


 

ة فعلية وفاعلة ي من أجل مشاركة سياس

 للنساء

 تجارب األردن، تو�س والمغرب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 يفیفر  

 منتدى الفدرالیات
 سلوى الحمروني 



 2                                                      فعلية وفاعلة للنساء سياسية من أجل مشاركة 

 الفهرس 
 

 

 3 ................................................................................................................................................................... املقدمة 

I ناصف : السياسّية  . من اجل تمثيلية فعلية للنساء �� املؤسسات
ّ
 8 ....................................................كهدف موحد  الت

 9 ........................................................................................ التمثيلية  ا�جالس ��  النسائية  الر�ادة  صعو�ة  أو��: فقرة 

 9 ...................................................................................................... أ. تطور شك�� للمشاركة النسائية ع�� أساس ال�وتا 

 15 ...........................................................................................................الّتناصف فعلية عن طر�ق الية  مساواةب. نحو 

ساءتو�س ع�� املستوى الوط�ي: مقاومة تقدم 
ّ
 15 ....................................................................... ع�� مستوى وط�ي الن

ساءتو�س ع�� املستوى ا�ح��: تقدم 
ّ
 18 .................................................................................... �� ا�جالس البلدية الن

 19 ......................................................................................................................... ج. من اجل طرق اق��اع دامجة للنساء

 19 ............................................................................ ما يجب رفضھ: االق��اع ع�� االفراد كطر�قة غ�� مدمجة للنساء

ساء ما يجب االنتباه اليھ: النسبية واهمية ترتيب 
ّ
 23 ................................................................................................ الن

 24 ................................................................ القيادة ومراكز  العليا الوظائف ��  النسائية  القيادة   صعو�ة ثانية. فقرة 

ساءأ. اقصاء 
ّ
 24 ............................................................................................................................. من الوظائف العليا الن

 28 ................................................................................................................ ية ورمز�ة السلطة الّرجالب. ارث ا�ح�ومات 

ساء تمثيلية دفع ثالثة: فقرة 
ّ
 30 ............................................................ السياسّية  االحزاب   قوان�ن تنقيح خالل من الن

 30 .......................................................................................................................... القيادة النسائية �� األحزاب  أ. صعو�ة

 33 .......................................................................................................................ب. من اجل هي�لة حز�ية دامجة للنساء 

II 35 ............................................... للنساء:  مثال مالحظة االنتخابات السياسّية. دور االجسام الوسيطة لدفع املشاركة 

 35 ...................................................................................................... ستقلة امل  نتخابيةال ا  الهيئات أهمية أو��: فقرة 

 43 ..................................................................................................... -االعالم- التعديلية الهيئات  أهمية ثانية: فقرة 

 45 ................................................................................................................... املد�ي  ا�جتمع دور  أهمية ثالثة. فقرة 

III ساء. العنف ضد
ّ
 48 .................................................................................. كعائق أسا��ي لوصولهن ملراكز القرار  الن

ساء  ضد العنف أصناف تداخل أو��: فقرة 
ّ
 48 ...................................................................................................... الن

ساء أ. العنف السيا�ىي كنتيجة ألش�ال أخرى للعنف ضد 
ّ
 48 ...................................................................................... الن

ساءب. عزوف 
ّ
 51 .................................................................................................................... عن املشاركة السياسية  الن

ساء  ضد  -السيا��ي- العنف مجا��ة �� التشريعات تباعد ثانية: فقرة 
ّ
 53 ................................................................. الن

 53 ............................................................................................................... أ. صعو�ة تحديد اطر قانونية مجا��ة للعنف

ساءب. تل�أ السياسات املناهضة للعنف وضرورة التقا�ىي االس��اتي�� ضد العنف املسلط ع�� 
ّ
 56 ........................... الن



 3                                                      فعلية وفاعلة للنساء سياسية من أجل مشاركة 

 

 املقدمة 

 من  التصو�ت  حق  املرأة  بمنح  ستانتون   �ادي  و�ل��ابيث  أنتو�ي.  ب   سوزان  طالبت  ،  1869سنة  

 . �� الواليات املتحدة االمر�كية أسساها ال�ي املنظمة خالل

بحق    Mangakahia  Meriت�لمت    1893سنة  و��   ساءلتطالب 
ّ
إقرار    الن خالل  من  املساواة   ��

ساءحقهن �� التصو�ت �� نيوز�الندا معتمدة باألساس ع�� دور 
ّ
   . 1�� انتاج ال��وات حي��ا  الن

تمك�ن   ان  املقارنة  التجارب  �ل  اثبتت  ذلك  ساء�عد 
ّ
موقع    الن  �� لقبولهن  أساسيا  عامال  �ش�ل 

 القرار.

��    و�أ�ي مشروع ر�ادة وتمك�ن املرأة �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا   إطار هذا التقر�ر 

  2016يدوم سبع سنوات من  (األردن واملغرب وتو�س) الذي يتبناه منتدى الفدراليات وهو مشروع  

الكنديةبتمو�ل   2023إ��   ا�ح�ومة  طرف  هذه    و  من   �� قيادية  ألدوار  املرأة  تمك�ن  ا��  ��دف 

 �عز�ز املساواة ب�ن ا�جنس�ن وحقوق اإل�سان.البلدان و�التا�� إ�� 

 
ساء بدور    لإلقناع�� تلك الف��ة فقدمت عدة براه�ن   االقتصادّيةو   االجتماعّية�ان خطاب ماري مهيكال بحسب املعطيات   1

ّ
 الن

 �� خلق ال��وة و�التا�� �� تقر�ر مص��هن: 

ساء. هناك العديد من 1 
ّ
 اللوا�ي ترملن و�متلكن الكث�� من األرا�ىي. الن

ساء. كث�� من 2 
ّ
 مات آباؤهن وليس لد��ن إخوة.  الن

ساء. هناك الكث�� من 3 
ّ
 اللوا�ي �عرفن إدارة األرا�ىي ال�ي ال �عرفها أزواجهن. الن

ساء هناك العديد من - 4 
ّ
 الالئي �ان آباؤهن مسن�ن ، ولد��ن معرفة أيضا بإدارة األرا�ىي وامتالك األرا�ىي. الن

. �ان هناك العديد من القادة الذ�ور الذين قدموا التماسات إ�� امللكة �شأن العديد من القضايا ال�ي تؤثر علينا جميًعا،  5 

 ت.ومع ذلك ، لم يتم �عو�ضنا �ش�ل �اٍف وفًقا لتلك االلتماسا

لذلك أدعو لهذا التجمع أن يتم �عي�ن عضوات. ر�ما من خالل هذا اإلجراء قد �شعر بالرضا تجاه العديد من القضايا ال�ي  

 تؤثر علينا وع�� أرضنا.

 ر�ما �ستمع امللكة إ�� االلتماسات إذا قدم��ا أخوا��ا من املاوري ، أل��ا امرأة أيًضا.
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��    وتأ�ي اللقاءات  االنتخا�ي خاصة وان    إطارهذه  الشأن   �� للمتدخل�ن  الفدراليات  دعم منتدى 

سنة   انتخابات  شهدت  سنة    2020األردن  النقاش 2021واملغرب  هذا  فتح  اذن  املهم  من  �ان   .

 م للسلط القائمة.وتمك�ن املتدخل�ن من اليات �ساعد ع�� بلورة مطال��

ف��ا    التأث��ان   الديمقراطية  املسارات  لدفع  مساهمة  هو  البلدان  هذه   �� االدماج  سياسات  ع�� 

 ومسارات الديمقراطية التشاركية.

هذه   والقانونية ال�ي عاش��ا السياسّيةكما يأ�ي هذا التقر�ر الشامل �� عالقة بمختلف التطورات  

 . 2011البلدان منذ 

دافعا ملطالب بأك�� حر�ة واك�� مساواة ب�ن    2011جانفي    – 2010�� تو�س �انت احداث د�سم��  

الذي جاء �عد ثالث سنوات    2014جانفي    27املواطن�ن واملواطنات وتكرس البعض م��ا �� دستور  

 واطن�ن واملواطنات. من املطالب املتعلقة با�حر�ة واملساواة بما ف��ا املساوات ب�ن امل

�� املغرب �ان اإلصالح الدستوري فرصة الستباق عدوى االنتفاضات العر�ية ال�ي انطلقت آنذاك 

بإرادة من امللك وع��    2011  من تو�س ثم مصر ثم ليبيا واليمن. ف�ان تنقيح الدستور �� جو�لية 

الشارع  ضغط  بداية  �عد  السيا�ىي  القرار  هذا  وجاء  شع�ي.  استفتاء  تالها  وخب��ات  خ��اء  �جنة 

األحزاب  من  الكث��  فقدان  امام  خاصة  انتظارها  طال  واجتماعية  سياسية  بإصالحات  للمطالبة 

 التار�خية قو��ا. السياسّية

الشع التحر�ات  �� األردن فقد بدأت  الشبابية خاصة منذ جانفي  اما  ان توجهت   2011بية  و�عد 

دستور   ا��  الرجوع  نحو  األو��  �جنة    1952املطالب  خالل  من  الدستور  �عديل  نحو  االتجاه  تم 

  و�جنة ملكية لإلصالحات الدستور�ة. الوط�يا�حوار 

للنساء من جملة اإلش�اليات ال�ي �عرضت لها �جنة ا�حوار  السياسّيةولقد �انت مسالة املشاركة  

الوط�ي ا�� جانب اإلصالح الدستوري اذ اق��حت تجنب نظام الصوت الواحد واستبدالھ بالنظام 

والقائمة  ا�حافظة  مستوى  ع��  املفتوحة  النسبية  القائمة  ب�ن  يجمع  الذي  ا�ختلط  االنتخا�ي 
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الوط� املستوى  ع��  املفتوحة  “ال�وتا”  النسبية  مبدأ  ع��  اإلبقاء  مع  ف��اي،  خالل    وال��فيع  من 

 .2إضافة ثالثة مقاعد للنساء �� مجلس النواب لدوائر البدو الثالث

بأك�� حر�ة  ب�ن حركية سياسية تطالب  الصارخ  التناقض  الثالثة هو  البلدان  ب�ن  ولعل ما يجمع 

ا�حر�ات    و�أك�� من  اتخذت  محافظة  تيارات  بروز  و��ن  خيارات  السياسّيةمساواة  لتنفيذ  مطية 

ساءمحافظة ورافضة �حقوق اال�سان وخاصة م��ا املساواة التامة والفعلية ب�ن 
ّ
 . الّرجالو  الن

و  عموما  الديمقراطية  املطالب  من  التخوف  هذا  نلمس  ان  الصعب  من  �ش�ل   النسوّ�ةوليس 

 ات اإلصالح السيا�ىي الذي اتخذتھ هذه البلدان. �� اغلب محط خاص

مشاركة   �انت  انتخابية  محطات  عدة  البلدان  هذه  خاضت  ساءلقد 
ّ
مثلت   الن كما  ضعيفة.  ف��ا 

ساءهذه التجارب فرصة للوقوف ع�� مدى صعو�ة ممارسة  
ّ
ومشارك��ن   السياسّية�حقوقهن    الن

العام   الشأن  إدارة  ال���  سوآءا��  حق  التصو�ت،  حق  خالل  ��    حمن  ا�حق  او  املناصب  �جميع 

 الوصول ا�� مراكز القرار ح�ى وان �انت غ�� انتخابية.

ب�ن   باملساواة  املطالب  املد�ي  ا�جتمع  مجهودات  وملعاضدة  األسباب  هذه  ساءل�ل 
ّ
، الّرجال و   الن

الفدراليات أر�عة لقاءات جهو�ة جمعت العديد من الناشط�ن والناشطات، ا�خ��اء  نظم منتدى  

 وا�خب��ات من املغرب، تو�س واألردن. 

اللقاءات   هذه  تب  وتمت  من  الذي  نتدى  مبتنظيم  األول  للمحور  بالنسبة  باملغرب  الفدراليات 

والبدائل االق��اع  نمط  حول  اإلقليمية  التجارب   �� متقاطعة  لقراءات  لتحقيق    خصص  املمكنة 

 . 2021جانفي  15و�� جولة ثانية يوم   2020د�سم��  9املناصفة وذلك يومي 

جولة اللقاء الذي خصص للمحور الثا�ي يوم    بتو�س  كما نظم املكتب ا�جهوي ملنتدى الفدراليات

لقراءات متقاطعة حول التجارب اإلقليمية ملالحظة اندماجية    وخصص  2021مارس    10األر�عاء  

 لالنتخابات. 

ضد   السيا�ىي  العنف  بمحور  اهتمت  ال�ي  اإلقليمية  الرا�عة  الندوة  نظم  فقد  األردن  مكتب  اما 

 . 2021جو�لية  9املرأة �� االنتخابات وذلك يوم 

 
 53، ص. 2016دن، مؤلف جما��، مركز الدراسات االس��اتيجية، ا�جامعة األردنية انظر كتاب اإلصالح الدستوري �� األر  2
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أ اش�ال  حول  والتجارب  اآلراء  لتبادل  فرصة  اللقاءات  هذه  �ل  ��  �انت  التفك��  وهو  سا�ىي 

ساءالوسائل املث�� لتمك�ن 
ّ
 ولوج للفضاء العام عموما وملراكز القيادة خصوصا.  أك��من  الن

ولعلھ من املفيد االنطالق من النصوص واالتفاقيات الدولية ال�ي صادقت علها هذه البلدان وال�ي  

ب جاءت  ما  مع  ومواءم��ا  �شريعا��ا  مراجعة  مسؤولية  عاتقها  ع��  من  تضع  االتفاقيات  هذه  ھ 

 للنساء. السياسّيةحقوق تضمن املشاركة 

�حقوق   العاملي  اإلعالن  من  الثا�ي  بالفصل  جاء  ما  هو  التذك��  �ستحق  الذي  األول  النص  ولعل 

با�حقوق   ا�خاص  الدو��  العهد  من  الثا�ي  الفصل   �� صياغتھ  نفس  تقر�با  نجد  والذي  اال�سان، 

ل�ل إ�سان حق التمتع "وال�ي صادقت عليھ �ل من تو�س واملغرب واألردن ،بان  السياسّيةاملدنية و 

ب�افة ا�حقوق وا�حر�ات الواردة �� هذا اإلعالن، دون أي تمي��، �التمي�� �سبب العنصر أو اللون  

أو ا�جنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيا�ىي أو أي رأي آخر، أو األصل الوط�ي أو االجتما�� أو 

ساءو   الّرجالة أو امليالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة ب�ن  ال��و
ّ
ناصا   21جاء الفصل    م . ث":الن

ان   مباشرة و�ما بواسطة   . ل�ل 1" ع��  إما  لبالده  العامة  الشؤون  إدارة   �� �� االش��اك  ا�حق  فرد 

 حر 
ً
ل�ل �خص نفس ا�حق الذي لغ��ه �� تقلد الوظائف العامة  ا" وان "ممثل�ن يختارون اختيارا

البالد  ��".  " ان  ع��  فنص  املتساو�ة  التمثيلية  ا��  الفصل  �عرض  مصدر كما   �� الشعب  إرادة 

ويع�� عن هذه اإلرادة بانتخابات نز��ة دور�ة تجري ع�� أساس االق��اع السري   سلطة ا�ح�ومة،

 . "وع�� قدم املساواة ب�ن ا�جميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حر�ة التصو�ت

ع�� ان ا�حقوق موضوع املادة   25فانھ نص �� املادة   السياسّيةاما العهد الدو�� ل�حقوق املدنية و 

املواطن   ��ا  "ينتخب "يتمتع  انھ  ع��  منھ  الثانية  الفقرة  وأكدت  التمي��".  وجوه  من  وجھ  أي  دون 

الناخب�ن  ب�ن  املساواة  قدم  وع��  العام  باالق��اع  دور�ا  تجرى  نز��ة  انتخابات   �� و�نتخب، 

ع  ا�حر  التعب��  تضمن  السري،  قدم  و�التصو�ت  ع��  لھ،  تتاح   " ان  وع��  الناخب�ن"  إرادة  ن 

   .".املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة �� بلده

الصب ذات  لالتفاقيات  بالنسبة  اش�ال غهذا  �ل  بمناهضة  ا�خاصة  االتفاقيات  اما  العامة،  ة 

ساءالتمي�� ضد  
ّ
حددت واجبات الدول األعضاء ب�ل وضوح وحملت ع�� عاتقهم ضرورة    فإ��ا  الن

اتخاذ �ل التداب�� املناسبة، بما �� ذلك التشري�� م��ا، لكفالة تطور املرأة وتقدمها ال�امل�ن. وذلك  
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مع  املساواة  أساس  ع��  ��ا  والتمتع  األساسية  وا�حر�ات  اإل�سان  حقوق  ممارسة  لها  لتضمن 

ا�جا  �� اما  جميع  الرجل".  األطراف  الدول  "تتخذ  ان  يقت�ىي  الدو��  ال��امهم  فان  السيا�ىي  ل 

والعامة للبلد، و�وجھ خاص  السياسّيةالتداب�� املناسبة للقضاء ع�� التمي�� ضد املرأة �� ا�حياة  

 :تكفل للمرأة، ع�� قدم املساواة مع الرجل، ا�حق ��

العامة، واالستفتاءات  االنتخابات  جميع   �� التصو�ت  ال�ي   (أ)  الهيئات  �جميع  لالنتخاب  واألهلية 

 ينتخب أعضاؤها باالق��اع العام،

(ب) املشاركة �� صياغة سياسة ا�ح�ومة و�� تنفيذ هذه السياسة، و�� شغل الوظائف العامة،  

 وتأدية جميع املهام العامة ع�� جميع املستو�ات ا�ح�ومية، 

 .للبلد السياسّيةم با�حياة العامة و (ج) املشاركة �� أية منظمات وجمعيات غ�� ح�ومية ��ت

  �� االتفاقية فبادرت تو�س بذلك  املعنية ع�� هذه  البلدان  تل��ا  1983سبتم��  20لقد صادقت   ،

    .31993  جوان  21، ثم املغرب �� 1992األردن بتار�خ اول جو�لية 

ا�� جانب هذا االل��ام الدو�� ال بد لنا من التذك�� باملقتضيات الدستور�ة املتعلقة �علو�ة القانون  

ينص ع�� علو�ة املعاهدات الدولية املصادق عل��ا   2014الدو��. نجد بان الدستور التو��ىي لسنة 

� ال��ام اململكة  �� توطئتھ ع�ان الدستور املغر�ي ينص  د  ونج  -20الفصل  -ع�� القوان�ن الداخلية  

وقوان�ن  الدستور،  أح�ام  نطاق  و��  املغرب،  عل��ا  صادق  كما  الدولية،  االتفاقيات  ب"جعل 

ع��   والعمل  الوطنية،  التشريعات  ع��  �شرها،  فور  �سمو،  الرا�خة،  الوطنية  وهو���ا  اململكة، 

 ."ةمالءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبھ تلك املصادق

ة �� مجال ا�حقوق وا�حر�ات يمكن ان ي�ون دافعا لعدة دول ح�ى تراجع ان تقدم املنظومة الدولي

فعلية   مشاركة  امام  املتعددة  العقبات  تخطي  ع��  �ساعد  ما  مع  وممارسا��ا  الداخلية  قواني��ا 

 للنساء �� الشأن العام. 

  79الرتبة و�� تحتل  % 26,3نجد ان �سب التمثيلية للنساء �التا��: تو�س بنسبة   2021نوفم�� �� 

انتخابات  دوليا   املغرب    2019من خالل  والعراق ومصر عر�يا،  االمارات  وتحتل    %  22،8�سبقها 

 
3https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx  
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�عد   دوليا  157رتبة  %  11،5�سبة  فنجد  األردن  اما    2021�عد انتخابات سبتم��  دوليا    99الرتبة  

 . 20204انتخابات نوفم�� 

املتدخل�ن  جميع  ب�ن  ا�جهو�ة  اللقاءات  �انت  أعاله  املذكورة  املعطيات  مجمل  من  انطالقا 

 ��دف ا�� اإلجابة عن اإلش�اليات التالية: 

ساءما �� اهم عوائق وصول 
ّ
اقع القرار؟  الن  ا�� مو

ساءما �� اإلجابات الضرور�ة ل�خروج من بوتقة ��ميش 
ّ
 العام؟  بالشأن�� ا�جاالت املتعلقة  الن

حول   عام  باتفاق  القول  يمكننا  األر�ع  اللقاءات  ع��  امتدت  ال�ي  النقاشات  مجمل  من  وانطالقا 

تكريس   نحو  قدما  الذهاب  ��   الّتناصف أهمية  كذلك  ولكن  املنتخبة  ا�جالس   �� فقط  ال 

 زء اول.وهو ما سنتطرق اليھ �� جالتعيينات �� املناصب العليا 

�� الشأن العام ليس ره�ن اطار قانو�ي خاص باالنتخابات   والتأث��لكن الوصول ا�� مراكز القرار  

الدول   ال��ام  ساءالعنف ضد    بمناهضةبل يرتبط كذلك بمدى 
ّ
أسا�ىي    الن من   إلخراجهنكعامل 

 الفضاء العام وارجاعهن لبوتقة الفضاء ا�خاص وهو ما سنتعرض اليھ �� جزء ثان. 

ا والهيئات اما  املد�ي  ا�جتمع  دور  حول  فيھ  التداول  تم  ما  الهم  فسنخصصھ  الثالث  �جزء 

�� معاضدة جهود   ساءاملستقلة واملنظمات 
ّ
انطالقا من مثال    الن القرار وذلك  ا�� مواقع  للوصول 

 املالحظة االنتخابية. 

I .  ةيسياسال من اجل تمثيلية فعلية للنساء �� املؤسسات : 

ناصف
ّ
 كهدف موحد   الت

وتو�س    تناولت األردن  ب�ن  ا�جهو�ة  صعو�ة    واملغرباللقاءات   �� سببا  �انت  ال�ي  ا�جوانب  اغلب 

�� الوظائف العليا   النسائية  الر�ادة  صعو�ة  ��  ، )او��  فقرة(  التمثيليةالر�ادة النسائية �� ا�جالس  

 
4ranking?month=11&year=2021-https://data.ipu.org/fr/women    
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القيادة   الت  اغلب  أجمعت  كما.  )ثانية  فقرة(ومراكز 
ّ

النساء  تم  دفع  ع��  التدخ خالل    منثيلية 

 . )ثالثة فقرة( السياسّيةتنقيح قوان�ن األحزاب 

 س التمثيلية لفقرة أو��: صعو�ة الر�ادة النسائية �� ا�جا

للنساء    يمكن السياسية  باملشاركة  املتعلقة  وتو�س  املغرب  لقاءات  عن  خرج  ما    ثالث   ��ت�خيص 

 بالتناصف   الثانية  وتتعلق  النساء  لتواجد  ضمانات  من  ال�وتا  بھ  سمحت  بما  األو��  تتعلق  نقاط

الثالثة  املنتخبة  ا�جلس   ��  النساء  لتواجد  ضامنة  �ألّية النقطة  اما  طرق   التفك�� ب  فتعلقت.   ��

 ق��اع األك�� ضمانا لتمثيل النساء.اال

 تطور شك�� للمشاركة النسائية ع�� أساس الكوتاأ. 

�عرف ال�وتا ع�� ا��ا عدد أد�ى من املقاعد محّدد قانونا يخصص لفئة اجتماعية مهمشة و�ش�و  

� التمثيل،  ساء سوء 
ّ
اإلثنية  الن األقليات  الهيئات    أو  إ��  نفاذها  لتيس��  وذلك  مثال،  والدينية 

 التمثيلية. 

 ولقد وقع التفك�� �� تحديد �وتا للنساء كطر�قة مث�� لضمان تواجدها �� مراكز القرار.

ساءباليات ملزمة أبقي ع�� ��ميش     املشّرع ولقد بينت عديد املداخالت بان عدم تدخل  
ّ
. �� هذا  الن

، بمفارقة أساسية و�� والدولية السياسّيةذكرت األستاذة حسناء ك��، استاذة الدراسات    اإلطار

ساءان  
ّ
جدا    الن مهمة  ناخبة  دورها ككتلة  السيا�ىي    باعتبار  التسو�ق   ��  و  نتخاباتاال   خالل �� 

لكن بامتياز.  سيا�ىي  �حجم    فاعل  نظرا  محتشم  السيا�ىي  العمل   �� حضورها  بقي  ذلك  رغم 

 التقاليد والقيم ا�جتمعية والقوان�ن.  

 لم تفرز سوى عشر �ساء.  2016و  1996فاملغرب عاش عشر محطات انتخابية ب�ن 

لوحظ شبھ غياب للنساء    ،محطات انتخابية  6وقبل تب�ي الالئحة الوطنية ��  ،  2011قبل دستور  

ساءسنة لم تتمكن    30هذا االستنتاج دفع األستاذة ك�� ا�� اإلقرار بانھ "مدة  �� الغرفت�ن.  
ّ
من    الن

 مع وصول مرأت�ن ا�� ا�جلس.   1997اخ��اق ا�حاجز الذ�وري" وتواصل ذلك ا�� حدود سنة 
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ساء اما �� تو�س فرغم حصول  
ّ
فان حضورهن    1957منذ سنة   السياسّيةع�� �عض ا�حقوق    الن

ثمة    ومن  1964و  1959  :ن�ت �شرعي�ان محتشما اذ تم انتخاب نائبة واحد �� مناسبت�ن  ال��ملان  ��  

االنتخابات    3  �� األمة  مجلس   �� إيجاد  19695لسنة   التشريعّية �ساء   �� التفك��  ا��  هذا  أدى   .

ال��ملان  �� النائبات �� ا�جالس    وارتفاع   اليات تضمن وجودهن  ��   58  بلغيل التشريعّيةعدد  نائبة 

 تبناه ا�حزب ا�حاكم حي��ا.  الذي نتيجة خيار ال�وتا الطوعية 2009انتخابات 

او ح�ى    الّتناصف نالحظ ان الدستور األرد�ي ا�جديد لم يضع ع�� �اهل الدولة واجب    ،�� األردن

ساء  الس�� اليھ كما ال نجد فصال صر�حا �ش�� ا�� حق من حقوق 
ّ
. فح�ى الفصل السادس من  الن

واكتفى   ا�جنس  أساس  ع��  التمي��  اق�ىى  :الدستور  التالية  القانون  بالصياغة  امام  األردنيون   "

الدين" او  اللغة  او  العرق   �� اختلفوا  ا�حقوق والواجبات وان   �� بي��م  تمي��  اما  سواء ال   ت�افؤ . 

��    22الفرص فهو مكفول " �جميع االردني�ّن". اما الفصل   " ل�ل أرد�ي حق  فينص أيضا ع�� ان 

"التعي�ن للوظائف العامة من   تو�� املناصب العامة بالشروط املعينة بالقوان�ن أو األنظمة " وان 

 الكفاءات واملؤهالت". دائمة ومؤقتة �� الدولة واإلدارات امل�حقة ��ا والبلديات ي�ون ع�� أساس 

لن تتوجھ �سهولة نحو   2021و�بدو ان مناقشة التعديالت الدستور�ة ال�ي بدأت �� شهر د�سم��  

 لألردني�ن اذ شاهدنا خالفا حادا حول هذه النقطة. االردنّياتإضافة 

ساءتمكن عدد زهيد من    قبل ذلك
ّ
ا�� مراكز سياسية بفضل التعي�ن وليس عن    الن من الوصول 

اول �عي�ن لثالث �ساء �� ا�جلس الوط�ي االستشاري   1978سنة  االنتخاب �� البداية اذ تم  طر�ق  

 �� مجلس االعيان بإرادة من امللك.   امرأةتم �عي�ن اول  1989وسنة 

ا��ا �انت نائبة لثالث دورات و�انت   6�� قراء��ا للوضع األرد�ي اشارت األستاذة وفاء ب�ي مصطفى 

ت��أس �جنة برملانية وقالت ا��ا "شاهدت ال�وتا �� ا�جالس البلدية وا�حلية وا�حافظات اول امرأة 

لك��ا الثا�ي  للنائب  تر�حت  با��ا  ذكرت  كما  صعو�ة"  نجد  ال��ملان   �� االمر  يصبح  عندما    ولكن 

 
عبدة، منية قاري ووفاء زعفرا�ي، املنظمة العر�ية للمرأة د�سم�� للمرأة �� تو�س، هناء بن    السياسّيةانظر تقر�ر املشاركة   5

2019 . 

عضو مجلس النواب االرد�ي السا�ع عشر والثامن عشر محامية، رئيسة ائتالف ال��ملانيات العر�يات ملناهضة العنف ضد  6

 املرأة|.
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ساءوهو ما �ع�� عن صعو�ة ولوج  فشلت  
ّ
.  ا�� مراكز القيادة ح�ى وان �ان شرط الكفاءة متوفر  الن

 رأتح�ى    1993باالنتخاب و�ان يجب انتظار سنة    امرأةانھ �� نفس السنة لم تفز أي    كما بينت

تصل ا�حكم عن طر�ق ال�وتا و�� �وتا عرقية خصصت للشركس. كما بينت    امرأةاول    االردنّيات

ساءغابت  إذاان ذلك لم يدم طو�ال 
ّ
 . 1997مرة أخرى عن املشهد �� انتخابات سنة  الن

ان   انطالقا من واقع بدي�ي وهو  للنساء  �وتا  �� تخصيص  التفك��  اذن  ساء�ان 
ّ
ال تتمكن من    الن

 الوصول ا�� ا�جالس النيابية ح�ى لو �ان القانون وشروط ال���ح هو نفسھ. 

و�أ�ي هذا ا�خيار كش�ل من اش�ال االليات ال�ي �عتمدها الدول لضمان وجود فع�� للنساء داخل 

 املشهد السيا�ىي.  

نونية �ستعملها الدول  هذا الش�ل من االليات يحيلنا طبعا ا�� مفهوم التمي�� اإليجا�ي وهو الية قا

حقوق لفئة مهمشة و�حية للتمي�� ملدة زمنية معينة ح�ى �ساعدها ع�� الوصول ا��   أك��بإسناد  

اتفاقية  من  الرا�ع  الفصل   �� اإليجا�ي  بالتمي��  �س�ى  ملا  أساسا  ونجد  وحقيقية.  فعلية  مساواة 

ة األو�� من هذا النص ع�� األمم املتحدة للقضاء ع�� جميع اش�ال العنف ضد املرأة. تنص الفقر 

ال �عت�� اتخاذ الدول األطراف تداب�� خاصة مؤقتة �س��دف الت�جيل باملساواة الفعلية ب�ن "انھ  

أي نحو،   االتفاقية، ولكنھ يجب أال �ستتبع، ع��  تأخذ بھ هذه  الذي  باملع�ى  تمي��ا  الرجل واملرأة 

و  يجب  كما  منفصلة،  أو  مت�افئة  غ��  معاي��  ع��  تحققت  اإلبقاء  م�ى  التداب��  ��ذه  العمل  قف 

الرا�ع  العاملي  املؤتمر  ال�وتا منذ  الفرص واملعاملة". �عد ذلك تم تدعيم نظام   �� الت�افؤ  أهداف 

 . 1995للمرأة الذي نظم �� بيك�ن سنة 

األردن نظام   ال��ملان وتخصيص ستة    2003منذ سنة   ال�وتااعتمد  انتخاب  تنقيح قانون  اين تم 

للنساء   اقر    110  أصل من  مقاعد  البلديات  مستوى  ع��  ا�حر.  ال���ح  إم�انية  ع��  اإلبقاء  مع 

عن    2007قانون   تقل  ال  �سبة  طر�ق   عشر�نأيضا  عن  ا�حظ  �سعفهن  لم  اال�ي  للنساء  باملائة 

باملائة مع تنقيح قانون البلديات سنة    25ال���ح ا�حر وتم ترفيع هذه النسبة بنفس الشروط ا��  

باملائة    25مصطفى �� هذا ا�جال ان اعتماد ال�وتا �� البلديات بنسبة    ياألستاذة ب�.  بينت  2013

�� رئاسة البلدية الن ذلك مركز السلطة   امرأةلكن ال توجد أي    2017��    امرأة  41مكن من وصول  

 والقوة. 



 12                                                      فعلية وفاعلة للنساء سياسية من أجل مشاركة 

ال    �سبة   �� ال��فيع  مؤخرا  األرد�ي  ال��ملان  رفض  فقد  ا�حافظات  مستوى  ع��  ائة بامل  25اما 

 ا�خصصة للنساء.

خارج    5فازت    2016��   نتائج    ع��ال�وتا  �ساء  ال�وتا  �عط  لم  االمر  ��اية  و��  الوط�ي،  املستوى 

ساءتذكر لدعم مقبولية وجود  
ّ
�� ا�جالس املنتخبة. لكن تراجعت �سبة تمثيل املرأة �� مجلس    الن

  �� انتخابھ  الذي تم  الـتاسع عشر  إ��    2020النواب  املئة مكتفية بمقاعد    11.5بنسبة وصلت   ��

، �عد أن �انت قد حصلت ع��    15ال�وتا النسائية ال�ي بلغت  
ً
 �� مجلس النواب    20مقعدا

ً
مقعدا

 السابق.

نظام ال�وتا ال �سمح بدمج حقيقي لألصناف املعنية   اأّن    ا��  7العطعوطعمر األستاذ  لقد خلص  

بل هو تقسيم ع�� أساس العرق والدين بالنسبة للمسيح والشركس والشيشان والبدو وهم اذ ال 

صديق للمرأة خاصة ع�� أساس   ليسم ال���ح اال �� الدوائر ا�خصصة لهم �� ذلك وهو  هيمكن ل

 التنافس ا�حر.

للنساء  ثالثون بتخصيص    2002وتا منذ عام  حل ال� ما املغرب فقد اختار  ا اغلب  و أقّر   .  مقعدا 

التو   املتدخل�ن
ّ

ساءن من التقدم ب  املغار�ة بان هذا ا�حل مّك   املتدخ
ّ
نوعا ما فتم االنتقال سنة    الن

ا��    2002 نائبت�ن  وسنة    نائبات3من  ان   2007.  وهو  أيضا  لوحظ  ما  لكن  تقر�با.  التقدم  نفس 

ساءال�وتا لم �غ�� وضع  
ّ
�� اللوائح الوطنية اين بقي وصولهن للمجالس املنتخبة ضعيفا و��اد    الن

 ينعدم. 

ساء�انت هنا نقلة نوعية �� طر�قة التعاطي مع تمثيلية    2011مع دستور سنة  
ّ
اذ نص الفصل   الن

ال  19 تمتع  ع��  و منھ  املدنية  وا�حر�ات  "با�حقوق  املساواة،  قدم  ع��  واملرأة،   و السياسّيةرجل 

والثقافية والبيئية" الواردة بالدستور كما نص ع�� ان الدولة �س�� إ��    االجتماعّية و االقتصادّية

ساء و  الّرجالاملناصفة ب�ن    مبداتحقيق  
ّ
 .هيئة للمناصفة وم�افحة �ل أش�ال التمي��  وأحدث"  الن

، ا�حق �� التصو�ت، و�� ال���ح لالنتخابات،  ومواطنع�� ان " ل�ل مواطنة    30كما نص الفصل  

ع��   القانون  و�نص  والسياسية.  املدنية  با�حقوق  والتمتع  القانونية،  الرشد  سن  بلوغ  شرط 

ساءمقتضيات من شأ��ا ��جيع ت�افؤ الفرص ب�ن 
ّ
 .�� ولوج الوظائف االنتخابية" لّرجالا و الن

 
 األستاذ العطعوط ھو محامي وحقوقي اردني.  7
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تم  و   الدستور�ة  لألح�ام  من    2011سنة  ك��جمة  املقاعد  عدد  �إجراء   60إ��    30ز�ادة  مقعدا، 

ال��ملان، وانخراطهن الفع�� �� صناعة السياسات العمومية.   مؤقت ��دف  ضمان تمثيلهن داخل 

أكتو�ر    14املتعلق بمجلس النواب الصادر ��    27.11من القانون التنظي�ي رقم    23وحسب املادة  

طرف    2011 من  املقدمة  لل��شيحات  الوطنية  االنتخابية  للدائرة  املوجهة  املقاعد  تخصيص  تم 

ساء
ّ
اآللية    الن أر�ع�ن سنة، مع وضع  الذين ال يتجاوز س��م  الذ�ور،  الالزمة    التشريعّيةوالشباب 

 برسم هذه الدائرة.  30م���حة ع�� األقل و  60لضمان انتخاب 
ً
 شابا

ً
  مر�حا

أيضا   نجد  ذلك  ا��   67ورغم  الوصول  من  تمكن  فقط  �ساء  سبع  ان  �ع�ي  ما  وهو  فقط  امرأة 

القانو  عل��ا  نص  ال�ي  االجبار�ة  ا�حالة  خارج  لم  ا�جلس  ال��اية  ففي  القوان�ن  ن  تلك  �ل  "�شفع 

   .8للنساء"

ما  اكدت  ولعلها  التقر�ر.  هذا  موضوع  ا�جهو�ة  اللقاءات  �عد  األخ��ة  املغر�ية  االنتخابات  تمت 

ان وصول   املشار�ون واملشار�ات من  ساءتناولھ 
ّ
ال��ملان بقي ره�ن تدخل    الن من خالل   املشّرع ا�� 

 ال��فيع �� ال�وتا النسائية.

للنسا فع��  تمثيل  ضمان  ع��  السابقة  القوان�ن  �جز  انتخابات  امام  تمت  أساس   ��ع  2021ء 

(  أك��اليات   رقم  التنظي�ي  القانون  تضمن  للنساء.  التنظي�ي 04.21دفع  للقانون  واملتمم  املغّ��   (

تمثيل   لتوسيع  التغي��ات  �عض  النواب،  بمجلس  ساءاملتعلق 
ّ
باالنتقال  الن اعتماد    وذلك  من 

و�ة يمكن أن تضم �ل��ما �� الئحة اللوائح الوطنية ا�خصصة لهن والشباب إ�� اعتماد لوائح جه

ثل� تخصيص  جانب  إ��  املرتبت�ن    يواحدة  تخصيص  اش��اط  مع  اللوائح،   �� للنساء  ال��شيحات 

 األو�� والثانية �� �ل الئحة حصر�ا للنساء. 

املادة  كما   رقم    110نصت  التنظي�ي  القانون  رقم    06.21من  التنظي�ي  للقانون  واملتمم  املنقح 

نتخاب أعضاء مجالس ا�جماعات ال��ابية ع�� ان اللوائح تت�ون من جزئ�ن ي�ون  املتعلق با  59.11

ساءا�جزء الثا�ي م��ا مخصص ل��شيحات 
ّ
و�جب اال تقل املقاعد عن الثلث �� مجالس العمالة  الن

ساءواالقليم ودون ان تمنع 
ّ
 من ال���ح �� ا�جزء األول غ�� ا�خصص لهن.   الن

 
 . حسناء ك��انظر مداخلة األستاذة  8



 14                                                      فعلية وفاعلة للنساء سياسية من أجل مشاركة 

رقم   التنظي�ي  القانون  لدعم    2021لسنة    10.21اما  منھ  مكرر  السادس  القسم  خصص  فقد 

ساءقدرات  
ّ
ساءصندوق الدعم من اجل تمثيلية  من خالل خلق  التمثيلية    الن

ّ
وذلك �� مجاالت    الن

 .العامة وانتخابات ا�جماعات ال��ابية وانتخابات الغرف املهنية التشريعّيةاالنتخابات 

وحسب األرقام ال�ي قدم��ا وزارة الداخلية   2021سبتم��    8ت األخ��ة ال�ي أجر�ت يوم  �� االنتخابا

ساء انتقلت تمثيلية  
ّ
��   24.3)، إ��  2021  -  2016�� املائة �� مجلس النواب السابق (  20.5من    الن

إ��   للنساء  ا�خصصة  ال�وتا  ترفيع  تم  حيث  ا�جديد  .   90ا�جلس 
ً
عدد    مقعدا ساءوانتقل 

ّ
��   الن

�� االق��اع األخ��، م��ن �ساء فزن ��    95امرأة �� مجلس النواب السابق إ��    81جلس النواب من  م

  .مجموع أعضاء ا�جلس 395دوائر محلية، من أصل 

ساءأما �� انتخابات ا�جماعات ا�حلية (البلديات) فعرفت تمثيلية  
ّ
 من    الن

ً
 تطورا

ً
 ��   21.18أيضا

 �� املائة.   26.64إ��  2015املائة �� انتخابات 

وجود   ا��  يؤدي  �ان  وان  ا�حصة  او  ال�وتا  نظام  ان  اذن  واألردن  املغرب  تجر��ي  ساءاثبتت 
ّ
��   الن

نفسر   فكيف  للمرأة  الدونية  النظرة  ع��  محافظا  واقعا  �عكس  نتيجتھ  ان  اال  املنتخبة  ا�جالس 

ساءاذن ان  
ّ
خارج نصاب ال�وتا ال تتمكن من الفوز اال �� حاالت قليلة. امل���حات ب�ل حر�ة و   الن

من املؤكد ان القانون يمكن ان يدفع ا�� تقدم ا�جتمع من خالل اليات اجبار�ة لكن ذلك يجب ان  

ساءيرافق باليات أخرى تمكن  
ّ
ع�� املدى املتوسط او البعيد ان تتخ�� عن الوصول ا�� مراكز   الن

ال�وت الية  طر�ق  عن  مؤقتة  القرار  ت�ون  ان  يجب  بطبعها  االلية  الن  أوال  التحفظ  هذا  �سوق  ا. 

ب بان    ان��اءوتنت�ي  تو��  ال�وتا  الن  وخاصة  م��ا  ساءالهدف 
ّ
ا��   الن يصلن  الال�ي  السياسيات 

ا�جالس بفضلها �ساء غ�� كفئات و�أ��ن وصلن ا�� مواقع القرار ال لكفاء��ن وانما عن طر�ق مّنة  

و�الفع السياسي�ن.  نفسها من  ا�جالس  داخل  قيادية  مواقع   �� تواجدهن  ع��  ذلك  ينعكس    ل 

معهن ع�� أساس متساوي كما ينعكس ح�ى ع�� مدى   الّرجالو�نعكس ع�� طر�قة �عامل النواب  

فعلية  مساواة  نحو  قدما  امل�ىي   �� التفك��  من  بد  ال  لذلك  ��ن.  العام  والراي  االعالم  اهتمام 

يضم��ا القانون ال �ش�ل تمي��ا إيجابيا لك��ا مساواة كما يجب ان ت�ون وهذا ما تحاول ان تذهب 

    تو�س �� اتجاهھ.
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 الّتناصفعن طر�ق الية  فعلية مساواةنحو ب. 

��  السياسّيةهو ليس بتمي�� إيجا�ي فهو مساواة عددية تتعلق باملشاركة �� ا�حياة   الّتناصف  او 

عدد  القائمات  تتضمن  أن  اش��اط   �� االنتخابات،  سياق   �� يتمثل،  مبدأ  فهو  ا�جاالت.  جميع 

إ�خ،   إثنية  دينية،  مجموعات  رجال،  �ساء/  مختلفة  مجموعات  إ��  ينتمون  األفراد  من  متساوي 

 وذلك ��دف ضمان تمثيلية متوازنة لهذه ا�جموعات �� الهيئات املنتخبة.

�� تو�س بانھ ينب�� التمي�� ب�ن    الّتناصف �� مداخل��ا حول    9سلسبيل القلي�يوقد اكدت األستاذة  

ليس مجّرد �وتا من نوع    الّتناصف من جهة أخرى واعت��ت أن    %50من جهة و�وتا ال    الّتناصف 

�ستحق  أ��ا  قوامها  السيا�ىي  ا�جال   �� النسائي  التمثيل  لقضية  مختلفة  مقار�ة  هو  بل  خاص 

 تمثيال مت�افئا مع الرجل �� جميع دوائر السلطة وال مجّرد نصيب من املقاعد. 

ساءتو�س ع�� املستوى الوط�ي: مقاومة تقدم 
ّ
 ع�� مستوى وط�ي الن

 السيا�ىينقاشات الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة واالصالح    إطار��    الّتناصف طرحت مسالة  

فيفري    �� �شكيلها  تم  ال�ي  الدیمقراطي  ا�جمعيات  2011واالنتقال  وناضلت    النسوّ�ة . 

وال�خصيات الوطنية والديمقراطية آنذاك من اجل مشاركة فعلية للنساء �� ا�جلس التأسي�ىي. 

اقرا تم  باصدار    رولقد  عدد  املبدأ  ��    2011لسنة    35املرسوم  ق   2011ماي    10مؤرخ 
ّ
  واملتعل

حات ع�� أساس مبدأ   .بانتخاب ا�جلس الوط�ي التأسي�ىي
ّ

وجاء بھذا املرسوم واجب تقدیم ال���

ساءب�ن    الّتناصف 
ّ
ب�ن   الّرجالو   الن التناوب  أساس  ع��  القائمات  صلب  امل���ح�ن  ترتیب  مع 

ساء
ّ
اقر عدم قبول  .  الّرجالو   الن املبدأ. سمح هذا  كما  ال�ي ال تح��م ھذا  القانو�ي    اإلطارالقائمة 

من   مهم  عدد  ساءبوصول 
ّ
البعض    الن تصدر  وا��  ا�جلس  ثالث    ملدة  السياسّيةلساحة    م��نا�� 

ان   ورغم  �ش�لن    تواجدب  سمح  الّتناصف سنوات.  ا�جلس    27�ساء   �� فان  التأسي�ىيباملائة   ،

ساء العديد م��ن، وهن االسالميات باألساس، لم يكن لد��ا ال��امات مبدئية تجاه املساواة ب�ن  
ّ
  الن

ب�ن  الّرجالو  باملساواة  �ان وجود �ساء مؤمنات  ساء. رغم ذلك 
ّ
اليات    الّرجالو   الن و�ضرورة وضع 

 قانونية لتحقيقها.  

ا�حداثية والديمقر   2014�� دستور   التيارات  ب�ن  و�فضل تمسك  املساواة    التو�سّي�ن اطية بمبدأ 

 
 أستاذة القانون الدستوري ونائبة رئیسة الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري  9
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وھم    21الفصل  جاء    التو�سّياتو  والواجبات  ا�حقوق   �� متساوون  واملواطنات  "املواطن�ن  بان 

ع�� ان    34الفصل  فقد نص    السياسّيةسواء أمام القانون دون تمی��". اما ع�� مستوى املشاركة  

 الدولة �عمل ع�� القانون" وع�� ان  طبق ما يضبطھ "حقوق االنتخاب واالق��اع وال���ح مضمونة 

 ".تمثیلیة المرأة في المجالس المنتخبة" ضمان

ال��امات ع�� عاتق الدولة واولها حماية حقوقها املكتسبة ودعم ،  46اما الفصل   فلقد جاء �عدة 

م�اس��ا والعمل ع�� تطو�رها. كما نص الفصل ع�� ان: "تضمن الّدولة ت�افؤ الفرص ب�ن الّرجل  

املسؤولّيات   مختلف  تحّمل   �� ا�جاالت"    و��واملرأة  تحقيق    وأ��اجميع  "إ��  ب�ن    الّتناصف �س�� 

 تّتخذ الّدولة الّتداب�� الكفيلة بالقضاء ع�� العنف ضّد املرأة".   �� ا�جالس املنتخبة. الّرجلو املرأة 

املتعلقة   القانونية  املنظومة   �� النظر  إعادة  ضرورة  الدستور�ة  التغي��ات  هذه  اقتضت  لقد 

ساءبحقوق 
ّ
 . الن

ان يذهب قدما  املشّرع�� مجال االنتخابات وانطالقا من تجر�ة ا�جلس الوط�ي التأسي�ىي �ان ع�� 

لتمثيلية   للتناصف،  فع��  تكريس  ساء�� 
ّ
و��ن    الن بي��ا  الفرص  هدف   الّرجالولت�ا��  جانب  ا�� 

 القضاء ع�� العنف كما سن�ى ذلك الحقا.

االنتخابات   قانون  وان  باعتبار  ا�جلسلكن  الدستور   تبناه  تب�ي  قبل  التأسي�ىي  فان   ،الوط�ي 

اكتفى   عدد    باإلبقاءا�جلس  املرسوم   �� جاء  ما  عدد   .35ع��  األسا�ىي  القانون  إصدار  تّم  فقد 

��    2014  لسنة16 أح�ا  واملتعلق   2014ماي    26مؤرخ  جاءت  حیث  واالستفتاء،   مھباالنتخابات 

الفصل   ألح�ام  ال  16مطابقة  ا�جلس  انتخابات  مرسوم  وجوب  التأسي�ىيوط�ي  من  اح��ام   من 

ساءو  الّرجالب�ن  الّتناصف مبدأ 
ّ
   .�� القائمات امل���حة الن

   أعضا��االعمودي أي تقديم �ل قائمة م���حة    الّتناصف وتم بذلك اإلبقاء ع��  
ّ
ناوب  بة بالتّ مرت

ساءب�ن  
ّ
  وذلك صة لبعض الدوائر،  العدد الفردي للمقاعد ا�خصّ   مھا�� حدود ما یحتّ   الّرجالو   الن

 .ظر إن �ان یرأسھا رجل أو إمرأةبقطع النّ 

ساءمن  %33,2ا�� مجلس يحتوي ع��  أدتع�� هذا األساس تمت االنتخابات ال�ي 
ّ
 . الن
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االنتخابات    �� التفك��  املنظمات    2019لسنة    التشريعّيةعند  من  العديد    ا�حقوقّية طالبت 

ع�� مستوى رئاسة القائمات    الّتناصف بان �ش��ط القانون    النسوّ�ات من املناضالت    و   النسوّ�ةو 

اليا   ي�ون  ي�اد  انفراد  من  التأسي�ىي  ا�جلس  انتخابات  خالل  مالحظتھ  تمت  ما  باعتبار  وذلك 

قبل   من  القائمات  ن  الّرجالبرئاسة  وان  ��  خاصة  لألوائل  اال  �سمح  ال  بالنسبية  االق��اع  ظام 

 القائمة من الوصول ا�� ا�جلس. 

رغم ذلك تم تنقيح القانون االنتخا�ي بدون االنصات ا�� ا�جتمع املد�ي وهو ما ذكرت بھ السيدة  

 . التو�سّياتتركية الشا�ي املشاركة �� اللقاء اإلقلي�ي عن رابطة الناخبات 

 الّتناصف حاولت كتلة االئتالف الوط�ي بمجلس نواب الشعب إدراج    2019وفعال �� شهر جوان  

ب��أساالفقي   لالنتخابات    وذلك  االنتخا�ي  القانون   �� ا�جلس    التشريعّيةالقائمات  لكن  املق��ح 

 رفض ان ينظر �� ذلك. 

ا�حافظة   التيارات  صعود  جانب  ا��  الدستور�ة  للمقتضيات  التنكر  تراجع   والشعبو�ةاّدى  ا�� 

ساءحضور  
ّ
و�� �سبة ال تتجاوز ح�ى �سبة ال�وتا ال�ي حدد��ا    %23با�جلس والعودة ا�� �سبة    الن

 .  %30األمم املتحدة ب

مجهو  باي  الدولة  قيام  عدم  باعتبار  حتمية  تقر�با  النتيجة  هذه  نحو �انت  للدفع  إضا��  د 

�ساء    ترأس��اقائمة فقط    219قائمة م���حة، توجد    1503جملة  فوجدنا مثال انھ من    الّتناصف 

% من    18ع�� مستوى القائمات ا�حز�ية، لم ت��أس املرأة سوى  كذلك  �� املائة.    14.5أي بنسبة  

% من جملة القائمات املستقلة   7ومن جملة القائمات االئتالفية    19جملة القائمات ا�حز�ية و %  

 امل���حة.

جميع   �عرضت  التلذلك 
ّ

   التو�سّيات  املتدخ
ّ
ال� هذا  سلسبيل  ا��  األستاذة  من  �ل  واعت��ت  �اجع 

" ان  دوائر    صف الّتنالقلي�ي   �� وتحديدا  قرار  مواقع   �� والرجل  للمرأة  املتساوي  التمثيل  باعتباره 

السياسيّ  الديمقراطيّ السلطة  مقتضيات  من  هو  و�التّ ة،  مقتضيات ة  ع��  تأسيسھ  ينب��  ال  ا�� 

 
ّ
 �ن أو األنوثة ع�� الّس إدخال ضرب من الل

ّ
ة لطبيعة ة ثقافيّ الت اجتماعيّ لطة وذلك انطالقا من تمث

نا��املرأة   ملياء  األستاذة  اما  لها".  املناسبة  لألدوار  لذلك  اعت��ت    10وتبعا  هو    الّتناصف ان  فلقد 

 
 استاذه مساعدة بكلیة الحقوق بصفاقس   10
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لكرامة   ساءتحقيق 
ّ
االمامالن جنان  االستاذة  اكدت  كما  تبقى    الّتناصف حصيلة  اّن  ع��    11. 

السياسي�ّ  الفاعل�ن  ان  واعت��ت  �عت��ون  متواضعة  دون   اقانوني  اإكراه  الّتناصف ن  بھ  ملزمون 

 قناعة حقيقية. 

من جهتھ أو�ىى السيد ام�ن حلوا�ي عن شبكة مراقبون بضرورة مراجعة القانون االنتخا�ي �عد  

ة �� تو�س غ�� مرضية رغم تقدم تو�س عن دول عر�ية واقر وان التمثيليّ   2019يم انتخابات  تقيّ 

 أخرى.  

ا�حمرو�ي سلوى  األستاذة  اعت��ت  التميّ   12كما  ضد  وان  ساء�� 
ّ
لھ    الن هّيأت  السيا�ىي  ا�جال   ��

التمي��يّ  القوان�ن  من  األنظمة  العديد  حيث  من  االختالفات  رغم  وانھ  االسرة  داخل  خاصة  ة 

�� األردن واملغرب وتو�س اال ان ما يجمع ب�ن هذه البلدان هو هيمنة العقلية الذ�ور�ة    السياسّية

 التمي��ية. 

ساء تو�س ع�� املستوى ا�ح��: تقدم 
ّ
 �� ا�جالس البلدية  الن

  2017فيفري    14مؤرخ ��    14  -  7مرة أخرى خالل مناقشة القانون عدد    الّتناصف طرحت مسالة  

لقانون  املتمّ     2014ماي    26م 
ّ
تمّ املتعل ذكرنا  وان  سبق  وكما  واالستفتاء.  باالنتخابات  االكتفاء   ق 

التشريعيّ   الّتناصف ب لالنتخابات  بالنسبة  لكن  العمودي  ا��    ملشّرع اة.  املرور  من  ما�عا  ير  لم 

تقّدم ال���حات   ) اذن ع�� ان :" 9(  49 نص الفصل االفقي بالنسبة لالنتخابات البلدية.   الّتناصف 

مبدأ   أساس  ع��  وا�جهو�ة  البلدية  ا�جالس  ساءب�ن    الّتناصف لعضو�ة 
ّ
وقاعدة    الّرجال  و  الن

 
ّ
ل قائمات األحزاب أو االئتالفات ال�ي ال تح��م  تقب التناوب بي��م داخل القائمة. واضاف القانون اال

 هذه القاعدة �� حدود عدد القائمات ا�خالفة ما لم يقع ت�حيحها... 

بدور   عالقة   �� ا�خطوة  هذه  بأهمية  التذك��  املهم  من  ساءولعلھ 
ّ
و��    إطار��    الن البلدي  العمل 

  �� ا�حلية  السلطات  بطبيعة  تبدأ    إطارعالقة  ان  بأهمية  التذك��  وجب  كما  القرب.  ديمقراطية 

ساء
ّ
   السياسّيةالدخول ا�� مع��ك ا�حياة    الن

ّ
يا�ىي  � ح�ى ت�ّون تجر�ة �� مجال العمل الّس من ا�ح�

يا�ىي ع�� �و�ن الّس رور بنوع من التّ ة املة تب�ن مدى أهميّ جر�ة التو�سيّ �ادة. ولعل التّ و�� مجال الرّ 

 
ّ

مح� خالل  مستوى  من  وذلك  الوط�ي  املستوى  ا��  الوصول  قبل  جهوي  ثم  تام    معاينة�  غياب 

 
 أستاذة مساعدة في القانون العام بجامعة قرطاج  11

 استاذة  القانون العام متخصصة في القانون الدولي و  القانون  الدستوري، رئیسة الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري  12
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الرّ   السياسّيةجر�ة  للتّ  النوّ و�خصال  من  العديد  لدى   �ادة 
ّ

الش نواب  مجلس   �� لم    عباب  الذين 

 ة تذكر.  يكن لهم أي تار�خ او مواقف سياسيّ 

ن  
ّ

ساءاالفقي من تحقيق قفزة نوعية �� عدد    الّتناصف لقد مك
ّ
الال�ي تم انتخا��ن �� ا�جالس    الن

وذلك رغم تف�ىي القائمات املستقلة من اجبار�ة االل��ام    2018�� انتخابات    %47البلدية بنسبة  

ا�� تقديم قائمات مستق  ع��  الّتناصف ب لة  مستوى رئاسة القائمات. وذهب ببعض األحزاب ح�ى 

 وما يتبعها من سقوط للقائمات ا�خالفة.  الّتناصف لل��رب من الزامية 

ال�وتا عكس  عدديّ   الّتناصف يضمن    ،ع��  �عقليّ مساواة  أيضا  تصطدم  األخ��ة  هذه  لكن  ال  ة.  ة 

باملساواة   فعال  ادلّ تؤمن  ذلك    وال  عدد    أك��ع��  ساءمن 
ّ
البلديّ   الن ا�جالس  تو�س رئيسات   �� ة 

لم   ال  الذي  مرّ   وهو  %19يتجاوز  �عكس  التخوّ ما  أخرى  واألردن ة  املغرب   �� الحظناها  ال�ي  فات 

ساء ى وان تم انتخاب يا�ىي ح�ّ ر املشهد الّس أيضا من صعو�ة تصّد 
ّ
 ة القانون. بقوّ  الن

العمليّ   ولعل 
ّ
أيضا مؤث االهتمام بجوانب أخرى ��  االنتخابية تقت�ىي  �� مدى وصول  ة  ساء رة 

ّ
  الن

  تخبة و�� مسالة طرق االق��اع ال�ي تمّ للمجالس املن
ّ
 ا�ي. تناولها �� امللتقى اإلقلي�ي الث

 ج. 
ّ
 ساء من اجل طرق اق��اع دامجة للن

ات جولت�ن ل�حديث �� تجارب متقاطعة لطرق االق��اع وذلك ب�ن األردن ص منتدى الفدراليّ خصّ 

 وتو�س واملغرب. 

 
ّ
ساءفك�� �� طرق االق��اع األك�� ضمانا لتواجد ا للتّ هذا ا�حور عنصرا أساسيّ  لش�

ّ
�� ا�جالس  الن

 املنتخبة. 

   أبرز وخالل ا�جولت�ن  
ّ

الت لون و اغلب املتدخ
ّ

ة  انھ رغم ان ل�ل طر�قة اق��اع جوان��ا السلبيّ   املتدخ

  مالئمة ة فان هناك طرق �عي��ا ال يمكن ان ت�ون وااليجابيّ 
ّ
 للن

ّ
 باب. ساء وللش

  غ�� مدمجةما يجب رفضھ: االق��اع ع�� االفراد كطر�قة 
ّ
 ساء للن

 ة �� دورت�ن. ة �� دورة واحدة او باألغلبيّ هناك صنف�ن �� نظام االق��اع ع�� االفراد: اما باألغلبيّ 
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االق��اع   االفرادنظام  باألغلبيّ   ةباألغلبيّ   ع��  االق��اع  من  صنف  واحدة:  دورة  يتم ��  حيث  ة، 

التنافس �� �ل دائرة انتخابية ع�� مقعد واحد. ويعت�� فائزا ��ذا املقعد امل���ح او امل���حة الذي  

 تحصل ع�� أك�� عدد من االصوات مقارنة بمنافسيھ. 

ة تجري فيھ املنافسة ��  ة �� دورت�ن فهو نظام اق��اع باألغلبيّ اما نظام االق��اع ع�� األفراد باألغلبيّ 

  ة ع�� مقعد وحيد. وح�ى يحصل أحد امل��ئرة انتخابيّ �ل دا
ّ

� 
ّ

حات ع�� املقعد يجب  ح�ن او امل���

األغلبيّ  ع��  يحصل   أن 
ّ

م��� أي  يتحصل  لم  إذا  األصوات.  من  املطلقة   ة 
ّ

م��� او  هذه  ح  من  حة 

 
ّ
 سبة �� الّد الدائرة ع�� هذه الن

ّ
   حانورة األو�� يتم تنظيم دورة ثانية �شارك ف��ا عادة امل���

ّ
ذان  الل

 
ّ
الّد ت  �� األصوات  من  �سبة  أع��  ع��   حصال 

ّ
الث ا�جولة   �� و�فوز  األو��.   ورة 

ّ
امل��� او  انية،  ح 

 
ّ

 .13صواتاال  حة الذي يحصل ع�� أك�� عدد منامل���

 �� املغرب: يتم انتخاب أعضاء مجلس النّ 
ّ

ئحة  واب باالق��اع العام املباشر عن طر�ق االق��اع بالال

والتصو�ت  مثيل  و�التّ  األصوات  مزج  طر�قة  استعمال  ودون  بقية  أك��  قاعدة  حسب  النس�ي 

 :التفاض��، وفق الكيفية التالية

 عضوا ينتخبون ع�� صعيد الدوائر االنتخابية ا�حلية. 305

 عضوا ينتخبون ع�� صعيد الدوائر االنتخابية ا�جهو�ة.  90

 
ّ

ا�ح� املستوى  الفردي،  ع��  االق��اع  �عتمد  النسبيّ باألغلبيّ �  مستوى ة  ع��  واحدة  دورة   �� ة، 

ب أعضاء مجالس ا�جهات باالق��اع العام املباشر  
َ

ن  عا�جماعات. اما ع�� املستوى ا�جهوي فُينتخ

 
ّ
�عل إذا  أنھ  غ��  النس�ي.  و�التمثيل  بالالئحة  االق��اع  إطار  طر�ق   �� واحد  عضو  بانتخاب  األمر  ق 

انتخابيّ  العمالةدائرة  أي  واحدة،  املدن)،    ة  (داخل  املقاطعات  عمالة  أو  (ا�حافظات)  اإلقليم  أو 

 .ة �� دورة واحدةة النسبيّ من طر�ق االق��اع الفردي باألغلبيّ  فإن االنتخاب يجري 

 
، تو�س، منشورات برنامج  م�جم املصط�حات االنتخابية عر�ي فر��ىيانظر التعر�ف �� سلسبيل قلي�ي وسلوى ا�حمرو�ي،   13

 2012األمم املتحدة اإلنمائي 
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األستاذ   اعت��  النقطة  هذه  املرزو��بن  حول  تؤدّ   ان  14يو�س  ان  يمكن  ال  االق��اع  ا�� أساليب  ي 

النّ  �ل  نفس   �� البلدان.تيجة  ب�ن  بالك  فما  واحد  بلد   �� ادراج   االستحقاقات  لوال  انھ  واعت�� 

ساءالتصو�ت ع�� اللوائح �� املغرب ولوال شروط ال�وتا ملا وجدت 
ّ
 �� ا�جالس املنتخبة. الن

 ع�� ما ي��:   2016ت املادة التاسعة من قانون االنتخاب �جلس النواب لسنة  األردن فقد نصّ باما  

 ال�  يتمّ   -"أ
ّ

النيابيّ �� املقاعد  مللء  للدائرة  ح  ا�خصصة  بطر�ق ة  النسبية    االنتخابية  القائمة 

 . املفتوحة 

(  -ب ـــادّ 2مع مراعاة اح�ام البند  املــــ  من   ة ، يجب ان تضمّ ) من الفقرة (د) من هذه 
ً
القائمة عددا

 
ّ

النيابيّ املر� املقاعد  عدد  يتجاوز  وال  ثالث  عن  يقل  ال  ا�خصّ ح�ن  االنتخابيةصة  ة   .للدائرة 

ل�ل    -ج يصوت  ثم  أوال  املر�حة  القوائم  من  فقط  واحدة  لقائمة  بصوتھ  باإلدالء  الناخب  يقوم 

 .واحد من املر�ح�ن ضمن هذه القائمة أو لعدد م��م

   -1-د
ّ

املر� املقاعد ح�ن  ع��   ا�خصّ   عن 
ّ

للش  ركس والشيشان واملسيحي�ّ صة 
ّ

ي��� ان  حوا ضمن  ن 

 خابية ال�ي خصص لهم ف��ا مقاعدقوائم �� الدوائر االنت

2-  
ّ

املر� ا�خصّ ع��  املقعد  عن   حات 
ّ
للن   ص 

ً
وفقا املر�حة  �عت��  ال  و  قوائم  ضمن  ال���ح  ساء 

 ". . ألح�ام هذا البند من ضمن ا�حد األع�� للمر�ح�ن �� القائمة

ومباشرا  سر�ا  انتخابا  منتخبة  و��  تركيبتھ  من  جزء  ا��  القانون  يحيل  ا�حافظات  مستوى  ع�� 

اخر تحديد  بان  15دون  القانون  نفس  اقر  كما  ال� .  للنساء  %25سبة  مجالس    ا�خصصة   ��

من   تت�ون  البلديات  ومجالس  ساءا�حافظات 
ّ
بالنسبة    الن األصوات  اع��  ع��  تحصلن  الال�ي 

 ة.ق��ع�ن من دائر��ن االنتخابيّ ملل

األستاذ   اعت��  االق��اع  طر�قة  النسبيّ عمر  حول  القائمة  اعتماد  ان  عوض العطعوط  املفتوحة  ة 

الصّ  الواحد  قانون  النسبيّ   يؤثروت  القائمة  املشاركة الن خيار  األردن لغياب  ع��   �� ة ال �ستقيم 

ل التنافس من يحوّ   ھألنّ ة باستثناء حزب ج��ة العمل اإلسالمي. كما انتقد هذا النظام  أحزاب قو�ّ 

ة. هذا ا�� جانب �شكيل  تنافس ب�ن القائمات ا�� تنافس داخل القائمة الواحدة لغياب حياة حز�يّ 
 

 بوجدة. االجتماعّية و دّيةاالقتصااستاذ القانون الدستوري �� �لية العلوم ب�لية العلوم القانونية و  14

 2021لسنة  22انظر قانون اإلدارة ا�حلية رقم  15
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ع��   يتّم القوائم  من  ان  االمر  ��اية   �� فنجد  واالعمال  املال  راس  لدور  نظرا  ا�خاص   أساس 

االحسن     نوضعه بالضرورة  لسن  القائمات  ير�دون    أل��مع��  ساءال 
ّ
تفزن  القو�ّ   الن اال�ي  ات 

 بالتنافس ا�حر.

 حاليّ 
ّ
موعدا لالق��اع    2022مارس    22ة لالنتخاب اعتبار يوم  ا قرر مجلس مفو�ىي الهيئة املستقل

أمانة   ومجلس  البلدية  وا�جالس  ا�حافظات  مجالس  النتخابات  هذه    .  عّمانوالفرز  ت�ون  فقد 

للنساء   ��  ي  �يالالاالنتخابات فرصة  الدولة  ا�جالس لو واصلت  ا�� هذه  الوصول  ���حن بحر�ة 

 اتخاذ ما يلزم من تداب�� لذلك. 

�� ت النتخابات ا�جلس التأسي�ىي    2011ة  نو�س فان طر�قة االق��اع ال�ي تم اختيارها منذ ساما 

البقايا. و�انت لهذه الطر�قة تبعات عديدة    أك��ة مع  لم تتغ�� و�� االق��اع ع�� القائمات بالنسبيّ 

وا�حة �سمح بحوكمة   ةغلبيّ أت املشهد السيا�ىي داخل ا�جالس املنتخبة وعدم وجود  أهمها تفتّ 

ا��   األصوات  من  بالعديد  الوضع  هذا  أدى  بناجعة.  اما  املناداة  وذلك  االنتخا�ي  القانون  تنقيح 

انتخابيّ  عتبة  عدد  بإدراج  ع��  تحوز  ال�ي  األحزاب  بوصول  �سمح  ال  دنيا  او   ىأد�ة  األصوات  من 

 طر�قة أخرى لالق��اع. 

املق��ح  االفراد و�دافع عن هذا  االق��اع ع��  ا��  املرور  ال�ي قدمت مرارا هو  املق��حات  من جملة 

 جزء من ا�جتمع املد�ي ولكن كذلك رئيس ا�جمهور�ة ا�حا��.  

الت�عرضت اغلب  
ّ

فاالق��اع ع�� االفراد ال �سمح للنساء    .املسألةاذن ا�� هذه    التو�سّيات  املتدخ

وللمال السيا�ىي. و�ينت عديد    لألعياناو �� نظام ت�ون فيھ الغلبة للذ�ور،  باملنافسة �ش�ل متس

   2012ة وم��ا االتحاد الدو�� لل��ملانات انھ �� سنة  الدراسات امليدانيّ 
ّ

ساءن  مثال لم تتمك
ّ
بالفوز    الن

ر  باملائة. كما بينت دراسة سابقة لالنتخابات �� مص  14عن طر�ق االق��اع ع�� االفراد اال بنسبة  

"   2012 و  2011 ��ا ان   
ً
ضعفا األك��  والفئات  األقليات  ضد  منحاز  بطبيعتھ  الفردي    لنظام 

ل�حديث    
ً
�عرضا أك��  الفردية  الدوائر  أن  م��ا  أسباب  لعدة  وذلك  املرأة  رأسهم  وع��  ا�جتمع 

أساس   ع��  فيھ  االختيار  و��ون  الناخب�ن  مع  النحياز�اتاملباشر  أيدلوجيّ سياسيّ   �خ�ىي  أو  ة  ة 
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الك��ى    ��و�التا�� ينجح �سهولة   العائالت والعصبيات  أبناء  الذ�ور من  ئرة، �ل دا  ��هذا النظام 

 .16كذلك ُ�عزز استخدام عوامل املال السيا�ىي" 

سنة   صدر  تقر�ر  نظام   2004و��  ان  االنتخا�ي  النظام  بإصالح  املعنية  ال�جنة  بينت  كندا   ��

ان   �علم  األحزاب  الن  املرأة  تمثيلية  عدم   �� كب��  �ش�ل  �ساهم  االفراد  ع��  باألغلبية  االق��اع 

فإ��ا �عتمد عادة م���ح مضمون لن   أك��املتحصل ع��   املقاعد  عدد من األصوات سيفوز ب�ل 

ساءي�ون بالتأكيد من  
ّ
ساء . �ل هذه التجارب اثبتت فعال ان االق��اع ع�� االفراد ال يناسب  الن

ّ
  الن

العر�يّ  بلداننا   �� بالك  فما  الديمقراطية   �� العر�قة  البلدان   �� عن  ح�ى  تبحث  زالت  ال  ال�ي  ة 

م يقوم ع�� املواطنة املتساو�ة وال ع�� أساس العائلة او القبيلة او ا�جنس او السن او  تأسيس نظا

 عقيدة او غ�� ذلك من �عالت التمي��. 

"صديق  ليس  االفراد  ع��  االق��اع  ان  مثال  قلي�ي  سلسبيل  األستاذة  بينت  الطر�قة  هذه  حول 

رت انھ  بإدماجهنللنساء"، ع�� عكس القائمات ال�ي �سمح  
ّ

�عرف عن االق��اع ع�� األفراد   ". وذك

املرأة وال يكفل  أنھ نظام ال ُ�سعف  لة بمقعد واحد 
ّ
انتخابية ضّيقة ممث التنافس داخل دوائر  أو 

حها 
ّ

حظوظها �� الفوز ألننا خاصة �� مجتمعاتنا نادرا ما نجد أحزابا تراهن ع�� وجوه �سائية وتر�

تو  عندما  كذلك  مجتمعاتنا  و��  أنھ  ثم  انتخابيّ لالنتخابات  دائرة   �� املرأة  من  اجھ  لها  منافسا  ة 

ان االق��اع ع�� القائمات يمثل نظاما    رأتضعيفة". لذاك    ت�ون فإنھ حظوظها �� الفوز    لّرجالاا

  �� ح�ى  أي  إرادية  بصفة  لألحزاب  و�مكن  للنساء  القائمة  داخل  مساحة  ب��ك  �سمح  "ألنھ  أ�سبا 

حات ع�� قا
ّ

 ئما��ا. وهو ا�خيار الذي اعتمدتھ تو�س منذ عقود". غياب إلزام قانو�ي أن تدرج مر�

 

ساءهمية ترتيب أما يجب االنتباه اليھ: النسبية و 
ّ
 الن

 
ّ
يمث القائمات  ع��  التصو�ت  وان     حظوظا  أك�� ل  �حيح 

ّ
نظام للن اعتماد  تم  اذا  خاصة  ساء 

نت األستاذة سلسبيل  . اذ بيّ ةتصبح مختلفة اذا �ان النظام قائم ع�� النسبيّ لة  أاملسلكن    ةاألغلبيّ 

ة فإن  ھ إذا �ان االق��اع ع�� القائمات �عتمد نظام األغلبيّ القلي�ي �� تدخلها حول هذه املسألة بانّ 

صة نية القائمة ال تث�� إش�اال بما ان القائمة ال�ي تفوز �� الدائرة ستفوز بجميع املقاعد ا�خصّ بُ 

 
16files/bueros/aegypten/15390.pdf-http://library.fes.de/pdf  
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القائ ع��  ح 
ّ

مر� �ل  سيتحّصل  و�التا��  الدائرة  مقعدلتلك  ع��  هو   .مة  االق��اع  �ان  إذا  لكن 

 
ّ
س�ي فإن األمر يختلف حيث يجب �� هذه ا�حالة االنتباه إ�� بنية القائمة و���  باعتماد التمثيل الن

ساءمرتبة 
ّ
 ".داخلها الن

االنتخاب    إذاوفعال   وع��بالنسبيّ �ان  ينتبھ    ة  لم  واذا  فان   املشّرع القائمات  ال��تيب  مسألة  ا�� 

ا ا��    الّرجالالئتالفات تذهب عادة �� اتجاه وضع  األحزاب او  �� املراتب األو�� وهو ما يؤدي حتما 

ساءا�عاد  
ّ
الصعب جدا ع��  ألنھ  الن بالنسبية ع�� عدد كب�� من  أن    من  الفائزة  القائمة  تتحصل 

 
ّ

ساءنت عدد من  املقاعد. لذلك الحظنا ان قاعدة التناوب املعتمدة �� تو�س مك
ّ
من الولوج ا��   الن

من مقعد. اما االحزاب الصغرى   أك��ا�جلس خاصة بالنسبة لألحزاب الك��ى ال�ي تحصلت ع��  

س  أح�ى �� تر   الّتناصف القائمة وهو ما ي��ر ضرورة    ي��أسفتكتفي عادة با�حصول ع�� مقعد ملن  

 القائمات.

ة املفتوحة. و�عرف القائمة مفتوحة/ قائمة  �� األردن وقع اعتماد التصو�ت ع�� القائمات بالنسبيّ 

حرة با��ا نظام �سمح باملزج ب�ن امل���ح�ن من عدة قوائم و�تغي�� ترتيب امل���ح�ن او استبدال 

ترك   اذا  ا�حالة  هذه   �� أخرى.  قائمات  من  بمر�ح�ن  م��م  للنّ   املشّرع البعض  مطلقة  اخب حر�ة 

 صو�ت ع�� االفراد و�يصبح التصو�ت مشا��ا للتّ 
ّ

ساء اخب�ن من استبعاد ال  ن النّ مك
ّ
فقط لكن    الن

 
ّ

 باب. أيضا الش

 ومراكز القيادة  ة �� الوظائف العلياصعو�ة القيادة النسائيّ  .فقرة ثانية

الّس تتحّق  نظر�ة   ق 
ّ
�ل الزجا��  القياديّ قف  املواقع  من  اق��بنا  املشار�ون ما  أجمع  لذلك  ة. 

 
ّ
الل مختلف   �� ع��  واملشار�ات  اإلقليمية  ساءاقصاء  واقع  قاءات 

ّ
ومن    الن العليا  الوظائف  من 

 ا�ح�ومات املتعاقبة.

ساءاقصاء أ. 
ّ
 من الوظائف العليا   الن

تمّ     لقد 
ّ
 ال�

ّ
نظ ال�ي  األر�عة  امللتقيات  خالل  املشاركة  �ك��  ع��  الفدراليات  منتدى    السياسّيةمها 

 ا�جالس املنتخبة. اتإش�اليّ للنساء من خالل 
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إرادة    فإ�� تواجد    املشّرع جانب  لدفع  ا�عدامها  ساءاو 
ّ
معّق الن تبقى  املسالة  ان  نجد  الرتباط ،  دة 

 تائج بمدى و�� ا�جتمع واقتناعھ باملساواة من عدمها.النّ 

   و�بدو لنا �� هذا ا�جال ان املسالة تصبح اقلّ 
ّ
 �عقيدا بالن

ّ
جوع  لرّ ب اسبة ملواقع القرار ال�ي ال تتطل

 
ّ

ساءة لتشر�ك عب وال�ي تقت�ىي فقط وجود إرادة سياسيّ ا�� الش
ّ
 . الن

 . ة حول مبدأ ت�ا�� الفرصة والدوليّ ستور�ّ جوع ا�� االل��امات الّد وهنا ال بد لنا من الرّ 

ولة تضمن ت�افؤ الفرص ب�ن الّرجل واملرأة و��ىي ع�� ان الّد ستور التّ من الّد   46الفصل    لقد نّص 

املغر�ي  من الدستور  30�� تحّمل مختلف املسؤولّيات و �� جميع ا�جاالت". �� ح�ن اكتفى الفصل 

ينّص   باإلحالة الذي  القانون  ب�ن    ا��  الفرص  ت�افؤ  ��جيع  شأ��ا  من  "مقتضيات  ساء ع�� 
ّ
  الن

ح   الّرجالو  ورغم  االنتخابية".  الوظائف  ولوج  الوظائف  ��   �� الفرص  ت�ا��  املذ�ور  الفصل  صر 

األستاذ  االنتخابيّ  اق��ح  فقد  استغالة  أوال  املغرب  من  املرزو��  الدستوري   �امالال  يو�س    للنص 

أك�� ما يمكن من   ساءلدفع 
ّ
القرار وذلك    الن �� مواقع    بل   19الفصل  باعتماد  ال فقط  للمشاركة 

الفصل اان  و   30  كذلك  هذا  حول  ال��افع  يقع  مجال  لم   �� اال  دون   تاالنتدابالنص  والتعيينات 

 .ةالوظائف االنتخابيّ 

الفصل�ن   وان  لنا  "تحقيق    30و  19يبدو  إ��  بالس��  املغر�ية  الدولة  ال��ام  عن  �ع��ان   مبدا معا 

ب�ن   ساءو   الّرجالاملناصفة 
ّ
عامّ   ."الن الفقرة  هذه  خاصّ وجاءت  وليست  املنتخبة ة  با�جالس  ة 

ا��  فالّس  ووجبت ��  املغرب   �� كذلك  بل  تو�س   �� فقط  ال  دستوري  ال��ام  هو  اذن  املناصفة 

 ترجمتھ ا�� الواقع ع�� مستوى مراكز القيادة العليا.

األردن،   الوطنية    تمّ   2006سنة  ��  األجندة  �� ال�ي    2015/  2006تب�ي  املرأة  مشاركة  أن  اعت��ت 

ية، وحددت مجموعة من املبادئ ال�ي ��دف  ا�خدمة املدنية �� أحد أهدافها اإلس��اتيجية الرئيس

 .ةة األردنيّ يّ ة املرأة �� ا�خدمة املدنية و�� مواقع صنع القرار �� ا�حياة السياسفع من تمثيليّ إ�� الرّ 

التتبّ  إ�شاء وحدات  الوزارات واإلدارات واملؤّس تم  العامة ملراقبة ع واملراقبة والتقييم داخل  سات 

 . ال��نامج الوط�يعملية تنفيذ هذا 

أن حضور  بيّ لكن   للمرأة  املتحدة  األمم  أجر��ا هيئة  ساءنت دراسة مقارنة 
ّ
العليا من    الن الفئة   ��

رغم ان األردن ال��م بإصالح القطاع    %7ال يتجاوز ال 2016بقي ا�� حدود سنة  ة الوظائف القياديّ 
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ام لعملية اإلصالح ع�� مدى العقد �� �� اإلطار العالعام و�عميم مبادئ ت�افؤ الفرص وعدم التميّ 

    .17املا�ىي

 . 2017 - 2013اعتمدت األردن إس��اتيجية وطنية للمرأة األردنية للف��ة 

اإلس��اتيجيّ واهتمّ  هذه  محاور  املدنيّ ت  ا�خدمة   �� ا�جنس�ن  ب�ن  املساواة  بمجال  ارتكزت  ة  ة. 

ساءع�� برامج عديدة لتنمية مهارات اإلدارة والقيادة لدى    إجراءات تنفيذ اإلس��اتيجية
ّ
ووضع    الن

ع��   القضاء  أجل  من  ا�ح�ومية  املؤسسات   �� والتدر�ب  واألجور  والتعي�ن  للتوظيف  إجراءات 

ضد   التمي��  أش�ال  ساءجميع 
ّ
ورؤساء  الن املدير�ن  مع  تجرى  ال�ي  التوعية  حمالت  عن  فضال   ،

اإلدار�ّ  الواقالوحدات  و�قيت  ة. لكن  ساءع بقي مخالفا لذلك 
ّ
القرار مقصيّ   الن اهم مواقع  ات من 

 �ادة وح�ى من �عض املهن مثل دائرة قاض القضاة ودوائر اإلفتاء العام.والرّ 

املغر�ية   العمومية  الوظيفة   �� املسؤولية  مناصب  تأنيث  معدل  بلغ  املغرب  ٪��اية    22.2�� 

ألهمية   18  2016د�سم�� تبعا  يختلف  املعدل  هذا  ان  املذ�ور  املتحدة  األمم  هيئة  تقر�ر  واقر   .

 ٪ بالنسبة للمناصب العليا.  15.28منصب املسؤولية اذ انھ ال يتعدى 

من ضم��ا  والذي يتمحور حول ثالثة محاور   ،2021  -  2017  2ولقد اتخذت ا�ح�ومة برنامج إكرام  

ساءمحور يتعلق ب "مشاركة  
ّ
نالحظ هذا التم�ىي �� ح�ن ان النصوص القانونية لم .  "قرار�� ال  الن

لتمك�ن   خاصة  إجراءات  اية  ساءتتخذ 
ّ
املثال    الن سبيل  ع��  ونذكر  القرار  موقع  ا��  الولوج  من 

 
ساءم�انة   17

ّ
العمومية �� مصر واألردن واملغرب وتو�س  الن املتحدة  املوظفات �� مناصب املسؤولية �� الوظيفة  ، هيئة األمم 

  . 2018  للمراة

https://morocco.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Morocco/Documents/Publications/20

18/12/Ra%20AR%20femmes%20fonction%20administration%20Egypte%20Jordanie%20Maroc%20Tunisie

.pdf  

ساءم�انة   18
ّ
املتحدة  املوظفات �� مناصب املسؤولية �� الوظيفة العمومية �� مصر واألردن واملغرب وتو�س   الن ، هيئة األمم 

  . 2018  للمراة

https://morocco.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Morocco/Documents/Publications/20

18/12/Ra%20AR%20femmes%20fonction%20administration%20Egypte%20Jordanie%20Maroc%20Tunisie

.pdf  
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رقم   الشر�ف  ��    1.12.20الظه��  ��   2012يوليو    17مؤرخ  التعيينات  قانون  بإصدار  ا�خاص 

ساءاملناصب العليا الذي ال يتضمن شرط وجود 
ّ
 .  الن

ساء، بلغت �سبة   2016�� تو�س �� 
ّ
% من مجموع العامل�ن �� الوظيفة العمومية التو�سية   37  الن

وقد تطورت معدالت  % من املوظف�ن، باستثناء الهيئات العاملة �� وزار�ي الداخلية والدفاع.    46و

التأنيث �� مراكز املسؤولية �� السنوات األخ��ة بفضل العمل املتواصل ال�ي قام بھ ا�جتمع املد�ي 

امل ا�ح�ومات  ع��  سنة  للضغط  الوظيفية  ا�خطط  تأنيث  �سبة  ووصلت  مثال    2016تعاقبة 

 . 19 %35،8ل

مستو�ات   �� أك��  تتواجد  املرأة  أن  نالحظ  القوان�ن   �� تمي��ية  شروط  غياب  ورغم  ذلك  رغم 

الوظائف   مستو�ات   �� م��ا  مساعد  ومدير  مص�حة  رئيس  مثل  أهمية  األقل  الوظيفية  الوظائف 

وهو املثال العم�� ع�� نظر�ة السقف الزجا�� ف�لما �انت املركز اهم   ...   العليا مدير، مدير عام

ساء�لما قلت 
ّ
 .الّرجالكفاءة من  أك��ح�ى وان كن  الن

��    2016لسنة    626تم اتخاذ أمر ح�ومي عدد    2016سنة   يتعلق بإحداث   2016ماي    25مؤرخ 

ا لدفع تواجد  ما هامّ �ل تقّد مجلس النظراء للمساواة وت�افؤ الفرص ب�ن املرأة والرجل وهو ما �ش

ساء
ّ
�عمل للمساواة ومجلس النظراء هو مجلس استشاري لدى رئيس ا�ح�ومة  �� موقع القرار.    الن

التخطيط وال��مجة والتقييم وامل��انيّ   �� النوع االجتما��  إدماج مقار�ة  ة للقضاء ع�� جميع ع�� 

بي��ما املساواة  املرأة والرجل وتحقيق  ب�ن  التمي��  ا�حقوق والواجبات  أش�ال  ��تم برصد    .��  كما 

النّ  مقار�ة  إدراج  تواجھ  ال�ي  اإلصالحات الصعو�ات  بخصوص  املق��حات  وتقديم  االجتما��  وع 

اإلدار�ّ   التشريعّية واإلجراءات   وال��تيبية 
ّ
االت نفس  و��  الصعو�ات.  تلك  لتجاوز  حاولت ة  جاه 

ساءدعم وصول    2018سنة  ا�ح�ومة  
ّ
القرار  الن ا�ح�ومة عدد  خالل  من    ا�� مركز  منشور رئيس 

متعلق بإجراءات التسمية �� الوظائف املدنية العليا الذي اقت�ىى    2018نوفم��    29مؤرخ ��    31

يمكن   بما  االجتما��،  النوع  مقار�ة  إدماج  مع  وظيفية،  خطة  �ل  �عنوان  تر�حات  أر�ع  "اق��اح 

 رئيس ا�ح�ومة من ممارسة سلطتھ التقدير�ة واختيار املر�ح  
ّ
ة الوظيفية، و�رفاقها  األ�سب ل�خط

من   لكن  املعنية".  الوظيفية  ا�خطة   �� مر�ح  �ل  بتسمية  يتعلق  ح�ومي  أمر  بمشروع  وجو�ا، 

 
 19 نفس المصدر
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اوّ  ت�ون  ان  ح�ومة  املفارقات     ةأمر ا  ت��أسهال 
ّ
تخل ال�ي  ال ��  باخر  وعوضتھ  املنشور  هذا  عن  ت 

 ث عن مقار�ة النوع االجتما��. يتحّد 

 ية ورمز�ة السلطةجالالرّ اارث ا�حكومات ب. 

 
ّ
الة وت�افؤ  نجد كفالة مشاركة املرأة مشاركة �املة وفعّ  2030ة التنمية املستدامة من اهداف خط

جل ع�� جميع مستو�ات صنع القرار �� ا�حياة  الفرص املتاحة لها للقيادة ع�� قدم املساواة مع الرّ 

اما    االقتصادّيةو   السياسّية �شغلها  املعيار  والعامة.  ال�ي  املقاعد  �سبة  فهو  ساءاملعتمد 
ّ
��    الن

 ال��ملانات الوطنية وا�ح�ومات ا�حلية. 

ا�حياة    �� املرأة  تمثيل  �خر�طة  ووفقا  املتحدة  األمم  �سبة  2019 لعام  السياسّيةحسب  بلغت   ،

مسبوق  غ��  مستوى  العالم  حول  قدرها أي %،20.7 إ�� وصلتو  الوز�رات  مقارنة  2.4 بز�ادة   %

ساء ، مع تنوع أك�� �� أنواع ا�حقائب الوزار�ة ال�ي �شغلها2017 �عام
ّ
 .20 الن

إ�� لتصل  العالم   �� لل��ملانيات  العاملية  ا�حصة  زادت  تمثيل  24.3 و�ينما  انخفض  ساء%، 
ّ
��    الن

 .21 % من رؤساء ا�ح�ومات5.2% من رؤساء الدول املنتخب�ن و6.6 املناصب القيادية العليا إ��

�ل عام�ن باالش��اك ب�ن االتحاد  ال�ي تصدر ة تمثيل املرأة �� ا�حياة السياسية،خر�ط و�ستعرض

ال��ملا�ي الدو�� وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ال��تيب العاملي للنساء �� ا�جهاز�ن التنفيذي وال��ملا�ي 

  .ل�ح�ومات حول العالم

سنة  فوو  و��  املصدر  نفس  ساءفان    2017ق 
ّ
دول  50 �شغلن الن �سع   �� املناصب  من  أك��  أو   %

فيما   وفر�سا.  وكندا  ورواندا  و�وستار��ا  و�ولومبيا  وألبانيا  والسو�د  وني�اراغوا  إسبانيا  فقط �� 

إ�� لتصل  الوزار�ة  ا�حقائب   �� للمرأة  السيا�ىي  التمثيل   �� ز�ادة  أك��  إثيو�يا  %  47.6 شهدت 

�� 2019.  

الدرا ��ذه  املعنية  البلدان  تتمكن  سة  ��  ساءلم 
ّ
وا��    الن األو��  املراكز  ا��  الوصول  من  �عد 

 ا�ح�ومات.  

 
20 https://news.un.org/ar/story/2019/03/1028771  
21 https://data.ipu.org/fr/women-ranking?month=3&year=2022 

https://news.un.org/ar/story/2019/03/1028771
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  وألول مرة �� تار�خ املغرب، انخرطت املرأة، باعتبارها عضوا �� ا�ح�ومة، �� طقوس البيعة للملك 

ساءاما ع�� مستوى ا�ح�ومات فلم تتمكن    .22محمد السادس إثر توليھ العرش 
ّ
من    املغر�ّيات  الن

عام   الفيال��  اللطيف  عبد  ح�ومة  مع  اال  ا�ح�ومة  ا��  مرة    1997الوصول  ألول  شهدت،  وال�ي 

بقيت مشاركة    .وزارات  4 �عي�ن �ساء ع�� رأس ساءثم 
ّ
اال    الن ا�ح�ومات ولم نرى  مرتبطة بتوجھ 

 . 2011واحدة �� ح�ومة اإلسالمي�ن سنة  امرأة

  بي��ن من    �ساء  7وز�را بي��م    28حالف لثالثة أحزاب،  نة من توّ م ا�ح�ومة املغر�ية اليوم وامل�ضوت

ما  تحّصلن   وهو  واملالية  االقتصاد  مثل  هامة  وزارات  الوزراء ع��  ثلث  ا�ح�ومة    يمثل  ان  �عد 

عديل ا�ح�ومي الذي أجري عام  تضم فقط أر�ع وز�رات، �عد الت العدالة والتنمية السابقة بقيادة

 .ة إ�� النصف ة النسائيّ ، والذي قلص التمثيليّ 2019

، وز�را  26  اال سيدتان من جملة  2011�� األردن بينما لم تحتوي ح�ومة معروف البخيت لسنة  

ساء بلغت �سبة حضور 
ّ
 .  %25ال   2018�� ح�ومة الرزاز  الن

ساء�� تو�س و�عد ثورة "ا�حر�ة والكرامة"، بلغت �سبة  
ّ
  2012�� ح�ومة حمادي ا�جبا�� ب�ن    الن

 .   %9�سبة   2013و

. ولم  %10و�� ح�ومة مهدي جمعة لم تتجاوز     %8و�لغت �سب��ن �� ح�ومة ع�� لعر�ض �سبة  

ا النسبة  هذه  انتخابات  ترتفع   �� تو�س  نداء  حزب  فوز  �عد  الصيد  ا�حبيب  ح�ومة  مع    2014ال 

�سبة   الشاهد     20.%لتصل     19%و�لغت  ح�ومة  ح�ومة  23مع  مع  تطور   �� النسبة  و�قيت   .

ساءمن  %25بوجود  2019املشي�ىي �عد 
ّ
 .  الن

إجراءات   دستوري   2021  جو�لية  25�عد  استثناء  حالة  إطار   �� التو�سية  ا�ح�ومة  جاءت 

الفصل   رئيسة    80بمقت�ىى  صالحيات  حول  يقال  ان  يمكن  وما  قيل  ما  �ل  ورغم  الدستور.  من 

 
22 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/ltmyyz_lyjby_byn_ltshry_wltfyl_tjrb_lkwt_fy_l

mgrb.pdf 

للمرأة �� تو�س، هناء بن عبدة، منية قاري ووفاء زعفرا�ي، املنظمة العر�ية للمرأة د�سم��    السياسّية انظر تقر�ر املشاركة   23

2019 . 

about:blank
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ا��ا ��جل وصول اول امرأة ع��   ح�ومة �� تو�س و��    رأسا�ح�ومة �� هكذا وضع استثنائي اال 

 البلدان العر�ية.

امل�ح التطور  هذا  نقطة  ولعل  �ش�ل  ان  يمكن  البلدان  �ل   �� ا�ح�ومات    إنطالقوظ  مسار   ��

 املتناصفة كما نجد ذلك �� البلدان األك�� تقدما واألك�� اح��اما ملبادئ الكرامة واملساوة.

ساءفقرة ثالثة: دفع تمثيلية 
ّ
 ةيمن خالل تنقيح قوان�ن االحزاب السياس الن

 مراكز   ا��  الولوج  ��  النساء   صعو�ة  ان   ا�جهو�ة  اللقاءات  جلّ   ��  واملشار�ات  املشار�ون   اجمع

السياسية. لذلك    باالحزابكذلك بالقوان�ن املتعلقة    بل  االنتخا�ي  بالقانون   فقط  ترتبط  ال  القرار

  للنساء   دامجةتجاوز صعو�ة القيادة النسائية لألحزاب من اجل هي�لة    كيفية�ان النقاش حول  

 .احزا��ّن  ��

 ة �� األحزاب  صعو�ة القيادة النسائيّ أ. 

فصلھ    �� املغر�ي  الدستور  ان 7ينص  األحزاب  "  ع��  املواطنات   السياسّية�عمل  تأط��  ع�� 

الّس  وت�و���م  ��    يا�ىي،واملواطن�ن  انخراطهم  الوطنيّ و�عز�ز  العام،  ا�حياة  الشأن  تدب��  و��  ة، 

التعدديّ  أساس  ع��  السلطة،  ممارسة   �� واملشاركة  الناخب�ن،  إرادة  عن  التعب��   �� ة  و�ساهم 

الدستور�ة املؤسسات  نطاق  و��  الديمقراطية،  بالوسائل  "والتناوب،  يقت�ىي  كما  ي�ون  ".  أن 

األحزاب   الد  السياسّيةتنظيم  للمبادئ  مطابقا  الفصل  يمقراطي و�سي��ها  و�نص  من    35ة". 

أ�شط��ا   و��  األساسية  أنظم��ا   �� وا�جمعيات  والنقابات  األحزاب  تل��م  ان  التو��ىي  الدستور 

 بأح�ام الدستور والقانون و�الشفافية املالية ونبذ العنف". 

املادة    �� نص  فقد  األرد�ي  الدستور  ت�ون    16اما  ان  ع��  األحزاب  ت�و�ن  حق  لألردني�ن  ان  ع�� 

 ستور. ايا��ا مشروعة ووسائلها سلمية واال تخالف نظمها اح�ام الّد غ

جّل  مطالبة  با�حرّ   ورغم  املتواصلة  مع    السياسّية�ات  األحزاب  املتساو�ة    ب األحزاو�حقوقها 

الّس   �� �� البلدان موضوع اللقاءات ا�جهو�ة تواصل   السياسّيةلطة فان اغلب األحزاب  املوجودة 

ساء�� ان�ار حقوق 
ّ
 �� املستوى العم�� وذلك خاصة اثناء االنتخابات. ع الن
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إيجابية تج��هم ع�� ادماج    بإجراءاتاو    الّتناصف ولعل األحزاب �� مجملها تتل�أ �لما �علق االمر ب

ساء
ّ
 ب�ل اصنافها.  املنتخبةو�� ا�جالس  السياسّية�� ا�حياة  الن

ساءاعت��ت األستاذة وفاء ب�ي مصطفى ان "املمارسة ا�حز�ية �انت تحجب    األردنففي  
ّ
القو�ات    الن

و�ينت   ممن�جة"  اغلببصورة  سياسيّ   ان  خلفيات  بدون  هن  لهن.  الفائزات  تذكر  مواقف  وال  ة 

النمطيّ  الصورة  ع��  اإلبقاء   �� ذلك  ساهم  اغلب    ةولقد   �� صعب  انتخا��ن  تجعل  وال�ي  للنساء 

ساء من    أحسن  لّرجالا  امن املائة من األردني�ن ان    55افظة. فان �عت��  ا�جتمعات ا�ح
ّ
فذلك    الن

االمر   ��اية  وجود    �ىيء��  تتقبل  ال  ال�ي  الذ�ور�ة  ا�جتمعات  اغلب  ساءتتقاسمھ 
ّ
الفضاء   الن  ��

 . "العام وح�ى ان تقبلتھ فذلك من باب ال��وز �� صورة حسنة ع�� املستوى الدو��

غياب أحزاب قو�ة باستثناء حزب ج��ة  ان العطعوطي ع�� نفس ال�ىيء واعت�� عمر اكد األستاذ و  

 .العمل اإلسالمي

التنافس  يحوَّ  تنافسل  الواحدة  من  القائمة  داخل  تنافس  ا��  افراد   يّحوَ كما    ب�ن 
ّ

ال��� من   حل 

 
ّ

 ع�� أساس برامج  ح  تر�
ّ

. لذلك ت�جأ  أساس ا�خاص نظرا لدور راس املال واالعمال  ح ع��ا�� تر�

بالضرورة االحسن بل ال ير�دون    اليسو القائمات  وضعهم ع��    يتمّ ة فمن "  ارات تمي��يّ باألحزاب لع

ساء
ّ
 ". �ي تفزن بالتنافس ا�حرالالقو�ات ال الن

 تر�ح  ان االش�ال �� األحزاب بما ف��ا اليسار�ة والعلمانية والقومية ال  األستاذ العطعوطي  أقّر   و

ساءاال ا�حد األد�ى من 
ّ
 وان ا�ح�ومة ا�حاليّ  الن

ّ
 ساء �� ا�ح�ومات . ة �� األقل مشاركة للن

ا�جهودات   ورغم  أيضا  تو�س  ولتشر�ك    التشريعّية��  للتناصف  بذلت  ساء ال�ي 
ّ
ان    الن نالحظ 

ساءاختيار  
ّ
قليلة    الن حاالت   �� اال  القائمات  رئاسة  �شمل  ال  الوط�ي  املستوى  تكتفي   إذاع�� 

بوضع   ساءاألحزاب 
ّ
هذا    الن فان  للقائمة  كرئيسة  املرأة  اختيار  حالة   �� وح�ى  ثانية.  مرتبة   ��

اليّ  يتم  ال  �� االختيار  �ساهم  �ساء  ا��  أيضا  ال�جوء  يقع  بل  مناضالتھ  من  او  ا�حزب  داخل  من  ا 

ع�� مستوى رئاسة القائمات   الّتناصف   إلجبار�ةتمو�ل األحزاب. اما �� االنتخابات البلدية ونظرا  

لأل  قائمات  بالنسبة  وقدمت  القانون  ع��  تحّيلت  األحزاب  من  العديد  فان  االئتالفات  او  حزاب 

 
ّ
 ة ح�ى تتف�ىى من البحث عن �ساء م���حات. ادعت ا��ا مستقل
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حول رصد ا�حمالت االنتخابية با�جهة الشرقية    24و�� دراسة قدمها األستاذ عبد السالم امختاري 

ترشيح   قلة  جانب  ا��  انھ  تب�ن  سباملغرب، 
ّ
تواجد    اءالن �سبة  فان  األحزاب  ساءمن 

ّ
فر�ق    الن  ��

ساءا�حملة االنتخابية تبقى جد متوسطة وال تر�� للمستوى الذي من شأنھ التعر�ف بقضايا  
ّ
 الن

ساءكنوع اجتما�� أو الدفع �� اتجاه ��جيع تواجد  
ّ
  الدراسة   �� مراكز صنع القرار. كما بينت  الن

يكرسون   ال  امل���ح�ن  اغلب  حقوق  خطا    أيان  حول  ساءب 
ّ
األستاذ   الن حسب  �ع��  ما  وهو 

 
ّ

املر� العر�ضة من  الفئة  االجتما�� لدى  النوع  املساواة وقضايا  ح�ن،  ا�ختار عن "ضعف ثقافة 

األحزاب   ��ا  تقوم  ال�ي  التأط��  وظيفة  سؤال  يطرح  ثقافة    السياسّيةمما  �عز�ز   �� ومساهم��ا 

 املساواة والديمقراطية وحقوق اإل�سان".

ة لنساء املغرب عن "تحو�ل نظام ال�وتا  ة الديمقراطيّ ثت ا�جمعيّ تحّد   2021نتخابات سبتم��  �� ا

للنساء، ودورهن �� �سي�� الشأن ا�ح��   السياسّيةة ��دف إ�� تحس�ن املشاركة من آلية ديمقراطيّ 

 
ّ

 إ�� حّد االب��از". وأوردت �� بيان أن "األحزاب  والوط�ي، إ�� أداة للتحك
ً
م واإلقصاء واملتاجرة وصوال

ل�حصول ع��   السياسّيةمارست مجموعة مضايقات ع�� �ساء اع��من ال���ح ع�� لوائح األحزاب  

تزكية �� ال��شيحات. وطاول ذلك قيادات �سائية وكفاءات تتمتع بتجارب سياسية واسعة، وسبق  

قرب   عن  عملت  ونّد أن  السياسية".  األحزاب  �عض  �سائيّ مع  قيادات  بمنع  ا�جمعية  تتمتع  دت  ة 

 
ّ

ال��� من  الوطنية  والت�حيات  النضال  من  طو�ل  املقبلة، بتار�خ  االنتخابية  لالستحقاقات  ح 

بحقوق   املّس  إ��  ��دف  متعمد  "إقصاء  بأنھ  ساءووصفتھ 
ّ
يؤكد    الن وا�ح  لتمي��  و�عر�ضهن 

 ."25.�عز�ز حضورهن السيا�ىيالغياب الوا�ح الس��اتيجية 

امل هذه  من  اذن وان  ميت�ح  ساءارسات 
ّ
قرّ   الن م�ى  انضباطا وال��اما  األك��  كّن  فان وان  ذلك  رن 

األحزاب  ّن  تواجده عل��ّن   السياسّية��  يمارس  ملا  وذلك  �جاعة  خطوة  وضغط   �عت��  تمي��  من 

 
 خبیر ومستشار من المغرب.  24

25 

https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8

%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AD%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9 
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ا�خار��. ولعل الوقت    ّن  احزا��    داخلح�ى   ساء ح�ى تتمكن   حانا�� جانب التمي�� والضغط 
ّ
  الن

 قبل تواجدهن خارجها.  ّن من التواجد �� مراكز القرار داخل احزا��

 من اجل هي�لة حز�ية دامجة للنساءب. 

التنظي�ي   القانون  جاء  املغرب  دستور  -29 11��  �عد  السياسة  باألحزاب  وحاول   2011املتعلق 

ساءمشاركة  املغر�ي من خاللھ ان �عمل �ل حزب سيا�ىي ع�� توسيع و�عميم    املشّرع 
ّ
والشباب   الن

للبالد ونصت الفقرة الثانية منھ ان "�س�� �ل حزب سيا�ىي ا�� بلوغ �سبة    السياسّية�� التنمية  

ساءالثلث لفائدة  
ّ
در��� ملبدأ املناصفة  حقيق التّ داخل اجهزتھ املس��ة وطنيا وجهو�ا �� افق التّ   الن

ساءب�ن  
ّ
واقّر جالالرّ   و  الن للمناصفة   29الفصل    ".  �جنة  ترك��  ضرورة  ع��  القانون  نفس  من 

 فرص. ولت�ا�� ال

للمطالبة  تتعّد األردن  ��   األصوات  قانون د  حّد   السياسّية  األحزاب  بتنقيح  وجود  أد�ى    لضمان 

 
ّ
الّد للن قيمة  ور�ط  األحزاب،  داخل  القرار  صنع  مواقع   �� املقّد ساء  املا��  بمدى عم  لألحزاب  م 

ساءمشاركة 
ّ
 .��ا�� تأسيسها و�دار��ا وعضو�ّ  الن

 
ّ
ات  �� ذهب  األردن  ان  قانو�ي  و�بدو  اطار  األحزاب  يجاه  ساء  جبإدمالزم 

ّ
مشروع   اذ  الن اش��ط 

 % من عدد املؤسس�ن. 20اال تقل �سبة املرأة عن   باألحزابا�خاص القانون ا�جديد 

املادة   القيادية فيھ،   15وتنص  املواقع  تو��   �� املرأة والشباب  ع�� ضمان حّق منتسبيھ من فئ�ي 

��م واستثمار طاقا��م �� خدمة أهداف ا�حزب، وتوف��  واستقطاب األ�خاص ذوي اإلعاقة وتمكي

 .ال��تيبات واملرافق التيس��ية و�م�انية الوصول ملمارسة �شاطهم

انھ ع�� ا�حزب تمك�ن الشباب واملرأة واأل�خاص ذوي اإلعاقة من االستفادة من   24ونصت املادة 

  .26االنتخابية موارد ا�حزب املتوافرة �ش�ل عادل ومت�ا��؛ خاصة أثناء ا�حمالت

 
 لالطالع ع�� املشروع انظر  26

-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-https://www.almamlakatv.com/news/79832

-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

-%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9
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تو�س   بان  ��  االمام  جنان  األستاذة  ساءذكرت 
ّ
بنسبة    الن فقط  األجهزة   %14موجودة  قيادة   ��

 . السياسّية لألحزابالعليا 

ا�حر   ا�حزب  عدى  فيما  انھ  نالحظ  املسألة  حول  ا�حديثة  الدراسات  �عض  ا��  و�الرجوع 

مكتبھ   تناصف  ع��  حرص  الذي  فانالدستوري  امل�اتب    السيا�ىي  لألحزاب   السياسّيةاغلب 

ا�حزب   ھو  ا�حر  الدستوري  "ا�حزب  ان  اذن  الدراسة  وذكرت  الذ�ور�ة.  الصبغة  عل��ا  ��يمن 

ھذه   من  قاعدة  الوحید  اح��م  الذي  �شكیلتھ    واق��اب  الّتناصف العّینة   �� تو�س  نداء  حزب 

إ��   تراوحت    45ا�جدیدة  بینما  السیا�ىي،  مكتبھ  عضو�ة   �� لبقیة   املشاركة�سبة  %  النسائیة 

 27%.2% إ��  10األحزاب من 

ر ع�� األحزاب  يحّج  "لذيا 2011سبتم��  24املؤرخ ��  87من املرسوم عدد   4الفصل  ورغم وجود 

إ��    السياسّية الدعوة  �شاطها   �� أو  برامجها   �� أو  بيانا��ا   �� أو  األسا�ىي  نظامها   �� �عتمد  أن 

والكراهيّ  والتعصّ العنف  دينيّ ة  أسس  ع��  والتمي��  فئو�ّ ب  أو  جنسيّ ة  أو  جهو�ّ ة  أو  ان ة  اال  ة" 

 من    ىأد�القانو�ي ا�حا�� ال يج�� األحزاب ع�� تواجد حد    اإلطار
ّ
. و�بدو لنا ان س�� الدولة  ساءالن

وضوحا تتعلق باألحزاب    وأك���� ا�جالس املنتخبة يجب ترجمتھ ا�� قواعد ملموسة    الّتناصف ا��  

 السياسية. 

ا�اديميّ   وأثر  2015سنة   سياسيّ تنظيم  جمعيّ ة  تقدمت  للنساء  من  ة  بالعديد  �ساء  أصوات  ة 

تواجد   لدفع  ساءاملق��حات 
ّ
القياديّ   الن املراكز  شهادات    ة��  من  انطالقا  وذلك  ساءلألحزاب 

ّ
  الن

 املشار�ات ومن تجر���ن ا�حز�ية والسياسية.

لتمثيليّ   2019انتخابات    وأثر ساءة  وما شهدتھ من تراجع 
ّ
ا�جمعيّ   الن ا�� مسؤولية ن��ت �عض  ات 

مسودّ   السياسّيةاألحزاب   الشعب.  نواب  ومجلس  التنفيذية  السلطة  جانب  قانون  ا��  مشروع  ة 

ساءب�ن    الّتناصف متعلق باألحزاب إللزامها باح��ام مبدأ  
ّ
ة  ة الوطنیّ �� ھیا�لھا القیادیّ   الّرجالو   الن

 
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

2021-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9   

للمرأة �� تو�س، هناء بن عبدة، منية قاري ووفاء زعفرا�ي، املنظمة العر�ية للمرأة د�سم��   السياسّية انظر تقر�ر املشاركة   27

2019 

about:blank
about:blank
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وا�حلیّ وا�جھو�ّ  التّ ة  من  تحرمھا  عقو�ة  وفرض  عدم  ة  حالة   �� العمومي  ھذه    اح��امهامو�ل 

وعملت ع��   الّرجال  كًرا ع��  ح  قائما��ا القاعدة. واعت��ت ا�جمعية "أّن األحزاب جعلت من رئاسة  

ساءاستغالل  
ّ
السیاسیّ   والتعامل معھّن   الن ا�حیاة   �� �� كعنصر غ�� فاعل  إذ یقع استخدامھن  ة 

االنتخابیّ  االنتخابیّ الف��ات  القائمات  الستكمال  العلیا  ة  الھیئة  قبل  من  إسقاطھا  وتفادي  ة 

 .28املستقلة لالنتخابات"

ساءان تواصل التمي�� ضد  
ّ
ساءوحصر مشارك��ن �� مجاالت    السياسّيةداخل األحزاب    الن

ّ
او   الن

ة. ولعل �عض املمارسات ال�ي  االسرة �عكس غياب إرادة هذه األحزاب �� الذهاب نحو مساواة فعليّ 

 لوحظت �� املغرب وتو�س واألردن يمكن ان ترتقي ا�� ش�ل من اش�ال العنف املسلط ع��  
ّ
  ساء الن

 ة. ة �� القيادة السياسيّ والذي يحول دون مشارك��ن الفعليّ 

II . للنساء:   السياسّيةاملشاركة  الوسيطة لدفعدور االجسام 

 مثال مالحظة االنتخابات  

  ة تنفيذيّ   ساتومؤّس   مشّرع   من  الفاعلون   ف��ا  يتعدد  عّقدةم  تمسارا  االنتخابية  املسارات  �عت��

   ةعموميّ   وهيا�ل
ّ
مد�ي.    ةمستقل التأكيد ومجتمع  يمكننا  املداخالت  مجمل  من  وانطالقا  لذلك، 

مالحظة  خالل  من  بالتحديد  للنساء  السياسية  املشاركة  دفع   �� الوسيطة  االجسام  دور  ع�� 

النساء   �ع��ض  ال�ي  املتعّددة  العقبات  ُيقلص  ان  يمكن  ما  �ل  ع��  وا�حرص  االنتخابية  العملية 

ح
ّ

 ات. سواء ان كّن ناخبات او م���

  ستقلةاملنتخابية اال فقرة أو��: أهمية الهيئات 

ساءتم تكريس اللقاء اإلقلي�ي الثالث ب�ن تو�س واملغرب واألردن حول املساواة ب�ن  
ّ
��    الّرجال  و  الن

 . 2021مارس   10وذلك ��  املسارات االنتخابية إطار

 
العر�ية للمرأة د�سم��  للمرأة �� تو�س، هناء بن عبدة، منية قاري ووفاء زعفرا�ي، املنظمة    السياسّية انظر تقر�ر املشاركة   28

2019 
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ساءاملديرة الرئيسية ملشروع تمك�ن    وافتتحتھ السيدة شيال امبونو 
ّ
بالتذك��    من مواقع القرار  الن

ساء بان مشاركة  
ّ
   ووصولهّن   الن

ّ
ساءة  ل عنصرا من عناصر استقالليّ ملوقع القرار �ش�

ّ
وتمك��م   الن

ساءمن التحكم �� حيا��ن. وان وصول  
ّ
القانو�ي بل ع��    اإلطارملواقع القرار ال يقف فقط ع��    الن

 �ل مراحل املسار االنتخا�ي.

ة. وقد تختلف التسميات ب�ن ة االنتخابيّ �عت�� مالحظة او مراقبة االنتخابات ضمانا لن�اهة العمليّ 

امل ان  نجد  اذ  ومراقبة  بالنسبة  مالحظة  مالحظة  عبارة  �ستعمل  تو�س   �� االنتخابية  نظومة 

 راقبة ال�ي تقوم ��ا الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. للمنظمات وللمجتمع املد�ي لتفر�قها عن امل

قبل  من  االنتخابية  العملية  مراقبة  بمع�ى  مراقبة  عن  أيضا  نتحدث  دو��  مستوى  ع��  لكن 

 املنظمات الدولية مثال.

 ة لالنتخابات فماذا �ع�ي بذلك؟   لقد خصص هذا اللقاء للمالحظة االندماجيّ 

ساء ��ا املمارسات ال�ي تق�ىي مباشرة او بصفة غ�� مباشرة �� مالحظة تأخذ �عدة معاي�� م
ّ
من   الن

   وقدالفضاء العام عموما ومن مسار االنتخابات خصوصا  
ّ
الت شريع  ي�ون هذا االقصاء بمقت�ىى 

 . امل���حة واملرأةاو ممارسة وقد ��م االقصاء املرأة الناخبة 

اليّ  االنتخابات  مالحظة  أساسيّ و�عت��  تق�ىي  ة  ال�ي  للممارسات  للتفطن  ساءة 
ّ
الفضاء    الن من 

 العام.  

املعنيّ  الهيئات  من  سواء  االنتخابية  العملية  مالحظة  او  مراقبة  قبل  و�ستد��  من  او  بذلك  ة 

 
ّ
التمي��يّ املنظ للممارسات  خاصا  انتباها  املستقلة  ضد  مات  ساءة 

ّ
��    الن تتواجد  ان  يمكن  وال�ي 

 مختلف مراحل العملية االنتخابية.

اقصاء   يبدأ  ان  ساءفيمكن 
ّ
االنتخابية حيث    الن بالقائمات  الت�جيل  منذ  االنتخابية  العملية  من 

ساءالحظنا �� تو�س مثال عدم تمكن  
ّ
ع�� بطاقات   هنمن ان ت�ون ناخبات وذلك لعدم حصول  الن

 .)بطاقة التعر�ف الوطنية( تثبت هو���ن

ساءة فان  اما خالل ا�حملة االنتخابيّ 
ّ
 تصبح أك�� عرضة للعنف املعنوي واملادي  الن

ّ
نمر لب وللتّ ، للث

د األحزاب تجنّ   2011خاصة ع�� مواقع التواصل االجتما��. وقد ال حظنا �� تو�س منذ انتخابات  
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ساءصو�ت ع�� �عض  ا�حافظة ملنع التّ 
ّ
وذلك باعتماد ال�جومات ذات الطا�ع األخال�� و�تقديم   الن

ساء
ّ
 اخبات أنفسهن.اخب�ن وح�ى النّ يات وغ�� جديرات بثقة النّ ع�� ا��ن غ�� جّد  الن

 
ّ
�ش� االنتخابيّ كما  ا�حملة  مشاركة  ل  إلضعاف  أخرى  حلقة  ساءة 

ّ
ضعف   الن خالل  من  وذلك 

 الرّ 
ّ

ح�ن ال ي��ددون �� تجاوز السقف القانو�ي  قابة ع�� تمو�ل ا�حملة خاصة وان العديد من امل���

 التشريعّيةباعتبار وان  الرئاسيةل�حملة وتطرح هذه املسألة بالنسبة للنساء خاصة �� االنتخابات 

 تقوم ع�� القائمات.

ساءاما ا�جانب االخر من ا�حملة، فانھ يتعلق بمراقبة حضور  
ّ
بوسائل االعالم وطر�قة �عامل    الن

 االعالم معهن. 

 واملغرب واألردن. بتجارب تو�سهذه العناصر �� عالقة  تم تناول �لّ 

الرّ   �� الدوليّ وقد نجد  االنتخاقابة  ُ�ع�ى بمشاركة  ة ع��  الوطنية جانبا  ساءبات 
ّ
اعتماده   الن يمكن 

 كممارسة جيدة وهو ما ذهبت اليھ مثال منظمة االمن والتعاون األورو�ي ال�ي اقرت وجود  
ّ
 لمحل

"مشاركة   بتقييم  �سمح  ما  وهو  الدولية  �عثا��ا   �� ا�جندر  ساءلشؤون 
ّ
االنتخابية    الن العملية   ��

 كناخبات ومر�حات وموظفات �� اإلدارة االنتخابيّ 
ّ
 ة". كما يتو�

ّ
ل ا�جندري تنظيم جلسات  � ا�حل

اإلحاطة �شأن ا�جندر بتوجيھ األعضاء اآلخر�ن �� الفر�ق األسا�ىي ل�ي يتواجد منظور ا�جندر �� 

 . 29جميع جوانب التحليل التا�ع لبعثة مراقبة االنتخابات"

ع�ى ب ذلك ال بد من وجود اليات رقابة وطنيّ  رغم
ُ
ساءة �

ّ
املسار االنتخا�ي بصورة صر�حة. هذا  �� الن

وهو   التو�سّيات املتخصصة كرابطة الناخبات النسوّ�ة ات ا�جمعيّ  خالل �عض ما بدأتھ تو�س من 

 ما تحاول ا�جمعيات املغر�ية واالردنية القيام بھ بأش�ال مختلفة.

 : مراقبة االنتخابات عن طر�ق الهيئات الرسمية

تمكنت تو�س من ترك�� هيئة مستقلة لالنتخابات منذ بداية املسار الديمقراطي وأصبحت للهيئة  

تتو�� هيئة  الذي    126وذلك من خالل الفصل    2010م�انة دستور�ة بمقت�ىى دستور    " اقر ان 

واالستفتاءات   االنتخابات  إدارة  لالنتخابات"،  املستقلة  العليا  "الهيئة  و�س�ى  االنتخابات، 

 
      2012انظر دليل مراقبة االنتخابات الصادر عن منظمة التعاون واالمن االرو�ي 29
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وتنظيمها، واإلشراف عل��ا �� جميع مراحلها، وتضمن سالمة املسار االنتخا�ي ونزاهتھ وشفافّيتھ، 

مــاي   26املؤرخ فــي    2014ـنة  لسـ  16من القانون األسا�ىي عــدد    4. ونص الفصل  وتصّرح بالنتائج"

االنتخا�ي    2014 املسار  متا�عــة  املالحظون  يتولــى  ان  ع��  واالستفتاء  باالنتخابات  واملتعلق 

 .وشفافيتھ ع�� ان تنظم الهيئــة شــروط اعتمادهــم واجراءاتــھ

حّد  من  كما  عدد  املالحظ�ن  اعتمـاد  و�جـراءات  شـروط  ضبـط  قرار   �� الهيئة  االل��امات  دت 

 ة املتعلقة بمالحظة االنتخابات. ا�حمولة ع�� املالحظ�ن م��ا العمل وفق املعاي�� الدوليّ 

االنتخابيّ   املهمولعلھ من   الهيئات  ا�� تركيبة  ننتبھ  للتناصف.  ان  اح��امها   فيفة نفسها من حيث 

ورغم   مثال  نحو   االلزامتو�س  بالس��  ال��ملان   الّتناصف الدستوري  فان  املنتخبة  ا�جالس   ��

بتواجد   اكتفى  امنة   امرأةالتو��ىي  السيدة  أيضا  بينتھ  ما  هذا  الهيئة.  تركيبة  داخل  وحيدة 

ز�حت �� ��اية االمر نتيجة للعنف السيا�ىي الذي   30البّناري 
ُ
بل ذكرت أيضا بان العضوة الوحيدة ا

 عل��ا من بقية األعضاء.   مورس

وحول دور الهيئة �� دعم املساواة خالل املسار االنتخا�ي، بينت السيدة امنة البناري من تو�س ان  

إيجابية تجاه   تداب��  اية  البداية   �� ساءالهيئة لم تتخذ 
ّ
انتخابات  الن  �� حاولت تال��    2019. لكن 

��جيل   مز�د  ا��  ��دف  اس��اتيجية  بتحديد  ساءذلك 
ّ
ا��    الن الوصول  ا��  أدى  ما  وهو  والشباب 

 �ساء م�جالت.  %48،9�سبة 

   67اما �� األردن فقد نص الفصل  
ً
 ومباشرا

ً
 سر�ا

ً
 عاما

ً
ع�� ان يت�ون من "أعضاء منتخب�ن انتخابا

 لقانون لالنتخاب يكفل 
ً
 : وفقا

 .حق املر�ح�ن �� مراقبة األعمال االنتخابية •

 عقاب العابث�ن بإرادة الناخب�ن   •

 ة العملية االنتخابية �� مراحلها �افة سالم •

 
 السیدة امنة البناري مختصة في القانون وخبیرة انتخابات لدى شبكة مراقبون في تونس  30
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ة الضرور�ة لضمان املبادئ االنتخابية اذ" تنشأ بقانون  ثم اضافت الفقرة الثانية من الفصل االليّ 

هيئة مستقلة �شرف ع�� العملية االنتخابية النيابية وتديرها �� �ل مراحلها، كما �شرف ع�� أي  

 الوزراء". انتخابات أخرى يقررها مجلس 

لذلكيتكر  عدد    سا  القانون  االنتخابات    2012لسنة    11مكن  منهيئة  من    األردنية  العديد 

االختصاصات وم��ا اعتماد ممث�� ا�جتمع املد�ي وال�حافي�ن واملراقب�ن الدولي�ن والوطني�ن ع��  

 )12املادة (س�� العملية االنتخابية وفق �عليمات تنفيذية 

التطرح من قبل املتدخل�ن و رغم ان هذا ا�جانب لم ي
ّ

من األردن اال انھ من املهم ان �ش��    املتدخ

ساءا�� ضعف وجود  
ّ
الهيئة    الن امرأة من مجموع خمس أعضاء    اذ يضم�� هيا�ل  الهيئة  مجلس 

ف��م   نجد  ال  أعضاء  �سعة  يضم  الهيئة  عمل   �� األساسية  االلية  وهو  التنفيذي  ا�جهاز  ان  كما 

 امرأة واحدة. 

ساءع�� مدى اهتمام الهيئة األردنية بمسالة منع التمي�� ضد    أك��ولالطالع  
ّ
ا�� وثيقة  الن ، رجعنا 

 
ّ
االس��اتيجيّ ا�خط أعدة  ال�ي  لسن�ي  ة  النصوص  2020-2019��ا   �� تضع  ا�خطة  ان  أوال  الحظنا   .

املرأة. كما   املرجعية ال�ي اعتمدت عل��ا اتفاقية األمم املتحدة للقضاء ع�� �ل اش�ال العنف ضّد 

نجد ان الهيئة تنص ع�� مبدأ املساواة بما يقتضيھ من عدم تمي�� ومن ت�ا�� للفرص من ضمن  

ال دون  ��ا  تأمن  ال�ي  ضد  القيم  التمي��  ع��  صراحة  ساءتنصيص 
ّ
األهداف  الن ر�ط  مجال  و��   .

نجد  لم  لكن  اإلعاقة  وحام��  �الشباب  األصناف  ببعض  اهتماما  أيضا  الحظنا  واملشاريع  بال��امج 

ساءاية هدف متعلق بتدعيم مشاركة 
ّ
 هن.وضمان عدم التمي�� ضّد  الن

ة النتخابات  عد حمالت الدعاية االنتخابيّ ة ا�خاصة بقوامن التعليمات التنفيذيّ   10لكن �� املادة  

لم نجد تنصيصا خاصا    2021لسنة    عّمانمجالس ا�حافظات وا�جالس البلدية ومجلس امانة  

بالتمي�� ا�جن�ىي اذ تم االكتفاء ب "عدم تضم�ن البيانات وا�خطابات او اإلعالنات اي عبارات او  

و��جيع   املواطن�ن  ب�ن  والعنصر�ة  وا�جهو�ة  واإلقليمية  والقبلية  الطائفية  النعارات  تث��  رسوم 

 ب من األسباب" سب  ألياملواطن�ن ع�� عرقلة س�� العملية االنتخابية 

 
ّ
املستقل للهيئة  بالنسبة  فقد  هذا  املد�ي  للمجتمع  بالنسبة  اما  عمر  ة  السيد  من    النوا�سةتدخل 

و��ّ  األردنية  املمنظمة راصد  هذه  دور  مشاركة  ن  فهم   �� ساءنظمة 
ّ
انتخابات   الن تجر�ة  خالل  من 
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النوع االجتما�� وذلك    2020 املراقبة ع�� أساس  ف��ا  تتم  اول مناسبة  املسار و��  �� �ل مراحل 

 االنتخا�ي. 

للظروف   نظرا  ا�حملة  مظاهر  تراجع  من  ونوع  العزوف  من  بنوع  تم��ت  األخ��ة  االنتخابات  لكن 

 املتعلقة با�جائحة. 

ساء العشائري �� تحديد تصو�ت  التأث��ولعل اهم ما بينھ الرصد هو هيمنة 
ّ
 ،   (%52,9) الن

ساءوكذلك تأثر    (%38,4)الزوج ع�� ا�خيارات االنتخابية للنساء    تأث��
ّ
ساءبأداء    الن

ّ
ال��ملانيات   الن

ساءعدد امل���حات تطور وهو ما ع�� عن ��جيع  .(38,4%)
ّ
 للمشاركة.  الن

التوصيات تدعم مشاركة   ساء كما قدمت منظمة راصد جملة من 
ّ
االنتخابات وتقلص من    الن  ��

العملية االنتخابية مثل   إلدارةهذه التوصيات نذكر �عض التوصيات املوجهة  التمي�� ازا��ن ومن  

االجتما��   النوع  ع��  قائم  م�ح  خالل  من  االحتياجات  البيانات  تقييم  وتحليل  جمع  خالل  ومن 

التوصيات   من  العديد  فنجد  االق��اع  ليوم  بالنسبة  اما  االجتما��.  النوع  أساس  اجراء   مثل ع�� 

االجتما��  إلجراءاتم�ح   للنوع  مراعية  ت�ون  ح�ى  املنظمّ االق��اع  ان  واملالحظ  ع��  .  ركزت  ة 

ساء
ّ
االعتداءات    الن ف��ا  �شتد  ال�ي  الف��ة  و��  ا�حملة  ف��ة  حول  بتوصيات  تتقدم  ولم  الناخبات 

ساءع�� 
ّ
  الن

ّ
 حات.  امل���

   يتجھ ا�خيارلم  �� املغرب  
ّ
خلية تنظيم االنتخابات  ُعهد ا�� وزارة الداة بل  نحو إيجاد هيئة مستقل

القانون    �� ح�ن ُعهد ا�� ا�جلس الوط�ي �حقوق اال�سان مهمة مالحظة االنتخابات وذلك بحسب

��  1.11.19رقم   الصادر  وتحديدا   2011مارس    اول ،  احدثھ  ع��  25املادة    الذي  تنص  ال�ي   ،

التعددي،   ا�جتم��  با�حوار  ال��وض  خالل  من  الديمقراطي،  البناء  �عز�ز   �� ا�جلس  مساهمة 

 ة. ات االنتخابيّ وتطو�ر �افة الوسائل واآلليات املناسبة لذلك، بما ف��ا مالحظة العمليّ 

 
ّ
إذ يكتفي املالحظون بت�جيل ة لالنتخابات وليس املراقبة،  ويعتمد املغرب نظام املالحظة املستقل

الّس  إ��  ترفع  تقار�ر   �� خروقات  من  يحدث  بصالحية ما  املراقبون  يتمتع  بينما  املعنية،  لطات 

 .ةالعملية االنتخابيّ  التدخل إليقاف أي خروقات �شوب



 41                                                      فعلية وفاعلة للنساء سياسية من أجل مشاركة 

املادة   وكيفي  6ونصت  شروط  بتحديد  املتعلق  القانون  وا�حايدة    ةمن  املستقلة  املالحظة 

ى ا�جلس الوط�ي �عهد ال��ا  دلالنتخابات ع�� احداث �جنة خاصة العتماد مالحظي االنتخابات ل

 ف��ا. والبثبتلقي طلبات االعتماد ودراس��ا 

 
ّ

ال� العامة،  تتو��  النيابة  ورئيس  الداخلية  وز�ر  من  تتألف  ال�ي  االنتخابات،  لتتبع  املركز�ة  جنة 

ة املقبلة والتصدي ل�ل املمارسات ال�ي قد ��ىيء إل��ا، ات االنتخابيّ السهر ع�� سالمة العمليّ ة  مهمّ 

وذلك من خالل تتبع س�� مختلف مراحل العمليات ابتداًء من الت�جيل �� اللوائح االنتخابية إ�� 

 ..هنية.غاية إعالن نتائج االق��اع وانتخاب أجهزة وهيا�ل مجالس ا�جماعات ال��ابية والغرف امل

انتخابات سبتم��   اإل�سان  أعلن   2021��  الوط�ي �حقوق  اعتماد   ا�جلس  منظمة وهيئة   19عن 

 .مالحظ ومالحظة من ثالث قارات: أفر�قيا وأورو�ا وآسيا 100دولية، يمثلها أك�� من 

يمثلون  مختص بمراقبة االنتخابات  4600من    قبل أك��كما تمت مالحظة االنتخابات األخ��ة من  

 منظمة مغر�ية غ�� ح�ومية. 44

عّرفت السيدة   للنساء،ة  هذا التار�خ وخالل اللقاء اإلقلي�ي املكرس ملسألة املالحظة االدماجيّ ل  قب

االدري�ىي بان  31امل  االنتخابات  مالحظة  املغرب  التّ "   من  إ��  ��دف  عملية  لس��  �ل  امليدا�ي  تبع 

االنتخابي االنتخابات بموضوعية  ة  العمليات  املتعلقة �س��  املعطيات  تقييم    وحياد  وتجّردتجميع 

تنظيمها   الدستور�ة    ومدى  و�جرا��اظروف  للقواعد    ة والتنظيميّ   التشريعّية  والنصوصاح��امها 

 ".  ةالدوليّ  واملعاي�� املتعلقة باالنتخابات

ية حول النوع االجتما�� �ساعد بن يو�س املرزو�� ان املالحظة االنتخاباالستاذ    من جهتھ، اعت��

 ع�� فهم اسباب االخالالت ع�� �امل املسار االنتخا�ي الذي يبدأ من الت�جيل و�نت�ي بالطعون. 

انھ   االدري�ىي  األستاذة  بينت  اح��ام  كما  من  التثبت  جانب  قام   اإلطارا��  للمساواة،  القانو�ي 

ب االنتخابية  ا�حطات  من  العديد   �� العمليات  ا�جلس  لس��  امليدا�ي  مالحظة    االنتخابية:التتبع 

املعاي��  مدى الولوجالوطنية    اعمال  ا�حقوق   ��  واالنتخاب    السياسّية   ا��  بال��شيح  املتعلقة 

للنساء   بالنسبة  سيما  ال  األحزاب  و   والشباب والتصو�ت  برامج  وتحليل   السياسّيةدراسة 

   .وتتبع اعمالها والتقار�راصدار التوصيات  ثملقضايا املساواة  واستحضارها

 
 رئیسة قسم التخطیط والشراكات، المجلس الوطني لحقوق االنسان.  31
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بينت هذه الندوة �� اخر االمر أهمية وجود هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات لضمان سالمة املسار 

 ار�ة النوع االجتما��.    االنتخا�ي. لكن ابرزت أيضا ضرورة ان �شتغل هذه الهيئات وفق مق

مجمل  ف حول  �عقي��ا  و في  التاملتدخل�ن 
ّ

األستاذة    املتدخ تو�س  �ساءلت  من  نا��  دور  عن  ملياء 

ساءالتمي�� تجاه  الهيئات �� ا�حد من  
ّ
خالل �ل املسار االنتخا�ي واعت��ت انھ ال يجب ان نقف    الن

  �� النظر  إعادة  يجب  بل  واملالحظات  املالحظ�ن  ��خيص  كما   اإلطارع��  بالتمي��.  سمح  الذي 

م�اتب  لت�ون  اس��اتيجيات  باالنتخابات  امل�لفة  الهيئات  وضعت  ان  نا��  األستاذة  �ساءلت 

ضد  متناصفةاالق��اع   التمي��  ولتتجنب  ساء  مثال 
ّ
اقصاء  الن بان  وذكرت  ساء. 

ّ
من    الن عادة  يبدأ 

الت�جيل   اراديّ   إذامرحلة  الت�جيل  تف�ىي �ان  ان  نا��  األستاذة  واعت��ت  تو�س.   �� هو  كما  ا 

ساءاالعتداءات ع�� 
ّ
   خالل االنتخابات يرجع ا�� اإلفالت من العقاب.   الن

املق�ىيو  العنف  اش�ال  �عدد  العام  حول  الفضاء  من  السيدة    ،للنساء  بناري ذكرت  من    32امنة 

ساء صور �عض    تو�س بطمس
ّ
واعت��تھ   2019التشريعّيةوكذلك    2018�� االنتخابات البلدية    الن

 الهيئات الفرعية ال�ي  الذي تمارسھسيا�ىي النف شكال من اش�ال الع
ّ
 ت. قاقبلت هكذا معل

ال�ي   التشريعّيةوتجدر املالحظة �� هذا املوضوع ان نفس التم�ىي وقعت مالحظتھ �� االنتخابات  

سبتم��    �� أسماء   2021نظمت  فقط  تحمل  انتخابية  معلقات  وجود  لوحظ  حيث  املغرب   ��

 امل���حات دون صورها.

ق االستاذ  
ّ
يجب ان   الجتما��املالحظة االنتخابية حول النوع ابان  بن يو�س املرزو��  من جهتھ عل

مالحظة لنا  باالسبا  �شمل  ت�ون  االخالالت  ح�ى  حول  �املة  ا��    وذلك  صورة  الت�جيل  من 

ساءمحار�ة الكتابات املغرقة �� العمومية وغ�� الدقيقة مثال  . كما نّبھ ا�� ضرورة  الطعون 
ّ
ال    الن

ساء�ساند 
ّ
�� إجابة األستاذ عمر املرأة. و�ان ذلك �ن يقف ع�� تصو�ت حفوز امل���فكرة ان او  الن

ان عدو   الذي اعت��  ساءالنوا�سة 
ّ
ساءهن    الن

ّ
أدى برفض    الن ال��ملانيات  أحيانا وان مردود �عض 

فيما   لهن  تجنبالتصو�ت  كفاءة   �عد  �حدود  تتعرض  ال�ي  النمطية  والصورة  املسبقة  االح�ام 

ساء
ّ
ساالشتغلت لوال ال�وتا  وال�ي تقول انھ الن

ّ
 . للوصول للمجالس أك�� ءالن

 
 نتخابات لدى شبكة مراقبون خب��ة �� اال  32
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 -االعالم-فقرة ثانية: أهمية الهيئات التعديلية 

ساء نت مجمل اللقاءات اإلقليمية ان اقصاء  بيّ 
ّ
ا�� مركز    الن من الفضاء العام وصعو�ة وصولهن 

 القرار مرتبط �عدة عوامل ليست �لها قانونية.  

العتوم ميسون  الدكتورة  بينت  املسالة  هذه  جانب 33حول  هناك  اذ  القانونية  ا�حلول  حدود   ،

 
ّ
بالتمث  يتعلق 

ّ
والث ضد  الت  التمي��  ا��  مباشرة  يؤدي  ساءقافة 

ّ
احت�ار  الن ان  األستاذة  واعت��ت   .

نحن  ا "هل  و�ساءلت  ا�خاص  الفضاء  ا��  املرأة  برجوع  أدى  الثقافة  صناعة   �� والهيمنة  �خطاب 

ساءننتج امرأة الشأن السيا�ىي؟ �سائل الثقافة، املدرسة، امل��اج، االعالم كيف نصنع 
ّ
 ؟". الن

 
ّ
الل مجمل   �� دارت  ال�ي  النقاشات  من  بدى  غياب  ولقد  ان  ساءقاءات 

ّ
والصورة   الن االعالم   ��

ساء مطية ال�ي يقدمها األخ�� ال �ساعد الن
ّ
 ع�� الوصول ا�� مراكز القيادة.  الن

غ�� �ا�� اذ وجب إيجاد هيا�ل �عديلية �سهر ع�� مراقبة ش�ل  القانو�ي    اإلطاريبدو لنا ان  وفعال  

ساءو   الّرجالال��امج ومحتواها من وجهة نظر اح��ام املساواة ب�ن  
ّ
ال فقط �� ف��ة االنتخابات    الن

 لهذه الف��ة بصورة مستمرة.  ي�ئ بل بما 

ضمن االستفادة، ع�� " القواعد ال�ي تالقانون يحّدد من الدستور املغر�ي ان  11 جاء بالفصل لقد 

األساسية،  وا�حقوق  ل�حر�ات  ال�املة  واملمارسة  العمومية،  اإلعالم  وسائل  من  منصف،  نحو 

بتنظيم   ا�ختصة  السلطات  و�سهر  التصو�ت.  و�عمليات  االنتخابية،  با�حمالت  املرتبطة 

  االنتخابات ع�� تطبيقها".

جاء   تو�س  االنتخا�يمن    65بالفصل  ��   ان    القانون 
ّ
املستقل العليا  الهيئة   "تضمن 

ّ
لالت صال ة 

ا�جموعات  الّس  ل�ل  والبصري  السم��  االتصال  وسائل  إ��  النفاذ   �� ا�حق  والبصري  م�� 

االنتخا   السياسّية ا�حملة  قبل  ما  مرحلة  أساس    ةبيخالل  ع��  االستفتاء  حملة  قبل  ما  أو 

بالفصل    .التعددية"    اّن   67وجاء 
ّ
املستقل العليا  لالنتالهيئة  تتو��ّ ة  الهيئة    خابات  مع  بالتشاور   "

ع��  يتع�ن  ال�ي  العامة  والشروط  القواعد  ضبط  والبصري  السم��  لالتصال  املستقلة  العليا 

العليا  الهيئة  الهيئة تحدد مع  بان  االنتخابية. كما أضاف  ا�حملة  ��ا خالل  التقيد  وسائل اإلعالم 

 
 خب��ة �� قضايا املساواة والنوع االجتما��، دكتورة �� علم االجتماع. مديرة مركز دراسات املرأة ا�جامعة األردنية 33
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قواعد   مش��ك  بقرار  والبصري  السم��  لالتصال  اإلعالم  املستقلة  بوسائل  ا�خاصة  ا�حملة 

والفقرات   والتقار�ر  ال��امج  بإنتاج  املتعلقة  والشروط  و�جراءا��ا  والبصري  السم��  واالتصال 

 املتعلقة با�حمالت االنتخابية ع�� أساس االنصاف والتعددية والشفافية. 

نوفم��    2املؤرخ ��    16من املرسوم عدد    15ع�� مستوى النصوص ا�خاصة باإلعالم جاء بالفصل  

من خالل ضمان التعددية والتنوع �� ال��امج    االعالم واملعرفةع��   دعم حقوق العموم ��    2011

يكرس   ومتوازن  ومتنوع  �عددي  و�صري  سم��  إعالمي  مشهد  العام"...و"إرساء  بالشأن  املتعلقة 

 ."م ا�حر�ة والعدالة ونبذ التمي�� ع�� أساس االصل أو ا�جنس أو الدينقي

ان  و  ال�حفيّ 54رغم  �سبة   �� اإلناث  من  آخر  ٪  حسب  اإلعالمي  القطاع   �� العامالت  ات 

، وع�� الرغم من هيمنة اإلناث ع�� 2020إحصائيات قدم��ا النقابة التو�سية لل�حفي�ن �� سنة  

ال�حفيّ   �
ّ
تو� ال يتجاوز  ات  القطاع، فإن  التو��ىي  �� اإلعالم  القرار  يبدو  11مناصب صنع  ٪. قد 

 
ّ
ساءة حضور  ذلك من العناصر ال�ي أدت ا�� قل

ّ
  السياسّية ع�� وسائل االعالم �� �ل ا�حوارات    الن

ساءو�� �ل ما من شأنھ ان �ساعد ع�� بروز  
ّ
من االق��اب من    وتمكي��ّن   وا�حديث عن برامجهّن   الن

 الناخب�ن.  

�� دفع وصول   ان دور االعالم  ساء كما �عتقد 
ّ
االنتخابية   الن الف��ة  يقف ع��  ال  القرار  ا�� مواقع 

 
ّ

يبدأ بالتخ� ال��امج التافهة فقط بل  � عن الصور النمطية للنساء بحصر حضورهن اإلعالمي �� 

ب  ا�خاصة  وال��امج  ال��ف��ية  وال��امج  ساءوالسطحية 
ّ
وشؤون  الن املطبخ  ع��  تركز  املن�ل.   وال�ي 

لإل  املستقلة  الهيئة  بھ  تقوم  الذي  ا�جوهري  الدور  هنا  دأبت ونذكر  ال�ي  والبصري  السم��  عالم 

بالعديد من    الهيأة ع�� معاقبة وسائل االعالم ال�ي تقدم مادة تحتوي تمي��ا ضد املرأة. كما قامت 

 ها.نف ضّد الورشات التدر�بية حول التعاطي اإلعالمي مع قضايا املرأة وحول مناهضة الع

ساء اما بالنسبة للتمي�� ضد  
ّ
تقر�را   2015خالل املسار االنتخا�ي فقد قدمت الهيئة �عد سنة    الن

القنوا برامج   �� املد�ي  ا�جتمع   �� والناشط�ن  السياسي�ن  الفاعل�ن  مداخالت   التلفاز�ةت  حول 

و  ساء 
ّ
للن الزمنّية ا�خصّصة  املساحة  التعّرف ع��  ��    الّرجالوذلك قصد  املرأة  وع�� مدى اسهام 

ر  إثراء الّنقاش حول مسائل ��تم بالشأن العام. وقدم التقر�ر نتائج مقلقة ا�� حد كب�� لك��ا تفّس 

وجود   ساءعدم 
ّ
النسائية    الن املداخالت  مثلت  اذ  القرار  مواقع  العينة   11��  إجما��  من  فقط   ٪
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ل فئة ا�خ��اء  التو�سيّ   ةالتلفاز�ية �� القنوات  الّرجال  ٪ للمداخالت    82املرصودة مقابل  
ّ
ة كما �ش�

القنوات   مجموع  من    ةالتلفاز���  املرأة    1أقل  ��ا  تتمتع  ال�ي  العالية  الكفاءة  �سبة  رغم   %

 .34التو�سية

األبحاث   مراكز  و  واالعالم  املد�ي  ا�جتمع  دور  عن  مصطفى  بن  وفاء  األستاذة  �ساءلت  األردن   ��

صديقة   ليست  اإلعالمية  "املكينة  ان  ساءواعت��ت 
ّ
التطرق  الن يتم  ال  ساء  ألدوار، 

ّ
هناك   الن بينما 

 جال إلحصاء انفاسهم واصغر انجازا��م".  جيوشا للرّ 

ساءھ نحو وضع قواعد ��م االعالم تخص  و�بدو ان الهيئة األردنية ال تتج
ّ
بالتحديد اذا نقرا ��    الن

التعليمات التنفيذية ا�خاصة بقواعد حمالت الدعاية االنتخابية النتخابات مجالس من    10املادة  

لسنة   عمان  امانة  ومجلس  البلدية  وا�جالس  اإلعالم    2021ا�حافظات  وسائل  تل��م  ي��:  ما 

ا املبادئ  بمراعاة  املر�ح�ن- 1 :لتاليةالرسمية  �افة  مع  التعامل   �� حر�ة  - 2 .املساواة  اح��ام 

� أي  ا�حياد التام واملساواة وعدم االنحياز ا�- 3 .التعب�� عن آرا��م واختيار مر�ح��م  ��الناخب�ن  

ح عند  
ّ

    االستقالل واملوضوعية وعدم اإليحاء بدعم ا�ح�ومة او  - 4 .املناظرات ب�ن املر�ح�نمر�

وأضاف الفصل "ع�� وسائل اإلعالم عدم �شر اي مادة     .من املر�ح�ن  أليطرف من األطراف  أي  

 .35" إعالنيھ من شئ��ا اإلساءة ا�� اي من املر�ح�ن 

 ة دور ا�جتمع املد�ي  أهميّ  .فقرة ثالثة

 
ّ
لل �ان  ا�جهو�ّ لقد   ة  قاءات 

ّ
نظ منتدى  ال�ي  ا�جتمع  الفدرالياتمها  وتجارب  قراءات  يدمج  توجھ 

ف�ّج  الثالث.  البلدان   ��  املد�ي 
ّ
ال الوط�ي  لت  املرصد  �سائية،  تطلعات  جمعية  مشاركة  قاءات 

الناخبات رابطة  وجمعية  مراقبون  جمعية  األردن،  من  راصد  جمعية  املغرب،  من    ل�حر�ات 

    التو�سيات من تو�س. 

 
34-content/uploads/2016/04/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-https://haica.tn/wp 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-1.pdf 

35-s://www.iec.jo/sites/default/files/2021http 

12/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%205761%20%2824%29_0.pdf 
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مختلف  خالل  املنظمة  لعبتھ  الذي  الدور  مراقبون  شبكة  عن  البّناري  امنة  السيدة  ابرزت 

منذ   تو�س  عاش��ا  ال�ي  دراسة  إف  2011االنتخابات  جانب  توصيات    اإلطار��  وتقديم  القانو�ي 

لتحسينھ، تمكنت الشبكة من مالحظة �ل مراحل املسار االنتخا�ي مع اهتمام خاص بالنصوص  

الت تواجد  واملمارسات  مجال   �� خاصة  ساءمي��ية 
ّ
مركزي   الن مستوى  ع��  االنتخابات  هيئة   ��

�� مجال تواجدهن �� مراكز وم�اتب االق��اع وهو ما من شأنھ ان يحسم مردود   وكذلكوجهوي  

 الهيئة �� هذا ا�جال. 

الناخبات رابطة  لتخصّ   التو�سّيات  و�عت��  نظرا  رائدة  املشاركة  تجر�ة  دعم   ��  السياسّيةصها 

اهم  الشا�ي  تركية  السيدة  وقدمت  القرار.  التخاذ  العليا  املواقع  مستوى  ع��  وتواجدهن  للنساء 

 :ع��  2011منذ تأسيسها ��  ال�ي �عملاعمال الرابطة 

 دعم قدرات القيادات النسائية للتواجد �� مراكز القرار   •

 � ا�جتمع املد�يمتحز�ات او نقابيات او ناشطات � مرافقة القيادات النسائية : •

   والنجاحاتتوثيق الشهادات ا�حية للنساء القياديات حول التحديات  •

 مالحظة املسار االنتخا�ي من منظور النوع االجتما��  •

ا�حقوق   • حول  ميدانية  دراسات   السياسّية و  االجتماعّيةو   االقتصادّيةاصدار 

 للنساء 

الناخبات   رابطة  ان  الشا�ي  السيدة  ضغط    التو�سّياتوابرزت  قوة  حيث��  عملت    واق��اح 

دس��ة   2011سنة السيا�ىي،  ا�خطاب  تأنيث  م��ا  مسائل  عدة  بخصوص  توصيا��ا  تقديم  ع�� 

ساءحقوق  
ّ
ساء  يا�ىي ضّد ، القيام بحمالت مناصرة إلدراج العنف الّس الن

ّ
�� القانون االنتخا�ي،   الن

القان ضد  تفعيل  العنف  اش�ال  �ل  ملناهضة  األسا�ىي  ساءون 
ّ
األفقي    الّتناصف   وادراج الن

 �� القائمات االنتخابية.  والعمودي

الرّ  اعتمدت  فلقد  االنتخابات  مالحظة  مجال   �� م�انة  اما  مالحظة  دليل   " ساءابطة 
ّ
املسار    الن  ��

ساءاالنتخا�ي التو��ىي لتحديد و رصد العوائق و االش�اليات ال�ي �ع��ض  
ّ
للمشاركة �� املسار   الن

 االنتخا�ي" وتمكنت من تقديم توصيا��ا ع�� هذا األساس.
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مشاركة   ع��  راصد  منظمة  اشتغلت  األردن  ساء�� 
ّ
انتخابات    الن باستجواب   2020��  وقامت 

ليات املتعلقة بمشارك��ن تم تقدمت بالعديد من التوصيات �ع�ى بدمج  عّينات للتعرف ع�� اإلش�ا

اجراء م�ح إلجراءات النوع االجتما�� �� الدورة االنتخابية. ففي ف��ة ما قبل االنتخاب تم اق��اح  

قدرة   ضمان  ومدى  الناخب�ن  جداول  ساءعرض 
ّ
االع��اضات.   الن وتقديم  ا�جداول  ع��  باالطالع 

بالنس الشأن  هو  لكذلك  والقوائم بة  االدوار،  وصف   �� االجتما��  للنوع  مراعية  ا�شطة  تضم�ن 

املرجعية، والتدر�ب كما تم اق��اح العمل مع اإلعالم وا�جتمع املد�ي ع�� ا�شطة للتوعية مراعية  

  للنوع االجتما��. 

   خاصةأما �� املغرب و 
ّ
ا�جلس الوط�ي  م العملية االنتخابية فان دور  مع غياب هيئة مستقلة تنظ

�حقوق اال�سان يبقى جوهري وذلك ملالحظتھ ل�ل الدورة االنتخابية من منظور ممارسة ا�حقوق  

 ة.  السياسيّ 

مالحظ دو�� وهو ما    100من    وأك��مالحظ وط�ي    4600من    أك���� االنتخابات األخ��ة تم اعتماد  

 لدولية.  من شانھ ان يحسن من نوعية االنتخابات ومن اح��امها للمعاي�� ا

ساءرغم ذلك يبقى دور ا�جتمع املد�ي املتخصص �� حقوق  
ّ
ساء��دف ادماج    التصاقا  أك��  الن

ّ
 الن

بمشاركة   اهتمت  ال�ي  ا�جمعيات  من  العديد  ونجد  القرار.  مواقع  و��  العام  الشأن  ساء�� 
ّ
��    الن

ساءمثل فيدرالية رابطة حقوق    2021انتخابات  
ّ
ساءواعت��ت ان "تمثيل    الن

ّ
�� ال��ملان ا�جديد    الن

لن ير�� إ�� مستوى الطموحات املنشودة ألن مبدأ املناصفة الذي نص عليھ الدستور مفقود، ولم 

تعمدون تطبيق يتحقق ح�ى ثلث أهدافھ ا�حددة �� التشريعات والقوان�ن، ما �ع�ي أن املسؤول�ن ي

عل��ا  صادق  دولية  ومعاهدات  دستور�ة  قوان�ن  تجاهل  ع��  ناقص  ش�ل   �� املناصفة  مبدأ 

 املغرب". 



 48                                                      فعلية وفاعلة للنساء سياسية من أجل مشاركة 

III . ساءالعنف ضد
ّ
 كعائق أسا��ي لوصولهن ملراكز القرار  الن

ّصص
ُ

العنف    خ ملسألة  األردن  من  انطالقا  الفدراليات  منتدى  نظمھ  الذي  األخ��   ضّد اللقاء 

  وتدخل   �عدد  ان  اذ  بالنقاش  املعنية  البلدان  جميع  ب�ن  مش���ا   �ان   الت�خيص  ولعّل .  النساء

  ��  تتواصل ا�خاص  الفضاء �� الذ�ور�ة الهيمنة عالقات  جعل النساء  ضّد  العنف  اش�ال مختلف 

تو�س  تحديدا  السيا�ىي  العنف  خالل  من   العام  الفضاء ب�ن  جماعا  الت�خيص  �ان  و�ن  لكن   .

  تدخل�ن امل�حلول التشريعية �انت متباعدة نوعا ما وهو ما سمح �ختلف  واملغرب واألردن، اال اّن ا

 .  ا�جال هذا �� املث�� التجارب ع��واملتدخالت من االطالع 

ساء فقرة أو��: تداخل أصناف العنف ضد 
ّ
 الن

ساء العنف السيا�ىي كنتيجة ألش�ال أخرى للعنف ضّد أ. 
ّ
 الن

ساءجلس أورو�ا للوقاية من العنف ضد استنبول ��عرف اتفاقية 
ّ
  36والعنف املن��� وم�افح��ما  الن

وأنھ  املرأة،  ضد  التمي��  أش�ال  من  وش�ل  اإل�سان،  ان��اك �حقوق  أنھ  ع��  املرأة"  ضد  "العنف 

النّ  ع��  القائمة  العنف  أعمال  �افة  للمرأة �ع�ي  �سبب،  أن  شأ��ا  من  ال�ي  أو  �سبب،  وال�ي  وع، 

هذه   بمثل  بالقيام  ال��ديد  فيھ  بما  اقتصادية،  أو  نفسية  أو  جنسية  أو  بدنية  آالما  أو  أضرارا 

أو   العامة  ا�حياة   �� ذلك  أ�ان  سواء  ا�حر�ة،  من  التعسفي  ا�حرمان  أو  اإلكراه  أو  األعمال، 

  �لواعت��تھ  للعنف القائم ع�� أساس النوع االجتما��    ا�خاصة". وتبنت االتفاقية مفهوما موسعا 

يطال   أو  امرأة  أل��ا  املرأة  ضد  يمارس  ساءعنف 
ّ
هذا    الن من  وانطالقا  متناسبة".  غ��  بكيفية 

ساءالتعر�ف يمكن التفك�� �� العنف السيا�ىي كش�ل متداول من العنف املسلط ع�� 
ّ
 . الن

 لكن قبل التعرض ا�� العنف السيا�ىي وهو  
ّ
ط �� الفضاء العام، ال بد من التذك�� ب�ل  عنف مسل

 ما ي�ئ لهذا العنف من عنف أسري تتعدد اش�الھ.

 اإلقليمية التجارب �� القراءات املتقاطعة  حول  2021-2020تمت  ال�ي   من الندوات سلسلة �عد

االندماجية للنساء، تناول منتدى الفدراليات ومكتبھ باألردن ��  املراقبةحول  حول طرق االق��اع،  

 
 2011ماي  11تمت اتخاذ االتفاقية من قبل مجلس أورو�ا ��  36
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طبيعة  2021جوان    9  �� للبحث  اف��اضية  ورشة  ضد تنظيم  السيا�ىي   أثناء املرأة العنف 

  االنتخابات ع�� املستوى الوط�ي
ّ

 �. وا�ح�

السيدة النقاش  ال�  لينا ادارت  السياسيات  ومن  ا�خب��ات  من  العديد  فيھ  وتدخلت  ي  مشر�ش 

 عاشت تجر�ة العنف �� الفضاء العام. 

ساءقدمت األستاذة ملياء نا�� ظاهرة العنف ضد 
ّ
ان العنف السيا�ىي مرتبط بالتمي��  واعت��ت الن

جديدة. كما اعت��ت هذا العنف يقابلھ صمت �� اغلب الدول و�تم التعرض لھ    وهو يأخذ اش�اال

ساءع مع العنف االنتخا�ي �� املطلق بدون انتباه خاص لوض
ّ
 . الن

ع��   ط 
ّ
املسل للعنف  القانو�ي  التأط��   �� تقدما  األك��  البلد  تو�س  ساء�عت�� 

ّ
بلدان    الن ب�ن  من 

 .شمال افر�قيا والشرق االوسط

عدد   األسا�ىي  القانون   �� اش�الھ  ب�ل  العنف  �عر�ف  تم  ��    2017لسنة    58وقد  أوت    11مؤرخ 

املرأة.    2017 ضد  العنف  ع��  بالقضاء  عنف  يتعلق  من  العنف  اش�ال  �ل  القانون  عّدد  ولقد 

 مادي، معنوي، جن�ىي، سيا�ىي واقتصادي. 

عن   إعاق��ا  أو  املرأة  �حرمان  مرتكبھ  ��دف  ممارسة  أو  فعل  "�ل  بانھ  السيا�ىي  العنف  وُعّرف 

وا�حر�ات   ا�حقوق  من  حر�ة  أو  حق  أي  أو  جمعيا�ي  أو  حز�ي  أو  سيا�ىي  �شاط  أي  ممارسة 

 ".ع�� أساس التمي�� ب�ن ا�جنس�ناألساسية و��ون قائما 

لكن   متعددة  اش�اال  و�أخذ  أيضا  متعدد  السيا�ىي  العنف  ان  نا��  األستاذة  اعت��ت  كما 

دفع   وهو  هدفھ   �� ساء خصوصيتھ 
ّ
يطال   الن ال  وهو  تأث��هن  تقليل  او  السياسة  من  ل�خروج 

ساء
ّ
ساءاملتواجدات فقط بل كذلك بقية  الن

ّ
 ية. عن املشاركة السياسلثن��ن  الن

اغلب   التواجمعت 
ّ

��    املتدخ ايضا  يمارس  فالعنف  بي��ا  فيما  تتداخل  العنف  اش�ال  ان  ع�� 

 العائلة، �� ا�جتمع، من قبل االمن، من قبل رجال الدين، ومن قبل االعالم. 

محادين  و�عرضت اسراء  حميدة  37األستاذة  ب�حاج  �شرى  األستاذة  من    ا��  38وكذلك  اخر  نوع 

العنف   وهو  املوضوع العنف  بتسطيح  الدولة  تقوم  عندما  وذلك  عن    املؤسسا�ي  تمتنع  وعندما 

 
   . مؤسسة والمدیرة التنفیذیة لمركز قلعة الكرك لالستشارات والتدریبللمحامیة وممثلة  37
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عت�� منذ االستقالل  
ُ
اتخاذ ما يلزم من إجراءات ل�حد من هذه الظاهرة. فالدولة التو�سية �انت �

ساء دولة �سو�ة أل��ا �انت تبادر بالعديد من اإلصالحات لصا�ح 
ّ
ساءحول  الن

ّ
لكن االن ال توجد   الن

ساء�م قضايا أي مشاريع �
ّ
 فالسياسيون ال يتحدثون عن األرقام املفزعة حول العنف.   الن

ضد   السيا�ىي  العنف  ارتباط  خالل  من  العنف  اش�ال  تداخل  عن  ع��ت  ساءكما 
ّ
�ش�لهن،    الن

 و�العديد من االيحاءات ا�جنسية. بجسدهن 

لعنف. فال�جمة ال�ي خ�� دليل ع�� تداخل اش�ال ا  39ولعل تقر�ر �جنة املساواة وا�حر�ات الفردية 

تمت ع�� التقر�ر ارتبطت ارتباطا وثيقا بمحتواه الذي ��دف ا�� التخ�� عن �ل القوان�ن التمي��ية 

بل   ذاتھ  حد   �� التقر�ر  ا��  صراحة  توجھ  لم  حدة  األك��  ال�جومات  لكن  االسرة.  قانون  واهمها 

 األ�خاص وحيا��م ا�خاصة. 

ا  40كما �عرضت السيدة أفيالل شرفات ا�� العنف الذي يكرسھ القانون مثل ما ذهب  من  ملغرب 

ساءاملغر�ي ح�ن منع  املشّرع اليھ 
ّ
ن ال�وتا من ال���ح مرة أخرى واعت��ت انھ عنف عامل���حات  الن

ساءرون م�اسب  الذين يقرّ   لّرجالاا ا  قانو�ي خاصة ان ال�جان القانونية مت�ونة عادة من  
ّ
من    الن

 عدمها.

جل   التأجمعت 
ّ

ضد    املتدخ العنف  استشراء  ساءع�� 
ّ
واالخبار   الن املعلومة  نقل  سرعة  بفعل 

 . الزائفة وهو ما جعل العنف السي���ي اليوم خارجا تقر�با عن السيطرة

محادين  واعت��ت   ضد اسراء  للعنف  جديدة  اش�ال  يبتكر  ا�جتمع  ان  ا�جال  هذا   �� األردن  من 

ساء
ّ
النظرا    الن وغياب  االنتشار  يجعل  سهولة  ما  وهو  للمعلومات  ا�حقيقية  واملصادر  لضوابط 

ساء
ّ
ان التنمر الرق�ي افيالن شرفات  فريسات للعنف مهما �ان موقعهن. كما اعت��ت السيدة    الن

 بلدان املنطقة.   ظاهرة ��م �لّ  أصبحع�� شب�ات التواصل االجتما��  السياسّيةوترو�ج املعطيات 

 
 تونسیة.  حقوقیة وسیاسیة محامیة ، 38

تقریر تقدمت بھ في جوان 2018 لجنة الحریات الفردیة والمساواة التي انشأھا الرئیس السابق الباجي قائد السبسي والتي تقدمت بمقترحات لدعم  39
 الحریات الفردیة والمساواة بشكل مطابق للدستور التونسي وللمعاییر الدولیة.  

مكتب 40  �� وعضو  مغر�يھ  ل�ح�ومة    سياسية  املياه  وزارة   �� السابقة  الوز�رة   �� واالش��اكية.  التقدم  حزب   �� السياسات 

 .ونائب برملا�ي سابق. السيدة أفيالل شرفات �� أيضا خب��ة دوليھ �� املوارد املائية 2018-2013املغر�ية 
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السيا�ىي هو بنيوي و�جب ان  العنف    فقد اعت��ت ان،  41ر�احة من املغرب  سميشة األستاذةاما  

بنيو�ّ ت مناهضتھ  �شمل  �ون  أي  وا  اإلطارة  والتنفيذ لالقانو�ي  وا�خطط  وال��امج  الفع��  تطبيق 

ساءواملتا�عة والتقييم ال�ي تقوم ع�� حقوق 
ّ
 . الن

القرار   بان  ذكرت  تواجد    1325كما  ضرورة  ع��  يؤكد  االمن  ساء�جلس 
ّ
وان   الن القرار  موقع   ��

ساءق�ىي باقصاءهن هو عنف 
ّ
 من مجال التنمية ومن عدة حقوق أخرى.  الن

ساءعزوف ب. 
ّ
 السياسّيةعن املشاركة  الن

تجر���ا   خالل  من  مصطفى  ب�ي  وفاء  األستاذة  بينت  األردن  ساءالان    السياسّية�� 
ّ
ثمنا    ن يدفعن 

العامة ا�حياة  ا��  بالدخول  �عرّ .  إضافيا  ا��ا  عنف.  وذكرت  اش�ال  عدة  ا��  دورات  ثالث   �� ضت 

وهو عنف يؤثر ال فقط ع�� املرأة بل ع�� محيطها العائ�� وح�ى العشائري وهو ما يؤدي أحيانا ا��  

ساءعودة 
ّ
 ا�� الفضاء ا�خاص.   الن

ان   مصطفى  ب�ي  األستاذة  ساء  أك��وأكدت 
ّ
ا�جد  الن القادمات  هن  للعنف  لعالم    ات ديعرضة 

 
ّ
 اهرة ونظرا النتشارها ح�ى داخل احزا��ن.السياسة نظرا لقلة خ����ن �� التعامل مع الظ

و�عرضت األستاذة ب�ي مصطفى ا�� ال��ملانات وغياب اليات ا�حاسبة وذكرت بما حصل �� تو�س  

.  اما �� األردن فانھ رغم 42ردود فعل داخل ال��ملان  من لطم احدى النائبات بتو�س دون وجود اية

 ة ضعف ا�جتمع املد�ي تبقى ا�حاجة اكيدة ا�� شب�ات دعم حقيقيّ 
ّ
 . ساءللن

ذكرت جه��ا  تطور  من  �ل   �� انھ  أيضا  األردن  من  ا�حايدين  وتم    اسراء  اال  للمرأة  مشاركة   ��

ساءاستعمال هذه التطورات ضد 
ّ
 .  الن

التطورات   الدرس وان  موضوع  البلدان   �� قل��ا،  التشريعّيةوفعال نالحظ  بانتقادات   ، ع��  جابھ 
ُ
ت

 واصل االجتما��. شديدة و�عنف موجھ للنساء عن طر�ق االعالم وعن طر�ق وسائل التّ 

 
فاعلة 41 النفس.  علم  تخصص  فلسفة  �جنة    استاذة  التدر�ب.  مجال   �� اإل�سان  حقوق  مجال   �� خب��ة  وحقوقية  �سائية 

 .ا�جهو�ة �حقوق اإل�سان بالدار البيضاء سابقا. عضو مؤسس املرصد عيون �سائية

للعنف  42 �عرضت  ال�ي  ا�حر  الدستوري  ا�حزب  الشعب ورئيسة  نواب  بمجلس  نائبة  ا�� األستاذة عب�� مو�ىي  تمت  اإلشارة 

 ي من قبل نواب ائتالف الكرامة اإلسالمي.ا�جسدي واملعنو 
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ساءلوحظ ذلك أيضا �� تو�س �عد وصول �عض  
ّ
ا�� ال��ملان او ا�جالس البلدية ولوحظ ح�ى   الن

  أك�� صلت تو�س ا�� وجود اول امرأة رئيسة ل�ح�ومة اذ تم ال��ك�� ع�� غياب صالحيا��ا  عندما تو 

 من عملها ا�ح�ومي.  أك��من رمز�ة املوقع كما تم ال��ك�� ع�� مظهرها 

بينت األستاذة اسراء ا�حايدين أيضا ان العنف االنتخا�ي   2020األردنية لسنة  خالل االنتخابات  

ساءحاالت وان  يمارس بدون و�� �� عدة  
ّ
تتقبلن هذا العنف بدون قلق ُيذكر. فلوحظ مثال ان    الن

المن    %63 عادية   امل���حات  املمارسات  �عض  ان  و�عت��ن  تجاههن  عنف  بوجود  تماما  �ع�ن 

ساءومقبولة ف
ّ
وهو ما يفسر   ناخبات ال فقط كم���حات ولكن أيضا ح�ى ك ُ�سلط علهن عنف  الن

اال  اغلب   �� التصو�ت  االنتخا�ي تجاوز عزوفهن عن  ا�جال   �� العنف  ان استشراء  نتخابات. كما 

 
ّ

اخبات ليصل ا�� الهيا�ل املعنية بالعملية االنتخابية و�� هيا�ل ذات تركيبة حات والنّ ح�ى امل���

 ذ�ور�ة �� مجملها وال ترى وال �ع��ف بوجود عنف انتخا�ي.

شرفات أفيالل  السيدة  تحدثت  املغرب  ال�ي    43��  الصعو�ات  ابرزت  ال�ي  ا�خاصة  تجر���ا  عن 

ساء�عيشها 
ّ
�ساء �� ا�ح�ومة لك��ن   9تم �عي�ن  2018�� اهم مواقع القرار. ففي سنة  ح�ى وهّن  الن

�اتبات دولة ولسن وز�رات وتم اثر ذلك سلب العديد من املسؤوليات من اختصاصا��ن. وخلصت 

املشاركة   ان  مج  السياسّيةا��  بقيت  ا�جهات  للنساء  وامام  ا�خارج  امام  ذلك  إلبراز  ش�ليات  رد 

ساءمعتقدين ان لهم الفضل �� وصول  الّرجالاملانحة �� ح�ن يبقى 
ّ
ساء ا�� موقع القرار وان  الن

ّ
  الن

 �شارك �� ا�ح�ومات لتأثيث قاعات االجتماعات وامام ال�ام��ات دون سلطة فعلية. 

البلدا  �� هذه  العناصر تجتمع  �ل  ان  اذن  ساءن إلخراج  نالحظ 
ّ
ملا   الن العام ودفعهن  الفضاء  من 

 ُ�عت�� انھ م�ا��ن الطبي�� وهو البيت واالسرة. 

وجب ع�� الدول االنتباه لذلك وخاصة اح��ام ال��اما��ا الدولية والدستور�ة باتخاذ ما يلزم   لذلك

 للوقاية وا�حماية من العنف وكذلك ملعاقبة مق��فيھ.

 
ل�ح�ومة   43 املياه  وزارة   �� السابقة  الوز�رة   �� واالش��اكية.  التقدم  حزب   �� السياسات  مكتب   �� وعضو  مغر�يھ  سياسية 

 .ونائب برملا�ي سابق. السيدة أفيالل شرفات �� أيضا خب��ة دوليھ �� املوارد املائية 2018-2013املغر�ية 
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ساء ضد   -السيا��ي-فقرة ثانية: تباعد التشريعات �� مجا��ة العنف 
ّ
 الن

 صعو�ة تحديد اطر قانونية مجا��ة للعنفأ. 

املشاركة �� امللتقى نجد ان تو�س �� البلد الوحيد الذي اعتمد مفهوم العنف    من جملة البلدان

الفصل   �� �شريعاتھ. ولعل  التو��ىي �ش�ل    46السيا�ىي  الدستور  ساء �حقوق    ميثاقامن 
ّ
بما   الن

الكفيلة   الّتداب��  الّدولة  "تّتخذ  ان  ع��  منھ  األخ��ة  الفقرة  نصت  اذ  العنف  ع��  القضاء  ف��ا 

املرأة ضّد  العنف  ع��  سنة    . ".بالقضاء  ففي  ا�حركة   2017لذلك  خاض��ا  ك��ى  نضاالت  و�عد 

 والديمقراطية تم اتحاذ قانون شامل ضّد العنف.  النسوّ�ة

ع�� التعرض صراحة   النسوّ�ةجتمع املد�ي وخاصة ا�جمعيات  و�رجع الفضل �� ذلك ا�� حرص ا�

العنف   يبقى  ذلك  رغم  لكن  االقتضاء.  عند  ومعاقبتھ  منھ   �
ّ
التو� يتم  ح�ى  السيا�ىي  العنف  ا�� 

التشريع    �� القانون  لهذا  ترجمة  نجد  فلم  الدولة  قبل  من  اهتماما  العنف  اش�ال  اقل  السيا�ىي 

الداخ�  باألحزابا�خاص   النظام   �� و�� �عليقها ع��  او  االنتخابات.  �� قانون  او  النواب  � �جلس 

قت األستاذة ملياء نا�� بانھ ال توجد إرادة فعلية لتطبيق القانون الشامل وهو  
ّ
القانون التو��ىي عل

 محدودا امام ضعف الدولة ومؤسسا��ا. أثرهما جعل 

امل املرأة  حول  تقر�را  للتخطيط  السامية  املندو�ية  أصدرت  املغرب  و�عرض  ��  ارقام.   �� غر�ية 

�ش�ل   الذي  املن���  العنف  مثل  العنف  حول  مفزعة  ارقام  ا��  حاالت    %52التقر�ر  جملة  من 

النساء املسلط ع��  التقر�ر عّد   العنف  ان  االنتباه هو  عدى    د جلّ . وما يجلب  العنف ما  اش�ال 

 العنف السيا�ىي.

ساء املتعلق بمحار�ة العنف ضد    103.13  ش�ل القانون رقم 
ّ
محاولة إجابة عن الظاهرة، حيث    الن

��دف هذا القانون، الذي   و  .أتاح للمملكة املغر�ية إطارا قانونيا خاصا بمحار�ة العنف ضد املرأة

إ�� توف�� ا�حماية القانونية للنساء �حايا العنف، من خالل   2018دخل ح�� التنفيذ �� سبتم��  

أ� ا�جيد  أر�عة  والتكفل  العقاب  من  اإلفالت  وعدم  وا�حماية  الوقاية  ضمان  إ��  ��دف  عاد، 

تم    .بال�حايا انھ  واالسرة  االجتما��  واالدماج  التضامن  لوزارة  الرس�ي  املوقع  ع��  وضع  ونقرأ 

ب  آليات ساءالتكفل 
ّ
شروط    الن لتحديد  التشري��  اإلطار  �عز�ز  سياق   �� وذلك  العنف،  �حايا 

ساءتكفل بتقديم خدمات ال
ّ
�حايا العنف. كما تم احداث عدة �جان م��ا ال�جنة الوطنية او    الن
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ب للتكفل  ا�حلية  او  ا�جهو�ة  ساءال�جان 
ّ
املركز�ة والالمركز�ة    الن ا�خاليا  ا�� جانب  العنف  �حايا 

ساء للتكفل ب
ّ
القطاعات امل�لفة بالعدل وال�حة    كذلك�حايا العنف ع�� مستوى ا�حاكم و   الن

 املرأة واملدير�ة العامة لألمن الوط�ي والقيادة العليا للدرك املل�ي.والشباب و 

 يبدو ان التوجھ يتعلق أساسا بالعنف االسري والعنف ا�جسدي بالتحديد. 

من   الثانية  الفقرة  حذف  مثل  التعديالت  لبعض  خضع  فقد  ا�جنائي،  بالقانون  يتعلق  فيما  أما 

ب  475املادة   الزواج  للمغتصب  تتيح  �انت  معاقبتھال�ي  عن  عوضا  ��ا،  املغرر  املادة  ال�حية  او 

تجاه    503 املسؤولية  وموقع  النفوذ  استغالل  عن  الناجم  ا�جن�ىي  التحرش  تجّرم  أصبحت  ال�ي 

 .املرأة العاملة

هذا   أدى  وقد  السيا�ىي.  العنف  حول  يذكر  شيئا  املغر�ي  القانو�ي  اإلطار   �� نجد  ال  ذلك  رغم 

العنف  تنامي  ا��  التشري��  تجاه    الس�وت  ساءالسيا�ىي 
ّ
من    املغرب��    الن ادانتھ  تمت  ما  وهو 

  " أن  مثال  املغرب  لنساء  الديمقراطية  ا�جمعية  فاعت��ت  األخ��ة.  االنتخابات   �� املد�ي  ا�جتمع 

ال��ملانية أو ا�جهو�ة هو مس بحقوق   إقصاء �عض املناضالت القياديات من ال��شيح لالنتخابات 

ساء
ّ
غياب    الن عن   �� ومثال  ضدهن  للنساء  اس��اتيجيةوتمي��  السيا�ىي  وع��ت "للتمك�ن   .  

عن   ع��   ا�جمعية  املضايقات  ساءمجموعة 
ّ
   الن

ّ
ال��� ع��  األحزاب  العازمات  داخل   السياسّيةح 

) "من آلية ديمقراطية من أجل مشاركة اتال�و ل�حصول ع�� ال��كيات" و�تحو�ل نظام ا�حاصصة (

نساء �� �سي�� الشأن ا�ح�� والوط�ي أداة للتحكم واإلقصاء واملتاجرة، قد تصل  سياسية أك�� لل

ساءحد االب��از وهو ما جعل ا�جمعية تتضامن "مع �ل  
ّ
اللوا�ي �عرضن ألي ش�ل من أش�ال   الن

لالنتخابات   ترشيحهن  طلب  تقديم  عند  واالب��از  التحكم  أو  والعنف  واإلقصاء  التضييق 

يواجهن هذا النوع من العنف دون أية حماية من الدولة و�� ظل غياب أي   وا�جهو�ة و  التشريعّية

 ." 44املر�حات ترتيب الختيار معاي��

ساء�� األردن نالحظ أيضا غياب اطار �شري�� خاص مناهض للعنف ضد 
ّ
 . الن

دون   مص��ها  تواجھ  األردنية  املرأة  بقيت  السيا�ىي  ا�جال  من    أيةو��  او  الدولة  من  مساعدة 

الوضع    السياسّيةاملؤسسات   هذا  عن  مصطفى  ب�ي  وفاء  األستاذة  ع��ت  ولقد  ال��ا.  تنت�ي  ال�ي 

 
44www.maghress.com/ahdathpress/883054https://  
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بھ   قامت  الذي  ا�جهود  ساءو�ينت 
ّ
العنف  السياسيّ   الن حول  والصمت  ا�خوف  حاجز  لكسر  ات 

سنة  السيا�ىي.   السياسيات  بھ  قامت  بما  ف   2019فذكرت  الصمت"  لكسر  "حملة    بدأت   من 

وذه�نالسياسيّ  تت�لم  بھ   ات  للتعر�ف  األردن  مناطق  �ل  اغلب   ووجدن  و�أش�الھا��  ساء ان 
ّ
  الن

مل أهمها ان املرأة ت���ى امن عدة عو   تتأ�ى ال�حايا هن �� حالة نكران". ولعل حالة النكران هذه

مجتمعاتنا ع�� القبول بحالة االذالل واملهانة والتمي�� دون ان ترى �� ذلك اش�اال. كما ان تخ�� ��  

 الدولة عن دورها �� �غي�� ا�جتمع والر�� بھ نحو اح��ام املساواة لعب دورا هاما.

 
ّ

ال� توصيات  صدرت  املنظومة  مؤخرا  لتحديث  امللكية  بإعداد    السياسّيةجنة  توصيات  وامل�لفة 

الدستور  املتعلقة  45لتعديل  الدستور�ة  التعديالت  خصوص   �� امللكية  ال�جنة  توصيات  ونصت   .

الدولة   "تكفل  أن  ع��  تنص  الدستور  من  السادسة  املادة  ا��  جديدة  فقرة  اضافة  ع��  باملرأة 

لعدل  تمك�ن املرأة ودعمها للقيام بدور فاعل �� بناء ا�جتمع بما يكفل ت�افؤ الفرص ع�� أساس ا

واالنصاف وحماي��ا من جميع أش�ال العنف والتمي��". و�بدو لنا ان هذه اإلضافة يمكن ان �ش�ل  

ضد   العنف  مش�لة  مواجهة  نحو  أو��  ساءخطوة 
ّ
ال�جنة  الن ع��ت  ال�جنة  هذه  مخرجات  وحول   .

الوطنية   للمنظمات  املؤس�ىي  التمثيل  "غياب  ع��  التحفظ  �عض  عن  املرأة  لشؤون  الوطنية 

. واق��حت ال�جنة 46ية العاملة �� قضايا املرأة وخ��ا��ا امل��اكمة منذ تأسيس الدولة األردنية"واملدن

لتعز�ز املبدأ الذي يقوم عليھ   ، 6من املادة    1�عديل الفقرة  الدستور�ة «فيما يتعلق بالتعديالت  

مساواة   ع��  لينص  والواجبات،  ا�حقوق   �� إناثا  أو  ذ�ورا  األردني�ن  ب�ن  املساواة   �� الدستور 

املواطن�ن أمام القانون �غض النظر عن ا�جنس. و�التناوب ودون اإلجحاف بما سبق وضع نص  

للفقرة   املادة    1بديل  بـأن    6من  متساملواطن�ن  يفيد  ا�حقوق  واملواطنات   �� القانون  امام  اوون 

 .والواجبات دون تمي��"

 
45 https://tahdeeth.jo/Home/CommitteeRecommendations   

جولية   46 شهر   ��  �� ��ا  تقدمت  انظر  2021  /تموز   /ورقة   ،-https://women.jo/sites/default/files/2021

07/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%20%D8%A7%D9%84

%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%

A9%20%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3

%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B22021.docx.pdf   

https://tahdeeth.jo/Home/CommitteeRecommendations


 56                                                      فعلية وفاعلة للنساء سياسية من أجل مشاركة 

ساء �ش�� اذن �ل هذه املعطيات ان مسار التخلص من مظاهر التمي�� ضد 
ّ
وع�� راسها العنف   الن

مسار طو�ل وشائك لكن اغلب ا�جتمعات ال�ي تر�د ان تذهب �� اتجاه نظام سيا�ىي ديمقراطي ال  

خاذ القرار. وتبقى الدولة ومؤسسا��ا �� اللبنة األو��  يمكن ان تق�ىي نصف ا�جتمع من دائرة ات

 �انت هناك إرادة سياسية. إذاال�ي تحرك �ل التطورات ا�جتمعية 

فلو نقارن الدول ال�ي ال �شريعات لها حول العنف السيا�ىي مع تو�س سنالحظ انھ رغم نقائص  

ا هذا  بوجود  التوعية   �� األقل  ع��  نجحت  فإ��ا  التو�سية  يأخذ  املنظومة  عندما  خاصة  لعنف 

 اش�اال خفية من خالل الصورة او ا�خطاب النمطي.

لذلك تبقى �ل ا�حاوالت التوعو�ة مهمة �� هذه البلدان. فتجر�ة األردن �� اتخاذ الدليل االجرائي 

االم��ة �سمة يمكن ان ت�ون خطوة أو�� نحو التوعية الن العنف   أطلقتھل�حماية من العنف الذي 

ساءالسيا�ىي ضد  
ّ
ساءال يضر فقط    الن

ّ
كما ان توجھ   �� بلد ما. السياسّيةبل يضر �ل ا�حياة    الن

 املغرب نحو سياسة تدين العنف ضد النساء مهم ع�� محدودية اثاره ا�حالية. 

ؤ ب.  
ّ

املناهضة    تلك وضرورةالسياسات  العنف   للعنف  ضد  اتي��  االس�� التقا�ىي 

ساء املسلط ع�� 
ّ
 الن

العنف  ممارسة   �� للبلدان  خصوصية  هناك  ليس  انھ  املغرب  من  ر�احة  سميشة  األستاذة  بينت 

ساءضد  
ّ
ع��    الن التقدم  رغم  وانھ  الذ�ور�ة  العقلية  من  �عا�ي  العر�ية  البلدان  جميع  ان  ذلك 

ساءمستوى مشاركة 
ّ
ساءيبقى عدم اخذ  الن

ّ
 ع�� محمل ا�جد.   الن

  �� تبقى ذ�ور�ة  التش�ي والتظلم  أدوات  ان  ابرزت  العنف  من  للتقليص  إرادة  وحول عدم وجود 

قوان�ن   بتطبيق  امل�لف�ن  قدرات  ودعم  تدر�ب  خالل  من  التدخل  اق��حت  لذلك  البلدان  اغلب 

السلطات  ان  معت��ة  ال�ىيء  بنفس  حميدة  ب�حاج  �شرى  األستاذة  ذكرت  كما  العنف.  مناهضة 

 التو�سية لم تقم ��ىيء يذكر �� مجال الوقاية من العنف. 

ال��بية ع��    2017و�� اجاب��ا حول تطبيق قانون   رت األستاذة �عدم توفر اليات الوقاية وم��ا 
ّ

ذك

ضد   تمي��ي  هو  ما  ل�ل  االعالم  �شر  وعدم  اال�سان  ساءحقوق 
ّ
ا��    الن الس��  عدم  كذلك 

 يئات واالحزاب وا�جمعيات.�� �ل القوان�ن املتعلقة باله الّتناصف 
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من   اإلفالت  من  تخوفها  عن  ع��ت  فلقد  نا��  ملياء  األستاذة  أهمية  العقاباما  تقليص  من  او 

ساءالعنف واالستخفاف ب
ّ
ال�حايا ون��ت ا�� ضرورة ا�حاسبة ح�ى ال يتخذ العنف السيا�ىي    الن

 . إجرامية مثل االغتياالت ال�ي حصلت �� �عض البلدان ا�جاورة  اش�اال

املناهض للعنف يبقي ا�جتمع املد�ي ��    2017رغم �ل هذه النقائص ورغم عدم استبطان قانون  

وتوجيھ    ضمانتو�س   العنف  حاالت  برصد  ا�جمعيات  من  العديد  ال��مت  اذ  ساء امان 
ّ
 الن

 ومساعد��ن ع�� الولوج ا�� القضاء.  

وضع مثل  بھ  القيام  املرأة  وزارة  حاولت  ما  ذكر  املهم  من  �ان  ذمة    وان  ع��  اخضر  ساء رقم 
ّ
  الن

�ان العنف جسديا، فان العنف السيا�ىي بقي مس�وتا عنھ    إذااملعّنفات ومساعد��ن ع�� االيواء  

 من قبل السلطات.  

تواصل  ال�ي  األحزاب  عن  مصطفى  ب�ي  األستاذة  تحدثت  األردن   �� العقاب  من  اإلفالت  وحول 

ساء �عنيف  
ّ
لغياب اليات للش�وى ولتكريس اإلفالت من العقاب. ورغم غياب القانون ا�خاص    الن

عندما   وتحقق  سبق  ما  وهو  مهمة  �عو�ضات  ع��  وا�حصول  القضاء  ا��  ال�جوء  بضرورة  ذكرت 

ساءقررت 
ّ
 لوقوف �� وجھ املعتدين.  ا الن

إعالمية اردنية معروفة    أطلق��احملة    رأيناو�� نفس هذا االتجاه، ونحن بصدد كتابة هذا التقر�ر  

�عد �عرضها لعنف معنوي ع�� شب�ات   أطلق��اسم��ا "ما رح تكسر�ي" او لن تكسر�ي و�� حملة  

ا�� القضاء ضد �ل من تورط �� �شر معطيات �اذبة حولها  التواصل االجتما�� فقررت ال�جوء 

ساءبكرامة  تمّس ودعت ا�جتمع املد�ي للوقوف ضد هكذا ممارسات 
ّ
 وحقوقهن.  الن

سبق   ما  �ستد���ل  املسألة.   ذكره  هذه  حول  االس��اتي��  التقا�ىي   �� والتقا�ىي    التفك�� 

االليات املعتمدة لضمان ا�حقوق وا�حر�ات وهو ألية تقا�ىي �� مجال    أجدىاالس��اتي�� هو من  

التغي��    وا�حر�اتا�حقوق   احداث  ا��  األفراد    و�رساء��دف  من  عدد  أك��  ن 
ّ

تمك قضائية  سابقة 

 47من التمتع بأثار ا�حكم.

 
الفصل   47 تطبيق   �� املد�ي  ا�جتمع  دليل  التا���،  م�ى  واالنتخابات،    49انظر  للديمقراطية  الدولية  املنظمة  الدستور،  من 

-https://www.idea.int/publications/catalogue/guide-civil-society-application-article-49  2021تو�س  

constitution 
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ساءالرصد �حاالت العنف ضد    و�عتقد ان التقا�ىي االس��اتي�� يمكن ان ُ�سبق بنوع من
ّ
مهما   الن

مثل  ذلك  ع��  �ساعد  ان  يمكن  ال�ي  الرسمية  الهيا�ل  من  العديد  وتوجد  وهدفها.  نوعها  �ان 

املرأة ضد  العنف  ملناهضة  الوط�ي  املد�ي كما   املرصد  ا�جتمع  داخل  متخصصة  هيا�ل  توجد 

ساء ق جهودها لرصد ا�حاالت وتوثيقها وتقديم االعانة القضائية لتسهيل وصول  يمكن ان تنّس 
ّ
  الن

 ا�� ا�حاكم.

و�نشر   الية  بصورة  التقا�ىي   �� التفك��  فيمك��ن  السيا�ىي  العنف  �حايا  للنساء  بالنسبة  اما 

للنساء   منصفة  غ��  اح�ام  او  جيدة  اح�ام  �انت  ان  سواء  العنف  بحاالت  املتعلقة  االح�ام 

 يا.  ال�حا

ساء�� نفس الوقت يقت�ىي العنف السيا�ىي ضد  
ّ
ان يقع التنصيص عنھ �� التقار�ر الوطنية   الن

حقوق   مجلس  مثل  اال�سان  �حقوق  األممية  للهيئات  تقدم  وال�ي  املد�ي  ا�جتمع  يقدمها  ال�ي 

و  واملدنية  ل�حقوق  الدو��  العهد  تطبيق  ع��  �سهر  ال�ي  األممية  الهيئة  او  ا��    السياسّيةاال�سان 

 جانب ال�جنة املعنية بالقضاء ع�� التمي�� ضد املرأة.

 

 ا�خاتمة

اهّم  ع��  للوقوف  فرصة  الفيدراليات  منتدى  نظمها  ال�ي  ا�جهو�ة  اللقاءات  مختلف  �انت 

 اإلش�اليات ال�ي �ع��ض النساء �� املنطقة وال�ي تحول دون وصولها ا�� مواقع القرار.

واملشار�ات من الوقوف ع�� أهمية تبادل األف�ار وا�خ��ات واملق��حات ال كما ان تنوع املشارك�ن  

فقط ب�ن البلدان الثالثة موضوع النقاش، لكن أيضا ب�ن مختلف الفاعل�ن والفاعالت من نفس  

 البلد.

استنتاج  ان  اال  البلدان  مختلف   �� والفعلية  القانونية  الوضعيات  ب�ن  االختالفات  �عدد  ورغم 

رورة دعم النساء ودفعهن نحو اك�� استقاللية واك�� إصرارا ع�� افت�اك م�ان��ن  العام �علق بض

 �� الفضاء العام كما ا�خاص. 
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وضعف   للنساء  السياسية  املشاركة  ضعف  اّن  يالحظ  ان  اللقاءات  لهذه  للمتتبع  يمكن  لذلك 

بالفضاء تبدأ  وعادات  لقوان�ن  ونتيجة  اخرا  وجها  اال  ليس  القرار  مركز   �� ا�خاص   تواجدها 

 وتتش�ل داخل االسرة لتصل منطقيا للشأن العام.  

املتعلقة  القوان�ن   �� التمي��  مسألة  دراسة  حول  البلدان  هذه  تنكب  ان  املفيد  من  ي�ون  وقد 

ملنتدى    باألسرة ي�ون  وقد  توجهات  هكذا  �عرقل  ان  يمكن  ال�ي  الثقافية  الصعو�ات  �ل  رغم 

والفاعالت �� دول املنطقة ودعمهن �� املطالبة بقوان�ن  الفيدراليات دورا أيضا �� تجميع الفاعل�ن  

 �ساوي ب�ن النساء والرجال �� ا�حقوق والواجبات و�� فقط مساواة �� املواطنة. 
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