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 كاإلصبلحاتالمجتمع الدكلي خبلؿ تسعينات القرف الماضي مكجة مف التغيرات كالتطكرات عرؼ 
كاف محكرىا تعزيز حقكؽ اإلنساف ، الثقافيةك  االجتماعيةك  االقتصاديةك  في شتى المجاالت السياسية

قرار  مف ضمنيا، كترسيخيا لى إرساء إ ادفةيالديمقراطية الممارسة الحقكؽ النساء كجزء ال يتجزأ منيا كا 
المجاؿ السياسي تحقيقا لمتنمية اإلنسانية السيما في  ،ثقافة المساكاة بيف الجنسيف في كؿ مجاالت الحياة

 .اإلنسانية رة في العديد مف المجتمعاتذحد لمثقافة األبكية المتجكضع لك  ، الشاممة

االتيا المتخصصة الدكلية كاإلقميمية في مقدمتيا األمـ المتحدة كككالمنظمات أبدت العديد مف 
حماية كترقية ل فت جيكدىا الدكلية كاإلقميميةككث   ،منذ تأسيسياقضاياىا ك  بممؼ المرأةاىتماما خاصا 

ما أفرز جممة مف االتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية التي ركزت عمى ، كتدكيميا الحقكؽ اإلنسانية لممرأة
فأرست مجمكعة مف الضمانات  ،نسافضركرة تمتع النساء تمتعا كامبل كمتكافئا بجميع حقكؽ اإل

كتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في  ،كااللتزامات الدكلية كاإلقميمية لحماية الحقكؽ اإلنسانية لممرأة كتمكينيا
 الثقافية كالسياسية.ك  القانكنيةك  االجتماعيةك  التمتع بمجمؿ الحريات كالحقكؽ االقتصادية

لدكلية أرضية صمبة لبركز جممة مف المفاىيـ الجديدة المؤتمرات كاالتفاقيات اتمؾ مجمؿ  تشكم
كتمكيف  ص أىميا في النكع االجتماعي )الجندر(خمتي ، اكلة بكثرة في المحافؿ الدكليةالمتعمقة بالمرأة متد

مفاىيـ محكرية تدكر حكليا مختمؼ الخطابات السياسية  نزلةأضحت بمك  ،المرأة في كؿ مجاالت الحياة
مف أك دكؿ نامية  متطكرة النخب السياسية في الكثير مف الدكؿ سكاء كانت دكؿ غربية التنمكية لمعديد مف
لممرأة كأحد أىـ الرىانات األساسية ظير مفيـك التمكيف السياسي ىذا المنطمؽ كمف ، بينيا الدكؿ العربية
 .الدكؿتقدـ أك تخمؼ ل اكأضحى مقياساإلنساف  لترسيخ ثقافة حقكؽ

بؿ كجدت نفسيا أماـ حتمية  ، عف ذلؾ ألنبمتكنس كالمغرب(  ، ة )الجزائريلـ تكف الدكؿ المغارب 
لزامية مسايرتيا ليذه التكجيات الدكلية كاإلقميمية ما دفع بيا لممشاركة في العديد مف المؤتمرات الدكلية ، كا 

األمر الذم  ، أةتكقيعيا عمى العديد مف االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية المتعمقة بالمر لإضافة ، كاإلقميمية
ة أاإلقميمية لحماية الحقكؽ اإلنسانية لممر يذ جممة مف االلتزامات الدكلية ك فرض عمييا ضركرة التزاميا بتنف

لؾ ذتبعا ل، القانكنية كالسياسيةك  الثقافيةك  االجتماعيةك  االقتصاديةربية كتمكينيا مف مجمؿ حقكقيا االمغ
و العديد مف كبير خبلؿ العقكد األخيرة ترجماىتماـ بربية االدكؿ المغ ممؼ المرأة في معظـ حظي
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القانكنية التي أفضت لتنقيح التشريعات المحمية  كالتعديبلتربية االخطابات الرسمية لمنخب السياسية المغ
الجنسيف في كؿ مجاالت الحياة خاصة المجاؿ  ة بيفاكتكريس المساك ، ربية مف كؿ أشكاؿ التمييزاالمغ

 .الككتا النسائينظاـ عف طريؽ إقحاـ المرأة المغاربية في الحياة السياسية  إلىما أدل  ،السياسي

في الدكؿ الثبلثة خطاب كالممارسة لممرأة المغاربية بيف ال السياسيمكيف مكضكع الت ختياراجاء  
مع التركيز عمى إجراء مقارنة بيف كاقع تمكيف المرأة في الدكؿ الثبلثة ، "كالمغرب تكنس، الجزائر"

ممرأة الممارسة السياسية ل مكشؼ عف مدل مطابقة كاقع ل اليادفة ،الميدانيةنتائج الدراسة ب ستعانةباال
الدكلية كالخطابات الرسمية لمنخب السياسية  كااللتزاماتالمغاربية مع مضمكف التشريعات المحمية 

نيا الحقيقي مف مجمؿ تفعيؿ تمكي مدلأم إبراز ، يدـ المرأة كمحكر لئلصبلح السياسالمغاربية التي تق
 القرار السياسي كاتخاذعممية صنع اؿ كتأثيرىا في إشراكيا الحقيقي كالفع   حقكقيا السياسية مف خبلؿ

 .مسؤكليةمراكز صنع القرار كالبحكـ تكاجدىا في ، الشاممةلمتنمية  اتحقيق عامة لمببلدكمختمؼ السياسات ال

ىأهموظىالموضوع
كأحد  تمثؿ في تمكيف المرأةت ، قضية حديثة مف قضايا الساعة معالجة تكمف أىمية المكضكع في 

المجاالت كالحقكؿ المعرفية مف أىـ المفاىيـ المستحدثة التي يتـ تداكليا كتكظيفيا بكثرة في العديد 
مف  اكبير  اكيشكؿ جزءن  ، في دكؿ العالـ بأسرهصناع القرار فيك مكضكع شغؿ باؿ ، كالمحافؿ الدكلية
السياسية في معظـ دكؿ العالـ نخب مدكر حكلو مختمؼ الخطابات السياسية الرسمية ليك ، الحراؾ الدكلي

 .خبلؿ  العقكد األخيرة
%مف  50 التي تمثؿ أكثر مف "المرأة"كىي ، مكضكع يمس عنصرا ميما في المجتمعال كما أف  

يف نحك إجراء أنظار الباحثجمب فمعؿ مثؿ ىذه الدراسات تساىـ في  ،السكاف في الدكؿ محؿ الدراسة
البحكث حكؿ المرأة كتمكينيا سياسيا إلثراء المكتبات  رمثيبما ، لمزيد مف الدراسات في ىذا المجاؿا

نارةالعربية  ثقافة المساكاة بيف المرأة كالرجؿ  إرساءلعمنا سنساىـ كلك بدرجة قميمة في  ، العقكؿ البشرية كا 
 .كاقع المرأة المغاربية مستقببلبجاه تفعيؿ النيكض في ات -مف خبلؿ ىذه الدراسة -في كؿ مجاالت الحياة
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ىالموضوعىاختوارىأدباب
 .كالذاتية المكضكع بيف األسباب المكضكعية اختيار بتمزج أسبا

 األسباب المكضكعية: -1
أحد أىـ الرىانات  باعتبارهبيا مكضكع التمكيف السياسي لممرأة  ىحظاألىمية البالغة التي ي -

 .يقاس بو تقدـ الدكؿ كتخمفيا اأضحى مقياسة حقكؽ اإلنساف ك ثقاف خيساألساسية لتر 
يؼ كتنقيح يتكنس كالمغرب بتك، بينيا الدكؿ المغاربية الجزائر مف ، الدكؿ العربية العديد مف التزاـ -

في  مف حقكقيا  الدكلية المتعمقة بالنيكض بالمرأة كتمكينيا تياالتزامال امتثاالتشريعاتيا المحمية 
ما ترجمو العديد مف الخطابات الرسمية لمنخب ، خاصة المجاؿ السياسي، حياةكؿ مجاالت ال

المغاربية مف خبلؿ تركيز أغمبيتيا عمى ضركرة إدراج مصطمح تمكيف المرأة في مختمؼ  السياسية
رزنامة مف القكانيف المتعمقة بترقية الحقكؽ السياسية  إقرارإلى ما أدل ، البرامج الكطنية لمتنمية

 ة.يلمغاربلممرأة ا
سنكات أبرز المكضكعات التي شغمت بالي كتفكيرم منذ  فعد المكضكع مف بيي :األسباب الذاتية-2

لنيؿ شيادة بحث أكاديمي  مذكرة قبؿ أف أقرر الخكض فيو عمى شكؿ ، الدراسة في طكر الميسانس
يتعمؽ باىتماماتيا ككؿ ما يمكف تفسير ذلؾ بكجكد فضكؿ عممي لدم لتناكؿ قضايا المرأة ك ، ريػالماجست

 .ي دراستيا بشكؿ أكاديميكالتعمؽ فييا كالرغبة ف

ىأهدافىالدرادظ
 خصيا فيما يمي:ملكصكؿ إلى بعض األىداؼ التي نا التحميمية المقارنة الدراسةمف خبلؿ  سعىن

 .األكاديمييف كغير األكاديمييفالتعريؼ بمكضكع التمكيف السياسي لممرأة حتى يسيؿ معرفتو لدل  -
 تكنس، متمكيف السياسي لممرأة المغاربية )الجزائرلكالدكلي لمغاربي ااإلطار القانكني كتحميؿ  تبياف -

 المغرب(.ك 
مف خبلؿ إبراز مدل كجكد تطابؽ بيف  ،في تجسيد التمكيف السياسي لممرأة عمى أرض الكاقع البحث -

السياسية لمنساء  ككاقع الممارسةمف جية، مضمكف النصكص القانكنية كالخطاب السياسي المغاربي 
مف خبلؿ إجراء دراسة تحميمية مقارنة لكاقع التمكيف السياسي  ، مف جية أخرل المغاربيات مف عدمو

أكجو  استخبلصبيدؼ  ، لفي كؿ دكلة عمى حدكمضمكف النصكص القانكنية كالخطاب السياسي 
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اسة لممرأة في رسـ إضافة إلبراز مدل إشراؾ حككمات الدكؿ الثبلثة محؿ الدر  كاالختبلؼالتشابو 
تو نبالذم ت الككتا النسائينظاـ عف طريؽ بحكـ إقحاميا في الحياة السياسية ، العامة لمببلد اتاسيالس

براز أىـ األسباب الخفية التي تقؼ كراء تكثيؼ النخب إل، الجديدة بداية األلفيةالدكؿ قيد الدراسة 
 لحياة السياسية.إلى المرأة تيا الرامية لتشجيع كلكج ااابالسياسية المغاربية لخط

أىـ المشاكؿ كالعراقيؿ  فمف خبلؿ تبياالبحث في أسباب ضعؼ التمكيف السياسي لممرأة المغاربية  -
 استبصاربيدؼ محاكلة ، التي تحكؿ دكف تفعيؿ التمكيف السياسي الحقيقي لممرأة المغاربية ميدانيا

 .كاستحقاؽارة دالمغاربية سياسيا بكؿ ج تمكيف المرأة تجسيدمجمكعة مف الرىانات التي مف شأنيا 

ىالدراداتىالدابػظ
في المجاؿ كما تناكلتو  ، بشكؿ عاـكأسيبت فيو ع المرأة تناكلت كض قدالعديد مف الدراسات إف 

نظرا تظؿ قاصرة  الدراسات التي تناقش مكضكع التمكيف السياسي لممرأة لكف ، السياسي بشكؿ خاص
 اإلشارةمف بيف ىذه الدراسات يمكف ، العربي بما فيو دكؿ المغرب العربيخاصة في كطننا  تونشأ ةثاحدل

 إلى ما يمي: 
مجمكعة  إعدادمف ى، النوعىاالجتماريىوأبطادىتمكونىالمرأةىفيىالوطنىالطربي"عنكاف "تحت كتاب  -0

 بعد المطالعة، (1)منشكرات منظمة المرأة العربية ، المعايطة اركيد ةكتحرير الباحث يفمف المؤلف
الثقافية لكضع المرأة في  باألبعادز عمى التعريؼ بمفيكـ النكع االجتماعي كعبلقتو يركالتتبيف 
كالبيئة القانكنية كمكاثيؽ حقكؽ المرأة كاتفاقية القضاء عمى أشكاؿ التمييز ضد ، كالمجتمع األسرة
 إضافة ،االقتصادم كاالجتماعيك ككذلؾ عبلقات النكع االجتماعي بالمجاؿ السياسي ، المرأة

 .قراءة تحميمية الستراتيجيات النيكض بالمرأة العربية راءإجلتركيزه عمى 
ىعنكاف "تحت  كتاب   -5 ىنحو ىضروروظ ىخطوة ىللنداء ىالدوادي ىالوطنىىاإلصالحالتمكون ىفي الدوادي

تضمف الكتاب مجمؿ أكراؽ العمؿ ى، (2)مف إعداد منتدل الشقائؽ العرب لحقكؽ اإلنسافى، الطربي"

                                                      
القاىرة: منظمة المرأة العربية بعاد تمكيف  المرأة في الكطف العربي، أالنكع االجتماعي ك ركيدا المعايطة كآخركف،  -1

0202. 
خطكة لمنساء  التمكيف السياسي  -المنتدل الديمقراطي األكؿ لممرأة العربيةمنتدل الشقائؽ العرب لحقكؽ اإلنساف،  -2

اليمف: منتدل الشقائؽ العرب  ،5002ديسمبر  01-00اليمف  :ضركرية نحك اإلصالح السياسي في الكطف العربي
 .0222لحقكؽ اإلنساف، 
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تناكؿ بالدراسة تالتي ك  ،الباحثكف المشارككف في المؤتمر الديمقراطي األكؿ لممرأة العربية التي قدميا
تكنس ، كالتحميؿ كاقع التمكيف السياسي لممرأة في العديد مف الدكؿ العربية مف بينيا الجزائر

 ةالمرأعف كاقع تمكيف مداخبلت حيث قدـ باحثكف جزائريكف كتكنسيكف كمغربيكف   ربػػػػػكالمغ
 .في بمدانيـ سياسيا

 ""التمكونىالدواديىللمرأةىالطربوظىبونىالػراراتىوالتوجؼاتىالدولوظىوالواقععنكاف تحت  دراسة  -1
تناكلت الدراسة ، (1)كالقانكنية االقتصاديةمجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ ، الباحث صابر بمكؿ إعدادمف 

ات المشاركة لدكلية ثـ تحميؿ معكقتحميؿ كاقع تمكيف المرأة كما كرد في القرارات كالتكجيات ا
لتعزيز المشاركة  ستراتيجيةاكأخيرا الكصكؿ إلى بمكرة  ،اسياسيالسياسية لممرأة العربية ككاقع تمكينيا 

 السياسية لممرأة العربية.
ىحالظىالجزائر"عنكاف تحت  دراسة  -2 ى"المذاركظىالدوادوظىوالتمكونىالدواديىللمرأةىالطربوظ: مف  ،

لنظرم ا طارلئلت الدراسة قتطر  ،(2)المجمة العربية لمعمكـ السياسية، كحيدة بكرغدةإعداد الباحثة 
لممرأة  ةاركة السياسيفي ترقية المش اإليجابيكالدكر ال ذم يمكف أف يمعبو التمييز ، لمتمكيف السياسي

إضافة  ،دكر المرأة في العممية التنمكية ذلؾ عمى التنمية مف خبلؿ إبراز كانعكاسات، داخؿ الدكلة
لمكقكؼ عمى مدل قكة  االنتخابيةلتحميؿ مدل كطبيعة مشاركة المرأة في الجزائر في ظؿ القكانيف 

في ظؿ تيا كأخيرا أفاؽ تعزيز مشارك، كمف ثـ مدل أىمية التمكيف كمتطمباتو، تياأك ىزالة مشارك
 .الجديدة لبلنتخاباتالقانكف العضكم 

  "المعتمدة الفرص كالقيكد االنتخابيةفي ظؿ النظـ  يةتمكيف المرأة المغارب "عنكافتحت دراسة   -3
عالجت الدراسة مفيكـ نظاـ ، (3) القانكفك  السياسة دفاترمة جم، مف إعداد الباحث عصاـ بف الشيخ

المعكقات القانكنية كالدستكرية التي تمنع تمكيف ك  الناشئةمتو لمنظـ المغاربية ئكمدل مبلالككتا 
الضغكط إضافة إلى  ،في بناء التجربة الديمقراطية المغاربية الناشئةتيا انمكك  ردك ك المرأة المغاربية 

                                                      
مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ التمكيف السياسي لممرأة العربية بيف القرارات كالتكجيات الدكلية كالكاقع"، "صابر بمكؿ،  -1

 .0226، 02، المجمد 0لعددااالقتصادية كالقانكنية، 
 المجمة العربية لمعمـك السياسية كحيدة بكرغدة، "المشاركة السياسية كالتمكيف السياسي لممرأة العربية: حالة الجزائر"، -2

 .0200خريؼ  ، 63العدد
 السياسة دفاترمجمة عصاـ بف الشيخ، "تمكيف المرأة المغاربية في ظؿ النظـ االنتخابية المعتمدة: الفرص كالقيكد"،  -3

 .0200عدد خاص، أفريؿ  جامعة قاصدم مرباح كرقمة: ،كالقانكف
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كأخيرا مقتضيات إصبلح  ،األسباب كالنتائج(المغاربية )المرأة  زيادة فرص تمكيف باتجاهالدكلية 
 األكضاع السياسية لممرأة المغاربية .

  ةػػػبصفة عاملممرأة العربية بتحميؿ كرصد كاقع التمكيف السياسي  اىتمت معظـ الدراسات السابقة
مف خبلؿ االعتماد شبو الكمي عمى إجراء تحميؿ نظرم ، لحالة المرأة المغاربية المحتشمةمع اإلشارة 

  البحريف كالككيتك  مصر: بالمكضكع في دكؿ المشرؽ العربي اىتمتفي الدراسات التي  كصفي لمظاىرة
عمى كاقع ية لمتعرؼ عف قرب كبصفة مباشرة دراسة ميدان إجراءدكف الغكص في أعماقيا مف خبلؿ 

يدؼ استقراء الكضع كالتفكير ب ، كمختمؼ المشاكؿ التي تتخبط فيياتيا ضعيك ك  الممارسة السياسية لممرأة
لخركج بجممة مف الرىانات كالحمكؿ التي يمكف مف لتشخيص الكضع بدقة ك ا ،فيو بعمؽ كتحميمو سياسيا

ركز عمى دراسة التمكيف تىذه الدراسة سكؼ  كلكف، ينيا سياسيا مستقببلخبلليا النيكض بكاقع المرأة كتمك
احة نظر لما تشيده الس، كنس كالمغرب(ت، السياسي لممرأة المغاربية بيف الخطاب كالممارسة )الجزائر

مية الرسء تكثيؼ النخب السياسية المغاربية لجيكدىـ كخطاباتيـ رامف حراؾ داخمي ج ة المغاربيةيالسياس
 االقتصاديةك  لحياة السياسية كتمكينيا مف مجمؿ حقكقيا السياسيةإلى ا مية لتشجيع كلكج المرأةالرا
 الدراسة الميدانيةباالعتماد عمى نتائج  مقارنةاالجتماعية كالثقافية مع التركيز عمى إجراء دراسة تحميمية ك 

 التي أجريت في الدكؿ الثبلثة محؿ الدراسة.

 إذكالوظىالدرادظ

ية القانكنية الرام كاإلصبلحاتمي كتزايد الخطابات الرسمية لمنخب السياسية المغاربية في ظؿ تنا
المشيد السياسي   ف  إف ،مكينيا مف مجمؿ حقكقيالحياة السياسية كتإلى ا لتشجيع كلكج المرأة المغاربية

ما  الجديدة األلفية منذ بداية، ياة السياسيةفي مؤشرات تكاجد المرأة في الح اممحكظ ايعكس تزايدلمغاربي ا
 التالية:  الرئيسية اإلشكاليةلى طرح يقكدنا إ

 في المغاربية السياسية لمنخب الرسمية الخطاباتالمكتسبات القانكنية ك  ساىمت لدم مأ لىإ
 ؟ الشاممة التنمية عممية في فعميا إشراكيا عمى قادرال، المغاربية لممرأةالسياسي   مكيفالت جسيدت
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كىي ، مندرجة ضمنياال األسئمة الفرعيةكالية الدراسة البد مف اإلجابة عمى كلئلجابة عمى إش
 كالتالي:

 .؟كماىي أسباب بركزه تحديدا ليرتبط بالمرأة ؟التمكيف السياسيماىك  -
كمكتسبات قانكنية حقؽ لممرأة المغاربية مكانتيا كعزز حضكرىا  ةسياسي خطاباتىؿ التمكيف ب -

 القرار كالمسؤكلية؟نع صالة في مكاقع كمشاركتيا الفع  
 يا؟ميا؟ كما ىي الرىانات الكفيمة لتذلما ىي العقبات التي تعترض تحقيؽ تمكيف المرأة المغاربية سياسي -

يا لمتحقؽ مف صحتيا أك تقشانمفحصيا ك سنعمؿ عمى التي  الفرضياتالدراسة مف بعض  طمؽتن
نصكص كمما طبقت ال»ثؿ فيما يمي: تتم مركزية فرضية، كمف ىذه الفرضيات، عدـ صحتيا خبلؿ الدراسة

مدت اإلشادة بالتمكيف في الخطب السياسية، كمما تحقؽ التمكيف السياسي لممرأة في القانكنية كأعت  
 .«المنطقة المغاربية

 كالتالي: فرضيات فرعيةتندرج ضمف الفرضية الرئيسية 
مفيكـ التمكيف  كبركزف، دراسات حقكؽ اإلنساف خبلؿ تسعينات القرف العشرييكجد عبلقة بيف تطكر  -

 .كأحد أىـ األىداؼ اإلستراتيجية التي جاءت بيا المقاربة الجندرية  السياسي لممرأة
 اتجيت الدكؿ المغاربية ،المرأة مف مجمؿ حقكقيا كمما زادت الضغكط األجنبية بخصكص تمكيف -

 .السياسي لممرأة  رسمية حكؿ التمكيفالخطابات القانكنية ك النصكص المضاعفة ل
كمما عرقمت نجاح  ،السياسية كاإلعبلميةك  االقتصاديةك  االجتماعيةك ثقافية المعكقات ال كمما تضاعفت  -

 .التمكيف السياسي لممرأة في المنطقة المغاربية

 للدرادظىالمكانيوىالمجالىالزمني

الذم شيد إعبلف األىداؼ  2000بدأ الحدكد الزمنية لمدراسة مف عاـ ت: تحديد المجاؿ الزمني -1
تكنس  ،معظـ دكؿ العالـ مف بينيا الجزائر التزمتحيث  ،(2000/2015نمائية لؤللفية )اإل

مف بينيا اليدؼ الثالث  ، أىداؼ ةثمانيكالمغرب بتحقيؽ األىداؼ الدكلية لمتنمية التي يبمغ عددىا 
 2014إلى غاية عاـ كتمتد حدكد الدراسة  ، المتعمؽ بتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة

يدؼ اإللماـ باستدعت الضركرة العممية كمما  سابقة تاريخيةلمراحؿ كلكف ذلؾ ال يمنع التطرؽ 
 جكانب المكضكع. بكافة
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القانكنية كالسياسية  : يتمثؿ المجاؿ المكاني لمدراسة في البيئة الداخميةالمكاني تحديد المجاؿ -2
 .س كالمغربتكنك  الجزائر الدكؿ اآلتية:لكؿ مف  كاالجتماعية كالثقافية

ىمناهجىالدرادظ
بغية اإلجابة عمى جممة التساؤالت التي تطرحيا إشكالية الدراسة حتى نصؿ إلى دراسة عممية 

 كالتالي: ، كأساليب البحث كأدكاتو، كاالقترابات ، عمى مجمكعة مف المناىج اعتمدنا ، منيجية
المنيج  كىيج أخرل ستعانت بمنكا، مقارفالدراسة عمى منيج رئيسي ىك المنيج ال عتمدتا المناىج: -1

 اإلحصائي.
باعتبارىا دراسة مقارنة بالدرجة األكلى  ، اعتمدت الدراسة عمى المنيج المقارفالمنيج المقارف:  -

بيف  كاالختبلؼذلؾ النشاط الفكرم الذم يستيدؼ إبراز عناصر التشابو »كالمقارنة في أكسع معانييا تعني
تامة الظكاىر الكال  االختبلؼإذ ال مقارنة بيف الظكاىر التامة  ،الظكاىر التي تجرل عمييا المقارنة

 .(1) «التشابو
ـ   في كاقع التمكيف  كاالختبلؼ االتفاؽسير نقاط فلتفي الدراسة  المنيج المقارف عمي االعتماد ت

ديد العكامؿ حمف خبلؿ ت لحدتكنس كالمغرب كؿ كاحدة عمى ك  السياسي لممرأة في كؿ مف الجزائر
  ة عف كضعيا كتبياف نتائج كتأثير ذلؾ عمى مكانتيا في الحياة السياسية المغاربية مقارنة بالرجؿلك المسؤ 

ات الرسمية لمنخب السياسية باطكالخإضافة لمحاكلة إجراء مقارنة بيف مضمكف النصكص القانكنية 
 .موعد مدل تطابقيما مف الستخبلص المغاربية ككاقع الممارسة السياسية لممرأة المغاربية

ثبات الحقائؽ العممية، أحد أساليب كصؼ الظكاىر كمقارنتيا يعتبر»: اإلحصائي المنيج - شأنو   كا 
ر الرقمي عف الظكاىر التي يتناكليا التعبيالعتماده و يختمؼ عنيا أن   إال   ،ساليب االستنتاج المنطقيأ شأف

 كحدات أخرل كالركاتب لةبدال ،الثمف كغيرىاك  العمرك  الكزفك  بالبحث عف طريؽ القياس المباشر كالطكؿ
كاإلحصاء في العادة عبارة عف عممية جمع البيانات  .كالظكاىر األخرل التي قد تبدك عصية عمى القياس

عميو في الدراسة لتحميؿ نتائج الدراسة  تـ التركيز، (2) «اىكتبكيبيا ثـ تحميميا كتفسير تصنيفيا ك  كمراجعتيا

                                                      
 ،0220، وىكم (، الجزائر : داركاألدكات االقترابات ،المناىج،المفاىيـ) السياسي التحميؿفي   نيجيةالم محمد شمبي، -1

 .40ص
 

 .60ص ،ذاتو المرجع  -2
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ات المتعمقة بتطكر تكاجد المرأة المغاربية في مختمؼ مكاقع صنع القرار نية كمختمؼ البيانات كالمؤشر االميد
 .بيدؼ الخركج بتحميؿ سياسي لكاقع التمكيف السياسي لممرأة المغاربية، كالمسؤكلية في الحياة السياسية

 
 : اإلقترابات  -2

كاألبنية عمى  في دراسة األحداث كالمكاقؼ كالعبلقاتالقانكني  االقترابيركز »: القانكني االقتراب -
المعايير كالضكابط المتعارؼ عمييا كالقكاعد المدكنة بتمؾ الظكاىر  التزاـعمى مدل  أم، الجكانب القانكنية

مف خبلؿ التركيز عمى  المغاربيةكالدساتير عميو لدراسة مضمكف القكانيف  عتماداالتـ ، (1) «كغير المدكنة
 ة لممرأة لمحاكلة إسقاطيا عمى كاقع التمكيف السياسيأىـ المكاد التي تنص عمى ترقية الحقكؽ السياسي

 يدؼ استخبلص مدل تطابؽ الجانب النظرم مع الكاقع التطبيقي.ب، لممرأة المغاربية
نتاج المؤسسات التي تستطيع أف  ىية اسيأف الس المؤسسي االقترابيرل »:  االقتراب المؤسسي -

ككذلؾ السياؽ الثقافي ، نبغي أخذ دكر األفراد كقيميـو يأن   إال  ، تؤثر بشكؿ كبير في العممية السياسية
لدراسة المؤسسات السياسية في كؿ مف البحث نا بو في ناستع، (2) «كاالجتماعي لممؤسسة بعيف االعتبار

المنتخبة الكطنية كالمحمية كمختمؼ مكاقع صنع القرار المتمثمة في المجالس ، مغربتكنس كالك  الجزائر
 السياسية في مختمؼ المراحؿ التاريخية مف حيث التنظيـ الداخمي كتكزيع األدكار كالمسؤكلية في الحياة

 ير.ثكالتأكالفاعمية  األىميةمف حيث فييا قياس دكر المرأة ل
في  مستكيات عديدة لمتحميؿ تشكؿ صناعة القرار يتضمف اقتراب»: اقتراب صناعة القرار -

كمف خبلؿ ، اب الجكانب المختمفة لمظاىرة السياسيةعيكاسعا كمرنا يساعد الباحث عمى است امجمكعيا إطار 
 «ركأثرىا في سمكؾ صانع القرا، األبنية كالمؤسساتك  االقتصاديةك  ذلؾ يتناكؿ تحميؿ األكضاع االجتماعية

 ىاير ثيدؼ إبراز مدل تأب، مكيف السياسي لممرأة المغاربيةاالعتماد عميو في الدراسة لتحميؿ كاقع الت ـ  ت .(3)
خاصة بعد   بحكـ تكاجدىا في مكاقع صنع القرار ،ات العامة المغاربيةصنع القرار كرسـ السياس في عممية

 .الككتا النسائيلنظاـ  بني معظـ الدكؿ المغاربيةت
 

                                                      
 .004ص  ،مرجع سابؽ محمد شمبي،  -1
 .006ص ،ذاتومرجع ال -2
 .158ص ذاتو، المرجع  -3
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 أساليب البحث كأدكاتو -3

يستخدـ في أسمكب لمبحث » :وبأن    Krippendorff "كربندكرؼيعرفو "أسمكب تحميؿ المضمكف:  -
لمكاد اإلعبلمية مف أجؿ الكصكؿ إلى استدالالت كاستنتاجات صحيحة كمتطابقة في تحميؿ البيانات كا

يفو في الدراسة لتحميؿ مضمكف النصكص القانكنية كالخطابات ظـ تك ت ،(1)«حالة إعادة البحث كالتحميؿ
تمكينيا ات الدكلية المتعمقة بالمرأة ك قيافكاالت ،الرسمية لمنخب السياسية في الدكؿ الثبلثة محؿ الدراسة

 سياسيا لمحاكلة إسقاطيا عمى كاقع التمكيف السياسي لممرأة  المغاربية.
المبلحظة العممية التي يقكـ فييا العقؿ بدكر كبير مف خبلؿ تمؾ » :تعر ؼ عمى أن ياالمالحظة:  -

يجاد ت كليذا فيي كسيمة ىامة مف كسائؿ جمع البيانا ، ما بينيا مف عبلقات مبلحظة الظكاىر كتفسيرىا كا 
 .(2) «الخاصة بالبحكث الكصفية كالكشفية كالتجريبية

حيث تـ مف خبلليا تدكيف كؿ ما  ،خاصةبصفة كقد استخدمنا ىذه التقنية في الدراسة الميدانية   
كالمجالس المنتخبة الكطنية  كالنقابات الجمعياتك  ىد حكؿ الظاىرة داخؿ مقرات األحزاب السياسيةك ش  

را في تككيف تصكر حكؿ الكقائع كالظركؼ المحيطة بعممية التمكيف السياسي كما ساعدتنا كثي ،كالمحمية
لممرأة المغاربية كذلؾ بمبلحظة سمكؾ المبحكثات كردكد أفعاليف كمدل تجاكبيف مع أسئمة الدراسة في فترة 

 .العمؿ الميداني كتكزيع االستمارة عمييف
ئؽ كالتأكد مف المعمكمات بشكؿ دقيؽ تعتبر المقابمة أىـ أداة لمتعرؼ عمى الحقا»المقابمة: -
الباحث لممبحكث قبؿ  األسئمة مف يتضمف تكجيو جممة مف ،(3)ـ بيف الباحث كالمبحكثتقاء يل باعتبارىا

 .(4) «قصد حصكؿ األكؿ عمى معمكمات مف الثاني في مكضكع معيف
بعض  حية مف بيذا األسمكب في دراستنا إلثراء المكضكع بالحصكؿ عمى أجكبة باالستعانةا منق

 .في الجزائر اسياسي طاتشاالن
مف األسئمة  اكسيمة كتقنية لجمع المعمكمات عف طريؽ استمارة تتضمف عدديعتبر » االستبياف: -

 اإلجابةكيطمب مف تمؾ العينة  ، المحددة كالمكتكبة التي ترسؿ عادة بالبريد أك بأم طريقة أخرل إلى عينة

                                                      
 230ص ،مرجع سابؽ محمد شمبي، -1
، 2002القاىرة: مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية، أسس كمبادئ البحث العممي، فاطمة عكض صابر، ميرقت عمي خفاجة،  -2

 .143ص
 .87ص مرجع سابؽ،محمد شمبي،  -3
 .107ص ذاتو،  المرجع -4
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عد يك ، غيا كفؽ مقتضيات البحث العمميث المشرؼ عمى البحث لتفريلمباح إرساليا إعادةكمف ثـ  ، عمييا
 .(1) «االستبياف مف أكثر األدكات استخداما في مجاالت البحكث االجتماعية

بكؿ  كاإللماـيدؼ التقرب أكثر كالتعرؼ ب، في الجانب التطبيقي لدراستنا كباألسماعتمدنا عمى ىذا 
 تية:  بالمراحؿ اآلحيث قمنا  ، جكانب المكضكع

 كعينة الدراسة :الدراسة تحديد مجتمع  - أ
مجمكعة مف الكحدات أك المفردات التي » :وعمى أن  الدراسة يعرؼ مجتمع  :الدراسة تحديد مجتمع-

الكحدات أك المفردات  بحيث تتميز تمؾ ، تتصؼ بصفة مشتركة كاحدة أك مجمكعة صفات مشتركة
 ذه الدراسة يتككف مف جميع النساء المغاربياتمجتمع  ى فإف  ، كبالتالي ،(2)«مجتمعة عف غيرىا

 التكنسيات كالمغربيات(. ، )الجزائريات
بحيث تتكافر في ىذا  ،ذلؾ الجزء مف المجتمع» :ياتعرؼ العينة عمى أن   تحديد عينة الدراسة:-

و في كثير مف كالحكمة مف إجراء الدراسة عمى العينة ىي أن   ،الجزء نفس خصائص المجتمع األصمي
فيككف اختيار العينة بيدؼ التكصؿ إلى نتائج يمكف ، حياف يستحيؿ إجراء الدراسة عمى المجتمعاأل

 .(3)«المجتمعتعميميا عمى 
التي يمجأ إلييا العينة  تمؾ كىي ،العينة العشكائية الطبقيةعمى  ىذه الدراسةفي  اعتمدناكقد 

مفردات المجتمع( لمصفة المدركسة في يتحقؽ شرط كجكد تجانس بيف كحدات المعاينة ) الباحث عندما ال
 ايكالتي تعرؼ عمى أن  ، (4)أسمكب العينة الطبقية اعتمادكفي ىذه الحالة يتـ ، الكثير مف المسكح بالعينة

كمف بيف كؿ فئة يتـ سحب المفردات  ،تقسيـ المجتمع إلى فئات كؿ  فئة تضـ المفردات المتجانسة»
 .(5)«المطمكبة

                                                      
العراؽ: مؤسسة كارث ، 2، طبحث العممي في العمـك اإلنسانية كالتربكية كاالجتماعيةأخالقيات السعيد جاسـ األسدم،  -1

 .83، ص2008الثقافية، 
العراؽ: المعيد العربي لمتدريب كالبحكث اإلحصائية،   مصطمحات في العينات،معجـ المصطمحات اإلحصائية،  -2

 .02، ص0222
  . 92ص مرجع سابؽ،األسدم، سعيد جاسـ - 3
 .01ص  مرجع سابؽ،، المصطمحات اإلحصائيةمعجـ  - 4
 .96ص  مرجع سابؽ،األسدم، سعيد جاسـ  - 5
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لكي تستجيب  الدراسة عينةيد شركط أساسية يجب تكافرىا في تـ تحدالدراسة فبعد تحديد مجتمع      
 لفرضيات الدراسة كمختمؼ تساؤالتيا كىي:

أف تككف المبحكثة امرأة جزائرية أك تكنسية أك مغربية ناشطة في األحزاب السياسية أك الجمعيات عمى  -
 اختبلؼ أنكاعيا أك النقابات.

 عاما. 45ك 20أف يتراكح عمر المبحكثة بيف  -
 

كحدة  120كحدة في الجزائر ك 120كحدة عينة بمعدؿ  360تـ سحب العينة المقدرة بػ، ككفقا لذلؾ
ـ  ، بحكثاتكقد حاكلنا الحصكؿ عمى اكبر عدد ممكف مف الم ،كحدة في المغرب 120في تكنس ك حيث ت

رة مممكءة بطريقة استما 200غير أننا لـ نتمكف مف استرجاع سكل  ، استمارة 360تكزيع أكثر مف 
استمارة في  المغرب  50استمارة في تكنس ك 50استمارة في الجزائر ك 100صحيحة مكزعة كما يمي: 

 .استرجاعيافمنيا الممغاة كمنيا التي لـ يتـ  استمارة 160أما البقية أم 
عمى أربع أقساـ  مجمكعة مف األسئمة مكزعةتتضمف كؿ كاحدة منيا  تصميـ ثالث استمارات - ب

 كاآلتي: لتساؤالت الدراسة كفرضياتيا كالمعمكمات المطمكبة لفيـ كتفسير الظاىرة المدركسة تبعا
تضمنت  ،( استمارة120عينة مف النساء الجزائريات أكثر مف )إلى كجيت  االستمارة األكلى:-1

 ( أقساـ كما يمي: 4( سؤاؿ مكزعا عمى )32)
 خصص لمبيانات الشخصية. المحكر األكؿ: -
 القانكني لمتمكيف السياسي لممرأة في الجزائر. اإلطاراحتكل عمى أسئمة حكؿ  ني:المحكر الثا -
 تضمف أسئمة عف كاقع التمكيف السياسي لممرأة في الجزائر. المحكر الثالث: -
اشتمؿ عمى أسئمة حكؿ المعكقات التي تحكؿ دكف تفعيؿ تمكيف المرأة سياسيا  المحكر الرابع: -

 لتذليميا. في الجزائر كالرىانات الكفيمة
تضمنت  ، ( استمارة120عينة مف النساء التكنسيات أكثر مف )كجيت إلى  االستمارة الثانية:-2

 ( أقساـ كما يمي:04( سؤاال مكزعا عمى )30)
 خصص لمبيانات الشخصية. المحكر األكؿ: -
 القانكني لمتمكيف السياسي لممرأة في تكنس. اإلطاراحتكل عمى أسئمة حكؿ  المحكر الثاني: -
 تضمف أسئمة عف كاقع التمكيف السياسي لممرأة في تكنس. المحكر الثالث: -
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اشتمؿ عمى أسئمة حكؿ المعكقات التي تحكؿ دكف تفعيؿ تمكيف المرأة سياسيا  المحكر الرابع: -
 في تكنس كالرىانات الكفيمة لتذليميا.

تضمنت  ، ستمارة( ا120ربيات أكثر مف )كجيت إلى عينة مف النساء المغاالستمارة الثالثة: -3
 ( أقساـ كما يمي:4( سؤاال مكزعا عمى )32)

 خصص لمبيانات الشخصية. المحكر األكؿ: -
 القانكني لمتمكيف السياسي لممرأة في المغرب. اإلطاراحتكل عمى أسئمة حكؿ  المحكر الثاني: -
 تضمف أسئمة عف كاقع التمكيف السياسي لممرأة في المغرب. المحكر الثالث: -
اشتمؿ عمى أسئمة حكؿ المعكقات التي تحكؿ دكف تفعيؿ تمكيف المرأة سياسيا  ع:المحكر الراب -

 في المغرب كالرىانات الكفيمة لتذليميا.

 صطوبظىالدرادظ

في حداثة أساسا الصعكبات تتمثؿ  نا العديد مفتيكاجالدراسة نجاز إل حضيرفي إطار البحث كالت
ناىيؾ عف  ، تمة بو كالمتعمقة في جذكر المصطمح بدقةالمي المراجعكقمة مكضكع التمكيف السياسي لممرأة 

نظرا لكجكد جداؿ فكرم كبير تعرفو الساحة  درلمعمكمات المكجكدة في بعض المصاالتضارب في ا
 كالمشاركة السياسية كغيرىا. االجتماعيكالنكع  كالمصطمحات المتبلصقة بو ،حكؿ المصطمحاألكاديمية 

في األحزاب كالجمعيات طات شاالننية أثناء البحث عف اميدال بالدراسةىي المتعمقة  لصعكباتا لعؿ أكثرك 
قناعيف بقبكؿ مؿء ك  -في الدكؿ محؿ الدراسة–كالنقابات  إضافة لصعكبة إجراء الدراسة ، االستمارةا 
 في األحزاب السياسية كالجمعياتطات شاعف النما تطمب ضركرة البحث  ،كالمغرب تكنس في الميدانية

 االجتماعيعمى مكاقع التكاصؿ  باالعتماد االنترنتتكنس كالمغرب عف طريؽ شبكة في  النقاباتك 
 .المختمفة

ى(ظالمطرفوىمولوجيى:ىالمػاربظوتاإلتحدودىالمغاهومى)اإلطارى
لممساعدة أثناء التحميؿ المستخدمة ـ المفاىيـ كالمصطمحات كشرح ألى تعريؼ تقديـ تتطمب الدراسة

 :عمى تكضيح كحصر المعاني
كاسع التعبير ال»:ذلؾ مفاىيـ كمصطمحات النكع االجتماعي لمسرديقصد بو كفقا  نكع:ال -

قد يدؿ عمى عممية ، بسيطا عف الجنس بديبل إف كاف يستخدـ أحيانا، االجتماعيةفي العمكـ  االستعماؿ
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ا يحممكف في أنفسيـ مف المعاني التي يربطكني اجتماعييفمعقدة تجعؿ الجنس الذكر كاألنثى أشخاصا 
ف الذككرة كاألنكثة ا يخص ما يكك  مفي اجتماعيامنظمة  كاتجاىاترغبات كبصمات ، بأعماليـ الخاصة

لمجنسيف في فئتيف مميزتيف مختمفتيف رجاال  االجتماعيالنكع تعبير يشير إلى إنتاج ىذا التنظيـ فكبذلؾ 
 .(1) «اكنساء

 :عمى أن و نكع االجتماعيمفاىيـ كمصطمحات ال مسردعرفو ي :(Gender) االجتماعيالنكع -
 النكع عالقةكتسمى ىذه العبلقة ، في المجتمععممية دراسة العبلقة المتداخمة بيف الرجؿ كالمرأة »

 ثقافيةك  اجتماعية اقتصاديةكميا عكامؿ مختمفة حكتحددىا كت ،(Gender relationship) االجتماعي
كالتنظيمية التي تقـك كاإلنتاجية اإلنجابية  دكاراألعف طريؽ تأثيرىا عمى قيمة العمؿ في  ،سياسية كبيئيةك 

كتككف   ،عمى حساب المرأة في تكزيع القكة االتزافكعادة ما يسكد تمؾ العبلقة عدـ  ،بيا المرأة كالرجؿ
 .(2) «المجتمع يبينما تأخذ المرأة كضعا ثانكيا ف، الرجؿ مكانة فكقية احتبلؿالنتيجة 

مفاىيـ كمصطمحات النكع  مسردجاءت في  :(Gender equality) النكعبيف المساكاة -
بيف أفراد المجتمع عمى أساس الجنس، كبصفة  اختبلؼأال يككف ىناؾ تمايز أك » تعني: االجتماعي

 .(3) «خاصة فيما يتعمؽ بتكزيع المكاد كالعائدات كتكفير الخدمات كالحقكؽ كالكاجبات كالفرص كالنتائج

مكانيات األفراد في »:بأن و لبنؾ الدكلييعرفو ا :Empowerment)) التمكيف - تكسيع قدرات كا 
المشاركة كالتأثير كالتحكـ كالتعامؿ مع المؤسسات التي تتحكـ في حياتيـ، إضافة إلى إمكانية محاسبة 

 .(4) «ىذه المكسسات
المكارد  استخداـالمرأة القدرة عمى  اكتساب» يعني: (Women’s empowerment) لمرأةتمكيف ا-
نيا مف تحديد مصيرىا كتحقيؽ ما يمك  م، التي تؤثر في حياتيا ةاالستراتيجيالقرارات  كاتخاذ المتاحة

  كال يقتصر عمى المرأة فقط، شة في أم مجتمعكينطبؽ مفيـك التمكيف عمى الفئات الميم   ، مصمحتيا

                                                      
 .09، ص2006، فمسطيف: منشكرات مفتاح، مسرد مفاىيـ كمصطمحات النكع االجتماعي عبد الرحمف أبك شمالة، -1
 .6صمرجع ذاتو، ال -2
 .01، صذاتو مرجعال  -3
تقرير المرأة في المجاؿ العاـ،  –نكع االجتماعي كالتنمية في الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيامنظمة األمـ المتحدة، البنؾ الدكلي، ال -4

 .22، ص0226، عف التنمية في الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا
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كرية في دراسات المفاىيـ المح كأصبح مف ، القرف المنصـر مف ثمانيناتالي ف كظير مفيكـ تمكيف المرأة 
 .(1) «االجتماعيالنكع 

عممية مركبة تتطمب تبني سياسات عف عبارة » :(Political empowerment ) التمكيف السياسي-
جراءات كىياكؿ مؤسساتية كق دـ المساكاة كضماف الفرص المتكافئة عبيدؼ التغمب عمى أشكاؿ ، انكنيةكا 

 .(2) «مكارد المجتمع استخداـلؤلفراد في 
السمكؾ المميز عف غيره الذم يقكـ بو الفرد بحكـ نظرة  نمط مفال»يقصد بو ذلؾ: ر: الدك -

 االجتماعيةكالتكقعات  ،طبيعيا أك كظيفيا ابو كالمسؤكليات المكمؼ بي المجتمع لو كالظركؼ المحيطة
كالتعميمية  كاالقتصادية ،االجتماعيةكبحكـ متغيرات السف كالجنس كالحالة ، قبؿ المجتمع المدركة نحكه مف

كالدكر  االجتماعيفيناؾ الدكر السياسي كالدكر  ، يتنكع بنكع الكصؼ الذم عميو القائـ بو فيك، كالسياسية
 .(3) «الثقافي

مف "الفكر" إلى الكبلـ في أشكالو المتنكعة  حرؾ المعاني المعجمية لكممة خطابتت» :الخطاب-
ي )كما في المكعظة( أك قطعة تكجو تمقين مع كمف ىناؾ إلى المناقشة المثبتة أك النص، أحيانا

المغة إلى تحميؿ المنطكقات عمى مستكل الجممة في عمـ  (Discourse)كيشير الخطاب ، ...استداللية
إلى كبتكسيعيا إلى األبعاد الببلغية لمغة، أم إلى القيكد السياقية عمى إنتاج النص، كبمعني أخر يشير 

 .(4) «عؿ الكبلـأحداث ترتبط مف الناحية الزمنية بف
مفيكـ ينطكم عمى معنى المداكمة ككثرة » :عمى أن يا المكسكعة العربيةتعر فيا : الممارسة-
مف أصؿ يكناني "براكتيككس"، كيعد كاحدا  (Practice)البلتيني  استخدامويء كىك في بالش االنشغاؿ

لمداللة عمى النشاط  استخدمتفي الفكر الفمسفي مف ذلؾ الحيف، كقد  استخداميامف المفاىيـ التي شاع 
المستمر الذم تكضع مف خبللو مبادئ العمكـ مكضع التطبيؽ، كمنو قكليـ: ممارسة الطب كممارسة 

                                                      
 .00ص مرجع سابؽ،ركيدا المعايطة كآخركف،  -1
عمى  . ىؿ الككتا ىي الحؿ؟"ماعت لمدراسات الحقكقية كالدستكرية، "التمكيف السياسي لممرأة المصرية.. مركز" -2

، arabic/details page.aspx?pageID=1181maatpeace.orghttp://www. ،20/00/0206/المكقع:
01:22. 

 .82، ص2005الجزائر: مكتبة  الشركة الجزائرية،  ،معجـ مفاىيـ العمـك السياسية كالعالقات الدكليةعامر مصباح،  -3
 كالمجتمع الثقافة مصطمحات معجـ: جديدة اصطالحية مفاتيحلكرانس غركسبيرغ، ميغاف مكريس،   طكني بينيت،  -4

 . 600،606ص ، ص0202)ترجمة : سعيد الغانمي(، بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية، 

http://www.maatpeace.org/arabic/details%20page.aspx?pageID=1181
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قاؿ ممارسة الغناء كممارسة السياسية، كما تستخدـ لمدراسة عمى المداكالت في النشاطات العقمية، كأف ي  
 (Activité pratique) مة أكثر مرادفا لمنشاط العممييا بصكرة عاكممارسة التأمؿ كغيرىا، كلكن  التفكير 

 . (1)«كمنيا جاء تعبير ممارسة المشتؽ مف اليكنانية أيضا، كيراد منو أف يككف مقاببل لمعمـ النظرم كالتأمؿ
لتعزيز  ىك عبارة عف ألية أك كسيمة :(System of women quotas) الككتا النسائينظاـ -
إلى تصؿ في المجالس المنتخبة ليف  عف طريؽ تخصيص مقاعد سياسية النساء في الحياة ال ةمشارك
 .د أقصىحك %50ك  % كحد أدنى40% ك30

ىتػدومىالدرادظ
خطة تتككف مف ثبلثة  اعتمدنالمعالجة اإلشكالية المطركحة كلتغطية الفرضيات في مستكل التحميؿ 

خبلؿ التعرؼ  كذلؾ مف، ياسي لممرأةلمتمكيف الس يمياإلطار النظرم كالمفاى الفصؿ األكؿيعالج  فصكؿ:
 جتماعياالكعبلقتو بمفاىيـ ذات صمة بو كالمشاركة السياسية كالنكع ، عمى ماىية التمكيف السياسي لممرأة

متمكيف السياسي مع اإلشارة لتطكر الجيكد الدكلية كاإلقميمية العربية لكأىـ المداخؿ النظرية  ،)الجندر(
 ذات الصمة بالمكضكع .

بيف الخطاب كالممارسة مف مغاربية تحميؿ كاقع التمكيف السياسي لممرأة ال الفصؿ الثاني كيتناكؿ
لقانكنية المتعمقة حات االسياسية المغاربية كأىـ اإلصبل خبلؿ التركيز عمى أىـ الخطابات الرسمية لمنخب

مدل تطابقيما  ستخبلصالكمحاكلة إسقاطيا عمى كاقع الممارسة السياسية لممرأة المغاربية ، بتمكيف المرأة
بجممة مف المؤشرات المتعمقة  ستعانةباالكيف المرأة المغاربية سياسيا كمحاكلة قياس درجة تم، مف عدمو

 بتطكر تكاجدىا في مختمؼ مكاقع صنع القرار كالمسؤكلية في الحياة السياسية كنتائج الدراسة الميدانية
كأىـ ، التمكيف السياسي لممرأة المغاربية تجسيد دكف أىـ العراقيؿ التي تحكؿب الفصؿ الثالث يتـكي
 .ىانات الكفيمة بتذليميا مستقببلالر 

 

                                                      
  :عمى المكقع العربية"، المكسكعة"-1

http://www.araency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159147&m=1،20/00/
0206،03:22 . 

http://www.araency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159147&m=1
http://www.araency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159147&m=1
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كثفت منظمة األمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة كالمنظمات اإلقميمية جيكدىا الرامية لتكريس  
االجتماعية ك ة لممرأة كحمايتيا مف خبلؿ تمكينيا في كؿ جكانب الحياة االقتصادية الحقكؽ اإلنساني

بركز مفاىيـ جديدة عمى الساحة إلى  ما أدل ، منذ بداية القرف العشريف ، القانكنية كالسياسيةك ة ػػػالثقافيك 
كز عميو أغمبية مفيكـ محكرم ترتبمنزلة الدكلية مف بينيا مفيكـ التمكيف السياسي لممرأة الذم أضحى 

كبصفة خاصة الدكؿ  ، عالـالخطابات السياسية التنمكية لمعديد مف النخب السياسية في معظـ دكؿ ال
 مف بينيا الدكؿ العربية. ك النامية 

كية الغربية سي لممرأة إلى مختمؼ الحركات النستعكد األصكؿ التاريخية لظيكر مفيـك التمكيف السيا
خراج قضايا المرأة كالتي سعت إلى ، دىا القرف التاسع عشر الميبلدمكتياراتيا المختمفة التي شي إبراز كا 

ليمييا مع بداية القرف العشريف ظيكر العديد مف المداخؿ التنمكية ، مف الشأف الخاص إلى الشأف العاـ
ضركرة التي أكدت عمى ك  الثنائية بيف المرأة كالتنمية التي حاكلت دراسة تطكر النظر في إشكالية العبلقة

 إشراؾ المرأة في العممية التنمكية.

ككذا األفكار التنمكية ، كلتجسيد مطالب الحركات النسكية كنشطاء حقكؽ اإلنساف كحقكؽ المرأة
المختمفة ظيرت مجمكعة مف المكاثيؽ كاإلعبلنات كاالتفاقيات كالمؤتمرات الخاصة بالمرأة منذ بداية 

فشكمت بذلؾ أرضية صمبة أفرزت مجمكعة مف  ، لتسعيناتكتعمقت بشكؿ كاضح مع بداية ا، السبعينات
الضمانات كااللتزامات الدكلية كاإلقميمية كالقطرية لحماية الحقكؽ اإلنسانية لممرأة كتمكينيا كتحقيؽ المساكاة 

 بيف الجنسيف.

كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى ، يعالج ىذا الفصؿ اإلطار النظرم كالمفاىيمي لمتمكيف السياسي لممرأة
المشاركة السياسية ك  تمكيف المرأةك  ماىية التمكيف السياسي لممرأة كعبلقتو بمفاىيـ ذات صمة بو كالتمكيف

ثـ تطكر الجيكد الدكلية  ،ثـ المداخؿ النظرية لمتمكيف السياسي لممرأة، (كالنكع االجتماعي )الجندر
 ا.إلى تمكيف المرأة سياسي كاإلقميمية العربية كصكال
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ىظمولوجوتوادرادظىى:التمكونىالدواديىللمرأةالمبحثىاألول:ى
االجتماعية ك  في كؿ جكانب الحياة االقتصادية شكؿ مكضكع التمكيف بصفة عامة كتمكيف المرأة

 المجتمع الدكلي أكاخر القرف العشريف محكر اىتماـمنذ بصفة خاصة القانكنية كالسياسية ك  الثقافيةك 
كمف نصؼ المجتمع بقيف عمى مدل سنكات طكاؿ النصؼ النساء المكاتي يش أفّ » :انطبلقا مف فكرة

كتبعا لذلؾ شغمت ىذه ، (1)«ش كالتابع بدؿ أف يكّف النصؼ المشارؾ كالفاعؿ في إنماء المجتمعالميمّ 
الميتميف  فما دفع باألكاديميي، المفاىيـ الجديدة باؿ العديد مف الباحثيف كالعامميف في مجاؿ التنمية

 لمفيكـ جديد ىك التمكيف السياسي لممرأة. بدراسات المرأة لمتأسيس
تشريحو لحصر مدلكلو  يتـ في ىذا المبحث بتكضيح مفيكـ التمكيف السياسي لممرأة مف خبلؿسن

أال ، كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ لمجمكعة مف المفاىيـ ليا ارتباط كثيؽ بمفيكـ التمكيف السياسي ، كمعانيو
 المشاركة السياسية كغيرىا.ك ماعي )الجندر( النكع االجتك تمكيف المرأة ك  التمكيف :كىي

 مفيـك التمكيف المطمب األكؿ:
التي يتـ تداكليا كتكظيفيا بكثرة في العديد مف نسبيا التمكيف باعتباره أحد المفاىيـ المستحدثة  إف  

 بركزإلى ما أدل ، باؿ العديد مف الباحثيف عمى الساحة األكاديميةشغؿ  ،المعرفية المجاالت كالحقكؿ
 المكضكع. الغربية كالعربية حكؿ ىذا تلدراساامف جممة أفرز جداؿ فكرم بينيـ 

 تعريؼ التمكيف-0

 تعريؼ التمكيف لغة-1-1
 فيك مصدر مف الفعؿ "مك ف"، التقكية كالتعزيز» :التمكيف يعني؛ حسب معجـ متف المغة العربية

 .(2) «كفيو جعمو يتمكف منو ، ك"مك نو" مف الشيء جعؿ لو عميو سمطانا كقدره

                                                      
في  مقدمة عمؿ كرقةف السياسي لممرأة في مجاؿ تحقيؽ أىداؼ التنمية، ، التمكيلمياء المبيض بساطريا حفار الحسف،  -1

، 0202مارس  01 إلى 00، جميكرية مصر العربية،  العربية التنمية في كالشباب المرأة المؤتمر الدكلي التاسع حكؿ
 .0ص

 .666، ص0632، بيركت: دار مكتبة الحياة، المغة متف معجـرضا أحمد،  -2
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العرب  ىسمكت  ، أم تمك ف ؛مكنة مف السمطاف إف بني فبلف َلذكك» كمف التمكيف تقكؿ العرب:
ف مكانة كقد مك ، كالجمع مكانات ، كالمكانة ىي المنزلة عند الممؾ، ف الطير فيوك  مكضع الطير مكنة لتم

 .(1) «تمك ف-كتمك ف، كالجمع مهكاناء ، فيك َمِكيف
  ةػػػػػػبدالالت متعددة في أكثر مف آية قرآني القرآف الكريـتمكيف بمشتقاتيا في قد كردت كممة الك 

التمييز بيف صيغتيف قرآنيتيف مف صيغ  تـكمف بيف ىذه الدالالت  ،تشير إلى تعدد غاياتو كمجاالتو
 التمكيف:

 قكلو تعالى:في  )الكظيفة االستخبلفية( التمكيف لإلنساف في األرض-أ
 ((02اآلية ) ، )سكرة األعراؼ 

 قكلو تعالى: ؿ كالقكة كالنسؿ فيكيندرج ضمف ىذا المستكل تمكيف الما

… ((03اآلية )، سكرة األحقاؼ). 
...  في قكلو تعالى:  اهلل التمكيف لديف -ب

 ((22اآلية ) ، سكرة النكر) (2).  
فقا لممصادر المستمدة ك  (Empowerment)نجميزية كممة " يقابميا في المغة اإلتمكيفككممة "

يشتؽ مفيـك التمكيف لغة مف ك ، (3)كتعني أف يصبح اإلنساف قادرا (Potère) المغكية مف الكممة البلتنية
أك  تخكيؿ السمطة إلى شخص طة القانكنية، أكػػػعممية منح السم»: " كيعنيكيبستر"قامكس الفعؿ ي َمكف في 

 .(4)«أف يتاح لمفرد الفرصة لمقياـ بعمؿ ما

 اصطالحالتمكيف تعريؼ ا-1-2
كاختمفت باختبلؼ السياؽ ، كمدلكالتيا تعددت التعريفات االصطبلحية لمتمكيف كتنكعت صيغيا

 كالشرائح محؿ البحث كالثقافة البيئية التي تنطمؽ منيا الدراسات المتعمقة بيذا المكضكع.

 

                                                      
المكقع :  عمىيكـ التمكيف كمجاالتو التداكلية"، مفحافظ، " فاطمة -1

et/arabic/madarik/concepts/131945.empowerment.html#onislam.nhttp://www. ،00/00/0206 ،06:22. 

 المرجع ذاتو.2-
 المرجع ذاتو.3-
 .25، ص0223، أكتكبر 00العدد مجمة مفاىيـ،آماني مسعكد، "التمكيف"،  4-

 

http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts/131945.empowerment.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts/131945.empowerment.html


 

 

03 
 

 تعريؼ التمكيف لبعض الباحثيف في الدراسات الغربية-1-2-1
لمتمكيف معاني تختمؼ باختبلؼ السياقات الثقافية كالسياسية » :أف  ( D. NARAYAN) ناريافيرل 
حيث يرتبط بمفاىيـ مختمفة مثؿ قكة الذات ، كال يمكف ترجمتو بسيكلة إلى كؿ الثقافات ،كاالجتماعية

كيرتبط ذلؾ بقدرة الفرد عمى الدفاع عف حقكقو ، كالحياة الكريمة كاالختيار الحر   كالتحكـ كسمطة الذات
كيمكف أف يككف التمكيف عمى المستكل الفردم ، كالحرية كالكعي كالقدرات االستقبللية كصنع القرار الحر  ك 

كيمكف استخدامو لمتعبير عف العبلقات داخؿ ، اأك سياسي اأك اجتماعي اكقد يككف اقتصادي، كالجماعي
 .(1)«المنزؿ الكاحد أك بيف فئات المجتمع

مف الناحية النفسية يعتبر  » :أن و عمى( THOMAS and VELTHOUS) كفيمتكز تكماس وفكيعر  
 مدارؾ ىي: يتجمى في أربعة اتحفيزي امركب

 المعنى Meaning .كيقصد بذلؾ إدراؾ الفرد لقيمة العمؿ الذم يقـك بو : 
 الكفاءةCompétence  : شعكر الفرد بالكفاءة كثقتو بقدرتو عمى أداء المياـ المككمة إليو

 بميارة عالية.
 تقبللية كحرية التصرؼاالس Self déterminations شعكر الفرد بحريتو في التصرؼ :

 كالمبادرة كفؽ تقديره الخاص.
 التأثيرImpact2) «: كىي قدرة الفرد عمى تحديد مخرجات المنظمة كالتأثير فييا(. 

 تمكيف النفسي.ف  الباحثيف ربطا بيف مفيكميف لمتمكيف ىما: التمكيف اإلدارم كالمف خبلؿ التعريؼ أ يتضح
كسيمة يمكف مف خبلليا تمكيف األفراد »: عمى أن و (Robert Adams) ركبرت آدمز وفيعر  كما

ن الظركؼكالجماعات كالمجتمعات مف التحكـ في  القدرة عمى العمؿ لتحسيف  كتكفير ،ىداؼاأل جازكا 
ي الخدمة االجتماعية عمى التمكيف في العديد مف الدراسات منح القكة بينما يركز فيعني ك  ،نكعية الحياة

 .(3) «كبذلؾ يمكف تحقيؽ مصالحيـ، دالطريقة التي يمكف بيا منح القكة لؤلفرا
 اأعطى لو مفيكمف أف الباحث ربط مفيكـ التمكيف بالخدمة االجتماعيةيتضح التعريؼ مف خبلؿ 

 .ااجتماعي

                                                      
 .604، ص0226، مصر : المكتب الجامعي الحديث، التنمية االجتماعية مف الحداثة إلى العكلمةطمعت مصطفى السركجي،  -1
ية في تمكيف القيادات النسائية مف "دكر مؤسسات التنمية اإلدار  حناف بنت عبد الرحيـ األحمدم، إيماف بنت سعكد أبك خضير،-2

،           ، دكرية اإلدارة العامةمكاجية تحديات القيادة: دراسة ميدانية عمى المشاركات في الحمقات التطبيقية في معيد اإلدارة العامة"
 .200، ص0226، نكفمبر 21، العدد16المجمد 

 .605، صمرجع سابؽطمعت مصطفى السركجي،  -3
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لىالتمكيف  (P. Beresford et S. Croft)  ككركفت كردبيرسف ؼكيعر  عممية مرتبطة »: أن و ع
 كيتضح ذلؾ مف خبلؿ المداخؿ األساسية لتقديـ خدمات الرعاية االجتماعية كحث المكاطنيف، بالديمقراطية

كما أف التمكيف مف الحقكؽ يضع في اعتباره الديمقراطية القائمة ، قبكؿ التصكرات كالمشاركة عمى
 .(1) «لمكصكؿ لمعدالة كالمساكاة

 .أيضا أبعاد سياسية ذافجاء يحمؿ مفيكما سياسيا  ، المجاؿ السياسيلقد ربط التعريؼ التمكيف ب
كأيضا صعكبة  ، بصعكبة إيجاد تعريؼ كاضح لمتمكيف  Naila Kabeer كبير نائمة الباحثة تقرك 
زيادة قدرة المرأة عمى  » :وكتضيؼ بأن   ،(2) «عممية تغيير تتضمف مفيـك القكة» : وعمى أن   فوكتعر   ، قياسو

أم إحداث تغيير  ؛مما يتطمب تغيير المنظكمة االجتماعية برمتيا ، قرارات المصيرية في حياتيااتخاذ ال
عادة صياغتيا مف جديدجذر  حيث تقسـ األدكار كالمسؤكليات كالحقكؽ عمى أساس أكثر تكازنا ، م فييا كا 

تطكر عممية تنطكم عمى  يان  أب  (The empowerment process)تصؼ عممية التمكيفك ، كمساكاة
يا تيدؼ ن  أحيث  ، عدـ المساكاة إلى حاؿ آخر ىك المساكاة كأنيا االنتقاؿ مف حاؿ التمايز أك ، إيجابي

 .(3) «في عبلقات القكة في المجتمع إيجابيإلى إحداث تغيير 
يشمؿ جميع األفراد » :التمكيف أف  ( Malhotra) راتمالك  يضيؼ الباحث ،كفي نفس السياؽ
بالرغـ مف  ، كال ينطبؽ بالضركرة عمى المرأة فقط ، أك الميمشة في المجتمعكالجماعات المستضعفة 

 كيرل أف عممية التمكيف تتككف مف ثبلثة معطيات ىي: ، ارتباط مفيـك التمكيف في دراسات التنمية بالمرأة
 المكارد(Ressources)  كالعمؿ كالتعميـ التي تعد مف عناصر التمكيف(Enabling Factors)   كدكنيا

 ال يمكف أف نتحدث عف عممية التمكيف.
  العامؿ البشرم(Human Agent) .كىك محكر عممية التمكيف 
 النتائج كاالنجازات (Outcommes Or Achievements التي تعني المكاسب السياسية )

كالتي يمكف اعتبارىا كاتخاذىا كمؤشرات ، كاالقتصادية كاالجتماعية التي يجنييا العامؿ البشرم
 .(4) «دل نجاعة عممية التمكيفلقياس م

                                                      
 .605، صمرجع سابؽلسركجي، طمعت مصطفى ا -1

2- Naila KABEER, Discussing women’s empowerment- theory and practice, Stockholm: Sida Studies, 2001, 
p.19.  

منظمة  القاىرة: ،في النكع االجتماعي كأبعاد تمكيف المرأة في الكطف العربي ، "الخمفية الفكرية"،مصطفى كامؿ السيد، رشا منصكر-3
 . 10-10، ص ص0202مرأة العربية، ال
 . 10، صالمرجع  ذاتو-4
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أف مفيكـ التمكيف يتضمف عممية جكىرىا القكة كىدفيا ستشؼ ناألخيريف  مف خبلؿ التعريفيف
بؿ يشمؿ ، كلكف ال يقتصر فقط عمييا ، ككمفيكـ مرتبط ارتباطا كثيقا بدراسات المرأة كالتنمية ، التغيير

ضاف، فة أك الميمشة في المجتمعكؿ الفئات المستضع إمكانية قياسو عمى أرض الكاقع مف خبلؿ ة إلى كا 
 بعض المؤشرات.

تحسيف قدرات الشخص أك الجماعة عمى صنع الخيارات  » :عمى أن و البنؾ الدكليكما يعرفو  
  (1) «كتحكيميا إلى أفعاؿ كنكاتج مرغكبة

  حثيف في الدراسات العربيةتعريؼ التمكيف لبعض البا-1-2-2
القضاء عمى كافة أشكاؿ عدـ المساكاة كضماف الفرص »بأن و:  فالتمكي أماني مسعكد ؼتعر 

 ىي: محاكر أساسية ةكذلؾ يتحقؽ مف خبلؿ ثبلث، المتكافئة لؤلفراد
سكاء كانت قانكنية أك تشريعية أك اجتماعية  ، إزالة كؿ معكقات عممية التمكيف العمؿ عمى-أ

  النساءات النمطية التي تضع الفئات الميمشة )يالمتصمة بالعادات كالتقاليد كاألعراؼ كغيرىا مف السمكك
 أك األقؿ حظا في مراتب أدنى. ،الفقراء...(ك  ثنية كالدينيةاإل األقمياتك 

استحداث ىياكؿ كمؤسسات ىدفيا تفعيؿ السياسات كاإلجراءات كالتشريعات المتبناة بيدؼ -ب
 كتتكلى عممية التمكيف.، القضاء عمى مظاىر اإلقصاء كالتيميش

يد الفئات الميمشة بالمعارؼ كالمعمكمات كالميارات كالمكارد كالقدرات عمى النحك الذم تزك -ج
 .(2) «متكافئة اقتصاديا كاجتماعيا كسياسيا اكفرص ،الةيكفؿ ليا مشاركة فع  

فالتمكيف  ،عممية التمكيف في نجاح احاسم يظؿالعامؿ الذاتي دكر »: أف   أماني مسعكدكتضيؼ 
 يككفأف  فبلبد، تجاكب المستيدؼاحو يتكقؼ عمى مدل إيماف ك نج كلكف مفيكـ يقكـ عمى المنح

، تغيير أنفسيـ كالبيئة رغبة حقيقية في التغيير ـكلديي، توبأىميالمستيدفيف مف عممية التمكيف عمى كعي 
المتاحة لغيرىـ في  كاالمتيازاتفاعميف ليـ نفس الفرص  يـمعمى النحك الذم يجعالمحيطة بيـ 

 .(4) القكة كالتمكيف كالمشاركة تمثؿ أضمع مثمث الخطاب التنمكم الحديث ترل أف  ك  ،(3)«المجتمع

                                                      
  .02، صمرجع سابؽ آماني مسعكد، التمكيف...،  -1
 .3-2، ص ص ذاتو المرجع -2
 .3ص ذاتو، المرجع -3
  لعربيفي تجديد القيادة كالتنمية في الكطف اأماني مسعكد كآخركف،"نظريات التمكيف كعبلقاتيا بالتنمية في الكطف العربي"،   -4

 .06، ص0226القاىرة: مركز الدراسات كبحكث الدكؿ النامية، 
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 (Empowerment)مفيكـ كيف ىك الترجمة العربية الشائعة لالتم أف   حافظ فاطمةترل الباحثة كما 
ضمف  تـ تداكليا كتكظيفيا بكثرة في عدد مف المجاالت كالحقكؿ المعرفيةيأحد المفاىيـ المستحدثة التي 

 ثبلثة محددات أساسية أسيمت في بمكرة مفيكـ التمكيفتكجد »: كحسبيا .(1)المجاؿ التداكلي الغربي
أم ؛ لة التحكـ الشخصيأارتباطو بمس ثانييا ، القكةعبلقتو بمفيـك  مقدمتيافي  ، كدالالتو تحديد معانيوك 

النظر إلى التمكيف بكصفو عممية ذات  ياكثالث ، قدرة اإلنساف عمى أف يتحكـ في مسار حياتو تغييرا أك تعديبل
 ىي: ت مختمفةاكتجمي أبعاد

 :تحدث عمى األصعدة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كتنتقؿ  عممية اجتماعية متعددة األبعاد
كمف جية أخرل ىي عممية تجمع بيف المستكييف الفردم  ، بينيا جميعا دكف أف تقتصر عمى صعيد بعينو

 لما تفترض أف تمكيف الفرد يؤدم في نياية المطاؼ إلى تمكيف المجتمع. كذلؾ ، كالمجتمعي
 تستيدؼ حصكؿ األفراد عمى القكة كتفترض أف ىذا يتحقؽ باكتساب المعمكمات  :عممية تغييرية

كمف خبلؿ التطمع نحك العمؿ مع األفراد كالمؤسسات مف أجؿ  ، الخاصة بيـ كالبيئة التي يعيشكف فييا
 لمطمكب في المجتمع.إحداث التغيير ا

 المؤدية لمتغيير  ،بعضمع ىي نتاج التفاعؿ بيف خبرات األفراد بعضيـ  :تفاعمية عممية
االجتماعي كىدفيا أف يتمكف األفراد مف العمؿ إلحداث التغيير مف خبلؿ المؤسسات ذات التأثير في 

 حياتيـ كمجتمعاتيـ.
 ثيـ عمى تطكيرىا ليصبحكا مؤىميف بااللتحاؽ : تبتغي زيادة كعي األفراد بقدراتيـ كحعممية تنمكية

 .(2) «بعممية التنمية

 تعريؼ التمكيف إجرائيا -1-3
عممية تتضمف  إجرائيا كما يمي: التمكيف ؼمف خبلؿ تنكع كاختبلؼ التعاريؼ السابقة يمكف تعري 

ؼ مجاالت شة في المجتمع إلدماجيا في مختمعنصر القكة ك التغيير، ىدفيا منح فرصة لمفئات الميم  
يا الذاتية كتكليد الكعي لدييا بأىمية قدراتبناء  مف خبلؿ ،الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية...

الكاقع بكؿ جدارة   الدفاع عف مجمؿ حقكقيا كحرياتيا األساسية لتفعيؿ ممارستيا الحقيقية ليا عمى أرض
عنى مفيكـ التمكيف باختبلؼ الثقافات، كلو ، كيختمؼ مالمجتمع كفئات كدكف تمييز بيف أفراد كاستحقاؽ

                                                      
 .مرجع سابؽحافظ،  فاطمة -1
 .المرجع ذاتو-2
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بمجمكعة مف المفاىيـ كقكة الذات كالتحكـ كسمطة الذات كبناء القدرات كسمطة صنع كاتخاذ كطيدة عبلقة 
، كيمس فئات عديدة فيناؾ تمكيف العامميف كتمكيف الفقراء كتمكيف المرأة...، كعدة مجاالت الحياة القرار

 تمكيف االقتصادم كالتمكيف االجتماعي كالتمكيف السياسي كغيرىا.فيناؾ التمكيف اإلدارم كال
ستخمصو مف خبلؿ ىذا التعريؼ اإلجرائي لمتمكيف أف ىذا األخير يرتبط ارتباطا كثيقا بمفيـك كما ن

كتبعا لذلؾ فيناؾ مف يرل أف عممية التمكيف ترتكز عمى أربعة مستكيات مف القكة  المشاركة كمفيكـ القكة.
 ما يمكف تسميتو بدكائر التمكيف: ،جممياتشكؿ في م

 القكة عمى(power on).تتضمف عبلقة تبادلية مطمقة بيف الييمنة كالتبعية : 
 قكة فعؿ (power to) : يجاد حمكؿك  ممارسة سمطةك  القدرة عمى صنع القرارتتضمف  .لممشاكؿ ا 
  القكة مع(power with)كالدفاع عف المصالح  : قكة اجتماعية كسياسية تعكس القدرة عمى التفاكض

 المشتركة جماعيا.
 القكة مف خبلؿ (power within):  لداخمية لذكاتيـ كىكيتيـ ككيفية تفطف األفراد لمقكة ا

تأثير ل  .(1)بكؿ سيكلة كصنعيافي خياراتيـ  إيجابيا ا

 اإلطار السياسي كاالجتماعي لبركز مفيكـ التمكيف-5

بركز  الفكر الغربي كمرحمة شيد فييا القرف العشريف خمسينات  إلىتعكد جذكر بركز مفيـك التمكيف 
جممة مف النقاشات المجتمعية العامة اليادفة إلى االجتياد في إعادة تعريؼ كظيفة الدكلة كمؤسساتيا 

ئدة برغبة في تجاكز النظرة التقميدية الساكقد ارتبط ذلؾ كطبيعة عبلقاتيا بالمجتمع المدني، اإلدارية 
كجكده في جكىر تمؾ  ذلؾ الفاعؿ باعتبار نحك نظرة جديدة قائمة عمى النظر إلىلمفاعؿ االجتماعي، 

كفي  كمف ثمة احتؿ مفيكـ التمكيف مكانة مركزية في الخطاب المؤسسي الرسمي مف ناحية ،المنظكمة
 .(2)مستكل المسارات النضالية كالمطمبية لمفاعميف االجتماعييف مف ناحية أخرل

تعديؿ النظر ألدكار الدكلة التقميدية لتطكير سبؿ إلى  أخر يدعك جوتك جانب ذلؾ  كما ظير إلى
كبمزيد مف االنشغاؿ باالرتقاء بنكعية حياتيا كطرؽ مشاركتيا في  ، االستجابة لحاجات الطبقات المتكسطة

كبالتالي تطكر مفيكـ التمكيف في ىذا السياؽ مرتبطا بتصاعد صدل قيـ ، االسيما المحمية مني ةالتنمي

                                                      
 .065، صمرجع سابؽكحيدة بكرغدة،  -1
 .006، ص0200مصر: منظمة المرأة العربية،  كالمؤسسة، العمؿ اجتماع كعمـ النكععائشة التايب،  -2
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كبضركرة تغيير أدكار الدكلة كمؤسساتيا العمكمية كالمحمية إزاء بعض  ، دانية كالحرية كالمشاركةالفر 
 المقصاة كالميمشة كالنساء ضحايا العنؼ الزكجي كاألفراد العاطميف عف العمؿ المجمكعات االجتماعية

سماع صكتاحتياجاتيا  كالشرائح المعدكمة كالمحركمة مف المكارد كمف فرص إبراز  .(1)ياكا 

مجمكعة مف ربطو بفيتـ عادة  ، أما فيما يخص السياؽ السياسي كاالجتماعي لظيكر التمكيف
األحداث االجتماعية كالسياسية الميمة التي شيدتيا أمريكا الشمالية خبلؿ حقبة الستينات مف القرف 

لتي أسيمت في كحركتو االجتماعية ا (Martin Luther King)كينج لكثير مارتفكمنيا تمرد  ، الماضي
 .(2)التأسيس لسياؽ مف االحتجاج االجتماعي لممطالبة بالحقكؽ المدنية لممكاطنيف

مجمكعة مف  نتيجة لتنفيذ تكصيات مرحمة التسعيناتفي تعمؽ مفيكـ التمكيف كتطكر أكثر كلقد 
ف إلزامية تبني مصطمح التمكي عمى الذم أكد 5773 بيجيفمف بينيا مؤتمر  ، رات الدكليةالمؤتم

التنمية ك  افػتبعا لذلؾ تـ ربطو بمجمكعة مف المفاىيـ الجديدة كحقكؽ اإلنسك ، (3)جية مفتاح لمتنميةيتاستر كإ
 كقضايا المرأة كتمكينيا في إطار ثقافة الجندر الديمقراطية التشاركيةك  الذات كتأكيد مساكاةالك  اإلنسانية

اكلو كتكظيفو بكثرة في عدد مف المجاالت بركز مصطمح جديد يتـ تدإلى  ما أدلم، )النكع االجتماعي(
التمكيف أم التمكيف اإلدارم ك ؛ الحياةكالحقكؿ المعرفية المتمثؿ في تمكيف المرأة في جميع مجاالت 

 السياسي.  كالتمكيف التمكيف االجتماعيك  االقتصادم

 مفيـك التمكيف السياسي لممرأة. المطمب الثاني:
عامة الكقكؼ عند مصطمح تمكيف المرأة  ، لسياسي لممرأةيقتضي االقتراب مف مفيـك التمكيف ا

 .البعضلتكضيح معانيو كداللتو بحكـ ترابط كتشابؾ المصطمحيف بعضيما 

                                                      
 006ص ،مرجع سابؽعائشة التايب،  -1

 .006، صالمرجع ذاتو -2

 .064، صمرجع سابؽكحيدة بكرغدة،  -3
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 مفيكـ تمكيف المرأة-1
 تعريؼ تمكيف المرأة-1-1

تسعينات القرف العشريف حيث العالمية خبلؿ  ةاحتؿ مصطمح التمكيف مكانة متميزة في األجندلقد 
إف تمكيف » :يمي عمى ما تنص 1995لسنة  بيجيفمنياج عمؿ ك  إعالفة الثالثة عشر مف الماد جاءت

بما في ذلؾ المشاركة في ، المرأة كمشاركتيا الكاممة عمى قدـ المساكاة في جميع جكانب حياة المجتمع
 .(1)«أمكر أساسية لتحقيؽ المساكاة كالتنمية كالسمـ ، كبمكغ مكاقع السمطة، عممية صنع القرار

ؾ العممية التي تم»و ( تمكيف المرأة بأن  أسكك) آسيا لغربي كاالجتماعية االقتصادية الّمجنة ؼتعر  
 تصبح مف خبلليا المرأة فرديا أك جماعيا كاعية بالطريقة التي تؤثر مف خبلليا عبلقات القكة في حياتيا

 .(2)«فتكتسب الثقة كالقدرة عمى التصدم لعدـ المساكاة بينيا كبيف الرجؿ
ا كالتأثير ػفي حياتي تحؽ المرأة في االختيار كاتخاذ القرارا» :يعني التمكيف عمى أف إجماعكيكجد 

تعزيز  حيث ييدؼ منيج التمكيف إلى، في محيطيا بما يناسب ظركفيا الخاصة كظركؼ مجتمعيا المحمي
في الحياة العامة مشاركتيف كتحسيف مكانتيف في المجتمع كتعظيـ دكرىف ك ، اعتماد النساء عمى أنفسيف

ادة الكعي لدل المرأة كتعزيزىا يمدخؿ التمكيف ينطكم عمى بناء القدرات كز يجمعكف عمى أف كبالتالي 
 .(3) «لتصبح قادرة عمى اإلنتاج في الحياة كمكاجية مشكبلتيا

د مزي»و بأن   اإلجرائيةالناحية  مف تمكيف المرأة( Vanessa Griffen) فغريف فانيساالباحثة  تفعر  ك 
يصاؿ أم مستكل عاؿ مف التحكـ...إمكانية التعبير؛ مف قكة المرأة  التأثير في اآلخريف... ...، صكتيا كا 

كليس فقط في المناطؽ االجتماعية المقبكلة ، القدرة عمى االبتكار كاتخاذ القرارات عمى كؿ المستكيات
القدرة عمى المساىمة  ...، ليا كمكاطف متساك مع اآلخريف ...الحصكؿ عمى االعتراؼ، كمكاف لممرأة

 .(4) «كالمشاركة في كؿ  المستكيات كليس فقط في المنزؿ...

                                                      
 02-1لممؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجيف: 03الذم أعتمد في  الجمسة  منياج عمؿ بيجيفك إعالف راجع   -1

 .26، ص0662سبتمبر02، المؤرخ في 0662سبتمبر

 .مرجع سابؽحافظ،  فاطمة -2

ر المؤسسات التنمكية في تمكيف المرأة الفمسطينية: دراسة تحميمية لمخطط اإلستراتيجية كالتقارير منكر عدناف نجـ، "دك  -3
، 00، المجمدمجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربكية كالنفسيةالسنكية في ضػػػػػػػػػػكء معاييػػػػػػػر التمكيػػػػػف كمؤشراتيا"، 

 .013-012، ص ص0206، جكيمية26العدد

 .065، صمرجع سابؽة بكرغدة، كحيد -4
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 مؤشرات قياس تمكيف المرأة-1-2
كضعتيا منظمة األمـ  (1)إف  مفيكـ تمكيف المرأة لو قابمية لمقياس مف خبلؿ مجمكعة مف المؤشرات

 كد جذكرىا لمثمانينات مف القرف العشريفتع ، المتحدة لقياس مدل تمكيف المرأة في المجتمعات المختمفة
حيث كاف اإلشكاؿ المطركح عندما ظير مفيـك النكع االجتماعي كالمفاىيـ القرينة بو كتمكيف المرأة في 

 ىذه" التايب عائشة"األستاذة لخصت ك ، (2)العمكـ االجتماعية يتمحكر حكؿ كيفية قياس المساكاة النكعية
 فيما يمي:  المؤشرات
 .خارجود عمى الذات في المجاؿ الخاص ك االعتما -
كذلؾ مف ، تحقيؽ االستقبلؿ االقتصادم لممرأة بإقامة مصادر رزؽ خاصة داخؿ بيتيا كخارجو -

إلقامة  كاإلدارية كالحصكؿ عمى القركض كالمساعدات الفنية، خبلؿ السعي لمنفاذ لمصادر التمكيؿ
دا، الخاصة في قطاعات اإلنتاج المختمفة المشاريع رة المرأة لمشركعيا بنفسيا مقابؿ تمتعيا الكامؿ كا 

 .حرية تصرفيا فيوبعائداتيا ك 
المشاركة الكاعية كالفاعمة لممرأة في إدارة شؤكف األسرة كالمجتمع عبر السعي لمتمثيؿ  -

بداء المباشر)تبكء مناصب( كغير المباشر )المشاركة في االنتخاب الرأم( في دكائر صنع القرار عمى  كا 
 يات الحككمية كغير الحككمية.المستك 

حصكؿ المرأة عمى أرقى درجات المعرفة كالميارات المختمفة في مجاؿ قيادة األسرة كالمشركع  -
 االقتصادم الخاص.

 .(3)إلماـ المرأة بحقكقيا القانكنية كالتشريعية في المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسة-

                                                      
المؤشر ىك عبلمة دالة قد تككف رقما أك حقيقة كاقعة أك رأيا أك إدراكا يقيس التغيرات في ظرؼ معيف أك حالة محددة خبلؿ فترة  -1

 النكع مىع الدالة المؤشرات دليؿ: صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة، المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية، نقال عفمف الزمف. 
 .10، ص0221، االجتماعي

أساسية لمكيفية التي اتبعت حتى حققت برامج كمشاريع التمكيف ضمف برامج  ةكمؤشرات التمكيف  تحمؿ في طياتيا كظائؼ تشير بصكر 
لغاء الفجكة عمى أساس النكع، كىناؾ نكعاف لمؤشرات التمكيف ىما :المؤشرات التمكيف أىدافيا في المساكاة بيف النكع االجتماعي كا 

،  .netadieat.syriaforumhttp://www.عمى المكقع:  "تمكيف المرأة"، محمد خالد عكاد، :نقال عفالنكعية كالمؤشرات الكمية. 
00/00/0206 ،04:22. 

 .14-13، ص ص مرجع سابؽمصطفى كامؿ السيد، رشا منصكر،  -2

 .003، صمرجع سابؽالتايب، عائشة   -3

http://www.adieat.syriaforum.net/
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رتكز ي الدكليةكاإلقميمية ك  مسارات التمكيف عمى النطاقات المحميةعمميات قياس نتائج  معظـ عمكما أصبح
نجازاتمف مكاسب  -بيف الفترة كالفترة-تقكيـ ما يتحقؽ لممرأة بيدؼ ،عمى ىذه المؤشرات عمى  كا 

 .المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالتشريعية
كاإلقميمية العاممة  ات غير الحككمية الدكليةاعت مد مفيكـ التمكيف ميدانيا مف قبؿ العديد مف المنظم

 :بعض منيا عمى زرك حيث ، (1)في مجاؿ تنمية المرأة
 كاإلنتاجية كتشجيع تمكيف المرأة اقتصاديا عبر المطالبة بتفعيؿ مشاركتيا في المجاالت المينية -

 .(2)دخؿ ليامدرة لممشاريع كتقديـ القركض كالعمؿ عمى إقامة ، إتاحة الفرص االستثمارية ليا
بيف الجنسيف )الثقافة  (3)االجتماعيالقضاء عمى التمييز عبر المطالبة بتمكيف المرأة اجتماعيا  -
عبر  العالـ فيكصنع القرار المتجذرة في العديد مف المجتمعات األبكية  اتخاذفي عمميات  التمييزية(

في  انخراطياعبر  االجتماعيةكتيا كتقكية مشار  االجتماعيةالمطالبة بتفعيؿ ممارستيا لمجمؿ حقكقيا 
 مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة كالجمعيات النسائية المدافعة عف حقكؽ المرأة بصفة خاصة. 

المطالبة بالقضاء عمى أمية النساء كتكريس المساكاة بيف  عبر تمكيف المرأة تعميميا كصحيا -
بزيادة الخدمات الصحية المقدمة ليف كتحسيف  ىذا مع المطالبة، الجنسيف في مختمؼ األطكار التعميمية

التكعية كالتثقيؼ ب االىتماـلصحية لمنساء كزيادة بتأىيؿ كتدريب األطر البلزمة لتقديـ الخدمات ا نكعيتيا
 لممرأة. 
لغاء  ،لمطالبة بالمساكاة بينيا كبيف الرجؿاتمكينيا مف حقكقيا ك  المرأة قانكنيا مف خبلؿ تمكيف - كا 

لماميا ، لتمييز ضدىاأشكاؿ ا كافة بكافة القكانيف كالتشريعات التي تمسيا مباشرة كقكانيف األسرة كالعمؿ  كا 
 .كدعـ حقكقيا كما ىي مقرة في الشريعة السماكية كالدساتير الكطنية

في مراكز صنع القرار كتفعيؿ مشاركتيا في  سياسيا مف خبلؿ دعـ مكانتيا تمكيف المرأة-
 .(4)فةالمجاالت القيادية المختم
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تمكيف المرأة بصفة عامة يتضمف عممية متكاممة األبعاد ال يمكف في الكاقع فصميا تماما كبالتالي، ف
كتمكيف سياسي الذم  تمكيف قانكنيك  مكيف اجتماعي/ثقافيىي تمكيف اقتصادم كت ،عف بعضبعضيا 

مستكل ك  األسرة مستكل ىي: مستكيات ثالثةكؿ األبعاد عمى البحث في تـ يك ، الدراسةىك لب مكضكع 
كبالرغـ مف ككف ىذه األبعاد  المؤشرات الخاصة بوأعبله كلكؿ مف األبعاد ، المجتمع كالمستكل القكمي

و مثبل يمكف تمكيف المرأة عمى مستكل األسرة دكف تمكينيا عمى أم أن  ، بعضعف تبدك منفصمة بعضيا 
فنجد أف التمكيف االقتصادم ، (1)الكاقعو غالبا ما تتقاطع ىذه األبعاد في ن  أ إال  ، المستكل السياسي

في  فكيتكامبلككذلؾ يتداخؿ التمكيف االقتصادم كالسياسي  رمػكاالجتماعي يتداخبلف مع التمكيف األس
 .(2)اليدؼ الجكىرم

  مفيكـ التمكيف السياسي لممرأة-5
ا حاؿ دكف م، لقد نزعت عدة اتجاىات إلعطاء تعريؼ لمتمكيف السياسي يتكافؽ كطبيعتيا كأىدافيا

 الحقكقية لمدراسات ماعت مركزفي دراسة قاـ بيا ؛ فقد جاء تحديد تعريؼ مكحد لوالكصكؿ إلى 
التمكيف السياسي عبارة »!!  بعنكاف التمكيف السياسي لممرأة المصرية...ىؿ الككتا ىي الحؿ؟ كالدستكرية

جراءات كىياكؿ مؤسساتية كقانكني عف عممية مركبة تتطمب تبني سياسات ة بيدؼ التغمب عمى أشكاؿ كا 
كفي المشاركة السياسية ، عدـ المساكاة كضماف الفرص المتكافئة لؤلفراد في استخداـ مكارد المجتمع

بؿ العمؿ الحثيث لتغييرىا ، ليس القصد مف التمكيف المشاركة في النظـ القائمة كما ىي عميو تحديدا.
دارة الببلد كفي كؿ مستكيات صنع القرار ضد في الشأف ا ةبنظـ تسمح بمشاركة الغالبي اكاستبدالي لعاـ كا 

 .(3)«ىيمنة األقمية

ممتمكة لمقكة جعؿ المرأة »: التمكيف السياسي لممرأة عمى أن و" صابر بمكؿكيعرؼ األستاذ "
مفيكـ التمكيف السياسي يرتبط ارتباطا كثيقا  أم أف  ؛ كاإلمكانيات كالقدرة لتككف عنصرا فاعبل في التغيير

ة مف خبلؿ يبتعزيز قدراتيا في المشاركة السياس، ذات المرأة كحضكرىا عمى أرض الكاقع بتحقيؽ
مكاتبيا مشاركتيا بصكرة جدية كفعالة في كافة نشاطات المنظمات السياسية كالشعبية كالنقابات المينية ك 
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عمى تغيير كاقعيا  لتككف قادرة ،  كتعزيز دكرىا فيياأم إيصاؿ المرأة إلى مكاقع اتخاذ القراراإلدارية؛ 
 .  (1) أك جماعات، أك مجتمعا بأكممو  كتغيير اآلخريف أفرادا
لمياء " ك"ريا حفار الحسفكفقا لمباحثتيف " بيف المنظ ريف كالعامميف في حقؿ التنمية يكجد إجماع

ية عممية ديناميكية تتأثر كتؤثر ببيئتيا االجتماع» :عمى ككف التمكيف السياسي لممرأة "بساط المبيض
 : اآلتي تكفر شركط أساسية يأتي في مقدمتياكلضماف نجاح ىذه العممية ينبغي  ،ةػكالسياسية كاالقتصادي

 .كاألمية محك الجيؿ-1
 .الخياراتتكفر الفرص ك -2
 .ضماف الحؽ باالختيار-3
 .(2) «إرساء الكعي بأىمية كضركرة ممارسة ىذا الحؽ-4

 حمقة في سمسمة مترابطة كمتداخمة مف» :عمى أن وتعر ؼ الباحثتيف التمكيف السياسي لممرأة ك 
 .(3)«ةاالقتصادية كاالجتماعية كالتربكية كالسياسيالعمميات 

 التمكيف السياسي لممرأة كمشاركتيا في العمؿ السياسيالمتعمقة بالدراسات كتضيؼ الباحثتيف بأف   
انطبلؽ أساسية فاعمة في تحديد  و نقطةعمى محكرية التمكيف االقتصادم في ىذه العممية كعمى أن   تجمع

فالمرأة غير المستقمة اقتصاديا كالفاقدة لممكارد غير قادرة عمى منافسة الرجؿ  ،فرص نجاحيا أك فشميا
 .(4)عبر االنتخابات ةلمكصكؿ إلى مراكز السمطة كصنع القرار خاص

سمككيات النمطية في الإزالة كافة االتجاىات ك »عمى أن و:  عصاـ بف الشيخ"كما يعر فو األستاذ "
شة، كتضعيـ في مراتب أدنى، حيث أف التمكيف الفئات الميم  المجتمع كالمؤسسات التي تنمط النساء ك 

جراءات كقائية، بيدؼ التغمب عمى كافة أشكاؿ عدـ المساكاة، كضماف  عممية تتطمب تبني سياسيات كا 
 .(5) «الفرص المتكافئة لؤلفراد خصكصا في المشاركة السياسية
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: األستاذ يضيؼ ك  ضمف سياسات التطكر الديمقراطي لخمؽ نظـ انتخابية  تندرج فكرة التمكيف»أف  
كتشجعيـ عمى التخمص مف نظـ تـ ىندستيا لخدمة طائفة ما أك صنؼ معيف مف  دتزيد مشاركة األفرا

فاقات الدكلية االتالتمكيف السياسي لممرأة كمفيكـ تدعمو ف، مثبل أك الرجاؿ دكف النساء ءاألفراد كاألغنيا
حككمات لفسح المجاؿ أماـ كتضغط المنظمات الدكلية عمى ال اؿ التمييز ضد المرأةالتي تمنع كافة أشك

 .(1) «القرار عمى أساس الكفاءة كالجدارة عكالكصكؿ إلى مراكز صن، لمشاركة سياسية فاعمةالمرأة 
مرأة باعتباره عممية تغيير تتضمف كمف خبلؿ التعاريؼ السابقة، يمكف تعريؼ التمكيف السياسي لم

ستراتيجياآليات تبني  مساكاة بيف الجنسيف، قائمة عمى أساس مبدأ ال تنمكية تمؤسساتية كقانكنية كا 
دم االجتماعيفي إطار نشر ثقافة النكع  ةندرجمكال اليادفة ك ،  كافة اج منظكر النكع في مجاالت الحياةكا 

كمنحيا السمطة لتحقيؽ ذاتيا، كتجسيد  كشخصيتيا السياسية الذاتية كبناء قدراتيا سياسيا إلى تقكية المرأة
في مختمؼ مجاالت المسؤكلية في الحياة السياسية، ك في مختمؼ مكاقع صنع القرار ك  حضكرىا الفع اؿ

مف خبلؿ تفعيؿ ممارستيا إشراكيا في مسار التنمية الشاممة أم ..القتصادية كاالجتماعية .الحياة ا
 ؿ حقكقيا  كحرياتيا األساسية مقابؿ التزاميا بمجمكعة مف الكاجبات.الحقيقية لمجم

الدالة عمى النكع االجتماعي الذم أصدره صندكؽ األمـ  دليؿ المؤشراتلقد جاء في مضمكف 
يتـ قياسو  أف مفيكـ التمكيف السياسي لممرأة، 4002لمدكؿ العربية سنة المتحدة اإلنمائي كالمكتب اإلقميمي

مكيف عتماد عمييا لقياس مدل تفعيؿ تمف العناصر األساسية تـ اعتبارىا كمؤشرات يتـ اال مف خبلؿ جممة
 المؤشراتكتتمثؿ ىذه  عمى أرض الكاقع في مختمؼ دكؿ العالـ مف فترة زمنية إلى أخرل. المرأة سياسيا

 يمي: فيما
  كالبرلماف كفي  اإلدارة المحميةالتي تحتميا النساء في  المقاعدتحديد النسبة المئكية لعدد

 مكاقع صنع القرار.
  في السمطة التنفيذيةتحديد النسبة المئكية لمنساء. 
  العامة ؼالكظائتحديد النسبة المئكية لمنساء في. 
  االنتخاباتبأصكاتيـ في  اتحديد النسبة المئكية لمنساء كالرجاؿ الذيف أدلك. 
  مف الجنسيف. لمذيف يحؽ ليـ التصكيتتحديد النسبة المئكية 

                                                      
 .273، صسابؽ مرجععصاـ بف الشيخ،  -1



 

 

65 
 

  المنظمات الشعبية كالنقابات تحديد نسبة األعضاء نساء مقارنة بنسبة األعضاء رجاؿ في
 .(1)المينية كالجمعيات األىمية

بعض المكاثيؽ الدكلية التي حددت تكجد »أن و:  "أماني مسعكد، ترل األستاذة "كفي نفس السياؽ
ت برت تمؾ الخطكات كسيمة كاعمجتمع مف أجؿ تحقيؽ تمكيف المرأة، خطكات يجب أف يقـك بيا ال

  )لمحاسبة( الدكؿ األعضاء المكقعيف عمى اتفاقيات خاصة بالمرأة كالتي تضمنت التمكيف كأحد أىدافيا
كلكف مؤشرات )درجة التمكيف( التي كصمت إلييا  ، كمف ثـ ما يمكف قياسو ليس التمكيف في حد ذاتو

 .(2) «المرأة في أم مجتمع
ؤلمـ المتحدة )المؤتمر الرابع ل 5773لسنة  بيجيفف كمنياج عمؿ إعال  المكاثيؽكمف أىـ ىذه 

 ا يتعمؽ بتمكيف المرأة سياسيا:التي يجب القياـ بيا فيم بعض الخطكات حدد حكؿ المرأة( كالذم
يقاس دكر الحككمة في التمكيف مف خبلؿ  ، (191قياس دكر الحككمات في التمكيف )المادة -أ

 :عدة مؤشرات أساسية أىميا

ر غيتخاذ إجراءات مف شأنيا تشجيع األحزاب عمى تضميف النساء في المراكز العامة المنتخبة ك ا-1
 .عضكية األحزاب السياسيةأسكة بالرجؿ بما في ذلؾ الحؽ في  ، المنتخبة
كضماف  لممشاركة في األنشطة السياسيةتقديـ كحماية الحقكؽ المتساكية بيف الرجاؿ كالنساء -2

 حرية المجتمع.
جعة تأثير النظـ االنتخابية عمى تمثيؿ الييئات التشريعية المنتخبة كالتعديؿ في ىذه األنظمة مرا-3

 .البرلماففي  ةالتي تشغميا المرأ عدد المقاعدكالعمؿ عمى زيادة  ، إذا لـز األمر
مساندة المنظمات غير الحككمية كالمراكز البحثية الميتمة بعمؿ أبحاث حكؿ المشاركة السياسية -4

 مرأة كتأثيرىا عمى عممية صنع القرار كالبيئة التي تتـ فييا ىذه العممية.لم
مشاركة  مف شأنيا أف تسمح بزيادة تإدراؾ أف المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة عمى مستكل المسؤكليا-5

 .كالعمؿ عمى تحقيؽ ذلؾ ، في المجاؿ العاـ المرأة
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 )191المادة( السياسية في التمكيف بقياس دكر األحزا-ب
أك غير  امباشر  اال تحمؿ تمييز التأكد مف أف ىياكؿ األحزاب أك اإلجراءات التي تتـ داخميا -1

 مباشر ضد المرأة.
االىتماـ بتطكير مبادرات مف شأنيا أف تسمح لممرأة بالمشاركة بشكؿ كامؿ في كافة ىيئات -2

 داخؿ الحزب.كالتعيينية  صنع القرار الداخمية كالمشاركة في العمميات االنتخابية
تخاذ إجراءات جندة السياسية لؤلحزاب إلى جانب ااالىتماـ بإدخاؿ أمكر خاصة بالنكع في األ-3

 لمتأكد مف قدرة المرأة عمى المشاركة في قيادة األحزاب السياسية بشكؿ متساك مع الرجؿ.

 )194المادة ( غير الحككمية تقياس دكر منظمات المرأة كالمنظما-ج
 ةفة المستكيات عف تمكيف المرأة مف التأثير عمى القرارات كالنظـ السياسيالدفاع عمى كا-1

 المنتخبيف حكؿ مدل اىتماميـ بقضايا النكع. فإلى جانب محاسبة الممثمياالجتماعية كاالقتصادية ك 
 .(1)تأسيس قاعدة بيانات عف كضعية المرأة في أجيزة صنع القرار المختمفة -2

تراىا  فلك ،أخرل أغفمتيا االتفاقات الدكلية اتمؤشر كجد ت »د" بأن و: كتضيؼ األستاذة "أماني مسعك 
 يمة كضركرية لقياسو مف أىميا:مأدبيات التمكيف 

 القدرة عمى التفكير خارج األطر السياسية كأحيانا االجتماعية كالثقافية.-5
عادة ،القرار القدرة عمى التأثير في مؤسسات صنع-4  .(2) «تياىيكمة أكلكي كا 

التمكيف عممية مستمرة تحتاج  ر اإلشارة إلى أف معظـ ىذه المؤشرات تبقى عممية نسبية ألف  تجد
يا البد أف تتغير كتتطكر عبر الزمف لكي تكاكب تطكر المجتمعات كالمفاىيـ الخاصة كأن   ، إلى زمف طكيؿ

 .(3)كعمى الباحث أف يأخذ خصكصية المجتمع الذم يقـك بدراستو بعيف االعتبار ، بيا

نظاـ صالح مرتكز عمى مبادئ الحكـ الراشد إيجاد مف أىـ متطمبات عممية التمكيف السياسي ك 
كما السياسية الكاممة حيث يمنح لمشعب بأكممو الحقكؽ المدنية ك  ،كحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية التشاركية

حصؿ تعندما تفي بعض األحياف  -كما ىك معمـك-وألنالكثيقة العالمية لحقكؽ اإلنساف؛  نصت عمييا

                                                      
 .04-02ص ص ،مرجع سابؽكيف...، أماني مسعكد، التم -1
 .04، ص المرجع ذاتو -2
 . 65، صمرجع سابؽدليؿ المؤشرات ...،  صندكؽ األمـ المتحدة لممرأة، المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية،  -3



 

 

12 
 

في التقدـ نحك الديمقراطية  يفشمف   فإنيف  ، النساء عمى مناصب سياسية ىامة في الدكؿ غير الديمقراطية
 ةػػػػػػكاإلبقاء عمى الكضع القائـ مف أجؿ البقاء في السمط عمى الحفاظ عمى مناصبيف   كذلؾ لحرصيف  

 لمحدكدة مثؿ الرجؿ في مناخ أكتكقراطيف إعطاء المرأة نفس الحقكؽ اأو مف الكىـ القكؿ بن  إكلذلؾ ف
 .(1)سيعزز تحقيؽ الديمقراطية في تمؾ الدكؿ

ف التمكيف السياسي أمنظمات المجتمع المدني كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية عمى  فالكثير متركز 
سريعة  الدفع بالحكـ الديمقراطي يتطمب خمؽ بيئة شاممة لعمميات سياسية ألف   ؛لممرأة ضركرة لمديمقراطية

فييا  كتضميف منظكر النساء في السياسة كمشاركتيف   ،االستجابة إلدماج قضايا النكع االجتماعي
تؤكد ىذه المنظمات عمى دكر  كماالديمقراطي كتفعيؿ الحكـ الراشد،  مسبقة لمتطكر اشركطباعتبارىا 

في المشاركة تؤثر ت التي باعتبارىا أىـ المؤسسا ،األحزاب السياسية في تفعيؿ التمكيف السياسي لممرأة
كتقرر القضايا التي ستكضع ، كمسؤكلة في معظـ البمداف عف تجنيد المرشحيف كاختيارىـ ، السياسية لممرأة

سي آلفاؽ التمكيف السياسي ة تمثؿ المحدد الرئيياألحزاب السياس أف ترلك ، عمى برنامج أعماؿ السياسات
بؿ  ، يعني تقميؿ عدد الرجاؿ كىذا ال، اء في مجاؿ السياسةيتمثؿ ىدفو الرئيسي زيادة عدد النسك  لممرأة،

دماج قضايا النكع بيف النكع مف خبلؿ تفعيؿ المساكاة ، (2)يعني إقامة مجتمع أكثر مساكاة لمجميع كا 
الكطنية لمدكؿ تكريسا لمديمقراطية التشاركية كمبادئ الحكـ الراشد كحقكؽ  تاالجتماعي في السياسا

 .اإلنساف

مجمكعة مف المفاىيـ ليا عبلقة كطيدة بمفيكـ التمكيف السياسي كجد و يأن   ، ا سبؽستخمص ممن
المصطمحات األخيرة ىي ك  ،(كالنكع االجتماعي)الجندرلممرأة  تمثؿ أىميا في المشاركة السياسيةيلممرأة 

 مكضكع المطمب المكالي.

 مفاىيـ لصيقة بالتمكيف السياسي لممرأة المطمب الثالث:

كميف لو ارتباط كثيؽ بمفي ، السياسي كمفيكـ حديث نسبيا في دراسات المرأة كالتنمية التمكيف إف  
 .بإيضاحو قكـنما سكؼ  كىك )الجندر( كالنكع االجتماعيلممرأة  ىما: المشاركة السياسية رئيسييف

                                                      
 . مرجع سابؽماعت لمدراسات الحقكقية كالدستكرية، مركز   -1

دليؿ الممارسات الجيدة لمنيكض بالمشاركة : سياسية أقكل تمكيف المرأة مف أجؿ أحزابجكلي بالينغتكف كآخركف، -2
نيكيكرؾ: برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كالمعيد الديمقراطي الكطني لمشؤكف  ،(ترجمة: أيمف ح. حداد)، السياسية لممرأة

 .24، ص0200الدكلية، 
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 مفيكـ المشاركة السياسية لممرأة-0
كالخبلؼ في الرأم بيف الباحثيف مفيكـ المشاركة السياسية أحد المفاىيـ المثيرة لمجدؿ يعد 

سكاء يقصر ىذا المفيكـ عمى  يـبعض ف  إحيث ، كالسياسييف كالكتاب كالميتميف بالشأف العاـ عمى حد  
ليشمؿ  يفكيتسع ىذا المفيـك لدل اآلخر ، مجرد السمكؾ السياسي لممكاطنيف في اختيار النخبة الحاكمة

امة كاتخاذ القرارات عمى كافة المستكيات مف خبلؿ السمكؾ السياسي لممكاطنيف في صنع السياسة الع
تمؾ المشاركة الطكعية مف جانب المكاطنيف في  يفكيتضمف ىذا المفيكـ لدل آخر  ، المجالس المنتخبة

صنع السياسات العامة كاتخاذ القرارات كاختيار النخب الحاكمة عمى كافة المستكيات كباإلضافة لذلؾ 
كعدة متغيرات  ،لممشاركة السياسية بينيا كبيف السمكؾ السياسي لممكاطنيف ىناؾ مف يربط في إطار تعريفو

مؿ عمى الكعي كاالىتماـ السياسي لدل األفراد ككذلؾ اتجاىاتيـ كآرائيـ إزاء مفردات تأخرل مؤثرة تش
 .  (1) البيئة السياسية المحيطة

اشتراؾ المرأة في » :يان  أ عمى Ross ركسفيا الباحث عر  ، ما يخص المشاركة السياسية لممرأةكفي
كذلؾ حسب ما يسمح القانكف بإعطائو لممرأة مف حقكؽ  ،شكالياأك  النشاطات السياسية بمختمؼ صكرىا

 .(2) «ةسياسية تؤىميا في االشتراؾ في العممية السياسي
أة في إطار تعزيز دكر المر » :ياعمى أن  لممرأة  ةممشاركة السياسي" تعريفا لالعزب حمكد خالدقدـ "كما       

 كالتأثير فييا ، كالقرارات السياسية ، النظاـ السياسي بضماف مساىمتيا في عممية صنع السياسات العامة
كىي مشاركة أكسع مف جانب المرأة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في عممية ، السياسييف ةكاختيار القاد

 .(3)«صنع القرارات السياسية كتسيير الشأف العاـ

ـ التعاريؼ التي تناكلت مفيـك المشاركة السياسية لممرأة تدكر حكؿ فكرة رئيسية تتجسد في معظف      
السياسية كذلؾ لمحصكؿ عمى بعض المكاسب  ،يا عممية تسعى مف خبلليا المرأة إلى التأثير في السمطةأن  

                                                      
 0226، القاىرة: الدار المصرية المبنانية، تشرافيةرؤية تحميمية كاس: اإلعالـ كالمشاركة السياسية لممرأةعادؿ عبد الغفار،  -1

 .20ص
مقدمة الستكماؿ درجة الماجستير في العمـك مذكرة صالحة سييؿ العامرم، دكر المرأة اإلماراتية في المشاركة السياسية،  -2

، السياسية  . 60، ص0206، جامعة  الشرؽ األكسط األردف: كمية اآلداب كالعمـك
، 0200، اليمف: مؤسسة التنكير لمتنمية االجتماعية، المشاركة السياسية لممرأة: رؤية شرعية كتنمكية خالد حمكد العزب، -3

 .02ص
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لحقيقية في كمف أىميا حقيا في أف يككف ليا دكر في العممية السياسية مف خبلؿ تفعيؿ مشاركتيا ا
 .(1)أكجييا المتعددة

 مختمفة:ال مراحمياجب اإلشارة إلى ي ، لممرأة ةكمف أجؿ تكضيح أكثر لمفيـك المشاركة السياسي
 باالىتماـ بالشؤكف العامة كاألمكر السياسية. تبدأ -1

 إلى العمؿ السياسي. كاالنضماـ نحك االلتحاؽ تتطكر -2

 أدكار سياسية.لى القياـ بالنشاط السياسي كممارسة إ تتحّكؿ -3

بالكعي بضركرة تحمؿ المسؤكلية كالمياـ السياسية كتعاطي األنشطة السياسية ككؿ  تنتييثـ 
 .(2)كتنتيي ىذه المراحؿ بقرار مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، أشكاؿ العمؿ السياسي كقناعات

 المثاؿ ال الحصر:كمنيا عمى سبيؿ  أكجو كأشكاؿلمشاركة السياسية لممرأة عدة ا كما تتضمف  
 كىي أف يككف لممرأة الحؽ في اختيار مف يمثميا أك يحكميا. ناخبة: -1
: كىي أف يككف لممرأة الحؽ في تقديـ نفسيا كمرشحة لتككف إما )نائبة أك مسؤكلة إدارية مرشحة -2

 أك محمية أك قائدة مجمكعة أك مشرعة...(.
الحاكـ برأييا إف أصابت مثميا مثؿ كيأخذ  ، : كىي أف يككف ليا حؽ المشكرة كالرأممستشارة -3

 .الرجؿ

 : كىي أف تشترؾ في سف قكانيف البمد كتشريعاتو مف خبلؿ مؤسسات نيابية. مشرِعة -4

 .(3): كىك أف يتـ اختيارىا كتعيينيا كمسؤكلة في اإلدارات أك المناصب العمياإدارية كقائدة -5

ياسية لممرأة كالتمكيف السياسي بيف مفيكـ المشاركة الس عالقة كثيقة ككطيدةستخمص أف ىناؾ ن
 المعمقةلكف مف خبلؿ الدراسة  ، لصعكبة الفصؿ بينيماا تطابقيما نظر  يـلممرأة إلى حد اعتبار بعض

بدليؿ أف عممية المشاركة الفاعمة في  متبادؿ كتأثير تكامميةو تجمعيما عبلقة ن  تبيف أ  ، ليذيف المفيكميف
فالمشارؾ في الحياة ، فعينة مف القدرة كالقكة في الفعؿ أك التمك  مسيرة التنمية تستند عمى تكفر درجة م

يرتبط مفيـك مف جية، ك  العامة اليكمية ىك فاعؿ لديو القدرة عمى الفعؿ كاالختيار كتحقيؽ األىداؼ
ىك المفيـك ك  ، تحقيؽ الذات خر ىكآبمعنى  ،مف جية أخرلالتمكيف في التحميبلت االجتماعية الحديثة 

                                                      
 . 66ص مرجع سابؽ،صالحة سييؿ العامرم،  -1
 .00ص ، مرجع سابؽ،خالد حمكد العزب -2
 .00ص المرجع ذاتو، -3
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أك القابمية المتبلؾ تمؾ العناصر الضركرية لممشاركة كمقاكمة ، لى الكعي كالمعرفة كالخبرةالذم يشير إ
الفعؿ كصنع الظركؼ عمى فالمشاركة بيذا المعنى تشير إلى مدل القدرة  ،الضغكطات االجتماعية

فمفيـك  ،يالتالب، ف إزاء الظركؼ ذاتيالى تحقيؽ الذات كتحقيؽ القكة أك التمك  مقاكمة الضغكط كصكال إك 
كيتيح لدييا  ، لى كؿ ما مف شأنو أف يطكر مشاركة المرأة كينمي قدرتيا ككعييا كمعرفتياالتمكيف يشير إ

كافة القدرات كاإلمكانيات التي تجعميا قادرة عمى السيطرة عمى ظركفيا ككضعيا كمف اإلسياـ الحر 
 .(1)عي في بناء المجتمعاكالك 

تتعدل الداللة عمى المشاركة السياسية الشكمية ، ممية مركبةسياسي ىك ع-التمكيف كمفيكـ سكسيكك 
بما فييا إدراؾ المرأة لتبعيتيا كأسباب ىذه التبعية كفيـ ، اقتصادية...ك  نفسيةك  لى مككنات أخرل ذاتيةإ

نماذج السمكؾ التي تخمؽ سكاء التبعية أك االعتماد المتبادؿ أك االستقبللية عمى مستكل العائمة كالمجتمع 
دراؾ الحاجة إلى تقرير الخيارات ، ككؿ  بما في ذلؾ الخيارات التي تعارض السياؽ االجتماعي كالثقافي، كا 

كاكتساب معارؼ جديدة لخمؽ فيـ مختمؼ لعبلقات الجندر كتحطيـ المعتقدات السابقة التي ساىمت في 
 .(2) بناء إيديكلكجيات جندرية قكية

كة ضركرية كرئيسية لتفعيؿ مشاركة سياسية حقيقية لممرأة التمكيف السياسي لممرأة خط إف  كبالتالي ف
، فالمشاركة الحقيقية كالفع الة تعتبر نتيجة حتمية لكجكد التمكيف ألف المصطمحيف يجمعيما في الشأف العاـ

 . عبلقة تأثير متبادؿ كالعكس صحيح

 )الجندر( النكع االجتماعي مفيكـ-5
 )الجندر( النكع االجتماعي الت الضبط العممي لمفيكـاك يشير الكثير مف الكتاب إلى أف أكلى مح

(Ann Oakley) ككميأ آفتمت عبر عالمة االجتماع النسكية 
كزمبلئيا مف الكتاب  حيث حاكلت ىي، (3)

في سبعينات القرف الماضي كصؼ خصائص الرجاؿ كالنساء المحددة اجتماعيا في مقابؿ تمؾ 
استخداـ المصطمح كانتشاره في  كفيربط مف الباحثيف ابعض ف  غير أ ، الخصائص المحددة بيكلكجيا

                                                      
مقدمة مذكرة (، )دراسة مقارنة-0221مف االستقبلؿ إلى -سياـ بف رحك، المشاركة السياسية لممرأة في الجزائر كتكنس  -1

-0223كىراف: كمية الحقكؽ، السانيا جامعة  ، تخصص نظـ سياسية مقارنة،لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك السياسية
 .22، ص0224

 .064، صمرجع سابؽكحيدة بكرغدة،  -2
 .55، صمرجع سابؽعائشة التايب،  -3
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مكثفة حكؿ سياسات التكيؼ الييكمي عمى  نقاشاتتميزت بظيكر التي العالمية بفترة الثمانيات  تاألدبيا
 .(1) أكضاع المرأة
غة العربية الميتميف غكم بيف مختمؼ الكتاب بالم  في الكسط الم   جداال كبيرا مصطمح الجندر أثارلقد 

كالتي تنحدر مف أصؿ التيني  اإلنجميزية غةالم   مف (Gender) كممةكنقؿ  ةترجم لما أرادكا ايا المرأةبقض
Genus))   أضاؼ لياكىناؾ مف  ،(جندركأعاد كتابتيا بالمغة العربية ) يناؾ مف نقمياف، غة العربيةإلى الم 

عاـ ك ، (2)(الجنسانية) إلىف ( كآخرك الجنكسة) إلىكىناؾ مف اجتيد كترجميا ، (جندرةالتاء فأصبحت )
العربية لمتدريب  ةلمصطمح النكع االجتماعي خبلؿ اجتماع لمركز المرأ اتـ االتفاؽ عمى ترجمتي 5773

 .(3)كالبحكث في تكنس
 ؼ النكع االجتماعي مف خبلؿ التعريفات كالمفاىيـ التالية:يعر ت سنتطرؽ إلى

كالمفاىيـ المرتبطة باإلناث كالذككر ينشئيا  تايمجمكعة مف السمكك»عمى أن و:  يعرفو البنؾ الدكلي
ف كؿ المجتمعات كالثقافات تحكؿ الفكارؽ البيكلكجية بيف اإلناث كالذككر إلى أل، كينشرىا المجتمع

كحكؿ الحقكؽ كالمكارد  ،مجمكعة مف المفاىيـ االجتماعية حكؿ التصرفات كالنشاطات التي تعتبر مبلئمة
فالنكع االجتماعي ىك فئة ، العرؽ كالمكف كالطبقةك ، ا الذككر كاإلناثيجب أف يمتمكي كالسمطات التي

 .(4)«اجتماعية تقرر فرص اإلنساف في الحياة كتحدد مشاركتو في المجتمع كاالقتصاد
المرأة عمى أساس عكامؿ ك  االختبلفات بيف الرجؿ»: وعمى أن  األستاذة فاتف محمد شريؼ  تعرفوك 
 االختبلؼأحيانا ك  األزمنةك  المجتمعات باختبلؼلكؿ منيما  االجتماعيكضع يختمؼ الك ، كاجتماعيةثقافية 

كيرتبط بمفيـك ، ...اجتماعيةالعمؿ أك حالة ك  أخرل كالتعميـك  امرأةقد يككف في نفس الزمف لفركؽ بيف 
األدكار التي تشكميا الظركؼ كىي ، (Gender Role) االجتماعيأدكار النكع  االجتماعيالنكع 

                                                      
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك مذكرة مقاربة النكع االجتماعي في ميزانية الدكلة،  إبراىيـ أكجامغ، إدماج -1

 .20، ص0200-0202تممساف: كمية العمـك االقتصادية كالتسيير كالعمـك التجارية، أبي بكر بمقايد جامعة  ،االقتصادية
الجزائر نمكذجا  –كلة تكريس الديمقراطية التشاركية المشاركة السياسية لممرأة العربية كدكرىا في محا، زكرياء حريزم -2

الحاج  ، جامعة تخصص: سياسيات عامة كحككمات مقارنة ،مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك السياسيةمذكرة 
 . 12، ص0200-0202باتنة: كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، لخضر 

 . 22، صمرجع سابؽإبراىيـ أكجامغ،  -3
 .22، صمرجع سابؽمـ المتحدة، البنؾ الدكلي، منظمة األ -4
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فاإلنجاب كظيفة بيكلكجية تشكؿ دكر األـ كىي تتسـ بالثبات بينما  ،ليس االختبلؼ البيكلكجيك  االجتماعية
 .(1)«المرأةك  تربية األبناء أك األعباء المنزلية تعد أدكار نكعية يمكف أف تككف متبادلة بيف الرجؿ

قات المتداخمة عممية دراسة العبل» :وأن  عمى  مسرد مفاىيـ كمصطالت النكع اإلجتماعيو عرفي  كما 
 (Gender Relationship) عالقة النكع االجتماعي(بيف المرأة كالرجؿ في المجتمع كتسمى ىذه العبلقة )

عف طريؽ تأثيرىا عمى  ، كتحددىا كتحكميا عكامؿ مختمفة اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية كبيئية
 .(2) «يقكـ بيا الرجؿ كالمرأة جابية كاإلنتاجية كالتنظيمية التياألدكار اإلنقيمة العمؿ ك 

 تثبيت نقطتيف ميمتيف كىما:الباحثكف كالكتاب إلى  كمف خبلؿ ىذا التعريؼ العاـ يسعى
 .(Gender is not sex) النكع ليس الجنس -1

 .(Gender is not women) النكع ليس المرأة -2

ن  ، فبل يقصد بو المرأة ، كبالتالي عند الحديث عف النكع كبالتحديد ، الرجؿ معا مقابؿ ةما المرأكا 
كبالتالي فيك قابؿ لمتغيير كأما الجنس فيكلد  ،كالنكع ال يكلد بو اإلنساف بؿ يتككف اجتماعيا ،العبلقة بينيما

نتاجيةك  إنجابية :ةكلمنكع االجتماعي أدكار متعدد، (3)بو اإلنساف )بيكلكجيا( كىك غير قابؿ لمتغيير  ا 
 .كسياسية اجتماعيةك 

كالتمكيف السياسي لممرأة ، ف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف مفيـك النكع االجتماعيستخمص أنمما سبؽ 
الجندرية أك  ةجية التي جاء بيا ما يسمى بالمقاربيلككف ىذا األخير يعتبر مف بيف أىـ األىداؼ اإلسترات

 مقاربة النكع االجتماعي. 
 
 
 

                                                      
، مصر:دار الكفاء لدنيا األنتربكلكجية االجتماعية األسرة: دراسات فيك  لممرأة الرؤية المجتمعيةفاتف محمد شريؼ، -1

 .  03، ص0224الطباعة كالنشر، 
 .26ص مرجع سابؽ،عبد الرحمف أبك شمالة،  -2
 .02-26، ص صالمرجع ذاتو-3
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ىالمداخلىالنظروظىللتمكونىالدواديىللمرأةىالثاني:ىالمبحث
نما تعكد اإلرىاصات األكلى ، كـ التمكيف السياسي لممرأة ليس كليد تسعينات القرف العشريفمفي إف   كا 

مع مطمع ، ظيكر الحركات النسكية في الدكؿ الغربيةـك قريف بمفيـك النكع االجتماعي إلى لبمكرتو كمفي
ىذا ، بالمرأة التي ساىمت في إعادة النظر في الكثير مف المسممات المتعمقةك  ،القرف التاسع عشر

التي ك ، تطكر المفاىيـ كالسياسات كالمداخؿ التنمكية في الثمث األخير مف القرف العشريفباإلضافة إلى 
جتيد في ىذا المبحث لمبحث عف كسن، اـ المرأة في المسار التنمكمأعادت النظر في إشكاليات إسي

 تالييف:ال لممحكريف أصكؿ مفيـك التمكيف السياسي لممرأة مف خبلؿ التطرؽ
 .التطكر التاريخي لظيكر مدخؿ النسكية 
  جممة مف المقاربات  تأفرز  أة في المسار التنمكم التيتطكر النظر في إشكاليات إسياـ المر

 كالمداخؿ التنمكية المتعمقة بالمرأة.

 سكيةنمدخؿ ال المطمب األكؿ:
في ميداف  العبلقات  )كعالن /ظيرت النسكية كمدخؿ في العبلقات الدكلية بعد إقحاـ مسائؿ )الجنس
كقد تجسد  القرف العشريف تالدكلية عبر النظرية النقدية كأبحاث السبلـ كالدراسات اإلنمائية في ثمانينا

 the)األلفية  (London School of Economics)تكاجدىا  مع صدكر مقاؿ بمجمة المدرسة المندنية  

Millenium)  تعكد اإلرىاصات  لكف النسكية كحركة  .(1)«دكليةالمرأة كالعبلقات ال» بعنكاف، 5766عاـ
حسب العديد مف الكتاب إلى ظيكر الحركات النسكية الغربية التي يؤرخ ليا منذ أكائؿ  األكلى لتبمكرىا

إال    ؿػػػػحيث بدأت تتعالى األصكات النسائية األكركبية المنادية بالمساكاة مع الرج، عصر الثكرة الصناعية
طمع القرف إال  خبلؿ م (2)كلـ تتخذ شكؿ التعبير المنظـ ، إلى حركة اجتماعية احتجاجية أف ذلؾ لـ يتحكؿ

 التجاىاتا متعددر عف تيار ـ ليعب  5673صياغة مصطمح النسكية ألكؿ مرة عاـ  التاسع عشر أيف تـ
ة الكاليات المتحدركة في كؿ مف فرنسا كبريطانيا ك الح انتشرتحيث ، (3)كيتشعب إلى فركع مختمفة

كقد أدت انتفاضة  النساء ىذه إلى عقد أكؿ مؤتمر في باريس  تجاه الرجؿ.ااألمريكية كتبنت نيجا عدائيا 
                                                      

الجزائر: دار الخمدكنية،  كالنظريات التككينية، التفسيريةالتنظير في العالقات الدكلية بيف االتجاىات اصر جندلي، عبد الن -1
 .337، ص2007

 .87ص مرجع سابؽ،عائشة التايب،  -2
 .11، ص2004، الككيت: عالـ المعرفة، (ترجمة: يمنى طريؼ الخكلي) أنثكية العمـ،ليندا جيف شيفرد،  -3
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يـ حقيا في التعم، طالبت فيو المرأة بحقكقيا القانكنية، األكؿ العالمي النساءر مؤتميدعى  5674عاـ 
في كؿ مف بريطانيا كالكاليات  اباالنتختبعا لذلؾ تحصمت المرأة عمى حقيا في ك ، اب...خكحقيا في االنت

المشاركة الكاسعة أثرىا اإليجابي لكلكج  يذهككاف ل عمى التكالي5740ك 5756المتحدة األمريكية عامي 
حقؿ العبلقات الدكلية في فترة الثمانينات مف القرف العشريف كسعييا إلبراز الدكر الذم أصبحت  اءالنس

 .(1)تضطمع بو المرأة في ىذا الميداف
حركة تيدؼ إلى إعطاء المرأة » :ياعمى أن   "محمد لغنياكزفغالبا حسب األستاذ " ؼ النسكيةعر  ت 

كاألمر األكثر إثارة لبلنتباه ىك تجاكز ىذه الحركة مسألة المساكاة كسعييا ، حقكقا مساكية لحقكؽ الرجؿ
ل األدكار االجتماعية إلى ما ىك أكثر منيا أماـ القانكف أم إلغاء كؿ الفكارؽ بيف الجنسيف عمى مستك 

 .(2) «المبنية عمى االختبلؼ بينيما كىذا ما يميز النسكية عف غيرىا مف التيارات كالحركات النسائية
تمؾ الحركة التي تجعؿ » :يالنسكية ى أف   شرابي ىشاـ المفكر الفمسطيني كفي نفس السياؽ يرل
اإليديكلكجية تفترض كجكد فكر  يثكىي مف ح ، في المجتمع ىدفا ليا مف النساء كتغيير أكضاعيف  

ىك سبب  األبكم أك، الذككرم النظاـأك  (3)البطريركي النظاـمحدد ىك الفكر النسكم الذم يعتبر أف 
 .(4) «اضطياد المرأة تاريخيا

 التيارات الفكرية األساسية لمدخؿ النسكية-
يسمى بالنسكية الميبرالية فيما  (5)عممية كسياسية-النسكية باعتبارىا حركة عالميةتبمكرت أفكار 
 كالنسكية الراديكالية : (6)كاالشتراكيةكالنسكية الماركسية 

                                                      
 664ص مرجع سابؽ،ناصر جندلي، عبد ال -1
 دراسة مقارنة بيف: في المرأة كقضاياىا "اإلسبلـ في مكاجية النسكية: تقابؿ في الرؤية كاألىداؼ"،كآخركف،  لغنياكزفمحمد  -2

 .36-35، ص ص0225بيركت: مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي،  النسكية كالرؤية اإلسالمية،
 ريطانية سيمفيا ككلمبي تقر بأف لمفيـك البطريركية أىمية جكىرية في أم تحميؿ لمتفاكت كالبلمساكاةإف  عالمة االجتماع الب -3

نسؽ مف البنى كالممارسات » :تقكؿ بأن يا 0662الجنكسية، ففي أحد مؤلفاتيا الرئيسية المسماة تنظير البطريركية الصادر سنة 
، ترجمة: فايز الصياغ، االجتماع عمـ ،غدنز: أنتكني نقال عف، «كاستغالليف االجتماعية يقـك فييا الرجاؿ بإخضاع النساء كقمعيف

 .065، ص0222بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية، 
 .00، ص0222نيكيكرؾ: األمـ المتحدة،  العربي، العالـ في النسائية الحركاتالمجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا، -4

 السياسي المرأة دكر مؤتمر أبحاث األكؿ: المجمد فيسكية العالمية كقضايا النكع كالمكاطنة"، سعد عيد مرسى بدر، "الن -5
، 5000مايك 01- 05مف الفترة في القاىرة جامعة مع باالشتراؾ التاريخية كالدراسات البحكث مركز تنظيـ، العصكر عبر كالحضارم

 .606، ص0220القاىرة: مركز البحكث كالدراسات التاريخية، 
 666-665ص ص  ،مرجع سابؽ عبد الناصر جندلي، -6
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جميع  يقكـ ىذا التيار عمى الفرضية البسيطة التي مفادىا بأف   :الميبراليةالنسكية اإلصالحية -
المعتقدات فيك ينطمؽ مف  ، كال ينبغي حرمانيـ مف المساكاة بسبب نكع الجنس ، الناس قد خمقكا متساكيف

ف المرأة كالرجؿ يتمتعاف بنفس القدرات أكالتي تنادم بالعقبلنية كاإليماف ب، التي جاء بيا عصر التنكير
فماداـ الرجاؿ ، ةكبمبدأ الحقكؽ الطبيعي ،كاإليماف بالتعميـ ككسيمة لتغيير كتحكيؿ المجتمع، العقمية الرشيدة
. (1)الرجاؿ ينبغي أف تمتد لتشمؿ النساء أيضا فإف حقكؽ، ف مف حيث طبيعة الكجكدكالنساء متماثمي

مف خبلؿ استناده إلى مبادئ المساكاة  ، الفكرية ونتسب ىذا التيار إلى خط الثكرة الفرنسية كامتداداتكي
. (2)كالحرية لممطالبة بالمساكاة في الحقكؽ بيف الجنسيف في مختمؼ مجاالت الحياة السياسية كاالجتماعية

الحقكؽ المدنية كالسياسية لممرأة في إطار مجتمعات تقـك عمى منح الذككر جميع الحقكؽ كيتميز بالمناداة ب
ككنتيجة لذلؾ يعتبر أكثر منظكرات الحركة النسكية قكة كتأثيرا عمى  ،(3)كحرماف اإلناث مف الكثير منيا

ؿ بنظاـ تكافؤ نجازاتو في التنظيمات التي تعمإكتنعكس  ، مستكل السياسة في أغمب دكؿ العالـ المتقدـ
 .(4)الفرص كتساكم الحقكؽ كالسياسات

و تعرض أن   إال  ، بالرغـ مما حققو ىذا التيار مف منجزات كثيرة لمنساء خبلؿ القرف الماضي
و لـ يعترؼ بطبيعة القمع و في معالجة جذكر التفاكت الجنسي كأسبابو العميقة ألن  نتقادات أىميا؛ إخفاقال

إلى مجاالت كجكانب جزئية كمجزأة كمحددة  يابؿ اكتفى بإرجاع، تمع بمجمموالذم تعانيو المرأة في المج
حسب أنصار ىذا النقد يشجع النساء  فيك كبالتالي ، كتفاكت األجكر كغيرىا التفرقةك  مثؿ التحيز الجنسي

 .(5)يعمى قبكؿ كاقع اجتماعي يفتقر إلى المساكاة كالعدؿ كاإلنصاؼ كيغمب عميو الطابع التنافس

النساء  اضطيادسبب أف  النسكية الماركسية التقميدية  لتر  :كاالشتراكية كية الماركسيةالنس-
ىك إزالة  اينبغي القياـ بو حسبي ماف ، االستغبللي االقتصادممتأصؿ في النظاـ  كتسميط الظمـ عمييف  

قدـ أم تفسير بشأف بما أف ىذه الرؤية لـ ت ، الرأسمالية مف أجؿ تحرير المرأة كبطبيعة الحاؿ الرجاؿ كذلؾ

                                                      
 http://www.oudnad.net/spip.php?article860 عمى المكقع "،اتجاىات فكرية في النظرية النسكيةرانيا كماؿ، " -1

06/00/0206 ،02:22 
عمى  حركة النسكية كمذاىبيا"،تيارات النادية ليمى عيساكم، " -2

 .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=106506/20/0201 ،06:22المكقع
 مرجع سابؽ.رانيا كماؿ،   -3
 606ص مرجع سابؽ،سعد عيد مرسى بدر،  -4
 063صؽ، مرجع سابأنتكني غدنز،  -5

http://www.oudnad.net/spip.php?article860
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065
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النسكم  االضطيادفي تفسير  فاقيف  آحاكلت النساء الماركسيات فيما بعد تكسيع ، النساء اضطياد
كقد تجسد ذلؾ في  .االستغبلليةككذا العبلقات الطبقية ، قبؿ الرأسمالية كما بعدىا ليتضمف مجتمعات ما

مف الطبقة كتمؾ الدراسات التي تركز عمى التي ركزت عمى إلغاء كؿ  االشتراكيةيعرؼ بالنسكية  ما رإطا
ن  ، يرغبف في تحكيؿ ممكية كسائؿ اإلنتاج فحسب ال االشتراكياتفالنسكيات ، الرجاؿ فقط كذلؾ تغيير  ماكا 

 كىف  ، يقكـ عمى أساس المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء ، أنثكم /األبكم إلى نظاـ ذككرم االجتماعيالنظاـ 
كسي التقميدم لمطبيعة البشرية الذم مفاده أف حرية الفرد مرتبطة بحرية النشاط يتقاسمف المفيـك المار  بذلؾ

 .(1)كاالستغبلؿ االضطيادالطبقة مظير أساسي مف مظاىر  ف بأف  يكما ير  ، اإلنتاجي
يقؼ أنصار ىذا التيار عمى الطرؼ اآلخر المقابؿ لمكقؼ أنصار النسكية  :النسكية الراديكالية-

 بؿ ىي "أبكية" كأف   ،فيـ يركف أف الدكلة ليست محايدة، مف األبعادبالعديد مؽ الميبرالية فيما يتع
الرجاؿ ىـ المسئكلكف عف  . تنطمؽ مف االعتقاد بأف  (2)االختبلفات البيكلكجية تعتبر أساس تفاكتات النكع

ظامية أم الييمنة الن -فالبطريركية، كىـ المنتفعكف في الكقت نفسو مف ىذا الكضع ،استغبلؿ النساء
البطريركية  فإف   -كفي نظرىا-ىي مف القضايا المحكرية ليا  -المنيجية لمذككر عمى اإلناث في المجتمع

كالعائمة ىي المنبع األكؿ  ، ظاىرة شاممة انتشرت في جميع المجتمعات كفي مختمؼ األزمنة كالثقافات
كبذلؾ  ، يقمف بو مف أعماؿ منزليةنظرا  الستغبلؿ الرجاؿ لمنساء مف خبلؿ ما   لقمع المرأة في المجتمع

.لقد تـ التمييز بيف خطيف فكرييف في إطار (3)إلى مكاقع السمطة كالتأثير في المجتمع يمنعكف كصكليف  
 النسكية الراديكالية ىما:

 كمف خبلؿ التقسيـ األكؿ ، دكر المرأة التابع كالضعيؼ ينتج مف البطريركية : يرل بأف  الخط األكؿ
المرأة باألعماؿ المنزلية كرعاية األطفاؿ كأف المرأة مستمرة بيذا الدكر مادامت  لمعمؿ الذم يربط

 مستمرة في اإلنجاب.
  :فيك يعتبر أف  ، فكالميبراليينطاؽ عند كؿ مف االشتراكييف ي بقبكؿ كاسع الظحالخط الثاني

نما بقدر ما تضيفو التقاليد ، التككيف البيكلكجي لممرأة ليس عيبا في حد ذاتو كالثقافة كالمجتمع كا 
 .(4)عميو

                                                      
 666ص مرجع سابؽ،عبد الناصر جندلي،  -1
 .604، صمرجع سابؽسعد عيد مرسى،   -2
 .064-063، ص ص مرجع سابؽأنتكني غدنز،  -3
 .مرجع سابؽرانيا كماؿ،  -4
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النسكية الراديكالية تشترؾ مع النسكية الماركسية بصفة عامة كالنسكية االشتراكية عمى كجو التحديد ف
مف خبلؿ اعتبار النظاـ األبكم مفيكما أساسيا  ،جذكر إخضاع المرأة مكجكدة في بنية المجتمع أف  في 

يات: األبكية ىي المفيـك المحكرم الذم مف خبللو يتـ فبالنسبة لمراديكال، كلكف مف منظكريف مختمفيف
إخضاع المرأة عف طريؽ السيطرة عمى اليكية الجنسية لممرأة كعممية اإلنجاب مف خبلؿ القكانيف 

سيطرة  ف  فإاالشتراكيات عند أما ك  مف تحكـ المرأة في جسدىا. كالتشريعات الذككرية التي تحد في رأييف  
في االقتصاد الرأسمالي  األسرة يكازيو استغبلؿ الرجؿ لممرأة ؿبلالمرأة مف خ ؿ )الزكج كاألب( عمىالرج

 .  (1)الذككرم

ن   ،بعد الحرب الباردة مادخؿ النسكية ليس نتاج فترة مأف كتجدر اإلشارة إلى  ما ىك متأصؿ في كا 
منسكية ضمف لية األساسكانت تمييدا لدراسة التيارات الفكرية الرؤل السابقة ف ، النظاـ الميبرالي منذ ظيكره

 :فيما يمي فكريةالتيارات كتتمثؿ أىـ  ىذه ال، (2) النظرية النسكية

  النسكية التجريبية(Feminist empiricism) 
األنساؽ التجريبية )الكضعية( التي استعماؿ األطر ك ترل أم مانع في  ة اليإف النسكية التجريب

ركز عمى كفاءة النساء في إدارة كتسيير شؤكف السياسة فيي ت، التفسيرية التقميدية االتجاىاتتتبناىا 
ىماليا ، العالمية كتتيجـ عمى الدراسات كاألبحاث األكاديمية عمى تركيزىا المبالغ فيو عمى الرجاؿ كا 

مما يحكؿ دكف الكصكؿ إلى  ، متحيزة–عتقادىفافي –لؾ تككف العبلقات الدكلية كبذ، لمعنصر النسكم
 .(3)أبرز ممثبلتيا بنيريا ريبيكا بالنؾ كلكردسكتمثؿ ، قيقة العممية بشأف العالـأك الح المعرفة اليقينية

  كجية النظر النسكيةFeminist standpoint) ) 

لمتنظير الكضعي التقميدم عمى تجاىمو لمعنصر  انتقادىف  ركزت منظرات كجية النظر النسكية في 
 االجتماعيمادم لمكاقع  كاستيعابعمى تفسير  يقـك ،النسكم مكفرة بذلؾ إطارا نظريا مفيكماتيا بديبل

 استيعابا –في نظرىف  –قد أنتج   االجتماعيةكالمكقؼ الرجالي أك الذككرم المييمف عمى الحياة ، كلمكعي
فيف يحاكلف إثبات جدارتيف كقدرتيف عمى تطكير تصكرات مختمفة كمتنكعة حكؿ  ، جزئيا لمحياة فقط

                                                      
 . 63، صمرجع سابؽشا منصكر، مصطفى كامؿ السيد، ر  -1
 666ص مرجع سابؽ،عبد الناصر جندلي،  -2
 612ص  ،ذاتو المرجع -3
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دارتو مف خ بذلؾ يدعيف  كىف  ، لتمؾ الرؤل المشكىة كالخاطئة عف العالـ اختراقيفبلؿ كيفية تسيير العالـ كا 
 كبالتالي ال، اإليديكلكجية كالتاريخيةك  السياسيةك  االجتماعيةالمعرفة قد تتأثر كتكجو مف خبلؿ البيئة  بأف  

ستيفانك  كتمثؿ كاركؿ بيترماف ككريستيف دم االجتماعييمكف الكصكؿ إلى الحقيقة المنشكدة بشأف الكاقع 
 .(1)أبرز دعاتو
 ة يالنسكية ما  بعد  الحداث(Feminist post-modernist) 

 اصطناعيتقسيـ –اعتقادىف  في –و ألن   ، امرأة–أك رجؿ  أنثى"-يرفض ىذا التيار فكرة تقسيـ "ذكر
كيتجمى ذلؾ في التجاىؿ التاـ لمجنس ، ييدؼ إلى ىيمنة التصكر الذككرم لمعالـ عمى التصكر األنثكم

ألنثكم في العبلقات الدكلية كالقكؿ برجاؿ الدكلة كليس نساء الدكلة ...الخ ككذلؾ في حصر النساء في ا
 كتمثؿ جيف باتؾ ، في مجاالت العبلقات الدكلية الكاسعة حمقة معزكلة عف الحياة الداخمية كعدـ إقحاميف  

 .(2)ألشتايف أبرز ممثبلتو

بداية السبعينات إلى غاية التسعينات تيارات جديدة  فيظيرت ، ىذه التيارات األساسيةإضافة إلى 
 النسكية البيئيةك سكداءالالنسكية  نذكر مف بينيا:، اىتمت بتكسيع حقكؿ التفكير كالنشاط النسكم

 .النسكية الكجكديةك النسكية الثقافيةك 

كبركز  تجدر اإلشارة في األخير إلى أنو ىناؾ عبلقة كثيقة بيف تطكر الحركات النسكية الغربية
يعد ركاد النيضة كزعماء اإلصبلح بمصر مف  حيث، الحركات المنادية بتحرير المرأة في الكطف العربي

-ـ5605) الطيطاكم رفاعةل نادلما ، (3)أكائؿ الذيف نادكا بإصبلح أكضاع المرأة في العالـ العربي
ك"تمخيص األبريز في  ، ـ"5612" عاـ المرشد األميف في تربية البنات كالبنيف" ـ( في كتاباتو مثؿ5651

بحؽ المرأة في تعمـ القراءة ك  ، يدم السائد عف المرأةـ بضركرة مكاجية الخطاب التقم5650تمخيص باريز"
صبلح أحكاؿ المرأة كفقا لتعاليـ الشريعة  عبده محمدالشيخ  كدعا ،(4)كالكتابة إلى تعميـ الفتيات كا 

بدعكتو إلى تحرير المرأة مف خبلؿ  ـ(5706-ـ5643)يفأم قاسـكاشتير ، اإلسبلمية كتكريميا لئلنساف

                                                      
 . 610-612ص ص  مرجع سابؽ،عبد الناصر جندلي،  -1
 .610، صالمرجع ذاتو -2
 المنظمة عقدتيا التي الممتقيات عمؿ كأكراؽ بحكثالنسائية بالمغرب المعاصر: قراءة في التجربة"، جميمة المصمي، "المنظمات  -3

 .040، ص0225المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، ، القاىرة: 5005 عاـ خالؿ التنمكم المرأة دكر حكؿ اإلدارية لمتنمية العربية
 .006، صمرجع سابؽعائشة التايب،   -4
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كالتي امتد أثرىا إلى ، "ةالمرأة الجديدك" "ةتحرير المرأ" أفكاره النيضكية التي لخصيا في كتاباتو مثؿ
 .(1)مختمؼ األكساط الثقافية كالفكرية في العالـ العربي آنذاؾ

 رير المرأة كالمناداة بتحسيف كضعيافإف صيحات تح، الشرؽ ظؿ محطة اىتماـ المغاربة كبما أف  
الطاىر "فظيرت العديد مف الكتابات مف أىميا كتاب ، (2)ربية المثقفةاكجدت صداىا لدل النخب المغ

مناديا بضركرة تحرير  5747سنة  "امرأتنا في الشريعة اإلسالمية كالمجتمع" ـ(5713-ـ5677) "دحدا
 .(3)عميميا كخركجيا لمعمؿالعمؿ عمى تك  ، المرأة مف قيكد الجيؿ كالتسمط

كفي مقدمتيا  ، كبرزت أسماء نسائية طالبت بإصبلح أكضاع المرأة كالنيكض بيا اجتماعيا كثقافيا
التي ركزت عمى المطالبة بتعميـ الفتيات كتربيتيف عمى االلتزاـ بارتداء الحجاب  (4)"ناصؼ ينفح ممؾ"

كما نقمت  المصريات جتماعي كالسياسي لمنساءيف النضاؿ االفربطت ب، (*)"شعراكم ىدل"أما  ، كالعفة
كلقد أدل بركز الحركات النسائية في مصر إلى ظيكر العديد مف ، (5)جيكد المرأة إلى طكر التنظيـ

ككاف لتجارب نساء  ، كفمسطيفلعديد مف الدكؿ مثؿ سكريا الحركات األخرل في المشرؽ العربي في ا
تحرير المرأة كتغيير عمى تطكير مسار المطالبة ب ما حفزىف  م، الشرؽ صداىا عند نساء المغرب العربي

أف نضاؿ االتحاد النسائي  "مراد بف بشيرة" رائدات العمؿ النسائي في تكنس إحدلأكدت  حيث، أكضاعيا
في مصر كنشاط زعيمتو ىدل شعراكم كاف تجربة عممت مناضبلت الحركة النسائية في تكنس عمى 

  .(6)ااالقتداء بيا كاالستمياـ مني
العشرينات حتى نياية الستينات مف القرف العشريف شيدت التجربة العربية بركز حركات  كاخرأكمنذ 

بدأت ف نسائية أىمية منظمة ليا مشاركتيا في الجيكد الرامية إلى تحقيؽ التطمعات القكمية نحك االستقبلؿ

                                                      
 .046، صمرجع سابؽجميمة المصمي،  -1
 .041، صذاتو المرجع -2
 .001، صمرجع سابؽعائشة التايب،  -3

منظمة المرأة العربية،  نقال عف:، 0626ي ناصؼ ىي أكؿ فتاة تتخرج مف مدرسة ابتدائية حككمية في مصر سنة نفممؾ ح -4
 .26(، ص0223-0560) عالمات مضيئة في تاريخ المرأة العربية

كىي مف أبرز الناشطات المصريات في ، 0546جكاف  06يا في صعيد مصر في لمنانكر اليدل محمد سمطاف، كلدت في مدينة  -*
 نتصؼ القرف العشريف. مجالي االستقبلؿ الكطني كالنشاط النسكم في نياية القرف التاسع عشر كحتى م

 046ص ،مرجع سابؽجميمة المصمي،  -5
 .65، صمرجع سابؽعائشة التايب،  -6
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الستقبلؿ أضحت جزأ مف خطط كبعد ا ،الحككمات العربية في التعايش مع الحركات النسكية المستقمة
 .(1)دساتيرىا الدكلة الفتية يتضح ذلؾ في نصكص

جمب أنظار الباحثيف كالساسة كاالىتماـ الدكلي لقضايا المرأة  لقد ساىمت تمؾ النضاالت كالكتابات في
ؿ ظيكر العديد مف المقاربات كالمداخإلى بعد  ما أدل فيما، مف بينيا التنمية، كالمكاضيع المتصمة بيا

 .المرأة كالتنمية كالعبلقة بينيماالتنمكية التي حاكلت معالجة إشكاليات ثنائية 

 المداخؿ التنمكية كالمرأة المطمب الثاني:
المرأة  قبؿمف شكمت ثنائية المرأة كالتنمية كطبيعة العبلقة الجامعة بينيما كاألدكار الممكف أداؤىا 

خير مف القرف في الثمث األالمجتمع الدكلي  ىتماـا شغمتأحد أبرز اإلشكاليات التي ضمف عممية التنمية 
بتطكر مداخؿ كمقاربات السياسة االقتصادية  آخر العشريف. تنكعت مداخؿ تناكليا كمعالجتيا مف عقد إلى

تحكؿ ما أدل إلى  كىك، اقتصادم إلى آخر كسيكمف سياؽ سك ، المحمي كالدكلي المستكييفكالتنمكية عمى 
 ايجابية كالتي مفادىا أف المرأة تعتبر عنصر السمبية إلى النظرة اإل ةفي التنمية مف  النظر  النظرة لدكر المرأة

ككذا تحقيؽ اإلضافة في المسارات المختمفة ، فاعبل كقادرا عمى التأثير في الخطط كالبرامج كالسياسات
ف إسياـ فاعؿ كجدم لمتنمية حيث أصبحت ىذه األخيرة عممية شاممة كمستمرة ال يمكف ليا أف تستقيـ دك 

 .(2)لممرأة فييا

عممية » ـ:5764" التي تضمنيا اإلعبلف العالمي لمتنمية بركنتالند لجنة" ياعرفت إف  التنمية كما
اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية شاممة تستيدؼ التحسيف المستمر لرفاىية السكاف بأسرىـ كاألفراد 

رة كاليادفة في التنمية كفي التكزيع العادؿ لمفكائد الناجمة عمى أساس مشاركتيـ النشطة كالح، جميعيـ
 .(3)«عنيا

عممية تمكيف الناس مف أف » كيعني: ؛في تسعينات القرف الماضي اإلنسانية ةمفيكـ التنميبرز       
 كتشمؿ التنمية اإلنسانية أربعة عناصر أساسية:، (4)«يككف ليـ خيارات أكسع

                                                      
 .02، ص0200عماف: دار أسامة،  السياسي، كالتغيير العربية المرأةكصاؿ نجيب العزاكم،  -1
 .006، صمرجع سابؽعائشة التايب،  -2
 .061، صمرجع سابؽكحيدة بكرغدة،  -3
 .061ص ،المرجع ذاتو -4
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 المناسبة لؤلفراد لرفع إنتاجيـ. كىي تكفير الظركؼ اإلنتاجية: - أ

 كىي تساكم األفراد في الحصكؿ عمى نفس الفرص. العدالة االجتماعية: - ب

 .(1) كىي ضماف حصكؿ األفراد عمى تنمية مستدامة كمستقرة الستدامة:ا -ج
قائـ عمى  دكف تمييزفي تقرير مصيرىـ المجتمع أفراد مف خبلؿ تجسيد مشاركة كؿ  التمكيف:-د 

كسيادة القانكف ككسائط تتمكف المرأة ، الشفافية البلمركزية، الحرية السياسيةبتكريس  سأساس الجن
 .(2)الشاممةالتنمية ، ك بالتالي إشراكيا في مسار المشاركة في صنع القرار كاتخاذه مف خبلليا مف

فترة ىامة ك، إلى منتصؼ السبعينات مف القرف العشريفالمرأة كالتنمية  بيف عبلقةكتعكد جذكر ال     
 منذ كجية النظر األممية لثنائية المرأة كالتنمية كمنيج التنمية االجتماعيةشيدت حدكث تغيير في 

الدكؿ النامية  االذم كاف ينتيج مف قبؿ العديد مف الدكؿ كالسيم ، منتصؼ السبعينات مف القرف العشريف
را يجب أف يستفيد مف برامج التنمية كالذم مفاده ضركرة النظر لممرأة بكصفيا عنص ،الحديثة االستقبلؿ

  الصحة اإلنجابيةك  التغذيةك  مف خبلؿ تمقييا لمجمكعة مف الخدمات االجتماعية المتصمة بالتعميـ
 فتتيسر بذلؾ عمميات تعميـ فكائد التنمية عمى مختمؼ شرائح السكاف ، كسياسات تحديد النسؿ كتنظيمو

 .(3) يا السعي إلدماج المرأة في العممية التنمكيةليحدث تبني مناىج مختمفة أك مقاربات مف شأن

إعبلف األمـ المتحدة سنة  فياالىتماـ الدكلي بدكر المرأة في العممية التنمكية  تزايد هثر كعمى إ
ثـ إقرار العقد العالمي لممرأة ، في نفس السنة ليمييا انعقاد مؤتمر المكسيؾ، ـ السنة الدكلية لممرأة5753
ظيكر أدل إلى  ماكىذا ، بدأت المقاربات التنمكية تتطكر كمنذ تمؾ الفترة .(4)ـ5763إلى  ـ5753مف 

كنذكر أىميا فيما  ، عبلقة المرأة بالتنمية حاكلت كؿ كاحدة منيا تطكير، تنمكيةمجمكعة مف المقاربات ال
 النكع االجتماعي كالتنمية. ، المرأة كالتنمية ، المرأة في التنمية :ييم

تطكر المفاىيـ كالسياسات إلى التاريخي إلشكالية إسياـ المرأة في العممية التنمكية التطكر أدل  كما
كفيما ، كالمداخؿ المتبعة لمعالجة مسألة التنمية كالقضايا المرتبطة بيا فيما يخص المرأة كاألسرة كالمجتمع

 عرض مكجز ليذه المداخؿ. ييم

                                                      
 .52، ص0202دار أسامة لمنشر كالتكزيع،  عماف: اإلعالـ كقضايا المرأة، زينب حبيب منصكر، -1
 .062، صمرجع سابؽكحيدة بكرغدة،  -2
 .002-006، ص صمرجع سابؽعائشة التايب،  -3
 .002، صذاتو المرجع -4
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 (1)في سياسة الخدمات االجتماعية بعكىك مت  (welfere Approach) مدخؿ المرأة كالرفاىية-

أفضؿ مف خبلؿ  اكييدؼ لجعميا أم   ، ليعترؼ بالدكر اإلنجابي لممرأة 5750ك 5730ظير بيف الفترة 
متمثبل في تكفير   كىك جاء لتكريس الدكر التقميدم لممرأة، مما يجعميا منتفعة سمبية إدماجيا في التنمية

تبنيو مف قبؿ العديد مف الحككمات في الدكؿ إلى ىذا ما أدل ، ألسرةالغذاء كمقاكمة سكء التغذية كتنظيـ ا
 .(2)مف بينيا بعض الحككمات العربية ، النامية

ييدؼ إلى كسب العدالة : ( (Equity and Equality Approachمدخؿ المساكاة كالعدالة -
مف  ، اج خارج المنزؿكذلؾ عف طريؽ زيادة مساىمتيا في اإلنت، كالمساكاة لممرأة في عممية التنمية

كيسعى لمكاجية ، خبلؿ منحيا فرصا اقتصادية كسياسية متساكية مع الرجؿ لتؤدم أدكارىا الثبلثة
كالعمؿ عمى تقميص الفكارؽ بيف المرأة  ، مف خبلؿ التدخؿ المباشر لمدكلة اإلستراتيجيةاالحتياجات 

 كالرجؿ بإعطاء المرأة صبلحيات اقتصادية كسياسية.
كيعتبر غير ، المدخؿ تعرض لمنقد بحجة أنو يجارم الحركات النسائية في المجتمع الغربي غير أف ىذا

 .(3)مختمؼ دكؿ العالـ يمفضؿ لدل الكثير مف الحككمات ف
ييدؼ  ، القرف المنصـر سبعيناتفي ظير : (Anti-Poverty Approach)مدخؿ مكافحة الفقر-

كنتيجة لذلؾ تبنتو ، عمى الفقركذلؾ بغية القضاء  ، تاجيتياإلى إدماج المرأة في التنمية مف خبلؿ زيادة إن
العديد مف الحككمات نظرا لما تستكجبو ضركرة القضاء عمى الفقر مف تدخؿ ناجع مف خبلؿ اتخاذ 

شة مف حالة الفقر كالتبعية الغاية منيا تكفير الظركؼ السامحة إلخراج الفئات الفقيرة كالميم   تاستراتيجيا
خبلؿ زيادة إنتاجيتيا عف طريؽ إنشاء مف إدماج المرأة في التنمية  تاالستراتيجياىذه  كمف بيف، لمغير

و يزيد مف حجـ األعباء الممقاة كلـ يسمـ المدخؿ مف االنتقادات بحجة أن  ، المشاريع الصغيرة المدرة لمدخؿ
يا ضمف مكقعيا داخؿ كزيادة عمى ذلؾ يستمر في التعامؿ مع ، إضافة إلى األعباء المنزلية ، عمى المرأة

 .(4)األسرة أكثر مف ككنيا إنسانا مستقبل
كترجع  ،ؽ في التسعيناتظير في الثمانينات كتعم   (Efficiency Approach) مدخؿ الكفاءة -

المستكل في أسباب تبنيو لظيكر األزمة االقتصادية كما خمفتو مف برامج إصبلح كتكييؼ ىيكمي أثرت 
                                                      

 .55، صمرجع سابؽزينب منصكر حبيب،  -1
 .60ص،سابؽ مرجع كشمالة،عبد الرحمف أب -2
 .56، صمرجع سابؽزينب منصكر حبيب،   -3
 .66ص ،سابؽ   مرجع كشمالة،عبد الرحمف أب  -4
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لضماف أكفر  اسياـ المرأة في العممية التنمكية مف خبلؿ تصكيب تدخبلتيكأفرزت ضركرة إ ، االجتماعي
 لتنمية.لسبؿ نجاح ا

مف خبلؿ التركيز عمى زيادة  ،أمرا حيكيا االعتبارالقياـ بو بعيف  كيرل أخذ ما تستطيع المرأة
ما سكؼ ممة ليا كتقديـ التقنيات المبلئ، كرفع كفاءتيا، مياراتيا كتدريبيا كتعريفيا بطرؽ زيادة اإلنتاج

 .(1)ازدياد إنتاجيتيا ككفاءتيا عمى مستكل األعماؿ الحرفية أك الزراعية المكجية لمسكؽإلى  يايؤدم ب

يعتبر مدخؿ التمكيف مف أحدث الطرؽ إلدماج ( (Empowerment Approach مدخؿ التمكيف-
خؿ تداكال نظرا العترافو كىك مف أكثر المدا ،كقد ظير في تسعينات القرف الماضي، المرأة في التنمية

مف خبلؿ تكفير ، فيك يسعى لمقضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز ضدىا  ،بالمرأة عنصرا فاعبل في التنمية
كيعزز مكانة المرأة في المجتمع مف خبلؿ ، األدكات التي تضمف إنجاح مشاركتيا باالعتماد عمى الذات

تحقيؽ النقاط كييدؼ مف خبلؿ ذلؾ إلى ، نمكيةإزالة كؿ المعكقات القانكنية التي تعرقؿ مسيرتيا الت
 التالية:

كتغيير الكاقع كفقا ، تغيير العبلقات النكعية داخؿ األسرة كالمجتمع مف خبلؿ رفع مستكل الكعي -
 الستراتجيات طكيمة المدل تعتمد عمى الدعكة كاالتصاؿ كالقانكف.

 لقرار كالتخطيط كالتنفيذ.تدريب النساء كتعزيز قدراتيف القيادية كاإلدارية في اتخاذ ا -
 اؿ لتحقيؽ رفاىيتيا كعضك مشارؾ.مد المرأة بجميع العناصر البلزمة ألداء دكرىا الفع   -
 تفعيؿ تمكيف المرأة مف خبلؿ االعتماد عمى النفس عف طريؽ الثقافة كالتعميـ كالعمؿ. -
فيك يعمؿ عمى  لذلؾ ،ككنو اليدؼ المحكرم كالرئيسي لمدخؿ التمكيفلالتركيز عمى تكليد الكعي  -

تحريؾ الجماعات النسائية حكؿ البرامج التنمكية لمحصكؿ عمى معاممة متساكية كمشاركات 
 .(2)كمستفيدات

 
 

                                                      
 .61-66، ص سابؽ مرجع شمالة، كعبد الرحمف أب  -1
 .34-33ص المرجع ذاتو، -2



 

 

24 
 

ىالثالث: ىللتمكونىىالمبحث ىالطربوظ ىواإلقلوموظ ىالدولوظ الجؼود
ىالدواديىللمرأة

القرف العشريف لقد سعت العديد مف اآلليات المؤسساتية الدكلية كاإلقميمية منذ بداية سبعينات 
قت كمع بداية التسعينات تعم   المرأة.ترقية لتكثيؼ جيكدىا عمى المستكل الدكلي كاإلقميـ العربي بيدؼ 

يصاليا إلى بيد  .مكاقع صنع القرار لممشاركة في الحياة السياسيةؼ تمكيف المرأة سياسيا كا 
كالمنتديات الفكرية كاالتفاقيات  تتمخص الجيكد الدكلية كاإلقميمية في العديد مف المؤتمرات كالندكات

التي شكمت أرضية صمبة أفرزت مجمكعة مف الضمانات كااللتزامات القانكنية الدكلية كاإلقميمية كالقطرية 
 لحماية حقكؽ المرأة كتمكينيا.

الدكلية كاإلقميمية  المنظماتبإبراز أىـ  أكاللمبحث المنقسـ إلى ثبلثة مطالب في ىذا ايتـ سن
رصد أىـ الجيكد الدكلية التي سعت  ثانيايمييا  ، مجاؿ تمكيف المرأة كالمساكاة بيف الجنسيفالناشطة في 

التي سعت لدعـ كتفعيؿ  -الجيكد اإلقميمية العربية-كأخيرا رصد أىـ  ثالثا ، لتدكيؿ قضية تمكيف المرأة
 كترسيخ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة في الكطف العربي.

 .الدكلية كاإلقميمية ذات العالقة بتمكيف المرأةلمنظمات االمطمب األكؿ: 
ة كاإلقميمية التي ك ثفت الجيكد الدكلي -خاصة فترة التسعينيات-منذ سبعينات القرف العشريف

تحت مظمة  رض النمكذج الغربي المعكلـ المتعمؽ بتمكيف المرأة كالمساكاة بيف الجنسيفاستيدفت نشر كف
 تحت مظمة جامعة الدكؿ العربية. إقميمية تابعة نظماتمك  ، منظمة األمـ المتحدة

 ىما: يفأساسي محكريففي ىذا المطمب إلى  سنتطرؽ
عبلقة منظمة األمـ المتحدة كأجيزتيا الفرعية كككاالتيا المتخصصة بتدكيؿ مفيـك تمكيف  -

 المرأة.
 عبلقة جامعة الدكؿ العربية كمنظماتيا المتخصصة بمجاؿ تمكيف المرأة. -

منظمة األمـ المتحدة كأجيزتيا الفرعية كككاالتيا المتخصصة بتدكيؿ مفيكـ  عالقة-0
 تمكيف المرأة.

تعاكف ألجؿ تجسيد األىداؼ كالمبادئ ت، دكلة عضكة 574ـ 4006تضـ األمـ المتحدة نياية عاـ 
ألمـ في ما يعرؼ بمنظكمة ا، منظمة منتسبة إلى األمـ المتحدة 10أكثر مف ك ، التي قامت عمييا كصكنيا
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أجيزة رئيسية تتكقؼ عمييا ميمة تنفيذ عمؿ المنظمة في جميع أنحاء  ةتنشط إلى جانب ست، المتحدة
مجمس األمف كالمجمس االقتصادم ك الجمعية العامة  كتتمثؿ األجيزة الرئيسية في:، العالـ تقريبا

 كمحكمة العدؿ الدكلية كاألمانة العامة. كاالجتماعي كمجمس الكصاية

فرعية كالككاالت المتخصصة كالصناديؽ كالبرامج التابعة لمنظمة األمـ األجيزة ال-
 المتحدة الناشطة في مجاؿ تدكيؿ مفيكـ تمكيف المرأة.

اؿ ساىمت بشكؿ كاضح كفع  ، أجيزة كىيئات فرعية تابعة لؤلمـ المتحدة معنية بشؤكف المرأة تكجد
كذلؾ مف خبلؿ التركيج لمعديد مف ، نيامنذ منتصؼ القرف الماضي في تدكيؿ قضية حقكؽ المرأة كتمكي

 أىميا فيما يمي: نذكر ،كاإلعداد كالتجييز لبلتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية ، البرامج التنمكية
 : (CSW) لجنة مركز المرأة-1

 المياـ التالية:كأككمت ليا ، (1)قبؿ المجمس االقتصادم كاالجتماعيمف  5724أنشئت سنة 
صدار التكص-أ : كذلؾ مف خبلؿ القياـ بحممة دكلية مف أجؿ تكعية المرأة في كؿ ياتالمطالبة كا 

زالة ، دكؿ العالـ بمسئكليتيا كحقكقيا المدنية كالسياسية كتشجيعيا عمى المساىمة في العممية االنتخابية كا 
 .(2)التعصب ضد اشتراكيا في الحياة العامة

 الكطني الصعيد عمى الحقكؽ عمى الحصكؿ مجاؿ في المرأة أحرزتو الذم التقدـ تقييـ-ب
 ( خصصتيا5727-5724الفترة )في بداية تككينيا ثبلث دكرات خبلؿ عقدت حيث ، كالدكلي كاإلقميمي

إضافة إلى المسائؿ األخرل االقتصادية  ،متعمقة بحقكؽ المرأة السياسيةلمناقشة كبحث المسائؿ ال
ساكاة في نظاـ األجر بيف قرار مبدأ المكما سعت باالشتراؾ مع منظمة العمؿ الدكلية إل، كاالجتماعية

كمنذ ىذه الفترة بدأت ىذه المجنة تقدـ مبلحظاتيا بشأف النساء في العديد مف الدكؿ األعضاء ، الجنسيف
كتبعا لذلؾ طمبت مف السكرتير العاـ أف يدرس إمكانية عقد  ، مف الحقكؽ السياسية فيما يتعمؽ بحرمانيف  

طرح ، ـ5735كخبلؿ انعقاد الدكرة السادسة لمجنة عاـ  ،سياسية لممرأةاتفاقية خاصة بمنح الحقكؽ ال

                                                      
القاىرة: المنظمة ، التنميةك اإلنساف حقكؽ حكؿ العربي الدليؿ فيبكجمعة غشير، "آليات األمـ المتحدة لحماية حقكؽ اإلنساف"،  -1

 .410، ص4003اإلنساف،  العربية لحقكؽ
 .574ص ،5776 :الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 4، طالنساء كلعبة السياسة حنفي المحبلكم،-2
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، فطمب األعضاء مف المجمس االقتصادم كاالجتماعي اقتراح ذلؾ عمى الجمعية العامة ، مشركع االتفاؽ
 .(1)ـ5734لسنة  ظيرت االتفاقية الدكلية لحقكؽ المرأة السياسيةكمنيا 
 .إعداد الصككؾ الدكلية-د

 مؤتمرات الدكلية كمتابعة نتائج المؤتمرات المتعمقة بالمرأة.إعداد ال-ج
 تمقي الرسائؿ المتعمقة باالنتياكات المرتبطة بالتمييز ضد المرأة. -ق

 .(2)رصد تدابير النيكض بالمرأة-ك

 (DAW) قسـ تقدـ المرأة-2
رأة كنشر سيف كضع المتحكييدؼ إلى ، لمجنة مركز المرأة إدارمكجياز  المرأةقسـ تقدـ يعمؿ 

 .(3)كمفاىيـ النكع في جميع أنحاء العالـ مساكاةال

 UNIFEM)) صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة-3
لصندكؽ األمـ المتحدة التطكعي  اامتداديعتبر ك ؽ صندك  بإنشاءـ 5763سنة الجمعية العامة قامت 
األمـ المتحدة لممرأة خبلؿ الفترة  ـ بيدؼ تنفيذ أىداؼ عقد5754ىذا األخير الذم أنشئ عاـ، "لعقد المرأة"

(5754-5767)(4). 
كمف خبلؿ العديد مف ، يقكـ الصندكؽ بمباشرة أعمالو مف خبلؿ مقر األمـ المتحدة في نيكيكرؾ

تعزيز حقكؽ المرأة كتحقيؽ كالناشطة في مجاؿ  ، ؿد كبير مف الدك لمكاتب اإلقميمية المكزعة عمى عدا
لمرأة التي تعزز تمكيف ايجيات المساعدة المالية كالتقنية لمبرامج كاالستراتكتكفير ، المساكاة بيف الجنسيف

المساكاة بيف الجنسيف أمر  كأف   ،حياة خالية مف التمييز كالعنؼعيش انطبلقا مف فرضية حؽ المرأة في 
نبغي في محفز لكفالة مشاركة النساء كما ي منزلة فيك يعتبر ب، (5)أساسي لتحقيؽ التنمية كبناء المجتمعات

                                                      
 .573-571،ص صمرجع سابؽحنفي المحبلكم، -1
 410،صمرجع سابؽ بكجمعة غشير، -2
مصر: األمانة العامة لجامعة الدكؿ  السمـ،ك األمف: ميمية لحماية المرأة العربيةاإلق ةاالستراتيجيىيفاء أبك غزالة كآخركف، -3

 .30ص ،4050العربية، منظمة المرأة العربية، ىيئة األمـ المتحدة لممرأة، 
حقكؽ في الدليؿ العربي حكؿ محمد نكر الديف، "فركع األمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة المعنية بحقكؽ اإلنساف كالتنمية"، -4

 .173، ص4003المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف،  القاىرة:، اإلنساف كالتنمية
 .30، صمرجع سابؽىيفاء أبكغزالة كآخركف، االستراتيجية اإلقميمية...، -5
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كمف أجؿ ذلؾ فيك عمى عبلقة كثيقة مع مختمؼ المنظمات غير الحككمية ، (1)األنشطة اإلنمائية الرئيسية
 .(2)يع ىذه المنظماتيخصص نسبة معتبرة مف مكارده لتشجك  ،كل الكطني كاإلقميمي كالدكليعمى المست

 (INSTRAW) المعيد الدكلي لألبحاث كالتدريب مف أجؿ تقدـ المرأة-4
بمثابة جياز  كيعتبر، ـ5754مام54 الدكلي بتاريخالمجمس االقتصادم كاالجتماعي المعيد  شأأن

  اػػػػدكلي خاص بإعداد أبحاث كبرامج تدريب لدمج المرأة في التنمية كزيادة نشر الكعي بمشاكمي
 :ىيرئيسية  مياديف أربعةتنحصر في  ميامو لذلؾ فإف   ، كمساعدتيا في مكاجية التحديات الجديدة

دعـ مكانة المرأة اقتصاديا كسياسيا كالتكعية بحقكقيا االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية كالسياسية  .1
 كالمدنية.

 دكر المرأة في إدارة البيئة كالتنمية المستدامة. .2
 المرأة ككسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ كبرامج التدريب. .3
ماليا لرصد كضعية المرأة اإلحصائيات كالمؤشرات المتعمقة بمسائؿ النكع ككيفية استع .4

 . (3)كتحسينيا

يتعاكف مع العديد مف المنظمات غير الحككمية سكاء كاف ذلؾ عمى المستكل  كمف أجؿ تنفيذ ميامو
 كالكطني. اإلقميمي أـ الدكلي

 ىيئة األمـ المتحدة لممرأة-5
مـ المتحدة ـ إنشاء ىيئة جامعة في األ4050جكيمية  04قررت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

كتسعى مف خبلؿ ذلؾ  ،تعرؼ باسـ ىيئة األمـ المتحدة لممرأة ، لممساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة
كبدأت مزاكلة مياميا في  ،لتعزيز الترتيبات المؤسسية لدعـ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة

 .ـ 4055يناير
 :خاصة بالمرأة ككؿ مياميا كىيتب دكلية أربعة ككاالت كمكاىيئة األمـ المتحدة لممرأة  مجتأد
 .(UNIFEM) صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة -

                                                      
ؾ: قسـ ، نيكيكر كتاب مكجو إلى طالب المدارس المتكسطة كالثانكية :ردت دكما أف تعرفو عف األمـ المتحدةأكمما األمـ المتحدة،  -1

 13، ص4006األمـ المتحدة لمنشر، 
 .173، صمرجع سابؽمحمد نكر الديف،  -2
 257ص المرجع ذاتو، -3
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 .(DAW) قسـ النيكض بالمرأة الداك -
 .(OSAGI)مكتب المستشار الخاص لمقضايا الجنسانية -
(INSTRAW)المعيد الدكلي لمبحث كالتدريب مف أجؿ النيكض بالمرأة-

 (1). 

ألنشطة التنفيذية التي ياـ الدعـ الذم تتكاله في مجاؿ كضع المعايير كاالييئة في إطار م كتيدؼ
 إلى: تضطمع بيا

تقديـ التكجيو كالدعـ التقني إلى جميع الدكؿ األعضاء بمختمؼ مستكياتيا في التنمية كفي جميع  -
ـ في مجاالت المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة مف حقكقيا كتعمي، عمى طمبيا ابناء  المناطؽ

 مراعاة المنظكر الجنساني.
 أف تعمؿ الييئة مع األجيزة الكطنية المعنية بالمرأة في مختمؼ بقاع العالـ. -
أف تقكـ الييئة بقيادة األنشطة التي تضطمع بيا منظكمة األمـ المتحدة في مجالي المساكاة بيف  -

 اليف.الجنسيف كتمكيف المرأة كتنسيؽ تمؾ األنشطة كتعزيز المساءلة في ىذيف المج
لتعزيز حقكؽ المرأة كالمساكاة  ،كخاصة المنظمات النسائية ،التعاكف مع منظمات المجتمع المدني -

 .(2)بيف الجنسيف كتمكيف المرأة

أجيزة فرعية كككاالت متخصصة أخرل  تكجد ، لى جانب األجيزة المعنية مباشرة بشؤكف المرأةكا  
ساكاة بيف ساىـ بطريقة غير مباشرة في تدكيؿ قضية الميا تأن   إال  ، أنشأتيا األمـ المتحدة ألغراض أخرل

 الجنسيف كتمكيف المرأة كىي:
 .(Unesco) منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة -1
 . (Unicef) فكلةمطمنظمة األمـ المتحدة ل -2

 .(Fao) منظمة األغذية كالزراعة العالمية -3

 .(Unfpa)  صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف -4

 .ألمـ المتحدة اإلنمائيبرنامج ا-5

                                                      
 .55، ص4050، جكيمية مف جدكؿ األعماؿ114البند :قرار الدكرة الرابعة كالستكفلجمعية العامة، ااألمـ المتحدة، -1
 .51-54ص ص المرجع ذاتو، -2



 

 

30 
 

 عالقة جامعة الدكؿ العربية كمنظماتيا المتخصصة بمجاؿ تمكيف المرأة العربية.-5

ـ في ظؿ 5723مارس 44 بتاريخ جامعة الدكؿ العربية باعتبارىا منظمة إقميمية قكمية تأسست
ر ك  يتصارع ثبلثة أنكاع مف اإلرادات: إرادة الفكر القكم رادة األقطار العربية كا   لدكلية.ادة البيئة اا 

بيدؼ النيكض بدكر المرأة في  ، في دعـ قضايا المرأة كتمكينيا كالمساكاة بيف الجنسيف ؿساىمت كال تزاك 
 المجتمعات العربية تماشيا كاالتجاىات الدكلية. 

التي نص ، لياكتتعاكف مع مجمكعة مف الييئات كاألجيزة كالمنظمات اإلقميمية المتخصصة التابعة 
إضافة إلى ثبلثة أجيزة أخرل ، (1)المجاف الفنية الدائمة كاألمانة العامةك مجمس الجامعة ىي ك  ياميثاقعمييا 

كتتمثؿ في مجمس  ، ـ5730تمؾ التي انبثقت عف معاىدة الدفاع المشترؾ عاـ ، ال تقؿ أىمية عف األكلى
 .(2)المجمس االقتصادم كاالجتماعي كالمجنة العسكرية الدائمةك الدفاع المشترؾ 

األجيزة كالمنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدكؿ العربية الناشطة في مجاؿ -
 تمكيف المرأة العربية.

كالضغكطات التي مارستيا  كتمكينيا كالمساكاة بيف الجنسيف لمسيرة تدكيؿ قضايا المرأة لقد كاف
تكجيات جامعة في األثر البالغ ، الدكؿ الغربية عمى الدكؿ النامية كمف بينيا الدكؿ العربية لبلمتثاؿ لذلؾ

كالدليؿ عمى ذلؾ حرصيا منذ بداية السبعينات عمى إنشاء أجيزة كمنظمات متخصصة ، الدكؿ العربية
 كفيما يمي إشارة إلييا:، النيكض بالمرأة العربية كتمكينياخاصة بالمرأة أككمت ليا ميمة 

 لجنة المرأة العربية-1

في عضكيتيا ممثمي جميع  ضمت، ـ5755المرأة العربية سنة  قامت األمانة العامة بإنشاء لجنة
بغرض تحسيف أداء ىذه المجنة قامت األمانة العامة بإنشاء إدارة لممرأة ك ، األعضاء في الجامعة الدكؿ

                                                      
 ،4050الرياض: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية،  العربية، منازعاتال كحؿ العربية الدكؿ جامعة ي،غالب بػػػػػػػػػػف غبلب العتب-1

 .53-50ص ص
 .60-57، ص صالمرجع ذاتو -2
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ثـ ، ـ4005ة عاـ ثـ إدارة لممرأة كاألسرة كالطفكل -كأمانة فنية لمجنة المرأة العربية-ـ 5762كاألسرة عاـ 
 :ػػػ كلقد قامت لجنة المرأة العربية كأمانتيا الفنية بػ، (1)ـ4002بشؤكف المرأة عاـ مة تعنىكحدة مستق

 اقتراح استراتيجيات كخطط كبرامج العمؿ كتنفيذ األنشطة التي تستيدؼ النيكض بالمرأة العربية. -
 ة العربية.التعاكف كالتكاصؿ مع المجاف كالمجالس الكطنية كالقكمية المعنية بشؤكف المرأة كاألسر  -
 التنسيؽ مع المنظمات العربية كالمجالس الكزارية المتخصصة. -
 متابعة الجيكد الدكلية كاإلقميمية ذات العبلقة. -
حث الدكؿ العربية إلنشاء اآلليات المعنية بشؤكف المرأة كدفع قضايا المرأة كالنكع االجتماعي في  -

 اقيات الدكلية.مقدمة األكلكيات الكطنية كالتصديؽ كاالنضماـ إلى االتف
 التعاكف مع المنظمات غير الحككمية ذات العبلقة بشؤكف المرأة. -
 اإلعداد كالمشاركة في العديد مف المؤتمرات كالندكات الدكلية كاإلقميمية حكؿ قضايا المرأة. -
صدار دليؿ كضع المرأة في التشريعات العربية: انطبلقا مف مجاالت االىتماـ الحاسمة  - إعداد كا 

مع التركيز عمى المجاؿ الخاص بحقكؽ اإلنساف لممرأة  ،ـ5773 بيجيفؿ مؤتمر لمنياج عم
كأىمية التركيج ليذه الحقكؽ كحمايتيا مف أجؿ النيكض بالمرأة كتحقيقا لممساكاة بينيا كبيف الرجؿ 
كشرطيف أساسياف لتحقيؽ األمف السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم كالثقافي كالبيئي لدل جميع 

القكانيف العربية التي ال تتفؽ مع مبادئ المساكاة بيف  تنقيةيدؼ مف خبلؿ ذلؾ إلى كت ،الشعكب
خضاع العممية  ، سد الفجكة بيف التشريع كنص كبيف التطبيؽ الفعميكمحاكلة ، فالجنسي كا 

 .(2)التشريعية لمبادئ الفكر اإلصبلحي

 منظمة المرأة العربية-2
تنفيذا  ـ4005تـ إنشاؤىا سنة  ،العربيةالدكؿ منظمة حككمية تعمؿ تحت مظمة جامعة  ربتعت

إنشاء مؤسسة لقمة المرأة  ـ الذم ركز عمى ضركرة4000لتكصيات المؤتمر األكؿ لقمة المرأة العربية عاـ 
 .كمقرىا جميكرية مصر العربية، ـ4001كدخمت اتفاقية إنشاء المنظمة حيز التنفيذ في مارس ، العربية

                                                      
كنتائج الدكرة  1995في تنفيذ إعالف كمنياج عمؿ بيجيف عاـ   العربية الدكؿ جامعة جيكد حكؿ عمؿ كرقة، كدكدة بكدراف -1

نيكيكرؾ:  ،لمجنة كضع المرأة باألمـ المتحدة 27  مقدمة في الدكرة الػ، 2111لمجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ  23ػػػػػاإلستثنائية ال
 .2، ص4003 مارس 55-فبراير 46
 .6-2، ص ص المرجع ذاتو-2
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ستة عشر دكلة ىي: الجميكرية  4055إلى غاية سنة المنظمة  كيبمغ عدد الدكؿ األعضاء في
 ،مممكة البحريف ،اإلمارات العربية المتحدة ةدكل، المممكة األردنية الياشمية، الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مكريتانيا، مصر، ليبيا، لبناف، دكلة فمسطيف، سمطنة عماف ،سكريا ،السكداف، المممكة المغربية تكنس
 .(1)فكاليم

 أساسية ىي: غايات تقـك المنظمة عمى ثبلث
ىك ركيزة أساسية لتقدـ المجتمع العربي  ياتمكين ألف  ؛ تمكيف المرأة العربية في كافة المياديف-1

كينطكم عمى تطكير كاقع المرأة العربية كتنمية قدراتيا كتكسيع قاعدة خياراتيا كفرص مشاركتيا في تنمية 
 المجتمع.
ية كمحكرية أف تككف المرأة العربية شريكا عمى قدـ المساكاة في عممية التنمية مف التكعية بأىم-2

خبلؿ تكعية المرأة ذاتيا كتكعية المجتمع بأىمية دكرىا كأحد مداخؿ االرتقاء بمكانتيا كقدرتيا عمى 
ـ ػػػػػحكبدءا مف األسرة ككصكال إلى أجيزة اإلدارة كال، المشاركة في صنع القرار في مختمؼ المستكيات

 مركرا بكؿ قطاعات المجتمع.
غايات التمكيف كالتكعية  إنجازبيف الدكؿ العربية مف أجؿ تكريس جيكد التنسيؽ كالتعاكف -3

 .(2)التعاكف العربي المشترؾ كتنسيؽ الجيكد العربية عمى المستكل اإلقميمي كالدكليب كتتحقؽ األىداؼ

 تمثؿ أىميا في:ي، اتياغاي إلنجازكتتبنى المنظمة مجمكعة مف األىداؼ 
 تحقيؽ تضامف المرأة العربية باعتبارىا ركنا أساسيا لمتضامف العربي. -
تنسيؽ المكاقؼ العربية المشتركة في الشأف العاـ العربي كالدكلي كلدل تناكؿ قضايا المرأة في  -

 المحافؿ اإلقميمية كالدكلية.
كالثقافية كالقانكنية  قتصادية كاالجتماعيةتنمية الكعي بقضايا المرأة العربية في جكانبيا اال -

 .(3)كاإلعبلمية
الفكرية  تكمف تكصيات المنتديا ،النيكض بالمرأة العربية إستراتيجيةالعامة مف  ياسياساتكما تنبع 

 أة العربية األكؿ كالثاني.التي نظمت في إطار مؤتمرم قمة المر 

                                                      
 .50-6ص ، ص4054 : منظمة المرأة العربية، القاىرة ،2111/2111 االنجازات مف عقدمنظمة المرأة العربية، -1
 .53، صالمرجع ذاتو-2
   34، صمرجع سابؽاإلقميمية...،  ةغزالة كآخركف، االستراتيجي ىيفاء أبك-3
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إضافة لممجاؿ ، شكؿ أكلكيات عمؿ المنظمةمف المجاالت الحيكية التي ت المجاؿ السياسيكيعتبر 
كفي  (1)مف خبلؿ تركيزىا عمى تعديؿ التشريعات التي تميز ضد المرأة كتحكؿ دكف مشاركتيا القانكني

ج األمـ المتحدة صدد تحقيؽ ذلؾ بادرت منظمة المرأة العربية بالتعاكف مع جامعة الدكؿ العربية كبرنام
مؤشرات تتعمؽ بكؿ بند مف مكاد اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ العمؿ عمى تطكير اإلنمائي لممرأة 

دكف ، (2)بيدؼ تحفيز المبادرات اإلقميمية لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة العربية، التمييز ضد المرأة
المجاؿ االجتماعي كالمجاؿ ، اإلعبلـ، ةالصحة كالبيئ، ـالتربية كالتعمي؛ خرلاأللخمس مجاالت إغفاؿ ا
 .(3)ماالقتصاد

كفي صدد تحقيؽ المنظمة لمغايات التي أقيمت مف أجميا كالمتمحكرة حكؿ تمكيف المرأة العربية 
اىتمت بإعداد مسكح لممشركعات كالبرامج التي تستيدؼ تمكيف المرأة في الدكؿ العربية األعضاء 

عمى نتائج الدراسات  اعتمادا، ي المجاالت السبعة السابقة الذكربيدؼ إصدار تقارير إقميمية ف، بالمنظمة
 .(4)إليو ىذه الدراسات القطرية القطرية في كؿ مجاؿ كتقدـ تحميبل مقارنا لما تكصمت

كما قامت المنظمة بالتعاكف مع عدد مف الجيات الدكلية كاإلقميمية كالقطرية المعنية بشؤكف المرأة 
صدار مطبكعات كاليـ ندكات كمؤتمرات ك في تنظ  .(5)ةذات صمة بالمرأا عمؿ في مشركعات حكؿ قضايا 

ىناؾ بعض المنظمات العربية المتخصصة تابعة لجامعة الدكؿ العربية أنشئت  ؽإضافة لما سب
 كمف بينيا ما يمي:، يا تساىـ في عممية ترسيخ كتجسيد تمكيف المرأة العربيةأن   إال  ، ألغراض أخرل

 .منظمة العمؿ العربية -
 .المنظمة العربية لمتنمية الزراعية -
تتمثؿ في بعض الصناديؽ ، آليات مؤسساتية عربية أخرل تنشط في مجاؿ تمكيف المرأة ما يكجدك

 :كمؤسسات التمكيؿ العربية كمنيا

                                                      
 31، صمرجع سابؽغزالة كآخركف، اإلستراتجية اإلقميمية...،  ىيفاء أبك -1
القاىرة: منظمة المرأة سيداك، ال: مؤشرات كمية كنكعية التفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةىيفاء أبك غزالة، -2

 .6، ص4007 العربية،
 .41، صمرجع سابؽعقد مف اإلنجازات...،  منظمة المرأة العربية، -3
 .45-44، ص صالمرجع ذاتو-4
 .67ص المرجع ذاتو، -5



 

 

33 
 

الذم يعمؿ عمى دعـ التنمية االقتصادية  ماء االقتصادم كاالجتماعي:الصندكؽ العربي لالن -
 ؾ المكجية لتمكيف المرأة.مف بينيا تم كاالجتماعية في العالـ العربي مف خبلؿ تمكيؿ مشاريع إنمائية

: الذم ساىـ منذ بداية )أجفند( برنامج الخميج العربي لدعـ منظمات األمـ المتحدة اإلنمائية-
 مف خبلؿ تركيزه عمى مجاالت الصحة كالتعميـ. ذات عبلقة بتمكيف المرأة  الثمانينات في تمكيؿ مشاريع

تفعيؿ تمكيف بيدؼ ـ 5771سنة  هتـ إنشاؤ  كثر)تكنس(:مركز المرأة العربية لمتدريب كالبحكث ك -
كالعمؿ عمى رفع  ،المرأة العربية مف خبلؿ تغيير النظرة التقميدية ألدكار الجنسيف في التنمية االجتماعية

عند المكاطف العادم امرأة سكاء كاف عمى المستكل الحككمي أك غير الحككمي أك حتى ، مستكل الكعي
 .(1)أك رجؿ

مختمؼ المنظمات كاألجيزة الدكلية كاإلقميمية السالفة الذكر كانت  ف  إيمكف القكؿ  ،ركفي األخي
المجاالت االقتصادية دعـ تفعيؿ تمكينيا في كؿ في إبراز قضايا المرأة ك  اكبير  اآليات لعبت دكر بمنزلة 

 يمي كالقطرم.التمكيف عمى المستكل الدكلي كاإلقم إستراتيجيةكترسيخ مبادئ  ،الثقافيةكاالجتماعية ك 
فت جيكدىا الدكلية كاإلقميمية مف خبلؿ اإلعداد كالمشاركة في العديد مف كفي سبيؿ تجسيد ذلؾ كث  

براـ االتفاقيات المؤتمرات كالندكات كالمنتديات الفكرية مجمميا ضمانات في ىذه الجيكد  فشكم ت ، كا 
قميمية كقطرية ل  .ينياتمكحقكؽ المرأة ك حماية كالتزامات قانكنية دكلية كا 

 المطمب الثاني: الجيكد الدكلية
لقد مرت مسيرة تدكيؿ حقكؽ المرأة كتمكينيا كالمساكاة بيف الجنسيف عمى المستكل الدكلي منذ 

حيث يمكف ، (2)اليكـ منتصؼ األربعينات مف القرف الماضي بعدة مراحؿ حتى استقرت عمى ما ىي عميو
 داخمتيف كما يمي:تقسيـ تمؾ المراحؿ إلى مرحمتيف أك فترتيف مت

                                                      
المممكة ف العربي، : نحك نيكض المرأة في الكط2115تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية، -1

 400، ص4004، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية: األردنية الياشمية
، في النكع االجتماعي كأبعاد تمكيف المرأة في الكطف العربي، "البيئة القانكنية لعبلقات النكع االجتماعي" مريـ بنت حسف آؿ خميفة،-2

 .544ص ،4050العربية،  القاىرة: منظمة المرأة
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-0723) العالمية ةقضايا النكع االجتماعي في األجندالمرحمة األكلى: ما قبؿ تدكيؿ -0
0750.) 

اس لقد سعى المجتمع الدكلي منذ بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف لتكريس المساكاة عمى أس
قائمة عمى االختبلفات البيكلكجية بمعنى المساكاة ال، طبقا لمفيكـ الجنس معيار ثابت بيف المرأة كالرجؿ

حيث يمكف تمخيص مختمؼ تمؾ الجيكد الدكلية في جممة مف اإلعبلنات كالمكاثيؽ ، (1)الثابتة بطبيعتيا
 ذكر مف بينيا ما يمي:ن ،لمعاىدات كاالتفاقيات الدكليةكا

 (1945) ميثاؽ األمـ المتحدة -1-1
القانكنية كمبدأ  الذم يعتبر أساس القاعدة ، كالمرأةمبدأ المساكاة في الحقكؽ بيف الرجؿ أقر الميثاؽ 

ذا لـ يح ،الشرعية كالعدؿ كجعؿ كذلؾ مف أىدافو تعزيز ، منيا الحريةتـر تنيار في المجتمع قيـ كثيرة كا 
فتمتع المرأة تمتعا كامبل بجميع الحقكؽ كالحريات  ، حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية لمجميع دكف تمييز

 ديباجتوحيث كرد في ، (2)عنو لمنيكض بالمرأة غنى الكأمرا ، مف أكلكيات األمـ المتحدة ريعتب، األساسية
الفرد  لإلنساف كبكرامة أف تؤكد مف جديد إيمانيا بالحقكؽ األساسية» :أف شعكب األمـ المتحدة آلت عمى نفسيا

الميثاؽ في بياف مقاصد مف  11المادة . كما نصت (3)«لمرجاؿ كالنساء... مف حقكؽ متساكية كقدرتو كبما
كالثقافية  كاالجتماعية المسائؿ الدكلية ذات الصبغة االقتصادية تحقيؽ التعاكف الدكلي عمى حؿ» :األمـ المتحدة

بسبب  عمى ذلؾ إطالقا بال تمييز كالتشجيع  اإلنساف كالحريات األساسية لمناس جميعا كعمى تعزيز احتراـ، كاإلنسانية
 .(4)«بيف الرجاؿ كالنساء ؽيف كال تفريغة أك الدالجنس أك المّ 

                                                      
 .554، صمرجع سابؽمريـ بنت حسف أؿ خميفة،  -1
مقدمة لنيؿ شيادة مذكرة  مكاطنة المرأة في التشريع الجزائرم مقارنة باالتفاقيات الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، كىيبة برازة،-2

 .53، ص4006كمية القانكف،  جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك: ،، فرع تحكالت الدكلةالماجستير في القانكف
 العربية المنظمة عقدتيا التي الممتقيات عمؿ كأكراؽ  بحكث في:التحديات كاألفاؽ"،  حامد عمرك، "المرأة في اإلدارات الحككمية-3

 .444ص ،4006 العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة: المنظمة ، 2117عاـ خالؿ التنمكم المرأة دكر حكؿ اإلدارية لمتنمية
 .444ص المرجع ذاتو،-4
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 (1948)عالف العالمي لحقكؽ اإلنساف اإل -1-2
شامبل لكافة  كجاء ، ة العامة لمنظمة األمـ المتحدةـ مف الجمعي5726ديسمبر50في  ارهتـ إقر 

أك  يتمتع بيا كؿ فرد رجبل كاف ، حقكؽ اإلنساف المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
 . (1)امرأة

الكرامة  متساكيف في ااس أحرار كلد جميع النّ » مف اإلعبلف تؤكد عمى مبدأ المساكاة 05المادة  كما جاءت
يقدماف الحقكؽ  اإلنساف المتفرعة عنو ؽكشرعية حقك، اإلنساف اإلعالف العالمي لحقكؽ كما أفّ  ، كالحقكؽ

عف  ،األكالد كالبنات كميـ ، مثال يقراف بالحقكؽ لمنساء كالرجاؿفيما  ،سيا بصكرة متساكية كدكف تمييزفكالمسئكليات ن
 .(2)«طريؽ تقرير إنسانيتيـ بغض النظر عف أم دكر ليـ أك أم كضع ىـ عميو أك عالقة لدييـ

 (1952لممرأة ) ة المتعمقة بالحقكؽ السياسيةاالتفاقي-1-3
 جكيمية 05مت حيز التنفيذ في كدخ، ـ5734ديسمبر40أصدرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

كاف ىدفيا الرئيسي ضماف المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء في مجاؿ الحقكؽ السياسية بما يتكافؽ  ،ـ5732
كجاءت بعض مكادىا تنص عمى  ،(3)مع نصكص ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

 ذلؾ منيا:  
 .«يع االنتخاباتلمنساء حؽ التصكيت في جم»: 05المادة  -
 .«لمنساء أىمية في أف ينتخبف لجميع الييئات المنتخبة باالقتراع العاـ»: 04المادة  -
 .(4)«لمنساء أىمية تقمد المناصب العامة كممارسة جميع الكظائؼ العامة» :01المادة  -

 )1966(العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية  -1-4
ـ  تبني العيد الدكلي ال  منو عمى 43كتنص المادة  ، 5744متعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية سنة ت

التي يجب أف تتاح لو  ، الحقكؽ التالية ، 2في المادة ردكف أم كجو مف كجكه التمييز المذكك  ،يككف لكؿ مكاطف» :أف
 فرصة التمتع بيا دكف قيكد غير معقكلة:

 ما بكاسطة ممثميف يختاركف بحرية.إما مباشرة كا   ، أف يشارؾ في إدارة الشؤكف العامة - أ

                                                      
 55، صمرجع سابؽكىيبة برازة ،  -1
 .431، صمرجع سابؽ صابر بمكؿ،-2
 .44، صمرجع سابؽ كىيبة برازة، -3
 لمتكقع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية التي اعتمدت كعرضت اتفاقية الحقكؽ السياسية لممرأةمف  1-4-5المكاد   -4

م   لؤلمـ المتحدة العامة  .4، كفقا ألحكاـ المادة 5732جكيمية 5تاريخ بدء النفاذ:  ،5734ديسمبر  40المؤرخ في  ( 5-)د420رق
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أف يَنتخب كيُنتخب في انتخابات نزيية دكريا باالقتراع العاـ كعمى قدـ المساكاة بيف الناخبيف كبالتصكيت  - ب
 تضمف التعبير الحر عف إدارة الناخبيف. ، السرم

 .(1)«فرصة تقمد الكظائؼ العامة في بمده ، عمى قدـ المساكاة مع سكاه ، أف تتاح لو-ج

 (1968مام 12)إعالف طيراف  -1-5
    أشار بشكؿ كاضح إلى كضع المرأة ، مف قبؿ المؤتمر الدكلي لحقكؽ اإلنسافىذا اإلعبلف   صدر

و لـ يعتمد آليات تساعد عمى تعديؿ كضع المرأة ليصبح مساكيا أن   إال  ، زاؿ دكف كضع الرجؿالذم ال 
يشير إلى ضركرة األخذ بمبدأ المساكاة حسب  حيث اكتفى باإلشارة لكجكد خمؿ دكف أف لكضع الرجؿ

 .(2)المفيـك الذم يقكـ عمى معطيات متغيرة مف أجؿ الكصكؿ إلى مساكاة حقيقية
الحقيقية الفعمية بيف المرأة كالرجؿ  مساكاةالاألكلى أثبتت قصكرىا في تحقيؽ ىذه الجيكد  أف غير

كما يتضمنو ذلؾ مف الحؽ في المشاركة في  ، تكسيع خيارات البشر كتحسيف نكعية الحياة التي مف شأنيا
ف الكثير مف الباحثيف يعتبركف ىذه المرحمة لكف كبغض النظر عف ذلؾ فإ ،مكاسبيا ـالتنمية كاقتسا

األساس القانكني الدكلي التاريخي لممناداة باعتماد المساكاة بيف المرأة كالرجؿ طبقا لمفيـك بمنزلة األكلى 
 .(3)النكع االجتماعي

لمرحمة الثانية: تدكيؿ قضايا النكع االجتماعي كتكثيؼ الجيكد الدكلية لتفعيؿ تمكيف ا-5
 (.5002-0750الحياة السيما السياسية )المرأة في كؿ مجاالت 

البدايات الحقيقية لبلىتماـ الدكلي بقضايا النكع االجتماعي كتمكيف المرأة في كؿ تعكد جذكر 
منتصؼ السبعينات مف القرف إلى الثقافية كالقانكنية ك  االجتماعيةك  االقتصاديةك  مجاالت الحياة السياسية

فنتج عف ، مع بداية التسعينات مف نفس القرف )كما أكردنا سابقا(ت الجيكد الدكلية قت كتكثف  كتعم  العشريف 

                                                      
 الذم أعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـمف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية  25 المادة -1

 23النفاذ: تاريخ بدء ،1966ديسمبر 16في ( المؤرخ 21-)د ألؼ 2200العامة لؤلمـ المتحدة  بمكجب قرار الجمعية
 .49ألحكاـ المادة  ، كفقا1976مارس 

 .114، صمرجع سابؽمريـ بنت حسف آؿ خميفة، -2
 .113، صذاتو مرجعال -3
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 عمى ذلؾ ظيكر العديد مف اإلعبلنات كاالتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية المعنية بشؤكف المرأة التي أكدت
 كفيما يمي إشارة ألىـ المؤتمرات كاالتفاقيات الدكلية: ،(1)ضركرة اعتماد إجراءات جديدة

 (1975)المكسيؾ  المؤتمر العالمي األكؿ لممرأة -2-1
المساكاة  خاص بالمرأة كىك مؤتمر مكسيكك لعقد األمـ المتحدة لممرأة: يعقد أكؿ مؤتمر عالم

أكؿ خطة عالمية بكضع المرأة عمى  كاعتمد اـ العالمي لممرأة""الع عتبر ذلؾ العاـكا، كالتنمية كالسمـ
المستكل الحككمي كغير الحككمي في المجاالت السياسية كاالجتماعية كالتدريب كالعمؿ عمى حماية 

 األسرة.
حيث كانت أىداؼ ىذا العقد تتمثؿ  ،(2)"لعقد األمـ المتحدة لممرأة" كما اعتمدت خطة العمؿ العالمية

لمعنى ىذه األىداؼ الثبلثة ت كقد صدرت عف ىذا المؤتمر تفسيرا ،ة كالسمـ كالتنميةفي المساكا
 .(3)كغاياتيا

 )1979(اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة -2-2
ـ كالتي 5734معاىدة حقكؽ المرأة السياسية لعاـ  بينيا جاءت نتيجة سمسمة مف االتفاقيات مف

  ـ5745بلف في عاـ ثـ أعدت إعبلنا خاصا بإزالة التمييز ضد المرأة كأجيز اإلع، تبنتيا األمـ المتحدة
لغاء القكانيف كالعادات السائدإلى  حيث دعا ثـ بدأت ، ة التي تفرؽ بيف الرجؿ كالمرأةتغيير المفاىيـ كا 

ـ 5751المفكضية بعد ذلؾ في إعداد معاىدة القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في عاـ 
كأصبحت سارية المفعكؿ  ،ـ56/54/5757فاعتمدتيا األمـ المتحدة في  ،ـ5757كأكممت إعدادىا في سنة

 .  (4)خمسيف دكلة عمييا تكقيعـ بعد 01/54/5765 بتاريخ

                                                      
 .555ص، مرجع سابؽ، مريـ بنت حسف أؿ خميفة -1
 دكلية: دراسة نقدية في ضكء اإلسبلـالمؤتمرات ال قضايا المرأة فيفؤاد بف عبد الكريـ بف عبد العزيز العبد الكريـ، -2

، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، المممكة العربية السعكدية: كمية الدكتكراه في الثقافة اإلسالميةأطركحة 
 .553-552ىػػػػػػػػ، ص ص 5242الشريعة، 

 .25-23، ص ص مرجع سابؽ إبراىيـ أكجامع، -3
 القاىرة: دار القمـ  لمنشر كالتكزيع إسالمية، نقدية دراسة: الجندر إلى المساكاة مف لمرأةا تحرير حركات أميف مثنى الكردستاني،-4

 .105ص ،4002
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تـ إنشاء ، حيز التطبيؽ كدراسة التقدـ المحرز في تنفيذهفي  كمف أجؿ كضع نصكص االتفاقية 
حيث تعتبر ، تاريخ دخكؿ االتفاقية حيز التنفيذ، ـ5765 عاـد المرأة لجنة القضاء عمى أشكاؿ التمييز ض

 التي اعتمدتيا األمـ المتحدة لمراقبة حقكؽ اإلنساف. اآللياتىذه المجنة إحدل أىـ 
ضركرة إضافة البركتكككؿ االختيارم بأكصت الدكؿ ، أثناء انعقاد مؤتمر فيينافي ـ 5771ففي سنة 

يعطي لؤلشخاص الحؽ في إببلغ المجنة  ، ى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةالمرتبط باتفاقية القضاء عم
كبالفعؿ قامت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة باعتماد بركتكككؿ ، السابقة الذكر عند انتياؾ حقكقيـ

كيعتبر ضمانة لتحقيؽ ، ـ4000دخؿ حيز التنفيذ في عاـ، (1)ـ5777أكتكبر 04اختيارم لبلتفاقية في 
 .(2) لصالح حقكؽ المرأة ةحاسبة الحككمات عمى مدل التزاميا باالتفاقيكتجسيد م

أبرز االتفاقيات  لحدعمى كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة إلكف بالرغـ مما سبؽ تبقى اتفاقية القضاء 
 حيث شكمت كال زالت تشكؿ جداال ، كجيت ليا العديد مف االنتقادات كقد، بالمكضكعالدكلية الخاصة 

حكؿ مدل مصداقية اعتمادىا كاتفاقية ىدفيا حماية حقكؽ المرأة مف ، في الدكؿ العربيةيما الس اكبير 
الخفية كراء بلتفاقية بيدؼ إبراز أىـ األسباب لظيكر العديد مف الدراسات التحميمية ما أدل إلى  ،وػعدم

لمجتمعات مف خبلؿ قكلبة ايا أتت لكبالتالي ىناؾ مف يرل أن  ، مف قبؿ منظمة األمـ المتحدة اعتمادىا
 فيا كالتحمؿ مف مككنتيا الثقافية.ارات كمستجدات عمى قيميا كأعر يتغيإدخاؿ 

أة: المساكاة كالسالـ" ف لممر عالمي الثاني لممرأة "عقد مف الزمالمؤتمر ال -2-3
 (ـ33/37/1983إلى  14)ككبنياجف 

ص خكتتم، "كالسمـ ، لتنميةكا ، عقد األمـ المتحدة لممرأة العالمية المساكاةتحت شعار "انعقد 
 :أىدافو في 

 سنة الدكلية لممرأة.استعراض كتقكيـ التقدـ المحرز في تنفيذ تكصيات المؤتمر العالمي األكؿ لم -1
مي مف أجؿ تحديد العكامؿ الرئيسية التي لمتعمقة بالنصؼ الثاني مف العقد األمتعديؿ البرامج ا-2

ركة في إقامة أك المشا ،سكاء مف حيث المشاركة في خطط التنمية ،تعكؽ ممارسة المرأة لؤلدكار التنمكية
بما في ذلؾ عدـ التكافؤ بيف االستعداد الرسمي لكضع حقكؽ المرأة ، أك تطكيرىا المشركعات التنمكية

 كبيف محدكدية ما يتـ رصده مف إمكانيات كآليات كتدابير لتطكير قدرات المرأة بيدؼ، مكضع التطبيؽ

                                                      
 .14-13ص ص ،مرجع سابؽ كىيبة برازة،-1
 .437ص ،سابؽ مرجعصابر بمكؿ،  -2
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ىذا مع التركيز عمى  ،(1)ي مجاؿ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في عممية اتخاذ القرارتقميص الفجكة ف
 .(2)المكضكع الفرعي لممؤتمر: العمالة كالصحة كالتعميـ

األمـ المتحدة لممرأة كتقييميا  إنجازاتلمراجعة  المؤتمر العالمي الثالث لممرأة:-2-4
 ( 1985عاصمة كينيا عاـ )نيركبي 

العالمي الستعراض كتقييـ منجزات عقد األمـ المتحدة لممرأة: المساكاة كالتنمية المؤتمر عقد "
ـ 5764 عامي امتداد مىع ،(نيركبي المرتقبة لمنيكض بالمرأة تاستراتيجياالذم عرؼ باسـ )، كالسمـ"
 .(3)ـ4000إلى 

 انصبت أعماؿ المؤتمر عمى:
 أة.تقييـ التقدـ الذم حدث خبلؿ عقد األمـ المتحدة لممر -1
إقرار خطة عمؿ جديدة بيدؼ تحقيؽ التقدـ في مجاؿ حقكؽ المرأة خبلؿ ىذه الفترة التاريخية -2

 مرتبطة بكاقع المرأة.اللتقدـ العديد مف المفاىيـ كتطكر الكثير مف الظركؼ السياسية كاالقتصادية كالتنمكية 
طبيقيا مدل زمني يقترب مف كالتي حدد لت، نيركبي المتطمعة لؤلماـ تباستراتيجياإقرار ما عرؼ -3

عمى ضركرة الربط بيف تقرير المحافظة عمى السبلـ  ةاالستراتيجيكلقد أكدت ىذه  ،خمسة عشر عاما
كما حثت الدكؿ األعضاء عمى العمؿ عمى تنقيح دساتيرىا كقكانينيا ، لمرأةا ضدجو كاستئصاؿ العنؼ المك  

مف خبلؿ تبنييا استراتيجيات كطنية لتدعيـ  بما يحقؽ القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
 .(4)مشاركة المرأة في التنمية

 (1994سبتمبر  13إلى  35قاىرة مف المؤتمر الدكلي لمسكاف)ال-2-5
إلى تكافؽ في اآلراء  ما يخص مكضكع المرأة()المؤتمر  ىذا تكصمت حككمات العالـ المشاركة في 

كاتفقت   ؿ بحقكؽ اإلنساف بالنسبة لجميع النساء طيمة دكرة حياتيف  أكد التزاميا بتعزيز كحماية التمتع الكام
أيضا عمى اتخاذ تدابير لمنح المرأة مزيدا مف القكة كتحقيؽ المساكاة في عبلقتيا مع الرجؿ في القكانيف 

 .كالنظـ االقتصادية كداخؿ األسرة

                                                      
 555، صمرجع سابؽمريـ بنت حسف آؿ خميفة،  -1
 .553، صمرجع سابؽ فؤاد بف عبد الكريـ بف عبد العزيز العبد الكريـ، -2
 .553ص ،ذاتو المرجع -3
 555، صمرجع سابؽمريـ بنت حسف آؿ خميفة،  -4
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مكيف المرأة كالمساكاة فصبل كامبل كمفصبل )الفصؿ الرابع( بشأف ت المؤتمر فتضمف برنامج عمؿ
تحسيف كضع المرأة يعزز أيضا قدرتيا عمى صنع القرار كعمى »ذكر في جزء منو أف  ، بيف الجنسيف

 .(1)«جميع المستكيات في جميع مجاالت الحياة كبخاصة في مجاؿ الجنس كاإلنجاب
 كاف كالتنميةالمساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة ىما لب رؤية المؤتمر الدكلي لمسكلقد كانت 

حيث كانت غاياتو المتعمقة بالصحة الجنسية كاإلنجابية كالحقكؽ اإلنجابية مرتبطة ارتباطا كثيقا بغاياتو 
( مف برنامج المؤتمر أنو ينبغي 22حيث جاء في الفقرة ) ، المتعمقة بتمكيف المرأة كالمساكاة بيف الجنسيف

كات المؤدية إلى القضاء عمى التفاكت بيف الرجؿ كأف تتخذ الخط ،لمبمداف أف تعمؿ عمى تمكيف المرأة
 :كالمرأة في أقرب كقت ممكف عف طريؽ ما يمي

كافئة لممرأة كتمثيميا المنصؼ عمى جميع مستكيات تإنشاء اآلليات البلزمة لتحقيؽ المشاركة الم-5
 احتياجاتيا. فع العممية السياسية كالحياة العممية في كؿ كسط كفي كؿ مجتمع كتمكيف المرأة مف التعبير

القضاء عمى جميع ممارسات التمييز ضد المرأة كمساعدة المرأة عمى إقرار حقكقيا بما فيو -4
 الحقكؽ المتصمة بالصحة اإلنجابية كالجنسية.

 تحقيؽ المرأة إلمكانياتيا مف خبلؿ التعميـ كتنمية الميارات كالعمالة.-1
 تماد عمى الذات اقتصاديا.مى الكسب كتحقيؽ االعاتخاذ التدابير البلزمة لتحسيف قدرة المرأة ع-2
 القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز كالعنؼ ضد المرأة.-3
تمكيف المرأة عف طريؽ القكانيف كاألنظمة كغيرىا مف التدابير المبلئمة مف الجمع بيف أدكار -4

 .(2)الحمؿ كالرضاعة الطبيعية كتربية األطفاؿ مع المشاركة في القكة العاممة
ركز بشكؿ جدم عمى مكضكع تمكيف المرأة كاستقبلليا الذاتي كتحسيف كضعيا السياسي  المؤتمرف

كغاية جكىرية لتحقيؽ التنمية ، باعتبار المرأة تشكؿ غاية في حد ذاتيا ،كاالجتماعي كالصحي كاالقتصادم
الحياة اإلنتاجية ف مف جانبي الرجؿ كالمرأة في ف خبلؿ تفعيؿ مشاركة كشراكة تامتيكذلؾ م، المستدامة
عالة األسرةبما في ذلؾ المشاركة في المسؤ ، يةكاإلنجاب  .(3)كليات فيما يتعمؽ برعاية األطفاؿ كتربيتيـ كا 

                                                      
 .45-40، ص صمرجع سابؽرائدة أيكب،  -1
 .45-40، ص صذاتو المرجع -2
 .432ص ،مرجع سابؽ صابر بمكؿ، -3
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أجؿ المساكاة كالتنمية كالسالـ المؤتمر العالمي الرابع لممرأة: التحرؾ مف -2-6
 ـ(.1995يف )بيج
لتزاـ كىك بياف ا، يفيجنياج عمؿ بإعبلف كمكالتي اعتمدت باإلجماع  دكلة 567بحضكر قدانع

كالسبلـ لجميع النساء في كؿ مكاف  ةمنيكض بأىداؼ المساكاة كالتنميسياسي لمحككمات المشاركة ل
 ثنيدد منياج العمؿ الخطكط العريضة الكضماف التنفيذ الكامؿ لمحقكؽ اإلنسانية لمنساء كالفتيات. كقد ح

ي تعد حيكية في تقدـ المرأة كتمكينيا في جميع جكانب عشر مجاال مف مجاالت االىتماـ الحاسمة الت
ة ػالمرأة كالصح، التعميـ كتدريب المرأة، المرأة كالفقر؛ كتتمثؿ ىذه المجاالت المكصى بيا في ، الحياة

المرأة في مكاقع صنع القرار اآلليات المؤسسية  ،المرأة كاالقتصاد ،المرأة كالنزاع المسمح ،العنؼ ضد المرأة
المؤتمر  . كقد دعا(1)ة كالطفمةػالمرأة كالبيئ، المرأة كاإلعبلـ ،الحقكؽ اإلنسانية لممرأة، بالمرأةلمنيكض 

كسياساتيا  ممكاضيع المتعمقة بتمكيف المرأة في جميع مؤسساتيالاؿ الحككمات لبللتزاـ بالدمج الفع  
 .(2)ؿ القائمةإضافة لدعكة الدكؿ بشكؿ غير مباشر إلى إعادة ىيكمة شاممة لميياك، كخططيا

حيث ، بيجيف منياج عمؿإعبلف ك أة احتؿ حيزا كبيرا مف كتجدر اإلشارة إلى أف مكضكع تمكيف المر 
 كرد في بعض مكاده ما يمي:

نكرس أنفسنا دكف  ، نحف الحككمات المشاركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة»
نيكض بأحكاؿ المرأة كتمكينيا في فنعزز بذلؾ سبؿ ال ، تحفظ لمعالجة القيكد كالعقبات

كنقر بأف ىذا يقتضي عمال عاجال ينطمؽ مف ركح العـز كاألمؿ  ،جميع أنحاء العالـ
 .(3)«كالتعاكف كالتضامف يؤدم اآلف كيستمر حتى القرف القادـ

 ما يمي:  إلى جدكؿ أعماؿ لتمكيف المرأةالذم ىك منياج العمؿ ك  إعبلف كييدؼ
 نيركبي التطمعية لمنيكض بالمرأة. تجيااستراتيالتعجيؿ بتنفيذ  -
إزالة جميع العكائؽ التي تحكؿ دكف مشاركة المرأة مشاركة فعالة في جميع مجاالت الحياة العامة  -

مف خبلؿ حصكليا عمى نصيبيا الكامؿ كالمنصؼ في صنع القرارات االقتصادية ، كالخاصة
 .ةكاالجتماعية كالثقافية كالسياسي

                                                      
 .05ص  ،ACT77/005/2010 رقـ الكثيقة ،المرأة حقكؽ إحقاؽ: 15+بيجيف منظمة العفك الدكلية، -1

 .555ص، مرجع سابؽ مريـ بنت حسف آؿ خميفة، -2
 مرجع سابؽ.مف إعبلف كمنياج عمؿ بجيف: المرفؽ األكؿ،  5-5المكاد  -3
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سمطة كالمسئكلية بيف المرأة كالرجؿ في البيت كفي مكاقع العمؿ كفي إقرار مبدأ تقاسـ ال -
 المجتمعات الكطنية كالدكلية بصكرة عامة.

 المساكاة بيف المرأة كالرجؿ ىي مسألة تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كشرط لتحقيؽ العدالة االجتماعية -
 كىي أيضا مطمب ضركرم كأساسي لتحقيؽ المساكاة كالتنمية كالسمـ.

ىك شرط ك حكؿ في الشراكة بيف المرأة كالرجؿ بحيث يجعميا قائمة عمى المساكاة بينيما تحقيؽ ت -
ككجكد التزاـ ثابت كطكيؿ األجؿ أمر ، أساسي لتحقيؽ تنمية مستدامة يككف محكرىا اإلنساف

ا كالمجتمع مف أجؿ مضركرم لتمكيف المرأة كالرجؿ مف أف يعمبل معا لصالحيما كصالح أطفالي
 .(1)ت القرف الحادم كالعشريفيادمكاجية تح

لتصؿ في الحد  العمؿ عمى زيادة مشاركة المرأة في مكاقع صنع القرار بيجيفكما طالبت خطة 
إف المطمكب مف جانب الحككمات مراجعة » )د(: ( بند570) حيث كرد في الفقرة ،%10لىإاألدنى 

كالنظر عند االقتضاء ، الييئات المنتخبة التأثير المتغير لمنظـ االنتخابية في التمثيؿ السياسي لممرأة في
صبلحيا ىدفا  غدت بيجيفالتي كضعيا منياج عمؿ  %10 نسبة أف  حيث ، (2)«في تعديؿ ىذه النظـ كا 

)الكصكؿ بالنسبة إلى  ككخطكة أكلى لتحقيؽ اليدؼ المرجك .أكليا لكصكؿ المرأة إلى مكاقع صنع القرار
مجمكعة مف المؤشرات كالخطكات لتمكيف المرأة  بيجيفعمؿ كلمتابعة كتجسيد ذلؾ حدد منياج  (3)(30%

 .نظر المطمب الثاني مف المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ() أخاصة في مجاؿ صنع القرار

ال يزاؿ يمثؿ االتفاؽ األكثر شمكال بيف  بيجيفإعبلف كمنياج عمؿ  كتجدر اإلشارة إلى أف  
كبيف  اكاإلحقاؽ الكامؿ لحقكقيا كالمساكاة الحقيقية بينيالحككمات حكؿ ما ينبغي القياـ بو لتمكيف المرأة 

 .(4)الرجؿ

 ـ(.2315-ـ2333 إعالف قمة األلفية )األىداؼ اإلنمائية لأللفية -2-7
بتشخيص المنتظـ الدكلي لممشكبلت التي تعترض سبيؿ التنمية السابقة المؤتمرات  تتكجلقد        

 525ـ مف قبؿ 4000سبتمبر في الذم تـ اعتماده ، لفيةاالجتماعية كاالقتصادية في إطار إعبلف األ

                                                      
 مرجع سابؽ.يف: المرفؽ الثاني، كمنياج عمؿ بيجمف إعبلف  5المادة  -1
 .432، صمرجع سابؽصابر بمكؿ،  -2
 .321ص المرجع ذاتو، - 3

 05، صمرجع سابؽ منظمة العفك الدكلية، -4
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" كتضـ أىداؼ األلفيةدكلة عمى أىداؼ سميت " 567كينطكم اإلعبلف الذم تبنتو ، رئيس دكلة كحككمة
في بحر تسعينات  تكؿ األىداؼ الدكلية لمتنمية التي تـ تبنييا خبلؿ المؤتمرات كالقمـ العالمية التي انعقد

ثمانية أىداؼ كمرجعية لقياس التقدـ في  عددىااعتمدت ىذه األىداؼ التي يبمغ  حيث ،القرف الماضي
  ـ4053ـ ك5770أم خبلؿ الفترة بيف  سنة 43مرفقة بأرقاـ ينبغي تحقيقيا في أجؿ أقصاه ، التنمية

 .(1)كمؤشرات مبلئمة لقياس التقدـ المحرز في كؿ مجاؿ مف المجاالت

حيث نص عمى  ، بتمكيف المرأةية لؤللفية ىدفا نكعيا يختص التنم أىداؼكجاء اليدؼ الثالث مف 
كتحت ىذا اليدؼ يندرج اليدؼ الثاني ، ضركرة تفعيؿ كتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة

ضؿ أف يككف ذلؾ بحمكؿ عاـ ػه فك  ،كالمعني بإزالة الفكارؽ بيف الجنسيف في التعميـ االبتدائي كالثانكم
 .(2)ـ4053ميع مراحؿ التعميـ في مكعد ال يتجاكز كبالنسبة لج ،ـ4003

ـ: المساكاة بيف الجنسيف كالتنمية كالسالـ في القرف 2333مؤتمر المرأة  -2-8
 (5+بيجيفالحادم كالعشريف )

دؼ مف ذلؾ ككاف الي، (3)(3+بيجيفسمي )ك  ؾـ في نيكيكر 4000عاـ المؤتمرعقدت األمـ المتحدة 
 (4)في مكاجية العكائؽ الضاغطة كالتحديات العالمية الجديدة كتقييمو فبيجيعمؿ مراجعة تطبيؽ برنامج 
قامت األمـ المتحدة بإرساؿ استقصاء مكسع لمدكؿ األعضاء التي قامت بتطبيؽ  كبصدد التحضير لو
ة قامت ػكبناء عمى الردكد التي تمقتيا مف الدكؿ كالمنظمات غير الحككمي ، ـ5773برنامج العمؿ منذ عاـ

تكضيح إلى كانتيت الجيكد األممية بإقرار تقرير عالمي شامؿ أدل  ،بيجيفكتقييـ برنامج عمؿ بمراجعة 
السريع لمعكلمة فأكد أف التكسع ، بيجيفالمنظكر العالمي الذم كاف يستخدـ في متابعة تنفيذ برنامج عمؿ 
ير مف المنظمات غير ف الكثإحيث  ، كالثكرة التكنكلكجية خمؽ تحديات جديدة ال نظير ليا لنساء العالـ
الدكؿ الصناعية كالدكؿ النامية في تفاقـ  الحككمية تنبيت إلى ما يحدثو التفاكت االقتصادم المتزايد بيف

أيضا عمى ضعؼ  كما أكد ، فقراء العالـ مف النساءمف  %50نسبة تبمغ ف  إحيث  ،(5)"تأنيث الفقر"ظاىرة 

                                                      
 سمسمة دكرية تعني بقضايا المرأة في الدكؿ العربية:جسر التنمية رياض بف جميمي، تمكيف المرأة :المؤشرات كاألبعاد التنمكية،  -1

 .2، ص4006أفريؿ ،54العدد  ،5المجمد  المعيد العربي لمتخطيط بالككيت:
 .42-41، ص صمرجع سابؽ رائدة أيكب،-2
 .04، صمرجع سابؽ كلية،منظمة العفك الد -3
 545، صمرجع سابؽمريـ بنت حسف آؿ خميفة،  -4
 .45صمرجع سابؽ، ركيدا المعايطة كآخركف،  -5
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جو ضد المرأة لـ تخؼ كحاالت العنؼ المك   ، كؿ العالـمشاركة المرأة في عممية اتخاذ القرار في معظـ د
 .(1)كتيرتيا

بيدؼ مكاجية التحديات التي تكاجو تقدـ انبثؽ عف ىذا المؤتمر إعبلف سياسي ككثيقة ختامية 
دكؿ األعضاء في األمـ المتحدة مجددا عمى التزاميا بإعبلف كمنياج عمؿ ال فيو تأكدك ، المرأة كتمكينيا

 .(2)إجراءات كمبادرات أخرل لتنفيذه كاعتمدت ، بيجيف

 (2335) 13+بيجيفإعالف مراجعة -2-9
ربعيف لمجنة المعنية بكضع المرأة في فبراير في الدكرة التاسعة كاأل 50+بيجيفلقد تـ مراجعة 

كقد شدد اإلعبلف الذم اعتمد  ،حيث ركزت عمى جانب التنفيذ عمى المستكل الدكلي ، ـ4003كمارس
يعتبر أمرا "أساسيا لتحقيؽ  بيجيفاؿ إلعبلف كمنياج عمؿ اع عمى أف التنفيذ الكامؿ كالفع  فيما بعد باإلجم

نفيذ منياج ت» كاعترؼ بأف  ، إعبلف األلفية"" كمنيا الحقكؽ الكاردة في، أىداؼ التنمية المتفؽ عمييا دكليا
يز ضد المرأة يؤدياف إلى كاإليفاء بااللتزامات بمكجب اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمي بيجيفعمؿ 

 .(3) «تعزيز بعضيما بعضا مف أجؿ تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة

 ـ(.2313: إحقاؽ حقكؽ المرأة )15+بيجيفإعالف  -2-13
ـ 4050 مارس54-5أثناء انعقاد الدكرة الرابعة كالخمسيف لمجنة المعنية بكضع المرأة في الفترة في  

كركزت الدكرة عمى تبادؿ الخبرات  ،(53+بيجيف سميت )بيجيفيرة مف مراجعة مة األخانعقدت المرح
بأىداؼ  ةكمنيا تمؾ المرتبط ،كالتجارب كالممارسات بيدؼ التغمب عمى العقبات القائمة كالتحديات الجديدة

 مرأة.المتفؽ عمييا دكليا فيما يتعمؽ بالمساكاة بيف الجنسيف كتمكيف ال تكااللتزاما ، التنمية لؤللفية
 بيجيفمف إعبلف منياج عمؿ  اعام تكصمت ىذه الدكرة إلى أنو بالرغـ مف مركر خمسة عشر

ىناؾ العديد مف التحديات التي تكاجو تقدـ المرأة  أف   إال   ،يو مف قبؿ معظـ الدكؿ في العالـنبكت
 . (4)كتمكينيا

                                                      
 .544ص مرجع سابؽ،مريـ بنت حسف آؿ خميفة،  -1
 4صمرجع سابؽ،  منظمة العفك الدكلية، -2
 .4ص، ذاتو المرجع -3
 .2-1ص ص، ذاتو المرجع -4
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جنسيف كتمكيف المرأة في لعمؿ المستمر لتحقيؽ المساكاة بيف الكحرصا مف الجيكد الدكلية  عمى ا
المتعمؽ بزيادة ، التكنكلكجياك ـ مراجعة تقرير المرأة كالفتاة في مجاؿ العمـ 4055تـ عاـ ، كؿ جكانب الحياة

ـ  ك ، الفرص المتاحة في مياديف التعميـ كالبحث كالعمالة ا تمكيف المرأة الريفية فيم ـ4054 عاـبحث  ت
الجنسيف  فالتصدم لمقكالب النمطية التي تعكؽ تحقيؽ المساكاة بيثـ ، يتصؿ بتغيير المناخ كاألمف الغذائي

 .(1)ـ4052عاـ  نع العنؼ ضد المرأة كالفتاةاالىتماـ بمك ، ـ4051 سنة كتمكيف المرأة

ؿ قضايا المجتمع الدكلي بذؿ كال يزاؿ يبذؿ الكثير مف الجيكد بيدؼ تدكي أف   ،مما سبؽستخمص ن
التزامات دكلية بمنزلة بعضيا  حيث أصبح، السيما السياسية، ياةجكانب الحالمرأة كتمكينيا في كؿ 

العديد مف المؤتمرات كاالتفاقيات اإلقميمية التي سعت بدكرىا لتنمية  كلمسايرة التكجيات الدكلية ظير
 في اإلقميـ العربي ىذا األخير مكضكع المطمب المكالي. السيما، قضايا المرأة كتمكينيا

 اإلقميمية العربية. الجيكد المطمب الثالث:
المتعمقة  امتثاال لمضغكطات الدكليةالكثير مف الجيكد  العربية المنظماتالعديد مف  لقد بذؿ 

أبرزىا ، بإلزامية النيكض بكاقع المرأة العربية مف خبلؿ حماية حقكقيا كتمكينيا في كؿ جكانب الحياة
 .ة العربيةجامعة الدكؿ العربية كبعض منظماتيا المتخصصة كمنظمة المرأ

التي استيدفت مناقشة ، نتج عف ذلؾ ظيكر العديد مف المؤتمرات كالندكات كالممتقيات الفكرية
ىذا إلى جانب إبراـ بعض االتفاقيات ، قضايا المرأة العربية لمكصكؿ لكضع استراتيجيات لمنيكض بكاقعيا

 مف ضمنيا حقكؽ المرأة. الخاصة بحقكؽ اإلنساف العربي
 ف ىما:محكريف أساسييلمطمب إلى في ىذا ا سنتطرؽ

 االتفاقيات كالمكاثيؽ اإلقميمية العربية الخاصة بحقكؽ اإلنساف. -
 إلقميمية العربية الخاصة بالمرأة.المؤتمرات اأبرز  -

 المكاثيؽ كاالتفاقيات اإلقميمية العربية-0

إال  في  ،المرأة بحماية حقكؽ ثيؽ كاتفاقيات إقميمية عربية تعنىبعض الباحثيف ينفكف كجكد مكا
 إقميمية تعنى بحقكؽ اإلنساف عامة كمف ضمنيا حقكؽ المرأة.   تإطار اتفاقيا

                                                      
 .544، صمرجع سابؽ مريـ بنت حسف آؿ خميفة، -1
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 )ـ1981( اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيالميثاؽ -1-1

أبـر في  ، (1)قامت منظمة الكحدة اإلفريقية بإصدار ميثاؽ عرؼ بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف
يعكد السبب في تأخر  ، ـ5764أكتكبر 45 تاريخبيز التنفيذ كدخؿ ح، ـ5765جانفي 57 بتاريخ نيركبي

كجماعية بارزة في ة فردي اقر ىذا الميثاؽ مبادئ كحقكقكأ ، اكتماؿ النصاب القانكني لمتصديؽالتنفيذ لعدـ 
كأضاؼ إلى المبادئ العالمية بعض ما أىممتو كالحؽ في السبلـ ، (2)ثقافة كتقاليد شعكب إفريقيا

 .(3) ير الشعكب مصيرىاكاالستقبلؿ كتقر 
 اإلنساففي ميداف حقكؽ  جديدكالشعكب بداية لعيد  اإلنسافقكؽ حل اإلفريقيؿ اعتماد الميثاؽ شك  

كعدـ  األفرادبيف  عترؼ بالمساكاةو ان  إحيث ، لممرأة اإلنسانيةكمف بينيا الحقكؽ ، في إفريقيا بصفة عامة
 بحمايتوفي التمتع  كالمساكاةفي المساكاة أماـ القانكف  المرأةأقر بحؽ ك  ،عمى أساس الجنس التمييز بينيـ

 .(4) كىذا حسب ما جاء في المادة الثانية كالثالثة مف الميثاؽ
 ترقيةبيدؼ ، (10كالشعكب بمقتضى )المادة  اإلنسافلحقكؽ  اإلفريقيةالمجنة  اإلفريقيأكجد الميثاؽ 

كؿ األ ،ف بويا اعتمد أيضا بركتكككليف ممحقكم، (5)كضماف حمايتيا في إفريقيا اإلنساف كالشعكبحقكؽ 
 ، (6)ـ4002كالذم دخؿ حيز التنفيذ سنة ـ 5776لسنة  اإلنسافمتعمؽ بإنشاء محكمة إفريقية لحقكؽ 
، ـ4001 جكيمية 55كتك )المكزمبيؽ( يكـ بالذم اعتمد في ما، كالثاني متعمؽ بحقكؽ المرأة في إفريقيا

ضمف اآللية تكت .(7)اإلفريقيمر قادة كرؤساء دكؿ كحككمات االتحاد لمؤت الثانيةككاف ذلؾ خبلؿ الدكرة 
مجمكعة مف الحقكؽ المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لممرأة مف بينيا الحؽ في الحياة 

                                                      
 ،كالدكلية السياسية المجمةة العربية("، أ"حقكؽ المرأة في االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية)نمكذج المر  شيماء عادؿ القره غكلي، -1

 .45ص ،4050، 55العددالجامعة المستنصرية بالعراؽ: 
 فرع ،مقدمة لنيؿ الماجستير في القانكفمذكرة  أـ إقميمية؟نظرة عالمية  سعدية آيت كعراب، االتفاقيات اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف: -2

 .6، ص4001تيزم كزك: كمية الحقكؽ،  جامعة مكلكد معمرم  القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف،
 45، صمرجع سابؽغكلي،  شيماء عادؿ القره -3
اؿ إقامة العدؿ: دليؿ بشأف حقكؽ اإلنساف حقكؽ اإلنساف في مجالمفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف، رابطة المحاميف الدكلييف،  -4

 .250-44، ص ص4004نيكيكرؾ: األمـ المتحدة، خاص بالقضاة كالمدعيف العاميف كالمحاميف، 
 .74، صمرجع سابؽسعدية آيت كعراب،  -5
 عمى المكقع:"معمكمات سريعة عف المحكمة اإلفريقية"،  -6

facts-2/quick-court/jurisdiction-the-/ar/index.php/aboutcourt.org-africahttp://www.،02/04/4052 ،50800. 

عمى المكقع:  التنفيذ"، ، "دخكؿ بركتكككؿ حقكؽ المرأة في إفريقيا حيزلمتنمية االقتصادية في إفريقيا لمصرؼ العربيا -7
index.html-lang3-17-http://www.panapress.com353855، 02/04/4052 ،55810. 

http://www.africa-court.org/ar/index.php/about-the-court/jurisdiction-2/quick-facts،04/02/2014
http://www.panapress.com/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0--13-353855-17-lang3-index.html
http://www.panapress.com/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0--13-353855-17-lang3-index.html
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ات كاالندماج كالسبلمة كالحماية مف العادات التقميدية السيئة كمنع التمييز كحماية المرأة خبلؿ النزاع
كيضيؼ البركتكككؿ حؽ المرأة في احتراـ ذاتيا كحرية تطكير شخصيتيا كمنع أم استغبلؿ أك ، المسمحة

إضافة إلى المشاركة في العممية  ،كاالستفادة مف العدالة كالمساكاة أماـ القانكف، معاممة سيئة لممرأة
ككؿ ك كض أف يتـ تنفيذ ىذا البركتككاف مف المفر ، كحماية المرأة في مجاؿ الصحة، السياسية كاتخاذ القرار

تحت إشراؼ المفكضية اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب المكمفة بمراقبة كاحتراـ التزامات الميثاؽ 
كعمى إثر ذلؾ ، كتـ ربط ذلؾ بإقامة المحكمة اإلفريقية ،اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب مف قبؿ الدكؿ

في تقاريرىا الدكرية لممفكضية اإلفريقية النصكص  اجإدر التزمت الدكؿ المصادقة عمى البركتكككؿ 
 .(1) التشريعية التي تتيح التنفيذ الكامؿ لمحقكؽ المعترؼ بيا مف قبؿ

 (CDHRI)  1993إعالف القاىرة لحقكؽ اإلنساف -1-2
 أكت 3تمت إجازتو مف قبؿ مجمس كزراء خارجية منظمة المؤتمر اإلسبلمي في القاىرة بتاريخ 

كالذم تؤكده الشريعة ، لذم يقدـ نظرة عامة عمى المنظكر اإلسبلمي لحقكؽ اإلنسافكا، ـ5770
( 4) فنجده ينص في المادة، كفيما يخص مسألة حقكؽ المرأة كالمساكاة بينيا كبيف الرجؿ ، اإلسبلمية

كليا  ، مف الكاجباتكليا مف الحؽ ما عمييا  ، مساكية لمرجؿ في الكرامة اإلنسانية ةالمرأ»( عمى ما يمي: أ) الفقرة

كلكف االعتراؼ بالمساكاة بيف المرأة  (2)«شخصيتيا المدنية ذمتيا المالية المستقمة كحؽ االحتفاظ باسميا كلقبيا
ىذا ما يجعؿ  ، يما في كفة كاحدة فيما يتعمؽ بالحقكؽبالضركرة أن   يكالرجؿ في الكرامة اإلنسانية ال يعن

خاصة إذا أخذنا بعيف  ، لضبابية فيما يتعمؽ بالمساكاة بيف الجنسيفاإلعبلف يمتبسو الكثير مف الغمكض كا
االعتبار ما يكجو لو مف االنتقادات مفادىا أف إعبلف القاىرة حكؿ حقكؽ اإلنساف يمثؿ بيانا تحركو دكافع 

ة( ػػػػيا فترة تنامي الحركات اإلسبلمية في الببلد العربيسياسية مف جانب الدكؿ اإلسبلمية )السيما كأن  
يا تمتمؾ كثيقة لحقكؽ اإلنساف شأنيا شأف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم تمتمكو لمداللة عمى أن  
 .(3) الدكؿ الغربية

                                                      
 مرجع سابؽ. المصرؼ العربي لمتنمية االقتصادية في إفريقيا، -1
 الذم تـ إجازتو مف قبؿ مجمس كزراء خارجية منظمة مؤتمرؿ حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ إعالف القاىرة حكمف  04 المادة  -2

 . 5770 أكت 3القاىرة: المؤرخ في  العالـ  اإلسبلمي،
عمى المكقع   كثيقة بديمة أـ تكميمية؟ "إعالف القاىرة حكؿ حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ:سالـ جميؿ، -3

post.html-http://jamilsalem.blogspot.com/2012/12/blog 54/04/4052 ،52843. 

http://jamilsalem.blogspot.com/2012/12/blog-post.html
http://jamilsalem.blogspot.com/2012/12/blog-post.html
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 )2334(الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف -1-3
بإقرار الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف في صيغتو  5772قاـ مجمس جامعة الدكؿ العربية في 

و لـ يدخؿ إال  أن   ،مفاكضات كمشاكرات طكيمة جدا دامت حكالي أربعة كعشريف عاما كذلؾ بعد ،األكلى
كذلؾ نظرا لكجكد تشنجات بيف العديد مف الدكؿ ، حيز التنفيذ لعدـ مصادقة الدكؿ العربية ما عدا العراؽ

مف االنتقادات  أدت لتكجيو العديد، العربية كحركات المجتمع المدني كالمنظمات الحقكقية العربية كالدكلية
دانتو لككنو جاء مخيبا لآلماؿ كلعدـ استجابتو لمحد األدنى مف المعايير الدكلية كاإلقميمية ، الحادة لمميثاؽ كا 

 .(1) لحقكؽ اإلنساف
  يػػػػػػاؽ العربمشركع تحديث الميث -بعد عشر سنكات -لذلؾ طرحت جامعة الدكؿ العربية ةكنتيج

 افػػػػػػمستكل المعايير الدكلية لحقكؽ اإلنسبيدؼ االرتقاء بو إلى ـ 4002جانفي ثـ ـ 4001ديسمبر في
كدخؿ حيز ، ـ بصيغتو الجديدة4002 مام 41كتـ اعتماده مف قبؿ القمة العربية السادسة عشر بتاريخ  

 ليبياك األردف ك البحريف ك  الجزائر ؛ـ بعد أف صادقت عميو عشر دكؿ عربية ىي4006التنفيذ في مارس
 .(2)كاليمف اإلمارات العربيةك سكرية ك السعكدية ك  قطرك فمسطيف ك 

يتعمؽ الميثاؽ الجديد تضمف عدة مستجدات كتحسينات مقارنة بالميثاؽ األصمي فيما  كرغـ أف  
تـ تعديؿ كصياغة عدد مف المكاد حتى تككف أكثر تطابقا  ماك، إقرار مجمكعة مف الحقكؽ كالضماناتب

و فيما يخص الحقكؽ األساسية لممرأة لـ يتطرؽ أن   إال   ،اإلنساف مع القكاعد الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ
الرجؿ »: عمى أف   كالتي تنص 01( مف المادة 1) ف الفقرةإحيث  ،(3)الميثاؽ الجديد إلى حقكؽ جديدة لممرأة

 مية كالشرائعأقرتو الشريعة اإلسالالذم  اإليجابيفي ظؿ التمييز  ، كالحقكؽ كالكاجبات ، كالمرأة متساكياف في الكرامة
كتتعيد تبعا لذلؾ كؿ دكلة طرؼ باتخاذ كافة التدابير  ، السماكية األخرل كالتشريعات كالمكاثيؽ النافذة لصالح المرأة

لـ  ، (4)«الالزمة لتأميف الفرص كالمساكاة الفعمية بيف النساء كالرجاؿ في التمتع بجميع الحقكؽ الكاردة في ىذا الميثاؽ
أة العربية بالرغـ مف اعترافيا بالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في الكرامة كالحقكؽ ؼ شيئا لحقكؽ المر تض

  ة"ػػػػػم أقرتو الشريعة اإلسبلميالذ اإليجابيفي ضكء التمييز "يا قيدت ذلؾ بما أسمتو أن   إال   ، كالكاجبات
                                                      

 .41-44، ص صمرجع سابؽشيماء عادؿ القرة غكلي،  1-

 ، rights/23259.html-http://www.assakina.com/rights/humanعمى المكقع :  ،"حقكؽ اإلنساف في المكاثيؽ الدكلية"،السكينة-2

54/04/4052 ،51800. 
 .41-44ص صمرجع سابؽ،  شيماء عادؿ القره غكلي، -3
 (54.ع)د 450بمكجب قرار مجمس جامعة الدكؿ العربية  رقـ  لذم أعتمدلميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف امف ا 01/01المادة -4

 .4002مام  41المؤرخ في 

http://www.assakina.com/rights/human-rights/23259.html
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ا كرد في اتفاقية كما غاب عف الميثاؽ أيضا حظر ممارسة التمييز أك العنؼ ضد المرأة بشكؿ يتفؽ مع م
 .(1) القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف بصيغتيو األصمية كالجديدة لـ يعر اىتماما يذكر لحقكؽ كبالتالي، ف
بالرغـ مف أف تكريس حقكؽ المرأة أصبح مف الرىانات األساسية لترسيخ ثقافة حقكؽ اإلنساف في ، المرأة

 .(2)ربيالكطف الع

 المؤتمرات اإلقميمية العربية-5

تحت  الثالثة العديد مف المؤتمرات كالندكات كالممتقيات العممية ككرش عمؿ مع مطمع األلفية انعقد
 أىميا فيما يمي: رذكن ، ة المرأة العربيةخاصة منظم ، مظمة جامعة الدكؿ العربية كمنظماتيا اإلقميمية

لعربية: تحديات الحاضر... كآفاؽ المستقبؿ المؤتمر األكؿ لقمة المرأة ا-2-1
 ـ(2333)القاىرة 

البحث في  كاستيدؼ، (3)في القاىرة ـ  4000نكفمبر عاـ 40-56رة خبلؿ الفتانعقد ىذا المؤتمر 
إليجاد الكسائؿ الكفيمة لتحقيؽ مشاركتيا الفاعمة في التنمية  ،قضايا المرأة العربية كالمكاضيع المرتبطة بيا

 .(4) كالنيكض بيا كتمكينيا مف ممارسة حقكقيا القانكنية كالدستكرية ، زيز دكرىا في المجتمعالشاممة كتع
كالذم  "بإعالف القاىرة األكؿ لقمة المرأة العربية"سمي ، المؤتمر بإقرار إعبلفانتيت أعماؿ ىذا 

 :ذكر مف بينيا ما يميننص عمى مجمكعة مف التكصيات 
 كمبدأ أساسي كضركرم لمتضامف العربي. تيسير سبؿ تضامف المرأة العربية -1
 تبني كؿ السياسات الممكنة كاتخاذ كؿ التدابير البلزمة لمقضاء عمى الفقر. -2
الفرص بيف الرجاؿ كالنساء في مجاؿ التعميـ كالتدريب كالتأىيؿ كمحك األمية  تأميف مبدأ تكافؤ -3

 كالتعميـ الذاتي كالعمؿ كالصحة.

                                                      
"الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف بيف جامعة الدكؿ العربية كالمفكض السامي لحقكؽ  القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف، مركز-1

 .http://www.cihrs.org/?p=4936 50/04/4052 ،50 :10عمى المكقع:  اإلنساف"،

 .المرجع ذاتو-2
 .06ص ،مرجع سابؽ عقد مف االنجازات....، منظمة المرأة العربية، -3
 "، عمى المكقع:2111نكفمبر 21-18نص إعالف القاىرة لممؤتمر األكؿ لقمة المرأة العربية "-4
-11-2000-declarations/83423-data/releases-http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents

38.html-50-18%2022 ،54/07/4052 ،55844 . 

http://www.cihrs.org/?p=4936
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-data/releases-declarations/83423-2000-11-18%2022-50-38.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-data/releases-declarations/83423-2000-11-18%2022-50-38.html
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قيا في العمؿ ككاجباتيا األسرية مف خبلؿ تعديؿ دعـ قدرة المرأة عمى الجمع بيف ح -4
 التشريعات كتقديـ الخدمات المساعدة.

ات ػػػػػتأميف حؽ المرأة العربية في ىياكؿ كآليات السمطة كصنع القرار عمى مختمؼ المستكي -5
كما حددتو المكاثيؽ الدكلية ، كذلؾ انطبلقا مف التراث الثقافي كالحضارم كالديني لممنطقة

 نساف.لحقكؽ اإل
تكفير الحماية القانكنية كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية البلزمة لمعالجة األسباب  -6

 المؤدية إلى العنؼ ضد المرأة.
جراء دراسات كأبحاث لكضع  ،تشكيؿ لجنة نسائية تككف ميمتيا إقامة صندكؽ لممرأة العربية -7 كا 

 خطط مستقبمية لمنيكض بأكضاع المرأة.
ـ عاـ 4005عاـ كأف يككف ، مر قمة المرأة العربية بطريقة دكرية كؿ سنتيفأف ينعقد مؤت -8

 المرأة العربية.
 عقد خمسة منتديات فكرية لدراسة قضايا المرأة العربية تتمحكر حكؿ المكاضيع التالية:-7

 المرأة كالقانكف. - أ
 المرأة كالسياسة. -ب
 المرأة كالمجتمع. -ج
 المرأة كاإلعبلـ. -د
 ربية كالميجر.المرأة الع -ق

 .(1) إنشاء مؤسسة لقمة المرأة العربية-50

 ـ(.2332المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية "المرأة العربية...رؤية جديدة" )األردف -2-2
رؤية  المرأة العربية...عاصمة المممكة األردنية الياشمية تحت شعار "عماف في  مؤتمرال انعقد 
في ظؿ كسط اىتماـ عربي كدكلي بقضايا المرأة كتمكينيا سياسيا ـ 4004نكفمبر 2-1 يكمي، "جديدة

عبلميا المرأة العربية تتضمف بالنيكض  استراتيجيةكمف أىـ مخرجات ىذا المؤتمر كضع ، (2)كاجتماعيا كا 

                                                      
 .سابؽ مرجع"، 4000نكفمبر 40-56نص إعبلف القاىرة لممؤتمر األكؿ لقمة المرأة العربية " -1
 .07، صمرجع سابؽ ،...عقد مف اإلنجازات منظمة المرأة العربية، -2
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الكثيقة بمنزلة كتككف  ، ...الثقافية كالقانكنيةك  ، كاالجتماعية ، االقتصاديةك  ، جميع جكانب الحياة السياسية
 .(1) المرجعية لعمؿ منظمة المرأة العربية

 ـ(2335-ـ2332)النيكض بالمرأة العربية ةاستراتيجي-2-3
ـ إلى 4004الممتدة مف ـ خبلؿ الفترة 4004النيكض بالمرأة العربية سنة  ةاستراتيجيتـ تبني 

لعربية منذ ي سعت إلييا الدكؿ امكاصمة الجيكد العربية لمنيكض بالمرأة التبمنزلة كتعتبر ، ـ4003
 ـ4000لىـ إ5766 العربية لمنيكض بالمرأة ةاالستراتيجيكالتي أدت لكضع  ، سبعينات القرف العشريف

ثـ تمتيا الخطة العربية  ، ـ5766التي أقرىا مجمس كزراء الشؤكف االجتماعية العرب في اجتماعيـ أكتكبر
 بيجيفميمي التحضيرم لمؤتمر ـ التي أقرىا االجتماع العربي اإلق4001لمنيكض بالمرأة حتى عاـ 

ىذا باإلضافة لبرنامج التعاكف العربي الذم حدد ، ـ50/55/5772إلى  4الممتدة مف  فترةالكالمنعقدة في 
حكر مالمحكر السياسي كال ، المحكر االقتصادم :منيكض بالمرأة في محاكر ثبلثة ىياألكلكيات العربية ل

 .(2)ـ5774ربي في المممكة األردنية في سبتمبر االجتماعي الذم أقره االجتماع الكزارم الع
 رفع قدرات المرأة في المجاالت التالية:لالجديدة  اإلستراتيجيةتيدؼ 

 التربية كالتعميـ مف خبلؿ القضاء عمى أمية اإلناث كسد الفجكة النكعية في التعميـ.-5
 الصحة كالبيئة.-4
 اإلعبلـ مف خبلؿ مكافحة الصكرة السمبية لممرأة.-1
 المجاؿ االجتماعي مف خبلؿ تضميف بعد النكع في الخطط التنمكية.-2
المجاؿ االقتصادم مف خبلؿ التصدم لظاىرة تأنيث الفقر كتفعيؿ دكر المرأة في الحياة -3

 االقتصادية.
 المجاؿ السياسي مف خبلؿ دعـ المشاركة السياسية لممرأة.-4
 .(3)تكرس التمييز ضد المرأةالمجاؿ القانكني مف خبلؿ تعديؿ التشريعات التي -5

 .ككؿ ىذه الجيكد تدخؿ في إطار تمكيف المرأة العربية اجتماعيا كاقتصاديا كقانكنيا كسياسيا

                                                      
 .41، 7ص ص،  مرجع سابؽ ،...عقد مف اإلنجازات منظمة المرأة العربية، 1- 

خبرة مشركع الدراسات المسحية لممشركعات المكجية لممرأة : كاقع كمستقبؿ مشركعات نيكض المرأة العربيةعبل أبكزيد،  -2
 .01، ص4005رة: منظمة المرأة العربية، القاى العربية،

 .41، صمرجع سابؽمنظمة المرأة العربية، عقد مف اإلنجازات ...، -3
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المنتديات الفكرية التي نظمت في إطار مؤتمرم قمة المرأة العربية األكؿ  -2-4
 )ـ2335ـ/2331( كالثاني

ظمت مجمكعة مف ن  ، عربية األكؿ كالثانيتنفيذا لتكصيات المؤتمريف السابقيف لقمة المرأة ال
لمنتديات الفكرية في العديد مف الدكؿ العربية بيدؼ تشخيص األكضاع الخاصة بالمرأة العربية كبحث ا

مجاالت المشاركة في ما يكاجييا مف معكقات في مختمؼ خطط كبرامج العمؿ الكطنية كالقكمية لمعالجة 
ت جممة كاممة مف التكصيات الجديدة الكاجب تنفيذىا عمى أرض كصدر عف ىذه المنتديا ، أنشطة التنمية

 :كتتمثؿ المنتديات في، (1)الكاقع في مختمؼ الدكؿ العربية
 .ـ(4005ف)البحري منتدل المرأة كالقانكف-5
 .ـ(4005)تكنس ل المرأة كالسياسةمنتد-4
 .ـ(4005 منتدل المرأة العربية في ببلد الميجر )األردف-1
 .ـ(4004 اإلماراتكاإلعبلـ ) منتدل المرأة-2
 .ـ(4004 المرأة كاالقتصاد )الككيتمنتدل -3
 .ـ(4001 اكتربية... كطف كتنمية )سكري مرأةا-4
 .(2)ـ(4002 مسمحة )لبنافالمرأة العربية كالنزاعات ال-5
 .(3)ـ(4003منتدل المرأة العربية كالعمكـ كالتكنكلكجيا)مصر-6

 (2334: دعكة إلى السالـ )بيركت بيجيفسنكات بعد  المؤتمر اإلقميمي العربي عشر -2-5
المجنة قبؿ ـ مف 4002 جكيمية 50-06مف الممتدة انعقد المؤتمر في بيركت خبلؿ الفترة 

 كنظـ المؤتمر في أربعة ندكات ىي:، آسيا كجامعة الدكؿ العربيةاالقتصادية كاالجتماعية لغربي 
 .دكر المرأة في البرلمانات العربية 
 ي السمطة التنفيذية كاتخاذ القرار.المرأة ف 
 .المرأة كالمجتمع المدني 

                                                      
عمى المكقع:  "منظمة المرأة العربية"، ،إلى مصرالييئة العامة لبلستعبلمات بكابتؾ -1

/ar/templates/articles/tmp.articles.aspx?catid=981sis.gov.oghttp://www. ،07/04/4052 ،56844. 

 المرجع ذاتو. -2
 .41، ص مرجع سابؽعقد مف اإلنجازات ...،  منظمة المرأة العربية، -3

http://www.sis.gov.og/ar/templates/articles/tmp.articles.aspx?catid=981
http://www.sis.gov.og/ar/templates/articles/tmp.articles.aspx?catid=981
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 .(1) المرأة في اإلعبلـ كالفكر كالثقافة 
 لممرأة بيركت إعالفكنتيجة لذلؾ صدرت مجمكعة مف التكصيات كاالستنتاجات سميت بػػػ "

ـ(؛ أم بعد 4003/4053كالذم يضع الييكؿ كالخطكط العريضة لتمكيف المرأة خبلؿ الفترة ) ، "العربية
 .(2) كىذا اإلعبلف اعتمدتو العديد مف الدكؿ العربية ، بيجيفالمراجعة العشرية لمؤتمر 

المؤتمر األكؿ لمنظمة المرأة العربية: ست سنكات بعد القمة األكلى لممرأة -2-6
 (2336كالتحديات )مممكة البحريف  اإلنجازاتالعربية: 

بيدؼ التعرؼ  ،ـ53/55/4004إلى 51ترة الممتدة مفانعقد المؤتمر في مممكة البحريف خبلؿ الف
عمى ما قامت بو كؿ دكلة عربية فيما يتعمؽ بتنفيذ كتجسيد تكصيات المنتديات الفكرية الثمانية لممرأة العربية 

إف كجدت لتحديد  اإلنجازاتكبالتالي تقييـ ، كالتي تمس كؿ جكانب حياة المرأة العربية، السابقة الذكر
 .(3)ىانات المستقبمية لمنيكض بكاقعيا لمسايرة التطكرات العالمية في ىذا المجاؿالتحديات كالر 

المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية "المرأة في مفيكـ كقضايا أمف  -2-7
 (:2338المنظكر العربي كالدكلي )أبكظبي :"اإلنساف

ـ 4006نكفمبر 51إلى  55مفة الممتدبدكلة اإلمارات العربية المتحدة خبلؿ الفترة المؤتمر انعقد 
ة ػػػػػمناقشة كضع المرأة العربية مف خبلؿ ربطو باألبعاد المختمفة لمفيكـ أمف اإلنساف )الثقافبغرض 

يدؼ بمكرة إسياـ عربي عات المسم حة( باكالنز  السياسات االجتماعية كاالقتصاديةك  الصحة كالبيئةك  التعميـك 
كليات جانب الدكلي كتعييف التزامات كمسؤ ني لممرأة كعرضو عمى الفي تشكيؿ الرؤية العربية لؤلمف اإلنسا

 .(4)كؿ مف الجانب العربي كالدكلي مف أجؿ تكفير األمف لممرأة كإنساف

                                                      
 11-8دعكة إلى السالـ : عشر سنكات بعد بيجيف تقرير المؤتمر اإلقميمي العربيالمجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا، -1

 .05ص ،2114جكيمية 
 ،مرجع سابؽ: نحك نيكض المرأة في الكطف العربي، 4003المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية، تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ -2

 .405ص
 .61-64، ص صمرجع سابؽ...،  منظمة المرأة العربية، عقد مف اإلنجازات -3
 .63-62ص ص، ذاتو مرجعال -4
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ار المرأة العربية شريؾ أساسي في مس المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية: -2-8
 (2313التنمية المستدامة )تكنس

تكعية باألبعاد ـ بيدؼ ال10/50/4050إلى 46مفالممتدة ؿ الفترة في تكنس خبلالمؤتمر انعقد  
كبمكرة رؤية عربية مستقمة مشتركة حكؿ المستكل المطمكب  ، راتيااالمتصمة بمفيكـ التنمية المستدامة كمس

 :مناقشة ىاكذلؾ مف خبلؿ سبع جمسات عمؿ تـ في إطار  ،(1) لمشاركة المرأة في مسار التنمية المستدامة
المرأة كالبعد االقتصادم كالبيئي كالصحي  ،ع المرأة كالبعد التربكم كالثقافي لمتنمية المستدامةمكاضي

مساىمة الشباب  ،لمشاركة السياسية ككضع المرأة في النزاعات المسمحةا، كاالجتماعي لمتنمية المستدامة
 .(2) نحك رؤية مشتركة العربي في التنمية كمائدة مستديرة حكؿ المرأة العربية كالتنمية المستدامة

المقاكلة كريادة األعماؿ النسائية في  المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية: -2-9
 (.2313العالـ العربي: قيادة كتنمية )الجزائر

 تمحكرت ك ، ـ4051فيفرم 45إلى 43لفترة الممتدة مف في الجزائر خبلؿ ا تمر الرابعانعقد المؤ 
المقاكلة النسائية في ، مجاؿ التربية كالتعميـ كاإلعبلـلمقاكلة النسائية في ا :حاكر ىيحكؿ خمسة مجمساتو 

المقاكلة النسائية في مجاؿ التكنكلكجيا ، األعماؿ الحرة النسائية، مجاؿ االستثمار الصناعي كالتجارم
دل تنفيذ ممؤتمر تقييـ ملكانت الغاية الرئيسية . المتقدمة كالمقاكلة النسائية في مجاؿ الخدمات األخرل

  يػػػػالتكصيات السابقة في مجاؿ المقاكلة كريادة األعماؿ النسائية انطبلقا مف مقاربة النكع االجتماع
 .(3) متكسطية كبعيدة المدل لتمكيف المرأة في ىذا المجاؿ الحيكم إستراتيجيةككضع 
 
 
 

 

                                                      
 .64ص، مرجع سابؽ...،  منظمة المرأة العربية، عقد مف اإلنجازات -1
جريدة المنجي السعيداني، سكسف أبكحسيف، "المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية يناقش في تكنس مشاركة النساء في التنمية المستدامة"، -2

 ، عمى المكقع:4050أكتكبر  47، 55436، العددالعرب الدكلية الشرؽ األكسط
/details.asp?section=4article=592987aawsat.comhttp://www.  07/04/4052 ،57810. 

، /http://www.arabwomenorg.org/Conferences.aspx?ID=4:عمى المكقع ، "المؤتمر الرابع"،العربية منظمة المرأة -3
07/04/4052 ،53800. 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4article=592987
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4article=592987
http://www.arabwomenorg.org/Conferences.aspx?ID=4
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ىوادتنتاجاتىخالصظ
 إلى النتائج التالية: تكصمنا، لممرأة سياسياإلطار النظرم كالمفاىيمي لمتمكيف المف خبلؿ البحث في 

ة األكاديمية كأكثرىا إثارة إف التمكيف السياسي لممرأة يعتبر أحد المفاىيـ المستحدثة عمى الساح -
كالذم يتـ تداكلو كتكظيفو بكثرة في المحافؿ كالمكاثيؽ كاالتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية كالدراسات ، ؿلمجد

عممية تغيير تتضمف تبني  :يمكف تعريفو عمى أن وك ، لو جامعكال يكجد تعريؼ  ةمتعمقة بالمرأالحديثة ال
ستراتيجيات تنمكية قائمة عمى جراءات مؤسساتية كقانكنية كا   أساس مبدأ المساكاة بيف الجنسيف سياسيات كا 

دماج منظكر النكع في مجاالت الحياة كافة، كالياد االجتماعيكالمندرجة في إطار ثقافة النكع  فة إلى كا 
كمنحيا السمطة لتحقيؽ كتكليد الكعي لدييا بضركرة الدفاع عف حقكقيا تقكية المرأة كبناء قدراتيا الذاتية 

أم كالسياسية ... كاالجتماعية االقتصاديةذاتيا كتجسيد حضكرىا الفع اؿ في مختمؼ مجاالت الحياة 
يقية لمجمؿ حقكقيا كحرياتيا األساسية ، مف خبلؿ تفعيؿ ممارستيا الحقإشراكيا في مسار التنمية الشاممة

 .بمجمكعة مف الكاجبات التزاميافي مقابؿ 

 

ددتيا المكاثيؽ إف التمكيف السياسي لممرأة كمفيكـ يتضمف مجمكعة مف الخطكات كالمؤشرات ح -
محاسبة الدكؿ المكقعة عمى ككذا  أةرجة التمكيف التي كصمت إلييا المر كسيمة لقياس دكتعتبر  ، الدكلية

 .تفاقيات الخاصة بالمرأة كالتي أدرجت التمكيف مف بيف أىـ أىدافيااال

تمثؿ أىميا في ي ، مرأةىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ ليا عبلقة كطيدة بمفيكـ التمكيف السياسي لم -
 .النكع االجتماعي )الجندر( كالمشاركة السياسية لممرأة

نما تعكد اإلرىاصات إف التمكيف السياسي لممرأة كمفيكـ ليس كليد تسعينات الق - رف العشريف كا 
التي ساىمت ك األكلى لبمكرتو إلى ظيكر الحركات النسكية في الدكؿ الغربية مع مطمع القرف التاسع عشر 

تطكر إضافة إلى ، في إعادة النظر في الكثير مف المسممات المتعمقة بالمرأة عمى المستكل العالمي
الثمث األخير مف القرف العشريف التي أعادت النظر في المفاىيـ كالسياسات كالمداخؿ التنمكية في 
 إشكاليات إسياـ المرأة في العممية التنمكية.

لمجيكد األكلى فضؿ كبير في جمب أنظار الباحثيف كالساسة كاالىتماـ الدكلي لقضايا  لقد كاف -
ة كبعض أجيزتيا أدل لتبنييا كجدكلتيا في أجندة منظمة األمـ المتحد، المرأة كالمكاضيع المتصمة بيا

قت كمع بداية التسعينات عم  ، الفرعية كككاالتيا المتخصصة منذ بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف
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 منيا ةػػػػػجيكدىا الدكلية كاإلقميمية بيدؼ تدكيؿ مفيكـ تمكيف المرأة في كؿ جكانب الحياة كخاصة السياسي
براـ العديد مف 5763-ـ5753رة )كذلؾ ما تجسد مف خبلؿ تخصيص عقد المرأة خبلؿ الفت ـ( كا 

تصاعدت الجيكد الدكلية في ، كفي سبيؿ نشر ىذا النمكذج الغربي، االتفاقيات الدكلية الخاصة بالمرأة
كنتيجة  بيجيفكتعمقت بعد الحقبة التي تمت مؤتمر ، المنطقة العربية منذ السبعينيات مف القرف العشريف

امعة الدكؿ العربية كمنظماتيا اإلقميمية بتبني قضايا المرأة العربية قامت ج ،ؾ التكجياتملذلؾ كمسايرة لت
 .المؤتمرات مجمكعة مف كالنيكض بيا منذ بداية السبعينات مف خبلؿ تنظيـ

لتمؾ المسيرة التاريخية الدكلية كاإلقميمية الخاصة بتدكيؿ قضايا المرأة كاالعتراؼ بحقكقيا  كلقد كاف
بينيا  تكجيات بعض الدكؿ العربية كمففي كؿ جكانب الحياة األثر البالغ  اإلنسانية كضركرة تمكينيا في

بعض منيا إلى تبني استراتيجيات لمنيكض بالمرأة ككضعيا ضمف أكلكيات دفعت ب، الدكؿ المغاربية
الكطنية بيدؼ ترقية الحقكؽ السياسية لممرأة مف  وكمنيا مف بادر بتعديؿ تشريعات، الخطط الكطنية لمتنمية

ؿ تضميف بعد النكع االجتماعي كالمساكاة النكعية كتبني نظاـ التمييز اإليجابي )نظاـ الحصص( خبل
 كمنيا مف استحدث اآلليات المؤسساتية ذات العبلقة بتمكيف المرأة كالكزارات كالمراكز، كآلية قانكنية

 .كغيرىا مف األمكر
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باىتماـ كبير خبلؿ ، )تكنس كالمغرب، الجزائر(حظي ممؼ المرأة في معظـ الدكؿ المغاربية  
بيدؼ النيكض بأكضاع المرأة كتمكنييا في كافة مجاالت الحياة كخاصة المجاؿ ، العقكد األخيرة

صبلحات القانكنية ما ترجمتو العديد مف الخطابات الرسمية لمنخب السياسية المغاربية كاإل كىك، السياسي
تنقيح التشريعات المحمية المغاربية مف كؿ أشكاؿ التمييز كتكريس المساكاة بيف الجنسيف التي  أدت إلى 

تنفيذا اللتزاماتيا الدكلية التي فرضيا كاقع  ،في التمتع بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية
ىج العمؿ الدكلية الخاصة بتفعيؿ حقكؽ المرأة انضماميا كمصادقتيا عمى العديد مف االتفاقيات كمنا

 كتمكنييا.
  ةػػػػػػة عمكما كالجزائريالمرأة المغاربي حاـإق ،الجديدة األكلى مف األلفية حقبةالشيدت ، تبعا لذلؾ 

كبما أف مؤشرات تكاجدىا  ،الككتا النسائيآلية عف طريؽ الحياة السياسية في  التكنسية كالمغربية خصكصا
أف المرأة  ىذا فيؿ يعني، أضحى في تزايد كمي مستمر، المؤسسات السياسية بفضؿ ىذه اآلليةاليكـ في 

التالية: نبحث الرد عميو مف خبلؿ  ىذا الفصؿ بالتطرؽ لممحاكر ما سكؼ ىذا المغاربية تمكنت سياسيا؟ 
كأخيرا قياس  ة سياسيا تمكيف المرأة المغاربي ثـ مؤشرات، لتمكيف المرأة المغاربية سياسيااإلطار القانكني 
 .رأة المغاربية سياسيادرجة تمكيف الم
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ىاإلطارىالػانونيىلتمكونىالمرأةىالمعاربوظىدوادوا.:ىالمبحثىاألول

لقد سعت معظـ الدكؿ المغاربية لتكريس مبدأ المساكاة في التمتع بالحقكؽ السياسية  بيف الجنسيف 
كمع بداية  ،الدكلية اللتزاماتيامنذ ستينات القرف العشريف تنفيذا ، ة(في مجمؿ تشريعاتيا الكطنية )المحمي

قميمية لتمكيف المرأة سياسيا كثفت ىذه الدكؿ مف خطاباتيا  ، األلفية كما صاحبيا مف جيكد دكلية كا 
ا كآلية مؤقتة مف شأني الككتا النسائيالسياسية المشجعة لكلكج المرأة إلى الحياة السياسية مف خبلؿ نظاـ 

 تمكيف المرأة المغاربية مف ممارسة مجمؿ حقكقيا السياسية دكف أم تمييز بينيا كبيف الرجؿ.

ثـ اإلطار المرجعي الكطني، اإلطار  أساسية:محاكر  المبحث معالجة ثبلث مف خبلؿ سيتـ
 .الككتا النسائيالمرجعي الدكلي كأخيرا نظاـ 

 الكطني. اإلطار المرجعي: المطمب األكؿ

تكنس كالمغرب(  منذ استقبلليا مباشرة بتضميف مبدأ مساكاة الرجؿ  ، المغاربية)الجزائر قامت الدكؿ
كمع بداية األلفية كثفت مف خطاباتيا  ، كالمرأة في التمتع بالحقكؽ السياسية في مختمؼ تشريعاتيا الكطنية

 الرسمية  لتشجيع كلكج المرأة لمحياة السياسية.

ؿ لممكاطنيف حؽ المشاركة في شؤكف الحكـ تمؾ الح ،السياسية بالحقكؽيقصد  قكؽ التي تخك 
كالحؽ في الترشح لعضكية المجالس  ،كتتمثؿ في الحؽ في التصكيت، بطريقة مباشرة أك غير مباشرة

 . (2)كحؽ تقمد الكظائؼ في الدكلة، (1)كاالنضماـ إلييا كاألحزاب السياسية كحؽ تككيف الجمعيات، المنتخبة
نمط مف أنماط تنظيـ المعرفة في عبلقتيا » :عمى أن و ميشاؿ فككك"" عرفوفالخطاب: أما 

  .(3)«بالمؤسسات المادية، كمف ثـ فميس بمفيكـ لغكم في األساس، بؿ لو عبلقة بممارسة السمطة كصكرىا

                                                      
فرع القانكف في الحقكؽ  ماجستيرمذكرة خميسي بكقطكؼ، التزامات دكؿ شماؿ إفريقيا بالنصكص الدكلية المتعمقة بحقكؽ المرأة،  -1

 .120ص، 2011/ 2010: كمية الحقكؽ، 1جامعة الجزائرلية، الدكلي كالعبلقات الدك 
 .38، صسابؽ مرجعبرازة كىيبة،  -2

3-Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Edition Gallimard, Paris : 1972,   
.601، صمرجع سابؽ : طكني بينيت، لكرانس غركسبيرغ، ميغاف مكريس، نقال عف  
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 : التساؤؿ حكؿ »كيضيؼ" فككك" اف  ىناؾ عبلقة بيف الخطاب ك الممارسة السياسية، حيث يرل أف 
لممارسة السياسية، يتطمب جانبيف مف التحميؿ، مف جية، ضركرة تحميؿ مختمؼ عبلقة الخطاب با

العمميات النقدية التي يقـك بيا خطاب ما في ميداف خطابي معيف، كمف جية أخرل، تعييف حقؿ 
كمجاؿ المكضكعات التي يحاكؿ الخطاب إظيارىا كتمفصميا مع سياسية ما، أك ممارسة  التحميبلت

     .(1) «سياسية معينة
 

 أساسية ىي: محاكر في ىذا المطمب معالجة خمس سيتـ
 مبدأ تساكم الجنسيف في التمتع بالحقكؽ السياسية. -

 حؽ المرأة المغاربية في التصكيت كالترشح. -

 حؽ المرأة المغاربية في تقمد الكظائؼ في الدكلة. -

 ا.االنخراط فيياألحزاب السياسية ك ك أة المغاربية في تككيف الجمعيات حؽ المر  -

 .الخطابات الرسمية لمنخب السياسية المغاربية -

 تكنس كالمغرب(، المغاربي)الجزائر اإلطار القانكني-0

 مبدأ تساكم الجنسيف في التمتع بالحقكؽ السياسية.-1-1

نصت جميع الدساتير المغاربية عمى مبدأ تساكم الجنسيف في التمتع بالحقكؽ السياسية بعد 
التي تعتبر اليكـ النمكذج الرائد عربيا كمغاربيا في مجاؿ تنظيـ حقكؽ  ستكنففي  ، االستقبلؿ مباشرة

ـ  ، النساء كاالعتراؼ بيا  02 عنو بتاريخ المعمفمنذ السنكات األكلى لبلستقبلؿ  رسميا ارتبط ذلؾ بسياسة ت
ـ  ، 0623مارس  غير ، معاختيارىا لبناء الدكلة الجديدة كالنيكض بالمجت كاقترف بالرىانات الجديدة التي ت

بدأت ، أف مسار االعتراؼ بحؽ تساكم الجنسيف التكنسييف في التمتع بالحقكؽ السياسية مر بعدة مراحؿ
أكال بإقصاء النساء مع غداة االستقبلؿ ثـ تطكر لتشجيعيف عمى االنخراط في الحياة السياسية بصدكر 

                                                      
1-Michel Foucault, Réponse à une question-In Esprit, N° 371, 1968,p p861,862,864,   

العمـك اإلنسانية  األنتربكلكجيا في الجزائرية المجمةالزكاكم بغكره، بيف المغة كالخطاب كالمجتمع: مقاربة فمسفية اجتماعية،  نقال عف:
 20/00/0206،03:22، 0220، مام كديسمبر 04،05عدد ، http://insaniyat.revues.org/8643 :عمى المكقع

  

 

http://insaniyat.revues.org/8643الإنسانية
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الشامؿ بمجمؿ حقكقيف الذم تضمف االعتراؼ الكمي ك  (1)0626 جكافالدستكر التكنسي األكؿ في 
  0220سنة  خرىاآك  0666، 0664، 0655 ،0650، 0643كتـ تعديمو عدة مرات سنة ، (2)السياسية

كما كرد في   كنص عمى مبدأ المكاطنة كالمساكاة، ( الحقكؽ كالحريات في تكنس4( ك)3) كتناكؿ الفصؿ
 .(3)اف( أف الدكلة التكنسية تضمف الحريات األساسية كحقكؽ اإلنس2الفصؿ )

( التي أطاحت بالرئيس زيف العابديف 0200جانفي  01-0202ديسمبر  04كبعد الثكرة التكنسية )
ـ  ، بف عمي كنظامو كتعكيضو بدستكر مؤقت  تبعو الدستكر الرسمي الثاني ، 0626تعميؽ العمؿ بدستكر  ت

الحقكؽ السياسية   الذم تضمف التأكيد عمى ضماف المزيد مف، 0201جانفي  04لمجميكرية التكنسية في 
لممرأة التكنسية مف خبلؿ التزاـ الدكلة بالعمؿ عمى ضماف مبدأ  المناصفة بينيا كبيف الرجؿ كالعمؿ عمى 

المكاطنكف كالمكاطنات متساككف في الحقكؽ » (:00كىك ما جاء في الفصؿ )، حماية حقكقيا المكتسبة
ف كالمكاطنات الحقكؽ كالحريات الفردية الدكلة لممكاطني تضمف ، غير تمييز كالحريات كىـ سكاسية أماـ القانكف مف

تمتـز الدكلة بحماية الحقكؽ المكتسبة لممرأة »(: 13الفصؿ )جاء في ك  (4)«كتييئ ليـ أسباب العيش الكريـ ، العامة
في جميع تضمف الدكلة تكافؤ الفرص بيف المرأة كالرجؿ في  تحمؿ مختمؼ المسؤكليات ك  ، كالعمؿ عمى دعميا كتطكيرىا

تتخذ الدكلة التدابير الكفيمة  ، تسعى الدكلة إلى تحقيؽ التناصؼ بيف المرأة كالرجؿ في المجالس المنتخبة ، المجاالت
 .(5)«بالقضاء عمى العنؼ ضد المرأة

 النتائج التي يكضحيا الجدكؿ التالي: إلى كمف خبلؿ الدراسة الميدانية التي قمنا بيا تكصمنا

 

 

                                                      
المنتدل الديمقراطي األكؿ لممرأة العربية: التمكيف السياسي لمنساء  ،"التمكيف السياسي لممرأة  في تكنس"حفيظة شقير، -1

 .38، ص2004ديسمبر  11: صنعاء خطكة ضركرية نحك اإلصالح السياسي في الكطف العربي،
 الكضع تحميؿ حكؿ تقرير، 0225/0200برنامج تعزيز المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في المنطقة االكركمتكسطية  -2

 26، ص2008/2011: ، تكنساالجتماعي النكع أساس عمى كالمساكاة لممرأة اإلنسانية الحقكؽ، تكنس-الكطني
 .283، صسابؽ مرجععصاـ بف الشيخ، -3
المنشكر بالرائد الرسمي لمجميكرية  ،2014جانفي لسنة  27ة المؤرخ التكنسي الجميكرية دستكرمف  21لفصؿ ا -4

 .2014فيفرم  10، الجريدة الرسمية عدد خاص صادر في التكنسية
 .مرجع سابؽ ،2014جانفي لسنة  27المؤرخ  ةالتكنسي الجميكرية دستكرمف  46لفصؿ ا -5
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المناصفة التي نص عمييا الدستكر الجديد  ات في تكنسيمثؿ مدل اعتبار المبحكث: 0 رقـ الجدكؿ
ا كبيف الرجؿ ( مكسبا لممرأة كضمانا لتفعيؿ مبدأ المساكاة الحقيقية بيني46في الفصؿ ) 2014لسنة

 .في الحياة السياسية

 

 

 

 

 

بأف  مف المبحكثات في تكنس أجابت %30( أف  نسبة 20الجدكؿ رقـ )يتضح لنا مف خبلؿ 
مكسبا كضمانا لتفعيؿ مبدأ المساكاة  لتكنسي الحالي تعتبرا ناصفة المنصكص عمييا في الدستكرالم

 . %65في حيف نفت ذلؾ نسبة  ، أة كالرجؿ في الحياة السياسية التكنسيةالحقيقية بيف المر 

أف  المرأة التكنسية منحت ليا الكثير مف الحقكؽ منذ عيد الرئيس "الحبيب بكرقيبة"  نستخمص، كمنو
كلكنيا بالرغـ مف المكاسب التي تتمتع بيا مقارنة بالمرأة العربية خاصة فيما يتعمؽ بقكانيف األحكاؿ 

 لـ تتمكف بعد مف ممارسة مجمؿ حقكقيا كالسيما السياسية منيا. إال  أن يا ، صيةالشخ

 0660، 0640، 0642، 0630 المتعاقبة خبلؿ السنكات التالية:المغربية كما نصت الدساتير 
في مجمميا بصكرة صريحة عمى مبدأ تساكم الجنسيف في التمتع بالحقكؽ ، 0200كأخرىا سنة  0663

يتمتع الرجؿ كالمرأة عمى قدـ »أنو  ( مف الدستكر الحالي الذم نص عمى:06د ذلؾ الفصؿ )كيؤك ، السياسية
تسعى الدكلة إلى  ،السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالبيئية.....ك المساكاة بالحقكؽ كالحريات المدنية 

 .(1)«لممناصفة كمكافحة أشكاؿ التمييزىيئة  ، كتحدث ليذه الغاية ، تحقيؽ مبدأ المناصفة بيف الرجاؿ كالنساء
 مف خبلؿ الدراسة الميدانية تكصمنا إلى النتائج التالية:ك 
 

                                                      
، المنشكر في ظيير شريؼ 2011 يكليك لسنة 29لمغربية المؤرخ في المممكة ا دستكرمف  19الفصؿ  -1
 .2011يكليك 30في  مكرر صادر 5964الجريدة الرسمية عدد  ،1.11.91رقـ

 البمد
 تكنس حكؿ المبحكثات في رأم  

 المناصفة  
 

 لتكرار كالنسبةا
 المجمكع ال نعـ

 تكنس
 50 19 31 التكرار

% 62 38 100 
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المناصفة التي نص عمييا الدستكر الجديد  ات في المغربيمثؿ مدل اعتبار المبحكث: 5 رقـ الجدكؿ
 نا لتفعيؿ مبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة.مكسبا لممرأة المغربية كضما 19في الفصؿ  2011لسنة

 
 
 
 
 

 
بأف   في المغرب أجابتالمبحكثات مف  %25أف نسبة  (20)رقـيتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ 

ربية كضماف لتفعيؿ مبدأ المساكاة كص عمييا في الدستكر الحالي تعتبر مكسبا لممرأة المغالمنص المناصفة
 .%10في حيف نفت ذلؾ نسبة ، كبيف الرجؿ في الحياة السياسيةالحقيقية بينيا 

خبلؿ السنكات التالية  ، بعد االستقبلؿإصدارىا األربعة التي تـ الجزائرية أما فيما يخص الدساتير 
أكدت في مجمميا فقد ، 0225المعدؿ في نكفمبر  0663كأخرىا   0656 ،0643 ،0636 :يعمى التكال

فجاءت  ،(1)عمى غرار الدساتير المغربية كالتكنسية عمى مبدأ تساكم المرأة كالرجؿ في الحياة السياسية
 بعض مكاد الدستكر الحالي تنص عمى ذلؾ كىي:

 ( 06المادة :)« كال يمكف أف يتذرع بأم تمييز يعكد سببو إلى المكلد  ، ركؿ المكاطنيف سكاسية أماـ الدستك

 .(2)«أك الرأم أك أم شرط أك ظرؼ أخر شخصي أك اجتماعي ، أك العرؽ أك الجنس
 ( 60المادة :)« تستيدؼ المؤسسات ضماف مساكاة كؿ المكاطنيف كالمكاطنات في الحقكؽ كالكاجبات بإزالة

حكؿ دكف مشاركة الجميع الفعمية في الحياة السياسية العقبات التي تعكؽ تفتح شخصية اإلنساف كت
 .(3)«كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

                                                      
1- Hélène VANDEVELDE, ‘’La participation politique des femmes algériennes est-elle un mythe’’, 
Revue Algérienne des Sciences Juridiques Économiques et Politiques, V(XVII), N°4, Décembre 1981, 
P714.  

، المنشكر بمكجب المرسـك 1996نكفمبر لسنة  28الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في  دستكرمف  29المادة  -2
 2002المؤرخ  03-02لقانكف رقـ معدؿ كمتمـ با ،1996ديسمبر  7صادر  76، الجريدة الرسمية عدد438-96الرئاسي رقـ 
 .2008نكفمبر  15المؤرخ في  97-9كالقانكف رقـ 

 مرجع سابؽ.، 1996نكفمبر لسنة  28المؤرخ في  مف دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 31المادة  -3

 البمد
 المغربالمبحكثات في رأم 

 حكؿ المناصفة
 التكرار كالنسبة

 المجمكع ال نعـ

 المغرب
 50 21 29 التكرار

% 58 42 100 
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تتمثؿ في  0225كما تعزز كضع المرأة الجزائرية بإدراج مادة جديدة في الدستكر طبقا لمتعديؿ 
كسيع حظكظ مشاركتيا تعمؿ الدكلة عمى ترقية الحقكؽ السياسية لممرأة بت» :ومكرر التي تنص عمى أن   60المادة 

 .(1)«في المجالس المنتخبة

التي قمنا بيا إلى النتائج التي يكضحيا الجدكؿ تكصمنا مف خبلؿ الدراسة الميدانية كقد  
 األتي:

 0774مف الدستكر  " مكرر10المادة "  اعتبارفي الجزائر حكؿ  المبحكثاتيبيف رأم : 1 رقـ الجدكؿ
بينيا كبيف الرجؿ في الحياة مكسبا لممرأة كضمانا لتفعيؿ مبدأ المساكاة الحقيقية  دؿ كالمتمـالمع

 .السياسية
 

 

 

 

بأف   مف المبحكثات في الجزائر أجابت %21( أف  نسبة 26ـ )يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رق
مكرر مف الدستكر الحالي تعتبر مكسبا لممرأة الجزائرية كضمانا لتفعيؿ مبدأ المساكاة الحقيقية  "60"المادة 

 .%13في حيف نفت ذلؾ نسبة  ، بينيا كبيف الرجؿ في الحياة السياسية

في مجاؿ االعتراؼ بالحقكؽ يا تكنس كالمغرب ية بنظيرتمقارنمتأخرة  نستخمص أف الجزائر ، منوك 
في ك  ، دستكريا بصفة صريحة لكي تعترؼ بيذه الحقكؽ 0225سنة انتظرت حتى حيث ، السياسية لممرأة
 الياسية الرجؿ في الحياة الس بيفك  بحؽ المناصفة بينيا تتمتع فيو المرأة التكنسية كالمغربية الكقت الذم 

 ية ال تتمتع بيذا الحؽ.ر الجزائ المرأة تزاؿ

                                                      
 بالنيكض الخاصة المسحية الدراسةضايا المرأة، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الكزارة المنتدبة المكمفة باألسرة كق -1

 ،www.arabwomenorg.org/content/surveystudies/algeria law.pdf//:http  ، عمى المكقع5الجزائر: ص، لممرأة القانكني
13/03/2013 ،14:00. 

 البمد
 حػػكؿ الجزائرفي  المبحكثاترأم 

 " مكرر31" المػادة
 التكرار كالنسبة

 المجمكع ال نعـ

 الجزائر
 100 46 54 التكرار

% 54 46 100 

http://www.arabwomenorg.org/content/surveystudies/algeria%20law.pdf
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 حؽ المرأة المغاربية في التصكيت كالترشح.-1-2

كامو في النظاـ الديمقراطي سكاء كاف الحؽ في التصكيت عبارة عف كسيمة اختيار الشعب ح  
االختيار ينصب عمى شخص كاحد في حالة اختيار رئيس الدكلة أك عمى عدة أشخاص في حالة اختيار 

كالحؽ في الترشح  يقصد بو حؽ كؿ مكاطف أك عضك بالجماعة ، (1)البرلمافأعضاء مجمس النكاب أك 
السياسية ممف تنطبؽ عمييـ الشركط البلزمة بالدستكر التقدـ إلى ىيئة الناخبيف ليختاره لمنيابة عنيـ في 

 .(2)تكلي السمطات العامة
ا لذلؾ تـ كتبع ،(3)التنصيص عمى ىذيف الحقيفأجمعت مختمؼ التشريعات المغاربية عمى 

 االعتراؼ لممرأة بحقيا في التصكيت كالترشح منذ أكاخر القرف العشريف.
إذ شيدت إقصاء مف ، لـ يتحقؽ لممرأة التكنسية حؽ الترشح كالتصكيت مباشرة بعد االستقالؿ

الذم نص عمى الشركط التي يجب  0623 جانفي 3تركيبة المجمس القكمي كانتخاب أعضائو بمكجب أمر
إال  أف  ىذا االستثناء تـ رفعو سنة  ،كحدد صفة الناخب في الرجاؿ دكف النساء ،الناخب أف تتكفر في

حيث حدد ، 0626تبعو إعبلف الدستكر كالقانكف االنتخابي لسنة ، (4)بتنظيـ االنتخابات البمدية 0624
أقر القانكف  كلمتفصيؿ أكثر (5)الدستكر في فصمو العشريف الشركط العامة التي يجب أف تتكفر في الناخب
يتمتع بحؽ » ما يمي:عمى  20االنتخابي صفة المنتخب لمرجؿ كالمرأة عندما نص صراحة في المادة 

كالتكنسيات البالغيف مف العمر عشريف عاما كاممة كالمتمتعيف بالجنسية التكنسية منذ خمسة  االنتخاب جميع التكنسييف
ذيف لـ تشمميـ أية صكرة مف صكر الحرماف التي نص عمييا كال ، أعكاـ عمى األقؿ كبحقكقيـ المدنية كالسياسية

 .(6)«القانكف

                                                      
جامعة  مجمة الرافديف لمحقكؽ،، لمحقكؽ السياسية في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي"القضائية ''الحماية  عبد الجكاد بيداء، -1

 .310ص، 2011، 50العدد، 14المجمد: المكصؿ بالعراؽ
 .309ص، المرجع ذاتو -2
، عمى المكقع: "المغرب، الجزائر، مكريطانيا الحقكؽ كالحريات األساسية في الدساتير المغاربية،"رشيد اإلدريسي،  -3

http://www.marocadroit.com ،05/04/2014 ،17:30. 
 39-38، ص صمرجع سابؽ ،.....السياسي لممرأة التمكيف، حفيظة شقير -4
تحديات أماـ التكريس  -في المشاركة السياسية لممرأة العربية ،'الحقؿ السياسي' مشاركة المرأة التكنسية في''، سناء بف عاشكر -5

 .108-107ص ، ص2004المعيد العربػػػػػػػػػي لحقكؽ اإلنساف،  تكنس: دراسة في إحدل عشر بمدا عربيا، -الفعمي لممكاطنة
 ،تكنس-الكطني الكضع تحميؿ ؿحك  تقرير ،2008/2011برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية  -6

 .26، صمرجع سابؽ

http://www.marocadroit.com/
http://www.marocadroit.com/
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حقكؽ » ( الذم نص عمى:61في فصمو ) 0201 لسنة ما أكد عميو الدستكر التكنسي الجديدىذا  
تعمؿ الدكلة عمى ضماف تمثيمية المرأة في المجالس  ، مضمكنة طبؽ ما يضبطو القانكف رشحاالنتخاب كاالقتراع كالت

تفعيؿ مبدأ المناصفة بيف المرأة  0201تبنى القانكف االنتخابي الجديد لسنة  مف ذلؾ كأكثر ،(1)«خبةالمنت
قّدـ الترشحات عمى ت» 01كذلؾ ما جاء في الفصؿ  ،في القائمات المترشحة لبلنتخابات التشريعية كالرجؿ

ة كال تقبؿ القائمة التي ال تحتـر ىذا المبدأ أساس مبدأ التناصؽ بيف النساء كالرجاؿ كقاعدة التناكب بينيـ داخؿ القائم
 . (2)«يحتمو العدد الفردم لممقاعد المخصصة لبعض الدكائر إاّل في حدكد ما

الفصؿ  كىك ما نص عميو ، كما ضمنت جميع الدساتير المغربية لممرأة حقيا في التصكيت كالترشح
شركط بمكغ سف ، ت كفي الترشح لالنتخاباتلكؿ مكاطنة كمكاطف الحؽ في التصكي» ( مف الدستكر الحالي62)

كينص القانكف عمى مقتضيات مف شأنيا تشجيع تكافؤ الفرص  ،الرشد القانكنية كالتمتع بالحقكؽ المدنية كالسياسية

 .(3)«بيف النساء كالرجاؿ في كلكج الكظائؼ االنتخابية

ناثا في التمتع  غاربةعمى مبدأ مساكاة الم 0664نة كما أكدت مدكنة االنتخابات المغربية لس ذككرا كا 
( عمى أف  المرأة ناخبة مثميا مثؿ الرجؿ كال يكجد أم 0حيث نصت في المادة ) ، بحؽ التصكيت كالترشح

فاء الشركط القانكنية التالية: الجنسية مع شرط استي، ح لبلنتخابات كالرجؿمانع يفقدىا صفة الترش
 (4)سنة 00القتراع كالذم تـ تخفيضو فيما بعد إلى سنة شمسية كاممة يكـ ا 06كبمكغ سف  ،المغربية

ـ  إدخاؿ الكثير مف المراجعات لقكانيف االنتخابات المغربية .، كبيدؼ تمكيف المرأة المغربية سياسيا  ت

رتيا الجزائرية كالتكنسية ال تتمتع بحؽ الترشح ينشير في األخير إلى أف  المرأة المغربية خبلفا لنظ
ية نظر لطبيعة نظاـ الحكـ المغربي )ممكي( الذم ينتقؿ فيو العرش بالكراثة إلى لمنصب رئاسة الجميكر 

 .(5)دكف بنت الممؾ ، االبف الذكر األكبر سنا مف ذرية الممؾ
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عمى تمتع المرأة بحقيا في  0630منذ نيؿ السيادة الكطنية سنة  الجزائريةنصت جميع الدساتير 
لكؿ مكاطف تتكفر فيو الشركط أف »لي: امف الدستكر الح 22المادة كىك ما أكدت عميو  ،(1)التصكيت كالترشح

بداية بقانكف االنتخابات لسنة  ، كما أكدت عمى ذلؾ معظـ قكانيف االنتخابات الجزائرية ،(2)«يَنتِخب كيُنتَخب
التي نصت  0656ك 0652الذم نص عمى شخصية االنتخاب مركرا بقكانيف االنتخابات لسنتي  0636

قت عمى التصكيت العائمي أك التصكيت بالككالة كتشخيص االنتخاب مما أدخميا في جممة في نفس الك 
ـ  استدراؾ ذلؾ بإقرار قانكف االنتخابات  ، مف التناقضات أفقد المرأة حقيا في التصكيت كلكف سرعاف ما ت

مارسة حقيا ما مكف المرأة مف م، (4)الذم سمح بالتجسيد الفعمي لمبدأ شخصية االنتخاب (3)0664لسنة 
 في التصكيت كالترشح .

يا تضمف صراحة لمنساء المغاربيات أن   ،يمكف االستخبلص مف التشريعات المحمية السالفة الذكر
ككذلؾ  (5)ذلؾ مع ما كرد في كؿ مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنسافبلتتفؽ ، الحؽ في التصكيت كالترشح

ككذا اتفاقية ، (7)التفاقية المتعمقة بالحقكؽ السياسية لممرأةكا، (6)العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية
 .(9)كالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب (8)القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

                                                      
1-Boutheina GRIBAA et autres, ‘’projet renforcement du leadership féminin et de la participation 

des femmes a la vie politique et au processus de prise des décisions en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie’’, état de la situation, 2008-2009, p15. 

 .مرجع سابؽ، 1996نكفمبر لسنة  28الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في مف دستكر الجميكرية  50المادة  -2
 .ظاـ االنتخاباتنلقانكف العضكم المتعمؽ با، المتضمف 1997مارس  6المؤرخ في  97/07أمر رقـراجع  -3
 .46-45صص ، سابؽ مرجعكىيبة برازة،  -4
إف إرادة الشعب ىي مصدر السمطة الحككمية » :عمى 1948سنة لحقكؽ اإلنساف ل عالمياإلعبلف المف  21/03المادة تنص  -5

ر عف ىذه اإلرادة بانتخابات نزيية دكرية تجرم عمى أساس االقتراع السرم كعمى قدـ المساكاة بيف الجميع أك حسب إجراء كيعبّ 
 .«مماثؿ يضمف حرية التصكيت

نتخب و يتاح لكؿ مكاطف أف يَ أنّ »:عمى 1966كالمدنية لسنة العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ السياسية / ب مف 25المادة  تنص -6
نتخب في انتخابات نزيية تجرم دكريا باالقتراع العاـ كعمى قدـ المساكاة بيف الناخبيف كبالتصكيت السرم لتضميف المساكاة بيف كيُ 

 «.ة الناخبيفالناخبيف كالتعبير الحر عف إراد
لمنساء حؽ التصكيت في جميع » عمى أن و: 1952الحقكؽ السياسية لممرأة لسنة االتفاقية المتعمقة بمف  01ةمادتنص ال -7

 .«االنتخابات بشركط تساكم بينيف كبيف الرجاؿ دكف تمييز
حؽ المرأة في التصكيت في  :»أف  ، عمى 1979القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لسنة  مف اتفاقية أ /7المادةتنص  -8

 .«ية االنتخاب لجميع الييئات التي ينتخب أعضاؤىا باالقتراع العاـىمستفتاءات العامة كأجميع االنتخابات كاال
لكؿ المكاطنيف الحؽ في المشاركة :» وأن   عمى 1981لسنة الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب مف  13المادة تنص  -9

 «.بحرية كذلؾ طبقا ألحكاـ القانكف.... اختيارىـثمييـ يتـ بحرية في إدارة الشؤكف العامة لبمدىـ سكاء مباشرة أك عف طريؽ مم
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 حؽ المرأة المغاربية في تقمد الكظائؼ في الدكلة -1-3

ر الحياة العامة عف طريؽ حؽ كؿ مكاطف بالمساىمة في تسيي، يقصد بحؽ تقمد الكظائؼ العامة
فيذا الحؽ ، تكليو إلحدل الكظائؼ العامة في الدكلة سكاء كاف تكليو لتمؾ الكظائؼ بشكؿ دائـ أك مؤقت

 .(1)يثبت لو طالما انطبقت عميو شركط الكظائؼ كفقا لمقكانيف الخاصة بيا
ف أم تمييز بينيا صراحة عمى حؽ المرأة في تقم د الكظائؼ العامة دك  المغاربيةأكدت الدساتير 

بداية بالدستكر األكؿ الذم نص في الفصؿ  ، عمى ذلؾ المغربحيث نصت مجمؿ دساتير  ، كبيف الرجؿ
يمكف لجميع المكاطنيف أف يتقمدكا الكظائؼ كالمناصب العمكمية كىـ سكاء فيما يرجع »( عمى أن و: 00)

حيث ، قتضيات جديدة في ىذا الميدافكصكال لمدستكر الجديد الذم جاء بم، (2)«لمشركط المطمكب نيميا
تعمؿ الدكلة كالمؤسسات العمكمية كالجماعات الترابية عمى تعبئة كؿ الكسائؿ » (60نص في الفصؿ )

الكظائؼ  جلك ك مف الحؽ في ، عمى قدـ المساكاة ،لتيسير أسباب استفادة المكاطنات كالمكاطنيف المتاحة
 .(3)«العمكمية حسب االستحقاؽ

المذيف عبرا عنو  0663ك 0656في ظؿ دساتير سنتي الجزائر لحؽ تطكرا كبيرا في كما عرؼ ىذا ا
يتساكل » :أف مف الدستكر الحالي تنص عمى 20كجاءت المادة ، (4)بصراحة كبصياغة أكثر بساطة

 .(5)«جميع المكطنيف في تقمد المياـ كالكظائؼ في الدكلة دكف شركط أخرل غير التي يحددىا القانكف

كجاء في الدستكر الجديد ضمنيا ، 0626ىذا الحؽ منذ صدكر الدستكر لسنة عمى  ستكن كأكدت
العمؿ حؽ لكؿ مكاطف كمكاطنة كتتخذ الدكلة التدابير » ( الذم نص عمى:12( كالفصؿ )13في الفصؿ )

أكدت معظـ النصكص ، كعمبل بمبدأ تدرج القكانيف، (6)«الضركرية لضمانو عمى أساس الكفاءة كالجدارة
نكنية المغاربية المتعمقة بالكظيفة العامة عمى مبدأ مساكاة المكاطنيف في االلتحاؽ بالكظائؼ العمكمية القا

 دكف أم تمييز عمى أساس الجنس.
يتبيف مما سبؽ أف  التشريعات المحمية الخاصة بحؽ المرأة المغاربية في تقمد الكظائؼ العامة تتفؽ 

                                                      
 .318، صسابؽ مرجععبد الجكاد بيداء،  -1
 .سابؽ مرجعرشيد اإلدريسي،  -2
 مرجع سابؽ.، 2011يكليك لسنة  30المؤرخ في ة المغربي مممكةالمف دستكر  31الفصؿ  -3
 .سابؽ مرجعرشيد اإلدريسي،  -4
 .مرجع سابؽ، 1996نكفمبر لسنة  28مؤرخ في الميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مف دستكر الج 51المادة  -5
 .، مرجع سابؽ2014لسنة  جانفي 27مؤرخ في الة التكنسي  الجميكرية دستكر مف 40 الفصؿ -6
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 (1)مف بينيا اتفاقية الحقكؽ السياسية لممرأة ،اقيات الدكليةإلى حد بعيد نظريا مع ما نصت عميو االتف
عبلف القضاء عمى التمييز ضد المرأة   (3)رأةػػػػػػكاتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد الم ،(2)كا 

 .(4)0662سنة  بيجيفككذا منياج عمؿ 
 نضماـ إلييا.حؽ المرأة المغاربية في تككيف الجمعيات كاألحزاب السياسية كاال - 1-4

نشاء الجمعيات ذات األغراض كذلؾ  السياسيةالمختمفة كاألحزاب  لكؿ فرد الحؽ في تككيف كا 
كلكؿ شخص الحرية في االنضماـ إلى ىذه ، لبلجتماع مع اآلخريف لمبحث عف المبادئ التي قامت عمييا

 ة.ىذا ما نصت عميو التشريعات المغاربي (5)متى شاء دكف ضغط كاألحزاب الجمعيات
 كاألحزاب السياسية عمى حؽ جميع المكاطنيف في تأسيس الجمعياتالمغربية أكدت جميع الدساتير 

يضمف الدستكر لجميع المكطنيف حرية تأسيس الجمعيات »( )مف الدساتير السابقة(:26) حيث جاء في الفصؿ
حد لممارسة ىذه الحريات إال  كال يمكف أف يكضع ، كحرية االنخراط في أية منظمة نقابية كسياسية حسب اختيارىـ

 .(6)«بمقتضى القانكف
حرية تأسيس الجمعيات »( مف الدستكر الحالي الذم ينص 06ىذا ما أكد عميو أيضا الفصؿ )

 .(7)«كاالنتماء النقابي كالسياسي مضمكنة كيحدد القانكف شركط ممارسة ىذه الحريات

اىا يختمؼ مف دستكر آلخر ففي الدساتير غير أف معن ،الجزائركما كرد ىذا الحؽ في كافة دساتير 
أما دساتير ، ذات الصبغة االشتراكية انحصرت حرية تككيف الجمعيات في الجمعيات غير السياسية فقط

ي كىك ما ػنصت عمى حؽ المكاطنيف في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسف 0663ك 0656سنتي 
حرية إنشاء الجمعيات مضمكنة » أف   عمى مف الدستكر الحالي التي تنص 10أكدت عميو المادة 

 .(8)«لممكاطف

                                                      
تقمد المناصب العامة،  لمنساء أىمية» و:أن   عمى1952لسنة الحقكؽ السياسية لممرأة المتعمقة ب تفاقيةمف اال 3المادة تنص  -1

 .«كممارسة جميع الكظائؼ العامة المنشأة بمقتضى التشريع الكطني بشركط تساكم بينيف كبيف الرجاؿ دكف أم تمييز
حؽ المرأة في تقمد المناصب العامة كمباشرة »أف:عمى  1967لسنة إعبلف القضاء عمى التمييز ضد المرأة مف  4المادة تنص  -2

 .«ة كتكفؿ ىذه الحقكؽ عف طريؽ التشريعجميع الكظائؼ العام
تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع »:  أف   عمى 1979لسنة  القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  مف اتفاقيو /ب7المادة تنص  -3

ىذه السياسة التدابير المناسبة لتكفؿ لممرأة عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ الحؽ في المشاركة في صياغة سياسة الحككمة كتنفيذ 
 .«كفي شغؿ الكظائؼ العامة كتأدية جميع المياـ العامة عمى جميع المستكيات الحككمية

 .1995منياج عمؿ بيجيف لسنة ك إعالف   اجعر  -4
 .سابؽ مرجع ،رشيد اإلدريسي -5
 .ذاتو مرجعال - 6
 .ذاتو مرجعال -7
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026 
 

كأقرا بصكرة صريحة أف  حرية تككيف  0201ك 0626لسنة  تكنس دستكرا كعمى ىذا النيج سار
ف كاف ىذا الحؽ مف الحقكؽ األساسية التي ضمنتيا الدساتير  ، مضمكنة كاألحزاب السياسية الجمعيات كا 
 .ظمتو نصكص خاصةكيفية ممارستو ن ة فإف  ػػػالمغاربي

مغاربية في حرية أن يا نصت عمى حؽ المرأة ال، يمكف االستخبلص مف التشريعات الكطنية األنفة
كاالنضماـ إلييا لتتفؽ بذلؾ مع ما أقرتو الشرعية الدكلية كخاصة تككيف الجمعيات كاألحزاب السياسية 

ككذا الميثاؽ  (2)المدنية كالسياسية كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ (1)اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف
 .(4)كاتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  (3)اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب

 الخطابات الرسمية لمنخب السياسية المغاربية -5
 يستند اإلطار القانكني الكطني لتمكيف المرأة في الدكؿ الثبلث محؿ الدراسة إلى مرجعية كطنية 

مستميمة مف القيـ كالمبادئ المكرسة في الدستكر كالتكجيات السياسية خبلؿ العقكد األخيرة لرؤساء 
 كلممؾ المممكة المغربية. ،الجميكرية في الجزائر كتكنس

" في عمي فف بالعابدي زيفلطالما أكد الخطاب السياسي لمرئيس السابؽ "، ما قبؿ الثكرة تكنسففي 
تكنس عمى تمتع المرأة بمجمؿ حقكقيا السياسية عمى قدـ المساكاة مع أكثر مف مناسبة عمى حرص 

كالعمؿ عمى تفعيؿ ممارستيا الحقيقية مف خبلؿ تعزيز حضكرىا في مختمؼ مكاقع صنع القرار في  ،الرجؿ
 ما يمي: 0224كجاء في خطاب لو بمناسبة الذكرل العشريف لمتحكؿ في نكفمبر ، الحياة السياسية

كركف مف  ،أكدنا أّف المرأة التكنسية عنكاف حداثة كضماف ألصالة شعبنا لقد سبؽ أف... »
كاليـك أصبحت  ، حيث ال يكتمؿ مفيكـ المكاطنة بدكف مكاطنة المرأة ،أركاف الجميكرية

الشراكة بيف المرأة كالرجؿ كاقعا مممكسا راسخا بالنص كالممارسة في األسرة كالمجتمع كالكسط 
التي  ، كىك ما تؤكده كؿ المؤشرات الكمية كالنكعية ، ياة السياسيةاالقتصادم كالثقافي كالح

ذ تعتبر المرأة التكنسية اليـك نمكذجا  ،تجعؿ بالدنا في صدارة دكؿ العالـ في ىذا المجاؿ.... كا 
                                                      

لكؿ شخص الحؽ في حرية االشتراؾ في االجتماعات كالجمعيات »: وأن   عمى1948نساف لسنة اإلاإلعبلف العالمي لحقكؽ مف  30المادة تنص  -1
 «.السممية...

مع اآلخريف، في تككيف الجمعيات  حؽ لكؿ فرد»و: عمى أن  1966المدنية كالسياسية لسنة  العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ مف 22المادة تنص  -2
 «.ـ إلييا مف أجؿ حماية مصالحةحؽ إنشاء النقابات كاالنضمابما في ذلؾ 

شريطة أف  ليحؽ لكؿ إنساف أف يككف بحرية جمعيات مع أخر »و:عمى أن   1981لسنة  الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنسافمف  10المادة تنص  -3
 .«يمتـز باألحكاـ التي حددىا الدستكر

تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير »:  عمى أف  1979لسنة   ةاتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأمف ج /7المادة تنص  -4
كفؿ لممرأة عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ الحؽ في المشاركة في جميع المنظمات كالجمعيات غير الحككمية التي تعني بالحياة العامة ة لتالمناسب

 .«السياسية
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  يحتذل في محيطيا اإلقميمي كالدكلي بفضؿ ما تمارسو مف حقكؽ كما تنعـ بو مف مكاسب
األحزاب السياسية إلى  فإننا ندعك ، لحياة العامة خاصةي اصكف عمى صكنيا فينحف حر 

العمؿ عمى الترفيع مف نسبة حضكر المرأة في القائمات التي ستقدميا لالنتخابات التشريعية 
كنعمف  ، ما يكرس خيارنا الكطني في تعزيز حضكر المرأة في المؤسسات الدستكرية ، كالبمدية

بأف تككف نسبة  ،تجمع الكطني الدستكرم الديمقراطيقرارنا اعتمادا عمى مكقعنا عمى رأس ال
كنعتقد أّف ىذا  ،% عمى األقؿ33حضكر المرأة في قائمات االنتخابات التشريعية كالبمدية 

كتحمؿ المرأة التكنسية مسؤكلية كبرل  ، لممرأة يتناسب مع تطكر مجتمعنا اإليجابيالتمييز 
 .(1)«في الحفاظ عمى مكاسبيا كتنميتيا

النخب السياسية الجديدة في تكنس ما بعد الثكرة بدكرىا عمى الحفاظ عمى مكتسبات المرأة كتعيدت 
التكنسية كالعمؿ عمى تطكيرىا كصكال إلى تحقيؽ مبدأ المناصفة في الحياة السياسية بيف الجنسيف 

 خبلؿ ندكة "المرزكقي منصؼكجاء عمى لساف الرئيس التكنسي )المؤقت( "، المنصكص عميو دستكريا
بالعاصمة التكنسية حكؿ "مشاركة المرأة في الحياة السياسية  0200أكتكبر  06أشغاليا في  انطمقتدكلية 

إّف تمكيف المرأة اقتصاديا كاجتماعيا كسياسيا مف شأنو القضاء عمى ما كصفو »كصنع القرار" ما يمي: 
كالمرأة كا ف كانت ضركرية  بالحرب المفتعمة بيف الجنسيف معربا عف اعتقاده بأف المناصفة بيف الرجؿ

 .(2)«فإّنيا غير كافية لكي يتقدـ المجتمع

مع حككمة التناكب كدعمو الممؾ  الثاني الحسف الراحؿ الممؾكما كاف لبلنفتاح السياسي الذم بدأه 
دكر كبير في إضفاء الشرعية عمى مطالب المساكاة  ، ع كتيرة اإلصبلحات" الذم سر  السادس محمد"

كفي ىذا الصدد تمثؿ الخطابات  ، البرنامج السياسي سألة حقكؽ المرأة كالمساكاة صمبكساىـ في كضع م
حيث تدير خطة التكجيات المتعمقة بالسياسات الكطنية المكجية ، الممكية مرجعيات ميمة في المغرب

 .(3)لتمكيف المرأة المغربية

                                                      
عمى المكقع:  لمتحكؿ"،خطاب الرئيس زيف العابديف بف عمي بمناسبة الذكرل العشريف " -1

http://nasrichelbi.canalblog.com/archives/2007/11/15/6902419.html  02/22/0201 ،06:22. 
عمى  السياسية"،الرئيس التكنسي يؤكد مساندتو لدعـ دكر المرأة التكنسية في الحياة " -2

 .http://www.menara.ma/ar/2012/10/29/334414.html  02/22/0201 ،01:02المكقع:
تقرير حكؿ تحميؿ الكضع ، /02252011برنامج تعزيز المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في المنطقة األكركمتكسطية  -3

 .10، ص0200-0225المغرب: ،الجتماعيكالمساكاة عمى أساس النكع ا ، الحقكؽ اإلنسانية لممرأةالمغرب– الكطني

http://nasrichelbi.canalblog.com/archives/2007/11/15/6902419.html
http://nasrichelbi.canalblog.com/archives/2007/11/15/6902419.html
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نذكر مف بينيا ، ممكيةتحظى قضية حقكؽ النساء بمكانة متميزة في عدد كبير مف الخطابات ال
مف نص الرسالة الممكية المكجية إلى الممتقى األكؿ لمغربيات العالـ بعنكاف "مغربيات ىنا كىناؾ"  امقتطف

 : 0225ديسمبر  06في مراكش 
المنسجمة مع ىكيتنا  ، متجدد لتشبثنا بالمرجعية الككنية لحقكؽ اإلنساف تأكيد ، كفي ذلؾ»

  ما فتئنا نعمؿ عمى التمكيف المؤسساتي كالديمقراطي لممرأة المغربيةالدينية كالحضارية كما أننا 
كمختمؼ الكظائؼ العامة بدكف تمييز ككذا التمتع  ،عبر تشجيع مشاركتيا في الحياة الكطنية

كالجماعات المحمية ككافة مراكز  ،بنسبة متنامية مف التمثيمية المنصفة داخؿ الحككمة كالبرلماف
كغيرة كطنية كحس اجتماعي  ،ك معيكد في المرأة المغربية مف كفاءة كجديةالقػرار كنظرا لما ى

فإننا عازمكف عمى تعزيز مساىمتيا الفاعمة في البناء الديمقراطي كالتنمكم أسكة بأخييا 
 .(1)«الرجؿ

خاصة في رسائمو ، " في أكثر مف مناسبةبكتفميقة عبدالعزيزأكد الرئيس الجزائرم الحالي السيد " 
عف عدـ تردده في استخداـ كؿ ما تخكلو لو صبلحياتو ، لمنساء الجزائريات بمناسبة عيد المرأة المكجية

مف نص  انذكر مف بينيا مقتطف، (2)الدستكرية منذ مجيئو لمسمطة لترقية الحقكؽ السياسية لممرأة الجزائرية
 : 0200رسالتو عشية االحتفاؿ باليـك العالمي لممرأة المصادؼ لمثامف مارس 

... يتبيف مف خالؿ مؤشرات تنمية البالد أف نتائج السياسات العمكمية التي انتيجتيا الدكلة »
اعية كاالقتصادية سمحت بتحسيف الكضعية االجتم ،في المياديف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 إّف جميع االستراتيجيات كالخطط عامة كتمؾ المتعمقة بالمرأة بصفة خاصةلممكاطنيف بصفة 
كالبرامج التي اعتمدتيا بالدنا لمنيكض باألسرة كالمرأة تيدؼ إلى ضماف التمكيف لممرأة كبناء 

كما تيدؼ أيضا إلى إيفاء ، المكاطنيفك ثقافة التكافؤ تكريسا لمبدأ المساكاة بيف المكاطنات 

                                                      
تقرير حكؿ تحميؿ الكضع ، /02252011برنامج تعزيز المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في المنطقة األكركمتكسطية  -1

 .10ص ،، مرجع سابؽالمغرب– الكطني
ك تحقيؽ المساكاة أ فكر، تكسيع حظكظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبةيعمار عباس، نصر الديف بف ط -2

: جامعة حسيبة بف بكعمي بالشمؼ ،لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية المجمة األكاديمية عف طريؽ التمييز اإليجابي،
 .55ص ،2013جكاف، 10العدد
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ا كتعزيز الجزائر بالتزاماتيا المتعمقة باالتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية الخاصة بالمرأة كحمايتي
 .(1)...«مشاركتيا في مختمؼ المجاالت 

 كمف خبلؿ الدراسة الميدانية التي قمنا بيا تكصمنا إلى النتائج التالية:
يمثؿ رأم المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة حكؿ إمكانية االكتفاء بإقرار الحقكؽ : 2 رقـ الجدكؿ

 ف أجؿ ضماف تحقيؽ تمكينيا سياسيايعات الكطنية مالسياسية لممرأة في التشر 

 

في  %01في تكنس كنسبة  مف المبحكثات %05( أف  نسبة 21يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
الحقكؽ السياسية في التشريعات  إقراربأن و يكفي فقط  أجابت، في الجزائر%02نسبة  إلى إضافة المغرب

 %53سبة في تكنس كنمف المبحكثات  %50في حيف نجد نسبة ، الكطنية لضماف تحقيؽ تمكينيا سياسيا
إقرار الحقكؽ السياسية لممرأة في  بأن و ال يكفي أجابت ،رفي الجزائ %52إلى نسبة  إضافةفي المغرب 

بؿ يجب تجسيدىا الحقيقي عمى أرض الكاقع بالعمؿ  ، التشريعات الكطنية لضماف تحقيؽ تمكينيا سياسيا
فيجب تغيير   ي دكف نظرة دكنية لياعمى تقبؿ المجتمع بكؿ أطيافو كفئاتو كجكد المرأة في المجاؿ السياس

العقمية الذككرية الطاغية عمى المجتمع السياسي عمى المدل الطكيؿ لخمؽ أرضية مف الكعي لتطبيؽ 
 تكريس ثقافة المساكاة بيف الجنسيف قكال كفعبل. القكانيف في تجاه

                                                      
 عمى مكقع التمفزيكف الجزائرم: رسالة رئيس الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة"، " -1

http://www.entv.dz/tvar/news/index.php?id=0,  06 /22/0206 ،02:22. 

 البمد
االكتفاء بإقرار الحقكؽ السياسية 
 لممرأة في التشريعات الكطنية

 تكرار كالنسبةال
 المجمكع ال نعـ

 50 41 9 التكرار تكنس
% 18 82 100 

 50 43 7 التكرار المغرب
% 14 86 100 

 100 80 20 التكرار الجزائر
% 20 80 100 

http://www.entv.dz/tvar/news/index.php?id=0
http://www.entv.dz/tvar/news/index.php?id=0
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 الخطابات الرسمية( ك اإلطار القانكني )الدستكر كالتشريعات العادية كالفرعية أف  ، مما سبؽ نستنتج
يكفي إقرار  و الأن   إال   ، اعترفت بحؽ تمتع المرأة المغاربية بمجمؿ حقكقيا السياسية، لمنخب السياسية

تجسيدىا الحقيقي بؿ يجب ، الحقكؽ السياسية لممرأة في التشريعات الكطنية لضماف تحقيؽ تمكنييا سياسيا
ا نظريا مع ما جاء في مختمؼ المكاثيؽ كاالتفاقيات رغـ اتفاؽ التشريعات إلى حدم ، عمى أرض الكاقع

التي ك  ، كخاصة تمؾ التي انضمت كصادقت عمييا ىذه الدكؿ ، الدكلية كاإلقميمية الخاصة بحقكؽ اإلنساف
 المكالي. سنبينيا في المحكر

 اإلطار المرجعي الدكلي: المطمب الثاني
مى مجمكعة مف االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية يستند التمكيف السياسي لممرأة المغاربية في األساس ع

التي شكمت في مجمميا التزامات دكلية  ، كالمناىج كبرامج عمؿ المؤتمرات الدكلية الخاصة بحقكؽ المرأة
قميمية لمدكؿ المغاربية  .التي صادقت أك انضمت إلييا  تكنس كالمغرب(، )الجزائركا 

 ف ىما:يمحكريف أساسي في ىذا المطمب التطرؽ إلى سيتـ
جزائر العمييا التي صادقت  االتفاقيات كبرامج العمؿ الدكلية الخاصة بالحقكؽ السياسية لممرأة -

 تكنس كالمغرب.ك 

 تكنس كالمغرب.ك  المكاثيؽ اإلقميمية الخاصة بحقكؽ اإلنساف التي انضمت إلييا الجزائر -

 عمييا لتي صادقتااالتفاقيات كبرامج العمؿ الدكلية الخاصة بالحقكؽ السياسية لممرأة -
 تكنس كالمغرب.ك الجزائر 

ييا تكجد مجمكعة كبيرة مف االتفاقيات كالمناىج كبرامج عمؿ المؤتمرات التي صادقت كانضمت إل
 ما يمي:في نذكر أىميا ، مجمؿ ىذه الدكؿ

 1966لسنة العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية
كدخؿ ، 05/26/0636 فيَ ككاف ذلؾ ،(1)ى ىذا العيدتعتبر الدكلة التكنسية أكؿ دكلة صادقت عم

دخؿ  حيز ك   26/22/0646في  عميو المممكة المغربية كما صادقت  ، (2)0643 /06/26حيز التنفيذ 

                                                      
 .69ص ،سابؽ مرجعخميسي بكقطكؼ،  -1
 :عمى المكقع  ،االتفاقيات:الصككؾ الدكلية لحقكؽ اإلنساف: تكنس" تصديؽ الدكلة عمىفيرس حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربية،" -2

http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=20، 26/07/2013 ،15:00 

http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=20
http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=20
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الرائد الرسمي كالمنشكر في ، 0656ديسمبر  03أما الجزائر صادقت عميو في ك  ،(1)26/25/0646التنفيذ 
  يا تكنس كالمغربيرتيتصريحات مفسرة لبعض مكاده خبلفا لنظمع   04/22/0656المؤرخ في  62عدد 

  المتعم قة بحقكؽ ككاجبات األزكاج أثناء الزكاج كعند انحبللو 06ك 00 ،0 كىذه المكاد تتمثؿ في المادة
ؿ لمجنة حقكؽ اإلنساف  كما صادقت في نفس التاريخ عمى البركتكككؿ االختيارم األكؿ لمعيد الذم يخك 

ضحية لخرؽ أحد الحقكؽ المنصكص عمييا  يـ كانكا الصادرة مف أفراد يعتبركف أن   اتيكاالشتمقي كدراسة 
كتنفيذا اللتزاماتيا قدمت ، (2)ىـ جميع اإلجراءات الداخمية في ببلدىـدكذلؾ بعد استنفا، في العيد الدكلي

ىا األكؿ المتعمؽ ككذا تقرير ، 0225الجزائر التقرير الكطني الثالث المتعمؽ بإعماؿ ىذا العيد سنة 
 .(3)0225باالستعراض الدكرم الشامؿ لحقكؽ اإلنساف أماـ مجمس حقكؽ اإلنساف سنة 

 )1952 ( اتفاقية الحقكؽ السياسية لممرأة
التي تـ إدراجيا بالرائد ك  0634سنة ل 10-34بمكجب القانكف  صادقت الدكلة التكنسية عمييا

  (5)0643سنة  نكفمبر 00 عمييا المممكة المغربية في كما صادقت ، (4)0635أكتكبر 04الرسمي المؤرخ 
 .(6)0221أفريؿ  06كأخيرا الدكلة الجزائرية بمكجب المرسـك الرئاسي الصادر في 

 )1979(اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
مع  (7)0652ة ػجكيمي 00المؤرخ في  35-52عمييا بمكجب القانكف رقـ  التكنسيةصادقت الدكلة 
كقامت بنشرىا في ، المتعمقة بشكؿ أساسي بكضع المرأة في األسرة 03ك 02، 6تحفظات عمى المكاد: 

لى جانب ذلؾ صادقت سنة ، 0660الرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية سنة  عمى البركتكككؿ  0225كا 
بتعميمات مف رئيس لبللتزامات الدكلية لجنة خاصة  اتنفيذ تكنسشكمت  ،باالتفاقيةالممحؽ  االختيارم

                                                      
، عمى المكقع ب"تصديؽ الدكلة عمى االتفاقيات:الصككؾ الدكلية لحقكؽ اإلنساف: المغر فيرس حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربية، "-1
:http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=12  ،27/07/2013 ،14:22. 
بية المتكسطية لحقكؽ ك الشبكة األكر  :نياجفككب، القضائي النظاـ كحياد استقالؿ: الجزائرمجيد بف الشيخ، أميف سيدىـ، -2

 .9-8ص، ص 2011اإلنساف،
، 2009، 15بيجيف+ الكطني التقريرالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الكزارة المنتدبة المكمفة باألسرة كقضايا المرأة،  -3

 .19ص
 .128، صسابؽ مرجعسناء بف عاشكر،  -4
 الكضع تحميؿ حكؿ قريرت، /20082011رجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية  برنامج تعزيز المساكاة بيف ال -5

 .41ص، مرجع سابؽ ،المغرب -الكطني
 .70، صسابؽ مرجعخميسي بكقطكؼ،  -6
 .69ص المرجع ذاتو، -7

http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=12
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عمى اإلصبلحات التي يجب إدخاليا في المشركع انكبت ، "زيف العابديف بف عمي" الجميكرية السابؽ
خاصة اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز  ،التكنسي ليتطابؽ مع االتفاقيات التي التزمت بيا تكنس

في خطابو  راءات تشريعية كمؤسساتيةضد المرأة كأعمف رئيس الجميكرية تكصيات ىذه المجنة بشكؿ إج
كتبعا لذلؾ أدخمت التعديبلت المبلئمة عمى النصكص التشريعية بيف سنة  ،0660أغسطس  00في 

ـ  ، 0666ك 0660 لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية  تكصيات كمبلحظات اتخاذ إجراءات أخرل عمى إثر كما ت
تكنس لمتقارير المدمجة الثالثة كالرابعة لمفترة  خبلؿ تقديـ، القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

 .(1)0224ك 0666كالخامسة كالسادسة لمفترة  0220ك 0662
ككاف ليا مكقؼ ، 0666 سنة جكاف 00في  عمى ىذه االتفاقية المممكة المغربيةكما صادقت 

 تنسجـ معكالسبب ىك أن يا اعتبرت ىذه األحكاـ المتحفظ عمييا ال ، مختمؼ كرافض لبعض أحكاميا
لذلؾ أرفقت انضماميا بمجمكعة مف ، اإلسبلمية كمع التشريعات الكطنية الخاصة بكضعية المرأةالشريعة 

 02حيث شممت التصريحات المادة الثانية مف االتفاقية كالفقرة الرابعة مف المادة ، التصريحات كالتحفظات
ظـ قكاعد تكارث العرش عمى الذككر اشترطت مف خبلؿ ذلؾ الحفاظ عمى المقتضيات الدستكرية التي تن

كجاءت ىذه التحفظات تمس جكىر االتفاقية كتفرغيا مف ، 06ك 03، /62أما التحفظات شممت المكاد
بالتالي تفرغ عممية االنضماـ إلى ىذه االتفاقية مف كؿ ك  ، عمى مبدأ المساكاة بيف الجنسيفمحتكاىا القائـ 

 .(2)رجؿالرأة كتحسيف أكضاعيا كمساكاتيا بما مف شأنو أف يسيـ في الرقي بكضعية الم
قدمت المممكة المغربية تقريرىا األكؿ عف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في 

 (4)تنفيذا اللتزاماتيا الدكلية كما صادقت عمى البركتكككؿ االختيارم المتعمؽ باالتفاقية ،(3)0222جانفي 

                                                      
ع تحميؿ الكض ، تقرير حكؿ/20082011برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية  -1

 .40-39ص ،سابؽ مرجع، تكنس -الكطني
تحديات أماـ التكريس الفعمي  -في المشاركة السياسية لممرأة العربية كاقع المشاركة السياسية لممرأة المغربية"،داميا بنخكيا، " -2

 .435ص، 2004تكنس: المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف، "، في إحدل عشر بمدا عربياميدانية دراسة  -لممكاطنة
 .285، صسابؽ مرجععصاـ بف الشيخ،  -3
 المغرب -الكطني الكضعؿ تحميتقرير حكؿ  ،2008/2011المرأة في المنطقة األكركمتكسطية ك  برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ-4

 .41، صسابؽ مرجع
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 0663جانفي  00مؤرخ في  63/20ىذه االتفاقية بمكجب مرسـك رئاسي رقـ عمى الجزائرية صادقت الدكلة 
 .(1)06/0 ،03 ،02/1 ،6/0 مع تحفظات تتعمؽ أساسا بالمكاد

 0222قامت بالتكفؿ في اآلجاؿ المبلئمة بالمبلحظات كالتكصيات ذات الصمة السيما منذ سنة ك 
كشكؿ ذلؾ تراجعا كبيرا عف التحفظات  ، (2)ةالجنسية كاألسر  ، كذلؾ بتعديؿ جكىرم عمى قكانيف العقكبات

كما قامت  ، التي بادرت بيا الجزائر إزاء بعض مكاد اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
كالثالث مع  (3)0222كالثاني في جانفي ، 0666بتقديـ التقرير األكؿ عف تنفيذ ىذه االتفاقية في جانفي 

 .(4)0226الرابع في جكاف 
 )1995( بيجيفمنياج عمؿ ك إعالف 

في المؤتمر الرابع  (تكنس كالمغربك الجزائر ) العربية كمف بينيا المغاربيةشاركت معظـ الدكؿ 
ىذه ، بمحاكره االثني عشر بيجيفكتبن ت في نفس السنة إعبلف منياج عمؿ ، 0662سنة  بيجيفلممرأة في 

كؿ المشاركة في المؤتمر لمعمؿ عمى تمكيف المرأة في التزاـ سياسي لكؿ الدبمنزلة األخيرة التي اعتبرت 
صبلحات قانكنية مف شأنيا ، ك كؿ المجاالت تبعا لذلؾ اتجيت الدكؿ محؿ الدراسة إلدخاؿ تعديبلت كا 

 .(5)تجسيد مبدأ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة 
تتضمف أىـ تقارير خماسية  0662ابتداء مف سنة  تكنس كالمغربك فقدمت كؿ مف الجزائر 

نذكر مف بينيا عمى سبيؿ  ، اإلنجازات كالتحديات في مجاؿ تعزيز المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة
كالتقرير الكطني  ،0226سنة  02+ بيجيفالتقرير الكطني التكنسي األخير بعنكاف ، المثاؿ ال الحصر

 . 02+ بيجيفزائرم األخير بعنكاف لتقرير الكطني الجكا ، 0226سنة  02+ بيجيفالمغربي األخير بعنكاف 

                                                      
 أماـ تحديات -العربية لممرأةسياسية ال مشاركةال في، "السياسية الحياة في الجزائرية لممرأة السياسية المشاركة"، سعاد بف جاب اهلل -1

 .147ص، 2004تكنس: المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف،  ،عربيا بمدا عشر إحدل فيميدانية  دراسة -لممكاطنة الفعمي التكريس
–تقرير حكؿ تحميؿ الكضع الكطني، /20082011برنامج تعزيز المساكاة بيف المرأة كالرجؿ  في المنطقة األكركمتكسطية  -2
 .31، ص2008/20011الجزائر:  اإلنسانية  لممرأة  كالمساكاة عمى أساس النكع االجتماعي، الحقكؽ، جزائرال
 .285، صسابؽ مرجععصاـ بف الشيخ،  -3
 .19، صسابؽ مرجع ،الديمقراطية الشعبية، الكزارة المنتدبة المكمفة باألسرة كقضايا المرأةالجزائرية الجميكرية  -4

5-Nations Unies , commission économique pour l’Afrique,2ans après Beijing :quels efforts ont été consentis 

pour les femmes africaines ? Rapport d’évaluation sur les droits fondamentaux des femmes, septembre 2001, 
p6     
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 (2333/2315)إعالف األىداؼ اإلنمائية لأللفية 
كتبعا ، 0222إعبلف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية لعاـ  (3)كالمغرب (2)تكنسك (1)تبنت كؿ مف الجزائر

الفترة  لتزمت كؿ كاحدة منيا بتحقيؽ األىداؼ الدكلية لمتنمية التي يبمغ عددىا ثمانية أىداؼ خبلؿالذلؾ 
كقدمت في ، مف بينيا اليدؼ الثالث المتعمؽ بتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة 0202ك 0222

 ىذا الصدد مجمكعة مف التقارير الدكرية.

عمى "إعبلف  (6)كالمغرب (5)تكنس ك  (4)افقت كؿ مف الجزائرفقد ك ، لممكاثيؽ اإلقميميةأما بالنسبة 
كما كافقت كؿ كاحدة منيا عمى الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف )المعدؿ ، "0662القاىرة لحقكؽ اإلنساف 

كانضمت كميا إلى الميثاؽ اإلفريقي  ،لكف دكف المصادقة عميو شأف معظـ الدكؿ العربية (0221 سنة
 .(0650لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )

اة بيف الجنسيف صادقت كتأكيدا عمى التزاميا بمبادئ كقيـ االتحاد اإلفريقي الذم التـز بالمساك 
الجزائر عمى البركتكككؿ االختيارم الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب المتعمؽ بحقكؽ 

إلى اإلعبلف الرسمي بشأف المساكاة بيف الجنسيف في إفريقيا  انضمتكما ، 0226 المرأة في إفريقيا
عبلنات قمة مابكتك كسياسة االتحاد اإلفريقي الخاصة  بمسائؿ الجنسيف المعتمدة خبلؿ مؤتمر القمة في كا 

قبؿ ككذا برامج كمبادئ الشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية إفريقيا كاآللية اإلفريقية لمتقييـ مف ، 0226جانفي 
 .(7)النظراء

                                                      
1-Le Gouvernement Algérien, Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement, 2005, 

p5. 
2-Le Gouvernement Tunisien, Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement, 2004, 

p2. 

3-Royaume du Maroc, Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement, 2005, p4. 

 عمى المكقع: "مالمح حقكؽ اإلنساف: الجزائر"،  فيرس حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربية،-4

http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=1   ،26/21/0201 ،04:62. 
 ،  عمى المكقع: "مالمح حقكؽ اإلنساف: تكنس" رس حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربية،في-5

http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=20 ،26/21/0201 ،04:62. 
  عمى المكقع: "مالمح حقكؽ اإلنساف: المغرب"،  ،"ي الدكؿ العربيةفيرس حقكؽ اإلنساف ف"-6

http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=12  ،26/21/0201 ،04:62. 
 .19، صسابؽ مرجع، الشعبية، الكزارة المنتدبة المكمفة باألسرة كقضايا المرأةالجميكرية الجزائرية الديمقراطية  -7

http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=1
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=1
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=20
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=20
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=12
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=12
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قميمية متعمقة بتمكيف المرأة  مف ، الجزائر يتبيف أف   ، مما سبؽ تكنس كالمغرب ليا التزامات دكلية كا 
كنظرا لما تكتسيو المعاىدات الدكلية مف أسبقية  ،حقكقيا السياسية دكف أم تمييز بينيا كبيف الرجؿمجمؿ 

عمى القكانيف الكطنية )المحمية( كفقا لمدساتير الجزائرية كالتكنسية التي نصت عمى ذلؾ بصريح العبارة 
صبلحات  ثبلثةبادرت ىذه الدكؿ ال ،(1)خبلفا لمدساتير المغربية التي لـ تتطرؽ إلى ذلؾ بإدخاؿ تعديبلت كا 
لكي تتبلءـ مع أىـ الصككؾ الدكلية كاإلقميمية المكرسة ، عمى المنظكمة المؤسساتية كالتشريعية الكطنية

كمف ضمف أىـ ىذه اإلصبلحات نجد نظاـ التمييز اإليجابي  ،كحقكؽ المرأة خاصة ،لحقكؽ اإلنساف عامة
 .)الحصص( الككتا النسائيأك نظاـ 

 .الككتا النسائينظاـ  الثالث:المطمب 
رغـ االعتراؼ القانكني  بالمساكاة في ممارسة الحقكؽ السياسية بيف المرأة كالرجؿ الذم تضمنتو 

في الممارسة السياسية  كاقع إال  أف  ،ت الكطنية المغاربيةمختمؼ المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية كالتشريعا
مغرب( يؤكد عمى ضعؼ التمثيؿ السياسي لممرأة في مختمؼ تكنس كال، معظـ الدكؿ المغاربية )الجزائر

األمر الذم دفع بالسمطات المغاربية لتبني نظاـ  ،كفي تقمد الكظائؼ العامة في الدكلة ،المجالس المنتخبة
كآلية مرحمية لتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف ، أك نظاـ الحصػص تنفيذا اللتزاماتيا الدكلية الككتا النسائي

الذم يمكف أف تشكبو مخالفة ألحكاـ الدساتير المغاربية التي ، قاـ ذلؾ عمى التمييز اإليجابيحتى كلك 
في  سيتـ. (2)رضو مع مبدأ العدالة كتكافؤ الفرصاكلتع، تؤكد عمى مساكاة جميع المكاطنيف دكف أم تمييز

 يف ىما:محكريف أساسيىذا المطمب معالجة 
شكاليتو. الككتا النسائيمفيـك  -  كا 

 .المنطقة المغاربيةفي  الككتا النسائي نظاـ -

 أك نظاـ الحصص. مفيـك نظاـ الككتا النسائي-0

 عريؼ نظاـ الككتا النسائيت-1-1

لتعزيز ، (Positive Discrimination) تمييز إيجابي مؤقت لممرأة» :يقصد بنظاـ الككتا النسائي
ىذا النظاـ لممرأة  كيعطي، منتخبةفي المجالس ال مشاركتيا السياسية عف طريؽ تخصيص مقاعد لمنساء

                                                      
1-Hélène Vandervelde, Op.cit, p53. 

 .89ص، مرجع سابؽعمار عباس، نصر الديف بف طيفكر،  -2
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نسبة تتراكح ما بيف إلى الحؽ في أف يككف ليا نسبة تمثيؿ في جميع اليياكؿ المنتخبة تصؿ 
مف  اكىذا النظاـ يمثؿ كاحد ،تكفير المساعدة المؤسسية لمنساء... كذلؾ مف أجؿ، كحد أدنى%12ك62%

في الحياة السياسية بشكؿ متكافئ مع  يميف  اآلليات الجادة لتخطي الحكاجز كالعقبات التي تعكؽ تمث
عدادىا لمعمؿ السياسي إلى أف تستطيع إثبات ذاتيا كقدرتيا ككصكليا إلى ، الرجؿ كيستيدؼ تييئة المرأة كا 

فيك إذف عبارة عف آلية لمكاجية تيميش المرأة في جميع القكانيف كفي مكاقع صنع ، مكاقع صنع القرار
كالذم تعكد جذكره لؤلعراؼ كالتقاليد كالتربية كتكزيع األدكار تاريخيا  ،لمدنيالقرار كفي منظمات المجتمع ا

 .(1) «كسيطرة العقمية الذككرية في سف القكانيف كالتشريعات المختمفة، لكؿ مف الرجؿ كالمرأة
 ىي: ،إلى ثبلثة اعتبارات الككتا النسائينظاـ يستند 

صكؿ عمى كبذلؾ فيي تمتمؾ الحؽ في الح ،معتتمثؿ المرأة أكثر مف نصؼ المج اعتبار العدالة: -
 نصؼ المقاعد التمثيمية.

مف الضركرم أف كمف ثـ ، صالح كاىتمامات متضاربةلمنساء كالرجاؿ م اعتبار تمثيؿ المصالح: -
 يككف تمثيؿ مناسب لمنساء داخؿ الييئات النيابية حتى يتمكف مف التعبير عف مصالحيف.

إف اشتراط كجكد عدد مف المقاعد  رأة في المجالس النيابية:اعتبار القيمة الرمزية لتمثيؿ الم -
 ىك اعتراؼ بمكانتيا في المجتمع كتعزيز لكرامتيا. ،المخصصة لممرأة داخؿ المجالس المنتخبة

كىك أف  تخصيص مقاعد لمنساء في المجالس ، يضاؼ إلى كؿ ىذه االعتبارات اعتبار رابع ، كأخيرا
دكره في زيادة المشاركة أف يمعب ف كيم، السياسية جديرا باالقتداء النيابية يعطي نمكذجا لممشاركة

 .(2)السياسية
 الككتا النسائيأنكاع  -1-2

 يمكف حصرىا في ثبلثة أنظمة رئيسية ىي:  ، أشكاؿ كآليات خاصة لتطبيقو الككتا النسائيلنظاـ 
 ىي التي يتضمنيا الدستكر صراحة. الككتا الدستكرية: - أ

 .ىي التي ينص عمييا قانكف االنتخابات أك قانكف األحزاب الككتا القانكنية: - ب

                                                      
النساء الممتقى الديمقراطي الثاني كالثالث:  لمنساء )الككتا( المفيـك كالتجارب، تخصيص حصصبمقيس أبك أصبع،  -1

 .107-106ص ،2004ديسمبر  14اليمف:  رؤية دينية...إشكاليات كحمكؿ، -كالسياسة
 .108-107ص ،ذاتو المرجع -2
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كتستند الككتا القانكنية كالدستكرية إلى نصكص تشريعية تمـز الكيانات أك األحزاب السياسية 
 تترتب عمييا عقكبات.، مخالفة قانكنيةبمنزلة تعد  كفي حاؿ رفض األخيرة االلتزاـ بيا ، بتطبيقيا
لضماف ترشيح عدد  ،األحزاب السياسيةقبؿ يتـ تبنييا طكعا مف  ىي التي الككتا الطكعية: -ج

 .(1)كال يترتب عف عدـ القياـ بذلؾ أية عقكبات قانكنية، محدد أك نسبة محددة مف النساء في قكائـ الحزب
 الككتا النسائيإشكاليات -1-3

المرتكزات كلكؿ كاحد منيما مجمكعة مف ، اف ليك كمعارض الككتا النسائيف لنظاـ ك يكجد مؤيد
 نذكر أىميا فيما يمي:، كالمبررات

 الككتا النسائيأنصار -1-3-1

مف فكرة أساسية مفادىا أف األخذ بيذا النظاـ ال يتعارض مع مبدأ  الككتا النسائيينطمؽ أنصار 
المرأة في معظـ المجتمعات عانت مف ظمـ تاريخي بإقصائيا عف الحياة  ألف   ،المساكاة أماـ القانكف

فتدخؿ المشرع لتدعيميا إيجابيا بتخصيص حصص ليا في المجالس المنتخبة أمر مقصكد بو  ، السياسية
كفي ىذا تحقيؽ لمبدأ تكافؤ الفرص كمبدأ عدـ  ،مساعدة المجتمع عمى رفع الغبف التاريخي الذم لحؽ بيا

مف أىميا ، التمييز الذم نصت عميو معظـ التشريعات الكطنية لمدكؿ كمعظـ الصككؾ القانكنية الدكلية
آلية التمييز  (2)اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة التي أجازت في مادتيا الرابعة

 .(3)لصالح المرأة بشرط أف يككف ذا طابع مؤقت الككتا النسائياإليجابي أك نظاـ 

ية إليصاؿ المرأة يجب أف تمر بيا العممية السياس انتقاليةمرحمة  أن يا الككتا النسائيأنصار  يعتبر
كفي الحقيقة ىناؾ عدة مبررات لتخصيص مقاعد لمنساء في  ،إلى مكاقع صنع القرار كخاصة البرلماف

كالككتا كسيمة لتمييز إيجابي إلزالة التمييز ضد المرأة كتشجيعيا  لكي تصبح أكثر انخراطا  ، البرلماف

                                                      
النظـ االنتخابية كنظاـ الككتا: الخيارات المناسبة  -التصميـ مف أجؿ المساكاةفركف،  تاتكد، رير ستينا الرس -1

 .09ص، 2007كاالنتخابات، المؤسسة الدكلية لمديمقراطية كيد: ، الس(يكسؼ عماد: ترجمة)، كالخيارات غير المناسبة
 يعتبر اتخاذ ال»: أن و عمى 0646مف اتفاقية القضاء عمى الجميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لسنة  21المادة تنص  -2
معنى الذم تأخذ بو دكؿ األطراؼ تدابير خاصة مؤقتة تستيدؼ التعجيؿ بالمساكاة الفعمية بيف الرجؿ كالمرأة تمييزا بالال

ىذه االتفاقية، كلكنو يجب أال يستبع عمى أم نحك البقاء عمى معايير غير متكافئة أك منفصمة، كما يجب كقؼ العمؿ 
 .«بيذه التدابير متى تحققت أىداؼ التكافؤ في الفرص كالمعاممة

 : نحك نيكض المرأة في الكطف العربي2005تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ  المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية، -3
 . 171ص ،سابؽ مرجع
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لمنساء لمتدريب كتجربة المشاركة في الشؤكف  لككف الككتا فرصة غير مباشرة ةكفاعمية في العممية السياسي
 .(1)العامة كالتي لـ يكف ليحصمف عمييا بطريقة أخرل

 الككتا النسائينظاـ  ضكر معا-1-3-2

ال يحقؽ المساكاة بيف الجنسيف التي أقرتيا  الككتا النسائيأف نظاـ ، يرل أنصار ىذا االتجاه
 4لعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالمادة مف ا 02المكاثيؽ كالعيكد الدكلية أىميا المادة 

فيك ككذا مختمؼ الدساتير كالقكانيف الكطنية ، (2)مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
خبلؿ بمبدأ المساكاة كالديمقراطية كيفيـ مف نظاـ الككتا بأف المرأة ال تصؿ إلى  ،نكع مف أنكاع التمييز كا 

ىذا ما سكؼ يكلد لدييا بدكف شؾ الشعكر بالتبعية لمرجؿ أك لمكياف  ،عمى قدراتيا الذاتية اعتمادايا أىداف
كذلؾ مف خبلؿ ، الكصكؿ إلى المقاعدإضافة إلى إلغاء صكت الناخبيف كحرماف الرجؿ مف  ،الذم تمثمو

نظاـ  كيضيفكف بأف  ، م فردلمكياف كفكزىا حتى لك لـ ينتخب عمييا أ االنتخابيةدخكؿ المرأة إلى القائمة 
حيث يدفع لممطالبة بحصة لمشباب أك لبعض الميف مما  ،ريةاالككتا يمكف أف يخمؽ مستقببل تقسيمات إد
 .(3)يؤدم إلى فقداف جكىر العممية الديمقراطية

 المنطقة المغاربية في الككتا النسائينظاـ -5

مؤقتة لتحقيؽ المساكاة الفعمية في ممارسة كآلية  الككتا النسائينظاـ  تبنت معظـ الدكؿ المغاربية
 بدرجات متفاكتة كطرؽ كفترات زمنية مختمفة.، الحقكؽ السياسية بيف الجنسيف

ح لالتمييز اإليجابي لصا تإجراءاالحزب الحاكـ سابقا( )التكنسي اتبع حزب التجمع الدستكرم 
 ارتفعتحيث ، إدارة التجمعالكمي في كرىا ضما ساىـ في تزايد ح، منذ السنكات األكلى لبلستقبلؿالمرأة 

 0656سنة  %2,22، 0652سنة  % 301, ،0624سنة  %6,00نسبة تكاجدىا في المجنة المركزية مف 
 0221كقاـ خبلؿ االنتخابات البرلمانية في أكتكبر ، (4)0665سنة  %00,20ك 0661سنة  %00ك

-0221ية بالنسبة لمفترة النيابية عمى قكائمو االنتخاب%02بتخصيص حصة طكعية لمنساء قدرت بنسبة 

                                                      
 031-036ص ص مرجع سابؽ، كصاؿ نجيب العزاكم،-1

2 - Marques Pereira Bérengère, La citoyenneté politique des femmes, Paris : édition Dalloz, 2003, 

p163. 

 .031ص ،مرجع سابؽ كصاؿ نجيب العزاكم، -3
 .000، صسابؽ مرجع سناء بف عاشكر، -4
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كتـ  رفع  ، كصدر ىذا القرار عف رئيس الحزب كرئيس الجميكرية السابؽ "زيف العابديف بف عمي" ، 0226
 (1)0202كاالنتخابات البمدية لعاـ  0226انتخابات سنة في كحد أدنى  %62الحصة فيما بعد إلى نسبة 

كرغـ ، (2)0201ك0226قع صنع القرار لمفترات الخمس لمنساء في مكا %62كما تـ اإلعبلف عمى حصة 
استمرت  ،إال  أف  الحككمة التكنسية الجديدة بعد الثكرة، الشديد بالنظاـ السابؽ الككتا النسائيارتباط نظاـ 

المناكبة بيف المرشحيف تفعيؿ مبدأ المناصفة ك في حفظ ىذا االمتياز لممرأة مشترطة عمى األحزاب 
 .(3)االنتخابية ئمياكالمرشحات عمى قكا

 :التي يكضحيا الجدكؿ اآلتيالنتائج  إلى التي قمنا بيا كتكصمنا مف خبلؿ الدراسة الميدانية

 %50عمى نسبة  يمثؿ مدل رضا المبحكثات في تكنس حكؿ احتكاء القكائـ االنتخابية: 3 رقـ الجدكؿ
 نساء

 

 

 
 

 مف المبحكثات في تكنس ثمنت تبني بمدىف %21أف  نسبة ( 2رقـ )يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ 
 الكفاءات.بماد المقاربة بضركرة اعت كأجابت %13ذلؾ نسبة  في حيف عارضت، لنظاـ الككتا النسائي

 تمييزا إيجابيا"باعتبارىا " المغربكما برزت فكرة الحصص في أكساط الجمعيات النسائية في 
أيف  0664ات ػفي إطار االستعداد لبلنتخاب ، كانتقاال عبر ال مساكاة مؤقتة إلى مساكاة فعمية بيف الجنسيف

                                                      
1- Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche , Institut International de Recherche 

et de Formation des Nations Unis pour la promotion de la femme, Les quotas de genre en politique 
en Algérie au Maroc et en Tunisie , Tunisie : 2009, p2. 
2-Ibid, p3. 

 عمى المكقع: ؟"،مقاعد محتممة أك فارغة –حصص المرأة "إيسكبيؿ، ككلماف -3
 http://fikraforum.org/?p=2679&lang=ar ،14/04/2014 ،14:46. 

 البمد

حكؿ ثات في تكنس ك رضا المبح
نساء في القكائـ  50%

 االنتخابية 
 النسبة كالتكرار

 المجمكع ال نعـ

 تكنس
 50 23 27 التكرار

% 54 46 100 

http://fikraforum.org/?p=2679&lang=ar
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مف ضمنيا اقتراح اعتماد نمط ، ف االنتخابيقدمت ىذه الجمعيات الئحة االقتراحات لمراجعة القانك 
 .(1)عمى األقؿ في كؿ الئحة%02االقتراع بالبلئحة مع نظاـ حصص  يخكؿ لمنساء المرشحات نسبة 

كرد اقتراح ضمف خطة العمؿ مف أجؿ إدماج المرأة في التنمية مراجعة القانكف ، 0665كفي سنة 
مف النساء في مراكز %66ات كذلؾ بإدماج إجراء يضمف االنتخابي كالقكانيف األساسية لؤلحزاب كالنقاب

كعندئذ انطمقت محاكالت حزبية عديدة في اتجاه تبني ىذه اإلصبلحات إال  أن يا لـ تصؿ إلى  ،القرار
خاصة  احصصحيث اعتمد المغرب ، 0220عاـ  . كلقد تجسدت تمؾ اإلصبلحات(2)الحصة المذككرة

 ادعكالتي ، مى نصكص القانكف التنظيمي المتعمقة بمجمس النكاببمكجب التعديبلت التي طرأت عبالنساء 
تتخمص أبرز ىذه التعديبلت في اعتماد االقتراع النسبي  ،0220 عاـ إلييا قرار المجمس الدستكرم في
نظاـ الدكائر االنتخابية مستكل عمى  اعضك  062حيث يتـ انتخاب ، بالبلئحة كاعتماد البلئحة الكطنية

 كاالنتقاؿ مف االقتراع الفردم إلى نظاـ االقتراع بالبلئحة.، الكطنيالمستكل ا عمى عضك  62المحمية ك
ر إلى تخصيص المكائح الكطنية لـ يش 0220المجمس الدستكرم عاـ  تجدر اإلشارة إلى أف قرار
 دفع باألحزاب السياسية المغربية إلجراء تكافؽ فيما بينيا ىذا ما ،لممرأة لعدـ دستكرية ىذا اإلجراء

ليؤدم ذلؾ في النياية إلى ، مرشحة عف كؿ حزب 62كأف تشمؿ  ، لتخصيص المكائح الكطنية لمنساء فقط
ما، (3)مف المقاعد لصالح المرأة المغربية %02تخصيص  تـ اتخاذ تدابير جديدة مف أجؿ تعزيز   ك

لدعـ  %12مف خبلؿ تخصيص حصة  2009المشاركة السياسية لممرأة في إطار قانكف االنتخابات لسنة 
النتائج  إلى التي قمنا بيا الميدانية كتكصمنا مف خبلؿ الدراسة، (4)تمثيمية النساء في المجالس المنتخبة

 التي تكضحيا الجداكؿ التالية:

 

 

                                                      
، 2008بيركت: المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ، ع القرار في المغربصنالمرأة ك  المختار اليراس، -1

 .26ص
 .27-26صص  ذاتو، المرجع -2
 .441ص، سابؽ مرجعدامية بنخكيا،  -3
، 5000مشركع قانكف المالية لسنة -تقرير حكؿ ميزانية النكع االجتماعيالمممكة المغربية، كزارة االقتصاد كالمالية، -4

 .00ص
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 يمثؿ مدل رضا المبحكثات في المغرب حكؿ إقرار نظاـ الككتا النسائي: 4 رقـ الجدكؿ

 

 

 

 

 مف المبحكثات في المغرب ثمنت تبني بمدىف %32أف  نسبة  (23)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
 .%12في حيف عارضت ذلؾ نسبة  ، لنظاـ الككتا النسائي

 %12عمى نسبة  يمثؿ رضا المبحكثات في المغرب حكؿ احتكاء القكائـ االنتخابية: 5 رقـ كؿالجد
 .نساء

 

 

 

بأف نسبة  المبحكثات في المغرب أجابت مف%65نسبة  ف  أ (24جدكؿ رقـ )اليتبيف لنا مف خبلؿ 
 . %30في حيف نفت ذلؾ  ، لدعـ تمثيمية المرأة في المجالس المنتخبة كافية 00%

تكييا القكائـ االنتخابية مف يمثؿ اقتراح المبحكثات في المغرب النسبة التي ينبغي أف تح: 6 رقـ الجدكؿ
 النساء.

 

 

 
 

 البمد
المغرب حكؿ إقرار  لمبحكثات فيارضا 

 نظاـ ككتا النسائي
 التكرار كالنسبة

 المجمكع ال نعـ

 المغرب
 50 20 30 التكرار

% 60 40 100 

 البمد
 اء ػػػػػػػػػػػػػػنس %12نسبة 

 في القكائـ االنتخابية
 التكرار كالنسبة

 المجمكع غير كافية كافية

 المغرب
 50 31 19 التكرار

% 38 62 100 

 النسبة المقترحة البمد
 المجمكع بدكف إجابة %50 %40 %30 التكرار كالنسبة

 المغرب
 50 10 33 6 1 التكرار

% 4 54 44 40 500 
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مف المبحكثات في المغرب يطمحف بمكغ نسبة  %0أف نسبة  (25رقـ ) جدكؿاليتبيف لنا مف خبلؿ 
في حيف ، %40مف المبحكثات يطمحف بمكغ نسبة  %12يقابميا نسبة ، االنتخابيةقكائـ نساء في ال 30%

مف المبحكثات لـ يجبف عمى  % 20أما نسبة ، %50مف المبحكثات يطمحف بمكغ نسبة  %66نجد نسبة 
 السؤاؿ.

مبدأ المناصفة المنصكص  نستخمص أف أغمبية المبحكثات في المغرب يطمحف لتجسيد، كمنو
لمساكاة  بيف ا االنتخابات مثؿ تكنس تجسيدا لمبدأ في قانكف كتضمينو 0200سنة  دستكر عمييا في

كىذا ما يصعب تحقيقو نظرا لخصكصيات النظاـ الممكي في ، الجنسيف في الحياة السياسية المغربية
 المغرب.

رخ في مؤ  26-00كذلؾ بمكجب القانكف العضكم  رقـ  الككتا النسائيمؤخرا نظاـ  الجزائركتبنت 
الذم تضمف تكسيع حظكظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة )المحمية  ، 0200جانفي  00

يقؿ عدد النساء  كنص ىذا القانكف عمى أف ال، (1)مكرر" مف الدستكر 60كالكطنية( تطبيقا ألحكاـ "المادة 
 ف النسب المحددة بػ:ع ، في كؿ قائمة ترشيحات حرة أك مقدمة مف حزب أك عدة أحزاب سياسية

 %62عندما يككف عدد المقاعد يساكم أربعة مقاعد ك ، %02انتخابات المجمس الشعبي الكطني  -
عندما يككف عدد المقاعد يساكم %62ك عندما يككف عدد المقاعد يساكم أك يفكؽ خمسة مقاعد

 بالنسبة لمقاعد الجالية الكطنية في الخارج. %22ك مقعدا 60أك يفكؽ 

مقعدا  14ك 16ك 66ك 62عندما يككف عدد المقاعد %62المجالس الشعبية الكالئية انتخابات  -
 .امقعد 22إلى  20عندما يككف عدد المقاعد  62ك

في المجالس الشعبية البمدية المكجكدة بمقرات الدكائر  %62انتخابات المجالس الشعبية البمدية  -
 كالبمديات التي يزيد عدد سكانيا عف عشريف ألؼ نسمة.

ىذا ، كؿ قائمة ترشيحات ال تحتـر الشركط السابقةعمى رفض  2ك 4 ضيؼ القانكف في المادةكي
 (2)باإلضافة لتقديـ مساعدات مالية لكؿ األحزاب السياسية التي ترشح عدد أكبر مف النساء في قكائميا

                                                      
 .86ص، مرجع سابؽفكر، يالديف بف طعمار عباس، نصر  -1
مؤرخ في ، الالمنتخبةتكسيع حظكظ تمثيؿ المرأة في المجالس  كيفيات يحدد الذم 03-12 رقـ عضكم قانكفراجع  -2

 14صادر في  01عدد المنشكر بالجريدة الرسمية  لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،2012جانفي سنة  12
 .2012جانفي 
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لممرأة مكسبا  عرفت الساحة السياسية جدال كبيرا بيف مؤيديف اعتبركه، كعقب طرح مشركع الحككمة
ف يركف أف العمؿ عمى تكسيع المشاركة السياسية لممرأة في المجالس المنتخبة ىك كمعارضي، الجزائرية

 .(1)مجرد مزايدة سياسية

 النتائج التي تكضحيا الجداكؿ التالية: إلى تكصمنا التي قمنا بيا كمف خبلؿ الدراسة الميدانية
 

 حىل إقرار نظاو انكىتا اننسائيفي انجزائر  اخانًثحىثرضا ًثم يذي ي: 7 رقـ الجدكؿ

 

 

 

 
 

ي الجزائر ثمنت تبني ف مف المبحكثات %12( أف نسبة 26يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
حيث أكدت عمى ضركرة االعتماد عمى مبدأ ، نفت ذلؾ %22تقابميا نسبة  لنظاـ ككتا النسائي بمدىف

 الكفاءة كالجدارة.
نسب اليمثؿ مدل رضا المبحكثات في الجزائر حكؿ احتكاء القكائـ االنتخابية عمى : 00 رقـ الجدكؿ

 .2012اء في القانكف االنتخابي لسنة المحددة لمنس

 

 
 
 
 

                                                      
 .90، صسابؽ مرجععباس، نصر الديف بف طيفكر، عمار  -1

 انثهذ

الجزائر حكؿ المبحكثات رضا 
 إقرار نظاـ ككتا النسائي

 التكرار كالنسبة
 المجمكع ال نعـ

 انجزائر
 100 55 45 انتكرار

% 45 55 100 

 
 البمد

النسب المحددة لنساء 
الجزائر في القانكف 
 االنتخابي

 التكرار كالنسب

 المجمكع غير كافية كافية

 الجزائر
 100 65 35 التكرار

% 35 65 100 
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 مف المبحكثات في الجزائر  أجابت أف   %62( أف نسبة 02يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
ة ػػػػنسب المحددة في نص القانكف المتضمف تكسيع حظكظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة كافيال

 كضحو الجدكؿ التالي:حسب ما ي %22في بمكغ نسبة معربة عف أمميف ، نفت ذلؾ %32تقابميا نسبة 
النسبة التي ينبغي أف تحتكييا القكائـ االنتخابية يمثؿ اقتراح المبحكثات في الجزائر : 00 رقـ الجدكؿ

 مف النساء

 

 
 
 

  %40مف المبحكثات يطمحف بمكغ نسبة  %00أف نسبة  (00) يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
يطمحف بمكغ  %53في حيف نجد نسبة ، %45مف المبحكثات يطمحف بمكغ نسبة  %13تقابميا نسبة 

 مـ يجبف عمى السؤاؿ.فمف المبحكثات  %23أما نسبة  ، %50نسبة 
حكؿ دكافع تبني بمدانيف لنظاـ كما تكصمنا مف خبلؿ الدراسة الميدانية لمعرفة رأم المبحكثات 

 الجدكؿ التالي . كما يكضحو، الككتا النسائي
لنظاـ الككتا  بمدىفحكؿ دكافع تبني ات في الدكؿ محؿ الدراسة مثؿ رأم المبحكثي: 05 رقـ الجدكؿ

 .النسائي

 المقترحة النسب البمد
 التكرار كالنسبة

 المجمكع إجابة بدكف 50 45 40

 الجزائر
 100 23 53 13 11 التكرار

% 11 13 53 23 100 

 الدكافع البمد
 النسبة كالتكرار

اممتيا  ضركرة
 األكلكيات

 الكطنية لمتنمية

ضركرة فرضتيا 
 لتزامات اال 

 الدكلية
 المجمكع

 كنست
 50 32 18 التكرار

% 36 64 100 

 المغرب
 50 28 22 التكرار

% 44 56 100 

 الجزائر
 100 64 36 التكرار

% 36 64 100 
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في  %11في تكنس كنسبة  مف المبحكثات %63( أف نسبة 00يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
لنظاـ الككتا النسائي ضركرة  ف ت بأف  تبني بمدانيأجاب ، في الجزائر %63نسبة  إلى إضافةالمغرب 

في المغرب  %23ك مف المبحكثات في تكنس %31يقابميا نسبة  ،ممتيا األكلكيات الكطنية لمتنميةأ
إال  ضركرة  ىك سائي مالنظاـ الككتا الن أجابت بأف  تبني بمدانيف، في الجزائر %31إضافة إلى نسبة 

 فرضتيا االلتزامات الدكلية.
 الككتا النسائينظاـ الثالثة تكنس كالمغرب تبنت مع بداية األلفية ك الجزائر  أف   ،نستخمص مما سبؽ

  حقكؽ السياسية بيف المرأة كالرجؿ ككاف ذلؾ تنفيذا اللتزاماتيا الدكليةبيدؼ تفعيؿ المساكاة في ممارسة ال
ـ  كنتيج  لسياسي.المجاؿ ا فيالتكنسية كالمغربية عمى حد سكاء ك  المرأة الجزائرية إقحاـ ة لذلؾ ت

المرأة المغاربية بصفة عامة اليكـ حققت  بما أف   ، اإلشكالي التالي السؤاؿيقكدنا إلى طرح  ما ىذا
مف خبلؿ ارتفاع نسب تكاجدىا في مكاقع صنع القرار السياسي  ،قفزة نكعية مقارنة بديمقراطيات عريقة

خرل إلى أم مدل تمكنت المرأة المغاربية فيؿ بإمكاننا القكؿ بأف المرأة المغاربية تمكنت سياسيا؟ كبعبارة أ
 حقكقيا السياسية بكؿ جدارة كاستحقاؽ؟ مجمؿ مف ممارسة 

 
 

ى

ى
 

 

 

 



 

 

006 
 

ىمؤذراتىتمكونىالمرأةىالمعاربوظىدوادواىالمبحثىالثاني:

َتمسؾ النخب السياسية بخطاب بية الدكؿ المغار  ة في إذا كاف مف أبرز سمات العقكد األخير  
ف المرأة سياسيا مف خبلؿ تعزيز حضكرىا في مكاقع صنع القرار كالمسؤكلية سياسي مشجع لتفعيؿ تمكي

مركرا بالمجالس المنتخبة الكطنية ك بدءا بحركات المجتمع المدني كاألحزاب السياسية ، في الحياة السياسية
ية اللتزاماتيا الدكل اتجسيد، مراكز صنع القرار في الكظائؼ العميا في الدكلةكصكال إلى ، كالمحمية

 المحمية باديا لمعياف.كتشريعاتيا 

أف فئة قميمة فقط مف النساء  فإف  ىذا الحضكر يظؿ مع ذلؾ محدكدا كدكف فعالية تذكر بحكـ 
بالكظائؼ العميا في الدكلة أك  امف كلكج المجالس المنتخبة كمكاقع صنع القرار سكاء كاف ذلؾ متعمق ف  تمك

 كالمؤشرات المتعمقة بذلؾ شاىدة عمى ذلؾ.، اسية كالمدنيةاألجيزة القيادية لمختمؼ التنظيمات السي

ة ػػػػػأساسية ىي المرأة المغاربية في المجالس المنتخبمحاكر سيتـ في ىذا المبحث معالجة ثبلث  
بية في حركات المجتمع المدني كاألحزاب المرأة المغار ثـ المرأة المغاربية في مكاقع صنع القرار كأخيرا 

 السياسية.

 المرأة المغاربية في المجالس المنتخبة: ب األكؿالمطم
دخمت المرأة المغاربية إلى الحياة السياسية أثناء مشاركتيا في الكفاح ضد اإلمبريالية الغربية في 

 المنتصؼ الثاني مف القرف العشريف.
لحقكؽ كما صاحبيا مف اعتراؼ قانكني بمساكاة الجنسيف في التمتع با ، كبعد نيؿ السيادة الكطنية 
أمبل منيا في إشراكيا في ، سجمت حضكرىا في كؿ االستحقاقات االنتخابية الكطنية كالمحمية، السياسية

كلكف عمى العكس مف ذلؾ كجدت نفسيا محاطة بمجمكعة مف المعكقات التي ، بناء كتشييد الدكلة الحديثة
في ىذا المطمب  سيتـ ،(ةمحميالك يا في المجالس المنتخبة )الكطنية حالت دكف تسجيؿ حضكر مكثؼ ل

 أساسييف ىما:  محكريفمعالجة 
 .تطكر تمثيؿ المرأة الجزائرية كالتكنسية كالمغربية في المجالس الكطنية المنتخبة 

 .تطكر تمثيؿ المرأة الجزائرية كالتكنسية كالمغربية في المجالس المحمية المنتخبة 
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 ي المجالس الكطنية المنتخبةتطكر تمثيؿ المرأة الجزائرية كالتكنسية كالمغربية ف-0
بمكانة  ية كالجزائرية عمى حد سكاء لـ تحضبينت السيركرة التاريخية أف  المرأة التكنسية كالمغرب

مثمما نصت عميو مختمؼ التشريعات المحمية كالدكلية كالخطب ، معتبرة داخؿ المجالس الكطنية المنتخبة
كاإلحصائيات كالنسب المئكية المتعمقة بالتمثيؿ النسائي ما تترجمو كاقعيا مجمكعة مف األرقاـ ، السياسية

 بالرغـ مف كجكد اختبلفات طفيفة بيف ىذه الدكؿ الثبلثة محؿ الدراسة.، داخؿ ىذه الييئات
 (1)0623% سنة 2مف  اتدريجي ابغرفتيو تطكر  التكنسيشيد التمثيؿ النسائي في البرلماف 

 أساسية كما يمي: كفقا لثبلث مراحؿ ، (2)0200% سنة 03.24لىإ
حيث بمغت ، اطفيف اكارتفاع ا: عرفت نسب التمثيؿ النسائي تذبذب(0757-0734المرحمة األكلى )

نائبات  1% بتمثيؿ 1ثـ ارتفعت إلى  0631ك 0626في سنتي  انائب 62% بتمثيؿ نائبة مف أصؿ 0.0
، انائب 000ف أصؿ نائبات م 6% بتمثيؿ 0.4إلى  0641لتتقمص سنة  0636سنة  انائب 020مف أصؿ 

 .(3)انائب 000% بتمثيؿ نائبتيف مف أصؿ 0.4بنسبة  0646كاستمرت عمى ذلؾ سنة 
في االنتخابات عف طريؽ الحزب الحاكـ  تكتجدر اإلشارة إلى أف النساء في ىذه الفترة شارك

ة لو كخاصة عمى فكز قائمات الحزب كالمنظمات المكالي، كساعدت طريقة االقتراع بالقائمة في دكرة كاحدة
 0626الذم انخرط منذ تأسيسو كعند تنظيـ أكؿ انتخابات برلمانية سنة  ، االتحاد النسائي لممرأة التكنسية

كىذا ما مكف النساء مف ، (4)في الجبية الكطنية التي تككنت مف الحزب الدستكرم كالمنظمات المكالية لو
 .(5)طية الدخكؿ إليواكتساح مجمس النكاب في زمف لـ تستطع كؿ القكل الديمقرا

لكحظ أن و بالرغـ مف انبعاث التعددية السياسية المحتشمة  (:0760/5000المرحمة الثانية )
عضكات الحزب ل اإال  أف  التمثيؿ النسائي بقي مخصص ،0650كالتمثيؿ التعددم المقيد في تكنس سنة 

غير منخرطة في االتحاد الكطني  كلـ تتمكف أية امرأة خارجو أك، الحاكـ أك النساء المدعمات مف قبمو

                                                      
 .10، صمرجع سابؽ التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير،   -1

2 -"Les femmes dans les parlements nationaux", sur le site : http://www.ipu.org/wmn-f/classif-arc.htm 
le23/04/2014, 23:15. 

 .10، صمرجع سابؽ التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير،  -3
 .12ص المرجع ذاتو، -4
، بيركت: تكنسك  دراسة حاالت مصر كسكريا: في األداء البرلماني لممرأة العربية "الحالة التكنسية"،حفيظة شقير،  -5

 .003، ص0222 مركز دراسات الكحدة العربية،

http://www.ipu.org/wmn-f/classif-arc.htm%20le23/04/2014
http://www.ipu.org/wmn-f/classif-arc.htm%20le23/04/2014
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بمغت  0650كىذا ما تؤكد عميو النسب التالية: ففي سنة  ،(1)الفكز في االنتخاباتمف لممرأة التكنسية 
نائبات  4% بتمثيؿ 2.3إلى  0653لترتفع قميبل سنة  ،انائب 063نائبات مف أصؿ  4% بتمثيؿ 2.0نسبة 

% 1.6أم ما نسبتو  انائب 010نائبات مف أصؿ  3إلى  0656ثـ تقمصت سنة ، انائب 002مف أصؿ 
 .(2)انائب 011نائبات مف أصؿ  3% بتمثيؿ 1.0بنسبة  0656كاستمرت عمى ذلؾ سنة 

ـ  تغيير األكضاع بمناسبة االنتخابات 0661في سنة  بعد أف تـ تعديؿ القانكف االنتخابي سنة ، ت
قتراع مختمط أم اقتراع عمى القائمة بإدخاؿ كتغيير نظاـ االقتراع مف اقتراع باألغمبية إلى ا ، 0666

كمنذ تمؾ الفترة  ،تمثيؿ نسبي يقكـ عمى محافظة ىيمنة الحزب الحاكـ كعمى دخكؿ محتشـ لممعارضة
في  المنخرطاتأصبح بإمكاف التكنسيات غير المنظمات في االتحاد الكطني لممرأة التكنسية أك غير 

كىذا ما فسرتو نتائج االنتخابات التشريعية بداية مف سنة ، (3)الحزب الحاكـ الدخكؿ إلى مجمس النكاب
ثـ ارتفعت سنة  (%4.1أم ما نسبتو ) انائب 036نائبة مف أصؿ  00عف تمثيؿ  التي أسفرت 0664
 .(4)%(00.2) أم ما نسبتو انائب 050نائبة مف أصؿ  00إلى  0666

 منذ بداية األلفية انسبي اارتفاع شيدت نسب التمثيؿ النسائي(: 5005إلى  5000المرحمة الثالثة )
أدل إلى تصنيؼ تكنس مف بيف الدكؿ الرائدة في مجاؿ تفعيؿ تمكيف المرأة مف مجمؿ حقكقيا   الجديدة،
 انائب 056نائبة مف أصؿ  16بتمثيؿ  0221سنة % 00.5حيث بمغت نسبة التمثيؿ النسائي  ، السياسية

فع مرة تلتر  ، امستشار  000مستشارة مف أصؿ  02% في مجمس المستشاريف بتمثيؿ 06.1إلى جانب 
% في 02.0ك ، في مجمس النكاب انائب 001نائبة مف أصؿ  26% بتمثيؿ 03.3إلى  0226أخرل سنة 

كىذا بفضؿ نظاـ  (5)امستشار  000مف أصؿ  ةمستشار  04مجمس المستشاريف في نفس السنة بتمثيؿ 
 .الككتا النسائي

أف  السمطات التكنسية ما بعد  إال   ، ؿ حقكؽ المرأة التكنسية كحمايتيارغـ ارتباط النظاـ السابؽ بتفعي
كالعمؿ عمى تحقيؽ مبدأ التناصؼ  ، أكدت بدكرىا عمى التزاميا بحماية الحقكؽ المكتسبة لممرأة ، الثكرة

نظاـ القكائـ  0200كاختارت في انتخابات المجمس الكطني التأسيسي التي جرت عاـ  ، بينيا كبيف الرجؿ

                                                      
 006-004ص صمرجع سابؽ،  ،...الحالة التكنسيةحفيظة شقير،  -1
 .10، صمرجع سابؽ التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير،  -2
 . 062، 006، صمرجع سابؽ الحالة التكنسية...، حفيظة شقير، -3

 .10، صمرجع سابؽ التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير،  -4
5 "-  Les femmes dans les parlements nationaux", op.cit. 
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باستخداـ  ، النسبية كطمبت مف السمطات أف تتبع جميع القكائـ االنتخابية نظاـ التكافؤ بيف الرجاؿ كالنساء
بالنظر إلى ، كلكف دكف اإلشارة لمكقعيف عمى القكائـ، نظاـ التبادلية )أم بكضع اسـ مرشح يميو مرشحة(

)أم  انائب 004نائبة مف أصؿ  25خاب أسفرت المحصمة النيائية عف انت، العدد الكبير لمقكائـ المتنافسة
 غير أف  ، % عف متكسط تمثيؿ المرأة عمى مستكل العالـ3كىذا ما يزيد بنحك ، %(03.24ما نسبتو 

 . (1)يا مخيبة لآلماؿتي تكقعف نسبة تمثيؿ أكبر اعتبرنالكثير مف التكنسيات البل
حياة السياسية منذ االستعمار بالرغـ مف انخراط المرأة المغربية في ال، المغربأما فيما يخص 

كظمت ميمشة كمبعدة عف مراكز  ، كمباشرة بعد االستقبلؿ فإن يا لـ تستفد مف التطكرات التي عرفتيا الببلد
الظركؼ إلعادة إنتاج كسيادة ثقافة ال تؤمف بدكر نصؼ المجتمع   ما ىيئالقرار كالسمطة السياسية كىك 

كاختزلت فيو باقي حقكقيا السياسية مف ترشح ، انتخابيا سياسيػا ما عدا حؽ التصكيت الذم استغؿ
مف  اتدريجي احيث شيد التمثيؿ النسائي في البرلماف المغربي بغرفتيو تطكر  ، (2)لمبرلماف كالمجالس المحمية

 كما يمي:لمرحمتيف كفقا  ، 0200سنة  %04إلى  0636سنة  2%
إقصاء مف الحياة السياسية غداة شيدت المرأة المغربية  (:0775-0741المرحمة األكلى ) 

حضكرىا في كؿ االستحقاقات االنتخابية بداية مف االنتخابات رغـ ، 0666االستقبلؿ داـ لغاية سنة 
ليميو ترشح  ، مرشحا 362كاحدة مف أصؿ  امرأةأيف ترشحت  ،0636التشريعية المغربية األكلى سنة 

ضؼ لذلؾ أ 0644مرشحيف في انتخابات سنة  625نساء مف مجمكع  5ك، 0642كاحدة أيضا سنة  امرأة
إال  أف  جميع ىذه التجارب ، 0651في انتخابات سنة  امرشح 0633امرأة مف مجمكع  03ترشح 

كلـ   يػػػكىذا ما مكف في المقابؿ الرجاؿ مف احتكار العمؿ البرلمان، (3)االنتخابية لـ تعرؼ فكز أية مرشحة
النيابي ألكؿ مرة في التاريخ -أيف عرفت المغرب   0666سنة بمناسبة انتخابات  تتغير األكضاع إال  

كىك ما ، انائب 666%( مف أصؿ 2.3)أم ما نسبتو  مرشحة 63مرشحتيف اثنتيف مف بيف فكز  -المغربي

                                                      
تقرير المنتدل شبو اإلقميمي حكؿ مشاركة المرأة في  ،ليبيا كتكنسك  لخبرات المقارنة لمصر، اعمي عبد الجبار -1

 .02-01ص، ص 0200ديسمبر 02-6: القاىرةاالنتخابات البرلمانية بعد الثكرة، 
التمكيف السياسي  ،المنتدل الديمقراطي األكؿ لممرأة العربية:المغربلتمكيف السياسي لممرأة في اخديجة الرككاني،  -2

 .50، ص0221ديسمبر  00صنعاء:  لمنساء  خطكة ضركرية نحك اإلصالح السياسي في الكطف العربي،
 سية،المجمة العربية لمعمـك السيا محمد بنيبلؿ، "المشاركة السياسية لممرأة في المغرب بيف المعكقات كسبؿ التجاكز"، -3

 .006، ص0200، يناير 06العدد 
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  (1)مرشحة 40رغـ ارتفاع عدد المرشحات إلى ، المتعمقة بمجمس النكاب 0664تكرر في انتخابات نكفمبر
)أم ما نسبتو ا مستشار  042في مجمس المستشاريف مف أصؿ  0663يف سنة تإلى جانب تمثيؿ مستشار 

2.4)%(2). 
 االتمثيؿ النسائي في البرلماف المغربي ارتفاع شيدت نسب (5005-5000)الثانية المرحمة  

 ،0220بفضؿ نظاـ البلئحة الكطنية كاإلصبلحات السياسية التي عرفيا المغرب بداية مف سنة  اطفيف
ـ   ،المتعمقة بمجمس النكاب منعطفا حقيقيا في تاريخ المغرب السياسي 0220بات سنة فشكمت انتخا حيث ت

نساء كصمف عف طريؽ  2منيف ثبلثكف امرأة كصمف عف طريؽ المكائح الكطنية ك، امرأة 62انتخاب 
العربية كذلؾ كىذه النتيجة جعمت المغرب يحتؿ المرتبة الثانية بعد تكنس بالنسبة لمدكؿ  ، المكائح اإلقميمية

عمى  30كيحتؿ المرتبة ، انائب 602نائبة مف أصؿ  62% بتمثيؿ 02.5إلى ة التمثيؿ النسائي بارتفاع نسب
% بمجمس 2.1تسجيؿ نسبة إضافة إلى ، (3)000صعيد الترتيب العالمي بعد أف كاف يحتؿ المرتبة 

سدتو أيضا انتخابات سنة كىك ما ج، 0220سنة  امستشار  042المستشاريف بتمثيؿ مستشارة مف أصؿ 
نائبات في إطار المكائح  1نائبة عف طريؽ البلئحة الكطنية ك 62 ،برلمانية 61التي سجمت فكز  0224
 .(4)%( مف مجمكع مقاعد مجمس النكاب02.2)أم ما نسبتو  المحمية

كما حيث انخفضت بمقعد مقارنة بالتجربة السابقة  ، أف  تمثيمية المرأة عرفت تراجعا المبلحظ 
 1ىي  االستحقاقيةفي حيف أف المقاعد  ، مقعدا كانت عف طريؽ البلئحة الكطنية 62يبلحظ أيضا أف 

% بتمثيؿ 0.0بنسبة  0223في مجمس المستشاريف سنة  اطفيف اكفي المقابؿ شيدت ارتفاع ،(5)مقاعد فقط
مستشارات  3ؿ % بتمثي0.0إلى نسبة  0226ثـ ارتفاع أخر سنة  امستشار  042مستشارات مف أصؿ  6

 .(6)امستشار  042مف أصؿ 

                                                      
المجمة  ،أية مكانة لممرأة في المجالس المنتخبة؟" -0224عبد القادر لشقير، "االنتخابات التشريعية المغربية لسنة  -1

 .021، ص0226، فيفرم 00العددالعربية لمعمـك السياسية، 
2- "Les femmes dans les parlements nationaux", op.cit. 

 .110، صسابؽ مرجعية بنخكيا، دام -3
4 "-  Les femmes dans les parlements nationaux", op.cit. 

 .022، صمرجع سابؽعبد القادر لشقر،  -5
6 "-  Les femmes dans les parlements nationaux", op.cit. 
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امرأة مغربية لمجمس  34قفزة نكعية بدخكؿ  0200كلقد حققت االنتخابات التشريعية األخيرة لسنة  
 65ما مكف المغرب مف احتالؿ المرتبة ، %( بفضؿ نظاـ البلئحة الكطنية04أم ما نسبتو  ) النكاب

 .(1)(10( كتكنس )المرتبة 56عد كؿ مف الجزائر )المرتبة كالرتبة الثالثة مغاربيا ب 067عالميا مف أصؿ 

بعض الناشطات يعتبرف ىذه  أف   إال  ، كلكف بالرغـ مف ىذا التحسف الممحكظ في ىذا المجاؿ 
ككذا عدـ ، لعدـ تجسيدىا لمبدأ التناصؼ المنصكص عميو في الدستكر انظر ، النتائج نتائج غير مرضية

 .(2)في البلئحة الكطنية لمنساء حصريا تخصيص التسعيف مقعدا المتكاجدة
و عرؼ تطكر كما أف  المتتبع لتطكر مسار التمثيؿ النسائي في البرلماف الجزائرم بغرفتيو يجد أن   

 كذلؾ كفؽ ثبلث مراحؿ أساسية كما يمي: ،0200سنة %60.3إلى  0630سنة  %2تدريجي مف 
 ( 0766-0745المرحمة األكلى:) استحكاذ لتمثيؿ النسائي بسبب تميزت ىذه الفترة بضعؼ ا

يجب  االتحاد العاـ لمنساء الجزائريات حتى في إطار ، حزب جبية التحرير الكطني عمى الحياة السياسية
في نسب حضكر أك تمثيؿ المرأة الجزائرية  تذبذبىذا ما أدل لتسجيؿ ، أف يككف انتمائيف لمجبية ذاتيا
في  انائب 013نائبات مف أصؿ  02بتمثيؿ  0630سنة % 2حيث بمغت  ، في المجالس الشعبية الكطنية
  0631سنة ا نائب 065% بتمثيؿ نائبتيف مف أصؿ 0.12ثـ تقمصت إلى  ، أكؿ مجمس كطني تأسيسي
في مجمس شعبي كطني سنة نائبا  030نائبات مف أصؿ  02% بتمثيؿ 6.6ثـ ارتفعت مرة أخرل إلى 

في مجمس  0650نائبا سنة  050نائبات مف أصؿ  1% بتمثيؿ 0.12ثـ تقمصت مرة أخرل إلى ، 0644
في مجمس شعبي  انائب 062نائبات مف أصؿ  4% بتمثيؿ 0.12لترتفع مرة أخرل إلى ، شعبي كطني ثاف
  .(3)0654كطني ثالث سنة 

 (0766/5000المرحمة الثانية:)  شيدت ىذه الفترة تراجع نسب التمثيؿ النسائي عمى مستكل
-0662ىف مف الكظائؼ االنتخابية التشريعية خبلؿ الفترة )ى حد إقصاءلييئات المنتخبة كصؿ إلا

لـ يتـ انتخاب أية امرأة في الدكر األكؿ مف االنتخابات التشريعية رغـ ترشح  0660في عاـ ف ،(4)(0661

                                                      
1-" Les femmes dans les parlements nationaux", op.cit. 

 .14-13ص ،0200نكفمبر  02، ، التقرير النيائي عف االنتخابات التشريعية بالمغربيالمعيد الديمقراطي الكطن -2
 .26، صسابؽ مرجعسياـ بف رحك،  -3
 .26ص المرجع ذاتو،-4
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غـ أنيا انتخابات جاءت في كقت االنفتاح السياسي أيف قبمت التعددية ر ، (1)امرأة لعضكية المجمس 43
كلـ تعد جبية التحرير المرشح الكحيد كيمكف تفسير ذلؾ  0656ية ألكؿ مرة في الجزائر سنة السياس

بالكضع األمني كما عرفتو الجزائر آنذاؾ مف بركز جبية إنقاذ اإلسبلمية كغيرىا مف األحزاب السياسية 
 اإلسبلمية التي ال تحبذ تكاجد المرأة في مكاقع صنع القرار.

كىك  ،(%6,0)أم ما نسبتو  انائب 652نائبات مف مجمكع  00سكل  لـ تتمكف 0664سنة كفي  
ـ  استحداثو سنة  أما فيما يخص، ما كاف عميو الحاؿ في المرحمة السابقة فمـ  ،0663مجمس األمة الذم ت

 تونسبما  )أم امستشار  011مف أصؿ  تمستشارا 5سكل  0664في سنة  لو يضـ في أكؿ سنة
2,3%)(2). 

 (5000/5005المرحمة الثالثة:)  نسب التمثيؿ النسائي كارتفاعياشيدت ىذه الفترة استقرار 
نائبة مف مجمكع  01بمعدؿ  0220في االنتخابات التشريعية لسنة  %3,0 جمت نسبةحيث س  ، الطفيؼ

مستشارات مف أصؿ  1في مجمس األمة بمعدؿ  %0,5في المجمس الشعبي الكطني كنسبة  انائب 656
ليميو ارتفاع آخر في االنتخابات التشريعية الجزائرية الثالثة التي جرت  سنة ، 0226سنة  امستشار  011

في مجمس  %2,0إلى جانب نسبة ، انائب 656نائبة مف مجمكع  62 بمعدؿ %4,4بمغ نسبة  ،0224
 .(3)0226سنة  امستشار  063مستشارات مف أصؿ 4األمة بمعدؿ 

-نائبة  013بكصكؿ  ، 0200شريعية لسنة في االنتخابات الت قفزة نكعيةتحقيؽ  ، كيضاؼ لذلؾ
كىك  (%60,3)أم ما نسبة  انائب 130لممجمس الشعبي الكطني مف أصؿ  -ألكؿ مرة في تاريخ الجزائر

تمييا ، عالميا كاألكلى مغاربيا 05مكف الجزائر مف احتبلؿ المرتبة ىذا ما ، (4) ما يقارب ثمث أعضاءه
 .الككتا النسائيلكال تطبيؽ نظاـ  كما كاف ليتأتى ليا ذلؾ، (5)(54 )المرتبة ( كالمغرب62 )المرتبة تكنس

تطبيؽ القانكف العضكم المتعمؽ بتكسيع حظكظ مشاركة المرأة في غير أف  ما يمفت االنتباه ىك أف  
أك ، القكائـ بالعدد المطمكب مف النساء دكف مراعاة لمستكاىف الثقافيحشك المجالس المنتخبة أدل إلى 

                                                      
 ممخص أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك، ، المشاركة السياسية لممرأة في التجربة الجزائريةفاطمة بكدرىـ-1

 .030ص ،0200-0202تنظيـ السياسي كاإلدارم، جامعة الجزائر: كمية العمـك السياسية كاإلعبلـ، تخصص:  السياسية،
2-" Les femmes dans les parlements nationaux", op.cit.  

3- Ibid. 
 .53، صمرجع سابؽ عمار عباس، نصر الديف بف طيفكر،-4

5 "- Les femmes dans les parlements nationaux", op.cit. 
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ن  ، المشاركة في االنتخابات التشريعية ةضالي ضمف التشكيبلت السياسيتاريخيف الن ما فقط تطبيقا كا 
امرأة إلى  013فرغـ كصكؿ  ،كىك الكاقع الذم أكدت عميو نتائج ىذه االنتخابات، ألحكاـ ىذا القانكف

عمى  النيابيةال تتكفر فييف الشركط الضركرية لممارسة المياـ  فالمجمس الشعبي الكطني إال  أف  غالبيتي
 .(1)رأسيا التشريع كالرقابة عمى عمؿ الحككمة

 مجالس المحمية المنتخبةالالتكنسية كالمغربية في ، تطكر تمثيؿ المرأة الجزائرية-5
 المجالسبفي كؿ االستحقاقات االنتخابية المتعمقة المرأة الجزائرية كالمغربية كالتكنسية لقد شاركت 

حيث سجمت  ،(2)باعتبارىا مدرسة لمديمقراطيةذ السنكات األكلى لبلستقبلؿ من الشعبية البمدية كالكالئية
فكانت أكؿ انتخابات  ،حضكرىا في االستحقاقات المحمية منذ السنكات األكلى لبلستقبلؿالتكنسية المرأة 

شاركت فييا بعدما كقع إقصاؤىا مف انتخابات المجمس الكطني التأسيسي ىي االنتخابات البمدية األكلى 
 .(3)تزاؿ مشاركتيا في إدارة الشؤكف المحمية ضعيفة جدا لكف رغـ ذلؾ ال، 0624مارس  01بتاريخ 

كفي سنة  ،0632مستشارة سنة  06 إلىثـ ارتفع  02بمغ عدد المستشارات  0626ففي سنة 
 5 إلىتقمص  ثـ ، 0633مستشارات سنة  02ثـ عاد مرة أخرل لػ ، امرأة أية يتـ انتخاب كالـ ل 0636

نحك  أنداؾزيادة مستمرة بسبب اتجاه الدكلة  كبعد ىذه الفترة شيد التمثيؿ النسائي، 0636ستشارات سنة م
مستشارة أم ما نسبتو  06ثبلث مرات بتمثيؿ  تضاعؼ العدد 0640ففي سنة  ، التعددية السياسية إقرار
ي ثبلث مرات ليتضاعؼ حكال ، 0652مستشارة سنة  006ثـ  0642مستشارة سنة  004كبمغ  ، 01%

ليرتفع سنة  (%06.2ما نسبتو  أم) 0662مستشارة سنة  200ثـ  ، مستشارة 131بانتخاب  0652سنة 
 0222مستشارة في انتخابات  526ليصؿ إلى  (4)(%03.22مستشارة )أم ما نسبتو  344إلى  0662

                                                      
 .60، صمرجع سابؽ عمار عباس، نصر الديف بف طيفكر،-1
 .66، صمرجع سابؽ كصاؿ نجيب العزاكم،-2

 .000، صمرجع سابؽ سناء بف عاشكر،-3

 .006-000ص ص، ذاتو المرجع -4
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مستشارة سنة  0240كأخيرا  (1)(%03)أم ما نسبتو  0222مستشارة سنة  522( ك%02.3)أم ما نسبتو 
 . (2)(%60.5)أم ما نسبتو  0202

 0222 الذم اعتمد في االنتخابات البمدية لسنة  الككتا النسائيكيمكف تفسير ذلؾ بتطبيؽ نظاـ 
كجاء تجسيدا لتكجيات رئيس ، (3)كحد أدنى يقدر بالربع 5003كسنة  ،كحد أدنى يقدر بالخمس
 %02 عيد في برنامجو االنتخابي بالعمؿ عمى حضكربديف بف عمي" الذم تاالجميكرية السابؽ "زيف الع

المجالس  باإلضافة إلى ذلؾ سجمت المرأة التكنسية حضكرا متأخرا في ،(4)مف النساء في المجالس البمدية
في  المرأتيف التعييف اآلليبفضؿ  0665كلـ تتمكف مف كلكجيا إال  سنة ، الجيكية مقارنة بالمجالس البمدية

الذيف يتـ اختيارىـ مف قبؿ الكالي ككاف ذلؾ نتيجة إلقرار الدكلة  02األعضاء كؿ كالية مف مجمكع 
 .(5)إدماج عضكيف نسائييف عمى األقؿ ضمف تركيبة المجمس الجيكم لكؿ كالية 0664التكنسية في سنة 

عمى مستكل كؿ المجالس المحمية  المرأة المغربيةكما تبيف السيركرة التاريخية تدني نسب تمثيمية 
 .رنة بنظيرتيا التكنسيةمقا

 01لـ تنتخب أم امرأة بالرغـ مف ترشح  0642ك 0632 لسنتي المجالس الجماعية انتخاباتففي 
كلـ تنتخب ، مرشحة 623ارتفع عدد المرشحات إلى  0656كفي انتخابات سنة  ، امرأة عمى التكالي 43ك

تفع مرة أخرل عدد ( ثـ ار %2,04مستشارا )أم ما نسبة  02106مستشارة مف أصؿ  61سكل 
مستشارة مف أصؿ  42كلـ تنتخب سكل ، 0660مرشحة خبلؿ االنتخابات سنة  0253المرشحات إلى 

كاستمر ارتفاع عدد المرشحات أيضا خبلؿ االنتخابات سنة  ،(%2,66مستشارا )أم ما نسبة  01062
مستشارة مف  56بات بقي ضعيفا جدا فمـ يتجاكز مرشحة لكف عدد المنتخ 0320 كبمغ عددىف ،0664
تضاعؼ عدد  0226كمف خبلؿ انتخابات سنة  ،(%2,61 تو)أم ما نسبستشارا م 01062 أصؿ

                                                      
1 - Mustapha Sehimi, le RCD toujours majoritaire ; Journal Maroc hebdo international, N°652, du 13 

au 19 mai 2005, p24. 

 http://gis.arabwomen.org/view all"، عمى المكقع: المرأة العربية مؤشرات كأرقاـمنظمة المرأة العربية، "-2

countries.aspx ،02/26/0201 ،00:12. 
، الجزائر نماذج) المغاربية الحكـ بأنظمة كعبلقتيا المحمية السياسية التنمية في المغاربية المرأة دكر نعيمة سمينة، -3

 تخصص: إدارة الجماعات ،مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ السياسية كالعالقات الدكليةمذكرة (، كالمغرب تكنس
 .81، ص2011-2010كرقمة: كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  جامعة قاصدم مرباح المحمية كاإلقميمية،

 .93، صسابؽ مرجعكصاؿ نجيب العزاكم،  -4
 .82، صسابؽ مرجعنعيمة سمينة، 5 - 

http://gis.arabwomen.org/view%20all%20countries.aspx
http://gis.arabwomen.org/view%20all%20countries.aspx
http://gis.arabwomen.org/view%20all%20countries.aspx
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)أم ما  مستشارا 06356مستشارة مف أصؿ  004كتـ انتخاب  3201 حيث بمغ، المرشحات ثبلث مرات
 .(1)(%2,21نسبتو 

كل المجالس الجيكية إلى أف  ضعؼ تمثيؿ المرأة المغربية س جؿ أيضا عمى مست كتجدر اإلشارة
 .كمجالس العماالت كاألقاليـ

 )أم ما 0002مف مجمكع المنتخبيف  02لـ يبمغ عدد المنتخبات سكل  ، فبالنسبة لممجالس الجيكية
منتخبة مف  02إلى  0226ثـ ارتفع عددىف في انتخابات ، 0664( في انتخابات سنة%2,50نسبتو 

كما لكحظ ضعؼ حضكر النساء في مجالس العماالت  ،(%0,06)أم ما نسبة  0002مجمكع المنتخبيف 
)أم ما نسبتو  0061خبيف نتمف مجمكع الم 2سكل  0664في انتخابات سنة  تفمـ يبمغ عدد المنتخبا

 .(2)%2.45أم ما نسبتو  0062منتخبات مف مجمكع المنتخبيف  02إلى  0226لترتفع سنة  (2,10%
دخمت النساء بقكة إلى  0226 سنةفي المغرب  كلكف مف خبلؿ االنتخابات الجماعية التي جرت

منتخبة مف مجمكع  6101حيث بمغ عدد المنتخبات ، المجالس المحمية ألكؿ مرة في تاريخ المغرب
خبلؿ  الممؾ محمد السادس بالخطاب الذم ألقاه كف تفسير ذلؾمكي، (3)(%00)أم ما نسبة 04434

ة ضركرة تضافر جيكد الحككم»د مف خبللو عمىكالذم أك ،(0225)أكتكبر ةافتتاح الدكرة التشريعي
ة مف أجؿ حضكر مالئـ ككاسع لممرأة المغربية في المجالس كالبرلماف لبمكرة الجيكد الناجع

 .(4)«المنتخبة
كيتضح مف خبلؿ ىذه النتائج المحققة عمى مستكل مكاتب المجالس الجماعية أف  الساحة السياسية 

كما أف  النخبة السياسية أصبحت تكلي اىتماما خاصا ، لجماعيعرفت ديناميكية خاصة عمى الصعيد ا
غير أف العديد مف الناشطيف في مجاؿ حقكؽ المرأة اعتبركا  العدد الميـ مف ، (5)لتدبير الشؤكف المحمية

المستشارات  الفائزات في المجالس الجماعية ال ينعكس عمى مستكل تكاجدىف في مكاقع المسؤكلية سكاء 
                                                      

1-Royaume du Maroc, Femme dans les communes leviers de la gouvernance locale, publié par le 
Ministère du Développement Social de la Famille et de la Solidarité, tome 5, 2009, p13 

 .32ص ،2005، إعداد كزارة الداخمية، الجماعات المحمية باألرقاـالمممكة المغربية،  -2
 .002ص ،0226 إعداد كزارة الداخمية، ،باألرقاـ المحمية الجماعات المممكة المغربية،-3

ت تعزيز تمثيميتيا في مرصد الحكامة كتدبير الشأف العاـ ينظـ ندكة عممية حكؿ المشاركة السياسية لممرأة كآليا"-4
 ، عمى المكقع:بالقاعة الكبرل لمقاطعة أكداؿ بفاس" 5002مام  01مراكز القرار السياسي يـك السبت 

03.2014.html-15/3097.q.q-39-22-16-11-00/2010-37-22-16-11-com/2010http://www.taounaternews. 
03/22/0201 ،00:00. 

 .62ص ،سابؽ مرجع ،0226الجماعات المحمية باألرقاـ...المممكة المغربية، -5

http://www.taounaternews.com/2010-11-16-22-37-00/2010-11-16-22-39-15/3097.q.q-03.2014.html%2016/05/2014
http://www.taounaternews.com/2010-11-16-22-37-00/2010-11-16-22-39-15/3097.q.q-03.2014.html%2016/05/2014
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ىذا ما يجعؿ تحقيؽ التمثيمية الكازنة  كالفعمية  ، ماعات المحمية أك الجيكية أك اإلقميميةفي مكاتب الج
 .(1)لمنساء يبقى ىدفا بعيد المناؿ يتطمب المزيد مف الجيد كاإلجراءات كاآلليات

مف حيث ضعؼ ، ما انطبؽ عمى نظرتييا التكنسية كالمغربية، المرأة الجزائريةكما ينطبؽ عمى 
 بالرغـ مف تسجيؿ حضكرىا في كؿ االستحقاقات المحمية.، يا في المجالس المحميةكتدني تمثيم

 02145امرأة مف أصؿ  032ترشحت  ،0634ففي انتخابات المجمس الشعبي البمدم األكلى لسنة 
في عدد  اممحكظ اارتفاع 0642كقد شيدت انتخابات سنة  ،كلـ تنتخب أم امرأة ،(%0,03)أم ما نسبتو 
رئيس  420إال  أن و لـ يتـ انتخاب سكل امرأتيف مف بيف  ،(%0,40امرأة )أم ما نسبة 302المترشحات 

 كاحدة ببمدية حمادية بكالية تيارت كاألخرل بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة (%2,6)أم ما نسبتو  بمدية
كفي انتخابات  ، أعيد انتخاب نفس رئيسة البمدية بمدية حمادية بكالية تيارت 5757كفي انتخابات سنة 

مـ ف ،الشعبية الكالئية كأما بالنسبة لممجالس، انتخبت امرأة كاحدة ببمدية سطاكالي في تيبازة 5762سنة 
 .(2)0646امرأة سنة  56ك 0636امرأة في سنة  002تنتخب أم امرأة رغـ ترشح 

 ،الثالثة األلفية شيد التمثيؿ النسائي في المجالس المحمية ارتفاع طفيؼ مع أكاخر التسعينات كبداية

تنتخب كلـ  ، 0664مترشحة لممجالس الشعبية البمدية في االنتخابات البمدية لسنة  0050حيث ترشحت 
كفي االنتخابات  امرأة. 30كانتخبت فقط  لممجالس الشعبية الكالئية 622كما ترشحت  ، امرأة 42سكل 

كنفس ، امرأة 014كلـ تنتخب سكل ، 6346ترشحت كذلؾ لممجالس الشعبية البمدية ، 0220المحمية لسنة 
كيمكف تفسير ىذا  .(3)امرأة 006كتـ انتخاب  ،0351بالنسبة لممجالس الشعبية الكالئية ترشحت  األمر

ممارسة حقيا في بالذم سمح لممرأة الجزائرية  0664بإلغاء نظاـ الككالة سنة ، االرتفاع الطفيؼ
 .التصكيت

في عدد المنتخبات في االنتخابات المحمية مرة  اتراجع، 0224سجمت االنتخابات المحمية لسنة 
ـ  انتخاب ، أخرل أما بالنسبة ، (%06,11ما نسبتو امرأة )أم  006فبالنسبة لممجالس الشعبية الكالئية ت

                                                      
 لمكقع:عمى ا"، 5007في انتخابات يكنيك  % 0,56"تمثيمية النساء في الجماعات المحمية انتقمت مف محمد القنكر،  - 1

6270.html-http://www.marrakch.info/fiche، 00 /22/0201، 04:22 . 

 .23-22ص ص ،سابؽ مرجع سياـ بف رحك،-2

عداد الكزارة المنتدبة المكمفة إالدراسة المسحية الخاصة بالتمكيف السياسي لممرأة، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -3
  ، http://www.arabwomenorg.org/Content/surveystudies/AlgeriaPol.pdf:، عمى المكقع5باألسرة كقضايا المرأة، ص

00/02/0206، 05:26. 

http://www.marrakch.info/fiche-6270.html
http://www.arabwomenorg.org/Content/surveystudies/AlgeriaPol.pdf
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ـ  انتخاب  ـ  استدراؾ ، (1)(%2,41ما نسبتو امرأة )أم  026لممجالس الشعبية البمدية ت كلكف سرعاف ما ت
حيث عرفت نسب التمثيؿ  ، 0200نكفمبر  06تخابات المحمية األخيرة التي جرت في ذلؾ في االن

  في المجالس الشعبية البمدية% 03,2في المجالس الشعبية الكالئية ك %03,4بمغت ، النسائي قفزة نكعية
إسناد  فإحيث ، غير أّف ىذا التطكر الكمي لـ يصاحبو تطكر نكعي ،(2)الككتا النسائيبفضؿ نظاـ 

  اقتصر فقط عمى كظائؼ ذات طابع اجتماعي، ألدكار كالكظائؼ إلى المرأة في البمديات كالكالياتا
 .(3)كىياكؿ الصحة كالطفكلة كالتضامف

أف  تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة الكطنية كالمحمية في الدكؿ الثبلثة محؿ الدراسة ، يمكف القكؿ
دكف إغفاؿ ما سجمتو المرأة  ،الككتا النسائينظاـ  يارغـ تبنييزاؿ دكف المستكل المطمكب  ضعيؼ جدا كال

 التكنسية مف تطكر ممحكظ مقارنة بالمرأة المغربية كالجزائرية.

 .كالمسؤكلية المطمب الثاني:المرأة المغاربية في مكاقع صنع القرار
القرار خطابيا السياسي لتعزيز حضكر المرأة في مختمؼ مكاقع  كثفت معظـ الدكؿ المغاربية 

 باعتبارىا عنصرا فاعبل في البناء الديمقراطي. ، خبلؿ العقكد األخيرة ، كالمسؤكلية في الحياة السياسية

الثالثة منذ بداية األلفية ، بدأت تظير بكادر إرساء العنصر النسكم في مكاقع صنع القرار، تبعا لذلؾ
 كدا.ضعيفا كمحدك  بقى حضكر المرأة المغاربية ضئيبل، كلكف رغـ ذلؾ
جراء مقارنة بيف مختمؼ المؤشرات كالبيانات كاألرقاـ المتعمقة سيتـ  في ىذا المطمب رصد كا 

 التكنسية كالمغربية في مكاقع صنع القرار كالمسؤكلية.، بحضكر المرأة الجزائرية
ما قبؿ الثكرة مثمت خطب رئيس الجميكرية السابؽ "زيف العابديف بف عمي" أساسا  تكنسففي 

حيف أقر مجمكعة مف 0660كخاصة منذ أكت ، ر المرأة في مكاقع القرار كالمسؤكليةلتعزيز حضك 
كلكف رغـ ذلؾ ، (4)اإلجراءات لدعـ مكانة المرأة في مراكز القرار كالمسؤكلية في الحياة السياسية كالعامة

                                                      
 .32، صسابؽ مرجعنعيمة سمينة،  -1

2-‘’Conférence internationale sur la participation effective et durable des femmes dans les 

assemblées élues’’, Alger : 10-11/12/2013, sur le site : http://www.senat.fr, 05/05/2014, 17 :00. 

عمى قراءة لمؤشرات التطكر كدالالت الممارسة"،  -قع التمكيف السياسي لممرأة مف اإلصالحات السياسية، "مك يكسؼ أزكاؿ -3
 .http://www.bchaik.net ،22/22/0201 ،02:22المكقع: 

 .06، ص0226 كالطفكلة كالمسنيف، ألسرة ، إعداد كزارة شؤكف المرأة كا03+ بيجيف الكطني التقريرالجميكرية التكنسية،  -4

http://www.senat.fr/
http://www.bchaik.net/
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 ضئيبل جدا كال بقي حضكر المرأة التكنسية في مختمؼ مكاقع القرار كالمسؤكلية في الحياة السياسية كالعامة
 كفقا لممؤشرات التالية:، يرقى لممستكل المطمكب

شأف معظـ ، 0623أم امرأة تكنسية بالمشاركة في الحككمات األكلى منذ االستقبلؿ سنة  لـ تحظ
حيث عيف رئيس الجميكرية ، 0656كداـ ذلؾ إلى غاية سنة ، مف بينيا الجزائر كالمغربك الدكؿ العربية 

حيث تـ  حذفيا سنة ، لكف ىذه األخيرة لـ تدـ أكثر مف ثبلث سنكات ،المرأة كالعائمةكزيرة مكمفة بكزارة 
ـ  تعييف ، 0220سنة  إلى غاية ذلؾ داـ أم امرأة بيذا المنصب كبعد ىذه الفترة لـ تحظ، (1)0653 حيث ت

 .(2)(%6,02ما نسبتو  كاتب دكلة )أم 02كاتبات دكلة مف بيف  6كزيرا ك 06كزيرتيف مف بيف 
ثـ تقمصت ، (3)عضكا في الحككمة 14نساء مف بيف  4ك جدت ، 0221الكزارم لسنة  التعديؿعد ب

كاتبات دكلة مف  2كزيرا ك 62كزيرة كاحدة مف بيف  ،(4)عضكا 14نساء مف بيف  3إلى  0226في سنة 
 (6)مف دكاكيف الكزارات %00مف أعضاء الحككمة ك( %00,5أم ما نسبتو ) (5)كاتب دكلة 04بيف 

حيث لـ تتمكف سكل امرأتيف مف كلكج ، ستمر ضعؼ تكاجد المرأة في الجياز الحككمي حتى بعد الثكرةكا
 )كزيرة ككاتبة دكلة(.المؤقتة الحككمة 

ـ  استحداث  0666ففي سنة  ، كما تقمدت المرأة التكنسية العديد مف الكظائؼ العميا في الدكلة ت
ـ  التخمي  ، فامرأتا تقمدتوؤكف المرأة مكمفة بش ،منصب مستشارة لدل رئاسة الجميكرية لكف سرعاف ما ت

 .(7)عف ىذا المنصب
 المرأة إلى مكاقع بنفاذ" كما أقدمت الحككمة التكنسية عمى اختيار بيركقراطي مف أجؿ ما أسمتو

كتبعا  (8)امرأة يعممف مف أجؿ تيسير ىذه الميمة في مختمؼ الدكاكيف الكزارية 04كذلؾ باختيار، "القرار
منصب مرفؽ إدارم كشغمت أخرل منصب الرئيس األكؿ لدائرة  0666لؾ شغمت امرأة كاحدة منذ سنة لذ

ثاني لرئيس  كرابعة منصب نائب، كثالثة منصب نائب ثاني لرئيس مجمس المستشاريف ،المحاسبات

                                                      
 .16، صسابؽ مرجع  التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير،  -1

2 - Boutheina Griba, Op.cit, p93. 

 .11، صسابؽ مرجع التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير،  -3
 .06، صسابؽ مرجع ،02التقرير الكطني بيجيف +الجميكرية التكنسية،  -4

5 - Boutheina Griba, Op.cit, p93. 

 .06، صمرجع سابؽ، 02التقرير الكطني بيجيف +الجميكرية التكنسية، -6
7-Boutheina Griba, Op.cit, p93. 

 .020، صمرجع سابؽكصاؿ نجيب العزكم،  -8
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 كما بمغت نسبة المرأة .(1)0226ىذا إلى حدكد سنة ، كتترأس أخرل لجنة برلمانية ،مجمس النكاب
مف مجمكع أعضاء المجمس  %02ك، مف مجمكع أعضاء المجمس االقتصادم كاالجتماعي 00,5%

مف مجمكع المجمس  %4كأخيرا ، مف مجمكع أعضاء المجمس األعمى لمقضاء %00,5ك الدستكرم
 إال   الكلكج إلييامف  لـ تتمكف المرأة التكنسية ، كأما فيما يخص المصالح الدبمكماسية .(2)األعمى لبلتصاؿ

فمنذ  ، في المقابؿ تعزز حضكرىا في الييئات القضائية ، (3)كيبقى حضكرىا فييا ضعيفا جدا 0645سنة 
لـ يكؼ عدد النساء التكنسيات في مختمؼ محافؿ العدالة عف  ،0634أف عينت أكؿ امرأة تكنسية قاضية 

 (4)رأة إلى سمؾ العدالةمع دخكؿ الم اىام انكعي أيف عرفت تكنس تحكال، خاصة خبلؿ التسعينات ،الزيادة
ز  ، ( مف مجمكع القضاة%06,3)أم ما نسبتو  0226سنة قاضية  264كبمغ عدد القاضيات  كتعز 

 .(5)حضكر المرأة القاضية في مختمؼ مكاقع المسؤكلية
 (6)0225/0226كما تطكر حضكر المرأة في الميف المساعدة لمقضاء ليبمغ خبلؿ السنة القضائية 

 عدؿ تنفيذ 020( ك%0,1خبيرة عدلية )نسبة 22ك (%10ا يمثؿ )نسبةمحامية كىك م 0453
فبل تزاؿ المرأة ، كأما فيما يتعمؽ بالكظيفة العمكمية ،(%60عدؿ إشياد )نسبة 061كأخيرا  ، (%05)بنسبة

ما م ةػالتكنسية تكاجو بعض الصعكبات في منافسة الرجؿ عمى تحمؿ المسؤكليات في الكظيفة العمكمي
حيث تتقمص نسبتيا مع ، مى حضكرىا الذم ال يزاؿ متباينا مف خطة كظيفة إلى أخرلانعكس سمبا ع

 بداية مف عػاـ األمني كما استطاعت المرأة التكنسية أف تكتسح الميداف ، (7)ارتفاع سمـ المسؤكليات
 .(8)حيث بات عمميا اليـك في الشرطة أمرا مألكفا 0220

التكنسية مف ممارسة ىذه المينة لسنكات طكاؿ إلى حد سنة حرمت المرأة ، الكالة أما بالنسبة لمينة
 .(9)كمع بداية األلفية تـ تعييف كالية كاحدة بكالية زغكاف ،حيف رفع االستثناء اتجاىيف، 0642

                                                      
 .06، صمرجع سابؽ ،02التقرير الكطني بيجيف +الجميكرية التكنسية، -1
 06ص المرجع ذاتو،-2

3-Boutheina Griba, Op.cit, p94. 

 .66، صمرجع سابؽكصاؿ نجيب العزكم، -4
 .06، صمرجع سابؽ ،02التقرير الكطني بيجيف +الجميكرية التكنسية، -5
 .06، صذاتو المرجع -6
  .02ص المرجع ذاتو، -7
 .65، صمرجع سابؽكصاؿ نجيب العزكم، -8
 .16، صمرجع سابؽ حفيظة شقير، التمكيف السياسي لممرأة...،-9
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رئيسات  3، مكاقع مسؤكلية عمى المستكل المحمي 0226امرأة إلى حدكد سنة  036كشغمت 
تفيد كؿ ىذه المؤشرات  ، (1)(%06,2)أم بنسبة  ناكباتعضك م 37نائبات أكؿ لمرئيس ك 3بمديات ك

بدأت تفرض نفسيا في مراكز صنع القرار عمى كؿ المستكيات ، الثالثة أف المرأة التكنسية مع بداية األلفية
لكنيا لـ تصؿ بعد إلى التمثيؿ المتساكم أك إلى التمثيؿ ، الحككمية كاإلدارية كالجيكية كالمحمية

مؿ بمكغ ذلؾ في ظؿ الجميكرية التكنسية الثانية التي تعيدت في دستكرىا الجديد عمى عمى أ( 2)المتناصؼ
 التزاـ تكنس ما بعد الثكرة بتجسيد ذلؾ.

مقارنة بتكنس بفترة طكيمة مف المشاركة السياسية الضعيفة كالغائبة في الكثير  المغرب اتسـ تاريخ
التي تعتبر الثالثة د ذلؾ إلى بداية سنكات األلفية كامت مف األحياف لممرأة عمى مستكل مكاقع صنع القرار

 االقتصاديةك  حيث شيد عدد النساء المكاتي يتقمدف مناصب القرار في كؿ المجاالت السياسية، نقطة تحكؿ
كيمكف تفسير ذلؾ بتكثيؼ الممؾ الحالي لخطابو السياسي الرامي  ، اممحكظ ااالجتماعية كالثقافية تحسنك 

كدكرية  0220 جانفي 1)دكرية  (*)رجمو الكزير األكؿ مف خبلؿ إصدار عدة دكرياتت ، لمنيكض بالمرأة
لكف رغـ  ذلؾ بقي ، (3)بشأف تعزيز كلكج النساء إلى مناصب المسؤكلية ، (0220سبتمبر  03ك 02

ىذا ما تؤكد عميو ، حضكر المرأة المغربية في مكاقع صنع القرار كالمسؤكلية دكف المستكل المطمكب
 ت اآلتية:المؤشرا

إذ ألكؿ مرة يعرؼ المغرب تعييف أربع كاتبات  ، شكؿ محطة بارزة في ىذا الصددت   0664فسنة 
تقمص ذلؾ العدد إلى كاتبتي دكلة كخبلؿ  0665كفي سنة ، دكلة في حككمة تتككف مف ثبلثيف عضكا

ىذا العدد في  ثـ ارتفع ، تـ تعييف أكؿ امرأة كزيرة منتدبة في تاريخ المغرب 0222التعديؿ الدستكرم لسنة 
كفي ، (5)كزيرات ككاتبي دكلة( 2) 0224حقائب كزارية سنة  4ثـ إلى  (4)حقائب كزارية 6إلى  0220سنة 

                                                      
 .06، ص، مرجع سابؽ02التقرير الكطني بيجيف +الجميكرية التكنسية، -1
 .16، صمرجع سابؽ التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير، -2
تيدؼ ىذه الدكريات إلى إحصاء النساء المكاتي يتقمدف مناصب المسؤكلية داخؿ مختمؼ الكزارات، كقياس مكانة النساء  -*

لمكظيفة العمكمية، مف أجؿ رصد الفكارؽ بيف الرجاؿ كالنساء، كالكقكؼ عمى أكجو التقدـ التي في تأطير المناصب العميا 
 تحققت مف حيث النكع االجتماعي كاتخاذ التدابير البلزمة.

الكطني  تقرير حكؿ تحميؿ الكضع، /02252011برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية  -3
 .62، صسابؽ مرجع المغرب،–
 .060ص مرجع سابؽ،محمد بنيبلؿ،  -4

5-Royaume du Maroc, mise en œuvre de la CEDAW, 3ème et4ème rapport périodique, Genève : 24 

janvier 2008, p28. 
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 نسب التأنيث تتطكر كتبعا لذلؾ ( 1)منتدبات( كزيرات 1)كزيرتيف كحقائب  3تقمصت إلى 0206سنة 
 .(2)0200سنة  %65إلى  0220سنة  %61بالقطاعات الكزارية مف 

يسند نجد أن و قميبل ما  في طبيعة الحقائب الكزارية المسندة لممرأة المغربية تجدر اإلشارة عند التأمؿ
  رػػػػػكما ىك الحاؿ في معظـ الدكؿ العربية كمف بينيا تكنس كالجزائ ،راإلستكزاليا منصب كزيرة كاممة 
دكلة كفي أحسف األحكاؿ منصب ألف  النساء ال يصمحف إال  لمناصب كاتبات  ،كىك الذم ظير مؤخرا

كما أف   ، مسؤكلية ء ال زالت ال تؤىميف لشغؿ منصب ذمككأف  كفاءات النسا، كزيرة منتدبة لدل كزير ما
 كالطفكلة كاألسرة كالجالية كالمعكقيف كمحك األمية، نكع الحقائب الكزارية ال يخرج عف المجاؿ االجتماعي

إخراج المرأة مف المجاالت التقميدية  رقى في تفكيره كفي رؤيتو إلىمف ىذا النكع ال ي ركزافاست، كبالتالي
أما  ،(3)القائمة عمى فكرة أف المرأة بطبيعتيا العاطفية ىي األصمح لمطفؿ كلممعكؽ كلؤلمي كالميمش

 الكزارات السيادية فيي مف نصيب الرجؿ.

 %03لى نسبة إ 0220سنة  %02النساء المكظفات بمناصب المسؤكلية مف  تطكرت نسب كما
ال تكجد أم امرأة في منصب  0226ن و إلى حدكد سنة إحيث ، كىي نسب ال تزاؿ ضعيفة، (4)0200سنة 
كتمكنت امرأة كاحدة مف الفكز بمنصب العمدة في مراكش أثناء انتخابات المجالس البمدية لسنة  ، الكالي

 )المحافػظ( منصب العامؿ كما عينت امرأتاف في امرأة بمنصب رئيسة جماعة. 06ككذا فكز  0226
كالثانية مسؤكلة عف المبادرة الكطنية لمتنمية البشرية ، فاألكلى ىي مديرة الككالة الحضرية لمدار البيضاء

 .(6)تعييف الممؾ محمد السادس ألكؿ مرة امرأة بيف مستشاريوإلى باإلضافة ، (5)داخؿ كزارة الداخمية

                                                      
  nthttp://www.maroc.ma/ar/conteعمى المكقع : "أعضاء الحككمة"،المممكة المغربية، البكابة الكطنية،  -1

24/22/0201 ،02:22.  
إعداد  ،5003تقرير حكؿ أىداؼ األلفية لمتنمية لصالح النساء كالفتيات: المكتسبات كتحديات بعد المممكة المغربية، -2

 .03، ص0201كزارة التضامف كالمرأة كالتنمية االجتماعية، مارس 
 .112، صمرجع سابؽدامية بنخكيا،  -3
 مرجع، 0202أىداؼ األلفية لمتنمية لصالح النساء كالفتيات: المكتسبات كتحديات بعد المممكة المغربية، تقرير حكؿ  -4

 .03، صسابؽ
 تقرير حكؿ تحميؿ الكضع، 0200/ 0225برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية  -5

 .63، صمرجع سابؽ المغرب،–الكطني
 .060، صمرجع سابؽمحمد بنيبلؿ،  -6
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في  مبدأ المناصفةيشجع عمى تفعيؿ  5005 قانكف تنظيمي سنةكفي ىذا الصدد تـ إصدار 
 60تعييف مف  0206تطبيقو إلى غاية أكاخر سنة  كقد مكف   ،الكلكج إلى مناصب اتخاذ القرار اإلدارم

 (1)%06,2ة ػػػػػػػػػػكىك ما يعادؿ نسب ، تعيينا جرل التصديؽ عميو في مجمس الحككمة 006امرأة مف أصؿ 
كتقمصت بعد ذلؾ إلى  ، 0222رات سنة يتـ تعييف ثبلث سف ،يةأما عمى مستكل المصالح الدبمكماس

 .(2)سفيرا 002اثنتيف فقط مف أصؿ 

حضكرا متزايدا  (3)كما عرفت الييئات القضائية التي كانت إلى عيد قريب مقصكرة عمى الرجاؿ
ف كاف ال يزاؿ متدنيا-لمعنصر النسكم  .(4)قاضي 6222قاضية مف بيف  226بمغ -كا 

مقارنة بالسنكات األكلى لعيد  ،ممحكظ نسبة المكظفات في القطاع العمكميشكؿ ب تتزايدك 
 0666لكف مع حمكؿ سنة  ،%03في الكظيفة العمكمية ال تتعدل  تيفاالستقبلؿ أيف  كانت نسبة تمثيمي

كيرجع ىذا التطكر في األساس إلى تزايد حجـ  ،0226سنة  %66ثـ إلى  %62,2ارتفعت النسبة إلى 
التي  تأنيث بعض القطاعاتإلى  كتجدر اإلشارة ، صة لمنساء في الميزانية العامة لمدكلةالمناصب المخص

 .(5)تعتبر مجاالت لمعمؿ النسائي بامتياز كالتعميـ كالصحة

خطابيا السياسي الرامي إلى تعزيز حضكر المرأة في مكاقع صنع القرار  مف الجزائرفت كما كث  
 اإال  أف  ىناؾ اتجاى، كلئف كاف الحضكر ضئيبل مقارنة بحضكر الرجؿ ،تطبيقا لتشريعاتيا الكطنية كالدكلية

لزيادة  لتكجيات "رئيس الجميكرية السيد عبد العزيز بكتفميقة" اتجسيد الثالثة مع بداية األلفية اجديد
كىك ما يتضح مف خبلؿ المؤشرات المتعمقة بتعييف ، حضكرىا في مختمؼ مكاقع صنع القرار كالمسؤكلية

 في أجيزة الدكلة. المرأة

                                                      
 مرجع ،0202المممكة المغربية، تقرير حكؿ أىداؼ األلفية لمتنمية لصالح النساء كالفتيات: المكتسبات كتحديات بعد  -1

 .03، صسابؽ
 .060، سابؽ مرجعمحمد بنيبلؿ،  -2
 .02، صسابؽ مرجعالمختار اليراس، -3
تقرير حكؿ تحميؿ الكضع  ،/02252011برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية -4

 .64، صسابؽ مرجع، المغرب -الكطني
 .06، صسابؽ مرجعالمختار اليراس،  -5
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كداـ ذلؾ إلى  ،0630فمـ تحظ أم امرأة بالمشاركة في الحككمات التسع األكلى منذ االستقبلؿ سنة 
تـ تعييف أكؿ امرأة جزائرية كزيرة كيتعمؽ األمر بالسيدة "زىكر الكنيسي" كنائب حيث ، 0651غاية سنة 

الكزيرات بيف كزيرة ككزيرتيف في معظـ كمنذ ىذه الفترة تراكح عدد ، (1)"ليمى الطيب" كزير السيدة
)كزيرة  نساء مف دخكؿ الحككمة (22) حيث تمكنت، 0220الحككمات الجزائرية المتعاقبة إلى غاية سنة 

ثبلث )كزيرة ك  0221( كزيرات في حككمة سنة 21) ثـ تقمص ىذا العدد إلى، (2)كأربع كزيرات منتدبات(
كخبلؿ ، (4))كزيرة ككزيرتيف منتدبتيف( 0226في حككمة سنة  ( كزيرات26ثـ إلى ) ،(3)منتدبات( كزيرات

كبمغ عددىف في الحككمة  ،(5)(21) ارتفع مرة أخرل عدد الكزيرات إلى 0206التعديؿ الكزارم لسنة 
( كىي األكلى 0201)مام  بعد التعديؿ الحككمي األخير كزيرات ككزيرة منتدبة( 3) كزيرات 24الحالية 

 جزائر.مف نكعيا في تاريخ ال

  بلػػػتذىب الفعاليات النسائية إلى أف  ذلؾ العدد يبقى ضئي تزايد عددىف مقارنة بالماضيرغـ 
كتغيير تاريخ طكيؿ مف غياب أك ضعؼ المشاركة السياسية  ،بالنظر إلى ىدؼ تحقيؽ المساكاة مع الرجؿ

 لممرأة الجزائرية.

 0660حيث كاف عددىف سنة  ، عيفاكنشير إلى أف  عدد النساء في المناصب العميا ال يزاؿ ض
بعدما كانت ىذه النسبة ، (%05,4 ما نسبتو)أم  إطارا 030.222مف بيف  امرأة 16.222يقدر بػ 
كاف بعدما ، 0662سنة  اإطار  12222امرأة مف بيف  025كقدر عددىف بػ ، 0654سنة  04,32%
)أم ما  12523مف مجمكع  أةامر  634كما بمغ عددىف ، (6)امرأة فقط 32 يقدر بػ 0660سنة  عددىف

                                                      
، تقرير حكؿ تحميؿ  الكضع /2011 0225برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية -1

 .01-06، ص صمرجع سابؽ، الجزائر–الكطني 
 01-06ص ص المرجع ذاتو، -2
 0773حككمات بشأف تنفيذ منياج بيجيف م، الرد عمى االستبياف المكجو لالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3

 ، عمى المكقع:06ص، 5000كنتائج الدكرة االستثنائية الثالثة كالعشريف لمجمعية العامة 

Arabic.pdf-http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/ALGERIA، 00 /02/0206،05:26. 
 تقرير حكؿ تحميؿ الكضع الكطني، /02252011المرأة في المنطقة األكركمتكسطية ك  برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ-4
 .06، صمرجع سابؽ الجزائر،–
عمى  "،2013التشكيمة الجديدة لمحككمة الجزائرية لسنة ؿ، "ىشاـ شبل -5

 .html-http://www.yarjana.blogspot.com/2013/09/2013 25/22/0201 ،00:22.12المكقع:
 .033-032، ص صسابؽ مرجعسعاد بف جاب اهلل،  -6

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/ALGERIA-Arabic.pdf
http://www.yarjana.blogspot.com/2013/09/2013-12.html
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 كالية عمى كالية تيبازة كما عينت امرأة كاليا ألكؿ مرة في تاريخ الجزائر .(1)0220سنة ( %2.25نسبتو 
كيتعمؽ األمر بالسيدة "نكرية يمينة زرىكني" التي كصمت إلى منصب كزيرة في الحككمة  0666عاـ 
كمفتشات لمكاليات ، ( أمينات عامات لمكاليات26)ف خارج اإلطار ككاؿ منتدب كاكتبعيا كاليت، الحالية

كأخرل منصب نائب محافظ ، كتقمدت امرأة كاحدة منصب رئيس مجمس الدكلة ،( رئيسات دكائر24ك)
 .(2)كىك أعمى سمطة نقدية في الببلد، كعضك مجمس القرض كالنقد ، الجزائر

لبلنتخابات الرئاسية خبلؿ  ترشحت إحداىما ثبلث مرات، (3)فسياسيي حزبيفكما ترأست امرأتاف 
كالمرتبة ، 0226كفازت بالمرتبة الثانية في انتخابات سنة ، 0201ك 0226، 0221 السنكات التالية:

كيتعمؽ األمر بالسيدة "الكيزة حنكف"  (4)صكتا 012026بحصكليا عمى  0201الرابعة في انتخابات سنة 
 .0200تأسس سنة  الذم سة حزب العدؿ كالبيافكالسيدة "نعيمة لغميمي صالحي" رئي، رئيسة حزب العماؿ

كتقدر نسبة النساء في المصالح الدبمكماسية سكاء باإلدارة المركزية بكزارة الخارجية أك في المصالح 
في المقابؿ س جؿ حضكر المرأة  ، (5)0226فبراير  فقط مف مجمكع العامميف %02,36المعتمدة بالخارج  بػ

مثمف األغمبية مف حيث يحيث أصبحت النساء ، نة باألجيزة األخرلفي الجياز القضائي بقكة مقار 
 امرأة مف 61ك، مف رئاسة مجمس قضائي كتمكنت امرأتاف %32مناصب المسؤكلية في ىذا السمؾ بنسبة 

ككصمت   (6)شغؿ منصب ككيؿ الجميكريةمف كامرأة كاحدة ، محكمة رئيس 23رئاسة المحاكـ مف مجمكع 
في جكيمية  %21,50في قطاع العدالة بشكؿ عاـ كبمغت النسبة  %63,50 نسبة القاضيات أكثر مف

تنصيب امرأة كنائب عاـ في القضاء ألكؿ مرة في تاريخ الجزائر  0201أكتكبر  في تـ مؤخرا، 0225
كما اقتحمت ، عاـ لدل مجمس قضاء تيزم كزكنائب في منصب  "زيغة جميمة"كيتعمؽ األمر بالقاضية 

                                                      
الكطني  تقرير حكؿ تحميؿ الكضع ،/02252011تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية  برنامج -1
 .06، صسابؽ مرجع الجزائر،–
 .06، صسابؽ مرجع الرد عمى االستبياف...،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -2
 تقرير حكؿ تحميؿ الكضع الكطني، /02252011طقة األكركمتكسطية كالمرأة في المن برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ-3
 .01، صسابؽ مرجع الجزائر،–
  عمى المكقع: ىؿ تتكقعكف تغيير األكضاع بعد فكز بكتفميقة"،الشركؽ أكنبليف، "-4

echouroukonline.com/articles/197405.htmlhttp://www.politics. ،25/22/0201 ،02:62. 
 .05، صمرجع سابؽ ...،02التقرير الكطني بيجيف +الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -5
 .06، صمرجع سابؽ الرد عمى االستبياف...،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -6

http://www.politics.echouroukonline.com/articles/197405.html
http://www.politics.echouroukonline.com/articles/197405.html
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إلى حدكد سنة  مف عناصر الشرطة القضائية %22شكمت نسبة ، األمنييضا المجاؿ المرأة الجزائرية أ
0226(1). 

المغربية عمى حد أن و رغـ الحضكر الكمي المتزايد لممرأة التكنسية كالجزائرية ك ، نستخمص مما سبؽ
أك كعي يرافقو حضكر ن ال، ضعيفا كمحدكداك  إال  أف  حضكرىا يبقى ضئيبل ،سكاء في مكاقع صنع القرار

ىذا ما ينطبؽ أيضا عمى ، أم مشاركة فعالة لممرأة في المناصب القيادية كالحياة السياسية بصفة عامة
 .ع المدني كاألحزاب السياسيةحضكرىا في حركات المجتم

 المرأة المغاربية في حركات المجتمع المدني كاألحزاب السياسية. المطمب الثالث:
  

كثفت النخب  ية في حركات المجتمع المدني كاألحزاب السياسيةأماـ ضعؼ تكاجد المرأة المغارب
خطابيا السياسي لتعزيز حضكرىا في مختمؼ التشكيبلت السياسية  السياسية في معظـ الدكؿ المغاربية

في ىذه التشكيبلت اعترافا منيا لمدكر الكبير الذم يمكف أف تمعبو  ،خبلؿ العقكد األخيرة ،كالمدنية كالمينية
لكف رغـ ذلؾ بقي حضكرىا  تجسيدا اللتزاماتيا الدكلية كتشريعاتيا المحمية، كيف المرأة سياسياتفعيؿ تم

 التالييف:إلى المحكريف في ىذا المطمب سنتطرؽ ، ضعيفا جدا كمحتشما كدكف المستكل المطمكب
 .تمثيمية المرأة التكنسية كالمغربية كالجزائرية ضمف حركات المجتمع المدني 
 ة التكنسية كالمغربية كالجزائرية ضمف األحزاب السياسية.تمثيمية المرأ 

 تمثيمية المرأة التكنسية كالمغربية كالجزائرية ضمف حركات المجتمع المدني.-0
انخرطت كؿ مف المرأة التكنسية كالمغربية كالجزائرية في العمؿ الجمعكم كفي الحركات النسائية منذ 

ى يكمنا ىذا مع تعدد التنظيمات المدنية كاختبلؼ دكرىا في كامتدت جذكرىا إل، منتصؼ القرف العشريف
ذا كانت النخب السياسية في الدكؿ الثبلثة تتمسؾ بخطابات مشجعة لتجسيد حضكر نسائي  المجتمع. كا 

بادياف لمعياف. فإف  ىذا  كمي في كافة مجاالت الحياة العامة كالمجتمع المدني كالحركة النسائية تحديدا
مف كلكج  ف  بحكـ أف  فئة قميمة فقط مف النساء تمك، لؾ محدكدا كدكف فعالية تذكرالحضكر يظؿ مع ذ

 اآلتية:مثمما تؤكد عميو المؤشرات ، المكاتب التنفيذية لتنظيمات المجتمع المدني

                                                      
 .06، صمرجع سابؽ ...،02التقرير الكطني بيجيف + ديمقراطية الشعبية،الجميكرية الجزائرية ال-1
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ـ   ،0663في حركة المجتمع المدني إلى سنة  المرأة التكنسيةجذكر انخراط  دتعك  أكؿ  إنشاء أيف ت
كفي سنة  ،اتحاد النساء المسممات في تكنس بمبادرة مف السيدة "بشيرة بف مراد"كىي  منظمة نسائية

ـ   0611 كانحصر دكرىا في العمؿ عمى تحسيف أكضاع  إنشاء اتحاد النساء التكنسيات كمنظمة ثانيػة ت
حتى بعد االستقبلؿ كداـ إلى  )اتحاد نساء تكنس( كقد تكاصؿ عمؿ، النساء عبر تحقيؽ التحرير الكطني

كبعد ىذه الفترة استحكذ االتحاد الكطني لممرأة التكنسية عمى العمؿ الجمعكم  ،(1)0626اية سنة غ
 إال  كلـ يرخص لمنظمات أخرل بالنشاط  ،(2)0623"الحبيب بكرقيبة" سنة  كمنظمة كطنية كحيدة أسسيا

لتكنسيات لمبحكث كجمعية ا حيث تـ إنشاء الجمعية التكنسية لمنساء الديمقراطيات ،0656بداية مف سنة 
جمعية يعمؿ  5111جمعية مف إجمالي  02بمغ عدد الجمعيات النسائية  0221كمنذ ، (3)حكؿ التنمية

 .(4)منيا خارج تكنس 222

كفيما يتعمؽ بمكقع المرأة التكنسية داخؿ المنظمات المدنية كالمينية عمى اختبلؼ أنكاعيا مختمطة 
النساء بعنكاف " (0201لممعيد العربي لحقكؽ اإلنساف) ( 6)أكدت دراسة حديثة، (5)كانت أك غير مختمطة
عمى أف كضع النساء في ، "تجربة األحزاب السياسية كالنقابات كالجمعيات المينية كالمشاركة السياسية:

كلكف بالرغـ مف ذلؾ يبقى ، العديد مف الجمعيات المدنية كالمينية أفضؿ مف كضعيف في األحزاب
يرقى إلى  ادية لؤلحزاب السياسية كالمنظمات المينية كالمدنية ىزيبل كالحضكرىف في المناصب القي

 ىذا ما سكؼ نكضحو أكثر مف خبلؿ المؤشرات اآلتية: ،مستكل المطمكب بسبب طغياف العقمية الذككريةال
 ؿػػػػػبالضعؼ الشديد مقابؿ تكسيع حضكر الرج المنظمات المختمطة في يتميز حضكر المرأة  

ماف المرأة التكنسية مكانتيا في بعض المنظمات المدنية كالمينية الحديثة ن و رغـ ضإحيث 
                                                      

 .12، صسابؽ مرجع التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير،  -1
مذكرة شيرزاد صحراكم، ىيكمة التحكؿ الديمقراطي في المنطقة المغاربية: دراسة مقارنة تكنس، الجزائر كالمغرب، -2

بسكرة: كمية الحقكؽ أبي بكر بمقايد  جامعة  تخصص دراسات مغاربية،، الدكلية عالقاتالك السياسة العمـك في ماجستير
 .15، ص0206- 0200كالعمـك السياسية، 

 .13، صسابؽ مرجع  ، التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير -3
 .15ص ،مرجع سابؽيرزاد صحراكم، ش -4
 .15، صؽمرجع ساب ، التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير -5
دكؿ عربية ىي: تكنس، لبناف، المغرب، فمسطيف كالجزائر ييدؼ إلى  2ىذه الدراسة ىي مشركع إقميمي تنظمو  -6

نقال تشخيص كاقع المرأة داخؿ األحزاب السياسية كمنظمات المجتمع المدني كالنقابات حتى تصبح ليا القدرة عمى القيادة، 
مشاركة السياسية: تراجع النساء في المناصب القيادية بقدر صعكدىف في سمـ أمينة قكيدر، "دراسة حكؿ المرأة كال عف:

 .3، ص0201أفريؿ  62، األربعاء 662العدد جريدة الضمير،الكظائؼ"، 
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سناد ، أعضاء 6نساء مف جممة  1كجمعية المحاميف الشباف التي تضـ في مكتبيا التنفيذم  كا 
باإلضافة لجمعية القضاة التكنسييف التي أسندت الرئاسة بدكرىا إلى امرأة تماما  ، رئاستيا المرأة
كفي اتحاد األساتذة الجامعييف كييكؿ نقابي  ، بالنسبة إلى نقابة القضاة التكنسييفكما ىك الحاؿ 

 02نجد أربع نساء في مكتبو القيادم مف جممة ، جديد خرج مف رحـ بكادر ثكرة الياسميف
كبمغت نسبة تكاجدىا ضمف أعضاء المكتب التنفيذم لبلتحاد التكنسي لمصناعة  ،(1)أعضاء

إال  أف حضكرىا يبقى ، مع تحمؿ امرأة مسؤكلية الرئاسة (2)%00 لتقميديةكالتجارة كالصناعات ا
كىما االتحاد التكنسي ، قتيف في تكنسيضئيبل كيكاد يككف منعدما في أجيزة المنظمتيف العر 

كاالتحاد العاـ التكنسي  ، عضكا 02لمفبلحة كالصيد البحرم الذم ال يضـ سكل امرأتيف مف جممة 
 (3)يشكؿ معضمة كبرل بالنسبة إلى مسألة تمثيمية المرأة في ىياكمو العميػالمشغؿ الذم ال يزاؿ 

عمكما حسب إحصائيات صادرة عف مركز ، (4)%0في النسبة  0226كتراكحت إلى حدكد سنة 
فإف  عدد ، 0221سنة  )مركز إفادة( اإلعبلـ كالتككيف كالتكثيؽ حكؿ الجمعيات في تكنس

كيرتفع عدد المتطكعات في الجمعيات التنمكية  ،%00,2غ نسبة الجمعيات التي تترأسيا امرأة يبم
 .(5)%00ليبمغ نسبة 

  كمرد ذلؾ انقساميا إلى ، بالضعؼ الشديد أيضا المنظمات النسائيةيتسـ حضكر المرأة في كما
منظمات نسائية مستقمة يبقى االنخراط النسائي التطكعي فييا محدكدا لعدة أسباب  نكعيف ىما:

كمنظمات أخرل ، المستقؿ كمخاطره في بيئة غير ديمقراطية كمالعمؿ الجمعأىميا صعكبة 
لى مدل ا  ك  ،باالنتماء إلى الحزب الحاكـ انسائية مكالية لمحزب الحاكـ يككف االنخراط فييا مشركط

 قبؿ الثكرة التكنسية.ذلؾ  ، (6)تطبيؽ سياستو

                                                      
النساء كالمشاركة السياسية: تجربة األحزاب السياسية كالنقابات كالجمعيات حفيظة شقير، محمد شفيؽ صرصار،  -1

 .5-0، ص ص0201لعربي لحقكؽ اإلنساف،المعيد ا: تكنسالمينية، 
 .01، صمرجع سابؽ ،02التقرير الكطني بيجيف +الجميكرية التكنسية،  -2
 .5-0، ص صمرجع سابؽحفيظة شقير، محمد شفيؽ صرصار،  -3
 .01، صسابؽ مرجع ،02التقرير الكطني بيجيف +الجميكرية التكنسية،  -4
 .14، صمرجع سابؽ التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير،  -5
 .15-14صص  ذاتو، المرجع -6
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دني حسب ما أكدتو الدكتكرة "جميمة في حركات المجتمع الم المرأة المغربيةكما تعكد جذكر انخراط 
حيث خرجت  " إلى األربعينات مف القرف الماضي"الحركة النسائية بالمغرب المعاصر المصمي" في كتابيا

الحركة النسائية المغربية مف رحـ الحركة الكطنية ذات المرجعية اإلسبلمية كاالتحاد النسائي المغربي 
ككاف العمؿ ، (1)كنساء حزب االستقبلؿ، 0633فا سنة كجمعية أخكات الص، 0611الذم تأسس سنة 

 .(2)االجتماعي كالخيرم محكر اىتماـ كؿ الجمعيات التي تأسست قبؿ االستقبلؿ
تمثمت ( 3)بعد االستقبلؿ ظيرت جمعيات كمنظمات مغربية يسارية وكتضيؼ "جميمة المصمي" أن  

كجمعية حماية ، 0632ية المساكاة سنة كجمع، 0626أىميا في: االتحاد الكطني لمقكات الشعبية سنة 
كمف المكاثيؽ كالمعاىدات كالقكانيف  ،تستمد مرجعيتيا مف اإليديكلكجية االشتراكية، (4)0636األسرة سنة 

مسألة ككنية غير قابمة لمتجزئة أك االستثناء الذم قد ، كتجعؿ حقكؽ اإلنساف كمنيا حقكؽ المرأة، الدكلية
ذا كاف ىذا التكجو قد ساىـ خبلؿ الثمانينات في رفع شعارات  ،(5)تفرضو خصكصية بعض الدكؿ كا 
كتعبئة الجمعيات النسائية ذات التكجو اليسارم لمقكل السياسية مف أجؿ  مطمبية تنادم بإنصاؼ المرأة
فإف  مرحمة التسعينات شيدت جدال إعبلميا بيف أنصار الفكرة اإلسبلمية ، إقناعيا بالدفاع عف مطالبيا

كفيما يخص المعطيات المتكفرة حاليا حكؿ عدد  .(6)كرة اليسارية بخصكص قضية المرأةكأنصار الف
ينشط  ةػػألؼ جمعي 62تشير بعض المصادر إلى أف  عددىا التقديرم يفكؽ  إذ ،فيي غير دقيقة الجمعيات

ا ذات أىمية بالغة لممجتمع كشرط اعدد كبير منيا في مجاؿ النيكض بأكضاع المرأة باعتبارىا رىان
كتقكـ في ، كأصبحت تتكفر عمى خبرة في الدفاع عف حقكؽ النساء، أساسيا لتأسيس دكلة الحؽ كالقانكف

 .(7)كاجتماعيا اسياسيك  ىذا اإلطار بأنشطة ميمة لتمكينيف اقتصاديا

                                                      
، عمى المكقع: الحركات النسائية بالمغرب المعاصر": المصمي جميمةة لمدكتكر  كتابخديجة بكحة، "-1

http://www.alislah.ma ، 40/22/0201 ،00:22. 

 .060، صسابؽ مرجعجميمة المصمي،  -2
 .سابؽ مرجعبكحة،  خديجة -3
 .050-052، ص صسابؽ مرجعجميمة المصمي،  -4
 .سابؽ مرجعخديجة بكحة،  -5
 .053، ص صسابؽ مرجعجميمة المصمي، -6
عمى المكقع:  "الجمعيات النسائية بالمغرب بيف ىمكـ الداخؿ كالضغكط"،حبيبة أكغانيـ،  -7

post_7998.html-http://exemple1.drupalstudy.com/2012/05/blog ،01/22/0201 ،02:22. 

http://www.alislah.ma/
http://www.alislah.ma/
http://exemple1.drupalstudy.com/2012/05/blog-post_7998.html
http://exemple1.drupalstudy.com/2012/05/blog-post_7998.html
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زتيا أكدت الدراسة التي أنجف، أما فيما يتعمؽ بمكقع المرأة المغربية داخؿ حركات المجتمع المدني
التي  "الجمعيات العاممة في مجاؿ التنمية" حكؿ 0200األسرة كالتضامف سنة نمية االجتماعية ك كزارة الت
جية مف المممكة المغربية عمى أىمية مشاركة النساء المغربيات  03جمعية مكزعة عمى  0021ضمت 

كالتضامف  لكف مف جيتيا أكدت "نزىة الصقمي" كزيرة التنمية االجتماعية كاألسرة، في الحياة الجمعكية
ف إحيث ، عمى أف  ىذه الدراسة خمصت أيضا إلى محدكدية مكقع المرأة عمى مستكل التأطير الجمعكم

مف  %05جمعية فقط ترأسيا نساء أم ما نسبتو  000 كأف  ، %06نسبة النساء في التأطير الجمعكم 
 .(1)مجمكع العينة مكضكع الدراسة

كات المجتمع المدني ضعيفا كمتدنيا كأقؿ كفاءة كفعالية في حر  المرأة الجزائريةانخراط ال يزاؿ كما 
بالرغـ مف أف  الجذكر التاريخية  ،مقارنة بنظيرتييا المغربية كحتى التكنسية ،سياسيا يافي الدفاع عف تمكين

لمحركة النسائية كتنظيماتيا الجمعكية مف أجؿ التغيير تمتد إلى أشكاؿ نضاؿ مككنات الحركة الكطنية 
التي تضمنت ميبلد أكلى التنظيمات النسائية كجمعية نيضة المرأة المسممة  (2)الككلكنيالية ضد الييمنة

في إطار حزب  0614جكاف في كجمعية النساء المسممات الجزائريات التي أسسيا حزب الشعب الجزائرم 
 .(3)حركة انتصار الحريات الديمقراطية

 لمباحث في ميداف المجتمع المدني لمتطرؽ بشيء كبعد االستقبلؿ ال تكاد فترة األحادية تترؾ مجاال
إذ المفيكـ فكرا  ، مف التحميؿ في محاكلة إلبراز حركية فعمية مؤثرة في صناعة قرارات السياسة العامة

تحاد االإال  أف  أىـ تنظيـ نسائي يستكقفنا ىك -جبية التحرير الكطني-كممارسة مدمج باسـ تكتؿ كحيد
إذ عقد عدة مؤتمرات برزت فاعميتيا في  ،0636الذم تأسس سنة  (U.N.E.A) العاـ لمنساء الجزائريات

 .(4)تحقيؽ التنمية الشاممة بالتكازم مع مبادئ كنشاط الحزب الكاحد
                                                      

، civil.ma/archives/460-http://www.maroc    عمى المكقع: دراسة حكؿ الجمعيات"،محمد حجيكم، "-1
01/22/0201 ،02:06. 

، مجمة سيداؼالزبير عركس، "الخمفية التاريخية كنضاؿ جمعيات الحركة النسكية مف أجؿ التغيير في الجزائر"،  -2
 .20، ص0202، مارس 01العدد

الجزائر: عالـ المعرفة لمنشر  مكضكعات كقضايا المرأة الجزائرية كحركة اإلصالح النسكية العربية،يحي بكعزيز،  -3
 .65، ص0226كالتكزيع، 

مقدمة لنيؿ شيادة مذكرة  حدة بكالفة، كاقع المجتمع المدني الجزائرم إباف الفترة االستعمارية كبعد االستقبلؿ، -4
الحقكؽ باتنة: كمية الحاج لخضر  جامعة السياسات العامة كالحككمات المقارنة، ، تخصصالسياسية العمـك في الماجستير

 .50، ص0200-0202كالعمـك السياسية، 

http://www.maroc-civil.ma/archives/460
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لكف لـ ، 0652-0656ظيرت العديد مف الجمعيات المدنية كالمينية مع بداية الثمانيات ما بيف 
باستثناء جمعية المساكاة  (1)مندمجة تحت لكاء الحزب الكاحد تكف ليا القدرة عمى المعارضة ألن يا لـ تكف

تككنت مف  ، 0656التي لـ تتحصؿ عمى الترخيص بالنشاط إال  سنة  ، أماـ القانكف بيف النساء كالرجاؿ
لتككف بذلؾ أكؿ منظمة غير حككمية خارج األطر النظامية لمحزب الكاحد  مؤسسا كميف نساء اعضك  66

 .(2)رأة كتناضؿ مف أجؿ المساكاةتدافع عف حقكؽ الم

مف حدكث انفراج فريد مف  0656مكنت اإلصبلحات المؤسساتية كالسياسية سنة ، كفي ىذا السياؽ
حيث عرؼ الفضاء الجمعكم ظيكر عدد ىائؿ مف ، نكعو في تاريخ الجزائر المستقمة لمظاىرة الجمعكية

صة الجمعيات التي انكبت مجاالت تدخميا كخا، االجتماعي كالخيرمذات الطابع  الجمعيات التقميدية
 .(3)حقكؽ المرأة...الخ ، كاىتماماتيا نحك قطاعات جديدة مثؿ حقكؽ اإلنساف

 "حكؿ المجتمع  المدني في الجزائر" المحميةتيا كزارة الداخمية كالجماعات نجز كحسب دراسة أ
دة مف طرؼ الدكلة ناشطة جمعية معتم 66321يكجد في الجزائر  0200 جانفي  00أعمنت نتائجيا في 

جمعية كطنية كأحصت مف  0204جمعية محمية ك 60304مف بينيا ، كالمحمي عمى المستكييف الكطني
جمعية  ، النساء الحرفيات ، جمعية نسائية كطنية فقط منيا االتحاد الكطني لمنساء الجزائريات 06بينيا 

تحاد الكطني لرئيسات المؤسسات كجمعية راشدة كاال، االتحاد الكطني لمنساء العامبلت ، النساء المعنفات
 .(4)كغيرىا مف الجمعيات

الظاىرة الجيكية في ظؿ  اإلصالحات كما أكد األستاذ "عمر دراس" في دراسة قاـ بيا حكؿ "
إذ ال  ، " أف  العنصر النسكم ميمش كنادر ضمف الحركة الجمعكيةالجارية في الجزائر: كاقع كأفاؽ

                                                      
 .50صسابؽ، مرجع حدة بكالفة،  -1
 .16، صمرجع سابؽالزبير عركس،  -2
المجمة الجزائرية في عمر دراس، "الظاىرة الجمعكية في ظؿ اإلصبلحات الجارية في الجزائر :كاقع كأفاؽ"، -3
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تكاجدف في المكاتب التنفيذية كيبدك أف  مجاالت تكاجدىف ي %02منيا  امرأة 62يتعدل عدد النساء 
 .(1)يقتصر عمى الجمعيات االجتماعية كالصحية عمى كجو الخصكص

 تمثيمية المرأة التكنسية كالمغربية كالجزائرية ضمف األحزاب السياسية -5
كيرجع ذلؾ إلى أف  ، ياسيالتمكينيا س ةسي كضعية المرأة في األحزاب السياسية أىمية خاصتتك

سكاء في بعده التمثيمي أك ، األحزاب السياسية ىي إحدل القنكات الميمة لكلكج مراكز القرار السياسي
ذا كانت النخب السياسية كزعماء األحزاب السياسية في الدكؿ الثبلثة يتمسككف بخطابات  ، (2)التنفيذم كا 

ف  كضعية المرأة داخؿ األجيزة التنظيمية كالتنفيذية فإ ، مشجعة إلدماج المرأة في المجاؿ السياسي
 لؤلحزاب السياسية تؤشر إلى تأخر كبير عمى ىذا المستكل.

الفضاءات  حعدـ تمكف النساء التكنسيات مف اكتسا ، فاألرقاـ تكشؼ عكس الخطابات السياسية
عدد قميؿ جدا كال يزاؿ دكف  الحزبية كالكلكج لؤلجيزة التنظيمية كالتنفيذية لؤلحزاب السياسية باستثناء

 سكاء كاف ذلؾ قبؿ الثكرة أك بعدىا. ، المستكل المطمكب

التطكر المستمر لمعنصر النسائي  ، كالجدير بالمبلحظة في التجربة الحزبية التكنسية ما قبؿ الثكرة
رم حيث قدرت نسبة مشاركتيف في المجنة المركزية لمتجمع الدستك ، داخؿ صفكؼ الحزب الحاكـ سابقا

بعنكاف "المرأة  0220حسب دراسة قاـ بيا مركز البحكث كالدراسات كالتكثيؽ كاإلعبلـ حكؿ المرأة سنة 
 0624سنة %6.00التكنسية في الحياة العامة كالسياسية مف خبلؿ معطيات إحصائية كمؤشرات" بنسبة 

 .(3)0665سنة  %00.0كأخيرا  0661سنة  %00ثـ  0656سنة  %2.22ك 0652سنة  %1.62ثـ 
كفي المقابؿ تراجع عددىف في صفكؼ األحزاب المعارضة حسب الدراسة ذاتيا فإلى غاية سنة 

لـ تتمكف كال امرأة كاحدة كلكج المكتب السياسي كمنصب الكتاب العامكف لبلتحاد الكحدكم  0220
دة مف كلكج كما تمكنت امرأة كاح ، فقط مف كلكج المجمس الكطني لبلتحادامرأة  00كتمكنت  ، الديمقراطي

في حيف لـ ، نساء مف كلكج المجمس الكطني أك المركزم 5دمي كالمكتب السياسي لمحزب الديمقراطي التق
ع انتخاب "مية الجريبي" كق 0223كفي سنة  ،تتمكف كال امرأة كاحدة مف كلكج منصب الكتاب العامكف

                                                      
 .سابؽ مرجععمر دراس،  -1
 .060، صسابؽ مرجعمحمد بنيبلؿ،  -2
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نساء مف  6اسي كلـ تتمكف سكل نة عامة لمحزب كتككف بذلؾ أكؿ امرأة تكنسية تتكلى قيادة حزب سييكأم
كلكج المجمس الكطني لحركة التجديد في مقابؿ غيابيف في الجيازيف اآلخريف كنفس األمر في حركة 

امرأة فقط في المجمس  00امرأة فقط في مجمسو الكطني ك 03الديمقراطييف االشتراكييف حيث بمغ عددىف 
نساء مف كلكج المجمس الكطني  2ما لـ تتمف سكل ك ، الكطني أك المركزم لبلتحاد الكحدكم الديمقراطي

امرأة في المجمس الكطني  00إضافة لػ ، لحزب الكحدة الشعبية كامرأة كاحدة في منصب الكتاب العامكف
 .(1)لمحزب التحررم االجتماعي كامرأتيف في منصب الكتاب العامكف

مرأة أمينة عامة مساعدة كا ، كما شغمت امرأة منصب عضك بالديكاف السياسي لمحزب الدستكرم
امرأة منصب كاتبة  05كشغمت  ، كأخرل أمينة عامة مكمفة بالعبلقات مع األحزاب ، مكمفة بشؤكف المرأة

كاف ذلؾ إلى ، %64,5كبمغت نسبة النساء بالمجنة المركزية  ، عامة مساعدة بمجاف التنسيؽ الجيكية
 .(2)0226 حدكد سنة

ىاجر كرارم" عضك مكتب سياسي لحزب المستقبؿ مكمفة بالمرأة الصدد صرحت السيدة " كفي ىذا     
 :أف   0200سنة 

ككانت تستعمؿ لتغطية  ،المرأة استعممت في السابؽ لتككف أكثر مف ديككر»
النقائص عمى خمفية أف تكاجدىا ىك دليؿ احتراميـ لحقكؽ اإلنساف كأضافت 

 .(3)«ة بصفة عامةأف المرأة استعممت لتسكيؽ معيف حكؿ أىداؼ الحزب كالمرأ"
عمى ، السالفة الذكر 2014سنة  ممعيد العربي لحقكؽ اإلنسافلأكدت دراسة فقد ، أما بعد الثكرة

ما جعؿ ىذه األخيرة  ، اختبلؼ الخطابات الرسمية لزعماء األحزاب السياسية التكنسية بشأف تمثيمية المرأة
الصدد بيف األحزاب ذات المرجعية  تتسـ بالضعؼ كالتفاكت مف حزب آلخر. كيمكف التمييز في ىذا

حزب حركة النيضة الذم لـ يؤكد ضمف أىدافو عمى المساكاة بيف الدينية التي ينضكم تحتيا كؿ مف 
كاكتفى باإلشارة إلى النيكض بكاقع المرأة كتفعيؿ دكرىا كالعمؿ عمى حفظ كياف األسرة ، الجنسيف
ما عند 0200سمت حركة النيضة المسألة منذ قد حف، أما في مجاؿ المشاركة السياسية لممرأة ، كدعمو
المتعمؽ بانتخاب المجمس التأسيسي كثبت قاعدة التناصؼ  5000سنة  13المرسـك عدد عمى  كافقت
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كجاء عمى لساف "منية إبراىيـ" عضك مكتب  .(1)كالتناكب ضمف القائمات االنتخابية بيف النساء كالرجاؿ
 كاألسرة حكؿ أىـ برامج الحركة: تنفيذم بحركة النيضة مكمفة بالمرأة 

مرأة لكتتمثؿ الخطكط العامة في االىتماـ با ،تكجد خطكط عامة كخطكط خاصة»
الريفية كالمرأة في المصانع كاليد العاممة الميمشة كاالىتماـ بربة البيت... 
ككذلؾ ستيتـ الحركة بتمثيؿ المرأة في مكاقع القرار تمثيال حقيقيا كليست ديككرا 

جب أف يككف تناصفا فعميا كيجب أف تترأس المرأة القائمات لتجد مكانا بمعنى ي
 .(2)«ليا في المجمس التأسيسي...

فكثيرا ما ندد في بياناتو بالشعارات ، فمديو رؤية محافظة بخصكص حقكؽ المرأة، أما حزب التحرير
كفي المقابؿ ىناؾ . سبلـ كقيمومثؿ حقكؽ المرأة ألن يا تستيدؼ االنقبلب عمى أحكاـ اإل "الخادعة كالبراقة"

مع قضية المرأة مف جية أكلى كغياب  اكبير  االتي أبدت تعاطي ،األحزاب ذات المرجعية الحداثية
منيا أحدث مكاتب لممرأة مف جية  اكلك أف بعض ،اإلجراءات الخاصة بتكاجد النساء في مكاقع القرار

تتبنى كميا المبادئ المتعمقة بحقكؽ النساء كتدعك إلى  كبذلؾ تبقى االختبلفات بينيا شكمية بما أنيا ، ثانية
المساكاة لكنيا لـ تطالب باتخاذ إجراءات تضمف تكريس ىذه المبادئ باستثناء حزب المسار االجتماعي 

كرغـ أف  المرأة انخرطت بصكرة بارزة ضمف ، الذم طالب بالعمؿ بقاعدة التناصؼ في ىياكؿ الحزب
كما أن و لـ يتكج  ،ىذا االنخراط يظؿ متفاكتا مف حزب إلى آخر أف   إال  ، رةاألحزاب السياسية بعد الثك 

 نساء عمى رأس أحزاب سياسية 01بتكلييا مناصب قيادية داخؿ ىياكؿ تسيير ىذه األحزاب باستثناء 
كيتعمؽ األمر بالسيدة "مية الجريبي" عمى رأس الحزب الديمقراطي التقدمي كالسيدة "أمنة منصكر قركم" 

 .(3)لئلصبلح كالبناء  كالسيدة "مريـ نكر" عمى رأس الحزب التكنسيرأس الحركة الديمقراطية  عمى
فحركة النيضة ىي الحزب الذم تحصؿ عمى أكبر عدد مف النائبات في المجمس الكطني 

 022امرأة فقط في مجمس الشكرل مف جممة  64ك ،التأسيسي لـ يضـ مكتبيا التنفيذم سكل امرأة كاحدة
امرأة في  00نساء فقط ك 22عضكا مف بينيـ  11كيتككف المكتب السياسي لمتيار الديمقراطي مف  كاػػعض

                                                      
 .5، صسابؽ مرجعحفيظة شقير، محمد شفيؽ صرصار،  -1
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حزب العماؿ. كىكذا نبلحظ أف  التكاجد النسائي في المكاقع القيادية لؤلحزاب السياسية التكنسية يبقى 
 . (1)ضعيفا جدا في معظـ األحزاب مف مختمؼ االتجاىات

رغـ  ، داخؿ األحزاب السياسية ال تختمؼ كثيرا عف نظيرتيا التكنسيةمغربية المرأة الكما أف  تمثيمية 
كالتي تكجت  ،الخطابات المشجعة لزعماء األحزاب السياسية المغربية لكلكج المرأة مراكز القرار السياسي

لتخصيص البلئحة الكطنية لفائدة  0220بعقد التزاـ سياسي طكعي بيف مختمؼ التشكيبلت الحزبية سنة 
في أغمب  إال  أف  المشيد السياسي كالحزبي في المغرب يبيف  أف االىتماـ بالمرأة ال يعدك ،النساء حصريا

تمتمؾ ثقافة كال إرادة سياسية  القيادات الحزبية ال كأف  ، فرضتيا االلتزامات الدكليةاألحياف إال ضركرة 
مى ذلؾ. فرغـ ارتباط نشاط الفعاليات كالمؤشرات اآلتية دليؿ ع ،إلدماج المرأة ضمف ىياكميا القيادية
المرأة لـ تستطع أف تكتسح مجاؿ اتخاذ القرار كال األجيزة  أف   إال   ،النسائية منذ الحماية بالنشاط الحزبي

لتتمكف أكؿ امرأة مغربية مف قيادة  0223انتظار قدكـ سنة  ككاف يجب (2)القيادية لؤلحزاب السياسية
 بالسيدة "زىكر الشقافي" األمركيتعمؽ  ،(3)(PSD)لديمقراطي المغربيا المجتمعحزب كىك ، يحزب سياس
 األمرتمكنت امرأة ثانية مف قيادة حزب سياسي كىك الحزب االشتراكي المكحد كيتعمؽ  2011كفي سنة 

 .بالسيدة "نبيمة منيب" 
عقكد  26 كبعد ، لـ تحتؿ منذ نشأتو ، الذم يعد مف أقدـ األحزاب المغربية ،كحتى حزب االستقبلؿ

إذ ، رمزية في ىذا الصدد 0650ككانت سنة ، في أجيزتو القيادية اأم امرأة منصب ،تقريبا مف االستقبلؿ
ثـ ارتفع ىذا العدد إلى ثبلث نساء بعد ، ضمت المجنة التنفيذية لممؤتمر في أفريؿ مف نفس السنة امرأتيف

0665المؤتمر الذم عقد في فبراير 
(4). 

عمى سبيؿ  ،فاالتحاد االشتراكي في المؤتمر الخامس، مستكل باقي األحزاب عمى، كال يختمؼ األمر
كأماـ ضعؼ تمثيمية  ،مناضؿ 020لـ يضـ في لجنتو المركزية إال أربع مناضبلت مف أصؿ  ،المثاؿ

اقترحت لجنة التنسيؽ الكطنية لنساء األحزاب السياسية التي ، المرأة المغربية داخؿ األحزاب السياسية
تطبيؽ مبدأ التمييز اإليجابي لفائدة تمثيؿ النساء داخؿ  أحزاب سياسية 02ف ع ف ممثبلتم تككنت

لمنساء  %02خصص حزب االستقبلؿ كاالتحاد االشتراكي ، تبعا لذلؾ. القيادية لؤلحزاب السياسيةاألجيزة 
                                                      

 .5، صمرجع سابؽؽ صرصار، حفيظة شقير، محمد شفي -1
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ية ثـ بقية ضمف لجنتو المركز  %22الكطني لؤلحرار التجمع ا في ذلؾ ميميي، في المراكز العميا لمحزب
جدا داخؿ اليياكؿ  نيةبقيت تمثيمية المرأة المغربية متد ، كلكف رغـ ذلؾ .(1)النسبة األحزاب بأقؿ مف تمؾ

 التنفيذية لؤلحزاب السياسية.
الحاؿ في  داخؿ األحزاب السياسية كثيرا عما ىك المرأة الجزائريةمكقع ال يختمؼ ، في كاقع األمر

المشجعة لمنخب السياسية كبعض زعماء األحزاب السياسية بشأف تعزيز  فرغـ الخطابات ، تكنس كالمغرب
كالتي برزت بشكؿ كاضح مع بداية األلفية ، حضكر المرأة في األجيزة القيادية لمختمؼ التشكيبلت الحزبية

 إال  أف  نسبة تمثيميتيا بقيت محتشمة كال تزاؿ دكف المستكل المطمكب. ،السياسية عمى الساحةالثالثة 
 "محفكظ نحناح" (حمس)نذكر تصريح رئيس حركة مجتمع السمـ ، ف بيف ىذه الخطب السياسيةكم

التي كاف ينتظر منيا رفع نسب التمثيؿ النسائي في البرلماف  0220بمناسبة االنتخابات التشريعية لسنة 
 جاء فيو ما يمي:  0664مقارنة بانتخابات سنة 

ا لغير الراضيف عف عكتب، مةسنعمؿ عمى إدخاؿ نساء متحجبات إلى الحكك »
 .(2)«سنعمؿ عمى إدخاليف حتى بالجمباب ذلؾ

 بما يمي: حزب التجمع الكطني الديمقراطي في ىذا الصدد  كصرح
المناصب اليامة في الساحة  يلممرأة الجزائرية كامؿ الحؽ في تكل»

 .(3)«السياسية الجزائرية

دخكؿ العنصر النسكم في قكائـ كأكصت البلئحة العضكية لممجمس الكطني ليذا الحزب ب
 كتـ تحديد نسبة معينة لذلؾ. ، المرشحيف

ترقية مكانة المرأة في المجتمع ، في برنامج حزب جبية التحرير الكطني بنفس المناسبة كما جاء
كفاعؿ كصاحب الحؽ الكامؿ في الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ حقكؽ 

مة لصنع ة لممشاركة في الحياة السياسية كتحمؿ مسؤكليات انتخابية. ككذا شغؿ مكاقع ميككاجبات المرأ
 .(4)القرار في الببلد

                                                      
 .060ص، سابؽ مرجعمحمد بنيبلؿ،  -1
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 تتطكر تكاجد المرأة الجزائرية داخؿ األجيزة التنفيذية لؤلحزاب السياسية سكاء كانت  ذالقد بقي 
حيث بمغ عدد ، 0660إلى  0644دة مف جدا كمحتشما خبلؿ الفترة الممت ضئيبل ثياتكجو إسبلمي أك حد

عضك  066امرأتيف مف مجمكع  0644النساء في األجيزة التنفيذية لحزب جبية التحرير الكطني سنة 
نساء  4ثـ ، 0652( سنة %6.21عضك )أم ما نسبتو  010نساء مف مجمكع  2( ك%0أم ما نسبتو )

عضك )أم ما نسبتو  024مف مجمكع  62لتنتقؿ لػ 0656( سنة %0.3)أم ما نسبتو  035مف مجمكع 
نساء في التجمع الكطني مف أجؿ الثقافة كالديمقراطية سنة  6كما بمغ عددىف  ،0665( سنة 06.3%

عضك )أم ما نسبتو  004مف مجمكع  00( ثـ %02.4عضك )أم ما نسبتو  06مف مجمكع  0656
م بمغ عددىف في ما ينطبؽ أيضا عمى األحزاب األخرل كحركة مجتمع السمـ الذ، 0660( سنة 2.05%

امرأة مف مجمكع  06ك 0665( سنة %06.6)أم ما نسبتو  اعضك  60مف مجمكع  00أجيزتو التنفيذية 
كما بمغ عددىف  ،0663( في أجيزة االتحاد الكطني الجميكرم سنة %5.63)أم ما نسبتو عضكا  012

ء مف مجمكع نسا 3ك  0665( في حزب النيضة سنة %02)أم ما نسبتو  002امرأة مف مجمكع  00
 .(1)0660( سنة %06.62في حزب القكل االشتراكية )أم ما نسبتو  60

مف إلزامية تأىيؿ  الككتا النسائيبالرغـ مما فرضو نظاـ  ، الثالثة كاستمر ذلؾ إلى بدايات األلفية
زبية إال  أف  معظـ التشكيبلت الح، نساء قياديات يستطعف تمثيؿ الحزب أحسف تمثيؿ في األكساط السياسية

النسكم أثناء المكاعيد االنتخابية كتيميشو في األياـ العادية االىتماـ بالعنصر كفضمت  ، عارضت ذلؾ
 بسبب ىيمنة الثقافة الذككرية.

أف  مؤشرات تمكيف المرأة في الدكؿ الثبلثة محؿ الدراسة ال تزاؿ ضعيفة  ،نستخمص في األخير
فجكة كبيرة بيف مضمكف الخطاب السياسي المغاربي  يعكس كجكدما  ىذا ،دكف المستكل المطمكب ، جدا

كالكاقع ، مف جية منيا السياسية السيما كافة المشجع لتجسيد حضكر نسائي في مجاالت الحياة
 .مف جية أخرل سيةلممارسة النساء لمجمؿ حقكقيف السيا المتدني
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ىقواسىدرجظىتمكونىالمرأةىالمعاربوظىدوادوا.ىالمبحثىالثالث:
مؤتمر  إعبلف كمنياج العمؿ الذم خرج بوف  أ، في الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة بيناف لقد سبؽ أ

بعض الخطكات التي يجب أف يقكـ بيا المجتمع مف أجؿ تحقيؽ تمكيف المرأة  حدد، 0662عاـ  بيجيف
ره الدكؿ األعضاء المكقعيف عمى ىذا المنياج باعتبا (لمحاسبة)كا عتبرت تمؾ الخطكات كسيمة سياسيا، 

كلكف  ذاتوحد كمف ثـ ما يمكف قياسو كاقعيا ليس التمكيف في ، ف التمكيف كأحد أىدافوتضم   اسياسي االتزام
درجة التمكيف التي كصمت إلييا المرأة في أم مجتمع مف خبلؿ تتبع تمؾ الخطكات. كبما أف  الدكؿ الثبلثة 

كأضحت تقدـ تقارير دكرية حكؿ  ،قوكالتزمت بتطبي بيجيفإعبلف كمنياج عمؿ محؿ الدراسة كافقت عمى 
 ،)الجزائرية ارتأينا إجراء إسقاط لتمؾ الخطكات عمى كاقع المرأة المغاربية ،دـ المحرز في تنفيذهالتق

 بيدؼ قياس درجة تمكينيا سياسيا. ،التكنسية كالمغربية( في الحياة السياسية
دكر األحزاب ثـ المرأة سياسيا في ىذا المبحث إلى دكر الحككمات المغاربية في تمكيف سنتطرؽ 

دكر منظمات المرأة كالمنظمات غير الحككمية  كأخيرا ،السياسية المغاربية في تمكيف المرأة سياسيا
 المغاربية في تمكيف المرأة سياسيا.

 قياس دكر الحككمات المغاربية في تمكيف المرأة سياسيا المطمب األكؿ:
تكنس كالمغرب( خبلؿ ، التي عرفتيا الدكؿ المغاربية )الجزائر ،الحقكقية كالتنمكية ةالديناميكيكاكب 
ت دكما إشارات سياسية مف أعمى سمطة في الببلد كمف طرؼ ياىتماـ خاص بالمرأة كأعط، العقكد األخيرة

الحككمات المغاربية المتعاقبة عمى ضركرة أف تحظى قضية المرأة بالمكانة المستحقة ضمف األكلكيات 
 الكطنية.

تـ  خمؽ شبكة مف اآلليات المؤسساتية التي أككمت ليا ميمة كضع كتنفيذ كمتتابعة  ،لؾتبعا لذ
في ىذا سيتـ  ،كخاصة المجاؿ السياسي ، كافة استراتيجيات خاصة بتمكيف المرأة في مجاالت الحياة

 التالية:لمحاكر المطمب معالجة ا
  المرأة سياسيا.المؤسساتية الحككمية ذات العبلقة بتمكيف  اآللياتإبراز أىـ 

  مف سياسيات كبرامج كاستراتيجيات مكجية لتمكيف المرأة سياسيا. منجزاتياإبراز أىـ 
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الثالثة المغرب جيكدىا منذ بداية األلفية ك  الجزائرك ركزت مختمؼ الحككمات المتعاقبة في تكنس  
الحككمات  حيث قامت، لمنيكض بالمرأة كتمكينيا نجاعة شبكة اآلليات المؤسساتيةبيدؼ تطكير 

البرامج  ةكديبيدؼ الرفع مف مرد، ت المؤسساتيةمنذ بداية التسعينات بإرساء جممة مف اآلليا التكنسية
إحكاـ عممية التخطيط كالبرمجة كتنفيذ السياسيات كتقييميا مف كالمزيد  ، كالمشاريع المنجزة في ىذا المجاؿ

حقؽ التقدـ المنشكد في مستكل النيكض بكضع بما يعزز التحكؿ النكعي الحاصؿ خبلؿ الفترة السابقة كي
تتمثؿ أىـ ىذه اآلليات  .(1)كتكافؤ الفرص كتمكيف المرأة ةالمرأة في تكنس كتمكينيا دعما لممساكا

 المؤسساتية فيما يمي:

 في تكنس (MAFFEPA)كزارة شؤكف المرأة كاألسرة كالطفكلة كالمسنيف  -0
ـ  إحداثيا بقرار رئاسي في  تـ ضـ قطاع الطفكلة لمكزارة  0220كفي سبتمبر  ،0660أكت  26ت

ـ   0221كفي نكفمبر  إعداد كتنفيذ كتقديـ سياسية الدكلة في  ياكمف بيف أىـ ميام، ضـ قطاع المسنيف ت
ىامة في  ىكتستند إلى ثبلث بن، (2)مجاؿ النيكض بالمرأة كنشر ثقافة العدؿ كالمساكاة بيف المرأة كالرجؿ

 .(3)إتماـ ميمتيا

 (CNFFPA) لمجمس الكطني لممرأة كاألسرة كالمسنيفا-1-1
يعتبر أىـ آلية تكاصؿ كشراكة بيف الكزارة كالقطاعات الحككمية األخرل كجمعيات كىياكؿ المجتمع 

ديد استراتيجيات النيكض بالمرأة كاألسرة رة عمى تحابيدؼ مساعدة الكز  0660تـ إنشاؤه في سنة  ، المدني
 .(4)كالمسنيف
 لكطنية لممرأة كالتنميةالمجنة ا-1-2

بدكر أساسي في كضع خطط العمؿ في مجاؿ  ،0660تقكـ ىذه المجنة التي تـ استحداثيا سنة 
 .(5)النيكض بالمرأة كمتابعة تنفيذىا كتقييميا

                                                      
 .6، صسابؽ مرجع، 02، التقرير الكطني بيجيف +الجميكرية التكنسية -1
 .00، صذاتو المرجع -2
الكطني  تقرير حكؿ تحميؿ الكضع، /02252011برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية  -3
 11، صسابؽ مرجع تكنس،–
 .00، صسابؽ مرجع ،02ير الكطني بيجيف+، التقر الجميكرية التكنسية -4
 .00ص المرجع ذاتو، -5
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 (CREDIF)مركز البحكث كالدراسات كالتكثيؽ كاإلعالـ حكؿ المرأة -1-3

تشجيع الدراسات كاألبحاث حكؿ دكر ككضع تكمف ميامو األساسية في ، 0662أنشئ المركز سنة 
عداد   اػػػكالحرص عمى نشرى ياكجمع المعطيات كالكثائؽ المتعمقة بكضع، المرأة في المجتمع التكنسي كا 

 .(1)تقارير عف تطكر كضع المرأة في المجتمع
ساىمت ىذه اآلليات المؤسساتية في بمكرة كصياغة سياسات عامة كبرامج كاستراتيجيات ىادفة 

 نذكر مف بينيا ما يمي: خاصة المجاؿ السياسي ،ة المجاالتتمكيف المرأة التكنسية في كافل
لقد تـ كضع إجراءات كثيرة  :لصالح كصكؿ المرأة إلى مراكز صنع القرار اإليجابيالتمييز -

 يمي:  يتعمؽ األمر بما ، لتمكيف المرأة التكنسية مف كلكج مراكز صنع القرار السياسي

 0645أكصت ىذه المجنة في تقريرىا المقدـ سنة : (0775) نية لتكافؤ الفرصالمجنة الكط 
لمنظر في نص قانكف متعمؽ  ةمف بينيا تكصي، بمجمكعة إجراءات لتشجيع تكافؤ الفرص في العمؿ

 لكف أتخذ قرار بتكقيؼ نشاطيا.، 0221األمر الذم تحقؽ في ، بمكضكع التحرش الجنسي

  الكالة أم محافظي  شؤكف المرأة كاألسرة ككزارة الداخمية:دعا المنشكر الصادر عف كزارة
 في كؿ مجمس جيكم. فينإلى تعييف امرأتيف كحد أدنى بيف األعضاء المعي 0665المناطؽ سنة 

 :ركزت في أحد محاكرىا عمى مشاركة المرأة في الحياة  الخطة الكطنية لمنيكض بالمرأة الريفية
طة العمؿ ىذه لتدريب المرأة التكنسية عمى صنع القرار عمى فاتخذت إجراءات في إطار خ ،الجماعية

 كمتابعتيا مف خبلؿ إنشاء جمعيات التنمية. ،المستكل الجماعي

 :كضعت لتعزيز ظركؼ تكازف األسرة كاستقرارىا كإطار أساسي لتفتح  خطة العمؿ الكطنية لألسرة
 .(2)الفرد كرفاىيتو في بيئة في أكج التغيرات

فاتخذت منذ سنة  ،اعتمدت تكنس سياسة إدماج المرأة في التنمية تماعي:مأسسة النكع االج -
 .(3)إجراءات لصالح النكع في سبيؿ تجسيد حقكؽ المرأة في الحياة اليكمية 0225

                                                      
–تقرير حكؿ تحميؿ الكضع ، /02252011برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية  1-

 .12، صسابؽ مرجع، تكنس
 .20-22، ص صذاتو المرجع -2
  20ص المرجع ذاتو، -3
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شرعت الكزارة في  ات العنيفة داخؿ األسرة كالمجتمع:يالكطنية لمكقاية مف السمكك اإلستراتيجية -
تصدم ألشكاؿ العنؼ القائـ عمى النكع االجتماعي كالتكعية بخطكرتو بيدؼ ال 0225تنفيذىا منذ سنة 

 .(1)لتمقي مكالمات ضحايا العنؼ 52022424كقامت بتشغيؿ الخط األخضر 

عمى مدل عشرات السنيف اىتماـ  المغربكية الحقكقية كالتنمكية التي عرفيا يكما كاكب الدينام
 (خطب الممؾ)سية بميغة مف أعمى سمطة في الببلد كأعطيت دكما إشارات سيا ،خاص بالمرأة المغربية

ى قضية المرأة بالمكانة المستحقة ضمف األكلكيات ظالحككمات المتعاقبة عمى ضركرة أف تحقبؿ كمف 
 .(2)الكطنية

تـ خمؽ شبكة مف اآلليات المؤسساتية التي أسند ليا ميمة كضع كتنفيذ كمتابعة  ،تبعا لذلؾ
خاصة  ،كافة العامة كالخاصة بتمكيف المرأة المغربية في المجاالت تيجياكاالستراتالسياسات كالبرامج 

 فيما يمي: االمجاؿ السياسي تتمثؿ أىمي

 في المغرب (5005)كزارة التنمية االجتماعية كاألسرة كالتضامف-5

لكتابة الدكلة المكمفة بالرعاية  0665أسندت حككمة التناكب مسألة النيكض بالمرأة في سنة 
ية كاألسرة كالطفكلة التابعة لكزارة التنمية االجتماعية كالتشغيؿ كالتضامف كالتككيف الميني كفي االجتماع

استحدثت ألكؿ مرة ىيئة كزارية تحمؿ في تسميتيا عبارة النيكض بالمرأة كىي الكزارة  0222شير سبتمبر 
دماج المعاقيف أسندت المسألة  0224نة كفي س ،المنتدبة المكمفة بأكضاع المرأة كاألسرة كالطفكلة كا 

التي أعيد إدماجيا في األسرة إلى كزارة التنمية االجتماعية كاألسرة كالتضامف التي أككمت ليا  (3)النسائية
كتسند  ، (4)ميمة النيكض بأكضاع المرأة كدعـ كتقكية كضعيتيا القانكنية كمساىمتيا الكاممة في التنمية

 الكزارة في إتماـ ميمتيا إلى: 
 

                                                      
 .05، ص مرجع سابؽ ،02ر الكطني بيجيف+التقريالجميكرية التكنسية، -1
تقرير المممكة المغربية خالؿ مشاركتيا في أشغاؿ المممكة المغربية، كزارة التضامف كالمرأة كاألسرة كالتنمية االجتماعية، -2

 .6، ص0206مارس  1/02نيكيكرؾ: لمجنة كضع المرأة، 35الدكرة 
 تقرير حكؿ تحميؿ الكضع ،/02252011لمنطقة األكركمتكسطية برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في ا 3-

 .11-16ص ، صسابؽ مرجع المغرب،-الكطني
 .00، صسابؽ مرجع ،02التقرير الكطني بيجيف+المممكة المغربية،  -4
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 (2004مركز المغربي لألعالـ كالتكثيؽ كالدراسات حكؿ المرأة)ال-2-1
 .(1)بيدؼ إدماج منظكر النكع  في كؿ الدراسات المنجزة حكؿ المرأة  0221أنشئ سنة  

 القطاعات الحككميةمستكل خمؽ نقط االرتكاز عمى  -2-2

 مجاالت عمميا. لمسير عمى متابعة مقاربة النكع االجتماعي في مختمؼلجاف قطاعية  استحداثتـ 

  المؤسسات الكطنية الناشطة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف -2-3

 يتعمؽ األمر بالمجمس االستشارم ، تمعب دكرا ميما في النيكض بحقكؽ المرأة في عدة مجاالت
 .(2)لحقكؽ اإلنساف...

مة تعاكنت الحككمات المغربية المتعاقبة مع ىذه اآلليات المؤسساتية لبمكرة كصياغة سياسات عا
 كنذكر منيا: ، كافة كبرامج كاستراتيجيات ىادفة لتمكيف المرأة في المجاالت

اتخذت المممكة المغربية عدة تدابير : المرأة لممجالس المنتخبة جلصالح كلك  اإليجابيالتمييز -
 يتعمؽ األمر بما يمي: ، لتعزيز التمثيمية السياسية لمنساء

 ؿ تبني البلئحة الكطنية كالبلئحة اإلضافية.نظاـ الككتا مف خبل 0220اعتماد منذ سنة  -

مف خبلؿ إحداث لجنة  0225إدماج مقاربة النكع في تسيير المجالس الجماعية منذ سنة  -
ضمنت في القانكف ، "لجنة المساكاة كتكافؤ الفرص"استشارية لدل كؿ مجمس جماعي تدعى 

دراج مقاربة النكع عند تحديد المخ كقد تـ في ، طط الجماعي لمتنميةالمتعمؽ بالميثاؽ الجماعي كا 
إضافة إلى سف ، اف المساكاة كتكافؤ الفرصجحداث كتنظيـ لإعداد دليؿ مرجعي إل، ىذا اإلطار

 .(3)الرفع مف التمثيمية النسائية إلى يدؼيم لؤلحزاب السياسية فيز نظاـ تح

ـ  : (2009إقرار صندكؽ الدعـ لتشجيع تمثيمية النساء)- فع تمثيمية إحداث صندكؽ الدعـ لر  ت
مبلييف درىـ بيدؼ تعزيز القدرات التمثيمية لمنساء خبلؿ االنتخابات العامة  10 النساء في حدكد

األحزاب السياسية قبؿ كتخصص ىذه االعتمادات في المشاريع المقدمة مف  ،كالجماعية كالتشريعية

                                                      
 تقرير حكؿ تحميؿ الكضع ،/02252011برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية  1-
 11، صسابؽ مرجعالمغرب، -طنيالك 
 00ص ،سابؽ مرجع ،02التقرير الكطني بيجيف+المممكة المغربية،  -2
 تقرير المممكة المغربية خبلؿ مشاركتيا فيالمممكة المغربية، كزارة التضامف كالمرأة كاألسرة كالتنمية االجتماعية،  -3

 . 00، صسابؽ مرجع لجنة كضع المرأة، 24أشغاؿ
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 .(1)البشريةلتنمية كية كالحكامة الجيدة أك اسكالجمعيات العاممة في ميداف دعـ التمثيمية الن

كتستيدؼ  ، 2005 مام 18انطمقت بمبادرة ممكية في  المبادرة الكطنية لمتنمية البشرية:-
 .(2)مختمؼ الشرائح التي تعاني مف الفقر كالتيميش

 2006تبنتيا المغرب منذ سنة  الكطنية لألنصاؼ كالمساكاة بيف الجنسيف: اإلستراتيجية-
 الحقكؽ االجتماعية ، التمثيمية كالمشاركة في صنع القرار ،كؽ المدنيةكتتمحكر حكؿ خمس مستكيات: الحق

 .(3)األنشطة االجتماعية كالفردية كالمؤسسات كالسياسات، كاالقتصادية

نسقت الكزارة ىذه الخطة في أفؽ المناصفة لمفترة  :"إكراـ"الخطة الحككمية لممساكاة -
إدماج حقكؽ المرأة  إلى يدؼبجميع الفاعميف  مف أجؿ كضع إطار لمعمؿ المشترؾ بيف (2012/2016)

 . (4)في السياسات العمكمية كبرامج التنمية مع مراعاة البعديف الجيكم كالمحمي
 صاغ المغرب في مجاؿ محاربة العنؼ ضد النساء ما يمي: محاربة العنؼ ضد النساء:-
 لكطني لتفعيؿ كالمخطط ا 2002كطنية لمناىضة ظاىرة العنؼ ضد النساء سنة  استراتيجية

 .2004مقتضياتيا سنة 
  أساس أك البرنامج المتعدد القطاعات لمحاربة العنؼ عمى  (2008/2011)برنامج تمكيف

 .(5) النكع االجتماعي عف طريؽ تمكيف النساء كالفتيات
تجسيدا لتكجيات  الثالثة باىتماـ حككمي مستمر منذ بداية األلفية الجزائرفي ي ممؼ المرأة حظ
ـ  ترجمتيا مف خبلؿ إنشاء شبكة مف اآلليات المؤسساتية رئيس الج ميكرية الحالي كخطبو السياسية التي ت

كالبرامج المكجية لمنيكض بكاقع المرأة  كاالستراتيجياتالتي أسند إلييا مياـ كضع كصياغة السياسات 
 كتتمثؿ أىـ ىذه اآلليات المؤسساتية فيما يمي: ، الجزائرية كتمكينيا

                                                      
 .00ص مرجع سابؽ، ...،0200حكؿ ميزانية النكع االجتماعي لسنة  تقريرربية، كزارة االقتصاد كالمالية، المممكة المغ-1
 .1، صسابؽ مرجع ،02التقرير الكطني بيجيف+ المممكة المغربية، -2
 .6، صمرجع سابؽ، 0200 تقرير حكؿ ميزانية...المممكة المغربية، كزارة االقتصاد كالمالية،  -3
إنجازات تشريعية كقانكنية : 5002تقرير ميزانية النكع االجتماعي لسنة لمغربية، كزارة االقتصاد كالمالية، المممكة ا -4

 .0، صنتاج عممية مستمرة-كمؤسساتية
 تقرير المممكة المغربية خبلؿ مشاركتيا في أشغاؿالمممكة المغربية، كزارة التضامف كالمرأة كاألسرة كالتنمية االجتماعية،  -5

 .01 -06، ص صمرجع سابؽ لجنة كضع المرأة، 24ة الدكر 
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 (5002)في الجزائر ضامف الكطني كاألسرة كقضايا المرأةكزارة الت-1

أسند ليا  ، 2002بمكجب مرسكـ رئاسي سنة  تـ إنشاء الكزارة المنتدبة المكمفة باألسرة كقضايا المرأة
تقكـ بميمتيا بالتعاكف مع مختمؼ الشركاء مف  ، تأثير كضغط، إشرافية، تخطيطية، مياـ سياسية

، (1)ة كمجتمع مدني ككسائؿ إعبلـ بيدؼ ترقية حقكؽ المرأة كالطفكلة كاألسرةقطاعات كزارية كىيئات كطني
كتتعاكف الكزارة مع مجمكعة إلى كزارة التضامف الكطني كاألسرة كقضايا المرأة،  2014كتحكلت في سنة 

 يمي: ماأىميا في مف اليياكؿ األخرل إلنجاز مياميا تتمثؿ
 كطني لألسرة كالمرأةالمجمس ال -3-1

ـ   كىك عبارة عف ىيئة استشارية مسؤكلة عف المساىمة في  ، 2006إنشاؤه بمكجب مرسكـ تنفيذم سنة ت
ـ  دعـ ىاتيف اآلليتيف مف ، (2)إعداد برامج عممية كفقا لسياسة السمطات العامة كمكجية لؤلسرة كالمرأة كت

 خبلؿ إنشاء:

 كطني لمبحث كاإلعالـ كالتكثيؽ حكؿ المرأةالمركز ال -3-2
   بيدؼ تشجيع الدراسات حكؿ المرأة في الجزائر. 2009شاؤه سنة تـ إن 

 جديدة لدعـ التشغيؿ النسكم القطاعية المراصد ال -3-3
في سياسية التشغيؿ، بيدؼ  االجتماعيفي إدخاؿ منظر النكع  0226شرعت الجزائر بداية مف سنة 

 إدماج المرأة في الحياة المينية. 

 لكزارة المكمفة باألسرة كقضايا المرأةالمرأة عمى مستكل ا لجنة -3-4
 .(3) قامت الجزائر بإنشاء لجنة لممرأة، بيدؼ محاربة العنؼ الممارس ضدىا بكؿ أنكاعو 

 
بيدؼ كضع سياسات كبرامج كاستراتيجيات لتمكيف ، افرت جيكد ىذه اآلليات المؤسساتيةضتلقد  

 كنذكر مف بينيا ما يمي: كخاصة المجاؿ السياسي كافة المرأة الجزائرية في المجبلت
 

                                                      
 .27، صمرجع سابؽ ،15الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقرير الكطني بيجيف+1-

، تقرير حكؿ تحميؿ الكضع 2008/2011برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكرك متكسطية 2 - 
 .37، صؽمرجع سابالجزائر، –الكطني 

 .29، 4، ص صمرجع سابؽ ،15الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقرير الكطني بيجيف+3-
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 لصالح كصكؿ المرأة إلى المجالس المنتخبة: اإليجابيالتمييز -
  بيدؼ  ، 2008نكفمبر  15في  المؤرخ 19-08إجراء تعديؿ دستكرم بمكجب القانكف رقـ

 مكرر. 31كتـ إضافة المادة ، الحقكؽ السياسية لممرأةترقية 
   عماؿ ىذه المادة الدستكرية.تكميؼ لجنة كطنية بإعداد القانكف العضكم كا 
  المتعمؽ بتكسيع حظكظ مشاركة  2012جانفي  12المؤرخ في  03-12صدكر القانكف

 .(1)المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة

تبنت الحككمة الجزائرية مقاربة النكع  اعتماد سياسة كطنية بشأف المساكاة كتمكيف المرأة:-
 جاء فيو ما يمي:ك  2007في برنامجيا لسنة   االجتماعي

  النكع االجتماعي في كافة البرامج الكطنية.مقاربة إدماج 
  كطنية. إستراتيجيةإزالة العراقيؿ التي تمنع االندماج االجتماعي كالميني لمنساء مف خبلؿ كضع 
 .تحسيف مؤشرات التنمية المتعمقة بالتنمية البشرية كحماية الفئات المحركمة 
  كرية الكفيمة بمساعدة كتدعيـ النساء البلتي يتكاجدف في كضع كضع اآلليات كاليياكؿ الضر

 صعب سكاء في المدف أك األرياؼ.
 اػػػػمكافحة العنؼ ضد النساء كتقميص ىذه الظاىرة مف خبلؿ اتخاذ إجراءات لمتكفؿ بالضحاي  

 .(2)ككذا كضع سياسة كقائية

شرع في تنفيذىا منذ سنة  :(2006)الكطنية لمحاربة العنؼ ضد النساء  اإلستراتيجيةإعداد -
نصاؼ بيف رقية حقكؽ اإلنساف كالمساكاة كاإلبيدؼ المساىمة في التنمية البشرية كالمستدامة كت 2006

عمت ىذه كتد، ؼ ضد النساء عبر دكرة الحياةالمكاطنات كالمكاطنيف بإلغاء كؿ أشكاؿ التمييز كالعن
 .2011-2007بمخطط تنفيذم لمفترة  اإلستراتيجية

 

                                                      
 .0ص، مرجع سابؽ ،15الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقرير الكطني بيجيف+لجميكرية ا -1

 .3، صذاتو مرجعلا 2-
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دماج المرأة كمخططيا التنفيذم: اإلستراتيجيةاد إعد-  – 2008أعدت لفترة ) الكطنية لترقية كا 
ية الكفيمة بتحقيؽ نيكض مممكس بأكضاع المرأة كتمكينيا مف بيدؼ بمكرة اإلجراءات األكل، (2013

 .(1)مةالتمتع بحقكقيا كحرياتيا األساسية لتمارس أدكارىا التنمكية كتشارؾ بفاعمية في الحياة العا

-2009)البرنامج المشترؾ لممساكاة بيف النكعيف االجتماعييف كتمكيف المرأة في الجزائر -
لو صندكؽ إسبانيا كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في  :(2011 يدخؿ ىذا البرنامج في المشركع الذم يمك 

 .(2)إطار تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية

معرفة رأم المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة  يا تكصمنا إلىكمف خبلؿ الدراسة الميدانية التي قمنا ب
في التمتع بالحقكؽ المساكاة  مبدأ تجسيدكدكرىا في  ،حكؿ المكتسبات التشريعية كالدستكرية كالمؤسساتية

 تي:يكضحو الجدكؿ اآل حسب ما بيف الجنسيف عمى أرض الكاقع السياسية

يمثؿ رأم المبحكثات  حكؿ مدل تجسيد الدكؿ محؿ الدراسة لمبدأ المساكاة في التمتع : 01 رقـ الجدكؿ
 .بالحقكؽ السياسية بيف الجنسيف عمى  أرض الكاقع

 

 

 

 

 

 

 

% في 70% مف المبحكثات في تكنس كنسبة 70أف نسبة  (13) خبلؿ الجدكؿ رقـيتبيف لنا مف 
محؿ الدراسة قطعت أشكاط كبيرة في  الدكؿ أجابت بأف ، في الجزائر % 68المغرب إضافة إلى نسبة 

                                                      
 .0ص، مرجع سابؽ ،15طني بيجيف+الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقرير الك لجميكرية ا -1
 ، تقرير حكؿ تحميؿ الكضع2008/2011برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكرك متكسطية  -2

 .40، صمرجع سابؽ الجزائر،–الكطني 

 تجسيد مبدأ المساكاة  البمد
 النسبةك تكرار ال

 المجمكع ال نعـ

 تكنس
 50 15 35 التكرار

% 70 30 100 

 المغرب
 50 15 35 التكرار

% 70 30 100 

 الجزائر
 100 32 68 التكرار

% 68 32 100 
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بيف الجنسيف في مختمؼ تشريعاتيا الكطنية كلكف دكف  السياسية ؽمجاؿ تكريس المساكاة في التمتع بالحقك 
% في 30% مف المبحكثات في تكنس كنسبة  30يقابميا نسبة  ، محاكلة لتجسيدىا عمى أرض الكاقع

خاصة تكنس حاكلت عدة ك  نفت ذلؾ مؤكدة أف ىذه الدكؿ ، ر% في الجزائ32رب إضافة إلى نسبة المغ
ىذه الدكؿ خبلؿ العقكد كيبقى الحراؾ الداخمي الذم تشيده ، الحياة السياسية مرات تفعيؿ دكر المرأة في

 خير دليؿ عمى ذلؾ .األخيرة  

كآلياتيا ة دراسالأن و رغـ الجيكد التي بذلتيا الحككمات المتعاقبة في الدكؿ محؿ  نستخمص، كمنو 
حيث   ى كرؽػػػصبلحية مجرد حبر عمالمكتسبات التشريعية كالدستكرية كالمؤسساتية كاإل ىتبق ،المؤسساتية

ستدعي البحث عف دكر األحزاب ما ي ،ش لكؿ النساءيلـ تأخذ بعد أبعادىا المممكسة في الكاقع المع
 .لذلؾ كتفعيؿ تمكيف المرأة سياسياالسياسية الجزائرية كالتكنسية كالمغربية في التصدم 

 تمكيف المرأة سياسيا قياس دكر األحزاب السياسية المغاربية في: المطمب الثاني
تطمب ممارسة العمؿ السياسي في أفضؿ ظركؼ ممكنة امتبلؾ الرجؿ كالمرأة عمى حد سكاء لخبرة ي

بمثابة كالتي تعد  ، (1)كىك أمر ال يمكف تحققو دكف االنضماـ إلى األحزاب السياسية ،بالشأف السياسي
 .البكابات المكصمة لتمكيف المرأة سياسيا

بيدؼ تمكيف المرأة سياسيا ساير بعض ، اـ الدكلي بتفعيؿ دكر األحزاب السياسيةأماـ تزايد االىتم
ما انعكس عمى مضمكف خطاباتيـ السياسية التي أضحت ، زعماء األحزاب السياسية المغاربية ذلؾ التكجو

ضمف ىا تعزيز حضكر لكا تبني بعض اإلجراءات الرامية إلى كما حاك ، تشجع انخراط المرأة في صفكفيـ
كلكف رغـ ذلؾ يبقى حضكرىا داخؿ مكاقع صنع القرار كالمسؤكلية ضعيفا جدا كمحتشما  ،اكميا الداخميةىي

في ىذا المطمب التركيز عمى إبراز االستراتيجيات التي تبنتيا األحزاب سيتـ ك ، كدكف المستكل المطمكب
 السياسية المغاربية  لتفعيؿ تمكيف المرأة سياسيا.    

إذ ىي التي تؤطر كؿ مراحؿ ، لسياسية أحد أىـ الجسكر نحك المشاركة السياسيةتمثؿ األحزاب ا    
كبالتالي تسمح لمنساء بالحصكؿ عمى مقاعد في البرلماف كحتى تكلي حقائب كزارية مف خبلؿ  ،االنتخابات

                                                      
تأليفية بحكث عممية كطنية حكؿ المشاركة السياسية لممرأة عمى المستكل المحمي: دراسة حكرية عممي مشيشي، -1

معيد األمـ المتحدة لمبحث كالتدريب مف أجؿ النيكض بالمرأة، مركز المرأة العربية  ، تكنس:لمتقارير الكطنية الثالث
 .04، ص0202لمتدريب كالبحكث، 
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عبلميا  كأكثر مف ذلؾ فكيفية، كىي التي تحدد جدكؿ أعماؿ السياسات، (1)مساندتيا لممرشحيف شعبيا كا 
ككيفية قياـ تمؾ األحزاب السياسية بتشجيع كرعاية انيماؾ النساء ، مشاركة النساء في األحزاب السياسية

تعتبر مف المحددات الرئيسية لمتمكيف السياسي لممرأة ، كقياميا بإدماج قضايا المساكاة بيف الجنسيف ، فييا
اإلطار األكسع لممجتمع. إال  أن و تكجد كما أن يا أساسية لضماف تناكؿ قضايا المساكاة بيف الجنسيف في 

بأف يككف تمثيميف  ، نزعة في األحزاب السياسية في دكؿ العالـ بصفة عامة كالدكؿ العربية بصفة خاصة
إذ ظمت مشاركة المرأة في األحزاب السياسية أقؿ بكثير مف مشاركة ، محدكدا في مكاقع صنع القرار

ة ػػنا باالعتبار انعداـ إمكانية الكصكؿ إلى شبكات النفكذ الراسخكىذا نتيجة منطقية إذا ما أخذ ، الرجؿ
البلتي يمثمف قدكة لسائر النساء كيقدمف الرعاية كاإلرشاد ليف  تكقمة النساء الرائدا ، كشح المكارد المتكفرة

 .(2)كأحيانا محدكدية الدعـ حتى مف األسرة كالمجتمع

تكنس ، )الجزائربرامج األحزاب السياسية المغاربية  يتبيف مف خبلؿ البيانات القميمة المتكفرة عف
أف  بعض األحزاب حاكلت مف خبلؿ تاريخيا السياسي أف تعالج نقص الفرص  ،كالمغرب( لفائدة المرأة

كذلؾ بإعداد برامج لتككيف كتدريب المرأة عمى النشاط السياسي كما ، المتاحة لممرأة بيدؼ تحقيؽ المساكاة
نيف التي تساىـ في تغيير العقميات كتييئة الذىنية الجماعية لتقبؿ حرية المرأة حرصت عمى إصدار القكا

لمكاكبة التطكرات الحاصمة عمى مستكل تطكر المجتمع كعمى عممت عمى مراجعة كتنقيح القانكف كما 
 .3))مستكل تطكر الدكر المكككؿ لممرأة في خضـ ما يعيشو المجتمع مف تغيرات عميقة كجذرية

لصالح المرأة  اإليجابيإجراءات التمييز  عض األحزاب السياسية في الدكؿ محؿ الدراسةفقد تبنت ب
الذم كاف يعتبر ، )الحزب الحاكـ سابقا( التجمع الدستكرم الديمقراطي التكنسيبصفة طكعية مثؿ 

 مما سمح ببركز قاعدة مف النساء الناشطات، %30الحزب الكحيد الذم بادر بإعطاء حصة لنساء تقدر بػ
الذم تبنى حصة  االشتراكي لمقكات الشعبية كاالتحاد، (4)حزب األصالة كالمعاصرة المغربيسياسيا أك 

مما ساعد عمى تشجيع إدماج ، لتمثيؿ النساء في القكائـ االنتخابية %20داخمية لجميع فركعو بمغت 
ية في المغرب بتأسيس كما قامت معظـ األحزاب السياسية الرئيس ، المرأة في جميع المستكيات في الحزب

                                                      
 5، صسابؽ مرجعحفيظة شقير، محمد شفيؽ صرصار،  -1
 .0-0، ص صسابؽ مرجعجكلي بالينغتكف كآخركف، -2
 .50 -50، ص صابؽس مرجعسياـ بف رحك،  -3
 .05، صسابؽ مرجع حكرية عممي مشيشي، -4



 

 

032 
 

فعمى سبيؿ  ، أقساـ نسائية أك ىياكؿ داخمية شبيية تتناكؿ قضايا النساء كاحتياجات عضكات الحزب
لممساكاة لضماف تمثيؿ النساء في عمميات صناعة القرار في  االمثاؿ أسس حزب التقدـ كاالشتراكية مجمس

كاقع  يبقى، السياسية المغربية اتجاه المرأةالسائد لدل األحزاب  اإليجابي. لكف رغـ الخطاب (1)الحزب
كتقـك ، الممارسة يظير أف األحزاب تبدم تحفظا عندما يتعمؽ األمر بحضكر النساء في ىياكؿ التسيير

 بترشيح عدد قميؿ مف النساء في قكائميا االنتخابية.

اسية صرحت بو بعض النساء المنخرطات في األحزاب السي فحسب ما ،الجزائرأما فيما يخص 
 ىناؾ بعض األحزاب التي تبنت إجراءات التمييز اإليجابي لصالح المرأة، التي أجرينا معيف مقاببلت

 :(*)""كلد الشيخ  شريفة صرحت السيدة حيثكىناؾ منيا مف ال يؤمف بيذا اإلجراء، 
حزب جبية التحرير الكطني تبنى إجراءات التمييز اإليجابي لصالح المرأة قبؿ  أفّ »

عداد النساء  ،5005سنة  حيث كضع سياسات كبرامج تدريبية عديدة لتأىيؿ كا 
أياـ دراسية ، صنع القرار مثؿ الجامعات الصيفيةك  المنخرطات فيو التخاذ

 .(2)«...  ضراتاكمح

 :(**)صرحت السيدة "عمكاش مسعكدةكما 
فيك  ،و إىانة لممرأة الجزائريةألنّ  أف حزب العماؿ ال يؤمف بإجراءات التمييز اإليجابي»

 .(3)«ينادم بضركرة التركيز عمى الكفاءة كالفعالية
يبادر أم حزب بتبني  حيث لـ، كاقع  األمر يعكس كجكد فجكة بيف الخطاب كالممارسة غير أف  

ن   غرض إرغاـ األحزاب بو بصفة قانكنية ما تـ فرضإجراءات التمييز اإليجابي لصالح المرأة بصفة طكعية كا 
كعمى إثر ذلؾ تباينت رؤل ، ر النسكم فرصة لخكض غمار المغامرة السياسيةالسياسية عمى منح العنص

إذ تحفظ حزب األغمبية جبية التحرير الكطني عمى الفكرة  ،األحزاب الجزائرية كتفاعميا مع إرادة الرئيس
في حيف رحب أكبر حزب مف حيث التمثيؿ التجمع الكطني الديمقراطي ، رغـ أنو صكت لصالحيا

                                                      
 .06، 03، ص صسابؽ مرجع، كأخركف جكلي بالينغتكف -1
، محامية لدل مجمس قضاء 0656السيدة "كلد الشيخ شريفة"، أستاذة جامعية بكمية القانكف بجامعة تيزم كزك منذ سنة  -*

 0652الية تيزم كزك، عضك في حزب جبية التحرير الكطني منذ سنة كالية تيزم كزك، رئيسة كتمة في المجمس الكالئي لك 
 كرئيسة قسمة كالية تيزم كزك.

 بعد الزكاؿ. 06عمى الساعة 0201جكاف 00مع السيدة كلد الشيخ شريفة، في مكتبيا، يـك مقابمة  -2
 ركزية لحزب العماؿ.السيدة عمكاش مسعكدة، محامية معتمدة لدل مجمس قضاء تيزم كزك كعضك في المجنة الم -**

 صباحا. 0201جكاف  00يـك  ،مع السيدة "عمكاش مسعكدة"، في مجمس قضاء تيزم كزك مقابمة -3
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مرحمة أكلى تسمح لمنساء بتعزيز حضكرىف في  برا الحصص المفركضة عمى األحزابباإلجراء معت
المجالس المنتخبة. كمف جيتيا اعتبرت أحزاب التيار اإلسبلمي عمى رأسيا حزب حركة مجتمع السمـ أف  

كما أنو يتعارض مع  ، فرض حصص نسبية لمنساء عبارة عف تدخؿ لئلدارة في نشاطات األحزاب
في حيف عبرت  ، اطؽ النائية التي ال تصك ت بيا الكثير مف النساء عمى حد تعبيرىاخصكصيات المن

مشيرة إلى أف  القانكف غير مبلئـ بعدة  ، حركة النيضة عف تأييدىا لمنافسة مفتكحة كنزيية بيف الجنسيف
 .(1)ليد راسخة ال تقبؿ ممارسة المرأة لمسياسيةامناطؽ مف الببلد أيف تكجد تق

 لدراسة الميدانية التي قمنا بيا تكصمنا إلى النتائج التي تكضحيا الجداكؿ اآلتية: كمف خبلؿ ا 

لممشاركة في الحياة  المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسةيمثؿ مدل تعزيز قدرات  :02 رقـ الجدكؿ
 السياسية بصكرة جدية كفعالة

 تعزيز القدرات البمد
 المجمكع ال نعـ التكرار كالنسبة

 تكنس
 50 26 24 التكرار

% 48 52 100 

 المغرب
 50 30 20 التكرار

% 40 60 100 

 الجزائر
 100 60 40 التكرار

% 40 60 100 
 

 

في  % 84نسبة ك  مف المبحكثات في تكنس %84أف  نسبة  (01)يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
لممشاركة في الحياة السياسية  تعززت قدراتيف بأف   أجابت ،في الجزائر %40المغرب إضافة إلى نسبة 

 60إضافة إلى  ،في المغرب %04في تكنس ك مف المبحكثات %25يقابميا نسبة  ، بصكرة جدية كفعالة
 .أجابت بأف قدراتيف لـ تتعزز بعد لممشاركة في الحياة السياسية بصكرة جدية كفعالة ،في الجزائر %

أف قدراتيف لـ يرة مف المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة أكدت عمى أف  نسبة كب نستخمص، كمنو
                                                      

عمى المكقع:  الجزائرية في الساحة السياسية... بقكة القانكف"، "الككتا تقحـ المرأة -1
31.html-09-10-22-03-2012-culture/529-generale-http://arabic.badehmed.net/societe/36 ،

04/22/0201 ،03:22. 

http://arabic.badehmed.net/societe/36-generale-culture/529-2012-03-22-10-09-31.html
http://arabic.badehmed.net/societe/36-generale-culture/529-2012-03-22-10-09-31.html
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تتعزز بعد لممشاركة في الحياة السياسية بصكرة جدية كفعالة كىك كاقع معظـ النساء المغاربيات الناشطات 
سياسيا كيمكف تفسير ذلؾ بغياب برامج تدريب كتأىيؿ عمى مستكل األحزاب السياسية المغاربية عمى 

السياسية لممرأة كأساس إلدماجيا في الحياة السياسية كتفعيؿ  جياتيا مف شأنيا بناء الشخصية تك  اختبلؼ
 .استحقاؽالحقيقي فييا بكؿ جدارة ك   إشراكيا
 عمى تغيير كاقعيف ككاقع غيرىف في الدكؿ محؿ الدراسة يمثؿ مدل قدرة المبحكثات :03 رقـ الجدكؿ

 درة عمى التغيير الق البمد
 المجمكع ال نعـ التكرار كالنسبة

 تكنس
 50 14 36 التكرار

% 72 28 100 

 المغرب
 50 21 29 التكرار

% 58 42 100 

 الجزائر
 100 20 80 التكرار

% 80 20 100 
 

في  %25نسبة ك  مف المبحكثات في تكنس %40أف  نسبة ( 02) يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
تغيير كاقعيف ككاقع اآلخريف أفرادا أك عمى قدرتيف ب جابتأ ، في الجزائر %52افة إلى نسبة المغرب إض
إضافة  ربػػػػػفي المغ %10مف المبحكثات في تكنس ك %05يقابميا نسبة  ، أك مجتمعا بأكمموجماعات 
 أجابت بعدـ قدراتيف عمى تغيير كاقعيف  ككاقع  اآلخريف .، في الجزائر % 02إلى نسبة 
ات رغـ الثقافة التمييزية كالييمنة الذككرية التي ال تزاؿ تقؼ في كجو تعزيز قدر  ونستخمص أن  ، منوك 

إال  أف  كاقع  ، يا كبيف الرجؿـ المياـ السياسية مناصفة بينيسالمرأة في الدكؿ محؿ الدراسة كتحكؿ دكف تق
إذا  كاإلصبلح تحقيقا لمتنمية الشاممة يبيف رغبتيا الحقيقية في المشاركة في مسار التغيير  يزاؿ ال األمر

 .  تـ منحيا الفرصة إلظيار قدراتيا ككفاءتيا ما
 أف  األحزاب السياسية في الدكؿ الثبلثة لـ تقـ بالدكر المنكط بيا لتمكيف ،نستخمص في األخير

أغمب األحياف ألف المشيد السياسي كالحزبي  يبيف بكضكح أف االىتماـ بالمرأة ال يعدك في ، المرأة سياسيا
كأف  القيادات الحزبية ال تثؽ كثيرا في أداء المرأة ككضعيا في ، فرضتيا االلتزامات الدكليةضركرة  إال  

بسبب ىيمنة الثقافية الذككرية كطبيعة األحزاب السياسية المتسمة باالنشقاؽ الداخمي ، دكائر صنع القرار
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عف دكر حركات المجتمع المدني في الدفاع  لمتساؤؿما يقكدنا ىذا كتبعيتيا لمسمطة كعدـ استقبلليتيا. 
عف تمكيف المرأة مف التأثير عمى القرارات كالنظـ السياسية كاالقتصادية  كافة عمى المستكيات

 .إلى جانب محاسبة الممثميف المنتخبيف حكؿ مدل اىتماميـ بقضايا النكع ، كاالجتماعية
 

نظمات غير الحككمية المغاربية قياس دكر منظمات المرأة كالم: المطمب الثالث
 في تمكيف المرأة سياسيا.

نظرا لمدكر الذم صارت تمعبو المنظمات النسائية كالمنظمات غير الحككمية في المجتمع الحديث 
كفضاءات إلشراؾ النساء في التنمية االجتماعية  ، كما أصبحت تحققو مف إنجازات لصالح حقكؽ المرأة

العديد مف المنظمات النسائية كالمنظمات غير الحككمية المغاربية سايرت ذلؾ  فإف   ، المستدامةك السياسية 
كاتخذت مف النضاؿ مف أجؿ حقكؽ المرأة كتمكينيا كتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في مجاالت  ، التكجو
إلى ما أدل  ، كبداية التسعينات تمنذ أكاخر الثمانينيا، كخاصة المجاؿ السياسي ىدفا ليا، كافة الحياة

التي بادرت  اإلنجازاتفي ىذا المطمب ألبرز سنتطرؽ  ، لصالح المرأة المغاربية اإلنجازاتتحقيؽ بعض 
تكنس ك بيا المنظمات النسائية كالمنظمات غير الحككمية لصالح تمكيف المرأة سياسيا في الجزائر 

 كالمغرب.

الديمقراطيات كجمعية كجمعية النساء  تكنسبعض المنظمات النسائية المستقمة في عممت لقد 
تقكـ عمى اعتبار  ، عمى بمكرة مقاربة جديدة نسكيةالنساء التكنسيات لمبحكث حكؿ التنمية منذ تأسيسيا 

إيمانا منيا بأف ، ال يتجزأ مف حقكؽ اإلنساف مكحدا غير قابؿ لمتجزئة كالتقييد احقكؽ النساء جزء
ذا عممت كؿ األطراؼ االجتماعية عمى ، طرفا فيياإال إذا كانت النساء ، الديمقراطية ال يمكف أف تتحقؽ كا 

 .(1)الدفاع عف حقكؽ النساء كعمى تطكيرىا

طالبت بضركرة احتراـ الحقكؽ اإلنسانية لمنساء كالرجاؿ فنظمت العديد ، كعمى المستكل السياسي
نساء كالرجاؿ مف المقاءات لممطالبة بإرساء نظاـ ديمقراطي تحتـر فيو حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة لم

بيدؼ دفع كؿ  "الخاص ىك سياسي"كأصرت عمى ضركرة الربط بيف المجاؿ العاـ كالخاص رافعة شعار 
العامميف كالعامبلت في الحقؿ االجتماعي كالسياسي إلى عدـ التمييز بيف الحقكؽ الخاصة التي تخرؽ في 

تيؾ في الفضاء العاـ كالتي تحظى كالحقكؽ التي تن، الفضاء العائمي دكف أف تفضح كدكف معاقبة خارقييا
                                                      

 .15ص مرجع سابؽ، ، التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير -1
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كطالبت أيضا بضركرة تدعيـ التمثيؿ ، باىتماـ كبير مف قبؿ منظمات حقكؽ اإلنساف المحمية كالدكلية
مف خبلؿ تبني ، النسائي في مراكز اتخاذ القرار في المؤسسات الحككمية كالتنظيمات السياسية كالنقابية

 .(2)مكافحة العنؼ عمى أساس النكع االجتماعيكساىمت أيضا في ، (1)الككتا النسائينظاـ 

كاتسمت ، أساسيا مف مككنات المجتمع المدني مككنا المنظمات النسائية المغربيةكما شكمت 
بركز حركة مطمبية إلى ما أدل  ،بما فييا حقكقيف السياسية ،بتنامي الكعي الحاد لدييا بحقكؽ النساء

رفعت مجمكعة مف  0663ففي سنة ، قكة اقتراحيةبمثابة حاليا أضحت  ، نسائية قكية منذ بداية التسعينات
مذكرة إلى  (تنظيما 00) كالحقكقية كالنقابات كالقطاعات النسائية باألحزاب السياسية المنظمات النسائية

احتراـ النصكص الدستكرية كتطبيؽ القكانيف التي تنص عمى »فييا بضركرة  تالسيد الكزير األكؿ طالب
 . (3)«راكة في تقمد كافة مناصب المسؤكليةالمساكاة كالش

مذكرة إلى كؿ مف السيد مستشار الممؾ كالكزير  ، كما رفعت منظمات نسائية أخرل في نفس العاـ
تقترح  ، ككزير الداخمية كرئيس مجمس النكاب كرؤساء البرلمانية كاألمناء العاميف لؤلحزاب السياسية، األكؿ

ككاف أبرز ىذه االقتراحات ىك اعتماد نظاـ الككتا في لكائح ، النتخاباتفييا إدخاؿ تعديبلت عمى مدكنة ا
أصدرت نفس  ،0664كفي سنة  ،مف النساء في كؿ الئحة %02بنسبة ال تقؿ عف  ،الترشيحات

كتتمثؿ أبرزىا  ،(4)مارس ركزت فيو عمى مطالب حقكؽ المرأة السياسية 5المنظمات األربع ببلغا بمناسبة 
 فيما يمي:

التطبيؽ الفعمي لمقتضيات الدستكر الذم ينص عمى المساكاة بيف الجنسيف في الحقكؽ تحقيؽ  -
 السياسية.

التعجيؿ باتخاذ اإلجراءات المؤقتة التي ينص عمييا البند الرابع مف االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى  -
 تقؿ عف كخاصة اعتماد نظاـ الككتا في االنتخابات بنسبة ال ، كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة

02%. 

                                                      
 .49ص مرجع سابؽ، ، التمكيف السياسي لممرأة...،حفيظة شقير -1

 تقرير حكؿ تحميؿ الكضع (،2008/2011) ج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطيةبرنام2 -
 .56، صمرجع سابؽ ،تكنس -الكطني

 .442، صمرجع سابؽدامية بنخكيا،  -3
 .443-442، ص صالمرجع ذاتو -4
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كالعمؿ عمى تخصيص نسبة  ، (0664)رفع األحزاب السياسية مف نسبة المرشحات لبلنتخابات  -
كتخصيص حمبلت إعبلمية كاسعة النطاؽ لتحسيس الرأم العاـ ، معينة مف ترشيحاتيا لمنساء

ـ كما تشكؿ أيضا في نفس السنة إطارا لمتنسيؽ يحمؿ اس، الكطني بضركرة التصكيت عمى النساء
حممت ىذه المجنة عمى عاتقيا ميمة تشكيؿ قكة ضغط  ،"لجنة التنسيؽ النسائية الديمقراطية"

لمنساء في االستحقاقات المقبمة كجعؿ قضية المرأة محكرا  منصؼ نسائية فاعمة لضماف تمثيؿ
 .(1) أساسيا في البرامج االنتخابية لؤلحزاب السياسية

مشركع تعديؿ مدكنة  ، إلى صناع القرار السياسي منظمة غير حككمية 02رفعت  0220كفي سنة 
تضمف مقترحات ، "مف أجؿ ترقية النساء إلى مراكز المسؤكلية كالقرار"االنتخابات الذم حمؿ عنكاف 

راع ػػكبشأف مراجعة نمط االقت %02مع حد أدنى بػ %66مممكسة بشأف الحصة النسبية المحددة في 
مف أجؿ تسييؿ  استراتيجيةقابات كالغرفة المينية إلى كضع كدعت مف خبللو األحزاب السياسية كالن

ما ، (2)مع تطبيؽ الحصة النسبية في الييئات المسيرة كتكعية قكاعدىا، مشاركة النساء في أنشطة التنظيـ
 في المغرب. (الكطنية البلئحة) الككتا النسائيتبني نظاـ أدل إلى 

ف كانت أقؿ قكة ، رتييا التكنسية كالمغربيةعمى نيج نظي الجزائريةالنسائية  الجمعياتسارت  كا 
كاتخذت مف النضاؿ مف أجؿ حقكؽ المرأة ىدفا ليا منذ أكاخر الثمانينات كبداية التسعينات كتأثيرا منيا 

كجمعية تجمع النساء  كجمعية راشدة جمعية المرأة في اتصاؿعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 
تأسيسيا التاريخية إلى طبيعة كفترة اعتماد قانكف األسرة ة يحيث ترجع أسباب خمف ...،الديمقراطيات
ىذا القانكف كاف يعتبر أحد نقاط ارتكاز كثقؿ عمؿ كنشاط الحركة الجمعكية النسائية  0651الجزائرم عاـ 

 . (3)كحركة منظمة مطمبية تناضؿ مف أجؿ التغيير كالمساكاة كسيادة قيـ العدؿ كالديمقراطية

تميزت الحركة النسائية بمبادرات  ، كالمتعمؽ بالجمعيات ، 0660سمبر دي 21كبعد صدكر قانكف 
كالمتمثمة في اإلرىاب كجدت ، آنذاؾلكف مع الكضعية التي عرفتيا الجزائر ، نسائية كثيفة غنية كمتعددة

اب ػىذه الحركة نفسيا في مقدمة النضاؿ ضد اإلرىاب كضد األصكلية مساندة لعائبلت ضحايا اإلرى

                                                      
 .116-110، صمرجع سابؽدامية بنخكيا،  -1
 ، تقريػر  حػكؿ   تحميػؿ الكضػع(0225/0200)رجػؿ كالمػرأة فػي المنطقػة األكرك متكسػطيةبرنامج تعزيػز المسػاكاة بػيف ال -2

 .21، صمرجع سابؽ المغرب،-الكطني
 .22، صمرجع سابؽالزبير العركس،  -3
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مما أدل إلى خمؽ  ، ىذه المرحمة بالعنؼ ضد النساء الذم تكسع فيما بعد إلى كؿ المجتمع حيث  تميزت
رتبط بالعنؼ ااألكلى أرادت أف تنشط في مجاؿ اعتبر حساسا  ،جمعيات تحت نكعيف مختمفيف في الجزائر

كاالقتصادية كالثانية بحثت في كيفية دمج المرأة في الحياة االجتماعية ، األصكلي الممارس عمى المرأة
تجدر اإلشارة إلى أن و منذ البداية كضعت الحركة النسائية قضية المرأة في إطار أكسع  ،بصكرة أفضؿ

نضاليف مف  فتمثؿ في ضركرة دمقرطة النظاـ النسكم كمطمب أساسي ألغمبية الجمعيات المكاتي سخر 
التي  اإلستراتيجيةالمحاكر صكب نشاطيا كنضاليا كفؽ جممة مف ، . كتبعا لذلؾ(1)أجؿ مكاطنة النساء

مزجت بيف مطالب مرحمة التأسيس كالمستجدات الحاصمة عمى الساحة السياسية كالمتعمقة بضركرة تمكيف 
 ر:المرأة في كافة مجاالت الحياة كخاصة المجاؿ السياسي كمف ىذه المحاك 

 ضحايا قانكف األسرة " التكفؿ بما تطمؽ عميو كعيا". 

 1992سياسية كمظاىرىا األمنية التي عرفتيا الجزائر منذ سنة التكفؿ بضحايا األزمة ال. 

 ة كفي ػػػػالضغط في اتجاه تفعيؿ المساكاة الحقيقية بيف الجنسيف في التمتع بمجمؿ الحقكؽ السياسي
 الكلكج لمختمؼ المؤسسات السياسية كالعامة.

 ييز القائـ عمى أساس النكع محاربة عدـ التكازف في التمثيمية السياسية في المجالس المنتخبة كالتم
كترجع المنظمات النسائية ىذا التمييز إلى الفرؽ المكجكد بيف ، ياالجتماعي في التمثيؿ السياس

النص القانكني كالكاقع. لذا تطالب بجممة مف اإلصبلحات لتعكيض اإلجحاؼ الذم تتعرض لو 
 .(2) لجزائرية نتيجة نظرة المجتمع لياالمرأة ا

 اآلتية:تكصمنا إلى النتائج التي تكضحيا الجداكؿ  التي قمنا بيا الميدانية كمف خبلؿ الدراسة

 

 

 

                                                      
  عمى المكقع:، "الجزائر نمكذجا–المرأة كالمسار الديمقراطي في شماؿ إفريقيا "نكرة قنيفة، 1- 

http://www.ikhwanwiki.com/images/d/d6/pdf ،06/22/0201، 6:22. 
 .64، صمرجع سابؽالزبير عركس،  -2

http://www.ikhwanwiki.com/images/d/d6/pdf،%20%202%2029/05/2014
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داخؿ األجيزة الداخمية لألحزاب المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة يمثؿ مكقع  :04 رقـ الجدكؿ       
 كالجمعيات كالنقابات التي شممتيا الدراسة

 

في  %02كنسبة  نسمف المبحكثات في تك  %1نسبة  أف   ( 03)يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
لمتنظيمات  الداخمية األجيزةمكقع الرئيس داخؿ يتمتعف ب ، في الجزائر %3نسبة المغرب إضافة إلى 

مف المبحكثات في  %61نسبة  في حيف نجد  ، التي شممتيا الدراسة الميدانية السياسية المدنية كالمينية
في األجيزة  أعضاءأجابت بأنيف  ،في الجزائر %26في المغرب إضافة إلى نسبة  %23تكنس كنسبة 

إضافة إلى نسبة   ، في المغرب %85مف المبحكثات في تكنس كنسبة  %30نسبة  يقابميا ، التنفيذية
 .عاديكف أعضاءفي الجزائر أجابت بأنيف  71%

في  في الدكؿ محؿ الدراسة تمدل األخذ بعيف االعتبار أفكار كاقتراحات المبحكثايبيف  :05 رقـ الجدكؿ
 عممية صنع القرار داخؿ األحزاب كالجمعيات كالنقابات التي شممتيا الدراسة.

 

 

 

 

 

 البمد
 المكقع

 ر كالنسبةالتكرا
 رئيسة

 عضك في األجيزة
 التنفيذية

 المجمكع عضك عادم

 تكنس
 50 13 17 2 التكرار

% 4 34 62 100 

 المغرب
 50 29 16 5 التكرار

% 10 32 58 100 

 الجزائر
 100 71 26 03 التكرار

% 3 26 71 100 

 البمد
أخذ أفكار كاقتراحات 
 المبحكثات

 التكرار كالنسبة
 المجمكع ال نعـ

 تكنس
 50 25 25 التكرار

% 50 50 100 

 المغرب
 50 29 21 التكرار

% 42 58 100 

 الجزائر
 100 70 30 التكرار

% 30 70 100 
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 %10كنسبة المبحكثات في تكنس  مف %22أف نسبة  ( 04)خبلؿ الجدكؿ رقـ يتضح لنا مف 
بأف اقتراحاتيف كأفكارىف يتـ األخذ بيا بعيف أجابت ، في الجزائر %30إضافة إلى نسبة في المغرب 

المدنية كالمينية التي ، يمات السياسيةالتنظ االعتبار في بعض األحياف أثناء عممية صنع القرار داخؿ
إضافة  في المغرب %25في تكنس كنسبة  مف المبحكثات %22يقابميا نسبة  ، شممتيا الدارسة الميدانية

 .تراحاتيف في عممية صنع القرارأجابت باستبعاد أفكارىف كاق، في الجزائر %42إلى نسبة 

في الحياة  ذاتيتيف مف خالؿ تجسيد حضكرىفل فيقيحقبمدل ت المبحكثاتكعي يمثؿ  :06 رقـ الجدكؿ
 الجمعكية كالنقابيةك السياسية 

 تحقيؽ المبحكثات ذاتيتيف البمد
 المجمكع ال نعـ التكرار كالنسبة

 تكنس
 50 25 25 التكرار

% 50 50 100 

 المغرب
 50 24 26 التكرار

% 52 48 100 

 الجزائر
 100 53 47 رالتكرا
% 47 53 100 

 

في  %20نسبة ك  مف المبحكثات في تكنس %22أف نسبة  (05)يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

الجمعكية كالنقابية ك أجابت أف حضكرىف في الحياة السياسية ، في الجزائر  %25المغرب إضافة إلى نسبة 
 %15في تكنس كنسبة مف المبحكثات  %22يقابميا نسبة  ، يفتتحقيؽ ذاتيعمى  ساعدىف بشكؿ كبير

 .ذاتيتيفيف لـ يحققف بعد أجابت بأن   في الجزائر %31في المغرب إضافة إلى نسبة 

في الدكؿ محؿ الدراسة أعضاء عاديكف داخؿ مختمؼ نستخمص أف أغمبية المبحكثات  ، كمنو
بالتالي الكفة تميؿ لتزايد حضكرىف ، ك المدنية كالمينية التي شممتيا الدراسة الميدانية ، التنظيمات السياسية

غالبيتيف أثناء  أفكار كاقتراحات استبعاديبقى ، ك في المكاقع الثانكية مقابؿ انخفاضو في مكاقع صنع القرار
رغـ أنيف أعضاء داخؿ ىذه التنظيمات لخير دليؿ عمى في الكثير مف المناسبات  عممية صنع القرار

تجسيد حضكرىف في الحياة السياسية الجمعكية  ذاتيتيف مف خبلؿما كلد لدييف إحساس بعدـ تحقيؽ  ،ذلؾ
كيمكف تفسير ذلؾ بغياب برامج تدريب كتأىيؿ  ، كالنقابية كعنصر رئيسي لتفعيؿ التمكيف الحقيقي لممرأة
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كتجدر اإلشارة إلى أف ذلؾ يحدث في ، عمى مستكل مختمؼ ىذه التنظيمات مف شأنيا بناء قدراتيف الذاتية
و الذم يكثؼ فيو مختمؼ الفاعمكف الرسميكف كغير الرسميكف مف خطابيـ المشجع لتمكيف المرأة الكقت ذات

 مف مختمؼ حقكقيا كالسيما السياسية منيا.

القائؿ  المبحكثات فيما يخص الطرح  قؼكمف خبلؿ الدراسة الميدانية التي قمنا بيا تكصمنا إلى مك 
  اآلتية:كؿ اكضحو الجدت كذلؾ حسب ما، محؿ الدراسة الدكؿفي  "الممارسةك بيف الخطاب بكجكد فجكة"

 يفكالتماس بسمطة اتخاذ القرارالمبحكثات في تكنس  عدـ تمتع بيف  عالقةاليمثؿ  :07 رقـ الجدكؿ
 بمدىففي   فجكة بيف الخطاب كالممارسة كجكد 

سمطة اتخاذ 
 القرار

 
 كجكد فجكة بيف 

 ارسةكالمم الخطاب

 يجًىع ال نؼى

ار
كر

ت
 %

ثح
س

ن
 

ار
كر

ت
 %

ثح
س

ن
خ 

را
را

تك
ان

 

%
ة

س
نن

ا
 

 66 33 46 23 20 10 نعم 

 34 17 8 4 26 13 ال

 500 50 54 27 46 23 مجموع

عدـ تمتع بيف  عالقة اليمثؿ  :0 رقـ الشكؿ
بسمطة اتخاذ القرار المبحكثات في تكنس 

بيف الخطاب  كةفج كجكد يفكالتماس
 .بمدىففي كالممارسة 

% مف المبحكثات في تكنس يتمتعف بسمطة اتخاذ 20 نسبةأف  (01) يتبيف لنا مف خبلؿ الشكؿ رقـ
% مف المبحكثات 26في حيف نجد نسبة ، جكد فجكة بيف الخطاب كالممارسة في تكنسك  القرار كيمتمسف

% 46يقابميا نسبة  الخطاب كالممارسة في تكنسيتمتعف بسمطة اتخاذ القرار كال يمتمسف كجكد فجكة بيف 
ف كجكد فجكة بيف الخطاب كالممارسة في القرار كبالتالي يمتمس اتخاذيتمتعف بسمطة  مف المبحكثات ال

% مف المبحكثات فبل يتمتعف بسمطة اتخاذ القرار كال يمتمسف كجكد فجكة بيف الخطاب 8أما نسبة  ،تكنس
 كالممارسة في تكنس.
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القرار  بسمطة اتخاذ في تكنسعدـ تمتع أغمبية المبحكثات  أف ىناؾ عبلقة بيفتج نستن، كمنو
ىذا ما يجيز لنا القكؿ بكجكد فجكة بيف الخطاب  ،ة بيف الخطاب كالممارسة في بمدىفكجكد فجك كالتماسيف 

 كالممارسة في تكنس.

 يفكالتماس بسمطة اتخاذ القرار المبحكثات في المغرب ععدـ تمت بيفعالقة اليمثؿ  :50 رقـ الجدكؿ
 بمدىف في ة بيف الخطاب كالممارسة فجك  كجكد

 

التمتع بسمطة 
 اتخاذ القرار

 

كجكد فجكة بيف 
 الخطاب كالممارسة

 ال نؼى
 

 يجًىع

ار
كر

ت
 %

ثح
س

ن
 

ار
كر

ت
 %

ثح
س

ن
خ 

را
را

تك
ان

 

%
ة

س
نن
ا

 

 78 39 40 20 38 19 نعـ
 22 11 12 6 10 5 ال

 100 50 52 26 48 24 كعمجم
عدـ تمتع  بيف عالقةاليمثؿ  :2الشكؿ رقـ 

 بسمطة اتخاذ القرارالمبحكثات في المغرب 
فجكة بيف الخطاب كالممارسة  كجكد يفكالتماس

 .بمدىف في

سمطة % مف المبحكثات في المغرب يتمتعف ب38نسبة رقـ أف  2رقـ  يتضح لنا مف خبلؿ الشكؿ
% مف 10في حيف نجد نسبة ، القرار كيمتمسف كجكد فجكة بيف الخطاب كالممارسة في المغرب اتخاذ

  ربػػػػاتخاذ القرار كال يمتمسف كجكد فجكة بيف الخطاب كالممارسة في المغالمبحكثات يتمتعف بسمطة 
سف كجكد فجكة بيف % مف المبحكثات ال يتمتعف بسمطة اتخاذ القرار كبالتالي يمتم40يقابميا نسبة 

% مف المبحكثات فبل يتمتعف بسمطة اتخاذ القرار كال 12أما نسبة  ، الخطاب كالممارسة في المغرب
 يمتمسف كجكد فجكة بيف الخطاب كالممارسة في المغرب.

عدـ تمتع أغمبية المبحكثات في المغرب بسمطة اتخاذ القرار  أف ىناؾ عبلقة بيفنستنتج  ،كمنو
ىذا ما يجيز لنا القكؿ بكجكد فجكة بيف الخطاب ، فجكة بيف الخطاب كالممارسة في بمدىفكالتماسيف كجكد 

 كالممارسة في المغرب .
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 هنوانتًاس سهطح اتخار انقرارت انًثحىثاخ في انجزائر تًتغ تين ػذوؼالقح انيًثم  :50 رقـ الجدكؿ

 .تهذهن فيتين انخطاب وانًًارسح  فجىج وجىد

التمتع بسمطة 
 اتخاذ القرار

كجكد فجكة بيف 
 الخطاب كالممارسة

 

 يجًىع ال نؼى

ار
كر

ت
 %

ثح
س

ن
 

ار
كر

ت
 %

ثح
س

ن
خ 

را
را

تك
ان

 

%
ة

س
نن
ا

 

 40 40 50 30 10 50 نعم

 20 20 16 54 24 42 ال

 500 500 44 44 12 12 مجموع

 

 عدـ تمتع بيف  عالقة ال: يمثؿ 3الشكؿ رقـ 
 سمطة اتخاذ القرارب المبحكثات في الجزائر

بيف الخطاب كالممارسة  فجكة كجكد يفكالتماس
 بمدىف.في 

 اتخاذ% مف المبحكثات في الجزائر يتمتعف بسمطة 10أف نسبة  3 خبلؿ الشكؿ رقـيتبيف لنا مف 
% مف المبحكثات 24سبة في حيف نجد ن ،الممارسة في الجزائرك  القرار كيمتمسف كجكد فجكة بيف الخطاب

يقابميا نسبة ، يتمتعف بسمطة اتخاذ القرار كال يمتمسف كجكد فجكة بيف الخطاب كالممارسة في الجزائر
% مف المبحكثات ال يتمتعف بسمطة اتخاذ القرار كبالتالي يمتمسف كجكد فجكة بيف الخطاب كالممارسة 50

لقرار كال يمتمسف كجكد فجكة بيف الخطاب % فبل يتمتعف بسمطة اتخاذ ا16أما نسبة  ،في الجزائر
 كالممارسة في الجزائر.

أف ىناؾ عبلقة بيف عدـ تمتع أغمبية المبحكثات في الجزائر بسمطة اتخاذ القرار نستنتج ، كمنو
ىذا ما يجيز لنا القكؿ بكجكد فجكة بيف الخطاب ، كالتماسيف كجكد فجكة بيف الخطاب كالممارسة في بمدىف

 لجزائر. كالممارسة في ا
أف ىناؾ عبلقة كطيدة بيف ضعؼ تمكيف المرأة المغاربية سياسيا ككجكد ، نستخمص في األخير

 تكنس كالمغرب(. ، )الجزائراب كالممارسة في الدكؿ المغاربيةفجكة بيف الخط
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ىظىوادتنتاجاتخالص
 تالية:تكصمنا إلى النتائج السياسي لممرأة المغاربية كاقع التمكيف ال مف خبلؿ البحث في 

الجزائرية كالمغربية قطعت أشكاطا ىامة عمى مستكل الخطاب السياسي كعمى ك إف الدكلة التكنسية  -
مبادئ المساكاة بتكريس كذلؾ  ،المستكل التشريعي لتمكيف المرأة مف المشاركة في الحقؿ السياسي

قرارك ، في الدستكر كالمكاطنة حؽ ك  حرش)حؽ الت ياسية دكف تمييز بيف الجنسيفالحقكؽ الس ا 
 .(كاالنضماـ إليياكيف الجمعيات كاألحزاب السياسية حؽ تكحؽ تقمد المناصب العامة ك ك  االنتخاب

   إلى االتفاقيات كمناىج العمؿ تكنس كالمغرب(  ،غاربية )الجزائرمعظـ الدكؿ المانضماـ يستند
محياة لكج المرأة لا  الرسمية لتعزيز ك محمية لتمكيف المرأة كتكثيؼ خطاباتيالدكلية كسف تشريعات 

حقيقية رغبتيا الحقيقية في إرساء مساكاة كليس ل، الدكلية التزاماتياالسياسية إلى ضركرة تجسيد 
 . مجاؿ السياسيخاصة في ال في كؿ مجاالت الحياة بيف المرأة كالرجؿ 

 ضعؼ كتدني مستكل  عمى حيث أجمعت ،المؤشرات كاإلحصائيات كاألرقاـ شاىدة عمى ذلؾ
 ممرأة المغاربية.السياسية لالممارسة 

  لتمكيف رغـ استحداث الدكؿ الثبلثة محؿ الدراسة عمى حد سكاء لمجمكعة مف اآلليات الكطنية
كتسطير برامج ، كتخصيص حقائب كزارية لمنساء، الككتا النسائيأنظمة ك، المرأة سياسيا

يزاؿ يعكس كجكد  ال المشيد السياسي  المغاربي أف   إال  ، كاستراتيجيات حككمية كغير حككمية
كالكاقع المتدني لمستكل  مف جية، فجكة كبيرة بيف مضمكف الخطاب الرسمي كالنصكص القانكنية

 مف جية أخرل. الممارسة السياسية لممرأة المغاربية
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كبيرة  بية( كجكد فجكةالتكنسية كالمغر  ، بية )الجزائريةلممرأة المغار  يعكس كاقع التمكيف السياسي 
ككاقع الممارسة السياسية كالنصكص القانكنية مف جية، لمنخب السياسية  الخطاب الرسميمضمكف بيف 

االجتماعية ك كيمكف تفسير ذلؾ بكجكد جممة مف المعكقات الثقافية ، مف جية أخرل لمنساء المغاربيات
االقتصادية كاإلعبلمية التي ساىمت بمجمميا في ترسيخ دكنية المرأة المغاربية كتيميش دكرىا ك  السياسيةك 

ما حاؿ دكف تجسيد حضكرىا كتفعيؿ تمكينيا في كؿ مجاالت الحياة خاصة ، في المجتمعات المغاربية
 المجاؿ السياسي.

 أبعادىالمغاربية اليكـ بكافة ا المرأةتتطمب قضية ، في ظؿ تنامي كتزايد ىذه المعكقات كالعراقيؿ 
االقتصادية كالسياسية كجزء ال يتجزأ مف ك  الثقافيةك  االجتماعية أكضاعيا إصبلحخبلؿ فكرة التمكيف 

( مف مجمؿ حقكقيـ السياسية اتمكيف المكاطنيف )رجاال كنساءعممية اإلصبلح الشامؿ التي تيدؼ إلى 
 بمجمكعة مف الكاجبات. تزاميـماعية كالثقافية في مقابؿ الاالجتك  االقتصادية

ف )المؤسسات الحككمية( كغير يكيمكف تفعيؿ ذلؾ مستقببل بتكثيؼ مختمؼ جيكد الفاعميف الرسمي
يف )األحزاب السياسية كالجمعيات النسائية كالمنظمات غير الحككمية( كالمرأة المغاربية ذاتيا يالرسم
 سيد جممة مف الرىانات المستقبمية.لتج

 معكقات الثقافية كاالجتماعية ثـ المعكقات السياسية ال لممحاكر التالية:الفصؿ  في ىذا سنتطرؽ
 .قتصادية كاإلعبلمية كأخيرا الرىانات المستقبميةاال
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ىالمطوقاتىالثػافوظىواالجتماروظ.:ىالمبحثىاألول

ربية بصفة الثقافية كاالجتماعية في إرساء دعائـ الثقافة األبكية في مجتمعاتنا الع ىساىمت البن
ىذه الثقافة التي شكمت كال تزاؿ أرضية  ، منذ عقكد مف الزمف، كمجتمعاتنا المغاربية بصفة خاصة ، عامة

االجتماعية التقميدية كمرجعية أساسية لمثقافة السائدة حاليا في مجتمعاتنا  ىخصبة لتكريس كترسيخ  البن
ما ، مف بينيا الحياة السياسية، كؿ جكانب الحياةالحديثة المتشبعة بالمكركثات التمييزية بيف الجنسيف في 

سنتطرؽ    ،أدل لمحد مف كلكج المرأة إلى عالـ السياسة كعدـ تمكينيا مف ممارسة مجمؿ حقكقيا السياسية
 المبحث لممعكقات الثقافية كالمعكقات االجتماعية. في ىذا

 المعكقات الثقافية.: المطمب األكؿ
االعتبارات المرتكزة عمى ، كالمغاربية خصكصا، عات العربية عمكماشكمت البنية الثقافية لممجتم 
ىذه األخيرة التي أرست دعائـ ، بالثقافة األبكية ةالتقميدية المتشبع ىأرضية خصبة لترسيخ البن الدينية

 انطبلقا مف، إقصاء المرأة مف العمؿ السياسي مف خبلؿ التقسيـ التقميدم لؤلدكار االجتماعية بيف الجنسيف
كأف  مكانيا  ،أف  النشاط السياسي بطبيعتو عمؿ ذككرم كأف  المرأة غير قادرة أك مؤىمة لذلؾ»فكرة مفادىا 

في  الديني –المكركث الثقافيدكر  ىذا المطمب لما يمي:سنتطرؽ في ، (1)«الطبيعي ىك بيتيا كأسرتيا
 الحد مف ممارسة المرأة المغاربية لمعمؿ السياسي.

تكنس كالمغرب( أك ما يطمؽ عميو أحيانا ، )الجزائر ي لممجتمعات المغاربيةيمعب اإلطار الثقاف
باعتباره محصمة لتزاكج المكركث المنقكؿ شفاىة عبر األمثاؿ كاألساطير كقصص ، العقؿ الجمعي

كركافد الثقافة كالخبرات المعاصرة المشتركة لمعبلقة  ،الماضي كالمكتسب نتيجة جيكد مؤسسات التنشئة
إذ يسكد االعتقاد أف  العمؿ  ،في الحد مف ممارسة المرأة لمعمؿ السياسي اكبير  ادكر  (2)ة كالرجؿبيف المرأ

كأف  المرأة غير قادرة أك مؤىمة لذلؾ كأف  مكانيا الطبيعي ىك بيتيا ، السياسي بطبيعتو عمؿ ذككرم
                                                      

تحديات أماـ  -في المشاركة السياسية لممرأة العربية ،"المشاركة السياسية لممرأة في البحريف"، سبيكة محمد النجار -1
 0221تكنس: المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف،  ،دراسة ميدانية في إحدل عشر بمد عربيا -الفعمي لممكاطنة التكريس

 .31ص
النكع االجتماعي كأبعاد تمكيف المرأة في الكطف  في ،"البيئة الثقافية لعبلقات النكع االجتماعي"عبد الفتاح معتز باهلل،  -2

 . 32، ص0202القاىرة: منظمة المرأة العربية، ، العربي
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مما ال  زاجية كمتقمبة المػكما يسكد االعتقاد أف طبيعة المرأة الفسيكلكجية تجعميا إنسانية عاطف، كأسرتيا
كفي الكثير ، يمكنيا مف الحكـ السميـ عمى األمكر في حالة تقمدىا مناصب المسؤكلية كالقرار في الدكلة

كتبرز كقائدة في ، مف األحياف ينظر لممرأة التي تحاكؿ أف تثبت نفسيا كقدراتيا في الكظائؼ العامة
 . (1)أك خارجة عمى العرؼ "مسترجمة" مجتمعيا عمى أن يا متشبية بالرجاؿ

التي ، تتمخص أىميا في االعتبارات الدينية، ند ىذا المكركث الثقافي إلى جممة مف االعتباراتتيس
 التقميدية كمرجعية أساسية لمثقافة السائدة حاليا في المجتمع الجزائرم  ىشكمت أرضية خصبة لترسيخ البن

حيث يبرز عامة خطاباف فيما يتعمؽ بنقاش كضع  ،شأف معظـ المجتمعات العربية التكنسي كالمغربيك 
 كىما: ، المرأة

 ي التقميدمفالخطاب السم-0
حصر ىذا الخطاب العقمية العربية في حدكد صكرة كاحدة لعبلقة تبعية المرأة لمرجؿ بسبب نقصيا 

سمطة ككذلؾ ال ،نجحت السمطة الحاكمة في المجتمع، كفي إطار ىذه العقمية، كقصكرىا الشرعي كالعقمي
مفادىا أف  طاعة الرعية ، ة ترتكز عمييا دكرة حياة المرأةكتجذير فكرة أساسي سيخالذككرية في األسرة في تر 

ضركرة تقتضييا الفطرة كاألصؿ كالطبيعة كالشرع "لكلي األمر كتبعية المرأة كطاعتيا المطمقة لزكجيا 
ض الفقياء كالفبلسفة المسمميف مثؿ باستثناء بع، بغض النظر عف تفاصيؿ الطاعة كأبعادىا، "كالصكاب
يستند ، (2)الذيف أعطكا المرأة الكثير مف حقكقيا بالتساكم مع الرجؿ غيره مف الفبلسفة المسمميفك  ابف رشد

أصحاب ىذا التيار إلى الخطاب اإلسبلمي الذم بقي لقركف عد ة متسقا مع التقاليد الشائعة في المنطقة 
التي كرست الصكر النمطية  ، أفرزت العديد مف التأكيبلت الفقيية، (3)يديةالعربية مركجا ألفكار سمفية تقم

كأرست في نفس الكقت األسس المتينة لترسيخ دعائـ النظاـ الذككرم أك األبكم  ،السمبية عف المرأة
فيما ، تكنس كالمغرب"ك في مجتمعاتنا العربية بصفة عامة كالمغاربية بصفة خاصة "الجزائر  (البطريركي)

 إشارة إلى أىـ التأكيبلت الفقيية التي استند إلييا ىذا التيار. يمي

                                                      
 .31، صسابؽ مرجعسبيكة محمد النجار،  -1
 .35، صسابؽ مرجععبد الفتاح معتز باهلل،  -2
 .46ص المرجع ذاتو، -3
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إن ما تمثؿ الكالية العامة أك ، إف ممارسة السمطة مف خبلؿ المجالس النيابية أك مجالس الشكرل -
عمبل ، (1)كىذه األخيرة مقتصرة عمى الرجاؿ دكف النساء حسب الشريعة، القكامة عمى المجتمع

باآلية الكريمة

 (.61اآلية ، )سكرة النساء 

كيستخدـ في مقابؿ  ، يفييؤصؿ ىذا المنظكر الفكرم منطقو في رفض المساكاة بيف غير المتساك  -
 ، سكرة النحؿ) اآليات الكريمة التالية: باالعتماد عمى  ، ذلؾ مفيكـ العدؿ

 .(2)(25اآلية  ، سكرة النساء) … ، (62اآلية 

العبلقات  لمتغيرات الحادثة في ، تجدر اإلشارة إلى إغفاؿ الخطاب التقميدم في معظـ األحياف
كىي ليست  ، رعامة مقاكمة التغيي (حاممي الخطاب التقميدم)ذلؾ أف  مف ميزات رجاؿ الديف ، االجتماعية

أم الطريقة التي تتكالد فييا ، فذلؾ ىك دكر التقاليد عامة ، المغاربية أك بيـ كفئةصفة خاصة بمجتمعاتنا 
 .(3)ؼ مع التغيرإذ أنيا تتسب بتأخر العقكؿ في التكي ، المجتمعات ذىنيا

 خطاب االنفتاح كالمساكاة -5
قاـ أنصاره بكضع اآليات كالنصكص التي تشير إلى  ، ظير ىذا التيار عمى أنقاض التيار األكؿ

بحجة أف معظـ النصكص التي اعتمدىا التيار  ، التكافؤ بؿ كالمساكاة بيف المرأة كالرجؿ بكصفيا األصؿ
بمعنى أن يا جاءت مناسبة ألكضاع المجتمع العربي الذم نشأت ، األكؿ تتحدث عف التفاكت بصفة مرحمية

كغيرىا مف   كذلؾ مثؿ ما فعؿ القرآف الكريـ في تحريـ الخمر كتضييؽ الخنادؽ عمى العبكدية كالرؽ ،فيو
كتبعا لذلؾ  (5)ما ىي إال  انعكاس لفيـ مشكش كخاطئ لمديف ،. فمعظـ التأكيبلت الفقيية حسبيـ(4)األمكر
ؿ كىذا األص  مقكف مف فكرة أف  الشرع سكل بيف المرأة كالرجؿ في كثير مف العبادات كالمعامبلتفيـ ينط

                                                      
 .325، صسابؽ مرجعصابر بمكؿ،  -1
 .41، صسابؽ مرجعح معتز باهلل، اتعبد الف -2
 "، عمى المكقع:المرأة  كالسياسيةمنى فياض، " -3

hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/fayad2.pdf-http://www.arab ،04/23/0201 ،02:22. 
 .45، صسابؽ مرجععبد الفتاح معتز باهلل،  -4
 .326، صسابؽ مرجعصابر بمكؿ،  -5

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/fayad2.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/fayad2.pdf
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ألف  أصؿ القاعدة  ،(1)التطكر الطبيعي لمتشريع أف يعكس ىذه المساكاة لذا فعمى ، الذم ييدؼ إليو الشرع
إال  ما تـ  ،ات بيف الجنسيفالعامة في الشريعة اإلسبلمية ىي المساكاة العامة في الحقكؽ العامة كالكاجب

استثناؤه بنص صريح كحسبيـ لـ يثبت كركد نص قرآني أك سنة نبكية أك إجماع صحيح أك كتاب يحـر 
إذ لك كاف  ، فميس مف حؽ البشر أف يقكمكا بالتحريـ مف غير دليؿ ، حؽ االنتخاب كالترشح عمى المرأة

 .(2)محرما لنص عميو القرآف الكريـ أك فصمتو السنة

كالمرأة في اإلسبلـ ، كالعمؿ النيابي ىك رقابة كتشريع، ما أف  العمؿ االنتخابي ىك تككيؿ كنيابةك
ذا ما حاكؿ بعضيـ أف يستشيدكا باالختبلؼ شرعا  ، ليست ممنكعة مف التككيؿ أك مف الرقابة كالتشريع كا 

أك كماؿ أحدىما كيستدلكف  فذلؾ العتبارات معينة ال عبلقة ليا بنقص ،بيف الجنسيف في الميراث كالشيادة
)سكرة  باآلية الكريمة: 

ة مثؿ مارست أشكاال مف الحقكؽ السياسي كيستشيدكف بأف المرأة في العيكد األكلى لئلسبلـ (40التكبة اآلية
 .(3)ة بما يتناسب مع ذلؾ العصركالسياس ف اإلسبلـالدفاع عك اليجرة ك البيعة 

كيضيؼ أنصار ىذا التيار أف عممية التأكيؿ ىي عممية تاريخية مجتمعية تخضع لمعادات 
فالمكقؼ السميـ ىك النفاذ إلى النص  ،كعميو .كاألعراؼ فضبل عف مكازيف القكل في المجتمع كترتبط بيا

 بكضعو ىك النص المؤسس كاالجتياد في فيمو عمى مستكييف ىما:المقدس 
  :يعني االنتقاء بيف التأكيبلت المختمفة ما يتناسب مع العصر كال مستكل االجتياد االنتقائي

 يتناقض مع النص.

  :األكؿ يرل بأف اإلنشاء ال يعني  ، عمى ىذا المستكل ىناؾ اتجاىيفمستكل االجتياد اإلنشائي
ن   ، غير مثاؿ سابؽ في الشرع أك الفقو االبتداع عمى ما ال بد مف أصؿ في النصكص التاريخية كا 

أما الثاني يرل أنو مف ، عممية التجديدما يطمؽ عميو  ،حتى مع االجتياد في اتجاه التطكر

                                                      
 .45، صسابؽ عمرجعبد الفتاح معتز باهلل،  -1
 .326، صسابؽ مرجعصابر بمكؿ،  -2
 .332، صذاتو المرجع -3
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كالتطكر التاريخي حتى ، الممكف اعتماد اإلنشاء اإلبداعي المبني عمى مفيكـ المصمحة العامة
ف لـ يكف ىن  .(1)عممية التنكيرما يطمؽ عميو  ،اؾ مف النصكص الشرعية كالفقيية ما يدعموكا 

في مداخمتو التي  "الخير جاب سعيد"كفي ىذا الصدد أكد الباحث المتخصص في العمـك اإلسبلمية 
 :حكؿ العنؼ الجنسي الممارس ضد النساء جمعية المرأة في اتصاؿألقاىا في الممتقى الذم نظمتو 

الكثيقة بيف النص كالتاريخ دكر كبير في الحد مف حقكؽ المرأة في أف لمعالقة »
ألف المسمميف إلى غاية  ، كال تزاؿ لألسؼ تمتد إلى يكمنا ىذا ، مجتمعاتنا العربية

 .«اليـك يتكممكف عف نص غير قابؿ لمتطكر كالتكيؼ كعدـ فتح النقاش حكؿ ذلؾ

 :كخمص في نياية مداخمتو 
خاصة ما تعمؽ  ، ة الدينية فيما يتعمؽ بحقكؽ المرأةإلى ضركرة تجديد القراء»

 .(2)«بالعنؼ كالقكامة

" في صرصار شفيؽ محمد" كاألستاذ "شقير حفيظةأكدت أيضا األساتذة " ، أماـ الجداؿ الفقيي
تجربة األحزاب السياسية كالنقابات كالجمعيات المينية عمى أنو ، دراستيما حكؿ النساء كالمشاركة السياسية

في  اكبير  اكالتي تقكـ عمى التمييز بيف المرأة كالرجؿ دكر ، الرؤية المتداكلة لنظرة اإلسبلـ لممرأة لعبت
كلكف لـ يمنع القرآف كال السنة بشكؿ ، حرماف المرأة مف ممارسة الكثير مف الحقكؽ في مجتمعاتنا العربية

تندكا إلى حديث غير قطعي الداللة العديد مف الفقياء اس فإف   ، صريح إشراؾ المرأة في الحياة السياسية
كىك ما ، (3)كعمى العرؼ ليستخمصكا قاعدة منع المرأة المسممة مف المشاركة في إدارة الشؤكف العامة

 :التي أجريناىا معيا قائمة المقابمةصرحت بو السيدة "عمكاش مسعكدة" في مضمكف 

كجيت لي ، 5005مام  57المحمية التي جرت في  تأثناء ترشيحي لالنتخابا»
أثناء كضعي عمى رأس  ،مستندة إلى االعتبارات الدينية تالعديد مف االنتقادا

لكف  ، القائمة االنتخابية لحزب العماؿ في كالية تيزم كزك بحكـ أنني امرأة متحجبة
األمينة العامة لمحزب ردت عمييـ قائمة نحف نختار الكفاءات لكضعيا عمى رأس 

 . (4)«بؿ نركز عمى الكفاءة كالفعالية  ،كال نيتـ بالمظاىر ، القكائـ

                                                      
 .46، صسابؽ مرجععبد الفتاح معتز باهلل، -1

2-Said Djabelkhir, « Violences sexuelles et débat religieux », une conférence débat sur les violences 
sexuelles faites aux femmes, Hôtel Hilton, Alger : le 10 juin 2014.  

 .00، صسابؽ مرجعحفيظة شقير، محمد شفيؽ صرصار،  -3
 صباحا. 0201جكاف  00يـك  ،في مجمس قضاء تيزم كزك ،مع السيدة "عمكاش مسعكدة" مقابمة -4
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 كمف خبلؿ الدراسة الميدانية التي قمنا بيا تكصمنا إلى النتائج التي يكضحيا الجدكؿ األتي:

يمثؿ رأم المبحكثات  في الدكؿ محؿ الدراسة حكؿ إمكانية تكظيؼ مفيـك التمكيف  :55 رقـ الجدكؿ
 في الحياة السياسية العربية .السياسي لممرأة 

 

 

 

 

 

 

 

% في 78% مف المبحكثات في تكنس كنسبة 70أف نسبة  (22) دكؿ رقـيتبيف  لنا مف خبلؿ الج
كالتقاليد المستمدة مف الشريعة  أجابت بأنو رغـ العادات ،% في الجزائر71المغرب إضافة إلى نسبة 

تكظيؼ مصطمح لو تكجد إمكانية أن   إال  ، مف بينيا الدكؿ المغاربيةة ك اإلسبلمية المتجذرة في الدكؿ العربي
% 22% مف المبحكثات في تكنس كنسبة 30يقابميا نسبة  ،السياسي لممرأة في الحياة السياسية التمكيف

تكظيؼ ىذا المصطمح في الحياة  باستحالةأجابت ، % في الجزائر29في المغرب إضافة إلى نسبة 
 السياسية العربية .

بتجسيد حضكرىا في  األخيرة نستنتج أنو رغـ التقدـ الذم حققتو المرأة المغاربية خبلؿ العقكد ، كمنو
 . ياال يزاؿ المكركث الثقافي يؤثر عمى تكجيات ، كافة مجاالت الحياة

مما دعـ إرساء الثقافة السائدة ، آخر يضاؼ لمرؤية الفقيية اكما شكمت الثقافة القانكنية تحدي
الثقافة القانكنية في  ف  ضعؼ انتشارإحيث ، المتشبعة بعدـ أىمية المرأة المغاربية لتكلي المياـ السياسية

مع تراكمات الماضي الناجمة عف ضعؼ االقتناع بمبادئ دكلة الحؽ كالقانكف ، مجتمعاتنا المغاربية
كمع انتياؾ الحقكؽ السياسية  ،كالقطيعة التي تميز عبلقة المكاطنيف كالمكاطنات مع مؤسسات الدكلة

 البمد
تمكيف التكظيؼ مفيكـ  إمكانية

 لممرأة السياسي
 التكرار كالنسبة

 المجمكع ال نعـ

 تكنس
 50 15 35 التكرار

% 70 30 100 

 المغرب
 50 11 39 التكرار

% 78 22 100 

 الجزائر
 100 29 71 التكرار

% 71 29 100 
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ساىـ في  مما، النمطية السمبية عف المرأةفتح المجاؿ لتغذية األفكار المتجذرة كالصكر  ، بصفة عامة
 ذىنيات يخ فكرة نقص الثقة في المرأة كحتى نقص ثقتيا في نفسيا لبلضطبلع بالعمؿ السياسي فيستر 

ىذا ما أدل بيذا ، ث الثقافيك المكر  خيفي ترس اير كب اكلقد  لعبت البنية االجتماعية دكر  ،(1)المكاطف العربي
 .و لبلستمرارتدفعاألخير إلى اكتساب قكة كبرل 

 المعكقات االجتماعية: المطمب الثاني
في تكريس كترسيخ المكركثات  اكمحكري اتمعب البنية االجتماعية كمختمؼ مككناتيا دكرا أساسي

حيث تشكؿ  ،التمييزية ضد المرأة التي حالت دكف تمكيف المرأة سياسيا في مختمؼ المجتمعات المغاربية
القاعدة األساسية ، كية كاألسرة كالمدرسةالمؤسسات المكمفة بالعممية التنشئالتنشئة االجتماعية كمختمؼ 

تنامي جممة مف المشاكؿ كالتناقضات البنيكية ما أدل إلى ، لتعزيز الثقافة التمييزية منذ عقكد مف الزمف
 الخانقة كالعنؼ ضد المرأة كغيرىا.

 سيتـ في ىذا المطمب معالجة النقاط التالية:
 .المكركثات الثقافية بيف الجنسيف الجتماعية في ترسيخدكر التنشئة ا -

 العنؼ ضد المرأة كعدـ تمكيف المرأة المغاربية سياسيا. قة بيف تفاقـ ظاىرةالعبل -

تمقيف كتعمـ تحتكم عمى عممية »عمى أن يا:  التنشئة االجتماعية" حمدكش رشيديعر ؼ األستاذ "
كالتي تقكـ مختمؼ المؤسسات المكمفة بالعممية ، عالةالكسائؿ التي يستجيب ليا الفرد بصفة نشيطة كف

 .(2)«عبارة عف عممية تعمـ كتككيف لمحياة االجتماعيةفيي  ، التنشأكية بإرساليا كتشريبيا لؤلفراد
عممية » : يركف أف  التنشئة االجتماعية ىي فميكيمي" فإف عمماء االجتماع األمريكيي حسب "ر.

قيميا كأنماط ك  طقكسياك ذلؾ التكيؼ لكسط ثقافي أك لمجمكعة ليا عاداتيا ؼ التثاق  كيعني ، تثاقؼ بنفسيا
 .(3) «سمككاتيا

                                                      
 .06، صمرجع سابؽحفيظة شقير، محمد شفيؽ صرصار،  -1
، رة امتدادية أـ قطيعة؟دراسة ميدانية:مدينة الجزائر نمكذج تكضيحيامسألة الرباط االجتماعي في الجزائر المعاصرشيد حمدكش،  -2

 .050-050، ص0226الجزائر: دار ىكمو لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
3-Miccheili R, Comment ils deviennent délinquants, Genèse et développement de la socialisation et 

de la dissociabilité, paris, 8ème édition, 1981,                              :050، صمرجع سابؽرشيد حمدكش،  نقال عف  
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كفي بمكرة رؤية ، التنشئة االجتماعية دكرا أساسيا في تعزيز المكركثات التمييزية ضد المرأةتمعب      
لمؤسسة األكلى التي تعيد ابمنزلة  كتعتبر األسرة (1)معينة لممرأة ترتكز عمى الجانب األنثكم الفسيكلكجي ليا

حيث يتـ تربية األبناء عمى أنماط سمككية ، (2)كالقيـ األبكية مف خبلؿ التمييز بيف الجنسيف إنتاج العبلقات
في حيف يتـ ، يتـ في إطارىا إعداد الذككر كتييئتيـ لمقيادة كالحكـ عمى اعتبار أن يـ العنصر القكم، معينة

 .(3)كتتحدد مجاالت نشاطيا في المنزؿ كتربية األبناء ، كربة بيت ام  تربية الفتاة لتككف زكجة كأ  

تقكـ بعمميات التنشئة كالتطكيع االجتماعية في جك تعصؼ بو التناقضات كالمشكبلت  ،فيي إذف
كضمف آليات رقابة كضغط تغدك فييا المرأة مصنكعة بدال مف أف تككف صانعة ، البنيكية الخانقة

خصية كلقد ساعدت قكانيف األحكاؿ الش ، عادة إنتاج المنظكمة التي تحكمياأك مشاركة في إ ، لمصيرىا
 (4)كالتمييز بيف الجنسيف ةىذه المشكبلت البنيكية كتكريس الثقافة األبكي مف جيتيا بدكر كبير في ترسيخ

كنشير إلى أنو تمعب عممية التنشئة االجتماعية في مجاؿ األسرة كالمدرسة بصفة خاصة كغيرىما مف 
تكنس  ، )الجزائر الدكؿ المغاربيةمعظـ ائط التكجيو كالتأثير الثقافي كاإلعبلمي كاالجتماعي كالديني في كس

 رفممتعم ـ دك  ، (5)في تعمـ األدكار كاكتسابيا لدل المرأة كالرجؿ منذ طفكلتيما المبكرة اكبير  ادكر ، كالمغرب(
إذ تشير الدراسات إلى أف  ، (6)ماعية التمييزيةبارز في ترسيخ النظرة الدكنية لممرأة كتعزيز القيـ االجت

حيث تتدرب الفتات ، البنات كالصبياف يتـ تمقينيـ نفس األدكار األسرية التمييزية بيف الجنسيف في المدارس
عمى أداء األدكار النمطية دكر األـ كالزكجة كفي ىذا السياؽ تكتسب الصكرة المكجكدة في المناىج 

كىي تمعب مع دميتيا  ،التأسيس ليذا الكعي عمى سبيؿ المثاؿ صكرة البنت الدراسية أىمية خاصة في
كاحتضاف طفميا كضمو  خي تقكـ بشؤكف الطبأك صكرة األـ كى ،األعماؿ الفنيةكالصبي يمارس بعض 

أك صكرة األطفاؿ كىـ يمعبكف مع أقرانيـ كؿ ، كذلؾ إصبلح األب لمسيارة كمطالعتو الكتاب ، إلى صدرىا
 .(7)تأثيرات عميقة (ذكر أك أنثى)كؿ ىذه الصكر تحدث في نفس الطفؿ  ، مع جنسو

                                                      
 .31، ص مرجع سابؽسبيكة محمد النجار،  -1
 .030صمرجع سابؽ،  :نحك نيكض المرأة في الكطف العربي 0222اإلنسانية العربية، لمعاـ  المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية، تقرير التنمية -2
 .31، صمرجع سابؽمحمد النجار،  سبيكة -3
 .030صمرجع سابؽ،  : نحك نيكض المرأة في الكطف العربي0222اإلنسانية العربية لمعاـ  المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية، تقرير التنمية -4
 626، صسابؽ مرجعطمعت مصطفى السركجي،  -5
 . 32، صسابؽ مرجعسبيكة محمد النجار،  -6
 .006، صسابؽ مرجعكف، أخر لغنياكزف ك محمد  -7
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 الجدكؿ األتي:قمنا بيا تكصمنا إلى النتائج التي يكضحيا  الميدانية التيكمف خبلؿ الدراسة 

لممبحكثات بعد  يمثؿ مدل حدكث تغيير في نظرة المجتمع التكنسي كالمغربي كالجزائرم :51 رقـ الجدكؿ
 الجمعكية كالنقابية .ك كلكجيف إلى الحياة السياسية 

 

 

 

 

 

 

 

% في 50في تكنس كنسبة  % مف المبحكثات56أف نسبة ( 23)خبلؿ الجدكؿ رقـ تضح لنا مف ي
% في الجزائر أجابت بحدكث تغيير في نظرة المجتمع إلييف بعد كلكجيف 40المغرب إضافة إلى نسبة 

في % 50% مف المبحكثات في تكنس كنسبة 44يقابميا نسبة  ، الجمعكية كالنقابيةك إلى الحياة السياسية 
 أجابت بعدـ حدكث تغيير في نظرة المجتمع إلييف.، في الجزائر 60المغرب إضافة إلى نسبة 

خاصة المجتمع التكنسي ال ك  نستنتج أنو بالرغـ مف التفتح الذم تشيده المجتمعات المغاربية ، كمنو
بعد في بعض األحياف تعمقيا ، ك النظرة الدكنية ليا استمراريةتزاؿ المرأة في الدكؿ محؿ الدراسة تعاني مف 

 النقابية.ك  الجمعكيةك  كلكجيا لمحياة السياسية

عممية التنشئة االجتماعية تخضع لمقكالب الثقافية السائدة كالمعايير االجتماعية كالقيـ ف ،كبالتالي 
 السمككية التي تمارس ضغطيا بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في الكعي بصكرة المرأة كمكانتيا كحقكقيا

كمف ثـ  فتأثير العكامؿ الثقافية عمى التنشئة ، كتقسيـ األدكار كالمسؤكليات المتكقعة لممرأة، تيا بالرجؿكمساكا
 .(1)االجتماعية يبصر الداعيف إلى التغيير في أدكار المرأة كالمطالبيف بحقكقيا كمساكاتيا مع الرجؿ

                                                      
 62، صمرجع سابؽمصطفى طمعت السركجي، -1

 البمد
تغيير نظرة المجتمع 
 لممبحكثات

 التكرار كالنسبة
 المجمكع ال نعـ

 تكنس
 50 22 28 التكرار

% 56 44 100 

 50 25 25 التكرار المغرب
% 50 50 100 

 100 60 40 التكرار الجزائر
% 40 60 100 



 

 

056 

 

مى نظرة المرأة لذاتيا كمكانتيا في ع اأن و لمتنشئة االجتماعية سكاء في البيت أك المدرسة انعكاس كما
ما فتح الباب عمى مصرعيو ، (1)الدكؿ المغاربيةبما يتبلءـ مع المكركثات الثقافية السائدة في  ، المجتمع

 إعالفالذم عر فو ، لتصاعد ظاىرة العنؼ الممارس ضد المرأة بمختمؼ أشكالو في كؿ ىذه الدكؿ
كؿ عمؿ » :بأن و يعني النساء ضد العنؼ عمى القضاء كؿح 0771 سنة المتحدة لألمـ العامة الجمعية

  ةػػػػػػعنيؼ قائـ عمى النكع االجتماعي ينجر عنو أك يمكف أف ينجر عنو معاناة بدنية أك جنسية أك نفسي
بما في ذلؾ التيديد كاإلكراه كالسمب غير المبرر لمحريات سكاء كقع ذلؾ في الدائرة العامة أك 

العنؼ ك  (النفسي) العنؼ المعنكمك نذكر أىميا في: العنؼ المادم  ،كاؿ عد ةكلمعنؼ أش، (2)«الخاصة
 .العنؼ االجتماعي كالعنؼ الجنسيك االقتصادم 

يشير عمماء االجتماع إلى دكر التنشئة االجتماعية كالمكركث الشعبي في تبرير التمييز كالعنؼ ضد 
بكصفو أداة تربية  لتي تدعـ العنؼ ضد المرأةا ؿ الشعبيةااألمثحيث تكجد العديد مف ، المرأة بكؿ أشكالو

باإلضافة إلى التنشئة االجتماعية  .(3)مة الضركرية لبناء شخصية مستقيمةكتكجيو كجزء مف التنشئة الصار 
التي أفرزت صكرة المرأة قديما التي تعكس ضعفيا كتبعيتيا كغياب قدراتيا خارج المنزؿ باعتبارىا ربة منزؿ 

ىانةفيي المرأة ا ،أسيرة ككاف  ،كلماذا إذف تعترض لذلؾ، لمستسممة لما ينجر عف زكجيا مف سب كعنؼ كا 
كالدىا يرفع صكتو في المنزؿ كأميا تتحممو دكف شككل باعتبارىا أمكر عادية في كؿ البيكت العربية فبل داعي 

 .(4)يا يجب أف تتحمؿ مف أجؿ أبنائياكتكصييا أسرتيا دائما بأن  ، إلعطائيا كزنا أكبر
أحد المظاىر األكثر مساسا بحقكؽ المرأة ككرامتيا كقدراتيا عمى ، كؿ العنؼ بكؿ أشكالويش

الدكؿ المغاربية. المجتمعي ككؿ في معظـ  في التنمية المستدامة كفي االستقرار اإليجابيةالمساىمة 
الكطني األكؿ مف نكعو الذم قاـ بو الديكاف  ،"العنؼ ضد المرأة"حكؿ  كحسب المسح الكطني التكنسي

 6546عف طريؽ عينة ممثمة لممجتمع التكنسي تككنت مف أنجز  ،0202لؤلسرة كالعمراف البشرم سنة 
 الحصكؿ عمى المعطيات التالية:مكف  (5)سنة 31-05امرأة ضمف الشريحة العمرية 

                                                      
 .33، صمرجع سابؽسبيكة محمد النجار،  -1
"، عمى المكقع: "تكنس: اإلحصائيات المتداكلة بشأف العنؼ ضد المرأة ال تعبر عف كضعيا ما بعد الثكرةخالد الكرتاني،  -2

http://www.womens.net/or/index.php?act=post&id=4150 ،20/24/0201 ،05:02. 

 .54، صمرجع سابؽعبد الفتاح معتز باهلل،  -3
 625، صمرجع سابؽطمعت مصطفى السركجي،  -4
 مرجع سابؽ.خالد الكرتاني،  -5

http://www.womens.net/or/index.php?act=post&id=4150
http://www.womens.net/or/index.php?act=post&id=4150
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صرحف أنيف تعرضف لكاحد مف أنكاع العنؼ عمى األقؿ مرة ، مف النساء المستجكبات 14% -
 اتيف مع كجكد تقارب كبير في ىذا المعطي البياني بيف الريؼ كالحضر.كاحدة طيمة حي

 .%60.4تمثؿ النسبة اإلجمالية لمتعرض لمعنؼ طيمة الحياة  -

أكثر أنكاع العنؼ انتشارا يميو العنؼ المعنكم  %60.4 يمثؿ العنؼ المادم الذم تبمغ نسبتو -
 .%05.6بنسبة  (النفسي)

 .(1)كيصنؼ بذلؾ في المرتبة الثالثة   %02.4يمثؿ العنؼ الجنسي ما نسبتو  -

 يمي :كما الفضاءات التي يمارس فييا العنؼ ضد المرأة التكنسية كحدد المسح 

  الفضاء األكؿ الذم يمارس فيو العنؼ المادم  (الصديؽك الخطيب ، الزكج)تمثؿ الدائرة الحميمية
حاالت كالعنؼ النفسي مف ال %14.0فالشريؾ ىك الذم يمارس العنؼ المادم في  ، ضد المرأة

كالعنؼ االقتصادم في ، مف الحاالت%45.0كالعنؼ الجنسي في ، مف الحاالت%35.2في 
 . (2)مف الحاالت 44.6%

 4222" أف أكثر مف مسعكداف خيرةالسيدة " ، الجزائركما كشفت عميدة الشرطة القضائية في 
عؿ المستكل  0206 سنةامرأة تعرضت لمختمؼ أشكاؿ العنؼ خبلؿ التسعة أشير األكلى مف 

(3)الكطني
. 

امرأة أكدعف شككل بسبب تعرضيف  4222كأكدت في تصريحات ليا لككالة األنباء الجزائرية أف 
 (المادم) تعرضف لمعنؼ الجسدم 2261مف بينيف ، 0206لمعنؼ خبلؿ التسعة أشير األكلى مف سنة 

أشارت إلى كما  ، ضحية لمقتؿ العمدمامرأة  04ك، (العنؼ المعنكم) امرأة ضحية سكء المعاممة 0346ك
خكة كآباء إلى جانب أجانب عف الضحية يقدر عددىـ بػ  4001تسجيؿ   6603متكرط مف بينيـ أزكاج كا 
 105حالة ثـ األخكة  بػػػ  0325كيأتي األزكاج في المرتبة األكلى بػػػػ  ، (زمبلء كمجيكلكف ،جيراف) شخص
كالدكافع الجنسية ، حالة 0226ىذه الظاىرة كالمشاكؿ العائمية بػػػ  كربطت المسؤكلة ذاتيا بيف تفاقـ، حالة
كبصفة خاصة  ،كأشارت أيضا إلى أف ىذه الظاىرة منتشرة بكثرة في المدف الكبرل الجزائرية ،حالة 022بػػػ 

                                                      
 مرجع سابؽ.خالد الكرتاني،  -1
 مرجع سابؽ.خالد الكرتاني،  -2
 ، عمى المكقع:"العنؼ ضد المرأة في الجزائر إحصائيات رسمية"ت درر الجزائر، منتديا -3

aljazair.net/3876-http://www.dorar ،20/24/0201 ،05:62. 

http://www.dorar-aljazair.net/3876
http://www.dorar-aljazair.net/3876
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في الحقيقة تنتشر الظاىرة  أكثر في األرياؼ لكف غير مصرح بيا ، (1)ةكىراف كعناب ، الجزائر العاصمة
 ممكانع التقميدية الشديدة.ل

"التجربة المغربية بعنكاف ، لمغربفي اأكدت الدراسة التي قاـ بيا المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف ك 
مميكف امرأة تتراكح  6.2و مف بيف عمى أن   ،"في مجاؿ مناىضة العنؼ ضد النساء: المنجزات كالتحديات

لشكؿ مف  (%30.5أم ما نسبتو )ييف امرأة مبل 3تعرضت ما يقارب ، سنة 31ك 05أعمارىف ما بيف 
مميكف امرأة  6.5ك 0200أشير التي سبقت ىذه الدراسة التي تـ إنجازىا سنة  00أشكاؿ العنؼ خبلؿ 
 . (2)مميكف في الكسط القركم 0.0بالكسط الحضرم ك

تشارا العنؼ النفسي ىك األكثر ترددا كالبيت الزكجي ىك المكاف األكثر ان خمصت الدراسة إلى أف  
 كما تبينو المؤشرات التالية: ، ليذه الظاىرة

  :(15أم ما نسبتو )مميكف امرأة  1.3العنؼ النفسي%. 

  :(60أم ما نسبتو )مبلييف امرأة  6انتياؾ الحريات الفردية%. 

  :(04.6أم ما نسبتو )مميكف امرأة  0.0العنؼ المرتبط بتطبيؽ القكانيف%. 

  :(02.0م ما نسبتو أ)مميكف امرأة  0.1العنؼ الجسدم%. 

  أم ما نسبتو )ألؼ امرأة  044الشكؿ الخطير مف العنؼ الجسدم: كالحرؽ كاالعتداء بأداة حادة
0.6)%. 

  :(5.4أم ما نسبتو )ألؼ امرأة  504العنؼ الجنسي%. 

  :(2.1أم ما نسبتو ) ألؼ امرأة 65العبلقات الجنسية تحت اإلكراه%. 

  :(3)%(5.0ما نسبتو  أم)ألؼ امرأة  050العنؼ االقتصادم. 

الثقافية كاالجتماعية تحكؿ دكف تفعيؿ تمكيف  و تكجد جممة مف المعكقاتأن   ، سبؽ نستخمص مما
 .السيما السياسية منيا ك  المرأة المغاربية مف مجمؿ حقكقيا
                                                      

 .مرجع سابؽت درر الجزائر، منتديا -1
 المنجزات-ربية في مجاؿ مناىضة العنؼ ضد النساءالتجربة المغالمممكة المغربية، المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف،  -2

 .1، ص0200نكفمبر  05، الدكحة: كالتحديات
 .2ص المرجع ذاتو، - 3
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ىواإلرالموظاالقتصادوظىىوىالمطوقاتىالدوادوظىالمبحثىالثاني:
 

في إبراز قضايا المرأة كتمكينيا في كؿ  االفع   اكاإلعبلمية دكر تمعب البنى السياسية كاالقتصادية  
يعكس المشيد االقتصادم كالسياسي كاإلعبلمي ، في كاقع األمر .المجاالت كخاصة المجاؿ السياسي

االقتصادية كاإلعبلمية التي ك الراىف في الدكؿ المغاربية كجكد جممة مف المعكقات كالعراقيؿ السياسية 
ىناؾ  ىذا رغـ أف   ،ال تقؿ أىمية عف المعكقات الثقافية كاالجتماعية ،المرأة سياسيا تحكؿ دكف تمكيف

 المغاربيػػةبدعـ التمكيف السياسي لممرأة مف خبلؿ المكاثيؽ كالعيكد الدكلية كالدساتير  اسياسي االتزام
كأخيرا ادية المعكقات االقتصك  المعكقات السياسية أساسية: محاكرفي ىذا المبحث إلى ثبلث سنتطرؽ 

 المعكقات اإلعبلمية.

 المعكقات السياسية المطمب األكؿ:

أىـ العكامؿ التي تحكؿ دكف تمكيف  ، تشكؿ البنى السياسية أم مختمؼ مؤسسات الحكـ المغاربية 
تقدما في السنكات األخيرة مف حيث االعتراؼ القانكني  أن يا حققتفبالرغـ مف  ،المرأة المغاربية سياسيا

أف كاقع الممارسة السياسية يؤشر إال   ،يا بمجمؿ حقكقيا السياسية دكف تمييز بينيا كبيف الرجؿبحؽ تمتع
كيمكف تفسير ذلؾ بطبيعة النظـ السياسية الحاكمة التي تكشؼ عف عدـ  ، تيميش المرأة سياسياإلى 

 كجكد إرادة سياسية حقيقية لتمكيف المرأة المغاربية سياسيا.

ألىـ مككنات البيئة السياسية المغاربية التي تحكؿ دكف تمكيف المرأة  في ىذا المطمب سنتطرؽ 
 الممارسة الحزبية(.، المناخ االنتخابي، المناخ السياسي، سياسيا )الحريات السياسية

تكنس ك يرجع بعض الميتميف محدكدية تمكيف المرأة سياسيا في الدكؿ المغاربية الثبلثة الجزائر  
كالمتشبعة   الصحيحة شركط الديمقراطيةلالمتميزة بافتقارىا ، السياسية الحاكمة إلى طبيعة النظـ كالمغرب

الحاضف  اإلصبلحباعتبار ىذا  ، كغياب إصبلح شامؿ ليذه النظـ، بقيـ الييمنة كالتفكؽ كاإلخضاع
 .(1)كيشمؿ ذلؾ المرأة ، تمكيف المجتمع سياسيال

                                                      
 .46، صسابؽ مرجعخديجة الرككاني،  -1
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عقكد األخيرة كجكد إرادة سياسية في أعمى أظيرت في ال النظـ السياسية قدفبالرغـ مف أف ىذه  
مف خبلؿ تكجيو خطاباتيا الرسمية لتشجيع كلكج المرأة إلى عالـ ، قمة اليـر السياسي لتمكيف المرأة سياسيا

لتي قمنا بيا إلى غياب اإلرادة السياسية الحقيقية تكصمنا مف خبلؿ الدراسة الميدانية ا أننا إال   السياسية
 كضحو الجدكؿ األتي :يحسب ما  الحياة السياسيةإلدماج المرأة في 

سياسيح حقيقيح  إرادجوجىد  اخ في انذول يحم انذراسح انًثحىث انتًاسيًثم يذي  :52 رقـ الجدكؿ

 .في انحياج انسياسيح إلدياج انًرأج 

 

 

 

 

 

 

 

 
% في 52نسبة ك  تكنس % مف المبحكثات في28أف نسبة ( 24)الجدكؿ رقـ يف لنا مف خبلؿ بيت

أجابت بأنو تكجد إرادة سياسية حقيقية في بمدانيف إلدماج  ،ئر% في الجزا47المغرب إضافة إلى نسبة 
% في المغرب إضافة 48% مف المبحكثات في تكنس كنسبة 72يقابميا نسبة   المرأة في الحياة السياسية

 حقيقية.السياسية الرادة اإلنفت كجكد  في الجزائر %53إلى نسبة 
السياسية خبلؿ العقكد األخيرة في الدكؿ النخب اإلرادة السياسية التي أظيرتيا  أف  كيمكف القكؿ  

الدكؿ الغربية ككؿ ذلؾ يدخؿ في إطار ما  مسرحية لترضى عميياك  مجرد تمثيؿ ىي إال ما، محؿ الدراسة
 يسمى بديمقراطية الكاجية.  

كيمكف تفسير ذلؾ بكجكد جممة مف العكامؿ السياسية المميزة لمبيئة السياسية في المنطقة المغاربية 
 نذكر أىميا فيما يمي:  ، لتي تحكؿ دكف تجسيد التمكيف الحقيقي لممرأة سياسياا

 البمد
كجكد إرادة سياسية حقيقية 
 إلدماج المرأة

 التكرار كالنسبة
 المجمكع ال نعـ

 تكنس
 50 36 14 التكرار

% 28 72 100 

 المغرب
 50 24 26 التكرار

% 52 48 100 

 الجزائر
 100 53 47 التكرار

% 47 53 100 
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 تقميص ىامش الحريات السياسية-0
شكالية الديمقراطية في الكطف العربػي فتقميص   يدخؿ ىذا اإلشكاؿ في صمب اإلشكاؿ السياسي كا 

ة حتمية عمى عممية التنمية ينعكس بصف، نظاـ ال يمتـز بقكاعد الديمقراطيةقبؿ الحريات السياسية مف 
 .(1)البشرية المستدامة كبالتالي تيميش الدكر السياسي لممرأة

" أن و مف العبث الحديث عف تمكيف المرأة دكف التأكيد في ذات السيد كامؿ مصطفى" يرل األستاذ 
مف كيضيؼ أن و ، الكقت عمى أف  ىذه القضية ال تنفصؿ عف قضية إشاعة الحريات في الكطف العربي

المستحيؿ بداىة االعتقاد بأف  النظـ التي ال تأخذ أصبل بمبدأ االنتخاب أك تحكؿ آلية االنتخاب إلى 
ف يككف ليف دكر فاعؿ في العممية بأسكؼ تسمح ، الناخبيفرأم ممارسات شكمية ال تعب ر حقيقة عف 

 .(2)السياسية

سيبلحظ ، ي العقكد األخيرةكما أف  المتأمؿ كالمتتبع لمضمكف الخطاب السياسي المغاربي ف 
سكل تجسيد التمكيف السياسي لممرأة حتى كأف  األمر يتطمب ، التركيز الشديد عمى قضية المرأة كتمكينيا

يا عممية بكقطعت كؿ األشكاط التي تستكج ،ككأنيا في أكج الديمقراطية تحقؽ انتقاال ديمقراطيا كامبل
دانية حيث تكصمنا مف خبلؿ دراستنا المي، كيف المرأة سياسياكال ينقصيا إال  تفعيؿ تم، التحكؿ الديمقراطي
 :اآلتيةكؿ اكضحيا الجدإلى النتائج التي ت

 

 

 

 

 

                                                      
 .52، صسابؽ مرجعخديجة الرككاني،  -1
بعاد تمكيف المرأة في الكطف في النكع االجتماعي كأ ، "النكع االجتماعي كالمشاركة السياسية"،مصطفى كامؿ السيد -2
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حكؿ مدل اعتبار الدكؿ المغاربية المبحكثات  في الدكؿ محؿ الدراسة  رأم يمثؿ :53 رقـ الجدكؿ
 .الديمقراطي الكامؿ  االنتقاؿحتى تحقؽ  تجسيد التمكيف السياسي لممرأةينقصيا فقط 

 البمد
لكي  تجسيد التمكيف السياسي لممرأة الدكؿ المغاربية ينقصيا فقط 

 تحقيؽ االنتقاؿ الديمقراطي الكامؿ
 التكرار كالنسبة

 المجمكع ال نعـ

 50 24 26 التكرار تكنس
% 52 48 100 

 50 23 27 التكرار المغرب
% 54 46 100 

 100 56 44 لتكرارا الجزائر
% 44 56 100 

 

% في المغرب 54نسبة ك  % مف المبحكثات في تكنس52أف نسبة ( 25)يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
كي أجابت بأف الدكؿ المغاربية ينقصيا فقط تجسيد التمكيف السياسي لممرأة ل، % في الجزائر44إضافة إلى نسبة 

% في المغرب إضافة 46نسبة ك  % مف المبحكثات في تكنس48يا نسبة يقابم ، تحقؽ انتقبل ديمقراطيا كامبل
 نفت ذلؾ مؤكدة عمى أف كؿ شركط الديمقراطية الصحيحة ناقصة في ىذه الدكؿ .، % في الجزائر56إلى نسبة 

  لقائؿ "أف كجكد المرأةيمثؿ مكقؼ المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة  حكؿ  الطرح ا: 26 رقـ الجدكؿ
 في الحياة السياسية مجرد ديككر"

 البمد
كجكد المرأة في الحياة السياسية 
 مجرد ديككر 

 التكرار كالنسبة
 المجمكع ال نعـ

 50 21 29 التكرار تكنس
% 58 42 100 

 50 24 26 التكرار المغرب
% 52 48 100 

 100 36 64 التكرار الجزائر
% 64 36 100 
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% في 52في تكنس  كنسبة  % مف المبحكثات58أف نسبة ( 26)الجدكؿ رقـ يتضح لنا مف خبلؿ 
يعتبرف كجكد المرأة في الحياة السياسية في بمدانيف  مجرد  ، % في الجزائر64المغرب إضافة إلى نسبة 

مرأة مف  جية تعاني مف العقمية الذككرية تنادم  بحرية ال اتديككر مؤكدة عمى أنيف الزلف في مجتمع
% مف المبحكثات في 42يقابميا نسبة  ، كىي أكؿ مف يقصييا كقت تكزيع المسؤكليات مف جية أخرل

نفت ذلؾ مؤكدة عمى أف المرأة ، % في الجزائر36% في المغرب إضافة إلى نسبة 48تكنس كنسبة 
 .يمكف تجاىميا ال اتمعب فييا أدكار ك  أضحت تتكاجد في كؿ مجاالت الحياة

 جسيدة حقيقية لمتغيير مف شأنيا تإلرادة سياسيتفتقر  الدكؿ محؿ الدراسة   ف  أنستخمص ، كمنو
كال يزاؿ أماميا بذؿ الكثير مف الجيكد إذا ما أرادت تحقيؽ التحكؿ ، الصحيحة شركط الديمقراطية

لتمثيؿ الديمقراطي كقضية المرأة كتمكنييا سياسيا ما ىي إال  مجرد إصبلحات سطحية مف شأنيا تحقيؽ ا
 المجاؿفي ظؿ تيميش المكاطنيف بشكؿ عاـ كالنساء بشكؿ خاص مف المشاركة في  ،الصكرم لمنساء

كذلؾ يندرج في إطار السعي المستمر لمسمطة السياسية في مختمؼ ىذه الدكؿ لمحاكلة كسب ، السياسي
عطاء  ،الجزائر السيما في تأييد الجبية االجتماعية كتيدئتيا أك ما يسمى بشراء السمـ االجتماعي كا 

 .% مف السكاف50مشركعية لمنظاـ السياسي خاصة كأف  المرأة تمثؿ في ىذه الدكؿ الثبلثة أكثر مف 

 المناخ السياسي-5
التنشئة السياسية باعتبارىا أداة رئيسية لجذب األفراد  أف   طارؽ محمد عبد الكىاب"يرل األستاذ "
كبالتالي تييئة المناخ ، شكيؿ اتجاىاتيـ نحك النظاـ السياسيفي ت اكبير  ادكر  لعبت، إلى الثقافة السياسية

 كيضيؼ قائبل:  ، السياسي المناسب لمممارسة الديمقراطية لمجمؿ الحقكؽ السياسية
فيـ  ، أّف المناخ السياسي السائد في المجتمع لو تأثير عمى الصغار كالكبار معا»

أف  ،مكا السمطة السياسيةيتعممكف مف خالؿ ىذا المناخ أف يحترمكا أك ال يحتر 
أف يحترمكا أك ال يحترمكا القانكف  ، يشارككا أك ال يشارككا في األنشطة السياسية

كيتـ ذلؾ مف خالؿ مجمكعة مف  ، كأف يتسامحكا أك ال  يتسامحكا مع الرأم اآلخر
 .(1)«الجماعات االجتماعية ككسائؿ اإلعالـ...الخك المدرسة ك   الكسطاء ىـ: األسرة

                                                      
، مع دراسة في عمـ النفس السياسي في البيئة العربية -سيككلكجية المشاركة السياسيةطارؽ محمد عبد الكىاب،  -1

 .23، ص0222القاىرة: دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
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ألف  الدكؿ المغاربية  تكنس كالمغرب( ،مغاربية )الجزائرلـ يتحقؽ في الدكؿ اللمناخ السياسي كىذا ا
فبل تزاؿ الثقافة السياسية غير منتشرة بيف جميع المكاطنيف ، ال زالت تفتقر لشركط الديمقراطية الصحيحة

يسيؿ عممية تداكؿ غير ذلؾ ما  ، كبالتالي ضعؼ المشاركة السياسية، مما ال يحقؽ تنشئة سياسية كاممة
 كتبعا لذلؾ يصعب تحقيؽ التمكيف السياسي لممرأة المغاربية.، ةمطسممية أك تداكؿ شكمي عمى الس

كما يعتبر االغتراب السياسي مف أىـ العكامؿ المميزة لممناخ السياسي العربي عمكما كالمغاربي  
كالنساء بصفة خاصة عف  ، مةبصفة عا اكالذم يعمؿ عمى إحجاـ المكاطنيف رجاال كنساء، خصكصا

المشاركة في العمؿ السياسي كتمكينيف سياسيا. كاالغتراب السياسي كمصطمح يشير إلى أم شكؿ مف 
باإلضافة إلى جميع أنكاع المشاعر  ،أشكاؿ كراىية السياسة كعدـ الرضا عف بعض مناحي المجتمع

 .(1)السمبية تجاه المؤسسات الرسمية كالمناصب الرسمية
 0630نة ػػػػػس (Eden)ك"إيدف"  (Levin)ف "ليفيف" لباحثاامنيا ما قد مو الدراسات  العديد مف كتؤكد 

بالعممية  مىما يس كأف   ،مستحيبل أمرا يـ يركف في اإلصبلحسياسيا أقؿ مشاركة ألن   المغتربيف أف  
 .(2)ما ىك تقميد كاذب لما يفترض أف يككفن  إ، الديمقراطية

 المناخ االنتخابي-1
في ارتفاع أك انخفاض المشاركة السياسية لممكاطنيف  اكبير  اعب المناخ االنتخابي كطبيعتو دكر يم 

ذا ما حاكلنا إجراء دراسة تحميمية لطبيعة المناخ االنتخابي في  ، رجاال كنساء في االستحقاقات االنتخابية كا 
مبا عمى مشاركة النساء كالرجاؿ فيك يؤثر س، نجد أن و ال يزاؿ دكف المستكل المطمكب، الدكؿ محؿ الدراسة

ما يساىـ  ،حيث تسيطر آليات استخداـ العنؼ كالفساد كسبلح الماؿ عمى المناخ السياسي ،عمى حد سكاء
كبصفة خاصة النساء عف التعبير عف آرائيف كتكجياتيف ألن يف ال ، في تفاقـ ظاىرة عزكؼ المكاطنيف

ما أكدت عميو نتائج ، (3)بيع أصكاتيف لمف ال يستحؽ يرغبف في أف يتعرضف لئلىانة إذا لـ يكافقف عمى
مما يعكس افتقار ىذه الشريحة الكاسعة مف المكاطنيف في ، االستحقاقات االنتخابية في أكثر مف مناسبة

كحؿ محمو انتشار البلمباالة كالبعد عف المجاؿ السياسي لككنو مف أكثر ، ىذه الدكؿ لمكعي السياسي

                                                      
 .25ص ،مرجع سابؽ، طارؽ محمد عبد الكىاب -1
 .30ص ،سابؽمرجع طارؽ محمد عبد الكىاب،  -2
 .020ص مرجع سابؽ،خالد حمكد العزب،  -3
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تتخكؼ كتتحاشى دخكليا إلى ، لي فالمرأة النزيية المتميزة باألخبلؽ الحميدة كالعاليةكبالتا ،المجاالت تعفنا
 التي تعتبرىا لصيقة بسمعة العائمة.  لكي ال تمس سمعتيا ، عالـ السياسة

 غياب إرادة سياسية حقيقية لدل األحزاب السياسية لدعـ المرأة-2
في الدكؿ ألحزاب السياسية خبلؿ العقكد األخيرة اإلرادة السياسية التي أظيرىا زعماء ا بالرغـ مف  

دكف  اكتفت بتككيف لجاف لممرأةكاقع األمر يبيف أنيا  أف   إال   ، المرأة في صفكفيا المغاربية لتشجيع انخراط
عداد الكادر الحزبي النسائي سياسيا تفعيؿ العضكية ىك ككأف  اليدؼ المعمف منيا ، تدريب كتككيف كا 

ما يعكس تبعية معظـ ، كاإلرادة السياسية المغاربية المتعمقة بتمكيف المرأة سياسيا تماشيا( 1)النسائية
شأف معظـ التنظيمات المدنية  ،كعدـ استقبلليتيا، السياسية في ىذه الدكؿ لمسمطة السياسيةالتنظيمات 

 .كالمينية
تجسيد لعبت مختمؼ مؤسسات الحكـ المغاربية دكر كبير في عدـ  وأن   ،نستخمص في األخير

لى جانب ذلؾ ، التمكيف السياسي لممرأة  .ساىـ في تعميؽ الفجكة ضعؼ كىشاشة البنى االقتصادية كا 

 المعكقات االقتصادية المطمب الثاني:
إذ كمما امتمكت المرأة ، تكجد عبلقة تأثير متبادؿ بيف البنى االقتصادية كتمكيف المرأة سياسيا 

 كالعكس صحيح.  بالدخكؿ إلى عالـ السياسة يازاد اىتمام ، استقبلليتيا المالية
كما نتج عف ذلؾ مف تفاقـ ظاىرتي ، المغاربيةكيعتبر ضعؼ كىشاشة االقتصاديات الكطنية  

حد أىـ المعكقات الرئيسية التي تحكؿ دكف أ، السنكات األخيرة كاالتجاه نحك تأنيثيما فيالبطالة كالفقر 
في ىذا المطمب لكاقع البنى االقتصادية في  سنتطرؽ، سياسياكلكج المرأة إلى عالـ السياسة كتمكنييا 

 الدكؿ محؿ الدراسة كدكرىا في عدـ تفعيؿ تمكيف المرأة سياسيا.
تشير الدراسات الحديثة المتعمقة بقضايا المرأة كتمكنييا إلى كجكد عبلقة تأثير متبادؿ بيف العامؿ  

المرأة مف خط الفقر كالبطالة ازداد انشغاليا بتأميف لقمة ذ كمما اقتربت إ، االقتصادم كتمكيف المرأة سياسيا
كتتبدد طاقتيا أثناء عيشيا دكف مستكل الكفاؼ في الصراع اليكمي مف أجؿ البقاء دكف ، (2)العيش ألسرتيا

                                                      
 .020ص مرجع سابؽ،خالد حمكد العزب،  -1
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ما يؤدم إلى انخفاض كعييا ، (1)كال الجيد الكافي لبلنشغاؿ بالسياسة كأمكر الحكـ ، أف تجد الكقت
كعمى سبيؿ المثاؿ ال ، (2)كبالتالي تقميؿ اىتماميا بالمشاركة في الشؤكف العامة ،ي المجتمعبأىمية دكرىا ف

 Les femmes marocaines en)الحصر تكصمت دراسة المندكبية السامية لمتخطيط في المغرب حكؿ: 

chiffre : tendances d’évolution des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles)  سنة
عمى  0220 سنة% 6.6مقابؿ  0224 سنة% 4.1بمغت يا النساء مالتي تعياألسر  فقرأف  نسبة  0206

كما بمغت  ، في الكسط الحضرم  0220 سنة% 2.6مقابؿ  0224 سنة% 1.2كبمغت ، المستكل الكطني
 .(3)في الكسط القركم 0220سنة %00.2في مقابؿ  0224سنة% 02.0

قداـ أغمبيتيا عمى إرساء كىشاشة  كأماـ ضعؼ االقتصاديات الكطنية في الدكؿ المغاربية كا 
إلى أف السمة األبرز  ، 0221ك 0220تقريرم التنمية اإلنسانية العربية لسنة  تكصبل ، اقتصاديات ريعية

  يداؼ الريعػػػلنمط اإلنتاج كمستكل األداء االقتصادم في البمداف العربية ىما سيادة نمط إنتاج است
مف  (4)عؼ النمك االقتصادم كيترتب عمى ذلؾ ضعؼ كىشاشة البنى اإلنتاجية لبلقتصاديات العربيةكض

 بينيا االقتصاديات المغاربية.
 عبد الفتاح "حسب الباحثاف ك  ،أحد أىـ المصطمحات الحديثة "تأنيث البطالة"كيعتبر مصطمح  

قادرة الراغبة في العمؿ مدفكع األجر مف عدـ تمكف المرأة ال»يعني:  "" ك"ابتساـ الكتيبيمعتز باهلل 
 .(5) «لممرأة كخركجيا منيا ، كال يقصد بو تراجع األدكار التقميديةالحصكؿ عميو

تبيف إحصائيات البطالة الرسمية عف كجكد فجكة كاضحة بيف الرجاؿ كالنساء في الدكؿ محؿ        
أنجزه خبلؿ  الجزائري لئلحصائيات في كشفت نتائج تحقيؽ حديث قاـ بو الديكاف الكطنحيث ، الدراسة

بأف  عدد السكاف العاطميف عف العمؿ في الجزائر مف الذيف تتجاكز أعمارىـ  0202الثبلثي الرابع مف سنة 

                                                      
 .021-026، صسابؽ خالد حمكد العزب، مرجع -1
 .42، صسابؽ مرجعسبيكة النجار،  -2

3-Royaume du Maroc, haut-commissariat au plan, la femme marocaine en chiffres- tendances 
d’évolution   des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles, octobre 2013, pp14-
16. 
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مميكف  02كذلؾ مف أصؿ  0202ألؼ مميكف نسمة سنة  022مميكف ك 02بمغ تحديدا ، سنة 02
 00المصدر إلى أنو ضمف إجمالي ىؤالء يكجد كأشار ذات ، ألؼ نسمة ينتمكف إلى ىذه الشريحة622ك

كتأتي شريحة الطمبة % 20.6أكثر مف نصفيف مف النساء الماكثات بالبيكت بحكالي  ، مميكف امرأة
كقد كصؿ عدد  %01ثـ تمييـ فئة المتقاعديف بنسبة % 10.4جي الجامعات في المركز الثاني بمعدؿ يخر 

ألؼ نسمة  550مميكف ك 00سنة( إلى  26ك 03ادم )بيف السكاف غير العامميف في سف النشاط االقتص
 .(1)%45.1كتمثؿ النساء نسبة 

تقدير عدد العاطميف ، تكنس في 0202كأفرزت نتائج المسح الكطني حكؿ السكاف كالتشغيؿ لسنة  
 عمى كفيتكزع عدد العاطم ، %06.2ألؼ كتككف بذلؾ نسبة البطالة في حدكد  106.5ػػ عف العمؿ ب

بالنسبة  %02.6كتككف بذلؾ نسبة البطالة في حدكد ، ألؼ مف النساء 060.2مف الرجاؿ ك ألؼ 622.6
 0226ف عف العمؿ بيف عامي ك كما تكصؿ إلى أف  ارتفاع عدد العاطم، بالنسبة لمنساء %05.6لمرجاؿ ك

كما  .(2)آالؼ 2ناتج خاصة عف ارتفاع في عدد العاطميف عف العمؿ مف بيف النساء بقرابة  0202ك
 في لممعيد الكطني لئلحصاء 0206أفرزت نتائج المسح حكؿ السكاف كالتشغيؿ لمثبلثي الثالث مف سنة 

ألؼ عاطؿ مف مجمكع السكاف الناشطيف البالغ عددىـ  302.3تقدير عدد العاطميف عف العمؿ بػ ، المغرب
 %00.2ل الذككر كلد% 06.0 تتكزع إلى ، %02.4كبذلؾ تقدر نسبة البطالة اإلجمالية بػ، ألؼ 6630.5

ألؼ  015.1العاطميف عف العمؿ حكالي عدد بمغ  ، كأما بخصكص حاممي الشيادات العميا، لدل اإلناث
لدل  %06.0تتكزع إلى %66.2كتقدر بذلؾ نسبة البطالة في صفكفيـ بػ، 0206في الثبلثية الثالثة لسنة 

 .(3)لدل اإلناث %16.2الذككر ك

كالتي تشيد ارتفاع ممحكظ لدل الشباب ، نسبة البطالة كتأنيثيافي  رتفاعاال أف   تجدر اإلشارة إلى 
عدالة تكزيع الدخؿ يثيا كتدىكر عمى زيادة ظاىرة الفقر كتأن امباشر  اانعكاسخريجي النظاـ التعميمي 

 كالثركة.
                                                      

 عمى المكقع: جزائرم بدكف منصب عمؿ"، مميكف 03الديكاف الكطني لإلحصائيات: زىير آيت سعادة، " -1

  http://www.algeriatimes.net/algerianews28179.html ،26/24/0201 ،06:12. 
المعيد  ،5000شغيؿ لسنة المسح الكطني حكؿ السكاف كالتالجميكرية التكنسية، كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي،  -2

 .05-04، ص ص0200الكطني لئلحصاء، جكاف 
: تكاصؿ ارتفاع عدد العاطميف عف العمؿ كنسبة البطالة تبمغ 5001 الثالثي الثالث مف سنة خالؿ"كريمة الماجرم،  -3

 .http://www.lewaghred.tr ،26/24/0201 ،00:62عمى المكقع:  ،"0355%

http://www.algeriatimes.net/algerianews28179.html
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حيث ارتبط بمفاىيـ التنمية ، مف المصطمحات الحديثة نسبيا تأنيث الفقر"كيعتبر مصطمح "
 قر منذ السبعينات مف القرف العشريف. كتزايد االىتماـ بو بسبب تزايد االىتماـ العالمي باألثركمكافحة الف

. (1)االجتماعي لمفقر كتكاليؼ برامج التكيؼ الييكمي كارتباط استدامة التنمية بقضايا المشاركة الشعبية
عمالة كممكية األصكؿ يعمؽ دـ تكافؤ الفرص في التعميـ كالع 0664كجاء في تقرير التنمية البشرية لعاـ 

كقد ظير المصطمح جراء الكثير مف المعاناة كالمشاكؿ المعيشية التي يكاجييا  ، الفجكات بيف الجنسيف
لمفقر كأكثر معاناة مف  فالنساء أكثر تعرضا ، عدد متناـ مف األسر التي ترأسيا نساء عمى امتداد العالـ

دكؿ المتقدمة كالسبب الرئيسي ليذه الظاىرة يكمف في التقسيـ ثاره سكاء في الدكؿ النامية أك الالتعرض آل
كتقكـ المرأة بميمات  ، الجنسي لمعمؿ الذم يجعؿ مف العمؿ مدفكع األجر مسؤكلية الرجاؿ في األساس

 .(2)العمؿ غير مدفكع األجر
كجكد نظرا ل ، بقدر كبير في عدـ تمكيف المرأة سياسيا تنشير إلى أف  ظاىرة تأنيث الفقر ساىم

حسب ما جاء في تقرير التنمية ، عبلقة دائرية كتأثير متبادؿ بيف ظاىرة تأنيث الفقر كعدـ تمكيف المرأة
بما في ذلؾ ضعؼ تمكيف ، تفسيريا لعدة ظكاىر مترابطة اأف الفقر يصمح أساس، 0222اإلنسانية لعاـ 

بل عف التأثير السمبي عمى فض ، كضعؼ مشاركتيا السياسية كتمثيميا في البرلماف إف كجدت ، المرأة
طمكحاتيف في شغؿ كظائؼ عميا ذات ميارات متطكرة أك في السيطرة عمى المكارد كىذه النتيجة تتسؽ 

الفقر ليس كضعا اقتصاديا  ف  إإلى حد بعيد مع ما ذىبت إليو دراسات مقارنة بشأف "ثقافة الفقر" حيث 
 .(3)كرمكلكنو جزء مف بيئة أكبر ىي أقرب إلى بيئة الشمؿ الف

تكنس كالمغرب( في النشاط  ،تدني مشاركة المرأة المغاربية )الجزائر ف  إ ،يمكف القكؿ في األخير
تبعية المرأة ساىـ بشكؿ كبير في تكريس كترسيخ  ،كتفاقـ ظاىرتي البطالة كالفقر كتأنيثيما ، االقتصادم

كعدـ تكفر  ،م في الحمبلت االنتخابيةىذا ما أدل الفتقارىا إلى الدعـ المالي كالمعنك  ،االقتصادية لمرجؿ
ما جسد عجز المرأة عف تمبية متطمبات الدعاية االنتخابية  ، دعـ مف القيادات السياسية غير الرسمية

                                                      
 عمى المكقع: ،"، "المرأة الفمسطينية كظاىرة تأنيث الفقرىديؿ رزؽ القزاز -1
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1874 ،05/24/0201 ،03:00. 
 المرجع ذاتو. -2
 .020ص مرجع سابؽ،ز باهلل ، ابتساـ الكتبي، معت عبد الفتاح -3
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ف السياسي لممرأة في يككؿ ما سبؽ يشكؿ أىـ العكائؽ االقتصادية التي تحكؿ دكف تجسيد التمك، (1)المالية
 كقات اإلعبلمية.معمباإلضافة ل محؿ الدراسةلدكؿ ا

 المعكقات اإلعالمية: المطمب الثالث
تربكية كترفييية ليا تأثير ك باعتبارىا كسائط ثقافية  ، يناط بكسائؿ اإلعبلـ في المجتمعات الحديثة

اؿ في إبراز قضايا المرأة كتمكينيا في كؿ مجاالت الحياة القياـ بدكر فع  ، كبير في اتجاىات الرأم العاـ
قضايا المرأة في كؿ مجاالت الحياة مف  ىسياسي مف خبلؿ كضع سياسات كاضحة تتبنكخاصة المجاؿ ال

ال تزاؿ العديد مف كسائؿ اإلعبلـ ، كلكف عمى العكس مف ذلؾ، نيا بمكرة كعي عاـ لدل المجتمعأش
برز أكأحد  ،المغاربية تركز عمى الخطاب اإلعبلمي التقميدم المكرس لمصكرة النمطية )السمبية( لممرأة

 لمعكقات التي تحكؿ دكف تمكيف المرأة في كؿ المجاالت كخاصة المجاؿ السياسي.ا

التكنسية كالمغربية في كسائؿ اإلعبلـ ك لرصد كاقع صكرة المرأة الجزائرية  سنتطرؽ في ىذا المطمب
كالمعمكمات ، النقؿ الحر كالمكضكعي لؤلخبار»و: ؼ اإلعبلـ بأن  يعر   ،كدكرىا في عدـ تمكينيا سياسيا

كال ييدؼ ألم غرض سكل اإلعبلـ ذاتو  ،الكقائع بصكرة صحيحة بإحدل كسائؿ اإلعبلـ مستيدفا العقؿك 
 .(2)«لغرض التمييز بينو كبيف الدعاية

كيقصد بكسائؿ اإلعبلـ جميع الكسائؿ كاألدكات التي تنقؿ إلى الجماىير المتمقية ما يجرم مف 
التمفزيكف الصحؼ ، ذه الكسائؿ تتجسد في الراديككىناؾ مف يرل أف ى، حكليا عف طريؽ السمع كالبصر

كقيـ  ، مف أىـ المؤسسات المرجعية التي تؤثر في شخصيةىي ك ، السنيما كاإلعبلف، الكتب ،المجاالت
 .(3)كأفكار كممارسات الفرد عمى مستكل األمد البعيد

إكسابيـ معمكمات  حيث تسيـ في ،تقـك كسائؿ اإلعبلـ بدكر فعاؿ في التنشئة كالتربية االجتماعية
عبلنات حكؿ مكضكعات معينةأكمعارؼ كحقائؽ ك كما تساعد عمى تككيف اتجاىات كقيـ ، خبار ككقائع كا 

                                                      
 .021، صسابؽ مرجع العزب،خالد حمكد  -1
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تكمف أىمية كسائؿ اإلعبلـ في  ،(1)بما يؤدم إلى تككيف رأم عاـ حكؿ ىذه المكضكعات ، راء األفرادآك 
كسائؿ دكرا بارزا في إبراز دكر المرأة كالمفاىيـ تمعب ىذه ال كقد ، إبراز قضية المرأة كالدفع بيا إلى األماـ

مف خبلؿ  ،المتعمقة بحقكقيا في التعميـ كالمشاركة االجتماعية كالسياسية كشغؿ المناصب العامة كغيرىا
تستند إلى  ، الكسائؿ اإلعبلمية المتعددة كذلؾ إذا ما كضعت ليا سياسات كاضحة تتبني قضايا المرأة

 .(2)تمعبمكرة كعي عاـ لدل المج

ة ػػػػػالسياسية كالثقافيك االقتصادية ك النشاط اإلعبلمي يرتبط بجممة مف الشركط االجتماعية  بما أف  
فالمؤسسة اإلعبلمية ال ، الفكر الذم يعبر كيخدـ مصالح القكل المتحكمة فيو غو بنكع كتكجياتك التي تص

ا ػؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيككف، كال تعمؿ إال ضمف اإلطار العاـ المرسكـ ليا، تنشأ مف فراغ
يجب التنبيو إلى أف الخطاب اإلعبلمي لممؤسسة اإلعبلمية يتأثر بالمجتمع الذم ينتمي  ،كفي ىذا السياؽ

كبما يحممو المجتمع مف قيـ كأفكار كاتجاىات تسيـ جميعيا في تحديد شكؿ كمضمكف الخطاب  ،إليو
اإلعبلـ العربي عمكما كالمغاربي خصكصا الستراتيجيات  يفتقر .(3)اإلعبلمي عبر كصكلو إلى الجماىير

إعبلمية مخصصة لقضايا المرأة أك سياسات كاضحة لكسائؿ اإلعبلـ الحككمية أك غير الحككمية بشأف 
بدعـ المشاركة السياسية لمنساء كالعمؿ  اىناؾ التزام كىذا رغـ أف   ، دعـ التمكيف السياسي لممرأة العربية

لنقطة التاسعة مف إضافة إلى نص ا ، بلؿ المكاثيؽ كالعيكد الدكلية كالدساتير العربيةعمى تمكينيا مف خ
كالذم يمتـز بو أغمب الدكؿ العربية عمى استخداـ  0662عاـ  بيجيفمنياج العمؿ الصادر عف مؤتمر 

ؿ كتحقيؽ المساكاة بيف النساء كالرجاؿ كمنطمؽ لمعم ،كسائؿ االتصاؿ لتغيير األدكار االجتماعية
كمف بينيا كجكد أربع تيارات فكرية تتحكـ في السياسات اإلعبلمية العربية  إلى ذلؾ مرد( 4)اإلعبلمي
 المكجية لممرأة كمعالجة قضاياىا كىي:المغاربية 
 :ة مف المكركثات الثقافية السمبية اتجاه المرأة.تو المستمديتميز بمشركعي التيار التقميدم 

                                                      
بحكث كأكراؽ عمؿ  ، "كسائؿ تعزيز دكر المرأة العربية في التنمية: رؤية تحميمية مستقبمية"،رقية طو جابر العمكاني -1

القاىرة: المنظمة ، 5005لمرأة التنمكم خالؿ عاـ الممتقيات التي عقدتيا المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية حكؿ دكر ا
 .020ص، 0225، العربية اإلدارية

 .021ص المرجع ذاتو،-2
 .016، صمرجع سابؽمكسى عبد الرحيـ حمس، ناصر عمي ميدم،  -3
ف العرب في الدكرة التكعية لإلعالميي ، "دكر اإلعبلمييف في دعـ المشاركة السياسية لمنساء"،حسف الشرقي أمة الرؤكؼ -4

 .20، ص0223، القاىرة : منظمة المرأة العربية، 0222نكفمبر  06-00مممكة البحريف:  في قضايا المرأة،
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 :الذيف طالبكا بتحرير المرأة ضمف  ، مؽ مف دعكات الركاد العربينط التيار االجتماعي التحررم
خير الديف التكنسي كرفاعة ك عبد الرحمف الككاكبي ك  مثؿ: قاسـ أميف ،حركة اإلحياء القكمي

 كغيرىـ مف األسماء العربية كالمغاربية. الطيطاكم

 صر نضاؿ المرأة في حيث يح، يتميز بتشبعو باألفكار الغربية :التيار النسكم الكافد مف الغرب
 كيضع أكلكيات ال تعكس بالضركرة أكلكيات قضايا المرأة العربية.، أطر معزكلة عف حركة المجتمع

 يستفيد مف المرأة كعنصر استيبلكي كمادة إعبلنية جذابة ككقكة عمؿ  :التيار العكلمي
 .(1)رخيصة

إذ ال  ،و لممرأة كقضاياىاالمكج المغاربيفي تخمؼ الخطاب اإلعبلمي  اميم اتمعب التيارات دكر 
أما التيار  ،مف خبلؿ االستثمار في مقكالتو العكلمي الذم يكرسو التيار، تزاؿ الغمبة لمتيار التقميدم

االجتماعي التحررم الذم يعب ر عف نفسو في التيارات المعاصرة التي تنادم بضركرة تمكيف المرأة مف 
بل يزاؿ ف ،ألنشطة السياسية كاالقتصادية كالثقافيةالحصكؿ عمى حقكقيا مف خبلؿ إدماجيا في كافة ا

 .(2)يجاىد لكي ينتزع لنفسو مكقعا الئقا في اإلعبلـ المقركء كالمرئي كالمسمكع

إلى أف  تناكؿ قضايا خصكصا المغاربي عمكما ك تشير الدراسات الراصدة لمحقؿ اإلعبلمي العربي 
ال ترقى لمستكل التغيرات التي عرفتيا الساحة المرأة في كسائؿ اإلعبلـ ال يزاؿ يعاني مف مشكبلت 

اؿ ضكاإلبداعية كالن، مممكسة في مجاؿ التعميـ كالعمؿ كالمشاركة االجتماعية كالثقافية نجازاتإالعربية مف 
كتتمثؿ أبرز ىذه المشكبلت في غياب الكعي لدل المؤسسات اإلعبلمية بمكضكع المرأة ، (3)الكطني

بعيدة عف أف فيي كمف ثـ ، ذا الكعي )عكامؿ القكة( ما تزاؿ في حدىا األدنىكالممارسات التي تعب ر عف ى
كعاجزة عف أف تكاجو عكامؿ الخمؿ الداخمية كالخارجية أك تستغؿ  ،تشكؿ تأثيرا قكيا في المجتمع المخاطب

ربية كضعؼ المعرفة كالكعي بكاقع المرأة الع ،الفرص المتاحة ليا في البيئة المحيطة لبلستغبلؿ األمثؿ
أك مف حيث مكانتيا كما تمثمو مف أىمية  ،سكاء مف حيث حقكقيا كمشكبلتيا أك طبيعة حضكرىا كأدكارىا

فينعكس ذلؾ مف ثـ في ، كاإلعبلميكف جزء مف المجتمع، كىك كاقع قائـ في المجتمع كمو، مجتمعية

                                                      
 .024، صمرجع سابؽزينب منصكر حبيب،  -1
 .024ص ذاتو، المرجع -2
 .66ص، ذاتو المرجع -3
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انعكاسا لمتحديات الثقافية ىذه األخيرة التي تظير في غالب الكقت ، (1)الرسالة اإلعبلمية التي يقدمكنيا
الذم يجد  الخطاب الديني المتشددكاالجتماعية السائدة التي يتنازعيا إزاء قضايا المرأة تياراف أحدىما ىك 

كيجتمع   التي تنظر لممرأة ككسيمة لممتعة الثقافة السطحية االستيالكيةكالثاني ىك  ، مرجعيتو في التقاليد
البد أف يحاصر بالمنظكر التقميدم أك يستغؿ تجاريا ، رأة كجسد فقطكبلىما في تقديـ صكرة سطحية لمم

 .(2)بالمنظكر االستيبلكي
مع المكقؼ المعمف لغالبية المغاربي تماما  عبلـاإلمعظـ األفكار السائدة عف المرأة في تتناقض 

الحياة كخاصة رسميا حقكؽ المرأة كتمكينيا في كؿ مجاالت الكقت الذم تؤيد فيو  ففي، المغاربيةالدكؿ 
كتثبيت الصكرة الثانكية ، يستمر اإلعبلـ في بث صكر ىدفيا ترسيخ مفاىيـ التبعية ،المجاؿ السياسي
المرأة  ،حيث يمكف تصنيؼ صكرة المرأة في اإلعبلـ إلى عدة نماذج ىي المرأة التقميدية، كاليامشية لممرأة

كىذه األخيرة تأتي في ذيؿ ، كالعاممة كالمنتجة شيء كالمرأة السطحية ثـ المرأة الجادةالالجسد أك المرأة 
في تشكيو صكرة المرأة مف خبلؿ االنتقاص مف قيمتيا  اكبير  ااألكلى لعبت دكر  ةالقائمة كالنماذج الثبلث

ما  (3)ةػػػكتعزيز النزعة االستيبلكية لدل المرأة عمى حساب الركح اإلنتاجي ،نساف فاعؿ لو دكر في الحياةإك
كأخطر ما فييا ىك أف  ، في المجتمع المغاربيةفي ترسيخ الصكرة النمطية السمبية لممرأة  ساىـ بشكؿ كبير

إما كميا أك جزئيا أك أن يا تتظاىر ، المرأة ذاتيا عادة ما تتبنى ىذه الصكرة السمبية الجامدة غير الكاقعية
 .(4)بتبنييا في إطار حرصيا عمى التقبؿ االجتماعي أك التكافؽ االجتماعي

كتمكينيف مف ، تميؿ الممارسة اإلعبلمية إلى عزؿ قضايا مشاركة النساء في الحياة السياسية كما
اب المبادرات اإلعبلمية حيث يبلحظ غي، (5)مجمؿ حقكقيف السياسية عف قضايا المكاطنة المتساكية

كعية بإلزامية نشر الكعي كتنظيـ حمبلت إعبلمية لحث المرأة عمى المشاركة السياسية مثؿ التاليادفة إلى 

                                                      
 5003-5007 العربية لممرأة اإلعالمية اإلستراتيجية حكؿ نيةكالثا ىػػػػػػػػػػػاألكل العمؿ كرشة، ػػػػػػػػػػة المرأة العربيػػػػػػمنظم -1

 .01، ص0225أبك ظبي: نكفمبر 
 .02، صذاتو المرجع -2
في الدكرة  العربية عمى الخطاب المكجو لممرأة )خطابنا اإلعبلمي حكار أـ شجار("، ، "أثر الثقافةيكسؼ عبد الحميد الجاسـ -3

 0223، القاىرة، منظمة المرأة العربية، 0222نكفمبر  26-00، مممكة البحريف: لمرأةالتكعكية لإلعالمييف العرب في قضايا ا
 .04ص

 .46، صمرجع سابؽزينب منصكر حبيب،  -4
 .6، صمرجع سابؽحسف الشرقي أمة الرؤكؼ،  -5
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ا في االنتخابات بكافة مستكياتيا كغيرىا مف أف يككف لدييا بطاقة انتخابية كاإلدالء بصكتيا كبذاتي
 .(1)األمكر

ا ػػػػػلـ تكف الدكؿ محؿ الدراسة بمنأل عف مشكمة تخمؼ الخطاب اإلعبلمي المكجو لممرأة كقضاياى
ا نظرا لسيطرة المكركثات الثقافية كاالجتماعية ما ساىـ بشكؿ كبير في عدـ تجسيد تمكيف المرأة سياسي

البرامج اإلعبلمية ( *)"بمقاسـ بف ركاففحسب األستاذ " ،عمى تكجيات مختمؼ المؤسسات اإلعبلمية
حيث ال تكجد حصص خاصة بالمرأة ضمف البرامج ، المكجية لممرأة في الجزائر تكاد تككف منعدمة

يا خمس سنكات ف" كقد مر  عمى تكقيألكافاحدة تحت عنكاف "ككاف ىناؾ حصة ك ، اإلذاعية كالتمفزيكنية
حيث  ،كيعكد السبب في ذلؾ حسب الجيات الرسمية إلى خركج الحصة عف الفكرة التي رسمت ليا

أقحمت نفسيا في الجداؿ العقيـ الذم يطرح مسألة المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة مف مقاربة غير عممية كغير 
أف  كؿ  "بمقاسـ بف ركاف"كيضيؼ األستاذ  ، إطبلقا سياسة التمفزيكف اإلعبلميةكمف ثـ ال تخدـ  ، كظيفية

التي ترتبط ببعض المناسبات الكطنية  ، منتظمةالقضايا المرأة الجزائرية اختزلت في بعض الحصص غير 
 .(2)(رة اليـك العالمي لممرأة كالطفكلة كاألمكمة كاليـك العالمي لؤلسرة...الخػكالدكلية )كقانكف األس

 كليذا الكضع أسباب عديدة نذكر منيا:
 أية قناة إذاعية أك تمفزيكنية سكاء في القطاع الحككمي أك في القطاع الخاص  عدـ كجكد

 مختصة بشؤكف المرأة.

 .ضعؼ الككادر القادرة عمى التكفؿ بمثؿ ىذه الحصص 

 كاضيع مثؿ ىذه الم مفكمف كراءىا الجيات الرسمية الفكضى  ، تجنب كسائؿ اإلعبلـ
في  ، يا تعتقد بأف فتح النقاش حكليا ىك فتح لجبية جديدة تساىـ في تفكيؾ المجتمعألن  

ظرؼ صعب يميزه البحث الدؤكب عمى األمف كاالستقرار كخمؽ أجكاء الكفاؽ كالمصالحة 
 .(3)بيف مختمؼ الفئات االجتماعية

                                                      
 .622، صمرجع سابؽطمعت مصطفى السركجي،  -1
 أستاذ بكمية العمـك السياسية كاإلعبلـ بجامعة الجزائر. -*
عمى  00-02"، ص صكاقػػػػػػػػػػع ألنشطة االتصالية المكجية لممرأة في الجميكرية الجزائرية الديمقراطيػػػة الشعبيػػػػػػػػةبمقاسـ بف ركاف، " -2

 المكقع:
 .org/contentsurvekstudies/algeriacommunication.pdfhttp://www.arabwomenorg 02/24/0201 ،02:62. 

 .00ص ،مرجع سابؽبمقاسـ بف ركاف،  -3

http://www.arabwomenorg.org/contentsurvekstudies/algeriacommunication.pdf
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في مداخمتو التي ألقاىا  (JIL FM)  مدير إذاعة جيؿ أفـ "مراد اكداىي" أكد  السيد ، كفي ىذا الصدد
  :أف   جمعية المرأة في اتصاؿفي مؤتمر حكؿ "العنؼ الجنسي الممارس ضد النساء" الذم نظمتو 

ال يزاؿ تتحكـ فيو بعض المكركثات الثقافية كاالجتماعية المميزة لممجتمع اإلعالـ الجزائرم »
ضايا المرأة كمحاربة بعض تفعيؿ دكره في نشر الكعي بق ما يحكؿ دكف م ،رمػػالجزائ

، الطبكىات التي تقير المرأة كبما أننا نعيش اليكـ في زمف العكلمة كالتكنكلكجيا الحديثة
تستكجب الضركرة إعادة النظر في ذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تغيير الذىنيات كتبعا لذلؾ صرح 

ة لممكاطنيف )رجاؿ ( باعتبارىا إذاعة عمكمية ىدفيا تقديـ الخدمة العامJIL FMبأف إذاعة )
بيدؼ كسر بعض  ، كنساء( قررت إدخاؿ برامج كحصص خاصة بطرح قضايا المرأة الجزائرية

الطبكىات التي ال طالما قيرت المرأة كلكف بصفة تدريجية كفي حدكد ما تتقبميا ثقافة الفرد 
 .(1)«الجزائرم

صكرة " لتضامف المغربية حكؿككشفت الدراسة التي أنجزتيا كزارة التنمية االجتماعية كاألسرة كا
عف صكرة تضع المرأة في النمطية ، 0225أفريؿ 01" في المرأة في اإلعالـ المغربي: الكضعية كاآلفاؽ

 ىكفي أدن ،التقميدية متجاىمة أدكارىا الجديدة إذ تصكرىا كسائؿ اإلعبلـ ربة بيت أك أـ أطفاؿ غير متعممة
ف  المرأة التي تنظؼ المبلبس كتطبخ حيث إ، أك الباديةإما في المدينة مستكل في السمـ االجتماعي 

مما يكتب في اإلعبلـ  %52فحكالي ، كترتب البيت حاضرة باستمرار عمى شاشة التمفزة بالخصكص
 .(2)المغربي عف المرأة يعكس الكجو السمبي

لنمطية " أف الصكرة االصقمى ىةنز كجاء عمى لساف كزيرة التنمية االجتماعية كاألسرة كالتضامف "
 اإلنتاجاتلممرأة في كسائؿ اإلعبلـ تحط مف أىميتيا كما ىي إال جزء مف الصكر المكجكدة في مختمؼ 

                                                      
1 - Mourad Ouadahi, « violences contre les femmes et medias », une conférence débat sur les 

violence sexuelles faites aux femmes, hôtel  Hilton, Alger : le 10 juin 2014. 

في دراسة حكؿ صكرة المرأة في اإلعالـ: اإلعالـ المغربي يتجاىؿ األدكار الجديدة لمنساء كيركز "، حميد األبيض -2
 عمى المكقع:  ،"عمى الجنس كالبعد الحسي كالكظائؼ التقميدية

22.html-01-30%2015-04-2008-http://www.onislam.net/arabic.adam.eve/women.voice/1061455 
02/24/0201 ،05:00. 

http://www.onislam.net/arabic.adam.eve/women.voice/1061455-2008-04-30%2015-01-22.html
http://www.onislam.net/arabic.adam.eve/women.voice/1061455-2008-04-30%2015-01-22.html
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كتضيؼ أف  ىذه  ،كاإلشياريةإما التربكية مف خبلؿ الكتب المدرسية أك الثقافية كالفنية كالسينمائية 
 .(1)كاة في كؿ مجاالت الحياةثر كتعرقؿ المجيكدات المبذكلة لمنيكض بثقافة فعمية لممساؤ الكضعية ت

إطار  " الذم يندرج فيصكرة المرأة في اإلعالـ التكنسيكما تكصمت نتائج التقرير النيائي حكؿ "
المشركع الذم أعدتو المجمكعة العربية لرصد اإلعبلـ كشبكة تحالؼ مف أجؿ نساء تكنس كالمجمس 

معالجة النكع االجتماعي مع العمؿ عمى الكطني لمحريات كاليادؼ لرصد فاعمية اإلعبلـ التكنسي في 
إلى أف  اإلنتاج اإلعبلمي المركز حكؿ المرأة ىك في الغالب أقؿ عشر  ، تحسيف صكرة المرأة في اإلعبلـ

باإلضافة إلى سيادة ، كأن و كمما كاف المكضكع جادا قؿ عدد النساء ، مرات مف ذلؾ المركز عمى الرجاؿ
ـ  التكصؿ إلى نتيجة  ،ا في األنشطة االجتماعية التي تقكـ بياالصكرة النمطية لممرأة كحصر دكرى كت

 .(2)مف الفاعميف مكضكع الحديث في كسائؿ اإلعبلـ التكنسية %06سكل  فمثميمفادىا أف النساء ال 
معرفة رأم المبحكثات في الدكؿ محؿ  إلىالميدانية التي قمنا بيا تكصمنا  كمف خبلؿ الدراسة
كضحيا حسب ما ي التي تحكؿ دكف تجسيد التمكيف السياسي الحقيقي لممرأةالدراسة حكؿ المعكقات 

 الجدكؿ التالي:

يمثؿ رأم المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة حكؿ المعكقات التي تحكؿ دكف تمكيف  :55 رقـ الجدكؿ
 المرأة سياسيا في بمدانيف

                                                      
 .مرجع سابؽ ،حميد األبيض -1
عمى المكقع:  %"،55دراسة حضكر المرأة في كسائؿ اإلعالـ ال يتجاكز" -2

http://www.ar.webmanagercenter.com/2013/09/26/19110 ،02/24/0201 ،00:22. 

 المعكقات  البمد
 -ثقافيةال سياسيةلا التكرار كالنسبة

 المجمكع جتماعيةاال عالميةاإل قتصاديةاال دينيةال

 تكنس
 50 16 5 3 22 4 التكرار

% 8 44 6 10 32 100 

 المغرب
 50 16 3 2 24 5 التكرار

% 10 48 4 6 32 100 

 الجزائر
 100 6 10 3 62 19 التكرار

% 19 62 3 10 6 100 

http://www.ar.webmanagercenter.com/2013/09/26/19110
http://www.ar.webmanagercenter.com/2013/09/26/19110
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% في 10في تكنس كنسبة  مف المبحكثات %8أف نسبة ( 27)خبلؿ الجدكؿ رقـ يتبيف لنا مف 
أف ضعؼ التمكيف السياسي لممرأة في بمدانيف أكدت عمى  ،% في الجزائر 19المغرب إضافة إلى نسبة 

% 44نسبة  يقابميا، مرتبط بجممة مف المعكقات السياسية التي تحكؿ دكف تجسيد ذلؾ عمى أرض الكاقع
أكدت عمى أف  ،% في الجزائر62إضافة إلى نسبة   % في المغرب 48مف المبحكثات في تكنس كنسبة 

في تيميش المرأة كعدـ تمكينيا سياسيا في الدكؿ محؿ  تزاؿ الدينية لعبت دكر كبير كال-ثقافيةالمعكقات ال
% 3إضافة إلى نسبة  % في المغرب4% مف المبحكثات في تكنس كنسبة 6في حيف نجد نسبة ، الدراسة

عمى دكر المعكقات االقتصادية في الحد مف كلكج المرأة إلى الحياة السياسية كتفعيؿ  أكدت، في الجزائر
% في المغرب إضافة إلى نسبة 6% مف المبحكثات في تكنس كنسبة 10كما نجد نسبة َ  ،تمكينيا سياسيا

  مرأةػي لمػػػسيد التمكيف السياسػأكدت عمى دكر المعكقات اإلعبلمية في الحد مف تج ،% في الجزائر10
% في الجزائر 6% في المغرب إضافة إلى نسبة 32% مف المبحكثات في تكنس كنسبة  32أما نسبة 

 في الحد مف تفعيؿ تمكيف المرأة سياسيا. االجتماعيةدكر المعكقات أكدت عمى 
ىناؾ عبلقة  كطيدة بيف طبيعة البني الثقافية كاالجتماعية كمختمؼ مككناتيا  نستخمص أف ، كمنو
حيث لعبت المعكقات  ، مف جية أخرل كضعؼ تمكيف المرأة سياسيا في الدكؿ محؿ الدراسةمف جية 
ما يحكؿ دكف تجسيد التمكيف م، دكر رئيسي كال تزاؿ  في تيميش المرأة سياسيا االجتماعيةالثقافية ك 

االقتصادية   ةػػػػػكقد ساىـ في تعميؽ الفجكة جممة مف المعكقات السياسي، السياسي الحقيقي لممرأة المغاربية
كالحد مف تأثيرىا تستدعي الضركرة رسـ كتفعيؿ مجمكعة مف المعكقات  ىذه بيدؼ تجاكزك  ، كاإلعبلمية

 .الرىانات عمى مستكل األمد البعيد
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ىالثالث: ىللمرأةىىرهاناتىالمبحث ىالدوادي ىللتمكون ى ىالحػوػي التجدود
ىالمعاربوظ

المغاربية كتيمش دكرىا في المجتمع كتحكؿ  المرأةفي ظؿ تنامي كتزايد العراقيؿ التي تكرس دكنية 
تتطمب عممية التمكيف السياسي لممرأة ، دكف تفعيؿ تمكينيا في كؿ مجاالت الحياة خاصة المجاؿ السياسي

ىا تكجيو كتكثيؼ جيكد مختمؼ االمغاربية باعتبارىا عممية طكيمة األمد ال يمكف تفعيميا بيف ليمة كضح
السياسية كالجمعيات النسائية  األحزابف )يرسميالؤسسات الحككمية( كغير ف )الميالفاعميف الرسمي

تصدرىا العمؿ الجاد كالفعاؿ يىذه األخيرة التي ، كالمنظمات غير الحككمية( لتجسيد جممة مف الرىانات
ا بي ذكر كأنثى كأخير المغار  لمنشءتكريس التنشئة السياسية  في اتجاه ترسيخ مكاطنة المرأة المغاربية ثـ

 تفعيؿ دكر األحزاب السياسية كالجمعيات النسائية كالمنظمات غير الحككمية المغاربية.

 ترسيخ ثقافة مكاطنة المرأة المغاربية المطمب األكؿ:
كال كاألكثر عرضة لمجداؿ كالنقاش خبلؿ العقكد اتنطكم المكاطنة باعتبارىا  أحد المفاىيـ األكسع تد

كافة مجاؿ النيكض بكاقع المرأة المغاربية كتمكينيا في مجاالت الحياة  في إستراتيجيةاألخيرة عمى أىمية 
يا تكسع النقاش بشأف المساكاة بيف المرأة كالرجؿ كتمكيف المرأة مف مجمؿ ألن  ، خاصة المجاؿ السياسي

الثقافية كالسياسية دكف تمييز بينيما مف خبلؿ اعتبار المساكاة بيف ك االجتماعية ك حقكقيا االقتصادية 
 المكاطنيف أحد الركيزتيف األساسيتيف لجكىر المكاطنة.

ىذا ما يمكف أف يتيح فرصة تجاكز النقاشات التقميدية لقضايا المرأة إلى مناقشة قضاياىا في سياؽ 
بتحميؿ أدؽ لمتحديات كالعراقيؿ التي حالت دكف تفعيؿ  ، قيـ كمبادئ المكاطنة كمقاربة النكع االجتماعي

 السياسية.بينيا كبيف الرجؿ في الحياة المساكاة الحقيقية 
في ىذا المطمب إلى أىمية ترسيخ ثقافة مكاطنة المرأة كرىاف أساسي لتفعيؿ  التمكيف سنتطرؽ 

 السياسي لممرأة المغاربية مستقببل.
كما يحددىا قانكف تمؾ ، عبلقة بيف فرد كدكلة» عمى أن يا: المكاطنة فت دائرة المعارؼ البريطانيةعر  

كالمكاطنة تدؿ ضمنا عمى مرتبة مف ، كلما تتضمنو تمؾ العبلقة مف كاجبات كحقكؽ في تمؾ الدكلة، الدكلة
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مثؿ  ، سياسية االمكاطف حقكق كجو العمكـ تسبغ عمىالحرية مع ما يصاحبيا مف مسؤكليات فيي عمى 
 .(1)«المناصب العامةحؽ االنتخاب كتكلي 

العضكية الكاممة في دكلة أك »أن يا: عمى المكاطنة شير أحد التعريفات األكثر تداكال لمصطمح يك 
بعض كحدات الحكـ... كالمكاطنكف لدييـ بعض الحقكؽ مثؿ حؽ التصكيت كحؽ تكلي المناصب العامة 

 .(2)«ككذلؾ عمييـ بعض الكاجبات مثؿ دفع الضرائب كالدفاع عف بمدىـ
 ادل تكفرىا إلى اعتبار ذلؾ مقياسيرتبط مفيـك المكاطنة بجممة مف المقكمات األساسية التي يشير م

 كتتمثؿ ىذه المقكمات فيما يمي: ، عمى مدل اكتماؿ المكاطنة مف عدمو
 :تحتاج المكاطنة إلى تربة تحضنيا كتنمييا كتساعد عمى تكطينيا في الممارسة أم  نمك الدكلة

تعزيز استقرارىا كلعؿ مف المداخيؿ لترسيخ المكاطنة ك ، في الثقافة السياسية لمدكلة كالمجتمع معا
كجكد دكلة تكفؿ العيش المشترؾ كتصكف تماسؾ المجتمع كاندماج كافة مككناتو كاألىـ تصكغ 

 (3)االثنية كالثقافيةك  السياسيةك ة ػػػػػكمتكاممة مع المجتمع بمختمؼ تعبيراتو االجتماعي عبلقات متكازنة

مك الدكلة بامتبلكيا لثقافة الدكلة التي كيتحدد ن يعتبر اكتماؿ نمك الدكلة بعدا أساسيا لنمك المكاطنةك 
 .(4)تؤكد عمى المشاركة كالديمقراطية كالمساكاة أماـ القانكف

 :فبل ديمقراطية بدكف مكاطنة حقيقية تسمح لؤلفراد  ، تعتبر المكاطنة جكىر الديمقراطية الديمقراطية
فسيادة ثقافة  ،القائمة بينيما بالمشاركة في الشأف العاـ كالتأثير عمى صناعة القرار لمعبلقة الجدلية

كانتشار الثقافة الديمقراطية تتيح لممكاطنيف الحصكؿ عمى  ،المكاطنة تعزز مف قيـ الديمقراطية
كما يتطمب تحقيؽ أسس البناء لمنظاـ الديمقراطي تعميؽ الشعكر بالمكاطنة مف  ،حقكقيـ بكؿ حرية

حبلؿ محميا قيـ المكاطنة خبلؿ نبذ كؿ أشكاؿ التمييز بيف أبناء الشعب الكاحد ) رجاؿ كنساء( كا 

                                                      
 دراسات لمشركع العاشر السنكم لالجتماع معّدة كرقةعمي خميفة الككارم، "مفيـك المكاطنة في الدكلة الديمقراطية"، -1

 .2، ص04/25/0222دكحة: (، الانجمترا) أكسفكرد في 54/06/5000 في ديمقراطية
 المصرية المكاطنة في ،"النظرية القضايا بعض: كالحضارم االجتماعي اإلطار خمفية عمى المكاطنة" عمي، ليمة -2

 51-50 ،السياسية لمبحكث عشر السابع السنكم المؤتمر أعماؿ -متغير لعالـ جديدة رؤية: الديمقراطية كمستقبؿ
 .610ص ،0222 الدكلية، كؽالشر  مكتبة: القاىرة ،5001 ديسمبر

 :عمى المكقع ،20ص المكاطنة في المغرب العربي،  مجمكعة الخبراء المغاربييف، -3
09.pdf-cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-http://www.cemi ،05/24/0201 ، 03:00 

 .626، صمرجع سابؽليمة عمي،  -4

http://www.cemi-tunis.org/medias/files/bulletin-cemi-09.pdf
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كإطار مرجعي لممارسة الحقكؽ كالكاجبات كالعبلقات بيف األفراد كالجماعات مف جية كالدكلة مف 
جية أخرل كالمشاركة الكاعية كالفاعمة لكؿ مكاطف دكف استثناء كدكف كصاية مف أم نكع في بناء 

ا يعطي لممكاطف الثقة كالقدرة عمى المشاركة في م ،طار االجتماعي كالسياسي كالثقافي لمدكلةاإل
 .(1)مختمؼ أكجو الحياة العامة

  تمتع جميع المكاطنيف بكافة الحقكؽ السياسية كالقانكنية كاالجتماعية كاالقتصادية
مة ىي مصدر كىك ما يعني قياـ عقد اجتماعي يؤكد عمى أف  المكاطنة في األ كالثقافية:

 .(2)غة كالثقافةاف الجنس أك الديف أك العرؽ أك الثركة أك الم  سكاء ككؿ الحقكؽ كالكاجبات 

 تتطمب المكاطنة كجكد المكاطف الصالح المسؤكؿ كالكاعي المستعد البالغ العاقؿ الفرد :
كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ ترسيخ ثقافة المكاطنة المسؤكلة ، لمدفاع عف حقو كالقياـ بكاجباتو

كيستند ذلؾ إلى ، اـ بقضايا بمده كمستقبمو كمسار شعبوكالكاعية التي تدفع الفرد إلى االىتم
القياـ بعمميات تنشئة اجتماعية كتثقيؼ مدني يعطي لممكاطف القدرة عمى استيعاب متطمبات 

 .(3)الحياة السياسية كمعرفة حقكقو ككاجباتو كحدكد مسؤكليتو

 تماعية جاالك سياسية الك  إشباع الحاجات األساسية لمبشر في أبعادىا االقتصادية
حد المقكمات الرئيسية أإشباع الحاجات األساسية لمبشر في أبعادىا المختمفة  يعد   ثقافية:الك 

إذ يجب عمى الدكلة الكطنية الحديثة القياـ بالتزاماتيا المتعمقة بالتييئة البيئية ، لممكاطنة
لخدمات مف خبلؿ تكفير ا، (4)المبلئمة لتحقيؽ الرفاىية االجتماعية كاالقتصادية لمبشر

يجاد شبكة أماف ، العامة لممكاطنيف كخاصة الفقراء كالميمشيف لحماية الفئات  اجتماعيكا 
 .(5)ف يظؿ ليا صكت في التأثير عمى السياسات العامةأك ، المستضعفة في المجتمع

                                                      
 .1، صمرجع سابؽمجمكعة الخبراء المغاربييف،  -1
 .621، صمرجع سابؽليمة عمي،  -2
 .3-2، ص صمرجع سابؽمجمكعة الخبراء المغاربييف،  -3
 .622، صسابؽ مرجعليمة عمي،  -4
 .06، ص0224القاىرة: مركز القاىرة لمدراسات حقكؽ اإلنساف،  المكاطنة،فكزم سامح،  -5
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األرضية الخصبة لتأسيس أىـ مرتكزيف يشكبلف جكىر المكاطنة كىما: بمنزلة كمات تعتبر ىذه المق
كعندما يتحقؽ ذلؾ يتكلد لدل ، (1)في الحكـ كالمساكاة بيف جميع المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجبات المشاركة

المكاطف الشعكر باالنتماء كالكالء لدكلتو كتبعا لذلؾ تنتقؿ المكاطنة مف ككنيا مجرد تكافؽ أك ترتيب 
ات قيمة اجتماعية سياسي تعكسو نصكص قانكنية لتصبح المساكاة بيف المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجب

دراؾ حقيقي لفضيمة معاممة جميع ؤ ر أداكممارسة سمككية يعب   ىا مف المكاطنيف عف نضج ثقافي كا 
 . (2)العرؽ أك الجنس أك المذىب أك المكاطنيف عمى قدـ المساكاة دكف تمييز بينيـ بسبب الديف

مغاربي بؿ ىي في طكر تجدر اإلشارة إلى أف  المكاطنة ليست فكرة قديمة في المجاؿ السياسي ال
حيث ، ؿ كالكالدة كتحتاج إلى متطمبات عديدة لترسيخيا كقيمة كثقافة في الكعي الجماعي العاـالتشك  

يعكس المشيد السياسي كاالجتماعي فشؿ الدكلة المغاربية الحديثة في التحكؿ إلى إطار اجتماعي 
كتأسيس  ، تمع بكافة مككناتو كتعبيراتوكسياسي مكلدا لممكاطنة مف شأنو بناء عبلقات متكازنة مع المج

ستنبات مة كمكاطنة المرأة بصفة خاصة باالنيا السماح لفكرة المكاطنة بصفة عاأتقاليد كممارسات مف ش
فرغـ تنصيص دساتير ىذه الدكؿ عمى تمتع الجنسيف عمى قدـ المساكاة بمجمؿ ، كاالستقرار كالتكطف

كجكد فجكة كبيرة عف يكشؼ  الكاقعإال  أف   ،الثقافية كالسياسيةك  االجتماعيةك الحريات كالحقكؽ االقتصادية 
 مف جية منخب السياسية المغاربيةلبيف مضمكف النصكص القانكنية كالخطابات الرسمية كغير الرسمية 

 استطانتكيرجع ذلؾ إلى طبيعة النظـ السياسية المغاربية التي  مف جية أخرل، ككاقع الممارسة السياسية
ف المكاطنة مف االستقامة في المجاؿ السياسي لـ تسمح بتشكيؿ مجاالت كآليات تمك   ببلدفي حكـ ال

 .(3)كالثقافي المغاربي

التحديات الحقيقية التي تعاني منيا مكاطنة المرأة المغاربية ارتباطا جذريا بقضية إشراكيا في  ترتبط
االجتماعية كالثقافية دكف أم تمييز ك  يةاالقتصادك  كتمكينيا مف مجمؿ حقكقيا السياسيةالسياسية الحياة 

لما  0220كىذا ما أكد عميو التقرير اإلقميمي لمتنمية البشرية في العالـ العربي لعاـ  ،النكعقائـ عمى أساس 

                                                      
 .610، صسابؽ مرجعليمة عمي،  -1
 .02، صسابؽ مرجععمي خميفة الككارم،  -2
 .0، صمرجع سابؽمجمكعة الخبراء المغاربييف،  -3
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إلى جانب نقص الحرية كنقص القدرات  ةأدرج مسألة تمكيف المرأة باعتبارىا كجيا مف أكجو القصكر الثبلث
 .(1)كمف ضمنو المنطقة المغاربية ، ي الكطف العربياإلنسانية )المعرفة( ف

كتبعا لذلؾ تستدعي الضركرة العمؿ عمى تفعيؿ مبدأ مكاطنة المرأة المغاربية كإطار قكم لمغاية 
كمعالجة عدـ مساكاتيا بالرجؿ في الحياة العامة نظرا لما  ،ميا كعمميا في تمكيف المرأة مستقببليمفاى

في اتجاه تمكيف  غييريمكف استخداميا كأداة لمت استراتيجيةطنة( مف أىمية يكتسيو ىذا المصطمح )المكا
حيث يمكف أف يؤدم كضع إطار مفاىيمي يرتكز عمى مفيـك المكاطنة ضمف األجندة  ، المرأة كاقعيا

 السياسية المغاربية أساسا متينا لمتعبئة مف أجؿ التغيير بغرض تمكيف المرأة.

المرأة المغاربية القائمة عمى التكازف بيف المطالبة بالحقكؽ كالقياـ كما يجب إشاعة ثقافة مكاطنة 
مجاؿ السياسي الخاصة  لتمكيف المرأة في كؿ مجاالت الحياة اإليجابيبالكاجبات التي تعمؿ كتنير المعنى 

سية النفك بالمنظكر النفعي الذم يزيؿ كؿ أشكاؿ التمييز ضدىا كيسعى إلى تنمية قدرتيا كمياراتيا العقمية 
مما  ، كذلؾ بما يمكنيا بالفعؿ مف اإلسياـ الفعاؿ بكافة نكاحي الحياة خاصة الحياة السياسية ،كالبدنية

 .(2)يشكؿ إضافة ثمينة لقدرات المجتمع كالكطف

يتكقؼ تجسيد ذلؾ عمى مدل اعتماد كتبني المقاربات الفاعمة في ترسيخ قيـ المكاطنة المتمثمة في 
كمقاربة القدرات التي تيدؼ  ،تقـك عمى تعميـ معرفة المرأة لمجمؿ حقكقيا ككاجباتياالمقاربة الحقكقية التي 

كأخيرا المقاربة التربكية التي تمعب دكرا أساسيا في عممية  ،تقكية قدرات المرأة الستيعاب مجمؿ حقكقياإلى 
مكاطنة التي بناء المكاطنة بصفة عامة كمكاطنة المرأة بصفة خاصة مف خبلؿ تكريس التربية عمى ال

يقصد بيا إرساء عممية التنشئة اليادفة إلى تعزيز شعكر الفرد )الذكر كاألنثى( بانتمائو إلى المجتمع كقيمو 
كنظامو كبيئتو كثقافتو بشكؿ يرقى إلى حد تمثؿ ىذا الشعكر في سمككو كفي دفاعو عف قيـ كطنو 

 .(3)كمكتسباتو

                                                      
: خمؽ فرص 5005تقرير التنمية اإلنسانية لمعاـ الصندكؽ اإلقميمي لمدكؿ العربية،  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، -1

 .03، ص0220امج األمـ المتحدة اإلنمائي، الصندكؽ اإلقميمي لمدكؿ العربية، ، عماف: برنلألجياؿ القادمة
، الجزائر: ديكاف المطبكعات سياسيالجتماعي ك االثقافة الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف في الفكر النفسي،  أحمد قكراية، -2

 .010، ص0200الجامعية، 
 ،http://www.igp.edu.dz/forum.php?action=view&id=156عمى المكقع  التربية عمى المكاطنة"،خالد العقكف، " -3

03/26/0201، 00:22. 
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غير الرسمية في مقدمتيا األسرة كالمدرسة يفترض إشراؾ المؤسسات الرسمية ك  ،كلتحقيؽ ذلؾ
كالمجتمع المدني كتكامميا جميعا مف أجؿ تكثيؼ جيكدىا الرامية لمقضاء عمى األمية كفتح فرص التعميـ 

تصدم لمعكامؿ التي تؤدم إلى تسرب الفتيات مف التعميـ المفتيات في سف الدراسة عمى شكؿ كاسع ك ل
كىذه الجيكد تيدؼ إلى  ، متعمقة بتعميميا بشكؿ خاصالمرأة بشكؿ عاـ ك كمحاربة القيـ السمبية المتعمقة بال

كسابيا الثقة بنفسيا كقدراتيا كتشجيعيا عمى المبادرة كاإلبداع  ،(1)ترقية فكر المرأة ذاتيا كىذا ميـ جدا كا 
 .التحدم المفركض تكريس التنشئة السياسية لمفرد المغاربي )ذكر كأنثى( اكليتحقؽ ذلؾ يفترض في ىذ

 تكريس التنشئة السياسية المطمب الثاني:
  إصبلح أكضاعيا االجتماعية ، تتطمب قضية المرأة المغاربية بكافة أبعادىا خبلؿ فكرة التمكيف

الثقافية كاالقتصادية كالسياسية كجزء ال يتجزأ مف عممية اإلصبلح الشامؿ التي تيدؼ لتمكيف المكاطنيف 
في مقابؿ التزاميـ ، لسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية( مف مجمؿ حقكقيـ اا)رجاال كنساءن 

ىذا ما يدخؿ فيما يسمى بناء ثقافة المكاطنة كيرتبط تحقيؽ ذلؾ بتكريس التنشئة ، بمجمكعة مف الكاجبات
في ىذا المطمب لدكر التنشئة السياسية كرىاف سنتطرؽ ، السياسية الصحيحة لمنشء بالدكؿ المغاربية

 يؿ التمكيف السياسي لممرأة المغاربية.أساسي لتفع

تعكد جذكرىا  ،(2)تعد  التنشئة السياسية مكضكعا جكىريا مف مكضكعات عمـ االجتماع السياسي
فساد نظاـ الحكـ  "ككنفكشيكس"حيف أرجع الفيمسكؼ الصيني  ،التاريخية إلى القرف السادس قبؿ الميبلد

ـ الفضيمة كالحب المتبادؿ كالمصمحة عف تمقيف قيلحة بسبب عجز األسرة إلى غياب المكاطنة الصا
كليذا دعا جياز الدكلة إلى تحمؿ ميمة تعميـ الناشئة مف أجؿ خمؽ نظاـ اجتماعي سميـ يتأتى ، العامة

 .(3)معو قياـ حكـ صالح

 المدينة الفاضمةمف أىـ أعمدة  افي كتابو "الجميكرية" إلى اعتبار التعميـ كاحد "أفالطكف"كما أشار 
كذلؾ ، تنشئة سياسية عمى أسس عممية كتربكيةبتكريس ؾ أف التعميـ يمثؿ أحد أىـ الدعائـ الخاصة ذل

                                                      
 .010، صسابؽ مرجعأحمد قكرية،  -1
، سبتمبر 20، العددالعامة لمسياسات الجزائرية المجمةأحمد شاطرباش، "التنشئة السياسية لتبلميذ المدرسة الجزائرية"،  -2

 .66، ص0200
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الكتاب األخير مف  "أرسطك" كخصص ،بكضعو لمتصكر الخاص بالنسؽ التربكم إلعداد الفبلسفة كالممكؾ
االىتماـ بأمر  كجاء فيو أف مف ضمف كاجبات الحاكـ أف ييتـ غاية، سفر "السياسة" لمحديث عف التربية

في مؤلفو "أراء أىؿ المدينة الفاضمة" لما تحدث عف  "رابياالف"ال يختمؼ كثيرا عما ذكره  ،تربية األجياؿ
 .(1)ضركرة تسمح حاكـ المدينة بالمعرفة النظرية كالعممية التي تيسر لو أسباب القيادة كتكجيو سمككيـ

لسياسية في كتابو المعنكف "التنشئة أكؿ مف صاغ مصطمح التنشئة ا ىايماف" رت"ىربكيعتبر 
حيث لفت األنظار إلى حقيقية أف ، 0626السياسية" دراسة في سيككلكجية السمكؾ السياسي الصادر سنة 

ؼ التنشئة كيعر   ، يا سمكؾ متعمـالتكجيات السياسية يمكف تحميميا تحميبل منتجا إذا نظرنا إلييا عمى أن  
متعممة مف شتى مؤسسات المجتمع تمكف الفرد مف التكافؽ السمككي مع أنماط اجتماعية » :ياالسياسية بأن  
 .(2)«ىذا المجتمع

مفيكما لمتنشئة السياسية مف منظكر سياسي يحمؿ شقيف: فيي تشير مف  "فنشايجريفريد "كقدـ 
عممية غرس المعمكمات السياسية كالقيـ كالممارسات بطريقة متعمدة كبكاسطة ىيئات تعميمية »جية إلى: 

كىي تعني مف جية أخرل: كؿ نماذج التعميـ السياسي الرسمية كغير الرسمية  ، قكـ رسميا بيذه الميمةت
خبلؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ العمر كال تتضمف فحسب تعميما سياسيا كاضحا  ، كالمقصكدة كغير المقصكدة

ن ما نماذج أخرل مف التعميـ لتككيف الشخصية السياسية  .(3)«كا 

عميـ القيـ كالتكجيات السياسية بكاسطة أدكات ت»: ئة السياسية بشكؿ عاـ إلىيشير مصطمح التنش
كبالتالي فيي   التنشئة كاألسرة كالمدرسة كجماعات األصدقاء كمؤسسات المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ

ـ أخرل العممية التي يتـ مف خبلليا نقؿ الثقافة السياسية لممجتمع مف جيؿ إلى جيؿ كترتبط كمفيـك بمفاىي
 .(4)«الشعب كالدكلةك مثؿ الشرعية كاليكية كالكالء كالمكاطنة 

                                                      
، جامعة محمد خيضر مجمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعيةسماح قارح، "التغيير االجتماعي كالتنشئة السياسية"،  -1

 .35-34، ص0225جكاف -ببسكرة: العدداف الثاني كالثالث، جانفي
  Hayman, H, Political socialization- a study in psychology of political behavior,1959,-6 
  020، صمرجع سابؽطارؽ محمد عبد الكىاب،  نقال عف:

  .31، صمرجع سابؽعامر مصباح،  -3
-65العدداف  لعراؽ:جامعة بغداد با ،مجمة العمـك السياسيةطو حميد حسف العنبكي، "تدريس مادة التنشئة السياسية"،  -4
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إال   ، و ال يكجد تعريؼ جامع مانع لمتنشئة السياسيةيتبيف مف التعاريؼ المتعددة السالفة الذكر أن  
 عممية ذات اتجاىيف: ياو كقع إجماع عمى أن  أن  

عممية يتـ بمقتضاىا تمقيف المرء مجمكعة ينظر إلى التنشئة ك، األكثر شيكعاكىك االتجاه األكؿ:  -
 مف القيـ كالمعايير السياسية المستقرة في ضمير المجتمع بما يضمف بقاءىا كاستمرارىا عبر الزمف.

العممية التي مف خبلليا يكتسب المرء تدريجيا ىكيتو  ىييرل أف التنشئة  :الثاني االتجاه -
 .(1)اء مطالبو بالطريقة التي تحمك لوكقض، الشخصية التي تسمح لو بالتعبير عف ذاتو

 تتحدد أىميا في األسرة ، كجد مصادر متعددة لمتنشئة السياسية باعتبارىا عممية مستمرة كمتجددةكي
كما ، كغيرىا المجتمع المدني مؤسساتك  األحزابك  دكر العبادةك  كسائؿ اإلعبلـك جماعة الرفاؽ ك المدرسة 

 شئة السياسية ىي: مستكيات لمتن ةيمكف التمييز بيف ثبلث

ة ػػقكاعد السياسيالتعني مدل اكتساب المعمكمات الخاصة بالبناء األساسي ك  التنشئة المعرفية: -
دراكيـ لمف ىك رئيس الدكلة...الخ.ك مثؿ كعي المكاطنيف   ا 

مشاعر التأييد أك الرفض  مثبل ، ىي العممية التي عف طريقيا ينمي الفرد التنشئة الكجدانية: -
 سي أك النظاـ السياسي...الخ.لمقائد السيا

تعني العممية التي مف خبلليا استمد الفرد أحكامو كآراءه حكؿ النظاـ  التنشئة القيمية: -
 .(2)السياسي

حيث  ،تجدر اإلشارة إلى كجكد ارتباط كثيؽ بيف التنشئة السياسية كالتمكيف السياسي لممرأة المغاربية
كاجد الجنسيف في مختمؼ مكاقع صنع القرار كالمسؤكلية في الفركؽ أك الفجكة الكبيرة في مؤشرات ت ف  إ

يمكف تفسيرىا بغياب التنشئة السياسية كنتيجة حتمية لطبيعة  ،الحياة السياسية بالدكؿ محؿ الدراسة
 .األنظمة السياسية التسمطية كالطبيعة األبكية لممجتمعات المغاربية

تفعيؿ دكر التنشئة السياسية لبناء القدرات  مف بدكبيدؼ تجسيد التمكيف السياسي لممرأة المغاربية ال
عدادىا كتأىيميا لممارسة السياسية إذ الشؾ ، مف خبلؿ بناء الشخصية السياسية لممرأة ، الذاتية لممرأة كا 
لتحقيؽ ذاتيا كحضكرىا بكفاءة كجدارة في الحياة  ياأف التمكيف السياسي لممرأة ىك عممية بناء قدرات
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البناء إلى تكافر أسس في مقد متيا انتشار الكعي السياسي لدل النساء المغاربيات كيحتاج  ، السياسية
تتأسس بدكرىا عمى التنشئة السياسية التي تعب ر عف السبيؿ إلى إبقاء أك تغيير ك ، المكلد لمثقافة السياسية

كالمكاقؼ كالعقائد  النمكذج الشامؿ لبلتجاىات كالقيـ»ىذه األخيرة إلى ذلؾ: كتشير ، (1)الثقافة السياسية
 -التي تعد ذات أىمية خاصة -بناىا األفراد أعضاء مجتمع سياسي كتشمؿ جكانب الثقافة السياسيةتيالتي 

جراءات النظاـ ك ما يأتي: عكامؿ التنشئة االجتماعية  السياسية كأساليبيا كالعبلقات بيف القيـ السياسية كا 
اليكية السياسية لؤلفراد كالمجمكعات... كتحتكم الثقافة السياسي كالمكاقؼ إزاء القيادة كالسمطة كبؤرة 

السياسية عمكما ثقافات فرعية ممكنة مف مكاقؼ كقيـ سياسية متميزة عف المكاقؼ كالقيـ السياسية لمثقافة 
السياسية العامة...الثقافات الفرعية القكية كالكاضحة جدا قد تضعؼ أك حتى تيدد بتدمير الدمج السياسي 

ىذا ما سكؼ يساىـ بشكؿ فاعؿ في تكسيع أفاؽ المشاركة السياسية التي تعد شرطا ، (2)«لممجتمع
 ضركريا لبناء الديمقراطية.

تتطمبو الذم يمثؿ تعزيز ركح المكاطنة لدل النساء المغاربيات كالعمؿ عمى ترسيخيا األساس الثاني 
  ح المكاطنة حسب العديد مف الدراساتكىناؾ عبلقة كطيدة بيف التنشئة السياسية كتعزيز رك  ،عممية البناء

نساء المغاربيات مشاعر الكالء لمكطف كاالىتماـ الفكمما اتسعت آفاؽ التنشئة السياسية تنامت لدل 
 بالشؤكف السياسية مما سيساىـ في ترسيخ مكاطنتيف الكاممة مع مركر الزمف.

مة في الحياة السياسية في بمدىـ ( مؤىميف لممساىافالتنشئة السياسية تجعؿ المكاطنيف )رجاال كنساء
مارس حقكقو كحرياتو السياسية بعد أف يعي ماىية كحدكد تمؾ يفيي تؤىؿ المكاطف لكي  ، بمسؤكلية ككعي

كىك ، بضركرة تحمؿ المسؤكلية -الذيف تمقكا برامج التنشئة السياسية–شعر المكاطنيف تكبالمقابؿ ، الحقكؽ
كاجبات إلى الحد الذم يجعميـ يندفعكف إلى االىتماـ بالسياسة  ما يقتضي دفعيـ إلى أداء ما عمييـ مف

كبذلؾ شيئا فشيئا مع مركر الزمف كمع تكرار ممارسات الديمقراطية يبدأ كؿ  ، مف المكاطنة اكاعتبارىا جزء
 .(3)ديمقراطيةاليشعر بضركرة القياـ بدكره في بناء 

المغاربية بمنظكمتيا التربكية خصكصا ب مصادر كأدكات التنشئة السياسية عمكما كالمدرسة عتم
دكرا أساسيا في عممية التنشئة السياسية بالدكؿ الثبلث محؿ الدراسة باعتبارىا محصمة القكة السياسية 
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كىذه  (1)كاالجتماعية كاالقتصادية كصياغتيا ترجع بالدرجة األكلى إلى األجيزة التي تعب ر عف ىذه القكل
رامج لممنظكمة التربكية مركزة عمى الجكانب الشكمية كالتقنية كليس األخيرة غالبا ما تكتفي بكضع ب
كيمكف تفسير ذلؾ بكعي األنظمة الحاكمة بدكر التكعية كالتحرير  ، المعرفية شأف معظـ الدكؿ العربية

كىذا ما يتناقض كبناء ، ا جعميا تمسؾ عمييا بقبضة مف الحديدمالذم يمكف أف تمعبو المنظكمة التربكية م
بشرم سيقكد عاجبل الىتماـ برأس الماؿ االفالحكاـ يعممكف جيدا أف  إصبلح المنظكمة التربكية ك  ، اطنةالمك 

كرفضيا   تشكيؾ في شرعية األنظمة الحاكمة...الخالأـ أجبل إلى مساءلة القائميف عمى الشأف العاـ أك 
خيار إجياض المكاطنة  ىذا ما دفع بيـ إلى إرساء الخيار اآلخر، جممة كتفصيبل في نياية المطاؼ

ىذا ما تكصمت إليو نتائج الدراسة الميدانية حكؿ ، (2)كصياغة المنظكمة التربكية كآلية تحكـ في المجتمع
التي خمصت إلى  (*)"شاطر باش أحمد"التي قاـ بيا األستاذ  "لتبلميذ المدرسة الجزائرية"التنشئة السياسية 

 :نتيجة مفادىا
تي تسير المدرسة الجزائرية تمقينيا لمتالميذ تؤثر سمبا عمييـ أّف التنشئة السياسية ال» 

حيث تعطييـ انطباعات بأّف النظاـ قائـ عمى الفساد كالفردية كالتسمط كالجيكية كالعرقية 
تشكؿ التحدم الرئيسي ألّف تالميذ التعميـ األساسي يحممكف  ، كعدـ الكفاءة...الخ

فمف المحتمؿ جدا أاّل يجد النظاـ  ، لتخمؼمؤشرات الكاقع التي تتصؼ اغمب مظاىره با
 ، السياسي سبيال إلى اكتساب الثقة منيـ كتكجيو طاقاتيـ خالؿ سنيف مراىقتيـ

جد طريقا لمتحقيؽ ر كالقيـ التي يمح عمييا لف ترات التي ينادم بيا بيف حيف كآخافالشع
ئة السياسية إاّل إذا كانت بدايتيا إعادة بناء اإلنساف الجزائرم عف طريؽ التنش

 .(3)«الصحيحة

 كأكدت الدراسة أيضا عمى كجكد فركؽ كاضحة بيف الجنسيف في العديد مف الجكانب منيا:
كجاءت ىذه الفركؽ نكعا  ،تكجد فركؽ بينيما في المعمكمات التاريخية كفي المعمكمات السياسية -

اسية أكثر مف اإلناث ما لصالح الذككر األمر الذم ربطو األستاذ باىتماـ الذككر بالمادة السي
 كفسر ذلؾ بعكامؿ التنشئة األسرية.
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 تكجد فركؽ بينيما حكؿ المعرفة باألحزاب السياسية كالكعي بكاجبات المكاطف لصالح الذككر. -

 .(1)تكجد فركؽ بينيما حكؿ اتجاىاتيـ نحك المساكاة بيف الجنسيف كالمساكاة أماـ القانكف -

ائرية مف عجز كقصكر في تمقيف التنشئة السياسية السميمة نشير إلى أف  ما تتصؼ بو المدرسة الجز 
تككيف ترمي إلى  ما أدل إلى إجياض كؿ محاكلة، عمى نظيرتيا المغربية كالتكنسية لمنشء ينطبؽ أيضا

 كنسؽ سياسي كفيؿ بتحقيؽ التمكيف السياسي لممكاطف المغاربي رجبل كاف أـ امرأة.، ثقافة سياسية

إعادة بناء المكاطف المغاربي  مف جاكز ىذا التحدم المفركض البدلت وأن  ، نستخمص مما سبؽ
يمة بيدؼ ترقية كالمكاطنة المغاربية بصفة خاصة عف طريؽ إرساء التنشئة السياسية السم بصفة عامة

كسابيا الثقة بنفسيا كقدراتيا كتشجيعيا عمى المبادرة كاإلبداع، فكر المرأة ذاتيا ـ   ، كا  فالمرأة إذا ما ت
 كنت فأنجزت كقادت.مُ يا بطريقة سميمة تنشئت

تنشئة  إقامةحيث تتطمب عممية  ، ثقافة السياسيةميتكقؼ نجاح ذلؾ عمى مدل التمقيف السميـ ل
سياسية صحيحة ىادفة لتحقيؽ التنمية الشاممة كضع خطط كبرامج عمؿ كاستراتيجيات دقيقة مستمدة مف 

حدكث تغيير ما يتطمب ىذا ، شو المجتمعات المغاربيةالكاقع االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم الذم تعي
تصحيح المفاىيـ كالصكر النمطية )السمبية( عف المرأة المغاربية كنتيجة لتكامؿ يدؼ إلى ي اجتماعي

جيكد مختمؼ مصادر كأدكات التنشئة االجتماعية كالسياسية في مقدمتيا المدرسة مف خبلؿ تكثيؼ 
دراج مسألة المساكاة بيف الجنسيف في جيكدىا إلرساء التنشئة السياسية  كاالجتماعية السميمة لمنشء كا 

مختمؼ برامجيا التربكية كالنظاـ التربكم بصفة عامة كمنطمؽ أساسي إلرساء ثقافة المساكاة بيف المرأة 
المتجذرة في كمحاكلة كضع حد لمثقافة األبكية  ،كالرجؿ في مختمؼ مجاالت الحياة خاصة الحياة السياسية

كبناء ثقافة سياسية مكلدة لمتغيير السياسي كاالقتصادم الحاضف لتمكيف المكاطنيف  ،معاتنا المغاربيةجتم
كتجدر اإلشارة إلى أف كؿ ما ، اقتصاديا كاجتماعيا تحقيقا لمتنمية الشاممةك سياسيا  االمغاربييف رجاال كنساءن 

نخب السياسية مسياسية حقيقية ل سبؽ ذكره يبقى مجرد رىانات يتكقؼ مدل تحقيقيا عمى كجكد إرادة
 المغاربية الرسمية كغير الرسمية )األحزاب السياسية كالجمعيات النسائية كالمنظمات غير الحككمية(.
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 تفعيؿ دكر األحزاب السياسية كالجمعيات النسائية المطمب الثالث:
حككمية ال في ظؿ تزايد كتنامي دكر األحزاب السياسية كالجمعيات النسائية كالمنظمات غير

تغيير الاؿ في حركة مستقمة في المجتمعات المتطكرة كمصدر قكة لمفعؿ النسائي مف خبلؿ إسياميا الفع  ال
نسانية لممرأة انطبلقا مف إيمانيا القكم اإلحقكؽ المف أجؿ إقرار مجتمعات ديمقراطية قائمة عمى احتراـ 

األمر الذم يحتـ كيفرض عمى األحزاب    فيياستحالة تحقيؽ الديمقراطية إذا لـ تكف النساء طرفا فعاالبا
ر في دكرىا بالمجتمعات إعادة النظالمنظمات غير الحككمية المغاربية السياسية كالجمعيات النسائية ك 

أىمية تفعيؿ دكر األحزاب السياسية كالجمعيات النسائية المغاربية في ىذا المطمب إلى  سنتطرؽ، المغاربية
 كيف السياسي لممرأة.كرىاف أساسي لتفعيؿ التم

 المغرب(ك  تكنسك  تفعيؿ دكر األحزاب السياسية المغاربية )الجزائر-0
مدرسة سياسية في المجتمعات الحديثة باعتباره أداة لمتأطير كالتكجيو  بمنزلةيعد الحزب السياسي 

ا إضافة ػسياسي كأحد أىـ الجسكر لتمكيف المكاطنيف )رجاال كنساء(، كالتنشئة السياسية كالتنمية السياسية
إلى أداة لمتغيير كالتنمية بفعؿ  "دافيد أبتر" حسب تحكؿ الحزب السياسيف ،إلى أدكار التنظيـ كالتمثيؿ

كلقدرتو عمى تككيف عبلقات  ، كبمبادرة مف النخب السياسية التحديثية ،ارتباط تأسيسو بإدارة اجتماعية
كمية لتحقيؽ التنمية مف خبلؿ تغيير بنية العبلقات تنظيـ النشاطات الق ، فعالة كمباشرة مع أىداؼ أساسية

يجاد نكع جديد مف الكعي كاألخبلؽ في نظاـ خاص بالتعبئة يمكف مف تحقيؽ التحكالت ، االجتماعية كا 
 . (1)الجذرية

ف  أكؿ إحيث ، نطبؽ كلؤلسؼ عمى األحزاب المغاربيةتجدر اإلشارة إلى أف  ىذه المكاصفات ال ت
ما جعؿ كظيفتيا تبتعد كؿ  ، األحزاب المتميزة بتبعيتيا المطمقة لمسمطة السياسيةىك طبيعة  وشيء نممح

غياب  تبقى مجرد ديككر كالدالئؿ عمى ذلؾ كثيرة كمتعددة أبرزىايي ف، البعد عف التي كجدت مف أجميا
 .نشاطاتيا كالعكدة إلييا إال   في المناسبات عمى رأسيا االستحقاقات االنتخابية

تكاجد النساء في األحزاب السياسية كمدل اىتماـ  فإف  ، بالنساء كاألحزاب السياسيةكفيما يتعمؽ 
جسد مدل كتبنييـ لسياسة في ىذا االتجاه ت  ، المنطقة المغاربيةفي  يفاألحزاب بالنيكض بأكضاع
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ط إذ ترتب، في العمؿ السياسي كنسبة مشاركتيا في مراكز أخذ القرار تحقيقا لتمكينيف سياسيا تيفمشارك
فاالنتماء إلى حزب سياسي ، عبلقة النساء باألحزاب السياسية بالمشاركة السياسية كباالىتماـ بالشأف العاـ

 .(1)مف مظاىر ممارسة المكاطنة كالديمقراطية اكتحمؿ المسؤكليات فيو يعتبر مظير 

لمغاربية تعتبر األحزاب السياسية المغاربية المعرقؿ األساسي كالرئيسي لمنيكض بأكضاع المرأة ا
كتمكينيا سياسيا باعتبارىا مؤسسات ذككرية يتحكـ في مناخيا الداخمي الثقافة الذككرية كاألبكية المناىضة 

ما يحكؿ ، الممتدة مف الطبيعة األبكية المتجذرة في المجتمعات المغاربية، لثقافة المساكاة بيف الجنسيف
سكاء كانت في السمطة أك  ،ىرم لغالبية األحزابدكف إدراج قضايا المرأة ضمف البرامج الداخمية بشكؿ جك 

مكثؼ كفعاؿ ليا ضمف األجيزة  ككؿ ما يتعمؽ بتشجيع حضكر ،المعارضة عمى اختبلؼ مرجعياتيا
كتكريس التنشئة السياسية الصحيحة مف خبلؿ تككيف دكرات تثقيفية كتدريبية كتككينية  ، التنفيذية لؤلحزاب

 قبؿإضافة لغياب مساندة حقيقية مف ، مؿ السياسي بكؿ جدارة كاستحقاؽىادفة لتأىيؿ المرأة لممارسة الع
فعكس خطاباتيـ السياسية يتـ ترتيب ، النخب الحزبية لمنساء المترشحات خبلؿ تأطير مراحؿ االنتخابات

إلى تسجيؿ ضعؼ حضكرىف ضمف  ما أدل، النساء دائما في ذيؿ القائمة االنتخابية لتقميؿ فرص فكزىف
 .جالس المنتخبة كمكاقع صنع القرار كالمسؤكليةة المتركيب

عادة ترتيب بيتيا الداخمي كتخميؽ  فاألحزاب السياسية المغاربية مطالبة بمراجعة شاممة لكضعيتيا كا 
مف خبلؿ غرس قيـ كمبادئ التنشئة السياسية كالثقافة السياسية كثقافة المساكاة ، أجكائيا كدمقرطة بيئتيا
يجاد دلي كدكلة  ، ؿ ليا لتعزيز التمكيف السياسي لممرأة المغاربية تماشيا كمبادئ الديمقراطيةبيف الجنسيف كا 

 كالحكـ الراشد. ، الحؽ كالقانكف

برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كالمعيد الديمقراطي الكطني لمشؤكف  أف  إلى ، كنشير في ىذا الصدد
اسة حالة حكؿ نشاطات حزبية ترمي إلى در عمى امتداد ثمانية عشر شيرا بتجميع عشريف الدكلية قاما 

لى أمثمة أخرل كاستنادا، تعزيز التمكيف السياسي لممرأة عمبل عمى إصدار دليؿ بعنكاف ، إلى ىذه الدراسة كا 
منيكض بالمشاركة السياسية اسية أقكل: دليؿ الممارسة الجيدة لتمكيف المرأة مف أجؿ أحزاب سي"

 :كجاء فيو ، "لممرأة

                                                      
 عمى المكقع: النساء كاألحزاب السياسية"،حفيظة شقير، " -1

hdr.org/publications/other/ahdar/papers/2005/chekir1.pdf-http://www.arab ،06/25/0201 ،00:12. 
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لالستراتيجيات الرامية لمنيكض بانخراط المرأة في العممية السياسية أف تككف إذ ما أردنا »
فعالة فيجب أف تككف مرتبطة بخطكات يمكف لألحزاب السياسية اتخاذىا عمى امتداد المراحؿ 

كمرحمة ما بعد   كىي مرحمة ما قبؿ االنتخابػات كمرحمة االنتخابات ، المحددة لمدكرة االنتخابية
كيضيؼ  ، كما يجب ربط تمؾ االستراتيجيات أيضا بتنظيـ األحزاب ذاتيا كبتمكيميا ،االنتخابات

أف االستراتيجيات األكثر فعالية في زيادة مشاركة المرأة في األحزاب السياسية ىي تمؾ التي 
كتقديـ الدعـ المستيدؼ لمنساء الناشطات في  ، تجمع ما بيف إصالح المؤسسات السياسية

 ، كؿ الحزبية كخارجيا كلمنساء المرشحات كالمنتخبات لمناصب رسميةاألحزاب ضمف الييا
كتتطمب ىذه االستراتيجيات إبراـ تعاكف ما بيف طائفة متنكعة مف الجيات الفاعمة كاألحزاب 

 .(1)«السياسية مف مختمؼ ألكاف الطيؼ السياسي

 اآلتي:دقة مف خبلؿ الجدكؿ  أكثركتبعا لما جاء في الدليؿ أعبله نقدـ تكضيحات 

 النساء في األحزاب السياسية. ةخطكات لتعزيز مشارك :56 رقـ الجدكؿ
 

التنظيـ الداخمي 
 لمحزب

 فترة ما بعد االنتخابات فترة االنتخابات فترة ما قبؿ االنتخابات

 
 
 

التأكد مف أف اإلطػار 
القػػػػػػػػػػانكني كالكثػػػػػػػػػػائؽ 
األساسػػػػػػػػػػية مراعيػػػػػػػػػػة 

 انيةلمقضايا الجنس

التمكيػػػػػػؿ كالحممػػػػػػة  تجنيد المرشحيف
 االنتخابية

فتػػػػػػػػػػػػػػػرة الحممػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االنتخابية

 النساء المنتخبات يـك االنتخابات

الكصػػػكؿ إلػػػى تكافػػػؽ 
فػػي اآلراء لػػدل قيػػادة 
الحػػػػػػػػػػػزب لمنيػػػػػػػػػػػكض 
 بالمشاركة االنتخابية

تزكيػػػػػػػػػػػػػػػػد النسػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
البلزمػػػػة  تبالمقاربػػػػا

لجمػػػػع أمػػػػكاؿ مبكػػػػرة 
دارة الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت  كا 

 ـلبلسكبناء الشيرة 

بنػػػػػػاء قػػػػػػدرات النسػػػػػػاء 
لمقيػػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػػالحمبلت 
االنتخابيػػة كالنظػػر فػػي 
رشػػػػاد البلتػػػػي  رعايػػػة كا 
تخضػػػػػػػػػػعف لممنافسػػػػػػػػػػة 

 االنتخابية ألكؿ مرة

تػػػػػػػػػػػػػػػػدريب النسػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
شػػػػراكيف كػػػػككيبلت  كا 
عػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػزب فػػػػػػػػػي 

 مراكز االقتراع

إجػػػػراء تقييمػػػػات لممسػػػػاكاة 
بػػػػػػػػػيف الجنسػػػػػػػػػيف داخػػػػػػػػػؿ 
الحػػػػػػزب كتطػػػػػػكير خطػػػػػػة 
 عمػػػػػػػؿ معينػػػػػػػة بالقضػػػػػػػايا

 .الجنسانية

القيػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػإجراءات 
لتعزيػػػػػػػػػػػػػز مشػػػػػػػػػػػػػاركة 
النسػػػاء فػػػي المجػػػالس 
اإلداريػػػػػػػػػػػػة كىياكػػػػػػػػػػػػؿ 

 صنع القرارات

تبنػػي حصػػص حزبيػػة 
نكعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمنسػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

ضػػػػػفاءك  المرشػػػػػحات  ا 
الصفة الرسمية عمييا 
فػػػػػػي قكاعػػػػػػد اختيػػػػػػار 

 المرشحيف

إقامػػػػػػػة أك اسػػػػػػػتخداـ 
شػػػػػػػػػػػػػػػبكات جمػػػػػػػػػػػػػػػػع 
التبرعػػػػػػػػػات لمنسػػػػػػػػػاء 

 .المرشحات

ضػػػػماف إبػػػػراز النسػػػػاء 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت 

بيػػػػػة كظيػػػػػكرىف االنتخا
 في كسائؿ اإلعبلـ

ضػػػػػػماف أف المراقبػػػػػػة 
تشػػػػػػػػػػػػػمؿ المنظػػػػػػػػػػػػػكر 
الجنسػػػػػػػاني كسػػػػػػػبلمة 

 النساء

تػػػػػػػكفير نشػػػػػػػاطات لبنػػػػػػػػاء 
القػدرات كتعزيػز الميػػارات 
التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعية لمنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 المنتخبات.

تأسيس جناح أك قسـ 
نسائي يتمتع بالكضع 
االسػػػػػػتراتيجي داخػػػػػػػؿ 

 الحزب

فػػػرض تطبيػػػؽ قكاعػػػد 
حصػػص الترشػػيح أم 

ة إدارة مػػف خػػبلؿ ىيئػػ
االنتخابػػػػات أك قيػػػػادة 

 الحزب

إقامػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػندكؽ 
حزبػػػػػػػػػي داخمػػػػػػػػػي أك 
تػػكفير إعانػػات ماليػػة 

 لمنساء المرشحات

صػػػياغة سياسػػػة حػػػكؿ 
المسػػاكاة بػػيف الجنسػػيف 
في بياف كتكزيعو عمػى 

 الناخبيف

تػػػػػػػػػػػػػػػػدريب النسػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
شػػػػراكيف كمراقبػػػػات  كا 
 لبلنتخابات

تشػػجيع إجػػراء إصػػبلحات 
سياسػػػػػػػػػػػػػػية لممؤسسػػػػػػػػػػػػػػات 

جنسانية مراعية لمقضايا ال
 كخصكص مجمس النكاب
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تحديػػػد أىػػػداؼ بشػػػأف 
مشػػػػاركة النسػػػػاء فػػػػي 

 مؤتمرات الحزب

يتماشػػػى مػػػع الجػػػدكؿ 
 الزمني االنتخابات 

كضػػػػع حػػػػدكد عمػػػػػى 
األنفػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػػػػػػػػػػى 
منافسػػػػػػػػات الترشػػػػػػػػح 

 لبلنتخابات األكلية

تعبئة النسػاء مػف أجػؿ 
التسػػػػػػػػػجيؿ كناخبػػػػػػػػػات 
كمػػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػػػـ القيػػػػػػػػػػػػػاـ 
بالتصػػػػػػػػػكيت كتػػػػػػػػػكفير 
معمكمػػػػػػػػػات لمنػػػػػػػػػاخبيف 

عية لمنكع لجنسػاني مرا
كتكزيعيػػا عمػػى الرجػػاؿ 

 كالنساء

تشػػػجيع تشػػػكيؿ جماعػػػات  
متعػػػػددة األحػػػػزاب لمنسػػػػاء 

 المنتخبات كدعـ عمميا

تعمػػػػػػػػػػػػػػػػيـ منظػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكاة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
الجنسػػػيف فػػػي تطػػػكير 

 السياسيات

كضػػػع أسػػػماء النسػػػاء 
في مرتبة قابمػة لمفػكز 
فػػػي قػػػكائـ الحػػػزب أك 
فػػػػػي دكائػػػػػر انتخابيػػػػػة 

 يمكف كسبيا

مػػػف تخصػػػص جػػػزء 
أمػػكاؿ الحػػزب لػػدعـ 
النسػػػػػػاء المرشػػػػػػحات 

 كلمتدريب

تشػػػجيع تشػػػكيؿ جماعػػػات  
متعػػػػددة األحػػػػزاب لمنسػػػػاء 

 المنتخبات كدعـ عمميا

تحديد حكافز اجتذاب  
النسػػػػػػػاء كتشػػػػػػػجيعيف 
عمػػػػػػػػػػػػػػى االنتسػػػػػػػػػػػػػػاب 
لمحزب كبناء القػدرات 

 كالدعكة

إقامػػػػة شػػػػراكات مػػػػع 
المنظمػػػػػػات الدكليػػػػػػة 
كمنظمػػػات المجتمػػػع 
 المدني كالعمؿ معيا

ماف سػػبلمة النسػػاء ضػػ
المرشػػػػػػػػػػػػػحات أثنػػػػػػػػػػػػػاء 
الحمػػػػػػبلت االنتخابيػػػػػػة 
كالمحافظػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى 
انضػػػػباط المؤيػػػػديف إذا 
كػػػػػػاف ىنػػػػػػاؾ احتمػػػػػػاؿ 

 باندالع العنؼ

تكعيػػػػػػة أعضػػػػػػاء الحػػػػػػزب  
شػػػػػػػػػػػأف المسػػػػػػػػػػػاكاة بػػػػػػػػػػػيف 
الجنسػػيف كضػػركرة العمػػؿ 
كالتعػػػػػػػػاكف بػػػػػػػػيف النسػػػػػػػػاء 

 كالرجاؿ.

التنسيؽ مع منظمػات  
المجتمػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػدني 
لتػػػكفير الػػػدعـ لمنسػػػاء 

 المرشحات.

التنسػػيؽ بػػيف منظمػػات  
المجتمػػػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػػػدني 
كتػػػػػكفير دعػػػػػـ لمنسػػػػػاء 

 المرشحات

  

التنسيؽ مع منظمػات  
المجتمػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػدني 
لتػػػكفير الػػػدعـ لمنسػػػاء 

 المرشحات.

التنسػػيؽ بػػيف منظمػػات  
المجتمػػػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػػػدني 
كتػػػػػكفير دعػػػػػـ لمنسػػػػػاء 

 المرشحات

  

إقامػػػػػة تحالفػػػػػات مػػػػػع  
الرجػػػػػػػػاؿ كالحصػػػػػػػػكؿ 

 عمى دعميـ.

    

 

تمكيف المرأة مف أجؿ أحزاب سياسية أقكل: دليؿ الممارسات الجيدة لمنيكض بالمشاركة ، جكلي بالينغتكف كآخركفمصدر: ال
  نمائي المعيد الديمقراطي الكطني لمشؤكف الدكليةاألمـ المتحدة اإل : برنامجنيكيكرؾ ، ( ترجمة: أيمف ح.حداد) ،السياسية لممرأة

 .3-2ص ص ، 2011

مف شأنيا تعزيز مشاركة النساء  أك خطكات استراتيجيات يتبيف كجكد (28رقـ ) ؿالجدك مف خبلؿ 
ذا ما  ، سياسيا كلكف ذلؾ يبقى مرتبطا بإرادة األحزاب السياسية في ىياكؿ األحزاب تمييدا لتمكينيف   كا 

ن و ينبغي أفيمكف القكؿ  ، كاقع األحزاب السياسية المغاربيةعمى  االستراتيجياتحاكلنا إجراء إسقاط ليذه 
قميمة جدا لمنساء لمتكاجد في  االتعامؿ مع ذلؾ بحذر ألف  األحزاب السياسية في ىذه الدكؿ تكفر فرص
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ىذا ما يعكس عدـ كجكد إرادة سياسية لدل األحزاب السياسية المغاربية لتقاسـ المياـ الحزبية  ، ىياكميا
 مناصفة بيف الجنسيف بسبب ىيمنة الثقافة الذككرية.

 األحزاب السياسية المغاربية تبني جممة مف الرىانات تتمخص أىميا فيما يمي: عمىيجب 
تفعيؿ العضكية النسائية ضمف تركيبة األحزاب السياسية مف خبلؿ كضع برامج كخطط العمؿ  -

 تستيدؼ: 
  سياسية لممشاركة في صنع التمكيف المرأة لمكصكؿ إلى المكاقع القيادية داخؿ األحزاب

مجمس  ، المجنة المركزية ، المكتب السياسي ،ة كاستحقاؽ )رئاسة الحزبقراراتو بكؿ جدار 
في الييئات القيادية كمرحمة انتقالية  الككتا النسائيالمحافظة( مف خبلؿ تطبيؽ نظاـ 

 حتى الكصكؿ لمتمثيؿ المنصؼ لمجنسيف داخؿ األحزاب.
 النسكم بصفة  تكريس التنشئة السياسية لممنخرطيف داخؿ األحزاب بصفة عامة كالعنصر

مف خبلؿ كضع برامج خاصة بالسياسات  ، خاصة بيدؼ بناء الشخصية السياسية لممرأة
نيا تدريب كتككيف كتأىيؿ القيادات النسائية أالتربكية كالتعميمية كاإلعبلمية كالثقافية مف ش

االجتماعي -مما سيؤدم بالتأكيد إلى تطكير اإلطار الثقافي ، لخكض غمار السياسة
كمكافحة  ، في اتجاه االلتزاـ الكامؿ بمبادئ الحداثة كالمكاطنة الكاممة ، المغاربيةبالدكؿ 

 التمييز النكعي كصكال إلرساء ثقافة المساكاة بيف الجنسيف كالعمؿ عمى ترسيخيا مستقببل.

 تفعيؿ دكر الجمعيات النسائية كالمنظمات غير الحككمية المغاربية.-5

في المجتمعات الديمقراطية  اكبير  امات غير الحككمية دكر تمعب الجمعيات النسائية كالمنظ
خاصة في ظؿ تنامي كتزايد دكر المجتمع المدني كشريؾ ثبلثي في عممية التنمية الشاممة  ، المتحضرة

 .(1)كالمستدامة إلى جانب الحككمات كالقطاع الخاص
ة خاصة كالدكلة كالثقافة كتشكؿ الشراكة بيف المجتمع المدني بصفة عامة كالجمعيات النسائية بصف

خيرة فبعد فترة التشاركية الجديدة التي تنخرط فييا ىذه األطراؼ نقطة تحكؿ ميمة خبلؿ السنكات األ
أصبح مستكل الشركة يميؿ إلى التحسف مف ، امتدت إلى حدكد أكاسط التسعينات ذراتسمت بنكع مف الح

                                                      
، جامعة محمد مجمة المفكرعبد النكر ناجي، "دكر منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ الحكـ الرشيد في الجزائر"،  -1

 .113، ص2007، 3خيضر ببسكرة:  العدد 
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مف بينيا مسألة المساكاة بيف  ، د مف المكاضيعجؿ تكحيد الجيكد بيف مختمؼ المتدخميف بشأف عدد متزايأ
 .(1)الجنسيف كتمكيف المرأة

كبما أف  دكر المجتمع المدني بصفة عامة كالجمعيات النسائية بصفة خاصة أضحى يقكـ عمى 
كفي عممية التغيير ، االقتصادية كاالجتماعيةك أساس الشراكة الكاممة كاالنخراط في العممية السياسية 

فراغ  ءالذم يقتصر عمى مؿالثانكم تستدعي الضركرة كجكب االنتقاؿ مف الدكر  ، إلصبلحكالتطكير كا
إلى الدكر الفاعؿ كالمؤثر في السياسات الكطنية العامة كتطكير حركتيا لتتحكؿ مف ، المؤسسات الحككمية

االجتماعي مف حيث ينبغي ليذه المنظمات اإلسياـ في عممية التغيير  ، قكة احتجاج إلى قكة اقتراح أيضا
خبلؿ التأثير في اتجاه القكانيف كالتشريعات كالسياسات العامة كتعبئة الرأم العاـ إزاء مكضكع محدد أك 

 (2)كذلؾ مف خبلؿ عممية تكعكية كتثقيفية كتنكيرية كاسعة، مجمكعة مف المكاضيع التي تيـ المجتمع
جية األزمات كالتحكالت السياسية التي تستيدؼ تفعيؿ مشاركة األفراد في تقرير مصيرىـ السياسي كمكا

باعتبارىا مف أىـ قنكات المشاركة الجماىيرية التي يناط بيا ميمة  ، تؤثر في مستكل حياتيـ كمعيشتيـ
 .(3)التكفؿ بتأىيؿ كتدريب قيادات سياسية جديدة مف خبلؿ غرس الثقافة السياسية كالتنشئة السياسية

الحككمية  غير ت النسائية المتطكرة كالمستقمة كالمنظماتيمكف أف تمعب الجمعيا ، كتبعا لذلؾ 
مف خبلؿ تبنييا لقضايا ، في عممية تمكيف المرأة في كؿ المجاالت كخاصة المجاؿ السياسي يامحكر  ادكر 

تمكيف المرأة ف كالدفاع عمى كافة المستكيات ع ، لمبدأ الدفاع عف الحقكؽ اإلنسانية لممرأة االتمكيف تأكيد
 عمى القرارات كالنظـ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية. مف التأثير

إضافة إلى تأسيس  ، إلى جانب محاسبة الممثميف المنتخبيف حكؿ مدل اىتماميـ بقضايا النكع
 قاعدة بيانات عف كضعية المرأة في أجيزة القرار.

عيات الناشطة كالمنظمات لمعديد مف الجم اكبير  امنذ بداية التسعينات انتشار  ،المنطقة المغاربيةشيد ت
إذ  ، قانكنيا كاجتماعياك  قتصادياكا  كيعمؿ جزء كبير منيا في قضايا تمكيف المرأة سياسيا ، غير الحككمية

                                                      
-ير تحميؿ الكضع الكطني(، تقر 2011-2008برنامج تعزيز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المنطقة األكركمتكسطية ) -1

 .55، صمرجع سابؽالمغرب، 
، مجمة الفقو كالقانكفسناء بكلقكاس، "دكر المجتمع المدني في دعـ المشاركة السياسية لممرأة في الدكؿ العربية"،  -2

 .265، ص2014، مارس 17المغرب:  العدد 
مى المكقع: ع"دكر مؤسسات المجتمع المدني في التنشئة السياسية"،  ناجي الغزم، -3

http://www.najialghezi.com 03/26/0201 ،04:62. 
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حقؽ بعضيا نجاحا في تنظيـ الحمبلت الكطنية لتعديؿ بعض القكانيف المجحفة بحؽ المرأة )إجراءات 
جراءات لمحد مف حاالت العن، اإليجابيالتمييز  في تقديـ  تياؼ ضد النساء( كلكف عمى الرغـ مف أىميكا 

كدكف المستكل  ،جيكدىا  تبقى محدكدة جدا إال  أف   ،(1)خدمات تحتاجيا شرائح النساء في مجاالت مختمفة
الرامية لتمكيف المرأة  اإلجراءاتالمطمكب خاصة ما يتعمؽ بجيكدىا المكجية لمضغط باتجاه تفعيؿ 

تفسير ذلؾ بغياب االستقبللية لدل الغالبية العظمى مف ىذه المنظمات كيمكف ، المغاربية سياسيا
األمر الذم يفرض إلزامية إيجاد ، ما جعؿ قضايا المرأة في كاد كمطالبيا في كاد آخر، كالجمعيات

تقكـ بالضغط كالتأثير  جمعيات نسائية مغاربية كمنظمات غير حككمية مستقمة كمبادرة كمتطكرة كفعالة
الحاكمة مف أجؿ كضع سياسات تخدـ مصالح النساء لمنيكض بحقكقيف عمى أساس عمى السمطة 

كال يمكف أف يتحقؽ ، خاصة المجاؿ السياسي ، المساكاة بيف الجنسيف كتمكينيف في كؿ مجاالت الحياة
ذلؾ إال مف خبلؿ تكثيؼ جيكدىا إليجاد كبمكرة مقاربة جديدة نسكية تقـك عمى اعتبار حقكؽ النساء جزءا 

يتجزأ مف حقكؽ اإلنساف مكحدا غير قابؿ لمتجزئة إيمانا منيا باستحالة تحقيؽ الديمقراطية بغياب النساء  ال
ال يتجزأ مف حركة  اكالبد أف تتمحكر حكؿ كيفية جعؿ حركة المرأة السياسية جزء ، اؿ فيياكطرؼ فع  
اعي كسياسي متكامؿ حيث تأتي معبرة عف إفراز طبيعي لتطكر المجتمع ضمف سياؽ اجتم ، المجتمع
د أف حقكؽ المرأة يمف التأك ، كالبد في ىذا السياؽ ، لمنساء كالرجاؿ معا إلنسانيةيضمف الحقكؽ االذم 
درجات السمـ التعميمي لو ارتفاعيا أعمى ك تعميـ المرأة  كأف  ، حقكؽ اإلنساف ال يتجزأ مف منظكمة جزءه 

 .(2)أةممر السياسي الحقيقي ل تمكيفال أىمية كبيرة لتجسيد
مطالبة بتكثيؼ جيكدىا كجمع قكتيا مف خبلؿ التنسيؽ بيف مختمؼ  فالجمعيات النسائية المغاربية

في  إسيامولمفعؿ النسائي مف خبلؿ  لكي تشكؿ فاعبل مدنيا أساسيا كمتميزا كمصدر قكة ، المتدخميف
كال  ،لممرأة المغاربية ةاإلنسانيمجتمع ديمقراطي يقكـ عمى احتراـ الحقكؽ  إقرارجؿ أحركة التغيير مف 

بفضؿ قكتيا االقتراحية  يمكف لو ضماف مكانتو في المجتمعات المغاربية الخاضعة لؤلنظمة التسمطية إال  
انطبلقا مف احتكاكيا المباشر بالنساء المغاربيات لمتعرؼ عف قرب عمى المشاكؿ كالمعيقات التي تحكؿ 

المعمؽ لؤلكضاع  حاتيا كمطالبيا بعد التحميؿ كالتفكيرادكف تفعيؿ التمكيف السياسي لممرأة لبمكرة اقتر 
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ىذه  إيصاؿجيكدىا لمقياـ بعمميات التأثير كالضغط في اتجاه  تكثيؼ كمف ثـ ،الحقيقية لمنساء المغاربيات
سياسات  إقراركمف ثـ ، المغاربية جندةاأليدؼ تدكيميا في ب نيةالسمطات المع إلىاالقتراحات كالمطالب 

امج كاستراتيجيات كخطط كطنية لمنيكض بكاقع المرأة كتمكينيا في كؿ مجاالت الحياة عامة ككضع بر 
 خاصة المجاؿ السياسي.

مف أجؿ تفعيؿ تمكيف المرأة المغاربية البد أف تعمؿ الجمعيات النسائية كالمنظمات غير الحككمية ك 
 عمى مستكييف:

عريفيا بحقكقيا بإمكاناتيا كقدراتيا العمؿ عمى زيادة كعي المرأة المغاربية كت المستكل األكؿ: -
ع القرار كالتخطيط صنكتنمية حس المكاطنة لدييا كتدريبيا عمى ميارات القيادة كاإلدارة ك 

ع برامج تستيدؼ غرس قيـ كمبادئ ضكالتفاكض كاالتصاؿ كالقدرة عمى التأثير مف خبلؿ ك 
كىك األسرة  ، مستكل الضيؽ جداكتتمثؿ نقطة البداية في البدء مف ال، التنشئة السياسية الصحيحة

مف خبلؿ تكعية المرأة عمى ضركرة أف يككف ليا صكت في بيتيا الذم ينتج بدكره مف خبلؿ 
 .(1)تمكينيا اقتصاديا كاجتماعيا

التكجو لصناع القرار السياسي لتكصيؿ صكت النساء الميمشات إلييـ لمناصرة المستكل الثاني:  -
  كةػػػػاستخداـ كسائؿ اإلعبلـ في حمبلت الدفاع كالدع كذلؾ مف خبلؿ، كافة قضايا المرأة

ذا ما تحقؽ ذلؾ ، باإلضافة إلى إقامة الندكات كعقد المؤتمرات إلثارة مشاكؿ المرأة المختمفة كا 
 سكؼ يككف بمقدكرىا تحقيؽ التمكيف السياسي مستقببل.

حكثات في الدكؿ محؿ كمف خبلؿ الدراسة الميدانية التي قمنا بيا تكصمنا إلى معرفة رأم المب
 الجدكؿ التالي: كقات السالفة الذكر حسب ما يكضحوالدراسة حكؿ الرىانات الكفيمة بتذليؿ المع
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يمثؿ رأم  المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة  حكؿ الرىانات المستقبمية لتفعيؿ تمكيف :57 رقـ الجدكؿ
 المرأة سياسيا في بمدانيف

 مدالب

 الرىانات
 

 التكرار
 كالنسبة 

ترسيخ 
ثقافة 
 مكاطنة
 المرأة

تكريس التنشئة 
 السياسية
لمنشء 
 المغاربي

 تفعيؿ دكر األحزاب
 السياسية  كالجمعيات

غير كالمنظمات النسائية 
 المغاربية الحككمية

 الثالثة
 معا
 

 المجمكع

 50 41 3 5 1 التكرار تكنس
% 2 10 6 82 100 

 50 39 3 3 5 التكرار المغرب
% 10 6 6 78 100 

 100 80 8 7 5 التكرار الجزائر
% 5 7 8 80 100 

 

في  %10% مف المبحكثات في تكنس كنسبة 2أف نسبة ( 29)يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
المغاربية كرىاف  المرأةأكدت عمى أىمية ترسيخ ثقافة مكاطنة ، % في الجزائر 5إضافة إلى نسبة  المغرب
% في 6% مف المبحكثات في تكنس كنسبة 10يقابميا نسبة ، ي لمحد مف المعكقات السالفة الذكرأساس

أكدت عمى أىمية تكريس التنشئة السياسية لمنشء المغاربي ، % في الجزائر7المغرب إضافة إلى نسبة 
مبحكثات في % مف ال6في حيف نجد نسبة  ،أنثى( كرىاف أساسي لمحد مف المعكقات السالفة الذكر أك )ذكر

أكدت عمى أىمية تفعيؿ دكر األحزاب  ، % في الجزائر8% في المغرب إضافة إلى نسبة 6تكنس كنسبة 
السياسية كالجمعيات النسائية كالمنظمات غير الحككمية المغاربية كرىاف أساسي لمحد مف المعكقات السالفة 

% في 80رب إضافة إلى نسبة % في المغ78% مف المبحكثات في تكنس كنسبة 82أما نسبة ، الذكر
 لتذليؿ المعكقات السالفة الذكر.أكدت عمى ضركرة تبني الرىانات الثبلثة مجتمعة  ،الجزائر

عمى أىمية  فالميدانية أكدت بدكرى  نستخمص أف أغمبية المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة ، كمنو
تكريس التنشئة السياسية لمنشء المغاربي ك ة ترسيخ ثقافة مكاطنة المرأة المغاربياألخذ بالرىانات الثبلثة )

كتفعيؿ دكر األحزاب السياسية كالجمعيات النسائية كالمنظمات غير الحككمية المغاربية( إذا ما أرادت 
 الدكؿ المغاربية تجسيد التمكيف السياسي لممرأة المغاربية مستقببل.
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ىىوإدتنتاجاتىخالصظ
إلى النتائج  ناي لممرأة المغاربية: المعكقات كالرىانات كتكصمفي ىذا الفصؿ التمكيف السياس نابحث 

 التالية:
يمكف كجد مجمكعة مف المعكقات كالعراقيؿ التي تحكؿ دكف تفعيؿ تمكيف المرأة المغاربية سياسيا ي -

 .حصرىا في خمس معكقات ال تقؿ كؿ كاحدة أىمية عف األخرل

ت المغاربية الذم يستند إلى جممة مف االعتبارات لممجتمعا المكركث الثقافيالمعكقات  يقؼ في مقدمة -
التي شكمت أرضية خصبة لترسيخ البنى التقميدية كمرجعية أساسية  االعتبارات الدينيةتتمخص أىميا في 

، البنية االجتماعية المغاربيةكيمي ذلؾ التكنسي كالمغربي ك لمثقافة السائدة حاليا في المجتمع الجزائرم 
 كغيرىا كية كاألسرة كالمدرسةئمؤسسات المكمفة بالعممية التنشالمختمؼ لجتماعية حيث تشكؿ التنشئة اال

ما أدل إلى تفاقـ ظاىرة العنؼ ضد المرأة ثـ تأتي في ، القاعدة األساسية لتعزيز كترسيخ الثقافة التمييزية
إلى كالتي تؤشر  ةالصحيح شركط الديمقراطيةل المفتقرة البنى السياسية المغاربيةالمرتبة الثالثة طبيعة 

حيث يتـ النظر دائما إلييا كمجرد ديككر في  ، غياب إرادة سياسية حقيقية لتمكيف المرأة المغاربية سياسيا
كجد عبلقة تأثير حيث ي ، كتأتي طبيعة البنى االقتصادية المغاربية في المرتبة الرابعة ، الحياة السياسية

في  كسائؿ اإلعالـ المغاربيةكأخيرا تأتي ، المغاربية سياسيا متبادؿ بيف العامؿ االقتصادم كتمكيف المرأة
تقميدم المكرس لمصكرة النمطية )السمبية( الالمرتبة الخامسة التي ال تزاؿ تركز عمى الخطاب اإلعبلمي 

 لممرأة المغاربية.

االقتصادية ك ة السياسيك الثقافية ك أكضاعيا االجتماعية  إصالحتتطمب قضية المرأة المغاربية بكافة أبعادىا  -
رجاال  سياسيا تمكيف المكاطنيفعممية اإلصبلح الشامؿ التي تيدؼ إلى كاإلعبلمية كجزء ال يتجزأ مف 

مكاطنة ثقافة ترسيخ رىانات التالية: العمؿ في اتجاه الكيمكف تجاكز ذلؾ بتجسيد جممة مف ، اكنساء
السياسية كالجمعيات النسائية  تفعيؿ دكر األحزابك تكريس التنشئة السياسيةك المرأة المغاربية
 .حككمية المغاربيةالكالمنظمات غير 
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كالحفاظ عمى الكرامة  ، إذا كانت قضية حقكؽ المرأة كتعزيزىا كجزء ال يتجزأ مف حقكؽ اإلنساف
الثقافية ك االجتماعية ك اإلنسانية بتكريس ثقافة المساكاة بيف الجنسيف في كؿ مجاالت الحياة االقتصادية 

شكمت محكر اىتماـ المجتمع الدكلي  ، ةالشاممة كالمستدام ، لمتنمية اإلنسانية االقانكنية كالسياسية تحقيق
ترجمتو العديد مف المؤتمرات كالندكات كاالتفاقيات كالمكاثيؽ كمناىج العمؿ الدكلية ك  ، خبلؿ العقكد األخيرة

لتي شكمت أرضية صمبة لظيكر جممة مف االلتزامات الدكلية ا ، كاإلقميمية كالقطرية المتعمقة بحقكؽ المرأة
أطمؽ  مرأة كتمكينيا مف مجمؿ حقكقيا السيما السياسية في إطار ماكاإلقميمية كالقطرية لتفعيؿ حقكؽ ال

مدل خ ثقافة حقكؽ اإلنساف ك أضحى أحد الرىانات األساسية لترسي الذم "التمكيف السياسي لممرأة" عميو
 دكؿ.التقدـ أك تخمؼ 
تكنس  ،التمكيف السياسي لممرأة المغاربية بيف الخطاب كالممارسة )الجزائرالدراسة عالجت 

 إلى النتائج التالية: الباحثة كتكصمت ، كالمغرب(
 القرف تسعينات منذ العالـ مستكل عؿ السياسي الخطابفرض التمكيف السياسي لممرأة نفسو في  -

في القرف التاسع الغربية  لى ظيكر الحركات النسكيةه إكر تبمكتعكد اإلرىاصات األكلى ل ، العشريف
المفاىيـ كالسياسات كالمداخؿ التنمكية في الثمث األخير مف القرف العشريف التي  عشر كتطكر

حيث لعبت منظمة األمـ المتحدة ، أعادت النظر في إشكاليات إسياـ المرأة في العممية التنمكية
 .العالـ دكرا بارزا مف خبلؿ نشر كترسيخ المصطمح تشرة عبر نكككالتيا المتخصصة الم

الدكلية  المكاثيؽحددتيا  كالمؤشرات الخطكات مف مجمكعةمؿ التمكيف السياسي كمفيـك عمى تيش -
كككسيمة لمحاسبة  ، كتعتبر كسيمة لقياس درجة التمكيف التي كصمت إلييا المرأة في أم مجتمع

يستدعي ضركرة التعامؿ مع ىذا  مرأة، كىذا ماة عمى االتفاقيات الخاصة بالالدكؿ المكقع
 .االلتزامات الدكليةكيرتبط تجسيده بمجمكعة مف  الدكؿ الغربيةإنتاج مف لككنو  بحذرالمصطمح 

مرتكز عمى  صالح نظاـجكد سياسي في أم مجتمع مف المجتمعات ك التمكيف ال تجسيد يتطمب -
  .مبادئ الحكـ الراشد كحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية

يتصدرىا مفيـك  ، بمفيكـ التمكيف السياسي لممرأة كطيدة عالقة ليا المفاىيـكجد مجمكعة مف ي -
حيث يرتبط إشراؾ المرأة الفاعؿ في الحياة السياسية المرتكز عمى  ، ممرأةالمشاركة السياسية ل

ف فاعبل عمى مدل بناء القدرات الذاتية كتككيف الشخصية السياسية لممرأة لتكك  كاالستحقاؽالجدارة 
أم مدل تكفر المرأة عمى القرار كتحقيؽ األىداؼ،  اتخاذسياسيا لديو القدرة عمى الفعؿ كصنع ك 
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يشير إلى كؿ ما مف شأنو أف يطكر مشاركة المرأة كينمي  درجة معينة مف التمكيف السياسي الذم
كلكجية السيك، كمف ثـ يحقؽ ذاتيا عمى مختمؼ األصعدة المادية ،قدراتيا ككعييا كمعرفتيا

 االجتماعية كالسياسية.ك 
ف القرف العشريف كتعمقت بعد في المنطقة العربية منذ السبعينات م الدكلية الجيكد دتتصاع  -

قضايا المرأة  تدكيؿبيدؼ نشر ك ، (الثالثة )أم بداية األلفية بيجيف مؤتمرت ة التي تمالحقب
ثر أا م، لحياة السيما السياسيةبحقكقيا اإلنسانية كضركرة تمكينيا في كؿ جكانب ا االعتراؼك 

تكنس ، مف بينيا الدكؿ المغاربية )الجزائر، بشكؿ  كاضح عمى تكجيات بعض الدكؿ العربية
عمى معظـ االتفاقيات  تكصادق انضمتحيث  ، كالمغرب( خبلؿ السنكات القميمة الماضية

 ة.كالمكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية كاإلقميمية العربية المتعمقة بحقكؽ المرأ
مع بداية األلفية تكنس كالمغرب(  ،معظـ الدكؿ المغاربية )الجزائر اىتماـالمرأة شغمت قضية  -

 ،يدؼ النيكض بأكضاع المرأة كتمكينيا في كافة مجاالت الحياة خاصة المجاؿ السياسيبالثالثة 
 نكنيةالقا كالتعديالت المغاربية السياسية لمنخب الرسمية الخطابات مف العديد ترجمتوما كىك 

تكييؼ كتنقيح التشريعات المحمية المغاربية مف كؿ أشكاؿ التمييز النكعي كتكريس التي أدت إلى  
تنفيذا ، الثقافية كالسياسيةك ة االجتماعيك المساكاة بيف الجنسيف في التمتع بالحقكؽ االقتصادية 

تفاقيات كمناىج اللتزاماتيا الدكلية التي فرضيا كاقع انضماميا كمصادقتيا عمى العديد مف اال
 العمؿ الدكلية الخاصة بتفعيؿ حقكؽ المرأة كتمكنييا.

 إقحاـ المرأة المغاربية في الحياة السياسية2014إلى غاية  2000السنكات الممتدة مف شيدت  -
 .الككتا النسائيكتزايد أرقاـ أك مؤشرات تكاجدىا في الحياة السياسية بفضؿ آلية 

 مضمكف مستكلعمى مف تطكر ممحكظ الدراسة عمى حد سكاء  الدكؿ الثبلثة محؿرغـ ما سجمتو  -
إال ، لتمكيف المرأة مف المشاركة في الحقؿ السياسي التشريعي المستكل كعمى الرسمي الخطاب

أم مجرد كعكد كخطابات شكمية كترسانة قكانيف مدكنة  النظرم اإلطار كرىيف سيحبذلؾ بقي أف 
كيشيد عمى ذلؾ ضعؼ  ، الحقة السياسية مارسةالم مستكلذلؾ عمى دكف تفعيؿ  عمى الكرؽ

 في مكاقع صنع القرار كالمسؤكلية. لمغاربيةمؤشرات تكاجد المرأة ا يكتدن
التي استحدثتيا الدكؿ المغاربية بيدؼ تمكيف المرأة  القانكنيةال المؤسساتية ك  اآللياتلـ تساىـ  -

 لممرأة المغاربية. الحقيقيالسياسي كغيرىا في تفعيؿ التمكيف  الككتا النسائيمثؿ أنظمة  سياسيا
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 لمنخب الرسمية الخطابات بيف كبيرة فجكة كجكدإلى تمكيف المرأة المغاربية سياسيا  ضعؼ يعكد -
 .مف جية أخرل السياسية الممارسة ككاقعمف جية  القانكني كاإلطار المغاربية السياسية

 سياسيا المغاربية المرأة تمكيف يؿتفع في القانكنية المكتسبات كال الرسمية الخطابات تساىـ لـ -
حيث ال يزاؿ يعكس ضعؼ كتدني  ،كيبقى المشيد السياسي المغاربي خير دليؿ عمى ذلؾ

كىذا ما يجيز لنا قبكؿ ، مستكيات إشراؾ المرأة في القرار السياسي كمختمؼ السياسات العامة
إال  كتكنس كالمغرب( ما ى ، ائرالطرح القائؿ بأف كجكد المرأة في الحياة السياسية المغاربية )الجز 

 .لمغاربيةمجرد ديككر إلضفاء الشرعية عمى أنظمة الحكـ ا
كزيادة كمية في أرقاـ ، إف التمكيف السياسي لممرأة ال يتـ تفعيمو بقرار سياسي كمكتسبات قانكنية -

عف طريؽ تعميميا  حضكرىا النكعيبؿ بتفعيؿ  ، كمؤشرات تكاجد المرأة في الحياة السياسية
مف خبلؿ تكليد الكعي لدييا بضركرة الدفاع عف حقكقيا كتفعيؿ ممارستيا الحقيقية ليا كتثقيفيا 

عمى أرض  رىاك حضبناء قدراتيا الذاتية كتحقيؽ ذاتيا كفرض نفسيا كمكانتيا ك عمى أرض الكاقع ل
  ؽاػػػػالكاقع كتعزيز مشاركتيا في الحياة السياسية بصكرة جدية كفعالة كبكؿ جدارة كاستحق

لممشاركة في كؿ كاالعتماد عمى فاعميتيا ككفاءاتيا مف خبلؿ تجسيد حضكرىا القكم  
الرجؿ بكؿ نزاىة كديمقراطية لتفعيؿ حضكرىا المنصؼ في االستحقاقات االنتخابية إلى جانب 

مكاقع صنع القرار كالمسؤكلية في الحياة السياسية كمنحيا سمطة اتخاذ القرار كصنع مختمؼ 
شراكيااسي كرسـ مختمؼ السياسات العامة لمببلد القرار السي  ، في مسار التنمية اإلنسانية كا 

 الشاممة كالمستدامة.   
 الدينية–الثقافية المعكقاتتنامي كتزايد جممة مف إلى تمكيف المرأة المغاربية سياسيا  ضعؼ يعكد -

 عمى المبنية األبكية الثقافةتمخص أىميا في ي ،كاإلعالمية االقتصاديةك السياسيةك الجتماعيةكا
اىضة لثقافة المساكاة بيف المتجذرة في العديد مف المجتمعات المغاربية المنك الدينية  االعتبارات

 المرأة كالرجؿ.
تمكيف إلى اليادفة  الشامؿ اإلصالح عممية تجسيدضركرة رأة المغاربية قضية الم تفرض -

االجتماعية كالثقافية في ك القتصادية اك ( مف مجمؿ حقكقيـ السياسية اطنيف )رجاال كنساءاالمك 
 الرىاناتجممة مف  استبصاراألمر الذم يطرح ضركرة ، مقابؿ التزاميـ بمجمكعة مف الكاجبات

تتمخص أىميا في ترسيخ  كالتي ،المذككرة في الدراسة بالتحميؿ كالمعكقات العراقيؿالكفيمة بتذليؿ 
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تكريس ، ـ المكاطنة الفاعمة في األسرة كالمدرسةمف خبلؿ ترسيخ قيمغاربية مكاطنة المرأة الثقافة 
عداده كتأىيمو ، التنشئة السياسية لمنشء المغاربي )ذكر كأنثى( كتفعيؿ دكرىا لبناء قدراتو الذاتية كا 

ة مف خبلؿ بناء الشخصية السياسية لمفرد المغاربي كتفعيؿ دكر األحزاب لممارسة السياس
 اتجاهمضغط كالتأثير في ة  لت غير الحككمية المغاربيالسياسية كالجمعيات النسائية كالمنظما

تجاكز الفجكة الكبيرة المكجكدة بيف الخطاب الرسمي كغير الرسمي كتفعيؿ التمكيف السياسي 
 .لممرأة

 تكفرالشركط لتحقيقيا يتصدرىا إلزامية  بعض تكفير مستقببلتتطمب تفعيؿ كتجسيد الرىانات  -
لدل النخب السياسية المغاربية في اتجاه إرساء أنظمة  يرلمتغي اإلرادة السياسية الحقيقية

ديمقراطية متشبعة بمبادئ الديمقراطية التشاركية كحقكؽ المرأة كجزء ال يتجزأ مف حقكؽ اإلنساف 
سيككف مف الصعب  تغييرات ديمقراطية عميقةألن و بدكف ، األساسية كمبادئ دكلة الحؽ كالقانكف

يمييا إلزامية  ، لمرأة كتحقيؽ مكاطنتيا كترسيخيا أف تحقؽ مرادىاعمى الحمبلت المطالبة بحقكؽ ا
كأخيرا العمؿ الجاد في ، مف خبلؿ اعتمادىا عمى قدراتيا ككفاءتيا فرض المرأة المغاربية لنفسيا

ألف  التمكيف السياسي لممرأة ال يمكف أف يتحقؽ إذا لـ ، اتجاه تجسيد تمكيف المرأة كالرجؿ معا
 جؿ.يرافقو تمكيف الر 
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ىدلولىالمػابلظىالموجهىللنداءىفيىالجزائرى:ى1 رقمىالملحق
 التاريخ:......................................
 التكقيت:.....................................

 .بداية ماذا لك نتحدث عف كيفية التحاقكـ بالحزب ؟0س
.....................................................................................................

.....................................................................................................
 .ما ىك مكقعكـ داخؿ األجيزة الداخمية لمحزب ؟0س

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

عداد العنصر النس6س  كم التخاذ كصنع القرار؟.ىؿ يتبنى الحزب برامج أك سياسات تدريبية لتأىيؿ كا 
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 ي الحزب مف المشاركة في عممية صنع القرار؟.ىؿ تمكنت النساء المنخرطات ف1س
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

في تطبيؽ نظاـ الككتا النسائي في الجزائر؟ كىؿ ىك عبارة عف آلية ناجعة لتعزيز المشاركة .ما رأيكـ 2س
السياسية لممرأة كتمكينيا مف مراكز صنع القرار كمدخؿ لبلنتقاؿ مف تكافؤ الفرص مف الصيغة النظرية 

 إلى كاقع مممكس؟
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 .كيؼ تقيمكف تجربتكـ الحزبية ؟3س

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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 جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك
 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية

 قسـ العمـك السياسية
 تخصص سياسات عامة ، مدرسة الدكتكراه

 
 
 
 
 

 حكؿ مكضكعاستمارة استبياف 
 

التمكيف السياسي لممرأة المغاربية بيف الخطاب كالممارسة 
 تكنس كالمغرب( ، )الجزائر

 
 

 
 
 
 
 

 مالحظة:
 ضع العبلمة ) +  ( في الخانة المناسبة .

 البيانات المتحصؿ عمييا تستخدـ ألىداؼ عممية.
 
 
 5001/5002السنة الجامعية: 
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ىتونسموجؼظىللنداءىفيىالاالدتمارةى:ى2 رقمىالملحق
 

 المحكر األكؿ : البيانات الشخصية
           عاما   35- 45 عاما 35 - 28  العمر  :   -1
 أرممة        مطمقة        متزكجة                 عزباء    الحالة المدنية :     - 2
    غير جامعي   جامعي   المستكل التعميمي :    -3
    ال   نعـ تنتميف لحزب سياسي  -4
             ال    نعـ منخرطة في  جمعية   -5
    ال   نعـ منخرطة  في نقابة      -6
 ما اسـ الحزب أك الجمعية أك النقابة -7

.......................................................................................................................................... 

 ما مكقعؾ داخؿ األجيزة الداخمية لمحزب أك الجمعية أك النقابة؟ -8
  عضك عادم  يذية فعضك في األجيزة التن رئيسة 

 تكنس  المحكر الثاني : اإلطار القانكني لمتمكيف السياسي لممرأة في
 التمكيف السياسي   ىؿ مر عميؾ ىذا المصطمح مف قبؿ ؟  -1

    ال   نعـ

 ، كالمغاربية خاصة ، ىؿ يمكف تكظيفو في الحياة السياسية لمدكؿ العربية عامة ، ما رأيؾ في مضمكف ىذا المفيـك -2
 تمؾ المتميزة بعاداتيا كتقاليدىا المستمدة مف الشريعة اإلسبلمية؟ 

    ال   نعـ
( مكسبا لممرأة 46في الفصؿ )  2014ىؿ يمكف اعتبار المناصفة التي نص عمييا الدستكر التكنسي الجديد  لسنة  -3

 بيف الرجؿ في الحياة السياسية ؟ك  التكنسية كضمانا لتفعيؿ مبدأ المساكاة الحقيقية بينيا
    ال   نعـ
 لضماف تحقيؽ تمكينيا سياسيا ؟ ، ت الكطنيةىؿ يكفي إقرار الحقكؽ السياسية لممرأة في التشريعا -4
    ال   نعـ

 .......................................................................................لماذا؟.........................
  ىؿ تبني تكنس لنظاـ الككتا النسائي ضركرة أممتيا األكلكيات الكطنية لمتنمية؟  -5
      الدكلية؟تكنس ضركرة فرضتيا التزامات  أـ
 ىؿ  تجديف تطابقا بيف النص القانكني ككاقع  الممارسة السياسية لممرأة في تكنس ؟ -6
    ال   نعـ
يمكف القكؿ أف ىذه الدكؿ  ، تكنس كالمغرب ، إذا ما حاكلنا إجراء مقارنة بيف كاقع الممارسة السياسية لممرأة في الجزائر -7
بلثة قطعت أشكاط كبيرة في مجاؿ تكريس المساكاة في التمتع  بالحقكؽ السياسية بيف الجنسيف في مختمؼ تشريعاتيا الث

 ، محاكلة لتجسيدىا عمى أرض الكاقع لكف دكف ، الكطنية
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     ال   نعـ
 ................................ما رأيؾ ؟ ............................................................................

 في تكنس ؟ %50المناصفة   ىؿ أنت راضية عمي إقرار  -8 
    ال   نعـ

 المحكر الثالث: كاقع التمكيف السياسي لممرأة في تكنس
 ، يةمشجعة النخراط المرأة في الحياة السياس ، لقد شيدت حقبة األلفية بركز خطابات رسمية لمنخب السياسية التكنسية -1

ىؿ تتمتعيف بحكـ مكقعؾ بسمطة اتخاذ  ، تبعا لذلؾك  إلشراكيا في عمميات صنع القرار السياسي كمختمؼ السياسات العامة.
 القرار؟

    ال   نعـ
 كجكد فجكة كبيرة بيف الخطاب كالممارسة في تكنس ؟بحكـ مكقعؾ ىؿ تممسيف  -2
    ال   نعـ
 نقابي كتـ أخذ اقتراحاتؾ كأفكارؾ بعيف االعتبار أثناء عممية صنع القرار؟ ىؿ شاركت في عمؿ سياسي أك جمعكم أك-3
    ال   نعـ
 ىؿ تغيرت نظرة المجتمع إليؾ بعد كلكجؾ إلى الحياة السياسية أك الجمعكية أك النقابية ؟-4
    ال   نعـ
 كية أك النقابية؟ىؿ تحسيف أنؾ حققت ذاتؾ مف خبلؿ تجسيد حضكرؾ في الحياة السياسية أك الجمع-5
    ال   نعـ
 ىؿ تعززت قدراتؾ لممشاركة في الحياة السياسية بصكرة جدية كفعالة؟-6
    ال   نعـ
 ىؿ أنت قادرة عمى تغيير كاقعؾ لؤلفضؿ كتغيير كاقع اآلخريف أفرادا أك جماعات؟-7
    ال   نعـ
 ؟ النقابيةأك الجمعكية أك  ىؿ تعتقديف أف دكرؾ في الحياة السياسية -8

   رمزم       ثانكم      إيجابي 
  ؟ة في الحياة السياسية مجرد ديككريعتبر كجكد المرأ -9
    ال   نعـ

 .......................................................................................... ..ما رأيؾ؟ ...............
 اؾ إرادة سياسية حقيقية إلدماج المرأة في الحياة السياسية في تكنس ؟ىؿ ىنبحكـ تجربتؾ،     -10
    ال   نعـ
 عمى حدم معمكماتؾ رتبي الدكلة التي تمكف المرأة أكثر سياسيا؟ -12

  المغرب              تكنس              الجزائر 
 ة حتى تحقؽ انتقاال ديمقراطيا كامبل؟ألسياسي لممر ػػ مف خبلؿ نظرتؾ ىؿ الدكؿ المغاربية  ينقصيا تجسيد التمكيف ا 12
    ال   نعـ

  ............................................................................................................ما رأيؾ؟ 
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  : المعكقات كالرىاناتتكنس المحكر الرابع : التمكيف السياسي لممرأة في
 ؟5إلى  1ما ىي المعكقات التي تحكؿ دكف تمكيف المرأة سياسيا في تكنس رتبييا مف  ، رأيؾفي  -1
 جتماعية اال عبلمية اإل قتصادية اال  دينية ال -قافية الث  سياسية ال

 ....كجيات نظر أخرل.......................................................................................
 ما ىي الرىانات لتفعيؿ تمكيف المرأة سياسيا في تكنس؟  ، في رأيؾ -2

    مكاطنة المرأةثقافة  ترسيخ 
   تكريس التنشئة السياسية لممرأة
 الجمعيات النسائية كالمنظمات غير الحككمية ك  تفعيؿ دكر األحزاب السياسية

       الثبلثة معا 
 .............................................................................. كجيات نظر أخرل.................
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ىىالجزائرىموجؼظىللنداءىفيالاالدتمارةى:ى3ىرقمىالملحق
 

 حكر األكؿ : البيانات الشخصيةالم
   عاما   35 -45عاما    35ػػ  20 العمر:  -1
 أرممة  مطمقة     متزكجة    عزباء  الحالة المدنية :  - 2
  غير جامعي    جامعي   المستكل التعميمي : -3
           ال  نعـ حزب سياسي  تنتميف إلى -4
           ال  نعـ  منخرطة في  جمعية-5
           ال  نعـ  نقابة  منخرطة في-6
 ؟اسـ الحزب أك الجمعية أك النقابة ما -7

...................................................................................................................... 
 أك النقابة؟مامكقعؾ داخؿ األجيزة الداخمية لمحزب أك الجمعية -8

 عضك عادم  عضك في األجيزة التنفيذية  رئيسة 
  القانكني لمتمكيف السياسي لممرأة في الجزائر المحكر الثاني : اإلطار

 التمكيف السياسي ىؿ مر  عميؾ ىذا المصطمح مف قبؿ ؟  -1
           ال  نعـ
 ، كالمغاربية خاصة ، السياسية لمدكؿ العربية عامة ىؿ يمكف تكظيفو في الحياة ، رأيؾ في مضمكف ىذا المفيـك ما -2

 تمؾ المتميزة بعاداتيا كتقاليدىا المستمدة مف الشريعة اإلسبلمية؟ 
           ال  نعـ
مكسبا لممرأة الجزائرية كضمانا  2008المعدؿ سنة 1996مكررمف الدستكر الجزائرم لسنة 31ىؿ يمكف اعتبار المادة -3

 بيف الرجؿ في الحياة السياسية ؟ك  اة الحقيقية بينيالتفعيؿ مبدأ المساك 
           ال  نعـ
 لضماف تحقيؽ تمكينيا سياسيا ؟ ، ىؿ يكفي إقرار الحقكؽ السياسية لممرأة في التشريعات الكطنية-4
           ال  نعـ

 ......................................................................................................لماذا؟..........
  أممتيا األكلكيات الكطنية لمتنمية؟ ىؿ تبني الجزائر لنظاـ الككتا النسائي ضركرة-5

      ؟ أـ ضركرة فرضتيا التزامات الجزائر الدكلية
 ىؿ  تجديف تطابقا بيف النص القانكني ككاقع  الممارسة السياسية لممرأة في الجزائر ؟ -6
           ال  نعـ
يمكف القكؿ أف ىذه الدكؿ  ، تكنس كالمغرب ، حاكلنا إجراء مقارنة بيف كاقع الممارسة السياسية لممرأة في الجزائر إذا ما-7

الثبلثة قطعت أشكاط كبيرة في مجاؿ تكريس المساكاة في التمتع  بالحقكؽ السياسية بيف الجنسيف في مختمؼ تشريعاتيا 
 ؟دكف محاكلة لتجسيدىا عمى أرض الكاقع لكف ، الكطنية
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           ال  نعـ
 رأيؾ؟ ....................................................................................................... مػػػػا
 ىؿ أنت راضية عمي إقرار نظاـ الككتا النسائي في الجزائر ؟ -8
           ال  نعـ
 % نساء ىك :35المحددة في القانكف العضكم كأقصاىا  نسبالىؿ احتكاء القكائـ االنتخابية عمى  -9

  غير كافي  كافي      
 إذا كانت اإلجابة غير كافي ماذا تقترحيف ؟-10
40 %  45 %    50%   
 

 كاقع التمكيف السياسي لممرأة في الجزائر  المحكر الثالث:
 ، مشجعة النخراط المرأة في الحياة السياسية، ركز خطابات رسمية لمنخب السياسية الجزائريةشيدت حقبة األلفية ب -1

ىؿ تتمتعيف بحكـ مكقعؾ بسمطة اتخاذ  ، كتبعا لذلؾ إلشراكيا في عمميات صنع القرار السياسي كمختمؼ السياسات العامة.
 القرار ؟

           ال  نعـ
 كبيرة بيف الخطاب كالممارسة في تكنس ؟ كجكد فجكةبحكـ مكقعؾ ىؿ تممسيف  -2
           ال  نعـ
 ىؿ شاركت في عمؿ سياسي أك جمعكم أك نقابي كتـ أخذ اقتراحاتؾ كأفكارؾ بعيف االعتبار أثناء عممية صنع القرار؟-3
           ال  نعـ
 ك النقابية ؟ىؿ تغيرت نظرة المجتمع إليؾ بعد كلكجؾ إلى الحياة السياسية أك الجمعكية أ-4
           ال  نعـ
 ىؿ تحسيف أنؾ حققت ذاتؾ مف خبلؿ تجسيد حضكرؾ في الحياة السياسية أك الجمعكية أك النقابية؟-5
           ال  نعـ
 ىؿ تعززت قدراتؾ لممشاركة في الحياة السياسية بصكرة جدية كفعالة؟-6
           ال  نعـ
 ؾ لؤلفضؿ كتغيير كاقع اآلخريف أفرادا أك جماعات؟ىؿ أنت قادرة عمى تغيير كاقع-7
           ال  نعـ
 ؟أك الجمعكية أك النقابية ىؿ تعتقديف أف دكرؾ في الحياة السياسية  - 8

  رمزم      ثانكم   إيجابي
 
 ؟ة في الحياة السياسية مجرد ديككرالمرأ يعتبر كجكد-9
           ال  نعـ

 ........................................................................................................... ما رأيؾ؟
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 مسيف إرادة سياسية حقيقية إلدماج المرأة في الحياة السياسية ؟تىؿ تممف خبلؿ تجربتؾ ،  -10
           ال  نعـ
 

 أكثر سياسيا؟عمى حدم معمكماتؾ رتبي الدكلة التي تمكف المرأة  -11
  المغرب               تكنس  الجزائر 

 ة حتى تحقؽ انتقاال ديمقراطيا كامبل؟أػػ مف خبلؿ نظرتؾ ىؿ الدكؿ المغاربية  ينقصيا تجسيد التمكيف السياسي لممر  12
    ال   نعـ

  ............................................................................................................ما رأيؾ؟ 
 المحكر الرابع : التمكيف السياسي لممرأة في الجزائر : المعكقات كالرىانات 

 ؟5إلى  1ماىي المعكقات التي تحكؿ دكف تمكيف المرأة سياسيا في الجزائر رتبييا مف  ، في رأيؾ -1
 جتماعية اال ة عبلمياإل قتصادية اال دينية ال-ثقافيةال    سياسيةال

 ...............................كجيات نظر أخرل ...................................................................
 ؟ىي الرىانات المستقبمية لتفعيؿ تمكيف المرأة سياسيا في الجزائر ما، ػ في رأيؾ2

       مكاطنة المرأة ثقافة  ترسيخ 
       ة السياسية تكريس التنشئ

  تفعيؿ دكر األحزاب السياسية كالجمعيات النسائية كالمنظمات غير الحككمية
        الثبلثة معا

 ................أخرل................................................................................... كجيات نظر
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ىالمعربموجؼظىللنداءىفيىالاالدتمارةى:ى4ىرقمىالملحق
 المحكر األكؿ : البيانات الشخصية

     عاما  35- 45 عاما  35- 20العمر  :    -1
  أرممة         مطمقة           متزكجة       الحالة المدنية : عزباء   - 2
  غير جامعي   المستكل التعميمي : جامعي -3
  ال   نعـ   ؟حزب سياسيتنتميف إلى   -4
         ال   نعـ        ؟منخرطة في  جمعية     -5
  ال   نعـ         ؟منخرطة في نقابة -6
 ...............................................................................؟ما اسـ الحزب أك الجمعية أك النقابة-7
 ما مكقعؾ داخؿ األجيزة الداخمية لمحزب أك الجمعية أك النقابة؟ -8

 عضك عادم     عضك في األجيزة التنفيذية   رئيسة 
 المحكر الثاني : اإلطار القانكني لمتمكيف السياسي لممرأة في المغرب 

 لسياسي  ىؿ مر  عميؾ ىذا المصطمح مف قبؿ ؟ التمكيف ا -1
           ال  نعـ
 ، كالمغاربية خاصة ، ىؿ يمكف تكظيفو في الحياة السياسية لمدكؿ العربية عامة ، ما رأيؾ في مضمكف ىذا المفيـك -2

 تمؾ المتميزة بعاداتيا كتقاليدىا المستمدة مف الشريعة اإلسبلمية؟ 
           ال  نعـ
( مكسبا لممرأة 19في الفصؿ ) 2011ىؿ يمكف اعتبار المناصفة التي نص عمييا الدستكر المغربي الجديد  لسنة  -3

 بيف الرجؿ في الحياة السياسية ؟ك  المغربية كضمانا لتفعيؿ مبدأ المساكاة الحقيقية بينيا
           ال  نعـ
 لضماف تحقيؽ تمكينيا سياسيا ؟ ، الكطنيةىؿ يكفي إقرار الحقكؽ السياسية لممرأة في التشريعات  -4
           ال  نعـ

 .................................................................................................................لماذا؟
  ؟ىؿ تبني المغرب  لنظاـ الككتا النسائي ضركرة أممتيا األكلكيات الكطنية لمتنمية-5

      أـ ضركرة فرضتيا التزامات المغرب الدكلية؟
 تطابقا بيف النص القانكني ككاقع  الممارسة السياسية لممرأة في المغرب؟ ىؿ  تجديف -6
           ال  نعـ
ىذه الدكؿ  يمكف القكؿ أف ، تكنس كالمغرب ، حاكلنا إجراء مقارنة بيف كاقع الممارسة السياسية لممرأة في الجزائر إذا ما-7

الثبلثة قطعت أشكاط كبيرة في مجاؿ تكريس المساكاة في التمتع بالحقكؽ السياسية بيف الجنسيف في مختمؼ تشريعاتيا 
 ؟محاكلة لتجسيدىا عمى أرض الكاقع لكف دكف ، الكطنية

           ال  نعـ
 ........................................................................................................ رأيؾ؟ ما 
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 ىؿ أنت راضية عمي إقرار نظاـ الككتا النسائي في المغرب ؟ -8
           ال  نعـ
 % نساء ىك :12ىؿ احتكاء القكائـ االنتخابية عمى نسبة  -9

   غير كافي  كافي
 إذا كانت اإلجابة غير كافي ماذا تقترحيف ؟-10
%30  40  %       50  %  
 

 المحكر الثالث: كاقع التمكيف السياسي لممرأة في المغرب 
 ، مشجعة النخراط المرأة في الحياة السياسية، شيدت حقبة األلفية بركز خطابات رسمية لمنخب السياسية المغربية -1

عيف بحكـ مكقعؾ بسمطة اتخاذ ىؿ تتمت ، كتبعا لذلؾ إلشراكيا في عمميات صنع القرار السياسي كمختمؼ السياسات العامة.
 القرار ؟

           ال  نعـ
 بحكـ مكقعؾ ىؿ تممسيف كجكد فجكة كبيرة بيف الخطاب كالممارسة في المغرب؟-2
           ال  نعـ
 ىؿ شاركت في عمؿ سياسي أك جمعكم أك نقابي كتـ أخذ اقتراحاتؾ كأفكارؾ بعيف االعتبار أثناء عممية صنع القرار؟-3
           ال  نعـ
 الجمعكية أك النقابية ؟ ىؿ تغيرت نظرة المجتمع إليؾ بعد كلكجؾ إلى الحياة السياسية أك-4
           ال  نعـ
 ىؿ تحسيف أنؾ حققت ذاتؾ مف خبلؿ تجسيد حضكرؾ في الحياة السياسية أك الجمعكية أك النقابية؟-5
           ال  نعـ
 ة في الحياة السياسية بصكرة جدية كفعالة؟ىؿ تعززت قدراتؾ لممشارك-6
           ال  نعـ
 ىؿ أنت قادرة عمى تغيير كاقعؾ لؤلفضؿ كتغيير كاقع اآلخريف أفرادا أك جماعات؟-7
           ال  نعـ
 ىؿ تعتقديف أف دكرؾ في الحياة السياسية ؟ - 8

   رمزم     ثانكم  إيجابي    
 ؟الحياة السياسية مجرد ديككريعتبر كجكد المرأة في  -9
           ال  نعـ
 ............................................................................................................ما رأيؾ؟  

 مسيف إرادة سياسية حقيقية إلدماج المرأة في الحياة السياسية ؟تىؿ تم ؾ، مف خبلؿ تجربت -10
           ال  ـنع
 عمى حدم معمكماتؾ رتبي الدكلة التي تمكف المرأة أكثر سياسيا؟ -11

  المغرب              تكنس               الجزائر 
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 ة حتى تحقؽ انتقاال ديمقراطيا كامبل؟أػػ مف خبلؿ نظرتؾ ىؿ الدكؿ المغاربية  ينقصيا تجسيد التمكيف السياسي لممر  12
    ال   نعـ

  ............................................................................................................ما رأيؾ؟ 
 المحكر الرابع : التمكيف السياسي لممرأة في المغرب : المعكقات كالرىانات 

 ؟5إلى  1الجزائر رتبييا مف ما ىي المعكقات التي تحكؿ دكف تمكيف المرأة سياسيا في  ، في رأيؾ -1
 االجتماعية     عبلميةاإل   قتصاديةاال  دينية ال -ثقافية ال     سياسية ال

 كجيات نظر أخرل ...................................................................................................
  ؟لتفعيؿ تمكيف المرأة سياسيا في المغرببمية المستق ما ىي الرىانات  ، في رأيؾ  -2

      مكاطنة المرأة ثقافة  ترسيخ 
  تكريس التنشئة السياسية 

   الجمعيات النسائية كالمنظمات غير الحككميةك  تفعيؿ دكر األحزاب السياسية
   الثبلثة معا

 ................................................كجيات نظر أخرل...................................................
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ىالجداولىاإلضافوظ:ى5ىرقمىالملحق
 

 : يمثؿ  تكزيع أفراد العينة حسب السف1جدكؿ رقـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : يمثؿ تكزيع أفراد العينة حسب الحالة المدنية2جدكؿ رقـ 

 

 

 لسف ا البمد
 المجمكع 45-35 35-20 كالنسبة التكرار

 50 28 22 التكرار تكنس
% 44 56 100 

 50 26 24 التكرار المغرب
% 48 52 100 

 الجزائر
 100 43 57 التكرار

% 57 43 100 

 البمد
 الحالة المدنية

  التكرار
 نسبةكال 

 المجمكع أرممة مطمقة متزكجة عازبة

 تكنس
 50 1 2 24 23 التكرار

% 46 48 4 2 100 

 المغرب 
 50 1 2 27 20 التكرار

% 40 54 4 2 100 

 الجزائر
 100 1 2 27 62 التكرار

% 62 54 4 2 100 
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 .: يمثؿ تكزيع أفراد العينة حسب المستكل التعميمي3جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إلى حزب سياسي االنتماء: يمثؿ تكزيع |فراد العينة حسب 4جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتعميميالمستكل ا البمد
 التكرار كالنسبة

 المجمكع غير جامعي جامعي

 50 0 50 التكرار تكنس
% 100 0 100 

 المغرب
 50 0 50 التكرار

% 100 0 100 

 الجزائر
 100 0 100 التكرار

% 100 0 100 

 البمد
زب إلى ح االنتماء

 سياسي 
 التكرار كالنسبة

 المجمكع ال نعـ

 تكنس
 50 35 15 التكرار

% 30 70 100 

 المغرب
 50 31 19 التكرار

% 38 62 100 

 الجزائر
 100 57 43 التكرار

% 43 57 100 
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 .في الجمعية االنخراط: يمثؿ تكزيع |فراد العينة حسب 5جدكؿ رقـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يمثؿ تكزيع أفراد العينة حسب االنخراط في النقابة:6جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 البمد
 في الجمعيةاالنخراط 

 المجمكع ال نعـ كالنسبة التكرار

 تكنس
 50 15 35 التكرار

% 70 30 100 

 المغرب
 50 11 39 التكرار

% 78 22 100 

 الجزائر
 100 40 60 التكرار

% 60 40 100 

 في النقابة  االنخراط البمد 
 المجمكع ال نعـ لنسبة التكرار كا

 تكنس
 50 31 19 التكرار

% 38 62 100 

 المغرب
 50 45 5 التكرار

% 10 90 100 

 الجزائر
 100 88 12 التكرار

% 12 88 100 
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: يمثؿ رأم المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة حكؿ مدل تطابؽ النص القانكني ككاقع 7جدكؿ رقـ
 .بمدانيفالممارسة السياسية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ككاقع  لنص القانكنياكجكد تطابؽ بيف  البمد
 الممارسة السياسية

 كالنسبة التكرار
 المجمكع ال نعـ

 تكنس
 50 41 9 التكرار
% 18 82 100 

 المغرب
 50 41 9 التكرار
% 18 82 100 

 الجزائر
 100 84 16 التكرار
% 16 84 100 
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المدنية ك  كثات بسمطة اتخاذ القرار داخؿ التنظيمات السياسية: يمثؿ مدل تمتع المبح8جدكؿ رقـ
 كالمينية التي شممتيا الدراسة الميدانية في الدكؿ محؿ الدراسة

 

: يمثؿ مكقؼ المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة حكؿ كجكد فجكة بيف الخطاب كالممارسة 9جدكؿ رقـ 
 في بمدانيف

 

 

 تخاذ القراراالتمتع بسمطة  البمد
 المجمكع ال نعـ كالنسبة التكرار

 تكنس
 50 27 23 التكرار

% 46 54 100 

 المغرب
 50 26 24 التكرار 

% 48 52 100 

 الجزائر
 100 66 34 التكرار

% 34 66 100 

 البمد
 كجكد فجكة بيف 

 الممارسةك  الخطاب
 كالنسبة التكرار

 المجمكع ال نعـ

 تكنس
 50 17 33 التكرار

% 66 34 100 

 المغرب
 50 11 39 التكرار

% 78 22 100 

 الجزائر
 100 40 60 التكرار

% 60 40 100 
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 .: يمثؿ دكر المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة في الحياة السياسية10جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 : يمثؿ رأم المبحكثات في الدكؿ محؿ الدراسة  حكؿ البمد الذم يمكف المرأة أكثر سياسيا11جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البمد
 المبحكثات دكر 
 المجمكع رمزم ثانكم ايجابي كالنسبة التكرار

 تكنس
 50 12 4 34 التكرار

% 68 8 24 100 

 50 10 12 28 التكرار مغربال
% 56 24 20 100 

 100 23 23 54 التكرار الجزائر
% 54 23 23 100 

 البمد
البمد الذم يمكف المرأة 
 أكثر سياسيا

 التكرار كالنسبة
 المجمكع المغرب كنست الجزائر

 تكنس
 50 8 25 17 التكرار

% 34 50 16 100 

 المغرب
 50 28 20 2 التكرار

% 4 40 56 100 

 الجزائر
 100 6 44 50 التكرار

% 50 44 6 100 
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 المراجع بالمغة العربية -أكال
   المعاجـ-0

  فمسطيف: منشكرات مفتاح، االجتماعي النكع كمصطمحات مفاىيـ مسرد، أبك شمالة عبد الرحمف .0
0223. 

 .0632 ، بيركت: دار مكتبة الحياة، غةالمّ  متف معجـ، أحمد رضا .0
 مفاتيح إصطالحية جديدة: معجـ مصطمحات، مكريس ميغاف، بينيت طكني، غركسبيرغ لكرانس .6

لكحدة ، )ترجمة: الغانمي سعيد(، بيركت: مركز دراسات االثقافة كالمجتمع
 .0202العربية، 

الشركة مكتبة ، الجزائر: العمـك السياسية كالعالقات الدكليةمفاىيـ معجـ ، مصباح عامر .1
 .0222 الجزائرية، 

العراؽ: المعيد العربي لمتدريب ، مصطمحات في العيناتمعجـ المصطمحات اإلحصائية،  .2
 .0222كالبحكث اإلحصائية،  

 الكتب:-5
مصر:  ،السمـك األمف :العربية المرأة لحماية اإلقميمية اإلستراتيجية، غزالة ىيفاء كآخركف أبك .0

ىيئة ، منظمة المرأة العربية،  األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية
 .0202،  األمـ المتحدة لممرأة

 :المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء كنكعية التفاقية كمية مؤشرات ، أبك غزالة ىيفاء .5
 .0226،  لقاىرة: منظمة المرأة العربيةا ،السيداك

خبرة مشركع الدراسات المسحية  :كاقع كمستقبؿ مشركعات نيكض المرأة العربية، أبكزيد عبل .1
  القاىرة: منظمة المرأة العربية ،لممشركعات المكجية لممرأة العربية

0224. 

، 0، طكية كاالجتماعيةأخالقيات البحث العممي في العمـك اإلنسانية كالترب، األسدم جاسـ سعيد .2
 .0225، العراؽ: مؤسسة كارث الثقافية

بيركت: المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر  ،ع القرار في المغربصنالمرأة ك  ،اليراس المختار .5
 .2008 ، كالتكزيع

 إسالمية نقدية دراسة :الجندر إلى المساكاة مف المرأة تحرير حركات ، أميف مثنى الكردستاني .4
 .0221،  ار القمـ  لمنشر كالتكزيعالقاىرة: د
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 .0665، الدار المصرية المبنانية القاىرة: ،0ط ،السياسة كلعبة النساء، المحبلكم حنفي .5

القاىرة:  ،النكع االجتماعي كأبعاد تمكيف المرأة في الكطف العربي، المعايطة ركيدا كآخركف .6
 .0202 ، منظمة المرأة العربية

في المشاركة السياسية لممرأة  ،"كة السياسية لممرأة في البحريفالمشار "، محمد سبيكة النجار .7
دراسة ميدانية  -تحديات أماـ التكريس الفعمي لممكاطنة -العربية

  تكنس: المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف ،في إحدل عشر بمد عربيا
0221. 

كتب الم: مصر ،التنمية االجتماعية مف الحداثة إلى العكلمة، السركجي مصطفى طمعت .00
 .0226 ، الجامعي الحديث

في النكع االجتماعي كأبعاد   النكع االجتماعي كالمشاركة السياسية"،" ، السيد كامؿ مصطفى .00
 ، القاىرة: منظمة المرأة العربية ،تمكيف المرأة في الكطف العربي

0202. 

كيف في النكع االجتماعي كأبعاد تم  "الخمفية الفكرية"،، منصكر رشا ،كامؿ مصطفى السيد .05
 .0202 ، القاىرة: منظمة المرأة العربية ،المرأة في الكطف العربي

 .0200 ، عماف: دار أسامة ،السياسي كالتغيير العربية المرأة ، نجيب كصاؿ العزاكم .01

اليمف: مؤسسة التنكير  ،المشاركة السياسية لممرأة: رؤية شرعية كتنمكية ، العزب حمكد خالد .02
 .0200 ، لمتنمية االجتماعية

 .0200 ، مصر: منظمة المرأة العربية ،النكع كعمـ اجتماع العمؿ كالمؤسسة ، لتايب عائشةا .03

 الجيدة الممارسات دليؿ: أقكل سياسية أحزاب أجؿ مف المرأة تمكيف ، بالينغتكف جكلي كآخركف .04
  (حداد أيمف ح.: ترجمة) ،لممرأة السياسية بالمشاركة لمنيكض
نمائي كالمعيد الديمقراطي الكطني : برنامج األمـ المتحدة اإلنيكيكرؾ

 .0200 ، لمشؤكف الدكلية

الجزائر:  ،مكضكعات كقضايا المرأة الجزائرية كحركة اإلصالح النسكية العربية ، يحي بكعزيز .05
  .0226 ، عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع

الشبكة  :ككبنياجف ، القضائي النظاـ كحياد استقالؿ: الجزائر، سيدىـ أميف، بف الشيخ مجيد .06
 .2011، بية المتكسطية لحقكؽ اإلنسافك األكر 
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 مشاركةال في  ،السياسية" الحياة في الجزائرية لممرأة السياسية المشاركة"، سعاد بف جاب اهلل .07
 -لممكاطنة الفعمي التكريس أماـ تحديات -العربية لممرأةالسياسية 

ي تكنس: المعيد العرب ،عربيا بمدا عشر إحدل فيميدانية  دراسة
 .2004 ، لحقكؽ اإلنساف

 

في المشاركة السياسية لممرأة   ،مشاركة المرأة التكنسية في الحقؿ السياسي''''، بف عاشكر سناء .50
دراسة في إحدل  -تحديات أماـ التكريس الفعمي لممكاطنة -العربية

 .2004 ، المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف تكنس: ،عشر بمدا عربيا

جامعة نايؼ  الرياض: ،العربية المنازعات كحؿ العربية الدكؿ معةجا، بف غبلب العتبي غالب .50
 .0202،  العربية لمعمـك األمنية

 االجتماعي النكع في، "البيئة القانكنية لعبلقات النكع االجتماعي، "بنت حسف آؿ خميفة مريـ .55
  القاىرة: منظمة المرأة العربية ،العربي الكطف في المرأة تمكيف كأبعاد

0202. 

 -في المشاركة السياسية لممرأة العربية  كاقع المشاركة السياسية لممرأة المغربية"،ا داميا، "بنخكي .51
في إحدل ميدانية دراسة  -تحديات أماـ التكريس الفعمي لممكاطنة

 .2004تكنس: المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف   ،عشر بمدا عربيا

النظريات ك االتجاىات التفسيريةالتنظير في العالقات الدكلية بيف ، جندلي عبد الناصر .52
 .0224 ، الجزائر: دار الخمدكنية ،التككينية

  الككيت :عالـ المعرفة ، (ترجمة: طريؼ الخكلي يمنى) ،أنثكية العمـ، جيف شيفرد ليندا .53
0221. 

الرباط االجتماعي في الجزائر المعاصرة امتدادية أـ قطيعة؟ دراسة  مسألة، حمدكش رشيد .54
الجزائر: دار ىكمو  ،الجزائر نمكذج تكضيحياميدانية: مدينة 

 .0226 ، لمطباعة كالنشر كالتكزيع

النظـ االنتخابية كنظاـ الككتا:  -التصميـ مف أجؿ المساكاة، تاتفركف ري، كد ستينار الرس .27
 ( عماد يكسؼ: ترجمة) ،الخيارات المناسبة كالخيارات غير المناسبة

 .2007 ، كاالنتخابات المؤسسة الدكلية لمديمقراطية ، السكيد
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في المرأة   مكاجية النسكية: تقابؿ في الرؤية كاألىداؼ"، "اإلسبلـ في، محمد كآخركف فلغنياكز  .56
 كقضاياىا: دراسة مقارنة بيف النزعة النسكية كالرؤية اإلسالمية

 .0225 ، بيركت: مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي

  األنتربكلكجية االجتماعية رأة كاألسرة: دراسات فيلمم الرؤية المجتمعيةمحمد شريؼ فاتف،   .57
 .0224دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،   مصر:

 .0202 ، عماف :دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،قضايا المرأةك اإلعالـ ، منصكر حبيب زينب .10

 في تجديد  التمكيف كعبلقاتيا بالتنمية في الكطف العربي"، "نظريات ،أماني كآخركف مسعكد .10
القاىرة: مركز الدراسات كبحكث  ،القيادة كالتنمية في الكطف العربي

 .0226،  الدكؿ النامية
في النكع االجتماعي كأبعاد  ، "البيئة الثقافية لعبلقات النكع االجتماعي، "معتز باهلل عبد الفتاح .15

  القاىرة: منظمة المرأة العربية ،تمكيف المرأة في الكطف العربي
0202. 

"عبلقات النكع االجتماعي كأبعاد تمكيف المرأة عبد الفتاح، الكتيبي ابتساـ،  هللمعتز با .11
 في النكع االجتماعي كأبعاد تمكيف المرأة في الكطفاالقتصادية"، 

 .0202القاىرة: منظمة المرأة العربية،  ،العربي

  كالتنمية"المتحدة كككاالتيا المتخصصة المعنية بحقكؽ اإلنساف  "فركع األمـ، نكر الديف محمد .12
المنظمة . القاىرة: في الدليؿ العربي حكؿ حقكؽ اإلنساف كالتنمية

 .0222،  العربية لحقكؽ اإلنساف

 .0224 ، القاىرة: مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف، المكاطنة فكزم،  سامح .13

مع دراسة في عمـ النفس السياسي  -السياسية سيككلكجية المشاركةمحمد طارؽ،  عبد الكىاب .14
 ، القاىرة: دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،في البيئة العربية

0222. 
القاىرة: الدار  ،كاستشرافية تحميمية رؤية: لممرأة السياسية كالمشاركة اإلعالـ ، عبد الغفار عادؿ .15

 .0226 ، المصرية المبنانية
كتبة كمطبعة القاىرة: م ،أسس كمبادئ البحث العمميعمي خفاجة ميرقت، عكض صابر فاطمة،  .16

 .0220اإلشعاع الفنية،  
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  االجتماعي كالسياسيكحقكؽ اإلنساف في الفكر النفسي، ثقافة الديمقراطية قكراية أحمد،  .17
 .0200الجزائر: ديكاف المطبكعات الجامعية،  

 (اإلقترابات كاألدكات ، المناىج ، المفاىيـ)المنيجية في التحميؿ السياسي شمبي محمد،  .20
 .0220مو،  الجزائر: دار ىك 

 
دراسة حاالت مصر كسكريا : في األداء البرلماني لممرأة العربية ، "الحالة التكنسية"،شقير حفيظة .20

 . 0222 ، بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية ،كتكنس
النساء كالمشاركة السياسية: تجربة األحزاب السياسية ، شفيؽ صرصار محمد، شقير حفيظة .25

  المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف: تكنس ،يةكالنقابات كالجمعيات المين
0201. 

  بغداد: مديرية دار الكتب لمطباعة ،التنمية السياسية في بمداف العالـ الثالث ، فيصؿ غازم .21
0666. 

  بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية،  ترجمة: الصياغ فايز ،االجتماع عمـ، أنتكني نزغد .22
0222. 

في الدليؿ العربي حكؿ حقكؽ  ، "حدة لحماية حقكؽ اإلنسافآليات األمـ المت"، غشير بكجمعة .23
 .0222،  : المنظمة العربية لحقكؽ اإلنسافالقاىرة ،اإلنساف كالتنمية

 كالمذكرات الجامعية الرسائؿ-1
 الرسائؿ-أ

الجدكل االجتماعية لممشاريع المتناىية الصغر كتأثيرىا عمى النساء في الريؼ ، أيكب رائدة .1
 سانت كممنس جامعة، االجتماع عمـ في الدكتكراه أطركحة، السكرم
 . 4050،  قسـ العمـك االجتماعية:  دمشؽ

ممخص أطركحة  ،المشاركة السياسية لممرأة في التجربة الديمقراطية الجزائرية، بكدرىـ فاطمة .5
سياسي  تخصص تنظيـ ،مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك السياسية

دارم  .0200-0202 ،كمية العمـك السياسية كاإلعبلـجامعة الجزائر:  ،كا 

في  نقدية دراسة :المرأة في المؤتمرات الدكلية قضايا،  بف عبد الكريـ بف عبد العزيز العبد الكريـ فؤاد .3
اإلماـ محمد  جامعة، الدكتكراه في الثقافة اإلسالمية أطركحة، ضكء اإلسبلـ

 ىػ.5242 ، مية الشريعةالمممكة العربية السعكدية: ك بف سعكد اإلسبلمية
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 المذكرات الجامعية-ب

مقدمة لنيؿ شيادة مذكرة  ،إدماج مقاربة النكع االجتماعي في ميزانية الدكلة ،أكجامغ إبراىيـ .0
تممساف: كمية العمـك  أبي بكر بمقايد جامعة ،الماجستير في العمـك االقتصادية

 .0200-0202، االقتصادية كالتسيير كالعمكـ التجارية

مقدمة مذكرة  ،نظرة عالمية أـ إقميمية؟ االتفاقيات اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف:، كعراب سعديةآيت  .2
ة ػػػػػػػجامع ، فرع القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،لنيؿ الماجستير في القانكف

 . 4001، رم تيزم كزك: كمية الحقكؽػػػػػػكد معمػػػػػمكل

مقدمة الستكماؿ مذكرة في المشاركة السياسية، سييؿ صالحة، دكر المرأة اإلماراتية العامرم  .1
، جامعة الشرؽ األكسط األردف: كمية درجة الماجستير في العمـك السياسية

 . 0206اآلداب كالعمكـ،  

مقدمة مذكرة ، كاقع المجتمع المدني الجزائرم إباف الفترة االستعمارية كبعد االستقبلؿ ، بكالفة حدة .2
 تخصص: السياسات العامة، ـك السياسيةلنيؿ شيادة الماجستير في العم

جامعة الحاج لخضر باتنة: كمية الحقكؽ كالعمـك ، كالحككمات المقارنة
 .0200-0202، السياسية

مذكرة ، التزامات دكؿ شماؿ إفريقيا بالنصكص الدكلية المتعمقة بحقكؽ المرأة، بكقطكؼ خميسي .5
: 1جامعة الجزائر، دكليةالقانكف الدكلي كالعبلقات ال فرع، الحقكؽ في ماجستير

 .2011- 2010 ، كمية الحقكؽ

 -0221مف االستقبلؿ إلى -ئر كتكنس المشاركة السياسية لممرأة في الجزا ، بف رحك سياـ .4
  ،مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك السياسيةمذكرة ، ()دراسة مقارنة

-0223 ،كىراف: كمية الحقكؽ ،السانيا جامعة، تخصص نظـ سياسية مقارنة
0224. 

مكاطنة المرأة في التشريع الجزائرم مقارنة باالتفاقيات الدكلية المتعمقة بحقكؽ ، برازة كىيبة .7
 فرع تحكالت، مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكفمذكرة ، اإلنساف
 .4006، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك: كمية القانكف، الدكلة

لممرأة العربية كدكرىا في محاكلة تكريس الديمقراطية التشاركية زكرياء، المشاركة السياسية  حريزم .6
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك السياسية مذكرة ، الجزائر نمكذجا –



 

030 

 

، جامعة الحاج لخضر باتنة: كمية سياسيات عامة كحككمات مقارنة تخصص
 .0200-0202الحقكؽ كالعمـك السياسية،  

 مغاربية في التنمية السياسية المحمية كعبلقتيا بأنظمة الحكـ المغاربيةسمينة نعيمة، دكر المرأة ال .7
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في مذكرة (، تكنس كالمغرب، نماذج الجزائر)

تخصص: إدارة الجماعات المحمية  العمـك السياسية كالعالقات الدكلية،
السياسية، ، جامعة قاصدم مرباح كرقمة: كمية الحقكؽ كالعمكـ كاإلقميمية

0202-0200 . 

صحراكم شيرزاد، ىيكمة التحكؿ الديمقراطي في المنطقة المغاربية: دراسة مقارنة تكنس، الجزائر  .00
 تخصص العالقات الدكلية،ك ماجستير في العمـك السياسةمذكرة كالمغرب، 

جامعة أبي بكر بمقايد بسكرة: كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية   دراسات مغاربية،
0200 -0206. 

 :المجالتك  الدكريات-2
 الدكريات:-أ

 دكرية سمسمة :التنمية جسر ، تمكيف المرأة: المؤشرات كاألبعاد التنمكية ، بف جميمي رياض .0
المعيد العربي لمتخطيط  ،العربية الدكؿ في المرأة بقضايا ينتع

 .4006 أفريؿ ، 54العدد ، 5المجمد  بالككيت:
سعكد أبك خضير إيماف، "دكر مؤسسات التنمية اإلدارية  بنت عبد الرحيـ األحمدم حناف،  بنت .5

في تمكيف القيادات النسائية مف مكاجية تحديات القيادة: دراسة 
ميدانية عمى المشاركات في الحمقات التطبيقية في معيد اإلدارة 

نكفمبر ، 21العدد، 16المجمد   ،دكرية اإلدارة العامةالعامة"، 
0226. 

 المجالت:-ب
جامعة بغداد  ، مجمة العمـك السياسية ، "تدريس مادة التنشئة السياسية"، د حسف طوالعنبكي حمي .0

 .0226 ، 66-65العراؽ: العددافب
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   ة العربية("أ"حقكؽ المرأة في االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية )نمكذج المر  ، القره عادؿ غكلي شيماء .2
  55العدد :بالعراؽ المستنصرية الجامعة ، كالدكلية السياسية المجمة
4050  . 

مجمة  ، "دكر المجتمع المدني في دعـ المشاركة السياسية لممرأة في الدكؿ العربية"، بكلقكاس سناء .1
 .0201مارس  ، المغرب: العدد السابع عشر ، الفقو كالقانكف

بية المجمة العر ، "المشاركة السياسية كالتمكيف السياسي لممرأة العربية: حالة الجزائر، بكرغدة كحيدة .2
 .0200 ،  خريؼ63العدد ، لمعمـك السياسية

مجمة  ، ""التمكيف السياسي لممرأة العربية بيف القرارات كالتكجيات الدكلية كالكاقع، بمكؿ صابر .3
المجمد  ، العدد الثاني ، جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية

02 ، 0226. 

  اسية في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي"لمحقكؽ السيالقضائية ''الحماية ، بيداء عبد الجكاد .6
  14المجمد :بالعراؽ المكصؿجامعة  ،مجمة الرافديف لمحقكؽ

 .2011، 50العدد

  المعتمدة الفرص كالقيكدظؿ النظـ االنتخابية "تمكيف المرأة المغاربية في  ، بف الشيخ عصاـ .5
عدد قاصدم مرباح بكقمة : جامعة،  مجمة دفاتر السياسية كالقانكف

 .0200أفريؿ  ، خاص

المجمة ، "المشاركة السياسية لممرأة في المغرب بيف المعكقات كسبؿ التجاكز"، بنيبلؿ محمد .6
 .0200يناير  ، 06العدد  ، العربية لمعمـك السياسية

 المجمة الجزائرية في، بيف  المغة كالخطاب كالمجتمع: مقاربة فمسفية اجتماعية، بغكره الزكاكم .9
، مام كديسمبر 18،17عدد  ،كالعمـك االجتماعية األنتربكلكجيا

 ، عمى المكقع:2002
http://insaniyat.revues.org/8643،20/00/0206،03:22. 

http://insaniyat.revues.org/8643عددالإنسانية
http://insaniyat.revues.org/8643عددالإنسانية
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مجمة ال ، "الظاىرة الجمعكية في ظؿ اإلصبلحات الجارية في الجزائر : كاقع كأفاؽ" ، دراس عمر .10
   0222 ، 05العدد ، الجزائرية في األنتربكلكجيا كالعمـك االجتماعية

  org.revues.http://insaniyet 02/22/0201/5275المكقع:  عمى
00:19. 

رأة في المجالس أية مكانة لمم -0224"االنتخابات التشريعية المغربية لسنة  ،لشقير عبد القادر .00
فيفرم ، 00العدد، المجمة العربية لمعمـك السياسية ،المنتخبة؟"

0226. 

 .0223أكتكبر  ، 00العدد ، مفاىيـ مجمة ، "التمكيف"، مسعكد أماني .05

مجمة  ، "دكر منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ الحكـ الرشيد في الجزائر"عبد النكر، ناجي  .01
 .0224 ، 6العدد ، ةجامعة محمد خيضر ببسكر  ، المفكر

تكسيع حظكظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس  ،فكر نصر الديفيبف ط، عباس عمار .02
المجمة ، أك تحقيؽ المساكاة عف طريؽ التمييز اإليجابي ،المنتخبة

جامعة حسيبة بف  ،األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية
 .2013جكاف، 10العدد :بكعمي بالشمؼ

"دكر كسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ الكعي االجتماعي ، ناصر عمي ميدم ، يـ حمس مكسىعبد الرح .03
لدل الشباب الفمسطيني دراسة ميدانية عمى عينة مف طبلب كمية 

جامعة األزىر بغزة:  ، سمسمة العمـك اإلنسانية، مجمة األزىر ، اآلداب
 0202 ، 0العدد ، 00المجمد

دراسة تحميمية لمخطط  كية في تمكيف المرأة الفمسطينية:"دكر المؤسسات التنم، عدناف نجـ منكر .04
  اإلستراتيجية كالتقارير السنكية في ضكء معايير التمكيف كمؤشراتيا"

  00المجمد ، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربكية كالنفسية
 .0206جكيمية ، 26العدد

  سكية مف أجؿ التغيير في الجزائر""الخمفية التاريخية كنضاؿ جمعيات الحركة الن، عركس الزبير .05
 .0202مارس  ، 01العدد ، مجمة سيداؼ

http://insaniyet.revues.org/5275
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مجمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية ، "التغيير االجتماعي كالتنشئة السياسية"، قارح سماح .06
  العدداف الثاني كالثالث جامعة محمد خيضر ببسكرة :، كاالجتماعية

 .0225جكاف -جانفي

المجمة الجزائرية لمسياسات سياسية لتبلميذ المدرسة الجزائرية"، "التنشئة ال، شاطرباش أحمد .07
 .0200،  سبتمبر 20،  العددالعامة

 :يةالكثائؽ كالنصكص القانكن-3
 الكثائؽ الدكلية :-أ
 ألؼ )د 004الذم اعتمد بمكجب قرار الجمعية العامة برقـ  اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف-

 .0615ديسمبر  02(، المؤرخ في 6

 التي اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب  السياسية لممرأة اتفاقية الحقكؽ
تاريخ بنفاذ:  ،5734ديسمبر  40( المؤرخ في 5-)د 420قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

 .4كفقا ألحكاـ المادة  ، 5732جكيمية  5
 شر عمى المؤل بمكجب قرار الجمعية العامة نك  الذم أعتمد التمييز ضد المرأة إعالف القضاء عمى

 .5745نكفمبر 5المؤرخ في  ، (44-)د4441لؤلمـ المتحدة رقـ 
 الذم اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ  العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية

 54(،  المؤرخ في 45-ألؼ )د 4400كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
 .5754مارس  41،  تاريخ بدء النفاذ: 5744مبر ديس

 التي اعتمدتيا الجمعية العامة كعرضتيا  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
تاريخ بدء النفاذ:  ، 5757ديسمبر  56المؤرخ في ، 560-12لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بقرار 

 . 45طبقا ألحكاـ المادة  ، 5765سبتمبر  1

 جيف: يب ، لممؤتمر الرابع المعني بالمرأة 03الذم أعتمد في الجمسة  منياج عمؿ بيجيفك الف إع
 .0662سبتمبر  02المؤرخ في  ، 0662سبتمبر  01-02

 : اإلقميمية الكثائؽ-ب
 الذم تـ إجازتو مف قبؿ مجمس الرؤساء األفارقة بدكرتو العادية  الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف

 .5765)كينيا( يكنيك نيركبي  56رقـ 
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 ـ  إجازتو مف قبؿ مجمس كزراء خارجية  القاىرة حكؿ حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ إعالف الذم ت
 .5770أكت  3القاىرة: المؤرخ في  ، منظمة مؤتمر العالـ اإلسبلمي

 450الذم اعتمد بمكجب قرار مجمس جامعة الدكؿ العربية رقـ  الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف   
 .4002مام  41المؤرخ في  ، (54د.ع )

 النصكص القانكنية :-ج

 الدساتير-1
 المنشكر  1996نكفمبر لسنة  28 المؤرخ في ة الديمقراطية الشعبيةالجزائريالجميكرية  دستكر

ديسمبر  7صادر في ، 76دة الرسمية عدد الجري ، 438-96بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ 
المؤرخ  97-9كالقانكف رقـ   2002المؤرخ  سنة  03-02متمـ  بالقانكف رقـ ك  معدؿ ، 1996

 .2008نكفمبر  15في 
 المنشكر في ظيير شريؼ رقـ  ، 2011 يكليك لسنة 29المؤرخ في  المممكة المغربية دستكر

 . 2011يك ليك  30في   مكرر  صادر 5964الجريدة الرسمية عدد  ، 1.11.91

 المنشكر بالرائد الرسمي  ، 2014 ةجانفي لسن 27المؤرخ في  ةالتكنسيالجميكرية  دستكر
 .2014فيفرم  10صادر في  ،عدد خاص  الجريدة الرسمية ، لمجميكرية التكنسية

 القكانيف-2

 ظاـ نلقانكف العضكم المتعمؽ باالمتضمف ، 1997مارس  6المؤرخ في  97/07أمر رقـ
 .االنتخابات

 رأة في المجالس الذم يحدد كيفيات تكسيع حظكظ تمثيؿ الم 03-12رقـ  قانكف عضكم
المنشكر بالجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية  ، 2012جانفي سنة  12مؤرخ في ال المنتخبة،

 .2012جانفي  14 صادر 01عدد  الديمقراطية الشعبية
 المتعمؽ باالنتخابات  2014مام  26المؤرخ في  ،2014لسنة  16عدد  أساسي قانكف

 .2014مام  27صادر في  42لمجميكرية التكنسية عدد المنشكر بالرائد الرسمي   ، كاالستفتاء

 المنشكرات الصادرة عف المنظمات أك الييئات الدكلية كاإلقميمية-4
  األعماؿ جدكؿ مف 114 البند :كالستكف الرابعة الدكرة قرار، الجمعية العامة، األمـ المتحدة .1

 .4050جكيمية 

 المدارس طالب إلى مكجو كتاب :المتحدة األمـ عف تعرفو أف دكما أردت كمما، األمـ المتحدة .5
 .0225، قسـ األمـ المتحدة لمنشر نيكيكرؾ:. كالثانكية المتكسطة



 

033 

 

نيكيكرؾ: األمـ  ، العربي العالـ في النسائية الحركات، المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا .1
 .0222 ، المتحدة

حقكؽ اإلنساف في مجاؿ إقامة  ، كلييفرابطة المحاميف الد، المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف .2
األمـ  نيكيكرؾ: .العدؿ: دليؿ بشأف حقكؽ اإلنساف خاص بالقضاة كالمدعيف العاميف كالمحاميف

 .0220،  المتحدة
 .ACT77/005/2010 رقـ الكثيقة ، المرأة حقكؽ إحقاؽ :15+بيجيف ، منظمة العفك الدكلية .5

  : منظمة المرأة العربية القاىرة،  5000/5000 االنجازات مف عقد، منظمة المرأة العربية .4
0200. 

 (.0223-0560) عالمات مضيئة في تاريخ المرأة العربية، منظمة المرأة العربية .5
 العربية كالثانية حكؿ اإلستراتيجية اإلعالمية لممرأة كرش العمؿ األكلى، منظمة المرأة العربية .6

  .0225أبك ظبي: نكفمبر  ،0226-0202

 الدالة المؤشرات دليؿ ، المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية، المتحدة اإلنمائي لممرأة صندكؽ األمـ .7
 .0221 ، االجتماعي النكع عمى

 الندكات كالتقارير كاألبحاث غير المنشكرة-5
 تاالمؤتمرات كالممتقي ،الندكات-أ

قراطي الممتقى الديم، "تخصيص حصص لمنساء )الككتا( المفيكـ كالتجارب"أبك أصبع بمقيس،  .0
  رؤية دينية ... إشكاليات كحمكؿ-الثاني كالثالث: النساء كالسياسة

 .0221ديسمبر  01اليمف: 

كرقة معّدة لالجتماع السنكم ، "مفيكـ المكاطنة في الدكلة الديمقراطية" ،الككارم خميفة عمي .5
 في أكسفكرد 54/06/5000 في العاشر لمشركع دراسات ديمقراطية

 .04/25/0222الدكحة: ، (انجمترا)

عمؿ  بحكث كأكراؽ، "بالمغرب المعاصر: قراءة في التجربة المنظمات النسائية" ،المصمي جميمة .1
حكؿ دكر المرأة  المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية الممتقيات التي عقدتيا
  المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، القاىرة:5005 التنمكم خالؿ عاـ

0225. 
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المنتدل الديمقراطي األكؿ لممرأة  ،"تمكيف السياسي لممرأة في المغربلا" ، الرككاني خديجة .2
العربية: التمكيف السياسي لمنساء خطكة ضركرية نحك اإلصالح السياسي 

 .0221ديسمبر  00صنعاء:  ، في الكطف العربي
في الدكرة ، "لمنساء السياسية المشاركة اإلعبلمييف في دعـ "دكر، الشرقي أمة الرؤكؼ حسف .3

 06-00مممكة البحريف: ، كعية لإلعالمييف العرب في قضايا المرأةالت
 .0223 ، القاىرة : منظمة المرأة العربية ، 0222نكفمبر 

العربية في تنفيذ إعالف كمنياج عمؿ بيجيف  كرقة عمؿ جيكد جامعة الدكؿ"بكدراف كدكدة،  .4
 المتحدة لمجمعية العامة لألمـ 51 كنتائج الدكرة االستثنائية الػ 0662 عاـ

لمجنة كضع المرأة باألمـ المتحدة   16، مقدمة في الدكرة الػ"0222عاـ 
 .0222مارس  00-فبراير 05نيكيكرؾ: 

التمكيف السياسي لممرأة في مجاؿ تحقيؽ أىداؼ "، بساط المبيض لمياء، حفار الحسف ريا .5
 المرأة في المؤتمر الدكلي التاسع حكؿ مقدمة عمؿ  كرقة،  "ةػػػالتنمي
مارس  01 إلى 00، جميكرية مصر العربية ، العربية التنمية في شبابكال

0202. 

  "التنمية: رؤية تحميمية مستقبميػة دكر المرأة العربية في كسائؿ تعزيز، "طو جابر العمكاني رقية .6
لمتنمية  بحكث كأكراؽ عمؿ الممتقيات التي عقدتيا المنظمة العربية

القاىرة : المنظمة  ، 5005ؿ عاـ التنمكم خال  اإلدارية حكؿ دكر المرأة
 .0225 ، العربية اإلدارية

التمكيف  -المنتدل الديمقراطي األكؿ لممرأة العربيةمنتدل الشقائؽ العرب لحقكؽ اإلنساف،  .7
السياسي لمنساء خطكة ضركرية نحك اإلصالح السياسي في الكطف 

عرب اليمف: منتدل الشقائؽ ال ،5002ديسمبر  01-00العربي: اليمف مف 
 .0222لحقكؽ اإلنساف، 

 الخطاب المكجو لممرأة )خطابنا اإلعبلمي أثر الثقافة العربية عمى، "عبد الحميد الجاسـ يكسؼ .00
  لإلعالمييف العرب في قضايا المرأة في الدكرة التكعكية"، حكار أـ شجار(

  منظمة المرأة العربية :القاىرة، 0222نكفمبر  26-00مممكة البحريف: 
0223. 

أبحاث  األكؿ: في المجمد، العالمية كقضايا النكع كالمكاطنة" النسكية"، مرسى بدر سعدعيد  .00
تنظيـ مركز  ، مؤتمر دكر المرأة السياسي كالحضارم عبر العصكر
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البحكث كالدراسات التاريخية باالشتراؾ مع جامعة القاىرة في الفترة مف 
  تاريخيةالقاىرة: مركز البحكث كالدراسات ال، 5000مايك  01- 05

0220. 

 في ، "النظرية القضايا بعض: كالحضارم االجتماعي اإلطار خمفية عمى المكاطنة" عمي ليمة،  .05
 أعماؿ -متغير لعالـ جديدة رؤية: الديمقراطية كمستقبؿ المصرية المكاطنة
 ديسمبر 51-50 السياسية، لمبحكث عشر السابع السنكم المؤتمر
 .0222 ية، الدكل الشركؽ مكتبة: ، القاىرة5001

في بحكث كأكراؽ عمؿ ، الحككمية: التحديات كاألفاؽ" "المرأة في اإلدارات، عمرك حامد .01
 المرأة دكر حكؿ الممتقيات التي عقدتيا المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية

،  المنظمة العربية لمتنمية اإلداريةالقاىرة:  ، 5005 عاـ خالؿ التنمكم
0225. 

المنتدل الديمقراطي األكؿ لممرأة العربية: ، "السياسي لممرأة  في تكنسالتمكيف " ، شقير حفيظة .02
التمكيف السياسي لمنساء خطكة ضركرية نحك اإلصالح السياسي في 

 .2004ديسمبر  11 :صنعاء، الكطف العربي

 

 التقارير-ب
فكلة إعداد كزارة شؤكف المرأة كاألسرة كالط، 03+ التقرير الكطني بيجيف، الجميكرية التكنسية .0

 .0226، كالمسنيف

 التشغيؿك  الكطني حكؿ السكاف المسحالجميكرية التكنسية، كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي،  .5
 . 0200،  المعيد الكطني لئلحصاء،  جكاف 5000 لسنة

،  الرد عمى االستبياف المكجو لحككمات بشأف تنفيذ منياج بيجيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1
عمى ،  5000كنتائج الدكرة االستثنائية الثالثة كالعشريف لمجمعية العامة  0773
 http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/ALGERIA-المكقع:

Arabic.pdf00 /02/0206 ،05:26. 
 الدراسةميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  الكزارة المنتدبة المكمفة باألسرة كقضايا المرأة،  الج .4

 ،  عمى المكقع:الجزائر،  لممرأة القانكني بالنيكض الخاصة المسحية
 menorg.org/content/survystudies/algerialaw.pdfhttp://www.arabwo
  13/03/2014 ، 14:00. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/ALGERIA-Arabic.pdf22
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/ALGERIA-Arabic.pdf22
http://www.arabwomenorg.org/content/survystudies/algerialaw.pdf
http://www.arabwomenorg.org/content/survystudies/algerialaw.pdf
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 التقرير ، الكزارة المنتدبة المكمفة باألسرة كقضايا المرأة ، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .5
 .2009 ، 15بيجيف+ الكطني

  بالتمكيف السياسي لممرأة الدراسة المسحية الخاصة، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .4
 عمى المكقع: ، إعداد الكزارة المنتدبة المكمفة باألسرة كقضايا المرأة

http://www.arabwomenorg.org/Content/surveystudies/AlgeriaPol

.pdf ،00/02/0206 ،605:2 . 

 بعد سنكات عشر العربي اإلقميمي المؤتمر تقرير، المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا .7
 .  4002جكيمية  50-6 : دعكة إلى السبلـبيجيف

نحك نيكض المرأة  :2115تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ ، المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية .8
 العربية لمدكؿ اإلقميمي المكتب:ة الياشميةالمممكة األردني ،في الكطف العربي

 .4004، اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج
تقرير المممكة المغربية  ،كزارة التضامف كالمرأة كاألسرة كالتنمية االجتماعية ، المممكة المغربية .7

 1/02نيكيكرؾ:، لمجنة كضع المرأة 35خالؿ مشاركتيا في أشغاؿ الدكرة 
 .0206مارس 

 .0226، إعداد كزارة الداخمية ، الجماعات المحمية باألرقاـ، مغربيةالمممكة ال .00

 .0222، إعداد كزارة الداخمية، الجماعات المحمية باألرقاـ ،المممكة المغربية .00
التجربة المغربية في مجاؿ مناىضة العنؼ المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف.  ،المممكة المغربية .05

 .0200نكفمبر  05حة: الدك ، المنجزات كالتحديات-ضد النساء

تقرير حكؿ أىداؼ األلفية لمتنمية لصالح النساء كالفتيات: المكتسبات ، المممكة المغربية  .01
، إعداد كزارة التضامف كالمرأة كالتنمية االجتماعية، 5003كتحديات بعد 

 .0201مارس 
مشركع قانكف -عيتقرير حكؿ ميزانية النكع االجتما، كزارة االقتصاد كالمالية ،المممكة المغربية .02

 .5000المالية لسنة 

إنجازات : 5002تقرير ميزانية النكع االجتماعي لسنة ، كزارة االقتصاد كالمالية ،المممكة المغربية .03
 .نتاج عممية مستمرة-تشريعية كقانكنية كمؤسساتية

 نكفمبر 53 ،التقرير النيائي عف االنتخابات التشريعية بالمغرب ،المعيد الديمقراطي الكطني .04
5000. 

http://www.arabwomenorg.org/Content/surveystudies/AlgeriaPol.pdf
http://www.arabwomenorg.org/Content/surveystudies/AlgeriaPol.pdf
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تقرير التنمية اإلنسانية لمعاـ ، الصندكؽ اإلقميمي لمدكؿ العربية،  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي .05
برنامج األمـ المتحدة  عماف:، : خمؽ فرص لألجياؿ القادمة5005
 .0220،  الصندكؽ اإلقميمي لمدكؿ العربية، اإلنمائي

 حكؿ تقرير، 0225/0200قة االكركمتكسطية برنامج تعزيز المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في المنط .18
 عمى كالمساكاة لممرأة اإلنسانية الحقكؽ، تكنس–الكطني الكضع تحميؿ
 .2008/2011 :تكنس، االجتماعي النكع أساس

تقرير حكؿ  ،/20082011الرجؿ في المنطقة األكركمتكسطية ك  برنامج تعزيز المساكاة بيف المرأة .19
 حقكؽ اإلنسانية لممرأة كالمساكاة عمىال ،الجزائر–تحميؿ الكضع الكطني

 .2008/20011الجزائر:   أساس النكع االجتماعي،
تقرير حكؿ ، /02252011برنامج تعزيز المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في المنطقة األكركمتكسطية  .50

المساكاة عمى ك الحقكؽ اإلنسانية لممرأة، المغرب–تحميؿ الكضع الكطني
 . /02252011مغرب: ال ، أساس النكع االجتماعي

 كالتنمية في الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا النكع االجتماعي، الدكلي البنؾ، المتحدة األمـ منظمة .50
تقرير عف التنمية في الشرؽ األكسط كشماؿ  -المرأة في المجاؿ العاـ –

 .0226 ، إفريقيا

 

شبو اإلقميمي حكؿ تقرير المنتدل ، لخبرات المقارنة لمصر كليبيا كتكنسا، الجبار عمي عبد .55
 02-6: القاىرة ، مشاركة المرأة في االنتخابات البرلمانية بعد الثكرة

 .0200ديسمبر
بحكث عممية كطنية حكؿ المشاركة السياسية لممرأة عمى المستكل  ، عممي مشيشي حكرية .51

تكنس: معيد األمـ المتحدة ، المحمي: دراسة تأليفية لمتقارير الكطنية الثالث
مركز المرأة العربية لمتدريب ، يب مف أجؿ النيكض بالمرأةلمبحث كالتدر 

 .0202 ،كالبحكث

 المقابالت-6
 بعد الزكاؿ. 06عمى الساعة 0201جكاف 00مع السيدة كلد الشيخ شريفة، في مكتبيا، يـك مقابمة  .0

 .صباحا 0201جكاف  00مع السيدة "عمكاش مسعكدة"، في مجمس قضاء تيزم كزك، يـك  مقابمة .5

 االنترنتمكاقع  -7
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 "عمى المكقع: في الساحة السياسية... بقكة القانكف"، الككتا تقحـ المرأة الجزائرية 

 -09-10-22-03-2012-culture/529-generale-http://arabic.badehmed.net/societe/36

31.html ، 04/22/0201 ، 03:22. 

 " عمى المكقع:، %"55دراسة حضكر المرأة في كسائؿ اإلعالـ ال يتجاكز 

 http://www.ar.webmanagercenter.com/2013/09/26/19110،   02/24/0201  ،00:22. 

 " عمى المكقع:"مالمح حقكؽ اإلنساف: المغرب"، "حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربيةفيرس  ، 

http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=12 ،26/21/0201 ، 04:62. 
 " عمى المكقع:  "،5000نكفمبر 50-06األكؿ لقمة المرأة العربية  تمرنص إعالف القاىرة لممؤ 

-declarations/83423-data/releases-http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents

38.html-50-18%2022-11-2000 ،23/26/0201 ،04:06. 
في دراسة حكؿ صكرة المرأة في اإلعالـ: اإلعالـ المغربي يتجاىؿ األدكار "،  األبيض حميد -

 عمى المكقع: ، "لكظائؼ التقميديةالجديدة لمنساء كيركز عمى الجنس كالبعد الحسي كا
 -01-30%2015-04-2008-http://www.onislam.net/arabic.adam.eve/women.voice/1061455

22.html 02/24/0201  ،05 :00. 
 الجزائر ، المغرب ، الحقكؽ كالحريات األساسية في الدساتير المغاربية"  ،اإلدريسي رشيد  

 .http://www.marocadroit.com ، 22/21/0201  ،04:62عمى المكقع:  ، "مكريطانيا

 ة لمؤشرات قراء -"مكقع التمكيف السياسي لممرأة مف اإلصالحات السياسية ، أزكاؿ يكسؼ
 .http://www.bchaik.net  ،22/22/0201،  02:22عمى المكقع:  ، التطكر كدالالت الممارسة"

 عمى المكقع:  ، "الجمعيات النسائية بالمغرب بيف ىمـك الداخؿ كالضغكط" ، أكغانيـ حبيبة
post_7998.html-http://exemple1.drupalstudy.com/2012/05/blog، 01/22/0201،  02:22. 

 عمى  مميكف جزائرم بدكف منصب عمؿ" 03الديكاف الكطني لإلحصائيات: "، آيت سعادة زىير
 .http://www.algeriatimes.net/algerianews28179.html ،26/24/0201  ،06:12المكقع:

 عمى المكقع:  ،؟"مقاعد محتممة أك فارغة –حصص المرأة " ،ككلماف إيسكبيؿ
http://fikraforum.org/?p=2679&lang=ar  ،01/12/0201  ،01:13. 

 عمى المكقع: ، ألؼ جمعية .... اغمبيا عمى الكرؽ" 000قرابة " ، بمقساـ جميمة
pe=txtty-http://www.echouroukonline.com/ara/articles/127266.html?printboutprint ، 

02/22/0201  ،00:22. 

 كاقع األنشطة االتصالية المكجية لممرأة في الجميكرية الجزائرية الديمقراطية " ، بف ركاف بمقاسـ
 عمى المكقع: ، "الشعبية

.org/contentsurvekstudies/algeriacommunication.pdfhttp://www.arabwomenorg    
02/24/0201  ،02:62. 

http://arabic.badehmed.net/societe/36-generale-culture/529-2012-03-22-10-09-31.html
http://arabic.badehmed.net/societe/36-generale-culture/529-2012-03-22-10-09-31.html
http://arabic.badehmed.net/societe/36-generale-culture/529-2012-03-22-10-09-31.html
http://www.ar.webmanagercenter.com/2013/09/26/19110،
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=12
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=12
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-data/releases-declarations/83423-2000-11-18%2022-50-38.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/documents-data/releases-declarations/83423-2000-11-18%2022-50-38.html
http://www.onislam.net/arabic.adam.eve/women.voice/1061455-2008-04-30%2015-01-22.html
http://www.onislam.net/arabic.adam.eve/women.voice/1061455-2008-04-30%2015-01-22.html
http://www.onislam.net/arabic.adam.eve/women.voice/1061455-2008-04-30%2015-01-22.html
http://www.marocadroit.com/
http://www.bchaik.net/
http://exemple1.drupalstudy.com/2012/05/blog-post_7998.html،14/05/201
http://exemple1.drupalstudy.com/2012/05/blog-post_7998.html،14/05/201
http://www.algeriatimes.net/algerianews28179.html
http://fikraforum.org/?p=2679&lang=ar
http://fikraforum.org/?p=2679&lang=ar
http://www.echouroukonline.com/ara/articles/127266.html?printboutprint-type=txt
http://www.echouroukonline.com/ara/articles/127266.html?printboutprint-type=txt
http://www.arabwomenorg.org/contentsurvekstudies/algeriacommunication.pdf
http://www.arabwomenorg.org/contentsurvekstudies/algeriacommunication.pdf


 

040 

 

 عمى  ، الحركات النسائية بالمغرب المعاصر": كتاب لمدكتكرة جميمة المصمي" ، بكحة خديجة
 .http://www.alislah.ma،  40/22/0201  ،02:22المكقع: 

 عمى  اإلنساف في اإلسالـ: كثيقة بديمة أـ تكميمية؟"، ، "إعالف القاىرة حكؿ حقكؽجميؿ سالـ
 .post.html-http://jamilsalem.blogspot.com/2012/12/blog ، 00/20/0201  ،01:02المكقع 

  عمى المكقع: ، "كتمكيف المرأة: التحديات كالرؤل المستدامة يةالتنم، "أـجكاىر
min=2011-http://www.bintsultan1.blogspot.com/search?updated ،00/00/0206  ،01:22 

 ،تو التداك  مفيكـ" حافظ فاطمة عمى المكقع:  لية"،التمكيف كمجاال
et/arabic/madarik/concepts/131945.empowerment.html#onislam.nhttp://www.،  

00/00/0206  ،06:22. 

 عمى المكقع:، دراسة حكؿ الجمعيات""، حجيكم محمد 

 civil.ma/archives/460-http://www.maroc ، 01/22/0201  ،02:06. 

 عمى المكقع:، النساء كاألحزاب السياسية""، حفيظة شقير 

  hdr.org/publications/other/ahdar/papers/2005/chekir1.pdf-http://www.arab ، 
06/21/0201  ،00:12 

 عمى المكقع:   ،"تمكيف المرأة" ، خالد عكاد محمد.netadieat.syriaforumhttp://www.  
00/00/0206  ،04:22. 

 "عمى المكقع: ، رئيس زيف العابديف بف عمي بمناسبة الذكرل العشريف لمتحكؿ"خطاب ال
http://nasrichelbi.canalblog.com/archives/2007/11/15/6902419.html 02/22/0201  ،06:22. 

 "عمى  ، د مساندتو لدعـ دكر المرأة التكنسية في الحياة السياسية"الرئيس التكنسي يؤك
 .http://www.menara.ma/ar/2012/10/29/334414.html  02/22/0201  ،01:02المكقع:

 ،عمى المكقع  "حقكؽ اإلنساف في المكاثيؽ الدكلية"، السكينة :-http://www.assakina.com/rights/human

rights/23259.html   ،00/20/0201 ، 06:22 

 عمى المكقع: ، ىؿ تتكقعكف تغيير األكضاع بعد فكز بكتفميقة"" ، الشركؽ أكنبليف 
.echouroukonline.com/articles/197405.htmlhttp://www.politics  ،25/22/0201 ، 02:62. 

 عمى المكقع:   "،5001التشكيمة الجديدة لمحككمة الجزائرية لسنة " ، شبلؿ ىشاـ
12.html-2013http://www.yarjana.blogspot.com/2013/09/  25/22/0201 ، 00:22 

 عمى المكقع ، التربية عمى المكاطنة""، العقكف خالد :
http://www.igp.edu.dz/forum.php?action=view&id=156 ، 03/26/0201  ،00:22 . 

 عمى المكقع:  مع المدني في التنشئة السياسية"،المجت ، "دكر مؤسساتالغزم ناجي 
http://www.najialghezi.com  ،03/26/0201  ،04:62. 

http://www.alislah.ma/
http://jamilsalem.blogspot.com/2012/12/blog-post.html%2012/02/2014
http://www.bintsultan1.blogspot.com/search?updated-min=2011
http://www.bintsultan1.blogspot.com/search?updated-min=2011
http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts/131945.empowerment.html
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http://www.maroc-civil.ma/archives/460
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdar/papers/2005/chekir1.pdf%20%2019/04/2014
http://www.adieat.syriaforum.net/
http://nasrichelbi.canalblog.com/archives/2007/11/15/6902419.html
http://nasrichelbi.canalblog.com/archives/2007/11/15/6902419.html
http://www.assakina.com/rights/human-rights/23259.html
http://www.assakina.com/rights/human-rights/23259.html
http://www.assakina.com/rights/human-rights/23259.html
http://www.politics.echouroukonline.com/articles/197405.html
http://www.politics.echouroukonline.com/articles/197405.html
http://www.yarjana.blogspot.com/2013/09/2013-12.html08/05/2014
http://www.yarjana.blogspot.com/2013/09/2013-12.html08/05/2014
http://www.igp.edu.dz/forum.php?action=view&id=156،
http://www.najialghezi.com/
http://www.najialghezi.com/
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 الدكلية  تصديؽ الدكلة عمى االتفاقيات: الصككؾ" ، فيرس حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربية
: عمى المكقع ، المغرب" لحقكؽ اإلنساف:

http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=12  ،04/24/0206  ،01:00. 
  ،عمى المكقع: مالمح حقكؽ اإلنساف: الجزائر""فيرس حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربية ،

http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=1   ،26/21/0201 ، 04:62. 
  ،عمى المكقع: مالمح حقكؽ اإلنساف: تكنس"" فيرس حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربية ،

http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=20، 26/21/0201 ، 04:62. 
 " ،الصككؾ الدكلية  عمى االتفاقيات: تصديؽ الدكلةفيرس حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربية

 :،  عمى المكقع لحقكؽ اإلنساف: تكنس"
http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=20،  03/24/0206  ،02:22.  

 " ،عمى المكقع: المرأة كالسياسيةفياض منى ،"-http://www.arab

hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/fayad2.pdf 04/23/0201  ،02:22. 
 في انتخابات يكنيك % 0,56المحمية انتقمت مف  تمثيمية النساء في الجماعات" ، القنكر محمد 

  html-http://www.marrakch.info/fiche  ،00/22/0201 ،04:22.6270عمى المكقع:  "،5007
 عمى المكقع"اتجاىات فكرية في النظرية النسكية"،  ،كماؿ رانيا 

 /spip.php?rubrique123oudnad.nethttp://www. ، 06/00/0206  ،02:22. 

 عمى المكقع  تيارات الحركة النسكية كمذاىبيا"،"، ليمى عيساكم نادية
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065  06/20/0201  ،06:22 

 تكاصؿ ارتفاع عدد العاطميف عف العمؿ :5001الث مف سنة الثالثي الث خالؿ" ، الماجرم كريمة 
 .http://www.lewaghred.tr ،26/24/0201 ، 00:62عمى المكقع:   "%0355كنسبة البطالة تبمغ 

 "ليات مرصد الحكامة كتدبير الشأف العاـ ينظـ ندكة عممية حكؿ المشاركة السياسية لممرأة كآ
بالقاعة الكبرل  2014مام  03 مراكز القرار السياسي. يـك السبت تعزيز تمثيميتيا في

ews.com/2010http://www.taounatern-11-16-22-عمى المكقع:  لمقاطعة أكداؿ بفاس"،
03.2014.html-15/3097.q.q-39-22-16-11-00/2010-37 16/05/2014  ،21:22. 

 لحقكؽ اإلنساف بيف جامعة الدكؿ  الميثاؽ العربي" ، مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف
 http://www.cihrs.org/?p=4936عمى المكقع:  السامي لحقكؽ اإلنساف"، كالمفكض العربية

02/20/0201  ،02:62. 

 التمكيف السياسي لممرأة المصرية... ىؿ الككتا ىي، "مركز ماعت لمدراسات الحقكقية كالدستكرية 
   arabic/detailspage.aspx?pageID=1181maatpeace.orgw.http://ww/عمى المكقع:   "،الحؿ؟

20/00/0206 ،01:22 . 

http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=12
http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=12
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=1
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=1
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=20
http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=20
http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=20
http://www.arabhumanrights.org/countries/ratification.aspx?cid=20
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/fayad2.pdf
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http://www.marrakch.info/fiche-6270.html
http://www.oudnad.net/spip.php?rubrique123
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1065
http://www.lewaghred.tr/
http://www.taounaternews.com/2010-11-16-22-37-00/2010-11-16-22-39-15/3097.q.q-03.2014.html%2016/05/2014
http://www.taounaternews.com/2010-11-16-22-37-00/2010-11-16-22-39-15/3097.q.q-03.2014.html%2016/05/2014
http://www.taounaternews.com/2010-11-16-22-37-00/2010-11-16-22-39-15/3097.q.q-03.2014.html%2016/05/2014
http://www.cihrs.org/?p=4936
http://www.maatpeace.org/arabic/detailspage.aspx?pageID=1181
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 دخكؿ بركتكككؿ حقكؽ المرأة في إفريقيا حيز  ، المصرؼ العربي لمتنمية االقتصادية في إفريقيا"
 .index.html-lang3-17-p://www.panapress.com353855htt 1/20/0201  ،00:62عمى المكقع: التنفيذ"،

 "عمى المكقع:العربية المكسكعة ،"  

Encyclopedia&func=display_term&id=159147&m=1http://www.araency.com/index.php?module=pn،20/
00/0206، 03:22 

 "،"عمى المكقع: معمكمات سريعة عف المحكمة اإلفريقية 

 facts-2/quick-court/jurisdiction-the-index.php/about/ar/court.org-africahttp://www.، 

21/20/0201 ، 02:22. 

 عمى المكقع:، أعضاء الحككمة""، البكابة الكطنية ، المممكة المغربية 

http://www.maroc.ma/ar/content  24/22/0201  ،02:22 . 
 عمى المكقع: ،"المرأة في الجزائر إحصائيات رسمية العنؼ ضد"، منتديات درر الجزائر 

aljazair.net/3876-http://www.dorar   ،20/24/0201  ،05:62. 

   ،عمى المكقع:   "المؤتمر الرابع"،منظمة المرأة العربية 
rabwomenorg.org/Conferences.aspx?ID=4http://www.a ، 26/20/0201، 02:22. 

 عمى المكقع:  ، "المرأة العربية مؤشرات كأرقاـ" ،منظمة المرأة العربية
http://gis.arabwomen.org/view all countries.aspx  ،02/26/1020  ،00:12. 

 "  ،عمى رسالة رئيس الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة"،  المكقع اإللكتركني لمتمفزيكف الجزائرم
 .http://www.entv.dz/tvar/news/index.php?id=0  06/22/0206  ،02:22المكقع: 

 عمى المكقع: ، "الجزائر نمكذجا–سار الديمقراطي في شماؿ إفريقيا المرأة كالم"، نكرة قنيفة
http://www.ikhwanwiki.com/images/d/d6/pdf  ،06/22/0201، 6:22. 

  عمى المكقع: ة"،"منظمة المرأة العربي، إلى مصرالييئة العامة لبلستعبلمات بكابتؾ 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Categories/tmpListArticles.aspx?CatID=982  
26/20/0201  ،05:00. 

العنؼ ضد المرأة ال تعبر عف كضعيا ما "تكنس: اإلحصائيات المتداكلة شأف  ، الكرتاني  خالد -
  ،http://www.womens.net/or/index.php?act=post&id=4150" عمى المكقع: بعد الثكرة

20/24/0201 ، 05:02.  

 عمى المكقع:  ،"قرالمرأة الفمسطينية كظاىرة تأنيث الف"ىديؿ،  رزؽ القزاز  -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1874   ،05/24/0201 ، 03:00. 

http://www.panapress.com/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0--13-353855-17-lang3-index.html
http://www.araency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159147&m=1،01/12/2013
http://www.araency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159147&m=1،01/12/2013
http://www.africa-court.org/ar/index.php/about-the-court/jurisdiction-2/quick-facts،04/02/2014
http://www.dorar-aljazair.net/3876
http://www.dorar-aljazair.net/3876
http://www.arabwomenorg.org/Conferences.aspx?ID=4
http://www.arabwomenorg.org/Conferences.aspx?ID=4
http://gis.arabwomen.org/view%20all%20countries.aspx
http://gis.arabwomen.org/view%20all%20countries.aspx
http://www.entv.dz/tvar/news/index.php?id=0
http://www.ikhwanwiki.com/images/d/d6/pdf%2029/05/2014
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Categories/tmpListArticles.aspx?CatID=982
http://www.womens.net/or/index.php?act=post&id=4150
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1874
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1874
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 عمى المكقع:النساء كاألحزاب بعد الثكرة: لف نككف مجرد ديككر؟، بكسعيدم نزيية -

http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/annissaa%20w

al%20ahzebbaadaaathouara.pdf،13/40/2014 ، :0051. 

 http://www.cemi-:عمى المكقع، ي المغرب العربيالمكاطنة ف، مجمكعة الخبراء المغاربييف -

09.pdf-cemi-tunis.org/medias/files/bulletin،05/24/0201 ، 03:00 
 الجرائد:مقاالت -00

ظمة المرأة العربية يناقش في تكنس مشاركة السعيداني المنجي، أبك حسيف سكسف،  "المؤتمر الثالث لمن .1
، 2010أكتكبر  29، 11658، العدد جريدة العرب الدكلية الشرؽ األكسطالنساء في التنمية المستدامة"،  

 .ion=4article=592987/details.asp?sectaawsat.comhttp://www/ 29/04/2014  ،13:00عمى المكقع 
قكيدر أمينة،  "دراسة حكؿ المرأة كالمشاركة السياسية: تراجع النساء في المناصب القيادية بقدر  .2

 .2014أفريؿ  30،  األربعاء 335العدد جريدة الضمير، صعكدىف في سمـ الكظائؼ"،  
 

 :األجنبيةالمراجع بالمغة -ثانيا
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  :ممخص
ىذا ما أدل  ، ؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريفشك ؿ ممؼ المرأة كقضاياىا محكر اىتماـ المجتمع الدكلي خبل

في األجندة  )الجندر( االجتماعيالنكع طار ثقافة إفي مف مجمؿ حقكقيا الحقكؽ اإلنسانية لممرأة كتمكينيا  تدكيؿإلى 
الشاممة  كىي غاية جكىرية لتحقيؽ التنمية اإلنسانية  باعتبار المرأة غاية في حد ذاتيا ،العالمية منذ بداية التسعينات

كذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ الشراكة بينيا كبيف الرجؿ المرتكزة عمى مبدأ المساكاة الحقيقية بينيما كشرط أساسي لتحقيؽ تمكيف 
 منيا. مف مجمؿ حقكقيما كباألخص السياسيةالمرأة كالرجؿ معا 

تكنس  ،لجزائراتجيت الدكؿ المغاربية )االمرأة تمكيف كتزايد الضغكط األجنبية بخصكص  كفي ظؿ تنامي
كقد أفضت إلى إقحاميا  ، كالمغرب( إلى مضاعفة النصكص القانكنية كالخطابات الرسمية حكؿ التمكيف السياسي لممرأة

حيث  أضحت مؤشرات تكاجدىا فييا  في ارتفاع كمي ، "الككتا النسائي" الحصص في الحياة السياسية بفضؿ نظاـ
ما كاقع الممارسة السياسية لممرأة لإلى ضعؼ كتدف يشير سي المغاربي كلكف رغـ ذلؾ ال يزاؿ المشيد السيا، مستمر

 كىذا الغياب ىك ، كعدـ السماح ليا بالظيكر عمى مسرح األحداث جعميا نتيجة حتمية لغياب تمكيف سياسي حقيقي ليا
يرة بيف مضمكف الخطاب تفسير ذلؾ بكجكد فجكة كب كيمكف ، شراكيا فعميا في عممية التنمية الشاممةالذم  أدل إلى عدـ إ

 .مف جية أخرل ككاقع الممارسة السياسية ، مف جية الرسمي لمنخب السياسية المغاربية كالنصكص القانكنية
 

Résumé 

La question de la femme a été le centre d’intérêt de la communauté internationale durant la 

deuxième moitié du vingtième siècle ; ce qui a permis la transcription des droits de la femme dans 

l’agenda universel, depuis les années quatre-vingt-dix, et la  jouissance  de celle-ci de ses pleins 

droits dans le cadre de la culture du genre. Ce constat s’explique par le fait qu’elle soit une finalité 

substantielle indispensable pour la réalisation du progrès humain global, et ce à travers l’activation 

de son partenariat avec l’homme, axé sur le principe de l’égalité réelle entre les deux sexes, ce qui 

est considéré comme une condition principale pour aboutir à l’empowerment, aussi bien pour la 

femme que pour l’homme, de tous leurs droits, notamment les droits politiques. 

Devant l’augmentation et la poussée des pressions étrangères pour raffermir 

l’empowerment de la femme, les Etats du Maghreb )l’Algérie, la Tunisie et le Maroc( ont procédé à 

la multiplication des textes juridiques et des discours officiels relatifs à l’empowerment politique 

de la femme, ce qui a permis de l’introduire dans la vie politique, grâce au système du quota 

féminin. De ce fait les indices de cette présence sont en continuelle augmentation sur le plan 

quantitatif. Néanmoins, la scène politique maghrébine continue à offrir des indices montrant la 

réalité, aussi bien fragile que détériorée, dont se trouve la pratique politique de la femme, un fait 

dû inéluctablement à son non empowerment politique réel, et au fait qu’elle ne soit pas autorisée 

à apparaître à l’avant-garde des événements. Et cette absence lui a prévalue la non-participation 

effective dans le processus du développement global, chose que l’on peut expliquer par le grand 

fossé existant entre le contenu du discours officiel des élites politiques maghrébines et les textes 

juridiques d’un côté, et la réalité de la pratique politique d'un autre.  

 

 



 

 

 
Abstract  

 

Women’s issues had been at the centre of attention of the international 

community during the second half of the twentieth century. This is what led to the 

codification and empowerment of women rights in the context of gender issues 

since the beginning of the 1990s.  Women are considered as being decisive tools in 

achieving the overall human development through activating a ‘male/female’ 

partnership based on the principle of equality. This sine qua non condition serves as 

a basic requirement for the empowerment of women and men rights, especially 

political ones.   

In light of the growing foreign pressure regarding empowerment of women, 

Maghreb’s countries (Algeria, Tunisia, and Morocco) tended to multiply and 

diversify the legal texts and official speeches on the political empowerment of 

women. The aforementioned countries introduced these new acts in political life 

thanks to the system of women quotas. The integration of women into the political 

scene increased significantly in the recent years and became appreciable. 

Nevertheless, it is still feeble and insignificant in the political scene. This is due to 

the absence of a concrete political empowerment of women and to the fact that 

they are not authorized to appear on the political field. Most importantly, this 

absence is what prevents women to be actively involved in the overall development 

process. One can explain this state of affairs by referring to the gap between the 

content of the official discourse of the Maghreb’s political elites and to the reality of 

the political practice in Maghreb.  

 

 
 

 


