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 العربي الوطن في للمرأة السياسيت املشاركت

 -03-الجزائر حامعت الؿُاؾُت الٗلىم في صهخىعاه باخثت /وسيمت مغرابي .أ

  

: امللخص

ا باٖخباعها اإلاسخهين كبل مً بالغين واهخمام مخابٗت الٗغبُت للمغأة الؿُاؾُت اإلاكاعهت كًُت جللى    ًٖ  ًخهل مىيى

ٌل وآفاق الؿُاس ي باإلاكهض  اللغنل بضاًاث قهضث فلض. والتهمِل الخُُٗل خىاحؼ ازتراق مً جمىنها غغاع ٖلى ، الخدى
ٌل غالبُت خغم اإلااض ي  في باكخدامها وطلً ، الؿُاؾُت وألاخؼاب الؿلُت هُاول في اإلاغأة أويإ جدؿين ٖلى الٗغبُت الضو

ت خلائب ومىدها البرإلاان . طلً غير إلى .... وػاٍع

:  املفخاحيت الكلماث

ً  –اإلاغأة  –الؿُاؾُت اإلاكاعهت     .الٗغبي الَى

 

 

Abstract : 

   Specialists are following with high interest the contribution of the Arab woman in the political 

life .It is because of the close link of this issue to the political seene and the possible future 

changes asfaras her success to leap the borders of marginalization and unefficiency.The early of 

last century saw a real will of most Arab countries to improve the position of women in the 

different structures of the state and the political parties.All this appears in designating women at 

the head of ministeries and their presence in force inside parliaments and parties…etc. 
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: مقدمت

 الغأي واججاهاث الؿُاؾُت الضوائغ اهخماماث ؾلم يمً مخلضمت مغجبت ًدخل للمغأة الؿُاؾُت اإلاكاعهت مىيٕى باث   
 الٗىإلات ْهىعل م٘ ؾُما ال ، اإلاجخمٗاث في الضًملغاَُت الحُاة جلضم مضي ٖلى مؤقًغا اإلاىيٕى هظا ناع بل ، اإلاسخلفت الٗام

لى ، الٗالم في ؤلاوؿان خلىقل هظلًو الضًملغاَُت والاججاهاث الحغواث ػزم واػصًاص ٌل مسخلف حؿعى طلً ٖو  ٖلى الٗالم صو

ٌل غغاع مُلت فٗلُت زُىاث إكغاع إلى الٗغبُت الضو  هىا مً. الؿُاؾُت خلىكها مماعؾت مً الٗغبُت اإلاغأة جمىين ؾبُل في ٖو

 وكيف ، العربيت لدشريعاثا في السياسيت حقوقها بممارست املرأة جخمخع مدى أي إلى: الخالُت ؤلاقيالُت َغح ًمىً
 املمارساحي؟ الواقع على ذلك اوعكس

ٌل ، ؤلاقيالُت هظه ٖلى ولإلحابت    : الخالُت اإلاداوعل هظه مضازلخىا في ؾىدىاو

اع :ألاوور اململورر  الؿُاؾُت للمكاعهت اإلافاهُمي ؤلَا

 الغؾمي الخُاب في الٗغبُت للمغأة الؿُاؾُت اإلاكاعهت :الثاوي اململورر

 الٗغبُت للمغأة الؿُاؾُت اإلاكاعهت واك٘: رالثاو اململورر

 السياسيت للمشاركت املفاهيمي إلاطار: ألاوور اململورر

: السياسيت املشاركت مفهوم -1

ل اإلاكاعهت   
ً
 ، اإلاىاًَ َغف مً واإلاهلحت الغبذ الى يهضف ال جُىعي ٖمل أي"  حٗجي فهي انُالًخا أما ، اإلاؿاهمت حٗجي لغت

 أو وان خيىمي مؿخىيل أي ٖلى الؿُاؾُين اللاصة ازخُاع أو الٗامت الكؤون وإصاعة الٗامت الؿُاؾاث ازخُاع ٖلى للخأزير

  .كىمي أو مدلي

   هىخغخىنل نمىئُل"  ٖغف وكض   (S-Hantegton )  هُلؿىنل حىنل" و (J-Nelsson)اليكاٍ طلً: "أنها ٖلى الؿُاؾُت اإلاكاعهت " 

ا اليكاٍ هظا وان ؾىاء ، الحيىمت كغاع نى٘ ٖملُت في الخأزير بلهض الٗاصًىنل اإلاىاَىىنل به ًلىم الظي ًً ا أو فغص ًُ  ، حماٖ

ا أو مىًٓما ل ، ٖفىًٍ
ً

ا أو مخىانال ًٗ ا ، مىلُ ًُ ا ، ٖىًُفا أم ؾلم ًُ ل ، قغعي غير أو قٖغ
ً

.  "فٗاٌ غير أم فٗاال

 ٖمله وآلُاث الؿُاس ي الىٓام ببيُت ًخٗلم الؿُاؾُت اإلاماعؾت مً قيل: " أنها ٖلى" اإلاكاٍ اإلاىٗم ٖبض"  ٖغفها هما   
 في الؿُاس ي الىٓام صازل مىكٗها ًىمً إط ، اإلاسخلفت ٖمله وآلُاث الؿُاس ي الىٓام صازل مىكٗها ًىمً إط ، اإلاسخلفت

 جالئم التي بالهىعة الؿُاس ي الىٓام مسغحاث حغُير حؿتهضف ولىنها ، اإلاٗاعيت أو واإلاؿاهضة الخأًُض واهذ ؾىاء اإلاضزالث

  . ٖلُه ًلضمىنل الظًً والجماٖاث ألافغاص مُالب

                                                           
:   يف الدول احلديثة ، عن موقع سياسيةسريست بين، مفهوم املشاركة ال 

<http ;kurdistan portal.com/cms/index.ph paid 24. 
. 5 ، ص 999  بريوت، مركز دراسات الوحدة العريب، وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب  علي الدين هالل وآخرون، الدميقراطية   
  37.3، ص988 اإلمارات العربية   ، مؤسسة العني للنشر والتوزيع ، "نظريات وقضايا"عبد املنعم املشاط، التنمية السياسية يف العامل الثالث   
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مىً     جىلي وخم ، الترشح خم ، الاهخساب خم في اإلاخمثلت الؿُاؾُت الحلىقل مماعؾت أنها ٖلى الؿُاؾُت اإلاكاعهت حٍٗغف ٍو

ائف   . الٗامت الْى

: السياسيت املشاركت اثمسخوير -2

اث جسخلف    ٌل في  زغيل فترة ومً  زغيل صولت مً الٗامت الحُاة في الؿُاؾُت اإلاكاعهت مؿخٍى خىكف ، هفؿها الضو  طلً ٍو
لى ، جىفُظها أو اإلاكاعهت جدُذ التي الٓغوف جىفغ مضي ٖلى  فهىان ، الٗام الٗمل في ؤلاؾهام ٖلى اإلاىاَىين إكباٌ مضي ٖو

اث أعبٗت : الؿُاؾُت للمكاعهت مؿخٍى

جب الؿُاس ي اليكاٍ ًماعؾىنل الظًً وهم :أوور كمسخوىر ألاعلى املسخوىر  البٌٗ أو الخالُت الكغوٍ فيهم جخىفغ أن ٍو
: منها

ت -  ؾُاؾُت مىٓمت ًٍٖى

 الٗامت الاهخساباث في إلاغشح أو إلاىٓمت الخبٕر -

 صوعي بكيل ؾُاؾُت احخماٖاث خًىعل -

 الاهخسابُت الحمالث في اإلاكاعهت -

 للصحافت أو الؿُاؾُت اإلاىانب ولظي الىُابي للمجلـ ؾُاؾُت كًاًا بكأن عؾائل جىحُه -

. بالفغص اإلادُُت الًُلت الضائغة هُاق زاعج أشخام م٘ الؿُاؾت في الحضًث -

كمل :الثاوي املسخوىر ذ بٗملُت ًلىمىنل الظًً الؿُاس ي باليكاٍ اإلاهخمىنل اإلاؿخىيل هظا َو  هما ، الاهخساباث في الخهٍى
   .الؿُاؾُت الؿاخت في ًضوعل بما ٖام بكيل والاهخمام باإلاخابٗت ًلىمىنل

كمل: الثالث املسخوىر  وكذ أي ًسههىنل وال الؿُاؾُت با مىعل اهخمام أصوى ٌٗيرون ال الظًً الهامكُىنل اإلاؿخىيل هظا َو
 ، اإلاباقغة مهالحهم تهضص ٖىضما أو ألاػماث وكذ في إال هظا ًيىنل وال يئُلت بضعحت ٌكاعن بًٗهم وان وان ، له مىاعص أو

. وجضهىعل زُغ خالت في الخانت خُاتهم جيىنل وبالخالي

ا اإلاخُغفىنل أولئً وهم: الغاب٘ اإلاؿخىيل ًُ غ زاعج ٌٗملىنل الظًً ؾُاؾ ُت ألَا ؿخٗملىنل الكٖغ ا ، الٗىف أؾالُب َو ًً  وأً
 إلى ًيؿبىا إما وهؤالء ، زانت بهفت الؿُاس ي الىٓام اججاه أو ٖامت بهفت اإلاجخم٘ اججاه بٗضاء ٌكٗغون الظًً ألافغاص

.   والحضة بالٗىف جدؿم التي اإلاكاعهت نىعل اؾخسضام هدى ًخجهىا أن وإما الالمبالين نفىف

 :السياسيت املشاركت أشكاو -3

ت أقياٌ الؿُاؾُت للمكاعهت    : ًلي هما جلؿُمها ًمىً ، ومسخلفت مخىٖى

                                                           

 باجلزائر، جامعة اجلزائر االجتماعيةودراسة ميدانية حول املشاركة السياسية لطالبات كلية العلوم اإلنسانية -حورية بقدوري، املشاركة السياسية للطالبات يف اجلزائر    
. 9 ، ص 007 -006 

 .  8، ص  00  اإلسكندريةاملكتب اجلامعي احلديث ،    ، السياسة بني النمذجة واحملاكاةعبد العزيز إبراهيم عيسى وحممد عبد اهلل عمارة،   5 
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لىم: الرسميت أو املؤسساجيت املشاركت -أ ا الغؾمُىنل اإلاىانب أصحاب بها ٍو
ً
 مً مهالحهم ٖلى الحفاّ واك٘ مً اهُالك

ىاحهىنل ، ٖلُه يهُمىىنل الظي اإلايؿم والاؾخلغاع والاؾخمغاع الضوام جدلُم زالٌ  أو مهاٖب الٗملُت هظه زالٌ مً ٍو
 الٗلُا الؿُاؾُت اإلاىانب أصحاب هم لغؾمُىنلا اإلاكاعوىنل وهؤالء ، اإلاجخم٘ أًٖاء مً اإلاهالح طويل آلازٍغً م٘ نغاٖاث

   .الىػعاء هىىاب الىباع والبيروكغاَُىنل

 والىٓام اإلاىاًَ بين ونل خللت حكيل كائمت جىُٓماث أو مؤؾؿاث إَاع في وجيىنل: ( رسميت غير)  املىظمت املشاركت -ب
 أهمُت مً الغغم ٖلى الغؾمُين بغير حؿمُتهم جم وكض ،  الًغِ حماٖاث ، الىلاباث ، الؿُاؾُت وا خؼاب ، الؿُاس ي

 كاهىهُت بؿلُت ًخمخٗىنل ال أنهم أي ، عؾمُت بهفت ٌكاعوىنل ال ليىنهم وطلً الؿُاؾُت الحُاة في ًلٗبىهه الظي الضوعل

ٗخبر ، ملؼمت كغاعاث نى٘ في الحم حُٗيهم ا ألاهثر الؿُاؾُت اإلاكاعهت مً الكيل هظا َو ًٖ  لضًملغاَُتا اإلاجخمٗاث في قُى
.  اإلاضوي اإلاجخم٘ صوعل وجفُٗل اإلاجخم٘ مأؾؿت ٖلى الؿُاؾُت بيُتها جغجىؼ والتي

ت هىا ًخمخ٘ بدُث فغصًت بهفت اإلاىاًَ مكاعهت وهي: املسخقلت املشاركت  -حـــ  ، وصعحتها اإلاكاعهت هٕى جدضًض في مُللت بدٍغ
يىنل ذ ، ٌكاعن ال أو ٌكاعن أن في مسيًرا ٍو ًم. والاؾخفخاء الاهخساب في والخهٍى  غير اإلاكاعهت مً الىٕى هظا غالًبا ٍو

ٍغً الىاقُين ا واإلاَؤ ًُ    .الجمهىعل مً ؾُاؾ

: السياسيت املشاركت قىواث -4

: ًلي فُما جخمثل مسخلفت كىىاث زالٌ مً الؿُاؾُت للمكاعهت الفغص ٌؿعى   

ُت بئيفاء جلىم خُث: الاهخخاباث في الخصويذ عمليت طريق عن املشاركت -أ  زالٌ مً وطلً ، الؿُاس ي الىٓام ٖلى الكٖغ
تهم بيامل إلامثليهم اإلاىاَىين ازخُاع . إعاصتهم وبمدٌ خٍغ

 الجمُٗاث ، هلُتألا الجمُٗاث ، الاحخماُٖت الحغواث ، اإلاهىُت والىلاباث: املدوي املجخمع مؤسساث طريق عن املشاركت -ب
 الٗام الغأي بلىعة ٖلى حٗمل خُث ، الؿُاؾُت للمكاعهت اإلاهمت اللىىاث بين مً حٗخبر التي...الُالبُت الاجداصاث ، الخٗاوهُت
ض الحيىمت ٖلى الًاغِ  الؿُاؾُت الخُاعاث ٖلى الخأزير في صوعل مً لها إلاا الاهخساباث مغخلت زالٌ ومكاعهتها كىتها وجٍؼ

اًت جلىم أنها هما،  للمىاَىين  مؿاٖضة غغاع ٖلى ، اإلاهالح جلً ٖلى وحؿلُها الضولت كهغ مً والحض اإلاجخم٘ مهالح بٖغ
غ الخىمُت ٖملُت في الضولت  وؤلانالح والخٍُى

.   اإلاؿخمغ 

                                                           

 .5 ، ص 008  يف العلوم السياسية، جامعة اجلزائر يرست، مذكرة ماج 00 -999 بني ائر ما عامر صبع، دور املشاركة السياسية يف ترقية احلكم الصاحل يف اجلز  6 
   7. 5حورية بقدوري، مرجع سابق، ص  
   8 .6 ص  ،عامر صبع، مرجع سابق 
   9. 5حورية بقدوري، مرجع سابق، ص  
   0 .69ص  ، 005 - 00 ، جامعة بسكرة االجتماععلم  يف يرستلدميقراطي يف اجلزائر، مذكرة ماجاملشاركة السياسية والتحول ا دي،يالع ةصوين 
    . 5ص ، مرجع سابق ، حورية بقدوري  
    .57 ص  ، (007 )6 اإلنسانية  و االجتماعيةصاحل زياين، موقع مؤسسات اجملتمع املدين يف إدارة التنمية احمللية يف اجلزائر، جملة العلوم  
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 الؿُاس ي اليكاٍ جىؾُ٘ ٖلى الؿُاؾُت ألاخؼاب حٗمل خُث: السياسيت ألاحزاب طريق عن السياسيت املشاركت -حــ

ت عهتواإلاكا    .واإلاديىمين الحاهمين بين ونل خللت حٗض هما ، بالىازبين ٖالكاتها جىمُت زالٌ مً الجماهيًر

 الضولت في اللغاع اجساط ؾيروعة ٖلى الًاغُت الجماٖاث جؤزغ: الًاغُت الجماٖاث ٍَغم ًٖ الؿُاؾُت اإلاكاعهت -ص

 حؿخسضم ببؿاَت  نها الًغِ بجماٖاث ونفذ وكض ،  أهضافها جدلُم أحل مً الاؾتراجُجُاث مسخلف باؾخسضام
. مُالبها جلبُت ٖلى الحيىماث لحمل وىؾُلت الًغِ

ُت ؾلىواث وجمثل: الاحخجاج وأساليب الفردًت املبادراث طريق عن السياسيت املشاركت -ه  هى ما في أهماَها جخٗضص ، َٖى
 أوحه حمُ٘ فكلذ أن بٗض الجضٌ مدل اللًُت لُبُٗت وفًلا وطلً ، ومدٓىعل ٖىُف هى ما وبين ، ومكغوٕ ؾلمي

ُت اإلاكاعهت  ، الُٗام ًٖ الاخخجاج إلى ، اإلاخاخت الاجهاٌ وؾائل اؾخسضام البضاًت في ًخم بدُث ، بالغاًاث جفي التي الكٖغ
لض ، ٖاماٌ ؤلايغاب إلى ا بظلً ؾمذ إن اإلاؤجمغاث ٖو ًُ ل ، كاهىه

ً
 غير والىؾائل الؿُاس ي الٗىف أؾالُب إلى اللجىء إلى ونىال

    .اإلاكغوٖت

 الرسمي الخطاب في العربيت للمرأة السياسيت املشاركت :الثاوي اململورر

ٌل جسخلف    مىً ، للمغأة الؿُاؾُت للمكاعهت جلىُنها في الٗغبُت الضو اث زالر إلى جهيُفها ٍو : والخالي وهي هبريل مجمٖى

(. الؿٗىصًت)  مثل للمىاَىين الؿُاؾُت اإلاكاعهت جىٓم كىاهين أو صؾاجير به لِـ كؿم -

ذ)  مثل الؿُاؾُت اإلاكاعهت خم اإلاغأة مىذ ٖلى بىيىح كىاهِىه جىو ال ولىً صؾاجير لضًه كؿم - (. اليٍى

ذ بكيل جىو وكىاهين صؾاجير لضًه زالث كؿم -  ، ألاعصن ، ؾىعٍا ، الجؼائغ) مثل الؿُاؾُت اإلاكاعهت في اإلاغأة خم ٖلى نٍغ

   .(فلؿُين ، لبىان ، اإلاغغب ، جىوـ مهغ، ، الُمً

ملها ألاؾغة هدى اإلاغأة واحباث في الخىفُم جىفل الضولت أن ٖلى 1971 في الهاصع مصر صؾخىعل مً( 11) اإلااصة ههذ فلض     ٖو
ٗت بأخيام ؤلازالٌ صونل والثلافُت والاحخماُٖت والاكخهاصًت الؿُاؾُت الحُاة مُاصًً في بالغحل ومؿاواتها اإلاجخم٘ في  الكَغ

ت اإلاغأة خهلذ وكض.   ؤلاؾالمُت ذ في خلها ٖلى اإلاهٍغ ٌل في والترشح الخهٍى  ،  ( 1956 صؾخىعل) الثىعة بٗض ًهضع صؾخىعل أو

                                                           

  3 .7 ص ، مرجع سابق، بع عامر ص
    .33ص  ، 00  يف العلوم السياسية، جامعة اجلزائر يرمذكرة ماجست ، نعيمة ولد عامر، املشاركة السياسية يف اجلزائر 
  5 . 83ص  ، مرجع سابق ،دييالع ةصوين 

 . 9 ص  ، 008 القاهرة ،  املرأة منظمة ،صادرة عن منتدى املرأة والسياسة ال نزيهة زروق، تقرير إقليمي حول موقف الدولة العربية من تنفيذ التوصيات  6 
 
 

 007  اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، ( دراسة مقارنة)التشريع الوصفي  الشريعة اإلسالمية و الدولية و االتفاقياتخالد مصطفى فهمي، حقوق املرأة بني   7 
  . 3ص، 
  8 .06، ص 007 القاهرة   ،منظمة املرأة العربية، اسةيللمرأة العربية يف جمال الس املوجهةية للمشروعات حتقرير إقليمي عن الدراسات املسفاديا كيوان،  
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ائف جللض خم بكأن أما ائف"  بأن نغاخت 1971 لٗام اإلاهغيل الضؾخىعل مً( 14)اإلااصة ههذ فلض الٗامت الْى  الٗامت الْى

   ...."للمىاَىين خم

ان واإلاغأة الغحل: " أن ٖلى( 09) اإلااصة في 1996 ؾىت اإلاٗضٌ املغربي الضؾخىعل أكغ وكض     ليل. الؿُاؾُت الحلىقل في مدؿاٍو

ا وان إطا هازًبا ًيىنل أن في الحم ، أهثى أم طهًغا ، مىاًَ
ً
ا الغقض ؾً بالغ ًٗ ٌل أن إال. والؿُاؾُت اإلاضهُت بدلىكه ومخمخ  خهى

ذ خم ٖلى اإلاغغبُت اإلاغأة  اإلاغأة خم 1958 ؾىت الهاصع الٗمىمُت الىُْفت كاهىنل يمً وكض ، 1963 ٖام وان والترشح الخهٍى
ائف جللض في اإلاغغبُت ٌل فهله في 1958 فُفغيل 24 في اإلاؤعر 1.58.008 عكم الكٍغف الٓهير هو هما ، الٗامت الْى  ٖلى ألاو

ٌل ًخٗلم فُما الجيؿين بين اإلاؿاواة ائف إلى بالىنى .   الٗامت الْى

 اإلاكاعهت مىيٕى في ؾُما وال ، مىاصه مً أي في والغحل اإلاغأة بين ًميز فلم 1973 ٖام الهاصع السوري الضؾخىعل أما   

 الفٗالت اإلاؿاهمت لها جدُذ التي الفغم حمُ٘ للمغأة الضولت جىفل: " ًلي ما فيها حاء والتي( 45) باإلااصة زهها بل ، الؿُاؾُت
 في ومكاعهتها جُىعها جمى٘ التي اللُىص إػالت ٖلى وحٗمل والاكخهاصًت والثلافُت والاحخماُٖت الؿُاؾُت الحُاة في والياملت

ذ خم ٖلى جدهلذ كض الؿىعٍت اإلاغأة واهذ و هظا.   الاقتراوي الٗغبي اإلاجخم٘ بىاء . 1953 ٖام والترشح الخهٍى

 في مدؿاوون اإلاىاَىين ول: "  أن ٖلى مىه الؿاصؽ الفهل في هو فلض ، 1959 في الهاصع الخووس ي للضؾخىعل وباليؿبت   

ذ خم ٖلى الخىوؿُت اإلاغأة خهلذ هما.   "اللاهىنل أمام ؾىاء وهم والىاحباث الحلىقل . الٗام هفـ في والترشح الخهٍى

 ، ؾىاء اللاهىنل أمام ألاعصهُين: " أن ٖلى الثاوي فهله مً الؿاصؾت اإلااصة في 1952 ؾىت الهاصع ردويألا الضؾخىعل هو هما   

 في خلها ٖلى ألاعصهُت اإلاغأة جدهل ولم .  الضًً أو اللغت أو الٗغقل في ازخلفىا وان والىاحباث الحلىقل في بُنهم جمُيز ال
ذ ائف وجللض والترشح الخهٍى . 1974 ٖام إال الٗامت الْى

"  الكُش جىلي بٗض 2002 صؾخىعل في ججؿض جفُٗله أن إال ، للمغأة الترشح خم 1973 لٗام البملرين مملكت صؾخىعل مىذ وكض   

 واحباث بين الخىفُم جىفل الضولت أن ٖلى مىه (04) اإلااصة مً الثاوي اللؿم في حاء والظي ، الحىم ملالُض" ِٖس ى بً خمض
ملها ألاؾغة هدى اإلاغأة  صونل والاكخهاصًت والثلافُت والاحخماُٖت الؿُاؾُت الحُاة مُاصًً في بالغحل ومؿاواتها اإلاجخم٘ في ٖو

ٗت بأخيام إزالٌ     .ؤلاؾالمُت الكَغ

 جيافؤ الضولت جىفل: " أن ٖلى مىه( 24) اإلااصة ههذ فلض ، الُمىُت الىخضة بٗض 1990 ؾىت الهاصع اليمني الضؾخىعل أما   
ا اإلاىاَىين لجمُ٘ الفغم ًُ ا ؾُاؾ ًً ا واكخهاص ًُ تراف وان وكض.   الحم هظا جثبُذ أحل مً اللىاهين وجهضع ، وزلاف  الٖا

ائف وجللض الترشح في الُمىُت اإلاغأة لحم الفٗلي . الؿىت هفـ في الٗامت الْى

                                                           

  9 .8  ص ، 008 ة اإلسكندري ،املكتب العريب احلديث ،-أنواعها، طرق محايتها يف القوانني احمللية والدولية-إبراهيم أمحد وآخرون،حقوق اإلنسان 
  0 .8  الطيب بكوش وآخرون، مرجع سابق، ص  
    .09 ص ، 008 اإلسكندرية   ، املكتب اجلامعي احلديث،  -حتليل قانون مقارن-قائد حممد طربوش، السلطة التشريعية واملرأة يف الدول العربية 

  . 0 ، ص  00 تونس ، املعهد العريب حلقوق اإلنسان ،ة طنديات أمام التكريس الفعلي للمواتح-ة السياسية للمرأة العربيةكراالطيب بكوش و آخرون، املش   
  3 .36  -35 ، ص 006  بريوت  ،مركز دراسات الوحدة العربية، املشاركة العامة أمحد جابر وآخرون، املرأة العربية يف املواجهة النضالية و 
    .09 قائد حممد طربوش، مرجع سابق، ص   
  5 .85سابق، ص  أمحد جابر وآخرون، مرجع 
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 مسخلف في والغحل اإلاغأة بين 2003-03-18 في الهاصع اإلاٗضٌ الفلسطيني ألاؾاس ي اللاهىنل مً( 26) اإلااصة ؾاوث بِىما   

ُٗت الاهخساباث في اإلاكاعهت في اإلاغأة هدم الؿُاؾُت الحلىقل وزانت ،الحلىقل  وكض.   ..ألاخؼاب وحكىُل ، والبلضًت الدكَغ
ذ خم ٖلى جدهلذ كض الفلؿُُيُت اإلاغأة واهذ  الىَىُت الؿلُت إوكاء مىظ الترشح خم ٖلىو ، 1996 ٖام الخهٍى

. 1994 ٖام اإلادخلت ألاعاض ي في الفلؿُُيُت

 ًخمخٗىنل وهم اللاهىنل لضي ؾىاء اللبىاهُين ول: " أن ٖلى الؿابٗت ماصجه في 1926 ؾىت الهاصع اللبىاوي الضؾخىعل ًىو هما   
خدملىنل ، والؿُاؾُت اإلاضهُت الحلىقل في بالؿىاء  اإلاغأة لذخو خين في.   بُنهم فغقل ما صونل الٗامت والىاحباث الفغائٌ ٍو

ائف وجللض والترشح ًذالخهى خم ٖلى اللبىاهُت . 1952 ٖام ختى الٗامت الْى

 أكغجه ما وهى ، اإلاىاَىين بين اإلاؿاواة ٖلى ًىو إط ، الخىحه هظا ًٖ ًسغج ال صؾخىعها أن هجض ، الجزائرـب ًخٗلم وفُما   

 أو الىٕى أو الٗغقل أو اإلاىلض بؿبب بُنهم اإلاٗاملت في جمُيز أي ًىحض وال ، اللاهىنل أمام ؾىاؾُت اإلاىاَىىنل:  " مىه( 29) اإلااصة

ت اإلاغأة خهلذ وكض .  "آزغ شخص ي ْغف أي أو الغأي ذ في خلها ٖلى الجؼائٍغ . 1962 ٖام الخهٍى

ذ في خلها ٖلى القطريت اإلاغأة جدهل ولم     بِىما ،  أميرها أنضعه الظي( 17) عكم اإلاغؾىم بمىحب 1998 ؾىت ختى الخهٍى
ذ في خلها الكويديت اإلاغأة مىدذ  أن هجض خين في ، طلً ٖلى ألامت مجلـ وافم بٗضما 2005 ؾىت ختى والترشح الخهٍى

ذ صؾخىعل دُت للمغأة هفل كض اليٍى ائف جللض في إلاكاعهتها والحهاهت الىفالت اليٍى .   الٗامت الْى

 هظه بمثل جخمخ٘ ال الؿٗىصًت فاإلاغأة ، للمغأة الؿُاؾُت بالحلىقل الخانت السجالث أؾىء مً واخضة السعودًت وحٗخبر   

 الحُاة في اإلاغأة بئقغان ًخٗلم فُما الؿٗىصًت الحيىمت ٖنها أٖلىذ التي الخُىاث أبغػل قهض كض 2011 ٖام أن إال ، الحلىقل

ؼ ٖبض بً هللا ٖبض" اإلالً أنضعه الظي اللغاع وهى الؿُاؾُت  الترشح خم الؿٗىصًت اإلاغأة بملخًاه مىذ والظي ،" الٍٗؼ
.   البلضًت الاهخساباث في والاهخساب

 العربيت للمرأة السياسيت املشاركت واقع: الثالث اململورر

 التي ألامُت لٓاهغة عاح٘ طلً ولٗل ، وهفاءاتها كضعاتها ًٖ ٌٗبر ال مدضوًصا ةوالٗام الؿُاؾُت الحُاة في اإلاغأة خًىعل ْل   
 الخٗلُم ٖلى الٗغبُت اإلاغأة إكباٌ هى ألازيرة آلاوهت في للىٓغ اإلالفذ أن إال ، للمغأة الؿُاس ي الضوعل مٗىكاث أهم مً حٗخبر

 الخغُير هظا ولىً ، لها والظاحي الفغصي اإلاؿخىيل في حغُير إلى أصي مما ٖالُت ٖلمُت صعحت ٖلى وخهىلها الٗمل إلى وزغوحها
  اللُم مىٓىمت صازل حغُيراث جصحبه لم

                                                           
 :ل، شبكة ومنتدى اجلامعة الفلسطينية، عن موقععدالقانون األساسي الفلسطيين امل  6 

<www.jame3a.com/vb/showthread.php?t=41322  
  :لبنان، عن موقععن زينة زعرتي، تقرير   7 

http:// freedomhouse.org/uploads/arabicuromensurvey/Lebanon.pdf 

. 3 ، ص 008 اجلزائر، دار بلقيس،  -008 حسب آخر تعديل له يف نوفمرب  -اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، دستور اجلمهوريةنمولود ديدا 8  
 حريزي زكريا 

،  يركسة ياجعتيس في انعهىو  -انجصائس ًَىذجا -، انًشازكت انعياظيت نهًسأة انعسبيت ودوزها في يحاونت تكسيط انديًمساطيت انتشازكيت
2 

  

            . 64، ص 2011-2010باتُت انعياظيت، جايعت 

.164أحًد جابس وآخسوٌ ، يسجع ظابك ، ص 
30

  

 :أظًاء انعيد ، يشازكت انًسأة انععىديت في انحياة انعياظيت ، شبكت انًعسفت اندونيت نهُعاء انُاشطاث في انعياظت ، عى يىلع
31

  

iknowpolitics.org/ ar/knowledge-library/opinion-pieces/ 



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

12 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ت والٗالكاث  لحًىعل الٗام اإلاٗضٌ أن ٖلى اإلاؤقغاث جضٌ خُث  واإلاُلىب اإلاالئم باللضع واإلاجخم٘ ألاؾغة صازل الؿلٍُى
 في الٗغبُت اإلاغأة

 4,3 وؿبت ًخجاوػل لم 1995 لؿىت البرإلااهاث %  8,2 إلى 2006 ؾىت ًغجفٌ٘ %  9,7واهذ  2008 ؾىت وفي %ٖام لخهل ،  

ُٗت الؿلُت في لها اعجفإ أهبر بظلً مسجلت    2013   16 إلى %.  الدكَغ

غ وخؿب    اصة مٗضٌ ْل في فاهه للمغأة ؤلاهمائي اإلاخدضة ألامم نىضوقل جلٍغ  البلضان فان ، البرإلااهاث في للمغأة الحالي الٍؼ

ٌل ٖام 20 ًلاعب ما إلى ؾخدخاج اإلاخلضمت ٌل أما ، البرإلاان في للمغأة الخٗاصٌ مىُلت إلى للىنى غ خؿب الٗغبُت الضو  فئنها الخلٍغ
 ليي ٖام 40 خىالي إلى جدخاج

 60 إلى 40 مً جتراوح التي الخٗاصٌ مىُلت إلى نلث%   .  

ٌل جبظلها التي اإلاجهىصاث ول عغم     اإلاٗضٌ ًخجاوػل ال إط ، مدضوصة الؿُاس ي اإلاجاٌ في الٗغبُت اإلاغأة مكاعهت جبلى الٗغبُت الضو

 الٗام اإلاٗضٌ بلغ خُث ، الٗالم في البرإلااهاث في اإلاغأة لخمثُل وؿبت أكل وهي باإلاائت 5,7 البرإلاان في الٗغبُت اإلاغأة   لحًىعل الٗام
ٌل  وؿبت وجسخلف.   2002 صٌؿمبر في باإلاائت 15 خىالي إلااهاثالبر صازل اليؿائي للخمثُل  فهىان ، آزغ إلى بلض مً الٗغبُت الضو

ٌل  ًلجمث وؿبت بلغذ التي الجؼائغ مثل %28 جىوـ ، %24 الؿىصان ، %25 مىعٍخاهُا ، %الٗغاق ،  اإلاغأة خًىعل ًفىقل ٖغبُت صو
 20 بغإلااهاتها يف%32 بغإلاانها في اإلاغأة

ٌل جىحض خين في ، %حؼعل ،  ذ مثل جىٗضم جياص أو بغإلااهاتها في اإلاغأة جمثُل وؿبت فيها جىٗضم صو  الؿىصان وحىىب ،  %5 اليٍى
27%25 

ٌل زالٌ مً ؾىىضحه ما وهظا ،    3 ولبىان اللمغ%1 ٖمان ، %0 والُمً كُغ ، %:  الخالي الجضو

 

 البلد البرملان في املرأة ححورر وسبت

 الجؼائغ %32

 جىوـ %28

 اإلاغغب %17

                                                           
.24هت شزوق ، يسجع ظابك ، ص َصي  

32
  

، ص   200تمدو زكىد أو تساجع؟ ، َشسة انبسنًاَاث انعسبيت ، يازض: يبادزة انتًُيت انبسنًاَيت في انًُطمت انعسبيت ، انًسأة في انبسنًاَاث انعسبيت 

06.
33

  

www.assawtalakhar.com/ ?p=1497  ، عٍ يىلعَعبت انُعاء في بسنًاَاث انعانى تعجم زلًا لياظيا: 
34

  

.22، تمسيس صُدوق األيى انًتحدة نهًسأة ، ص   2008/200آٌ يازي جىتيط ، تمدو َعاء انعانى   
35

  
36

 Union interparlementaire ,les femmes dans les parlements :moyennes mondiales et régionales au 23 décembre  

2002. 

 data.albank aldawli.org/indicator/SG.GEN.parl.ZS َعبت انًماعد انتي تشغهها انُعاء في انبسنًاَاث انىطُيت ، عٍ يىلع :
3 
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 ؾىعٍا %12

 الؿىصان %24

 لبىان %3

 ألاعصن %12

 الُمً %0

 حُبىحي %13

ذ %5  اليٍى

 اللمغ حؼعل %3

 ٖمان %1

 لُبُا %17

 مىعٍخاهُا %25

 الاماعاث %18

 البدٍغً %10

 الٗغاق %25

 الؿٗىصًت %20

 كُغ %0

 

 ال الٗلُا الحيىمُت اإلاؿؤولُاث وجدمل الضولت قؤون إصاعة في الٗغبُت اإلاغأة إؾهام نفا ، الخىفُظًت الؿلُت ًسو وفُما   
ٌل بٌٗ في يًُٗفا ٖمىمه في ًؼاٌ  وهى ، ألازيرة الؿىىاث زالٌ اإلاسجل الاًجابي الخلضم عغم آلازغ البٌٗ في ومٗضوًما الضو

غ في الىاعصة البُاهاث جؤهضه ما ت الخىمُت جلاٍع ٌل عئاؾت مجاٌ ففي ، الٗاإلاُت البكٍغ  حمُ٘ في اليؿاء غابذ والحيىماث الضو

ٌل  اػصاص الٗالم في الىػٍغاث ٖضص أن عغم الٗالم في ألاصوى وهي% إلى 2005 ٖام   وؿبت ًٖ أما ، اإلاىانب هظه ًٖ الٗغبُت الضو

  بلغذ فلض الٗغبي الٗالم في وػٍغاثاٌ 7 % 14,2 مً



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

14 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

غ خؿب وطلً 2010 ٖام   16،7%  .الضولي البرإلااوي والاجداص للمغأة اإلاخدضة ألامم هُئت ًٖ نضع ؾابم جلٍغ

 لبىان مً ول في وػاعيل وؿائي جمثُل فال ، أزغيل إلى ٖغبُت صولت مً الخىفُظًت الؿلُت في اإلاغأة خًىعل وؿبت جسخلف   
غة ، والؿٗىصًت ذ وكُغ والٗغاق لُبُا مً ول في واخضة ووٍػ غجين ، واليٍى  ، اللمغ وحؼعل والهىماٌ ٖمان مً ول في ووٍػ

 وزمـ ، اإلاخدضة الٗغبُت وؤلاماعاث البدٍغً في وػٍغاث وأعب٘ ، وجىوـ وألاعصن ومهغ وؾىعٍا الُمً مً ول في وػٍغاث وزالر
  في وػٍغاث وؾذ الؿىصان في وػٍغاث

جي اإلاؿخىيل ٖلى فلِ لِـ ةؾابم وحكيل  ين ٖلى ولىً الَى  لخبلغ الجؼائغ في وػٍغاث وؾب٘ ،  اإلاغغب % الٗغبي اإلاؿخٍى

 20 وؿبت بظلً

. والضولي

 اإلاالُت ، الضازلُت وىػاعة الؿُاس ي اإلايزان في هبير جأزير طاث ؾُاصًت وػاعاث جخللض ال الٗغبُت اإلاغأة أن بالظهغ الجضًغ أن إال   
ت للحلائب جللضها ًلخهغ بدُث ، الخاعحُت ،  باؾخثىاء ألاخُان مً هثير في الاحخماُٖت الهبغت طاث الىػاعاث ٖلى الىػاٍع

ٌل بٌٗ ٌل جلً أبغػل ولٗل هامت، وػاعاث جللض في الفغنت اإلاغأة أُٖذ التي الضو  التي اإلاىعٍخاهُت ؤلاؾالمُت الجمهىعٍت الضو

ٌل بظلً لخهبذ للخاعحُت وىػٍغة" مىىاؽ ولض خمضي بيذ الىاهت"  كلضث  الظي ألامغ.   الٗغبي الٗالم في زاعحُت وػٍغة أو
لى ، لليؿاء الحانل التهمِل ٖلى ًضٌ  وهفاءاث كضعاث له همىاًَ اإلاغأة م٘ الخٗامل في الٗغبُت ألاهٓمت حضًت ٖضم ٖو

 مبضأي ٖلى اإلابيُت اإلاؿاواة ولِـ الخفغكت جىغؽ الٗغبُت ألاهٓمت أن ٖلى ًضٌ هما ، فيها الياملت الثلت وي٘ حؿخدم ٖالُت

. والاؾخدلاق الجضاعة

ل فىجض ، اللًائُت الؿلُت نُٗض ٖلى الٗغبُت اإلاغأة مكاعهت أما   
ً

 بلغذ كض 1959 ؾىت إلى ججغبتها حٗىص لتيا اإلاغغب في مثال
 اليؿبت وبلغذ 1968 ؾىت إلى وجىوـ ،5, 22% اليؿبت وبلغذ 1968 ؾىت إلى ولبىان ،16% إلى والؿىصان ،  اليؿاء وؿبت

  فيها اللايُاث%50

  اليؿبت وجهل 1970 ؾىت18%16 ووؿبتها 1974 ؾىت إلى والُمً ، %11ووؿبتها 1975 ؾىت إلى وؾىعٍا ، %إلى وألاعصن ،

  ووؿبتها 1996 ةؾ%4ً   .

 ال ألاعصهُت الؿُاؾُت ألاخؼاب في اإلاغأة وؿبت فان ، الؿُاؾُت ألاخؼاب صازل الٗغبُت اإلاغأة بمكاعهت ًخٗلم وفُما   %    
 10 خاحؼ جخسُى

 ما أي ، مؤؾـ ًٖى 4116 بين مً ًٖى 372 ٖضصها بظلً لُبلغ9% مىك٘ في اإلاغأة وحىص فُىٗضم اللُاصة مؿخىيل ٖلى أما. 

.   له مغزو خؼًبا 35 أنل مً خؼًبا 34 في للحؼب الٗام ألامين وؿبخه

                                                           
www .alrai.com/article/674328.html : يٍ انعايهيٍ في انًؤظعاث انحكىييت َعاء أغهبهٍ في انتسبيت وانصحت ، عٍ يىلع   %42 

38
  

www.alarab.co.uk  انًعتمبم ال يضعه انسجال وحدهى ، صحيفت انعسب ، عٍ يىلع.... وشيساث عسبياث : 
3 

  

   www.awapp.org/wmview.php?art  طانباث انماَىٌ يطانبٍ بتىني يُصت انمضاء انمطسي ، عٍ يىلع:  
40

  

    .08، ص 007 مركز القدس للدراسات السياسية، دراسة استطالعية مسحية حول واقع املرأة يف األحزاب السياسية األردنية ، جويلية   

http://www.alarab.co.uk/
http://www.awapp.org/wmview.php?art
http://www.awapp.org/wmview.php?art


  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

15 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

اث اليؿاء ٖضص بلغ فلض الُمً في أما         ألاخؼاب مً لخمؿت ًٖى 12975 أنل مً امغأة 259 الؿُاؾُت ألاخؼاب في اإلاىسَغ

 ٌٗاصٌ ما أي ، الغئِؿت% بـــ جلضع الؿُاؾُت لألخؼاب الٗلُا اللُاصًت الهُئاث في وؿبتهً أن هما9%ًٖى 86 بين مً وؿاء
  2 وؿبت

.   اللُاصًت الهُئت في

 فهي ، يئُلت الؿُاؾُت ألاخؼاب في اللبىاهُت اإلاغأة مكاعهت حٗخبر لبىان وفي  2%إلى الاهًمام في عغبتها ٖضم ًفؿغ ما وهى  
  وؿبت جبلغ

.   "2000 واهخساباث اإلاغأة"  ًٖ" الحلى مغغٍغذ"  الضهخىعة أحغتها صعاؾت خؿب ألاخؼاب

 بين فيها اإلاغأة مكاعهت جغاوخذ ، ؾُاس ي َاب٘ طاث حمُٗت 15 خىالي بُنها مً حمُٗت 280 خىالي وكأث فلض البدٍغً في أما   
8- .%3 

 التي اإلاؿؤولُت حٗغف ال هما الؿُاؾُت ألاخؼاب نفىف في اإلاىايالث اليؿاء ٖضص بالخدضًض ٌٗغف فال للجؼائغ وباليؿبت   
 مؤزًغا اليؿاء اؾخلُاب إلى ألاخؼاب مسخلف ؾٗذ الجؼائغ ٖغفتها التي ألازيرة الؿُاؾُت ؤلانالخاث م٘ أهه إال ، ًخدملنها

  03-12 عكم الًٗىيل اللاهىنل30% إلااصةا ٖلُه ههذ ما غغاع ٖلى كائمت ول يمً اليؿاء مً بؿبب وطلً إليها لالهًمام
 خؼب أي ًًم بأن الؿُاؾُت با خؼاب اإلاخٗلم 04-12 عكم الًٗىيل اللاهىنل مً( 41) ًٖ جلل ال وؿبت وحىص ًفغى الظي

.   اللُاصًت هُئاجه يمً اليؿاء مً وؿبت ؾُاس ي

ت الحغهت في الٗغبُت اإلاغأة مكاعهت ًٖ الحضًث أعصها وإطا     اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث في مخىام جىاحض لها أنبذ فلض الجمٍٗى
ٌل اإلاجاٌ لها أفسحذ التي والاحخماُٖت والاكخهاصًت الؿُاؾُت الخُىعاث هدُجت . متزاًضة فغم ٖلى للحهى

فين مً  ا وألاهثر وألاكضم ألاوؾ٘ هي الجمُٗاث في اإلاغأة مكاعهت حٗض الُمً صولت ففي   55%    اإلاْى ًٖ  جمثل فهي وفٗالُت جىى

.   اإلاضوي اإلاجخم٘ ومىٓماث الجمُٗاث في اللُاصًين خىالي

 في باإلاغأة الخانت الجمُٗاث هظه مً وؿبت أٖلى جغهؼث وكض ، حمُٗت 200 خىالي اليؿائُت الجمُٗاث ٖضص بلغ مهغ وفي   

. اإلاغأة جمىين إلى ولها حؿعى والتي( حمُٗت 29) اللاهغة

 والثلافُت والاحخماُٖت والاكخهاصًت الؿُاؾُت اإلاُاصًً في الىاقُت اليؿائُت الجمُٗاث ٖضص بلغ فلض لخىوـ وباليؿبت   

ين مجمٕى زلث الخىوؿُت اإلاغأة وحىص ًمثل هما ، حمُٗت 25 ًفىقل ما والٗلمُت  8500 ٖضصها ًخجاوػل التي الجمُٗاث في اإلاىسَغ

.   حمُٗت

                                                           

    تقرير حولبالتعاون مع شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية، التطور الدميقراطي يف اليمن، " ايديا"املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات  
 .35، ص 003 تعزيز مشاركة املرأة يف السياسة وتنمية األحزاب السياسية وتطوير العمليات االنتخابية ، 

88.43زكريا حريزي ، مرجع سابق ، ص  
  

 -2012ة خًيط يهياَت َعيًت يغسابي ، انحمىق انعياظيت نهًسأة في ظم اإلصالحاث انعياظيت في انجصائس، يركسة ياظتس في انعهىو انعياظيت ، جايع 
44

  

 .108، ص 2013

.0 حسيصي شكسيا ، يسجع ظابك ، ص 
45

  

.1 انًسجع َفعه ، ص  
46
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ىُت حمُٗت ألف 70 مً أهثر جًم الجؼائغ أن أْهغث 2005 ؾىت أحٍغذ نائُتإح وخؿب ، الجؼائغ وفي    ت َو  هاقُت وحهٍى

.   حمُٗت 23 ًخجاوػل لم اليؿائُت الجمُٗاث ٖضص أن إال ، اإلاجاالث حمُ٘ في

لى ، ٖمان ؾلُىت وفي    ا هىان أن غير الجمُٗاث إوكاء للجمُ٘ ًىفل اللاهىنل أن مً الغغم ٖو
ً
 كتومعي حًضا نٗبت قغوَ

لى ، اؾخسباعاجُت أمىُت أغلبها في هي اإلاىافلت بها جمغ التي اإلاغاخل أن هما ، إوكائها ٖىض  اإلاغأة حمُٗاث ٖضص أن هجض طلً ٖو

 حٗجى حمُٗاث جىحض ال أهه هما. الاحخماُٖت الخىمُت لىػاعة اإلاباقغ ؤلاقغاف جدذ ولها حمُٗت 38 خىالي ًبلغ الٗماهُت
 هظه مثل ٖلى اإلاىافلت لٗضم عاح٘ طلً وإهما جأؾِؿها في ًغغب مً وحىص لٗضم لِـ وطلً للمغأة الؿُاس ي بالخمىين

ٌل مٗٓم ٖلى ألامغ هظا حٗمُم ًمىً بل فلِ ٖمان صولت ٖلى ًلخهغ ال ألامغ وهظا.   الجمُٗاث  جماعؾه إلاا هًٓغا لٗغبُتا الضو
اث مً أهٓمتها ائفها جماعؽ جىُٓماجه واهذ إن هظا اإلاضوي اإلاجخم٘ جىُٓماث ٖلى يغَى  ًخٗلم فُما جيىنل أن ًيبغي هما ْو

 اإلاضويٕ اإلاجخم جىُٓماث غالبُت حكهضه هما -اللائم الؿُاس ي للىٓام الىالء ولِـ بالغكابت

ٌل في ل مكيل إلى يالغئِـ ؾببه ًغح٘ الظي -الٗغبُت الضو . الخمٍى

ماٌ اإلاهخمت الخىُٓماث هي الٗغبُاث اليؿاء حؿخلُب التي الخىُٓماث فان ٖامت، وبهفت    ت باٖ   والاحخماُٖت الخيًر
ُت ببرامج واللُام الًُٗفت الفئاث مؿاٖضة ٖلى وكاَها ًلخهغ التي الخىُٓماث وهظلً  بِىما ، والتربُت والخٗلُم الخٖى
 ٖنها والضفإ ؤلاوؿان خلىقل اخترام ٖلى أو اإلاؿخلل الضًملغاَي الٗمل إعؾاء ٖلى حٗمل التي ماثاإلاىٔ في اليؿاء حغُب

. للمغأة الؿُاؾُت الحلىقل بُنها مً والتي

: خاجمت

ٌل ًمىً ، طهغه ؾبم ما زالٌ مً    ٌل مٗٓم في الؿُاؾُت خلىكها ٖلى الٗكٍغً اللغنل زالٌ جدهلذ كض اإلاغأة أن اللى  الضو
ٗاث مؿخىيل ٖلى بلي طلً أن إال ، الٗغبُت  اإلاكاعهت فُه جؼاٌ ما الظي الفٗلي الىاك٘ ٖلى ًىٗىـ ولم فلِ الدكَغ

. اإلاغغىب اإلاؿخىيل إلى جغقى وال يُٗفت الٗغبُت للمغأة الؿُاؾُت

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                                           
. 10َعيًت يغسابي ، يسجع ظابك ، ص  

4 
  

.2 حسيصي شكسيا ، يسجع ظابك ، ص  
48
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: املراحع

: الكخب -أوال

: العربيت باللغت -أ

 ، الحضًث الٗغبي اإلاىخب ، -والضولُت اإلادلُت اللىاهين في خماًتها أهىاٖها،َغقل -ؤلاوؿان خلىقل: وآزغون أخمض إبغاهُم -1
ت . 2008 ؤلاؾىىضٍع

  . 2006 بيروث ، الٗغبُت الىخضة صعاؾاث ،مغهؼ الٗامت واإلاكاعهت الىًالُت اإلاىاحهت في الٗغبُت اإلاغأة: وآزغون حابغ مضأح-2

 لحلىقل الٗغبي اإلاٗهض للمىاَىت، الفٗلي الخىَغـ أمام جدضًاث -الٗغبُت للمغأة الؿُاؾُت اإلاكاعهت:وآزغون بيىف لُُبا-3
. 2004،جىوـؤلاوؿان

ٗت و الضولُت الاجفاكُاث بين اإلاغأة خلىقل: فهمي مهُفى زالض-4 ٘ ؤلاؾالمُت الكَغ  صاع ،(ملاعهت صعاؾت)الىنفي والدكَغ
تالاؾىً ، لليكغ الجضًضة الجامٗت . 2007صٍع

ؼ ٖبض-5   ، الحضًث الجامعي اإلاىخب  ، واإلاداواة الىمظحت بين الؿُاؾت :ٖماعة هللا ٖبض ومدمض ِٖس ى عاهُمإب الٍٗؼ
ت . 2004 ؤلاؾىىضٍع

اث" الثالث الٗالم في الؿُاؾُت الخىمُت :اإلاكاٍ اإلاىٗم ٖبض-6  ؤلاماعاث ، والخىػَ٘ لليكغ الٗين مؤؾؿت ، "وكًاًا هٍٓغ

               .1988  الٗغبُت

ً في ؤلاوؿان وخلىقل الضًملغاَُت :وآزغون هالٌ الضًً ٖلي -7     .1999 بيروث الٗغبي، الىخضة صعاؾاث مغهؼ ، الٗغبي الَى

ُٗت الؿلُت :بىفَغ مدمض ئضكا-8 ٌل في واإلاغأة الدكَغ  ، الحضًث الجامعي اإلاىخب ، -ملاعنل كاهىنل جدلُل-الٗغبُت الضو
ت                                                    .2008  ؤلاؾىىضٍع

ت الجمهىعٍت صؾخىعل:،نصًضا مىلىص-9  ،بللِـ صاع ، -2008 هىفمبر في له حٗضًل آزغ خؿب -الكٗبُت الضًملغاَُت الجؼائٍغ

. 2008الجؼائغ

 

: الفروسيت باللغت -ب

1-Union interparlementaire ,les femmes dans les parlements :moyennes mondiales et régionales au 23 décembre  

2002. 

 

  :الجامعيت رسائلاو -زاهيا

ٌل مُضاهُت صعاؾت-الجؼائغ في للُالباث الؿُاؾُت اإلاكاعهت: بلضوعي خىعٍت-1  الٗلىم ولُت لُالباث الؿُاؾُت اإلاكاعهت خى
. 2007-2006الجؼائغ حامٗت ، بالجؼائغ والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت
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اػ-2 ؼيل هٍغ  ، -همىطحا الجؼائغ-الدكاعهُت الضًملغاَُت جىَغـ مداولت في وصوعها الٗغبُت للمغأة الؿُاؾُت اإلاكاعهت: خٍغ

. 2011-2010باجىت حامٗت الؿُاؾُت، الٗلىم في ماحؿخير مظهغة

ٌل الؿُاؾُت اإلاكاعهت :الُٗضي نىهُت-3  بؿىغة حامٗت الاحخمإ، ٖلم في ماحؿخير مظهغة الجؼائغ، في الضًملغاَي والخدى
2004-2005.  

 الٗلىم في ماحؿخير مظهغة ،2004-1999 بين ما الجؼائغ في الهالح الحىم جغكُت في الؿُاؾُت اإلاكاعهت صوعل نب٘، ٖامغ-4
. 2008 الجؼائغ حامٗت الؿُاؾُت،

 ، الؿُاؾُت الٗلىم في ماؾتر مظهغة الجؼائغ، في الؿُاؾُت ؤلانالخاث ْل في للمغأة الؿُاؾُت الحلىقل : مغغابي ؾُمتن-5
. 2013 -2012 ملُاهت زمِـ حامٗت

 .2001 الجؼائغ حامٗت الؿُاؾُت، الٗلىم في ماحؿخير مظهغة ، الجؼائغ في الؿُاؾُت اإلاكاعهت :ٖامغ ولض وُٗمت-6

: والخقارير الدراساث

 الخُىعل للخىمُت، الحيىمُت غير الٗغبُت اإلاىٓماث قبىت م٘ بالخٗاونل" اًضًا" والاهخساباث للضًملغاَُت الضولُت اإلاؤؾؿت -1
غ الُمً، في الضًملغاَي ٌل جلٍغ ؼ خى غ الؿُاؾُت ألاخؼاب وجىمُت الؿُاؾت في اإلاغأة مكاعهت حٍٗؼ  الاهخسابُت الٗملُاث وجٍُى

،2003 .

غ ،2009-2008 الٗالم ؾاءن جلضم: حىجِـ ماعيل آن -2 . للمغأة اإلاخدضة ألامم نىضوقل جلٍغ

اوي نالح-3  ؤلاوؿاهُت و الاحخماُٖت الٗلىم مجلت الجؼائغ، في اإلادلُت الخىمُت إصاعة في اإلاضوي اإلاجخم٘ مؤؾؿاث مىك٘ :ٍػ
16(2007.)  

غ :هُىان فاصًا-4  اإلاغأة مىٓمت الؿُاؾت، مجاٌ في الٗغبُت للمغأة اإلاىحهت للمكغوٖاث اإلاسحُت الضعاؾاث ًٖ إكلُمي جلٍغ
. 2007   اللاهغة الٗغبُت،

 ، الٗغبُت البرإلااهاث وكغة ، جغاح٘؟ أم عوىص جلضم: الٗغبُت البرإلااهاث في اإلاغأة ، الٗغبُت اإلاىُلت في البرإلااهُت الخىمُت مباصعة -5

  .  2009ماعؽ

ٌل مسحُت اؾخُالُٖت صعاؾت الؿُاؾُت، للضعاؾاث اللضؽ مغهؼ -6 . لُت ، ألاعصهُت الؿُاؾُت ألاخؼاب في اإلاغأة واك٘ خى  حٍى
2007 

غ: ػعوقل هؼيهت-7 ٌل إكلُمي جلٍغ  مىٓمت ، والؿُاؾت اإلاغأة مىخضي ًٖ الهاصعة الخىنُاث جىفُظ مً الٗغبُت الضولت مىكف خى

.  2008 اللاهغة ، اإلاغأة

 

: الالكتروهيت املواقع

 ًٖ ، الؿُاؾت في الىاقُاث لليؿاء الضولُت اإلاٗغفت قبىت ، الؿُاؾُت الحُاة في الؿٗىصًت اإلاغأة مكاعهت ، الؿُض أؾماء -1
  :مىك٘
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iknowpolitics.org/ ar/knowledge-library/opinion-pieces/ 

: مىك٘ ًٖ الفلؿُُيُت، الجامٗت ومىخضي قبىت اإلاٗضٌ، الفلؿُُجي ألاؾاس ي اللاهىنل-2

<www.jame3a.com/vb/showthread.php?t=41322  

ىت -3 تري، ٍػ غ ٖػ   :مىك٘ ًٖ لبىان، ًٖ جلٍغ

http:// freedomhouse.org/uploads/arabicuromensurvey/Lebanon.pdf 

data.albank aldawli.org/indicator/SG.GEN.parl.ZS4- مىك٘ ًٖالىَىُت، البرإلااهاث في اليؿاء حكغلها التي اإلالاٖض وؿبت  

ٌل في ؾُاؾُتاٌ اإلاكاعهت مفهىمبجي، ؾَغؿذ-5   http ;kurdistan portal.com/cms/index.ph paid24:  مىك٘ ًٖالحضًثت، الضو

www.assawtalakhar.com/ ?p=1497 مىك٘ ًٖ ، كُاؾُا عكما حسجل الٗالم بغإلااهاث في اليؿاء وؿبت:  6-  

www .alrai.com/article/674328. 42%  مىك٘ ًٖ ، والصحت التربُت في أغلبهً وؿاء الحيىمُت اإلاؤؾؿاث في الٗاملين مً  7-   

                www.alarab.co.uk : مىك٘ ًٖ ، الٗغب صحُفت ، وخضهم الغحاٌ ًًٗه ال اإلاؿخلبل....  ٖغبُاث وػٍغاث -8   

       www.awapp.org/wmview.php?art  9- مىك٘ ًٖ اللُغي، اللًاء مىهت بخىلي ًُالبن اللاهىنل َالباث:  
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