا وما م،والعا اخلاص اجملالني يف مستمرا يزال ال االجتماعي والنوع اجلنس على القائم إن التمييز
 تزال االستحقاقات وال ،(4)والسياسية واالقتصادية واالجتماعية املدنية احلقوق يف االجتماعي النوع أساس على تفاوتا
 النوع فجوة مقياس يربزه كما 2014الرتتيب العاملي لسنة  يف األخرية نفسها لتجد املنطقة العربية يف واسعة العالقة ذات

العاملي سنة  االقتصادي الذي اعتمد ألول مرة من قبل املنتدى  Global Gender Gap indexالعاملي االجتماعي
 : واملرأة الرجل بني املساواة عدم من وحرجة أساسية جماالت أربعة لدراسة 2006

 ،أعلى مستوى أي أو األساسي التعليم إىل الوصول عن التعليمي:الناتج األداء أولها 
 اليت العمل فرص على واحلصول املشاركة ومستويات الرواتب عن الناجتة :االقتصادية والفرص املشاركة ثانيها 

 ،عالية مهارات تتطلب
 ،القرار صنع هياكل يف التمثيل عن الناتج : السياسي : التمكنيثالثها 
 . (5)النوع ونسبة املتوقع العمر متوسط عن الناتج : احلياة قيد على والبقاء: الصحة رابعها 

 والسؤال الذي يطرح هنا كيف هو واقع هذه املؤشرات يف املنطقة العربية؟
 
 المؤشر الفرعي للتحصيل العلمي -1

ّن الفجوة بني وجد التقرير السنوي أبعد االطالع على الرتتيب العاملي للدول حسب املؤشرات الفرعية األربع، 
 142على مستوى  %96لت بنسبة ءا تضاوأهنّ ، بالصحة والبقاء على قيد الحياةاجلنسني أصبحت ضئيلة فيما يتعلق 

دولة غطاها التقرير وهو أحد اجملاالت الرئيسية األربعة منذ إطالقه، ولوحظ حتقيق تقدم كبري يف التحصيل العلمي حيث 
مقدر  (6)دولة  أداء 25، حيث حققت 2013سنة   %93مقارنة ب  % 94ارق بني اجلنسني بنسبة مّت تضييق الف

لبلجيكا، أما الدول  0.9921لسلوفينيا و 0.999دولة ما بني  47أي العالمة الكاملة  بينما تراوح أداء  01ب 
 لليمن، حسب اجلدول التايل: 140لألردن و املرتبة  74فقد مت ترتيبها فيما بني املرتبة  العربية

 (7)ترتيب الدول العربية حسب المؤشر الفرعي للتحصيل العلمي
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 األداء المرتبة الدولة
 )*(0.9906 74 األردن
  0.9905 76 الكويت

 0.9869 83 اإلمارات العربية المتحدة
 0.9868 86 السعوديةالمملكة العربية 
 0.9855 90 البحرين

 0.9764 94 قطر
 0.9736 96 عمان
 0.9670 101 سوريا
 0.9523 106 لبنان
 0.9506 107 تونس
 0.9467 109 مصر

 0.9363 113 الجزائر
 0.9194 116 المغرب
 0.8313 130 موريتانيا
 0.7068 140 اليمن

 
ىل حّد بعيد، حيث إيف جمال التعليم يتضح جليا أن الدول العربية استطاعت تقليص الفجوة بني اجلنسني 

فهي بذلك حتتاج جلهود  0.7068ما عدا اليمن اليت قّدر أداؤها ب  01اقرتب أداء كّل الدول من العالمة الكاملة 
 يف كّل مستوياته االبتدائي والثانوي وصوال إىل اجلامعي. اإلناثأكرب يف جمال تعليم 

أما عن متغري حمو األمية املتضمن يف املؤشر الفرعي للتحصيل العلمي، ميكن القول هبذا الصدد أنه مّت على 
ن وقطر ددولة احتواها التقرير، وتصدرت قائمة الدول العربية كّل من الكويت واألر  60املستوى العاملي سّد الفجوة  يف 

يف كّل من البحرين واململكة العربية السعودية، وفيما يلي  0.95، بينما تقلصت الفجوة ب معّدل 0.99بأداء بلغ 
 .يف بعض الدول العربية للذكور بالنسبةمعّدالت احملققة حملو أمية املرأة اجلدول يبنّي 

 (8)معد ل محو األمية عند اإلناث بالنسبة للذكور

معد ل اإلناث  معد ل الذكور االناثمعد ل  البلد
 بالنسبة للذكور

 الترتيب العالمي

 66 0.99 96 95 الكويت
 69 0.99 98 97 األردن
 71 0.99 97 96 قطر

 92 0.95 96 92 البحرين
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المملكة العربية 
 السعودية

91 97 0.95 96 

 103 0.92 93 86 لبنان
 106 0.91 90 82 عمان
 110 0.87 91 79 سوريا
 115 0.82 88 72 تونس
 116 0.81 82 66 مصر

 119 0.79 81 64 الجزائر
 122 0.76 76 58 المغرب
 132 0.61 83 50 اليمن

 
إال أّن الوضع خيتلف عن سابقه يف جمالني مهّمني كاالقتصاد والسياسة حبيث مل يكن بنفس الدرجة من 

بالتمكين فقط من تلك اخلاصة  % 21و بين الجنسينالفجوة االقتصادية فقط من  % 60ن، فقد مّت سّد التحسّ 
 عاما لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف املشاركة االقتصادية. 81ع التقرير أن يستغرق األمر وتوقّ  السياسي.

 

 لمشاركة والفرص االقتصاديةالفرعي الخاص باالمؤشر  -2

ا وباكستان فقد تدّنت كّل من سوري االقتصاديةلمشاركة والفرص باا فيما يتعلق باملؤشر الفرعي اخلاص أمّ 
واألردن وإيران واليمن إىل املراتب األخرية، وكانت من بني الدول ذات أكرب فجوة بني اجلنسني من بني االقتصاديات اليت 

وي عامليا بعد البورندي والنرويج وماال 03مشلها االستطالع. وتقدمت الواليات املتحدة ثالث درجات لتصل للمرتبة 
. بينما بقيت الدول (9)عقب تقليل الفجوة بني األجور وزيادة عدد النساء يف مناصب برملانية ووزارية، حبسب التقرير

وفيما يلي ترتيب  0.6197بأداء مقّدر ب  101العربية يف أسفل الرتتيب حيث تصدرت قطر الدول العربية ب ترتيبها 
 يف اجلدول أدناه. الدول العربية

 . (10)لمشاركة والفرص االقتصاديةلالعربية حسب المؤشر الفرعي  ترتيب الدول

 األداء المرتبة الدولة
 0.6197 101 قطر

 0.6083 106 الكويت
 0.5152 123 اإلمارات العربية المتحدة

 0.4803 126 البحرين 
 0.4707 128 عمان

 0.4661 129 موريتانيا



 5 

 0.4634 130 تونس
 0.4609 131 مصر
 0.4321 133 لبنان

 0.4000 135 المغرب
 0.3930 136 الجزائر

 0.3893 137 المملكة العربية السعودية
 0.3596 138 اليمن
 0.3580 140 األردن
 0.2975 142 سوريا

 
 للتمكين السياسيالفرعي المؤشر  -3

حيث احتلت ايسلندا املرتبة األوىل من حيث  2014واصلت دول الشمال تصّدرها التصنيف العاملي لسنة 
ا تليها فنلندا والنرويج والسويد ونيكاراغوا مث السويد، حيث لوحظ أن كّل من اسلند المؤشر الفرعي للتمكين السياسي

 10منها  % 10دولة فقط ما يقّدر ب  37ا سّدت من الفجوة، بينم % 60وفنلندا وحدمها استطاعتا سّد ما قّدر ب
 0.1772دوليا بأداء قّدر ب 60يف املرتبة األوىل عربيا واملرتبة  الجزائردول من الشرق األوسط ومشال إفريقيا؛ فنجد 

، 0.1106بأداء قّدر ب  96يف املرتبة  اإلمارات العربية المتحدة، مث 0.1306بأداء قّدر ب  82يف املرتبة  تونسو
، تليها 0.0774بأداء مقدر ب  116يف املرتبة  البحرين، مث 0.1096بأداء قّدر ب 98يف املرتبة  المغربمّث 

بأداء مقّدر ب  119يف املرتبة  ألردن، وا0.0768بأداء مقدر ب  117يف املرتبة  المملكة العربية السعودية
، 0.0413بأداء مقّدر ب   134يف املرتبة  مصر، مث 0.0662بأداء مقّدر ب 126يف املرتبة  سوريا، مثّ 0.0731

 137يف املرتبة  الكويتدول من إفريقيا جنوب الصحراء بينما جاءت دولة  04دول من أسيا والباسيفيك و 09و
بأداٍء يساوي الصفر.  142يف املرتبة  بروناي دار السالموأخريا  141 لبنانو 140قطرو 139 عمانو 138 اليمنو

 .(11)فة معلومات مفصلة عن تبنيها الكوتا الربملانية واحلزبية على حّد سواءوقد أبدت الدول املصن
 وكما سبق اإلشارة فإن املؤشر الفرعي للتمكني السياسي حيتوي على ثالثة متغريات هي:

 .معدل حصول النساء على مقاعد في البرلمان بالنسبة للذكور-1
 .للذكورمعدل تواجد اإلناث على المستوى الوزاري بالنسبة -2
 .عاما( بالنسبة للذكور 50معدل عدد سنوات تواجد المرأة على رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء )آخر-3

 والسؤال الذي يطرح هنا ملاذا اعتمد التقرير على هذه املتغريات؟
مسة تلك و  ن المرأةتمكيبدال من  المساواة بين الجنسينأن التقرير اعتمد مفهوم  بعد قراءيت للمعطيات اتضح يل

مميزة ملؤشر الفجوة بني اجلنسني العاملي كونه يصنف الدول وفقا لقرهبا من املساواة بني اجلنسني بدال من متكني املرأة. 
واهلدف هو الرتكيز على ما إذا كانت الفجوة بني النساء والرجال يف املتغريات املختارة قد اخنفض، وليس ما إذا كانت 

 ركة اجلنسني". وبالتايل، فإن املؤشر يكافئ البلدان اليت تصل إىل نقطة األداء أين تكون فرصاملرأة هي "الفائزة" يف "مع
املرأة مساوية للرجل، ولكنه ال يكاىفء وال يعاقب احلاالت اليت تكون فيها املرأة متفوقة على الرجال يف متغريات معينة يف 
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وف تسجل تيات مقارنة باألوالد يف املدرسة الثانوية، فإهنا سبعض البلدان. مثال دولة يوجد فيها نسبة أعلى إللتحاق الف
وعلى هذا األساس مّت ترتيب  .(21) على السواء واإلناثأداءا يساوي أداء دولة أخرى يتساوى فيها التحاق الذكور 

  .2014الدول اليت مشلها التقرير لسنة 
تيب الدول حدة يف جداول منفصلة خاصة برت بالنسبة ملؤشر التمكني السياسي، إرتأيت تفصيل كّل متغري على 

 38عامليا تليها تونس يف املرتبة  28حيث احتلت اجلزائر املرتبة ل املتعّلق ب النساء يف الربملان، العربية؛ بداية باملتغري األو 
لى التوايل وفنلندا ع، بينما تصدرت كل من روندا وكوبا والسويد وجنوب افريقيا والسنغال 137وصوال إىل قطر يف املرتبة 

 رأس الرتتيب.
 :(31)النساء في البرلمان مقارنة بعدد الذكورنسبة تواجد ترتيب الدول العربية نسبة إلى متغير 

نسبة اإلناث  الدولة
% 

معدل نسبة اإلناث إلى  %نسبة الذكور
 الذكور

 الترتيب
 العالمي

 28 0.46 68 32 الجزائر
 38 0.39 72 28 تونس

 51 0.34 75 25 موريتانيا
 74 0.25 80 20 المملكة العربية السعودية
 84 0.21 83 18 اإلمارات العربية المتحدة

 86 0.20 83 17 المملكة المغربية
 107 0.14 88 12 )*(األردن

 107 0.14 88 12 سوريا
 117 0.11 90 10 البحرين
 131 0.03 97 3 لبنان

 134 0.03 97 3 الكويت
 135 0.01 99 1 عمان
 136 0.00 100 0 اليمن
 137 0.00 100 0 قطر
 - - - - مصر

 
، فنجد أن ترتيب بعض الدول 2015سبتمرب  01غري أنه وبتحيني البيانات حسب االحتاد الربملاين الدويل يف 

 نها:مالعاملي قد تغرّي بإجراء االنتخابات التشريعية فيها وأن بعض الدول العربية مل تدرج يف سابقه، جند 
 (14)نسب تواجد النساء في البرلمان في بعض الدول العربية

 الترتيب البرلمان الوطني 
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بالرغم من النتخابات، ايف املشاركة بين النسوي إىل حداثة عهد النساء ورمبا يعكس هذا التفاوت يف نسب التمثيل الربملا

نتخابات برملانية اليت أجرت أول ا مثل مصر ،النظم االنتخابية يف الوطن العريب منذ قرن ونصف يف بعض البلدان تواجد
، وكانت أوىل الدول العربية 1956مل يتجّسد إىل غاية على احلّق يف التصويت فيها ن حصول النساء أ إالّ 1866سنة 

والكويت  1998، وآخرها هي كّل من قطر يف 1952، مت لبنان سنة 1949يا سنة حلق سور اليت منحت النساء هذا ا
. وقد مارست املرأة يف كّل هذه الدول حقها يف الرتشيح والتصويت كما يوضح اجلدول 2011والسعودية سنة  2005
 التايل: 

 :(51)حق الترشح في الدول العربية-اريخ حصول المرأة على حق االنتخابت
سنة حصول المرأة  الدولة

 على حق  التصويت
سنة حصول المرأة على 

 حق الترشح في االنتخابات
سنة انتخاب أول امرأة لعضوية 

(أو تعيينها عضوا في Eالبرلمان )
  (N)البرلمان

 (E)2003 1986 1946 جيبوتي
 (E)1973 1953 1953 سوريا
 (A) 1991 1952 1952 لبنان
 (E)1957 1956 1956 مصر
 (E) 1959 1959 1959 تونس

 (N)1962 1962 1962 الجزائر
 (E)1993 1963 1963 المغرب

 - 1964 1964 ليبيا
 (E) 1964 1964 1964 السودان
 (E)1990 1967 1970-1967 اليمن
 1993 (E)-(N)1989 1974 1974 األردن
  (N) 2002  1973 1973 البحرين

تاريخ إجراء  الدولة
االنتخابات 

 البرلمانية

العدد الكلي 
لمقاعد 
 البرلمان

عدد مقاعد 
 النساء

نسبة تواجد النساء 
 في البرلمان الوطني

 العالمي

 32 % 31.3 68 217 10/2014 تونس
 36 %30.5 130 426 04/2015 السودان

 91 % 16 30 188 06/2014 ليبيا
 126 % 7.5 03 40 11/2014 البحرين
 141 % 1.5 01 65 07/2013 الكويت

 142 %1.2 01 84 10/2011 عمان
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 (E)1980 1980 1980 العراق
 (E)1994 1994 1994 عمان
 (E)1999 1998 1998 قطر

 2005-2009(E)(N) 2005 2005 الكويت
 - 2011 2011 السعودية

 
 الدول يف اجملالس املنتخبة يف اإلطالق على النساء واجدت عدم أنه يندرالسابقني  وكما يتضح من اجلدولني

 يكن مل االستثناء يكمن يف كل من الكويت والسعودية، إذ ح غري أنالتصويت والرتشّ  يالنساء حبقّ  فيها تتمتع اليت
 حقّ  السعودية يف النساء ومل متارس ،2005جوان  إىل غاية الكوييت األمة جمللس حالرتشّ  أو باالنتخاب للنساء مسموح ا
 .(16) 2015إىل غاية أوت احمللية  يف االنتخابات أو الرتشيح التصويت

ية االنتخاب والرتشح ال يعين بالضرورة زيادة كبرية يف متثيل املرأة يف املناصب التمثيلي ولكن منح املرأة  حقّ 
ون ز املنتخبة وخصوصا الربملانات، وال يعود ذلك إىل عدم قناعة الرجال وحدهم بعدم أهلية املرأة لتويل ذلك، فيتحيّ 

ات النساء، كما أكدت ذلك يف حالة للمرشحني الذكور، ولكن أيضا لعدم منح الناخبات النساء أصواهتن للمرشح
 . ولتلك األسباب وأخرى ظّل تواجد املرأة يف الدول العربية جّد حمدود(17)املغرب كّل من عائشة عفيفي ورجا مسيفر

إىل غاية تبين نظام احلصص النيابية أو الكوتا لصاحل املرأة وذلك بتخصيص إما نسبة حمددة من قوائم  ويعرف أزمة مشاركة
لدول وعندما تؤدي االنتخابات إىل تواجد ضئيل للمرأة يف ا املرشحني للنساء، أو عددا حمددا هلا من املقاعد يف الربملان.

يتم  اإىل تعويض ذلك بزيادة عددهن يف اجملالس األعلى الذي إمّ  العربية ذات نظام اجمللسني، فإن النظم احلاكمة تلجأ
يعنّي رئيس الدولة نسبة من أعضائه تصل إىل الثلث كما هو احلال يف  تكوينه متاما بالتعيني كما هو احلال يف األردن، أو

 مصر واجلزائر مثال. 
 يف سياق تارخيي بوضعها إالا  النتائج هذه على احلكم ميكن فال تارخيية، قضية هي املرأة متكني قضية ألن ونظر ا

 هذا أساس العربية. وعلى للمرأة السياسي التمكني مسرية يف تراجع ا أم تقدم ا تعكس النتائج هذه كانت إذا ما لتحديد
 بشكل متفاوت حتّسن قد القرار صنع أجهزة داخل العربية املرأة متثيل أن املؤكد من أوردهتا، فإنه اليت والبيانات املنظور

 .العربية الدول يف
 إىل عريب بلد من أكثر يفن وصل النائبات ولكن النيايب، اجمللس رئاسة  املرأة تتولّ  أن حيدث مل أنه صحيح

 الشعب يف جملس آخرها كان مصر يف عثمان آمال من كل املنصب هذا تولت فقد اجمللس، نائب رئيس منصب
 وكذا ،1999سنة يف املنتخب التونسي النواب جملس ثان( يف نائب ( بوخشينة و شاذلية ،2000ة يف سن املنتخب

 النائب وهى بيطاط  زهرة  . وكذلك2002 يف سنة املنتخب املغريب النواب جملس يف ثامن(  نائب ( الكحيل فاطمة
 س س .2001يف سنة  املنتخب اجلزائري األمة جملس يف الثالث

الدول العربية جندها جتاوزت املعّدل العاملي الذي قّدر بعض مبالحظة نسب تواجد النساء يف برملانات 
؛ وذلك يف كّل من اجلزائر وتونس والسودان وموريتانيا، فهل يعترب هذا مؤشرا إجيابيا لصاحل املرأة العربية علما %22.9ب

إقليميا؟. وفيما يلي املعدالت  06أي يف املرتبة السادسة  %19اوي أن املنطقة العربية ال تزال متأخرة مبعّدل إقليمي يس
 .اإلقليمية للتمثيل النسيب للنساء يف الربملان
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 (18)المعدالت اإلقليمية للتمثيل النسبي للنساء في البرلمان

 معدل النساء في اإلقليم
الغرفة السفلى/ 

 البرلمان

معدل النساء في 
المجلس األعلى 

 /مجلس األمة

 المعد ل العام

 - - %41.1 (19)نافيةالدول االسكند
 % 27.2 % 26.3 %27.4 أمريكا

الدول األعضاء في منظمة -أوروبا
 )*(OSCE األمن والتعاون

25.8 % 24.3% 25.5% 

الدول األعضاء في منظمة  -أوروبا
 )*(األمن والتعاون 

24.4% 24.3% 24.4% 

 %23.0 %20.1 %23.4 إفريقيا شمال الصحراء
 %17.1 %8.9 %19.0 الدول العربية

 %18.4 %13.2 %19.0 آسيا
 %15.7 %36.0 %13.1 الباسيفيك

 

ويعترب التمثيل الربملاين للمرأة أكثر املؤشرات استخداما يف قياس مشاركتها السياسية، حيث إزداد متوسط املعدل 
، يف حيت ال تزال %11.7والذي مل يكن يتعّدى  1997ل يف سبتمرب، مقارنة باملعّدل املسجّ نقطة 11.2العاملي ب 

، ويظهر اجلدول  %41.1الدول االسكندينافية تتصدر الرتتيب اإلقليمي العاملي بأعلى معّدل لتمثيل املرأة مقّدر ب 
 .اين العامليملالتايل متثيل املرأة يف الربملانات يف املنطقة العربية والذي عرف بدوره تطورا ملحوظا موازيا للتمثيل النسوي الرب 

 (02)مقارنة تطور التمثيل البرلماني النسوي العربي والعالمي

 معدل التمثيل  النسوي الربملاين العريب معدل التمثيل الربملاين النسوي العاملي السنة

1997 11.7 3.7 
1998 13 3.5 
1999 13.5 3.6 
2000 13.9 3.8 
2001 14.1 4.6 
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2002 15.2 6.1 
2003 15.3 6 
2004 15.9 6.7 
2005 16.4 7 
2006 17 9.3 
2007 17.4 9.6 
2008 18.4 9.7 
2009 19 10.1 
2010 19.2 12.5 
2011 19.7 11.3 
2012 20.8 14.9 
2013 21.8 17.8 
2014 22.2 17.9 
2015 22.9 19 

 
لسياسية عدم التطابق بني املشاركة االقتصادية واال تعكس املؤشرات اإلحصائية من اجلداول السابق نستشّف أن 

للمرأة فقط، بل كذلك التباينات الواسعة وعدم املساواة املزمنة يف متثيلها يف الربملان يف دول العامل بأمجلها، كما جاء يف 
حصائيات من عشرة حسب إ 1ما يقدر ب اجلداول السابقة. غري أنه ارتفعت حصة املرأة يف رئاسة الدول واحلكومات 

امرأة رئيسة  18، حاليا يوجد 2015و 1995نقطة مئوية ما بني  4.2أي مبعّدل  %10األمم املتحدة أي ما يعادل 
امرأة منتخبة لرئاسة الدولة دون احتساب امللكات، بينما ارتفعت حصتها يف  11رئيسة وزراء و 12دولة إضافة إىل 

اليت تشغلها  ذاهتا، ارتفع عدد املناصب الوزاريةعاف. وخالل الفرتة قدار سبعة أضمنصب الرئاسة التنفيذية للشركات مب
 .(12)مرات متثيلها يف جمالس اإلدارات نقطة مئوية، بينما تضاعف ثالثة 10.9املرأة بنحو 

 
 نسويةال السياسية مشاركةالالعوامل المؤثرة في أزمة ثانيا: 

دية بدأ التعدأقّرت مكما الدميقراطي أقّرت املساواة أمام القانون   يالحظ أّن الدساتري العربية يف عصر التحّول
منحت ثانيا ور، و احلقوق الواردة بالدستيف ساواة بني النّاس وعدم التمييز مبدأ املعلى أّوال  نصتالسياسية واحلزبية، لذا 

ادة الشعب يف السلطة أن مبدأ سي ثالثا احلرّيات السياسية وحّق تكوين التنظيمات السياسية لتنظيم املواطنني، كما أّكدت
 صيانة للحقوق واحلريات.

ت ا تبنّ وبعد االستقراء املتأين هلذه الدساتري يف البنود الرئيسية اليت متّس املشاركة السياسية ميكننا مالحظة أهنّ 
إعطاء حرّية العمل و  ية أّوال،عملية املشاركة السياسية الشعبية من خالل إقرارها املساواة بني املواطنني يف الفرص السياس

، غري أن النظم (22)اجلماعي على مستوى األحزاب واملنظمات واجلمعيات ثانيا، وأخريا جعل السيادة ملكا للشعب
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حا يف الشرائح املعرّبة ، وتقّلصا واضوالالمباالةخما واضحا يف الشرائح املعرّبة عن عدم االهتمام السياسية العربية تعاين تضّ 
 هتمام خاصة الفئة النسوية.املشاركة واالعن 

نها النساء واملسببة ألزمة مشاركة عانت وال تزال م ؤثرة يف التمكني السياسى للمرأةيستوجب حتليل العوامل امل
–تفسري استمرار عدم املساواة بني اجلنسني يف متثيل املرأة. وقد طرحت أكادمييا مخس تفسريات إجتماعية  ،العربيات
لدين السائد ارئيسية وهي: مستوى التنمية والنظم السياسية واالنتخابية على مستوى الدولة؛ والثقافة السياسية و سياسية 

 على مستوى اجملتمع.
 مستوى التنمية -1

تشري نظريات النمو واحلداثة إىل الناتج احملّلى للفرد كمؤشر على مستوى النمّو يف البالد. وأثبثت الدراسات 
مع تزايد الناتج احملّلي اإلمجايل للفرد، تتحسن وضعية املرأة بوجه عاّم، مبا يف ذلك متثيلها يف مناصب صنع املقارنة أنه 

. ومع أن هذه الفرضية صحيحة عموما، ولكن ال ميكن (32)القرار كنتيجة لزيادة حتصيلها العلمي ومشاركتها االقتصادية
عربية داء املرتبط بالدخل ومنها جند البحرين وعمان وقطر واململكة الانكار وجود تفاوت بني دول متفوقة عن غريها يف األ

دوالر، أما اجلزائر واألردن ولبنان وتونس فهي  12616السعودية املصّنفة يف قائمة الدول اليت يفوق دخل الفرد السنوي 
-دوالر 4086بني ) مصنفة ضمن قائمة الدول ذات االقتصاد املتوسط اليت يرتاوح فيها الدخل السنوي للفرد ما

دوالر(، وجند كل من مصر واملغرب و سوريا واليمن يف قائمة الدول ذات الدخل الضعيف الذي يرتاوح ما  12615
، غري أهنا تعاين عجزا متفاوتا يف اإلجناز املرتبط بالفجوة بني اجلنسني (42)دوالر( سنويا 4085-دوالر 1036بني)

 :العاملي حسبما يظهر يف اجلدول التايل
الترتيب اإلقليمي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمعد ل االنجاز للفجوة بين الجنسين مقارنة 

 :(52)الفرد من اجمالي الناتج المحلي بنصيب
الفرد من  نصيب الدولة

 اجمالي الناتج المحلي
 الترتيب العالمي معد ل األداء

 113 0.6457 48.926.5 الكويت
 115 0.6436 44.204.3 ةالمتحداالمارات العربية 

 116 0.6403 97.518.6 قطر
 123 0.6272 4.316.8 تونس

 124 0.6261 24.868.4 البحرين
 126 0.6182 5.498.1 الجزائر
 128 0.6091 19.309.6 عمان
 129 0.6064 3.198.7 مصر

 130 0.6059 24.161.0 المملكة العربية السعودية
 131 0.6029 1.275.0 موريتانيا
 133 0.5988 3.103.2 المغرب
 134 0.5923 5.422.6 األردن
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 135 0.5923 10.057.9 لبنان
 139 0.5775 اليوجد معطيات سوريا
 142 0.5145 1.408.1 اليمن

 
باملقارنة بني بيانات البنك الدويل اخلاصة مبتوسط الدخل السنوي للفرد يف البحرين وعمان وقطر واململكة 

 السعودية اليت صنفتها يف قائمة الدول ذات االقتصاديات القوية وبني تصنيفها يف التقرير اخلاص بالفجوة بنيالعربية 
اجلنسني العاملي، جند تفاوتا كبريا بني إجنازها االقتصادي وأدائها يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف خمتلف اجملاالت وهذا 

ريا ىل مستوى الدخل، والسيما يف الدول ذات الدخل املتوسط، مما اليعطي تفسما يفّند احلجج والتعليالت اليت تستند إ
 وقد وجد ريتشارد آنكر  ،يف الشأن العام وحتقيق املساواةلتمكني املرأة  وافيا للتباينات الشاسعة فيما بني الدول بالنسبة

Richard Anker   أن دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل وحده ليس عامال قاطعا)dispositive(  يف تفسري
 .(62)التباينات بني الدول يف التمثيل النسوي يف مراكز صنع القرار

 مستوى النظم السياسية -2
لمرأة يف املعرتك خمتلفة لن النظم السياسية املتنوعة واملختلفة تتيح فرصا أ  Amrita Basuأمريتا باسو رىبينما ت

مباشرة  Steven Fish فيش. يربط ستيفن (72)السياسي، سواءا يف املشاركة السياسية أم يف التمثيل يف املناصب العامة
بني الوضع واملكانة االمجالية للمرأة ونوع النظام السياسي، جمادال بأن النظم األكثر دميقراطية توفر األساس ملكانة أعلى 
للمرأة مقارنة بالنظم االستبدادية. وتؤكد هذه األحباث األكادميية العلمية بأن الدميقراطيات أكثر مالئمة لتمثيل املرأة كوهنا 

دئ حرية التعبري، واملناقشة، والشفافية، واملنافسة واالنتخابات احلرة والنزيهة، واملساواة بني مبنية على مبا
.بينما متيل الدول اليت لديها عجز يف الدميقراطية إىل التمييز ضّد املرأة، بسبب حرماهنا من حق املنافسة (28)املواطنني

التباينات الشاسعة يف وضع املرأة، وهذا ما يتجلى يف  DI)(Gعلى القيادة حبيث يبنّي مؤشر تنمية النوع االجتماعي 
املؤسسات السياسية، مبا يف ذلك الرمسية وغري الرمسية، وهو سبب تدين وضع املرأة إىل دون املستوى القياسي يف املناصب 

 القيادية. 
ة نوع النظام دعم جدليرغم أن هذا الطرح حمّقق يف الدول الدميقراطية حسب قواعد البيانات املختلفة وهو ما ي

( واهلند 125السياسي، لكن ما يالحظ أيضا تراجع أداء حتقيق املساواة يف بعض الدول الدميقراطية مثل تركيا )املرتبة 
(، 68(، بينما تفّوق يف األداء لبعض الدول ذات األنظمة االستبدادية بنغلداش )املرتبة104( واليابان)املرتبة 114)املرتبة 

 . وهذا ما يدعم الطريقة اليت ربط هبا آدم برزيفوسكي(29) (30(، كوبا)املرتبة 27(، املوزمبيق )املرتبة 07بة رواند)املرت
skiAdam Brizow  بني التنمية والدميقراطية، باعتبار أن التنمية االقتصادية قد التؤدي بالضرورة إىل الدميقراطية

 .(03)ولكنها قد حتافظ على دميومتها واستدامتها
ات النوع خارجية، فإن عالقنه أنه باستثناء ما ينجم من ضغوط وهذا استنتاج مهم من الناحية النظرية، ومضمو 

لى هذا إىل الدميقراطية، وإن كان هناك من يعرتضون عّل التعددية احلزبية أو االنتقال تنحو إىل املزيد من املساواة يف ظ
والرتشح قد  على حقي التصويتصارمة. فاألخذ بالتعددية احلزبية مع حصول املرأة ح أن ال يكون قاعدة ا يرجّ زايد ممّ الت

 انتخابات  يف فاز الذي احلزب لهايشكّ  اليت احلكومة املرأة يفاألحزاب إىل التنافس لكسب صوت املرأة. ووجود يدفع 
 .(31)النساء أصوات كسب يف احلزب هذا ورائه من حافز ا يأمل يكون قد انتخابات يف للفوز يسعى الذي أو
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وقد عرفت الدساتري العربية يف السنوات األخرية طفرة نوعية لتعزيز التواجد النسوي على مستوى مؤسساهتا 
 كل مساواة مبدأ ضمان على  32و  31  املادتني يف 1996دستور  نص قدالتمثيلية، خنّص بالذكر اجلزائر حيث 

 تفتح تعوق اليت العقبات إزالة يف بدورها املؤسسات اضطالع وضمان والواجبات، احلقوق يف واملواطنات املواطنني
والثقافية، كما تنّص  واالجتماعية واالقتصادية السياسية احلياة يف الفعلية اجملتمع مشاركة دون اإلنسان، وحتول شخصية

يني راثا مشرتكا بني مجيع اجلزائر احلرّيات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن لكوهنا متثل ت على ضمان 32املادة 
 وحسب نصوص (32) واجلزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إىل جيل كي حيافظوا على سالمته، وعدم انتهاك حرمته

 كل فإن (33)الدستور من (58، 56، 53، 51، 50، 44، 41، 39الوطين وبناء على املواد  ) وامليثاق الدستور
 النصوص هذه فإن وعليه واالقتصادي السياسي امليدان يف احلرة املمارسة يف كل احلقوق وهلا املرأة أمام مفتوحة املؤسسات

املواطنني وتنفيذا اللتزاماهتا الدولية، وأّكد التعديل الدستوري لسنة  جتسيدا ملبدأ املساواة بنياملرأة ومساواهتا، و  برتقية تنادي
، (34)مكرر 31السياسية للمرأة يف نص املادة  العمل على ترقية احلقوقاجلزائرية من أجل  الدولة على إرادة ،2008

ما جعل موضوع توسيع حظوظ مشاركة املرأة  وقد أحال على القانون العضوي حتديد اآلليات اليت يتحقق هبا ذلك، هذا
مهورية أعلن عنه رئيس اجلالتشريعية اليت تضمنها مشروع اإلصالحات السياسية الذي  يف اجملالس املنتخبة جزءا من العّدة

 .2011أفريل  15خطابه املوجه لألمة يف  يف
اختذت السلطات العمومية عددا من اإلجراءات القانونية واملؤسساتية من أجل الرقي بوضعية  أما يف املغرب، فقد

مكانة  2011سنة لاملرأة داخل اجملتمع يف أفق حتقيق املساواة يف احلقوق والواجبات، تّوجت بتخصيص دستور اململكة 
متميزة ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية باعتبارها دعامة للدميقراطية، من خالل إقرار مبادئ وآليات وهيئات من شأهنا 
حتقيق مبدأ املناصفة، والدعوة إىل تكريس مبدأ متتع الرجل واملرأة، على قدم املساواة، باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية 

 ة واالجتماعية والثقافية والبيئية، وأيضا من خالل التنصيص على تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يفواالقتصادي
  .(35ة )ولوج الوظائف االنتخابي

 املواطنون كلّ أن "على و  2014جانفي  26من الدستور املصادق عليه يف  21فقد نّص الفصل  أمّا يف تونس،
 واملواطنات للمواطنني الدولة تضمن .متييز غري من القانون أمام سواء وهم والواجبات، احلقوق يف متساوون واملواطنات

 املكتسبة احلقوق حبماية الدولة تلتزم(، كما "36")الكرمي العيش أسباب هلم وهتيئ والعاّمة، الفردية واحلريات احلقوق
 مجيع ويف املسؤوليات خمتلف حتمل يف واملرأة الرجل بني الفرص تكافؤ الدولة تضمن .وتطويرها دعمها على وتعمل للمرأة

 بالقضاء الكفيلة التدابري الدولة تتخذ .املنتخبة اجملالس يف والرجل املرأة بني التناصف حتقيق إىل الدولة تسعى .اجملاالت
 نوفمرب 20 بتاريخ أجريت اليت التونسية التشريعية االنتخابات نتائج قد أشارت(. و 37") املرأة ضد العنف على

 بيكني خطة نسبة حققت اليت اجملموعة يف األخرى هي تونس دخلت إذ إىل حتّسن نوعي يف التمثيل النسوي،2014
 الربملان أعضاء ثلث حوايل ميثل مما عضوا، 217 أصل من امرأة 68 انتخاب إثر على ذلك متّ  % 31.31بنسبة 

شحت امرأة تونسية تر العريب بعد اجلزائر اليت حتتل املرتبة األوىل عربيا. من جهة أخرى  ترتيبها يف تغيري اجلديد دون التونسي
وعرّبت املرتشحة كلثوم كنو قائلة: "أنا على متام الثقة من عبوري إىل الدور الثاين،  2014وحيدة النتخابات الرئاسة يف 

د من ترّشحي، وأستطيع اجلزم، اليوم، بأّن العديفخالل محليت امليدانية، تأّكدت من أّن الكثري من األشخاص يدعمون 
ىن تونسية ترتّشح ملنصب رئيس للبالد، وأمت . وتابعت: "حظيت بشرف أن أكون أول امرأة(38)النساء سيقمن بانتخايب"

 "أن تكون هذه البداية لتشجيع النساء على تقدمي ترّشحاهتن بأعداد كبرية، خصوصا خالل االنتخابات البلدية املقبلة 
 واألمثلة عديدة ال يسع املقام هنا لتفصيلها. .(39)
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 مستوى النظم االنتخابية-3

، وأنواع القوائم (04)أما التعليل الثالث على مستوى الدولة فيعزو التباينات يف متثيل املرأة إىل النظم االنتخابية
 للمرأة عن نظم أخرى؟ االنتخابية ونظام احلصص )الكوتا(. فهل هناك نظم انتخابية حتقق متثيل أكرب

 خصوصا-مفاد االفرتاض التقليدي أن نسبة متثيل املرأة يف الربملانات تكون أعلى يف ظل نظم التمثيل النسيب 
باإلضافة ، فحتهب باألغلبية، هو افرتاض ثبت صعنها يف ظل نظم االنتخا –تلك اليت تعمل وفقا لنظام القوائم احلزبية 

 أن تمثيل النسيب ذاهتا، تبنّي نظم ال املرأة بني األنواع الرئيسية للنظم االنتخابية، فإنه يف ظلّ إىل الفروق يف معدالت متثيل 
سبة  جدا يف مسألة نسبة متثيل املرأة، حيث تزيد هذه الن عدد املقاعد اليت يتم انتخاهبا عن الدائرة الواحدة عامل مهمّ 

 واحدة .كلما زاد عدد املقاعد اليت يتم انتخاهبا عن الدائرة ال
غري أن بيبا نوريس جتادل اآلراء السابق بقوهلا أن:"النظام االنتخايب يف حّد ذاته ليس شرطا ضروريا وال كافيا 
لضمان متثيل املرأة. ومع ذلك، يعمل النظام االنتخايب كآلية لتيسري اإلسراع بتنفيذ تدابري وإجراءات داخل األحزاب مثل 

ويقرتح األكادمييون واخلرباء معادلة أكثر فعالية لتعزيز متثيل املرأة النسيب وهي اجلمع  .(41) التمييز االجيايب للمرّشحات
بني نظام اللوائح النسبية والدوائر االنتخابية املصاحبة الكربى واللوائح املغلقة ذات الرتاتبية التنازلية مع وضع املرشحات 

 كوتا( هلّن. أي  مئوية )يف أعلى اللوائح )وليس يف أسفلها أو حتديد احلصص( ونسب 
على كّل  %30نسبة مئوية )كوتا( دنيا للمرأة تبلغ  1995وكإجراء مؤقت، حيدد منهاج عمل بيكني لسنة 

مستويات صنع القرار. وبالتايل فإن احلصص املؤقتة للمرأة، واحلصص املقنّنة التشريعية والدستورية )حصص مئوية أو 
مقاعد حمجوزة للمرّشحات، و/ أو حصص حزبية داخلية وانتخابية طوعية( ستكون فّعالة يف تعزيز متثيل املرأة النسيب إىل 

 .(42)نظرية الكتلة الحاسمةهذا ما حتتويه و  حّد إحداث تأثري يف صنع القرار
وغالبا ما يتبادر للذهن أن املعوقات اليت حتول دون املشاركة السياسية للمرأة هي معوقات قانونية باألساس، 

واضحا انني ال تفرز متييزا يالحظ أن القو  العربيةوبالتايل فإن اجلميع يوصي بتطوير القوانني، إال أن املتمّعن يف أوضاع املرأة 
 وجلّيا بني اجلنسني، فللمرأة نفس احلقوق االقتصادية والسياسية اليت يتمتع هبا الرجل، لذا فإن النقص يتمثل يف تفعيل

تلك القوانني وجعلها ملموسة يف أرض الواقع نظرا إىل أن العائق األكرب يتمثل يف الذهنيات واملنظومة القيمية الذكورية 
ة وهي بالتايل ال تتقبل فكرة املساواة يف السلطة والنفوذ، وهنا يأيت دور املؤسسات وخاص حاله حال اجملتمعات العربية،

دور اإلرادة السياسية اليت هلا القدرة على تغيري األوضاع إما بانتهاج سياسة النوع االجتماعي ومأسسته يف كل القطاعات 
رأة. فالطريقة األوىل تأيت و باتباع التمييز االجيايب لفائدة املبدء بقطاع الرتبية والتعليم والصحة والتكوين املهين والتشغيل أ

لعضوي رقم اأكلها على أمد طويل أما الطريقة الثانية فهي ذات انعكاس اجيايب حيين، وهذا ما نتج عن تفعيل القانون 
 يف اجلزائر. الذي حيدد كيفيات توسيع حظوظ املرأة يف اجملالس املنتخبة 12/03

 السياسيةالثقافة -4
الثقافة السياسية بأهنا "القيم واملواقف املهيمنة جتاه دور املرأة يف اجملتمع   Pippa Norris تعّرف بيبا نوريس 

ويف احلياة السياسية، حيث تسود القيم التقليدية، من املتوقع أن ترتّدد املرأة يف اختاذ السياسة كمهنة، وسيرتّدد الناخبون 
 .(34)فّعالة للمساواة بني اجلنسني"يف اختيارها كمرشحة، ولن تبدي األحزاب استعدادها العتماد سياسات 

ومن األمور املسّلم هبا أنه ليس من السهولة قياس أو وضع معايري كّمية للثقافة السياسية، كوهنا تعتمد يف 
هي  الثقافة السياسية يف األحزابأن ، فمثال يف دراسة حالة لبنان تبنّي (44)األغلب على دراسات حالة نوعية ومعّمقة
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 قاسم إىل نتيجة وقد توصلت فاطمة سبييت  وصول املرأة إىل سّدة القيادة.املتغرّيات األساسية اليت تؤثر يفبالفعل أحد 
ائدة يف احلزب غري سفإذا كانت الثقافة السياسية ال ؛مفادها أن الثقافة السياسية تنعكس يف ذهنية ومواقف النخب احلزبية

 ،حزاب الدينية واحملافظة إىل سّد الطرق لوصول املرأة إىل مناصب قياديةمتيل النخب من الذكور وخاّصة األ مؤيدة للمرأة
حبيث جتدها تستخدم خطابات رجعية، غري ليربالية وحججا تقليدية بأن "قيادة املرأة خمالفة للشريعة" أو أن "مركز املرأة 

،  Dahlerupرود دايلروب هو بيتها" و"السياسة هي حكر على الرجال فقط"وهي نفس النتيجة اليت توصلت إليها د
د ذلك رئيس حزب سلفي )سيّن( لبناين يف مقابلة هاتفية أجرته الباحثة معه بقوله:"أن اهلل خلق النساء كأمهات حبيث أكّ 

وزوجات وبنات وشقيقات. لكن النساء اليأهبن بالسياسة وليس لديهّن خربة فيها وال يف عملية صنع القرار، وال يصلحن 
  .(54)السياسية. السياسة للرجال، واملرأة مكاهنا البيت"للقيادة 

ويل أن أعقب على هذا الرأي كونه أثارا جدال واسعا بني األصوليني والعلمانيني واملعتدلني ولكّل منهم حججه 
 ىوبراهينه يف تأييد التمكني السياسي للمرأة من عدمه. فنجد مثال حممد صبحي منصور من علماء األزهر الشريف ير 

إذ يرى أن الدولة يف اإلسالم دولة مدنية تقوم على الدميقراطية املباشرة وليس من وظيفتها إدخال الناس العكس من ذلك 
إىل اجلنة، ألن تلك مسؤولية شخصية، بل وظيفتها إقرار العدل يف الدنيا، وضمان حقوق املواطنة. وهذه احلقوق للجميع 

تتضمن إخالال بالعدل، لذلك فإن احلقوق املطلقة للفرد تتضمن حقه املطلق يف  بالتساوى، إال أن املساواة املطلقة قد
العدل و حقه املطلق يف حرية العقيدة والفكر. وإىل جانب ذلك فله حقوق نسبية يف الثروة حسب سعيه وإجتهاده وىف 

يث ال يستأثر فرد ة اجملتمع حباملشاركة السياسية وىف األمن. وىف هذه احلقوق النسبية يكمن التوازن بني الفرد ومصلح
 .وحيد بالثروة أو بالسلطة، ومها معا حق أصيل للمجتمع وليس للفرد وذلك موضوع شرحه يطول، وليس جماله هنا

فالتشريع اإلهلي يف القرآن أو يف غريه من الكتب السماوية ال ميكن أن ينحاز للرجل ضد املرأة، ألهنما معا 
وعال، ولكن الرجل الذي تسّيد العصور الوسطى واخرتع أديان أرضية ذكورية، استغلها يف فرض سيطرته  خلق اهلل جلّ 

على املرأة، أو مبعىن آخر استمرت وتأكدت هبا سيطرته علي املرأة فأصبحت من خالل تلك األديان أقل درجة من 
 .(64)والسياسية  ماعيةالرجل، ولذا حتتاج إىل اجتهاد ديين لتجلية حقوقها اإلنسانية واالجت

لذلك، فإن حجة الثقافة السياسية رمّبا تفّسر تدين نسبة متثيل املرأة يف مناصب القيادة يف املؤسسات احلزبية 
ضمن الدولة أو فيما بني الدول ذات نظام تقليدي وحمافظ. لكنها تغفل التباينات يف حصة املرأة يف القيادة يف األحزاب 

ة العاملة ضمن الدولة نفسها، واليت تتقاسم التقاليد ذاهتا. ولذلك، فإن التفسري املعتمد على الثقافواملؤسسات املختلفة 
السياسية ناقص ما مل تكّمله تفسريات يف عامل السياسة. ومن مثة جيادل أكادمييون آخرون أيضا بأن التفسريات اليت 

 .(74)فيةد إىل ذهنية اجملتمع والتقاليد الثقاترتكز على العوامل السياسية تتفوق على التفسريات اليت تستن
 الدينيالعامـــــــــــــــــل  -5

ية. حبيث إن التعليل املبين على أمهّية الدين يف اجملتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بالتفسريات املبنية على الثقافة السياس
 تنبأ فالسفة القرنني الثامن والتاسع عشر، وخباّصة فولتري ونيتشه، بأن "تأثري الدين يف احلياة العامة سيضعف يف األزمنة

ون الدين ستضعف مع سري اجملتمعات يف ركب احلداثة وابتعادها عن التقاليد، وحينئذ ستك احلديثة". وأشاروا إىل أن هيمنة
الغلبة للعلمانية. غري أن التطورات التارخيية كّذبت هذه التوقعات، ومل تثبث العلمانية أهنا مآل حمتوم أو ال رجوع عنه. 

ى النقيض  من التوقعات األوىل لنظرية العلمنة، أنه عل Daniel Corstangeويف هذا السياق، يؤّكد دانيال كورستانغ 
 .(84)يظهر أن شأن الدين يزيد، عوضا أن ينقص يف احلياة العاّمة املعاصرة
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، (49)ويؤيده يف ذلك نوريس وانغلهارت بقوهلما "الواضح أن الّدين مل خيتف من العامل، وال يبدو أنه سيختفي"
ة، ، نتكّهن بأن الدين سيواصل االضطالع بدور مهّم يف السياس-خلصوصعلى ا-وخلصا إىل أنه "يف اجملتمعات النامية

وأنه سيكون للفجوة اآلخذة يف االتساع بني اجملتمعات املقّدسة واجملتمعات العلمانية يف العامل عواقب خطرية بالنسبة إىل 
 األجندة العاملية"، وبالتايل يؤكدان أن للدين دورا أساسيا يف عامل السياسة.

دليل على ذلك هو مالحظة أنه عند صعود األحزاب اإلسالمية إثر جناحها يف االنتخابات غداة وأكرب 
يف كّل من تونس ومصر وليبيا واليمن، تعاضمت التهديدات بأن املرأة ستخسر بعض  2011االنتفاضات العربية سنة 

تقهقر شديد لتمثيل املرأة يف مراكز القيادة . وقد تالزم مع ذلك (05)احلقوق اليت نالتها بصعوبة مع هيمنة اإلسالميني
وعلى مستوى اجملالس التمثيلية كما عرّب عن ذلك عضيد دويشة بقوله "رمّبا ال يوجد ما هو أفضل لقياس التوجهات 

 .(15)الدميقراطية للجماعات السياسية من مواقفها وسياساهتا جتاه املرأة"
ل بني ة غالبا ما ختتلط مع التقاليد واألعراف مبعىن ال يتّم الفصعلى ما سبق، جند أن املبادئ الدينيباإلضافة 

املرأة. خاصة يف اجملتمعات احملافظة كاجملتمعات العربية مثال، وهو ما يعيق النهوض ب األمور اجملتمعية واملعتقدات الدينية،
ا....والثقافة هي اليت نونية إىل التطور غالبعلى حّد قول تايرا بومحدان بأن: "التاريخ االجتماعي والّديين يدفع التقاليد القا

يؤّكد أن الدين اإلسالمي ال يعادي الدميقراطية  Corstangeغري أن كورستانغ  .(52)توّجه قضايا اجلنسني غالبا"
والتعددية، وينفي القول أن اإلسالم يعيق إحالل الدميقراطية، السيما بالنظر إىل دوره يف اخلطاب العام، وأن الربوز املتزايد 

  .(53)للّدين يف احلياة العامة ال يهّدد بالضرورة الدميقراطية الليربالية
اإلسالم غري دميقراطي بطبيعته،  Samuel Huntingtonوعلى النقيض من ذلك، يعترب صاموئيل هانتنغتون  

على أن "وضع   Fishمشريا إىل الوضع اهلامشي للمرأة يف بعض الدول اإلسالمية والعربية. وباملثل يشّدد ستيفن فيش
  Robertson وغريميي روبرتسون Stepian ستيبيان. غري أن ألفرد (54)املرأة ..يربط اإلسالم بالعجز الدميقراطي"

يشككان يف هته اآلراء ويصرّان على أن العرب هم االستثناء الذي ينبغي البحث فيه وليس اإلسالم. فحسبهما اإلسالم 
 .(55)ال يشكل عائقا أمام املرأة لوجود نساء على رأس حكومات يف دول غري عربية ذات أغلبية مسلمة

 ثالثة نقاط أساسية: نستنتج مما سبق 
أن اإلسالم يف حّد ذاته ال ميثل عائقا أمام متثيل املرأة يف الربملان والدليل على ذلك نسب التمثيل النسوي الربملاين يف -

 بعض الدول العربية وغري العربية ذات األغلبية املسلمة اليت تفوق املعّدل العاملي.
نة للدين بلدان العربية إىل اإلسالم حصرا بل إىل التفسريات املتعددة واملتبايوجب عدم ارجاع متثيل املرأة املتدين يف ال-

 واملتحّيزة ضّد املرأة.
تبقى العديد من الفجوات بني اجلنسني يف جمال التمكني السياسي للمرأة غري مفّسرة، خاصة املستويات جّد املتدنية -

سياسية نظرية تفسريية جديدة. خاصة مع موجة التحوالت ال يف اجملتمعات ذات األغلبية املسلمة مما يستوجب استنباط
 .2011واالقتصادية واالجتماعية اليت تعرفها الدول العربية بعد 

خبصوص املمارسات الدينية يرفض  2008ووفقا لبيانات البارومرت العريب يف تقريره اخلاص باجلزائر سنة  
يوافقون على  %29وبني احلياة االقتصادية واالجتماعية، مقابل من اجلزائريني الفصل بني املمارسات الدينية  51.8%

يفضلون أن تصاغ القوانني واألنظمة  %79.7ذلك. وفيما يتعلق بصياغة القوانني واألنظمة، جند أن األكثرية بنسبة 
. يف فقط من يرون عكس ذلك %9.4للبلد من قبل احلكومة والربملان حسب أحكام الشريعة اإلسالمية، يف حني إن 
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املوافقة واملوافقة بشدة على آن تصاغ القوانني واألنظمة حسب رغبات املواطنني، بينما  %58.5الوقت ذاته أبدى 
 .(56) %29.4عارض وعارض بشدة 

من   %56.1وتفيد نتائج االستطالع بشأن رئاسة املرأة )توليها رئيسة وزراء أو رئيسة لدولة مسلمة(، إذ  أن
وافقوا على رئاسة املرأة.   %38.5اجلزائريني عارضوا أن تتوىل املرأة رئيسة وزراء أو أن تكون رئيسة لدولة مسلمة، مقابل 

تؤيد فكرة أن الرجال أفضل يف تويل القيادة السياسية من النساء.  %69.7كذلك األمر فإن األكثرية بنسبة وصلت إىل 
وافقوا على  %70.9مشكلة بشأن عمل املرأة املتزوجة خارج املنزل، إذ ما يقّدر وال يوجد لدى الرأي العام اجلزائري

، كما وترى األغلبية من اجلزائريني أن فرص احلصول على العمل جيب أن تكون  %  23.6ذلك، مقابل معارضة 
على رواتب متساوية  فكرة أن الرجال والنساء جيب أن حيصلوا %79.4متساوية بني الرجال والنساء، ويؤيد ما يقّدر ب 

 .لقاء نفس العمل
، فقد طرح البارومرت العريب نفس األسئلة تقريبا ونالحظ أن نسبة اجلزائريني الرافضني 2011أما يف سنة 

مقابل  % 55.7إلمكانية أن حتتّل املرأة منصب رئيس وزراء أو رئيسة دولة مسلمة اخنفضت بشكل طفيف حيث بلغت 
إىل أنه حسب متغري  إضافة. (57)نع لديهم من احتالل املرأة هلذه املواقع السياسية اهلامةما ممن يرون أنه ال % 41.4

لى ال الحتالل املرأة هلذه املواقع السياسية اهلامة، فنسبة النساء املوافقات بشّدة عس وجد التقرير أن النساء أكثر قبو اجلن
 .%19.0الذكور، يف حني وصل املعّدل الوطين للقبول إىل من  %9.5مقابل  % 28.7املرأة كرئيسة وزراء تصل إىل 

أما عن احتالل املرأة ملناصب قضائية، فقد كان موقف اجلزائريني أقّل رفضا باملقارنة مع منصب رئاسة الدولة 
علما أن تأنيث القضاء يف اجلزائر  %37.5مقابل الرافضني  %58.7أو احلكومة، حبيث وصلت نسبة املوافقني إىل 

 .1982إىل أكثر من الثلث اإلمجايل للقضاة، وأن املرأة متواجدة كوزيرة يف أغلبية احلكومات اجلزائرية منذ  وصل
وكخالصة، فإن الدراسات األكادميية والعلمية السابقة اليت حتلل السمات على مستوى الدولة والثقافة السياسية 

ف الدول. ومن ينات الواضحة يف متثيل املرأة السياسي يف خمتلوالدين على مستوى اجملتمع، ال يقّدم تفسريا شامال للتبا
مثة يطرح تعليل أخر يعود إىل التكوين املؤسسي لألحزاب السياسية وموقعها يف الساحة السياسية، ومن مثة تطرح فرضية 

ىل فرضية أمننة الفضاء إ أن متثيل املرأة يتأثر بسلوك ومواقف األحزاب جتاهها مقابل احلركات االجتماعية والنسائية، إضافة
 .السياسي بالنسبة للمرأة

 تجاوز األزمة وحتمية التمكين سبل-ثالثا
 اجلهود اليت بذلتها املنظمات الدولية حلّث الدول على تطبيق أجندة املساواة بني تتظافر لتجاوز أزمة املشاركة، 

ما أعطت ك  اجلنسني مما أسهم يف إثارة الوعي بقضايا املرأة والرجل عمال مبقررات املؤمترات العاملية األربع املعنية باملرأة.
. هذا ل الربملاينحصص دستورية وبرملانية وحزبية دفعا للتمثي الزيادة يف إختاذ املبادرات واإلجراءات االجيابية مثل الكوتا أي

لتزامها باملساواة بني إ الدول النامية قوانني وتشريعات ميكن وصفا بأهنا صديقة للمرأة، لتظهر للمجتمع الدويل تاعتمدو 
اء على مجيع أشكال القض املصادقة على االتفاقيات واملعاهدات الدولية وتطبيقها مبا يف ذلك اتفاقيةاجلنسني من خالل 

 MDGs (58.)، ومنهاج عمل بيكني، واألهداف اإلمنائية لأللفية DAWECالتمييز ضّد املرأة 
 القضاء اتفاقية وخباصة الدولية، االتفاقيات إزاء إجيابيا   سياساهتا العربية عّدلت الدول بعض أنوميكن القول هنا 

 مجيع بإزالة أو املواد، بعض على التحفظات بعض برفع أو باالنضمام، كان سواء املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على
 .التحفظات



 18 

جاء على لسان األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون أنه )ال بد من إعطاء األولوية ملسألة  2015ويف سنة 
خلطة أن تسفر عن حتّول حقيقي. إذا أريدا هلذه ا 2015املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف خطة التنمية ملا بعد عام 

يف املائة من ساكنته إمكاناهتم الكاملة. ومىت أطلقنا  50يف املائة من أهدافه ما مل حيقق  100فالعامل لن حيقق أبدا 
 .(59) العنان لقوة املرأة، أمكننا تأمني املستقبل للجميع(

حقيق التنمية إلنسان، بل مها ضروريان أيضا  لتإن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ليسا فقط من قبيل حقوق ا
املستدامة الشاملة للكافة والقائمة على املساواة؛ فاملشاركة السياسية للمرأة هي أمر مركزي لبلوغ هذه األهداف، واألحزاب 

املقاعد من %  22.1وإذ حتتل النساء نسبة  ،السياسية هي من بني أهم املؤسسات لتعزيز مثل هذه املشاركة ورعايتها
 .(60)النيابية يف العامل، فمن الواضح أنه جيب على األحزاب السياسية أن تقوم باملزيد لدعم التمكني السياسي للمرأة

حدة جمموعة من األمم املتحددت هيئة مع ما تعيشه العامل العريب من تقلبات سياسية واجتماعية وقتصادية، و 
لتفعيل مشاركة املرأة يف عملية التحّول الدميقراطي ( (UN WOMENرأة املبادئ األساسية ملنظمة األمم املتحدة للم

 متثّلت فيما يلي:
 :للمرأة السياسية المشاركة لدفع االستثنائية اإلجراءات بعض تعزيزالمبدأ األول: 

 الرتّشح عند سواء للمرأة، السياسية املشاركة لدفع االستثنائية اإلجراءات بعض وجيّسد ذلك من خالل تعزيز
 الرتّشح، حالة يف املفروضة الرسوم من واإلعفاء الكوتا مثل العامة، املؤسسات يف القرار صنع مواقع يف التعيني عند أو

 مع امللتزمة، غري األحزاب على عقوبات وفرض إليها، الوصول أو العامة واملوارد اإلعالمية القنوات استخدام وتسهيل
 املرأة، ضدّ  مثل )العنف السياسية، احلياة يف املشاركة عن املرأة إبعاد يف تسهم اليت للعوامل للتصدي الالزمة التدابري اختاذ
 وعدم االنتخابية، احلمالت متويل وغياب اإلعالمي، التناول يف املرأة ضد والتحيز الطفل، رعاية إمكانيات توافر وعدم
 .)الشخصية البطاقات وجود

 :الجنسين بين المساواة لقضايا التصدى على السياسية األحزاب تشجيع :الثاني المبدأ
 ضمن اجلنسني بني واملساواة املرأة قضايا إلدراج السياسية لألحزاب الفين الدعم وذلك من خالل توفري 

 يف اجلنسني بني املساواة معايري مراعاة تطبيق األحزاب تلك عمل ميثاق يتضمن ألن والدعوة وأجهزهتا، سياساهتا
 .االنتخابات

 :المرأة مصالح لدعم الساعية المدني المجتمع منظمات جهود دعم :الثالث المبدأ
 تنظيم أو للمرأة، مواثيق املثال سبيل على تضم مجاعية سياسات أجندات لوضع املساعدة عن طريق تقدمي

 .األقل على بعام العامة االنتخابات تسبق للمرأة قومية مؤمترات
 :العامة المؤسسات في المرأة حقوق أجل من المساءلة مبدأ إرساء :الرابع المبدأ

 والقضائية السياسية املؤسسات هيكلة إعادة االعتبار يف الدستوري التعديل عملية تأخذ أن على العمل
 فيما الدولية املعايري مع التجانس وحتقيق وحقوقها، املرأة مشاركة على تأثري من لذلك مبا األخرى العامة واملؤسسات

 واملوازنات اخلدمات، مثل املرأة، احتياجات تتناول اليت احلوكمة وإصالح املساءلة، آليات ودعم املرأة، حبقوق خيتص
 .املعلومات إىل والوصول االجتماعي، للنوع املستجيبة

 :تنفيذها على واإلشراف السياسات وضع عن المسؤولة العامة المناصب في المرأة قدرات تعزيز :الخامس المبدأ
 ،)احلزبية والتجمعات اللجان( مثل األخرى، الربملانية والكيانات التجمعات يف املرأة ويتسىن ذلك عرب دعم 

 .اجلنسني بني املساواة قضية لتناول
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 :الجنسين بين العدالة إرساء دعم :السادس المبدأ
 قانونية إصالحات إلدخال القانوين الفقه ودعم االنتقالية، املراحل يف االجتماعي للنوع مستجيبة عدالة مبعىن إرساء

 (.61)القضائي السلك يف أو وقاضية كمحامية لدورها املرأة ممارسة ودعم للمرأة، السياسية باحلقوق تتعلق
ولتحقيق هذه املبادئ مّت اقرتاح إطار عمل متكامل مبين على تطوير اآلليات للتعّرف على مطالب املرأة ونقلها  

للحكومات مثل ميثاق املرأة، وتأتى ذلك عرب بناء جبهات موّحدة وحتالفات وحركات نسائية قويّة، كما وجب إنشاء 
ر ملرأة من أجل توجيهها واختاذ اإلجراءات للتصدي لظواهمؤسسات رمسية وغري رمسية خمتّصة بنقل شكاوى وتظلمات ا

العنف بكّل أشكاله، باالضافة إىل مراجعة الوسائل اليت تعمل هبا نظم املساءلة الرمسية من جهات قضائية، وآليات تفتيش 
كذلك التأكيد على   يوطنية، واحلقوق الدستورية للحصول على املعلومات، وكذا اآلليات املنبثقة من اجملتمع املدين، وينبغ

اب األمن النقص يف ثروة ورفاهية اجملتمع، عالوة على ذلك فإّن تعّرض املرأة لغيالتمكني االقتصادي الذي يؤّدي غيابه إىل 
االقتصادي يهّدد حّقها كمواطنة يف وضع املبادىء والسياسيات املستجيبة الحتياجات اجملتمع ككّل، لذا البّد أن متّكن 

 .(62)يا من خالل منظور األمن واالستدامةاملرأة اقتصاد
 

 مةـــــــــــــخات
بعد حتليل واقع أزمة املشاركة السياسية للمرأة العربية وسبل جتاوزها من خالل مقرتب التمكني وآليات جتسيده، 

 إىل الوصول سبيل ومها والتمكني. احلماية نسقي لبّ  هو للمرأة اإلنسانية احلقوق احرتام نتوّصلنا إىل نتيجة مفادها أ
 حلياة احليوي اجلوهر محاية أنه على تعريفه إىل نظر ا عام؛ بشكل للمرأة اإلنساين األمن إىل للوصول والطريق األمن

 فاحلقوق اإلنسانية. الكرامة على واحلفاظ الكرمي، العيش سبل وتأمني احلياة، قيد على البقاء يتطلب وهذا اإلنسان.
 لألمن األساسية املكونات يوفر وهذا واالجتماعية، والثقافية واملدنية والسياسية االقتصادية احلقوق تتضمن اإلنسانية
 اإلجيايب الفهم على التأكيد مع املاضي، وتقبل قوية، واجتماعية عائلية وشبكات بالوطن، مستدام إحساس من اإلنساين
 الناحية من املدين واجملتمع ناحية، من الدولة :مها أساسيان طرفان النهج هذا تنفيذ يف والشركاء .املستقبل يف للتغريات
 التعرض دون احلياة وتوقع اإلنسانية، وكرامتها املرأة حقوق على احلفاظ وضمان األساسية، االحتياجات لتوفري األخرى

 االجتماعية التهديدات من واحلماية الدميقراطية، املمارسة وضمان اإلنسان اجلوهرية، قيم على واحلفاظ مدقع، لفقر
 .والسياسية واالقتصادية

 حكم حتقيق أجل من أساسيًّا مكون ا للمرأة اإلنسانية احلقوق واحرتام اجلنسني بني املساواة حتقيق يعدّ كما 
 عضو ا تصبح أن ةأللمر  املواطنة مفهوم يف االجتماعي النوع إدماج يتيح الدميقراطي، كما التحول مرحلة يف ومستدام رشيد
  املرأة مشاركة تشمل أن البديهي ومن رشيد. دميقراطي حكم أجل من أساسية خطوة ويعد احلياة، نواحي كل يف فاعل  
 ماكلّ  اجملتمع يف هذه األخرية مفهوم قتعمّ  ماالدميقراطية،فكلّ  لبقاء أساسي شرط فذلك القرار العام صنع مستويات كل

 تقدمه ما إن، لذا فواالجتماعية واالقتصادية واملدنية السياسية حقوقها على احلصول املرأة على السهل من أصبح
 هذه استجابة مدى يعكس الدميقراطية بعوائد للتمتع واملرأة الرجل لكّل من متساوية فرص من الدميقراطية املؤسسات
 وجتاوزا ألزمة املشاركة السياسية للمرأة. االجتماعي النوع ملفهوم املؤسسات

 
 الهوامش
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بشأن املرأة واملشاركة يف احلياة السياسية  2011االطالع على القرار الذي اختذته اجلمعية العامة يف سنة كن مي -1
(A/RES/66/130). 

على الرابط    2015مارس  08رسالة األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون مبناسبة اليوم العاملي للمرأة  -2
http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1201  بتاريخ

22/03/2015. 
، )منشورات برنامج األمم المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر: 2014تقرير التنمية البشرية    -3

 .01(، ص 2014املتحدة االمنائي، 
4- Gender Equality &Equity and Empowerment of Women/GEEEW. 
5- Ricardo Hausmann, Laura d. Tyson, Yasmina Bekhouche, Saadia Zahidi, The 

Global Gender Gap And Its Implications, world economic forum, 2014, 
p03. 

 ( حسب التقرير.1-0األداء يرتاوح ما بني ) -6
7- Global gender Gap 2014, Ranking by indicator: Educational Attainment.p10. 

 حققت كل من األدرن واملكسيك نفس قيمة األداء .)*(
8- Global gender Gap 2014 , Ranking by subindex : Educational Attainment. 

literacy rate.p 69. 

9- Global gender Gap 2014, Ranking by subindex: economic participation and 

opportunity.p10. 

10- The Global Gender Gap And Its Implications, world economic forum, 2014, 

p11. 

11- Global gender Gap 2014, Ranking by subindex: political empowerment: women 

in  parliament, p75. 

يف احلصول على املوارد والفرص يف البلدان   (gaps)الفجوات بين الجنسينكما مّت تصميم املؤشر لقياس  -12
للموارد والفرص املتاحة يف تلك البلدان. ذلك من أجل جعل مؤشر (Levels)  المستويات الفعليةبدال من 

الفجوة بني اجلنسني عاملية مستقلة عن مستويات التنمية يف الدول. وبعبارة أخرى، مّت إنشاء مؤشر لتصنيف 
ل، فإن البلدان على سبيل املثا ؛الفجوات بني اجلنسني ليس بالرجوع إىل مستوى تنميتهاالدول حسب معدل 

الغنية، بصفة عامة قادرة على تقدمي املزيد من فرص التعليم والصحة جلميع أفراد اجملتمع، على الرغم من أن 
يات )الصحة ل تلك مستو هذا مستقل متاما عن الثغرات املتعلقة بالنوع االجتماعي اليت قد تكون موجودة داخ

أو التعليم..(،  ومؤشر الفجوة بني اجلنسني العاملي يكافئ البلدان اليت قلصت وسّدت  الفجوات الصغرية يف 
احلصول على هذه املوارد بغض النظر عن املستوى العام للموارد. وهكذا، يف حالة التعليم، يعاقب أو يكاىفء 

 الذكور ونسبة التحاق اإلناث باملدارس، ولكن ليس بالنسبة املؤشر البلدان على أساس حجم الفجوة بني
 . للمستويات العامة للتعليم يف البالد

The Global Gender Gap And Its Implications, world economic forum, 2014, p4-5. 
 

على املوقع  2015املعطيات مستقاة من قاعدة بيانات االحتاد الربملاين الدويل احمليّنة يف سبتمرب  -13
  f/arc/classif010915.htm-http://www.ipu.org/wmn 22/09/2015 بتاريخ. 

http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1201
http://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif010915.htm
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 نفس املرجع. -14
15- Une chronologie mondiale de la reconnaissance aux femmes des droits de voter 

et d'être candidates   sur le site http://www.ipu.org/wmn-f/suffrage.htm. / 

http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn45-05_fr.pdf  consulté le 

22/09/2015. 

شهدت سنة ذ إ طوات وحو املشاركة السياسيةحبقي التصويت والرتشيح، مّرت خباملرأة السعودية قبل ان تظفر  -16
صدر قرار بزيادة عددهن إىل  2006شارات غري متفرغات يف جملس الشورى، ويف سنة مست 6تعيني  2005

رمحه -أعلن امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز  2011مستشارة باجمللس، بدون أحقّية التصويت، ويف سنة  12
ا هدخول املرأة السعودية عضوة يف جملس الشورى، ومنح حق االنتخاب هلا يف جمالس البلدية بوصف -اهلل

 .مرشحة وناخبة، وبذلك تكون املرأة السعودية قد دخلت جمال العمل السياسي للعمل يف صنع القرار وتنفيذه
صدر األمر امللكي بأن تكون املرأة عضوا  يتمتع باحلقوق الكاملة للعضوية يف جملس  2014ديسمرب  12ويف 

 30لس الشورى احلايل يف عضويته ويضم جم .من مقاعد العضوية كحٍد أدىن %20الشورى، وأن تشغل نسبة 
عضوا  هم جمموع أعضاء اجمللس. كما أُقرت مشاركة املرأة يف الرتّشح واالنتخاب لعضوية  150امرأة من أصل 

، موقع وزارة الداخلية للمملكة العربية "املرأة يف السعوديةعن: "  .2015اجملالس البلدية اعتبارا  من دورة سنة 
السعودية على الرابط 

http://www.saudi.gov.sa/wps/portal/SaudiPages/Pages/saudiWomen  بتاريخ

13/10/2015. 

مة املرأة هرة: منظ. )القاالنوع االجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربيرويدا املعايطة،  -17
 .160، ص (2010العربية، 

 .2015سبتمرب  01املعطيات مستقاة من قاعدة بيانات االحتاد الربملاين الدويل احمليّنة يف  -18
 Suède, la Norvège Danemarkهي : السويد النرويج والدامنارك   السكندنافيةاالدول  -19

 وتتستخدم كمرادف للدول النورديك.
 .األمن والتعاون األورويب متضمنة الدول االسكندينافية)*( وهي دول منظمة 

 وهي دول منظمة األمن والتعاون األورويب غري متضمنة الدول االسكندينافية)*( 
على  2015من إعداد الباحثة استنادا إىل أرشيف قاعدة بيانات االحتاد الربملاين الدويل حىت سبتمرب  -20

 arc.htm-f/world-http://www.ipu.org/wmnاملوقع 
 للمزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إىل: -21

http://www.un.org/womenwatch/directory/statistics_and_indicators_60.htm 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/28/about-one-in-ten-of-todays-

world-leaders-are-women/ft_15-07-24_womenleadersmap/ 

http://www.guide2womenleaders.com/index.html 

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-

participation/facts-and-figures#sthash.zSprG51H.dpuf 

http://www.catalyst.org/knowledge/women-sp-500-companies. 

http://www.ipu.org/wmn-f/world-arc.htm 
، يف "السياسية وقضية حقوق االنسان في الوطن العربيأزمة المشاركة رعد عبودي بطرس، " -22

 .45-43(، ص ص2004،)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،02، طالعريب اإلنسانحقوق 

http://www.ipu.org/wmn-f/suffrage.htm.%20/
http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn45-05_fr.pdf
http://www.saudi.gov.sa/wps/portal/SaudiPages/Pages/saudiWomen%20بتاريخ%2013/10/2015
http://www.saudi.gov.sa/wps/portal/SaudiPages/Pages/saudiWomen%20بتاريخ%2013/10/2015
http://www.ipu.org/wmn-f/world-arc.htm
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/28/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-women/ft_15-07-24_womenleadersmap/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/28/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-women/ft_15-07-24_womenleadersmap/
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#sthash.zSprG51H.dpuf
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#sthash.zSprG51H.dpuf
http://www.catalyst.org/knowledge/women-sp-500-companies
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، وتقرير 2005الدولية واإلقليمية منها: تقرير التنمية اإلنسانية لسنة  لقد أكدت ذلك معظم التقارير -23
: 2009، تقرير التنمية البشرية 2005هنوض املرأة يف العامل العريب : وحو 2005التنمية اإلنسانية العربية 

: حتديات أمن اإلنسان يف البلدان العربية، تقرير 2009التغلب على احلواجز، تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
نفيذ منهاج ت: املضي يف التقدم بناء املنعة ودرء املخاطر، التقرير العريب املوحد حول 2014التنمية البشرية 

 .2015عاما  20عمل بيجني بعد 
24- Global Gender Report 2014 :Regional And Income Group Classification. p52. 

نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي هو حاصل قسمة إمجايل الناتج احمللي على عدد السكان يف  -25
 إمجايل القيمة املضافة من جانب مجيع املنتجنيمنتصف العام. وإمجايل الناتج احمللي هو عبارة عن جمموع 

املقيمني يف االقتصاد زائد أية ضرائب على املنتجات وناقص أية إعانات غري مشمولة يف قيمة املنتجات. ويتم 
حسابه بدون اقتطاع قيمة إهالك األصول املصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور املوارد الطبيعية. 

عن موقع البنك الدويل    .عنها بالقيمة احلالية للدوالر األمريكيوالبيانات معرب 
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?display=

 default  10/03/1620بتاريخ. 
26- Richard Anker , women’s access to occupations with authority, influence and 

decision-making power, working paper  n 44;( international Labour 

Organization; june 2005); http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079178.pdf.consulté le 

12/11/2015. 

27- Amrita Basu,  Women, Political Parties and social mouvements in South 

Asia. United Nations Research institute for social development (UNRISD), 

occasional paper, 5 (july 2005), p. 34. In 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF.pdf.consult

éle 12/11/2015. 

 ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إىل: -28
Jennnifer Ghandhi, Political institutions under Dictatorship. 

(Cambridge:Cambridge university press, 2008). 

29- Global gender Gap report 2014, Ranking by region .pp12-13. 

30- Adam Przeworski, Democracy and development : political institutions and 

well being in the world, 1950-1990, (Cambridge University Press, 2000). 

 .169رويدا املعايطة، املرجع السابق، ص -31
 08املؤرخة يف  76رقم. اجلريدة الرمسية 1996دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لسنة  -32

 .1996ديسمرب 
 ةسرّي القانون. وحيميهما شرفه، وحرمة اخلاصة، املواطن حياة حرمة انتهاك جيوز ال : 39 المادة -33

 مضمونة. أشكاهلا بكل اخلاصة واالتصاالت املراسالت
 للمواطن. مضمونة واالجتماع، اجلمعيات، وإنشاء التعبري، حرّيات : 41 المادة
 الرتاب عرب تنقلي وأن إقامته، موطن حبرّية خيتار أن والسياسية، املدنية حبقوقه يتمّتع مواطن لكل قحي : 44 المادة

 له. مضمون منه واخلروج الوطين الرتاب إىل الّدخول حقّ  الوطين.
 ويُنتخاب. ينتِخب أن القانونية الشروط فيه تتوفر مواطن لكل : 50 المادة

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?display=default
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?display=default
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079178.pdf.consulté%20le%2012/11/2015
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079178.pdf.consulté%20le%2012/11/2015
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079178.pdf.consulté%20le%2012/11/2015
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF.pdf.consultéle%2012/11/2015
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF.pdf.consultéle%2012/11/2015
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 حيّددها اليت لّشروطا غري أخرى شروط أية دون الّدولة يف والوظائف املهام تقّلد يف املواطنني مجيع يتساوى : 51 المادة

 القانون.
 إجباري. األساسي التعليم القانون. حيّددها اليت الشروط حسب جمّاين التعليم مضمون. التعليم يف احلقّ  : 53 المادة
 ملهين.ا والتكوين بالّتعليم، االلتحاق يف التساوي على الّدولة تسهر التعليمية. املنظومة الّدولة تنّظم

 املواطنني. جلميع به معرتف الّنقايب احلقّ  : 56 المادة
. 1996عن : دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لسنة  .واجملتمع الّدولة حبماية األسرة حتظى : 58 المادة

 .نفس املرجع
 63، اجلريدة الرمسية رقم2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19-08التعديل الدستوري، القانون رقم  -34

 .2008نوفمرب 16املؤرخة يف 
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-http://www.femmesعلى موقع وزارة الداخلية املغربية  2014/ 11/11
moucharaka.elections.gov.ma/discours_mi.htm 

 .2014جانفي  26من الدستور التونسي املصادق عليه يف  21الفصل  -36
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https://sites.google.com/site/pippanorris3/publications/articles.%20consulté%20le%2011/10/2015
https://sites.google.com/site/pippanorris3/publications/articles.%20consulté%20le%2011/10/2015
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waves-http://www.arabbarometer.org/content/ab  07. ص 22/11/2015بتاريخ. 

، على املوقع 10: اجلزائر، ص ( 2011ناصر جايب، تقرير حول استطالع البارومرت العريب ) -57
waves-http://www.arabbarometer.org/content/ab  22/11/2015بتاريخ. 

 .15-12، ص ص2015تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية عن  -58
على  2015مارس  08رسالة األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون مبناسبة اليوم العاملي للمرأة  -59

بتاريخ  http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1201الرابط   
22/03/2015. 

 جايب، املرجع السابق. ناصر -60

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/womens_rights_under_egypts_constitutional_disarray.pdf%20consulté%20le%2011/12/2014
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/womens_rights_under_egypts_constitutional_disarray.pdf%20consulté%20le%2011/12/2014
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/islamists_stumble_egypt_tunisia_arab_spring_turns_wintery.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/islamists_stumble_egypt_tunisia_arab_spring_turns_wintery.pdf
https://www.dur.ac.uk/resources/chpt/Religious%20Political%20Parties.pdf
http://www.arabbarometer.org/content/ab-waves%20بتاريخ%2022/11/2015.%20ص%2007
http://www.arabbarometer.org/content/ab-waves%20بتاريخ%2022/11/2015
http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1201
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61- Rapport de synthèse : la Déclaration et le Programme d’action de Beijing ont 

20 ans ; p p 24-36. Sur le site 

http://www.unwomen.org/fr/digitallibrary/publications/2015/02/beijingsynthes

isreport#sthash.a03vLD0m.dpuf.consulté le 04/09/2015. 
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