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المستخمص
ان مفيوم تمكين حق المرأة سياسيا من المفاىيم المستحدثة التي تم اختيارىا من االمم
المتحدة لتمثل حجر الزاوية في منظومتيا التنموية في الوقت الحاضر وتتمثل بدمج

النساء في عممية صنع القرار السياسي وممارسة حقوقيا اإلنسانية ومن ضمنيا

السياسية اي المشاركة السياسية الفاعمة والمؤثرة .وقد ابدت منظمة االمم المتحدة

اىتماما بالغا بحقوق المرأة السياسية وكثفت جيودىا الدولية لحماية وترقية ىذه الحقوق
وتدويميا وىذا ما نتج عنو العديد من االتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي نصت عمى

مساواة المرأة مع الرجل وضرورة تمتع المرأة بحقوق اإلنسان كافة .ووضعت مجموعة
من الضمانات وااللتزامات واالليات الدولية لتمكينيا وحماية حقوقيا وترقيتيا ،ومع ذلك

يالحظ ان ىنالك فجوة كبيرة بين التوجيات والق اررات الدولية وبين واقع تمكين المرآة

السياسي ،اذ ال بد من توفير االرادة المجتمعية والسياسية التي تدعم وصول المرأة الى

مراكز صنع القرار في الدولة والتركيز عمى الممارسة الفعمية لممرأة لحقوقيا باالستناد
الى االتفاقيات الدولية ال في النصوص القانونية فقط.

الكممات المفتاحية :المرأة ،الحقوق السياسية ،االمم المتحدة ،حقوق االنسان ،اتفاقية
سيداو ،التمكين.
Abstract
Nowadays, the concept of women's right to political
empowerment is one of the new ideas that has been adopted by the
United Nations to be a cornerstone of its development system.
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This concept means integrating women into the political decisionmaking process and the exercise of their human rights to ensure
effective and influential political participation, The United
Nations has shown great attention to women's political rights and
intensified its international efforts to protect, promote and
internationalize these rights. These efforts have formed many
international conventions and conferences that focus on the
equality of women with men, as well as the necessity for women
to enjoy their human rights. As a result, they put in place a set of
guarantees, obligations, and international mechanisms to
empower, protect their rights and promote them, However, one
can note that there is a huge gap between the international trends
and the reality of women's political empowerment. Therefore, It is
necessary to obtain societal and political help to support women's
access to decision-making positions in their countries. In
addition, to focus on women's actual practice of their rights based
on the international conventions not only in the local laws.
key words: woman, political rights, United nations, human rights,
CEDAW Agreement,
Empowerment.
المقدمة
تعد قضية المرأة من أىم القضايا التي شغمت أذىان الباحثين والمفكرين في العالم
وعقدت العديد من المؤتمرات وأسست فروع أكاديمية وتخصصات عممية لبحث ودراسة

،قضايا المرأة من أجل تمكينيا في بناء األمم لتحقيق العدالة والمساواة االجتماعية

 إذ كانت المرأة لسنوات طويمة من التيميش،فضالً عن ترسيخ مفيوم المواطنة
واإلقصاء السياسي واالجتماعي والسبب في ذلك يعود إلى الجذور التاريخية النابعة من

السمطة الذكورية التي استخدمت سبل قيرية ضد المرأة لتعزيز وترسيخ سمطتيا وضمان

،سيطرتيا لتكون المرأة تحت إمرة وتصرف الرجل دائماً دون أن يكون ليا رأي يذكر
وبيذا تولدت لدى المرأة القناعة بأنيا ال يمكن أن تتساوى مع الرجل أو تتفوق عميو في
 لذلك فإن مشكمة تمكين المرأة ال يمكن معالجتيا بسن قوانين وتشريعات.أي مجال
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خاصة بذلك إال بفعل مجتمعي يؤدي إلى التغيير في القانون االجتماعي الذي قد يعطل

أحياناً فعل القوانين والتشريعات النافذة.

اوالً :اهميه البحث:تنطمق اىميو البحث في اىميو المرأة ذاتيا باعتبارىا تمثل نصف
المجتمع وتعد من اىم الركائز لترسيخ ثقافو حقوق االنسان اذا يقاس تقدم الدول او
تخمفيا بمدى مساىمتيا في تمكين المرأة السياسي فقضية تمكين المرأة من اىم القضايا

التي يتم تداوليا في المحافل الدولية إلرساء ثقافة المساواة بين الجنسين في مجاالت

الحياة كافو والحقوق السياسية خاصة وإلبراز امكانية المرأة في المجال السياسي
وكفاءتيا في قيادة المجتمع والتركيز عمى اىتمام المجتمع الدولي بيا.

ثانياً :اشكالية البحث :تدور المشكمة االساسية لمبحث في انو عمى الرغم من النص
عمى حمايو حقوق االنسان ومن ضمنيا الحقوق السياسية لممرأة في العديد من المواثيق
واالتفاقيات الدولية العامة والخاصة وعقد العديد من المؤتمرات الدولية لغرض تعريف

المرأة لحقوقيا السياسية ومحاولة تمكينيا من ىذه الحقوق وتأكيد مجمس االمن عمى
ذلك ىنالك سؤال يدور في الذىن الى اي مدى ساىمت تمك االليات والمظاىر الدولية

في تجسيد التمكين السياسي لممرأة القادر عمى اشراكيا بصوره فعمية في العممية

السياسية وبذلك من خالل البحث يمكننا االجابة عمى التساؤالت اخرى فرعية مرتبطة
بالتساؤل الرئيسي اال وىي:

 -1ما ىو اسباب ظيور مصطمح التمكين السياسي دوليا ليرتبط بالمرأة تحديداً.
 -2ماىي المعوقات التي تقف حائال دون تحقيق التمكين السياسي لممرأة في
المجتمعات العربية وماىي الحمول لتذيمو.

 -3ىل ان النص عمى التمكين السياسي لممرأة في العديد من الموافق واالتفاقيات

والمؤتمرات والق اررات الدولية ساىم في ترقيو وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتيا

الفاعمة في مواقع صنع القرار؟.

ثالثاً :اهداف البحث

 -1التعريف بمفيوم التمكين السياسي لممرأة وذلك إلزالو الغموض عنو لدى
االكاديميين وغير االكاديميين.
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 -2تسميط الضوء عمى موضوع المساواة بين الجنسين وتحديد الجيود الدولية

المبذولة لتكريس حمايو الحقوق السياسية لممرأة عمى الصعيد الدولي كما ورد
في الق اررات والتوجييات الدولية.

رابعاً :فرضيه البحث :تنطمق فرضية البحث من نقطة اساسية اال وىي ( يتحقيق
التمكين السياسي لممرأة بالتزام الدول وتطبيقيا لنصوص االتفاقيات والمواثيق الدولية

الخاصة بترقية المرأة وربطيا بتشريعات ِيا الداخمية فضال عن الممارسة الفعمية ليذه

الحقوق

اي

تجسيد

التمكين

السياسي

لممرأة

عمى

ارض

الواقع).

خامساً :منهجية الدراسة :اعتمدنا في دراستنا عمى منيجين ىما المنيج التحميمي

اعتمدناه في معظم الدراسة وذلك من خالل تحميل ما جاء في نصوص المعاىدات

واالتفاقيات من نصوص صريحة او ضمنيو لتمكين المرأة من الحقوق السياسية فضال
عن المنيج االستقرائي الذي يعتمد عمى استقراء الحقوق السياسية لممرأة والوقوف عمى
النتائج القانونية من دراسات وابحاث ونصوص وما استقر عميو العمل في ما يخص

موضوع الدراسة.

سادساً :هيكميه البحث  :لغرض االحاطة بمفردات البحث في جوانبو كافو ارتأينا
تقسيمو الى مبحثين وكاالتي:
 -المقدمة.

 -المبحث االول :التعريف بتمكين المرأة والحقوق السياسية.

 -المطمب االول :مفهوم التمكين السياسي لممرأة.

 المطمب الثاني :مفهوم الحقوق السياسية ومعوقات التمكين السياسي لممرأة.-

المبحث الثاني :مظاهر وآليات تمكين المرأة سياسياً.

 المطمب االول :مظاهر تمكين المرأة في المواثيق واالتفاقيات والمؤتمرات الدولية. المطمب الثاني :آليات األمم المتحدة لتمكين المرأة سياسياً. الخاتمة  - :اوال :النتائج - .ثانياً :التوصيات.المبحث األول

التعريف بتمكين المرأة والحقوق السياسية
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تبنت األمم المتحدة استيراتيجية تمكين المرأة من الحقووق السياسوية ،مبوررة ذلوك عموى أن
المرأة تواجو مخاطر إضافية نتيجة لمتمييز ضدىا عمى أساس الجنس والنوع والوذي أدى

إلى حرمانيا مون ممارسوة حقوقيوا المتكافئوة موع الرجول فوي المجواالت كافوة ومون ضومنيا

الحقوق السياسية .وألىمية ذلك البد لنا من تناول الموضوع في مطمبين:
المطمب األول :مفيوم التمكين السياسي لممرأة.

المطمب الثاني :مفيوم الحقوق السياسية ومعوقات التمكين السياسي لممرأة.
المطمب األول

مفهوم التمكين السياسي لممرأة
إن مفيوم التمكين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفيوم تحقيق الذات أو حضورىا وتعزيز القدرات
فووي االختيووار الحوور والمشوواركة ،وتتمثوول بووامتالك الفوورد لمقوووة لكووي يكووون عنص و اًر مشوواركاً
بشكل فعال في مجاالت الحياة المختمفة ،بمعنى امتالك الفورد القودرة عموى إحوداث تغييور

في اآلخر الذي قد يكون فرداً أو جماعة أو مجتمع بأكممو.

ولإلحاط ووة بالموض وووع يتطم ووب تقس وويم ى ووذا المطم ووب إل ووى ف وورعين :الف وورع األول :تعري ووف

التمكين لغة واصطالحاً .الفرع الثاني :تعريف التمكين السياسي لممرأة.
الفرع األول :تعريف التمكين لغة واصطالحاً

يعوورف التمكووين لغةةة عمووى أنووو التقويووة والتعزيووز،

()1

وىووو اسووم مشووتق موون الفعوول (مكوون)،

بمعنووى سووعى إلووى تمكينووو موون النجوواح ،أي جعمووو مووؤىالً لمنجوواح ،ويقووال مكنووو

الشوويء تمكينواً أو أمكنووو منووو ،بمعنووى اسووتمكن الرجوول موون الشوويء وتمكوون منووو.

من الشيء أي جعل لو سمطاناً وقدرة ،جعمو يتمكن منو وفيو.

()3

()2

موون

ومكنووو

) (1إٌّغذ ف ٟاٌٍغخ ٚاألعالَ ،داس اٌّششق ،ث١شٚد ،2003 ،ص .771
) (2اثننٓ ِٕرننٛسٌ ،غننبْ اٌ ننشة ،ط  ،8داس اٌؾننذ٠ش ،اٌمننب٘شح ،ص  ،343د .دمحم ثننٓ اثننٓ عجننذ اٌمننبدس
اٌشاصِ ،ٞخزبس اٌظؾبػ ،اٌى٠ٛذ ،1983 ،ص .630
) (3سػب أؽّذ ِ ،غُ ِزٓ اٌٍغخ ،ث١شٚد ،داس ِىزت اٌؾ١بح ،1960 ،ص .333
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أمووا مفيوووم التمكووين اصةةطالحاً فيعوورف عمووى أنووو (فعوول اجتموواعي ييوودف إلووى حووث األفوراد

والمؤسسات والمجتمعات عمى زيوادة الوتحكم فرديواً أو جماعيواً وتحقيوق الفاعميوة السياسوية
وتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة االجتماعية.

()1

وىنالوك جوودالً أكاديميواً حووول تحديوود وتووأطير مفيووم التمكووين ،فموونيم موون يوورى أن التمكووين
ى ووو (م وونح االفو وراد الع وواممين الق وووة والحرك ووة والمعموم ووات لص وونع القو و اررات والمش وواركة ف ووي

اتخاذىووا)،

()2

فووي حووين يوورى أخوورون أن (التمكووين ىووو العمميووة التووي تسوواعد فييووا الموودراء

اآلخورين الكتسوواب واسووتخدام القوووة التووي يحتاجونيووا التخواذ القو اررات التووي ليووا توواثير عمووى

عمميم).

()3

وفووي تعريووف آخوور أن التمكووين ىووو (عمميووة اجتماعيووة متعووددة األبعوواد تسوواعد الفوورد عمووى

الووتحكم فووي حياتووو الخاصووة ،وىووو عمميووة تعزيووز القوووة التووي يسووتخدميا األفوراد فووي حيوواتيم
الخاصوة وفوي مجتمعواتيم ،أي بمعنوى تعزيوز قودرة الفورد أو الجماعوة عموى إتخواذ خيوارات

ىادفووة ،فض والً عوون إدارة وتحوي وول تمووك الخيووارات اليادفووة إل ووى إج وراءات محووددة لتحقي ووق
النتائج المرجوة ،فيو إذن إزالة العمميات واإلتجاىات التي تنمط النساء والفئات الميمشوة

وتضعيا في مراتب أدنى.

()4

فالتمكين نوع من الودعم الخوارجي الوذي تقدموو السومطة لممجتموع والوذي مون المفتورض أن
تنظر بروح المسؤولية إلى المواطنين كافة لغرض دعم التطوير والتنمية في المجتمع.

()5

ولمتمكين ٍ
معان مختمفة تختمف باختالف وتنوع السياقات الثقافية والسياسية واالجتماعية،

إذ ال يمك وون ترجمت ووو بس وويولة إل ووى الثقاف ووات كاف ووة ألن ووو ي وورتبط بمف وواىيم مختمف ووة مث وول ق وووة

)ٚ (1عنن ُ١ؽغننبَ اٌننذ ٓ٠األؽّننذ ،اٌزّىنن ٓ١اٌغ١بعننٌٍّ ٟننشأح اٌ شث١ننخ -دساعننخ ِمبسٔننخِ ،-شوننض األثؾننبس
اٌٛاعذح ف ٟاٌجؾٛس االعزّبع١خ ٚدساعبد اٌّشأح ،عبِ خ األِ١ش ٛ٠عف ،2016 ،ص .15
(2) praft, R. «Organization Theory and Design 7th cd», South western college
publishing, U.S.A, New york, 2007, p. 502.
(3) invanceevich.J, Lorenzi. P& Steven. J, Management, New york, 1997.
) (4فش٠ذح إعّبع ً١عنالَ ،اٌزّىن ٓ١اٌغ١بعنٌٍّ ٟنشأح ،عش٠نذح اٌؾنٛاس اٌّزّنذْ ،اٌ نذد ،2005 ،1314
ص .2
) (5أِننبٔ ٟطننبٌ ؼ ،اٌزّىنن ٓ١اٌغ١بعنن ٟفنن ٟاٌننٛؽٓ اٌ شثنن ٟاٌشننشٚؽ ٚاٌّؾننذداد ،دساعننخ ؽبٌننخ اٌزّىننٓ١
اٌغ١بع ٟف ٟاٌى٠ٛذ ٚلطش ،عّ ١خ دساعبد اٌّشأح ٚاٌؾؼبسح ،اٌمب٘شح ،2002 ،ص .232
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الووذات ،الووتحكم وسوومطة الووذات ،اإلختيووار الحوور والحيوواة الكريمووة ،وكوول ذلووك ي ورتبط بقوودرة

الف وورد عم ووى ال وودفاع ع وون حقوق ووو واس ووتقاللو ف ووي ص وونع القو ورار الح وور ،إذ يمك وون أن يك ووون

التمك و ووين عم و ووى المس و ووتوى الف و ووردي أو الجم و وواعي ،وق و وود يك و ووون سياس و ووياً أو اقتص و ووادياً أو
اجتماعي واً )1(،وقوود حوودد صووندوق األمووم المتحوودة اإلنمووائي لمم ورأة تعريف واً لمتمكووين عمووى أنووو
(العمول الجمواعي فوي الجماعوات الميمشوة أو المضوطيدة لتخطوي أو مواجيوة أو التغموب
عمى العقبوات والتحوديات وأوجوو التموايز التوي تقمول مون أوضواعيم أو تسومبيم حقووقيم)

()2

فيالحظ عمى ىذا التعريف بأنو شمل الفئات المضطيدة جميعيا ومن ضمنيم النساء.

أمووا المجنووة االقتصووادية واالجتماعيووة لغربووي آسوويا ( )ESCWAفقوود عرفووت التمكووين عمووى

أنو (تمك العممية التي تصبح من خالليا المرأة فردياً وجماعيواً واعيوة بالطريقوة التوي توؤثر
موون خالليووا عالقووات القوووة فووي حياتيووا فتكسووب الثقووة بووالنفس والقوودرة عمووى التصوودي لعوودم
المساواة بينيا وبين الرجل،

()3

وبيذا التعريف تبين لنا أن تعريوف الوو( )ESCWAيقتصور

عم ووى تمك ووين المو ورأة دون ذك وور الفئ ووات المض ووطيدة األخ وورى ،أم ووا تعري ووف البن ووك ال وودولي
لمتمكين فإنو يتمثل بو(تحسين قدرات الشخص أو الجماعة عمى صنع الخيارات وتحويميا

إلى أفعال ونتائج مرغوبة)

()4

وقد أصدر البنك الدولي تقري اًر أكد فيو أن تمكين المرأة ىو

من أىداف التنمية وذلك ألن التمكين يوؤدي إلوى يحقوق العدالوة االجتماعيوة وىوو الوسويمة

التي تساىم في تحقيق أىداف محاربة الفقر.

()5

) (1ؽٍ ذ ِظطف ٝاٌغشٚع ،ٟاٌزّٕ١خ االعزّبع١خ ِٓ اٌّذأخ إٌن ٝاٌ ٌّٛنخِ ،ظنش ،اٌّىزنت اٌغنبِ ٟ
اٌؾذ٠ش ،2009 ،ص .327
) (2رأعنظ طنٕذٚق األِنُ اٌّزؾنذح ائّٔنبمٌٍّ ٟنشأح  )UNIFEMفن ٟعنبَ ِٕٚ ،1976نز رٌنه اٌؾننٓ١
دعُ اٌجشٔبِظ رّى ٓ١اٌّشأح ٚاٌّغبٚاح ث ٓ١اٌغٕغِ ٓ١نٓ النالي ِىبرنت اٌجشٔنبِظ ٚاٌظنالد اٌزن ٟرشثطنٗ
ثبٌّٕرّننبد إٌغننبم١خ فننِ ٟخزٍننف دٚي اٌ ننبٌٌُّ ،ض٠ننذ ِننٓ اٌزفظنن ً١أٔرننشم اعننز١شار١غ١خ ثشٔننبِظ األِننُ
اٌّزؾننذح ائّٔننبمٌٍّ ٟغننبٚاح ثنن ٓ١اٌغٕغننٌٍ ٓ١فزننشح ِننٓ  2-14إٌنن ،2-17 ٝاٌّغننزمجً اٌننزٔ ٞظننج ٛإٌ١ننٗ،
اٌؾمننٛق ٚاٌزّىنن ،ٓ١اٌننذٚسح اٌ بد٠ننخ األٌٚنن 31-27 ٝوننبٔ ْٛاٌضننبٕٔ٠ /ٟننب٠ش٠ٛ١ٔ ،ننٛسن ،األِننُ اٌّزؾننذح،
.DP/2014/4
)ٚ (3ع ُ١ؽغبَ اٌذ ٓ٠األؽّذِ ،ظذس عبثك ،ص .16
(4) Schuler Bonder, measuring women's empowerment as variable, a paper
presented to The word Bank in The work shop of the Bank of poverty, gender
equality, 2002, p 46.
)ٌّ (5ض٠ذ ِٓ اٌزفظ ،ً١أٔرشم أِبِٔ ٟغ ٛدِ ،ظذس عبثك ،ص .28
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موون خووالل عوورض ىووذه التعوواريف لمتمكووين يمكننووا القووول أن التمكووين ىووو عمميووة توووفير
الوسووائل الثقافيووة والماديووة والتعميميووة حتووى يووتمكن األف وراد والفئووات الضووعيفة فووي المجتمووع

من المشاركة في إتخاذ القرار والتحكم في المواد والمساىمة في بناء المجتمع.

ويع وورف التمك ووين السياس ووي لممو ورأة بأن ووو عممي ووة ديناميكي ووة تت ووأثر وت ووؤثر ف ووي بيئ ووة المو ورأة

االجتماعيووة والسياسووية واالقتصووادية ،ولضوومان نجوواح ىووذه العمميووة يجووب ت ووافر ش وورو

ميمة أال وىي التعميم ومحو األميوة وتووفر الفورص والخيوارات ،فضوالً عون ضومان الحوق
()1
باإلختيار وارساء الوعي بضرورة وأىمية ممارسة الحقوق السياسية من قبل المرأة.

الفرع الثاني :تعريف التمكين السياسي لممرأة

يعوود مفيوووم تمكووين الم ورأة موون المفوواىيم المسووتحدثة والتووي تووم اختيارىووا فووي األمووم المتحوودة
لتمثوول حجوور الزاويووة فووي منظمومتيووا التنمويووة فووي الوقووت الحاضوور ،ويتمثوول بوودمج النسوواء

والفئات الميمشة في عممية التنمية وصنع القرار.

ويعرف التمكين السياسي لممرأة عمى أنو (عممية دفع المرأة لممشاركة الفاعمة والمؤثرة في

دوائوور صوونع القو ورار عوون طري ووق توسوويع دائ ورة الف وورص والخيووارات والب وودائل المتاحووة لي ووا،
وتسووتمزم مشوواركتيا الفاعمووة لتنميووة وتطوووير قوودراتيا وامكاناتيووا لتممووك عناصوور القوووة التووي
تمكنيووا موون إحووداث التغييوور فووي المجتمووع ،وتكموون مصووادر القوووة فووي المعرفووة أوالً ،والثقووة

بالنفس ثانياً ،وعمميا ضمن إطار الجماعة وليس وفق اإلطار الفردي).

()2

وال يتمثل التمكين السياسي بالمشاركة في أنظموة الحكوم القائموة وفوق موا ىوي عميوو فقوط،

بوول تشوومل العموول المسووتمر والمثموور موون أجوول تحووديث وتطوووير ىووذه األنظمووة واسووتبداليا
بونظم أكثور تطوو اًر وحداثوة تسوومح مشواركة الغالبيوة مون الشووعب فوي صونع القورار السياسووي

وادارة الووبالد واالبتعوواد ع وون ىيمنووة األق وواليم التووي تحتك وور العمميووة السياس ووية وتيوودف إل ووى

إقصاء واستبعاد الفئات الميمشة أو الضعيفة في المجتمع.

()3

) (1سٔب ؽفبس اٌؾغٓ١ٌّ ،بء اٌّج١غ ثغبؽ ،اٌزّى ٓ١اٌغ١بعٌٍّ ٟشأح فنِ ٟغنبي رؾم١نك أ٘نذات اٌزّٕ١نخ،
اٌّننمرّش اٌننذ ٌٟٚاٌزبعننا ؽننٛي اٌّننشأح ٚاٌشننجبة فنن ٟاٌزّٕ١ننخ اٌ شث١ننخِ ،ننٓ  22إٌننِ 24 ٝننبسطِ ،ظننش،
 ،2010ص .3
)ٚ (2ع ُ١ؽغبَ اٌذ ٓ٠األؽّذِ ،ظذس عبثك ،ص .18
) (3اٌّظذس ٔفغٗ ،ص .18
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ويتمثل التمكين السياسي لممرأة كذلك بجعميا ممتمكة لمقوة والقدرة واإلمكانيات لكي تكوون

عنص و اًر فعوواالً وميم واً فووي التعبيوور عوون رأييووا ،إذ ي ورتبط مفيوووم التمكووين السياسووي ارتباط واً

وثيقو واً بتحقي ووق ذات المو ورأة وحض ووورىا عم ووى راض الواق ووع ع وون طري ووق تعزي ووز ق وودراتيا ف ووي

المشوواركة السياسووية بصووورة فعميووة فعالووة ،أي وض ووع الم ورأة فووي مواقووع صوونع الق ورار ف ووي

المجتمع وفي البرلمان وتعزيز دورىا لكي تكون قوادرة عموى التغييور،

()1

وكول ذلوك يتحقوق

في حال وصول المرأة إلى مراكز إتخاذ القرار والمراكز التي تؤثر في صنع القرار.

فووالتمكين ىووو عمميووة تتطمووب تبنووي سياسووات واج وراءات وقائيووة لمتغمووب عمووى أشووكال عوودم
المساواة كافة ،وضمان الفرص المتكافئة لألفراد وخاصة فيما يخوص المشواركة السياسوية

لكال الجنسين.

()2

ويالحظ أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لممرأة قد اعتمد عمى حصة النساء فوي مقاعود

البرلمو ووان كمعيو ووار لقيو وواس مشو وواركة الم و ورأة فو ووي الحيو وواة السياسو ووية ومعرفو ووة مو وودى التمكو ووين

السياسي لممرأة من عدمو.

()3

وعمووى ىووذا األسوواس يقوواس تمكووين الم ورأة السياسووي بعوودد المقاعوود البرلمانيووة المخصصووة
لمنسو وواء وكو ووذلك مو وودى مشو وواركتيا فو ووي منظمو ووات المجتمو ووع المو وودني كو وواألحزاب والنقابو ووات

وغيرىا.

()4

وىنالوك عودة مؤشورات وضوعتيا األموم المتحودة لقيواس مودى تمكوين المورأة فوي المجتمعووات

المختمفة وىي:

()5

 -1مدى مشاركة الم أرة في المواقع القيادية.
) (1طبثش ثٍنٛي ،اٌزّىن ٓ١اٌغ١بعنٌٍّ ٟنشأح اٌ شث١نخ ثن ٓ١اٌمنشاساد ٚاٌزٛعٙنبد اٌذ١ٌٚنخ ٚاٌٛالناِ ،غٍنخ
عبِ خ دِشك ٌٍ ٍ َٛااللزظبد٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخِ ،غٍذ  ،25اٌ ذد اٌضبٔ ،2009 ،ٟص .95
) (2عظبَ ثٓ اٌش١خ ،رّى ٓ١اٌّشأح اٌّغبسث١خ ف ٟظً إٌرُ االٔزخبث١خ اٌّ زّذح اٌفشص ٚاٌم١نٛدِ ،غٍنخ
دفبرش اٌغ١بعخ ٚاٌمبٔ ،ْٛاٌ ذد اٌخبص ،إفش ،ً٠اٌّغشة ،2011 ،ص .273
) (3رمش٠نش اٌزّٕ١نخ ائٔغنبٔ١خ ،الٍنك فنشص ٌ ع١ننبي اٌمبدِنخ ،ثشٔنبِظ األَ اٌّزؾنذح ائّٔنبمٚ ٟاٌظننٕذٚق
اٌ شثٌ ٟإلّٔبء االلزظبدٚ ٞاالعزّبع ،ٟاألُِ اٌّزؾذح ،2002 ،ص .26
) (4ثننٓ سؽنن ٛثننٓ عننالَ عننٙبِٓ اٌزّىنن ٓ١اٌغ١بعننٌٍّ ٟننشأح اٌغضامش٠ننخ ،دساعننخ فنن ٟاألؽننش إٌرش٠ننخ
ٚاٌّ١ذأ١خ ،ؽ  ،2اٌّشوض اٌذّ٠مشاؽ ٟاٌ شثٌٍ ٟذساعبد االعز١شار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ ،ثنشٌٕٓ١
أٌّبٔ١ب ،2018 ،ص .61
) (5طبثش ثٍٛيِ ،ظذس عبثك ،ص .95
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 -2مدى مشاركة المرأة في المجان والمناصب العامة.

 -3إتاحة فرص التعميم والتأىيل غير التقميدية أمام المرأة.
 -4مدى مشاركة المرأة في عممية صنع القرار.

 -5أخيو و اًر م وودى اكتس وواب المو ورأة مي ووارات تنظيمي ووة لتش ووكيل ف وورص ومجموع ووات لممطالب ووة
بحقوقين.

()1

كمووا تضوومن دليوول المؤش ورات الدالووة عمووى النوووع االجتموواعي الصووادر موون صووندوق األمووم
المتحوودة اإلنمووائي والمكتووب اإلقميمووي لموودول العربيووة لعووام  2004عمووى أن قيوواس تمكووين

المرأة سياسياً يتم من خالل عودد مون العناصور األساسوية (مؤشورات) يوتم االعتمواد عمييوا
لقياس مدى التمكين السياسي لممرأة عمى أرض الواقع وفي مختمف الدول في العالم وفي
فترات زمنية مختمفة وىذه المؤشرات والعناصر تمثل بتحديد ما يأتي:

()2

 -1المؤشةةر األول :النسووبة المئويووة لعوودد المقاعوود التووي تشووغميا المورأة فووي اإلدارة المحميووة
والبرلمان وفي مواقع صنع القرار.

 -2المؤشر الثاني :النسبة المئوية لمشاركة المرأة في السمطة التنفيذية.
 -3المؤشر الثالث :النسبة المئوية لممرأة في الوظائف العامة.

 -4المؤشر الرابع :النسبة المئوية لمنساء والرجال الذي ادلو بأصواتيم في االنتخابات.
 -5المؤشر الخامس :النسبة المئوية لمن يحق ليم التصويت من كال الجنسين.

 -6نسو ووبة األعضو وواء مو وون النسو وواء مقارنو ووة بنسو ووبة األعضو وواء مو وون الرجو ووال فو ووي مختمو ووف
المنظمات الشعبية والنقابات المينية وغيرىا.

()3

وعمووى ىووذا األسوواس فووإن التمكووين السياسووي لمم ورأة يتمثوول بوودعم مكانتيووا فووي مواقووع صوونع

القرار فضالً عن تفعيل مشاركتيا في المجاالت القيادية المختمفة.

ولإلحاطة بكل ما يخص تمكين المرأة سياسياً البد من توضيح ما ىي معطيات تمكينيا

سياسياً؟ لإلجابة عمى ىذا التساؤل يمكننا االعتماد عمى معطيات ثالث أال وىي:

()1

) (1اٌّظذس ٔفغٗ .ص .95
)ٌّ (2ض٠ذ ِٓ اٌزفظ ً١أٔرشم دٌ ً١اٌّمشنشاد اٌذاٌنخ عٍن ٝإٌنٛج االعزّنبع ،ٟطنٕذٚق األِنُ اٌّزؾنذح
ائّٔبمٌٍّ ٟشأح ،اٌّىزت ائلٌٍٍ ّٟ١ذٚي اٌ شث١خ ،2004 ،ص .39
) (3دٌ ً١اٌّمششاد اٌذاٌخ عٍ ٝإٌٛج االعزّبعِ ،ٟظذس عبثك ،ص .39
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 -1عناصر التمكين المتمثمة بالموارد (كالعمل والتعميم).

 -2محور عممية التمكين المتمثمة بالعامل البشوري وىنوا نتحودث عون المورأة ،ومون خوالل
ىذا المحور يتم عممية اإلختيار واتخاذ الق اررات.

 -3المؤشرات التي يمكن قياس مدى نجاح عممية التمكين عمى أساسيا وتتمثل بالنتوائج
واإلنجووازات أي مووا ىووي المكاسووب السياسووية واالقتصووادية واالجتماعيووة التووي تحققيووا

المرأة.

أما فيما يخص أبعاد تمكين المرأة فيالحظ أن عممية التمكين تتخذ بعدين ىما:

()2

البعد األول :السعي إلى إزالة المعوقات كافة سواء كانت تشريعية أم إدارية أم اجتماعية
أم اقتصادية ...إلخ ،التي تساىم في عرقمة مشاركة النساء.

أم ووا البعةةةد الثةةةاني :فتتمث وول ب وودعم مش وواركة المو ورأة ع وون طري ووق تق ووديم التس ووييالت واتخ وواذ
اإلجراءات السياسية والبرامج التي تساىم في توسيع دائرة مشاركتيا وزيادة فرصويا سوواء
كان عمى صعيد تشكيل القدرات أو إستخدام وتوظيف تمك القدرات.

فتمكين المورأة ىوو دعوم خوارجي تقدموو الحكوموات أو المنظموات الدوليوة تكوون فوي صوورة
ب ورامج وسياسووات عامووة ،ىوودفيا دعووم مشوواركة النسوواء فووي الحيوواة السياسووية واالقتصووادية

واالجتماعية ،فيو ليس منحة مجانية تمنح لمنساء بقدر موا ىوي اكتسواب القووة لممسواىمة

في بناء البمد.

بعد أن انتيينوا مون توضويح لمفيووم تمكوين المورأة سياسوياً تبوين لنوا أن تمكوين المورأة يعنوي
الدفع بيا لممشاركة الفاعمة والمؤثرة في الحياة السياسية ومساعدتيا عموى التطوور والوتعمم

وزرع ثقتيا بنفسيا والتخمص مون كول موا يعيوق مشواركتيا السياسوية والتغموب عموى أشوكال
ع وودم المس وواواة كاف ووة وض وومان الف وورص المتكافئ ووة وحص وووليا عم ووى التعم وويم ال ووالزم لتمبي ووة

(1) Malhotra, A. Schuler, S. Boender, C, measuring women's Empowerment
as avariable in international development. Back ground paper for The world
ٔمنال عنٓ د .ثنٓ سؽن ٛعنالَ عنٙبَBank Work shop on poverty and Gender, 2002, ،
ِظذس عبثك ،ص 53
)ٚ (2ع ُ١ؽغبَ اٌذ ٓ٠األؽّذِ ،ظذس عبثك ،ص .17
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احتياجاتيا األساسية وممارسة حقوقيا اإلنسانية فضالً عن إنشاء آليات تضومن مشواركة
متساوية وتمثيل منصف لممرأة عمى المستويات العممية السياسية كافة.
المطمب الثاني

مفهوم الحقوق السياسية ومعوقات التمكين السياسي لممرأة

إن البحث في موضوع تمكوين المورأة سياسوياً يتطموب منوا تحديود مفيووم لمحقووق السياسوية

وبيان أىم المعوقات والمحددات التي تحد من مشاركة المرأة سياسياً وىذا ما سنبينو فيموا
يووأتي :الفوورع األول :تعريووف الحقوووق السياسووية .الفوورع الثوواني :صووور الحقوووق السياسووية.
الفرع الثالث :معوقات التمكين السياسي لممرأة.

الفرع األول :تعريف الحقوق السياسية

تمثوول الحقوووق السياسووية حقوقواً ميمووة فيووي (تمووك الحقوووق التووي تتعمووق بممارسووة الشووخص

لحقووو فووي المشوواركة بالسوومطة بشووكل مباشوور عوون طريووق الترشوويح لوظووائف سياسووية فووي

الدولة أو حق اختيار من يراه مناسباً ،وما يتبعيا من حقوق أخرى لتحقيق ذلك).
وقوود كوورس ميثوواق األمووم المتحوودة لعووام  1945واإلعووالن العووالمي لحقوووق اإلنسووان لعووام
()1

 1948والعيوود الوودولي لمحقوووق المدنيووة والسياسووية لعووام  1966الحقوووق السياسووية لألفوراد
بصفة عامة دون تمييوز بوين المورأة والرجول باعتبارىوا نصووص دوليوة ذات الطوابع العوام،
والوودعوة إل ووى تمثي وول المو ورأة تمث وويالً مس وواوياً لمرجوول ف ووي ت ووولي المناص ووب العام ووة والييئ ووات

الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

()2

كما تعرف الحقوق السياسية عمى أنيا (المشاركة الفعالة فوي عمميوة صونع القورار وتمثيول
أنشو ووطة تقميديو ووة أىميو ووا االنتخابو ووات أو اإلنضو وومام لألح و وزاب السياسو ووية وتقمو وود المناصو ووب

) (1د .دمحم ٠ننٔٛظ اٌظننبمل ،اٌذّ٠مشاؽ١ننخ ٚؽمننٛق ائٔغننبْ ،داس اثننٓ األص١ننش ٌٍطجبعننخ ٚإٌشننش ،عبِ ننخ
اٌّٛطً ،2012 ،ص .395
) (2دٛ٠ .عف ؽغٓ ٛ٠عف ،ؽمٛق اٌّشأح ف ٟاٌمبٔٚ ْٛاٌشنش ٠خ ،ؽ  ،1اٌّشونض اٌمن ،2013 ،ِٟٛص
.15
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السياسية فيي ضرورية لتنظيم مشاركة الفرد في الشوؤون العاموة لخدموة مجتمعوو بصوفتو
عنص اًر فيو).

()1

وتطمق الحقوق السياسية عمى (تمك الحقوق التي تثبت لمفرد باعتباره عضوواً فوي جماعوة
سياسية معينة تمكنو من اإلسيام في إدارة شؤون ىوذه الجماعوة وتخوول لوو االشوتراك فوي
إتخاذ الق اررات التي تتخذىا السمطة السياسية).

ومن أىم خصائص الحقوق السياسية:

()2

()3

 -1أنيووا ال تثبووت لجميووع النوواس إال لمم وواطنين فقووط الووذين يحممووون جنسووية الدولووة،

بإستثناء األشخاص الذي تسمب منيم تمك الحقوق استناداً إلى حكم قضائي ،فضالً عون
أن ىوودفيا ىووو حماي ووة المصووالح السياسووية لمدول ووة ،لووذلك ال يتمتووع بي ووا األجانووب ،وبي ووذه

الخاصية تختمف الحقوق السياسية عن غيرىا مون الحقووق والحريوات العاموة والتوي تثبوت
واء وبودون أيوة قيوود ،فوي حووين
لجميوع األفوراد سوواء كوانوا موواطنين أم أجانوب رجواالً أم نس ً
أن الحقوووق السياسووية تقتصوور ممارسووتيا عمووى الم وواطنين فقووط ألنيووا تتعمووق بووإدارة شووؤون
الدولة لذلك تحجب عن األجانب.

()4

 -2يالحظ أن الحقوق السياسية تقترب من معنى الواجب أكثر من الحق ،فيي تعود

واجب من الواجبات التي يمتوزم بيوا الموواطن أموام الدولوة ،وفوي حالوة امتناعوو عون األداء

يف وورض الق ووانون عمي ووو عقوب ووات مح ووددة وخاص ووة عن وودما تف وورض تشو وريعات بع ووض ال وودول

االنتخابات الجبرية عمى المواطنين ،وبذلك تختموف عون الحقووق والحريوات األخورى التوي
تكون أقرب لمعنى الحق من الواجب.

) (1د .غننبص ٞؽغنن ٓ١طننجب سٕ٠نن ،ٟاٌننٛع١ض فنن ٟؽمننٛق ائٔغننبْ ٚؽش٠برننٗ اٌغ١بعنن١خ ،داس اٌضمبفننخ ٌٍٕشننش
ٚاٌزٛص٠ا ،األسدْ ،1997 ،ص .152
) (2عننبعش ٔبطننش اٌغجننٛس ،ٞؽمننٛق ائٔغننبْ اٌغ١بعنن١خ فنن ٟائعننالَ ٚاٌننٕرُ اٌ بٌّ١ننخ ،داس اٌىزننت اٌ ٍّ١ننخ،
ٌجٕنننبْ ،2005 ،صٌّ ،175ض٠نننذ ِنننٓ اٌزفظننن ً١أٔرنننشم د .صنننشٚد ثنننذ ،ٞٚاٌنننٕرُ اٌغ١بعننن١خ ،داس إٌٙؼنننخ
اٌ شث١خ ،اٌمب٘شح ،1973 ،ص.411
) (3إِٔ١نخ ؽٛاٌٚننخ ،اٌؾمننٛق اٌغ١بعنن١خ فنن ٟاٌشننش ٠خ ائعننالِ١خِ ،غٍننخ اٌمننبٔ ْٛاٌذعننزٛسٚ ٞاٌّمعغننبد
اٌغ١بع١خ ،اٌّغٍذ األٚي ،اٌ ذد  ،2ص  ،39د .دمحم ٔٛ٠ظ اٌظبملِ ،ظذس عبثك ،ص .395
) (4د .عجذ إٌّ ُ اٌجذساِ ،ٞٚجبدئ اٌمبٔ ،ْٛداس إٌٙؼخ اٌ شث١خ ،اٌمب٘شح ،1985 ،ص .269
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 -3كذلك أن ىذا الحق ال يثبت لممواطنين كافة بل يتم تحديد شرو قانونية محددة

لمتمتع بيا.

()1

 -4لوويس ليووذه الحقوووق طووابع مووالي ،وال توورد عمييووا معاممووة ماليووة ال يجوووز التنووازل

عنيا.

وبووذلك يتضووح لنووا أن الحقوووق السياسووية تمووك الحقوووق القانونيووة التووي تثبووت لإلنسووان كونووو

مواطنو واً وعضو وواً ف ووي دول ووة معين ووة ،فتمنح ووو ح ووق المش وواركة ف ووي الحك ووم وتحقي ووق النظ ووام
السياسووي .وبووذلك ينوودرج موون ىووذا الحووق حووق الفوورد فووي الترشوويح لموظووائف النيابيووة وحووق

اإلنتخوواب وتووولي الوظووائف العامووة ،وىووي حقوووق قانونيووة تيوودف إلووى إشوراك الموواطن فووي
حكم بالده ومنحو الحق في اختيار من يمثمو في إدارة الشؤون العامة ،وتكووين األحوزاب

السياسووية والجمعيووات والنقابووات والترشوويح لممناصووب العميووا فووي الدولووة ،وىووي موون الحقوووق
الميمة والمؤثرة في حياة اإلنسان.

وبالتووالي ينبغووي لمتشوريعات الداخميووة أن تحوورص عمووى أن توونيج نيووج المشوورع الوودولي فووي

السووعي إلووى تطبيقووو بشووكل متسو ٍ
واو دون تمييووز بووين الجنسووين .وىووذا فعوالً مووا الحظنوواه فووي
أغمووب الدسوواتير بووين الرجوول والم ورأة دون تميووز ،وىووذا مووا نصووت عميووو المووادة ( )14موون

الدستور العراقي والتي نصت عمى (إن العراقيين متساوون في التمتع بالحقوق والحريات

دون تميز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل)...

وىووذا إن دل يوودل عمووى موونح الم ورأة الفرصووة إلووى ممارسووة الحقوووق السياسووية إلووى جانووب

الرجل دون تميز.

الفرع الثاني :صور الحقوق السياسية

يمكن حصر أنواع الحقوق السياسية بما يأتي:

أوالً :الحق في الجنسية.

ثانيو واً :الح ووق ف ووي المش وواركة ف ووي الش ووؤون العام ووة (اإلنتخ وواب والترش وويح وت ووولي الوظ ووائف

العامة).

) (1اٌّظذس ٔفغٗ ،اٌظفؾخ ٔفغٙب.
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أوالً :الحق في الجنسية
كم ووا بينو ووا أن الحقو وووق السياسو ووية ال تمو وونح إال المو وواطنين فو ووي دولو ووة مو ووا والو ووذين يحممو ووون
جنسوويتيا ،فيكووون الفوورد منووذ لحظووة والدتووو وحتووى وفاتووو منتميواً إلووى دولووة مووا ،وأسوواس ىووذا
اإلنتماء ىو التمتع بجنسية دولتو والتي تمثل الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد

بدولة ما ،وىي التي تمنحو صفة المواطنة واإلنتماء إلى وطنو.

()1

ولمحووق فووي الجنسووية أىميووة كبي ورة وذلووك ألنيووا األسوواس فووي تمتووع الفوورد بووالحقوق الوطنيووة

لدولتو ،فمن يحمل جنسية دولة ما يحمل معو سمة الحقوق الوطنية األخرى ،كوالحق فوي

اإلقامووة -تووولي الوظووائف العامووة -المشوواركة فووي العموول السياسووي -والترشوويح لممجووالس

النيابي ووة المختمف ووة ،فضو والً ع وون حق ووو ف ووي اإلنتخ وواب واالس ووتفتاء الع ووام ،وعن وود ثب وووت ح ووق
الجنسية لممواطن يعني تمتعو بالحقوق غير السياسية األخرى كالحق في العمول والتعمويم
المجاني والضومان االجتمواعي فوي داخول دولتوو ،فضوالً عون تمتعوو بحمايوة دولتوو عنودما
()2
يكون خارج إقميميا.
وقوود نووص اإلعووالن العووالمي لحقوووق اإلنسووان لعووام  1948عمووى الحووق فووي الجنسووية فووي

المادة ( )15منو عمى أن (لكل فرد حق التمتع بجنسية ما وال يجوز حرمانو منيا تعسوفاً
وال مون حقووو فوي تغييوور جنسوويتو)( ،)3فوي حووين نصوت المووادة الرابعووة والعشورون فووي الفقورة
الثالثة من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عمى انو (لكل طفل حق في

اكتساب الجنسية)(.)4

إذن فحوق الجنسوية اسوتناداً إلوى الوثوائق الدوليوة الموذكورة ىوو حوق ممنووح لكول الموواطنين
دون تمييز بين الرجل والمرأة ،وفي إطار البحث أن لكل امرأة حق التمتع بجنسية دولتيا
وال يمكن حرمانيا من ىذا الحق بشكل تعسفي شأنيا شأن الرجل.

)ٌّ (1ض٠ذ ِٓ اٌزفظ ً١أٔرشم د .دمحم ٔٛ٠ظ اٌظبملِ ،ظذس عبثك ،ص .404
) (2د .دمحم ع ١ذ ِغٕٛة ،إٌرش٠خ اٌ بِنخ ٌؾمنٛق ائٔغنبْ ،اٌّمعغنخ اٌؾذ٠ضنخ ٌٍىزنبةٌ ،جٕنبْ،2014 ،
ص .204-203
) (3اٌفمشربْ  ِٓ )2 ،1اٌّبدح  ِٓ )15ائعالْ اٌ بٌٌّ ٟؾمٛق ائٔغبْ ٌ بَ .1948
) (4اٌفمشح  ِٓ )3اٌّبدح  ِٓ )24اٌ ٙذ اٌذ ٌٟٚاٌخبص ثبٌؾمٛق اٌّذٔ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٌ بَ .1966
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ثانياً :الحق في المشاركة فةي الشةؤون العامةة :يتمثول الحوق فوي المشواركة فوي الشوؤون

العامة حقي اإلنتخاب والترشيح فضالً عن الحق في تولي الوظائف العامة.

 -1الحةةق فةةي اانتخةةاب ااالقت ةراع يعوورف الحووق فووي اإلنتخوواب عمووى أنووو قيووام

المواطن و ووون بإختي و ووار م و وون يباش و وورون مظ و وواىر الس و وويادة نياب و ووة ع و وونيم ولم و وودة
محوودودة،

()1

فاإلنتخوواب ىووو حووق األف وراد فووي إختيووار أشووخاص يمثمووونيم فووي

تووولي السوومطات العامووة فووي الووبالد ،ويمووارس األف وراد ىووذا الحووق عوون طريووق
اإلدالء بأصوواتيم لصووالح موون يختووارونيم ممثمووين ونوواب عوونيم ،بمعنووى أنووو

ح ووق لك وول إنس ووان ف ووي إنتق وواء رئ وويس الدول ووة أو النو وواب لت ووولي الس وومطات ف ووي
الدولة.

()2

أي بمعنى أن الفرد سيختار أحد المرشحين لتمثيمو في الييئات النيابية التي تتولى إعداد

القووانين أو إتخوواذ القو اررات الميمووة ،ويجووب تووافر شوورو معينووة ت ارفووق العمميووة االنتخابيووة
لكي نستطيع القول بأن النظام السياسي ىو ديمقراطي ،ومن ىذه الشرو :

أن يكو ووون اإلقت و وراع س و ورياً ومباش و و اًر وعام و واً دون تقييو وود المرشو ووحين ،وفض و والً عو وون ضو وومان
انتخابووات نزييووة ح ورة )3(،وبيووذه الشوورو يكووون صوووت الناخووب ميم واً ومووؤث اًر ،ويعوود حووق
اإلقتراع أحد الحقوق السياسية لممرأة في الدول الديمقراطية ،وال يكفي توافر ىذا الحق في

دسوواتير الوودول بوول يجووب أن تكووون ىووذه القووانين باإلمكووان تطبيقيووا عمميواً ،وبمووا أن المورأة
عنص اًر ىاماً في المجتمع لذلك مشاركتيا الساسية تسيم في تطوير آليات الحكم الصالح

في الدولة.

وىنالووك مطالبووات دوليووة عديوودة تطالووب دول العووالم الثالووث بتمكووين المورأة سياسووياً ومنحيووا

دور فووي صوونع الق ورار السياسووي عوون طريووق مشوواركتيا فووي االنتخابووات السياسووية ،ويمثوول

ذلك نقطة تحول ديمقراطي يعزز من مكانة المرأة وايصال صوتيا إلوى الييئوات الحاكموة

) (1ؽّ١ذ ؽِٕ ،ْٛظذس عبثك ،ص .105
) (2عبعش ٔبطش ؽّذ اٌغجٛسِ ،ٞظذس عبثك ،ص .175
) (3ؽّ١ذ ؽٕ ،ْٛاٌّظذس اٌغبثك ،ص .105
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في الدولة.

()1

وقد دعت المواثيق الدولية إلى المساواة ما بين الرجل والمورأة فوي ممارسوة

الحقووق السياسوية ،كوواإلعالن العوالمي لحقوووق اإلنسوان لعووام  1948الوذي أكوود عموى حووق

كوول فوورد فووي المشوواركة السياسووية إلدارة شووؤون بمووده س وواء كووان بصووورة مباش ورة أم غيوور

مباشورة عوون طريووق ممثمووين يختوارون بحريووة ،أمووا العيوود الودولي الخوواص بووالحقوق المدنيووة
والسياسية فقد نص عمى أن لكل مواطن الحق في أن ينتخب في انتخابات نزيية تجوري

بش و ووكل دوري ب و وواإلقتراع الع و ووام وف و ووق التص و ووويت الس و ووري وبش و ووكل يض و وومن المس و وواواة ب و ووين

الناخبين.

()2

وقد نصت غالبية دسواتير دول العوالم صوراحة عموى حوق اإلنتخواب بشورو معينوة أىميوا

ىووي :حووق لجميووع الم وواطنين دون تمييووز بسووبب الجوونس أو الوودين أو االعتقوواد أو المووون،
ويجووب تنظوويم االنتخابووات بقووانون يحوودد شوورو اإلنتخوواب والتووي أىميووا أن يكووون المقتوورع

حاموول لجنسووية دولتووو التووي يمووارس فييووا ىووذا الحووق وعمووى أن يكووون قوود أتووم السوون القووانون

المحدد في دستور الدولية الذي يؤىمو ذلك ،فضالً ع تمتعو باألىمية القانونية الكاممة.

واء
فمثالً الدستور العراقي قود نوص عموى حوق مشواركة الموواطنين سوواء كوانوا رجواالً أم نس ً
في الشؤون العامة والتمتوع بوالحقوق السياسوية ومون ضومنيا اإلنتخواب ،وىوذا مؤشور ميوم
()3

عمى تمكين المرأة سياسياً.
 -2الحق في الترشيح :وىو حوق مكمول لحوق اإلنتخواب إذ ال تقووم الديمقراطيوة
النيابية بحق دون اآلخر ،ويعد من أىم وسائل المشاركة السياسية لممواطن،

)ٛ٠ (1عف ؽغٓ ٛ٠عف ،ؽمٛق اٌّشأح ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌشش ٠خ ،ؽ  ،1اٌّشونض اٌمن،2013 ،ِٟٛ
ص .15
) (2اٌّننبدح ِ )21ننٓ ائعننالْ اٌ ننبٌٌّ ٟؾم نٛق ائٔغننبْ ٌ ننبَ  ،1948اٌّننبدح ِ )25ننٓ اٌ ٙننذ اٌننذٌٟٚ
اٌخبص ثبٌؾمٛق اٌّذٔ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٌ بَ .1966
) (3ؽذد لبٔ ْٛأزخبة ِغٍظ إٌٛاة اٌ شال ٟسلُ ٌ )9غٕخ  )2020أ٘نُ اٌشنشٚؽ اٌٛاعنت رٛافش٘نب
ف ٟإٌبالت ف ٟاٌّبدح اٌخبِغخ ٟ٘ٚم
 -1أْ ٠ى ْٛعشال ٟاٌغٕغ١خ.
 -2وبًِ األٍ٘١خ.
 -3أرُ اٌضبِٕخ عشش ِٓ عّشٖ ف ٟاٌغٕخ اٌز ٟرغش ٞفٙ١ب االٔزخبة.
ِ -4غغال ف ٟعغً إٌبالجٚ ٓ١فمب ألؽىبَ ٘زا اٌمنبٔٚ ْٛاألٔرّنخ ٚائعنشاءاد اٌزن ٟرظنذس٘ب
اٌّفٛػنن١خٌٚ ،ذ٠ننٗ ثطبلننخ ٔبالننت إٌىزش١ٔٚننخ ِننا إثننشاص أؽننذ اٌّغزّغننىبد اٌشعننّ١خ اٌننضالس ٘٠ٛننخ
األؽٛاي اٌّذٔ١خ أ ٚاٌجطبلخ اٌّٛؽذح أ ٚشٙبدح اٌغٕغ١خ اٌ شال١خ).
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وىووو موون المبووادي الدسووتورية والتووي تسووعى الوونظم الديمقراطيووة إلووى ضوومان

تحقيقووو فووي االنتخابووات العامووة ،ويكووون مفتوحواً أمووام جميووع الموواطنين عمووى
أسوواس مبوودأ المسوواواة فيمووا بيوونيم دون تمييووز فئووة عوون أخوورى أو حرمووان فئووة

معين ووة مني ووا كحرم ووان النس وواء م وون الترش وويح لعض وووية البرلم ووان أو المج ووالس

النيابية ،فضالً عن حرمان بعض الفئات من ىذا الحق ألسباب معينة غير

منصفة.

()1

فحووق الترشوويح يعنووي حووق كوول م وواطن تت ووافر فيووو شوورو قانونيووة معينووة فووي تقووديم نفسووو
لييئة الناخبين لغرض تولي المناصب العامة نيابة عنيم،

في اإلنتخاب نصت عميو غالبية دساتير الدول،

()3

()2

فيذا الحق شأنو شأن الحق

ويجب لممارستو توافر شرو قانونية

معينة كشر الجنسية أو السن أو التحصيل العممي.

()4

والحووق فووي الترشوويح موون أىووم الحقوووق السياسووية التووي تموونح لمم ورأة والتووي تووم تأكيوودىا فووي

المواثي ووق والمعاى وودات الدوليو وة العام ووة والخاص ووة بحق وووق اإلنس ووان ،وق وود ن ووص اإلع ووالن

العووالمي لحقوووق اإلنسووان لعووام  1948عمووى أن لكوول فوورد الحووق فووي اإلشووتراك فووي إدارة

الشووؤون العامووة لووبالده إمووا مباش ورة وامووا بواسووطة ممثمووين يختووارون اختيووا اًر ح و اًر ،وىووذا مووا
سنبينو في المبحث الثاني بالتفصيل.

()5

)ٌّ (1ض٠ننذ ِننٓ اٌزفظنن ً١ؽّ١ننذ ؽٕنن ْٛالبٌننذ ،اٌؾشِننبْ ِننٓ ِجبشننشح اٌؾمننٛق اٌغ١بعنن١خِ ،غٍننخ اٌ ٍننَٛ
اٌمبٔ١ٔٛخ ،وٍ١خ اٌمبٔ ،ْٛعبِ خ ثغذاد ،اٌ ذد اٌضبٔ.2004 ،ٟ
) (2عبعش ٔبطش ؽّذ اٌغجٛسِ ،ٞظذس عبثك ،ص .176
)ٔ (3ظذ اٌّبدح  ِٓ )20اٌذعزٛس اٌ شال ٟعٍن ٝأٔنٗ ٌٍّنٛاؽٕ ٓ١سعنبال أٔ ٚغنبء ؽنك اٌّشنبسوخ فنٟ
اٌشم ْٚاٌ بِخ ٚاٌزّزا ثبٌؾمٛق اٌغ١بع١خ ثّب فٙ١ب ؽك اٌزظ٠ٛذ ٚائٔزخبة ٚاٌزشش١ؼ).
) (4اٌّبدح اٌضبٔ١خ ِٓ لنبٔ ْٛاالٔزخبثنبد اٌ شالن ٟسلنُ  ٌ )9نبَ 2020م ٠شنزشؽ فن ٟاٌّششنؼ ٌ ؼن٠ٛخ
ِغٍظ إٌٛاة ِب ٍٟ٠م أولام أْ ٠ى ْٛعشال١ب وبًِ األٍ٘١خ ٚأرنُ  )28صّبٔ١نخ ٚعشنش ٓ٠عنٕخ ِنٓ عّنشٖ
ف َٛ٠ ٟااللزشاج.
ثانيا ام أْ ٠ىِ ْٛشّٛال ثمبٔ١٘ ْٛئخ اٌّغبءٌخ ٚاٌ ذاٌخ أ ٚأ ٞلبٔ ْٛآالش ٠ؾً ِؾٍٗ.
ثانثا ام أْ ٠ى ْٛغ١ش ِؾى َٛثغٕب٠خ أ ٚعٕؾخ ِخٍخ ثبٌشنشت أ ٚأصنش ٞثشنىً غ١نش ِشنشٚج عٍن ٝؽغنبة
اٌّبي اٌ بَ ثؾىُ لؼبم ٟثبد ٚإْ شًّ ثبٌ ف ٛعٕٙب.
رابعا ام أْ ٠ى ْٛؽبطال عٍ ٝشٙبدح ائعذاد٠خ عٍ ٝاأللً ،أِ ٚب  ٠بدٌٙب.
خامسا ام أْ ٠ى ِٓ ْٛأثٕبء اٌّؾبفرخ أِ ٚمّ١ب فٙ١ب)...
) (5اٌّبدح  ِٓ )21ائعالْ اٌ بٌٌّ ٟؾمٛق ائٔغبْ ٌ بَ .1948
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وذىبووت بعووض الوودول مثوول العوراق ومصوور وفمسووطين إلووى إقورار نظووام الكوتووا النسووائية،

()1

والذي يتمثل بتخصيص حصة في القوائم االنتخابية لمنساء ،وىذا دليل عموى تعزيوز دور

المرأة في المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار السياسي.

إذن فحق الترشيح ىو كحق اإلنتخاب يتمتع بو النساء والرجوال دون تمييوز متوى تووافرت
فووييم الشوورو المحووددة فووي التش وريعات الوطنيووة لكوول دولووة ،وىووذا يعبوور عوون وعووي وادراك
موون قبوول المجتمووع الوودولي والحكومووات الوطنيووة ألىميووة وابوراز دور المورأة فووي بنوواء الووبالد
والمشاركة السياسية والتأثير في صنع القرار السياسي ويعد ىوذا أداة ميموة لتمكوين المورأة

سياسياً وتقميل الممارسات المقيدة لدورىا لدى بعض الدول ومساواتيا مع الرجل.
ثالثا :حق المرأة في تقمد الوظائف العامةة :ينطموق حوق المورأة فوي تقمود الوظوائف العاموة

من منطمق كونيا من إحدى تطبيقات مبدأ المساواة القانونية ،بمعنى أن األفراد متساوون

أم ووام الق ووانون وف ووي مج ووال تعام وول الس وومطة معي ووم عم ووى ال وورغم م وون ع وودم تحقي ووق المس وواواة
الطبيعية والواقعية بين األفراد ،ويمنح ىذا الحق وفق لمعيار الكفاءة والنزاىة والتفاني في

تقديم الخدمات لممواطنين في نطواق حاجوة الدولوة لخودماتيم دون النظور إلوى جنسوو وفقواً

لممسوواواة أمووام الوظووائف العامووة ،وعوودم التمييووز بووين األفوراد فووي حووال تووافرت فووييم شوورو

تووولي الوظيفووة العامووة ،أي المسوواواة موون حيووث المووؤىالت والشوورو التووي يتطمبيووا القووانون

لكوول وظيفووة ،فض والً عوون المسوواواة فووي الم ازيووا والحقوووق وااللت ازمووات والمرتبووات ومووا فووي

حكميا.

()2

إذن فووالحق فووي تووولي الوظووائف العامووة ىووو حووق لجميووع الموواطنين لموودخول إلووى الوظيفووة

العامة في حالة تتوفر فوييم شورو الوظيفوة الشواغرة دون تمييوز بسوبب الودين أو الجونس

أو العرق.

) (1أٔرشم اٌفمشح  ِٓ )4اٌّبدح  ِٓ )49اٌذعزٛس اٌ شال ٌ ٟبَ  2005اٌزٕ٠ ٞض عٍن ٝأْ ٠غنزٙذت
لبٔ ْٛاالٔزخبثبد رؾم١ك ٔغجخ رّض١نً إٌغنبء ال رمنً عنٓ اٌشثنا ِنٓ عنذد أعؼنبء ِغٍنظ إٌنٛاة ،ونزٌه
اٌّبدح  ِٓ )16لبٔ ْٛاالٔزخبثبد اٌ شال ٟسلُ ٌ )9غٕخ ٚ 2020اٌزٔ ٞض عٍ ٝأْ رىٔ ْٛغجخ رّضً١
إٌغبء ثّب ال رمً عٓ  ِٓ %25عذد أعؼبء ِغٍظ إٌٛاة.
) (2د .فبسٚق عجذ اٌجش ،دٚس اٌّؾىّخ اٌذعزٛس٠خ ف ٟؽّب٠خ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠نبد ،اٌمنب٘شح ،2002 ،ص
.268
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ومبدأ المساواة في الوظيفة العامة ىي المفتاح األساسي لتمتع اإلنسوان بحقوقوو األخورى،
وىي من المبادي األساسية التي أكدتيا األديان السوماوية وتناولتيوا اإلعالنوات والمواثيوق

واالتفاقيات الدولية العامة والخاصة بحقوق اإلنسوان وىوذا موا سونبينو فوي المبحوث الثواني

بالتفصيل.

ونصت أغمب دساتير الدول الحديثة عموى المسواواة فوي توولي الوظوائف العاموة بنصووص

ص و وريحة ،فعمو ووى سو ووبيل المثو ووال نصو ووت المو ووادة ( )14مو وون الدسو ووتور الع ارقو ووي عمو ووى أنو ووو

(العراقي ووون متس وواوون أم ووام الق ووانون دون تميي ووز بس ووبب الج وونس أو الع وورق أو القومي ووة أو
األصو و و و وول أو المو و و و ووون أو الو و و و وودين أو المو و و و ووذىب أو ال و و و و ورأي أو الوضو و و و ووع االقتصو و و و ووادي أو

االجتماعي).

()1

فالمساواة تعني العدل واإلنصاف في تطبيق روح القانون عمى جميوع مخاطبيوو مون غيور
مجاممة أو محابة الختالف المراكز المادية واالجتماعيوة لألفوراد ،وتحديود معنوى المسواواة
تتطمووب اسووتيفاء الشوورو والمووؤىالت القانونيووة لتووولي الوظيفووة العامووة ،وذلووك ألن أغمووب

الدول تتطمب توافر شورو أو موؤىالت معينوة فوي توولي أيوة وظيفوة،

الوظائف العامة ىو حق مكفول لمرجال والنساء دون تمييز.

()2

فوالحق فوي توولي

الفرع الثالث :معوقات التمكين السياسي لممرأة

عمى الرغم مون أىميوة مشواركة المورأة فوي صونع القورار السياسوي موع الرجول ،ىنالوك العودد

من المعوقات التي تحول دون تمكينيا من حقوقيا السياسية وخاصة فوي الودول العربيوة،
وألىميووة ىووذا الموضوووع البوود لنووا موون البحووث فووي ىووذه المعوقووات واثارتيووا أموالً فووي البحووث
عن الحمول ليا وذلك ألن مساىمة المرأة في الحياة السياسية أصبح من ضمن متطمبات

التنمية.

()3

) (1اٌّبدح  ِٓ )14اٌذعزٛس اٌ شال.2005 ٟ
) (2دمحم إثشا٘ ُ١ؽّ١ذ؛ وّبي عجذ هللا أؽّذ ،اٌؾك ف ٟر ٌٟٛاٌٛظ١فخ اٌ بِخ ،ص  ،318دساعنخ ِمبسٔنخ،
ِغٍخ وٍ١خ اٌذساعبد اٌ ٍ١ب ،اٌّغٍنذ  ،َ 2020 ،15اٌ نذد  ،02عبِ نخ إٌٍ١ن ،2020 ،ٓ١ص ِٚ 318نب
ث ذ٘ب.
) (3أؽّذ ؽبٌت أثظ١ش ،سل١نخ ثنٛفشاط ،اٌّشنبسوخ اٌغ١بعن١خ ٌٍّنشأح فن ٟأفش٠م١نب عٍن ٝػنٛء اٌزغنبسة
اٌمبٔ١ٔٛخِ ،غٍخ اٌمبٔ ْٛاٌذعزٛسٚ ٞاٌّمعغبد اٌغ١بع١خ ،اٌّغٍذ اٌضبٔ ،ٟاٌ ذد  ،3ص .47
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ورغم تقمد المرأة في اآلونة األخيرة وفي العديد مون الودول ومنيوا العوراق بعوض المناصوب

القياديوة إال أنوو بقووي وجودىوا فووي معظوم األحيوان عووددياً دون توأثير وفعاليووة ،ويرجوع ذلووك

إلى مجموعة من العوامل والتي من الممكن أن تؤثر سومباً عموى مودى مشواركة المورأة فوي
الحياة السياسية ،وأىم ىذه العوامل:

()1

أوالً :العوامةةا االجتماةيةةة :إذ تسوواىم العواموول االجتماعيووة فووي الحوود موون مشوواركة الم ورأة
سياسووياً وذلووك موون خووالل سوويطرة القوويم واألع وراف االجتماعيووة المبنيووة عمووى التمييووز بووين
الرجل والمرأة والتي تعتقد أن دور المرأة يقتصر عمى العمل في المنزل واالىتمام باألوالد
ورعايتيم ،في حين أن العمل في السياسية ىو بيئوة غيور آمنوة ليوا وىوي مون اختصواص

الرجل.

()2

والتنشووئة االجتماعيووة لألس ورة مبنيووة عمووى تقسوويم نمطووي لووألدوار بووين الرجوول والم ورأة وىووذا

بسووبب محدوديووة مبووادرة المورأة لمعموول فووي المجووال السياسووي،

()3

ونوورى أن ىووذا العاموول موون

أى ووم العوام وول ت ووأثي اًر عم ووى مش وواركة المو ورأة سياس ووياً إلنغو وراس الق وويم واألعو وراف ف ووي نف وووس
المجتمووع العربووي والووذي ي ورفض مسوواواة الرجوول بووالمرأة حتووى لووو نصووت الدسوواتير وحثووت

المواثيوق واالتفاقيوات الدوليوة عموى ذلوك ،فتمكوين المورأة ال يحول فقوط بوالنص بول البود موون
التطبيق في الواقع عن قناعة ،وذلك عن طريق نشر الوعي الثقافي في ىذه المجتمعوات
بأىمية دور المرأة في صنع القرار وعدم االنتقاص من كفائتيا أو وضعيا في مرتبة أقول

من الرجل ،وادراج ذلك في المناىج التعميمية إلحداث تغيير في الفكر نحو حقووق المورأة

السياسية.

)ٔ (1بد٠ننخ عّش أننٛ ِ ،ٟلننبد لبٔ١ٔٛننخ ٚع١بعنن١خ ٌٍّشننبسوخ اٌغ١بعنن١خ ٌٍّننشأح فنن ٟاٌ ننبٌُ اٌ شثننِ ،ٟغٍننخ
اٌذساعبد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌغ١بع١خ ،اٌ ذد  06عٛاْ ،2017 ،ص .69
) (2البٌذ ؽغبٔ ،ٟؽّب٠خ اٌؾمٛق اٌغ١بع١خ ٌٍّنشأح فن ٟاٌزشنش٠ا اٌغضامنشِ ،ٞغٍنخ اٌّغٍنظ اٌذعنزٛس،ٞ
اٌ ذد  ،2013 ،52ص ِٕ .60 -58نبي ِؾّنٛد اٌّشنٕ ،ٟؽمنٛق اٌّنشأح ثن ٓ١اٌّٛاص١نك اٌذ١ٌٚنخ ٚأطنبٌخ
اٌزشش٠ا ائعالِٚ ٟاٌمٛأ ٓ١اٌذ١ٌٚخ ،دساعخ ِمبسٔخ ث ٓ١اٌشش ٠خ ائعنالِ١خ ٚاٌمنٛأ ٓ١اٌذ١ٌٚنخ اٌخبطنخ
ثؾمٛق اٌّشأح ،ص .349
) (3د .دمحم اٌ ١ىننٛث ،ٟاٌّننشأح اٌّغشث١ننخ ثنن ٓ١ؽننك اٌزظنن٠ٛذ ٚؽننك اٌزششنن١ؼ ،اٌّغٍننخ اٌّغشث١ننخ ٌننإلداسح
اٌّؾٍ١خ ٚاٌزّٕ١خ ،اٌ ذد  ،2002 ،38ص .38
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ثانياً :العواما السياسية :وتتمثل بغيواب الووعي السياسوي والمعرفوة القانونيوة لودى المورأة،

فضو والً ع وون ض ووعف وىشاش ووة ال وودعم الحزب ووي لممو ورأة العربي ووة واش ووتداد الصو وراع فيم ووا ب ووين
األح وزاب السياسووية ،والووذي يووؤدي إلووى ضووعف تمثيميووا وتيميشوويا عمووى الوورغم موون إق ورار
نظام الكوتا (الحصص) فمعظم األحزاب السياسية فوي الودول العربيوة ال تقودر دور المورأة

وتعتمد عمى المشاركة الشكمية ليا في مناصب متفرقة ىنا وىناك.

()1

ثالثاً :هيمنة القبمية والطائفية والعشائرية ةمى نظام االنتخابات :فعمى سبيل المثوال قود
يؤسووس نظووام االنتخابووات بدرجووة أولووى عمووى اإلنتموواء إلووى القبيمووة أو العشوويرة أو الطائفووة،

ويتم تقديم المرشح أو المشوارك فوي االنتخابوات بوصوفو مموثالً عون القبيموة أو العشويرة أو

الطائفووة ول وويس كمو وواطن فووي المجتم ووع،

حقوق اإلنسان بشكل موضوعي.

()2

ى ووذه العوام وول ال تمثوول مناخو واً لتن وواول مواض ووع

فاألفض وول تش ووكيل لج ووان نس وووية خاص ووة لعضو ووات البرلم ووان أو حت ووى م وون خ ووارج ال وودائرة
السياسية تعمل بشكل مستقل لتحقيق مشروع وطني نزيو بعيد عن كل التكتالت الحزبيوة

أو القبمي ووة أو الطائفي ووة لتق ووديم المو ورأة بص ووورة متميو وزة ف ووي المج ووال السياس ووي ،ولتك ووون لي ووا

الفرصة في الترشيح أو اإلنتخاب بوصفيا مواطن في البالد.

رابعاً :ةواما تتعمق بالمرأة ذاتها :وتتمثل في ضعف في مسوتوى القناعوة والمعرفوة لودى
الم ورأة بووأىم حقوقيووا وموودى حريتيووا فووي إتخوواذ الق ورار منووذ الطفولووة ،إذ أن لوودييا القناعووة

التامووة بووأن قرارىووا ينبغووي أن يكووون بيوود الرجوول،

()3

فضوالً عوون ارتفوواع األميووة فووي صووفوف

النساء إذ يالحظ أن ىنالوك عالقوة طرديوة بوين تمكوين المورأة والوتعمم ،والتعمويم عامول ميوم

موون عواموول تمكووين الم ورأة وموون أىووم مؤش ورات التمكووين ،لووذلك لكووي تحصوول الم ورأة عمووى
حقوقيووا السياسووية بشووكل صووحيح يجووب أن تتخطووى األميووة وتسووعى إلووى الووتعمم والتعموويم

والثقافووة ،فيووو الحجوور األسوواس لممارسووة حقوقيووا وترقيتيووا فض والً عوون اسووتحداث ورشووات

)ٔ (1بد٠خ عّشأِ ،ٟظذس عبثك ،ص .70
) (2البٌذ ؽغبِٔ ،ٟظذس عبثك ،ص .60 -58
) (3أؽّذ ؽبٌت أثظ١ش ،سل١خ ثٛفشاطِ ،ظذس عبثك ،ص .54 -47
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عمل خاصة فوي مجوال تمكوين المورأة سياسوياً مون قبول الحكوموة لتطووير مسوتواىا ووعييوا

الثقافي بحقوقيا.

خامسةاً :العوامةةا الدينيةةة :موون أىووم أسووباب ومعوقووات تمكووين المورأة سياسووياً ىووو الخطوواب
الديني المتطرف الذي يحرم عمل الم أرة في المجال السياسي.

()1

سادس ةاً :العوامةةا ااجرائيةةة :تتمثوول ىووذه المعوقووات بأنيووا تحوود موون األخووذ بمبووادي حقوووق
اإلنسووان بشووكل عووام وحقوووق الم ورأة بشووكل خوواص ،وذلووك ألنووو لوويس موون السوويل صووياغة
حقوق اإلنسان أو حقوق المرأة صياغة مقبولة من المجتمعات أو الحكومات أو الثقافات

والووديانات أو األيوودلوجيات المختمفووة ،فوويالحظ أن أغمووب اإلعالنووات الدوليووة تقبوول ظاىري واً
فقط وااللتزام باالتفاقيات شكمي.

فض والً عوون أنووو لوويس موون السوويولة لألمووم المتحوودة الوقوووف عمووى معطيووات األخووذ بحقوووق
اإلنسووان فووي دول العووالم المختمفووة ،ألن آلياتيووا غيوور مؤىمووة إلعطوواء صووورة واضووحة عوون

واقع حقوق اإلنسان في كل دولة ،وخاصوة أن بعوض الودول تحواول اإلبتعواد عون كول موا
تراه تدخالً في شؤونيا الداخمية من أطراف خارجية ،كما وأن طبيعة اإلعالنوات الخاصوة
بحقوووق اإلنسووان بشووكل عووام وحقوووق المورأة بشووكل خوواص ىووي وصووايا غيوور ممزمووة لموودول

األطراف.

()2

المبحث الثاني
مظاىر وآليات تمكين المرأة سياسياً

إن االتفاقيووات الدوليووة التووي تمنووع أشووكال التمييووز ضوود الم ورأة تعوود مظي و اًر داعم واً لمفيوووم
التمك ووين السياس ووي لممو ورأة فضو والً ع وون ض ووغط المنظم ووات الدولي ووة عم ووى الحكوم ووات لفس ووح
المجال أمام المرأة لمشاركة سياسية فاعمة والوصول إلى مراكز صنع القرار وفق الجودارة

) (1أمغننُ اٌفمننٗ ائعننالِ ٟفّ١ننب ٠خننض ؽمننٛق اٌّننشأح اٌغ١بعنن١خ إٌنن ٝارغننب٘ ،ٓ١األولم ٕ٠ىننش ٚعننٛد أ٠ننخ
ؽمٛق ع١بع١خ ٌٍّشأح ،أِب انثانيم ف١ش ٜأْ ائعالَ ٌُ ٠ؾشَ اٌّشأح ِٓ ؽمٛلٙب اٌغ١بع١خ ثبعزضٕبء سمبعخ
اٌذٌٚخ٘ٚ ،زا ائرغبٖ ٌّ رُ عٍّبء اٌشنش ٠خ ائعنالِ١خ اٌّ بطنشٌّ ،ٓ٠ض٠نذ ِنٓ اٌزفظن ،ً١أٔرنشم إِٔ١نخ
ؽٛاٌٚخِ ،ظذس عبثك ،ص .56 -44
)١ٌّ (2ننبء اٌشوننبث٠ ،ٟبعنن ٓ١اٌ ١ضننب ،ٞٚػننّبٔبد اٌّننشأح فنن ٟؽمننٛق ائٔغننبْ ،داس أوٕننبْ ،عّننبْ ،األسدْ،
 ،2018ص.63
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والكفوواءة ،وقوود حظيووت الم ورأة باىتمووام كبيوور موون قبوول منظمووة األمووم المتحوودة وذلووك ألنيووا

عدت المساواة بين الرجال والنساء ىدفاً ألنشطتيا في مجال حقوق اإلنسان ،اذ اعتمودت
في عام  1952اتفاقية خاصة بالحقوق السياسية لممرأة فضالً عن تبنييا إعوالن القضواء
عمووى التمييووز ضوود الم ورأة فووي عووام  1967والووذي ميوود الطريووق لعقوود االتفاقيووة الخاصووة
بالقضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام .1979

لذلك سنتناول في ىذا المبحث مظاىر تمكين المرأة من الحقوق السياسية في االتفاقيوات
والمواثيووق والمووؤتمرات الدوليووة الخاصووة بحقوووق اإلنسووان وحمايووة حقوووق المورأة فووي مطمووب

أول ،من ثم نتناول آليات األمم المتحدة لتمكين المرأة سياسياً في مطمب ثاني.
المطمب األول
مظاهر تمكين المرأة في المواثيق واالتفاقيات والمؤتمرات الدولية

لقوود موورت حقوووق الم ورأة وتمكينيووا والمسوواواة بينيووا وبووين الرجوول فووي اإلطووار الوودولي منووذ

منتصف االربعينات من القرن الماضي بمراحل عديودة حتوى اسوتقرت وفوق موا ىوي عميوو
اليوووم .لووذلك سوويتم اإلجابووة فووي ىووذا المطمووب عمووى تسوواؤل ميووم أال وىووو مووا ىووي مظوواىر

تمكووين الم ورأة سياسووياً فووي إطووار االتفاقيووات والوثووائق والمواثيووق والمووؤتمرات الدوليووة؟ ويووتم

اإلجابة عن ذلك في فروع ثالثة:

الف وورع األول :مظ وواىر تمك ووين المو ورأة سياس ووياً ف ووي االتفاقي ووات والمواثي ووق الدولي ووة الخاص ووة
بحقوق اإلنسان.
الفرع الثاني :مظاىر تمكين المرأة في االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة.
الفرع الثالث :مظاىر تمكين المرأة في المؤتمرات الدولية.

الفرع األول :مظاهر تمكةين المةرأة سياسةياً فةي االتفاقيةات والمواثيةق الدوليةة الخاصةة
بحقوق اانسان

أوالً :في ميثاق األمم المتحدة :يعود الميثواق أول اتفاقيوة دوليوة تبوين المسواواة بوين الرجول
والمرأة بشكل واضح إذ أكد الميثاق عمى مبدأ المساواة وعدم التمييز بوين الرجوال والنسواء

ق
وداء موون ديباجووة الميثوواق والووذي نووص عمووى أن (نحوون شووعوب األمووم
فووي الحقووو كافووة ابتو ً
المتحدة آلينا عمى أنفسنا أن نؤكد مون جديود إيماننوا بوالحقوق األساسوية لإلنسوان وبك ارموة
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الفورد وقدرتووو وبمووا لمرجوال والنسوواء ...موون حقووق متسوواوية)( ،)1أمووا الفقورة ( )3موون المووادة
األولووى موون الميثوواق فقوود نصووت عمووى (تحقيووق التعوواون الوودولي عمووى حوول المسووائل الدوليووة
ذات الصيغة االقتصادية واالجتماعية والثقافيوة واإلنسوانية ،وعموى تعزيوز احتورام اإلنسوان

والحريات األساسية لمناس جميعا ،والتشجيع عمى ذلوك انطالقواً بوال تمييوز بسوبب الجونس

والمغة ،)2()...فيما نصت المادة الثامنة عمى أنو (ال تفرض األمم المتحدة قيوداً تحد بيا
جو وواز اختي ووار الرج ووال والنس وواء لإلش ووتراك بأي ووة ص ووفة وعم ووى وج ووو المس وواواة ف ووي فروعي ووا

الرئيسية الثانوية)(.)3

وفي نصوص أخرى من الميثاق نالحظ أن األمم المتحدة قد أشارت إلى مفيوم المسواواة

ب ووين الرج ووال والنس وواء وع وودم التميي ووز بي وونيم ف ووي المس ووائل كاف ووة واحتو ورام حق وووق اإلنس ووان

والحريات األساسية لمجميع بدون تمييز.

()4

وموون خووالل قوراءة ىووذه النصوووص تبووين لنووا أن الميثوواق لووم يتنوواول حقوووق المورأة السياسووية

بشكل منفصول وواضوح ولوم يونص عموى ضورورة مشواركتيا سياسوياً ولكنوو فقوط أشوار إلوى
عدم التمييز بوين الرجوال والنسواء والمسواواة بيونيم لوذلك يمكننوا اعتبوار أن جووىر المسواواة

ق
وداء مون
موجود في الميثاق وىذا يعد حجر أساس لبناء حقو المورأة وتمكينيوا سياسوياً ابت ً
مسوواواتيا مووع الرجوول فووي الحقوووق كافووة وتعوود ىووذه النصوووص أساس واً قانوني واً نسووتند عميووو

لتعزيز دور المرأة سياسياً إلى جانب الرجل عمى الرغم من عودم ذكور ذلوك بشوكل مباشور

في الميثاق.

ثانيةةةاً :ااةةةةالن العةةةالمي لحقةةةوق اانسةةةان 8491
اإلنس و ووان متض و وومناً وش و ووامالً لحق و وووق اإلنس و ووان كاف و ووة ،المدني و ووة والسياس و ووية واالقتص و ووادية
ا5

 :إن اإلع ووالن الع ووالمي لحق وووق

) (1أٔرش اٌّبدح  ِٓ )3د٠جبعخ ِ١ضبق األُِ اٌّزؾذح ٌ بَ .1945
) (2اٌّبدح ١ِ ِٓ )1ضبق األُِ اٌّزؾذح ٌ بَ .1945
) (3اٌّبدح ١ِ ِٓ )2ضبق األُِ اٌّزؾذح ٌ بَ .1945
) (4أٔرش اٌّٛاد ١ِ ِٓ )72 ،62 ،56 ،55 ْ13ضبق األُِ اٌّزؾذح ٌ بَ .1945
) (5رُ إلشاسٖ ٚاعزّبدٖ ثّٛعت لشاس اٌغّ ١نخ اٌ بِنخ ٌ ِنُ اٌّزؾنذح سلنُ  217أٌنف د )03 -فن10 ٟ
وبٔ ْٛاألٚي د٠غّجش) .1948
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واالجتماعيووة والثقافيووة ،ونووص بشووأنو شووأن الميثوواق عمووى المسوواواة بووين الجنسووين والتمتووع

بالحقوق بدون تمييز.

وبذلك ال يمكن فصل حقوق المرأة من المفيوم العام والشامل لحقووق اإلنسوان وذلوك ألن

المساواة ىي األساس والقاعدة التي تنطمق منيا الفكرة العامة لحقوق اإلنسان.

ونووص اإلعووالن عمووى مبوودأ المسوواواة فووي المووادة األولووى منووو (يولوود جميووع النوواس أح و ار اًر
ومتساوون في الكرامة والحقوق.)...

كما أن اإلعالن العالمي لحقووق اإلنسوان وشورعية حقووق اإلنسوان المتفرعوة عنوو يقودمان
الحقوووق والمسووؤوليات نفسوويا بصووورة متسوواوية ودون تمييووز ،فيمووا مووثالً (يق وران بووالحقوق
لمنسواء والرجوال ،األوالد والبنوات كميوم عون طريوق تقريور إنسوانيتيم بغوض النظور عون أي

دور ليم أو أي وضع ىم عميو أو عالقة لدييم).

وقد كانت ىنالك إنطالقة ميمة الستنبا مشاركة المرأة السياسية مون نوص الموادة ()21

موون اإلعووالن العووالمي لحقوووق اإلنسووان إذ تضوومن عمووى حووق كوول شووخص ،ويقصوود ىنووا
بووالفرد الرجوول أو المورأة دون تمييووز االشووتراك فووي إدراة الشووؤون العامووة لمووبالد أي مشوواركة

سياسوية فووي إدارة البمود ،إمووا مباشورة أو بواسووطة ممثموين يختووارون اختيووا اًر حو اًر نزييواً ،كمووا
يكون لكل شخص الحق في تقمد الوظائف العامة في البالد دون تمييز.
من ىنا نستخمص بظيور مظير من مظاىر المرأة سياسياً في اإلعوالن العوالمي لحقووق

اإلنس ووان طبقو واً لمم ووادة ( )20إذ منحي ووا الح ووق ف ووي المش وواركة السياس ووية الفاعم ووة ف ووي إدارة
ش ووؤون دولتي ووا ف ووي ح ووين نص ووت الفقو ورة الثالث ووة م وون الم ووادة ( )21عم ووى أن (الش ووعب ى ووو
صاحب الحق في االنتخابات والتصويت الختيار ممثمين عنو لمتعبيور عون إرادتوو بحريوة

عوون طريووق انتخابووات ح ورة نزييووة تجووري بوواالقتراع العووام ودوري واً وعمووى قوودم المسوواواة بووين

الناخبين والتصويت السري).

ثالثاً :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بووالحقوق المدينووة والسياسووية موون أىووم المواثيووق الدوليووة بحقوووق اإلنسووان ويالحووظ أن أىووم
ا8

 :يعد العيد الدولي الخاص

) (1رُ إلشاسٖ ٚاعزّبدٖ ثّٛعت لنشاس اٌغّ ١نخ اٌ بِنخ ٌ ِنُ اٌّزؾنذح سلنُ  )2200أٌنف د )21 -فنٟ
 16وبٔ ْٛاألٚي /د٠غّجش  ،1966رُ ٔفبرٖ ثزبس٠خ  23آراسِ /بسط .1976
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مظير من مظاىر تمكين المورأة فوي ىوذا العيود ىوو نوص الموادة ( )25التوي نصوت عموى

المسوواواة وعوودم التمييووز بووين الجنسووين وأكوود عمووى حووق كوول م وواطن دون تمييووز فووي إدارة
الشووؤون العامووة بشووكل مباشوور أو بواسووطة ممثمووين يووتم اختيووارىم بحريووة يقومووون عنووو فووي
إدارة البمد ،ومنحت ىذه المادة حق الترشيح واالنتخاب في انتخابات نزييوة تجوري بشوكل

دوري باالقتراع العوام عموى قودم المسواواة والتصوويت السوري ،ومنحوت لكول شوخص فرصوة
ٍ
متساو دون تمييز ،في حوين نصوت الفقورة (ب) مون
تقمد الوظائف العامة في البمد بشكل
نفو ووس المو ووادة عمو ووى أن (حو ووق الم و وواطن س و وواء كو ووان رج وول أم ام و ورأة باالنتخو وواب والترشو وويح

لممجالس الثابتة).

إذن فيمكن استخالص تمكين المرأة سياسياً من ىذه المادة وذلك ألنيا لوم تفورق فوي مونح
الحقوووق بووين الرجوول المورأة ،إذن فموون حووق المورأة اسووتناداً ليووذه المووادة الترشوويح واالنتخوواب
وتقمد الوظائف العامة استناداً إلى ىذا العيد الدولي.

وموون خووالل عوورض ىووذه االتفاقيووات الدوليووة التووي تناولووت موضوووع حقوووق اإلنسووان بشووكل

عووام تبووين لنووا أنيووا قوود أشووارت إلووى مشوواركة المورأة فووي الحيوواة السياسووية لكوون بصووورة غيوور

مباشورة عنوودما ذكوورت موونح الحقوووق لكوول فوورد والووذي يقصوود بووو الرجوول والمورأة ،عنوود ت ووافر
شرو محددة فيذه االتفاقيات تعد مظي اًر ميماً من مظواىر تمكوين المورأة سياسوياً ويمكون
االستفادة من ىذه النصوص لتعزيز مكانة المرأة في صنع القرار السياسي في البمد.

رابعاً :الميثاق العربي لحقوق اانسان  :4009يعد من أىم المواثيق اإلقميميوة الخاصوة
بحقوووق اإلنسووان فووي العووالم العربووي الووذي تووم إق و ارره موون قبوول جامعووة الوودول العربيووة فووي
صيغتو األولى وتم اعتماده من مجمس الجامعة العربية في سبتمبر /أيمول لعوام .1994

ويالحووظ عمووى ىووذا الميثوواق أنووو أشووار إلووى منووع التمييووز بووين األفوراد وتعيوود الوودول العربيووة

بمنح كل شخص عمى أراضييا الحقووق والحريوات كافوة المعتورف بيوا دون تمييوز بسوبب

العنصو وور والمو ووون والجو وونس والمغو ووة والو وودين وال و ورأي السياسو ووي واألصو وول الو وووطني والث و ووروة
والميالد.

()1

) (1اٌّبدح  ِٓ )2اٌّ١ضبق اٌ شثٌ ٟؾمٛق ائٔغبْ.
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كما ورد في الميثاق أن األىمية السياسية حق لكل مواطن دون استثناء ،بمعنى أنو عبر
عن المشاركة السياسية بيذا المصطمح وىو حق لكل المواطنين بما فييم المرأة.

()1

نالحظ أن ىذا الميثاق شأنو شأن المواثيوق السوابقة لوم يشور إلوى مشواركة المورأة السياسوية

بشكل واضح ولكن قد أكد وبين في نصوصو عمى منع التمييز بين الجنسين.

لم يدخل ىذا الميثاق حيوز التنفيوذ لعودم مصوادقة الودول العربيوة عميوو ماعودا العوراق وألنوو

ج وواء مخيبو واً آلم ووال ال وودول العربي ووة لع وودم اس ووتجابتو لمح وود األدن ووى م وون المع ووايير الدولي ووة
واإلقميمية لحقوق اإلنسان )2(،لذلك طرحت جامعة الودول العربيوة بعود  10سونوات ميثواق

جديوود لحقوووق اإلنسووان العربووي لعووام  2004فووي قمووة تووونس القمووة العربيووة السادسووة عشوور

لع ووام  ،2004الي وودف من ووو اإلرتق وواء بالميث وواق إل ووى المع ووايير الدولي ووة واإلقميمي ووة لحق وووق
اإلنسان ،دخل حيز التنفيذ في مارس .)3(2008

ومن خالل قراءة الميثاق تبين أنو قد أكود عموى أىميوة المسواواة الفعميوة بوين الرجول والمورأة

في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عمييا في الميثاق بدون تمييز وأن لكل مواطن
الحق فوي المشواركة السياسوية وادارة الشوؤون العاموة وتقمود الوظوائف العاموة والتأكيود عموى
أن تتخ ووذ ال وودول ى ووذه الت وودابير واإلجو وراءات التشو وريعية الت ووي ت ارى ووا مناسو وبة بم ووا يتف ووق م ووع

تشريعاتيا الداخمية الخاصة لتجسيد تمك المساواة في الحقوق.

()4

إذن من أىم مظاىر تمكوين المورأة فوي الميثواق العربوي لحقووق اإلنسوان ىوو مبودأ المسواواة
بين الرجل والمرأة وىذا ما أكدتو نص المادة ( )3من الميثاق.

()5

كما أكدت المادة ( )24منو عمى أن لكل مواطن الحق في:
 -1حرية الممارسة السياسية.

) (1أٔرش اٌّبدح  ِٓ )9اٌّ١ضبق اٌ شثٌ ٟؾمٛق ائٔغبْ .وزٌه ٔظذ اٌّٛاد ِٓ  )20إٌن )40 ٝعنٓ
ػّبْ اٌؾك ف ٟاٌٛظبمف اٌ بِخ ٚرشى ً١إٌمبثبد ٚؽش٠خ اٌشأٚ ٞػّبْ ؽمٛق األلٍ١بد.
) (2شّ١بء عبدي اٌمشٖ غ ،ٌٟٛؽمٛق اٌّشأح ف ٟاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ٚائلٍ١ّ١خ ّٔٛرط اٌّنشأح اٌ شال١نخ)،
اٌّغٍخ اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ،اٌغبِ خ اٌّغزٕظش٠خ ،اٌ شاق ،اٌ ذد  ،2010 ،17ص ِٚ 62ب ث ذ٘ب.
) (3دالً اٌّ١ضبق اٌ شثٌ ٟؾمٛق ائٔغبْ ؽ١ض اٌزٕف١ز فِ ٟبسط  2008ث ذ اٌّظبدلخ عٍٔ ٗ١نُ لجنً 10
دٚي عشث١ننخ ٘نن ٟاألسدْ١ٌ ،ج١ننب ،اٌجؾننش ،ٓ٠اٌغضامننش ،فٍغننطِ ،ٓ١ظننش ،اٌغن ٛد٠خ ،عننٛس٠ب ،ائِننبساد،
اٌ.)ّٓ١
) (4أٔرش اٌّٛاد  ِٓ )44 ،41 ،24 ،3اٌّ١ضبق اٌ شثٌ ٟؾمٛق ائٔغبْ ٌ بَ .2004
) (5أٔرش اٌّبدح  ِٓ )3اٌّ١ضبق.
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 -2المش وواركة ف ووي إدارة الش ووؤون العام ووة إم ووا مباشو ورة أو بواس ووطة ممثم ووين يخت ووارون

بحرية.

 -3الترشويح أو إختيووار موون يمثموو بطريقووة حورة نزييوة وعمووى قوودم المسواواة بووين جميووع

المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.

 -4أن تتاح لو عمى قودم المسواواة موع الجميوع فرصوة تقمود الوظوائف العاموة فوي بموده

عمى أساس تكافؤ الفرص.

 -5حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين واإلنضمام إلييا.
 -6حرية االجتماع والتجمع بصورة سممية.

وال يجوز تقييد ممارسة ىذه الحقوق بأي قيد إال إستناداً لمقانون.
وبووذلك يالحووظ أن الميثوواق العربووي لحقوووق اإلنسووان لووم يشوور إلووى المورأة إال بشووكل ضوومني

م وون خ ووالل ال وونص صو وراحة عم ووى التمت ووع ب ووالحقوق كاف ووة دون تميي ووز والتأكي وود عم ووى مب وودأ
المسوواواة بووين الرجوول والمورأة فووي كافووة الميووادين ،فووالمرأة ىووي موواطن بشووأنيا شووأن الرجوول،

لوذلك فمون حقيوا التمتوع بكافوة الحقووق السياسوية المنصووص عمييوا فوي الموادة ( )24موون

الميثاق.

وعمى الرغم مما ورد في ىذا الميثاق من تحسينات في حماية حقوق اإلنسان بشكل عام

إال أنووو لووم يشوور بشووكل مباشوور إلووى حقوووق المورأة السياسووية ولكوون عووزز مكانووة الم ورأة فقووط
بمساواتيا مع الرجل في الحقوق كافة دون اإلشارة بشكل تفصيمي إلى الحقووق السياسوية

لممرأة.

الفةةرع الثةةاني :مظةةاهر تمكةةين الم ةرأة فةةي االتفاقيةةات الدوليةةة الخاصةةة بحمايةةة حقةةوق
المرأة

نذكر من أىم االتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة:

أوالً :االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية لممرأة لعام  :8454توم إصودارىا مون قبول
الجمعية العامة لألمم المتحدة في  20كانون األول /ديسمبر لعام .)1(1952
) (1دالٍذ ائرفبل١خ اٌخبطخ ثبٌؾمٛق اٌغ١بع١خ ٌٍّشأح ٌ بَ  1952ؽ١ض اٌزٕف١ز ف /7 ٟرّٛص١ٌٛ٠ /ن ٌ ٛنبَ
 1954ثّٛعت اٌمشاس سلُ  )640د )7 -ثزبس٠خ  20وبٔ ْٛاألٚي /د٠غّجش .1952
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وتعد ىذه االتفاقية أول وأىم اتفاقية دولية عالمية تعزز المساواة التاموة بوين الجنسوين فوي

مجال ممارسة الحقوق السياسوية وىوي أسوبق بوالظيور مون العيود الودولي لمحقووق المدنيوة
والسياسووية ،وقوود سوواوت ىووذه االتفاقيووة فووي المركووز القووانوني لكووال الجنسووين وأتاحووت لمم ورأة

عمى قدم المساواة مع الرجل تقمد المناصب العامة.

اليدف من االتفاقية ىو ضمان المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخوص الحقووق السياسوية
بما توافق مع نصوص ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

()1

وم وون خ ووالل أحكامي ووا يمك وون اس ووتخالص مظ وواىر تمك ووين المو ورأة ف ووي ى ووذه االتفاقي ووة م وون

خالل:

()2

أ .منح النسواء الحوق فوي التصوويت فوي االنتخابوات كافوة بشورو تسواوي بينيوا وبوين

الرجل دون تمييز.

ب .حق المرأة لمترشيح لممجالس االنتخابية بالتسواوي موع الرجول (لمنسواء األىميوة فوي

أن ينتخبن لجميع الييئات المنتخبة باالقتراع العام).

()3

ج .يالحظ أيضاً أن اإلتفاقية قد منحت المرأة الحق في تقمد المناصب العامة فضوالً
()4
ٍ
متساو مع الرجل ودون تمييز.
عن ممارسة جميع الوظائف العامة بشكل

وتعد ىذه اإلتفاقية نقمة نوعيوة فوي مجوال تمكوين المورأة فوي الحقووق السياسوية كالتصوويت

والترشيح واالنتخاب وتولي المناصب العامة بالتساوي مع الرجل وتعزيز دورىا في صنع

القورار السياسوي وىوي بوذلك تختموف عون االتفاقيوات العاموة لحقووق اإلنسوان التوي لوم يوورد
نص وووص خاص ووة لم وونح المو ورأة الحق وووق السياس ووية بش ووكل مباش وور ب وول ش ووممت النص وووص

المساواة وعدم التمييز بينيا وبين الرجل في الحقوق كافة.

ومووع ذل ووك ل ووم توورد ف ووي ى ووذه االتفاقيو وة نووص يم وونح الموورأة الحووق ف ووي تك وووين األحووزاب

السياسية وانشائيا.

)ٌّ (1ض٠ذ ِٓ اٌزفظ ً١أٔرش ع١ذ إثنشا٘ ُ١اٌذعنٛل ،ٟاٌؾّب٠نخ اٌذ١ٌٚنخ ٌؾمنٛق اٌّنشأح فن ٟػنٛء إرفبل١نخ
ِٕا اٌزّ١١ض اٌغٕغ ،ٟداس إٌٙؼخ اٌ شث١خ ،اٌمب٘شح ،2007 ،ص.42
) (2أٔرش اٌّٛاد  ِٓ )3 ،2 ،1االرفبل١خ.
) (3اٌّبدح اٌضبٔ١خ ِٓ ائرفبل١خ.
) (4اٌّبدح اٌضبٌضخ ِٓ ائرفبل١خ.
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وق وود أح وودثت ى ووذه اإلتفاق ووة تط ووو اًر ف ووي البيئ ووة العالمي ووة متم ووثالً ف ووي وث ووائق األم ووم المتح وودة
الخاصة بالمرأة إذ قبول ىوذا التواريخ كانوت االتفاقيوات والوثوائق الدوليوة تركوز عموى تحقيوق

المسوواواة بووين الرجوول والم ورأة أي أنيووا ش وممت حمايووة حقوووق اإلنسووان وموون ضوومنيا حقوووق
المرأة إذ ال يمكن فصل حقوقيا عن حقوق اإلنسان بشكل عام.

ثانياً :اتفاقية سيداو ااالتفاقيةة الدوليةة لمقضةال ةمةى كافةة أشةكال التمييةز ضةد المةرأة

لعةةام : 8494

ا8

أكوودت ىووذه اإلتفاقيووة عمووى ضوورورة تمكووين الم ورأة سياسووياً وتعزيووز مبوودأ

المساواة بوين الجنسوين وكانوت ىوذه اإلتفاقيوة نتيجوة لسمسومة مون االتفاقيوات أبرزىوا إتفاقيوة

حقوووق المورأة السياسووية  1952والمووذكورة آنفواً ،وكووذلك إعووالن القضوواء عمووى التمييووز ضوود

المورأة لعووام ،1967

()2

الووذي يعوود مظيوور موون مظوواىر تمكووين المورأة سياسووياً مووع العمووم أنووو

إعووالن دولووي يفتقوود إلووى الصووفة اإللزاميووة أو أيووة آليووة دوليووة تعوورض عمووى الوودول اإللت وزام
واإلعالن أو لجنة خاصة لمتابعة تنفيذه فيو يشكل إلتزام أدبي فقط.

()3

وتعوود إتفاقي ووة س وويداو الحوودث األى ووم ف ووي مجووال تمك ووين حق وووق الم ورأة إذ تع وود ص ووكاً دوليو واً
لحقووق المورأة وأىوم مووا تضومنتو ىووو الودعوة إلووى القضواء عمووى جميوع أشووكال التمييوز ضوود
الم ورأة والووى ضوورورة تمكووين الم ورأة لضوومان مشوواركتيا الفاعمووة فووي صوونع ق ورار ومسوواواتيا

بالرجل في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية االجتماعية والثقافية.

()4

) (1اعزّذد ِٓ لجً األِنُ اٌّزؾنذح فنٚ 1979/12/18 ٟأطنجؾذ عنبس٠خ اٌّف نٛي فن1981/12/3 ٟ
ث ذ اٌزٛل١ا عٍٙ١ب ِٓ لجً الّغ ٓ١دٌٚخٌٍّ ،ض٠نذ ِنٓ اٌزفظن ً١أٔرنشم أِنِ ٓ١ضٕن ٝاٌىشدعنزبٔ ،ٟؽشونبد
رؾش٠ش اٌّشأح ف ٟاٌّغبٚاح إٌ ٝاٌغٕذس ،اٌمب٘شح ،داس اٌمٍُ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ا ،2004 ،ص .301
) (2إر أطذسد اٌغّ ١خ اٌ بِنخ ٌ ِنُ اٌّزؾنذح ٘نزا ائعنالْ اٌنذٌٍ ٌٟٚمؼنبء عٍن ٝاٌزّ١١نض ػنذ اٌّنشأح
ٔٚظننذ اٌّننبدح األٌٚننِ ٝننٓ ائعننالْ عٍنن ٝأْ اٌزّ١١ننض ػننذ اٌّننشأح عننٛاء ثئىننبس أ ٚرم١١ننذ ِغننبٚارٙب ِننا
اٌشعننً ّ٠ضننً إؽغبثننب ع١بعنن١ب ٠ٚىنن ْٛإ٘بٔننخ أ ٚعشّ٠ننخ فنن ٟؽننك اٌىشاِننخ ائٔغننبٔ١خ) ،وّننب ٔظننذ اٌفمننشح
األ٘ ِٓ ٌٝٚزٖ اٌّنبدح عٍن ٝرّىن ٓ١اٌّنشأح ع١بعن١ب ثّٕؾٙنب اٌؾنك ٚاٌّشنبسوخ اٌغ١بعن١خ ٚاٌزظن٠ٛذ فنٟ
االٔزخبثبد وب فخ ٚاٌزشش١ؼ ٌالٔزخبثبد ٌ ؼ٠ٛخ اٌ١ٙئنبد داالنً اٌّغزّنا اٌّنذٔ ،)ٟأِنب اٌفمنشح اٌضبٔ١نخ فمنذ
ٔظذ عٍ ٝؽك اٌّشأح ف ٟاالعنزفزبء اٌ نبَٚ ،لنذ دعنب ٘نزا ائعنالْ إٌن ٝرغ١١نش اٌّفنب٘ٚ ُ١إٌغنبء اٌمنٛأٓ١
ٚاٌ بداد اٌغنبمذح اٌزن ٟرّ١نض ِنب ثن ٓ١اٌشعنً ٚاٌّنشأح ،رنُ اعزّنبدٖ فن ٟاٌغّ ١نخ اٌ بِنخ فن /17 ٟرشنشٓ٠
األٚيٚ 1967 /فننك اٌمننشاس اٌّننشلُ  )2263د )22 -فنن ،1967/11/17 ٟساعننا اٌّننبدح األٌٚنن ٝفننٟ
ائعالْ ٌ بَ .1967
) (3أِِ ٓ١ضٕ ٝاٌىشدعزبِٔ ،ٟظذس عبثك ،ص .301
) (4اٌّبدح اٌشاث خ ِٓ إرفبل١خ ع١ذا ٌ ٚبَ  1979ال  ٠زجش إرخبر اٌنذٚي األؽنشات رنذاث١ش البطنخ ِملزنخ
رغزٙذت اٌز غ ً١ثبٌّغبٚاح اٌف ٍ١خ ث ٓ١اٌشعً ٚاٌّشأح رّ١١ضا وّنب رؾنذدٖ ٘نزٖ االرفبل١نخٌٚ ،ىٕنٗ ٠غنت اال
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وأىم ما جاء فييا ىي تعريفيا لمتمييز ضد المرأة عمى أنو (أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد

ي ووتم عم ووى أس وواس الج وونس ويك ووون م وون آث وواره وأغ ارض ووو إض ووعاف وابط ووال أو الني وول م وون

اإلعتراف لممرأة بحقوق اإلنسوان والحريوات األساسوية فوي الميوادين السياسوية واالقتصوادية
واالجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر أو إبطال اإلعتراف لممرأه بيذه الحقووق

أو تمتعيووا بيووا وممارسووتيا ليووا بغووض النظوور عوون حالتيووا الزوجيووة وعمووى أسوواس المسوواواة
بينيا وبين الرجل)(.)1

وبيووذا يالحووظ أن اتفاقيووة سوويداو تكوورس مبوودأ المسوواواة والقضوواء عمووى التمييووز بووين الرجوول

والمورأة فووي المجوواالت كافووة واليوودف موون ذلووك لضوومان مشوواركة المورأة الفعالووة فووي مفاصوول

الحياة كافة.

()2

وأكدت المادة ( )7مون االتفاقيوة عموى أن (تتخوذ الودول األطوراف جميوع التودابير المناسوبة
لمقضوواء عمووى التمييووز ضوود المورأة فووي الحيوواة السياسووية والعامووة لمبموود وبوجووو خوواص تكفوول

لممرأة عمى قدم المساواة مع الرجل الحق في:

أ .التصويت في جميع االنتخابوات واالسوتفتاءات العاموة واألىميوة لإلنتخابوات لجميوع

الييئات التي ينتخب أعضاؤىا باإلقتراع العام.

ب .المش وواركة ف ووي ص ووياغة سياس ووة الحكوم ووة وف ووي تنفي ووذ ى ووذه السياس ووة وف ووي ش ووغل

الوظائف العامة وتأدية الميام العامة عمى جميع المستويات الحكومية.

ج .المشو وواركة ف و ووي أي و ووة منظم و ووات وجمعي و ووات غي و وور حكومي و ووة تي و ووتم بالحي و وواة العام و ووة

والسياسووية لمبموود،

()3

فووي حووين نصووت المووادة ( )8عمووى أن (تتخووذ الوودول األط وراف جميووع

٠غززجا ثأ ٞؽبي ،وٕز١غخ ٌٗٚ ،ائثمبء عٍ ِ ٝب١٠ش غ١ش ِزىبفئخ إِٔ ٚفظٍخ وّنب ٠غنت ٚلنف اٌ ّنً ثٙنزٖ
اٌزذاث١ش عٕذِب رى ْٛأ٘ذات اٌزىبفم ف ٟاٌفشص ٚاٌّ بٍِخ لذ رؾممذ).
) (1اٌّبدح  ِٓ )1ارفبل١خ ع١ذا ٌ ٚبَ .1979
) (2دِ .غنننشار ٟعنننٍ١ّ١خ ،دٚس األؽنننضاة اٌغ١بعننن١خ فننن ٟرف ١نننً اٌّشنننبسوخ اٌغ١بعننن١خ ٌٍّنننشأح األؽنننش
ٚاعزشار١غ١بد اٌزّى ٓ١اٌغ١بعِ ،)ٟغٍخ طٛد اٌمبٔ ،ْٛاٌّغٍذ اٌخبِظ ،اٌ ذد  ،2018 ،2ص .171
)ٔ (3ض اٌّبدح  ِٓ )7ارفبل١خ ع١ذا ٌ ٚبَ .1979
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التدابير المناسبة لتكفل لممرأة عمى قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييوز فرصوة تمثيول
حكومتيا عمى المستوى الدولي واإلشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

()1

موون خووالل عوورض ىووذه النصوووص فووي االتفاقيووة تبووين لنووا أن ىووذه اإلتفاقيووة قوود منعووت أي

شووكل موون أشووكال التمييووز ضوود الم ورأة وحققووت تطووو اًر قانوني واً فيمووا يخووص مسوواواة المو ورأة
بالرجوول فووي ممارسووة الحقوووق كافووة وخاصووة فووي مجووال الحقوووق السياسووية وصوونع الق ورار
وتولي المناصب العامة وادارة وتنفيوذ السياسوة العاموة لمبمود وتعود ىوذه النصووص مون أىوم

مظاىر تمكين المرأة سياسياً.

وقوود دعووت ىووذه االتفاقيووة إلووى ضوورورة إتخوواذ التوودابير الالزمووة لضوومان مشوواركة فاعمووة فووي

م ارك ووز ص وونع القو ورار وب ووذلك ظي وور توج ووو جدي وود ل وودى أغم ووب ال وودول العربي ووة يتبن ووى نظ ووام
الحص ووص الكوت ووا

()2

ف ووي االنتخاب ووات البرلماني ووة ،وبالفع وول أدى ى ووذا النظ ووام إل ووى وص ووول

العديد من النساء في الدول العربية إلى مواقع صنع القورار فوي البرلموان العربيوة كموا فوي
العراق والمغرب واألردن وتونس.

الفرع الثالث :مظاهر تمكين المرأة في المؤتمرات الدولية
إن تنامي الوعي بأىمية دور المرأة والسعي إلى تمكينيا ومشاركتيا بفاعمية فوي المجتموع

موون أىووم المتغيورات الدوليووة واإلقميميووة والمتمثمووة حوودوث التطووور األبوورز فووي البيئووة الدوليووة
فووي وثووائق األمووم المتحوودة الخاصووة بووالمرأة والتووي صوودرت عوون العديوود موون المووؤتمرات ،إذ

تناولت ىذه المؤتمرات الدولية مسألة تمكين المرأة سياسوياً ومسواواتيا موع الرجول وسونركز

دراستنا عمى أىم ىذه المؤتمرات.

) (1اٌّبدح اٌضبِٕخ ِٓ ارفبل١خ ع١ذا ٌ ٚبَ  ،1979أ٠ؼب ِٓ ِرب٘ش اٌزّى ٓ١ف ٟارفبل١خ ع١ذأ ٚض اٌّبدح
 ِٓ )9االرفبل١خ إر ٔظذ عٍ ٝرّٕؼ اٌذٚي األؽشات اٌّشأح ؽمٛق ِغب٠ٚخ ٌؾمٛق اٌشعً ف ٟاوزغبة
عٕغ١زٙب أ ٚرغ١١ش٘ب أ ٚاالؽزفبظ ثٙب ٚاْ ٠ىٌٙ ْٛب ؽك ِغبٌ ٞٚؾك اٌشعً فِٕ ٟؼ عٕغ١زٙب ألؽفبٌٙب).
) (2انكوجا نظام انحصص م ٚر ٕ ٟرخظ١ض عنذد ِؾنذد ِنٓ اٌّمبعنذ داالنً اٌ١ٙئنخ إٌ١بث١نخ ٌفئنخ ِؾنذدح
عٍ ٝأعبط إلٍ ّٟ١أٌ ٚغ ٞٛأ ٚد ٟٕ٠أ ٚعشل ٟأ ٚعٍ ٝأعبط اٌغنٕظ وّنب فن ٟاٌىٛرنب إٌغنبم١خ ِنٓ أعنً
رؾم١ك اٌزّض ً١األٔغت ٌفئخ ِ ٕ١خ ٌٍز ج١ش عٓ آسامٙب ِٚظبٌؾٙب داالنً اٌّغنبٌظ إٌّزخجنخ ،أ ٞأٔنٗ ٔرنبَ
٠فشع ؽظض ِ ٕ١خ ٌٍّشأح ف ٟاٌّغبٌظ إٌ١بث١خ ،أِب اٌىٛرب اٌزشش١ ٠خ ف١مظذ ثٙنب رخظن١ض عنذد ِنٓ
اٌّمبعذ ف ٟاٌ١ٙئبد اٌزشش١ ٠خ ٌٍٕغبء ٠ٚزطٍنت رطج١نك ٘نزا إٌرنبَ إٌنضاَ األؽنضاة اٌغ١بعن١خ ثزخظن١ض
ؽغبَ اٌذ ٓ٠األؽّذِ ،ظذس عبثك ،ص .141
ِمبعذ ٌٛعٛد إٌغبء فِ ٟغز٠ٛبرٙب اٌزٕر١ّ١خٚ ،عُ١
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أوالً :المةةؤتمر العةةالمي األول لمم ةرأة امةةؤتمر المكسةةيك  8495يعوود ىووذا المووؤتمر أول
مووؤتمر خوواص بووالمرأة عقدتووو األمووم المتحوودة تحووت شووعار (المسوواواة والتنميووة والسوومم) وعوود

ىذا العام ىو العام العالمي لممرأة ،وتم وضع أول خطة عالمية عموى المسوتوى الحكوومي

وغي وور الحك ووومي لمش وواركة المو ورأة السياس ووية واالجتماعي ووة والعم وول عم ووى حماي ووة األسو ورة،
واعتموودت خطووة العموول العالميووة (بعقوود األمووم المتحوودة) )1(،الغايووة األساسووية لممووؤتمر ىووو

تحقيووق المسوواواة بووين الجنسووين فووي جميووع الحقوووق اإلنسووانية دون ذكوور الحقوووق السياسووية

بشكل مباشر.

ثانياً :المؤتمر العالمي الثاني لممةرأة اكوبنهةاكن لعةام  8410عقود ىوذا الموؤتمر تحوت
شووعار (عقوود األمووم المتحوودة لمم ورأة العالميووة المسوواواة والتنميووة والسوومم) ،وكووان التركيووز فووي

الم ووؤتمر عم ووى المس وواواة ب ووين الرج وول والمو ورأة ،واشو وراكيا بص ووورة متس وواوية م ووع الرج وول ف ووي

الحقوووق كافووة ،وقوود أعمنووت األمووم المتحوودة منووذ عووام  1976إلووى عووام  1985عقوود خوواص

لمم ورأة لبحووث حقوقيووا وقضوواياىا عمووى المسووتوى العووالمي ،كووان اليوودف موون المووؤتمر ىووو
تقميص الفجوة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة في عممية إتخاذ القرار.

()2

ثالثةةةاً :المةةةؤتمر العةةةالمي الثالةةةث لممةةةرأة امةةةؤتمر نيروبةةةي ةةةةام  8415تح ووت ش ووعار

(اسووتراتيجيات نيروبووي المرتقب وة لمنيوووض بووالمرأة) ،وكووان اليوودف موون المووؤتمر ىووو تقيوويم
لمنجو وزات وأعم ووال عق وود األم ووم المتح وودة لممو ورأة (المس وواواة ،والتنمي ووة والس وومم) وق وود تض وومنت
االستراتيجيات وضع خطة عممية لمنيوض بالمرأة والقضاء عمى كل مظاىر التمييز بين

الجنسووين باإلسووتناد إلووى مبووادي المسوواواة المقووررة (فووي الش ورعية الدوليووة لحقوووق اإلنسووان
واتفاقية سيداو).

وقد أكدت االستراتيجية عمى ضرورة الربط بين تقرير المحافظة عموى السوالم واستئصوال

العنف ضد المرأة وحثت الدول األعضاء عمى السعي لتحقيق وتعديل قوانينيا ودسواتيرىا

لموصووول إلووى حالووة القضوواء عمووى جميووع أشووكال التمييووز ضوود المورأة ،وأكوودت كووذلك عمووى
) (1فماد عجذ اٌىنش ُ٠ثنٓ عجنذ اٌ ض٠نض ،لؼنب٠ب اٌّنشأح فن ٟاٌّنمرّشاد اٌذ١ٌٚنخ ،دساعنخ ٔمذ٠نخ فن ٟػنٛء
ائعالَ ،أؽشٚؽخ دوزٛساٖ ف ٟاٌضمبفخ ائعالِ١خ ،عبِ خ ائِبَ دمحم ثٓ ع ٛد ائعالِ١خ ،وٍ١نخ اٌشنش ٠خ،
اٌٍّّىخ اٌ شث١خ اٌغ ٛد٠خ ،ٖ 1424 ،ص .115 -114
) (2اٌّظذس ٔفغٗ ،اٌظفؾخ ٔفغٙب.
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ضوورورة مشوواركة الم ورأة فووي التنميووة وضوورورة مشوواركة الم ورأة فووي الحيوواة السياسووية والعامووة

عم ووى مس ووتوى إتخ وواذ القو و اررات ورس ووم السياس ووات وزي ووادة مس وواىمتيا ف ووي ش ووغل الوظ ووائف
االستشارية ومواقع صنع القرار.

()1

رابع ةاً :المةةؤتمر الةةدولي لمسةةكان والتنميةةة فةةي القةةاهرة ةةةام  8449فيمووا يخووص الم ورأة
توصمت حكومات المشاركة في ىذا المؤتمر عموى اإللتوزام بتعزيوز وترقيوة وحمايوة حقووق

اإلنسووان لجميووع النسوواء واتخوواذ التوودابير الالزمووة لمسوواواتيا مووع الرجوول ومنحيووا القوووة فووي
القوانين والنظم االقتصادية وداخول أسورتيا ،ركوز الموؤتمر عموى (تمكوين المورأة واسوتقالليا

الذاتي وتحسين وضعيا السياسي واالجتماعي والصحي واالقتصوادي يشوكل غايوة ميموة

فووي ذاتيووا ،غايووة جوىريووة لتحقيووق التنميووة المسووتدامة ،ىنووا البوود أن تكووون ىنوواك مشوواركة
وشراكة تامتان من جانبي األىل والمرأة في الحياة اإلنتاجية واإلنجابية.)...

()2

وحوودد ىووذا المنيوواج الخطووو العريضووة لتمكووين الم ورأة فووي المجوواالت المتعووددة والتووي تعوود
حيويووة فووي تقوودم الم ورأة فووي مختمووف جوانووب الحيوواة ،مثوول مكافحووة الفقوور ،التعموويم وتوودريب
المرأة ،المرأة والصحة والرعاية الصوحية والعنوف ،النوزاع المسومح ،االقتصواد وصونع القورار

واآلليات المؤسساتية وحقوق اإلنسان واإلعالم والبيئة وحقوق األطفال.

خامسةاً :المةةؤتمر العةةالمي الرابةةع لممةرأة فةةي بيجةةين لعةةام  8445يعوود ىوذا المووؤتمر موون
اكبر المؤتمرات التي عقدتيا األمم المتحودة لتعزيوز وحمايوة حقووق المورأة ،إذ شواركت فيوو
( )139وفووداً موون الوفووود الرسوومية فض والً عوون ( )2700موون المنظمووات غيوور الحكوميووة
وصووادقت عمووى منيوواج عموول بكووين ( )189دولووة واعتموودت باإلجموواع ،وأىووم مووا جوواء فيووو

ىووو (التأكيوود عمووى المسوواواة بووين الرجوول والم ورأة وىووي قضووية موون قضووايا حقوووق اإلنسووان
وشور لمعدالوة االجتماعيوة ،وىوي أيضواً شور مسوبق ضوروري وأساسوي لممسواواة والتنميووة

والسالمة).

()3

)ٚ (1ع ُ١ؽغبَ اٌذِ ،ٓ٠ظذس عبثك ،ص .237
) (2طبثش ثٍٛيِ ،ظذس عبثك ،ص .654
) (3طننذس إعننالْ ِٕٙٚننبط ثغنن ٓ١فنن ٟاٌظنن ٓ١ثّٛعننت اٌمننشاس اٌظننبدس عننٓ اٌّننمرّش اٌ ننبٌّ ٟاٌخننبص
ثبٌّشأحٚ ،رُ اعزّبدٖ ف ٟاٌغٍغخ اٌ بِخ  16ف ٟثغ ٓ١الالي اٌفزشح ِٓ  15 -5أٍٛ٠ي /عجزّجش.1995/
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وقد احتل موضوع تمكين المرأة مكانة كبيرة مون إعوالن منيواج عمول بكوين إذ نوص عموى

(أن تكرس الحكومات المشاركة في المؤتمر عمى إزالة العقبوات والقيوود التوي تحوول دون
مشاركة المرأة في جميع مجاالت الحياة في سبيل النيوض بأحواليا وتمكينيوا مون خوالل

حص وووليا عم ووى نص وويبيا الكام وول والمنص ووف ف ووي ص وونع القو و اررات السياس ووية واالقتص ووادية
واالجتماعيو ووة والثقافيو ووة ،وىو ووذا يقتضو ووي عم و والً عو وواجالً وتعاون و واً وتضو ووامناً لتحقيو ووق ذلو ووك

مستقبالً).

()1

ومن أىم ما دعا إليو المؤتمر ويعد نقمة نوعية في تمكين المرأة سياسياً أال وىو المطالبة
بزيادة مشاركة المرأة في مواقع القرار وتخصويص مقاعود برلمانيوة لممورأة بحود أدنوى يصول

إلووى  ،%30وان ىووذه النسووبة التووي وضووعيا منيوواج عموول بكووين تعوود ىوودف أولووي لوصووول
المرأة إلى مواقع صنع القرار وكخطوة ابتدائية لتحقيق اليدف المرجو لممساواة موع الرجول

والوصول إلى نسبة  %50مناصفة مع الرجل.

()2

وانتيووت جيووود األمووم المتحوودة بووإقرار تقريوور عووالمي شووامل كووان موون ضوومنيا التأكوود عمووى
ضعف مشاركة المرأة في عمميوة إتخواذ القورار فوي معظوم دول العوالم ،وتوالوت اإلعالنوات

لمراجعووة مووؤتمر بيجووين مثوول إعووالن بيجووين  2005واعووالن بيجووين  5لعووام ()2010

إحقاق حقوق المرأة أكدت فييا عمى السعي لمتنفيذ الكامل والفعال إلعوالن ومنيواج عمول
بيجين وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجاالت.

موون خووالل عوورض ىووذه المووؤتمرات واالتفاقيووات الدوليووة المتعمقووة بحقوووق اإلنسووان بشووكل
عووام ،وحقوووق الم ورأة ،تبووين لنووا أن ىنالووك جيوووداً دوليووة كبي ورة تيوودف إلووى توودويل قضووية
تمكووين الم ورأة فووي جوانووب الحيوواة المختمفووة وخاصووة موودار البحووث فووي الشووؤون السياسووية،
وتبووين لنووا أن ىنالووك إتفاق واً عام واً فووي رأي ىووذه المووؤتمرات االتفاقيووات أال وىووو أن الم ورأة
كالرجل كالىما لو مصمحة حقيقية في التنمية االقتصادية واالجتماعية وليما القدرة عمى

المشوواركة السياسووية فووي صوونع الق ورار وادارة البموود وتووولي الوظووائف العامووة والعميووا ،وذلووك
) (1أٔرننش اٌّشفننك األٚي اٌّننٛاد ِ )2-1ننٓ إعننالْ ِٕٙننبط عّننً ثىنن ٌ ٓ١ننبَ  ،1995اٌّننمرّش اٌ ننبٌّٟ
ٌٍّننشأح ،ثىنن ،1995 ٓ١وننزٌه اٌّشفننك األٚي ِننٓ إعننالْ ثغنن ٓ١اٌفمننشح  )13فننٚ ٟص١مننخ األِننُ اٌّزؾننذح
.A/conf./77/20/Rev.1
) (2طبثش ثٍٛيِ ،ظذس عبثك ،ص .654
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استناداً إلى كل ما جاء في ىذه االتفاقيات والمؤتمرات فوي المنواداة بالمسواواة الفعميوة بوين
الرجوول والم ورأة فووال يوجوود أي تمييووز بيوونيم ،وكووان اليوودف منيووا ىووو تمكووين الم ورأة وتعزيووز

قدراتيا في بناء المجتمع.

م و ووع ى و ووذا كم و ووو يالح و ووظ أن نس و ووبة مش و وواركة المو و ورأة ف و ووي العممي و ووة االنتخابي و ووة كالتص و ووويت

(االنتخاب) والترشيح يرتبط إلى حد ما بمسوتوى تطوور المجتموع مون الناحيوة االقتصوادية
واالجتماعيووة والسياسووية الثقافيووة واألخالقيووة ،وقوود الحظنووا أن مظوواىر تمكووين الم ورأة فووي

االتفاقيووات والمواثيووق والمووؤتمرات الدوليووة قوود تطووور وم ور بم ارحوول موون النضووج والتطووور

وكان ذلك بفضل جيود المنظمات والييئات الدولية التي أقرت حقوق وضومانات وآليوات

لحمايووة حقوووق الم ورأة .كمووا أن النصوووص ال وواردة فووي االتفاقيووات الدوليووة التووي توودعو إلووى
المسوواواة بووين الرجوول والمورأة وخاصووة حقيووا فووي ممارسووة حقوقيووا السياسووية ومشوواركتيا فووي
التصووويت ال يعنووي فووي الواقووع العممووي بالضوورورة أن تحصوول النسوواء عمووى جميووع حقوووقيم

السياسية أو أن يتم تمثيميوا بشوكل عوادل فوي المجوالس النيابيوة بشوكل يسواوي نسوبتيا فوي
المجتمع.

وىذا ينطبق عمى المجتمعات المتطورة والمتخمفة كافة ،إذن فالنتيجة التي توصل إلييا

ىي أن المساواة القانونية بين الجنسين قد ال تحل كل اإلشكاليات والصعوبات التي
تواجو المرأة أو تعيقيا في الحصول عمى حقوقيا السياسية أو تمغي التمييزىا ضدىا.

لذلك الحظنا أن العديد من االتفاقيات الدولية أكدت عمى ضرورة حل ىذه المعضالت

والمعوقات التي تقف أمام المشاركة السياسية لممرأة عن طريق آليات واجراءات داخمية
تتخذىا الحكومات لموصول إلى المساواة الفعمية التي تضمن لممرأة حقوقيا السياسية.

عمى سبيل المثال نظام الحصص (الكوتا) ،فنظام الكوتا السياسية ىو آلية دولية نصت

عميو نصوص القانون الدولي الخاصة بحماية حقوق المرأة لمعالجة ظاىرة ضعف أو

تيميش المشاركة السياسية لممرأة والسعي إلى التغمب عمى معوقات مشاركتيا في صنع

القرار السياسي.

المطمب الثاني

آليات األمم المتحدة لتمكين المرأة سياسياً
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يقص وود بتلي ووات األم ووم المتح وودة لحماي ووة حق وووق المو ورأة السياس ووية عم ووى أن ووو مجموع ووة م وون

اإلجو وراءات واألجيو وزة الخاص ووة ب وواألمم المتح وودة لحماي ووة حق وووق اإلنس ووان وحريات ووو عام ووة
وحماية حقوق المرأة السياسية بصورة خاصة ،وتمثل ىذه اآلليات األساس الوذي انطمقوت

منووو الوودول كافووة لحمايووة حقوووق الم ورأة وتمكينيووا وخاصووة السياسووية ،وتتمثوول ىووذه اآلليووات
باألجيزة التابعة لألمم المتحدة وكذلك المجان والييئات الدولية التي أنشأت لمتابعوة مودى

تحقيق الدول لنصوص االتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ،فضالً عون أىوم قو اررات مجموس

األمن الخاصة بتمكين المرأة سياسياً.

وسوونتناول ذلووك تباعو واً فووي ف وورعين :الفوورع األول :المجووان المتخصص ووة واألجي وزة الفرعي ووة

التابعة لألمم المتحدة .الفرع الثاني :ق اررات مجمس األمن الدولي الخاصة بتمكين المرأة.
الفرع األول :المجان المتخصصة واألجهزة الفرةية التابعة لألمم المتحدة

كما ذكرنا بأن قضية المرأة قد حظيت باىتموام كبيور مون قبول األموم المتحودة والتوي عودت

المسوواواة بينيووا وبووين الرجوول ىوودفاً لنشوواطيا فووي مجووال حقوووق اإلنسووان ،فبينووت االتفاقيووة
الخاصوة بوالحقوق السياسووية لممورأة لعوام  1952والووذي كوان ليوا الوودور الكبيور فوي التوقيووع

عمووى االتفاقيووة الخاصووة بالقضوواء عمووى جميووع أشووكال التمييووز العنصووري ضوود المورأة لعووام

 ،1979ولووم تكتووف األمووم المتحوودة بووذلك بوول أنشووأت لجووان متخصصووة لمنيوووض بووالمرأة

وتمكينيا وضمان تمتعيا بحقوق اإلنسان كافة ومون ضومنيا الحقووق السياسوية ،وىوذا موا

سنتناولو في فروع أربعة وىي:

أوالً :لجنة مركز المرأة (.)CSW

ثاني واً :معيوود األمووم المتحوودة الوودولي لمبحووث والتوودريب موون أجوول النيوووض بووالمرأة (UN-

.)INSTRAW

ثالثاً :ىيئة األمم المتحدة لممساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
رابعاً :صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة (.)UNIFEM

أوالً :لجنة مركز المرأة اCSW
تووم إنشوواؤىا موون المجمووس االقتصووادي واالجتموواعي فووي عووام  1946كجيوواز مسووتقل عوون

لجنة حقوق اإلنسان ،أىم وظائفيا العمل عمى ترقية حقوق المرأة في الحاالت كافة ومون
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

242

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية/المجلد (/)11العدد (/)04العام ()2422

ض وومنيا الحق وووق السياس ووية والقي ووام بحمم ووة دولي ووة ى وودفيا توعي ووة المو ورأة بحقوقي ووا المدني ووة
والسياسووية وتشووجيعيا عمووى المسوواىمة فووي العمميووة االنتخابيووة ومفاصوول الحيوواة كافووة،

()1

فض والً عوون تقيوويم دور الم ورأة وتقوودميا فووي الحصووول عمووى حقوقيووا عمووى الصووعيد الوودولي

واإلقميمووي والوووطني ،وعقوودت ىووذه المجنووة ثووالث دورات خووالل الفت ورة ()1949 -1946

كان اليدف منيا مناقشوة ومداولوة وبحوث المسوائل الخاصوة بحقووق المورأة السياسوية ،وقود

قودمت المجنووة مالحظتيووا حووول عرقمووة ممارسووة المورأة لحقوقيووا السياسووية فووي بعووض الوودول
وخ ووالل انعق وواد ال وودورة السادس ووة لمجن ووة ع ووام  1951طم ووب أعض وواء المجن ووة م وون المجم ووس

االقتصووادي واالجتموواعي أن يقتوورح عمووى الجمعيووة العامووة مشووروع اتفاقيووة لحمايووة حقوووق

المورأة السياسووية ،وبالفعوول تووم االتفوواق عمووى االتفاقيووة الدوليووة لحقوووق المورأة السياسووية لعووام
 1952التي تم ذكرىا آنفاً.

()2

ومن اختصاصوات لجنوة المورأة ىوو إعوداد الموؤتمرات والصوكوك الدوليوة والمتعمقوة بحقووق

المورأة مووع متابعووة نتائجيووا ،كووذلك تمقووي الرسووائل الخاصووة باإلنتياكووات المرتبطووة بووالتمييز
ضد المرأة ورصد تدابير النيوض بالمرأة.

فضالً عن دورىا في إعداد التقارير الخاصة بتطوير حقووق المورأة فوي المجوال السياسوي،
وتق و ووديم التوص و وويات بش و ووأنيا لممجم و ووس االقتص و ووادي واالجتم و وواعي ف و ووي المس و ووائل الميم و ووة
والمستعجمة الخاصة بالمرأة وخاصة فيما يخوص تطبيوق مبودأ المسواواة بوين الرجول والمورأة

في الحقوق وترقية حقوق المرأة في المجاالت السياسية واالقتصادية والمدنية.

()3

ثانياً :معهد األمم المتحدة الةدولي لمبحةث والتةدريب مةن أجةا النهةور بةالمرأة اUN-

INSTRAW

ا9

) (1ؽٕفنن ٟاٌّؾننال ،ٞٚإٌغننبء  ٌٚجننخ اٌغ١بعننخ ،ؽ  ،2اٌمننب٘شح ،اٌننذاس اٌّظننش٠خ اٌٍجٕبٔ١ننخ ،1998 ،ص
.192
) (2اٌّظذس ٔفغٗ ،ص .193
(3) Sohm. I'babuergenthal, t, international irotection of human rights,
Newyourk, 1973, p 526.
) (4االزظنبس UnitedNations International Research and Training Institue of The
 ،ar.m.wikipedia.org ،Advancement of Womanربس٠خ اٌض٠بسح .2021/6/12
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توم إنشواؤه موون قبوول المجمووس االقتصووادي واالجتمواعي فووي عووام  1976وىووو جيوواز دولووي
يختص بإعداد الدراسات والبحوث وبرامج تدريب إلدماج المورأة فوي التنميوة ونشور الووعي

المجتمعووي بووأىم مشوواكميا وتقووديم العووون ليووا لمواجيووة التحووديات المختمفووة بالتعوواون مووع
المنظمات غير الحكومية سواء كوان عموى المسوتوى الدوليوة أم اإلقميموي أم الووطني ومون

أىم ميام ىذ المعيد ىي:

()1

 -1التوعي و ووة بحق و وووق المو و ورأة كاف و ووة ومني و ووا المدني و ووة والسياس و ووية وترقي و ووة مكانتي و ووا سياس و ووياً
واقتصادياً.

 -2تعزيز دور المرأة في إدارة البيئة والتنمية المستدامة.

 -3توفير اإلحصائيات والبيانات الخاصة بمسوائل النووع وكيفيوة اسوتعماليا لرصود وضوع
المرأة وتحسينو.

ثالثاً :هيئة األمم المتحدة لممساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ا4

وىو ووي منظمو ووة األمو ووم المتحو وودة الخاصو ووة بتحقيو ووق المسو وواواة بو ووين الجنسو ووين وترقيو ووة الم و ورأة
وتمكيني ووا ،وتعم وول ى ووذه الييئ ووة عم ووى تق ووديم ال وودعم الفن ووي والتوجي ووو لم وودول األعض وواء ف ووي

المنظمة لوضع معوايير لتحقيوق المسواواة بوين الجنسوين ،فتعمول موع الحكوموات والمجتموع
الموودني واألجي وزة الوطنيووة المعنيووة بووالمرأة عمووى وضووع ق ووانين وب ورامج وسياسووات لضوومان

التنفيوذ الفعوال لتمووك المعوايير ،وكوذلك تنسووق عمول منظوموة األمووم المتحودة ككول لمنيوووض

بووالمرأة ومسوواواتيا مووع الرجوول ،وم ون مياميووا عمووى الصووعيد العووالمي ىووو تحقيووق أىووداف
التنمية المستدامة لممرأة والفتيات ،وذلك عن طريق تركيز الجيود لضومان مشواركة المورأة
في صنع القرار السياسي وتظم الحكم والقيادة ،واالسوتفادة مون قودراتيا عموى قودم المسواواة

) (1دمحم ٔٛس اٌذ ،ٓ٠فشٚج األُِ اٌّزؾذح ٚٚوبالرٙب اٌّزخظظخ اٌّ ٕ١خ ثؾمٛق ائٔغبْ ٚاٌزّٕ١خ ،اٌذًٌ١
اٌ شث ٟؽٛي ؽمٛق ائٔغبْ ٚاٌزّٕ١خ ،اٌمب٘شح ،2005 ،ص .395
)١٘ (2ئخ األُِ اٌّزؾذح ٌٍّشأح ٘١٘ ٟئخ ِٕرّنخ األِنُ اٌّزؾنذح اٌّ ٕ١نخ ثبٌّغنبٚاح ثن ٓ١اٌغٕغنٚ ٓ١رّىنٓ١
اٌّنننشأح ،رنننُ إٔشنننبمٙب ثّٛعنننت لنننشاس اٌغّ ١نننخ اٌ نننبَ اٌّنننشلُ  64/289فننن 2 ٟرّنننٛص ١ٌٛ٠ننن،2010 )ٛ
.A/RES/64/289
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مووع الرجوول ،والتأكيوود عمووى أن تتمتووع المورأة باالسووتقاللية االقتصووادية وضوومان حيوواة خاليووة
()1

من العنف فضالً عن مساىمتيا في بناء السالم.
وتعموول ىووذه الييئووة بووإدارة صووندوق األمووم المتحوودة لوودعم اإلجوراءات الراميووة لمقضوواء عمووى

التمييز ضد المرأة.

()2

رابعاً :صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة اUNIFEM

أنشأه المجمس االقتصادي واالجتماعي أثنواء عقود موؤتمر األموم المتحودة لممورأة لمفتورة مون

( )1985 -1976في عيد إنشاء صندوق لمتبرعوات أثنواء االحتفوال بعوام المورأة العوالمي
الذي تم االحتفال بوو طووال العوام ،وىوذا الصوندوق مخصوص لقضوايا المورأة وتمكينيوا ،إذ
يق وووم عم ووى ت وووفير المس وواعدات االقتص ووادية والتقني ووة لمبو و ارمج واألنش ووطة االبتكاري ووة لممو ورأة

واالستراتيجيات التي تنمي وتعزز حقوق المرأة وحقوق اإلنسوان بشوكل عوام وتحديوداً فيموا
يخوص تمكوين المورأة سياسوياً واقتصوادياً وتعزيووز دورىوا داخول المجتموع ،ويعمول الصووندوق
بالتنسيق مع وكواالت األموم المتحودة والمنظموات غيور الحكوميوة،

()3

يقووم بمباشورة أعمالوو

فووي مقوور األمووم المتحوودة فووي نيويووورك وعوون طريووق المكاتووب اإلقميميووة الموزعووة عمووى دول
عديدة والتي تنشط في مجوال تمكوين المورأة وترقيوة حقوقيوا ومسواواتيا موع الرجول ،ويعمول

ىذا الصندوق في مجالين ميمين أال وىو تمكوين المورأة اقتصوادياً وسياسوياً ،والوذي ييمنوا
ومودار بحثنووا ىوو بيووان دورىوا فووي تمكووين المورأة سياسووياً ،إذ يركوز ىووذا الصوندوق عمووى مووا

يمي:

()4

 -1السوعي إلوى تحقيوق المسواواة بوين الجنسوين ودعووة التشوريعات الوطنيوة إلوى تقميول

الفوارق بين الجنسين.

)ِٛ (1لا األٔزشٔذ  www.UNwoman.unescwa.orgربس٠خ اٌض٠بسح .2021/6/15
) (2رننُ إٔشننبء ٘ننزا اٌظننٕذٚق عننبَ  1996اعننزٕبدا إٌنن ٝلننشاس اٌغّ ١ننخ اٌ بِننخ سلننُ ،1996 ،50/166
ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفظ ،ً١أٔرشم رمش٠ش ٘١ئخ األُِ اٌّزؾذح ٌٍّغبٚاح ث ٓ١اٌغٕغنٚ ٓ١رّىن ٓ١اٌّنشأح عنٓ أٔشنطخ
طٕذٚق األُِ اٌّزؾذح االعزئّبٌٔ ٟذعُ ائعشاءاد اٌشاِ١خ ئصاٌخ اٌ ٕف ػنذ اٌّنشأح ،اٌغّ ١نخ اٌ بِنخ،
اٌذٚسح اٌزبع خ ٚاٌ شش ،ْٚؽض٠شاْ.2015 ٗ١ٔٛ٠ ،
)ٌّ (3ض٠نننننننننذ ِنننننننننٓ اٌزفظننننننننن ً١أٔرنننننننننشم طنننننننننٕذٚق األِنننننننننُ اٌّزؾنننننننننذح ائّٔنننننننننبمٌٍّ ٟنننننننننشأح،
 ،www.ar.m.wikipedia.orgربس٠خ اٌض٠بسح .2021/6/25
)ِ ،www.community.arageek.com (4ننننب ٘نننن ٛطننننٕذٚق األِننننُ اٌّزؾننننذح ائّٔننننبمٌٍّ ٟننننشأح
)UNIFEM؟ ِٚب ِ٘ٙ ٟبِٗ؟ ربس٠خ اٌض٠بسح .2021/6/25
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 -2تحفيز ومناصرة المرأة في دول العوالم الثالوث وذلوك بإدماجيوا فوي عمميوات صونع

القرار وضمان مشاركتيا السياسية الفعالة في المجتمع.

 -3حماي ووة حق وووق المو ورأة وتس ووييل وص وووليا إل ووى اآللي ووات الدولي ووة ف ووي مج ووال حق وووق

اإلنسان والعنف ضد المرأة.

 -4تعزيز دورىا في مجال حل النزاعات وبناء السالم.

()1

فيعد ىذا الصندوق بمثابة محفز لضمان مشاركة المرأة فوي الحيواة السياسوية ،إلوى جانوب

ىووذه الييئووات الخاصووة بقضووايا وتمكووين المورأة تعموول وكوواالت األمووم المتحوودة المتخصصووة
عمى دعم وتدويل قضية المرأة وتمكينيا ومساواتيا مع الرجل ولكن بشكل غير مباشر.

بعوود عوورض ىووذه المجووان الخاصووة كتليووة دوليووة لتمكووين الم ورأة سياسووياً ،يتبووين لنووا أن ىووذه

اآللية قد لعبت دو اًر كبي اًر في تدويل قضية المرأة وابراز دورىا في الحياة السياسية ومثمت
دعماً ميماً لتمكينيا وتفعيل مشاركتيا السياسية والسوعي إلوى تحقيوق المسواواة بينيوا وبوين
الرجوول ،إذن كمووا ذكرنووا فاالرضووية لتمكووين المورأة متوووفرة وخصووبة دوليواً ولكوون تحتوواج إلووى
تحفيزىا في التشريعات الداخمية لكي تأخذ المرأة حقيا باعتبارىا نصف المجتمع.

الفرع الثاني :ق اررات مجمس األمن الدولي الخاصة بتمكين المرأة

صو وودرت ق و و اررات عديو وودة مو وون ىيئو ووات منظمو ووة األمو ووم المتحو وودة عمو ووى ترقيو ووة حقو وووق الم و ورأة
ومس وواواتيا م ووع الرج وول ،وس وونركز الد ارس ووة عم ووى قو و اررات مجم ووس األم وون ال وودولي ف ووي ى ووذا

المجال.

فمجمووس األموون ىووو الجيوواز التنفيووذي لألمووم المتحوودة وميمتيووا األساسووية ىووو حفووظ السوومم
واألمن الدوليين وفق ما ينص عميو ميثاق األمم المتحدة ،فيو المسؤول عون تحقيوق أىوم

ىدف من أىداف األمم المتحدة.

ويسووتمزم تحقيووق ىووذا اليوودف حمايووة حقوووق اإلنسووان وحرياتووو خاصووة بعوود توودويل حقوووق

اإلنسووان موون خووالل اإلش وراف الوودولي عمووى حمايتيووا لضوومان احت ورام وحمايووة الحقوووق فووي
مواجيووة أيووة دولووة ،وموون ضوومن ىووذه الحقوووق ىووو حمايووة حقوووق المورأة وتمكينيووا سياسووياً،

) (1دمحم ٔٛس اٌذِ ،ٓ٠ظذس عبثك ،ص .395
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

246

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية/المجلد (/)11العدد (/)04العام ()2422

لووذلك البوود موون البحووث فووي أىووم القو اررات الدوليووة التووي أصوودرىا مجمووس األموون والمتضوومنة
ترقية حقوق المرأة وتمكينيا سياسياً ،ومن أىم ىذه الق اررات:

أوالً :قرار مجمس األمن رقم ( )1325لعام .2000

ثانياً :قرار مجمس األمن رقم ( )1820لعام .2008
ثالثاً :ق اررات مجمس األمن األخرى ذات الصمة بتمكين المرأة.
ا8

أوالً :قرار مجمس األمن رقم ا 8245لعام 4000
إذ حووث الق ورار الوودول األعضوواء بإتخوواذ التوودابير الالزمووة فووي المسووائل الخاصووة بمشوواركة
المو ورأة ف ووي عممي ووات ص وونع القو ورار وبن وواء الس ووالم عم ووى المس ووتويات كاف ووة ،وب ووذلك يش وومل
مش وواركتيم ف ووي المؤسس ووات الوطني ووة واإلقميمي ووة والدولي ووة ،فضو والً ع وون آلي ووات من ووع النو وزاع
ومفاوضات السالم وعمميات حفظ السالم ؟؟؟ لألمين العام لألمم المتحدة.

وعند قرائتنا لمقرار المذكور تبين أنو قد حث عمى حماية حقوق المرأة في المجاالت كافة
والمساواة بينيا وبين الرجل والتنمية والسالم ودور المرأة الميم في منع الصوراعات وحميوا

وبنواء السوالم ،كموا حوث القورار إلوى إتخواذ تودابير لضومان حمايوة واحتورام حقووق اإلنسووان
لممرأة والفتاة وخاصة في الدستور والنظام اإلنتخابي والشرطة والقضاء.

وبووذلك الحظنووا عمووى الوورغم موون أن القورار قوود صوودر وكووان ىدفووو األساسووي حمايووة حقوووق
المرأة وخاصة في النزاعات المسمحة ومدى تاثيرىا عمى النسواء ودورىوا فوي بنواء السوالم،

إال أننا الحظنا أيضاً أن القرار قد تضمن زيادة وترقية مشاركة وتمثيل المرأة عمى جميع
مسو ووتويات صو وونع الق و ورار فو ووي المؤسسو ووات واآلليو ووات الوطنيو ووة واإلقميميو ووة والدوليو ووة لمنو ووع

الصراعات وادارتيا وحميا.

وأكوود عمووى احتورام حقوووق الم ورأة عوون طريووق إ ازلووة العوائووق كافووة التووي تحووول دون مشوواركة

المورأة مشوواركة فعالووة فووي مجوواالت الحيوواة العامووة والخاصووة ،وحصوووليا عمووى نصوويبيا فووي
صنع الق اررات االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية.

()2

) (1اٌمننشاس سلننُ  ٌ )1325ننبَ  ،2000ارخننزٖ ِغٍننظ األِننٓ فنن ٟعٍغننزٗ  14213اٌّ مننٛدح فنن31 ٟ
رشش ٓ٠األٚي /أوزٛثش .S/RES/1325 (2000), 31 October 2000 ،2000
) (2اٌمشاس سلُ  ٌ )1325بَ ِ ،2000ظذس عبثك.
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ونالحووظ بأنووو عمووى الوورغم موون الوعووود فووي حمايووة الم ورأة ومسوواواتيا مووع الرجوول ،تبووين أن

ىنالك فجوات كبيرة فوي تنفيوذ القورار  1325مون قبول الودول األعضواء بسوبب عودم تووافر
نظام فرض جزاءات عمى الدول التي ال تمتزم بتنفيذه ،وبذلك فواقع العمول يثبوت صوعوبة

تحسين وضع المرأة بشكل عام.

وعمى الرغم من مرور فترة زمنية كبيرة عمى صودور ىوذا القورار الحظنوا االىتموام بوالقرار

اىتمامواً خجووالً والسووبب قوود يعووود إلووى تيموويش القورار موون قبوول بعووض السياسوويين ووسووائل

اإلعالم.

وقود اعتموودت العديوود موون الوودول العربيووة عمووى خطووة وطنيووة لتنفيووذ قورار مجمووس األموون رقووم

 1325لعام  2000من ضمنيا العراق:

()1

إذ تقوووم ىووذه الخطووة عمووى مبوودأ المسوواواة بووين الجنسووين والحقوووق اإلنسووانية العالميووة لممورأة
وما تنص عميو البنود الدولية لحقوق المرأة وفق موا ينسوجم موع االسوتيراتيجيات الوطنيوة،

وركزت ىذه الخطة عمى قضايا:

()2

 -1مشاركة المرأة في صنع الق ار وبناء السالم.

 -2مش وواركة المو ورأة ف ووي الحي وواة السياس ووية وص وونع القوورار بوص ووفيا (ناخب ووة ومرش ووحة)
لإلنتخابات.

 -3توفير الدعم النفسي واالجتماعي لمنساء ضحايا العنف.

 -4بناء ثقافة المساواة بين الجنسين عن طريق التعميم وتوعية المجتمع بذلك.
 -5تمكين وحماية حقوق النساء النازحات.

إذ أن اليدف الخاص من الخطة ىوو زيوادة المشواركة الفعالوة والنسوبة لممورأة فوي مجواالت
صوونع القورار عمووى المسووتويين المحمووي والوووطني ،وفووي لجووان المصووالحة ومفاوضووات بنوواء

)ٌّ (1ض٠ذ ِنٓ اٌزفظن ً١أٔرنشم دٌ١نً ؽنٛي لنشاس ِغٍنظ األِنٓ  1325أ ٚاٌمنشاساد اٌّىٍّنخ ٌنٗ ٚدٚس
اٌجشٌّبٔٚ ٓ١١اٌج شٌّبٔ١بد ِٓ رطج١مٙب ،اٌٍغٕخ االلزظنبد٠خ ٚاالعزّبع١نخ ٌغشثن ٟاالعنىٛا ،األِنُ اٌّزؾنذح،
ث١شٚد ،2016 ،ص .2
)ٌّ (2ض٠ذ ِٓ اٌزفظٕ٠ ً١رشم اٌخطخ اٌٛؽٕ١خ ٌمشاس ِغٍظ األِنٓ اٌنذ ٌٟٚاٌّنشلُ ٌ 1325غنٕخ 2000
اٌّننشأح -األِننٓ -اٌغننالَ) ،االعننز١شار١غ١خ اٌٛؽٕ١ننخ ٌٍٕٙننٛع ثننبٌّشأح اٌ شال١ننخ ٌ عننٛاَ ِننٓ -2014
ٚ ،2018صاسح اٌذٌٚخ ٌشم ْٚاٌّشأح ،عّٛٙس٠خ اٌ شاق ،ص .3
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السالم ،فضالً عن إقرار كوتا نسائية في السمطة التنفيذية وذلك لفسح المجال أمام المرأة
لمدخول في عمميات صنع القرار السياسي.

ومن أىداف ىذه الخطة مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير واآلليات الدولية لحقوق

اإلنسووان وحقوووق الم ورأة بشووكل خوواص بمووا فووي ذلووك ق ورار مجمووس األموون المووذكور وتعوودل
النص وووص والقو ووانين الت ووي تن ووتقص م وون ح ووق المو ورأة وس وون تشو وريعات تع ووزز وترق ووي م وون

مكانتيا.

()1

ثانياً :قرار مجمس األمن رقم ا 8140لعام :4001

ا4

تبنى مجمس األمن ىذا القورار

الذي جاء مكمالً لمقرار رقم  1325لسنة  2000وتضمن حماية حقوق المورأة والحود مون
العنف الجنسي ضد المرأة.

ويالحظ أن ىذا القرار قد أشار إلى االلتزامات الواردة في إعوالن ومنيواج (بجوين) فضوالً
عوون االلت ازمووات والنتووائج الوواردة فووي الوودورة االسووتثنائية الثالثووة والعشوورون لمجمعيووة العامووة
تحت عنوان المرأة في عام ( ،)2000المسواواة بوين الجنسوين والتنميوة والسوالم فوي القورن

الحووادي والعشورين وخاصووة فيمووا يخووص االلت ازمووات المتعمقووة بووالعنف الجنسووي والمورأة فووي
حالة النزاع المسمح.

كمووا أشووار القورار إلووى مووا أقرتووو مووؤتمرات القمووة العالميووة الخاصووة بووالمرأة وخاصووة مووؤتمر
القمووة العالميووة لعووام 2005
لمجميع ،وذلك من خالل:

()4

()3

والووذي أكوود عمووى أن التقوودم الووذي تحوورزه الم ورأة ىووو تقوودم

أ .إ ازلووة أوجووو عوودم المسوواواة بووين الجنسووين فووي التعموويم االبتوودائي والثووانوي فووي أقوورب

وقت ممكن وفي جميع مراحل التعميم.

) (1اٌخطخ اٌٛؽٕ١خ ٌمشاس ِغٍظ األِٓ سلُ ِ ،1325ظذس عبثك ،ص .9
) (2لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ  )2008 )1820أرخزٖ ِغٍظ األِٓ ف ٟعٍغزٗ  5916اٌّ منٛدح
ف/19 ٟؽض٠شاْ.S/RES/1820 (2008), 19 June 2008 ،2008 ٗ١ٔٛ٠/
) (3لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ ِ ،)2008 )1820ظذس عبثك ،ص .2
)ٔ (4زبمظ ِمرّش اٌمّخ اٌ بٌّ١خ ٌ نبَ  ،2009األِنُ اٌّزؾنذح ،اٌغّ ١نخ اٌ بِنخ ،اٌنذٚسح اٌغنز ،ْٛاٌجٕنذاْ
 ِٓ 121ٚ 48عذٚي األعّبي اٌّملذ.(A/60/L.1) 20 September 2005 ،
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ب .تشوجيع المشوواركة الفعالووة لممورأة فووي الييئووات الوطنيووة التوي تخووتص بصوونع القورار

ع وون طري ووق آلي ووات متع ووددة مني ووا ض وومان تك ووافؤ ف وورص مش وواركتيا ف ووي العممي ووة السياس ووية
مشاركة فعالة.

عمووى الوورغم أن ق ورار  1820ىووو أول ق ورار خوواص بووالعنف الجنسووي ضوود الم ورأة الم ورتبط
بالت ازمووات ،ولكنووو قوود نبووو إلووى الصوومة الوثيقووة بووين العنووف الجنسووي والحاجووة إلووى زيووادة

مشاركة المرأة في المجاالت كافة ومنيا المجوال السياسوي ،إذ أن تووافر حمايوة المورأة مون

العنووف بصووورة عامووة يعنووي حمايووة حقوقيووا وموون ثووم ترقيتيووا بوصووفيا عنص و اًر فعوواالً غيوور
مستضووعف لممشوواركة فووي مجوواالت الحيوواة المختمفووة وموون ضوومنيا المشوواركة فووي الحيوواة

السياسية.

ثالثاً :ق اررات مجمس األمن األخرى ذات الصمة بتمكين المرأة

 قرار مجمس األمن رقم ا 4802لعام  4082مون أىوم قو اررات مجموس األمون
الو ووذي أكو وود فيو ووو عمو ووى تمكو ووين الم و ورأة فو ووي المجو ووال السياسو ووي مو وودار البحو ووث
واالقتصادي واالجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين في المجاالت كافوة

وبووذل الجيووود الراميووة لمكافحووة أشووكال العنووف ضوود الم ورأة فووي حوواالت الن وزاع
المسمح وما بعده.

()1

وأشوار قورار مجموس األموون الودولي ذي الورقم  )2013( 2122إلووى االلتوزام بمنيواج عموول
(بجووين) والتأكيوود عمووى الت ازمووات الوودول األط وراف فووي اتفاقيووة القضوواء عمووى جميووع أشووكال

التمييز ضد المرأة وبروتوكوليا االختياري وحث جميع الدول عمى االنضمام إلييا.

وبذلك يالحظ أن ىذا القرار قد صدر لمتأكيود عموى تمكوين المورأة وممارسوة جميوع حقوقيوا

بالتسوواوي مووع الرجوول وال وذي لووو أىميووة كبي ورة فووي تعزيووز الجيووود لتحقيووق السووالم واألموون

الدوليين ،وكذلك الوقوف عمى أىم العقبات التي حالت دون تنفيذ قرار مجمس األمن رقم
 )2000( 1325المووذكور سووابقاً وحميووا عوون طريووق الوودعوة إلووى االلت وزام ال ارسووخ بتمكووين

) (1لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ  )2013 )2106ارخزٖ ِغٍظ األِٓ ف ٟعٍغزٗ  6984اٌّ منٛدح
ف 24 ٟؽض٠شاْ.S/RES/2106 (2013), 24 June 2013 ،2013 ٗ١ٔٛ٠ /
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المرأة وضمان مشاركتيا في الحياة السياسية وكفالة حقوقيوا اإلنسوانية كافوة واشوراكيا فوي
عممية صنع القرار بمستوياتو كافة ومنيا السياسية وتولي القيادة.

وبمووا أن ميمووة مجمووس األموون األساسووية ىووو حفووظ السوومم واألموون الوودوليين بموجووب ميثوواق
األمم المتحدة ،لوذلك البود مون تحقيوق برنوامج المورأة والسوالم واألمون ،وذلوك إذ أن تحقيوق

الس ووالم ال وودائم يس ووتمزم اتب وواع برن ووامج متكام وول يق وووم عم ووى أس وواس التو ورابط ب ووين األنش ووطة
السياسية واألمنية والتنمية وحقوق اإلنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين.

()1

وتضمن القرار أيضاً التأكيد عمى الدول األعضاء وبدعم من كيانات األمم المتحدة عمى

كفالووة مشوواركة الم ورأة فووي العمميووة االنتخابيووة بشووكل كاموول ومتكوواف مووع نضوويرىا الرجوول
وخاصة في مرحمة ما بعد إنتياء النزاع المسمح.

()2

كووذلك صوودر عوون مجمووس األموون القورار رقووم  2242فووي  2015الووذي جوواء مؤكووداً لجميووع
الق اررات السابقة الخاصة بحماية حقوق المرأة وتمكينيا سياسياً.
وأىم ما تضمنو القرار ىو التركيز مرة أخرى عمى تحقيق المساواة بوين الجنسوين وتمكوين

الم ورأة فووي سووباق خطووة التنميووة المسووتدامة لعووام ( ،)2030وأقوور بأىميووة الووذكرى السوونوية

الخامسووة عشوور التخوواذ ق ورار مجمووس األموون رقووم ( )1325لعووام ( )2000وموودى التقوودم
والفرص المتاحة لتنفيذ برامج المرأة والسالم واألمن والحاجة الضرورية إلى ذلك.

كما بين القرار أوجو النقص والعقبات في مسار تمكين المرأة سياسياً وذلوك لوجوود نقوص
مألوف فوي تمثيول المورأة فوي المناصوب العميوا فوي المؤسسوات الوطنيوة واإلقميميوة والدوليوة

والمعنيووة بالسووالم واألموون ،فضوالً عوون عوودم وجووود دعووم كوواف لتووولي المورأة القيووادة وصوونع

القرار وضعف التمويل المتاح لذلك.

()3

) (1لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ ِ ،)2013 )2106ظذس عبثك ،ص .3
)ٌٍّ (2ض٠ذ ِٓ اٌزفظ ً١أٔرشم لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ  ،)2013 )2106ص .6
) (3اٌمننشاس سلننُ  ،)2015 2242ارخننزٖ ِغٍننظ األِننٓ فنن ٟعٍغننزٗ  7533اٌّ مننٛدح فنن 13 ٟرشننشٓ٠
األٚي /أوزنٛثش  ،S/RES/2242 (2015), 13 October 2015 ،2015دساعنخ اٌٍغٕنخ االلزظنبد٠خ
ٚاالعزّبع١خ ٌغشة آع١ب االعىٛا) لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ ٚ 1325اٌمشاساد اٌّىٍّخ ٌنٗ ٚدٚس
اٌجشٌّبٔٚ ٓ١١اٌجشٌّبٔ١بد ف ٟرطج١مٙب ،األُِ اٌّزؾذح ،ث١شٚد ،2016 ،ص .27
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وكرر القرار كالق اررات السابقة دعووة الودول األعضواء إلوى ضومان زيوادة تمثيول المورأة فوي

مسووتويات صوونع الق ورار كافووة ،وتيسووير إدموواج الم ورأة فووي الحيوواة السياسووية بشووكل فعووال،
وتشووجيع الوودول األعضوواء عمووى زيووادة التمويوول الووذي تقدمووو وذلووك لتعزيووز المسوواواة بووين

الجنسووين وتمكووين الم ورأة ،كمووا يرحووب الق ورار بووإلتزام األمووين العووام لألمووم المتحوودة بإعطوواء
األولوية لتعيين العديد من النساء في المناصب القيادية العميا في األمم المتحدة.

بعد عرض أىم الق اررات الدولية الخاصة بتمكين المرأة بصورة عاموة وتمكينيوا فوي الحيواة

السياس ووية بص ووورة خاص ووة ،ن وورى أن يس ووتمر مجم ووس األم وون بتنفي ووذ ج وودول أعم ووال المو ورأة
والسالم واألمن ودعم المرأة في ق ارراتو والتركيز عمى مشاركتيا في صنع القرار السياسي

بشكل أكثر وضوح ،مع ربط ذلك بالجانب الج ازئوي الورادع لمجيوات الوطنيوة أو اإلقميميوة

أو الدولية التي تنتيك حقوق المرأة بشكل عام وحقوقيا السياسية بشكل خاص.

إذ الحظنووا أن ىووذا الكووم موون الق و اررات قوود ركووز فقووط عمووى المسوواواة بووين الجنسووين وتفعيوول

مشواركة المورأة وتمكينيووا موون ممارسووة حقوقيووا ووضوعيا فووي م اركووز صوونع القورار السياسووي
وفووتح المجووال ليووا لإلنتخوواب والترشوويح عمووى قوودم المسوواواة مووع نضوويرىا الرجوول ،ولكوون لووم

نمحظ أي جانب جزائي في حوال انتيواك لحقووق المورأة ومشواركتيا السياسوية ،كوذلك نأمول

موون مجمووس األموون فووي ق ار ارتووو القادمووة الخاصووة بتمكووين الم ورأة فووي الحقوووق السياسووية أن
يأخووذ ذل ووك بنظ وور االعتب ووار ،كمووا ينبغ ووي لألم ووم المتح وودة والمجتمووع ال وودولي التأكي وود عم ووى

مشو وواركة الم و ورأة السياسو ووية وعمو ووى قو وودم المسو وواواة مو ووع الرجو وول ،والقضو وواء عمو ووى المعوقو ووات
والمش ووكالت كاف ووة الت ووي تقم وول أو تن ووتقص م وون مش وواركتيا سو وواء كان ووت واردة ف ووي القو ووانين

الدولية والوطنية أم في الممارسة في الواقع العممي.

الخاتمة

في ختام ىذا البحث توصمنا الى مجموعة من االستنتاجات واوردنا من التوصيات

سندرجيا عمى النحو االتي:
اوال :االستنتاجات

 -1تمكين المرأة يعني الدفع بيا لممشاركة الفاعمة والمؤثرة في الحياة السياسية

ومساعدتيا عمى التطور والتعمم وزرع ثقتيا بنفسيا والتخمص من كل ما يعيق
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مشاركتيا السياسية والتغمب عمى أشكال عدم المساواة كافة وضمان الفرص المتكافئة

وحصوليا عمى التعميم الالزم لتمبية احتياجاتيا األساسية وممارسة حقوقيا اإلنسانية
فضالً عن إنشاء آليات تضمن مشاركة متساوية وتمثيل منصف لممرأة عمى
المستويات العممية السياسية كافة.

 -2ىنالك عدد من العوامل التي تؤثر سمباً عمى مدى المشاركة السياسية لممرأة اىميا

العوامل االجتماعية والسياسية وىيمنة القبمية والطائفية عمى نظم االنتخابات فضالً
عن العوامل الدينية واالجرائية.

 -3رغم تقمد المرأة المناصب القيادية في العديد من الدول ومنيا العراق إال أنو بقي
وجودىا في معظم األحيان دون تأثير وفاعمية.

 -4أن ميثاق االمم المتحدة لم يتناول حقوق المرأة السياسية بشكل منفصل وواضح ولم
ينص عمى ضرورة مشاركتيا سياسياً ولكنو أشار إلى عدم التمييز بين الرجال
والنساء والمساواة بينيم في ممارسة حقوق االنسان كافة.

 -5وتعد إتفاقية سيداو الحدث األىم في مجال تمكين حقوق المرأة إذ تعد صكاً دولياً
لحقوق المرأة المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية.
 -6أن مظاىر تمكين المرأة في االتفاقيات والمواثيق والمؤتمرات الدولية قد تطور ومر

بمراحل من النضج وكان ذلك بفضل جيود المنظمات الدولية التي أقرت حقوق

وضمانات وآليات لحماية حقوق المرأة وتمكينيا.

 -7أن النصوص الواردة في االتفاقيات الدولية التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة

وخاصة حقيا في ممارسة حقوقيا السياسية ال يعني في الواقع العممي بالضرورة أن

تحصل النساء عمى جميع حقوقيم السياسية أو أن يتم تمثيميا بشكل عادل في

المجالس النيابية بشكل يساوي نسبتيا في المجتمع.

 -8عقدت االمم المتحدة العديد من المؤتمرات لتعزيز وحماية حقوق المرأة كان اىميا
المؤتمر العممي الرابع لممرأة في بيجين لعام  1995الذي طالب بزيادة مشاركة المرأة
في مواقع القرار وتخصيص مقاعد برلمانية لممرأة (نظام الكوتا) بحد ادنى يصل الى

(.)%30
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 -9ساىمت المجان والييئات الدولية التابعة لألمم المتحدة في تدويل قضية المرأة ومثمت

دعماً ميماً لتمكينيا وتفعيل مشاركتيا السياسية ،ولكن لم نمحظ أي جانب جزائي في
ق اررات مجمس االمن في حالة انتياك لحقوق المرأة ومشاركتيا السياسية.

 -10استنتجنا ايضا ان االرضية خصبة دولياً لتمكين المرأة من حقوقيا السياسية
ولكن تحتاج إلى تفعيل ذلك في الدساتير والقوانين الداخمية.

ثانياً :التوصيات

 -1دعوة الحكومات الى تبني استراتيجيات وبرامج موجيو لتمكين المرأة سياسياً مستندة
في ذلك الى نصوص االتفاقيات الدولية وما تمخض عن المؤتمرات الدولية في

تعزيز وترقيو لحقوق المرأة السياسية واالعتماد عمى نظام الحصص كتلية لتمكين
المرأة في االنتخابات البرلمانية والمحافظة عمى تمثيل النسبي لممرأة في البرلمان

بوصفو مدخالً تشريعاً لتقميص الفجوة بين الجنسين في المجالس المنتخبة من الدول
التي ال تأخذ لحد االن بنظام الحصص (الكوتا) ،وتضمين دساتير الدول العربية

كافة عمى تطبيق ىذا النظام مثل ما فعل المشرع العراقي في المادة (/49رابعاً) من

الدستور العراقي لعام .2005

 -2نشر الوعي الثقافي في المجتمعات العربية بأىمية دور المرأة في صنع القرار وادراج
ذلك في المناىج التعميمية إلحداث تغيير في الفكر نحو حقوق المرأة السياسية
فتمكين المرأة ال يحل بالنص فقط في التشريعات بل ال بد من التطبيق في الواقع

وعن قناعة كافية في المجتمع.

 -3لكي تتمكن المرأة عمى حقوقيا السياسية بشكل صحيح نقترح ان تتخطى األمية

وتسعى إلى التعمم والتعميم والثقافة ،فيو الحجر األساس لممارسة حقوقيا واستحداث

ورشات عمل خاصة في مجال تمكين المرأة سياسياً ومن قبل الحكومة مرتبطة
بالييئات والمجان الدولية الخاصة بالمرأة ووعييا بممارسة حقوقيا.

 -4دعوة الدول االعضاء في االمم المتحدة لمجمس األمن أن يستمر في تنفيذ جدول
أعمال المرأة والسالم واألمن ودعم المرأة في ق ارراتو والتركيز عمى مشاركتيا في صنع

القرار السياسي بشكل أكثر وضوح من الق اررات السابقة.

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

254

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية/المجلد (/)11العدد (/)04العام ()2422

 -5نأمل من مجمس االمن في ق ارراتو القادمة الخاصة بتمكين المرأة من الحقوق
السياسية ان يربطيا بالجانب الجزائي الرادع لمجيات الوطنية أو اإلقميمية أو الدولية

التي تنتيك حقوق المرأة بشكل عام وحقوقيا السياسية بشكل خاص.

 -6نأمل من االمم المتحدة والمجتمع الدولي التأكيد عمى ضرورة القضاء عمى المعوقات
والمشكالت التي تواجو تمكين المرأة سياسياً وتنتقص أو تقمل من مشاركتيا سواء
كانت واردة في القوانين الدولية والوطنية أم في الممارسة في الواقع العممي وخاصة

في الدول العربية.

انمصادر
اول :انمعاجم
 -1اثٓ ِٕرٛسٌ ،غبْ اٌ شة ،ط  ،8داس اٌؾنذ٠ش ،اٌمنب٘شح ،د .دمحم ثنٓ اثنٓ عجنذ اٌمنبدس اٌنشاص،ٞ
ِخزبس اٌظؾبػ ،اٌى٠ٛذ.1983 ،
 -2سػب أؽّذ  ِ ،غُ ِزٓ اٌٍغخ ،ث١شٚد ،داس ِىزت اٌؾ١بح.1960 ،
 -3إٌّغذ ف ٟاٌٍغخ ٚاألعالَ ،داس اٌّششق ،ث١شٚد.2003 ،
ثانيا :انكحب
 -1أِبٔ ٟطنبٌؼ ،اٌزّىن ٓ١اٌغ١بعن ٟفن ٟاٌنٛؽٓ اٌ شثن ٟاٌشنشٚؽ ٚاٌّؾنذداد ،دساعنخ ؽبٌنخ اٌزّىنٓ١
اٌغ١بع ٟف ٟاٌى٠ٛذ ٚلطش ،عّ ١خ دساعبد اٌّشأح ٚاٌؾؼبسح ،اٌمب٘شح.2002 ،
 -2ثننٓ سؽنن ٛثننٓ عننالَ عننٙبِٓ اٌزّىنن ٓ١اٌغ١بعننٌٍّ ٟننشأح اٌغضامش٠ننخ ،دساعننخ فنن ٟاألؽننش إٌرش٠ننخ
ٚاٌّ١ذأ١خ ،ؽ  ،2اٌّشوض اٌذّ٠مشاؽ ٟاٌ شثٌٍ ٟذساعنبد االعنز١شار١غ١خ ٚاٌغ١بعن١خ ٚااللزظنبد٠خ،
ثشٌ ٕٓ١أٌّبٔ١ب.2018 ،
 -3ؽٕف ٟاٌّؾال ،ٞٚإٌغبء  ٌٚجخ اٌغ١بعخ ،ؽ  ،2اٌمب٘شح ،اٌذاس اٌّظش٠خ اٌٍجٕبٔ١خ.1998 ،
 -4د .صشٚد ثذ ،ٞٚإٌرُ اٌغ١بع١خ ،داس إٌٙؼخ اٌ شث١خ ،اٌمب٘شح.1973 ،
 -5د .عجذ إٌّ ُ اٌجذساِ ،ٞٚجبدئ اٌمبٔ ،ْٛداس إٌٙؼخ اٌ شث١خ ،اٌمب٘شح.1985 ،
 -6د .غنبص ٞؽغنن ٓ١طنجب سٕ٠نن ،ٟاٌنٛع١ض فنن ٟؽمننٛق ائٔغنبْ ٚؽش٠برننٗ اٌغ١بعن١خ ،داس اٌضمبفننخ ٌٍٕشننش
ٚاٌزٛص٠ا ،األسدْ.1997 ،
 -7د .دمحم ع ١ذ ِغٕٛة ،إٌرش٠خ اٌ بِخ ٌؾمٛق ائٔغبْ ،اٌّمعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبةٌ ،جٕبْ.2014 ،
 -8د .دمحم ٠ننٔٛظ اٌظننبمل ،اٌذّ٠مشاؽ١ننخ ٚؽمننٛق ائٔغننبْ ،داس اثننٓ األص١ننش ٌٍطجبعننخ ٚإٌشننش ،عبِ ننخ
اٌّٛطً.2012 ،
 -9دٛ٠ .عف ؽغٓ ٛ٠عف ،ؽمٛق اٌّشأح ف ٟاٌمبٔٚ ْٛاٌشش ٠خ ،ؽ  ،1اٌّشوض اٌم.2013 ،ِٟٛ
 -10دٌ ً١اٌّمششاد اٌذاٌخ عٍن ٝإٌنٛج االعزّنبع ،ٟطنٕذٚق األِنُ اٌّزؾنذح ائّٔنبمٌٍّ ٟنشأح ،اٌّىزنت
ائلٌٍٍ ّٟ١ذٚي اٌ شث١خ.2004 ،
 -11عننبعش ٔبطننش اٌغجننٛس ،ٞؽمننٛق ائٔغننبْ اٌغ١بعنن١خ فنن ٟائعننالَ ٚاٌننٕرُ اٌ بٌّ١ننخ ،داس اٌىزننت اٌ ٍّ١ننخ،
ٌجٕبْ.2005 ،
 -12عبعش ٔبطش ؽّذ اٌغجٛس ،ٞؽمٛق ائٔغبْ اٌغ١بع١خ ف ٟائعالَ ٚإٌرُ اٌ بٌّ١خ ،داس اٌىزنت
اٌ ٍّ١خ ،اٌطج خ األ ،ٌٝٚث١شٚد.2005 ،
 -13ع١ذ إثشا٘ ُ١اٌذعٛل ،ٟاٌؾّب٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌؾمٛق اٌّشأح فن ٟػنٛء إرفبل١نخ ِٕنا اٌزّ١١نض اٌغٕغن ،ٟداس
إٌٙؼخ اٌ شث١خ ،اٌمب٘شح.2007 ،
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 -14ؽٍ ذ ِظطف ٝاٌغشٚع ،ٟاٌزّٕ١خ االعزّبع١خ ِٓ اٌّذأخ إٌ ٝاٌ ٌّٛخِ ،ظش ،اٌّىزنت اٌغنبِ ٟ
اٌؾذ٠ش.2009 ،
 -15فش٠ذح إعّبع ً١عالَ ،اٌزّى ٓ١اٌغ١بعٌٍّ ٟشأح ،عش٠ذح اٌؾٛاس اٌّزّذْ ،اٌ ذد .2005 ،1314
١ٌّ -16بء اٌشوبث٠ ،ٟبع ٓ١اٌ ١ضب ،ٞٚػّبٔبد اٌّشأح ف ٟؽمٛق ائٔغنبْ ،داس أوٕنبْ ،عّنبْ ،األسدْ،
.2018
 -17دمحم ٔننٛس اٌننذ ،ٓ٠فننشٚج األِننُ اٌّزؾننذح ٚٚوبالرٙننب اٌّزخظظننخ اٌّ ٕ١ننخ ثؾمننٛق ائٔغننبْ ٚاٌزّٕ١ننخ،
اٌذٌ ً١اٌ شث ٟؽٛي ؽمٛق ائٔغبْ ٚاٌزّٕ١خ ،اٌمب٘شح.2005 ،
ِٕ -18بي ِؾّٛد اٌّشٕ ،ٟؽمنٛق اٌّنشأح ثن ٓ١اٌّٛاص١نك اٌذ١ٌٚنخ ٚأطنبٌخ اٌزشنش٠ا ائعنالِٚ ٟاٌمنٛأٓ١
اٌذ١ٌٚخ ،دساعخ ِمبسٔخ ث ٓ١اٌشش ٠خ ائعالِ١خ ٚاٌمٛأ ٓ١اٌذ١ٌٚخ اٌخبطخ ثؾمٛق اٌّشأح.
ٚ -19عنن ُ١ؽغننبَ اٌننذ ٓ٠األؽّننذ ،اٌزّىنن ٓ١اٌغ١بعننٌٍّ ٟننشأح اٌ شث١ننخ -دساعننخ ِمبسٔننخِ ،-شوننض األثؾننبس
اٌٛاعذح ف ٟاٌجؾٛس االعزّبع١خ ٚدساعبد اٌّشأح ،عبِ خ األِ١ش ٛ٠عف.2016 ،
ٚ -20ع ُ١ؽغبَ اٌذ ،ٓ٠ؽّب٠خ ؽمنٛق اٌّنشأح فن ٟػنٛء أؽىنبَ اٌشنش ٠خ ائعنالِ١خ ٚائرفبل١نخ اٌذ١ٌٚنخ،
ؽِٕ ،1شٛساد اٌؾٍج ٟاٌؾمٛل١خ ،ث١شٚدٌ -جٕبْ.2009 ،
ٛ٠ -21عف ؽغٓ ٛ٠عف ،ؽمٛق اٌّشأح ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌشش ٠خ ،ؽ  ،1اٌّشوض اٌم.2013 ،ِٟٛ
ثانثاا :الطاريح وانرسائم انجامعية
 -1فماد عجذ اٌىش ُ٠ثٓ عجذ اٌ ض٠ض ،لؼب٠ب اٌّشأح ف ٟاٌّمرّشاد اٌذ١ٌٚخ ،دساعخ ٔمذ٠خ ف ٟػنٛء
ائعالَ ،أؽشٚؽخ دوزٛساٖ ف ٟاٌضمبفخ ائعالِ١خ ،عبِ خ ائِبَ دمحم ثٓ ع ٛد ائعنالِ١خ ،وٍ١نخ
اٌشش ٠خ ،اٌٍّّىخ اٌ شث١خ اٌغ ٛد٠خ.ٖ 1424 ،
رابعاا :انبحوخ واندوريات
 -1أؽّذ ؽبٌت أثظ١ش ،سل١خ ثٛفشاط ،اٌّشبسوخ اٌغ١بع١خ ٌٍّشأح ف ٟأفش٠م١ب عٍن ٝػنٛء اٌزغنبسة
اٌمبٔ١ٔٛخِ ،غٍخ اٌمبٔ ْٛاٌذعزٛسٚ ٞاٌّمعغبد اٌغ١بع١خ ،اٌّغٍذ اٌضبٔ ،ٟاٌ ذد.3
 -2اِنِ ٓ١ضٕنن ٝاٌىشدعننزبٔ ،ٟؽشوننبد رؾش٠ننش اٌّننشأح فن ٟاٌّغننبٚاح إٌنن ٝاٌغٕننذس ،اٌمننب٘شح ،داس اٌمٍننُ
ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ا.2004 ،
 -3إِٔ١خ ؽٛاٌٚخ ،اٌؾمٛق اٌغ١بع١خ ف ٟاٌشش ٠خ ائعالِ١خِ ،غٍنخ اٌمنبٔ ْٛاٌذعنزٛسٚ ٞاٌّمعغنبد
اٌغ١بع١خ ،اٌّغٍذ األٚي ،اٌ ذد .2
 -4ؽّ١ذ ؽٕ ْٛالبٌذ ،اٌؾشِبْ ِٓ ِجبششح اٌؾمٛق اٌغ١بع١خِ ،غٍخ اٌ ٍ َٛاٌمبٔ١ٔٛنخ ،وٍ١نخ اٌمنبٔ،ْٛ
عبِ خ ثغذاد ،اٌ ذد اٌضبٔ.2004 ،ٟ
 -5البٌذ ؽغبٔ ،ٟؽّب٠خ اٌؾمٛق اٌغ١بع١خ ٌٍّشأح ف ٟاٌزشش٠ا اٌغضامشِ ،ٞغٍخ اٌّغٍظ اٌذعزٛس،ٞ
اٌ ذد .2013 ،52
 -6د .فبسٚق عجذ اٌجش ،دٚس اٌّؾىّخ اٌذعزٛس٠خ ف ٟؽّب٠خ اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد ،اٌمب٘شح.2002 ،
 -7د .دمحم اٌ ١ىٛث ،ٟاٌّشأح اٌّغشث١خ ث ٓ١ؽنك اٌزظن٠ٛذ ٚؽنك اٌزششن١ؼ ،اٌّغٍنخ اٌّغشث١نخ ٌنإلداسح
اٌّؾٍ١خ ٚاٌزّٕ١خ ،اٌ ذد .2002 ،38
 -8دِ .غننشار ٟعننٍ١ّ١خ ،دٚس األؽننضاة اٌغ١بعنن١خ فنن ٟرف ١ننً اٌّشننبسوخ اٌغ١بعنن١خ ٌٍّننشأح األؽننش
ٚاعزشار١غ١بد اٌزّى ٓ١اٌغ١بعِ ،)ٟغٍخ طٛد اٌمبٔ ،ْٛاٌّغٍذ اٌخبِظ ،اٌ ذد .2018 ،2
 -9سٔننب ؽفننبس اٌؾغننٓ١ٌّ ،ننبء اٌّجنن١غ ثغننبؽ ،اٌزّىنن ٓ١اٌغ١بعننٌٍّ ٟننشأح فننِ ٟغننبي رؾم١ننك أ٘ننذات
اٌزّٕ١ننخ ،اٌّننمرّش اٌننذ ٌٟٚاٌزبعننا ؽننٛي اٌّننشأح ٚاٌشننجبة فنن ٟاٌزّٕ١ننخ اٌ شث١ننخِ ،ننٓ  22إٌنن24 ٝ
ِبسطِ ،ظش.2010 ،
 -10شننّ١بء عننبدي اٌمننشٖ غنن ،ٌٟٛؽمننٛق اٌّننشأح فنن ٟاالرفبل١ننبد اٌذ١ٌٚننخ ٚائلٍ١ّ١ننخ ّٔننٛرط اٌّننشأح
اٌ شال١خ) ،اٌّغٍخ اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ،اٌغبِ خ اٌّغزٕظش٠خ ،اٌ شاق ،اٌ ذد .2010 ،17
 -11طبثش ثٍٛي ،اٌزّى ٓ١اٌغ١بعٌٍّ ٟشأح اٌ شث١خ ث ٓ١اٌمشاساد ٚاٌزٛعٙنبد اٌذ١ٌٚنخ ٚاٌٛالناِ ،غٍنخ
عبِ خ دِشك ٌٍ ٍ َٛااللزظبد٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخِ ،غٍذ  ،25اٌ ذد اٌضبٔ.2009 ،ٟ
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 -12عظبَ ثٓ اٌش١خ ،رّى ٓ١اٌّشأح اٌّغبسث١نخ فن ٟظنً اٌنٕرُ االٔزخبث١نخ اٌّ زّنذح اٌفنشص ٚاٌم١نٛد،
ِغٍخ دفبرش اٌغ١بعخ ٚاٌمبٔ ،ْٛاٌ ذد اٌخبص ،إفش ،ً٠اٌّغشة.2011 ،
 -13دمحم إثننشا٘ ُ١ؽّ١ننذ؛ وّننبي عجننذ هللا أؽّننذ ،اٌؾننك فنن ٟرنن ٌٟٛاٌٛظ١فننخ اٌ بِننخ ،ص  ،318دساعننخ
ِمبسٔخِ ،غٍخ وٍ١خ اٌذساعبد اٌ ٍ١ب ،اٌّغٍذ  ،َ 2020 ،15اٌ ذد  ،02عبِ خ إٌ.2020 ،ٓ١ٍ١
ٔ -14بد٠خ عّشأٛ ِ ،ٟلبد لبٔ١ٔٛنخ ٚع١بعن١خ ٌٍّشنبسوخ اٌغ١بعن١خ ٌٍّنشأح فن ٟاٌ نبٌُ اٌ شثنِ ،ٟغٍنخ
اٌذساعبد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌغ١بع١خ ،اٌ ذد  06عٛاْ.2017 ،
خامساا :انمواثيق والجفاقيات اندونية
االرفبل١خ اٌخبطخ ثبٌؾمٛق اٌغ١بع١خ ٌٍّشأح ٌ بَ.1952
-1
ارفبل١خ ع١ذا ٌ ٚبَ .1979
-2
االعالْ اٌ بٌٌّ ٟؾمٛق االٔغبْ ٌ بَ .1948
-3
اٌ ٙذ اٌذ ٌٟٚاٌخبص ثبٌؾمٛق اٌّذٔ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٌ بَ .1966
-4
ِ١ضبق األُِ اٌّزؾذح ٌ بَ .1945
-5
اٌّ١ضبق اٌ شثٌ ٟؾمٛق ائٔغبْ.2004 ،
-6
سادساا :انقرارات اندونية
لشاس اٌغّ ١خ اٌ بِخ ٌ ُِ اٌّزؾذح سلُ  217أٌف د )03 -فٟ
-1
 10وبٔ ْٛاألٚي د٠غّجش) .1948
لشاس اٌغّ ١خ اٌ بِخ ٌ ُِ اٌّزؾذح سلُ  )2200أٌف د)21 -
-2
ف 16 ٟوبٔ ْٛاألٚي /د٠غّجش  ،1966رُ ٔفبرٖ ثزبس٠خ  23آراسِ /بسط .1976
لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ  )2013 )2106ارخزٖ ِغٍظ
-3
األِٓ ف ٟعٍغزٗ  6984اٌّ مٛدح ف 24 ٟؽض٠شاْS/RES/2106 ،2013 ٗ١ٔٛ٠ /
.(2013), 24 June 2013
اٌمشاس سلُ  ،)2015 2242ارخزٖ ِغٍظ األِٓ ف ٟعٍغزٗ
-4
 7533اٌّ مٛدح ف 13 ٟرشش ٓ٠األٚي /أوزٛثش S/RES/2242 (2015), 13 ،2015
.October 2015
اٌمشاس سلُ  ٌ )1325بَ  ،2000ارخزٖ ِغٍظ األِٓ ف ٟعٍغزٗ
-5
 14213اٌّ مٛدح ف 31 ٟرشش ٓ٠األٚي /أوزٛثش S/RES/1325 (2000), 31 ،2000
.October 2000
لشاس ِغٍظ األِٓ اٌذ ٌٟٚسلُ  )2008 )1820أرخزٖ ِغٍظ
-6
األِٓ ف ٟعٍغزٗ  5916اٌّ مٛدح ف/19 ٟؽض٠شاْS/RES/1820 (2008), ،2008 ٗ١ٔٛ٠/
.19 June 2008
لشاس اٌغّ ١خ اٌ بِخ سلُ  64/289ف.2010 ٟ
-7
سابعاا :انمؤجمرات وانحقارير اندونية
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