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�إيالء مزيد من  �لعربي و�لدويل، ب�صرورة  �ل�صعيدين  كيدة، على  �لأ منائي للمر�أة )�ليونفيم(  �ملتحدة �لإ مم  �لدليل من منطلق قناعة �صندوق �لأ ياأتي هذ� 

إ�صهامها يف �حلياة �لعامة للبالد �لعربية، ومتكينها من �لقيام بدورها �ل�صيا�صي و�لقت�صادي و�لجتماعي، كمو�طنة،  كاملة  هتمام بق�صايا �ملر�أة، ورفع م�صتوى � �لإ

�حلقوق و�لو�جبات.

جتاهات �لدولية �ملعا�صرة،  ولقد لوحظ يف �صياق هذه �لدر��صة، �أن كثري من �لدول و�ملجتمعات �لعربية، بد�أت تويل هذه �لق�صية �هتماماً متز�يد�ً، �ن�صجاماً مع �لإ

�ملو�طنة  ملفهوم  وتكري�صاً  و�لنماء،  �لتنمية  مل�صرية  ودفعاً  كله،  للمجتمع  خدمة  يوؤديه،  �ملجتمع" �أن  "ن�صف  على  يتعني  �لذي  �لدور  همية  لأ در�ك  �لإ مو�قع  ومن 

تلحظ �خل�صو�صية �حل�صارية  و�لع�صرنة، وفق م�صار�ت  �إىل �صفاف �حلد�ثة  �لعربية  نتقال جمتمعاتنا  لإ �مللحة  �ل�صرورة  على  وتاأكيد�ً  للكلمة،  باملعنى �حلديث 

مة. و�لثقافية لالأ

همية م�صاركة �ملر�أة يف �لعمل �لعام، ل يقلل من �صاأن �لعقبات و�لعر�قيل �لتي ما ز�لت تف�صل بني �ملر�أة و�مل�صاركة �حلقيقية يف �لعمل  در�ك �ملتز�يد لأ بيد �أن هذ� �لإ

�لعام، فالقر�ءة �ملدققة لو�قع �ملر�أة �لعربية، تظهر �لدور �ملتو��صع �لذي ما ز�لت ت�صطلع به �لن�صاء �لعربيات يف �حلياة �لعامة ملجتمعاتهّن، كما تظهر حجم �لعو�ئق 

نتاج �ملختلفة. د�رة و�لقيادة ومر�كز �صنع �لقر�ر وحقول �لإ و�ل�صعوبات �لتي ما ز�لت تعرت�س طريق م�صاركتهّن كمو�طنات، يف �لإ

ن، يف تبديد �لعو�ئق �لتي حتول دون  وتنه�س ق�صية و�صول �ملر�أة �إىل �لربملان يف كثري من �لدول �لعربية ك�صاهد �أ�صا�صي على �إخفاق هذه �ملجتمعات حتى �لآ

إ�صهامها يف �حلياة �لعامة، ما ميلي على هذه �ملجتمعات، وب�صكل خا�س قو�ها �ملدنية �حلديثة �حلية، من م�صوؤوليات يف �لت�صدي للعقبات  تعميق م�صاركة �ملر�أة و�

�إىل  خر عائد  �لآ ت�صتد �حلاجة لتحديثه وع�صرنته، وبع�صها  �إىل موروث ثقايف  تنتمي يف بع�صها  �لربملان، وهي عو�ئق  �إىل  �ملر�أة  �لتي تعرت�س طريق  و�لعر�قيل 

�ملنظومة �لت�صريعية، فيما عو�مل �أخرى كالقت�صاد وحد�ثة �لتجربة �لربملانية و�صعف بنية �ملجتمع �ملدين ت�صهم بهذ� �لقدر �أو ذ�ك يف تعقيد عملية و�صول �ملر�أة 

�إىل �لربملان.

طر �لت�صريعية و �لقانونية �لناظمة لعمليات �لنتخاب �أو لتفاوت  ختالف �لتقاليد �لتاريخية و�لأ نتخابية �لربملانية �لعربية لإ وبرغم تنوع وتباين �لتجارب �لإ

نتخابية، �إن مل نقل  إّل �أن ذلك ل يخفي و�قع وجود ظو�هر و ممار�صات متكررة على �صعيد �ملمار�صة �لإ نظمة �ل�صيا�صية و موقع �ملوؤ�ص�صات �لت�صريعية فيها، � تطور �لأ

مت�صابهة �صو�ء حتت تاأثري ت�صابه �لبنى �لجتماعية و �لذهنية يف �لعديد من �لبلد�ن �لعربية �أو تقارب �أمناط �ل�صلوك �ل�صيا�صي للنخب �ل�صيا�صية و�لجتماعية، من 

كان منها يف �حلكم �أو خارجه.

�لربملاين  �لعمل  �لعربية على مهار�ت  �ملر�أة  تثقيف  و  فاإن مهمة تدريب  �أو تلك،  �لدولة  �ل�صيا�صي يف هذه  �لن�صاط  ذروة  �لربملانية متثل  �لنتخابات  وملا كانت 

�حلياة  يف  �ملر�أة  م�صاركة  �إجتاهات  لدر��صة  �أو  للمر�أة،  �لنتخابي  �مل�صلك  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل  على  �لتعرف  لغايات  �صو�ء  ق�صوى،  �أهمية  على  تنطوي  نتخابي(  )�لإ

�ل�صيا�صية، �أو لتذليل �ل�صعوبات �أمام �ملر�أة يف �لتفاعل مع �حلياة �ل�صيا�صية �صيما �أن �جلهل بالقو�نني �أو عدم فهم �مل�صطلحات �أو نق�س �خلربة و فن �لتعامل مع 

نتخابات، و كذلك �مل�صاركة يف �صياغة ت�صريعات  إ�صتعمال حقها كناخبة �أو كمر�صحة يف عملية �لإ �صا�صية للعمل �لنتخابي ت�صاهم يف �لتمييز �صد �ملر�أة يف � �لقو�عد �لأ

�حلكومة و �صغل �لوظائف �لعامة و �مل�صاركة يف �ملنظمات و �جلمعيات غري �حلكومية �لتي تعنى باحلياة �ل�صيا�صية و �لعامة.

إر�صادي لتمكني  و يت�صمن هذ� �لدليل �لعديد من �لعناوين �ملطروحة �لتي تهم �ملر�أة �لعربية و �لتعريف بالعديد من �مل�صطلحات يف �إطار توجيهي و تثقيفي و �

�ملر�أة من �مل�صاركة، وتعريفها بحقوقها �لقانونية من خالل �لت�صريعات و�لقو�نني �لدولية و�لوطنية، وتطوير وعيها �لقانوين لت�صتطيع �لتعامل مع �مل�صاكل �لتي 

تعرت�س �أد�ءها.

منائي للمر�أة )�ليونفيم( بال�صكر و�لتقدير �إىل مركز �لقد�س للدر��صات �ل�صيا�صية لتعاونهم يف �إعد�د هذه �ملادة �لتدريبية مم �ملتحدة �لإ ويتقدم �صندوق �لأ

الفئات امل�شتهدفة 

كما  �ل�صباب،  و  �ملر�أة  فئتي  �لباحثني خا�صة من  �لربملاين من  �لعمل  و�ملهتمني يف  و�ملر�صحني  �لناخبني  �صا�س جمهور  بالأ �لدليل  �مل�صتهدفة من  �لفئة  تعترب 

فر�د من �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و غري �حلكومية و �جلهات �لد�عمة ) �أفر�د  ي�صتهدف �أي�صاً قياد�ت �حلركة �لن�صائية عموماً، و�ملر�أة �لعربية على وجه �خل�صو�س، و�لأ

إر�صادي للمنظمات �لن�صائية و�ملر�صحات و م�صاندي  و جماعات ( �لتي ت�صاند م�صاركة �ملر�أة �لعربية وهو بهذ� �ملعنى ي�صلح للخرب�ء و�ملدربني، مثلما ي�صلح كدليل �

�ملر�أة. و على وجه �خل�صو�س من خالل :

�لعربي. �ملجتمع  مع  متو�فقة  قو�عد  و  بيئة  يف  مكت�صبة  خرب�ت  ونقل  �ل�صلة  ذ�ت  �لقو�نني  و  بالقو�عد  للمر�أة  �ملعريف  �جلانب  . تنمية 
فن  �إمتالك  على  �لتحفيز  �صاأنها  من  �لتي  ر�صاد  و�لإ و�لتثقيف  عد�د  �لإ عملية  عرب  و�ملعلومات  �لبيانات  بتوفري  �لعربية  للمر�أة  �جليد  عد�د  �لإ . تدعيم 

نتخابي. �لتعامل مع مهار�ت �لعمل �لإ

منهج الدليل

نتخابي مبا يت�صمنه من �آليات و �أ�صاليب تفاعل مع �ملجتمع كاأفر�د و جماعات يف �إطار تعزيز  و�إنطالقاً من ذلك يعتمد �لدليل منهجياً على فكرة �أن �لعمل �لإ

�ل�صليم ملبادئ  �لثقافة �ملحلية و �لو�صول �ىل �لتطبيق  يجابية يف تطوير  �مل�صاركة �لإ �لعربية على  �ملر�أة  �لبناء و �لدميقر�طية �حلقيقية، ي�صاعد  مفاهيم �حلو�ر 

دو�ر �جلندرية ( و حتليل �ل�صيا�صات و�لرب�مج ذ�ت �لعالقة باملر�أة. �لدميقر�طية يف �حلياة �لعامة، و م�صاعدة �ملر�أة على حتليل �أدو�رها �إىل جانب �لرجل ) �لأ

هذا الدليل
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إ�صر�كها يف عملية �لتنمية، �إ�صافة �إىل تعريفها باأهمية �لعمل  كما ي�صاهم �لدليل يف ت�صليط �ل�صوء على و�قع �ملر�أة �لعربية و�ملعيقات �لتي تو�جهها وكيفية �

نتخابية، مرور�ً بالقيد و �لت�صجيل  نتخابية �لعاملية و�حلملة �لإ نظمة �لإ نتخابية من كل جو�نبها بدء�ً من �لتعريف باأهمية �لنتخابات و�لأ �لربملاين و �لعملية �لإ

نتخابية، و�نتهاًء باملر�صح، و ك�صب �لتاأييد ورفع قدر�ت �ملر�أة و تعزيز �لثقة بنف�صها �إ�صافة �إىل �أمور عديدة �أخرى. و�لرقابة �لإ

و يت�صمن هذ� �لدليل عر�صاً حلالت يف �لوطن �لعربي تعترب مناذج ر�ئدة عن دور �ملر�أة و�حلركة �لن�صوية، ويحاول �أن ي�صلط �ل�صوء على معظم �أقطار �لوطن 

عطاء �صورة و��صحة عن �لثقافة �ل�صائدة و�ملوروث �حل�صاري و �لتقاليد �ملتبعة وتاأثريها على م�صعى �ملر�أة للو�صول �إىل �لربملان. �لعربي لإ

اآلية ا�شتخدام الدليل

ر�صاد، وما بني �لتدريب، و�أد�ة للمدربات و�ملدربني �لنا�صطني و�لد�عمني مل�صاندة �ملر�أة  يعترب هذ� �لدليل مبثابة حقيبة جتمع ما بني �لتوجيه و�لتثقيف و�لإ

دو�ر �جلندرية، ولهذ� مت ��صتعر��س و�قع  على �لعمل �لنتخابي و�لتعريف بحقوق �ملر�أة وتدريبها لتمكني �ملر�أة و�ندماجها يف عملية �لتنمية وحتديد مفهوم �لأ

ول حمدد�ت م�صاركة �ملر�أة  �ملر�أة وخلفية �لتن�صئة و�آفاق تطور م�صاركتها على م�صتوى �لوطن �لعربي، وقد مت تق�صيم �لدليل �إىل �صبع �أق�صام؛ يت�صمن �لق�صم �لأ

�لقو�نني  ويف  �لدولية  تفاقيات  و�لإ �لعهود  �إطار  يف  �لنتخابي  �ملر�أة  لعمل  �لناظمة  و�لت�صريعات  �لقو�نني  على  في�صتمل  �لثاين  �لق�صم  �أما  �لنتخابي.  �لعمل  يف 

نتخابي مبا يت�صمنه من تعريف مفهوم �مل�صاركة �ل�صيا�صية ودور �لهيئات �مل�صاندة  و�لت�صريعات �لعربية. بينما ي�صتمل �لق�صم �لثالث  على تثقيف �ملر�أة يف �لعمل �لإ

نتخابية وطرق ممار�صتها. كما يحتوي �لق�صم �لر�بع على �إعد�د �ملر�أة للعمل �لنتخابي، وتو�صيح �آلية �لعملية  للمر�أة ومتكينها، ف�صال عن �لتعريف باأنو�ع �لنظم �لإ

�لرقابة  �ل�صاد�س  �لق�صم  يناق�س  فيما  و�آلياتها.  و�أ�صكالها  فيها  �ملوؤثرة  و�لعو�مل  إد�رتها  و� نتخابية  �لإ �حلملة  مهار�ت  على  �خلام�س  �لق�صم  ويحتوي  نتخابية.  �لإ

خري على مهار�ت حتليل �لنتخابات و  �ل�صابع و�لأ ن�صان يف �لرقابة. كما ي�صتمل �لق�صم  �لوطنية و�لدولية و�لعالقة بينهما، ودور منظمات حقوق �لإ نتخابية  �لإ

إ�صتطالعات �لر�أي. �

�لفهم  لتعزيز  �لدليل  يتنا�صب و مو�صوعات  إ�صتمار�ت ومناذج مبا  � �أطر،  �أمثلة، متارين،  ت�صمل جد�ول،  �ملالحق  �إفر�د عدد من  �لدليل مت  إ�صتخد�م  � ولغايات 

ليات �لعمل �لنتخابي. و�ل�صتيعاب لآ

طابع  ذ�  �آخر  ف�صل  ��صتخد�م  ثم  ومن  تثقيفي،  إر�صادي  � طابع  ذ�  مدخل  باعتباره  م�صمونه  �صوء  على  حدى،  على  ف�صل  كل  إ�صتعمال  � . ميكن 
نتخابية �أو �صو�ها. تدريبي مثل �حلملة �لإ

�مل�صتهدفة. و�لفئات  �لتدريب  وطبيعة  �إحتياجات  �أو  �ملقرتحة  �لتدريبية  �لور�صة  �صوء  على  �لدليل  من  جزء  �أي  �إختيار  ميكن    .
�مل�صاركة  باآليات  �ملر�أة  لتعريف  توجيهية  و�أخرى  �ملر�أة،  بو�قع  للتعريف  تثقيفية  جو�نب  ذ�ت  منها  �أق�صام  عدة  �إىل  ينق�صم  �لعام  ب�صكله  . �لدليل 
مثلة و�لنماذج و�ل�صعوبات وجد�ول وغريها مل�صاعدة �ملدرب و�ملدربة  إر�صادية وتدريبية من خالل ��صتعر��س بع�س �لتمارين و�لأ �حلديثة و�لو�صائل وكذلك �

هد�ف �ملطلوبة وتوعية  لك�صر �جلمود �لذي قد ين�صاأ �أثناء �لتدريب، و��صتيعاب م�صمون �ملو�صوع �ملطروح من خالل �أ�صاليب جديدة ت�صاعد يف �لو�صول �إىل �لأ

فر�د يف �حلقوق و�لو�جبات. جتماعية وعدم �لتمييز �صدها و�لو�صول �إىل جمتمع يت�صاوى فيه �لأ ن�صانية و�لإ �ملر�أة باحلقوق �ل�صيا�صية و�لإ

و�ملجتمع  تتنا�صب  �أخرى  وحالت  ق�ص�س  عر�س  خالل  من  ذلك  بتعزيز  �ملدرب  يقوم  �ن  �ملفيد  من  �لدول،  بع�س  يف  �حلالة  در��صات  ��صتعر��س  . مت 
�لذي يتم فيه تنفيذ �لدليل لتعزيز �لفهم.

بعني  خذ  و�لأ �جليد  �لتخطيط  خالل  من  هد�ف  �لأ من  عدد  حتديد  �لدليل  با�صتخد�م  و�لبدء  �لتدريبية،  �لور�صة  تنفيذ  قبل  �ملدرب  على  . ينبغي 
عتبار �جلو�نب �لتالية: �لإ

- مربر�ت �لور�صة �لتدريبية.

- �لفئة �مل�صتهدفة للتدريب.

- �لربنامج �لزمني للتدريب.

هد�ف �ملرجوة من �لربنامج �لتدريبي. - �لأ

- �ملهار�ت و�ملعلومات �لتي �صيكت�صبها �مل�صاركون و�مل�صاركات. 

إ�صتخد�مها يف �لور�صة �لتدريبية. مثلة و�لنماذج و�ل�صفافيات و�لو�صائل �لتي �صيتم � - �لتمارين و�لأ

�صتمار�ت �خلا�صة ببيان �ملعلومات ب�صكل مب�صط و�صليم ل�صهولة ه�صم �ملادة وك�صر �حلو�جز بني �مل�صاركني من خالل توفري مناخ �إيجابي بني  إ�صتخد�م �لإ � -

�مل�صاركني.

خرى �ملقاومة. ختيار للتمارين و�لو�صائل �لأ - �أن يتم ربط �جلل�صات ب�صكل مت�صل�صل وتر�بطها من حيث �لإ

و�ملهار�ت  فكار  �لأ وتبادل  و�مل�صاركات  �مل�صاركني  بني  �لتفاعل  م�صتوى  لزيادة  �صغرية  جمموعات  �إىل  وتوزيعهم  �مل�صاركني  عدد  عتبار  �لإ بعني  خذ  �لأ  -

و�ملعلومات.

هيفاء اأبو غزالة

قليمية �ملديرة �لأ

منائي للمر�أة مم �ملتحدة �لإ �صندوق �لأ
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1. العامل الثقايف و القيم الإ جتماعية

جتماعية و �لتي حتمل يف طياتها جمموعة �لقيم و �لعاد�ت  تلعب عملية �لتن�صئة �لإ

و �ملوروثات �لثقافية �ل�صائدة يف �ملجتمعات دور�ًً هاماً يف توجهات �لفرد عموما و�ملر�أة 

�لتي  �جلندرية  دو�ر  �لأ خالل  من  �ل�صيا�صي،  �جلانب  يف  �صيما  �خل�صو�س  وجه  على 

ين�صاأ عليها كل من �لرجل و�ملر�أة، وتقوم بعملية �لتن�صئة عدة موؤ�ص�صات منها: و�صائل 

�لفرد يف و�صطها يف  يبد�أ تكون  �ملتميز، حيث  �لدور  ذ�ت  �صرة  �لأ و  ت�صال  عالم و�لإ �لإ

ظل نظام �أبوي ير�صي بع�س �ملفاهيم يف حياة �ملر�أة عرب موروث تاريخي يتم توجيهها 

�صلوكياتها مما  �لعيب وحتديد  من خالل منظومة �ملحظور�ت و�مل�صموحات، وثقافة 

ي�صعها حتت نظام �صلطوي يف �إطار �إتخاذ �لقر�ر على م�صتوى �ملنزل كربة بيت، مما 

يوؤدي �إىل تر�صيخ ثقافة مميزة وخمتلفة على ن�صفها �لخر )�لرجل(. كما يبد�أ من 

ناث  عمال �ملختلفة لالإ مناط �ملنا�صبة لالأ جتماعي و تعلم �لأ عملية �لتن�صئة �لتفاعل �لإ

و�لذكور، مبا يعنيه ذلك من تكري�س نظام قيمي ي�صوده خالل �صنو�ت �لطفولة تر�صخ 

�صمات معينة للرجل و �أخرى خمتلفة للمر�أة، مما يوؤدي يف �لنهاية �إىل �لنظرة �لدونية 

لقدر�ت �ملر�أة من جانب �ملجتمع.

حيان، حرمان �لفتاة من �لتعليم و�مل�صاركة يف �حلياة  ينتج عن هذ�، يف كثري من �لأ

�لعامة. كما ينتج عنه �أي�صاً حرمان �لفتيات من �لفر�س �لكفيلة بتطوير مهار�تهّن 

ين�صاأ  وباملقابل  �ملجتمع.  يف  �لفاعل  بدورهّن  �لقيام  على  ت�صاعدهّن  �لتي  وقدر�تهّن 

�أن  �لرجل على ثقافة ذ�ت عالقة باملحيط و�خلارج، مما ير�صخ لدى �ملجتمع مفهوم 

�ل  �لذكور،  �إخت�صا�س  من  �ل�صيا�صية  و�مل�صاركة  و�لتعليم  �ملنزل  من  و�خلروج  �لعمل 

�لتوجهات  على  وب�صماته  �إنطباعاته  منهما  لكل  و�لريفي  �ملدين  ب�صقيه  �ملجتمع  �أن 

يف  �لزمنية  �ملرحلة  �إيقاعات  �ن  كما  �ناثاً،  �أم  ذكور�ً  طفال  �لأ تربية  نحو  �ل�صلوكية 

باملكان )�جلغر�فيا(،  �إت�صاًل وثيقاً  دو�ر �جلندرية �لتي تت�صل  هذ� �ملجال تخ�صع لالأ

�لرجل  بني  ربطت  �ملجتمعية  و�لتقاليد  �لتاريخي  �ملوروث  ن  ولأ و�لزمان)�لتاريخ(. 

و�لقوة، فقد �إرتبطت �لقوة بال�صلطة وبالقر�ر مما �أدى �إىل تبعية �ملر�أة و�إق�صاءها عن 

�مل�صاركة يف كافة مناحي �حلياة.

و�ملفاهيم  �لنمطية  �ل�صورة  عن  و�لتخلي  �جلر�س  قرع  يف  �ملر�أة  دور  ياأتي 

بنف�صها وبقدر�تها،  �لطوق عن عنقها من خالل تعزيز ثقتها  �لتقليدية، وفك 

وقد �أ�صار �لعديد من �لباحثني �إىل �أن �لثقة بالنف�س و�لقدر�ت يرتبط باخلرب�ت 

�لتي  �لعو�مل  نحدد  �أن  ميكن  هنا  من  �ملر�أة،  متتلكها  �ن  ميكن  �لتي  و�ملهار�ت 

نتخابي �أحد  توؤثر يف م�صاركة �ملر�أة وهي: �ملتغري �لتابع، وفيه يعترب �ل�صلوك �لإ

نتخابية للمر�صحات، و�لرت�صيح  �مل�صاركة يف �حلمالت �لإ �أهم �لعو�مل و ي�صمل 

و�لت�صويت، و�ملتغري �مل�صتقل و�لذي ي�صمل �لتعليم و�ملهنة ومكان �ل�صكن و�لعمر، 

جتاهات نحو �مل�صاركة و�مل�صادر �ملتاحة. و�ملتغري �لو�صيط وهو يعني �لإ

جتماعية و اأدوار املراأة التن�شئة الإ

�إ�صفاء  يف  �ل�صبب  هو  للن�صاء  نثوية  �لأ �لطبيعة  �أو  �لفيزيائي  �لعامل  يكن  مل 

�ملنزلة �لدونية للمر�أة، و�إمنا ب�صبب ما �أُلقي على عاتقها من م�صوؤولية يف �لعمل 

تكت�صب  جتماعية  �لإ فالتن�صئة  لذلك  �لزوج،  ر�حة  و  طفال  �لأ وتربية  �ملنزيل 

خ�صائ�س و قدر�ت و مهار�ت مالئمة. ومبا �أنه يتعني للمر�أة جزء خا�س �صمن 

تق�صيم �لعمل و�لوظيفة، لذلك تتطور لديهن خ�صائ�س وقدر�ت و�أمناط �صلوك 

و�أ�صكال وعي معينة.

�أن نظرة �ملر�أة لنف�صها يف �إطار �صيادة �ملناخ �لثقايف �لقيمي يكر�س �لتمييز بني �لرجل 

قت�صادية  جتماعية و �لإ و �ملر�أة على �أ�صا�س �جلن�س، مما يجد له �صدى يف كافة �لبنى �لإ

ناث وبيان �إختالفها  دو�ر �ملرتبطة بكل من �لذكور و�لإ و �ل�صيا�صية. كما يتم تو�صيح �لأ

من جمتمع �إىل �آخر ومن طبقة �إىل �أخرى ومن ثقافة �إىل �أخرى. مما يرتتب عليه 

جتماعية.  ناث و�ملكت�صبة بفعل �لتن�صئة �لإ دو�ر �ملنوطة �جتماعيا بكل من �لذكور و�لإ �لأ

دو�ر �لتي تقوم بها �ملر�أة تعطي قيمة �قل من تلك �لتي يقوم بها �لرجل، كما  ن �لأ ولأ

جتماعية مايعزز مفهوم �إعتماد �ملر�أة على �لرجل حيث يتم �لتمييز  �أن من �ملعتقد�ت �لإ

�صد �ملر�أة يف ح�صولها على �ملو�رد وحتكمها بها، مما يعيق م�صاركتها يف �لتنمية. 

إذ  � �ل�صبعينات،  منت�صف  منذ  �لتنمية  عملية  يف  �ملر�أة  م�صاركة  �أهمية  برزت  وقد 

بحاث �ملختلفة �لتي �صدرت يف ذلك �لوقت �أن للمر�أة �أدو�ر �أخرى غري �لدور  تبني �لأ

وحد. جنابي �لذي كان يعترب �صابقاً دورها �لأ �لإ

لن للمر�أة �حتياجات تفر�صها عليها �أدو�رها �لتي تختلف عن �حتياجات �لرجل، 

�لعملية  �لحتياجات  على  �لتعرف  تتطلب  �لتنمية  يف  �ملر�أة  �إدماج  عملية  فاإن 

نتاجية و�ل�صيا�صية، و  جنابية و�لإ للمر�أة، و�لتي ت�صاعدها على �لقيام باأدو�رها �لإ

هذ� بدوره يقود �إىل �أهمية �لبحث يف �حتياجات �ملر�أة �ل�صرت�تيجية، �لتي تنتقل 

�إىل  �ملكت�صبة �جتماعيا،  باأدو�رها  من �لرتكيز على توفري �لدعم للمر�أة للقيام 

متكينها ودعم ح�صولها على �ملو�رد و�لتحكم بها لت�صبح ع�صو� فاعال يف �ملجتمع 

ولها حقوق مت�صاوية مع �لرجل.

جو�نب  كل  يف  �ملر�أة  و  �لرجل  بني  و��صحاً  متايز�ً  تكر�س  جتماعية  �لإ فالعالقات 

و�صائل  على  �ل�صيطرة  �مللكية،  مثل:  �ل�صيا�صي  و  قت�صادي   �لإ و  جتماعي  �لإ �لن�صاط 

�لنتاج، �ملكافاأة على �لعمل، �مل�صاركة يف �جلو�نب �لثقافية، ممار�صة �لنفوذ و �ل�صلطة 

دو�ر �جلندرية لكل من �لرجل و �ملر�أة �نعكا�صا ملجمل �ل�صلوك  �ل�صيا�صية، فت�صبح �لأ

جتماعي. جتماعي و لنتائج �لتفاعل �لإ �لإ

حيث   �لتقليدية،  �جلندرية  دو�ر  �لأ توقعات  �صمن  �ملر�أة  دور  �إىل  �لنظر  ز�ل  وما 

يف  بخا�صة  و  �لرجل  قدر�ت  من  �أقل  هي  عام  ب�صكل  �ملر�أة  قدر�ت  �أن  �لغالبية  تعتقد 

�لعمل �ل�صيا�صي و�إتخاذ �لقر�ر�ت �ملهمة، و�أن �لرجل �أكرث عقالنية من �ملر�أة، فالقيم و 

�لعاد�ت و �لتقاليد �ل�صائدة متثل �حد �لعو�مل �حلاكمة لدور �ملر�أة يف �حلياة �ل�صيا�صية 

عرت�ف �لقانوين لها بهذ� �حلق، فاملوروثات �لثقافية �لتي �أر�صت �صورة  بالرغم من �لإ

جتماعية حل�صر �ملر�أة يف  منطية للمر�أة �أ�صهمت بدورها يف ت�صكيل �أ�صاليب �لتن�صئة �لإ

�أدو�ر حمددة ل يجوز �خلروج منها.

جتماعي وامل�شاركة العامل الإ

�ل�صغوط  �إىل  �إ�صافة  جتماعي  �لإ �لنوع  على  �لقائمة  �لتن�صئة  عو�مل  تد�خلت 

حز�ب �ل�صيا�صية. و تكر�س  �لو�صعية و �ملعيقات �لهيكلية يف �حلد من م�صاركة �ملر�أة يف �لأ

مومة بو�صفه دور�ً رئي�صياً للمر�أة. ومبا  جتماعي دور �لأ �لتن�صئة �لقائمة على �لنوع �لإ

�أن مميز�ت �لفعاليات �ل�صيا�صية )�لطموح، �لعد�ئية، �ملناف�صة، �ل�صلطة و �لنفوذ( تعد 

�صفات غري �أنثوية فاإنه يجري ت�صويغ عزل �ملر�أة يف هذ� �ملجال.

�لن�صاط  جتماعي و �لعو�ئق �لو�صعية �لتي حتدد جن�س  �لنوع �لإ و ت�صري منطية 

يف  م�صوؤولة  �صيا�صية  و  �د�رية  مر�كز  يف  يعملن  �للو�تي  �لن�صاء  ظاهرة  �إىل  �ل�صيا�صي 

حيان. كثري من �لأ

نتخابي حمددات م�ساركة املراأة يف العمل الإ
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�ملوؤ�ص�صات  �أو  �لقوى  عالقات  من  جمموعة  �إىل  جتماعية  �لإ �لبنى  ت�صري 

قلة  لتف�صري  و  �لفردي.  �ل�صلوك  على  قيود�ً  ت�صع  �لتي  �لثقافية  جتماعية  �لإ

�لبنى  تعيق  كيف  معرفة  ينبغي  �صيا�صي  بنفوذ  يحتفظن  �للو�تي  �لن�صاء  عدد 

جتماعي  جتماعية و�صول �لن�صاء �إىل مر�كز �صيا�صية مرموقة، فابعاد �لنوع �لإ �لإ

وبالتايل  �لفردي  �ل�صلوك  �إن�صباط  �إىل  يوؤدي  �ملتعددة  جتماعية  �لإ للرتكيبات 

�لعمل وفق �لنمطية �ملحددة �إجتماعياً.

�ملوؤ�ص�صات  و  �ملحافظ  �لتقليدي  �لفكر  �أن  �إىل  جتماع  �لإ علماء  بع�س  وي�صري 

تعيق  �لتي  �لنمطية  �ملر�أة  �صورة  تكري�س  يف  مهما  دور�ً  تلعب  ُخرى،  �لأ جتماعية  �لإ

للبيت/�لعائلة  بالن�صبة  �حلالة  هي  وهذه  �ملتقدمة.  �لقيادة  مر�كز  �إىل  و�صولها 

و  �لعام  بني  �لف�صل  �أن  �أي  للرجل.  كميد�ن  �لعام/�ل�صيا�صة  و  للمر�أة،  كميد�ن 

و  �ملحافظ  �لطابع  ذ�ت  فاملوؤ�ص�صات  جتماعي،  �لإ �لنوع  على  قائمة  نتائج  له  �خلا�س 

يديولوجي بني �لعام و �خلا�س.  �لتعليمية و �لق�صائية تنزع نحو �إعادة �لتق�صيم �لأ

وهذ� �لتق�صيم يوؤدي �إىل توقع �أن "�لبيت هو مكان �ملر�أة"،  يوؤثر �لف�صل بني �لن�صاء و 

�لرجال �أُفقياً وعمودياً يف مكان �لعمل على دخول �ملر�أة �ل�صلطة �ل�صيا�صية.

جنبية و �لعريبة على  نتخاب و �لرت�صيح يف �لدول �لأ مع �أن �ملر�أة �أُعطيت حق �لإ

�لرت�صيح  و  نتخاب  �لإ يف  ي�صاركن  �للو�تي  �لن�صاء  ن�صبة  �أن  �أل  متباينة،  فرت�ت 

بل على  �لثالث فح�صب  �لعامل  دول  لي�س فقط على م�صتوى  ز�لت متدنية،  ما 

م�صتوى �لعامل �ل�صناعي �أي�صاً. فعلى �صبيل �ملثال، ما ز�لت ن�صبة �لن�صاء �للو�تي 

ن متدنية جد�ً. مع هذ� فقد ��صتطاعت  ر�صحن �أنف�صهن كرئي�صات دول حتى �لآ

�لعديد من �لن�صاء يف �لعامل �أن ي�صلن �إىل منا�صب �صيا�صية عليا. و لكن هوؤلء 

�أو ممن  �إىل عائالت �صيا�صية  �أو يتنت�صنب  �أما ممن ح�صلن على تعليم عال  كن 

لبلد�نهن، حيث  �ل�صتقالل  �حر�ز  و�صاركن يف  �ل�صيا�صية  حز�ب  �لأ �نخرطن يف 

نتقالية �أو من خالل �لعمل �جلماهريي. �صغلن منا�صب �صيا�صية يف �لفرت�ت �لإ

جتماعية العوائق الإ
 

جتماعية فيها  جتماعية بكونها عامودية، وترتكز �ل�صر�ئح �لإ تتميز �لعالقات �لإ

حول �لعائلة و�لع�صرية و �لطائفة و�لقيادة، وهذه �لتنظيمات هي تقليديا ذكورية، و 

بوي  مبا �أن �ل�صيا�صة يف جوهرها عملية قيادة و تخطيط و�صنع قر�ر، فاإن �لنظام �لأ

ي�صع حدود�ً مل�صاركة �ملر�أة يف هذ� �ملجال، و�إن و�صلت �إىل منا�صب قيادية مقبولة تبقى 

�صريكاً منفذ�ً و لي�س �صريكاً ي�صاهم يف �صنع �لقر�ر.كما �أن م�صاركة �ملر�أة وم�صاهمتها 

�إرتبطت بحدث �أو ظرف مو�صوعي مرحلي مر به �ملجتمع وتنتهي م�صاركتها باإنتهاء 

�مل�صمون �حلقيقي  يعك�س  بطابع مظهري ل  ��صتمرت  �إن  م�صاركتها  وتتميز  �حلدث، 

للدميقر�طية ول يعرب عن م�صالح جمتمعية تخ�س م�صاحلها.

هويتها  و  حياتها  �إكتمال  بني  للمر�أة  خا�صة  م�صاحة  بوي  �لأ �لنظام  ويحدد 

بوي  إرتباطها با�صم �لرجل من جهة �أخرى، ويقلل �ملجتمع �لأ جتماعية من جهة، و� �لإ

ك�صاحبة  �ملر�أة  مبفهوم  يدفع  و  و�قت�صادية  �إجتماعية  كقيمة  �ملر�أة  عمل  �أهمية  من 

ولويات. مهنة �إىل درجات �أدنى يف �صلم �لأ

عليه  يغلب  جمتمعاً  ز�ل  ما  جتماعي  �لإ وتكوينه  ن�صاأته  بحكم  �لعربي  �ملجتمع 

�لقول  �لع�صرية، هو �صاحب  �صيخ  �لقبيلة،  زعيم  �لعائلة،  بوي. فرب  �لأ �لطابع 

حيان، و يف توجيه �لر�أي  �لف�صل يف تقرير �مل�صاركة من عدمها يف كثري من �لأ

نتخابية، و يف تقرير هوية  �صو�ت �لناظمة للعملية �لإ �لعام، و يف تقرير وجهة �لأ

�ملر�صحني و�صمان و�صولهم للمجل�س �لنيابي.

إنت�صار �لتعليم باإعتباره مطلباً عاماً، �أل �أن �لنظرة  �أما يف �ملجتمعات �لعربية رغم �

و  رياف  �لأ يف  بخا�صة  و  �ملجتمعات،  هذه  معظم  يف  ز�لت  ما  �لتقليدية  جتماعية  �لإ

�لبادية و �لتجمعات �ل�ُصكانية �ل�صعبية تعترب �أن �لو�صع �لطبيعي للمر�أة هو يف �لزو�ج 

دو�ر بناء على ذلك. و�لبيت، ويتم تق�صيم �لأ

�رشة العربية جتماعية  يف  الأ العوامل  الإ
 

�أقرب  كان  �إمنا  و  حقيقياً،  يكن  مل  �صرة  �لأ �صكل  على  طر�أ  �لذي  �لتغيري  نوع  �أن 

�ُصرية �لتي �أعطت �لرجل  إ�صتمر�ر بقايا �لثقافة و �لتقاليد �لأ �إىل �ل�صكل �ملظهري مع �

�لعامة،  �حلياة  �ل�صيا�صة وجمال  و  �لعمل  ف�صاء  �إمتالك  و  �ل�صيطرة  و  �ل�صلطة  حق 

جتماعي و �لثقايف د�خل  و�أبقى �ملر�أة تعاين من فقد�ن �لوعي و �حلرية مب�صمونها �لإ

�ل�صروري  وكان من  �ملجتمع،  �صوؤون  �جلادة يف  م�صاركتها  �إطار  و خارجها يف  �صرة  �لأ

ن�صانيتها و حريتها �ملفقودة �لتي تقوم بدور فعال يف تنمية �ملجتمع،  �إ�صرتد�د �ملر�أة لإ

جتماعية  و ذلك بخروجها �إىل ميد�ن �لعمل و ح�صولها على حقوقها �ل�صيا�صية و �لإ

بالت�صاوي مع �لرجل.

يف  قت�صادية  �لإ �لن�صاطات  مركز  و  جتماعي  �لإ �لتنظيم  نو�ة  ت�صكل  �صرة  فالأ

فر�د  �ملجتمع، و هي �أي�صاً �لو�صيط بني �لفرد و �ملجتمع و �ملوؤ�ص�صة �لتي يتو�رث فيها �لأ

و �جلماعات �ل�صلوك و �لفكر �لثقايف و �ل�صيا�صي، و هي خري عامل على نقل �لتقاليد 

و �ملعايري �لروحية و �لخالقية و �لثقافية �لتي ينفرد بها �ملجتمع و ت�صبغه بطابع 

مييزه، فيمثل �ل�صتمر�رية و �لدميومة، مما يوؤدي �إىل تغري�ت و حتولت على م�صتوى 

�صرة و خمتلف �أدو�رها. �ملجتمع و بالتايل �إدخال تعديالت على �أمناط �لأ

 

بوي لتحولت �أ�صا�صية ب�صبب �لتغري�ت �لبنائية يف  قد تعر�س �مل�صاركة �لنظام �لأ

إنت�صار �لتعليم و جتاوز  �ملجتمع و قيام �لعائلة �لنووية و عمل �ملر�أة لقاء �أجر، و �

دب ل يز�ل يقرن بالطاعة و �لعقاب  �أن دور�لأ �أل  �لع�صبية �لعائلية �لتقليدية، 

عرت�ف بحقوق �مل�صاو�ة و �مل�صاركة  و�ل�صلطة و�حلزم. ومع �أن هناك مزيد�ً من �لإ

ب �ملطلقة  بوي �لذي يتميز ب�صلطة �لأ �أل �أن �ل�صورة �لغالبة ل تز�ل من �لنوع �لأ

مكانة  �أخري�ً  و  كرب،  �لأ لالخ  �ملميز  �لدور  و  �خلفي  تاأثريها  مع  م  �لأ خ�صوع  و 

قل �صاأناً بالن�صبة لل�صبيان. �لبنت �لأ

جتماعي واقع املراأة الإ
 

و  �صرية  �لأ �لبيئة  حول  �لنف�صية  و  �ل�صيا�صية  و  جتماعية  �لإ �لدر��صات  تركزت 

كان  إذ�  و� جتماعية.  �لإ �ل�صخ�صية  تكوين  يف  دورهما  �إىل  نظر�ً  جتماعية،  �لإ �لتن�صئة 

حد�ث �ل�صيا�صية  �صرة و ف�صر �لأ فريق من علماء �لنف�س قد �أعترب �لدولة �متد�د�ً لالأ

بوية فاإن "فيرب" �أعترب �ل�صلطة  �صرة �لأ جتماعية يف �لأ �ملعا�صرة من خالل �لتن�صئة �لإ

�صا�صية لل�صلطة �ل�صيا�صية. �صكال �لأ بوية �حد �لأ �لأ

�لتي ميار�س فيها �صخ�س و�حد  �لو�صعية  باأنها،  بوية  �لأ "فيرب" �ل�صلطة  يعترب 

�صرة �أو �لع�صرية بو�صفها ت�صكل غالبا وحدة �قت�صادية معتمدة  �ل�صلطة د�خل �لأ

بوية �عتمادها على عالقات �ل�صلطة و �خلنوع  �صرة �لأ على �لتقاليد، و �أهم �صمات �لأ

و ت�صلط �لرجال على �لن�صاء و على قد�صية �لرت�ث، و يعترب �لت�صلط �أبرز خ�صائ�س 

�صرة و �لدولة و �ملجتمع. بوية و هو ي�صبح ظاهرة عامة يف �لأ �صرة �لأ �لأ

و �لعائلة �لعربية عائلة �أبوية هرمية يكون �لتمايز و توزيع �لعمل فيها على �أ�صا�س 

يتو�رث  و  جتماعية  �لإ و  قت�صادية  �لإ �ملجتمع  وت�صكل حولها وحدة  �لعمر،  و  �جلن�س 

إنتماء�تهم �لطبقية و �لدينية و �لثقافية. فر�د و �جلماعات هوياتهم و � فيها �لأ
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جتماعي �صهد تغري�ً جذرياً عما كان عليه  ومن �مل�صلم به �أن و�قع �ملر�أة �لعربية �لإ

دو�ر �جلندرية. فبف�صل �لرتبية  قبل عقدين �أو �أكرث، �أن عامل �لزمن ذو تاأثري على �لأ

و �لتعليم و �لعمل تبدلت �أحو�لها، و�رتفع عدد �ملتعلمات و �لعامالت، و�صاركت �ملر�أة 

�لعربية �إىل حد ما يف �حلياة �لعامة. كما تر�جع �صلطان �لعاد�ت و �لتقاليد �لذي كان 

جتماعيني. يكبلها و يحدد دورها و مركزها �لإ

�صورتها  تغريت  و  �لرجال  على  حكر�  دوماً  كانت  ميادين جديدة  �ملر�أة  دخلت  و   

جتاهات و �لن�صاق �لقيمية �ملوروثة. وبقيت �لهوة و��صحة  جتماعية، و �إىل حد ما �لإ �لإ

�لتنظيم  �ل�صلوك،  �أ�صكال  �ملعتقد�ت،  �لعاد�ت،  )�ملعايري،  و�لثقايف  �ملادي  �لتغيري  بني 

حقيقياً  �لتغيري  يكن  فلم  �ل�صعبية(،  �لثقافة  يديولوجيا،  �لأ فكار،  �لأ جتماعي،  �لإ

و  ثقافة  بقايا  إ�صتمر�ر  � مع  �ل�صكلي،  �ملظهري  �لتغيري  �إىل  �أقرب  " و�إمنا  مب�صمونه، 

�صرة �ملمتدة. تقاليد �لأ

 من هنا ت�صاهم �لعاد�ت و �لتقاليد يف مقاومة �لتغيري و�إف�صال �حلركات �ل�صيا�صية 

�لقائم بني  �لتناق�س  �لعربية من خالل  �ل�صخ�صية  و�زدو�جية  �ملعا�صرة  �لتجديدية 

�لثقافة و �لو�قع.

م�شاركة  يف  ثرة  املوؤ جتماعية  الإ العوامل 

املراأة يف املجال العام

يتاأثر دور �ملر�أة يف �حلياة �ل�صيا�صية و �لعامة مبا يلي:

 
جتماعية �إجتاه حرية �لفرد، وحقه يف �إختيار �لعمل و�لن�صاط  . �لنظرة �لقيمية �لإ

�ملنا�صب.

�ملوكله  �ملهام  بطبيعة  و�ملر�أة،  �لرجل  بعالقة  �ملرتبطة  و�لتقاليد  . �لعاد�ت 
من  جيال،  �لأ عرب  تنتقل  جتماعية  �لإ و�لتقاليد  �لعاد�ت  فجميع  منهما،  لكل 

جتماعية، �لتي تعلم �ل�صلوك �ملنا�صب لثقافة �ملجتمع  خالل عملية �لتن�صئة �لإ

وما ت�صمله من قيم و�إجتاهات.

�ملدر�صة  و  �صرة  �لأ منها  �إجتماعية  موؤ�ص�صات  عدة  �لتن�صئة  بعملية  . تقوم 
إليها �لفرد. عالم و جماعات �أخرى ينتمي � وو�صائل �لإ

للمر�أة  �لتقليدي  �لدور  بوي،  �لأ �لنظام  ظل  يف  �لتقليدية  �لتن�صئة  . تكر�س 
بها،  �خلا�صة  �ليومية  �ل�صلوكيات  تعززه  �لدور  هذ�  و  �أم،  �أو  زوجة  باعتبارها 

وهو ما يوؤدي �إىل م�صادرة حركتها يف �إتخاذ �لقر�ر و يجعلها �نقيادية.

جتماعية و طبيعة  مكانة �ملر�أة �لعربية هي �نعكا�س للنظام �ل�صائد و نوعية �لبنى �لإ

نتاج، و تتغري مكانة �ملر�أة بتغيري هذه  توزيع �لعمل و مدى �مل�صاركة يف عمليات �لإ

جتماعي  و�صاع فقط. فو�صعية و دور �ملر�أة يف �ملجتمع يختلفان باإختالف �لبناء �لإ �لأ

�لذي تعي�س فيه. كما يتاأثر و�صع �ملر�أة ودورها يف �ملجتمع بوجه خا�س بالثقافة و 

�ُصرية  �أو �مناط  �حل�صارة �لتي تنتمي �ليهما. وقد يكون ذلك من خالل �لتن�صئة �لأ

ح�صا�س باجلن�س  �لتح�صيل �لعلمي، �أو �لتوجه نحو �ملهنة �لتي من �صاأنها �أن تنمي �لإ

جتماعية و �ل�صيا�صية.  قت�صادية و �لإ كما حددها �ملجتمع يف �ملجالت �لإ

�أ�صلوب �لتن�صئة على دور �ملر�أة يف �حلياة �ل�صيا�صية، من خالل ربط  وينعك�س  

�إتخاذ  يف  �ملر�أة  قدرة  مدى  على  يوؤثر  مبا  بالرجال  �لقوة   م�صدر  بوي  �لأ �لنظام 

إ�صتخال�س  �جلو�نب  �لتالية:  �لقر�ر �أو �مل�صاركة فيه.  ويف هذ� �ل�صياق  ميكن  �

1- حتديد �ملجتمع للمر�أة حجم �لقوة �مل�صموح بها وممار�صتها مبا يتالئم مع �صفاتها 

نثوية. �لأ

�لذي يتم ربط  �لوقت  �ملر�أة يف  �إىل �حلد من قدر�ت  توؤدي  جتماعية  �لإ �لتن�صئة   -2

�صتقاللية، �لقيادة،  �إتخاذ �لقر�ر(. �لقوة بالرجل منذ �لطفولة )�لإ

 منوذج ) 1 (

م�سادرالقوة

مهار�ت �صيا�صية

بناء �لعالقات

خرين �لتاأثري على �لآ

ت�صال                �لتخطيط   قناع                �خلطابة                      �لإ إثبات �لذ�ت      �لتحالفات         �لتفاو�س                  �لإ �   

      

جتماعية،  3- �ل�صيطرة �لذكورية على �مل�صادر �لتي  ت�صاهم يف بناء �لقوة مثل: �ملكانة �لإ

جتماعية لكل من  �لإ �لتن�صئة  �لناجمة عن  �ملال، �خلربة  ر�أ�س  �ملهار�ت،  �لتعليم، 

�جلن�صني، وما يوؤهل ذلك يف �لو�صول �إىل �ملو�قع �لقيادية. ومن �ملعروف هنا �أن 

تو�فر م�صادر �لقوة حتتاج �إىل مهار�ت �صيا�صية لال�صتفادة منها مثل �لقدرة على 

قناع و�خلطابة وبناء �لعالقات، و�لقدرة على �لتخطيط مبا ي�صمله من �لقدرة  �لإ

مهار�ت  من  �لتخطيط  هذ�  يتطلبه  وما  �لتحالفات  بناء  و  �لتفاو�س،  فن  على 

إثبات �لذ�ت. كما هو مبني يف �لنموذج رقم )1(: �إت�صالية وقدرة على �

�ملر�أة يف بع�س  �إحباط  �لعاد�ت و�لتقاليد يف  جتماعية وبع�س  �لتن�صئة �لإ 4- ت�صاهم 

حيان، وعدم تطلعها �إىل �مل�صاركة. �لأ

�سالم  و حقوق املراأة 2. الإ

�ملجتمع  يف  ق�صاياها  و  �ملر�أة  مو�صوع  تناول  يف  �صالمية  �لإ �خل�صو�صية  تكمن 

عر�ف و�لتقاليد و �لعاد�ت �ملوروثة يف �ملجتمع  �لعربي يف �أ�صكاليات �لتعامل ما بني �لأ

من جهة، و ما بني �جلو�نب �لفقهية �لعامة �لتي تقيم حق �مل�صاو�ة بني �لرجل و �ملر�أة، 

نتقا�س منه ل يتالئم مع ن�صو�س �ل�صريعة  إنكاره، و�لإ باعتباره حقا ��صياًل ل ميكن �

�صالمية. �لإ

�صالم، معاناة �ملر�أة ب�صورة عامة من �أو�صاعاً  وقد �صهدت �لفرت�ت �ملتعاقبة قبل �لإ

�ل�صيئة، وتعرب عن  للمعاملة  للرجل وتتعر�س  تابعاً  إذ كانت متاعاً  � �إجتماعية ظاملة، 

�لعار و �خلطيئة و �حلظ �ل�صيئ ما مت و�أدها يف مرحلة �لطفولة من دون ذنب �صوى 

�أنها �أنثى. و مل مينع ذلك، بالطبع، من ظهور مناذج م�صرقة لبع�س �لن�صاء �لعربيات 

حيان و�إن كانت حمدودة �لعدد و ظهرت يف فرت�ت زمنية متفاوتة. يف تلك �لأ

وىل، مبادئ �لعدل و �حلرية و  �صالم يف هذه �ملجتمعات برز، للمرة �لأ وبظهور �لإ

�لت�صريع  للمر�أة من خالل  م�صروعة  �صالم حقوقا  �لإ �أر�صى  كما  �لنا�س،  بني  �مل�صاو�ة 

�لتفاوت يف  و جعل  و �حلقوق،  �لو�جبات  �مل�صاو�ة بني �جلن�صني يف  �صالمي خا�صة  �لإ

م�صائل توزيع �لعمل بينهما �أمر�ً حتتمه طبيعة تكوين كل منهما و دوره د�خل �ملجتمع 

يف  �لتقاليد  و  �لعاد�ت  عززتها  �لتي  �حلو�جز  ليزيل  �صالم  �لإ جاء  بذلك  و  �صرة.  و�لأ

�ملجتمع و لريفع من مكانة �ملر�أة و قدرها كفرد د�خل �ملجتمع و كمو�طنة و م�صوؤولة و 

رث بقدر معلوم. ربة بيت، وقبل �صهادتها ومنحها حق �لإ
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بالبيئة  و�أفكار  �لدين مبا ي�صمله من �صلوك  �مل�صلمني مع  تتاأثر طريقة تعامل 

جتماعية و �جلغر�فية و �لظرف �لنف�صي و �لتاريخي لدى كل �أمة �أو ثقافة.  �لإ

و لذلك ��صبحت �لتف�صيالت �ملتعلقة بالتدين و �صلوكياته نحو �ملر�أة و ق�صايا 

�لتطبيق يف كثري من  �أن  و رغم  �آخر.  �إىل  �لعامة تختلف من جمتمع  �ملجتمع 

ل�صورة  ت�صويه  �أي  فاإن  و عد�لته،  �صالم �حلقة  �لإ روح  يتما�صى مع  حيان مل  �لأ

�صا�س من  إنتقا�س من حقوقها �أو �إعاقة دورها يف �ملجتمع، �إمنا ياأتي بالأ �ملر�أة �أو �

�ملجتمع نف�صه يف �ملكان �ملعني �أو �لزمان �ملعني.

�ص�س منها: �صالم �إىل حقوق �ملر�أة على جمموعة من �لأ و قد �إرتكزت نظرة �لإ

على  حدهما  لأ ف�صل  ل  ب�صر�ً  باإعتبارهما  و�ملر�أة  للرجل  �ملت�صاوية  . �لنظرة 
�ملر�أة  ممار�صة  �إىل  �صالم  �لإ دعى  حيث  �ل�صالح،  �لعمل  و  بالتقوى،  �إل  خر  �لآ

�صرة و �ملجتمع. جميع حقوقها �مل�صروعة يف �حلياة و يف �لعمل و خدمة �لأ

يف  حقها  ي�صقط  �أن  دون  لطبيعتها،  جاء  �صرة  �لأ على  �ملر�أة  إئتمان  � . �أن 
عن  �لنهي  و  باملعروف  مر  كالأ �ل�صرعية  �لتكاليف  يف  يوؤثر  �أو  و�لعمل،  �لعلم 

مانة. �ملنكر و تاأدية �لأ

�لرجل،  م�صاهمة  عن  �أهمية  تقل  ل  �لعامة  �حلياة  يف  �ملر�أة  م�صاهمة  . �أن 
�حلياة  ميادين  يف  للم�صاهمة  للمر�أة  و��صعاً  �لباب  فتح  �صالم  �لإ �أن  بل 

�ملختلفة، ف�صاركت �لرجل �ل�صالة يف �مل�صاجد و �أن خ�ص�صت لها �أماكن خا�صة، و 

نقلت �حلديث و برعت يف جمال �لدعوة و يف �لعلم، و �صارت �إىل ميادين �لقتال 

لل�صهر على ر�حة �ملقاتلني، و �متهنت �لطبابة، و �صاركت يف بيعة �لعقبة �لكربى 

ويف بيعة �لر�صو�ن حتت �ل�صجرة.

احلقوق ال�شيا�شية للمراأة من منظور اإ�شالمي
 

�صالم �إىل �حلقوق �ل�صيا�صية للمر�أة، على قيام �ملر�أة بكل عمل  ل تقت�صر نظرة �لإ

باملعروف  مر  �لأ ممار�صة  من  ذلك  يت�صمن  مبا  ثقافته  و  �ملجتمع  �صيا�صة  يف  موؤثر 

بق�صد  �صيا�صية  تنظيمات  يف  �صرت�ك  �لإ على  ي�صتمل  بل  فح�صب،  �ملنكر  عن  �لنهي  و 

نتخاب  �أو �لدعوة ملبد�أ �صيا�صي و �لتاأثري على �لقر�ر �ل�صيا�صي، و �لإ �خلدمة �لعامة، 

جارة على �ملوؤمنني،  نتخابات، و �لبيعة لرئي�س �لدولة، و �لقيام بالإ و �لرت�صيح يف �لإ

مان للمحاربني، و تويل �لوظائف ذ�ت �ملجال �لعام يف �لدولة، و حقها يف  و �إعطاء �لأ

�صالمية. نخر�ط بالعمل �لنقابي و �لتنظيمات �ل�صيا�صية �لإ تكوين �جلمعيات و �لإ

إتفاق �لفقهاء  جماع، بدليل � كما �أن �لولية باإطالقها لي�صت ممنوعة على �ملر�أة بالإ

هلية، و �أن تكون وكيلة  قاطبة على جو�ز �أن تكون �ملر�أة و�صية على �ل�صغار، و ناق�صي �لأ

ية جماعة من �لنا�س يف ت�صريف �أمو�لهم، و�أجاز �أبو حنيفة و �لطربي و �إبن حزم  لأ

�أن تتوىل �ملر�أة �لق�صاء يف بع�س �حلالت و لها �أن تتوىل �لفتاء حيث كان يف �ملدينة، 

عندما تويف �لر�صول، �صبع ع�صرة من �لن�صاء يفتني يف طليعتهّن �أمهات �ملوؤمنني، و كانت 

بيوتهّن مد�ر�س لن�صر �حلديث و كان �خللفاء �لر��صدون و كبار �ل�صحابة ي�صاألونهّن 

مور. يف خمتلف �لأ

�شالم  وامل�شاركة الإ
 

نتخاب هو توكيل و نيابة، و مت و�صفه  �أن �لإ خت�صا�س من �مل�صلمني  يرى �أهل �لإ

مة لوكالء ينوبون عنها يف �لت�صريع و�لرقابة، كما �أن �ملر�أة يف �ل�صالم  باأنه "�إختيار �لأ

إر�دتها كمو�طنة  إن�صاناً بالدفاع عن حقوقها و �لتعبري عن � لي�صت ممنوعة من �أن توكل �

يف �ملجتمع".

وىل  ن�صار �لذين بايعو� �لر�صول يف �لعقبة �لأ وت�صري �ل�صرية �لنبوية باأن وفد �لأ

على ن�صرته و �لدفاع عنه،من بينهم �إمر�أتان بايعتا �لر�صول �لبيعة نف�صها، و هي بيعة 

وىل، و بايع �لر�صول �لن�صاء بعد فتح مكة  �صالمية �لأ �صيا�صية �أدت �إىل قيام �لدولة �لإ

على جبل �ل�صفا، و �لبيعة هي �إعالن �أو تعبري من �لفرد �ملبايع عن مو�فقته و ر�صاء 

�لهدف  هذ�  يحقق  �لذي  �ملعا�صر  نتخاب  �لإ بعملية  �أ�صبه  فهي  له،  �ملبايع  بال�صخ�س 

إ�صت�صار �لنا�س يف  قرت�ع �لعام، كما �أن �ل�صحابي �جلليل عبد �لرحمن بن عوف � يوم �لإ

ر�أيهّن و هذ�  �أخذ  و  �لن�صاء  �إىل  �أحد�ً حتى خل�س  �لثالث فلم يرتك  �إختيار �خلليفة 

عمل �صيا�صي بحت.

�صا�س بعملني هما: �لرقابة و �لت�صريع. وتت�صمن  ولذلك يقوم �ملجل�س �لنيابي بالأ

جلان  ت�صكيل  و  �صتجو�ب،  �لإ و  للنقا�س،  �لعامة  �ملو�صوعات  و  �صئلة  �لأ طرح  �لرقابة 

خت�صا�س من  �أهل �لإ �لثقة بالوز�رة و غريها. ولذلك يف�صر  حتقيق برملانية، وطرح 

مر باملعروف و  �صالم يدخل �صمن مفاهيم �لأ �مل�صلمني باأن �لرقابة �أو �ملحا�صبة يف �لإ

�صالم، فح�صرت  �لنهي عن �ملنكر، و يف �إطار ذلك مار�صت �ملر�أة حق �لرقابة يف �صدر �لإ

�أمري  �خلطاب  بن  عمر  ناق�صت  و  �خوتها  مع  �لعامة  �ل�صوؤون  يف  ت�صاورت  و  �مل�صجد 

و�أخطا  �إمر�أة  "�أ�صابت  عمر  قال  فيها  و  �ل�صد�ق  منها  عدة  مو�صوعات  يف  �ملوؤمنني 

عمر".

إنقاذ  � فيه  �لذي  بالر�أي  �حلديبية  �إىل  �أ�صارت  �لر�صول  زوجة  �صلمة  �أُم  �أن  كما   

للم�صلمني. وهناك م�صلمات كرث �أمثال عائ�صة �أم �ملوؤمنني يف قيادتها جلي�س فيه بع�س 

مر باملعروف و �لنهي عن �ملنكر و �إ�صالح ذ�ت �لبني، و كذلك موقف  كبار �ل�صحابة لالأ

للمر�أة هذ� �حلق  �أقّر  �صالم قد  �لإ إذ� كان  � و  بنت ثعلبة.  �لدرد�ء و خولة  �أم  و  �أ�صماء 

وممار�صته، فال يوجد ما مينع �ملر�أة من وجودها يف جمل�س يقوم بهذه �ملهمة.

�أما �لت�صريع فيكون مبناق�صة �لقو�نني �ملنظمة ل�صوؤون �ملجتمع �ملختلفة، وهي �ملهمة 

�صهام يف هذ�  �لثانية للمجل�س حيث �حلديث و �لتد�ول يف �صوؤون �ملجتمع، فاملر�أة قادرة على �لإ

إ�صتدر�كاتها و مر�جعاتها  �لعمل، فقد كانت عائ�صة �أم �ملوؤمنني من جمتهد�ت �ل�صحابة و لها �

�صالم �لكثري من �لن�صاء فقيهات و حمدثات و �صاهمن يف �لعديد  على �ل�صحابة، و عرف �لإ

من �لت�صريعات منها:

�أ�صهر.  6 من  �أكرث  زوجته  عن  �جلي�س  يف  �لزوج  تغيب  عدم  . قانون 
وعدول  �صالم  �لإ يف  مولود  لكل  �لعطاء  به  فر�س  �لذي  عمر  قانون   .
يف  �مل�صلمة  �ملر�أة  �أن  يعني  هذ�  �ملهور  حتديد  قانون  �إ�صد�ر  عن  عمر 

�صلوب �لذي يتنا�صب مع  ع�صري �لنبوة و �لر��صدين مار�صت هذه �حلقوق بالأ

ذلك �لع�صر.

يف  و��صعاً  جدًل  �ل�صيا�صية  وم�صاركتها  �ملر�أة  حقوق  لفتوى  �ملعار�صني  �أثار  قد  و 

�صالمية، ومن هذه �لفتاوي "مل يفلح قوم ولو� �أمرهم �إمر�أة "، ومع �أن  و�صاط �لإ �لأ

نابة �لعظمى �أو رئا�صة �لدولة و ل عالقة له  هذ� �حلديث �صحيح �إل �أنه ورد يف �صاأن �لإ

نتخاب و�لرت�صيح. وجاء هذ� �حلديث يف بنت ك�صرى  باحلقوق �ل�صيا�صية �ملتعلقة بالإ

من  حجب  عليه  ترتب  مما  بيها،  لأ خلفاً  �لفار�صية  مرب�طورية  �لإ حكم  تولت  �لتي 

�ل�صبب كما هو  هو �كفء منها، و هنا ل يفهم �ن �لعربة بعموم �للفظ ل بخ�صو�س 

ن هذه �لقاعدة لي�صت على �إطالقها و�إمنا حيث ل تاأثري  �صول لأ معتمد عند �أهل �لأ

خل�صو�صية �ل�صبب يف عموم �للفظ، و �إحتمال تاأثري خ�صو�صية �ل�صبب. و قد روى عن 

عمر بن �خلطاب �أنه وىل �ل�صفاء بنت عبد �هلل �لعدوية على �ل�صوق حتا�صب و تر�قب، 

و �حل�صبة و لية عامة.)1(

�صالمي هريندن  1995 )1( �ملر�أة و�لعمل �ل�صيا�صي روؤية �إ�صالمية هبة رووف عزت �ملعهد �لعاملي للفكر �لإ
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القواعد و املبادئ العامة لل�شـريعة ال�شالمية 

و املوؤكدة حلقوق املراأة ال�شيا�شية كما يجمع 

خت�شا�ص: عليه اأهل الإ

�صل يف �لعاد�ت و �ملعامالت و �لتنظيمات هو �حلل. باحة، و �لأ �صياء �لإ �صل يف �لأ 1- �إن �لأ

2- مل يثبت ورود ن�س قر�آين، �أو �صنة نبوية �أو �إجماع �صحيح �أو ت�صريح �أو قيا�س يحرم حق 

نتخاب و �لرت�صيح على �ملر�أة. �لإ

جتماعية  مور �لإ حاديث �ل�صعيفة، بخا�صة �لأ مة بر�أيه �أو بالأ حد �أن يلزم �لأ 3- لي�س لأ

�لعامة.

نتخاب، هبة من �هلل  �لذي قال:" و لقد كرمنا بني  ن�صان، ومنها حق �لرت�صيح و�لإ 4- حقوق �لإ

ية 70 من �صورة �ل�صر�ء (. �آدم ". ) �لآ

يف  �لعامة  �لقاعدة  هي  �جلن�صني  بني  �لو�جبات،  و  �حلقوق  يف  �لعامة  �مل�صاو�ة   -5

�ل�صريعة، �إل ما �أ�صتثني بن�س �صريح.

6- �ملر�أة ت�صاهم يف بناء �ملجتمع و تطوره و تقدمه قال تعاىل: "و �ملوؤمنون و �ملوؤمنات 

�صورة  من   71 )�آية  �ملنكر".  عن  ينهون  و  باملعروف  ياأمرون  بع�س  �أولياء  بع�صهم 

�لتوبة(.

�صالح يف منت�صف �لقرن �لتا�صع ع�صر  �صالميني رو�د �لنه�صة و �لإ �أما �ملفكرين �لإ

�صالم �ل�صيا�صي، ومنهم  فقد حتدثو� كثري�ً عن حقوق �ملر�أة بني �ملو�ثيق �لدولية و�لإ

رفاعة �لطهطاوي �لذي �أّيد عمل �ملر�أة و ربطه ربطا مبا�صر� بتعليمها و ر�أى يف �لعمل 

�أهمية �إقت�صادية و فائدة عظيمة يف تربية �لن�صاء و�صغلهن عن �لفر�غ �ل�صار و هو من 

مام  منطلق �مل�صاو�ة، و ر�أى �أن �لبطالة ت�صر باملر�أة كما ت�صر بالرجل، ودعا �أي�صاً �لإ

بامل�صاو�ة  �آمن  و  �لدين  جوهر  من  �إنطالقاً  �ل�صلفي  للفكر  جتديد  �إىل  عبده  حممد 

�ملر�أة يف كافة �حلقوق و �لو�جبات، وجعل �ملرجع يف ذلك عرف  �لتامة بني �لرجل و 

�ملجتمع و ما يجري عليه �أمر �لنا�س.

�أما �لطاهر �حلد�د فذهب �إىل �لعرب، من ذلك، حيث �أ�صار �إىل �أن من �أ�صباب تخلف 

جتهاد و �لتم�صك بالن�صو�س و عدم �لنظر �إىل �لو�قع  �مل�صلمني عجز �لفقهاء من �لإ

جتماعي، و يف ر�أيه باملر�أة، فقد �إهتم بامل�صاو�ة، و �لتكرمي بها و و�صف حجابها �لذي  �لإ

إتهام لها بالفجور وعدم �لثقة، و يو�صع عليها  � يو�صع على وجهها ملنع �لفجور، باأنه 

حماية لها من جرمية مل ترتكبها، مما ي�صعف ثقتها و ثقة �أطفالها بها.

 

قت�سادية 3. املكانة الإ

�ملر�أة على  و نوع م�صاركة  �لفاعلة يف حتديد مدى  قت�صادية  �لإ �لعو�مل  �أهم  من 

بكلفة  �ملتعلقة  تلك  هي  بخا�صة  �لربملانية  نتخابات  �لإ و  بعامة  �ل�صيا�صي  �ل�صعيد 

و  �لطبقي  م�صتو�ها  و  �ُصرة،   �لأ عن  مادياً  �ملر�أة  إ�صتقاللية  � و  نتخابية  �لإ �حلمالت 

جتماعي. �لإ

بتكاليف  إنتهاًء  � و  للرت�صيح  �ملطلوب  بالر�صم  بدًء  مكلفة،  نتخابية  �لإ فاحلمالت 

وىل يف وجه  قت�صادية �لأ نتخابية بكافة مر�حلها، فهي ت�صكل �لعقبة �لإ إد�رة �لعملية �لإ �

ويزد�د  �ملحلية.  و  �لنيابية  نتخابات  �لإ يف  �لدنيا  و  �لو�صطى  �لطبقات  من  �ملر�صحات 

إرتفاع كلفة  مو�ل(، حيث � هذ� �لعائق مع ظهور نخب بيلوقر�طية )�أ�صحاب روؤ�س �لأ

لف من �لدولر�ت. نتخابية ب�صورة كبرية وت�صل �أحياناً �إىل ع�صر�ت �لآ �حلمالت �لإ

نتخابية، و�أن غيابه  مما يعني �أن �ملال كان ول يز�ل �لعن�صر �حلا�صم يف �لعملية �لإ

بني  �مل�صاو�ة  يغيب  �ملال  �أن  كما  �لفوز،  و  �لرت�صيح  يف  �أملها  من  �ملر�أة  حرمان  يعني 

نتهاكات و عمليات �لتزوير �ملختلفة، و جتاوز �ل�صلطة عرب  �لرجال خا�صة يف �صوء �لإ

نتخابية يف حماولة �لو�صول �إىل  إ�صتخد�م مر�كز �ل�صلطة و �ملال �لعام يف �حلمالت �لإ �

مكانات �ملادية للمر�أة جندها ت�صتثمر غالباً خلدمة  �ملقعد �لنيابي. و يف حال تو�فرت �لإ

�لرجل و طموحاته، و ل تظهر �ملر�أة �إىل �لو�جهة �إل بعد غيابه عن �ل�صاحة ل�صبب �أو 

�لرجل  و �صرورة مو�فقة  باملر�صحة  للتعريف  �ملطلوبة  �مل�صاندة  �إىل  �صافة  بالإ خر،  لآ

و مر�فقته لها يف ظل جمتمع ذكوري حمافظ، يطيح باآمال �لن�صاء يف �لو�صول �إىل 

مر�كز �صنع �لقر�ر و�مل�صاركة يف �ملجال �لعام.

نتخابية، و هكذ� ي�صتبعد  لهذ� ل ت�صتطيع �إمر�أة بال ثروة خو�س غمار �ملعركة �لإ

�أ�صا�صاً  ينتمني  ل  �للو�تي  �لكفوؤ�ت  و  �ملتعلمات  �لن�صاء  من  �لعظمى  غلبية  �لأ تر�صيح 

حز�ب وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين  غنياء، و بخا�صة يف غياب دور فاعل لالأ �إىل طبقة �لأ

و�ملنظمات و�لهيئات �لن�صائية.

 �إطار )1(

�ملر�أة و�لتنمية

�أفر�د �ملجتمع بطبيعة  �ملعي�صة لدى  قت�صادية على م�صتوى  �لتنمية �لإ توؤثر 

قت�صادية يوؤثر على فر�س �لعمل �ملتاحة لكال  ن م�صتوى �لتنمية �لإ �حلال، ولأ

�جلن�صني، فاإنها قد ت�صاعد يف �لتقليل من �أهمية �لفروقات �لبيولوجية بني 

�جلن�صني، كما قد تغري يف بنية موؤ�ص�صة �لعائلة ووظائفها.

�ملجتمع،  يف  �ملر�أة  مكانة  تغري  يف  قت�صادية  �لإ �لتنمية  �أهمية  من  وبالرغم 

قت�صادية  ترتبط بامل�صتوى  �أن �لتنمية �لإ �أو كونها قوة دفع حمررة لها، �ل 

و  جتماعي.  �لإ و�حلر�ك  �لفر�س  بتو�صيع  و  �لثالث  �لعامل  دول  يف  �ملعي�صي 

قد  �لذي  و�لن�صاء،  �لرجال  بني  قت�صادية  �لإ �لفجوة  ت�صييق  ذلك  يقت�صي 

يوؤدي �أحياناً �إىل تدين مكانة �ملر�أة، خا�صة حني يعاد تق�صيم �لعمل على �أ�صا�س 

�جلن�س، فيحدد للمر�أة �لعمل بال �أجر يف �لبيت، ويحدد للرجل �لعمل باأجر 

مر �أن تق�صيم �لعمل هذ� قد يوؤدي �إىل �إنخفا�س قيمة  خارج �لبيت، وحقيقة �لأ

عمل �ملر�أة يف �لبيت، �أو ح�صولها على �أجر زهيد خارجه. ولهذ� يجري �لعمل 

ن ذلك  إذ� �أُتيح لها �ملجال خارج �لبيت، ولو باأجر قليل لأ على دعوة �ملر�أة للعمل �

عتماد  يك�صبها مكانة يف �أ�صرتها وجمتمعها، وخربة عملية قيمة وقدرة يف �لإ

على �لذ�ت، و معرفة كبرية بقو�نني �ملجتمع، مما يجعلها �أكرث و�قعية، ف�صاًل 

مور �ل�صيا�صية و �لعمل �لعام. عن تطور �إهتمامها بالأ

�ملفهوم  وفق  قل  �لأ على  كلياً  متوفرة  غري  �ملادية  �ل�صتقاللية  �أن  بالذكر  جدير 

ن�صب  �إقد�م  من  �لرغم  فعلى  �لرثو�ت،   �صاحبات  غري  من  �لعربية  للمر�أة  �لغربي 

و�صاع �ملعي�صية �ل�صائدة  دخار �ل�صخ�صي فاإن لالأ كبرية من �لفتيات �لعامالت على �لإ

لها �أثرها يف �لتقليل من هذ� �ل�صاإن.
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4. ال�سورة النمطية للمراأة يف 

عالم العربي الإ

جتماعية، بدور فاعل  عالم، بو�صفها �إحدى موؤ�ص�صات �لتن�صئة �لإ تتمتع و�صائل �لإ

بطبيعة  �لدور  هذ�  يتميز  و  �ملجتمع،  يف  �ل�صائدة  �لقيم  و  �لثقافة  منط  ت�صكيل  يف 

فكار  و �لقيم �ملتناق�صة يف  �آن  عالم على ن�صر و ترويج �لأ مزدوجة ت�صاعد و�صائل �لإ

و�حد.

ت�صهم يف  وبذلك  �لعامة،  �لتقليدية  �ملفاهيم  و  �لقيم  تغيري  ت�صاعد على  �أن  فاإما 

�لتي  �جلديدة  دو�ر  بالأ و  لو�قعهم  فر�د  �لأ وعي  زيادة  و  جتماعي  �لإ �لتغري  عملية 

و  بو�قعهم  فر�د  �لأ وعي  ت�صوي�س  يف  ت�صهم  �أو  جهة،  من  �لتطور  مقت�صيات  تفر�صها 

�أدو�رهم �حلقيقية عرب تثبيتها للقيم و �لت�صور�ت �لتقليدية من جهة �أخرى، و لعل 

�أو�صح هذه �ملفاهيم و �أكرثها بروز�ً و خطورة ما يتعلق باملر�أة وما يت�صل بطبيعتها و 

نف�صيتها و عقليتها.

عالمية �ملختلفة "�مل�صموعة و�ملرئية  من �ل�صرور�ت �مللحة توظيف �لو�صائل �لإ

�ملن�صودة للنهو�س بو�قع  هد�ف  �لأ �صليماً، مبا يكفل حتقيق  " توظيفاً  و�ملقروؤة 

�صرة و�ملجتمع  يجابية و�لفاعلة على م�صتوى �لأ إبر�ز �ل�صور �لإ �ملر�أة من خالل �

وتغيري �ل�صورة �لتقليدية و�ل�صكلية لها.

ولويات  و ل يكون و�صع �إهتمامات �جلمهور �لن�صائي و �إحتياجاته على قائمة �لأ

حول  حمدد�ً  ت�صور�ً  �لعربيات  عالميات  �لإ متتلك  �آن  دون  فاعال  عالمية  �لإ

�جلمهور �لن�صائي �مل�صتهدف، �إ�صافة �إىل �إمتالكهن للثقافة �ملجتمعية �ملعا�صرة 

ب�صفة عامة، و ما يتعلق بق�صية �ملر�أة ب�صفة خا�صة.

م�صامني  توجيه  �إىل  تهدف  تربوية،  �إجتماعية  عملية  عالم  �لإ يعترب  وبالتايل 

خرين لتعزيز �لدعائم �لنظرية لن�صق �ل�صيطرة  �صيا�صية و �جتماعية مق�صودة تتعلق بالآ

عالم جنباً �إىل جنب مع �أجهزة  �ل�صائدة يف �ملجتمع. و من هذ� �ملنطلق تكافح و�صائل �لإ

ت�صالية،  جتماعية �ل�صائدة، ملكية �ملوؤ�ص�صة �لإ خرى يف �ملجتمع )�لثقافة �لإ �ل�صبط �لأ

جتماعي و �لطبقات �مل�صيطرة يف  �ل�صبط على �مل�صمون �ملعريف وعالقة ذلك بالنظام �لإ

ذلك �ملجتمع( �إىل جعل هذه �مل�صامني حتظى بر�صا �جلميع و مو�فقتهم. و بال�صرورة 

جتماعية �لتي تقوم بدور �أ�صا�صي يف  فاإن هذه �مل�صامني تاأتي �نعكا�صاً لظروف �لبيئة �لإ

جتماعية �لقائمة. و�صاع �ل�صيا�صية و�لإ جتماعي و حماية �لأ عمليات �ل�صبط �لإ

 

ول من م�صروع خطة �لعمل �لعربية  و على �أية حال، فقد  ت�صمن تقرير �جلزء �لأ

�لدولية  �لعهود  و  تفاقات  �لإ بها  نادت  �لتي  �ملجالت   2005 عام  �ملر�أة  بنهو�س  �ملتعلق 

يف  دو�ر  �لأ لتغيري  بفاعلية  ت�صال  �لإ و�صائل  إ�صتخد�م  � مقدمتها؛  يف  و  �ملر�أة  حول 

�صتخد�م غري �لكايف  �ملجتمع و حتقيق �مل�صاو�ة بني �جلن�صني، كما �أ�صار �لتقرير �إىل �لإ

�ملر�أة  تقدمها  �لتي  يجابية  �لإ للم�صاهمات  �لرتويج  يف  �جلماهريي  عالم  �لإ لو�صائل 

قت�صادية و  للمجتمع بالرغم مما تو�جهه �لدول �لعربية من �لتحديات �ل�صيا�صية و �لإ

جتماعية و �لثقافية و �لتقنية يف ظل مناخ �قليمي و دويل ي�صهد حتولت مت�صارعة  �لإ

قت�صادية و �ل�صيا�صية �لتي ترتك �آثارها على �ملر�أة  و نزوعاً �إىل مزيد من �لهيمنة �لإ

ب�صكل خا�س، كما ت�صهد �ملنطقة �إجتاهات متطرفة وت�صئ �إىل �صورة �ملر�أة �لعربية.

و�صائل  �صعف  على  �ملتخ�ص�صة  �لدر��صات  من  غريه  و  �لتقرير  هذ�  يوؤكد  �إذن، 

يجابية للمر�أة يف �ملجتمع و�إغفالها عن متابعة  عالم �لعربية يف تعزيز �ل�صورة �لإ �لإ

معظم  تركيز  و  �لثقافة  و  �لعمل  و  �لتعليم  �صعيد  على  �ملر�أة  �صهدته  �لذي  �لتطور 

عالمية على تقدمي �ملر�أة يف دورها �لتقليدي �لنمطي. �مل�صامني �لإ

عالم �لعربية، يتم فيها �لرتكيز على  �إن �ل�صورة �لنمطية �لتي تتبناها و�صائل �لأ

و  جتماعي  �لإ �لتمايز  م�صروعية  على  توؤكد  �لتي  �لتقاليد  و  �لعاد�ت  من  جمموعة 

مور �لطبيعية �لتي يجب �لت�صليم بها و  �لثقايف �لقائم بني �جلن�صني باإعتبارها من �لأ

تعمل على تر�صيخها عند �ملر�أة ذ�تها.

 

عالم هذ� �ملفهوم يف ��صتخد�مها للمر�أة كاأد�ة للجذب، يتم فيه  وتوظف و�صائل �لأ

إليها �لر�صائل  عالن، لذلك توجه � إ�صتخد�م �ملر�أة كرمز للجن�س يف و�صائل �لإ �ملبالغة يف �

عالمية و �لعالنية �لتي توؤكد على �لقيم �ملظهرية و �ل�صكلية و �ل�صتهالكية. �لإ

عالمية �ملر�أة �إىل جمرد مو�صوع،  و يف �لوقت �لذي تختزل فيه بع�س �ملوؤ�ص�صات �لإ

جندها ت�صمو بالرجل، و ت�صوره باملبادرة و �لع�صامية و �ملنتج، بينما تهبط باملر�أة و 

تقدمها على �أنها كائن يفتقد �إىل �لتفكري �ل�صليم �أو �إتخاذ �لقر�رت و �أخذ زمام �ملبادرة، 

نانية و �لرتدد و �ل�صلبية، كما ت�صف �ملر�أة باأنها عاطفية �صديدة  وكائن �أنثوي تت�صم بالأ

إنقيادية  إتكالية و � �حل�صا�صية وحتتاج دوماً �لعون و �لقيادة من جانب �لرجل وبو�صفها �

يحاء. و بذلك تركز م�صامني و�صائل  ن�صياع و ذ�ت قابلية عالية للتاأثر و �لإ �صهلة �لإ

عملية  يف  م�صاركة  غري  و  منتجة  غري  كم�صتهلكة  �لعربية  �ملر�أة  �إظهار  على  عالم  �لإ

حيان غائبة  بد�ع يف �ملجالت �ملختلفة، و هي يف معظم �لأ �لتنمية و غري قادرة على �لإ

قت�صادي . عن ميادين �لن�صاط �لإ

 

�لعالقة بو�قع  �ملو�صوعات ذ�ت  �لعربي طرح  عالم  �لإ وب�صورة ملحوظة يتجاهل 

�لعقود  خالل  حققتها  �لتي  �لجناز�ت  مو�كبة  و  ومكانتها،  وتطورها  �لعربية  �ملر�أة 

خرية �ملا�صية يف جمال �لتعليم و �لعمل و �مل�صاركة يف �حلياة  �لثقافية و �ل�صيا�صية.  �لأ

عمال �لتي تعترب عادة حكر�ً  عالم �لن�صاء و هّن ي�صاركن يف �لأ ويندر ما ت�صور و�صائل �لإ

على �لرجال، �أو و هّن ي�صغلّن وظائف �أو منا�صب يف �حلياة �لعامة. وعلى �لنقي�س فاإنها 

غالباً ما ت�صور �لن�صاء �صمن �إهتماماتها باأدو�رها �لتقليدية كزوجة و �أم و ربة بيت، 

عمال �ملنزلية و �لجناب ثم رعاية �لطفال و �لزوج، �أو �لعمل  و�إن ن�صاطها ل يتعدى �لأ

إن�صانيتها. مر و�لناهي، مع �غفال مو�طنتها و� يف وظائف يكون فيها �لرجل هو �لأ

�لنتاج  يف  ك�صريك  �ملختلفة  �لعربية  �ملر�أة  �أدو�ر  تغيب  فاإنها  وبذلك 

و�لعمل  �ل�صيا�صية  و�حلياة  �لتنمية  يف  وم�صاركة  �لقر�ر  �إتخاذ  ويف 

�حلقوق  يف  تت�صاوى  ومو�طنة  وفنانة  و�أديبة  وكعاملة  و�لهلي،   �لنقابي 

�لعربية. عالم  �لإ و�صائل  بع�س  يف  حمدود  باإ�صتثناء  �لرجل،  مع  و�لو�جبات 

�لعربية يف  �ملر�أة  و�قع  حيان  �لأ بع�س  تغيب يف  �لعربي  عالم  �لإ و�صائل  �أن  ويبدو 

طار �لثقايف �لتي تتميز بها �ملنطقة، فتطرح �صورة �ملر�أة �لغربية، و هي ذ�ت ثقافة  �لإ

�لعربية  �ملر�أة  تظهر  بذلك  و  تقلده،  �أن  �لعربية  �ملر�أة  على  ينبغي  كنموذج  خمتلفة، 

مبالمح غري و��صحة و متاأثرة �إىل درجة كبرية و غري مربرة بنموذج �ملر�أة �لغربية 

على ح�صاب هويتها �لثقافية �لعربية و �لقومية.

 

عالم �ملتعلقة باملر�أة عموماً بالتحيز  و على �صعيد �آخر، تت�صم م�صامني و�صائل �لإ

�صا�س، على قطاعات  جتماعي و �لعمري. حيث تركز هذه �لو�صائل، بالأ �لطبقي و �لإ

�لو�صطى من  �لطبقة  �لعليا من  �ل�صريحة  �إىل  ينتمني  �للو�تي  �لن�صاء  حمدودة من 

�صكان �ملدن، مقابل �إغفال  دور �ملر�أة �لفقرية و �لقطاعات �لن�صائية �ل�صعبية من �صكان 

�لغالبية  هموم  و  م�صكالت  من  قرت�ب  �لإ حتاول  ل  �أنها  كما  طبقي(،  )حتيز  �ملدن 

رياف و �لبادية )حتيز �إجتماعي(.  حياء �ل�صعبية و �لأ �لعظمى من �لن�صاء �لعربيات يف �لأ
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و  �ملر�أة،  �ل�صباب و�لن�صج لدى  �لو�صائل على مرحلة  �ل�صياق تركز هذه  و يف هذ� 

خرى �صيما مرحلتي �لكهولة و �ل�صيخوخة )حتيز عمري(. تتجاهل �ملر�حل �لأ

ت�صال �جلماهريية لي�صت وحدها �مل�صوؤولة عن بث هذه  على �أية حال فاإن و�صائل �لإ

�ل�صور و  تر�صيخها يف �ملجتمع، و لي�صت هي وحدها �لتي تدعم مثل هذه �ل�صور، �إمنا 

ذهان، و ل  قت�صادية و �ل�صيا�صية �لر��صخة يف �لأ جتماعية و �لإ يعود ذلك �إىل �لبنى �لإ

�أل باأحد�ث تغيري�ت بعيدة �ملدى يف هذه �لبنى، بيد �ن باإمكان  �إيجاد �حللول  ميكن 

عالم �أن ت�صهم بالكثري، من خالل تن�صيط �لتغيري �أو �إعاقته. و�صائل �لإ

نتخابية عالم والعملية الإ الإ

إر�صاء دعائم �لدميقر�طية �حلقيقة و�لتطوير باإجتاه  عالم دور�ً هاماً يف � يلعب �لإ

إنتخابات حرة و نزيهة، و يتجلى ذلك  � جمتمع دميقر�طي يختار ممثليه من خالل 

مد  و  نتخابية،  �لإ �لعملية  يف   ) و�ملقروء  و�مل�صموع  )�ملرئي  عالم  �لإ دور  خالل  من 

مر�حلها،  بكل  نتخابية  �لإ �لعملية  �إجر�ء�ت  لتو�صيح  �لالزمة  باملعلومات  �ملو�طن 

نتخابية  �لإ �لعملية  و�صري  نتخابية  �لإ �لرب�مج  على  يطلع  �أن  �لناخب  ي�صتطيع  كما 

نتخابية  وطبيعة �إهتمامات �ملر�صحني وحو�ر�تهم ومناظر�تهم، وما ير�فق �لعملية �لإ

من عمليات لوج�صتية، وكذلك عملية �لقرت�ع وعملية �لفرز و�لطعون وجمرياتها، 

�صري  �أثناء  �لناخبني  وتوجيه  �لت�صويت  تطال عملية  �لتي  �أمام �خلروقات  و�لوقوف 

نتخابية و�آليات �ملر�قبة. �لعملية �لإ

و�صاع  �لأ تقييم  �صلطة  ميتلك  �أنه  عالمية،  �لإ �لتغطية  بف�صل  �لناخب،  ي�صعر 

�حللول  و��صتك�صاف  �ملطروحة  �مل�صاكل  و��صتجالء  �ملنتخبني،  م�صاءلة  و�إمكانية 

�حلق  دولة  وتوطيد  هتمامات  و�لإ ر�ء  �لآ عن  للتعبري  فر�صة  وتوفر  �ملمكنة، 

و�لقانون.

و�صائل  م�صد�قية  مدى  بال�صرورة  نتخابية  �لإ �لعملية  تثبت  �أخرى،  جهة  ومن 

�خلرب  نقل  يف  �صتقامة  �لإ و  �لنز�هة  خالل  من  جمهورها  تو�صيع  وبالتايل  عالم،  �لإ

ن بع�س �حلكومات ت�صعى  �لقيام بدورها كمر�قب م�صتقل. ولأ ون�صره، وقدرتها على 

نتخابات ومنظمات حقوق  �إىل �لبقاء يف �حلكم فاإنها ت�صع �حلو�جز �أمام مر�قبي �لإ

و�لهيئات  حز�ب  �لأ و�ل�صحافة �خلا�صة )�صحافة  �ملدين  �ملجتمع  ن�صان وموؤ�ص�صات  �لإ

عالم  �لإ و�صائل  تكون  حيان  �لأ من  كثري  يف  نه  ولأ و�لنقابات(،  �لن�صائية  و�ملنظمات 

�أمام ذلك ينبغي على و�صائل  مملوكة للدولة مبا يوؤثر على فعالية دورها �حلقيقي. 

إ�صتجالء �ل�صورة وتو�صيحها وعدم حجب �حلقيقة  عالم �خلا�صة �أن تلعب دورها يف � �لإ

عن �جلمهور، وي�صاهم ذلك يف توجيه �إجتاه �صلوك �لناخبني وتعزيز م�صاركة �لقطاع 

نتخاب و�لرت�صيح. �لن�صوي وغريه من �لقطاعات يف �لإ

نتخابية مو�صوعية ب�صكل ليقبل  ينبغي �أن تكون �لتغطية �لخبارية للحمالت �لإ

�ل�صك، مبعنى �أن تقوم بنقل معلومات عن �أحد�ث معينة �أو وقائع �أو بيانات عو�صا 

حد�ث و �لوقائع و �لبيانات.  عن تقدمي مد�خالت �أو حتليالت لهذه �لأ

طار، و�إن  �أ�صا�صياً يف هذ� �لإ عالمي مثاًل تلعب دور�ً  فاملر�أة �لتي متار�س �لعمل �لإ

خذ  �إرتبط ذلك مبدى م�صد�قيتها و�صط �جلمهور، و باملح�صلة فاإنه يقت�صي عليها �لأ

باملعايري �لتالية:

مانة. 1- �صمان �لدقة و�لأ

عالم. 2- ر�صم �صيا�صة لتحديد �ل�صلوك �ملهني لدى �لعامالت يف و�صائل  �لإ

مو�ل من  هتمام بالقو�عد �لخالقية �لالزمة �لتي حتول دون قبول �لهد�يا و�لأ 3- �لإ

حز�ب و�ملر�صحني و�لهيئات و�ملنظمات. �لأ

عالن ذو لطابع �ل�صيا�صي  4- �للتز�م بقو�عد �ملهنة و�حليادية، فيما يتعلق بقبول �لإ

و�ملنحاز وفل�صفته بحيث يبدو �أنه ميثل ر�أي عام.

نحياز �لذي قد يظهر يف و�صف وتقدمي �ملر�صحني و �ملر�صحات. نتباه �إىل �لإ 5- �لإ

حد�ث. 6- نقل �لخبار عن م�صادر موثوقة و�لر�صد �ملبا�صر لالأ

حز�ب. حز�ب �ل�صيا�صية كيفما كانت لنظرة �إىل هذه �لأ 7- �إتخاذ �صلوك عادل جتاه كل �لأ

ب�صلوكيات  على وجه �خل�صو�س  عالميات  �لإ و  عالم عموماً  �لإ و�صائل  تتحلى  �أن   -8

تاأييد  �أو  ر�ء،  �لآ �لتعبري عن  �لناخبني يف  �أعلى من  �لنف�س،  تظهر م�صتوى �صبط 

عالميات �لنتقام  عالم و �لإ �حد �ملر�صحني �أو �ملر�صحات، و�أن ل متار�س و�صائل �لإ

من �أي جهة، �أو �أن ت�صاب باإنفعالت مبا قد ين�صر �أو يبث من �أية جهة كانت. كما هو 

مبني يف �لتمرينني �لتاليني:

نتخابات عالم يف �لإ مترين 1  دور �لإ

�صلوب  نتخابات ب�صورة نزيهة، و �لأ عالم يف تغطية �لإ �لهدف: تو�صيح دور و�صائل �لإ

نتخابات. عالمية لالإ �لو�جب تتبعه �صيما �ل�صحافة عند قيامها بالتغطية �لإ

عالمية  خبار �ل�صحفية، �لتقارير، �لتحليالت و�لتغطيات �لإ �لو�صيلة: جمموعة من �لأ

نتخابية. ل�صري �لعملية �لإ

�خلطو�ت: 

1. يقوم �ملدرب/ تقوم �ملدربة بتوزيع �مل�صاركات على جمموعات مت�صاوية �لعدد، و 

من ثم تعمل على توزيع عدد من �ملو�د �ل�صحفية على هذه �ملجموعات.

عالمية ومطابقتها باملعايري �ل�صابقة، مع  2.  تعمل كل جمموعة �إىل در��صة �ملادة �لإ

تقدمي و�صائل و تو�صيحات يدعم ذلك.

إ�صتخال�صات من خالل  � بتقدمي  �ملدربة  تقوم  �ملدرب/  يقوم  �لتمرين  نهاية  3. يف 

�أعمال �ملجموعات و مناق�صتها.

نتخابات عالم يف �لإ مترين 2  دور �لإ

عالم يف تغطية �ملوؤمتر�ت �ل�صحفية للمر�صحات ب�صورة  �لهدف: تو�صيح دور و�صائل �لإ

�صلوب �لو�جب تتبعه. نزيهة و �لأ

نتخابات �ملقبلة. �لو�صيلة: موؤمتر �صحفي �إفرت��صي لحدى �ملر�صحات لالإ

�خلطو�ت: 

�ملر�صحة  تو�صح  حيث  �جلل�صة،  يف  �حلو�ر  بتنظيم  �ملدربة  �ملدرب/تقوم  يقوم   .1

نتخابي و�إهتماماتها و�أ�صباب تر�صحها و�لهدف �ملن�صود لها يف حال  برناجمها �لإ

و�صولها �إىل �لربملان 

فر�س  �ملدربة،  �ملدرب/تعطي  يعطي  �أهد�فها  تو�صيح  من  �ملر�صحة  إنتهاء  � بعد   .2

�صئلة �لتي تثريها �ملتدربات. جابة على �لأ للمر�صحة لالإ

مت�صاوية، ويطلب  �إىل جمموعات  �ملتدربات  بتوزيع  �ملدربة  تقوم  �ملدرب/  يقوم   .3

"�ملوؤمتر  يف  د�ر  ما  حول  متكاملة  �صحفية  تغطية  تكتب  �ن  جمموعة  كل  من 

�لفرت��صي".

�لر�أي  يف  ذلك  تاأثري  مدى  و  �ملتبع  �صلوب  و�لأ �لتغطية  م�صمون  مناق�صة  يتم   .4

�لعام، و درجة �لتحيز و �لتعرف على جو�نب �خلرب و �لتقرير وكيف ي�صاهم يف 

خلق �لوعي.
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5. التمكني وامل�ساركة
 

بها  �لتي تقوم  �ملختلفة  ن�صطة و�لفعاليات  �لأ �لتعرف على  هتمام وحماولة  �لإ �إن 

ي�صتلزم  �ملجتمع،  يف  �ل�صائدة  �لقوى  توزيع  يفر�صها  �لتي  �لتحديات  ملو�جهة  �ملر�أة 

�لتعرف على دور �ملر�أة يف �جلانب �ل�صيا�صي �لر�صمي و غري �لر�صمي، مما ي�صاعد على 

تو�صيع مفهوم �مل�صاركة �ل�صيا�صية لي�صمل �أ�صكاًل �أخرى من �لفعل.

�لعام".   �مل�صتوى  على  �ل�صلطة  "ممار�صة  باإعتبارها  �ل�صيا�صة  فهم  على  فالرتكيز 

يف  فر�د  �لأ �أو  �جلماعات  دور  در��صة  و  حتديد  على  �لرتكيز  �إىل  يوؤدي   �أن  �صاأنه  من 

�صافة  حز�ب �ل�صيا�صية بالإ بناء هياكل �ل�صلطة و �حلكم، مثل، �ملجال�س �لت�صريعية و �لأ

�إىل �حلمالت �ملنظمة و �لرت�صيح و �لت�صويت، للتاأثري على تلك �ملوؤ�ص�صات �لتي متار�س 

حز�ب  �لعمل �ل�صيا�صي. كم �أن مفهوم �ل�صيا�صة يوؤدي �إىل �لرتكيز على دور �لن�صاء يف �لأ

إنكار �صفة �ل�صيا�صي عن �ملجال �خلا�س.  نتخابات مقابل � �أو �لإ

�ن �ملوجات �جلديدة للحركات �لن�صوية �لتي دعت �إىل �إعادة �لنظر يف �لعديد من 

�ملفاهيم و �ملوؤ�ص�صات �لذكورية مبا فيها �ل�صيا�صية. �أعادت  تعريف �ل�صيا�صة من تلك 

ن�صطة �لتي تقع د�خل هياكل �ملوؤ�ص�صات �حلكومية �إىل تلك �لعالقات �لتي تقوم على  �لأ

ممار�صة �لقوة بهدف �ل�صيطرة من قبل �أية جمموعة على جمموعة �أخرى.   

�ملخ�ص�س  �جلزء  باأن  قر�ر  �لإ و  �لعام  و  �خلا�س  بني  �لتقليدي  �لف�صل  �أدى  لقد 

للن�صاء يف �حلياة ميكن �أن يكون �صيا�صياً، �إىل �لرتكيز على �لن�صاطات �لتي تقوم بها 

�لن�صاء خارج موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لقائمة مثل، تطوير �صيا�صات وقتية و غري موؤ�صي�صة 

حتجاج و  قبل تاأ�صي�س منظمات خمتلفة ت�صعى للتغيري �ملجتمعي، و�أن�صطة تتعلق بالإ

�لنقد، �أو تاأ�صي�س منظمات للن�صاء ت�صعى للتاأثري على �ل�صيا�صات �ملختلفة، ومت ت�صليط 

�صرة و �لعائلة  �ل�صوء على م�صاركة �ملر�أة يف �لعديد من �لن�صاطات �لتي تركزت حول �لأ

�لقر�بية، و عالقات �جلرية و�أي�صاً �لعديد من �لعالقات �ل�صخ�صية مع �أفر�د �آخرين. 

و لكن تلك �لن�صاطات �أدت جميعها �إىل متكني �لن�صاء و تو�صيع مفهوم �ل�صيا�صة لي�صمل 

و  �لقوة  �لعي�س، و لتغيري عالقات  �صبيل  �ملر�أة يف  �لتي تخو�صها  �ليومية  �ل�صر�عات 

�ل�صيطرة يف �ملجتمع.

 و قد �أدخلت �حلركة �لن�صوية �حلديثة مفهوم �لتمكني، حيث مت �لنظر �إىل �ملفهوم 

كعملية تتحقق من خاللها بع�س �ل�صيطرة من قبل �ملجموعات �ملهم�صة يف �لعالقات 

�أن�صطة وهياكل عمل ت�صمح لها بامل�صاركة بقدر  �إنخر�طها يف  جتماعية عن طريق  �لإ

�أكرب، �صيما يف �لقر�ر�ت �لتي توؤثر على حياتها ب�صكل مبا�صر. و ت�صاعد هذه �لعملية 

إ�صتخد�م �لقوة لتحقيق  �أفر�د هذه �ملجموعات على حكم �أنف�صهم بنجاعة عن طريق �

على  ممار�صتها  عن  بعيد�ً  جتماعي  �لإ �ل�صعيد  على  �لتغيري  عملية  ت�صرع  �إجناز�ت 

ن�صطة و�لهياكل �لتي تقوم بها �جلماعات �ملهم�صة  خرين. وبالتايل فاإن �لعديد من �لأ �لآ

نخر�ط يف قلب �حلياة  لتقوية و متكني ذ�تها  �صعياً ور�ء �أحد�ث �لتغيري �ل�صروري لالإ

�ل�صيا�صية، مبا يغري مفهوم �ل�صيا�صة لي�صمل كل ما يتعلق بن�صاطات و جتارب �ل�صعوب 

�صعدة و�مل�صتويات يف �ملجتمع. يف عالقات �لقوة �ل�صائدة على  خمتلف �لأ

�إىل  �صافة  بالإ �لر�صمي  غري  و  �لر�صمي  �ل�صيا�صي  للدور  �ملفاهيم  هذه  إدر�ك  � إن  �

مفهوم �لتمكني �أو �لتقوية، قد ي�صاعد على تو�صيع جمال �لدور �ل�صيا�صي �لذي  يناط 

يف  �أو  �صرة  �لأ يف  بالن�صاء  تناط  �لتي   �لن�صاطات  من  متنوعة  �أ�صكال  لي�صمل  باملر�أة، 

�ملجتمع.

متكني املراأة من امل�شاركة

قت�صادي و�لثقايف  تتفق دول �لعامل على �أن مكانة �ملر�أة على �ل�صعيد �ل�صيا�صي و�لإ

�أي  يف  �لتنمية  م�صتوى  على  موؤ�صر�ً  متثل  �لقر�ر،  �صنع  يف  وم�صاركتها  جتماعي  و�لإ

جمتمع، �ل �أن هناك عو�مل حتد من م�صاركة �ملر�أة رغم �أنها ت�ُصكل ن�صف �ملجتمع، و�أهم 

ُمية،  و�لأ �لتقاليد،  و  �لعاد�ت  و  �لثقايف،  و�ملوروث  جتماعية  �لإ �لتن�صئة  �لعو�مل  هذه 

جتماعي و�ليات  �صرة ب�صبب عملية �لتحول �لإ قت�صادية �ل�صاغطة على �لأ و�لظروف �لإ

�ل�صوق و�صعف دعم �لنخبة �لن�صائية للقو�عد �لن�صائية. وكما �أ�صرنا �صابقاً رغم توقيع 

�لعديد من �لدول ومن بينها �لعربية على �لتفاقيات �خلا�صة باملر�أة ومتكينها من 

�مل�صاركة ل�صيما يف �صنع �لقر�ر �إل �أن ذلك ل يكفي مبعزل عن �ملو�ئمة بني �للتز�مات 

�صارة �إىل �أهمية �خلرب�ت �لتي �إكت�صبتها بع�س  �لدولية و�لت�صريعات �لد�خلية، وينبغي �لأ

�صتفادة من ذلك يف �إطار تربية وتدريب  �لن�صاء، و�لتجارب �لتي خا�صتها و�صرورة �لإ

�لن�صاء، عرب تنظيم �لدور�ت و�لندو�ت وور�صات �لعمل، و�عد�د �مل�صاريع و�لرب�مج.

يف  همية  �لأ بالغ  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  به  ت�صطلع  �لذي  �لدور  �أن  يف  ول�صك 

�صياغة �خلطط و�لرب�مج �لتي من �صاأنها �ن تدعم ح�صور �ملر�أة يف �حلكم �ملحلي بكافة 

�ملعنية  �ملوؤ�ص�صات  تن�صيقية بني خمتلف  وو�صائل  �إت�صالت  �صبكة  توفري  �أو  �مل�صتويات، 

بقطاع �ملر�أة، ملا من �صاأنه خلق حركة منظمة تتبنى ق�صايا �ملر�أة وت�صاندها، وتعزز من 

موقعها �ملجتمعي و�مل�صاركة يف �صياغة �لت�صريعات �لقائمة وتقدمي �لتو�صيات للحلول 

�ملقرتحة.

و�مل�صموعة  �ملرئية  عالم  �لإ و�صائل  توظيف  من  لبد  عالمي  �لإ �ل�صعيد  وعلى 

و�إظهار  و�لفاعلة،  يجابية  �لإ �ملر�أة  �صورة  إبر�ز  � يكفل  مبا  �صليما  توظيفا  و�ملقروءة 

مدى �أهمية م�صاركتها من خالل �إيجاد قنو�ت �إت�صال وتو��صل بني �لقطاع �لن�صائي 

عالميات  �لإ تطوير  �إىل  يوؤدي  مبا  �ملر�أة  حاجات  لتلم�س  كادمييني  و�لأ عالميني  و�لإ

من �لن�صاء وبناء كادر ن�صائي ميتلك �ملهار�ت �لالزمة للو�صول �إىل مر�كز �صنع �لقر�ر 

�خلا�صة  �لقدر�ت  وينمي  �لكفاءة،  يرفع  �أن  �صاأنه  من  فالتدريب  عالم،  �لإ قطاع   يف 

و�ل�صلوك �لذي ي�صتند �إىل �ملعرفة.

العوامل امل�شاعدة يف متكني املراأة 

من  �ملر�أة  متكني  �صاأنها  من  عو�مل  عدة  تو�فر  �لالزم  من  �أن  �لقول  ن�صتطيع 

نتخابات، �أو يف �صكل ذهابها  �مل�صاركة �ل�صيا�صية �صو�ء م�صاركتها يف تر�صيح نف�صها يف �لإ

دلء ب�صوتها �أو �إ�صرت�كها يف حزب، وهذه �مل�صائل قد تكون  قرت�ع و�لإ �إىل �صندوق �لإ

من قبل �لدول �أو �ملجتمع �ملدين �أو من قبل �ملر�أة. و�أبرز هذه �لعو�مل:

خالل  من  �مل�صاركة  عن  �ملر�أة  عزوف  لظاهرة  �لعلمية  �لدر��صة  . �صرورة 
لهن  يحق  ممن  نتخابات  �لإ جد�ول  يف  �مل�صجالت  �لن�صاء  ن�صبة  على  �لتعرف 

نتخابية  �ملقيد�ت يف �جلد�ول �لإ �لت�صويت من  �مل�صاركات يف  نتخاب، ون�صبة  �لإ

�صباب �ملختلفة �خلا�صة باملر�أة و�لتو�صل �إىل  مقارنة مع �لرجل، و�لبحث عن �لأ

�صتفادة منها يف و�صع خطة عمل لتفعيل دور �ملر�أة وتطبيق هذه  نتائج يتم �لإ

�لعملية على كافة �مل�صتويات.

�صن  بلغن  �للو�تي  �لفتيات  من  و��صع  عدد  ت�صم  ن�صائية  قاعدة  إن�صاء  � .
ثقافية  توعية  بحملة  �لقيام  على  و�لعمل  عمار،  �لأ خمتلف  من  �لر�صد 

�ملجتمع و�صرورة  �ملر�أة يف  دور  باأهمية  ميان  �لإ لديهّن  يتولد  و�صيا�صية بحيث 

م�صاركتها يف �لعمل �ل�صيا�صي، وجدوى هذه �مل�صاركة.
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هتمام  �لإ حجم  حيث  من  و�ملدينة  �لريف  يف  �ملر�أة  بني  �لتو�زن  . حتقيق 
موؤ�ص�صات  معظم  مب�صاركة  �صيا�صية  توعية  حمالت  تنظيم  خالل  من  بها 

�ملجتمع �ملدين.

على  �لالزمة  �جلهود  تبذل  م�صتقلة  ن�صائية  تنظيمات  وجود  �صرورة   .
إ�صناد ودفع للمر�أة يف �لعمل �ل�صيا�صي. كافة �ل�صعد، وت�صكل عامل �

�إعد�د  خالل  من  �ل�صيا�صية،  حز�ب  لالأ �لد�خلية  �حلياة  يف  �ملر�أة  دور  . تفعيل 
وهنا  �لن�صائية،  �ملنظمات  مع  بالتن�صيق  وذلك  �ل�صيا�صي  �لوعي  وتنمية  �لكادر 

نالحظ �أنه ل ميكن �حلديث عن تن�صيط �لدور �ل�صيا�صي للمر�أة بينما نالحظ 

حز�ب تفتقر �إىل وجود �أجهزة ن�صائية فاعلة بد�خلها. �أن �لأ

فر�د  �لأ لدى  �لوعي  ن�صر  و  �ملر�أة  �صورة  نقل  يف  عالم  �لإ و�صائل  . دور 
و�لندو�ت  �حلو�ر�ت  و�إجر�ء  ق�صيتها  وتبني  �ملر�أة  م�صاركة  باأهمية 

�صنادها. لإ

�إحد�ث  يف  عليه  عتماد  �لإ ميكن  �لتي  دو�ت  �لأ �أف�صل  من  �لتعليم  . يعترب 
�صانه  من  وهذ�  �مل�صاركة،  لدعم  �إجتماعي  �أو  �إقت�صادي  �أو  �صيا�صي  تغيري 

و�إعتمادها  �إقت�صاديا  �ملر�أة  �صرة، و��صتقالل  �لأ �إ�صافية د�خل  �ملر�أة �صلطة  منح 

يف  و�مل�صاعدة  �لعمل،  ميد�ن  د�خل  �لنوعي  �لتمييز  على  و�لق�صاء  ذ�تها،  على 

قت�صادي . �إندماج �ملر�أة يف �ملجال �لإ

�لتن�صئة  تعميق  يف  ي�صاهم  مبا  �ملجتمعات  يف  �لدميقر�طي  �لتحول  . تعميق 
�ملعتقد�ت  خالل  من  �لتوجهات  من  �لعديد  فر�د  �لأ يكت�صب  حيث  �ل�صيا�صية 

فر�د، وبالتايل من �ل�صروري �أن  و�مل�صاعر و�لقيم، مما يخلق �صلوكيات لدى �لأ

يكون هناك تن�صئة �صيا�صية �صليمة لدى �ملر�أة ت�صكل �صلوكها و�إجتاهاتها وقيمها 

�ل�صيا�صية.

�لفتاة  لتوعية  نوعية  بر�مج  بتخ�صي�س  �لدينية  �ملوؤ�ص�صة  دور  تفعيل   .
ول  تطور�ملجتمع،  يف  ي�صاهم  ومبا  بالعتد�ل،  تت�صم  �صيا�صية  توعية  و�ملر�أة 

عتبار �أهمية  يلغي �لقيم �لطيبة خا�صة يف �ملناطق �لريفية، و�ن يوؤخذ بعني �لإ

م�صاهمة �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف و�صع بر�مج ومقرر�ت تعمل على ن�صر �لتوعية 

�ل�صيا�صية للطالب و�لطالبة. كما هو مبني يف �لنموذج �لتايل:

منوذج ) 2 (

التنمية و التمكني

جتماعي مفهوم النوع الإ
 

دو�ر �ملتمايزة للمر�أة و�لرجل يف �ملجتمع  جتماعي ي�صري �إىل �لأ �إن م�صطلح �لنوع �لإ

جتماعية. د�خل جمتمع ما، ويتطرق  و�لتي تفرزها �ملكونات �حل�صارية و�لثقافية و�لإ

�ملجتمع يف مكان وزمان ما من  و�لرجل يف ذلك  �ملر�أة  �لعالقة بني  �إىل  �ملفهوم  هذ� 

جتماعية لكل منهما، و�لقدرة يف �حل�صول على �ملو�رد و�إمكانية  دو�ر �لإ حيث توزيع �لأ

دو�ر. وحني نتكلم عن دور �ملر�أة فاإننا  �لتحكم فيها وتلبية �إحتياجاتهما للقيام بهذه �لأ

�صرة �أو  دو�ر �لتي تعرب عنها �ل�صلوكيات �صو�ء كربة منزل يف نظام �لأ نعني جمموعة �لأ

دو�ر  قت�صادي �أو كمو�طنة يف �لنظام �ل�صيا�صي، وتختلف هذه �لأ كعاملة يف �لنظام �لإ

�أن  جتماعية، كما  �لتعليم و�لتخ�ص�س و�لبيئة �لإ �لفئة �لعمرية وم�صتوى  باإختالف 

�لزو�ج  �صرة من خالل  �لأ �ملكت�صبة يف  دو�ر  �لأ عتبار  �لإ بعني  تاأخذ  �صرية  �لأ �ملحدد�ت 

و�لولدة حيث يتم �إكت�صاب �أهم �خلرب�ت �لتي جتعل من �لفرد كائنا �إجتماعياً.

العدالة اإلجتماعية

اإلستدامةعناصر التنميةاإلنتاجية

التمكني
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إرتباط كل منهما بعمله ورغباته و�إجتاهاته،  جتماعي )�لذكر و�لنثى( و� جتماع، وهو م�صطلح مب�صط للجن�س يف �صياق �لكائن �لإ دخل م�صطلح "�لنوع" من خالل علم �لإ

ُنثى لي�صت تلقائية و�إمنا قابلة للتغيري ح�صب تغري �ملفهوم و�لثقافة �ل�صائدة، يف كل مرحلة زمنية �أو مكان جغر�يف.  فالعالقة بني �لذكر و�لأ

جتماعي عن مفهوم �جلن�س �لذي يحدد �ل�صفات �لبيولوجية �لثابتة �لتي ل تقبل �لتغيري كما هو مبني يف �جلدول �لتايل: وبذلك يختلف مفهوم �لنوع �لإ

جدول )1(

جتماعي مقارنة بني مفهوم اجلن�س و مفهوم النوع الإ

جتماعي �لنوع �لإ �جلن�س

ثقافة/عاد�ت وتقاليد/�إقت�صاد/�صيا�صة طبيعة

فر�د)ن�صاء و رجال( يرتبط بجميع �لأ ذكر/�نثى

مميز�ت �إجتماعية/ثقافية/و�صع �صورة/مكانة مميز�ت جن�صية �أولية/ثانوية

�أدو�ر/عالقات �أع�صاء/وظائف

متغري يف �ملكان و�لزمان ثابتة ل تتغري

جمتمع حميط/موؤ�ص�صات �أفر�د

�إجتماعي �صيكولوجي فيزولوجي/بيولوجي

دو�ر تبادل �لأ دو�ر)�لجناب و�لر�صاعة( ل ميكن تبادل �لأ

إنتاجية تنموية �صاملة عملية � يبعد �لن�صاء عن �لتنمية وي�صعف �لقدرة �لنتاجية للمجتمع

 �إطار )2(

�لتنمية �لب�صرية و �لتمكني

�إىل رفع م�صتوى  �صيا�صي تهدف  �إقت�صادي  �إجتماعي  �لتنمية: عملية تغيري 

فر�د  �لأ جميع  لدى  قت�صادي  و�لإ و�لثقايف  و�ل�صحي  �لرتبوي  �لوعي 

جتماعية و�مل�صاو�ة بني  و�جلماعات يف �ملجتمع، وت�صعى �إىل حتقيق �لعد�لة �لإ

ناث، وتطبق �لعد�لة يف توزيع �ملو�رد و�لقدرة على �ملحافظة على  �لذكور و�لإ

�ملو�رد �لبيئية.

على  �لرتكيز  �إىل  تهدف  �إمنائية  عملية  هي  �مل�صتد�مة:  �لب�صرية  �لتنمية 

به،  �ملحيطة  و�لبيئة  و�ملجتمع  ر�س  بالأ و�صلته  كجماعة  �أو  كفرد  ن�صان  �لإ

ن�صانية. وكذلك �لتاأكيد على �لبيئة  ومتكينه من تطوير �أو�صاعه �حلياتية و�لإ

بو�صفها �مل�صدر �لرئي�صي للرفاهية وذ�ت تاأثري على نوع �حلياة ودميومتها، 

طار ينبغي �لرتكيز على �لو�صائل �لعملية و�لتكنولوجية للتمكن  ويف هذ� �لإ

�لقر�ر  )�صنع  جتماعي  �لإ �لر�أ�صمال  جناز  لإ دميقر�طي  جمتمع  بناء  من 

ن�صطة لتحقيق �لتنمية �أثناء �لتحول �لدميقر�طي(  و�لتخطيط للم�صاريع و�لأ

�لقادر على �إطالق �لتنمية وتاأمني دميومتها.

دوار اجلندرية الأ

�أ- نظام �حلكم، توؤثر طبيعة نظام �حلكم ب�صكل و��صح على �لنوع حيث ت�صاهم �لنظم 

�جلندرية  دو�ر  �لأ يف  �ملر�أة  موقع  حتديد  يف  و�لق�صائية  و�لت�صريعية  �ل�صيا�صية 

�ل�صخ�صية  حو�ل  �لأ �لبيولوجي"، فمثاًل قو�نني  "�جلن�س  جتماعي" �أو  �لإ "�لنوع 
ذ�ت عالقة مبا�صرة يف هذ� �ل�صان.

دو�ر �صو�ء كان  قت�صادي دور هام يف �جلندر وحتديد �لأ ب- �لقت�صاد، يلعب �لعامل �لإ

قت�صادي  �ل�صائد )�صناعي، خدمي، زر�عي، ر��صمايل...�لخ(. �لنظام �لإ

�صرة دور هام يف �لتن�صئة وما تر�صيه من ثقافة ورو��صب وتقاليد، ومثال  �صرة، لالأ ج- �لأ

�صرة  جتماعية، )نالحظ �أن تقاليد �لأ على ذلك �لعنف يف �ملنزل و�ثاره �لنف�صية و�لإ

�صرة �لريفية(. �ملدنية وقيمها تختلف عن �لأ

تديره  �لذي  للمجتمع  رئي�صي  فر�د( مكون  )�لأ �صر مبجموعها  �لأ ن  ولأ �ملجتمع،  د- 

�إطارها  يف  ي�صري  �لتي  و�لنظم  �لقو�نني  فهناك حزم من  �حلكم،  نظام  �أو  �لدولة 

قو�ل و�ل�صلوك يف  فعال و�لأ �ملجتمع، وبالتايل تتاأثر �لن�صاء و�لرجال يف ت�صريف �لأ

دو�ر، ولهذه �لبيئة  �إطاره، مما يعني �ن �لبيئة �ملجتمعية ذ�ت عالقة يف حتديد �لأ

�إفر�ز�تها بدًء من جر�ئم �ل�صرف �لتي حتدث يف �ملجتمع و�نتهاًء بامل�صاركة مرور�ً 

مبوؤثر�ت �مل�صاركة و�لتمكني للمر�أة.

التنمية والتمكني

بيولوجي  كجن�س  �ملر�أة  مع  �لتعامل  �أن  �ل  �لتنمية  يف  هاما  دور�ً  �ملجتمع  يلعب 

نتاجية و�لتنمية، فيما يرفع �لتعامل معها نوع �إجتماعي  ي�صعف من قدرتها على �لإ

إر�صاء �لعدل بني �جلن�صني،  نتاجية.و من �صان �لتنمية �لب�صرية تفعيل �مل�صاركة و� من �لإ

�صا�س  خا�صة يف ظل �لتعامل مع �ملر�أة كنوع �إجتماعي، ولهذ� ي�صمل مفهوم �لتنمية بالأ

مان. �صتد�مة، و�لأ �لتمكني، �لتعاون �لعدل �مل�صاو�ة �لإ

التمكني مفهوم مب�شط

إت�صاع �خليار�ت  فر�د و�جلماعات، وبالتايل � يعتمد �لتمكني على تو�صيع طاقات �لأ

مما يوؤدي �إىل رفع �صقف �حلرية، ولكن هناك عالقة بني �خليار�ت �ملحدودة و�لفقر، 

فالفرد ي�صتطيع �أن ميلك �حلرية يف �صر�ء �لغذ�ء و�لدو�ء، ولكن ما قيمة هذه �حلرية 

إذ� كان فقري�ً. �

فالتمكني يعني قدرة �لنا�س �أثناء ممار�صة حياتهم على �مل�صاركة يف مناحي �حلياة 

قت�صادية، فقدر�ت �لنا�س ميكن تو�صيعها  جتماعية �أو�لإ �ملختلفة �صو�ء �ل�صيا�صية �أو�لإ

إذ� مل ياأتي يف �إطار كيفية حدوث �لتو�صيع  يف �ملجال �ل�صحي، ولكن ما قيمة �لتمكني �

و�مل�صاركة فيه. كما هو مبني يف �لتمرين و�جلد�ول �لتالية:
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 مترين 3       �مل�صاركة و�لتنمية

يقوم �ملدرب/ تقوم �ملدربة بجمع 10 ن�صاء يف جل�صة حو�ر وع�صف ذهني، ويتم عر�س 

جمموعة من �ل�صور متثل �إجتاه ذو عالقة بامل�صاركة و�لتنمية، لت�صنيفها �صمن حمورين: 

1( م�ساركة /تنموية.

2( م�ساركة / غري تنموية.

وبهذ� ميكن �أن ي�صري �لتمرين من خالل �ل�صور، حتديد مفهوم �مل�صاركة و�لتنمية و�لعنا�صر 

�لتي يت�صمنها �لتعريف. 

فكار �ملطروحة ذ�ت عالقة مبا�صرة بالتنمية و�لتمكني(. )نالحظ �أن �لأ

فكار �لتالية: ميكن ��صتخال�س بع�س �لعنا�صر �لتي يت�صمنها مو�صوع �لتنمية بالأ

- �لدميومة          - حت�صني م�صتوى �لدخل           - �مل�صاو�ة

- �لنتاجية          - �لتمكني                                    - �ل�صتمر�رية

- �ل�صحة         - �لعد�لة                 - �لتعليم

جدول )2(

تطور املفاهيم التنموية اخلا�سة باملراأة 

هد�ف�لدور�ملفهوم �لأ

جتماعية �إجنابي�لرعاية �لإ
للن�صاء   جتماعية  �لإ �خلدمات  تقدمي 

و�لفقر�ء

إنتاجي، �إجتماعي�لعد�لة حتقيق �لعد�لة للمر�أة  يف �لتنمية�إجنابي، �

إنتاجي ، �إجتماعي �لكفاءة تنمية متكافئة و فعالة�إجنابي، �

إنتاجي ، �إجتماعي �لتمكني عتماد على �لذ�ت�إجنابي، � متكني �ملر�أة و �لإ

إنتاجي حماربة �لفقر زيادة �لنتاج لدى �لفقر�ء�
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جدول )3(

ال�سنة التي نالت فيها املراأة العربية حق الت�سويت والرت�سيح للربملان )2(

�صنة وجود �أول �مر�أة يف �لربملان �نتخابا �أو تعيينا�لرت�صيح�لت�صويت�لدولة

ـــ�لكويت

�لبحرين
أأ

ـ7373

قطر
ب
ـ 

ب
ــ 

ـــ�لمار�ت

ـ6464ليبيا

ـــ�ل�صعودية

5252لبنان
)ع(

1991

عمان
ج
1997/1994

ج
1997/1994

)خ(
2001

ردن 7474�لأ
)ع(

89

تون�س
ج
1959/1957

ج
1959/1957

)خ(
1959

6262�جلز�ئر
)ع(

62

�صوريا
ج
53/4953

)خ(
73

5656م�صر
)خ(

57

636393�ملغرب

8080�لعر�ق
)خ(

80

6464�ل�صود�ن
)خ(

64

6161موريتانيا
)خ(

75

676750�ليمن

ـ4686جيبوتي

5656جزر �لقمر
)خ(

93

نتخابية �لت�صريعية �لوحيدة �لتي جرت عام 1973، وقد مت حل �ول هيئة ت�صريعية مبوجب مر�صوم �أ�صدره  * �أ: مل ت�صتطيع �ملر�أة ممار�صة حقوقها �لإ
نتخابات �لبلدية عام 2002. نتخاب و �لرت�صيح يف �لإ مري يف 1975/8/26. و مار�صت �ملر�أة حق �لإ �لأ

نتخابات �لبلدية عام 1999.  نتخاب يف �لإ * ب: نالت �ملر�أة �لقطرية حق �لرت�صيح و�لإ
* ع: تعيني، خ: �نتخاب.

منائي 2000 تقرير �لتنمية �لب�صرية لعام 2000، �ملطبعة �ل�صرقية، �لبحرين، �س  266 - 267. مم �ملتحدة �لإ )2( برنامج �لأ
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جدول )4 (

ن�سبة تواجد املراأة العربية يف احلكم عام 1998/1996)3(

 

على �مل�صتوى دون �لوز�ري على �مل�صتوى �لوز�ري على جميع �مل�صتويات

�لدولة

1998 1996 1998 1996 1998 1996

6.7 6.7 0.0 - 5.0 4.9 �لكويت

1 - 0.0 - 0.8 - �لبحرين

- - - - - - قطر

- - - - - - مار�ت �لإ

- - 6.7 4.5 5.6 3.4 ليبيا

- - - - - - �ل�صعودية

- - - - - - لبنان

4،4 4.1 - - 3.8 3.6 عمان

- - 1.6 6.1 1.1 3.4 ردن �لأ

10.0 7.5 3.2 1 7،7 7.9 تون�س

9.8 8.3 - - 5،5 4.8 �جلز�ئر

- 1.7 7.5 6.8 3،3 3.9 �صوريا

4.2 4.5 6.3 3.1 4.9 4 م�صر

8 1.4 - 0،0 5.8 0.9 �ملغرب

- - - - - - �لعر�ق

- 1.3 - 2.4 - 1.7 �ل�صود�ن

6.1 5.9 4.3 3.6 5.7 5.4 موريتانيا

- - - - - - �ليمن

2.9 1 - 0.0 2.5 0.9 جيبوتي

- - 6.7 6.2 4 2.7 جزر �لقمر

* ل تعني �أ�صارة )-( �أن �لرقم �صفر�ً.
- ي�صمل �مل�صتوى �لوز�ري على: وزير�ت، ووزير�ت دولة، رئي�صات م�صارف مركزية، رئي�صات �أجهزة  تابعة ملجل�س �لوزر�ء.

ومدير�ت  د�ئمات  �أمينات  نائبات  يعادلهن،  �أوما  د�ئمات  �أمينات  يعادلهن،  ما  �أو  وزر�ء  وكيالت  و  نائبات  على:  �لوز�ري  دون  �مل�صتوى  ي�صمل   -

وم�صت�صار�ت �أو ما يعادلهن.

منائي 2000، تقرير �لتنمية �لب�صرية لعام 2000، �ملطبعة �ل�صرقية، �لبحرين، �س267و مم �ملتحدة �لإ )3( برنامج �لأ

UNDP, 1999, Human Development Report 1999, Oxford University press, New York, P240-241
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الق�سم الثاين

رادة ال�سيا�سية و �سناع القرار 6. الإ

�لدول  يف  �ل�صيا�صي  �ملر�أة  موقع  على  �حلكومية  و�ل�صيا�صات  �لدولة  توؤثر 

وتزد�د  جتماعية،  و�لإ قت�صادية  �لإ للحياة  �صا�صي  �لأ �ملنظم  هي  فالدولة  �لنامية، 

�لدولة من  �مل�صاو�ة بني �جلن�صني. ت�صتطيع  �إىل عدم  إذ� ما نظرنا  � �لدولة  �أهمية 

حديثة  �أدو�ر  �إىل  للمر�أة  �لتقليدية  دو�ر  �لأ تغيري  باجتاإه  �لدفع  �صيا�صاتها  خالل 

للمر�أة  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  �أبو�ب  فتح  ُيقرر  من  فاإنها  كذلك  �مل�صاو�ة،  على  مبنية 

من  للم�صاركة  �ملر�أة  �أمام  �لقانونية  �لعقبات  إز�لة  � على  �لقادرة  وهي  �إغالقها،  �أو 

�لقطاعني  يف  �لعليا  �ل�صيا�صية  �ملنا�صب  يف  و�لتعيني  و�لرت�صيح  �لت�صويت  خالل 

�خلا�س. و  �لعام 

تدفع  �ن  ت�صتطيع  و�ملر�أة  �لرجل  بني  بامل�صاو�ة  �مللتزمة  �لدول  فاإن  لذلك 

من  �ملختلفة،  �حلياة  مناحي  يف  �ملر�أة  مل�صاركة  �ملجال  �ف�صاح  نحو  �ص�صاتها  مبوؤ

�لتي  �لدولة  �أما  �لن�صاء يف مر�كز قيادية موؤثرة،  تعيينها عدد منا�صب من  خالل 

عائقاً  ت�صكل  فاإنها  �جلن�صني،  بني  �مل�صاو�ة  حتقيق  على  �لعام  توجهها  ينطوي  ل 

متعددة. �إقت�صادية  تقنيات  متتلك  كانت   و�إن  حتى  �ملجال  هذ�  يف  للتقدم 

بت�صريعات  �صلة  ذ�ت  دولية  إتفاقيات  � �إىل  �إن�صمت  �لدول  من  عدد  �أن  ويذكر 

تبنتها  �لتي  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  إتفاقية  � مثل:  �صرة  �لأ

يف  دولة   185 ��صل  من   160 �ليها  إذ  �  ،1979 عام  �ملتحدة  مم  لالأ �لعامة  �جلمعية 

مباأدىء  قانونا  ملزمة  �ملت�صمنة 30 مادة  تفاقية  �لإ هذه  وحتدد  �ملتحدة،  مم  �لأ

�صعيد،  كل  على  و�لرجل  �ملر�أة  بني  م�صاو�ة  لتحقيق  دولياً  بها  معرتف  وتد�بري 

)�لردن،  هي:  �إ�صالمية  و  عربية  دولة   17 �لتفاقية  هذه  �إىل  �إن�صمت  قد  و 

ليبيا،  لبنان،  تون�س،  �ملغرب،  �ل�صعودية،  �لكويت،  �لعر�ق،  �لقمر،  جزر  �جلز�ئر، 

ماليزيا(. تركيا،  بنغالد�س،  باك�صتان،  �ندوني�صيا،  �ليمن،  م�صر، 

بع�س  بتعديل  �ملوقعة  �لدول  �أخرى،  إتفاقيات  � و  تفاقية  �لإ هذه  تلزم  و 

حو�ل �ل�صخ�صية �لتي حتكم  �لت�صريعات ذ�ت �لعالقة خا�صة ما يتعلق بقو�نني �لأ

قت�صادية  �لإ و  �ل�صيا�صية  �حلقوق  على  ذلك  �إنطوى  �إن  و  بالرجل.  �ملر�أة  عالقات 

و  �لوطنية  للت�صريعات  �صاملة  مر�جعة  �إجر�ء  و  باملر�أة،  �خلا�صة  جتماعية  �لإ و 

تطوير  من  �لطر�ف  �لدول  متكني  و  �لفعلية.  �ملمار�صات  و  �لد�رية  �لتد�بري 

�ملن�صودة. هد�ف  �لأ لتحقيق  تو�جهها  �لتي  �ملعيقات  و  للم�صكالت  �ف�صل  فهم 

يف  للمر�أة  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  تناولها  يف  �حلكومية  جهزة  �لأ تت�صابة 

دو�ر  �لأ ن  لأ �لطفيفة،  ختالفات  �لإ بع�س  مع  كبري  حد  �إىل  �لعربية  �ملنطقة 

و  متطابقة،  تكون  تكاد  �لجهزة  تلك  حتقيقها  �إىل  ت�صعى  �لتي  �ل�صيا�صات  و 

�صا�صي هو يف و�صع �لجهزة د�خل �لهيكل �حلكومي.  ختالف �لأ قد يكون �لإ

�ملنظمات  جلهود  كمن�صق  فاعاًل  دور�ً  تلعب  �أن  �حلكومية  لالجهزة  ميكن  و 

منها  و  عامة،  �حلكومية  غري  �ملنظمات  جلهود  �أو  ما،  قطر  يف  �لن�صائية 

غريها  و  تعبوية  مهام  تنفيذ  يف  إ�صهامها  � يق�صي  �لتي  �لن�صائية  �ملنظمات 

�خت�صا�صها.  �صلب  يف 

وعي  بناء  �ل�صروري  من  �أنه  و�ل�صيا�صية  جتماعية  �لإ �لدر��صات  �أثبتت  وقد 

فعال  دور  د�ء  لأ هلية  �لأ و�جلمعيات  �لدولة  بني  ما  �لتعاون  على  يقوم  جمتمعي 

�لتنمية،  عملية  يف  �لدولة  وم�صاركة  �لعامة  بال�صيا�صات  يتعلق  فيما  خا�صة 

�ملجتمع  �أو�صاع  تطوير  يف  وثيقاً  �رتباطاً  يرتبط  �ملر�أة  م�صالح  تطوير  �أن  حيث 

هامة  تغيري�ت  �أحد�ث  �إىل  �إ�صافة  بامل�صاو�ة،  �لقبول  باجتاه  ثقافية  قيم  وغر�س 

دون  فوقي  بقر�ر  �أو  �ل�صلطة  بتدخل  �أو  ق�صر�ً  يتم  لن  وهذ�  �لتن�صئة،  �أ�صاليب  يف 

�لغاية،  لهذه  ومنظم  ر�فعة  ت�صكل  �ل�صيا�صية  �لر�دة  �أن  رغم  �ملجتمع،  تكاثف 

ل�صيطرة  تخ�صع  �لتي  عالم  و�لإ ت�صال  �لإ و�صائل  خالل  من  ذلك  �أهمية  وتربز 

مناهج  �إطار  يف  �لوعي  هذ�  ون�صر  مبا�صر،  غري  �أو  مبا�صر  ب�صكل  �حلكومة 

�لذكور  مع  �مل�صاو�ة  قدم  على  �لعلمي  �لتح�صيل  من  ناث  �لإ ومتكني  �لتعليم، 

ناث  لالإ �صاملة  �صحية  خدمات  توفري  �أو  �ملجتمع  نطاق  على  مية  �لأ من  للحد 

معدلت  من  �حلد  وكذلك  �ملختلفة.  �لعربية  �لفئات  من  لئق  م�صتوى  وعلى 

�ملر�أة من  �لعمل ومتكني  �صوق  �إىل  للدخول  �ملتعلمات  �لن�صاء خا�صة  �لبطالة بني 

�لعنف  من  �ملر�أة  وحماية  �لرجل،  جانب  �إىل  متكافئة  عمل  فر�س  على  �حل�صول 

مان. بالأ �إح�صا�صها  و�صرورة  �أ�صكاله  بكافة 
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خرية �عرت�فاً عاملياً متز�يد�ً بالدور �لهام �لذي ت�صطلع به �ملر�أة  �صهدت  �لعقود �لأ

مم �ملتحدة رقم 2263 لعام 1967،  يف �ملجتمع �صيما بعد �صدور قر�ر �جلمعية �لعامة لالأ

للق�صاء  دولية  وثيقة  يعترب  ما  هو  و  �ملر�أة،  �صد  �لتمييز  على  �لق�صاء،  �إعالن  حول 

�لدولية  �جلهود  �صكلت  �ل�صبعينات  بد�ية  يف  و  �جلن�صني،  بني  �لتمييز  �صيا�صة  على 

إنهاء �لتمييز �صد �ملر�أة و �صمان م�صاركتها على قدم �مل�صاو�ة يف �ملجتمع،  �لر�مية �إىل �

مم �ملتحدة  �لقوة �لد�فعة �ل�صرورية ملعظم �ملبادر�ت �لتي �أُتخذت، خا�صة موؤمتر�ت �لأ

�خلا�صة باملر�أة و�أ�صهمت يف �حلد من �لعقبات �لتي تعرت�س حت�صني و�صع �ملر�أة على 

ن�صان  عالن �لعاملي حلقوق �لإ قليمي و �لدويل، �إنطالقاً من �لإ �ل�صعيد �لوطني و �لإ

إلغاء جميع �أ�صكال �لتمييز �صدها وهو  إتفاقية � �صا�صية و � �لذي �أقر للمر�أة باحلقوق �لأ

مبثابة �مليثاق �لعاملي حلقوق �لن�صاء.

 

ول  يف مدينة نيو مك�صيكيو عام 1975، حيث �أعترب  إنعقاد �ملوؤمتر �لعاملي �لأ ومع �

ن�صانية لها،  و �ملوؤمتر �لعاملي  حرت�م جميع �حلقوق �لإ هذ� �لعام عاماً دولياً للمر�أة لإ

مم  �لثاين يف كوبنهاجن عام 1980، مت �إعتماد برنامج �لعمل للن�صف �لثاين من عقد �لأ

خري  �لأ �ملوؤمتر  قد عمق  و  �ل�صلم"،  و  �لتنمية  و  "�مل�صاو�ة  �صعار  للمر�أة حتت  �ملتحدة 

بدرجة �أكرب نطاق تو�فق �لر�أي �لدويل �لقائم ب�صاأن �لتد�بري �لالزمة للنهو�س باملر�أة 

مم  �أيدت �جلمعية �لعامة لالأ و �لرتكيز على م�صاو�تها يف �حلقوق مع �لرجل، و قد 

�ملتحدة برنامج �لعمل يف �لعام نف�صه. 

ملتابعة م�صرية و�صع  �لثالث يف نريوبي  �لعاملي  �ملر�أة  و يف عام 1985 عقد موؤمتر 

مم �ملتحدة، و تنفيذ� لقر�رها  �ملر�أة و حقوقها يف �لعامل برعاية �جلمعية �لعامة لالأ

 ،2000 عام  حتى  �ملر�أة  بو�قع  �لنهو�س  ��صرت�تيجية  و�صع  مت  و   ،1980 لعام   136/53

تخاذ تد�بري ملمو�صة للتغلب على �لعقبات �لتي تعرت�س تفعيل دور �ملر�أة يف �ملجتمع  لإ

و للق�صاء على كافة �أ�صكال �لتمييز �صدها.

جتماعي  قت�صادي  �لإ و على �صعيد متكني �ملر�أة يف �جلانب �ل�صيا�صي دعى �ملجل�س �لإ

�لقر�ر  مو�قع  و  �ل�صلطة  هياكل  يف  �ملر�أة  م�صاركة  �إىل   ،1990 لعام   15 رقم   قر�ره  يف 

بن�صبة ل تقل عن 30% و �لعمل على توعية �ملجتمع و ت�صجيعه لتغيري �ملو�قف �ل�صلبية 

من  متكنها  �إجر�ء�ت  تبني  على  حث  و  �لقر�ر،  �صنع  يف  دورها  و  �ملر�أة  �صد  �ملتحيزة 

ندماج يف فعاليات �لتنمية و م�صاركتها يف حركة �ملجتمع و �أن�صطته �ملتنوعة.  �لإ

و جاء موؤمتر �ملر�أة �لعاملي �لر�بع يف بكني عام 1995، و هو �أو�صع موؤمتر عاملي لتفعيل 

دور �ملر�أة يف �لعامل و لتحقيق �مل�صاو�ة و نبذ �لتمييز �صد �ملر�أة، ليوؤكد من جديد على 

جتماعي، وعلى ما جاء يف �لفقرة 86 من �إ�صرت�تيجية  قت�صادي  و �لإ قر�ر �ملجل�س �لإ

حز�ب �ل�صيا�صية �إىل تكثيف  نريوبي لتقدم �ملر�أة لعام 2000و�لتي تدعو �حلكومات و �لأ

�لت�صريعية  �لهيئات  جميع  يف  �ملر�أة  م�صاهمة  يف  �مل�صاو�ة  تاأمني  و  ل�صمان  �جلهود 

�لوطنية و �ملحلية و �صمان �مل�صاو�ة يف �لتعيني و �لختيار و �لرتقية للمنا�صب �لعليا 

د�رية و �لت�صريعية و �لق�صائية.)4( جهزة �لإ يف �لأ

ول من م�صروع خطة �لعمل �لعربية  و على �ل�صعيد �لعربي، فقد ت�صمن �جلزء �لأ

�لدولية  �لعهود  و  تفاقات  �لإ بها  نادت  �لتي  �ملجالت  �إىل   ،2005 عام  باملر�أة  للنهو�س 

�ل�صلطة و مو�قع  �آليات  و  �مل�صاركة يف هياكل  �لعربية يف  �ملر�أة  ؛ �صمان حقوق  �أهمها 

�لتعليم،  جمالت  �صتى  يف  �لعربية  �ملر�أة  لدخول  �لفر�س  تكافوؤ  �صمان  �لقر�ر،  �صنع 

�ملر�أة  �لعربية باحل�صول على �خلدمات �ل�صحية، وتعزيز قدر�ت  �ملر�أة  �صمان حقوق 

عتماد على �لذ�ت. �لعربية لدخول �صوق �لعمل و �لإ

تفاقيات الدولية 1. العهود و الإ
 

تفاقات �لدولية،  تعترب ق�صية �ملر�أة من �أبرز �لق�صايا �لتي �إعتنت بها �لعهود و �لإ

و  �ل�صيا�صية  �حلياة  يف  متكافئة  و  كاملة  م�صاركة  �ملر�أة  م�صاركة  �أن  على  �أكدت  حيث 

و  قليمي  �لإ و  �لوطني  �ل�صعيد  على  �لثقافية  و  جتماعية  �لإ و  قت�صادية  �لإ و  �ملدنية 

�لدويل، هي �أهد�ف ذ�ت �أولوية للمجتمع �لدويل، و نادت بالق�صاء على جميع �أ�صكال 

�لتمييز �لقائم على �جلن�س على �أ�صا�س �مل�صاو�ة ب�صورة عامة يف كافة �ملجالت و تكثيف 

�جلهود ل�صمان ذلك، 

و من �أبرز �لت�صريعات �لدولية يف هذ� �ملجال:

�ملر�أة. �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  إتفاقية  � .
ن�صان. �لإ حلقوق  �لعاملي  عالن  . �لإ

جتماعية. �لإ و  قت�صادية  �لإ باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  . �لعهد 
�ل�صيا�صية(. �ملر�أة  حقوق  )ميثاق  للمر�أة،  �ل�صيا�صية  �حلقوق  إتفاقية  � .

حرة  نتخابات  لإ �ملحققة  �ل�صمانات  ب�صاأن  �لدويل  �لربملاين  حتاد  �لإ . �إعالن 
و نزيهة.

�ل�صيا�صية. كما هو مبني يف �لنموذج �لتايل: و  �ملدنية  باحلقوق  �ملتعلقة  �لدولية  . �ملعاهدة 
منوذج ) 3 (

تفاقيات الدولية و الت�سريعات املحلية الإ

تفاقات �لدولية �لتي عاجلت حق �مل�صاو�ة �لتي تتمتع بها  وغريها من �لعهود و �لإ

�ملر�أة على م�صتوين:

�أ. �مل�صاو�ة: �ملفهوم �لعام.

ب. �مل�صاو�ة يف �ملجالت �ملختلفة.

اأ. امل�ساواة: املفهوم العام.

تت�صم �لن�صو�س �لدولية بالعمومية يف معاجلة م�صاألة �مل�صاو�ة مبا فيها �ملجالت 

ن�صان باأن حقوق �ملر�أة هي جزء  عالن �لعاملي حلقوق �لإ �أكد �لإ �خلا�صة باملر�أة، حيث 

�أن  على  عالن  �لإ من   )1( �ملادة  ن�صت  قد  و  �لعاملية،  ن�صان  �لإ حقوق  من  يتجز�أ  ل 

تفاقات �لدولية �لإ

�لد�صتور

�لت�صريعات

�لقو�نني �لعادية

�للو�ئح و�لقر�ر�ت

ردن 2002 قليمي للدول �لعربية، عمان، �لأ منائي للمر�أة)�ليونيفيم(، �ملكتب �لإ مم �ملتحدة �لإ إتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، �صندوق �لأ � )4(

نتخابي الق�سم الثاين: القوانني و الت�رشيعات الناظمة لعمل املراأة الإ



��

�لتمييز �صد �ملر�أة �صو�ء باإنكاره �أو تقييده ميثل �إجحافاً �أ�صا�صياً و �هانة لكر�مة �ملر�أة 

إن�صانيتها، و �أو�صت �ملادة )2( ب�صرورة �إتخاذ جميع �لتد�بري �ملنا�صبة للغاء �لقو�نني  و�

نظمة و �ملمار�صات �لقائمة �لتي ت�صكل متييز�ً �صد �ملر�أة �أو �لن�صمام  عر�ف و �لأ و �لأ

إتفاقية �لق�صاء على جميع  �ليها �أو تنفيذها ب�صكل كامل. و تكررت هذه �لن�صو�س يف �

�أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة. 

إن�صان حق  عالن على "�أن لكل � و ن�صت �ملادة )7( و �ملادة )2( �لفقرة �لوىل، من �لإ

عالن دومنا متييز من �أي نوع  �لتمتع بجميع �حلقوق و �حلريات �ملذكورة يف هذ� �لإ

�صيما ب�صبب �لعن�صر �أو �للون �أو �جلن�س �أو �أي و�صع �آخر". و على �لعموم تتفق جميع 

إن�صان و �آخر �صو�ء على �أ�صا�س �لعرق  �لن�صو�س �لدولية على عدم جو�ز �لتمييز بني �

ر�ء �ل�صيا�صية �أو �ية  �أو �جلن�س �أو �للون �أو �لدين �أو �ملعتقد �أو �لرثوة �أو �لن�صب �أو �لآ

نتماء �إىل �أقلية وطنية �أو �ملن�صاأ و �أي  جتماعي �أو �لإ �صل �لوطني و �لإ �آر�ء �أخرى �أو �لأ

و�صع �إجتماعي �آخر.

1، من  �ملادة )2( فقرة  �لدولية كما يف  �لعهود  �ل�صيغة يف عدد من  وتكررت هذه 

 )2( �ملادة  و  �لثقافية،  و  جتماعية  و�لإ قت�صادية  �لإ باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد 

�ملادة  و  �ل�صيا�صية.  و  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد  من   )26،3،1( �لفقر�ت 

تفاقية  �لإ من   )1( �ملادة  و  ن�صان،  �لإ حقوق  حلماية  وروبية  �لأ تفاقية  �لإ من   )14(

ن�صان،  �لإ حلقوق  �لعربي  �مليثاق  من   )2( �ملادة  و  ن�صان،  �لإ حقوق  حلماية  مريكية  �لأ

مم �ملتحدة، و غري ذلك من  كذلك �إعالن �لق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة، و ميثاق �لأ

مم �ملتحدة ووكالتها �ملتخ�ص�صة.  تفاقات �ل�صادرة عن �لأ عالنات و �لعهود و �لإ �لإ

ب. امل�ساواة يف املجالت املختلفة.

يتم تناول �مل�صاو�ة من خالل �ملحاور �لتالية:

 احلقوق ال�سيا�سية و املدنية:

�إطار )3(

�لدميقر�طية وم�صاركة �ملر�أة

إد�رة   �إن حتقيق �لدميقر�طية يقت�صي �صر�كة حقيقية بني �لرجل و �ملر�أة يف �

�صوؤون �ملجتمع �لذي يعمالن فيه على قدم �مل�صاو�ة، وعلى نحو متكامل، مما 

يكفل لهما �أثر�ء متبادل نظر�ً ملا بينهما من �إختالف " كما �أنه بدون �إ�صرت�ك 

�ملر�أة ��صرت�كا ن�صطاً و�إدخال منظورها يف كافة م�صتويات �صنع �لقر�ر ل ميكن 

هد�ف �ملتمثلة يف �مل�صاو�ة و �لتنمية و �ل�صلم.  حتقيق �لأ

عالن �لعاملي ب�صان �لدميقر�طية عام 1997 �لفقرة 40 من �لإ

�إهتمت �لتفاقيات �لدولية مب�صاألة �صمان تطبيق �حلقوق �ل�صيا�صية و�ملدنية 

بو��صطة �لرتتيبات �لد�خلية و�لت�صريعية �خلا�صة، فقد تناولت �ملادتان )7( و )8( 

يف  �لت�صويت  يف  حقها  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  إتفاقية  � من 

�لتي  �لهيئات  جلميع  نتخابات  �لإ و�أهلية  �لعامة  و�ل�صتفتاء�ت  نتخابات  �لإ عملية 

وتنفيذ  �حلكومة  �صياغة  يف  �مل�صاركة  وكذلك  �لعام،  بالقرت�ع  �أع�صاءها  ينتخب 

هذه �ل�صيا�صة يف �صغل �لوظائف �لعامة، و�مل�صاركة يف جميع �ملنظمات و�جلمعيات 

غري �حلكومية �لتي تعنى باحلياة �لعامة و�ل�صيا�صية. كما ن�صت �ملادة )8( على �أن 

طر�ف جميع �لتد�بري �ملنا�صبة لتكفل للمر�أة على قدم �مل�صاو�ة مع  تتخذ �لدول �لأ

�لرجل فر�صة متثيل حكومتها على �مل�صتوى �لدويل و�مل�صاركة يف �أعمال �ملنظمات 

�لدولية.

 

ب�صاأن   ،1994 �آذ�ر   / �ل�صادر يف مار�س  �لدويل  �لربملاين  حتاد  �لإ �إعالن  ن�س  كما   

نتخابات حرة و نزيهة و �لتي جاءت معاجلتها ب�صورة عامة فيما  �ل�صمانات �ملحققة لإ

يتعلق باملر�أة، على حق كل مو�طن ر��صد يف �لت�صجيل يف قيد �لناخبني و يف �لت�صويت 

نتخابية �إل وفقاً ملعيار  إ�صتبعاد �أي مو�طن يف ممار�صة حقوقه �لإ دون متييز، و �أل يتم �

يتما�صى  �أن  �صريطة  و  بالقانون،  عليه  من�صو�س  و  منه،  �لتحقق  ميكن  مو�صوعي 

�أو  ناخب  لكل  �أنه  �لدويل. كما  �لقانون  �لو�ردة يف  �لدولة  إلتز�مات  � جر�ء مع  �لإ هذ� 

ناخبة �حلق يف �لو�صول ب�صورة متكافئة و فعالة لحدى جلان �لقرت�ع ليمار�س حقه 

فر�صة  عالن  �لإ هذ�  كفل  كما  خرين.  �لآ مع  متكافئة  ب�صورة  �لت�صويت،  يف  حقها  �أو 

نتخابات و �لن�صمام حلزب �أو منظمة �صيا�صية �أو �ل�صتـر�ك  متكافئة للرت�صيح يف �لإ

نتخابات.)5( خـرين لتـاأ�صي�صها بق�صــد �لتنـاف�س فــي �لإ مع �لآ

قت�سادية: ن�سانية والإ احلقوق الإ

قت�صادية  �لإ �حلقوق  بكافة  بالتمتع  �ملر�أة  حق  �إىل  �لدولية  تفاقات  �لإ دعت 

هلية و �لذمة �ملالية،  ن�صانية على قدم �مل�صاو�ة مع �لرجل مبا ت�صمله من �لعمل، �لأ و�لإ

�لتدريب �ملهني و �جلن�صية و غريها.

و قد ن�صت على هذه �حلقوق، ب�صورة عامة، �ملادة )3(، من �لعهد �لدويل �خلا�س 

ب�صمان  طر�ف  �لأ �لدول  تلزم  �لتي  و�لثقافية  جتماعية  �لإ و  قت�صادية  �لإ باحلقوق 

م�صاو�ة  ب�صمان  طر�ف  �لأ �لدول  تتعهد  �أن  قررت  و�ملر�أة، عندما  �لرجل  �مل�صاو�ة بني 

جاءت  و  �لعهد.  هذ�  يف  عليها  �ملن�صو�س  �حلقوق  بجميع  بالتمتع  ناث  و�لإ �لذكور 

فيما  دقة  �أكرث  و�أجرها،  �ملر�أة  بعمل  �ملتعلقة  و  �لعهد  من   )7( �ملادة  " من  �لفقرة "�أ

مبا  �لعهد  هذ�  يف  طر�ف  �لأ �لدول  �إعرت�ف  �إىل  تدعو  �لتي  و  �حلقوق  بتلك  يتعلق 

لكل �صخ�س من حق �لتمتع ب�صروط عمل عادلة تكفل على وجه �خل�صو�س �لظروف 

ن�صانية و �لطبيعية.)6( �لإ

إتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة حول  و �أ�صارت �ملادة )15( من �

طر�ف ما يلزم من تد�بري �صيما  هلية و �لذمة �ملالية، �إىل �صرورة �إتخاذ �لدول �لأ �لأ

�لت�صريعية منها ل�صمان متتع �ملر�أة �ملتزوجة �أو غري �ملتزوجة بحقوق م�صاوية حلقوق 

هلية  لأ مماثلة  قانونية  �أهلية  �ملر�أة  منح  �صيما  ل  �ملدين  �لقانون  جمالت  يف  �لرجل 

إد�رة �ملمتلكات و �لتمتع بها و �لت�صرف بها  إبر�م �لعقود و حق �لتملك و � �لرجل، و يف �

�صخا�س  مو�ل �لتي متت حيازتها �أثناء قيام �لزو�ج،  و بحركة �لأ وور�ثتها، مبا يف ذلك �لأ

و حرية �إختيار م�صكنهم و �إقامتهم.)7(

�ملر�أة  تت�صاوى  �أن  �أ�صا�س  على  متكاملة  ب�صورة  تفاقية  �لإ من   )11( �ملادة  �أكدت  و 

بنف�س �حلقوق مع �لرجل فيما يتعلق بتلقي �لتدريب �ملهني باأنو�عه، و حرية �إختيار 

من  �ملهنة و نوع �لعمل باإعتباره حقاً ثابتاً لكل �لب�صر، و يف نيل �لرتقية �لوظيفية و �لأ

�لوظيفي و جميع مز�يا �خلدمة، و �لوقاية �ل�صحية و �صالمة ظروف �لعمل، و �لعمل 

جتماعي، و  جاز�ت، و �ل�صتحقاقات، و �لتعوي�صات �لعائلية، و �ل�صمان �لإ جر، و �لإ و �لأ

�صمان حق �ملر�أة �لعاملة �ملتزوجة يف �إجازة �أمومة ماأجورة مع �صمان عودتها �إىل �صابق 

عملها، و توفري حماية خا�صة للمر�أة �لعاملة �حلامل، توفري ما يلزم من �خلدمات 

م�صوؤوليات  و  �صرية  �لأ إلتز�ماتهما  � بني  �جلمع  من  �لو�لدين  لتمكني  جتماعية،  �لإ

مور. )8( �لعمل و �مل�صاركة يف �حلياة �لعامة، و غريها من �لأ

�ملر�أة  �لتمييز �صد  �لق�صاء على  إتفاقية  � �ملادة )9( من  و يف مو�صوع �جلن�صية ن�صت 

�أو  �أو تغيريها  باإكت�صاب �جلن�صية  �لتي للرجل فيما يتعلق  �أن تكون للمر�أة �حلقوق  على 

�لزوجة يجعلها  �أي م�صا�س بجن�صية  �أجنبي  �لزو�ج من  و ل يرتتب على  بها،  �لحتفاظ 

بال جن�صية، �أو يفر�س عليها جن�صية زوجها.كما متنح �لدول �لطر�ف �ملر�أة حقاً مت�صاوياً 

تفاقية �خلا�صة بجن�صية �ملر�أة  حلق �لرجل فيما يتعلق بجن�صية �طفالها. و قد ن�صت �لإ

�ملتزوجة على هذه �ملبادئ و غريها من �لتف�صيالت �لتي تدور حولها يف �ملو�د من )4-1(. 

نتخابات �حلرة �لنزيهه. حتاد �لربملاين �لدويل �ل�صادر يف �آذ�ر/مار�س 1994، �لإ )5( �إعالن �لإ

جتماعية و�لثقافية، �ملادة 7، �لفقرة �أ. قت�صادية و�لإ )6( �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �لإ

إتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، �ملادة 15.  � )7(

)8( �مل�صدر �ل�صابق
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جتماعية و الثقافية: احلقوق الإ

جتماعية و �لثقافية يف جمايل  تفاقات �لدولية �حلقوق �لإ طار تناولت �لإ يف هذ� �لإ

�لزو�ج و �لتعليم و غريها. 

ن�صان، و �ملادة  عالن �لعاملي حلقوق �لإ ومبا يتعلق بالزو�ج ن�صت �ملادة )61( من �لإ

)32( من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و �ل�صيا�صية، و �ملادة )01( من �لعهد 

قت�صادية، و �ملادة )61( �لفقرة  جتماعية و �لثقافية و �لإ �لدويل �خلا�س باحلقوق �لإ

مور �لتالية: �لثانية من �إعالن �لق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة، �إىل �لأ

دون  �أ�صرة  وتاأ�صي�س  �لزو�ج  حق  �لبلوغ  �صن  �أدركا  متى  �ملر�أة  و  للرجل   . �أن 
لدى  �حلقوق  يف  يت�صاويان  هما  و  �لدين،  �أو  �جلن�صية  �أو  �لعرق  ب�صبب  قيد 

�لطرفني  بر�صا  �إل  �لزو�ج  يعقد  و ل  �نحالله،  و  �لزو�ج  قيام  �لتزوج و خالل 

�ملزمع مع زو�جهما ر�صاء كاماًل ل �إكر�ه فيه.

حقوق  ت�صاوي  لكفالة  �ملنا�صبة  �لتد�بري  طر�ف  �لأ �لدول  تتخذ  �أن  . �صرورة 
�لزوجية وو�جباتها لدى تاأ�صي�س �أ�صرة �أو لدى �إنحالل �لزو�ج.

باأولدهما. �ملتعلقة  �ل�صوؤون  يف  مت�صاوية  حقوق  �لو�لدين  على  . يرتتب 
دنى ل�صن �لزو�ج، و ت�صجيل  إتفاقية �لر�صا بالزو�ج، و �حلد �لأ و كذلك ت�صمنت، �

ب�صفة  إليها  � �صارة  �لأ �صبق  �لتي  �ملبادئ   ،1964 علم  بها  �لعمل  بد�أ  �لتي  �لزو�ج،  عقود 

إثباته.)9( عامة، و ز�دت على ذلك تفا�صيل تتعلق باإنعقاد �لزو�ج و �

و يف جمال �لتعليم، تعد �مل�صاو�ة بني �لرجل و �ملر�أة فيما يتعلق بحق �لتعليم نتيجة 

تفاقات �لدولية، و�لذي مت تاأكيده  و�جبة و منطقية ملبد�أ �مل�صاو�ة �لذي �عتنت به �لإ

�لدويل �خلا�س باحلقوق  �لعهد  �ملادة )3( من  تناولته  و هو ما  �أكرث من جمال.  يف 

جميع  على  �لق�صاء  إتفاقية  � من  و�ملادة)10(  �لثقافية  و  جتماعية  �لإ و  قت�صادية  �لإ

�أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، على �لنحو �لتايل:

حق  يف  ناث  �لإ و  �لذكور  بني  �مل�صاو�ة  ب�صمان  طر�ف  �لأ �لدول  . تتعهد 
من  و  �لعهد  يف  عليها  �ملن�صو�س  �لثقافية  فيها  مبا  �حلقوق  بجميع  �لتمتع 

بني هذه �حلقوق حق كل فرد يف �لتعليم.

متزوجات  �لن�صاء  و  �لفتيات  متتع  كفالة  �أجل  من  �لتد�بري  كافة  . �إتخاذ 
�أو غري متزوجات بحقوق �لرجل يف ميد�ن �لتعليم. 

�لتعليمية. باملوؤ�ص�صات  لتحاق  �لإ �صروط  يف  . �لت�صاوي 
متحانات. �لإ يف  و  �ملختارة  �لدر��صية  �ملناهج  يف  . �لت�صاوي 

خرى.  �لأ �لدر��صية  عانات  �لإ و  �ملنح  على  �حل�صول  فر�س  يف  . �لت�صاوي 
بر�مج  ذلك  يف  مبا  �لتعليم  مو��صلة  بر�مج  من  فادة  �لإ فر�س  يف  و�لت�صاوي 

تعليم �لكبار.

ت�صاعد  �لتي  �لرتبوية  �ملعلومات  على  �حل�صول  �إمكانية  يف  �لت�صاوي    .
�صرة و رفاهيتها. على كفالة �صحة �لأ

إتفاقية �لق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة �ملبادئ  تفاقية �لعا�صرة من �  و ت�صمنت �لإ

إليها، و�إ�صافت �ليها �مل�صاو�ة بني �لرجل و �ملر�أة يف جمالت �لرتبية  �صارة � �لتي �صبق �لإ

و �لتعليم و يف �ملناطق �لريفية و �حل�صرية على حد �صو�ء.

2. القوانني و الت�رشيعات العربية

 
�إجتماعياً  �أو�صاعها  تعك�س  �لعربية  باملر�أة  �خلا�صة  �لقو�نني  �أن  �لو��صح  من 

�لن�صو�س  طار ميكن تو�صيح مدى تناول  و �صيا�صياً، يف هذ� �لإ و ثقافياً  �إقت�صادياً  و 

�لد�صتورية و �لقانونية �لعربية حلقوق �ملر�أة، وكذلك �لعقبات �لتي تفر�صها يف �صبيل 

ميكن  و  �ل�صيا�صي،  �جلانب  يف  متكينها  و  �لوطني  �ل�صعيد  على  �ملر�أة  حالة  حت�صني 

تو�صيح �حلقوق �لعامة للمر�أة عرب �لت�صنيف �لتايل:

اأ. امل�ساواة: املفهوم العام.

و�صاع �ملر�أة  �إىل قاعدة �مل�صاو�ة �لعري�صة  طر �لقانونية �لعربية �ملنظمة لأ ت�صتند �لأ

معظم  تتفق  حيث  �ملر�أة.  بحقوق  �خلا�صة  عالنات  و�لإ تفاقيات  �لإ عليها  ن�صت  �لتي 

�لن�صو�س �لد�صتورية �لعربية ب�صكل �صريح و و��صح على مبد�أ �مل�صاو�ة بني �لرجل و 

�ملر�أة و �حلق يف �لعي�س دون متييز بينهم و مع وجود فروقات ب�صيطة يف �لتعبري، �إل 

�أنه ل يوجد فروقات يف �جلوهر. فمثاًل 

تن�س �ملادة 45 من �لد�صتور �ل�صوري، على "�أن �لدولة تكفل للمر�أة جميع �لفر�س 

جتماعية و  �لتي يتيح لها �مل�صاهمة �لفعالة و �لكاملة يف �حلياة �ل�صيا�صية و �لإ

إز�لة �لقيود �لتي متنع تطورها و م�صاركتها  قت�صادية، و تعمل على � �لثقافية و �لإ

يف بناء �ملجتمع �لعربي �ل�صرت�كي".

وميكن �إعتبار �ل�صيغة �لتي �أوردتها �ملادة 40 من �لد�صتور �مل�صري مبثابة �ل�صيغة 

خرى.وهناك بع�س �لد�صاتري مل تذكر  �ملعتادة �لتي ترد يف معظم �لد�صاتري �لعربية �لأ

�لتي  ردين  �لأ �لد�صتور  6 من  �ملادة  للتمييز مثل  �أ�صا�س �جلن�س كمجال  �لتمييز على 

ردنيون �أمام �لقانون �صو�ء ل متييز بينهم يف �حلقوق و �لو�جبات و  تن�س على "�أن �لأ

�أن �ختلفو� يف �لعرق �أو �للغة �أو �لدين".)10(

و  �صرة  بالأ �ملرتبطة  دو�ر  �لأ على  �لعربي  �خلليج  دول  معظم  يف  �لد�صاتري  توؤكد 

�لد�صتور  من   5 �ملادة  يف  ورد  ما  ميثل  و  مومة.  �لأ دور  خا�صة  �لعائلية  �مل�صوؤولية 

�أن  �لد�صاتري و هي تن�س على  �مل�صتخدمة عادة يف معظم هذه  �ل�صيغة  �لبحريني 

�لقانون  يحفظ  �لوطن،  حب  و  خالق  �لأ و  �لدين  قو�مها  �ملجتمع،  �أ�صا�س  �صرة  �لأ

مومة و �لطفولة" كيانها �ل�صرعي، و يقوي �أو��صرها و قيمها، و يحفظ يف ظلها �لأ

وكالتها  و  �ملتحدة  مم  �لأ ميثاق  يف  جاء  ما  غالبيتها  يف  �لعربية  �لدول  وتبنت 

عالن �لعاملي �ل�صادر عام 1967 للق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة و  �ملتخ�ص�صة �صيما �لإ

�صمنته يف ت�صريعاتها �ملختلفة مع وجود حتفظات على بع�س ن�صو�صها.

إ�صتناد معظم �لد�صاتري و �لت�صريعات �ملدنية  �صا�س نتيجة � و ياأتي هذ� �لتحفظ بالأ

�ملجتمع،  يف  �لو�جبات  و  �حلقوق  جلميع  م�صدر�ً  �صالمية  �لإ �ل�صريعة  على  �لعربية 

وبال�صرورة فاإن حتديد مدى �حلقوق �ل�صيا�صية و �ملدنية �مل�صموح بها ب�صورة عامة و 

نظمة �ل�صيا�صية  للمر�أة ب�صورة خا�صة و م�صتوى �صمانها يعتمد على طريقة تف�صري �لأ

�صالمية. �حلاكمة على �أحكام �ل�صريعة �لإ

تكمن م�صكلة �ملر�أة �لعربية يف عدم وعيها بحقوقها �لقانونية، و قد يعود ذلك 

�إىل عدم م�صاركتها يف عملية �صنع �لقر�ر وو�صع �لت�صريع.

 

�لتوفيق  تكفل  �لدولة  باأن  �مل�صري  �لد�صتور  من   )11( �ملادة  ت�صمنت  مثاًل  و 

)9( �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية، �ملادة 23، 10، 16

�صل �أو �للغة �أو �لعقيدة �أو �لدين" )10( �ملادة 40 من �لد�صتور �مل�صري تن�س على "�أن �ملو�طنون لدى �لقانون �صو�ء، وهم مت�صاوون يف �حلقوق و�لو�جبات �لعامة ل متييز بينهم يف ذلك ب�صبب �جلن�س  �أو �لأ
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ميادين  يف  بالرجل  م�صاو�تها  و  �ملجتمع،  يف  عملها  و  �صرة  �لأ نحو  �ملر�أة  و�جبات  بني 

قت�صادية دون �إخالل باأحكام �ل�صريعة  جتماعية و �لثقافية و�لإ �حلياة �ل�صيا�صية و �لإ

إلغاء �لتمييز �صد  إتفاقية � �صالمية، ولهذ� �أبدت م�صر حتفظها على �ملادة )2( من � �لإ

�لوطنية. كما حتفظت على  �لت�صريعات  و  �لد�صاتري  �لتمييز يف  �ملتعلقة بحظر  �ملر�أة 

هذه �ملادة �أي�صا �أو بع�س فقر�تها كل من �ملغرب، �جلز�ئر، ليبيا، �لعر�ق.

�صمة  ذ�ت  ن�صو�صاً  ت�صمنت  �لعربية  �لت�صريعات  و  �لد�صاتري  بع�س  كانت  �إن  و 

�صا�س،  جتماعية بالأ دميقر�طية ـ حتررية، فاإنها مل تاأتي نتيجة تطور يف �لعالقات �لإ

لتز�م بتلك �لن�صو�س  و �إمنا مت �إكت�صابها من حيث �ل�صكل و �لتنظيم فقط، مما جعل �لإ

و تطبيقها �أمر�ً �صكلياً، و ينطبق هذ� على ق�صية حقوق �ملر�أة.

قد يالحظ �ملر�قب حلالة �ملر�أة �لعربية وجود فجوة و تناق�س �إىل حد ما،  بني 

�أو  �لو�صع �لقانوين للمر�أة و �حلالة �لو�قعية لها �صو�ء يف �حلياة �ل�صيا�صية، �ملدنية، 

جتماعية. ن�صانية، �أو �لثقافية، �لإ قت�صادية، �لإ �لإ

ب. احلقوق و امل�ساواة يف املجالت املختلفة:

        احلقوق ال�سيا�سية و املدنية.

و�صاع من دولة عربية �إىل �أخرى يف مدى ت�صمني  طار تختلف �لأ يف هذ� �لإ

قو�نينها ما يكفل للمر�أة �مل�صاركة يف �حلياة �ل�صيا�صية و �لعامة على قدم �مل�صاو�ة 

�أن تتطور و تتفاعل بع�س �لد�صاتري �لعربية  مع �لرجل. و كان من �لطبيعي 

و من  �حلا�صلة يف جمتمعاتها،  �ل�صيا�صي  و  �لجتماعي  �لتغيري  مع متطلبات 

ثم ��صتملت هذه �لد�صاتري و �لقو�نني على ن�صو�صاً تتيح للمر�أة �أن تتكامل يف 

مو�طنتها مع �لرجل و تتيح لها حقوقها كفاعل �إجتماعي  و �صيا�صي يف �لتمتع 

�جلمعيات  تاأ�صي�س  و  نتخابي،  �لإ �لعمل  ممار�صة  فيه  مبا  �ل�صيا�صية  بحقوقها 

ر�دي لها، و تقلد �ملنا�صب و  نت�صاب �لإ و�مل�صاركة يف موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين و �لإ

�ملهام �لعامة على خمتلف �مل�صتويات �حلكومية.

و رغم ذلك فقد �إ�صطلعت بع�س �لن�صاء �لعربيات يف معظم �لدول �لعربية 

مب�صوؤوليات يف �ملجال�س �لبلدية و �ملجال�س �لنيابية و �ل�صعبية و�لوز�ر�ت �صو�ء 

قرت�ع �أو عن طريق �لتعيني، و يف �ملقابل يالحظ �أن عدد �لن�صاء  عرب �صناديق �لإ

على، و  �للو�تي تولنّي وظائف عامة يقل كلما تدرجن يف �صلم �لوظائف نحو �لأ

بخا�صة يف �ملجالت �لدبلوما�صية و �لق�صائية، حيث متنع د�صاتري و قو�نني بع�س 

�لدولة و  �أو رئا�صة  �أو وز�رية  �ملر�أة من تويل منا�صب ق�صائية  �لعربية  �لدول 

�أخرى مل تعرتف �أ�صاًل باحلقوق �ل�صيا�صية للمر�أة.

  �إطار )4(

�ملر�أة و �لد�صاتري �لعربية

�لعامة  �ملنا�صب  تويل  �أردين يف  كل  ردين حق  �لأ �لد�صتور  21 من  �ملادة  تكفل 

و  �لكفاءة  �أ�صا�س  على  يكون  ما  هو  و  نظمة  �لأ و  بالقو�نني  �ملعنية  بال�صروط 

�ملوؤهالت.

 

�لد�صتور �جلز�ئري �لف�صل )42( يف �لد�صتور �جلز�ئري ي�صمن كافة �حلقوق 

للمر�أة �جلز�ئرية مبا فيها �ل�صيا�صية، كما ين�س �لد�صتور �ملغربي يف �لف�صل 

)8( باأن �ملر�أة و �لرجل يتمتعان باحلقوق �ل�صيا�صية نف�صها.

و متثل هذه �لن�صو�س تطور�ً حقيقياً على �مل�صتوى �لقانوين و �لنظري. �أل 

�أن �ملعاينة �ملبا�صرة للو�قع يك�صف ظاهرة �صعف �مل�صاركة �ل�صيا�صية للمر�أة، فال 

نتخاب و �لرت�صيح �أنها �صوف متار�س هذ� �حلق،  يعني �لن�س على حقوقها يف �لإ

هذ� وقد حتفظت �لكويت على �ملادة )7(، �لفقرة �أ، و �ملتعلقة باحلياة �ل�صيا�صية 

نتخاب  نتخاب �لكويتي يق�صر حق �لرت�صيح و�لإ �أن قانون �لإ و �لعامة ب�صبب 

ناث.  على �ملو�طنني �لذكور دون �لإ

جدول )5(

قاليم العربية )11( الد�ساتري العربية ال�سارية ح�سب الأ

تاريخ ��صد�ر �لد�صتور و تعديالت لحقة ��صم �لوثائق �لد�صتورية �لبلد

منطقة بالد �ل�صام

.1992-1952 �لد�صتور- �مليثاق �لوطني ردن �لأ

.1973 �لد�صتور �صوريا

.1996-1926 �لد�صتور لبنان

- - فل�صطني

منطقة �خلليج �لعربي

- - مار�ت  �لإ

2001-1973 ميثاق �لعمل �لوطني �لبحرين 

1992 �صا�صي �لقانون �لأ �ل�صعودية

1990 �لد�صتور �لعر�ق

1962 �لد�صتور  �لكويت

1996 �لد�صتور �ليمن

1996 �صا�صي �لقانون �لأ ُعمان

- - قطر

منطقة �صمال و �صرق �إفريقيا

.1980-1971 �لد�صتور م�صر 

- - �ل�صود�ن 

- - جيبوتي

1977 �عالن بتا�صي�س �ل�صلطة �ل�صعبية ليبيا 

.1996 ،1992 ،1972 �لد�صتور �ملغرب

1991 �لد�صتور تون�س

2001 ،1989 ،1988 ،1976 - �جلز�ئر

.1994-1991 �لد�صتور موريتانيا

- - �ل�صومال

- - جزر �لقمر

ن�صانية �لعربية 2002، �س منائي 2002، تقرير �لتنمية �لإ مم �ملتحدة �لإ )11( برنامج �لأ
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قت�سادية. ن�سانية والإ  احلقوق الإ

تفاقات �لدولية فيما يتعلق  �صعت �لت�صريعات �لعربية �إىل مو�كبة �لعهود و�لإ

�أن قو�نني �لعمل �لعربية �لتي  قت�صادية، و جند  بامل�صاو�ة يف جمال �حلقوق �لإ

تتعلق بحق �ملر�أة يف �لعمل على قدر مقبول من �لعد�لة عموماً باملقايي�س �لدولية 

جر  و ما يرتبط بهذ� �حلق من تقلد �ملنا�صب �لعامة و جميع مز�يا �خلدمة، و �لأ

قو�نني  و  �لعمل،  ظروف  �صالمة  و  �ل�صحية  �لوقاية  و  جاز�ت،  �لإ و  �ملت�صاوي 

مور. كما �أن �ملر�أة �أحرزت نظرياً حقوق �لتجارة  مومة و غريها من �لأ حماية �لأ

و �مللكية �خلا�صة للمنقول و غري �ملنقول، و حقوق �إجر�ء �لعقود و �ملوجبات.

هلية �لقانونية و �ملدنية فيما  وتختلف �لت�صريعات �لعربية حول طبيعة �لأ

�إقامتها،  و  �صكنها  حمل  �إختيار  حرية  و  �ل�صفر  يف  حقها  و  �ملر�أة  بحركة  يتعلق 

حيث تختلف �ل�صو�بط �ملفرو�صة على �ملر�أة �ملتزوجة عنها على غري �ملتزوجة، 

توفر  �صرورة  �لعربية  �لدول  بع�س  ت�صرتط  للمر�أة  �صفر  وثيقة  �صتخر�ج  لإ و 

�لدول  بع�س  ت�صرتط  فيما  ذلك،  ت�صرتط  ل  �أخرى  و  للزوج  �مل�صبقة  �ملو�فقة 

�حل�صول على مو�فقة ويل �أمرها يف كل مرة تتقدم فيها للح�صول على تاأ�صرية 

جتماعية �أو من�صبها. خروج  بغ�س �لنظر عن �صنها �أو حالتها �لإ

و  �ملر�أة  بني  ما  �لعربية  �لقو�نني  معظم  تت�صاوى  �جلن�صية  مو�صوع  يف  و 

حتفاظ بها نتيجة �لزو�ج  �لرجل، فيما يتعلق باإكت�صاب �جلن�صية �أو تغيريها �أو �لإ

إتفاقية �لق�صاء على جميع  � من �أجنبي. و بخالف �لفقرة 2 من �ملـادة )9( من 

�لرجل  حلق  مت�صاوياً  حقاً  �ملر�أة  باإعطاء  يتعلق  فيما  �ملر�أة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال 

فيما يتعلق بجن�صية �أطفالها، جند �أن كافة �لقو�نني �لعربية، باإ�صتثناء تون�س، 

إذ� ما  طفاله دون �لزوجة و بغ�س �لنظر � تعطي �لزوج �حلق يف منح �جلن�صية لأ

كانت �لزوجة حتمل �جلن�صية ذ�تها �أم ل، و نتيجة لهذ� تعاين �لعديد من �لن�صاء 

يفقد  حيث  م،  �لأ وطنهن  يف  �أطفالهّن  وتربية  تن�صئة  يف  حقيقية  م�صكالت  من 

�لطفل �ل�صعور باإنتمائه �لوطني نتيجة عدم توفري �حلق يف �لتعليم �ملجاين �أو 

�لرعاية �ل�صحية �أو �لعمل فيه، و رغم �لتمييز على �أ�صا�س �جلن�س �لتي تاأكدها 

�صا�س بقر�ر�ت �صيا�صية. قو�نني �جلن�صية �لعربية فاإنها حتكم بالأ

جتماعية و الثقافية احلقوق الإ

جتماعية  طار ميكن تناول �لت�صريعات �لعربية �ملتعلقة باحلقوق �لإ يف هذ� �لإ

�ملنظمة  �ل�صخ�صية  حو�ل  �لأ قو�نني  و  �لتعليم،  جمالت  يف  للمر�أة  �لثقافية  و 

�صرة، وعموما ل يوجد متييز بني �ملر�أة و �لرجل فيما يتعلق بامل�صاو�ة  للزو�ج و �لأ

لتحاق باملوؤ�ص�صات �لتعليمية، و�إمكانية �حل�صول  يف فر�س �لتعليم و �صروط �لإ

�صرة و رفاهيتها، و فر�س  على �ملعلومات �لرتبوية �لتي ت�صاعد على كفالة �صحة �لأ

خرى يف معظم �لدول �لعربية �صو�ء  عانات �لدر��صية �لأ �حل�صول على �ملنح و �لإ

�أو �لدرجة و يف �ملناطق �لريفية و �حل�صرية على حد �صو�ء، كما ل  يف �لنوعية 

يوجد �أي ن�س قانوين يحد من حق �ملر�أة يف �لتعليم.

�صرية و �لزوجية  �ل�صخ�صية �ملنظمة للعالقات �لأ حو�ل  و تعترب قو�نني �لأ

�ملجال  يف  حقوقها  حتدد  �لتي  للمر�أة  بالن�صبة  �لت�صريعية  �ملجالت  �أهم  من 

خرى.  �لأ �لقو�نني  يف  �ملر�أة  و�صع  على  باآثارها  وتلقي  ن�صاين  �لإ و  جتماعي  �لإ

�إقر�ر و تطوير تلك �لقو�نني و تطبقيها على  و تعتمد كافة �لدول �لعربية يف 

�صالمية باعتبارها م�صدر�ً وحيد�ً جلميع �حلقوق و �لو�جبات  مبادئ �ل�صريعة �لإ

مدى  تعريف  يف  دورها  �أي�صاً  �ل�صائدة  �لثقافة  تلعب  بال�صرورة  و  �ملجتمع،  يف 

�حلقوق �مل�صموح بها للمر�أة و م�صتوى �صمانها.

�ملحاكم  "�خللع" وتنظر  عملية  يجيز  موؤقت  قانون   2002 عام  ردن  �لأ يف  �صدر 

حو�ل  �لأ قانون  على  تعديل  �صدر   2000 ني�صان  �أو�ئل  يف  و  �حلالت،  من  بعدد 

�ل�صخ�صية يف م�صر، ي�صمح هذ� �لتعديل للمر�أة باملطالبة بالطالق �صريطة �أن 

تتنازل �ملر�أة عن كافة حقوقها. 

حو�ل �ل�صخ�صية �لعربية �ملعا�صرة حالة  و متثل �لبيئة �ملحيطة بقو�نني �لأ

جتماعي–�لثقايف ما بني تبني قيم و �أ�صكال �حلد�ثة �لتي �إمتدت  من �ل�صر�ع �لإ

�مل�صتقرة و  جتماعية  �لقيم �لإ تاأثري  �لعربية، و بني تر�صيخ قوة  �إىل �ملجتمعات 

ومدى  �ملتبادلة  جتماعية  �لإ �لعالقات  �إطار  يف  �ملوروثة،  �لتقاليد  و  عر�ف  �لأ

�إجتاهات  هناك  �أن  ومع  �جتماعية.  م�صائل  يف  �مللزمة  �لقو�نني  قوة  إ�صتخد�م  �

حو�ل �ل�صخ�صية مل يرد حولها ن�صو�س ُقر�آنية �صريحة،  فقهية ذ�ت عالقة بالأ

�صرة مبا يكفل حقوق متبادلة  فاإن ذلك يوؤدي �إىل تعديالت ل�صالح دميقر�طية �لأ

�صالم، خا�صة و�أن هناك بع�س �لق�صايا �لتي توؤمل  للزوجني دون تعار�س مع �لإ

إثبات  ولد، ونفقة �لطالق، و� وتزعج �لن�صاء مثل �لولية على �لزوجة وح�صانة �لأ

�لطالق �لتع�صفي.

�لعربية  �لدول  يف  �ل�صخ�صية  حو�ل  �لأ بتنظيم  �خلا�س  �لقو�عد  تقنني  يعترب 

ول مرة، يف م�صر عام 1929، و من ثم يف �صوريا عام 1953  م�صاألة حديثة بد�أت لأ

و يف تون�س 1957، و يف عام 1959 �صدر هذ� �لقانون يف كل من �ملغرب و �جلز�ئر 

و �لعر�ق. 

�ملادة  �لقمر، جيبوتي على  �ليمن، جزر  �لعموم، فقد و�فقت كل من  و على 

بينما  حتفظ   دون  �صرية  �لأ و�لعالقات  بالزو�ج  �خلا�صة  تفاقية  �لإ من   )16(

خرى على �ملادة )16( بكاملها �أو �لفقرة  ثنتي ع�صرة �لأ حتفظت �لدول �لعربية �لإ

مع  تتعار�س  �أنها  باعتبار  �لفقرة.  يف  �لو�ردة  �لبنود  كل  �أو  بع�س  �أو  بكاملها   1

�صالمية من  �لقو�نني و �لت�صريعات �لوطنية من جهة، و مع �أحكام �ل�صريعة �لإ

جهة �أخرى.

�صالمية قد حددت  و تذهب غالبية �لدول �لعربية �إىل �إعتبار �أن �ل�صريعة �لإ

�إختيار �لزوج و حق �ملر�أة يف و�صع  للزوجني حقوقا وو�جبات متو�زنة يف حرية 

�صروط خا�صة يف عقد �لزو�ج، و كفلت للزوجة �حلق يف بائنتها و حرية �لت�صرف 

يف ممتلكاتها �خلا�صة، و �أن حتفظ بع�س �لدول  من �أن يتمتع �لزوجني بنف�س 

�حلقوق و �مل�صوؤوليات �أثناء �لزو�ج �أوعند ف�صخه يتعار�س مع تعاليم �لدين �لتي 

تعترب �أن حق �لقر�ر يف �ملنزل للزوج، باعتبار �أن "�لرجال قو�مون على �لن�صاء"، 

�لدول  تذهب  و  �لت�صرف.   يف  �حلرية  كامل  للزوجة  يعطي  ل  �لذي  مر  �لأ

ب كون �لرجل ي�صتطيع مو�جهة  طفال لالأ �لعربية �إىل ح�صر �لو�صاية على �لأ

�ملجتمع �أكرث و لكن ذلك ل يلغي حق �ملر�أة يف �لو�صاية على �أولدها. 

ية مهنة مبو�فقة  و تذهب بع�س �لدول �لعربية �إىل ح�صر مز�ولة �ملر�أة لأ

إلتز�ماتها كربة بيت و �أم. وتعطي  زوجها و على �أل يتعار�س ذلك مع و�جباتها و�

كافة �لدول �لعربية، نف�س �حلقوق لكال �لزوجني فيما يتعلق مبلكية و حيازة 

بال  �صو�ء  فيها  �لت�صرف  و  بها  �لتمتع  و  إد�رتها  � و  عليها  �صر�ف  �لإ و  �ملمتلكات 

مقابل �أو مقابل عو�س ذي قيمة.

تقرر بحرية عدد  �أن  �لزوجة يف  �لعربية يف حقوق  �لدول  بع�س  و تتحفظ 

و  �لتثقيف  و  �ملعلومات  على  و يف �حل�صول  وتنظيمه،  �لن�صل  �أطفالها وحتديد 

�لو�صائل �لكفيلة بتمكينها من ممار�صة هذه �حلقوق. 
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جدول )6(

ن�سان اخلا�سة باملراأة )12( موقف الدول العربية من الت�سديق على املواثيق الدولية حلقوق الإ
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                 �لدولة

 �ملو�ثيق

× × × × × × × × × × × × ×

�لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق 

جتماعية و�لثقافية قت�صادية و�لإ �لإ

× × × × × × × × × × × × ×

باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد 

�ملدنية و�ل�صيا�صية

× × ×

�لربتوكول �لختياري �مللحق 

بالعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق 

�ملدنية و�ل�صيا�صية

× × × × × × × × × × × × × × × × ×

على  للق�صاء  �لدولية  تفاقية  �لإ

جميع 

�أ�صكال �لتمييز �لعن�صري

× × × × × × × × × × *× × ×

إتفاقية �لق�صاء على  جميع �أ�صكال  �

�لتمييز �صد �ملر�أة

× × × × × × × ×

�ل�صيا�صية  �حلقوق  ب�صاأن  إتفاقية  �

للمر�أة

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

حلقوق  �ملتحدة  مم  �لأ إتفاقية  �

�لطفل

 

وقعت و مل ت�صدق بعد.

إتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة �لذي حتفظت عليه 21 دولة عربية فقط  �ملادة 16 من �

ردن، �جلز�ئر، �لعر�ق، �لكويت، �ملغرب، تون�س، لبنان، ليبيا، م�صر(.  )وهي �لأ

الن�س:

�صرية وبوجه خا�س ت�صمن  مور �ملتعلقة بالزو�ج و�لعالقات �لأ طر�ف جميع �لتد�بري �ملنا�صبة للق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة يف كافة �لأ 1- تتخذ �لدول �لأ

على �أ�صا�س ت�صاوي �لرجل و�ملر�أة:-

�أ.   نف�س �حلق يف عقد �لزو�ج

ب. نف�س �حلق يف حرية �إختيار �لزوج، ويف عدم عقد �لزو�ج �ل بر�صاها �حلر �لكامل

ج.  نف�س �حلقوق و�مل�صوؤوليات �أثناء �لزو�ج وعند ف�صخه.

هي  طفال  �لأ م�صالح  تكون  حو�ل  �لأ جميع  يف  و  باطفالها،  �ملتعلقة  مور  �لأ يف  �لزوجية  حالتها  عن  �لنظر  بغ�س  كو�لده  و�مل�صوؤوليات  �حلقوق  نف�س  د.   

�لر�جحة.

هـ.  نف�س �حلقوق يف �أن تقرر بحرية و�صعور بامل�صوؤولية عدد �أطفالها، و�لفرتة بني �إجناب طفل و�آخر.

طفال وتبنيهم. و.  نف�س �حلقوق و�مل�صوؤوليات فيما يتعلق بالولية و�لقو�مة و�لو�صاية على �لأ

�صرة و�ملهنة و�لوظيفة. إ�صم �لأ ز.  نف�س �حلقوق �ل�صخ�صية للزوج و�لزوجة مبا يف ذلك �حلق يف �إختيار �

إد�رتها و�لتمتع بها و�لت�صرف فيها �صو�ء بال مقابل، �أو مقابل عو�س  �صر�ف عليها و� ح.  نف�س �حلقوق لكال �لزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة �ملمتلكات و�لإ

ذي قيمة.

جر�ء�ت �ل�صرورية مبا فيها �لت�صريع لتحديد �صن �أدنى للزو�ج وجلعل ت�صجيل �لزو�ج  2- ل يكون خلطوبة �لطفل �أو زو�جه �أي �أثر قانوين، وتتخذ جميع �لإ

إلز�مياً.  يف �صجل ر�صمي �أمر�ً �

كما هو مبني يف �لتمرين �لتايل:

ن�صانية �لعربية 2002. )12( تقرير �لتنمية �لإ



��

ن�صان مترين  4    �ملر�أة و ق�صايا حقوق �لإ

هتمام  ن�صان، و درجة �لإ إ�صتيعاب جمهور �لن�صاء ملدى �أهمية ق�صايا حقوق �لإ �لهدف: �

�صتعد�د للكفاح من �أجلها. و �لإ

إ�صتطالع لقيا�س �لر�أي على �جلمهور �مل�صتهدف. �لو�صيلة: �

�خلطو�ت: 

إ�صتطالع من 15 بند، و يتم توزيع عدد من �لن�صخ على  يقوم �ملدرب/تقوم �ملدربة باإعد�د �

ثالث جمموعات، تق�صم بني ن�صاء من)�لبادية، �ملدينة، �لريف(. على �أن تقوم كل جمموعة 

هتمام بها، لتبيان �أهمية كل بند لدى كل بيئة و �خلروج  برتتيب �ملو��صيع ح�صب درجة �لإ

با�صتخال�صات حمددة ت�صاهم يف توعية �ملر�أة بحقوقها. 

مالحظات

�لرتتيب

�ملو�صوع

بادية ريف مدينة

�ل�صالم و �حلرب

�لفقر و �لتهمي�س 

�ملخدر�ت

�لعمل و �لجور 

�ل�صكن

�ل�صحة

�لبيئة

م�صاركة �ملر�أة

حو�ل �ل�صخ�صية قانون �لأ

�لطالق

تعدد �لزوجات

�خللع

حتجاج و �لتظاهر �لإ

�لتعليم

كبار �ل�صن
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1. امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة
نتخابات اأ. امل�شاركة ال�شيا�شية و الإ

متار�س  كيف  يعرف  ل  �لبع�س  �أن  �إل  كثري�ً،  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  م�صطلح  يرتدد 

�مل�صاركة �ل�صيا�صية، ومتى يطلق عليها لفظ "م�صاركة فعالة".

�حلرة  �لفرد  إر�دة  � عن  ناجتة  إر�دية  � �أن�صطة  تكون  �أن  ميكن  �ل�صيا�صية  فامل�صاركة 

و�لتي يز�ولها بهدف �إختيار �حلكم و�ملمثلني و�مل�صاهمة يف �صنع �ل�صيا�صات و�لقر�ر�ت 

على نحو مبا�صر �أو غري مبا�صر.  كما ميكن تعريفها على �أنها �ل�صلوك �ملبا�صر و�لغري 

مبا�صر �لذي مبقت�صاه يلعب �لفرد دور�ًً يف �حلياة �ل�صيا�صية يف �ملجتمع، ويكون لديه 

ميكن  �مل�صاركة  عملية  �أن  كما  هد�ف،  �لأ وحتقيق  �لقر�ر  �إتخاذ  يف  بالتاأثري  �لفر�صة 

�لتعبري عنها من خالل �أن�صطة �صيا�صية مبا�صرة مثل: تقلد من�صب �صيا�صي �أو ع�صوية 

نتخابات �أو �لت�صويت �أو  يف منظمات غري حكومية �أو ع�صوية حزب �أو �لرت�صيح يف �لإ

�صرت�ك يف �حلمالت �ل�صيا�صية، كما ميكن �أن يحقق �لفرد  مناق�صة �لق�صايا �لعامة و�لإ

و  �ل�صحف  �ملقالت يف  كتابة  �صيا�صية غري مبا�صرة مثل:  �أن�صطة  �مل�صاركة من خالل 

هتمام بالق�صايا �لعامة وتبنيها و�لعمل على حتقيقها.  �لإ

وذلك  �ل�صخ�صية،  ب�صفتهم  فر�د  �لأ به  يقوم  ن�صاط  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  وتعترب   

"�صلوك"، ولي�صت  �لتاأثري على �صناعة �لقر�ر�ت �حلكومية، فهي بالتايل تعد  بهدف 

جمرد �إجتاهات �ملو�طن نحو "�ل�صلطة"، كما �أنها تهدف �أي�صاً �إىل �لتاأثري يف "عملية 

�صنع �لقر�ر �حلكومي".

م�ستويات امل�ساركة ال�سيا�سية 

وتختلف م�صتويات �مل�صاركة د�خل �ملجتمع، فهناك �لن�صطاء، �ملهتمون، �لهام�صيون، 

�أ�صلوب  �إىل  ويلجوؤون  �ل�صرعية  طر  �لأ خارج  يعملون  �لذين  �ل�صيا�صيون  و�ملتطرفون 

حد�ث وي�صاهمون دوماً يف �صنع �لقر�ر ويكون  �لعنف، يف حني �أن �لن�صطاء يتابعون �لأ

لديهم فاعلية يف �مل�صاركة ويعملون د�ئماً على متابعتها وتطوير �أطرها، �أما �ملهتمون 

فرغم �أنهم �أقل �أد�ء من �لن�صطاء �إل �أن م�صاركتهم فعالة، يف حني يتميز �لهام�صيون 

كرت�ث و�ل�صلبية.  بال�صعف وعدم �لإ

ذ�ت  �ملر�أة  م�صاركة  تكون  و�لكم  �لنوع  حيث  من  �ملالءمة  �لظروف  تتوفر  وحني 

إذ� كرثت وتنوعت �ملنبهات �ل�صيا�صية �ملنبعثة من م�صادر متعددة  فعالية �أف�صل، مبعنى �

و�لعك�س  �مل�صاركة  عمق  إزد�د  � وغريها،  نتخابية  �لإ و�حلمالت  عالم  �لإ و�صائل  مثل: 

هتمام مبجموعة من �لعو�مل �ملختلفة منها: �صحيح.  ويتحدد هذ� �لإ

اأوًل:غياب فل�صفة �لدميقر�طية �لتي تقوم عليها �أي م�صاركة منظمة و�لتي متنح بدورها �حلريات �ل�صيا�صية 

قت�صادية للمو�طنني.  و�لإ

جهزة �لر�صمية باأهمية �مل�صاركة �ل�صيا�صية، وغمو�س �لن�صو�س  ثانيًا: �صعف �إميان �لأ

�لقانونية �ملتعلقة بها.

فر�د يف ظل غياب  جهزة �لبريوقر�طية، بحيث يحول دون م�صاركة �لأ ثالثًا: �صيطرة �لأ

�لتوجه �لدميقر�طي، �إ�صافة �إىل �ملركزية �ل�صديدة �لتي ت�صيطر عليه.

فر�د و�صيوع مفهوم "�لالمبالة"، �إ�صافة �إىل وجود  رابعًا: غياب حافز �مل�صاركة لدى �لأ

�أغلبية حمرومة من �ملعلومات �لتي متكنهم من �مل�صاركة بفعالية.

إرتباط �مل�صاركة بحدث �أو ظرف مو�صوعي مرحلي مر به �ملجتمع، و بانتهاء  خام�سًا: �

ول: امل�ساركة ال�سيا�سية و الهيئات امل�ساندة اجلزء الأ

�مل�صمون �حلقيقي  تاأخذ طابع �صكلي مفرغ من  و  �مل�صاركة،  �حلدث تنح�صر ممار�صة 

للدميقر�طية.

 

من  فر�د  �لأ يقوم  �صلوكية  عملية  هي  �ل�صيا�صة  �مل�صاركة  برز:  �لأ �صتخال�س  �لإ

�أو  �ل�صيا�صية  �ملنا�صب  تقلد  �صو�ء  �صيا�صي  لهدف  معني  عمل  مبمار�صة  خاللها 

�مل�صاركة يف مناق�صة ق�صية عامة و�لعمل على  �أو على م�صتوى  �إختيار �ملمثلني، 

�إي�صال �ل�صوت للم�صوؤولني، وتتوقف م�صاركة �لفرد �صيا�صياً على نوعية �لق�صايا 

إ�صتعد�ده �ل�صخ�صي للم�صاركة.  حد�ث �لقائمة و� �ملثارة و �لأ

فعالية امل�ساركة ال�سيا�سية 

�أ�صا�صياً  جزء�ً  �لعامة  �حلياة  و  �ل�صيا�صية  �حلياة  يف  للمر�أة  �لفعالة  �مل�صاركة  تعد 

من عملية �لتحول �لدميقر�طي يف �ملجتمع كاإندماجها يف �جلمعيات و �ملنظمات غري 

حز�ب �ل�صيا�صية و �لهيئات �لتمثيلية.  و يعرب هذ� �ل�صلوك عن م�صتوى  �حلكومية و �لأ

م�صاألة  �أ�صبحت  إذ�  � �صيما  �لعام  �ل�صيا�صي  و  جتماعي  �لإ �لوعي  يف  �حلا�صل  �لتطور 

�مل�صاركة �ل�صيا�صية للمر�أة مطلباً جماهريياً. 

إ�صر�كها يف  � �ل�صيا�صي للمر�أة خا�صة   وعلى �ل�صعيد �لعملي فان تن�صيط �ل�صلوك 

على  قدرة  �أكرثها  و  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  �أ�صاليب  �أهم  من  يعترب  نتخابي.   �لإ �لعمل 

�لعمل  يف  م�صاركتها  باأن  �ملر�أة  �إميان  ي�صبح  لهذ�  �لعامة،  �ل�صيا�صة  �صنع  يف  �لتاأثري 

�مل�صاهمة  يف  مهم  عامل  �لربملان  يف  لل�صعب  ممثلة  �أو  مر�صحة  �أو  كناخبة  �لربملاين 

ب�صناعة �لقر�ر. حيث يعرب �لت�صويت عن مدى ر�صا �ملو�طن على �ل�صيا�صة �لقائمة، 

هتمام باحلياة �ل�صيا�صية، فاملر�صحة  ويعرب �لرت�صيح عن م�صتوى �أكرب من �لوعي و �لإ

و  �لقو�نني  �إجناز  يف  مبا�صرة  ب�صورة  �مل�صاهمة  ت�صتطيع  �لربملان  ع�صوية  يف  �لفائزة 

�صنع �لت�صريعات �ملختلفة �لتي توؤثر على �أ�صلوب حياة �ملو�طن.

 

نتخاب و �لرت�صيح يف معظم �لدول �لعربية وغري  على �لرغم من منح �ملر�أة حق �لإ

ذلك من �حلقوق �ل�صيا�صية، ما ز�ل نزوع �ملر�أة للم�صاركة يف �لن�صاط �ل�صيا�صي 

حمدود�ً، و يتمثل ذلك يف  �صعف وجودها يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية �لر�صمية �صيما 

�لتمثيلية  �ملوؤ�ص�صات  يف  و  �حلكومات(   – �لعليا  �لقر�ر)�لقياد�ت  �صنع  مر�كز 

)�لربملان – �لبلديات(، و هي بعيدة ب�صفة عامة عن �ل�صاحة غري �لر�صمية �صيما 

حز�ب �ل�صيا�صية.  �صعف �ندماجها يف موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين و يف �لأ

�صهدت معظم �ملر�حل �لتاريخية حلياة �ملجتمع �لب�صري �إق�صاء للمر�أة عن ممار�صة 

كذلك  �لعمل.  لهذ�  مالءمتهن  بعدم  �لبع�س  �عتقاد  عزز  ما  هو  و  �ل�صيا�صي،  �لعمل 

عمال �لربملانية خا�صة تعيق �ملر�أة من �أد�ء  ن�صطة �ل�صيا�صية عامة و �لأ �لعتقاد باأن �لأ

و  �ملكانة  على  �لتناف�صي  �ل�صلوك  ذلك  ي�صاند  ما  و  �لرتبوية  و  جتماعية  �لإ وظيفتها 

من  �أكرث  �لهدوء  �إىل  متيل  �لتي  �ملر�أة  لدى  منه  �لرجل  لدى  �أكرب  هو  �لذي  �لقوة، 

�لرجل، وقد ي�صاهم ذلك يف عرقلة �صعي �ملر�أة للو�صول �إىل موؤ�ص�صات �لعمل �ل�صيا�صي 

مبا فيها �ملوؤ�ص�صات �لتمثيلية. كما هو مبني يف �جلدول و�لتمرين �لتاليني:

نتخابي الق�سم الثالث: التثقيف يف العمل الإ
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جدول )7(

قليم العربي )13( معدلت م�ساركة الناخبني، ح�سب البلد اأو الإ

معدل �مل�صاركة )%( �ل�صنة نتخابات نوعية �لإ �لبلد

63.20 1989 ت�صريعية

ردن 68.30�لأ 1993 -

45.45 1997 -

- - �لمار�ت

90.30 2001 إ�صتفتاء على �مليثاق �لوطني � �لبحرين

66.30 1997 رئا�صية
�جلز�ئر

60.25 1999 ت�صريعية

- - �ل�صعودية

- 2000 رئا�صية وت�صريعية �ل�صود�ن

- - �ل�صومال

83.60 2000 ت�صريعية �لعر�ق

80.00 1999 مة جمل�س �لأ �لكويت

63.70 1993
ت�صريعية �ملغرب

58.30 1997

61.00 1997 رئا�صية

66.00�ليمن 1999 ت�صريعية

- 2001 حملية

89.70 1999 رئا�صية تون�س

91.50 1999 ت�صريعية

- - جزر �لقمر

- - جيبوتي

77.80 1998 ت�صريعية
�صوريا

ل ينطبق 2000 رئا�صية

- جمل�س �ل�صورى 1997 عمان

90.00 1996 �لهيئة �لت�صريعية �لوطنية �لر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة

85.00 1999 إنتخابات حملية � قطر

44.00 1992 ت�صريعية

-لبنان 1996 -

- 2000 -

- - - ليبيا

27.50 2000 جمل�س �ل�صعب م�صر

65.60 1997 رئا�صية
موريتانيا

ت�صريعية

)13( �مل�صدر: مركز �لقد�س للدر��صات �ل�صيا�صية، د�ئرة �ملعلومات و�لتوثيق
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منوذج ) 4 (

املراأة و العمل

للوقوف على �أهمية �مل�صاركة ميكن متابعة هذه �لتمارين �لعملية �لتي ت�صتند �إىل حو�ر�ت بني جمموعة 

من �لن�صاء ُتظهر فيها �ملكنون �لد�خلي للن�صاء خا�صة ما يتعلق باملفاهيم �ل�صائدة و �لوعي �ملكت�صب.

تــمــــريـــن 5   دو�فع �مل�صاركة يف �لعمل �ل�صيا�صي

�لــــــــهـــدف: قيا�س �لعو�مل �لتي تدفع �ملر�أة �إىل �مل�صاركة يف �لعمل �ل�صيا�صي و �لعام.

إ�صتطالع ر�أي قيا�صي. �لو�صيلة: �

�صتبيانات على كل جمموعة. كما هو مبني يف �جلدول �أدناه: �خلطو�ت : تقوم �ملدربة بتق�صيم �ملجموعة �مل�صتهدفة �إىل �أربعة �أق�صام مت�صاوية �لعدد، و من ثم تعمل على توزيع عدد مت�صاوي من �لإ

غري مهمة مهمة نوعا ما مهمة جد� �ملو�صوع

إدر�ك �ملر�أة و وعيها بطبيعة �لتناق�صات �لتي ت�صيطر على �أو�صاعها جر�ء عدم �مل�صاو�ة، �صكل لديها قناعة  �

لتغيري �أو�صاعها

هتمام �لعام بق�صايا �ملر�أة �أعطى فر�صة للن�صاء �لفاعالت يف �لعمل �ل�صيا�صي للم�صاهمة بحل بع�س م�صاكل  �لإ

�ملر�أة و حت�صني ظروفها �حلياتية

جناح جتربة �ملر�أة يف �لعمل �لتطوعي جعلها و�ثقة بقدر�تها على خو�س غمار �حلياة �ل�صيا�صية

ن�صطة �لن�صائية يف �حلياة �لعامة يعزز �أن�صطة جديدة و يربز  ما يتم حتقيقه من جناحات جر�ء بع�س �لأ

قياديات يف �ل�صاحة �لعامة ليقمن بدور فاعل و �إيجابي

قناعة �لعائلة ب�صرورة تو�جد �ملر�أة يف موقع �مل�صوؤولية �ل�صيا�صية

�لتجارب �لناجحة �لتي �صنعتها بع�س �لن�صاء يف �لعمل �ل�صيا�صي

�صعور �ملر�أة باأنها متتلك قدر�ت و مهار�ت ذ�تية متكنها من �مل�صاركة  يف �لعمل �ل�صيا�صي و �لتنمية

نتباه �إىل ق�صايا �ملر�أة ثارة �لإ طموح �ملر�أة للو�صول �إىل �أدو�ر �أكرث فاعلية لإ

جتماعية �لهامة من وجهة نظرها و �لدفاع عنها هتمام نحو �لق�صايا �لإ ثقة �ملر�أة بقدرتها على توجيه �لإ

العدالة اإلجتماعية

اإلستدامة

التمكني

اإلستدامة

التمكني

اأهمية و�سول املراأة اإىل ال�سلطة التمثيلية

�لقر�ر  �صنع  موؤ�ص�صات  �إىل  و�صولها  و  �ل�صيا�صة  �حلياة  يف  �ملر�أة  م�صاركة  تعترب 

كتمال متتعها باملو�طنة و مر�عاة حريتها و م�صاحلها  �صيما �لربملان �صرطاً �صرورياً لإ

�لفئات  كافة  من  ممثلني  على  لي�صتمل  �لربملان  تركيبة  يف  �لتنوع  وي�صاهم  �لعامة. 

يف  م�صاركاً  عن�صر�ً  �ملر�أة  جعل  يف  �لن�صائي،  �لقطاع  فيها  مبا  �ملختلفة  جتماعية  �لإ

�لتعبري عن ق�صاياها و طرح م�صكالتها و تطوير �لقو�نني و �لت�صريعات �لتي تعالج 

�جلن�صية،  �لزو�ج،  �لعمل،  مثل:)  قت�صادي  �لإ و  جتماعي  �لإ �ل�صعيد  على  �أو�صاعها 

تفاقيات �لدولية �ملتعلقة باملر�أة، كما  �لطالق. .(، و عن�صر �صاغط للت�صديق على �لإ

�أنه ي�صاهم يف تو�صيع قاعدة �ل�صرعية ملوؤ�ص�صات �لنظام �ل�صيا�صي، و يزيد من و�قعية 

و حقيقة متثيلها للمجتمع.  و هو ما يعزز يف �ملح�صلة من مكانة �ملر�أة يف �ملجتمع و 

يف  لديها،  �لقومي  عتز�ز  �لإ و  �لوطني  نتماء  �لإ مفاهيم  يعمق  و  مهار�تها  من  يطور 

�صبيل حتقيق �أهد�ف �لنظام �ل�صيا�صي يف �لتنمية �ل�صاملة يف �ملجتمع. 

اإيجابيات وجود املراأة يف الربملان:

عن  �إيجابية  �صورة  �لربملان  �إىل  �لو�صول  من  �ملر�أة  متكني  يعك�س   .
�لتجربة �لدميقر�طية يف �لدول �لنتقالية. 

�جلمهور  نظرة  تغيري  يف  �لربملان  يف  �لن�صائي  �لقطاع  متثيل  . ي�صاهم 
يف  �ملر�أة  لدور  تدريجية  ب�صورة  �ملحافظة  �ملجتمعات  يف  �لعام  �لر�أي  و 

�حلياة �لعامة. 

ن�صطة  بالأ �ملر�أة  �إهتمام  من  �لربملان  يف  �لن�صاء  م�صاركة  حتفز   .
�لنموذج  يف  مو�صح  هو  كما  ملمار�صتها.  نف�صها  تهيئة  و  �ملجتمع  يف  �لعامة 

و�لتمارين �لتالية:
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تــمــــريـــن 6   �إجتاه �ملر�أة نحو �مل�صاركة 

عرت�ف. �لو�صيلة: تد�عي �جلمل بو��صطة �صندوق �لإ

�ملو�د �ملطلوبة: �أقالم تخطيط، بطاقات باألو�ن خمتلفة )لون حمدد لكل مو�صوع(، 

كرتون، لوح حائط، �صندوق �صغري.

فريق �لعمل: يتكون من  مدرب، 10 متدربات من فئات عمرية، �إجتماعية، ثقافية 

و �صيا�صية خمتلفة. 

�خلطو�ت:

1. يتم �جللو�س يف باحة بعيد�ً عن �لرتابة و �لروتني، و يلتف �مل�صاركات �ملتدربات حول 

�ملن�صقة، و يلقى �ل�صندوق كل مرة على و�حدة من �مل�صاركات.

2. مع و�صول �ل�صندوق �إىل �مل�صاركة، تذكر جملة خمت�صرة حتدد فيها فهمها لعبارة 

نتخابات(. )�ملر�أة و �لربملان( �أو )�ملر�أة و �لإ

إلقائه �إىل م�صاركة �أخرى و هكذ� دو�ليك  عرت�ف �إىل �ملن�صقة، و يتم � 3. يعاد �صندوق �لإ

حتى تتد�عى �جلمل. 

4. يتم كتابة كل جملة من �جلمل على بطاقات كرتونية، و ت�صلم للمدربة كما مت ذكرها. 

5. يتم كتابة �جلمل )�لتد�عيات( على �للوح، و يتم ت�صنيفها، مثاًل:

�لبيئة  �لإنتخابية،  �لعملية  طر�ف �مل�صاركة يف  نتخابي، �لنظام �ل�صيا�صي، �لأ . �لنظام �لإ
قت�صادية،  نتخابي، �ملكانة �لإ جتماعية، وعي �ملر�أة للعمل �لإ �ل�صيا�صية �أو �لثقافية،�أو �لإ

�حلقوق �ملدنية و �ل�صيا�صية للمر�أة، موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، و غري ذلك. 

6. ميكن �إختيار �صكلني لت�صنيف �لتد�عيات :

1. بح�صور �مل�صاركات لفهم عملية �لت�صنيف.

ُخريات.  2. بعيد�ً عن ح�صور �مل�صاركات لعدم �لتاأثري يف معطيات �لزميالت �لأ

التفاعل و النتائج 

1. تقوم كل م�صاركة بتو�صيح كل جملة مت كتابتها على �لبطاقة، و غالباً ما �صتعرف 

�أغلب �مل�صاركات �أن �لعمل �لربملاين عمل يخ�س �لدولة �أو �لذكور. 

2. يتم ت�صنيف �لبطاقات ب�صكل خمت�صر. 

�صئلة مثل:ما هو �لغر�س من �لربملان؟  3. يقوم �ملدرب باإثر�ء �حلو�ر بطرح عدد من �لأ

كيف ميكن متكني �ملر�أة من �مل�صاركة؟، و غري ذلك. 

�صا�صية �لتي مت�س �حلياة �ليومية للن�صاء، و  4. يوجه �ملدرب �حلو�ر ليتناول �لهموم �لأ

قدر على تلم�س �إحتياجاتها.  نها �لأ ينبغي م�صاركتها لأ

5. يطلب �ملدرب من �مل�صاركات ذكر م�صكلة معينة من �مل�صاكل ذ�ت �لعالقة �لتي تو�جه 

�ملر�أة يف �ملجتمع. 

6. يوجه �ملدرب �أ�صئلة للم�صاركات عن �جلهات �لتي تتحمل �مل�صوؤولية. 

7. يجب �أن تنتهي �حلو�ر�ت بعملية ربط بني �لهموم و �حلاجات.

8. يقوم �ملدرب بت�صجيل �مللخ�س �لنهائي للحو�ر و �خلروج بنتائج تظهر على �للوح.

تــمــــريـــن 7   �ملر�أة و�مل�صاركة

�لو�صيلة : �ملالحظة �لب�صرية 

دو�ت : بطاقات متثل م�صاهد ذ�ت عالقة، �أقالم تخطيط،  لوح، �أقالم حرب.  �لأ

فريق �لعمل:

مدرب/  مدربة،  جمموعة  من �مل�صاركني/  �مل�صاركات.

�مل�صاهد �مل�صتخدمة يف �لتمرين :

. �صورة �لربملان.
نتخابات. . ن�صاء يدلني ب�صوتهّن يف �لإ
إنتخابية. . �إمر�أة تدير حو�ر�ً يف حملة �

نتخابي. . �إمر�أة تخطب يف جمهور تطرح فيه برناجمها �لإ
. �أع�صاء جمل�س �لنو�ب ) ذكور (، غري م�صاندين للمر�أة م�صاركتها. 

غنياء. . منظر طبيعي يف حي ر�قي ي�صكنه �لأ
. حي �صعبي و باعة ر�صيف ) من بني �لباعة ن�صاء (.

. �إمر�أة حامل ت�صري يف �ل�صارع و مت�صك بيديها طفلني يبلغان من �لعمر 2 و 3 �صنو�ت.
. رجل ي�صرب زوجته �صرباً مربحاً. 

. �صحية �إغت�صاب. 
خطو�ت �ملعاجلة

1. توزع �لبطاقات ب�صكل ع�صو�ئي على �مل�صاركني /�مل�صاركات.

إ�صتخل�صته  نطباع  �لذي � 2. تدون على �لبطاقة مالحظة كل متدربة على �للوح و�لإ

من �لبطاقة �لتي �صاهدتها. 

و  �مل�صاركة،  و  �ملر�أة  �أ�صا�س  على  �لبطاقات  على  �ملكتوبة  �ملالحظات  توزيع  يتم   .3

�ملر�أة و �حلياة. 

�صوء  على  �مل�صاركة  و  �ملر�أة  بتمكني  عالقة  ذ�ت  �جلمل  من  عدد  تركيب  يتم   .4

إ�صتخال�صها من خالل �حلو�ر.  �لجابات �لتي قدمتها �مل�صاركات و مت �

5. يتم فتح حو�ر بني �مل�صاركات للوقوف على �أ�صباب �لت�صنيف �لتي وردت يف �لبند 3.

6. تقوم �ملدربة بالربط ما بني �لجابات �لتي وردت بالبند 3 ) �ملر�أة و �مل�صاركة، 

�ملر�أة و �حلياة(.

يعني  ماذ�  و  جابات  بالإ وردت  �لتي  �مل�صطلحات  بع�س  بتو�صيح  �ملدربة  تقوم    .7

نتخابية،  �لإ �حلملة  نتخابي،  �لإ �لربنامج  نتخاب،  �لإ �أو  �مل�صاركة  و  �لربملان 

جتماعية، و غري ذلك،  طر�ف �مل�صاركة، متكني �ملر�أة، �صحايا �لعنف، �لبيئة �لإ �لأ

وكذلك تو�صيح �لعالقة بني هذه �مل�صطلحات. 

خال�صة عامة

�صباب �لرئي�صية لعزوف �ملر�أة عن �مل�صاركة، و �أهمية  إ�صتخال�س وجهة نظر موحدة للم�صاركات يبني �لأ ميكن �

هد�ف �ملبتغاه من �لعمل �لربملاين، و�قع �لن�صاء يف �لدول �لعربية، وكذلك �لهموم و �ملهام �لتي  �مل�صاركة و �لأ

تو�جه �ملر�أة يف �حلياة �لعامة. 
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ب. الكوتا الن�شائية:

ي�صغل نظام �لكوتا �لعديد من بلد�ن �لعامل، وهو يعني منح �لقطاع �لن�صائي ح�صة �أو 

ن�صبة من �ملقاعد يف �لهيئات و�ملجال�س خا�صة �ملوؤ�ص�صات �لت�صريعية للو�صول �إىل �لربملان. 

و�لهدف من �لكوتا لي�س جمرد �إي�صال �ملر�أة للربملان، بقدر ما هو مناق�صة ق�صايا 

إ�صر�كها يف عملية �لبناء و�لتنمية. وهموم �ملر�أة و�

�صا�س جمتمعية، وت�صريعية، �إل �أن �لعو�مل  �إن معيقات و�صول �ملر�أة �إىل �لربملان هي بالأ

�ملوؤثرة و�لتي حتول دون و�صولها هي:

نتخاب ب�صقيه �صو�ء نظام �لقائمة �ملفتوحة، �أو نظام �ل�صوت �لو�حد. 1. نظام �لإ

بوية للمجتمع و�ل�صلطة �لذكورية. 2. �لثقافة �لأ

3. �لوعي �ملجتمعي �لذي ل يتقبل عمل �ملر�أة �ل�صيا�صي.

إد�رة  4. عدم خربة �ملر�أة يف هذ� �ملجال،  مما ي�صتدعي �لتدريب و�لتثقيف و�لتوعية و�

نتخابية. �حلمالت �لإ

همية م�صاركتها يف �لعمل �لربملاين و�ل�صيا�صي. 5. وعي �ملر�أة لأ

 

حز�ب و�لع�صائر و�ملنظمات و�جلمعيات يف �لرجال فقط.  6. �أن ل ينح�صر مر�صحو �لأ

7. تبعية �ملر�أة للرجل يف �إختيار �ملر�صحني.

 

وتقوم �لعديد من �لهيئات �لن�صائية باملطالبة بتخ�صي�س كوتا للمر�أة يف �لربملان، 

نتخابات �لنيابية يف �ملجال�س  إنعكا�س للنتائج �لتي تتمخ�س عنها �لإ وهذ� �لو�صع هو �

�لنيابية �أو �ملجال�س �لبلدية �أو �لنقابات �لعمالية و�ملهنية، وي�صتند �ملنادون بتخ�صي�س 

إ�صتقطاب  ميان باأنه ل ميكن �إي�صال �ملر�أة قبل جتذير �حلياة �حلزبية و� كوتا �ملر�أة �إىل �لإ

حز�ب �ل�صيا�صية، ولي�س على  إنتخابية جماهريية على �أ�صا�س بر�مج �لأ حز�ب لقوى � �لأ

حيان حري�صة على جناح مر�صحها  حز�ب تبقى يف غالب �لأ �أ�صا�س جن�س �ملر�صح لن �لأ

كرث حظاً بغ�س �لنظر عن جن�صه.  وىل وتر�صيح �لأ بالدرجة �لأ

دول تاأخذ بنظام الكوتا:

 

فوجود  و�صوريا،  و�لعر�ق  م�صر  مثل  �لكوتا  نظام  �لدول  من  �لعديد  إتبعت  � وقد 

يف  �لثقة  �لن�صاء  منح  �أجل  من  موؤثر�ً  عاماًل  ي�صكل  �ملتميز  و�أد�وؤها  �لربملان  يف  �ملر�أة 

�صرت�كية"،  إتبعت �لكثري من دول �أوروبا �ل�صرقية و�آ�صيا يف "�ملرحلة �لإ �أنف�صهن، وقد �

�ملحلية  جمال�صها  بع�س  يف   %25 من  �أكرث  ن�صبتها  بلغت  حيث  �ملر�أة  م�صاركة  مبد�أ 

30% ثم  �أن ذلك تدنى ب�صكل ملحوظ،  ففي رو�صيا و�صلت �لن�صبة �إىل  �إل  و�لنقابية، 

هبطت �إىل10%،  ويف �أوروبا �لغربية مت دمج �ملر�أة يف خمتلف �ملجالت، �إل �أنها مل ت�صل 

مثاًل يف جمل�س �لعموم �لربيطاين �إل �إىل ن�صبة 01% ، ويف فرن�صا بلغت ن�صبة ح�صورها 

5%، فيما و�صلت يف �لرنويج �إىل ن�صبة %34. 

وملعاجلة ذلك ذهبت دول �أوروربية �إىل �إتخاذ �إجر�ء�ت لزيادة ن�صبة تر�صيح �ملر�أة، 

نتخابية للن�صاء  حز�ب، ودعم �حلكومات للحمالت �لإ و�إعتماد مبد�أ �لكوتا من قبل �لأ

مادياً. و كذلك �إعتمدت �لباك�صتان نظام �لكوتا بتخ�صي�س 20 مقعد للن�صاء يف مقاعد 

�لربملان.

لبد من ت�صكيل لوبي ن�صائي من خالل توحيد جهود �حلركة �لن�صائية للتاأثري على 

�صانع �لقر�ر، وطرح ق�صايا تهم �ملر�أة ولي�س ح�صور �ملر�أة فقط يف �إطار �لكوتا. 

�لكوتا مز�يا وعيوب:

�ملر�أة  �ملو�طنة، وقدرة  �صا�س حقوق  �لأ �لكوتا يعمق يف  �أن مبد�أ  �لقول  نافلة  ومن 

نتخاب  �صكالية تكمن يف قو�نني �لإ نتخاب و�لرت�صيح و�ملناف�صة �حلرة، �إل �أن �لإ على �لإ

بحد ذ�تها، �إ�صافة �إىل وجود كوتات �ثنية وعرقية، لذلك من �ملفيد �لقبول �ملوؤقت يف 

ظل �لتحول �لدميقر�طي بنظام �لكوتا خا�صة يف ظل جمتمع قيمي وتقليدي، لز�ل 

ينظر �إىل �ملر�أة بعني و�حدة  وعلى �أ�صا�س جن�صوي. 

قليات يف �ملجتمعات للدفاع  �صل حلماية م�صالح �لأ  وقد جاء نظام �لكوتا بالأ

قل ن�صف �ملجتمع يف معظم  عن حقوقها، �ما �ملر�أة فال تعترب �أقلية، �ذ ت�صكل على �لأ

بلد�ن �لعامل. 

 �إطار )5(

 الكوتا

مزايا الكوتا:

1. تعطي �ملر�أة فر�صة للو�صول �إىل �لربملان.

ثبات قدر�تها �ل�صيا�صية.  2. تعطي �ملر�أة فر�صة لإ

نتخاب �ملتبعة.  3. تعطي �ملر�أة فر�صة للم�صاركة �ل�صيا�صية، مهما كانت قو�نني �لإ

4. تعطي �ملر�أة فر�صة لطرح ق�صاياها وم�صكالتها ب�صكل مبا�صر.

عيوب الكوتا:

1. حتد من �صمانات �مل�صاركة على �ملدى �لبعيد.

2. حتول دون زيادة عدد �ملقاعد �لتي متنح للمر�أة.

3. حتد من طموح �ملر�أة يف �لربملان.

4. حت�صر �ملر�أة يف �أ�صو�ت �ملر�أة، وتفقدها �أ�صو�ت �لرجال.

5.�لتخلي عن مبد�أ �ملناف�صة �ملتكافئة بني �ملر�صحني رجاًل ون�صاًء.

الكوتا واملواثيق الدولية:

متييز  وهو  للربملان،  �ملر�أة  و�صول  بتاأمني  �لكفيلة  �ل�صبل  �أحد  �لكوتا  تعترب 

إتفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال  �إيجابي ل�صالح �ملر�أة كما ن�صت عليه �ملادة )4( من �

�لتمييز �صد �ملر�أة، وهذه �لتد�بري متكن �ملر�أة من �مل�صاركة يف �صياغة �ل�صيا�صة �لعامة 

للحكومة، وتاأدية �ملهام على �مل�صتويات �ملختلفة. 

�أمام  �لعقبات  لتذليل  كمدخل  �لن�صاء،  لكوتا  تاأييده  يف  ت�صاعد�ً  �لعامل  وي�صهد 

�لتمثيل �لنيابي للمر�أة ولو لفرتة زمنية حمدودة، حتى ي�صبح وجود �ملر�أة يف �لربملان 

�أمر�ً و�قعاً يتقبله �ملجتمع.

 و ن�صت �ملو�ثيق �لدولية على �أن �لتمتع باحلقوق يجب �أن يتم بدون متييز من �أي 

نوع، فاملادة )3( من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية ن�صت على �أن 

طر�ف بكفالة ت�صاوي �لرجال و�لن�صاء يف حق �لتمتع بجميع �حلقوق  "تتعهد �لدول �لأ
�ملدنية و�ل�صيا�صية �ملن�صو�س عليها يف هذ� �لعهد". كما ن�صت �ملادة )26( على �أن "�لنا�س 

جميعاً �صو�ء �أمام �لقانون ولذلك يجب �أن يحظر �لقانون �أي متييز و�أن يكفل جلميع 

ي �صبب، كالعرق �أو �للون �أو �جلن�س  �صخا�س على �ل�صو�ء حماية فعالة من �لتمييز لأ �لأ

جتماعي �أو  �صل �لقومي �أو �لإ �أو �للغة �أو �لدين �أو �لر�أي �صيا�صياً �أو غري �صيا�صياً �أو �لأ

�صباب". �لرثوة �أو �لن�صب �أو غري ذلك من �لأ



��

 

يف �ملادة )4( من �تفاقية �لق�صاء على  كافة �أ�صكال  �لتمييز  �صد �ملر�أة" ل يعترب �إتخاذ �لدول تد�بري 

�لذي  �لفعلي  باملعنى  متييز�ً  و�ملر�أة  �لرجل  بني  �لفعلية  بامل�صاو�ة  �لتعجيل  ت�صتهدف  موؤقتة  خا�صة 

تاأخذ به هذه �لتفاقية، ولكنه يجب �ن �ل ي�صتتبعه �لبقاء على معايري غري متكافئة �أو منف�صلة، كما  

يجب وقف �لعمل بهذه �لتد�بري متى حتققت �أهد�ف �لتكافوؤ يف �لفر�س و�ملعاملة.

ي جزء من �ل�صكان �لذين يحرمون من �لتمتع بحقوقهم لظروف معينة.  ولذلك يجب �أن يكون متثياًل مالئماً لأ

منوذج ) 5 (

بطاقات )الكوتا(

للو�صول �إىل �لكوتا

ميكن ت�صكيل جلنة تكلف بو�صع خطة عمل و�آليات منا�صبة 

�لن�صائي وهو ل ميثل  لتنفيذها، ميكن ت�صميتها �لتحالف 

�إطار قانوين مرخ�س. 

و��صعة  تقبلها لدى قطاعات  �لن�صائية ومدى  �لكوتا  فكرة 

�لر�أي  وتعبئة  �جلهد  يف  تو��صاًل  ي�صتدعي  �ملجتمع،  من 

�لعام من منطلق م�صاركة �ملر�أة يف جوهر �لتنمية �لوطنية 

�ل�صاملة.

�لتحالف �لن�صائي

هو �إئتالف ن�صائي و��صع ومرن جلميع �لطاقات و�لكفاء�ت 

�لن�صائية �لفاعلة يف �لهيئات �لن�صائية �ملعنية بق�صايا �ملر�أة 

و�ل�صخ�صيات �لن�صائية.

�إيجابي ل�صالح �ملر�أة �لذي ت�صمنته �ملادة )3(  �لكوتا متييز 

و�ل�صيا�صية  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد  من 

وكذلك كافة �لتفاقيات �خلا�صة بالق�صاء على جميع �أ�صكال 

�لتمييز �صد �ملر�أة وهذه �لتد�بري متّكن �ملر�أة من �مل�صاركة.

�ل�صلطة  �لقر�ر يف  �أ�صحاب  تخ�صي�س �حل�ص�س ميّكن من تخ�صي�س عدة مقاعد تكون مثابة ن�صبة مئوية )10-20%( مثاًل كاإجر�ء موؤقت. خماطبة 

�لتنفيذية و�لق�صائية ور�أ�س �لدولة لتحقيق هذ� �لهدف.

نف�صهّن يخلق جو من �لتناف�س �حلر بني  تر�صيح �لن�صاء لأ

�ملر�صحات مما يك�صبهّن �أن�صار�ً جدد�ً.

�للذين  �ل�صكان  من  جزء  لتمثيل  مالئم  حل  �لكوتا: 

يحرمون من �لتمتع.

نتخابات ي�صاعد على قيا�س �لر�أي �لعام من خالل عينه متثل كافة �ل�صر�ئح �ملجتمعية، مما يظهر �لن�صب �ملئوية  �صتطالعات وقيا�س �لر�أي قبل �لإ عمل �لإ

من �ملبحوثني يف �لكوتات و�مل�صاركة. 

جتماعية للمر�صحات من خالل در��صة م�صحية تعالج م�صتوى �مل�صاركة  نتخابات �لنيابية تهدف �إىل حتليل �خل�صائ�س �لإ قر�ءة �ل�صري �لذ�تية ملر�صحي �لإ

كرث �إقباًل على �لرت�صيح. وحتلل من هم �لأ

ن�صاط  من  يزيد  �ملرخ�صة  �لن�صائية  �جلميعات  وجود  �إن 

قو�نني  �أهمية  تكمن  وهنا  �ل�صيا�صة،  �مل�صاركة  يف  �لن�صاء 

جتماعية ذ�ت �لعالقة. �جلمعيات و�لهيئات �لإ

�لعمر وم�صتوى  �لذ�تية تعطي وتوؤ�صر على  �ل�صرية  قر�ءة 

و�خلربة  �لعملي  �لتخ�ص�س  وطبيعة  �لعلمي  �لتح�صيل 

وفر حظاً يف  �لعملية و�خلربة يف �ملجال �لعام، ومن هّن �لأ

متثيل �ل�صعب، ومدى توجه �لناخبني.
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معاجلات على �سعيد الكوتا:

إنتقالية جمّربة �لتمثيل  - تخ�صي�س ح�صة من مقاعد جمل�س �لنو�ب للمر�أة لفرتة �

يجابي �لذي ن�صت  إ�صتناد�ً �إىل �لتمييز �لإ �لن�صائي يف عدد و��صع من برملانات �لعامل �

جميع  على  �لق�صاء  إتفاقية  � خا�صة  باملر�أة،  �ملتعلقة  ن�صان  �لإ حقوق  مو�ثيق  عليه 

�أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة. كحل موؤقت ل�صمان �لتمثيل �لنيابي �ملنا�صب للن�صاء.

- تخ�صي�س عدة مقاعد تكون مبثابة ن�صبة مئوية) 10-20 %( مثاًل كاإجر�ء موؤقت. 

- خماطبة �أ�صحاب �لقر�ر يف �ل�صلطة �لتنفيذية و �لق�صائية و ر�أ�س �لدولة لتحقيق 

هذ� �لهدف.

ي�صتدعي  �ملجتمع  من  و��صعة  قطاعات  لدى  تقبلها  مدى  و  �لن�صائية  �لكوتا  فكرة   -

جوهر  هي  �ملر�أة  م�صاركة  �أن  منطلق  من  �لعام  �لر�أي  تعبئة  و  �جلهد،  يف  تو��صاًل 

�لتنمية �لوطنية �ل�صاملة.

يجابي : مبداأ التمييز الإ

�أ�صبح من �لو��صح �أنه دون م�صاركة عادلة للمر�أة يف مو�قع �صنع �لقر�ر، لن تتمّكن 

�إدماج نظرتها يف ر�صم �ل�صيا�صات و تعديل �ملفاهيم و �لقيم. و لقد ن�صت  �لن�صاء من 

�إ�صرت�تيجية �لنهو�س باملر�أة عام 2000، و �لتي �أقرت يف موؤمتر �ملر�أة �لعاملي �لثالث يف 

نريوبي عام 1985، على �أهمية زيادة ن�صبة م�صاركة �ملر�أة يف مو�قع �لقر�ر، و مت تاأكيد 

و  �لقو�نني  تعديل  على  �لدول  �لتي حثت  و   ،1995 عام  �لدولية  بكني  وثيقة  ذلك يف 

إتفاقية �لق�صاء  �لت�صريعات لتطوير هذه �لزيادة �إىل ن�صبة ل تقل عن 30%.  كما دعت �

على كافة �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، �إىل �إعتماد مبد�أ �لتمييز �ليجابي ل�صالح �ملر�أة و 

قل حظاً ل يعد متييز�ً جمحفاً  ذلك على �إعتبار �أن �لتمييز �ليجابي ل�صالح �لفئات �لأ

�لعد�لة  و  �مل�صاو�ة  حتقيق  �إىل  �لو�صول  على  ي�صاعد  ما  بقدر  خرى  �لأ �لفئات  بحق 

�أحد�ث طفرة لتحقيق قفزة نوعية يف تطوير  �أي�صاً مبثابة  �لذي يعد  و  �ملجتمع.  يف 

يف  روؤيتها  و�إدماج  �أو�صاعها  تطوير  و  �ملر�أة  م�صاركة  م�صتوى  رفع  �أجل  من  �ملجتمع، 

�صيا�صات �ملجتمع.)14(

�لتطور  باأ�صلوب  عماًل  �لقر�ر  �صنع  مو�قع  يف  �لن�صاء  من  قليل  عدد  م�صاركة  �إن 

�إدماج �لروؤية �لن�صائية يف �ل�صيا�صات �لعامة، فالن�صاء �للو�تي  �لطبيعي لن ي�صاعد يف 

ي�صلن �إىل مو�قع �صنع �لقر�ر غالباً ما يتنازلن عن نظرتهّن ل�صالح �لنظرة �ل�صائدة لكي 

بوية. ن �لنظرة �لأ يتمّكن من �لنجاح و �لو�صول �إىل مو�قع �لقر�ر و كثري�ً ما يتقم�صّ

�أن ميزة �لكوتا �أن �ملر�أة ل تناف�س فيها �لرجل يف ظروف غري عادلة و غري متو�زنة، 

تفتقر  �لذي  جتماعي  �لإ و  �ل�صيا�صي  و  �ملايل  �لنفوذ  عو�مل  كل  �لرجال  ميلك  حيث 

إليه �ملر�أة، و لكن تناف�س �لن�صاء على مقاعد خم�ص�صة �صتحفز �لن�صاء و فئات �ل�صعب  �

ف�صل �صمن �صروط متكافئة ن�صبياً.  خرى على �إختيار �لأ �لأ

�أن �لكوتا تفتح �ملجال مل�صاركة و��صعة من قبل �لن�صاء يف �حلركة �لن�صائية و  كما 

حز�ب على تر�صيح ن�صاء، مما �صيفتح  جتماعية و قد ت�صجع �لأ من جميع �ل�صر�ئح �لإ

ن�صب من بينهّن.  �صحيح �أن  جتماعي و �إختيار �لأ جماًل و��صعاً للحو�ر و �لتفاعل �لإ

�إعتماد نظام �لكوتا قد ل ياأتي بجميع �ملر�صحات �ملوؤهالت و �جلدير�ت، و لكن �لكوتا 

�أن  �أنه �صيتاح لل�صعب  �صت�صمح باإخرت�ق ح�صر �لتمثيل بالنخبة �لن�صوية. �إ�صافة �إىل 

ختيار �لن�صاء  مر �لذي ين�صج �لتجربة �لدميقر�طية لإ ير�قب �أد�ء�ً متنوعاً للن�صاء، �لأ

ف�صل م�صتقباًل.  �لأ

�جلهات  إ�صتغالل  � من  خ�صيتها  خلف  للكوتا  �ملعار�صة  �صو�ت  �لأ بع�س  تن�صوي 

�أو غري موؤهالت لقيادة �لعمل  �ملتنفذة ملبد�أ �لكوتا يف �صبيل �إجناح ن�صاء غري كفوؤ�ت 

CEDAWإتفاقية �لق�صاء على كافة �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، �ل�صيد�و � )14(

بدليل  �لكوتا،  خذ مببد�أ  �لأ دون  ذلك  قادرة على  �ملتنفذة  �أن �جلهات  �ل�صيا�صي، غري 

وجود بع�س �لن�صاء يف مو�قع �لقر�ر حالياً. 

لقد بينت جتارب �مل�صاركة �ل�صيا�صية للن�صاء يف �لدول �ملختلفة �لنامية و �ملتقدمة، 

�لد�صتور  يف  ن�س  و�صع  خالل  من  �إل  م�صاركتها  ن�صبة  زيادة  من  تتمّكن  مل  �ملر�أة  �أن 

حلفظ ح�صة �لن�صاء يف �ملو�قع �ملنتخبة، كما يحدث يف تايو�ن و بنغالدي�س و �ل�صويد، 

حز�ب �ل�صيا�صية لن�صبة معينة من  نتخابات، �أو من خالل تبني �لأ �أو بتعديل قانون �لإ

�صرت�كي �لدميقر�طي يف كل من �أملانيا و  �ملر�صحات بني مر�صحيها كما فعل �حلزب �لإ

�صتقطاب �لن�صاء و دعمهّن من �أجل �صمان  �ل�صويد، �أو بتبني �صيا�صية حمددة تتوجه لإ

نتخابات عام 1997.  عد�د لإ فوز �حلزب نف�صه، كما فعل حزب �لعمال �لربيطاين يف �لإ
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�أ�صكال �لكوتا

هناك عدة �أ�صكال مطبقة من نظام �لكوتا منها: الكوتا املغلقة، و هي �لتي ل يحق للن�صاء �لرت�صيح 

ختيار ما بني نظام �لكوتا �ملخ�ص�صة للن�صاء  خارجها، �أما �لكوتا �ملفتوحة، فيمكن للمر�صحات �لإ

دنى و هي �لتي ميكن �أن يزيد عدد �لن�صاء �لفائز�ت يف  �أو خارجها. كما يوجد كوتا احلد الأ

�لعدد �ملحدد للكوتا من  على، فهي تعني فوز  �لأ �أما كوتا �حلد  �ملقرر.  نتخابات عن �حلد  �لإ

�صو�ت بني �ملر�صحات، وبالتايل تبقى �حل�صة ثابتة. و على �صوء �لتجارب  �أعلى �لأ �صاحبات 

دنى املفتوح، و �لتي ميكن �أن ترت�وح  ف�صل كوتا احلد الأ خرى يكون �لأ �لن�صائية يف �لدول �لأ

�لن�صبة ما بني 10%-30% تبعاً لظروف كل دولة.      

2. الهيئات امل�ساندة لتمكني املراأة

اأ. املجتمع املدين 

مفهوم املجتمع املدين:

يعترب �ملجتمع �ملدين مرجعية �إجتماعية م�صتقلة خارج �لدولة و �ل�صلطة �حلاكمة، ولقد تنوع مفهوم 

نتقالية  �لإ �لدميقر�طية  �ملجتمعات  �رتبط �حلديث عنه يف  �إن  و  �ملجتمعات،  �لعديد من  �ملدين يف  �ملجتمع 

ب�صورة و��صحة.
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مفهوم �ملجتمع �ملدين

يت�صمن مفهوم �ملجتمع �ملدين �لعديد من �لق�صايا منها:

- �لت�صديد على �لف�صل بني موؤ�ص�صات �لدولة وموؤ�ص�صات �ملجتمع.

- متييز �لفرد كمو�طن، باإعتباره كيان حقوقي قائم بذ�ته يف �لدولة، بغ�س 

إنتماءه. �لنظر عن �

فر�د يف �لعمل �جلماعي.  - ينطوي على �مل�صاركة �لطوعية لالأ

عالن و�لتعبري  - يتطلب وجود تعددية �صيا�صية، ت�صمن حق �جلماعات يف �لإ

و�مل�صاركة �ل�صيا�صية.

باإردتهم  يوؤ�ص�صون  و  �ملو�طنون  فيه  يتفاعل  �لذي  �ملجال  �ملدين  �ملجتمع  يعترب 

�حلرة تنظيمات للعمل �جلماعي م�صتقلة عن �ل�صلطة للتعبري عن �مل�صاعر �أو حتقيق 

هوؤلء  يوؤمن  و  �مل�صرتكة.   �لق�صايا  خدمة  �أو  حمايتها  �أو  عنها  �لدفاع  �أو  �مل�صالح 

نتماء�ت  ر�ء و�مل�صالح و�لإ ختالف يف �لآ د�رة �ل�صلمية للتنوع و �لإ حرت�م و �لإ مبعايري �لإ
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و�لنقابات  �ملهنية،  �لنقابات  �ل�صيا�صية،  حز�ب  �لأ �ملدين:  �ملجتمع  �إطار  يف  ويدخل 

�لتجارية  �لغرف  �لريا�صية،  ندية  �لأ �لهيئات،  حتاد�ت  �لإ و  و�جلمعيات  �لعمالية، 

و�ل�صناعية و�ملنظمات �لتي تقع على حو�ف �ملجتمع �ملدين �أي كل ما هو غري حكومي 

و غري عائلي – �إرثي.

فر�د مهار�تهم �لفردية و قدر�تهم  و من خالل منظمات �ملجتمع �ملدين ينمي �لأ

طار �جلماعي من �أجل خدمة ق�صاياهم  �لتنظيمية، كما �أن هذه �لتنظيمات ت�صكل �لإ

و م�صاحلهم �مل�صرتكة، و هي �لتي ت�صاندهم يف مو�جهة �لقوى �لتي متار�س �ل�صلطة 

يف �ملجتمع.  كما �أنها تتعامل مع �ل�صاأن �لعام من خالل �لتز�مها بالدفاع عن حقوق 

عتبار لل�صيا�صة  �إعادة �لإ �ملجموعات �ملغبونة من �لنا�س، و تعزيز دورهم يف �ملجتمع و 

بو��صطة جتديد �لنخب.

تكمن �لعالقة بني �ل�صلطتني �لت�صريعية و�لتنفيذية ومنظمات �ملجتمع �ملدين يف :

1. �لرقابة على تكوين �ملنظمات.

2. �لرقابة على ن�صاط �ملنظمات.

3. �صلطة حل �ملنظمات �أو دعمها.

�صتقاللية، فهي تن�صاأ و تتطور على  وتتميز موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين باملرونة و �لإ

فر�د �لتي ت�صتند �إىل �مل�صالح  �مل�صرتكة،  �أ�صا�س �لعمل �لطوعي و �ملبادر�ت �ل�صعبية لالأ

كما �أنها تتكيف مع منط �لعالقة مع �لدولة يف مر�حل منوها و تطورها، و تعترب هذه 

تنظيمها مبعزل  و  �خلا�صة  إنتاج حياتهم  � على  �ملو�طنني  لقدرة  معيار�ً  �صتقاللية  �لإ

عن تدخل �لدولة. 

بالغ �حل�صا�صية مبا ي�صتتبعه من  �أو تدمريه �أمر�ً  يعترب تغييب �ملجتمع �ملدين 

قت�صادي.  و  كلفة مرتفعة على �ملدى �لبعيد �صيما على �ل�صعيد �ل�صيا�صي، و �لإ

�عاقة  و  �حلقيقية  �لعامة  �مل�صالح  و  �لعام  �لر�أي  حجب  يف  �لكلفة  هذه  تتمثل 

يف  �نحر�ف  �إىل  يوؤدي  ما  هو  و  �لدولة،  و  �ملجتمع  و  �ملو�طنني  بني  �لتو��صل 

�صيئاً  ومناخاً  و�ل�صيا�صي،  جتماعي  �لإ �صتقر�ر  �لإ عدم  و  �لعامة  �ل�صيا�صات 

قت�صادي.  كما هو مبني يف �جلدول و�لتمرين  �لإ �لنمو  و  �ملالية  �صتثمار�ت  لالإ

�لتاليني:

طر�ف،  �لدينية �أو �ملذهبية �أو �لعرقية �أو �للغوية، تبعاً لقو�عد متفق عليها من كل �لأ

و  �لفرد )�ملو�طن(  جتماعية بني  �لإ �لقنو�ت  �ملدين  �ملجتمع  ت�صكل منظمات  و بذلك 

�لدولة )�ل�صلطة(.
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م�صكالت منظمات �ملجتمع �ملدين

من �أهم �ل�صعوبات و �مل�صكالت �لتي تو�جه منظمات �ملجتمع �ملدين يف �ملجتمع �لعربي :

- تطغى على �لعالقة بني �حلكومة ومنظمات �ملجتمع �ملدين نوع من �لتقليدية 

�صتقالل، كما �أنها تقوم على �لتناف�س  و �لرتابة �لتي تعيق �لعمل و تقو�س �لإ

بدًل من �لتكامل. 

�أو  جتماعية  - حمدودية م�صاركة �حلكومة �ملنظمات يف تخطيط �ل�صيا�صة �لإ

�ل�صيا�صية. 

بني  �لتن�صيق  �صعف  و  هويته،  و  �لتمويل  باإ�صتقطاب  تتعلق  م�صكالت   -

�ملنظمات. 

�حلكومية  �ل�صيا�صات  بع�س  هناك  باأن  علماً  �لتطوع،  على  قبال  �لإ �صعف   -

�أعد�د  يف  �لنق�س  ملو�جهة  �لكفاء�ت  و  �خلرب�ت  �إىل  حاجتها  و  �لد�عمة، 

�ملتطوعني. 

- طبيعة �لثقافة �ل�صيا�صية �ل�صائدة يف �ملجتمع و ق�صور �لوعي �ل�صعبي بعمل 

هذه �ملنظمات. 

مور �لتي تدعم تطور �ملجتمع �ملدين يف �لدول �لعربية : من �لأ

و  �ملو�طن  �حتياجات  لتلبية  ��صتعد�دها  و  �لدولة  قدر�ت  �صعف   .
و  قت�صادية  �لإ �خلدمات  �صعيد  على  �صيما  �ملتز�يدة  �ملحلية  �جلماعات 

نفتاح �ل�صيا�صي. جتماعية، ف�صال عن �ملطالبة بالإ �لإ

�لتنظيمية  �ملهار�ت  و  �لوعي  م�صتوى  رفع  �إىل  �لتعليمي  �لتو�صع  . �أدى 
فر�د، �لذي �نعك�س يف بناء �ملوؤ�ص�صات �لعامة و �خلا�صة.   لالأ

�لعوملة  إ�صتحقاقات  � ب�صبب  �لعربية  قطار  �لأ يف  �حلريات  هام�س  . تنامي 
وثورة �لتكنولوجيا. 

ن�صان و  �إن �ملجتمع �ملدين يقوم على �لدميقر�طية و �لتعددية �ل�صيا�صية و حقوق �لإ

�لتد�ول �ل�صلمي لل�صلطة، و مبا ي�صمن حرية ت�صكيل �لتنظيمات غري �حلكومية وغري 

عالن عن نف�صها و�لتعبري عن حقها يف �مل�صاركة �ل�صيا�صية.  رثية و�لإ �لإ

�لتحول  معنى  تبلور  �لعربية  �ملجتمعات  يف  �ملدين  �ملجتمع  ت�صييد  ويتطلب 

إنت�صار �لتعددية �ل�صيا�صية و �لتغيري يف �لثقافة �ل�صيا�صية �ل�صائدة، ولي�س  �لدميقر�طي و�

بو�صول  �إل  ذلك  يكون  ل  و  �لربملان،  ملو�زنة  �لالزمة  �ملدنية  �ملوؤ�ص�صات  �إقامة  جمرد 

�لنخب �حلاكمة يف هذه �ملجتمعات �إىل فهم ي�صمح بقدر كبري من �حلرية �ل�صيا�صية 

�لتي من �صاأنها �أن ت�صمح عملياً بظهور موؤ�ص�صات و منظمات �ملجتمع �ملدين.
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معايري العمل املدين

�صروط متطلبات

لي�س دخياًل �أو طارئاً �أن يكون نابعاً من و�قع �ملجتمع ومكوناته

جهزة �لدولة بعيد�ً عن �لهيمنة �ملبا�صرة لأ �أن تكون وحد�ته م�صتقلة

نظمة و �لقو�نني �لتي ت�صهل عملها �إقر�ر �لدولة لالأ روح  فيه  تنت�صر  و  م�صتقلة  ب�صورة  نف�صه  تنظيم  على  معتاد�ً  يكون  �أن 

�ملو�طنة

هد�ف �ملعلنة منها تدخل �لدولة يف �صبط �لعمل غري �ملاألوف �لذي ل يتو�فق مع �لأ �ل�صمة �لعامة لهذه �ملنظمات �أنها ت�صتند �إىل قو�نني خا�صة بها

تــمــــريـــن 8    �لتعرف على قيم �ملجتمع �ملدين 

إدر�كهم لفهم قيم �ملجتمع �ملدين و مميز�ته، و �أبرزها �لدميقر�طية، �لتنمية، ح�صانة �ملجتمع.  �لــــهـــــدف: تعزيز معرفة �مل�صاركني و �

�خلطو�ت: يقوم �ملدرب/تقوم �ملدربة بتوزيع �لقائمة �أ �لتي متثل �ملهام �ملناطة بكل هدف على �جلدول �لتايل.

 

دور املجتمع املدين

ح�صانة �ملجتمع �ملدين �لتنمية �لدميقر�طية 

�لقائمة �أ:

* يعنى بامل�صائل �لعامة.                          * �مل�صلحة �لعامة حتل حمل �مل�صلحة �خلا�صة.
* مينح زمام �ل�صلطة.                          * يتخذ �ملبادر�ت.

* تعزيز �لقيم �لثقافية.                         * ي�صارك يف �مل�صار �لدميقر�طي.
*  تنمية �حل�س �لنقدي.     * يدعم �ملبادر�ت �لدميقر�طية. 
*  يتمتع باحلرية.                           * يف�س �لنز�عات ب�صكل �صلمي.

*  يعزز م�صاريع �لتنمية �ملتو�زنة.                                   * �صيادة �لتعددية.
قت�صادية. *  ي�صكل عن�صر �صاغط لت�صويب �ل�صيا�صات �لإ

* ي�صجع �لثقافة �ل�صيا�صية �ملوحدة.
�لجابات

10 ،9 ،4 ،1 �لدميقر�طية 

11 ،8 ،5 ،3 ،2 �لتنمية

14 ،13 ،12 ،7 ،6 ح�صانة �ملجتمع �ملدين

ماذا تتعلم املراأة من م�ساركتها يف منظمات املجتمع املدين ؟

در�ك بالن�صبة للمو�طن  تتميز منظمات �ملجتمع �ملدين بو�صوح �صيا�صتها و�صفافيتها وتفهمها ل�صمان ولوج �ملر�أة �إىل �حلياة �لعامة، مقارنة ب�صيا�صة �لدولة �لتي تكون �صعبة �لإ

فكار و �لقيم عند �ملر�أة، مبا يطور قدر�تها من  �لعادي، �صيما و �أن هذه �جلماعات تتبنى مفاهيم متميزة للو�قع و�مل�صتقبل �ل�صيا�صيني. و تر�صخ منظمات �ملجتمع �ملدين جملة من �لأ

ن�صطة، باإعتبار �أن مقومات م�صاركة �ملر�أة يف �لعمل �جلماعي �لعام ل تختلف يف جوهرها عن مقومات �مل�صاركة يف �لعمل �لوظيفي يف �ملجتمع،  ندماج يف خمتلف �لأ �أجل متكينها من �لإ

كما هو مبني يف �جلدول �أدناه:
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دوار و الوظائف البنائية التي تقدمها منظمات املجتمع املدين الأ

 

�لهدف �لدور/ �لوظيفة

ت�صالت. ك�صب �ملر�أة جمموعة كبرية من �ملهار�ت و �صبكة و��صعة من �لإ �ل�صيا�صة  وتعلم  �لدميقر�طي،  �لعمل  على  �ملو�طن  توعية  و  تثقيف 

و  خر،  �لآ �لر�أي  �إىل  �صتماع  �لإ و  �لر�أي  عن  �لتعبري  مثل  ممار�صتها  و 

نتخابات و غريها. �لت�صويت على �لقر�ر�ت، و �مل�صاركة يف �لإ

�مل�صاهمة يف بلورة مفهوم �ملو�طنة ذ�ت �حلقوق �ملدنية و �ل�صيا�صية. تربية و تن�صئة مو�طنون دميقر�طيون عن طريق �لعمل �جلماعي �لعام 

�حلرة  �ملوؤ�ص�صات  عرب  طاقاتهم  و  �إهتماماتهم  توجيه  يف  و  �لطوعي، 

�لنا�صطة للم�صاهمة يف �حلياة �لعامة.

فر�د با�صباع حاجاتهم بعيد�ً عن تدخل �لدولة. �ل�صماح لالأ خلق �ملو�طن �لقادر على �لتغيري من خالل �كت�صابه ثقافة �ملجتمع �ملدين 

�لتي تتمحور على قيم �لجناز و �مل�صاركة و �ملبادر�ت و �لعمل �جلماعي

فكار مبا يخدم  �لأ تنظيم  و  �مل�صالح  و  ر�ء  �لآ �لتعبري عن  �مل�صاعدة على 

�مل�صلحة �لعامة.

م�صاعدة �ملو�طن يف �لقدرة على تطوير �آر�ئه من خالل قنو�ت موؤ�ص�صية 

خلق  و  �لعام،  �ملجال  يف  �مل�صاركة  من  فر�د  �لأ متكني  على  تعمل  �أهلية 

�آليات ت�صامنيه من دون فر�س �أي حلول �أو �أيديولوجيات عليه، لتجاوز 

ر�ء �ملتماثلة.  �لعالقات �لفئوية و جمع  �أ�صحاب �لآ

نقل م�صالح �لر�أي �لعام و وجهات �لنظر �إىل �حلكومة و �ل�صتنارة بها 

يف ر�صم �صيا�صاتها.

تاأ�صي�س قنو�ت �صرعية للم�صاركة �ل�صعبية.

جتماعية  يعي�س �ملجتمع �لعربي �لر�هن حالة تاأ�صي�س ملنظمات �ملجتمع �ملدين ي�صاحبها مد�ولة للممار�صات �لدميقر�طية ب�صورة متدرجة، حيث يحتم بروز �لتجمعات �لإ

قت�صادية �حلديثة �يجاد فكر تنظيمي ملجتمعها �ملدين �لتي ت�صعى بدورها �إىل تر�صيخ دعائم �مل�صاركة يف �حلكم.  و�لإ

�أو �ملهني دون حتفظات كثرية و �إن �ختلف  جتماعي  حز�ب �ل�صيا�صية مبفهومها �لإ ت�صمن غالبية �لد�صاتري �لعربية حرية تكوين �جلمعيات، مبا فيها �ملنظمات �ملدنية و �لأ

�ملفهوم ذ�ته من د�صتور �إىل �آخر، �ل �أن �لقيود �ملفرو�صة عليها تزد�د كلما �قرتبت هذه �جلمعيات من �لعمل يف جمال �ل�صيا�صة مبفهومها �لعام، كما �ن �للغة �مل�صتخدمة يف 

إليها يف تنظيم �حلقوق و �مل�صوؤوليات. �صياغة هذ� �حلق لي�صت من �لدقة بحيث تعرب بو�صوح و ب�صكل قانوين حمدد عن �ملفاهيم �لتي ميكن �لرجوع �

نتخابية: الدور املناط مبنظمات املجتمع املدين اأثناء العملية الإ

نتخابية يف �لوقت �ملنا�صب، على �أن ت�صتهدف ب�صكل خا�س �لن�صاء �للو�تي يجهلن يف �لغالب  * تنظيم حمالت �إعالمية لت�صجيع �لناخبني على ت�صجيل �أنف�صهم يف �ل�صجالت �لإ
نتخابي، و �أل يرتددن يف �لقيام بهذ� �مل�صعى لغياب �ملعلومات �لكافية بهذ� �ل�صدد، �صيما  �أكرث من �لرجال �أن �مل�صاركة يف �لت�صويت �إمنا يقت�صي �لت�صجيل �مل�صبق يف �ل�صجل �لإ

نتخابية  نتخابية مبثابة عن�صر�ً حا�صماً يف توجيه �لناخبني للت�صجيل يف �ل�صجالت �لإ كرث فقر�ً، و يعترب �لتدريب و �لتثقيف حول �لعملية �لإ يف �ملناطق �لريفية و�ملناطق �لأ

و�مل�صاركة بالت�صويت. 

نتخابية من خالل  * تنظيم مناظر�ت علنية مع �ملر�صحني، و تنظيم حمالت توعية لت�صجيع �ل�صكان ول �صيما �لن�صاء على فهم عملية �لت�صويت، ف�صاًل عن مر�قبة �لعملية �لإ
نتخابية.   نتخابات و �لثقة بجدوى �لعملية �لإ خت�صا�س، حتى يحقق �ملجتمع �ملدين �أعلى قدر من �ل�صفافية و �مل�صد�قية �ل�صروريتني حلرية �لإ �جلمعيات ذ�ت �لإ

�لبالغة  للمر�صحات على  و تدريب  �إعد�د  و تنظيم حما�صر�ت  ن�صطة،  للمر�أة ب�صورة  �ل�صيا�صي  ي�صجعون �حل�صور  �لذين  و�ملر�صحني  �ملر�صحات  �لرتكيز ب�صورة خا�صة على   *
نتخابات.     جناح حملة �ملر�صحات لالإ عالم، مع تقدمي �لدعم �لالزم لإ ت�صال بو�صائل �لإ مور �لعامة و�لإ إد�رة �لأ و�لقيادة و مهار�ت �لتفاو�س و�

نتخابية ب�صكل و�ٍع ومتزن، وينبغي �أن ت�صتهدف هذه �حلمالت �لن�صاء ب�صورة  نتخابي وميكنه من ممار�صة و�جباته �لإ * �أهمية تنظيم حمالت �إعالمية بحيث يفهم �لناخب �أهمية �لعمل �لإ
خا�صة.  كما هو مو�صح يف �لنموذج �لتايل:
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ّكن �سمات املجتمع املدين املراأة من العمل ال�سيا�سي و امل�ساركة ؟ كيف تمُ

منوذج ) 6 (

م�سفوفة تكني املراأة يف املجتمع املدين

�جلماعات  بني  متينة  ج�صور  بناء 

و  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  و  �لن�صوية 

�ملوؤ�ص�صات �لر�صمية.
��صرت�تيجية و��صحة مدعمة ب�صرياً ومادياً.     �لنتائج

�لتي  �لقانونية  بالتد�بري  �لتثقيف 

�صيا�صات  تطوير  و  �مل�صاو�ة  مبد�أ  تكر�س 

ت�صتحدث قو�نني و ت�صريعات.
دمج �ملر�أة يف �لتنمية �لب�صرية.     �لنتائج

إن�صاء جتمعات للدفاع عن �أو�صاع �ملر�أة،  �

و رو�بط متعددة �لقطاعات.

�إكت�صاف قوة �لت�صامن �لن�صائي.      �لنتائج

ن�صبة  حول  �إح�صائية  تقارير  ن�صر 

ح�صور �لن�صاء يف �لقطاع �لعام بالتعاون 

مع �حلكومة.
تفعيل دور �لن�صاء و زيادة م�صتوى �حل�صور 

من خالل ت�صكيل جماعات �صاغطة.

    �لنتائج

تطوير كفاء�ت مدربة على �ملهار�ت. 
تلبية �حتياجات �ملجتمع �ملدين.     �لنتائج

و  �لرو�بط  و  حز�ب  �لأ مع  �لتعاون 

جتماعية. �ملنظمات �لإ
�ملر�أة  �إجتاهات �صحيحة يف م�صار�ت  تر�صيخ 

و �لرجل.

    �لنتائج

�لهدف

�إكت�صاب  من  �ملر�أة  متكني 

ت�صهيل  و  �لنوعية  �ملهار�ت 

�لتثقيف  و  �مل�صاركة 

كمو�طنة. 

    �لو�صائل

�لو�صائل
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ب. منظمات املجتمع املدين 

حزاب ال�سيا�سية املراأة والأ

حز�ب �ل�صيا�صية �لتي نا�صلت  �صكلت �حلركة �لن�صوية يف �لعامل �لثالث جزء من �لأ

رعاية  حتت  �لن�صوية  �حلركة  ن�صالت  بقيت  و  بالدها،  يف  �لوطني  �لتحرر  �أجل  من 

حز�ب لق�صايا �ملر�أة  حز�ب �ل�صيا�صية �مل�صيطر عليها من �لرجال.  و �أدى �إحتو�ء �لأ �لأ

جتماعية بعد  �صا�صية �إىل �إ�صعاف مطالبة �حلركة �لن�صوية باحلقوق �ل�صيا�صية و �لإ �لأ

�ل�صتقالل.  ففي �لعديد من �لدول �لعربية مل تق�صى �ملر�أة عن �ملنا�صب �حلكومية 

فح�صب، بل �أًُعيدت �إىل �إطار �ملنزل �صمن �ملجال �خلا�س.  و هذه �لظاهرة ل تقت�صر 

على �لدول �لعربية �أو دول �لعامل �لثالث بل تتعد�ه �إىل دول غربية.  ففي �ليونان على 

حز�ب يف �إجناز مطالب �لقو�عد �جلماهريية من �لن�صاء �أو  �صبيل �ملثال مل ت�صهل �لأ

حز�ب �ل�صيا�صية �إعتربت  تعزيز �لق�صايا �لن�صوية يف مر�كز �إتخاذ �لقر�ر.  فمعظم �لأ

ح�صول �لن�صاء على مو�قع متقدمة �أمر�ً ثانوياً.    كما ترددت �ملنظمات �لن�صائية يف 

�ل�صغط من �أجل تغيري�ت جذرية، خوفاً من �أل جتد لها مكانا يف �حلزب، �إ�صافة �إىل 

�ل�صيا�صية  حز�ب  �لأ بع�س  فان  و مع ذلك  �لرجال.  �قت�صرت على  حز�ب  �لأ رئا�صة  �أن 

تتجاوب مع بع�س �لق�صايا �لن�صوية من خالل تعريف �جلمهور و�صانعي �لقر�ر بهذه 

�إىل  تتجه  حز�ب  �لأ عامة  فان  حز�ب  �لأ يف  �لن�صوي  �لعن�صر  جتاوزنا  إذ�  � و  �لق�صايا. 

خلق قطاعات ن�صوية د�خلها تعبري�ً عن �إهتمامها بق�صية �ملر�أة و كعنو�ن عن تو�جد 

�لعن�صر �لن�صوي فيها. 

�إن دور �ملر�أة �لعربية يف �حلياة �ل�صيا�صية ل ميكن ف�صله عن �لتطور �ل�صيا�صي يف 

�لهيئات  �ملر�أة يف  بها، وتت�صم م�صاركة  �لتي مرت  و�لتقلبات  و�ملر�حل  �لعربية،  �لدول 

�حلزبية مب�صاألتني:

�صباب تاريخية و�إجتماعية. ولــــى : قلة �ملنت�صبات �إىل �لعمل �حلزبي، لأ �لأ

حز�ب يع�صن و�قع يختلف متاماً عن  �لثانية : �إن �لنخبة من �لن�صاء �لعامالت يف �لأ

خرى. جتماعية �لأ �حلياة �لإ

حز�ب  حز�ب ل تنح�صر يف حترير �ملر�أة و�صمان حقوقها يف �إطار �لأ وم�صوؤولية �لأ

�ملر�أة يف  تناول مو�صوع م�صاركة  نو�حي �حلياة، لذلك ل ميكن  كافة  و�إمنا يف  فقط، 

عن  مبعزل  و�لربملاين  �ل�صيا�صي  �لعمل  يف  م�صاركتها  �جتاه  حز�ب  �لأ ودور  حز�ب  �لأ

حز�ب  �صرة و�ملجتمع، وقد تبنت �لعديد من �لأ در��صة و�قع �ملر�أة يف �لقانون و�لعمل و�لأ

خا�صة �لي�صارية و�لقومية و�لليرب�لية و�أجمعت على مبد�أ م�صاركة �ملر�أة.

عن  بعيدة  �ملر�أة  د�مت  ما  ناق�صة  �صتبقى  للدميقر�طية  �لكاملة  �ملمار�صة  �إن 

�حلياة �لعامة للمجتمع، لذلك �أ�صبح حترير �ملر�أة �لعربية �صرورة دميقر�طية 

قطاعي  يديولوجية �ملجتمع �لإ إنعكا�س لأ إن�صانية.  فالنظرة �لدونية للمر�أة هي � �

باإ�صتيعاب  �ل  يكتمل  ل  متحرر  دميقر�طي  ع�صري  جمتمع  وبناء  �لع�صائري، 

ق�صية حترر �ملر�أة.

حزاب: ومن الظواهر التي حتكم عالقة املراأة يف الأ

حز�ب )قبل و�صول �حلزب لل�صلطة(، هّن من �ملتعلمات  1- معظم �لن�صاء �لعامالت يف �لأ

حياتهّن،  يف  طارئ  حدث  لهّن  بالن�صبة  �حلزبي  لتز�م  �لإ وكان  �لثقافية،  و�لنخب 

ويالحظ ذلك، يف �أن �لطالبات غالباً ما ينف�صلن عن �لعمل �حلزبي بعد �لتخرج �أو 

عباء و�مل�صوؤوليات  إذ� ما �إرتبط ذلك بالأ عند مو�جهة م�صوؤوليات �إجتماعية، كالزو�ج، �

بوي. نثوي يف �ملجتمع �لأ �صافية �لتي تلقى على عاتق �ملر�أة يف حتديد دورها �لأ �لإ

حز�ب �جلهود �لالزمة يف م�صاعدة �ملر�أة على حل بع�س م�صكالتها  مل تبذل �لأ

نتخابية، ويف كثري من  عباء �لإ �لتي جتد نف�صها وحيدة يف مو�جهتها، خا�صة �لأ

حيان تاأخذ �ملر�أة قر�ر�ً بالتخلي و�لنعز�ل عن �لعمل �حلزبي ب�صبب �لتمييز  �لأ

حز�ب يف قر�ر�تها ما بني �ملر�أة و�لرجل. �لذي تظهره �لأ

2- معظم �لن�صاء �للو�تي يو��صلن �لعمل �حلزبي، هّن ممن يتزوجن من حزبيني، ويف 

حز�ب بعد �لزو�ج فيكون �لر�بط  �لوقت نف�صه كثري�ً ما نرى حزبيات ينتمني �إىل �لأ

هو �لزوج، و�ذ� ترك �لزوج �حلزب تنتهي عالقتهّن مع �حلزب، يف �لوقت �لذي مل 

إرتباطها بالرجل، فقلما ن�صاهد ن�صاء  حز�ب �ملر�أة يف �إطار م�صتقل عن � تعامل فيه �لأ

حز�ب لفرتة طويلة. و��صلن عملهن يف �لأ

زمات �لوطنية  حيان نرى �إقبال �لن�صاء على �لعمل �حلزبي يرتبط بالأ 3- يف كثري من �لأ

لهذ�  و�ملبا�صرة،  �ليومية  �لنا�س  حياة  مي�س  �لوطني  �خلطر  جتعل  و�لتي  �حلادة، 

بد�يات  �لبعث(  )�لقوميني،  �خلم�صينيات  �لقومية يف  حز�ب  �لأ �إىل  ن�صمام  �لإ كان 

حز�ب، حيث قامت �لن�صاء بتوزيع �ملن�صور�ت، و�مل�صاركة  و��صحة مل�صاركة �ملر�أة يف �لأ

حتجاجات و �مل�صري�ت و غريها.  نتخابية و�لتظاهر�ت و �لإ يف �حلمالت �لإ

حز�ب يف حال ت�صلم �حلزب زمام �ل�صلطة، ويرتبط  4- ترتفع ن�صبة �إن�صمام �لن�صاء لالأ

ذلك بعو�مل وت�صهيالت كثرية تاأتي يف �إطار �مل�صلحة �لذ�تية و�لرغبة يف حل �لق�صايا 

نتماء م�صلحي ينفك يف حال خروج �حلزب من �ل�صلطة. �ل�صخ�صية، ويعترب هذ� �لإ

و�نح�صرت �مل�صاركة �لن�صائية يف �لعمل �ل�صيا�صي يف �لنخبة من ن�صاء �ملدن و��صتند 

حز�ب، و مل تت�صع حتى يف فرت�ت �ملد �لوطني  �إىل ن�صاطات زوجات و �أقارب �أع�صاء �لأ

للتحول �إىل حالة جماهريية و��صعة، و كانت �لنخبة �صو�ء ب�صفتها �لفردية �أو �ملوؤطرة 

�لذر�ع  مبثابة  هي  حتاد�ت  �لإ �أو  �جلمعيات  �أو  �حلزبية  �لن�صائية  �ملنظمات  �إطار  يف 

هو  كما  �ذ  �لن�صاء،  �أو�صاط  يف  �لذكوري  �ل�صيا�صي  للفكر  �ملو�صل  و  �حلامل  �لن�صوي 

معروف مل يكن للمر�أة  �أن ت�صارك �إل يف حدود قليلة و نادرة يف مو�قع �لقيادة و ر�صم 

طروحات رجال �حلزب �لذين  �ل�صيا�صات، وظلت لفرتة طويلة جمرد متلق و حامل لأ

حز�بهم بع�س �لبنود �ملتعلقة باملر�أة مثل �صرورة �لكفاح  �صا�صية لأ تبنو� يف �لرب�مج �لأ

بالرجل يف  و م�صاو�تها  �ل�صيا�صية  �لقيود ومنحها حقوقها  �ملر�أة من  �صبيل حترير  يف 

�أو مو�صوع  ن�صاط مطلبي منظم  �إىل  تتحول  �لبنود مل  �أن هذه  �أل  �ملجالت.   جميع 

جتماعية، لذلك ظل  �لإ �لن�صاء  �إىل حتليل دقيق جلوهر ق�صايا  ت�صتند  تعبئة و��صعة، 

حز�ب �أ�صري�ً ملبد�أ تق�صيم �لعمل �لتاريخي، �ذ �أ�صند للمر�أة دور  �لعمل �لن�صوي يف �إطار �لأ

إ�صتناد�ً �إىل �أطروحات �حلزب  �لعمل �مل�صاند، مثل توزيع �ملن�صور�ت و �لتعبئة �ل�صيا�صية �

�لعلنية  �لهيئات  إد�رة  و� �ل�صيا�صيني،  �ملعتقلني  باإطالق �صر�ح  �ملطالبة  �أن�صطة  و تنظيم 

ثر، مثل دور�ًت �لتاأهيل �ملهني �لق�صرية �ملدى.  �إل �أن  ذ�ت �لرب�مج �لن�صوية حمدودة �لأ

نتقا�س من �أهمية ن�صاطات �ملر�أة بل �ملطلوب هو �إعادة تقييمها و  �لتحليل ل يعني �لإ

فح�صها ملعرفة ثقلها �لنوعي و مدى تاأثريه يف �حلركة �ل�صيا�صية يف هذه �ملر�حل. 

�لنظام  طبيعة  و  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  بني  �لعالقة  مدى  �لتايل  �ل�صكل  ويو�صح 

�ل�صيا�صي يف ظل �لتعددية و يف ظل �حلزب �لو�حد، حيث �أنها يف ظل �لتعددية تفتح 

فاق �أمام �خليار�ت �ل�صيا�صية و�لتوجهات �لفكرية �ملختلفة. �لآ

منوذج ) 7 (

النظام ال�سيا�سي

�حلزب �لو�حد    �لتعددية �حلزبية   

�مل�صاركة �ل�صيا�صية تنخف�س  �مل�صاركة �ل�صيا�صية تزد�د  



��

حزاب يف و�سول املراأة اإىل الربملان دور الأ

دلت �لتجارب باأن �لدول �لتي تعتمد على نظام �لقائمة و �لتمثيل �لن�صبي ت�صاعد 

�أمام  �أو�صع  �ملجال  يكون  بالتايل  و  �لربملان،  �إىل  �لو�صول  على  �ل�صيا�صية  حز�ب  �لأ

حز�ب، و هو ما ي�صجع �ملر�أة على �لنخر�ط يف  �لن�صاء �للو�تي يرت�صحن على قائمة �لأ

حز�ب �ملرتهلة و غري �لفاعلة يف  حز�ب �ل�صيا�صية، وتكون فر�صة فوز �ملر�صحات يف �لأ �لأ

حيان ل يعتمد �ملر�صح  �حلياة �لعامة �صعيفة، خا�صة يف �لدول �لنامية و يف كثري من �لأ

جتماعية و �لنفوذ �ل�صخ�صي.   نتخابات، بل يعتمد على �ملكانة �لإ على حزبه للفوز بالإ

و من جهة �أخرى تقدمت بع�س �لدول بخطو�ت و��صعة يف �إجتاه �صمان متثيل �ملر�أة 

نتخاب �ل�صويدي مثاًل: على �أن يكون متثيل �ملر�أة  إذ ن�س مثاًل، قانون �لإ يف �لربملان.  �

مبا ل يقل عن 40% و ل يزيد عن 60% يف �لربملان،  و بالتايل مت حتديد متثيل �لن�صاء 

مم �ملتحدة.  م�صبقاً بن�صبة �أعلى مما قررته �لأ

�إطار )9 (

حز�ب و متكني �ملر�أة �لأ

حز�ب دور هام يف متكني �ملر�أة منها: لالأ

* مبا�صرة حمالت �إعالمية عامة حول �أهمية م�صاركة �ملر�أة يف �حلياة �ل�صيا�صية 
كجزء ل يتجز�أ من عملية تر�صيخ �لدميقر�طية، و �إعد�دهّن للم�صاركة يف 

نتخابية ب�صورة ناجحة، و تو�صيح قو�عد �لعملية و�جر�ء�تها.  �لعملية �لإ

تت�صمنه من  و�ملحلية مبا  �لت�صريعية  نتخابات  �لإ للرت�صيح يف  �ملر�أة  �أعد�د   *
تقنيات  خا�صة  نتخابية  �لإ �حلملة  وجوه  ملختلف  وتهيئة  تن�صئة  درو�س 

عالم و�خلطابة و�لتعبري وغريها.   ت�صال، �لإ نتخابية، و�صائل �لإ �لدعاية �لإ

نتخابات  �لإ يف  �صيماً  �ملر�أة  تر�صيح  دعم  �أهمية  على  �لتاأكيد  من  ولبد 

�ملحلية �أو �لبلدية حيث تعترب و�صيلة ممتازة، متكن �ملر�أة من دخول �حلياة 

�ل�صيا�صية و تك�صبها �خلربة �ل�صرورية. 

* �إختيار مر�صحات �أو مر�صحني من بني �لذين ي�صجعون م�صاركة �ملر�أة ب�صورة 
للمر�أة  مت�صاوياً  دعماً  تقدمي  و  �ملر�صحات،  لدعم  �صبكات  ت�صكيل  و  ن�صطة 

�لفروع  ت�صكل  �أن  وميكن  �ملايل،  �لدعم  فيه  مبا  نتخابات  �لإ يف  �لرجل  و 

حز�ب �صبكة دعم فعالة للن�صاء.  �لن�صائية يف �لأ

ناث ما �أمكن،  حز�ب �أن تو�زن بني عدد �ملر�صحني من �لذكور و�لإ * يجدر بالأ
�حلزبية  �لقائمة  يف  �لن�صاء  ت�صغل  بحيث  �لكفاءة.  معيار  باإعتماد  وذلك 

إذ� كانت �صيغة �لقائمة �ملغلقة هي  إنتخابهن، �صيما � ترتيباً مالئماً ل�صمان �

قرت�ع.  �ل�صيغة �ملتبعة يف �لإ

حز�ب لتمكني �ملر�أة يف �لعمل �ل�صيا�صي يتطلب بال�صرورة و�صع �آليات  �أن مبا�صرة �لأ

�لتمييز  �أ�صكال  �صكل من  �أي  تزيل  و  �لرجل  و  �ملر�أة  �مل�صاو�ة بني  تقرر مبد�أ  حقيقية 

توجهاته  عن  ف�صاًل  �لد�خلية،  قو�عده  و  هياكله  و  �حلزب  بنى  كافة  يف  �ملر�أة  �صد 

مور �لتالية: عتبار �لأ يديولوجية، وعلى �أن ياأخذ بالإ �لأ

�صا�صي،  حز�ب على مبد�أ �مل�صاو�ة حني �إعد�د بر�جمها و نظامها �لأ * �صرورة تاأكيد �لأ
و �أن ت�صتثني �أي �صيغة �أو عبارة �أو مفردة يفهم منها ب�صورة مبا�صرة �أو غري مبا�صرة 

قر�ر باملنافع �مل�صرتكة.  ق�صاء �ملر�أة، و �إمنا �أن ت�صدد على �لإ �أنه تربير�ً لإ

من  خا�صة  تد�بري  باإتخاذ  دميقر�طية  ب�صورة  حز�ب  �لأ تقوم  �أن  �ل�صروري  من 

إتاحة فر�س مت�صاوية للمر�أة و �لرجل ممن تتو�فر لديهم موؤهالت متقاربة  �صاأنها �

للو�صول �إىل مر�كز �لقر�ر على كافة م�صتويات �حلزب �صو�ء يف �ملركز �أو �لفروع. 

* �أن يكون من بني وظائف و�أهد�ف �حلزب على �صعيد تنظيم عمل ون�صاط �ملر�أة يف �صفوفه:- 
عقد لقاء�ت دورية تتناول �مل�صكالت �خلا�صة �لتي تعرت�س �صبيل �ملر�أة يف نطاق ن�صاطاتها 

خرى. �ملرتبطة باحلزب مبا يتيح م�صاركة �ملر�أة يف �إجتماعات �حلزب و�أن�صطته �لأ

و�ل�صيا�صية  �ملدنية  حقوقهن  إدر�ك  � على  �لن�صاء  حمل  �إىل  تهدف  �أن�صطة  تنظيم   *  

إثار م�صاركتهن �لفاعلة يف �حلياة �ل�صيا�صية.  ووعي �أهمية �

احلزب وتكني املراأة :

حز�ب يالحظ �أن هناك عزوفاً و��صحاً عن �مل�صاركة، كما  �ملتتبع لو�قع �ملر�أة يف �لأ

�صباب �لتي تقف ور�ء �لعزوف نوعان،  مر �مل�صتحيل، و�لأ �أن دمج �ملر�أة عملية لي�صت بالأ

حز�ب، كما �أن هناك حلوًل ممكنة لدمج �ملر�أة يف  ول يتعلق باملر�أة و�لثاين يتعلق بالأ �لأ

�لعمل �حلزبي، وملعرفة ذلك، قم بالتمرين �لتايل:

حز�ب تــمــــريـــن 9  �لعزوف عن �مل�صاركة يف �لأ

حز�ب �ل�صيا�صية.  �لـــــهــــــدف : �لتعرف على �أ�صباب �لعزوف عن �مل�صاركة يف �لأ

�خلطو�ت : 

1. يقوم �ملدرب/ تقوم �ملدربة بجمع 10 م�صاركني/ م�صاركات يف قاعة،و يقوم/تقوم 

بتوزيع بطاقات مدون عليها �جلمل �ملكتوبة يف �لقائمة �أ.

 2. يتم ت�صنيف هذه �جلمل حتت ثالث حماور )ب،ج،د(، يقوم �ملتدربني ب�صرح كل 

بند من بنود. �أ. من خالل �ملحاكاة. 

إ�صتخال�س �أ�صباب �لعزوف يف فقر�ت حمددة.  �  .3

�لنتيجة : يتم �لتو�صل �إىل �أ�صباب �لعزوف و �لتي تقود �إىل:

- عزوف �صببه �ملر�أة. 

حز�ب.  - عزوف �صببه �لأ

- عزوف �صببه �لتن�صئة.

- عزوف �صببه �صناع �لقر�ر. 

 اأ    

1.   �لتعامل مع �لعمل �حلزبي كعمل طارئ.                                         

2.  عدم �متالك �خلربة �ل�صيا�صية. 

حز�ب، فتبقى هام�صية.             3.  عدم �مل�صاهمة يف تاأ�صي�س �لأ

4.  عدم ت�صجيع �ملر�أة لدخول �لعمل �حلزبي. 

ر�ء ب�صاأن �ملر�أة وتبني ق�صاياها.  5.  تباين �لآ

6.  �لتميز بني �ملر�أة و�لرجل. 

إ�صتخد�م �ملر�أة للرتويج للحزب.  �  .7

8.  م�صتوى �لن�صج �ل�صيا�صي.  

بوية.  9.  وعي �لرجل وثقافته �لأ

جتماعي.  جتماعية و�لنوع �لإ 10.  �لوعي �ملجتمعي و�لتن�صئة �لإ

11.  �جلدية يف تناول ق�صايا �ملر�أة. 

ر�دة �ل�صيا�صية.  12. �لإ

جب

د

عزوف �صببه 

�ملر�أة

عزوف �صببه 

حز�ب �لأ

�حللول �ملمكنة 

لدمج �ملر�أة
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املراأة و النقابات 

�لعربي،  �لوطن  يف  ن�صاطاً  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  �أكرث  �ملهنية  �لنقابات  تعترب 

�لعديد من  تقوم مبنح  �لنقابات، حيث  بها  تتمتع  �لتي  �إىل �خل�صائ�س  ذلك  يعود  و 

�ملكا�صب لع�صويتها �لتي تت�صف مب�صتوى عاٍل من �لتعليم و �لوعي �ل�صيا�صي، كما �أن 

��صتقاللية مو�ردها �ملالية يوؤهلها باأن تلعب دور�ًً ريادياً يف حركة �ملجتمع �ملدين. و يف 

بع�س �حلالت متكنت هذه �لنقابات من تغيري نظام �حلكم يف بالدها )تغيري �لنظام 

لعبت حركة  بولند�  و يف   ،)1985 و  �ل�صود�ن مرتني عامي1964  �حلاكم يف  �لع�صكري 

�لن�صال �لتي تزعمها لي�س فال�صيا، دور�ًً هاماً على م�صتوى �حلكم،كما حتولت �لنقابات 

�إىل جماعات �صغط قوية يف �أحيان �أخرى )يف كل من م�صر و �ملغرب و تون�س( يف فرتة 

�ل�صبعينات و �لثمانينات.)15(

و  �حلزبية  �لتعددية  يف  �ل�صيا�صي  �لعمل  ينح�صر  �لغربية  �لدميقر�طيات  يف  و 

�ل�صيا�صية،  �لعملية  �إطار  يف  �ملهنية  تنخرط �جلماعات  �ن  دون  �لربملانية  نتخابات  �لإ

قت�صادية �لتي تعي�صها بع�س �لدول  جتماعية و �ل�صيا�صية و �لإ �إل �أن �خل�صو�صية �لإ

مناذج  �أن�صاأت  �لعربية  �لدول  �صمنها  من  و  نتقالية  �لإ �لدميقر�طية  ذ�ت  �لنامية 

خمتلفة عن ذلك.

فقد منحت �لقو�نني و �لت�صريعات �لناظمة للعملية �ل�صيا�صية هام�صاً حمدود�ً من 

�لعمل �ل�صيا�صي يف بع�س �لدول، و بتعددية �صيا�صية مقيدة يف دول �أخرى، مما �أدى �إىل 

تغييب قوى �صيا�صية �أ�صيلة يف �ملجتمع، �صيما و �أن طبيعة �لنظام �حلزبي يف بع�س �لدول 

حز�ب  �لعربية ي�صهد عدم تو�زن ل�صالح �حلزب �حلاكم، �لذي يرتك فعالية حمدودة لالأ

جتماعية - �ل�صيا�صية �ملختلفة. خرى من حيث متثيلها للقوى �لإ �ل�صيا�صية �لأ

نخبتها  و  �ملتو�صطة  �لطبقة  جل  ت�صم  �لتي  �ملهنية  �لنقابات  �أ�صبحت  بالتايل  و 

بدياًل للقوى �ل�صيا�صية �لطبيعية �أو مكماًل لبع�س �ملمار�صات �ل�صيا�صية يف �ملجتمع. 

مما �أك�صبها مهار�ت �لتعامل مع �مل�صاركة يف �حلياة �لعامة، و �أ�صبحت متنف�صاً لكثري 

فر�د �لذين ي�صعون للم�صاركة �ل�صيا�صية، و يعزفون عنها  من �لقوى و �جلماعات و �لأ

على �مل�صتوى �لوطني، �أو ل يجدون لهم مكاناً فيها.

وىل 2001 فريقي، �صل�صلة در��صات �فريقية، �لعدد �ل�صاد�س، �لطبعة �لأ إبر�هيم ن�صر �لدين، مركز در��صات �مل�صتقبل �لإ فريقي، �أ.د � )15( �مل�صاركة �ل�صيا�صية للمر�أة، خربة �ل�صمال �لإ

و قد تلعب �لنقابات دور�ًً �صيا�صياً يتخطى �ملفهوم �ملهني و �خلدمات �ملهنية �لذي 

حقوق  و  �لدميقر�طية  ق�صايا   ( �لد�خلية  �ل�صيا�صة  �إىل  ميتد  �إذ  ع�صائها،  لأ تقدمه 

حز�ب �أو �حلد من ن�صاطها.  ن�صان ( و �ل�صيا�صة �خلارجية، و يعود ذلك �إىل غياب �لأ �لإ

�أحياناً يف  طار فان �لدور �ل�صيا�صي �لذي قد تلعبه بع�س �لنقابات ي�صري  و يف هذ� �لإ

�إجتاه م�صاد  لتوجهات �لنظام �ل�صيا�صي، كما �أن هناك نقابات مهنية �أخرى تلعب دور�ًً 

�صيا�صياً ي�صري يف �إجتاه تاأييد �حلكم و م�صاندته. 

تعترب �لنقابات �ملهنية من �لتنظيمات �لتي ت�صم �أفر�د من �أ�صحاب مهنة معينة  

حتدد  و  حقوقهم   عن  تد�فع  و  م�صاحلهم  ترعى  و  يجمعهم  قانوين  �إطار  يف 

م�صالح  و  �ملهنية  �لق�صايا  على  �لنقابات  تركز  و  خرى.  �لأ باجلهات  عالقاتهم 

إليها، �إ�صافة �إىل �لدور �لوطني و خدمة �ملجتمع و �مل�صاركة يف و�صع  �ملنت�صبني �

�ل�صيا�صات �لتي تتعلق باملهنة �أو �لقطاع.  و بالتايل فان �أحد �أهم حماذير �نخر�ط 

و  �ل�صيا�صي  �لدور  �لتو�زن بني  �ل�صيا�صية، هو عدم  �لق�صايا  �ملهنية يف  �لنقابات 

ول.  �لدور �ملهني ل�صالح �لأ

و هي بذلك تعرب عن مو�قف �صر�ئح �إجتماعية و ثقافية كبرية،  من خالل وجود 

�لنظام  �لتاأثري على خمرجات  �إت�صال مع �حلكومة بهدف  �أو قنو�ت  هيئات تن�صيقية 

توؤثر على  �ملهنة قد  �أن طبيعة  ت�صالت.  كما  �لإ �أهد�ف هذه  �ل�صيا�صي مبا يتفق مع 

ت�صال باحلكومة ملناق�صة ق�صايا غري مهنية.  قدرة �لنقابة يف �لإ

تعترب �لنقابات �ملهنية �لعربية، رغم ح�صورها �لفعال وموقعها �لريادي �صمن 

منظمات �ملجتمع �ملدين، من �لتنظيمات �لتي ن�صاأت بقر�ر من حكوماتها بغر�س 

ع�صائها،  حتملها �أعباء تنظيم مز�ولة �ملهنة و مل تت�صكل نتيجة كفاح جماهريي لأ

باأنهم موحدي �مل�صالح لهم ذ�ت  �لنقابة  �أع�صاء  كما ل ن�صتطيع �ن نطلق على 

جتماعي.  كما هو مو�صح يف �جلدول �لتايل: �ملوقف يف �صياق تق�صيم �لعمل �لإ

جدول )10(

جمموعة عوامل ت�سكل الدور ال�سيا�سي للنقابات العربية

�لتو�صيح �لبيان

قت�صادية و  �أو �مل�صكالت �لإ إز�ء عملية �لتحول �لدميقر�طي �صو�ء ما يتعلق بطبيعة �لتعددية �ل�صيا�صية،  � من حيث بيئة �لنظام �ل�صيا�صي و توجهاته 

جتماعية �ل�صاعدة يف �ملجتمع يف مرحلة حمددة. �لإ

طبيعة �لنظام 

�ل�صيا�صي

إدر�ك قياد�ت �لنقابة �ملهنية لطبيعة دورها يف �ملجتمع وو�صعها �صمن �لنخبة  � مبا ت�صمله من ؛ طبيعة �لقوى �ل�صيا�صية ووزنها يف �جلماعة �ملهنية، 

إز�ء �أع�صاء �لنقابة، حجم �جلماعة و مدى �لتجان�س يف �خللفية  �لقائدة للتغيري، مدى و�صوح �لتو�زن بني �لدور �ل�صيا�صي و �لدور �خلدمي �ملهني �

يف  �لنقابات  �أع�صاء  من  �لعري�صة  �لقاعدة  م�صاركة  مدى  �ملجتمع،  يف  لهم  قت�صادية  �لإ و  جتماعية  �لإ �ملكانة  و  ع�صاء  لالأ جتماعية  �لإ و  �لتعليمية 

نتخابات و يف �لن�صاطات �لنقابية مبا يف ذلك �إجتماعات �لهيئة �لعامة.   �لإ

�خل�صائ�س �لذ�تية 

للنقابة

ع�صاء يرتبطون و يعملون باحلكومة مبا يدفع نحو مو�قف  إذ� كانت طبيعة �ملهنة و غالبية �لأ  �لتي قد تكر�س �لدمج �لوظيفي للنقابة يف �حلكومة �

م�صرتكة، و�ذ� توفرت حرية �لعمل �مل�صتقل عن �حلكومة تدفع �إىل مو�قف مت�صاربة �أحياناً. و �ن كانت م�صاكل �لنقابة �ملالية و �رتباطها مع �حلكومة 

ع�صاء �لنقابة يف موؤ�ص�صات �حلكومة  رتباط �ملايل و �لع�صوي لأ �أن درجة �لإ هتمام �لذي توليه �لنقابة للق�صايا �لعامة.  �ل  قد توؤثر على طبيعة �لإ

�صتقالل �ملايل �لفعلي و لي�س �لقانوين يجرب �لنقابة على �إغفال �لبحث يف �لق�صايا �لعامة و �لرتكيز �إىل �أن تكون مطالبها  و �إنخفا�س م�صتوى �لإ

مقت�صرة على ق�صايا مهنية يف معظمها. 

طبيعة  �ملهنة

 و �ل�صتقالل    �ملوؤ�ص�صي

حيث حتتل موقعا ريادياً �صيما يف موؤ�ص�صات �خلدمات و �لنتاج، مبا يف ذلك �ملوؤ�ص�صات �لتي تديرها �لدولة، فال ي�صهل حلها �أو عزلها.  و من بني �أ�صد 

عمال موؤخر�ً �إىل �صفوف �لنقابات �ملوؤثرة، ناهيك  طباء و �ملهند�صني و �ملعلمني، و �ن�صمت �إحتاد�ت رجال �لأ هذه �لنقابات �ملهنية نفوذ�ً و تاأثري�ً نقابات �لأ

حتاد�ت و �لنقابات �لعمالية.  عن �لإ

�ملجتمع  يف  موقعها 

�ملدين

حيث ترتبط مع مثيالتها يف �لدول �لعربية بعالقات تنظيمية �صمن �إحتاد�ت قومية، كما �أنها على �إت�صال وثيق مع نظري�تها على �مل�صتوى �لدويل، 

مما ميدها بقدر �أكرب من �لنفوذ و مزيد من �حلماية �ملعنوية من خارج بالدها، و لعل �أبرز على ذلك هو �إحتاد �ملحامني �لعرب. 

�لعالقة مع 

خرى �ملوؤ�ص�صات �لأ



��

هد�ف �لتي  تتميز �لنقابات باأنها دوماً ما تلجاأ �إىل �أ�صلوب �لعمل �ل�صلمي و �مل�صاركة �ل�صعبية بهدف �لتاأثري على مر�كز �إتخاذ �لقر�ر.  و تعترب �لنقابات من �ملوؤ�ص�صات �مللتزمة بالأ

لتز�م �ل�صيا�صي بني قادتها.  و هكذ� �نح�صر  إنتماآتهم �لفكرية و �ل�صيا�صية، و بذلك ل يعترب �ل�صر�ع �ملبا�صر حول �ل�صلطة من بني �أهد�فها رغم درجات �لإ جتمع �أع�صائها رغم تباين �

جتماعية كاأ�صا�س لتوزيع �ملو�رد ف�صاًل عن �ملطالبة بالدميقر�طية و �مل�صاركة �ل�صعبية يف �إتخاذ �لقر�ر. �أنظر �جلدول �أدناه: دورها �ل�صيا�صي يف �ملطالبة بالتنمية و �لعد�لة �لإ

جدول)11(

دوار و الوظائف التي تلعبها النقابات الأ

 

�لتو�صيح �لدور

عالم، �إ�صد�ر �لبيانات  من خالل تنظيم �لندو�ت و �ملحا�صر�ت �لعامة و �ملوؤمتر�ت �ل�صيا�صية للجماهري، �حل�صول على تاأييد و�صائل �لإ

�ل�صيا�صية، و يرتبط بع�صها بالتوجه نحو �لر�أي �لعام، و �لربملان و �حلكومة. 

زيادة �لوعي �ل�صيا�صي و �لتعبري عن 

�مل�صالح

يكاد يكون من �أكرث مظاهر �لدور �ل�صيا�صي ح�صا�صية ملا يثريه من توتر يف عالقة �لنقابات باحلكومة.  و يرتبط هذ� �لدور بق�صايا حرية 

حد�ث و �مل�صتجد�ت على �ل�صاحة �ل�صيا�صية.  إبد�ء �لر�أي و تطوير �ملمار�صة �لدميقر�طية و �لتعبري عن مو�قفها جتاه �لأ �لتعبري و �

�لدفاع عن �حلريات �لعامة

تعك�س مدى قدرة �لنقابات على �إي�صال مطالبها �إىل �لنظام �ل�صيا�صي و �لدفاع عن �لق�صايا �لوطنية، درجة �إمكانية جتاوز مكانتها 

و دورها يف �ملجتمع.  

ت�صال باحلكومة و �ملوؤ�ص�صات  �لإ

خرى كالربملان �لأ

املراأة و العمل النقابي 

تكاد جتمع �لدر��صات �لقانونية على �أّن  قو�نني �لنقابات �ملهنية �لعربية ل تفرق بني 

حكام تتعلق  ع�صاء، و كل هذه �لأ حكام �خلا�صة بحقوق وو�جبات �لأ �ملر�أة و �لرجل يف �لأ

ع�صائها، و كذلك حتديد ما يحظر على �لع�صو  بتنظيم �ملهنة و �حل�صانة و �حلماية لأ

ممار�صته و ما ينبغي عليه �لتقيد به من �صلوكيات تتعلق ب�صرف �ملهنة و تقاليدها. 

قت�صادية  �ن كل ما يتعلق بالعمل �صو�ء يف �لعالقة مع �صاحب �لعمل �أو يف �لعالقة باحلالة �لإ

�أو يف تاأثري �لعالقات �ل�صرية من �صميم �لعو�مل �ملوؤثرة على مركز �ملر�أة �ملهني. 

إذ �أن هناك مهنيات يف موقع �أ�صحاب  و بالن�صبة للن�صاء �ملهنيات يف �لنقابات، جند �

�لعمل و �لقر�ر، و مهنيات عامالت، و مهنيات ميار�صن �ملهنة كعمل حر، و تبعاً لذلك 

نظمة  �لأ و  �لقو�نني  كذلك  و  �ملهني،  �ملر�أة  عمل  مت�س  �لتي  �ملطبقة  حكام  �لأ تختلف 

ذ�ت �لعالقة.  

طار، ل يعترب �لعمل �لنقابي من �أكرث �لن�صاطات �صماناً حلقوق �ملر�أة  و يف هذ� �لإ

جتماعية خا�صة �ملرتبطة منها بالعمل فح�صب، بل يوؤدي �إىل رفع قدر�تها  قت�صادية و �لإ �لإ

�لتنظيمية و �لقيادية و يك�صبها قدر�ت و �إهتمامات �أكرب لتثبيت حقها �لدميقر�طي يف 

جتماعية.  إبد�ء �لر�أي و طرح ق�صاياها من موقع م�صلحتها �لطبقية و �لإ �

�ليجابية  م�صاهمتها  و  بفعالية  �لنقابي  �لعمل  يف  �ملر�أة  م�صاركة  فان   بالتايل  و 

�لتغيري  و م�صاركتها يف  و�ثر�ء وعيها  �لكثري من حقوقها  ي�صاعد يف حتقيق  يف ذلك 

جتماعي من �أجل ق�صايا �لدميقر�طية و �حلرية.  �ل�صيا�صي-�لإ

�لتي  و  �ملنت�صبات  ن�صبة  إرتفاع  � و  �ملعنية  �ملهن  �ملر�أة يف جمال  و مع حد�ثة دخول 

تتجاوز عدد �ملنت�صبني من �لذكور �أو تتعادلها �أحياناً يف عدد من �لنقابات، فقد و�صلت 

�إىل ع�صوية جمال�س �لنقابات، و �إن ظل دورها يف �إطار �لقاعدة و مل ت�صل �إىل موقع 

�صباب �لتالية : �لقيادة لالأ

لتز�مات �ملهنية و �لقيود  * ترددهن يف �لرت�صيح لهذه �ملر�كز و �صعوبة �ملو�ئمة بني �لإ
جتماعية و �ل�صرية. �لإ

حيان بالرف�س �ل�صمني  * موقف زميلها ع�صو �لنقابة منها، و �لذي يت�صم يف غالب �لأ
بقدر�تها  �لثقة  ينجم عنه من عدم  ما  و  �لرت�صيح،  ورقة  �إل على  عنه  �إعالن  دون 

و�مكانياتها و خ�صيتها من �لف�صل. 

*  �صعف    �لت�صامن بني �لزميالت يف �لنقابة �لو�حدة  و نظرة بع�س �ملهنيات �إىل �أنف�صهن تت�صابه 
مع عقلية �لرجل يف �لنظرة �إىل مكانة �ملر�أة يف �ملو�قع �لقيادية، �أي عدم �عطائها �لثقة. 

إليها، بحيث تت�صابه مع �لنظرة �لتقليدية للمر�أة من  * معاناة �ملر�أة من نظرة �لنخب �

�لو�قع، على موؤ�ص�صات �ملجتمع  �أجل جتاوز هذ�  قبل بع�س �صر�ئح �ملجتمع.  و من 

�ملدين عموماً و �لنقابات �ملهنية على وجه �خل�صو�س �ن تعمل على :

�صنع  مو�قع  �إىل  �لو�صول  من  ليتمكن  �ل�صيا�صية،  �مل�صاركة  على  �ملهنيات  ت�صجيع   *
�لقر�ر يف �لعمل �لنقابي. 

�إىل  للو�صول  دعمّهن  و  �ملهنية،  �لنقابات  يف  �لن�صائية  �لقياد�ت  تعزيز  على  �لعمل   *
د�خل  �لت�صامن  من  مزيد�ً  لتحقيق  ذلك  و  �لنقباء،  مو�قع  و  �لنقابات  جمال�س 

�لنقابات، لتحقيق مو�قع قيادية يف ع�صوية �ملجال�س و مر�كز �لنقباء. 

جتماعية  نتخابات و جتاوز �لعو�ئق �لإ * زيادة فعالية �ملر�أة و ت�صكيل قوى �صاغطة يف �لإ
�لتي متنع �مل�صاركة يف �لن�صاطات �ملهمة.

املراأة و املنظمات الن�سائية

�صكال و  �أدت م�صاهمة �ملر�أة �لعربية يف �لن�صال �لوطني �صد �ل�صتعمار، مبختلف �لأ

�صاليب، �إىل بلورة �لعديد من �ملنظمات �لن�صائية يف معظم �لدول �لعربية و �لتي كان  �لأ

طابعها �ل�صعبي �أ�صا�س قيامها.  و دفع ذلك �لتطور يف طرح ق�صية �ملر�أة على �صعيد 

ختالف ما بني بلد و �آخر، وقد �صاهم هذ� �ملناخ يف دخول �ملر�أة  �لفكر و �ملمار�صة مع �لإ

يف �لعمل �ل�صيا�صي و�لربط بني ق�صاياها و�لق�صايا �لوطنية.

ويف فرتة لحقة، عجزت معظم �ملنظمات �لن�صائية عن �لتكيف مع معطيات مرحلة 

ملمو�س يف  تغري  لتحقيق  و�ل�صئيلة  �جلزئية  مكت�صباتها  و خ�صرت  �لوطني،  �لتحرر 

و  جو�نبها.  مبختلف  �ملجتمع  يف  �لعامة  �حلياة  يف  �إنخر�طها  متابعة  و  �ملر�أة،  و�صع 

�لعمل  يف  ن�صاطها  تاأطري  �إىل  لتعود  مبعظمها  �ملنظمات  هذه  �نكفاأت  فقد  باملح�صلة 

�صا�س، و �صاهم يف ذلك طبيعة تكوينها �لنخبوي، �إ�صافة �إىل وجود بع�س  �خلريي بالأ

�لعامل �لديني. و �صارت �صمن  �أو  �مل�صتقرة  �لعاد�ت و�لتقاليد  �لعو�مل مثل، �صغوط 

و حدة هذ�  تاأثري  �إختالف  �لعربية مع  �لن�صوية  �لتجارب  ذ�تها معظم  �ل�صيغة  هذه 

�لعامل �أو ذ�ك، بني دولة عربية و�أخرى. 

تنظيمات  ن�صوء  �إىل  �أدى  ما  هو  و  جديدة،  نوعية  مهام  �ملرحلة  هذه  طرحت 

�لق�صية  من  كجزء  �ملر�أة  ق�صية  مع  �لتعاطي  جتذير  حتاول  جديدة  ن�صائية 

�ملرتبطة  خرى  و�لأ �مل�صيطرة،  �لتحرر  بقوى  �ملرتبطة  �ملنظمات  وهي:  �لعامة 

بالقوى �لتقدمية، و�لتي دخلت يف د�ئرة �ل�صر�ع فيما بينها.
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و بالتايل يالحظ ت�صابه ن�صاأة �ملنظمات �لن�صائية و �لعو�مل �لتي �أثرت فيها، مع 

�إختالف يف دورها �حلايل و م�صتويات عملها من جمتمع �إىل �آخر و جلهة عر�قة بع�صه 

خر، و هو ما يف�صر جزئياً خ�صائ�صها و تنوعها. و حد�ثة بع�صه �لآ

اأو�ساع املنظمات الن�سائية العربية:

تلعب �ملنظمات �لن�صائية يف �لوطن �لعربي، �أدو�ر�ً متفاوتة يف مو�جهة ق�صايا �ملر�أة 

دو�ر يف مر�حل خمتلفة وظروف  و�لق�صايا �لوطنية ب�صورة عامة، و�إن تفاوتت هذه �لأ

متنوعة. و ل �صك �أن وظيفة هذه �ملنظمات تبد�أ :

نتماء ملجتمعها  * يف عملية تدريب �ملر�أة على �لعمل �ل�صيا�صي عرب تر�صيخ �صعورها بالإ
�ملحلي كمقدمة لتو�صيع د�ئرة ولءها للوطن. 

�لن�صاء  لدى  �لوعي  م�صتوى  رفع  يف  �صهام  و�لإ �حلياة،  نو�حي  خمتلف  يف  �مل�صاركة   *
إ�صتكمال خطو�ت تكري�س �مل�صاو�ة  وتعبئها للم�صاهمة يف م�صرية �لتقدم يف بالدها، و�

يف �لقو�نني من خالل �لت�صدي للمعتقد�ت و�لتقاليد �ل�صلبية. 

�ل�صيا�صية  �ملجتمع  بنية  تطوير  �أجل  من  �ملر�أة  لدى  جديدة  �آفاق  لفتح  �لنطالق   *
فر�س  يف  �ملر�أة  م�صاهمة  وجعل  دميقر�طي،  جمتمع  لبناء  و�لفكرية  قت�صادية  و�لإ

�لتجديد �لدميقر�طي للمجتمع، م�صاهمة جدية ومتطورة لكي تكون ق�صية �ملر�أة 

ق�صية �إجتماعية وطنية �صيا�صية.

نطالق من �لوقائع �ملبا�صرة يف �ملجتمع و�لتعاطي مع �لق�صايا �ملطلبية �ليومية،  * �لإ
جتماعية  و�لإ قت�صادية  �لإ وتد�عياتها  �ملر�أة  م�صاكل  بني  �لربط  �إىل  �ل�صعي  و 

و�ل�صيا�صية، وبني �صرور�ت �لتغري، وبذلك تكون قادرة على تعبئة فئات و��صعة من 

�لن�صاء عرب بر�جمها وحتالفاتها. 

لتحقيق  �لعام  �لوطني  بالتوجه  بال�صرورة  �لن�صائية  �ملنظمات  توجهات  ت�صب  و 

من  �ملجتمع  تنمية  يف  خرى  �لأ �ملوؤ�ص�صات  توؤ�زر  و  ت�صاعد  هي  و  جتماعي،  �لإ �لتكافل 

جذب  على  قادر�ً  جتماعي  �لإ �لعمل  كان  إذ�  و� جتماعية.   �لإ �لرعاية  خدمات  خالل 

ي�صهم  �أن  من  بد  فال  �ملحلي،  �ملجتمع  ق�صايا  خلدمة  �لعري�صة  �لن�صائية  �لقاعدة 

�لرجل بن�صيبه حتى يقرتب من ق�صية حترير �ملر�أة. 

و قد �إرتبط حجم ن�صاط �ملنظمات �لن�صائية و �أهد�فها و حجم ع�صويتها بالظروف 

إنعك�س على حجم  قت�صادية و �ل�صيا�صية، �لتي تعمل فيها �ملنظمات، وهو ما � جتماعية و �لإ �لإ

إرتفاعها على م�صتوى �ملر�كز �لقيادية يف �ملنظمات �لن�صائية.  �مل�صاركة �لن�صائية، و م�صتوى �

�ل�صعيد  على  �لعربية  نظمة  �لأ تعي�صها  �لتي  �لتناق�صات  �أن  فيه،  �صك  ل  ومما 

�ملنظمات  وبر�مج  نهج  على  تنعك�س  �لفكري،  و  جتماعي  و�لإ قت�صادي  و�لإ �ل�صيا�صي 

مطلب  تقييد  بفعل  و  �ملدين،  �ملجتمع  منظمات  من  كغريها  �أهد�فها  و  �لن�صائية 

�لتو�صع يف �ملمار�صة �لدميقر�طية يف �لدول �لعربية �لتي يوجد فيها �إندماج وظيفي 

بني �لدولة و �ملنظمات �لن�صائية، غالباً ما نرى �أن �لقدرة على لعب دور تعبوي �صليم 

مر �لذي يربز خماطر توحيد �أعمالها  للقطاع �لن�صائي تتقل�س �أمام هذه �ملنظمات.  �لأ

نظمة �خلا�صة و حتويلها �إىل �أد�ة تنفيذية �أو دعائية للنظام، و  على �أ�ص�س بر�مج �لأ

إزدياد عزلتها و  بالتايل �إق�صاء هذه �جلمعيات عن مر�كز �لقر�ر، و هو ما يوؤدي �إىل �

�صعف فاعلياتها حتى لو كانت ذ�ت �صفة ر�صمية.  

�ملنظمات  قدرة  عدم  خالل  من  �لعربي  �لن�صائي  �لعمل  فاعلية  �صعف  يت�صح  و 

�لن�صائية على حتديد �مل�صكالت �لفعلية للمر�أة، ثم ربطها مب�صكالت �ملجتمع �لكربى 

و حماولة عالج  م�صاكل �ملر�أة مبجملها كجزء من م�صكالت �ملجتمع ككل وفقاً مل�صلحة 

�لثنني و لي�س بتغليب م�صلحة على �أخرى. 

�ن غياب وحدة �لقطاع �لن�صائي يف �لبلد�ن �لعربية ل ميكن �إغفاله، حيث ن�صهد عدد 

فاق، و�لتي تعي�س حالة �صر�ع معلنة �أو  كبري من �ملنظمات �لن�صائية �ملتنوعة �لرب�مج و�لآ

دو�ر، �صو�ء كانت بني �ملنظمة  غري معلنة، مبا�صر�ً �أو ملمو�صاً و �لذي يت�صح يف عدم حتديد �لأ

�لو�حدة  غريها، �أم على �صعيد �ملنظمة نف�صها، هو ما يغذي حالة �لت�صرذم و �ل�صر�ع بني 

�ملنظمات �لن�صائية �لر�صمية وغري �لر�صمية و�لذي ي�صتنزف قدر�تها، و يبعدها عن �أهد�فها 

�حلقيقية، و يحول دون �در�كها للم�صكالت �لفعلية للمجتمع �لعربي.  

�إىل حٍد كبري  �لن�صائية رغم روؤيتها �لتنموية ما ز�ل حم�صور�ً  �إن وعي �ملنظمات 

جتماعية، و مع ذلك فقد  إرتفاع ن�صبة ن�صاطها يف �مل�صاعد�ت �لإ يف دورها �خلدماتي و �

�ملنظمات، حيث تكر�س  ن�صاط هذه  �إىل  �ملنزل  للعمل من  �لبيولوجي  �لتق�صيم  �نتقل 

بتطوير  �لغالب  يف  تهتم  �أن  دون  �أ�صرة،  كربة  للمر�أة  �لتقليدية  �لوظيفة  �أن�صطتها 

قدر�ت �ملر�أة للعمل �ملثمر و �مل�صتقر.

و من �أبرز �ل�صمات �لتي متيز �ملنظمات �لن�صائية كما هو مبني بالنموذج رقم "8"، 

�صعيدين  على  ذلك  يت�صح  و  �لد�خلية،  خ�صائ�صها  يف  ن�صجام  �لإ عدم  و  تخلخل  هو 

و  �ملنظمات،  د�خل  يف  و�لقو�عد  �لقياد�ت  بني  �لعالقات  �أي  �لد�خلي،  �ل�صعيد   : هما 

و  �ملحا�صبة  و  �لرقابة  تفعيل  و  �طرها،  د�خل  �لدميقر�طي  �صلوب  �لأ ممار�صة  مدى 

نتخاب و �لرت�صيح.  حيث جند �ن �لقيادة يف هذه �ملنظمات تت�صم بطابعها  �لنقا�س و �لإ

�لنخبوي �لتي حتتكر �لعمل �لن�صائي مع وجود �صعف يف ممار�صة �لدميقر�طية، كما 

ل�صنع  قلية  �لأ �إحتكار  �إىل  يوؤدي  مما  �صكلية،  بطريقة  تتم  جر�ء�ت  �لإ من  كثري�ً  �أن 

�لقر�ر و حجب �ملعرفة عن �ل�صباب و �صخ�صنة �ملنظمات �لن�صائية، و كثري�ً ما �أ�صيبت 

هذه �جلمعيات بال�صلل نظر�ً للمناف�صة و �ل�صر�ع بني �أع�صائها على �إحتالل �ملنا�صب 

�لعليا، �أما �لقاعدة فتت�صم ب�صعف �مل�صاركة يف �ملنظمات �ملعنية ب�صوؤونها، و ميكن �لقول 

�أن هذه �مل�صاركة لي�صت �صعيفة فح�صب، بل تكاد تقت�صر على ن�صاء يف �لغالب من فئة 

ربعني، و  �إجتماعية حمددة يغلب عليها �لي�صر و �ملدينية، و من فئات عمرية تتجاوز �لأ

هو ما يدل على غياب �أجيال و فئات �إجتماعية باأكملها عن �مل�صاركة يف �لعمل �لن�صائي 

إنهاك �ملر�أة بالعمل، ل  �صرة �لو�حدة  و � �لعربي. كما �أن �صوء تق�صيم �لعمل بني �أفر�د �لأ

ن�صمام �إىل �لع�صوية  حيث تاأتي م�صاركتها يف هذه �ملنظمات  ي�صمح لها بالتفاعل و �لإ

يف مرتبة متاأخرة �صمن قائمة �إهتماماتها. يف هو مبني يف �لنموذج �أدناه:

منوذج ) 8 (

�ل�صمات �ملميزة للمنظمات �لن�صائية

�لتخلخل وعدم �لن�صجام يف �خل�صائ�س �لد�خلية

تت�صم قياد�ت �ملنظمات 

بالطابع �لنخبوي 

و�صعف يف �ملمار�صة 

�لدميقر�طية.

م�صاركة تقت�صر على 

�ملي�صور�ت وفئات 

عمرية متقدمة 

بال�صن.

�خللل يف �لعالقات بني 

�لقياد�ت و�لقو�عد.

تت�صم �لقاعدة ب�صعف 

�مل�صاركة من خالل 

�نهاك �ملر�أة بالعمل.

�صلوب  مدى ممار�صة �لأ

�لدميقر�طي وتفعيل 

�لرقابة و�ملحا�صبة 

نتخاب و�لرت�صيح. و�لإ

�إحتكار �صنع �لقر�ر

و�ل�صخ�صية.
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وعلى �صعيد �لعالقات بني هذه �ملنظمات يف كيانها �لتنظيمي كوحدة وبني �لفئات 

�مل�صتهدفة من بقية �لن�صاء وقطاعاتهن ممن مل ينت�صنب �إىل هذه �ملنظمات �صو�ء من 

�لن�صاء �ملثقفات �م من غريهن، فهي تت�صم بالو�صاية و بنظرة فوقية يف قدر�ت �لفئات 

إ�صتفادة �لن�صاء من  �مل�صتهدفة على �مل�صاركة يف �صنع �لقر�ر.  و هو ما يت�صح يف عدم �

جهود �ملنظمات، دون �أن نف�صل م�صار هذه �ملنظمات عن حميطها �لعام، و قد بقي ثقل 

حيان يف ن�صاء �ملدن، و  �أعمال هذه �ملنظمات �إىل فرتة لي�صت بعيدة مركزة يف معظم �لأ

مل متد جذورها �إىل �ملناطق �لريفية، �ل عن طريق ما كانت تقدمه بع�س �ملنظمات 

من خدمات رعاية لبع�س �ملناطق �لريفية �لقريبة من �ملدن. 

من �أبرز �صمات دور �ملر�أة يف �ملنظمات �لن�صائية :

1. تفاوت م�صتويات �لعمل �لن�صائي بني �لدول �لعربية. 

إنتماء معظم �لن�صاء �مل�صاهمات يف هذه �ملنظمات �إىل طبقات مي�صورة.  � .2

�إىل �لعمل للح�صول على  3. دخول �ملر�أة يف تناق�س ن�صبي ب�صبب تز�يد خروجها 

�لثقافة  وطبيعة  �لن�صائية،  �ملنظمات  يف  وعملها  �ملر�أة  ن�صاطات  تنوع  مع  دخل، 

�ل�صائدة جتاه �ملر�أة. 

مل تخرج �ملنظمات �لن�صائية �لعربية، يف �لغالب، عن �إطار �لدور �لثانوي �ملخ�ص�س 

لن�صاط  رو�فد  من  �أكرث  لي�صت  باإعتبارها  �لعامة،  �ل�صيا�صية  �حلركة  �صمن  لها 

تلك �حلركة ذ�ت �لطابع �لذكوري �أ�صا�صاً وتوجهاً، و �لتي تعرب عنها قياد�ت هذه 

�ملنظمات، �صو�ء �ملنظمات �لر�صمية �أو ذ�ت �لطابع �لدميقر�طي وبالتايل فهي تخدم 

�ل�صيا�صة �ل�صائدة، عو�صاً عن ق�صية �ملر�أة. �أنظر �جلدول و�لتمرين �لتاليني:

جدول ) 12(

�سناف الرئي�سية ملنظمات العمل الن�سائي العربي الأ

كرث رو�جاً و عر�قة، و هي �إما جمعيات خريية خمتلطة ت�صاهم فيها ن�صاء، �أو جمعيات خريية ن�صائية خال�صة.   تعترب �لأ

تعرب عن �أزمة تنمية �أكرث مما حتاول �مل�صاهمة يف حل بع�س مع�صالتها. 

�جلمعيات �خلريية 

على �لرغم من �لجناز�ت �لعديدة �لتي حققتها �صيما �ملطالبة بامل�صاركة �ل�صيا�صية للمر�أة، و ما قامت و تقوم به يف خدمة 

ق�صايا �ملر�أة �لمنائية و ت�صليط �ل�صوء على ق�صية �ملر�أة يف �ملنظور �ل�صيا�صي و �لمنائي، �ل �نها حتتجب مع �حتجاب 

حز�ب، كما �ن  حز�ب و �لتيار�ت �لتي عززت وجودها، و يعاين بع�صها من �لهيمنة �لفكرية و �أحياناً �لتنظيمية لهذه �لأ �لأ

إليها،  �لن�صاء �لعامالت يف هذ� �لنوع يكت�صنب مفاهيم و�أدو�ت �لوعي من ثقافة غربية تبعدهن عن �ملجموعة �لتي ينتمني �

نف�صال عن جمموعتهن للتز�مهن و ن�صالهن. كما �أن هذه �ملنظمات لي�س لها  �إل �أنهن يف �لوقت نف�صه ل يرغنب بالإ

دينامية خا�صة بها، و هي مثقلة بالعبء �لبريوقر�طي، و تندرج برناجمها �صمن خطط �ل�صلطة �لقائمة.

حتاد  �جلمعيات �أو �لإ

حز�ب  �لتابعة لالأ

�أو �لد�ئرة �صمن 

ف�صائها �صو�ء كانت 

خارج �ل�صلطة �أو 

د�خلها

ندماج �لنهائي و �لكامل يف هيئات هذه �ملنظمات �ملهنية و ن�صاطاتها، و هو ما ل يعزز �لوعي ل من جانب  ل تتمتع �ملر�أة بالإ

نف�صام، لي�س  مر �لذي يبقي �لإ �ملر�أة بق�صايا جمتمعها �لكربى و ل من جانب �لرجل بق�صايا �ملر�أة �ل�صغرى و �لكربى.  �لأ

على �مل�صتوى �لنظري فح�صب بل �أي�صاً على م�صتوى �ملفهوم و �ل�صلوك.  

�لهيئات �لن�صائية 

�لتابعة للمنظمات 

�ملهنية �أو �حلرة

بعيدة ظل  �لنقابي منذ فرتة  �لتنظيم  �لتي �عرتفت بحق  �لدول  �لعربي حتى يف  �لنقابي  �لعمل  �ملر�أة يف  �إن م�صاهمة 

�صرية و عدم تو�فر �لوقت �لالزم لتحمل �أعباء �لع�صوية �أو �مل�صوؤوليات  �صعيفاً، و يعزى هذ� �لوهن �إىل م�صوؤوليات �ملر�أة �لأ

عمال �لنقابية.  إتاحة �لفر�س �لكافية لها للتدريب و �ملمار�صة لالأ �لقيادية، �إىل جانب عدم �

�لعمل �لنقابي

إن�صجام �ملنم�صمات �مل�صاندة مع �هد�فها  تــمــــريـــن 10   �

هتمام بالعمل �لعام.  لتز�م و �لإ �لهدف : �لتعرف على مدى مو�ئمة بر�مج �لهيئات و �ملنظمات �مل�صاندة للمر�أة مع جمال �لإ

إ�صتطالع و قيا�س.  �لو�صيلة : �

�خلطو�ت : يقوم �ملدرب / تقوم �ملدربة بتنفيذ �لتمرين على ثالث خطو�ت :

1. �لتن�صيق مع �لهيئات و �ملنظمات �مل�صاندة للمر�أة لفرز 5 ن�صاء من كل نقابة، حزب، جماعة �صاغطة، �إحتاد ن�صائي، لي�صكلو� �لفئة �مل�صتهدفة. 

هم 5 بنود.  إ�صتطالع قيا�س مكون من 10 بنود، يتم تعبئته ب�صورة منفردة، و ��صتخال�س �لن�صب �ملئوية لأ 2. يتم توزيع �

فكار �ملطروحة من خالل: إ�صتخال�س �لأ � .3

* معرفة �أهمية �لبنود لدى �لهيئات �مل�صاندة من خالل �لن�صب �ملدونة.
هد�ف موؤ�ص�صاتهم. إدر�كهم لأ *  مدى �

إ�صتيعابها حلاجات �لن�صاء. فكار مع تطلعات �لهيئات �مل�صاندة و � *  مدى مالئمة �لأ
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فكار التي يجري عليها القيا�س الأ

�لن�صبة �ملو�صوع

نتخابات �مل�صاركة يف �لإ

لتز�م بالت�صريعات �لإ

�مل�صاركة يف �ملجال �لعام

هتمام بال�صاأن �ل�صيا�صي �لإ

هتمام بق�صايا �ملهنة �لإ

�مل�صاركة يف �لن�صاطات �جلماهريية

�لو�صول �إىل �ل�صلطة

هتمام بامل�صالح �لفئوية �لإ

تو�صيع مناخ �حلريات و �لدميقر�طية

�لتوعية و �لتثقيف

جماعات امل�سالح )جماعات ال�سغط(

فر�د  �لأ من  منظمة  غري  �أو  منظمة  جماعة  �أنها  على  �مل�صالح  جماعات  تعّرف 

ن�صمام لع�صويتها، وجتمعهم م�صلحة ما �أو ر�بطة موحدة  �لذين يتمتعون بحرية �لإ

و يهتمون بتنمية م�صلحتهم و حمايتها، بو��صطة �لتاأثري على �لر�أي �لعام و ممار�صة 

�ل�صغط على �صانعي �لقر�ر�ت �حلكومية للتاأثري عليهم، دون حماولة �لو�صول �إىل 

�ل�صلطة.  وتطلق على جماعات �مل�صالح ت�صميات عدة مثل : جماعة �ل�صغط، جماعة 

منظمة، منظمة خا�صة، جماعة و�صيطة، �للوبي. 

�إن  و  تقريباًً،  �ل�صيا�صية  �لنظم  ملختلف  �مل�صالح ظاهرة مالزمة  وتعترب جماعات 

عن  �ل�صيا�صية  �حلياة  يف  دور�ًً  تلعب  حيث  �آخر،  �إىل  نظام  من  تاأثريها  نطاق  تفاوت 

جتاهات �ل�صيا�صية باأ�صاليب �صلمية  طريق �صياغة �ملطالب و �لتعبري عن �مل�صالح و �لإ

إ�صتقر�ر �حلياة �ل�صيا�صية.  و يت�صح ذلك عرب تقدميها �خلربة  يف �لغالب مبا يخدم �

�لتو��صل  لقنو�ت  وتهياأتها  �ملطلوبة،  باملعلومات  �إمد�ده  و  �لقر�ر  ل�صانعي  �مل�صورة  و 

للمهتمني  للفرد  �لفر�صة  إتاحة  � عن  ف�صاًل  �لقر�ر،  �صانع  و  �ملو�طن  بني  �مل�صتمر 

�صيا�صياً للم�صاركة يف �لن�صاط �جلماعي �لذي تز�وله جماعات �مل�صالح بهدف �لتاأثري 

تنمية  على  ذلك  ي�صجع  و  �حلكومية،  �لقر�ر�ت  و  �لعامة  �ل�صيا�صة  �صنع  عملية  على 

مفهوم �مل�صاركة يف �حلياة �لعامة. 

�إطار )10(

مفهوم جماعات �مل�صالح

- جتمع ي�صم �أكرث من �صخ�س. 

فر�د فيها حول م�صلحة م�صرتكة.  - يتفق �لأ

- ل ت�صعى للو�صول �إىل �ل�صلطة. 

- متار�س �لتاأثري و �ل�صغط على �صانعي �ل�صيا�صة �لعامة. 

- كل جماعة لها م�صلحة معينة. 

- �أي جماعة ل ميكن �أن تعرب عن م�صلحة �ملجتمع ككل. 

لتحقيق هذه  و�منا  �لقر�ر مبطالبها،   �صانعي  �ي�صال  ملجرد  تتكون  ل   -

�ملطالب. �أنظر �جلد�ول �لتالية:

 

جدول )13(

اأنواع جماعات امل�سالح تبعًا ملعايري حمددة

عرت�ف بتنظيمها غري ر�صمية تفتقر �إىل �لإ ر�صمية تنظيمها معرتف به �لتنظيم �لر�صمي

د�ئمة تد�فع عن م�صلحة لها وجود م�صتمر د�ء غر�س معني ثم تنف�س تت�صكل ب�صورة موؤقتة لأ �صتمر�رية �لإ

تهتم مب�صلحة �أو ق�صية عامة �مل�صالح �خلا�صة باأع�صائها نطاق �مل�صلحة
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جدول )14(

حزاب و جماعات امل�سالح ختالف بني الأ الإ

جماعات �مل�صاحلة حز�ب �ل�صيا�صية �لأ �لبيان

حتقيق م�صلحة خا�صة  تطبيق بر�مج عامة �لهدف

ق�صايا حمددة وعلى نطاق �صيق  كافة ق�صايا �ملجتمع هتمام جمال �لإ

عن طريق �لتاأثري على �لر�أي �لعام، و ممار�صة �ل�صغط على �صانعي �ل�صيا�صة �لعامة  حماولة �لو�صول �إىل �ل�صلطة حتقيق �لهدف

�ل�صغط على �حلكومة دون �للجوء �إىل تر�صيح قياد�تها للمر�كز �لر�صمية �حلكومية يف �لغالب  تقدمي مر�صحني للمر�كز �لر�صمية �حلكومية حماية �مل�صلحة

جدول )15(

الدميقراطية  غري  املجتمعات  يف  اأو  الدميقراطية  املجتمعات  يف  �سواء  امل�سالح  جماعات  ت�سنيف 

هي جماعات غري مرتبطة يف م�صلحة حمددة و تتميز يف قيامها مبمار�صة �ل�صغط كردة فعل �صد م�صاألة ما �أو موقف ما 

حتجاجات و �لتجمعات و ما �صابه ذلك.  تتخذه �حلكومة مثل �لإ

�جلماعات غري �ملن�صبطة

ت�صمل �لتجمعات �ملوجودة د�خل �إطار �ملوؤ�ص�صة �لر�صمية و �لتي متار�س �ل�صغط من وجهة نظر �ملوؤ�ص�صة �لتي متثلها، من 

�أمثلتها �لكتل �لنيابية، �لقو�ت �لع�صكرية، �لبريوقر�طية و غريها. 

�جلماعات �ملوؤ�ص�صية

فر�د �لذين جتمعهم رو�بط �أ�صا�صية و ل تاخذ �صكل �إحتاد�ت منظمة، و من �أمثلتها �جلماعات  عبارة عن كتل كبرية ت�صم �لأ

�لعائلية، �جلماعات �لعرقية، �جلماعات �لقبلية، �جلماعات �لدينية. 

حتادية �جلماعات غري �لإ

و  للحكومة  و تقدمي مطالبها  و حماية م�صاحلهم  باأع�صائها  �لرغبات �خلا�صة  �لتعبري عن  هي جماعات متخ�ص�صة يف 

�لنقابات  �أمثلتها  و من  تنظيم �جلماعة،  �صوؤون  إد�رة متفرغة لرعاية  � ت�صرف عليها  �أجل حتقيقها،  �ل�صغط من  ممار�صة 

عمال.  �لعمالية و �ملهنية، غرفة �لتجارة و �إحتاد رجال �لأ

حتادية �جلماعات �لإ

تعترب جمعيات حقوق �ملر�أة و جمعيات �لطفولة و �لمومة و جمعيات �حلريات 

هتمام مب�صاألة �أو ق�صية عامة  �لعامة  وما �صابه ذلك، من جماعة �مل�صلحة ذ�ت �لإ

تهم �ملجتمع ككل، باإعتبار �ن �أع�صاء �جلماعة لي�س لهم م�صلحة خا�صة �أو فائدة 

إليها.   ن�صمام � �صخ�صية تعود عليهم من �لإ

فل�سفة عمل جماعات امل�سالح 

و  �لعامة،  �ل�صيا�صة  ب�صانعي  ت�صال   بالإ �أنو�عها  مبختلف  �مل�صالح  جماعات  تقوم   

قــناع و ممار�صة �ل�صغط معاً، مبا يتعلق بالقر�ر�ت �لتي  حتاول �لتاأثري عليهـم بو��صطة �لإ

توؤثر مبجالت �إهتمامـهــا للح�صول علـى �لقر�ر �لـذي يكون فيـه منفـعة لها، �أو ملنع �إتخاذ 

قر�ر من �صاأنه �ن ي�صر مب�صاحلها. كما حتاول هذه �جلماعات �لتاأثري على �لر�أي �لعام 

عالمية �ملختلفة لك�صب دعمه يف �إقناع �حلكومة باإتخاذ �لقر�ر�ت  باإ�صتخد�م �لو�صائل �لإ

�لتي حتقق م�صاحلها، لهذ� فهي حتتاج �إىل معرفة خفايا و موؤثر�ت �صنع �لقر�ر�ت يف 

حد�ث بالقرب  خبار و �لأ إن�صاء �لعالقات و تتبع �لأ �حلكومة، و مر�كز �لقوة و �ل�صعف، و �

من مو�قع �صنع �لقر�ر. و يف هذ� �ملجال، فاإن بع�س جماعات �مل�صالح تكون �أكرث تفرغاً 

و �أكرث خربًة يف ممار�صة �ل�صغط من جماعات �أخرى، و هناك من �جلماعات �لتي تهتم 

مبمار�صة �لن�صاطات و رعاية م�صالح �أع�صائها �أكرث من �إهتمامها مبمار�صة �ل�صغط. 

 �إطار )11(

ن�صاط جماعة �مل�صالح

من �ألو�ن �لن�صاط �لذي متار�صه �جلماعة يف �صبيل حتقيق �مل�صلحة :

ع�صائها.  - �ل�صغط من �أجل �حل�صول على مكا�صب مادية لأ

- معار�صة �صيا�صة، �أو قر�ر ما ر�ت فيه ما ي�صر مب�صالح �أع�صائها. 

- �لتعبري عن ر�أي قطاع من �ملو�طنني حيال �لق�صايا �لعامة. 

- �لقيام بدعاية ل�صيا�صات معينة. 

نظمة الدميقراطية   �سري عمل جماعات امل�سالح يف الأ

�لر�أي  �إىل  �للجوء  من  �لدميقر�طية  نطمة  �لأ ظل  يف  �مل�صالح  جماعات  تتمكن 

ت�صمح بحرية  بيئة جمتمعية  ي�صاعد على ذلك توفر  و  تاأييده،  و  �لعام لك�صب دعمه 

عالم، و تت�صم بفعالية تاأثري �لر�أي �لعام على حكومات  ت�صالت و حرية و�صائل �لإ �لإ

�لدول �لدميقر�طية. 

هام�صاً  �لدميقر�طية  �لنظم  بها  تتمتع  �لتي  �ل�صلطات  ف�صل  خا�صية  متنح  و 

ت�صال باحلكومة و �لتاأثري على قر�ر�تها و مالحقتها يف  كبري�ً جلماعات �مل�صالح لالإ

�لهيئتني �لت�صريعية و �لتنفيذية، كما ميكنها مقا�صاة قر�ر�ت �أو موقف �حلكومة �أمام 

�لهيئة �لق�صائية. 

حماولة  و  ن�صاطاتها  ملمار�صة  كبرية  فر�صة  �لربملان  يف  �جلماعات  هذه  جتد  و 

�لتاأثري على �أع�صائه لك�صب تاأييدهم و دعمهم مل�صاحلها، حيث تقوم جماعات �مل�صالح 

�لربملانية، وحتاول  �للجان  �أي�صاً  و  و جماعًة  �لربملان فرد�ً  �أع�صاء  ت�صال بجميع  بالإ

ت�صيطر على  و  �لتي تتحكم  �لربملانية  �لكتل  �إىل  �صافة  بالإ بتاإييد مطالبها  �إقناعهم 

ت�صال  �لت�صويت د�خل �لربملان. و ل تكتفي جماعات �مل�صالح بذلك و �إمنا حتاول �لإ

جهزة �لتنفيذية للتاأثري عليها، ففي حالة �صدور قر�ر يعار�س �إهتمام  �أي�صاً  بدو�ئر �لأ

�أمل  على  �ملخت�صة  �لتنفيذية  �لدو�ئر  على  �لتاأثري  حتاول  �مل�صالح  جماعات  بع�س 

�صر�ر  و�صع �لعر�قيل يف طريق �لتنفيذ �أو تف�صري �لقر�ر بال�صكل �لذي يخفف من �لإ

مب�صاحلها. 

طرق عمل جماعات امل�سالح:

تبحث جماعات �مل�صالح عن طرق و �أ�صاليب خا�صة لنقل مطالبها، و�إقناع �صانعي 

�صتجابة لها. و ميكن عر�س  هتمام و �لعناية و �لإ �لقر�ر باأن هذه �ملطالب جديره بالإ

�أنظر  ن�صاطها:  ممار�صة  يف  �ملختلفة  �مل�صالح  جماعات  ت�صتخدمها  �لتي  �لطرق  �أهم 

�جلدول �لتايل:
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جدول )16(

طرق عمل جماعات امل�سالح

�ل�صرح �لطريقة

نظمة �ل�صيا�صية، و حتى ت�صتطيع �جلماعة من �مل�صاومة لبد �أن تتوفر  ت�صتخدم هذه �لطريقة يف خمتلف �لأ

لها �إمكانية �لو�صول �إىل مر�كز �صنع �لقر�ر.

�مل�صاومات �خلفية

تقوم برتويج حمالت دعائية �إىل �لر�أي �لعام باإعتبار �أن �قناعهم بفكرة �أو �صيا�صة ما �صوف يدفعهم �إىل �لتاأثري 

�لت�صور�ت و  �أكرث من جمرد تدعيم  �أن تفعل  �لبع�س يقلل من قدرتها على  �أن  �إل  �لقر�ر،  على جهاز �صنع 

جتاهات و �ملعتقد�ت �مل�صتقرة يف �ملجتمع. �لإ

ممار�صة �لدعاية

إ�صتخد�ماً حيث تعتمد جماعات �مل�صالح بتقدمي �ملعلومات و �لبيانات �إىل �صانعي �لقر�ر.   و هي �أكرث �لطرق �

د�ر�ت �حلكومة �أو جلنة  إ�صتطاعت �إحد�ها �إي�صال وجهة نظرها �إىل �أحد �أطر�ف �صانعي �لقر�ر �صو�ء �لإ فاإذ� �

وز�رية �أو جلنة برملانية �أو حزب �صيا�صي، فاإنها ت�صبح طرفاً يف هذه �لعملية و�إن مل يوؤخذ بوجهة نظرها.  و �ذ� 

��صتطاعت جماعة ما تزويد �صانعي �لقر�ر مبعلومات قيمة و دقيقة و ب�صورة تر�كمية يف فرتة زمنية طويلة، 

فاإنها �صتح�صل  يف �ملقابل على مز�يا كبرية. 

تقدمي �ملعلومات

إ�صقاط مر�صح �آخر، و تكون �مل�صاندة  نتخابات بهدف م�صاعدة مر�صح ما على �لفوز و � إ�صتخد�مها يف وقت �لإ يتم �

تهدف  و  غريها،  و  نتخابية  �لإ �حلملة  �أو  �ملتطوعني  �أو  �لتمويل  من  ي�صمله  مبا  �للوج�صتي  �لدعم  بتقدمي 

�جلماعات من ور�ء �مل�صاندة �صمان حرية �لنفاذ �إىل جهاز �صنع �لقر�ر م�صتقباًل. 

نتخابية �مل�صاندة �لإ

و  كتل  تكوين  عرب  �أكرث  �أو  حزب  مع  �ل�صيا�صي  ن�صجام  �لإ من  نوع  إن�صاء  � �إىل  �مل�صالح  جماعات  بع�س  ت�صعى 

جتمعات �صمن كو�درها. 

تكوين عالقات خا�صة مع 

حز�ب �لأ

�أن تفعل ذلك من  �ذ� مل ت�صتطع  إ�صتخد�م طرق �لعنف بغر�س �لتعبري عن مطالبها خ�صو�صاً  � قد تلجاأ �إىل 

خالل �لقنو�ت �ل�صرعية. 

�أعمال �لعنف

إذ� مل  عت�صامات  بغر�س �لتعبري عن مطالبها خ�صو�صاً � إ�صتخد�م �أ�صلوب �مل�صري�ت �ل�صلمية و �لإ قد تلجاأ �إىل �

ت�صتطع �أن تفعل ذلك من خالل �لقنو�ت �ل�صرعية. 

م�صري�ت و�إعت�صامات 

جهزة �لتمثيلية.  ت�صعى جماعات �مل�صلحة �إىل �إيجاد متثياًل مبا�صر�ً لها يف �أجهزة �صنع �لقر�ر �صيماً يف �لأ �لتمثيل �ملبا�صر

د�ري عرب تقدميها �خلرب�ء و �ملتخ�ص�صني مل�صاعدة  تهدف جماعات �مل�صالح �إىل �أن يكون لها وجود يف �جلهاز �لإ

د�ريني و قياد�ت جماعات  د�رة يف حل �مل�صاكل �لتي تو�جهها، و قد يتطور ذلك بحيث ي�صبح �لت�صاور بني �لإ �لإ

�مل�صلحة �صكاًل �أ�صا�صياً ل�صنع و تنفيذ �ل�صيا�صات �لعامة.

د�ري �لتو��صل مع �جلهاز �لإ

فاعلية جماعات امل�سالح 

يتوقف تاأثري جماعة �مل�صلحة و فاعليتها يف �حلياة �ل�صيا�صية على عدة عو�مل �أهمها :

ع�صاء  �لأ �إهتمام  درجة  �لع�صوية،  حجم  حيث  من  للجماعة  �لذ�تية  �خل�صائ�س    *
و  د�ري  �لإ �جلهاز  متا�صك  مدى  �ملالية،  �ملو�رد  حجم  إليها،  � نتماء  �لإ و  بق�صاياهم 

جتماعية  �لإ �خللفية  و  فيه،  �لعاملني  تاأهيل  م�صتوى  حيث  من  للجماعة  �لفني 

ع�صاء �لذي يحدد  جتماعي لالأ للقادة و عالقتهم باحلكومة، و طبيعة �لتكوين �لإ

يف  �جلماعة  �أع�صاء  �إجتاهات  قبول  للجماعة،  جتماعي  �لإ �لنفوذ  حجم  جزئياً 

�ملجتمع يلعب دور�ًً يف حتديد فاعلية �جلماعة. 

*  م�صتوى جتان�س �لثقافة �ل�صيا�صية �ل�صائدة يف �ملجتمع ينعك�س على تفكري جماعات 
�مل�صالح للق�صايا �ملطروحة. 

ظهور  يف  ت�صمح  معني،  وقت  يف  �ملطروحة  �ل�صيا�صات  �أو  �لعامة  �لق�صايا  طبيعة    *
�جلماعة �لتي لها عالقة بتلك �لق�صايا بحيث متار�س تاأثري�ً �أكرب من غريها. 

كانت  فاإذ�  ؛  خرى  �لأ �ل�صيا�صية  �لقوى  و  �حلكومة  عن  �جلماعة  إ�صتقالل  � درجة    *
و  �مل�صاندة  �أد�ة لتنظيم و ح�صد  فاإنها ت�صبح جمرد  بالنظام  إرتباط  � ذ�ت  �جلماعة 

�لتاأييد �ل�صعبي له و ل�صيا�صته، و حيث تكون مرتبطة بحزب ما فان نفوذها يتوقف 

بدرجة كبرية على وزن �حلزب �ل�صيا�صي.  و يف حالت �أخرى، قد يكون �حلزب ذ�ته 

تابعاً للجماعة �أو جماًل �صيا�صياً لها، و هنا ي�صبح للجماعة نفوذ�ً و��صعاً من حيث 

�لتاأثري على �ل�صيا�صة �لعامة و �لقر�ر�ت �حلكومية �ذ� ظفر حزبها بال�صلطة، �أو يف 

إذ� فاز بال�صلطة حزب مناف�س.  و�صع �صئ �

طار �ل�صيا�صي �لذي يحدد فر�س جماعات �مل�صالح  لعر�س مطالبها ووجهات  *  �صكل �لإ
�لنظام  طبيعة  على  ذلك  يعتمد  و  �لقر�ر�ت،  ينفذون  و  يتخذون  من  على  نظرها 

�ل�صيا�صي �لذي تعي�س فيه �جلماعة.  ففي معظم �لدول �لنامية متار�س جماعات 

�مل�صالح ن�صاطات �صرية و �أخرى علنية للتاأثري على قر�ر�ت �حلكومة و �صيا�صيتها 

�لعامة، و هي يف كثري منها غري منظمة و تعتمد على �لرو�بط �لعائلية و �لعرقية 

و �لدينية، و نظر�ً لعدم �إعطائها قنو�ت م�صروعة ملمار�صة ن�صاطاتها فهي غالباً ما 

جل حتقيق �أغر��صها.  و يف  إ�صتخد�م �لعنف لأ تلجاأ �إىل �لتظاهر�ت و �لتجمعات و �

نظمة ذ�ت �ملمار�صات �لدميقر�طية تكون �أن�صطة هذه �جلماعات �أكرث فاعلية كما  �لأ

توفره من مناخ منفتح وحرية مالءمة لطبيعة عملها.  �أنظر �لتمرين �لتايل: 
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�حلكومي �لقر�ر  على  و�لتاأثري  �مل�صالح   جماعات    11 مترين 

تت�صف �أي م�صكلة يف �ملجتمع بطابع و �صمات خا�صة متيزها عن غريها، و مع ذلك 

إتباع  ل يتاأتى مو�جهة هذه �مل�صكالت و تذليلها يف �لو�صول �إىل حلول مقنعة لها دون �

فكار �صمن قو��صم م�صرتكة يتم ترتيبها ب�صيغة  �أفكار حمدده لذلك.  و جتتمع هذه �لأ

معاجلة �إ�صرت�تيجية. 

فكار �لتي خل�صت بها من �صرح و تو�صيح مفهوم جماعة �مل�صالح و   حاأول جتميع �لأ

�آليات عملها و فل�صفتها يف حماولة و�صع �أفكار لتح�صني �أد�ء �حلالة �لتالية و معاجلتها 

ب�صورة مقنعة، و لي�س بال�صرورة �أن جتد حلول للمعاجلة �صمن �حلالة �ل�صابقة :

�أ�صو�ت  إرتفاع  � �لت�صعينات  بد�ية  منذ  ردن  �لأ �صهدها  �لتي  نفتاح  �لإ �أجو�ء  هياأت 

�لفعاليات �لن�صوية بتحديث خمتلف �لقو�نني و �لت�صريعات �خلا�صة باملر�أة، و من بني 

إلغاء �ملادة 340 من قانون �لعقوبات، ملو�جهة تز�يد ظاهرة جر�ئم �ل�صرف  هذه �ملطالب �

حقوق  منظمات  و  �لن�صائية  �لفعاليات  خمتلف  باإهتمام  حظيت  �لتي  و  ردن،  �لأ يف 

ردن �أو خارجها، و من �أعلى مر�كز �صنع �لقر�ر يف �لبالد. ن�صان �صو�ء يف �لأ �لإ

مطالبة �لفعاليات �لن�صائية باإلغاء �ملادة "340" من قانون �لعقوبات، كانت تنطلق 

إرتكاب ما عرف  من �أن �لقانون ي�صكل ظلماً للمر�أة، كما �عتربت �ن �ملادة حتر�س على �

" بجر�ئم �ل�صرف "، �إىل درجة و�صل معها �لبع�س �إىل �لقتل �لعمد حتت دو�فع �ل�صك 
دون �لتوثيق �أو �لتاأكد من �رتكاب �لفتاة �أو �ملر�أة للفاح�صة. 

بوجود  �صنو�ت،  "340" منذ  �ملادة  بالغاء  �ملطالبة  �أجل  �لتحركات من  بد�أت  قد  و 

على  تعمل  �صغط  جمموعات  ت�صكيل  �إىل  تدعو  هتمام  �لإ �أ�صحاب  �أطلقها  مبادرة 

و  �ملر�أة،  للنهو�س بدورها يف حماية  �ملعنية  �لوز�ر�ت  و  �لر�صمية  باملوؤ�ص�صات  ت�صال  �لإ

�مل�صالح  عن  �لتعبري  يف  �ل�صرعية  �لطرق  و  �لو�صائل  خمتلف  �لتحركات  هذه  �صملت 

مثل �ملوؤمتر�ت و �لبيانات و �لندو�ت و �مل�صري�ت و خماطبة �لربملان و �لهيئات �لن�صائية 

�ملختلفة يف �لبالد �إ�صافة �إىل خماطبة منظمات دولية. 

بلغت �ملطالبة بالغاء �ملادة "340" �أوجها يف �مل�صرية �ل�صعبية �لتي جرت يف �صباط 

2000، �أمام جمل�س �لنو�ب، و �لتي �صارك فيها هيئات ن�صائية و برملانية و ع�صائرية و 

�صرة  �لأ من  �أفر�د  م�صاركة  �مل�صرية  هذه  يف  للنظر  �لالفت  و  ن�صان،  �لإ حقوق  ن�صطاء 

�ملالكة يف ن�صاطات من هذ� �لنوع. 

ردنية تعديالت على �ملادة  و على �صوء �جلدل حول �ملادة "340" �أدخلت �حلكومة �لأ

�لهيئات  كانت  و  معار�س  و  موؤيد  بني  �ملتباينة  �لفعل  ردود  ذلك  بعد  لتاأتي  �ملذكورة 

كرث ترحيباً بالتعديل.  �لن�صائية هي �لأ

يذكر �أن �لتعديل �جلديد للقانون يقر بوجود م�صكلة، لكنه ل يحلها متاماً و �أن 

يجابيات ملعاجلة �مل�صاكل �ملتعلقة بجر�ئم �ل�صرف، كما �أنه ل  كان ينطوي على بع�س �لإ

يخدم �جلر�ئم �لنا�صئة عن حالت �ل�صك و عدم �لُلب�س.  كما �أن هذ� �لتعديل ل يتعار�س 

ثبات و�قعة �لزنا، كما �أن  �صالم ي�صع �صروطا م�صددة لإ ن �لإ �صالمية لأ مع �ل�صريعة �لإ

قانون �لعقوبات يعالج جرم �لزنا مبو�د �أخرى و لي�س بهذه �ملادة فقط.

طريقة �ملعاجلة :

هتمام ب�صورة و��صحة ؟ و من �ملت�صرر  * �لتفاق على حتديد �مل�صكلة �حلقيقية ذ�ت �لإ
منها ؟ 

جابة على �لت�صاوؤلت :  *  حتليل �مل�صكلة للو�صول �إىل فهم �أبعادها من خالل �لإ
- ما هي درجة �أهميتها ؟  

- هل ميكن حل �مل�صكلة ؟  

كرث تاأثري�ً ؟ - ما هي �لعو�مل �ملنتجة لها ؟ و ما هو �لعامل �لأ  

- ما هي مظاهر �مل�صكلة ؟  

- ما هي �ملعلومات و �حلقائق ذ�ت �ل�صلة بامل�صكلة ؟  

* حتديد �ملطالب �ملر�د حتقيقها و �لدفاع عنها ؟
�صبكات  تاأ�صي�س  و  �مل�صكلة،  ذ�ت  من  تعاين  �لتي  �جلماعات  و  �جلهات  مع  �لتعاون   *

�إت�صال معها. 

* ت�صخي�س و تقييم بد�ئل �آليات �لتحرك لتحقيق �ملطالب من خالل :
* �إقرت�ح كافة �لبد�ئل يف هذ� �خل�صو�س و �لتي ميكن ت�صورها للو�صول �إىل حتقيق 

�ملطالب بع�س �لنظر عن قابليتها للتنفيذ �أو �أهميتها. 

* حدد �لبد�ئل �لتي يجب �إق�صائها، و مربر�ت ذلك باإ�صتخد�م �لعبار�ت �لتالية :
ع�صاء �ملجموعة.  - نتيجة للخرب�ت و �لتجارب �ل�صخ�صية لأ

- نتيجة �لقو�نني و �لت�صريعات. 

- نتيجة لطبيعة �لثقافة �ملجتمعية �ل�صائدة.

و  ت�صال  �لإ �صبكات  �لوقت،  �لتمويل،  فر�د،  )�لأ من  �ملتاحة  مكانات  �لإ نتيجة   -

�لتنظيم(.

- منط �جلماعة و ثقافتها. 

تفاق.  - �أي عبارة �أخرى ميكن ��صتخال�صها من هذ� �لإ

حيث  من  ت�صخي�صها  مع  قائمة،  يف  إتباعها  � �ملمكن  �لتحرك  ليات  لآ بد�ئل  و�صع   *
�صر�ر لكل منها.  �لفو�ئد و �لأ

* ��صتناد�ً لذلك ميكن ترتيب بد�ئل �آليات �لتحرك ح�صب مدى مالئمتها للو�صول 
�إىل حتقيق �ملطالب، مع تقدمي �ملربر لهذ� �لرتتيب.  

و  �لو�صائل  هي  ما  و  �تباعها،  �لو�جب  �لتحرك  �آلية  و  �لعملية  �خلطو�ت  حتديد   *
إتباعها.   �لطرق �ملنا�صبة �لتي يجب �

خطط  وو�صع  �خللل،  لت�صحيح  �لعمل  �صري  على  �لد�ئم  �صر�ف  �لإ و  �ملتابعة   *
م�صاندة. 

* هل مت �لو�صول �إىل �لنتائج �ملن�صودة، و ما هي �خلطو�ت �لتي �صاعدت �أو �أعاقت يف 
إذ� �قت�صت �ل�صرورة فاإنه ينبغي �إعادة �لنظر يف حتديد  �لو�صول �إىل هذه �لنتائج. و �

�ملطالب و حتليلها، و من ثم �لبدء بالعمل من جديد. 
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نتخابي : املفهوم  النظام الإ

لية �لرئي�صية و�مل�صروعة �لتي ت�صمن للناخبني  نتخابي باأنه �لآ ينظر �إىل �لنظام �لإ

طار �لعام للعملية  نتخابي �صكل �لإ �لتعبري عن �آر�ئهم ب�صورة حرة. و يحـدد �لنظام �لإ

فنيــة  و ذلك من خالل قو�عـد  �لتي تتم مبقت�صاها،  ليات  و�لآ نتخابية وطبيعتـها  �لإ

دو�ئر  �إىل  �لدولة  �إقليم  تق�صيم  بها من  يت�صل  ما  و  نتخابات  �لإ �صري  تنظم  حمايدة 

�لناخبني، و  و ت�صجيل  �أ�صلوب قيد  و  د�ئرة،  �ملنتخبني لكل  �ملمثلني  إنتخابية، و عدد  �

دلء باآر�ئهم، و طريقة �لرت�صح �إىل �ملقعد  حتديد هيئة �لناخبني و من يحق لهم �لإ

�صو�ت، و  �آلية فرز �لأ نتخابية و  �أ�صلوب �صن �حلمالت �لإ نتخاب و  �لنيابي و طرق �لإ

ختيار �لفائزين بالنيابة. �ملعايري �لتي تتبع لإ

�صو�ت  �لأ ن�صبة  هي  و  �حل�صم،  ن�صبة  على  نتخابية  �لإ نظمة  �لأ بع�س  تن�س 

�ل�صحيحة على �ملر�صح/�حلزب �أن يتعد�ها حتى ي�صتطيع �حل�صول على مقعد يف 

نتخابات  حز�ب �ل�صغرية �مل�صاركة يف �لإ �لربملان، و تقلل ن�صبة �حل�صم من عدد �لأ

�صو�ت. و �لتي لي�س لها قبول يف �لقاعدة، كما يقلل من بعرثة �لأ

نتخابي �أحد �لعو�مل �ملوؤثرة على درجة �مل�صاركة �ل�صيا�صية، حيث  و يعترب �لنظام �لإ

نتخابي من �صاأنه �أن ي�صاهم يف تعزيز �مل�صاركة لدى �ملو�طنني يف  �أن ب�صاطة �لنظام �لإ

نتخابات.  نتخاب �ملعقد يوؤدي �إىل �إحجام �لكثري من �ملو�طنني عن �لإ حني �أن نظام �لإ

نتخابية دور�ًً هاماً يف تقرير �صكل �لرتكيبة �ل�صيا�صية، و تطوير و  كما تلعب �لنظم �لإ

ت�صجيع ظاهرة �لتعددية �ل�صيا�صية �حلزبية �أو تر�جعها، و قد تعمل على �لرتكيز على 

�أو على �لرب�مج و �خلطط �حلزبية، كما قد ت�صاعد يف  �لقدر�ت �ل�صخ�صية للمر�صح 

تقوية �لعالقة بني �لناخب و �ملر�صح �أو �إ�صعافها.

 

نتخابية كيفية ممار�صة �لناخبني حلقهم يف �لت�صويت، وكيفية  حتدد �لنظم �لإ

�إحت�صاب �أ�صو�ت �لناخبني و�لفائزين.

عتبار�ت دور�ًً هاماً فيما يتعلق باإختيار  و من جهة �أخرى، تلعب جمموعة من �لإ

و  �ل�صيا�صي،  �لنظام  �صكل  عتبار�ت،  �لإ هذه  �صمن  تندرج  و  مالئم.  �إنتخابي  نظام 

ولويات  جتماعية �لتي متر بها �لدولة، و ماهية �لقيم و �لأ �لتحولت �ل�صيا�صية و �لإ

�لتي ير�د حتقيقها و تعزيزها.

و ب�صكل عام، ت�صعى حكومات �لدول باإ�صتمر�ر �إىل تر�صيخ معايري �لدميقر�طية يف 

نتخابية و حت�صينها، و تتعلق هذه �ملعايري بتو�صيع حجم �مل�صاركة �ل�صيا�صية  �أنظمتها �لإ

و  غلبية  لالأ �ل�صعبية  ر�دة  �لإ تعك�س  برملانية  جمال�س  �إنتخاب  تعزيز  و  للمو�طنني، 

نتخابات يف جو نزيه.  قلية، و �صمان �إجر�ء �لإ حترتم �لأ

�أو و�جبات �لناخبني، و طرق  نتخاب فيما بينها، على �صوء حقوق  تتميز نظم �لإ

ختالف  �لإ يظهر  و  نتخابات.  �لإ يف  �لفائزين  �إحت�صاب  كيفية  و  باأ�صو�تهم  دلء  �لإ

نتخاب، حيث يفرز  نتخابية فيما يتعلق بكيفية ترجمة نتائج �لإ �لو��صح بني �لنظم �لإ

نتخابية �لو�حدة.  إنتخابي نتائج �صيا�صية متباينة للنتيجة �لإ كل نظام �

إنتخابي، ولكل نظام مز�ياه وعيوبه، �إل �أن  ويف �لعامل يوجد �أكرث من 212 نظام �

إنتخابي لقيا�س  عتماد عليها يف تقييم �أي نظام � هناك معايري متفق عليها، وميكن �لإ

�لدميقر�طية، �أهمها:

نتخابات و�صمان  نتخابي على تو�صيع حجم �مل�صاركة �ل�صعبية يف �لإ 1-قدرة �لنظام �لإ

قلية. غلبية ويحرتم حقوق �لأ إر�دة �لأ �إجر�ءها يف جو نزيه، و�إنتخاب برملان يعك�س �

2-حتديد هيئة �لناخبني ومن يحق لهم �لت�صويت.

قرت�ع وكيفية �إختيار �لفائزين. 3-حتديد طرق �لإ

نتخابية  إ�صتخد�مها �أ�صلوب �لدو�ئر �لإ نتخابية �ملختلفة يف � كما ت�صرتك �لنظم �لإ

عرب  نتخابية  �لإ �لعملية  �إجر�ء  تي�صري  و  نتخابات  �لإ نز�هة  لتعزيز  م�صاعدة  كاآلية 

�لتق�صيم  �أ�صلوب و طريقة  �إىل عدة دو�ئر. و بال�صرورة يتباين  �لدولة  �إقليم  تق�صيم 

جتماعي )عدد �ل�صكان (. و  من دولة �إىل �أخرى تبعاً للعامل �جلغر�يف ) �مل�صاحة ( و �لإ

مور ذ�ت �حل�صا�صية �صيماً  نتخابية و حتديدها من �لأ تعترب م�صاألة تق�صيم �لدو�ئر �لإ

من �لناحية �ل�صيا�صية، و تزد�د هذه �حل�صا�صية عندما تكون �لرتكيبة �ل�صكانية معقدة 

نتماء �لعرقي �أو �لطائفي �أو �لطبقي، و بالتايل يوؤخذ مبد�أ �مل�صاو�ة �لذي  من ناحية �لإ

بعــدم  لل�صـعور  وتالفياً  �لتق�صيم.  عند  �لدو�ئر�ملختلفة  �ل�صكانية يف  �لرتكيبة  ير�عي 

نتخابية �أحياناً قبل  �مل�صاو�ة و �لظلم، قد تطبق تعديالت معينـة فـي تق�صيم �لدو�ئـر �لإ

إذ� دعت �حلاجـة �إىل ذلـك.)16( نتخابات � مبا�صــرة �لإ

نتخابية �إىل جهة فنية  يف كثري من �حلالت تفو�س م�صاألة حتديد �لدو�ئر �لإ

و  �جلغر�فيا  يف  متخ�ص�صني  خرب�ء  و  �حلكومة  عن  ممثلني  ت�صم  خمت�صة 

ح�صاء و �ل�صكان. �لإ

عالقة  هناك  يكون  �أن  �مل�صاو�ة  مببد�أ  خذ  �لأ �إىل  �لدولة  �إقليم  تق�صيم  يتطلب 

�لدو�ئر  كافة  يف  �لناخبني  عدد  و  �لتمثيلية  �لنو�ب/�ملقاعد  عدد  بني  تنا�صب 

/ مقعد متثيلي  نائب  �لذين ميثلهم  �لناخبني  يكون عدد  �أن  خرى. مبعنى  �لأ

�ملقاعد   / �لنو�ب  ميثلهم  �لذي  �لناخبني  عدد  لنف�س  م�صاوياً  و�حدة   د�ئرة  يف 

ميكن  و  �ل�صكان.   عدد  مع  يتنا�صب  متثياًل  �أي  خرى،  �لأ �لدو�ئر  يف  �لتمثيلية 

نتخابي �لذي تاأخذ به �لدولة. فحينما  تو�صيح هذه �لعالقة بح�صب �لنظام �لإ

دو�ئر  عدة  �إىل  �لدولة  تق�صم  �لفردي،  نتخاب  �لإ نظام  على  �لدولة  تعتمد 

إنتخابية �صغرية و متماثلة يف عدد �لناخبني بحيث ميثل كل د�ئرة منها نائب  �

و  �لناخبني.  نائب يف هذه �حلالة، ممثاًل لعدد مت�صاوي من  و يكون كل  و�حد 

دو�ئر  �إىل  �لدولة  تق�صم  بالقائمة،  نتخاب  �لإ نظام  على  �لدولة  �إعتماد  يف حال 

حجام بحيث تكون كل د�ئرة ممثلة بعدد من �لنو�ب، يختلف  إنتخابية متفاوتة �لأ �

باإختالف حجم �لد�ئرة.

وكثري�ً ما تق�صم �لدو�ئر بحيث ل يكون �لفارق كبري�ً بني عدد �ل�صكان يف كل د�ئرة. 

ففي بريطانيا مثال ل ي�صمح باأن تزيد ن�صبة �لفرق بني د�ئرتني عن 1 : 3، و يف �ليمن 

حتدد ن�صبة �لفرق �مل�صموح بها بني �لدو�ئر بـ %5.)17(

إد�رية، و تق�صم هذه �ملناطق �إىل عدة  و غالباً ما يق�صم �إقليم �لدولة �إىل مناطق �

إنتخابية.  � دو�ئر  �إىل عدة  �ملديرية  فتق�صم  نتخابات،  �لإ �إجر�ء  �أما يف حني  مديريات، 

قانون  قو�عد  و  �لد�صتور  لن�صو�س  وفقاً  نتخابية  �لإ حقوقه  فيها  �ملو�طن  ميار�س  و 

قرت�ع  إنتخابية، و يتحدد عدد �صناديق �لإ نتخاب. كما تق�صم �لد�ئرة �إىل عدة مر�كز � �لإ

�جلدول  يف  �لناخبة  �لهيئة  من  �مل�صجلني  عدد  �إجمايل  على  بناًء  �لو�حدة   للد�ئرة 

�لنهائي لقيد �لناخبني. كما هو مبني يف �لنموذج �لتايل:

قرتاع املعمول بها نتخابية واأ�سكال الإ اجلزء الثاين: النظم الإ

وىل، عمان 1995 نتخابية �ملعا�صرة، جمموعة موؤلفني، د�ر �صندباد للن�صر، �لطبعة �لأ نظمة �لإ )16( �لأ

وىل، �أغ�صط�س 2000، م�صر. د�رة �لعامة، جامعة �لقاهرة، �لطبعة �لأ إ�صت�صار�ت �لإ )17( متثيل �ملر�أة يف �ملجال�س �ملنتخبة، م�صطفى كامل �ل�صيد و�آخرون، مركز در��صات و�
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نتخابية الدوائر الإ

نتخابية بهدف �إ�صعاف �لثقل  قد تقوم �حلكومة بالتدخل يف حتديد �لدو�ئر �لإ

نتخابي للجماعات �ملعار�صة، و قد تتبع يف ذلك �أ�صلوب �قتطاع  م�صاحة من  �لإ

إنتخابية �أخرى لت�صتيت  إنتخابية يتمثل فيها ذلك �لثقل و �صمه �إىل د�ئرة � د�ئرة �

تلك  ت�صاند  ل  مناطق  من  �أجز�ء  �صم  �إىل  ت�صعى  قد  �أو  لها،  �ملوؤيدة  �صو�ت  �لأ

�صو�ت �ملوؤيدة مما  نتخابية �ملعنية للتقليل من عدد �لأ �جلماعات �إىل �لد�ئرة �لإ

ي�صعف من �إحتمالت �لفوز.

نتخابية و طرق ممار�شتها: 1. اأنواع النظم الإ

اأ. نظام الت�سويت العام :

نتخاب ب�صرف �لنظر  قرت�ع �لذي مينح �ملو�طن ممار�صة حقه يف �لإ و يعنى به �لإ

�أن  �أو �جلن�س، على  �أو �لكفاءة �لعلمية  عن مدى توفر �صروط خا�صة تتعلق بالرثوة 

ل  �لعقلية  و  دبية  �لأ هلية  �لأ و  �جلن�صية  و  بالعمر  تتعلق  عامة  �صروط  هناك  تبقى 

يتنافى مع هذ� �حلق.

مبادئ  إنت�صار  � نتيجة  �لعام  قرت�ع  �لإ مبد�أ  ينت�صر  �لعامل  دول  معظم  ويف 

خذ بهذ� �لنظام  �لدميقر�طية، حيث متيل �أغلب حكومات �لدول �لدميقر�طية �إىل �لأ

�لذي ي�صجع م�صاركة �أكرب عدد من �ملو�طنني و �صمان �مل�صاو�ة بينهم. �أل �أن هناك عدة 

�أ�صكاليات يثريها هذ� �لنظام منها :

حق الن�ساء يف الت�سويت : فرغم ميل معظم �لدول �لدميقر�طية �إىل عدم تعليق 

�لن�صاء من حق  �لنظم حترم  بع�س  ز�لت  ما  ب�صرط �جلن�س،  �لت�صويت  حق ممار�صة 

�لت�صويت ف�صاًل عن �لرت�صيح.

نتخابية: و قد مالت معظم  هلية الإ �سن الر�سد ال�سيا�سي و �سرورة توافر الأ

�لدول �لدميقر�طية �إىل حتديد �صن �لر�صد �ل�صيا�صي بـ 81 عام، و ��صرتطت �أن يكون 

�لناخب متمتعاً بجن�صية �لدولة و �أل يكون حمكوماً عليه بعقوبات جنائية من �صاأنها 

باأمر��س تذهب  �أن ل يكون م�صاباً  �لت�صويت، و  �أو نهائياً من حق  �أن حترمه موؤقتاً 

�لعقل �لذي يحرم �لت�صويت على �صاحبه.

قرت�ع �لعام، لبد من �أن يكون  قرتاع : حتى يتحقق مبد�أ �لإ �سمان امل�ساواة يف الإ

لكل ناخب �صوت و�حد، و �إل يكون له ممار�صة حق �لت�صويت �إل يف د�ئرة و�حدة ، و ل 

�صبيل ل�صمان هذه �مل�صاو�ة �إل بتوفر جمموعة من �لقو�عد منها :

- حظر �لت�صويت �ملتعدد.باأن يكون للناخب �أكرث من �صوت يف �لد�ئرة �لو�حدة ، �أو �أن 

ميار�س �لت�صويت يف �أكرث من د�ئرة.

إنتخابية و عدد �ملمثلني عنهم.  إتباع مبد�أ �لتنا�صب بني عدد �لناخبني يف كل د�ئرة � � -

نتخابية بطرق منظمة و دقيقة ل�صمان �مل�صاو�ة. - حترير �جلد�أول �لإ

ب. نظام الت�سويت املقيد :

إذ� مت تعليق حق ممار�صة �لت�صويت بتو�فر معايري خا�صة،  قرت�ع مقيد�ً � يعترب �لإ

مبعنى ح�صر هيئة �لناخبني يف د�ئرة �ملو�طنني �لذين يتمتعون بكفاءة خا�صة تتعلق 

�لفقر�ء  �إق�صاء  �إىل  �لنظام  بهذ�  �لعمل  يوؤدي  و  �لعلمية،  بالكفاءة  �أو  �ملالية  بالقدرة 

إ�صتبعاد فئات كثرية من  من ممار�صة هذ� �حلق بالن�صبة ملعيار �لقدرة �ملالية، و كذلك �

�لناخبني غري �ملتعلمني بالن�صبة ملعيار �لكفاءة �لعلمية، و ما ز�لت بع�س �لدول تتبع 

هذ� �لنظام و منها ت�صيلي.

ل يكون �متام �لعملية �لدميقر�طية بحرمان فئات من �ل�صعب بحق �مل�صاركة، 

و�منا يفر�س �لتعليم �للز�مي ون�صر �لوعي بقيم ومفاهيم �لدميقر�طية من 

خالل بر�مج �إعالمية وتربوية تقوم بها موؤ�ص�صات �لدولة.

قرت�ع يف دول �لعامل �لثالث مبعيار �لكفاءة �لعلمية لتدين م�صتويات  إرتباط حق �لإ �

دعاء �لقائل �أن �لدول �لدميقر�طية  مية، وياأخذ هوؤلء بالإ �لتعليم وتف�صي ظاهرة �لأ

، و كانت  �لعام على مر�حل تاريخية و لي�س دفعة و�حدة  �أخذت بنظام �لت�صويت  قد 

تتجه يف كل مرحلة نحو تو�صيع د�ئرة هيئة �لناخبني،  و كانت هذه �ملر�حل ترتبط 

باأن  �صك  هناك  لي�س  �ملو�طنني.و  لدى جماعة  �لكفاءة  و  �لوعي  مب�صتوى معني من 

هذ� �لطرح يتنافى مع �لعملية �لدميقر�طية، حيث ي�صعى �إىل خلق ديكتاتورية طبقية 

إر�دتها على �ل�صعب. معينة بحجة �لوعي و�لكفاءة و فر�س �

قرتاع على امل�شتوى الدويل. 2. طرق ممار�شة الإ

قرتاع غري املبا�سر :  قرتاع املبا�سر و الإ اأ. الإ

قرت�ع  بالإ �لربملان  يف  ميثله  من  �لناخب  بها  يختار  �لتي  �لطريقة  على  يطلق 

يجعل  مما   ،) مندوبني  وجود  مثل   ( �آخر  طرف  �أي  و�صاطة  بدون  متت  إذ�  � �ملبا�صر، 

كرث �صيوعاً يف  ختيار. و تعد هذه �لطريقة �لأ �لناخب ي�صعر بقيمة دوره يف عملية �لإ

ختيار �أع�صاء �لربملان يف كثري من �لدول. نتخابات �لعامة لإ �لإ

قرت�ع غري �ملبا�صر، فينح�صر دور �لناخب يف �إختيار �أع�صاء �لربملان  �أما طريقة �لإ

من خالل �إختيار مندوب عنه يقوم باإختيار �أع�صاء �لربملان )�أو رئي�س �جلمهورية �أو 

�أحد �مل�صوؤولني(. و بذلك ينق�صم �لناخبون �إىل هيئتني ؛ ناخبون يختارو� �ملندوبون، و 

مندوبون ينتخبون �ملر�صحون.

يتم  �صوي�صر�، حيث  �ملبا�صر  قرت�ع غري  �لإ بطريقة  تاأخذ  �لتي  �لدول  �أبرز  و من 

قرت�ع �ملبا�صر بو��صطة  �إنتخاب �حلكومة �ل�صوي�صرية و �ملجل�س �لفدر�يل بطريقة �لإ

يتم  كما  �لفدر�يل.  �ملجل�س  و  �حلكومة  نتخاب  لإ م�صرتكة  جل�صة  يف  �لربملان  �أع�صاء 

تبتعد  و  �ملبا�صر.  نتخاب غري  �لإ بطريقة  مريكية  �لأ �ملتحدة  �لوليات  رئي�س  �إنتخاب 

إر�دة �ل�صعب  نها حتول بني � قرت�ع غري �ملبا�صر عن �ملمار�صة �لدميقر�طية لأ طريقة �لإ

و �إختيار ممثليهم، و ت�صبح �ل�صلطة ل�صالح عدد قليل من �لناخبني ) �ملندوبني ( و 

ختيار. بالتايل ت�صوه عملية �لإ

�إقليم �لدولة

مناطق رد�رية

مديريات

إنتخابية دو�ئر �

مر�كز �إقرت�ع

�صناديق �إقرت�ع

نتخابية �لظروف �لإ عتيادية �لظروف �لإ
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ب. الت�سويت الفردي و الت�سويت اجلماعي

إذ� قدم كو�صيلة للتمثيل �جلماعي للهيئات �لتي تتكون منها �لدولة. قرت�ع جماعياً � قرت�ع على حده، و يكون �لإ إبد�ء ر�أيه يف �لإ إذ� �أقدم كل ناخب على � نتخاب فردياً � ي�صمى �لإ

إر�دتهم و �إختيار ممثليهم بو�صفهم  فر�د �لتعبري عن � قرت�ع �لفردي �أنه �لو�صيلة �لوحيدة �ل�صامنة للم�صاو�ة �حلقيقية بني �ملو�طنني، حيث يكون من حق �لأ و يعترب دعاة �لإ

�أن يعي�س مبعزل عن  �إجتماعي ل ميكن  �أن �لفرد كائن  نتخابات بعدم �قت�صارها على �لت�صويت �لفردي، حيث  قرت�ع �جلماعي فيعتربون ذلك يجدد �صور �لإ �أما دعاة �لإ �أفر�د�ً، 

�جلماعة، و ل بد من و�صيلة ل�صمان متثيل �جلماعات و بذلك يدعون �إىل تق�صيم �لناخبني �إىل فئات مثل:) فئة �ملحامني، فئة �ملهنيني، فئة �ملز�رعني..(

نتخاب �ل�صامل و نظام �لدو�ئر : نظام �لإ

نتخاب للدو�ئر في�صتخدم  إنتخابية و�حدة.  �أما نظام �لإ إنتخابات رئي�س �جلمهورية يف �لدول �لرئا�صية، حيث تكون �لبالد كلها د�ئرة � نتخاب �ل�صامل عادة يف � ي�صتخدم نظام �لإ

إنتخابية �صغرية �أو كبرية يرت�صح فيها عدد من �ملر�صحني �ملتناف�صني، و قد يكون للد�ئرة نائب  إنتخابات �ملجال�س �لت�صريعية �ذ تق�صم �لبالد �إىل جمموعة مناطق �أو دو�ئر � يف �

إ�صر�ئيل و هولند�. نتخاب �ل�صامل للمجال�س �لت�صريعية مثل � و�حد �أو �أكرث. و قد �أخذت بع�س �حلكومات بنظام �لإ

نتخابية الرئي�شية 3. النظم الإ

�صا�س على: نتخابية �ملعمول بها يف �لعامل بالأ ترتكز �أغلب �لنظم �لإ

نتخاب بالقائمة اأو بالدمج بني النظامني  نتخاب الفردي اأو الإ اأ. الإ

و يتم �لتمييز بينهم على �صوء ممار�صة �لناخب حلقه يف �لت�صويت، و كيفية �إحت�صاب �أ�صو�ت �لناخبني و �لفائزين. 

نتخاب �لفردي. و يف هذ� �لنظام يتم تق�صيم �إقليم �لدولة �إىل  نتخابية بنظام �لإ نتخاب �لذي يقوم فيه �لناخب باإختيار فرد و�حد من بني �ملر�صحني يف د�ئرته �لإ ويطلق على نظام �لإ

نتخاب بالقائمة ) و يعرف بالطريقة �حلزبية (، يقوم �لناخب باإختيار قائمة و�حدة  من بني  إنتخابية �صغرية و مت�صاوية من حيث �مل�صاحة �أو عدد �ل�صكان. ويف حالة نظام �لإ دو�ئر �

نتخابية �لكبرية. و يكون عدد �ملر�صحني �ملدرج �أ�صمائهم يف �لقائمة متطابق مع عدد �ملقاعد �ملطلوب  نتخابية. و يعتمد هذ� �لنظام �أ�صا�صاً يف �لدو�ئر �لإ �لقو�ئم �ملر�صحة يف �لد�ئرة �لإ

نتخاب بالقائمة على �إحدى م�صتويني :  متثيلها يف �لد�ئرة.و يطبق �لإ

�ملر�صحون  يتقدم  و  �لد�ئرة،  حلجم  تبعاً  �ملقاعد  من  متفاوت  عدد  د�ئرة  لكل  يخ�ص�س  و  ن�صبياً،  كبرية  دو�ئر  �إىل  �لدولة  �إقليم  يق�صم  وفيها   : – �لد�ئرة  �لقائمة    .
للتناف�س على هذه �ملقاعد �صمن قو�ئم.

�لربملان  يف  �لقو�ئم  متثيل  يحدد  و  وطنية،  قو�ئم  �صمن  �لعام  �مل�صتوى  على  �لتناف�س  يتم  و  و�حدة   إنتخابية  � د�ئرة  مبجملها  �لدولة  تكون  وفيها   : – �لدولة  . �لقائمة 
غلبية �أو وفق نظام �لتمثيل �لن�صبي. ح�صب نظام �لأ

نتخابية : و ميكن �أن منيز بني �أ�صلوبني يقوم �لناخب عربهما باإختيار �لقائمة �لإ

ي�صطب  �أن  دون  �ل�صخ�صي  تف�صيله  ح�صب  بالقائمة  �لو�ردة  �ملر�صحني  �أ�صماء  ترتيب  يف  �حلق  للناخب  يعطي  هو  و   :  ) �لتف�صيلي  قرت�ع  �لإ  ( �ملفتوحة  �لقائمة  . �أ�صلوب 
خرى. �أو �أن يكون مبقدور �لناخب ت�صكيل قائمة م�صرتكة خا�صة به من جميع �لقو�ئم �ملر�صحة. إليها �أ�صماء من �لقو�ئم �لأ إ�صماً منها �أو ي�صيف � �

لقائمة  و�حدة   كوحدة  �صوته  مينح  باأن  يلزمه  �إمنا  و  بالقائمة،  �ملر�صحني  �أ�صماء  ترتيب  يف  �لتعديل  حق  للناخب  يعطي  ل  وهو   : �جلامدة  �أو  �ملغلقة  �لقائمة  . �أ�صلوب 
و�حدة  �أو ل ينتخبها كوحدة و�حدة  �أي�صا.

 

نتخابية �لقائمة �لإ

إليه على �صوء  هي لئحة ت�صم عدد من �ملر�صحني م�صاٍو لعدد �ملقاعد �ملتناف�س عليها، و تناط م�صوؤولية ت�صكيل �لالئحة و �إختيار و ترتيب �ملر�صحني فيها للحزب �لذي تنتمي �

نتماء�ت �حلزبية و �ل�صيا�صية معروفة ومعلنة، و ي�صتطيع �ملر�صحون �مل�صتقلون  غلب. و بذلك تندرج �أ�صماء �ملر�صحني يف قائمة و�حدة ، وتكون �لإ �إعتبار�ت حزبية د�خلية على �لأ

�صو�ت �ل�صحيحة للناخبني، و يتم �إختيار  نتخابية. و يتم متثيل �لقائمة يف �لربملان �ملنتخب بالتنا�صب مع مقد�ر �لن�صبة/ �لعد�د �لتي حظيت بها من �لأ �أن ي�صكلو� �لقو�ئم �لإ

�ملر�صحني من �لقائمة ح�صب ترتيبهم مبا يتنا�صب مع عدد �ملقاعد �ملخ�ص�صة، مبعنى مر�عاة تركيبة �لقائمة يف تعيني �ملمثلني �لذين يح�صلون على مقاعد يف �لربملان.و مثاله 

و�ئل يف �لقائمة ي�صبحون نو�باً يف �لربملان �ملنتخب. كما هو مو�صح يف �لنموذج �لتايل: ربعة �لأ إذ� ح�صلت قائمة حزب معني على 4 مقاعد يف �لربملان فاإن �ملر�صحني �لأ � :
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منوذج )10(

نتخابية الرئي�سية النظم الإ

نتخاب الفردي : من مزايا الإ

و�إختياره  �لناخب،  و  �ملر�صح  بني  �ملبا�صرة  �ل�صلة  �إىل  �لنظام  هذ�  . ي�صتند 
�أ�صكال  من  �صكاًل  �إيجاد  و  �ملر�صح  و  �لناخب  بني  �لعالقة  متتني  يف  ي�صاعده 

دبي من جانب �لنائب جتاه �لد�ئرة �لتي ميثلها، كما ي�صمح للناخبني  لتز�م �لأ �لإ

قطعها  �لتي  بتعهد�ته  إيفائه  � مدى  مالحظة  و  �لنائب  حما�صبة  و  مبر�قبة 

لناخبي د�ئرته، مما يجعل �لنائب �أكرث ح�صا�صية لتلك �مل�صالح و �ملطالب خوفاً 

نتخابات �لقادمة.  من فقد�ن �لتمثيل يف �لإ

�جلمهور  ثقة  مدى  و  للمر�صح  �ل�صخ�صية  �لقدر�ت  على  �لرتكيز  يف  . ي�صاعد 
م�صتقل  مر�صح  بني  متييز  دون  مفتوحاً  نتخابات  لالإ �لتقدم  باب  يجعل  و  به، 

�أو مر�صح حزبي.

وعملية  بالت�صويت  يتعلق  فيما  ي�صر�ً  �أكرث  نتخابية  �لإ �لعملية  يجعل   .
�لنتائج  إ�صتخر�ج  و� �صو�ت  �لأ فرز  �صرعة  و  جهة،  من  �ملر�صحني  بني  ختيار  �لإ

من جهة �أخرى.

نتخاب الفردي من عيوب الإ

ح�صاب  على  ذلك  و  �ل�صخ�صية  عتبار�ت  �لإ على  قائمة  نتخاب  �لإ عملية  . تكون 
مما  �حلزبية.  �لقو�ئم  و  حز�ب  �لأ تقدمها  �لتي  �حلزبية  �خلطط  و  �لرب�مج 

ن�صباط �حلزبي و ي�صجع على �حلد من تبلور �لظاهرة �حلزبية  ي�صعف من �لإ

�لعائلية،   ( �لع�صبيات  نفوذ  زيادة  و  قوية،  �صيا�صية  �صخ�صيات  ظهور  حل�صاب 

نتخابات. �لع�صائرية، �لطائفية ( يف جمريات �لإ

�أ�صحاب  من  �ملر�صح  و  �لناخب  على  �لتاأثري  و  �ل�صغط  لعمليات  �ملجال  . يفتح 
�أ�صاليب  إنت�صار  � من  يتبعها  ما  و  �ملنطقة  يف  جتماعي  �لإ و  قت�صادي  �لإ �لنفوذ 

�لدعاية غري �ل�صرعية.

إنتخابه  � يف  عليهم  يعتمد  لنه  نتخابية،  �لإ لد�ئرته  �أ�صري�ً  �لنائب  ي�صبح    .
�أكرث  نتخابية  �لإ للد�ئرة  ممثاًل  باأنه  �صعور�ً  �لنائب  عند  يخلق  و  �أخرى،  مرة 

مة، و بالتايل تن�صب �إهتماماته على �لق�صايا �ملحلية و�خلدمية  منه ممثاًل لالأ

�لتي تخ�س د�ئرته، يف �لوقت �لذي يبتعد فيه عن �مل�صلحة �لعامة و �لق�صايا ذ�ت 

�لطابع �لوطني �لعام.

من  �ل�صعب  فئات  جلميع  �حلقيقي  �لتمثيل  �صفة  �ملنتخب  �لربملان  . يفقد 
�صو�ت دون �حل�صول على �أي متثيل لها. خالل فقد�ن �أعد�د كبرية من �لأ

نتخاب بالقائمة: من مزايا الإ

�حلزبية  و  �ل�صيا�صية  �لرب�مج  بني  كفاحاً  قرت�ع  �لإ من  �لنظام  هذ�  . يجعل 
ختيار بني �ملر�صحني. عتبار�ت �ل�صخ�صية يف �لإ و لي�س ��صتناد�ً �إىل �لإ

�أ�صاليب  من  يحد  و  �لناخبني،  على  �ل�صرعية  غري  �لتاأثري  و�صائل  من  . يقلل 
و  �لفردي،  نتخاب  �لإ حالة  يف  �لد�ئرة  إليه  � تلجاأ  �لتي  �لتدخل  و  �ل�صغط 

مة كلها. ي�صبح �ملر�صح �أكرث حترر�ً من �صغوط �لناخبني باإعتباره ممثل لالأ

�ل�صيا�صية  للتعددية  �أ�صا�صية  عملية  وهي  �حلزبية،  �لظاهرة  بلورة  يف  . ي�صاعد 
و�لعملية �لدميقر�طية.

�ملوؤتلفة،  �ل�صيا�صية  �جلماعات  و  جتماعية  �لإ �لقوى  بني  �لتقارب  على  . ي�صجع 
ينح�صر  ل  حيث  �لناخب،  حقوق  من  ي�صاعف  مما  �حلزبية،  �لقو�ئم  لت�صكيل 

�إختياره على نائب و�حد.

نتخاب بالقائمة: من عيوب الإ

حز�ب  �لأ يد  يف  مركز�ً  نتخابية  �لإ �لعملية  يف  كرب  �لأ �لدور  يجعل    .
منح  حدود  عند  دورهم  يقف  حيث  �لناخبني  دور  من  يقل�س  و  �ل�صيا�صية، 

�صوتهم لقائمة ل يعرفون كامل �أع�صائها.

�لتيار�ت  من  ي  لأ ينتمي  )ل  �لذي  �مل�صتقل  �ملر�صح  �لنظام  هذ�  . يتجاهل 
إذ� كانت �لقو�ئم من �حلزبيني فقط.  �ل�صيا�صية(، خا�صة �

على  �لقدرة  كثرية  حز�ب  لأ يعطي  حيث  �ل�صيا�صية  �لقوى  ت�صتت  على  . يعمل 
حكومات  ت�صكيل  �إىل  يوؤدي  مما  �ملنتخب،   �لربملان  د�خل  لها  متثياًل  �إيجاد 

�صتقر�ر �ل�صيا�صي للحكومات. �إئتالفية �صعيفة ت�صاعد على عدم �لإ

نتخاب �لفردي �لإ

غلبية(. )�لتمثيل بالأ

�إقليم �لدولة.

�حلجم  ومت�صاوية  �صغرية  إنتخابية  � دو�ئر 

ذ�ت مقعد و�أحد.

تناف�س بني �ملر�صحني على م�صتوى �لوزر�ء.

�لتناف�س بني �لقو�ئم على م�صتوى �لدولة.�لتناف�س بني �لقو�ئم على م�صتوى �لدو�ئر.

إنتخابية  � دو�ئر  �إىل  �لدولة  �إقليم  تق�صيم 

كبرية ذ�ت مقاعد متفاوتة.

إنتخابية. �إعتبار �إقليم �لدولة د�ئرة �

نتخاب بالقائمة )�لتمثيل �لن�صبي(. �لدمج بني �لفردي و�لقائمة.�لإ
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نتخابات بالقائمة، د.نظام بركات، جملة �ملنتدى، �لعدد 169، ت�صرين �أول/�كتوبر1999، عمان نتخاب �لفردي و�لإ نتخابات نظرة مقارنة بني نظام �لإ )18( �لإ

وىل فريقي، �لقاهرة 2001، �لطبعة �لأ فريقي، د.حمدي ح�صن، مركز در��صات �مل�صتقبل �لإ )19( �مل�صاركة �ل�صيا�صية للمر�أة، خربة �ل�صمال �لإ

إنتخابات 2000 �لنيابية، بريوت، 2000 نتخاب" �لعام حول � )20( تقرير "�جلمعية �للبنانية من �أجل دميوقر�طية �لإ

نتخابات �لنيابية، عمان، 2002 ردين، ورقة عمل، عاكف �ملعايطة، ندوة �ملوؤمتر �لوطني لدعم �ملر�أة يف �لإ نتخاب �لأ )21( �ملر�أة يف قانون �لإ

غلبية و التمثيل الن�سبي  ب. التمثيل بالأ

�صو�ت �لالزمة لكي  �إحت�صاب عدد �لأ و يعتمد �لتمييز بني �لنظامني على كيفية 

�لتمثيل  نظام  مع  بالقائمة  نتخاب  �لإ يتالءم  و  نتخابات،  �لإ يف  ناجحاً  �ملر�صح  يعترب 

غلبية.  نتخاب �لفردي فاإنه يتالءم مع نظام �لتمثيل بالأ �لن�صبي، �أما �لإ

غلبية؛   نظام التمثيل بالأ

�لب�صيطة  غلبية  �لأ نظام   : هي  رئي�صيتني  �صورتني  �إحدى  غلبية  �لأ نظام  ياأخذ 

قرت�ع  غلبية �ملطلقة ) و يعرف بالإ قرت�ع على دور و�حد (، و نظام �لأ ) ويعرف بالإ

على دورين (. و تكون �لقاعدة يف هذ� �لنظام باأنه كلما �رتفع عدد �ملر�صحني يف د�ئرة 

�صو�ت �لالزمة لفوز �ملر�صح. و يتالءم هذ� �لنظام  إنتخابية كلما �نخف�صت ن�صبة �لأ �

ي�صاعد على  �لو�حد، مما  �ملقعد  ذ�ت  و  �ل�صغرية  نتخابية  �لإ �لد�ئرة  �إعتماد  عادة مع 

نتخابية. خلق رو�بط قوية بني �ملر�صح �لفائز و �لناخب يف �لد�ئرة �لإ

نتخابية �صغرية  غلبية يجب �أن تكون �لد�ئرة  �لإ عند تطبيق نظام �لتمثيل بالأ

بحيث ترت�وح عدد �ملقاعد �لتمثيلية �ملخ�ص�صة لها من مقعد و�حد �إىل خم�صة 

غلبية  بالأ �لتمثيل  نظام  تعتمد  �لعامل  يف  إنتخابية  � د�ئرة  �أكرب  تعد  و  مقاعد، 

نتخابية  هي موناكو و لها 18 مقعد�. و �ذ� �قت�صت �ل�صرورة تكبري �لد�ئرة �لإ

فينبغي حينها �لتحول �إىل نظام �لتمثيل �لن�صبي.

ي�صتطيع  حيث  �حلزبية،  �لقو�ئم  بني  �لتناف�س  يف  �لنظام  هذ�  تطبيق  ميكن  و 

حت�صل  و  نتخابية،  �لإ د�ئرته  يف  �ملتناف�صة  �لقو�ئم  بني  من  قائمة  يختار  �أن  �لناخب 

�صو�ت �ل�صحيحة على �لتمثيل �لكامل يف تلك �لد�ئرة، و  �لقائمة �لفائزة باأغلبية �لأ

يكون عدد �ملر�صحني يف كل قائمة هو ذ�ت �لعدد من �ملقاعد �ملقررة للد�ئرة. )18( كما 

هو مبني يف �ملثال �لتايل:

مثال ) 1 ( 

نتخابية �لعربية غلبية بني �لقو�ئم يف بع�س �لنظم �لإ تطبيق نظام �لأ

جيبوتي 

تتاألف �جلمعية �لوطنية يف جيبوتي من 56 ع�صو�ً منتخباً خلم�س �صنو�ت بو��صطة 

إنتخابية و�حدة  ت�صكل جمموع  قرت�ع يف د�ئرة � قرت�ع �لعام �ملبا�صر و يجري �لإ �لإ

غلبية بدون  تر�ب �جلمهورية. يجري �إنتخاب �لنو�ب عن طريق نظام �لقائمة بالأ

نتخاب  قرت�ع �لتف�صيلي، على �أن ت�صم �لقائمة �ملقدمة لالإ مزج بني �لقو�ئم و�لإ

�إجبارياً عدد�ً من �ملر�صحني م�صاٍو لعدد �ملقاعد �ملخ�ص�صة.)19(

غلبية الب�سيطة؛  نظام التمثيل بالأ

نتخابات �لقائمة على  هذ� �لنظام فاإن �ملر�صح �لذي يح�صل على �لعدد  يف حالة �لإ

نتخابية يفوز باملقعد �لتمثيلي  �صو�ت �ل�صحيحة يف �لد�ئرة �لإ كرب من �إجمايل �لأ �لأ

�صو�ت �لتي ح�صل عليها �أقل من ن�صف  �ملخ�ص�س لهذه �لد�ئرة، حتى و�إن كان عدد �لأ

�صو�ت �لتي ح�صل  �صو�ت �ل�صحيحة، و ب�صرف �لنظر عن جمموع �لأ عدد �إجمايل �لأ

عليها باقي �ملر�صحني و�لتي قد ت�صكل ن�صبة كبرية ل تتفق مع هذ� �لفوز. 

نظام  �إىل  يوؤدي  و�حد  دور  على  غلبية  بالأ �لتمثيل  نظام  �أن  �صا�صية  �لأ �لقاعدة 

�حلزبني �ل�صيا�صيني.

و بهذه �لطريقة يكون �ملر�صح قد ح�صل على كل �لقوة �لت�صويتية من �أجل متثيل 

�أغلب  للح�صول على  حز�ب  �لأ تتناف�س  ما  �لنظام غالباً  و يف هذ�  نتخابية.  �لإ �لد�ئرة 

�صو�ت، حيث تقوم برت�صيح �أفر�د من �أعر�ق وطو�ئف مهيمنة يف �لد�ئرة، و تتجنب  �لأ

نتخاب  �لإ نظام  على  �ملرتتبة  �لنتائج  تكون  �حلالة  �لفوز. ويف هذه  �ملر�أة يف  طموحات 

�أما  كافية،  بدرجة  �ل�صعب متجان�صاً  كان  إذ�  � �إيجابية خا�صة  و�حد  دور  غلبية على  بالأ

إذ� كان �ل�صعب غري متجان�س فاإن �لنتيجة تكون �صلبية مما ي�صاعد على ظهور �أحز�ب  �

�إقليمية �أو جمهورية. كما هو مو�صح يف �ملثال �أدناه:

مثال ) 2 (

نتخابية �لعربية  غلبية �لب�صيطة فب بع�س  �لنظم �لإ تطبيق  �لأ

لبنان

إنتخابي يتم ت�صميمه يف لبنان بالطبيعة �لطائفية للدولة و  � يتاأثر �أي نظام 

�صياغة  �ل�صعب  من  يجعل  ما  هو  و  بها  �ملعمول  �ل�صيا�صية  �لتو�زنات  بحالة 

إنتخابي ي�صاهم يف �حلد من �لتوتر�ت �ل�صيا�صية يف �لبالد. نظام �

 ،1992 لعام  نتخاب  �لإ قانون  وفق  �للبنانية،  �حلكومة  قررت  طار  �لإ هذ�  يف 

زيادة عدد مقاعد �ملجل�س �لنيابي �إىل 128 مقعد مع �ملحافظة على �مل�صاو�ة يف 

�لتمثيل بني �مل�صلمني و �مل�صيحيني، على �أن ُينتخب �أع�صاء �ملجل�س وفقاً لنظام 

إنتخابية يتم �إنتخاب �أكرث من نائب و�حد  غلبية �لب�صيطة يف خم�س دو�ئر � �لأ

نتخابية مقعد  يف كل د�ئرة، على �صبيل �ملثال قد يخ�ص�س يف �أحد �لدو�ئر �لإ

مقعد  و  �ل�صنية  �صالمية  �لإ للطائفة  مقعدين  و  �ملو�رنة،  �مل�صيحية  للطائفة 

لل�صيعة و �آخر لطائفة �لكاثوليك �ل�صرقيني.

نتخاب �لذي جاء ن�صخة منّقحة عن قانون  1996 �صدر قانون �لإ 11 متوز  يف 

�إنتخاب جديد و�لذي  2000 �صدر قانون  �لثاين  6 كانون  1992، و يف  �إنتخاب 

�أجريت  و  طفيفة،  تعديالت  �صوى  �ل�صابق  نتخابي  �لإ �لنظام  على  يدخل  مل 

 .2000 �أيلول  �آب و3   27 �لت�صريعية على مرحلتني يومي  نتخابات  مبوجبه �لإ

غلبية �لب�صيطة مع �إعتماد دو�ئر كربى  و �أبقى �لقانون �جلديد على نظام �لأ

نتخابات باإ�صر�ف �حلكومة  متفاوتة �حلجم يف عدد �لناخبني، و جرت تلك �لإ

نتخابية و �لتي كان رئي�صها وعدد من �أع�صائها مر�صحني  على كل �لعملية �لإ

مبن فيهم وزير �لد�خلية.)20(

ردن الأ

إنتخابية  � قو�نني   6 ظل  يف  ردن  �لأ يف  فعالياتها  �لنيابية  نتخابات  �لإ مار�صت 

نتد�ب  �لإ �صلطات  حالت  �لذي  إنتخابي،  � قانون  �أول  تاريخ   ،1923 عام  منذ 

�لربيطاين دون تنفيذه و�صدرت �لقو�نني �لالحقة �عو�م 1928، 1948، 1949، 

�إجتماعية خا�صة  �صيا�صية  منها ظروف  كل  وقد �صاحب �صدور   1986  ،1960

نتخاب  خري تعديل عام 1993 حيث مت تعديل نظام �لإ و�دخل على �لقانون �لأ

من نظام �لقائمة �ملفتوحة �إىل نظام �ل�صوت �لو�حد، وتعديل �آخر عام 1997 

نتخابية، ويف عام 2001، �صدر تعديل جديد على قانون  حول تق�صيم �لدو�ئر �لإ

نتخاب �لذي �أبقى على نظام �ل�صوت �لو�حد ورفع عدد مقاعد �لربملان من  �لإ

إنتخابية  � 21 د�ئرة  104 مقاعد، وكذلك زيادة عدد �لدو�ئر من  80 مقعد �إىل 



��

حو�ل  �لأ د�ئرة  ت�صدرها  �لتي  �ل�صخ�صية  �لبطاقة  و�إعتماد  د�ئرة،   45 �إىل 

قرت�ع من 19 �إىل 18 عام،  نتخابية وخف�س �صن �لإ �ملدنية، بدًل من �لبطاقة �لإ

قرت�ع و�لفرز  �صر�ف على عملية �لإ إتاح �ملجال �أمام �لق�صاء للم�صاركة يف �لإ و�

قرت�ع. وجاء هذ� �لنظام ليقلل �إحتمالت �لتالعب  وتوحيد عملية �لفرز و�لإ

نتخاب و�صمان م�صاركة �ملو�طنني  وتب�صيط �لجر�ء�ت �لالزمة ملمار�صة حق �لإ

�لفعالة.)21(

�سوريا

ربع �صنو�ت بو��صطة  يتاألف جمل�س �ل�صعب يف �صوريا من 250 ع�صو� منتخبا لأ

قرت�ع �لعام �ل�صري �ملبا�صر من قبل جميع �لناخبني بحيث يكون لكل ناخب  �لإ

نتخابية، و تنتخب  �صوت و�حد. و يجري �إنتخاب �لنو�ب على �أ�صا�س �لد�ئرة �لإ

كل د�ئرة عدد�ً من �ملر�صحني ي�صاوي عدد �ملقاعد �ملخ�ص�س لها.

يعترب  ل  �لنظام  هذ�  حالة  يف  ؛  �ملطلقة  غلبية  بالأ �لتمثيل  . نظام 
�ملطلقة  غلبية  �لأ إذ� ح�صل على  � �إل  نتخابات  ول لالإ �لأ �لدور  �ملر�صح فائز�ً يف 

إذ� مل ي�صتطع �أي من  من ن�صبة �أ�صو�ت �لناخبني وهي ت�صاوي ) 50% + 1(. و�

�صو�ت، جتري دورة ثانية  �ملر�صحني �حل�صول على هذه �لن�صبة �ملطلقة من �لأ

وىل، بني عدد حمدود من  من �لت�صويت بعد فرتة زمنية ق�صرية من �لدورة �لأ

�صو�ت، و يحظر يف هذه �حلالة دخول مر�صحني  �ملر�صحني �لذين نالو� �أعلى �لأ

غلبية �لب�صيطة  جدد. و يف هذه �جلولة يكفي �أن يح�صل �ملر�صح �لفائز على �لأ

�صو�ت �ل�صحيحة. كما هو مو�صح يف �ملثال �أدناه: من �لأ

مثال ) 3 (

نتخابية �لعربية  غلبية على دورين يف بع�س �لنظم �لإ  تطبيق نظام �لأ

موريتانيا

يت�صكل �لربملان يف موريتانيا من جمل�صني ؛ جمل�س �ل�صيوخ و �جلمعية �لوطنية. 

هيئة  قبل  من  منهم   53 �إنتخاب  يتم  ع�صو�ً   56 من  �ل�صيوخ  جمل�س  يتكون 

ميثلون  �صيوخ  ثالثة  و  للمقاطعات  �لبلديني  �مل�صت�صارين  من  تتكون  ناخبني 

نائباً   79 فتتكون من  �لوطنية  �أما �جلمعية  �خلارج.  �ملقيمني يف  �ملوريتانيني 

قرت�ع �ملبا�صر، و يتم جتديد �جلمعية �لوطنية دفعة و�حدة ، و  ينتخبون بالإ

نتخابية. وعموماً  تتبع موريتانيا  يتحدد �أع�صائها تبعاً لعدد �صكان �لد�ئرة �لإ

تي : غلبية على دورين و ميكن تو�صيح ذلك بالآ نظام �لتمثيل بالأ

�ذ� ح�صل  نتخابية على مقعد و�حد : يعترب فائز�ً  نتخابات يف �لد�ئرة �لإ *�لإ

�صو�ت �ملعرب عنها، و �ذ� مل يح�صل  غلبية �ملطلقة من �لأ �أحد �ملر�صحني على �لأ

�صو�ت �ملعرب عنها يجري دور  غلبية �ملطلقة من �لأ �أي من �ملر�صحني على �لأ

على  ح�صال  �للذ�ن  �ملر�صحان  �إل  �لثاين  �لدور  يف  �لرت�صيح  يكون  ل  و  ثان، 

كرثية �لب�صيطة يف �لدور �لثاين و يف حالة تعادل  �صو�ت و تكفي �لأ �أغلبية �لأ

كرب �صنا.)22( �صو�ت ينتخب �ملرت�صح �لأ �لأ

�لنو�ب يف  : ينتخب  �أكرث من مقعد  نتخابية على  �لإ �لد�ئرة  نتخابات يف  *�لإ

عن  و�حد  مقعد  من  �أكرث  على  فيها  �لتناف�س  يتم  �لتي  نتخابية  �لإ �لد�ئرة 

دور  على  قرت�ع  �لإ هذ�  يكون  و  دورين،  على  غلبية  بالأ �لقو�ئم  نظام  طريق 

�ملعرب  �صو�ت  �لأ من  �ملطلقة  غلبية  �لأ على  �للو�ئح  �إحدى  ح�صلت  �ذ�  و�حد 

ح�صلت  �لتي  �للو�ئح  �إق�صاء  بعد  عليها  �ملتناف�س  �ملقاعد  توزيع  يتم  و  عنها، 

إ�صتخد�م �لقا�صم  � �صو�ت ح�صب �لتمثيل �لن�صبي مع  على �أقل من 10% من �لأ

ول، و �ذ� مل حت�صل  نتخابي و منح �لباقي لالئحة �لتي فازت بالرتتيب �لأ �لإ

�صو�ت �ملعرب عنها يجري  غلبية من �لأ ول على �لأ �أي من �للو�ئح يف �لدور �لأ

�للتان ح�صلتا  �لثاين �ل �لالئحتان  �لدور  �أن ي�صارك يف  دور ثان، و ل ميكن 

من  عدد  على  �لالئحتني  من  و�حدة   كل  حت�صل  و  �صو�ت.  �لأ �أغلبية  على 

�صو�ت �لتي ح�صلت عليها، و مينح �لباقي لالئحة �لتي  �ملقاعد تتنا�صب مع �لأ

ول، و يعلن فوز �ملر�صحني �ملنتخبني باإقرت�ع �لالئحة ح�صب  فازت بالرتتيب �لأ

ترتيب ت�صجيلهم يف �للو�ئح. كما هو مبني يف �ملثال �لتايل:

مثال )4(

�صو�ت  غلبية �ملطلقة و �إحت�صاب عدد �لأ لتو�صيح كيفية �لعمل بنظام �لتمثيل بالأ

إنتخابية  � د�ئرة  لدينا  �أن  لنفرت�س  نتخابات،  �لإ يف  �لناجح  للمر�صح  �لالزمة 

يف  للناخبني  �ل�صحيحة  �صو�ت  �لأ وتتوزع  و�حد،  متثيلي  مقعد  على  تتناف�س 

ول بني �أربعة مر�صحني بالن�صب �لتالية : �لدور �لأ

�صو�ت. ول ح�صل على 45 % من �لأ 1. �ملر�صح �لأ

�صو�ت. 2. �ملر�صح �لثاين ح�صل على 25 % من �لأ

�صو�ت. 3. �ملر�صح �لثالث ح�صل على 10 % من �لأ

�صو�ت. 4. �ملر�صح �لر�بع ح�صل على 20 % من �لأ

نتخابات لعدم ح�صوله على  ول فائز�ً يف �لإ ح�صب هذ� �لنظام ل يعترب �ملر�صح �لأ

غلبية �ملطلقة من ن�صبة �أ�صو�ت �لناخبني ) 50% + 1(، و لذلك جتري دورة  �لأ

�صو�ت وهما: �ملر�صح  ثانية من �لت�صويت بني �ملر�صحني �حلا�صلني على �أعلى �لأ

ول و �ملر�صح �لثاين، و ذلك بعد فرتة زمنية معينة، و ُيح�صب �لفائز بينهما  �لأ

�أن  بالقرعة(. ومثال على ذلك: لنفر�س  �أو   ( �لب�صيطة  غلبية  �لأ ح�صب نظام 

 %45 �صو�ت، و ح�صل �ملر�صح �لثاين على  55% من �لأ ول ح�صل على  �ملر�صح �لأ

ول  �لأ �ملر�صح  �لثانية، يف هذه �حلالة يعترب  �لدورة  إنتخابات  � �صو�ت يف  �لأ من 

نتخابات عن تلك �لد�ئرة و ُيحظى مبقعدها �لنيابي. فائز�ً يف �لإ

غلبية �ملطلقة �صفة �لت�صتت على �أ�صو�ت �لناخبني خالل  ي�صفي نظام �لتمثيل بالأ

مر�صحي  بني  نتخابية  �لإ �لدو�ئر  معظم  يف  �صو�ت  �لأ هذه  تتوزع  حيث  ول،  �لأ �لدور 

عدة �أحز�ب تنتمي يف �لغالب �إىل �ليمني و �لي�صار، و يدخل يف �لدور �لثاين للت�صويت 

�ليميني،  �لتيار  مقدمة  يحتل  و�آخر  �لي�صاري  �لتيار  يف  �ملقدمة  يحتل  مر�صح  عادة 

توؤدي  بذلك  و  �لدور.  يف هذ�  ت�صويته جمدياً  يكون  �أن  �لناخب  على  لذ� يفرت�س  و 

غلبية �ملطلقة )على دورين ( �إىل تكوين �أغلبية و��صحة تت�صكل  نتخابات بالأ نتائج �لإ

غلبية �ملطلقة )على  نتخاب بالأ عادة من �حلزبني �لكبريين. و بالتايل يعترب نظام �لإ

غلبية �لب�صيطة )على  نتخاب بالأ دورين ( �أكرث مالءمة للحياة �ل�صيا�صية من نظام �لإ

دور و�حد ( �صيما فيما يتعلق بظاهرة �لتعددية �حلزبية و تركيبة �لنظام �حلزبي و 

جتاهات �ل�صائدة يف �ملجتمع. متثيل �لإ

غلبية : - من مزايا نظام التمثيل بالأ

حز�ب غري �ملنظم وتكتلها مما يوؤدي عادة �إىل نق�صان  ي�صمح هذ� �لنظام بتعدد �لأ

عددها و جتمعها يف قطبني كبريين، و هو ما قد ُيربز يف بع�س �حلالت ولدة نظام 

�أ�صا�صاً من  �أو �إىل تبلور نظام �صبيه بنظام �حلزبني ) �أي يتكون  �حلزبني �ل�صيا�صيني 

حز�ب �ل�صغرية �صعيفة  �ملعار�صة، و بع�س �لأ غلبية و حزب  حزبني كبريين حزب �لأ

إذ� كانت هناك عو�مل من �صاأنها �أن تقوي حزباً كبري�ً  �لتاأثري، �أو تدخل يف حتالفات �

�إىل  يقود  و  ئتالفية،  �لإ و �حلكومات  �ل�صغرية  حز�ب  �لأ ما يحد من ظهور  و هو   .)

إ�صتقر�ر يف عمل �حلكومة بعيد�ً عن �إقامة حكم �إئتاليف حزبي مهتز �أو �صعيف،  مما  �

ي�صاعد يف ثبات �ل�صيا�صة بتما�صك كل من �حلكومة و �ملعار�صة.

نتخابات بالقائمة، د.نظام بركات، جملة �ملنتدى، �لعدد 169، ت�صرين �أول/�كتوبر1999، عمان نتخاب �لفردي و�لإ نتخابات نظرة مقارنة بني نظام �لإ )22( �لإ
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غلبية: - من عيوب نظام التمثيل بالأ

جميع  منه  حترم  و  �لتمثيل  فر�صة  على  يح�صل  و�حد�ً  �صيا�صياً  �إجتاهاً  �أن  باإعتبار  �ل�صغرية،  حز�ب  �لأ و  �ل�صائدة  �ل�صيا�صية  جتاهات  لالإ �حلقيقي  �لتمثيل  . يغيب 
حز�ب يف �لربملان. حز�ب يف �حلياة �ل�صيا�صية و بني متثيل هذه �لأ خرى. و بالتايل خطورة �لو�صول �إىل و�صع يفتقر �إىل �لتنا�صب بني �لقوة �لو�قعية لالأ جتاهات �لأ �لإ

�لعامة. �مل�صلحة  متطلبات  و  �حلزبية  و  نتخابية  �لإ �لرب�مج  ح�صاب  على  �ملنتخبني  �ملمثلني  عمل  يف  �ملحلية  و  �لفئوية  عتبار�ت  �لإ تغليب  على  . ي�صاعد 
متثيل  �أي  على  حت�صل  ل  �لتي  �صو�ت  �لأ من  كبرية  �أعد�د  فقد�ن  عرب  �لنيابية،  نتخابات  �لإ طريق  عن  �لعامة  �حلياة  يف  �مل�صاركة  ن�صبة  تخفي�س  �إىل  �لنظام  هذ�  . يقود 

ق�صاء لدى بع�س �إجتاهات �لناخبني. �أنظر �ملثال �لتايل: لها، و هو ما يفقد �لربملان �ملنتخب �صفة �لتمثيل �حلقيقي جلميع فئات �ل�صعب و يعزز من �ل�صعور بالغنب و �لإ

مثال ) 5(

نتخابات ؛ باأن ح�صلت قائمة  إنتخابية، و كانت �لنتيجة �لتي متخ�صت عنها �لإ إنتخابية كبرية يجري �لتناف�س فيها على 52 مقعد�ً بني 4 قو�ئم � نفرت�س �ن لدينا د�ئرة �

�صو�ت. يف هذه �حلالة فاإن قائمة  �صو�ت، وت�صاوت �لقائمتان �حلمر�ء و �خل�صر�ء بـ 5.32 % من �لأ �صو�ت، و نالت قائمة �لبي�س على 62 % من �لأ �خل�صر على 82 % من �لأ

�خل�صر و �لتي متثلت بـ 82% من �إجمايل �ملقرتعني قد فازت بـ 52 مقعد، �أما �لقو�ئم �لثالث و هي متثل جمتمعة 27% من �ملقرتعني فال حت�صل على �أي مقعد. لهذ� �ل�صبب 

غلبية يف �لدو�ئر �لكبرية. مل تتبع �أي دولة نظام �لأ

التمثيل الن�سبي : 

نتخابات.  �صو�ت �ل�صحيحة يف �لإ �صو�ت �لتي يحظى بها من �إجمايل �لأ ي�صمن هذ� �لنظام ح�صول كل قائمة �أو حزب على ح�صة من �ملقاعد يف �لربملان �ملنتخب تتنا�صب مع ن�صبة عدد �لأ

�صو�ت �ل�صحيحة، و بالتايل يح�صل هذ� �حلزب على ما يعادل  حز�ب 40% من �لأ حز�ب هي)100( مقعد، ونال �أحد �لأ و لتو�صيح ذلك: نفرت�س �أن عدد مقاعد �لربملان �لتي يتناف�س عليها �لأ

و�ئل يف �لقائمة �حلزبية نو�باً يف �لربملان. و جاء هذ� �لنظام  ربعني �لأ تلك �لن�صبة من مقاعد �لربملان �أي 40% من �ملقاعد و هو ما ي�صاوي 40 مقعد�ً، و يرتتب عليه �أن ي�صبح �ملر�صحني �لأ

حز�ب �ل�صغرية بحرمانها من �لتمثيل يف �لربملان. غلبية و �لذي قد يوؤدي �إىل نتائج غري عادلة للفئات و �جلماعات و �لأ �صا�س لتاليف �صلبيات نظام �لتمثيل بالأ بالأ

تكون �لقاعدة يف هذ� �لنظام، �أنه كلما كان �حلزب / �جلماعة �ل�صيا�صية تتمتع بتاأييد كبري بني �لناخبني يرتفع متثيلها يف �لربملان �ملنتخب، و �لعك�س �صحيح مبعنى كلما كان 

�حلزب/�جلماعة �ل�صيا�صية ل حتظى بالقوة و �لتاأثري عند �لناخبني تدنى متثيلها يف �لربملان �ملنتخب.

حز�ب �لكبرية و �ل�صغرية  من �أهم خمرجات هذ� �لنظام �صعوبة ح�صول حزب ما على �أغلبية كبرية يف �لربملان لت�صكيل �حلكومة، و لتحقيق ذلك يتم بناء عالقة �إئتالف بني �لأ

نتخابية �لفعلية، وهي جتتهد  حز�ب �ل�صغرية نفوذ�ً كبري�ً ل يتنا�صب مع قوتها �لإ غلبية،  و بالتايل �إقامة حكومة �إئتالفية. و بهذه �لطريقة  يعطي هذ� �لنظام لالأ لتحقيق تلك �لأ

حز�ب  إذ� ح�صلت على نتائج مت�صاوية �أو متقاربة( يف �صعيها لت�صكيل �حلكومة، و تعر�س �صروطها و حتاول �حل�صول على �لتنازلت من هذه �لأ حز�ب �لكبرية )خ�صو�صاً � يف �بتز�ز �لأ

لزيادة مكا�صبها.

�صو�ت �لباقية  �صو�ت وت�صاوي 45 %، و ح�صل �حلزب �لثاين على 35%، و توزعت �لأ كرب من ن�صبة �لأ نتخابات قد ح�صل على �لن�صيب �لأ حز�ب �ملناف�صة يف �لإ لنفر�س �أن �أحد �لأ

قامة حكومة �إئتالفية، و لكن مقابل ح�صول  �صو�ت. ي�صتطيع �حلزب �لثالث �أن ين�صم �إىل �أحد �حلزبني �لكبريين لإ خرى بحيث ح�صل حزب ثالث على 51% من �لأ حز�ب �لأ على �لأ

�أحدهما على تاأييده يتقدم �حلزب �لثالث بالئحة من �ملطالب �ل�صعبة �لتي ي�صعى لتحقيقها.

مثال )6(

إنتخابية عدد �ملقاعد �لربملانية  نتخابات. لنفر�س �أن لدينا د�ئرة � �صو�ت �لالزمة لكي يعترب �ملر�صح ناجحاً يف �لإ لتو�صيح كيفية عمل نظام �لتمثيل �لن�صبي يف �إحت�صاب عدد �لأ

نتخابات باأن ح�صلت قائمة  �ملخ�ص�صة لها ع�صرة مقاعد، وتقدمت ثالثة �أحز�ب بثالث قو�ئم، ت�صم كل قائمة ع�صرة مر�صحني، و كانت نتيجة �لت�صويت �لتي �أفرزتها �لإ

بي�س  �صو�ت، يف هذه �حلالة يح�صل �حلزب �لأ حمر على 10% من �لأ �صو�ت، و قائمة �حلزب �لأ خ�صر على 02% من �لأ �صو�ت، وقائمة �حلزب �لأ بي�س على 70% من �لأ �حلزب �لأ

حمر على مقعد و�حد.كما هو مبني يف �جلدول �لتايل: خ�صر على مقعدين، و �حلزب �لأ على 7 مقاعد، و �حلزب �لأ

 

جدول ) 17(

غلبية مقارنة بني نظام التمثيل الن�سبي و نظام التمثيل بالأ

يرفع من ن�صبة �مل�صاركة. ي�صجع نظام �حلزبني. �لتناف�س على عدة 

مقاعد

دو�ئر كبرية متفاوتة �حلجم. �لتمثيل �لن�صبي.

ن�صبة  من  ُيخف�س 

�مل�صاركة.

ي�صجع �لتعددية �حلزبية. �لتناف�س على معقد 

و�حد.

مت�صاوية  �صغرية  دو�ئر 

�حلجم.

غلبية. �لتمثيل بالأ

�صو�ت. غري �أن تطبيق  تاأتي �صعوبة �لعمل بنظام �لتمثيل �لن�صبي يف طريقة توزيع مقاعد �لربملان على �لقو�ئم �حلزبية �ملتناف�صة، �صيما �ذ� ح�صلت على ن�صب متباينة من �لأ

إنت�صار�ً يف �لعامل عنه على م�صتوى �لدولة.   كرث � هذ� �لنظام يختلف على م�صتوى �لدو�ئر، �لذي يعد �لأ



�1

د�ئرة  كلها  �لدولة  تعترب  عندما  ككل  �لدولة  م�صتوى  على  �لتمثيل  يكون 

، و تكون �لقو�ئم �ملتناف�صة قو�ئم وطنية، و يقدم كل حزب  إنتخابية و�حدة  �

من  نتخابي  �لإ �حلا�صل  إ�صتخر�ج  � يتم  و  مبر�صحيه،  وحيدة  وطنية  قائمة 

�صو�ت �ل�صحيحة يف �لدولة كلها على عدد �ملقاعد �لربملانية،  ق�صمة عدد �لأ

نتخابي لكل د�ئرة عبارة عن رقم موحد، و عادة ما  و بهذ� يكون �حلا�صل �لإ

نتخابي من�صو�س عليه يف �لقانون �لذي يتم حتديده  بعد  يكون �حلا�صل �لإ

در��صات �إح�صائية و ريا�صية،  ويتم توزيع �ملقاعد �لباقية كلها �أو جزء منها 

كرب. و ي�صلح  �أو �ملتو�صط �لأ كرب  �أ�صا�س �لباقي �لأ على م�صتوى �لدولة على 

إ�صر�ئيل (. هذ� �لنظام يف �ملجتمعات غري �ملتجان�صة �صكانياً ) مثل هولند� و �

نتخابية عرب  عموماً، تتم عملية توزيع �ملقاعد على �لقو�ئم �ملتناف�صة يف �لدو�ئر �لإ

نتخابي،  وىل: يتم توزيع �ملقاعد بناًء على �أ�صلوب �حلا�صل �لإ خطوتني ؛ يف �خلطوة �لأ

و يف �خلطوة �لثانية: توزع �ملقاعد �ملتبقية و �لتي مل يتم توزيعها على �لقو�ئم بناًء 

وىل، و يتم معاجلة هذه �مل�صاألة باإ�صتخد�م �أ�صاليب عدة. و تطبق بع�س  على �خلطوة �لأ

�لدول مثل ) بلجيكا و �لربتغال ( �أ�صلوب هونت )�لقا�صم �مل�صرتك( يف عملية توزيع 

نتخابية.  �ملقاعد على �لقو�ئم �ملتناف�صة يف �لدو�ئر �لإ

للتو�صيح.

تطبيقات تو�صح توزيع �ملقاعد وفق نظام �لتمثيل �لن�صبي ) 16 (

نتخابي وىل : توزيع �ملقاعد بناء على �حلا�صل �لإ 1. �خلطوة �لأ

�صو�ت  �لأ عدد  ق�صمة  عن  ينتج  �لذي  �لرقم  باأنه  نتخابي  �لإ �حلا�صل  يعرف 

�ل�صحيحة يف �لد�ئرة على عدد �ملقاعد �ملخ�ص�صة لها، و فق �ملعادلة �لتالية : 

�صو�ت �ل�صحيحة يف �لد�ئرة �أ                                                                    عدد �لأ
نتخابي يف �لد�ئرة �أ =  �لقا�صم �لإ

                                                                    عدد �ملقاعد �ملخ�ص�صة للد�ئرة �أ

�ل�صحيحة يف  �صو�ت  �لأ كان عدد  إذ�  � تي:  كالآ رقام  بالأ �ملعادلة  ميكن متثيل هذه 

�لد�ئرة ) �أ ( هو 250 �ألف �صوت، و كان عدد �ملقاعد �ملخ�ص�صة للد�ئرة خم�صة مقاعد، 

نتخابي يكون : فان �حلا�صل �لإ

 =  50،000 �صوت. 
     250،000

نتخابي للد�ئرة ) �أ (=    �حلا�صل �لإ

5                                                                 

ي قائمة كي حت�صل على مقعد  دنى �ل�صروري لأ و يعترب هذ� �حلا�صل هو �حلد �لأ

و�حد يف �لد�ئرة. و بناء عليه حت�صل كل قائمة على عدد من �ملقاعد بقدر عدد �ملر�ت 

نتخابي.  �لتي جتمع فيها �لقائمة �حلا�صل �لإ

نتخابي يف توزيع �ملقاعد  كما يو�صح �ملثال �لتايل كيفية �لعمل باأ�صلوب �حلا�صل �لإ

ثالث  تقدمت  و  مقاعد،  خم�صة  لها  إنتخابية  � د�ئرة  لدينا  �أن  نفر�س  �لقو�ئم:  على 

�صو�ت �ل�صحيحة للناخبني على هذه  قو�ئم للتناف�س على هذه �ملقاعد، و توزعت �لأ

�لقو�ئم على �ل�صكل �لتايل : 

�ألف �صوت.   95 على  ح�صلت  �لبي�صاء  . �لقائمة 
�صوت.  �ألف   85 على  ح�صلت  �ل�صفر�ء  . �لقائمة 

�صوت.  �ألف   70 على  ح�صلت  �خل�صر�ء   . �لقائمة 
 

نتخابي: تكون نتيجة توزيع املقاعد اإ�ستنادًا اإىل احلا�سل الإ

�حلا�صل  ��صتجمعت  نها  لأ و�حد،  مقعد  على  �لبي�صاء  �لقائمة  حت�صل   .
نتخابي مرة و�حدة ، و يتبقى لها 54 �ألف �صوت مل يتم ��صتغاللها. �لإ

�حلا�صل  ��صتجمعت  نها  لأ و�حد،  مقعد  على  �ل�صفر�ء  �لقائمة  حت�صل   .
نتخابي مرة و�حدة ، و يتبقى  لها 53 �ألف �صوت مل يتم ��صتغاللها. �لإ

�حلا�صل  ��صتجمعت  نها  لأ و�حد،  مقعد  على  �خل�صر�ء  �لقائمة  حت�صل   .
نتخابي مرة و�حدة ، و يتبقى  لها20 �ألف �صوت مل يتم ��صتغاللها. �لإ

�ملخ�ص�صة  �ملقاعد  �إجمايل  من  مقاعد  ثالثة  وزعنا  قد  نكون  �لطريقة  وبهذه 

نتخابي على توزيعها، و  �أ (، وتبقى مقعدين مل ت�صعف و�صيلة �حلا�صل �لإ للد�ئرة ) 

بالتايل ناأتي �إىل �خلطوة �لثانية لتوزيع �ملقاعد �ملتبقية و �لتي مل يتم توزيعها على 

وىل.  �لقو�ئم بناء على �خلطوة �لأ

�خلطوة �لثانية:

نتخابي  2. توزيع �ملقاعد �لتي مل يتم توزيعها بناء على �حلا�صل �لإ

على  �ملتبقية  �ملقاعد  توزيع  ملعاجلة  �أ�صلوب  من  �أكرث  إتباع  � �حلالة  هذه  يف  ميكن 

�صو�ت. و  عتبار �لتنا�صب �لدقيق بني عدد �ملقاعد وعدد �لأ خذ بعني �لإ �لقو�ئم مع �لأ

إنت�صار و��صع عامليا : �صاليب يف طريقتني ذ�ت � تنح�صر هذه �لأ

كرب ( : و  متنح هذه �لطريقة فر�س �أكرب  كرب) �صريبة �لك�صر �لأ �أ. طريقة �لباقي �لأ

�صو�ت يف �لد�ئرة،  إذ� جمعت عدد�ً ل باأ�س به من �لأ حز�ب �ل�صغرية للتمثيل، �صيما � لالأ

�صو�ت لتح�صل على مقعد  دنى من تلك �لأ و لكنها مل حتقق �حل�صول على �حلد �لأ

و�حد يف �لد�ئرة.

�لكبرية  حز�ب  لالأ �أكرب  فر�س  �لطريقة  هذه  متنح   : كرب  �لأ �ملتو�صط  طريقة  ب. 

للتمثيل، كما �أنها توؤدي �إىل نتيجة م�صابهة لطريقة �أكرب �لبو�قي، و�ن كانت �أكرث 

دقة و�أقرب �إىل حتقيق �لتنا�صب.  تطبيقات.

و  مثل)بلجيكا  وروربية  �لأ �لدول  بع�س  �لطريقة  هذه  ُتطبق   : هونت  طريقة  جـ. 

�لربتغال(.)23(

ميكن تطبيق �آلية عمل كل طريقة من �لطرق �ل�صابقة على �ملثال �لذي �أوردناه �صابقاً 

تي : كالآ

كرب / اأكرب البواقي(. كرب )�سريبة الك�سر الأ اأ. طريقة الباقي الأ

نتخابية على �لقو�ئم  و يق�صد بهذه �لطريقة توزيع �ملقاعد �ملتبقية يف �لد�ئرة �لإ

�صو�ت غري �ملُ�صتغلة و �لتي ح�صلت عليها كل قائمة، و  كرب من �لأ بناء على �لباقي �لأ

تطبيقاً لذلك :

من  كرب  �لأ �ملتبقي  لديها  ن  لأ �لر�بع  �ملقعد  على  �لبي�صاء  �لقائمة  . حت�صل 
�صو�ت غري �ملُ�صتغلة، و هي 45  �ألف �صوت.  �لأ

باقي  �أكرب  ثاين  لديها  ن  لأ �خلام�س  �ملقعد  على  �ل�صفر�ء  �لقائمة  . حت�صل 
�صو�ت غري �ملُ�صتغلة، و هي 53 �ألف �صوت. من �لأ

من  �لبو�قي  �أ�صغر  لديها  ن  لأ مقعد  �أي  على  �خل�صر�ء  �لقائمة  حت�صل  . ل 
�صو�ت غري �ملُ�صتغلة، و هي 20 �ألف �صوت. �لأ

و يكون �لتوزيع �لنهائي وفقاً لهذه �لطريقة كما يلي:

�حلا�صل  �أ�صلوب  �إىل  ي�صتند  مقعد   ( مقعد�ن  على  �لبي�صاء  �لقائمة  . حت�صل 
كرب (. نتخابي، و مقعد ي�صتند �إىل طريقة �لباقي �لأ �لإ

�حلا�صل  �أ�صلوب  �إىل  ي�صتند  مقعد   ( مقعد�ن  على  �ل�صفر�ء  �لقائمة  . حت�صل 
كرب (. نتخابي، و مقعد ي�صتند �إىل طريقة �لباقي �لأ �لإ

على  بناء  به  فازت  �لذي  و�حد  )مقعد  على  �خل�صر�ء  �لقائمة  حت�صل   .
نتخابي(. �أ�صلوب �حلا�صل �لإ

وىل )23( برملانات �لعامل و�صط و�صرق �أوروبا، د. علي �ل�صاوي، �لقاهرة، 2000، �لطبعة �لأ



��

كرب ) اأكرب املتو�سطات (. ب. طريقة املتو�سط الأ

�صو�ت �لتي حت�صل عليه كل قائمة. و للح�صول على �ملتو�صط  كرب لالأ إ�صتناد�ً �إىل �ملتو�صط �لأ نتخابية على �لقو�ئم � و يق�صد بهذه �لطريقة توزيع �ملقاعد �ملتبقية يف �لد�ئرة �لإ

�صو�ت �ل�صحيحة �لتي ح�صلت عليها �لقائمة على عدد �ملقاعد �لتي ح�صلت عليها بناء  كرب نعطي مقعد� �إ�صافيا وهميا لكل قائمة، ثم نح�صب متو�صط كل قائمة بق�صمة عدد �لأ �لأ

إليها �ملقعد �لوهمي. وفق �ملعادلة �لتالية : نتخابي م�صافا � على �حلا�صل �لإ

�صو�ت �ل�صحيحة لكل قائمة                    عدد �لأ

�ملتو�صط =                                                                               
                   عدد �ملقاعد �لتي ح�صلت عليها + مقعد وهمي 

و مينح �ملقعد للقائمة �لتي حت�صل على �أكرب �ملتو�صطات، ثم تتبع نف�س �لطريقة بالن�صبة لكل �ملقاعد �ملتبقية. وباإتباع �خلطو�ت �ل�صابقة على �ملثال ن�صل �إىل �لنتائج �لتالية :

هو: �ملتو�صط  يكون  وبالتايل  وهمي،  مقعد   + حقيقي  مقعد  على  �لرقم  هذ�  تق�صم  يتم  �صوتاً،  �ألف   95 على  �لبي�صاء  �لقائمة  . ح�صلت 
  =  47،5 �ألف �صوت.  

95 �ألف
 

 2                   

هو:                      �ملتو�صط  يكون  وبالتايل  وهمي،  مقعد   + حقيقي  مقعد  على  �لرقم  هذ�  تق�صم  يتم  �صوتاً،  �ألف   70 على  �خل�صر�ء  �لقائمة  . ح�صلت 
 = 53 �ألف �صوت.   

              70 �ألف 

  2 
                  

إتباع نف�س �خلطو�ت  كرب، و يتبقى �ملقعد �خلام�س �لذي يتم توزيعه. و يتم � و فق هذه �لطريقة مينح �ملقعد �لر�بع �لذي مل يوزع للقائمة �لبي�صاء �حلا�صلة على �ملتو�صط �لأ

�ل�صابقة لتوزيع هذ� �ملقعد بعد �إعطاء كل قائمة مقعد وهمي. وبهذ� تكون �لنتيجة:

يكون  و  �إفرت��صي،   مقعد   +  ) ول  �لأ �لتوزيع  يف  مقعد  على  ح�صلت  �أن  بعد   ( مقعد�ن  على  �لرقم  هذ�  تق�صيم  يتم  �صوت،  �ألف   59 على  �لبي�صاء  �لقائمة  . ح�صلت 
�ملتو�صط هو:

= 666،13 �ألف �صوت.  
59 �ألف  

 
  3

                   

: هو  �ملتو�صط  يكون  و  �فرت��صي،  مقعد   + حقيقي  مقعد  على  �لرقم  هذ�  تق�صيم  �صوت،يتم  �ألف   58 على   �ل�صفر�ء  �لقائمة  . ح�صلت 
= 5،24 �ألف �صوت.   

              58 �ألف  

 
 
2

                   

: هو  �ملتو�صط  يكون  و  �إفرت��صي،  مقعد   + حقيقي  مقعد  على  �لرقم  هذ�  تق�صم  يتم  �صوتا،  �ألف   70 على  �خل�صر�ء  �لقائمة  . ح�صلت 
 = 53 �ألف �صوت.    

               70 �ألف 

  
2

                   

�صو�ت و هو 42.5 �ألف �صوت. كرب من �لأ وفق هذه �لنتائج يتم منح �ملقعد �خلام�س للقائمة �ل�صفر�ء �لتي ح�صلت على �ملتو�صط �لأ

تي : و يكون �لتوزيع �لنهائي وفقا لهذه �لطريقة كالآ

إ�صتناد�ً �إىل طريقة �أكرب �ملتو�صطات(. � مقعد  و  نتخابي،  �لإ �حلا�صل  �أ�صلوب  �إىل  إ�صتناد�ً  � مقعدين.)مقعد  على  �لبي�صاء  �لقائمة  . حت�صل 
�ملتو�صطات(. �أكرب  طريقة  �إىل  إ�صتناد�ً  � مقعد  و  نتخابي،  �لإ �حلا�صل  �أ�صلوب  �إىل  إ�صتناد�ً  � مقعدين.)مقعد  على  �ل�صفر�ء  �لقائمة  . حت�صل 

نتخابي. �لإ �حلا�صل  �أ�صلوب  �إىل  إ�صتناد�ً  � به  فازت  �لذي  و�حد  مقعد  على  �خل�صر�ء  �لقائمة  . حت�صل 
 

جـ. طريقة هونت:

 تختزل هذه �لطريقة �آلية توزيع �ملقاعد من خالل �لو�صول �إىل �لقا�صم �مل�صرتك، و ميكن من خاللها �لتعرف على نتيجة توزيع �ملقاعد على �لقو�ئم ب�صورة ب�صيطة و�صهلة، و تكون 

كرب. �لنتائج �لتي تفرزها هذه �لطريقة �صبيهة بنتائج طريقة �ملتو�صط �لأ

تطبق هذه �لطريقة يف توزيع �ملقاعد �ملتبقية على ثالثة مر�حل:

�صو�ت  �صو�ت �ل�صحيحة �لتي ح�صلت عليها كل قائمة على عدد )X ( من �ملقاعد �ملخ�ص�صة للد�ئرة ب�صورة متتابعة، تبد�أ بق�صمة عدد �لأ وىل: يتم فيها تق�صيم عدد �لأ  املرحلة الأ

�ل�صحيحة على �لرقم 1،ثم �لرقم 2،ثم �لرقم 3،ثم �لرقم 4،و هكذ�، �إىل �أن ي�صتنفذ عدد �ملقاعد. 

رقام �لتي ح�صلنا عليها ترتيباً تنازلياً، و نقف عند �لقا�صم �مل�صرتك وهو �لرقم �لذي يعرب عن عدد �ملقاعد)X  (، و هو يف �ملثال �لذي  يف املرحلة الثانية: نقوم برتتيب هذه �لأ

�أوردنا �صابقا، �لرقم )5(. 

مر على ن�صب تو�صح عدد �ملقاعد لكل  �صو�ت �ل�صحيحة �لتي ح�صلت عليها كل قائمة على �لقا�صم �مل�صرتك لنح�صل يف نهاية �لأ و يف املرحلة الثالثة: نقوم بعملية تق�صيم عدد �لأ

قائمة. و عند �لتطبيق نح�صل على �لنتائج �لتالية :



��

5 4 3 2 1
عدد �ملقاعد

عدد �لقو�ئم 

19 23،75 31،666 47،500 95000 �لقائمة �لبي�صاء

17 21،25 28،333 42،500 85000 �لقائمة �ل�صفر�ء

14 17،5 23،333 35000 70000 �لقائمة �خل�صر�ء

�صغر(، نح�صل  �لأ �إىل  كرب  �أي )من �لأ تنازلياً  �لناجتة، ترتيباً  رقام  �لأ و برتتيب 

على �لقا�صم �مل�صرتك �لذي يعرب عنه �لرقم، و ذلك على �لنحو �لتايل :

 42،500 )5(    47،500 )4(       70000 )3(      85000 )2(     95000)1(

�إذن �لقا�صم �مل�صرتك : هو 42،500.

�صو�ت �لتي ح�صلت عليها كل قائمة على  و تطبيق �ملرحلة �لثالثة بق�صمة عدد �لأ

�لقا�صم �مل�صرتك، وبالتايل نح�صل على عدد �ملقاعد �لتالية لكل قائمة:

   = 2 مقعد.  
  95000

 = �لبي�صاء   . �لقائمة 
  

42،500
                                                      

   = 2 مقعد. 
85000

 = �ل�صفر�ء   . �لقائمة 
  

42،500
                                                      

 70000
  = �خل�صر�ء   . �لقائمة 

 
42،500

   
 

- من مزايا نظام التمثيل الن�سبي 

�ملتناف�صة  �حلزبية  �لرب�مج  و  ر�ء  �لآ بني  ما  ختيار  بالإ للناخب  �لنظام  هذ�  ي�صمح   .
من  حترر�ً  �أكرث  �ملر�صح  ي�صبح  بذلك  و  �ل�صخ�صية،  عتبار�ت  �لإ �إىل  �صتناد  �لإ دون 

مة كلها و يعرب عن �مل�صالح �لوطنية �لعامة. �صغوط �لناخبني باإعتباره ميثل �لأ

�لعام  �لر�أي  �إجتاهات  متثل  جديدة  �صيا�صية  �أحز�ب  بروز  على  ي�صجع   .
�ملجال  لها  يف�صح  و  �ل�صغرية،  �ل�صيا�صية  نخبه  و   جتماعية  �لإ فئاته  مبختلف 

باحل�صول على فر�س �لتمثيل د�خل �لربملان، مما ي�صفي �لتنوع على �لربملان، و 

يدفع يف �إجتاه �إ�صالح �حلياة �لربملانية من خالل �إقامة كتل نيابية منظمة ميكن 

�أن تتحالف فيما بينها بهدف تكوين �أكرثية مو�لية تقابلها �أقلية معار�صة، و هو 

حز�ب �لكبرية. ما يقود �إىل �إقامة �إئتالف حكومي متنوع مع �لأ

بني  ئتالف  و�لإ جتماعية  �لإ �لقوى  بني  �لتقارب  على  بت�صجيعه  �حلزبية  �حلياة  . ينمي 
�جلماعات �ل�صيا�صية لت�صكيل تكتالت حزبية قائمة على �أ�صا�س �لرب�مج �ل�صيا�صية، و 

نتخابية.  جتماعية �لكبرية يف ت�صكيل �لقو�ئم �لإ �إدخال �لفئات �لإ

فر�س  لهم  ي�صمن  حيث  �لناخبني،  �أ�صو�ت  من  كبرية  ن�صبة  �صياع  من  . يحد 
ما  هو  و  ل�صاحلها،  �أدلو�  �لتي  �لقائمة  عن  �لنظر  ب�صرف  �لربملان  يف  �لتمثيل 

�صتبعاد لدى بع�س فئات �لناخبني و ي�صجع على رفع ن�صبة  يقلل من �ل�صعور بالإ

نتخابات �لنيابية. �مل�صاركة يف �حلياة �لعامة عن طريق �لإ

 - من عيوب نظام التمثيل الن�سبي

�ل�صيا�صية  حز�ب  �لأ يد  يف  مركز�  نتخابية  �لإ �لعملية  يف  كرب  �لأ �لدور  . يجعل 
�أ�صو�تهم  �إعطاء  حدود  عند  دورهم  يقف  حيث  �لناخبني  دور  من  يقل�س  و 

لقائمة ل يعرفون كافة �أع�صائها، فهم ل يختارون ممثليهم يف �لربملان، و لكنهم 

جتاه  �ملر�صحني  إلتز�م  � من  �لنظام  هذ�  يقّوي  و  �لربنامج.  �أو  �حلزب  يختارون 

حز�ب  �لأ هيمنة  �إىل  يوؤدي  مما  �لناخبني،  بخدمة  إلتز�مهم  � من  �أكرث  حزبهم 

حتفاظ  إذ� ما �أر�د �لنائب �ملنتخب �لإ على �لنو�ب �ملنتخبني ب�صورة مبالغ فيها. و�

نيابته.  فرتة  خالل  �حلزب  قادة  حيال  �ملطيع  مبظهر  يظهر  �أن  فعليه  مبقعده 

م�صوؤولون  �أنف�صهم  �ملمثلون  هوؤلء  فيه  يرى  ل  و�صع  �إىل  ن�صل  �أن  �ملمكن  ومن 

ب�صورة �صخ�صية عن �لقيام بوظائفهم يف �لربملان.

عديدة  حز�ب  لأ �لفر�صة  مبنحه  �ل�صيا�صية،  �خلريطة  ت�صتت  على  يعمل   .
�أغلبية  قيام  دون  يحول  مما  �ملنتخب  �لربملان  د�خل  لها  متثياًل  يجاد  لإ

�إئتالفية مهزوزة، و هو ما يوؤدي �إىل  �إقامة حكومات  برملانية، و ي�صاهم ذلك يف 

طويلة،  ملدة  ت�صتمر  قد  �لتي  �حلكومة  �صيا�صة  يف  جمود  �إىل  و  �صتقر�ر  �لإ عدم 

ل�صابقاتها، و ي�صكل  نتخابات �ملتعاقبة �صتوؤدي �إىل نتائج مت�صابهة تقريباً  ن �لإ لأ

حز�ب  �صلوب، و تبقى ذ�ت �لأ �إئتالف موؤقت ثم ينحل، ثم يعود مرة �أخرى بنف�س �لأ

مم�صكة ب�صلطة م�صلولة عاجزة عن �حلركة.

�إجتاهات  يولد  ما  وهو  حز�ب،  �لأ يف  كثرية  د�خلية  إنق�صامات  � �إىل  . يوؤدى 
حدود  بال  يكون  �لتعدد  هذ�  و  �ملتطرفة،  جتاهات  �لإ ت�صجيع  و  قليات  �لأ متثل 

يف ظل نظام �لتمثيل �لن�صبي على م�صتوى �لدولة، و لكنه يكون حمدود�ً يف ظل 

نظام �لتمثيل �لن�صبي على م�صتوى �لدو�ئر.

�لتيار�ت  من  ي  لأ ينتمي  ل  �لذي  �مل�صتقل  �ملر�صح  �لنظام  هذ�  يتجاهل   .
إذ� طبق نظام �لقو�ئم �حلزبية.  �ل�صيا�صية، ل �صيما �

نتخابي على ن�صبة �لن�صاء �ملنتخبات يف �لربملان، وح�صب �لتجربة،  يوؤثر �لنظام �لإ

فان تطبيق نظام �لتمثيل �لن�صبي ي�صمح بوجود ن�صبة �أعلى للن�صاء �ملنتخبات عن 

غلبية، و�ذ� مل يكن هناك �إجماع ر�أي حول ذلك، فان من  نتخاب وفق نظام �لأ �لإ

�ل�صروري �إتخاذ ترتيبات ل�صمان �إنتخاب ن�صبة عادلة من �لن�صاء يف �لربملان �أياً 

نتخابي �ملطبق. كان �لنظام �لإ

 كما دلت �لتجارب باأن �لدول �لتي تعتمد على نظام �لقائمة و �لتمثيل �لن�صبي 

�ملجال  يكون  بالتايل  و  �لربملان،  �إىل  �لو�صول  على  �ل�صيا�صية  حز�ب  �لأ ت�صاعد 

حز�ب و هو ما ي�صجع �ملر�أة  �أمام �لن�صاء �للو�تي يرت�صحن على قائمة �لأ �و�صع 

حز�ب �ل�صيا�صية. نخر�ط يف ع�صوية �لأ على �لإ

نتخاب املختلط / املركب :  ج. نظام الإ

على  مثلة  �لأ من  و  �ملعقد.  منها  و  �ملب�صط  منها  �أ�صكال  عدة  �لنظام  هذ�  ياأخذ  و 

�لنظم �ملختلطة �ملب�صطة : نظام �لتمثيل �لن�صبي �لناق�س، و فيه يتم تخفي�س عدد 

�ملقاعد �ملخ�ص�صة لكل د�ئرة �إىل ثالثة �أو �أربعة مقاعد، ويتم �إنتخاب �صاغليها بالتمثيل 

غلبية. خر �إختيار �لنو�ب بطريقة �لتمثيل بالأ �لن�صبي و يجري يف �لبع�س �لآ

: وهو نظام  ن�صمام/�لتحالف  �لإ �ملعقدة  نظام  �ملختلطة  نتخابية  �لإ �لنظم  ومن 

)�لقائمة  غلبية  بالأ �لتمثيل  �إطار  يف  �أو  �لن�صبي  �لتمثيل  �إطار  يف  ي�صتخدم  �أن  ميكن 

توزيع  عند  و�حدة   قائمة  تعترب  و  �لقو�ئم،  تن�صم عدد من  فيه  و  و�حد(،  دور  على 

�ملقاعد بني �لقو�ئم. و وفق هذ� �لنموذج، ينق�صم فيه �ملجل�س �لت�صريعي �إىل ن�صفني : 

إنتخابه  غلبية على دور و�حد، �أما �لثاين فيجري � نتخاب �لفردي بالأ ول بالإ ُينتخب �لأ

بالتمثيل �لن�صبي و ذلك ب�صروط معينة.

إنتهاء �حلرب  نتخابية �ملركبة، ذلك �ملعمول به يف �أملانيا منذ � نظمة �لإ و من �أبرز �لأ

غلبية و �لن�صبية معا. و وفق هذ�  �لعاملية �لثانية، و هو عبارة عن مزج بني نظامي �لأ

ممثل  نتخاب  لإ وىل:  �لأ مرتني،  ب�صوته  دلء  �لإ �مكانية  مو�طن  لكل  يكون  �لنظام 

غلبية، و يتم �إنتخاب ن�صف �لنو�ب ) 823 من  نتخابية ح�صب قاعدة �لأ عن د�ئرته �لإ

نتخاب قائمة قطرية مغلقة ح�صب قاعدة  �أ�صل 656 ( على هذه �لطريقة، و �لثاين: لإ

خر على هذه �لطريقة. و يف هنغاريا  �لتمثيل �لن�صبي، ويتم �إنتخاب ن�صف �لنو�ب �لآ

إنتخابية، ويتم  غلبية يف 671 د�ئرة � يتم �إنتخاب 671 نائب من ��صل 683 على قاعدة �لأ

�إنتخاب 25 نائباً على قاعدة �لتمثيل �لن�صبي على م�صتوى �ملحافظات، و 85 نائب على 

وىل. ردن 1995، �لطبعة �لأ جتماعية �ملعا�صرة، موؤلف جماعي، د�ر �ل�صندباد للن�صر، عمان - �لأ نظمة �لإ )24( �لأ

= 1 مقعد.
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إنتخابية و�حدة.  قاعدة �لتمثيل �لن�صبي على م�صتوى �لدولة كد�ئرة �

يف�صح  �أي  �لوطنية،  �ل�صيا�صية  �ملجموعات  و  �لتيار�ت  متثيل  �لنظام  هذ�  ي�صمن 

�لع�صائرية  و  �لطائفية  كاملجموعات  جغر�فيا  �ملتمركزة  �ملجموعات  لتمثيل  �ملجال 

�لوطني  �مل�صتوى  �ملنت�صرة على  �لتيار�ت  و  �أي�صا �ملجموعات  و  �ملناطقية.  �لزعامات  و 

)ن�صاء، �صبان، مز�رع، عامل..(،�أنظر �ملثال �لتايل:

مثال ) 7 (

نتخابية �لعربية )24( غلبية معا يف بع�س �لنظم �لإ تطبيق �لنظام �لن�صبي و �لأ

تون�س

مة �لتون�صي يف ني�صان 1988 على قانون �إنتخاب، ي�صمح مبوجبه  �صادق جمل�س �لأ

نتخابات  �لإ تنظيم  و قد مت  �لقو�ئم،  على  قرت�ع  بالإ حز�ب  �لأ تعدد  نظام  �إقامة 

نتخابية �لتي ينتخب  �لت�صريعية عام 1989، وفق هذ� �لقانون و ذلك يف �لدو�ئر �لإ

فيها �أكرث من �صخ�س و�حد عن �لد�ئرة �لو�حدة ، و يعني هذ� �أن مينح �حلزب 

غلبية �لب�صيطة جميع �ملقاعد يف �لد�ئرة و يف كل �حلالت ل يكون  �لذي يفوز بالأ

مة  �لأ جمل�س  �قر  قد  و  �إثنني.  من  �أقل  و�حدة   لد�ئرة  �ملخ�ص�س  �ملقاعد  عدد 

�أكتوبر   / ول  �لأ كانون  يف  �ل�صابق  نتخابي  �لإ �لقانون  على  تعديالت  �لتون�صي 

1992 و يف 27 دي�صمرب 1993، و مبوجب هذه �لتعديالت �أ�صبح عدد مقاعد جمل�س 

إنتخابهم يف دورة و�حدة وفق نظامني ؛ نظام �لت�صويت  �لنو�ب )163( مقعد� يتم �

غلبية على م�صتوى �لدو�ئر، ونظام �لتمثيل �لن�صبي على �مل�صتوى  ح�صب قائمة �لأ

�لدو�ئر  يف  نائبا   144 �إنتخاب  يتم  باأن  �لنظام  هذ�  تطبيق  يكون  و  �لوطني. 

تتلقى  �لتي  �لقائمة  تفوز  بحيث  �لب�صيطة  غلبية  �لأ نظام  �أ�صا�س  على  �ملختلفة 

�صو�ت بجميع �ملقاعد يف �لد�ئرة، �أما �ملقاعد �ل)19( �لباقية )�لفارق بني  �أعلى �لأ

للدو�ئر  �ملخ�ص�صة  �ملقاعد  وجمموع  �لنو�ب  مبجل�س  للمقاعد  جمايل  �لإ �لعدد 

�صو�ت �لتي حترزها �لقو�ئم �لتي ل  ( فهي توزع ب�صكل ن�صبي ح�صب جمموع �لأ

غلبية يف كل د�ئرة على م�صتوى �لبالد كلها. حت�صل على �لأ

و لغر�س توزيع �ملقاعد على �مل�صتوى �لوطني، يتم حتديد )�لقا�صم/�حلا�صل/ 

�لفوز  من  متكن  مل  و�لتي  بها،  �مل�صرح  �صو�ت  �لأ بجمع  نتخابي  �لإ �ملعامل( 

توزيعها على  �صيتم  �لتي  �ملقاعد  �لدو�ئر، وق�صمتها على  مبقاعد على م�صتوى 

�لقو�ئم  �صا�س، بني  بالأ �لوطني،  �مل�صتوى  �ملقاعد على  �لوطني. وتوزع  �مل�صتوى 

خرى ( �لتي مل تفرز يف د�ئرة �أو �أكرث ح�صب �لطريقة �لن�صبية  ) �حلزبية �أو �لأ

وباإعتماد �أكرب �ملتو�صطات. 

و ُت�صند �ملقاعد �لتي يح�صل عليها كل حزب يف �لتوزيع �لوطني لقو�ئمه باإعتماد 

�ملقعد  إ�صناد  � يقع  �أن  على  �لرت�صيحات،  تقدمي  عند  منها  بكل  �لو�رد  �لرتتيب 

�صو�ت  �صو�ت من جملة �لأ ول للقائمة �لتي حت�صلت على �أكرب ن�صبة من �لأ �لأ

�مل�صرح بها بالد�ئرة �لتي تقدمت بها و�ملقعد �لثاين للقائمة �لتي تليها من حيث 

عليها �حلزب، ويف  �لتي يح�صل  �ملقاعد  ��صتنفاذ جميع  �أن يح�صل  �إىل  �لن�صبة، 

�صورة جتاوز عدد �ملقاعد �مل�صندة لعدد �لقو�ئم، تعاد �لعملية بنف�س �لطريقة. 

�لتي  �لقائمة  �إىل  �ملقعد  ُي�صند  �أكرث  �أو  د�ئرتني  يف  �لن�صب  ت�صاوي  �صورة  ويف 

�صو�ت. وُت�صند �ملقاعد �لتي ح�صلت عليها كل قائمة عن  حت�صلت على �أكرث �لأ

حز�ب �ل�صيا�صية باإعتماد �لرتتيب �لو�رد بها عند تقدمي �لرت�صيح. غري �لأ

املغرب

�صتفاء يف 1996/9/31، �أ�صبح  مبقت�صى �لتعديل �لد�صتوري �لذي �أجري عرب �لإ

�إنتخاب  يتم  �لذي  �لنو�ب  جمل�س  ول  �لأ جمل�صني،  من  مكوناً  �ملغربي  �لربملان 

�إنتخاب  يتم  كان  �أن  بعد  �لناخبة  �لهيئة  طريق  عن  مبا�صرة  �أع�صائه  جميع 

�لدو�ئر  يف  مبا�صرة  ب�صورة  �لب�صيطة  غلبية  �لأ نظام  بتطبيق  فقط  �لثلثني 

نتخاب  بالإ �لباقي  �لثلث  و  فقط  و�حد  مر�صح  فوز  فيها  �ملطلوب  نتخابية  �لإ

رجال  جمموعات  و  �ملجتمع  ملجال�س  نتخابية  �لإ �لكليات  قبل  من  �ملبا�صر  غري 

عمال و �لعمال و �ملز�رعني �لذي كان �مللك يختارهم عملياً، �أما �ملجل�س �لثاين  �لأ

�مل�صتحدث و هو جمل�س �مل�صت�صارين في�صم ممثلي �لغرف �لتجارية و �ل�صناعية 

و �لعمال و �جلماعات �ملحلية. و �ملعروف �أن �لربملان �حلايل عدد مقاعده 333 

و�حدة   دورة  �لب�صيطة يف  غلبية  بالأ �لفردي  قرت�ع  بالإ مر  �لأ تعلق  فاإذ�  مقعد�ً. 

�إنتخاب  �صو�ت. ويف حالة  �أكرب عدد من �لأ �ملر�صح �لذي يح�صل على  ، ينتخب 

إنتخابية و�حدة  �أو هيئة ناخبة و�حدة  ينتخب �ملر�صح  ع�صو و�حد يف �إطار د�ئرة �

إذ� �أحرز مر�صحان �أو عدة مر�صحني  �صو�ت. و � �لذي يح�صل على �أكرب عدد من �لأ

�صو�ت ينتخب �أكربهم �صنا ، ويف حالة تعادل �ل�صن ، جتري  عدد� مت�صاويا من �لأ

�لقرعة لتعيني �ملر�صح �لفائز.

قرت�ع بالقائمة وبالتمثيل �لن�صبي على �أ�صا�س قاعدة �أكرب �لبو�قي،  يف حالة �لإ

�لبو�قي وذلك  باأكرب  ثم  نتخابي  �لإ �لقا�صم  بو��صطة  �للو�ئح  �ملقاعد على  توزع 

رقام �لقريبة من �لقا�صم �ملذكور.  بتخ�صي�س �ملقاعد �لباقية بالأ

اجلزائر

مة حيث ينتخب ثلث  وىل ؛ جمل�س �لأ يتكون �لربملان �جلز�ئري من هيئتني :�لأ

غلبية  قرت�ع بالأ قرت�ع �ل�صري غري �ملبا�صر ح�صب نظام �لإ �أع�صائه عن طريق �لإ

إنتخابية تتكون من �أع�صاء  يف دور و�حد على م�صتوى �لولية ، من طرف هيئة �

�لولئي. ويعني رئي�س �جلمهورية  �ل�صعبي  �لبلدية و�ملجل�س  �ل�صعبية  �ملجال�س 

مة من بني �ل�صخ�صيات و�لكفاء�ت �لوطنية  خر من �أع�صاء جمل�س �لأ �لثلث �لأ

؛  �لثانية  و  جتماعية،  و�لإ قت�صادية  و�لإ و�ملهنية  و�لثقافية  �لعلمية  �ملجالت  يف 

قرت�ع �لن�صبي  �ملجل�س �ل�صعبي �لوطني �لذي يتم �إنتخاب �أع�صائه عن طريق �لإ

إنتخابية يف قو�ئم  �ل�صري �ملبا�صر، حيث ي�صجل �ملر�صحون بالرتتيب يف كل د�ئرة �

وي�صاف   ، �صغلها  �ملطلوب  �ملقاعد  عدد  بقدر  �ملرت�صحني  من  عدد  على  ت�صتمل 

إليهم ثالثة )3( مر�صحني �إ�صافيني. �

�ل�صعبي  �ملجل�س  �أع�صاء  نتخاب  لإ �ملعتمدة  �صا�صية  �لأ نتخابية  �لإ �لد�ئرة  حتدد 

قليمية للولية.وميكن �أن تق�صم �لولية �إىل د�ئرتني  �لوطني، ح�صب �حلدود �لإ

إنتخابيتني �أو �أكرث، وفقا ملعايري �لكثافة �ل�صكانية و�إحرت�م �لتو��صل �جلغر�يف.  �

و ل ميكن �أن يقل عدد �ملقاعد عن �أربعة )4( بالن�صبة للوليات �لتي يقل عدد 

�صكانها عن ثالثمائة وخم�صني �لف ) 350000 ( ن�صمة.

�لتي  �صو�ت  �لأ عدد  ن�صبة  ح�صب  �ملقاعد  توزيع  قرت�ع  �لإ طريقة  على  يرتتب 

كرب(. ول  حت�صل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة �أكرب �لبو�قي ) �لباقي �لأ

توؤخذ يف �حل�صبان عند توزيع �ملقاعد ، �لقو�ئم �لتي مل حت�صل على خم�صة باملائة 

�صو�ت. قل من �لأ ) 5% ( على �لأ

نتخابي �لذي يوؤخذ  إنتخابية ، فاإن ) �حلا�صل ( �لعامل �لإ �أما بالن�صبة لكل د�ئرة �

�صو�ت  يف �حل�صبان يف توزيع �ملقاعد �ملطلوب �صغلها ، هو حا�صل ق�صمة عدد �لأ

�صو�ت �لتي ح�صلت عليه  قت�صاء �لأ قرت�ع منقو�صة منها عند �لإ يف �صناديق �لإ

��لقو�ئم �لتي مل ت�صل �إىل ن�صبة �حل�صم ) 5%( على عدد �ملقاعد �ملطلوب �صغلها. 

إنتخابية وفق �ل�صروط �ل�صابقة. نتخابي يف كل د�ئرة � و بعد حتديد �لعامل �لإ

فيها على  �لتي ح�صلت  �ملر�ت  بقدر عدد  �ملقاعد  قائمة على عدد  و حت�صل كل 

نتخابي. و بعد توزيع �ملقاعد على �لقو�ئم �لتي ح�صلت على �لعامل  �لعامل �لإ

�صو�ت �لباقية  نتخابي ح�صب �ل�صروط �ملحددة يف �لفقرة �ل�صابقة ، ُترتب �لأ �لإ

عليها  ح�صلت  �لتي  �صو�ت  و�لأ  ، مبقاعد  �لفائزة  �لقو�ئم  عليها  ح�صلت  �لتي 

�صو�ت �لتي ح�صلت عليها  �أهمية عدد �لأ �لقو�ئم غري �لفائزة مبقاعد ، ح�صب 

�صو�ت  �لأ تت�صاوى  �لرتتيب.وعندما  هذ�  �ملقاعد ح�صب  باقي  وتوزع   ، منها  كل 

كرب �صنا. خري �ملر�صح لالأ �لتي ح�صلت عليها قائمتان �أو �أكرث مُينح �ملقعد �لأ
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وهي بذلك ت�صاعد على معرفة �إجتاه �لتحولت يف �لر�أي �لعام و�ملطالب �لتي تهم 

�ملو�طنني ف�صاًل عن بلورة �لر�أي �لعام وت�صكيله.

نتخابات جت�صيد�ً ملبد�أ �حلرية و�مل�صاأو�ة بني �ملو�طنني، وهي تعزز �صعور �ملو�طن  * تعد �لإ
�ل�صيا�صي  �لذ�ت، ويف منو�لوعي  �ل�صيا�صي، وحتقيق  �لنظام  �لتاأثري يف  بالقدرة على 

خر و�إحرت�م  �صتعد�د لقبول �لر�أي �لآ حلقوقه �ملدنية يف �إختيار �صانعي �لقر�ر�ت، و�لإ

جتماعي و�ل�صرعية �ل�صيا�صية. �صتقر�ر �لإ ر�دة �ل�صعبية مبا ي�صاهم بالإ �لإ

نظمة �ل�صيا�صية �لقائمة،  نتخابي �صفة �ل�صرعية على �لأ * ت�صفي ممار�صة �لعمل �لإ
نتخابات،  نظمة �ل�صمولية و�لدميقر�طية على �لتم�صك بالإ ولذلك حتر�س كافة �لأ

ر�دة �ل�صعبية. �صتناد �إىل �لإ مما يربر �ملمار�صات و�ل�صيا�صات �لتي تنتهجها بالإ

 �إطار )12(  

نتخابات �لعو�مل �ملوؤثرة على �مل�صاركة يف �لإ

زمات ترفع ن�صبة �لت�صويت. نتخابات يف ظروف �لأ - �لإ

�لنم�صا  مثل،  �حلزبي  �لتناف�س  ت�صتخدم  �لتي  �لدول  يف  �مل�صاركة  تزيد   -

نخفا�س �لتناف�س �حلر. وهولند�، ولكنها تقل يف �أمريكا لإ

�أن  كما  �لفقر منها،  يقلل  بينما  �مل�صاركة  �لتعليم من  إرتفاع م�صتوى  � يزيد   -

نتماء �لقبلي �أو�لطائفي قد يزيد من �مل�صاركة .  �لإ

�لثقة  بينما يفقد تدخل �حلكومة  �مل�صاركة،  نتخابات تزيد من  �لإ �لثقة يف   -

نتخابات. باأهمية �لإ

نتخابات  �سا�سية لتاأمني دميقراطية عملية الإ ب. ال�سروط ) املبادئ ( الأ

�صا�صية، �أهمها: إنتخابات دميقر�طية توفر بع�س �ل�صروط �لأ يتطلب وجود �

نتخابات �إحدى �ل�صمانات خل�صوع كافة  نتخابات: تعترب عملية تعاقب �لإ - دورية الإ

إد�رة �صوؤون �لبلد.  ر�دة �ل�صعبية ب�صورة د�ئمة وم�صتمرة يف � نظمة �ل�صيا�صية لالإ �لأ

�ملمار�صة  يف  �أنه  �إل  نتخابات،  �لإ لدورية  �لزمنية  �لفرتة  على  �لتفاق  عدم  ورغم 

للممثلني  فر�صة  �إعطاء  جلهة  ومنا�صبة  حمدد  زمني  تو�تر  توفر  ينبغي  �لعملية 

ن�س  تليها ح�صب  �لتي  وتلك  نتخابات  �لإ �إجر�ء  بني  نتخابية  �لإ بر�جمهم  لتنفيذ 

�لقانون، بحيث ت�صمن مو��صلة �إختيار �ل�صلطة . 

حق  تاأمني  خالل  من  �ملبد�أ  هذ�  يتحقق   :) العام  قرتاع  الإ  ( نتخابات  الإ عمومية   -

قرت�ع لكافة �ملو�طنني يف �لدولة دون متييز بينهم على �أ�صا�س �جلن�س �أو�للون  �لإ

نتخاب  �أو�لعرق �أو�لطائفة وغري ذلك، ول ي�صتثنى �أحد�ً �صوى من حرمه قانون �لإ

من هذ� �حلق ب�صكل و��صح و�صريح .

قرت�ع �ل�صري يف طماأنة �لناخبني،  قرتاع (: تنبع �أهمية �لإ نتخابات ) �سرية الإ - �سرية الإ

ي  لأ �لك�صف  عدم  حق  لهم  ت�صمن  نتخابية  �لإ للعملية  �لتنظيمية  جر�ء�ت  �لإ باأن 

قرت�ع . وتعود �أهمية معيار  طرف �آخر عن حقيقة �صوته �لذي �أودعه يف �صناديق �لإ

�أثناء  �لناخب  على  و�ل�صغط  مُتار�س  �لتي  �مل�صببات  حتييد  �صرورة  �إىل  �ل�صرية 

على  يقدم  ل  �لناخب  جتعل  قد  �لتي  �مل�صببات  وهي  وبعدها،  نتخابية  �لإ �لعملية 

قرت�ع  �مل�صاركة تالفياً للعو�قب . وهذ� يتطلب �صمانات حمددة ترتبط باأور�ق �لإ

قرت�ع وغريها، �إ�صافة �إىل �صرورة توفر �ل�صمانات �لقانونية. و�صناديق �لإ

نتخابية العملية الإ

نتخابات الربملانية: املفهوم  1. الإ

إنت�صار�ً و��صعاً يف �لعقد  نتخابية( يف �لدول �لعربية � �صهدت �لتجارب �لربملانية)�لإ

طر  ختالف �لتقاليد و�لأ �ملا�صي، على �لرغم من تباين هذه �لتجارب بني بلد و�آخر لإ

جتماعية  �لإ �لبنية  �إىل  �إ�صافة  نتخاب،  �لإ لعملية  �لناظمة  و�لقانونية  �لت�صريعية 

�ل�صيا�صية  �أو�لنخب  �حلاكمة  لل�صلطات  �ل�صيا�صي  �ل�صلوك  �أومتاثل  و�لفكرية، 

وتهيئة  نتخابي  �لإ �لعمل  تعزيز  ي�صاعد يف  �أن  نت�صار  �لإ �صاأن هذ�  جتماعية. ومن  و�لإ

�أف�صل  فر�س  من  يوؤهل  مبا   K �ل�صيا�صي  �لعمل  يف  �لن�صاء  مل�صاركة  خ�صبة  �أر�صية 

لتمثيل �ملجتمعات يف �لهيئة �لربملانية.

 

يف  �ل�صيا�صية  �حلياة  دمقرطة  لظاهرة  رئي�صياً  مظهر�ً  �لعامة  نتخابات  �لإ ومتثل 

�صا�صية يف �لعمل  ختيار و�لتمثيل و�لقبول بالقو�عد �لأ �لبالد، مبا متثله من حرية �لإ

نتقال �ل�صلمي لل�صلطة، و�لتنوع  �ل�صيا�صي، وطرق توزيع �ملنا�صب �لر�صمية، ومبد�أ �لإ

�ل�صيا�صي بدًل من �لفو�صى و�لعنف . وهي �لو�صيلة �لرئي�صية �لتي ي�صاهم بها �ملو�طن 

وطني  وو�جب  �لد�صتور  يكفلها  �لتي  �حلقوق  من  باإعتبارها  �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  يف 

ر�ء �لناخبني عما يف خو�طرهم  للم�صاهمة يف �حلياة �لعامة. وهي يف �لنهاية ترجمة لآ

إر�دتهم ب�صاأن  � من توجهات ومو�قف وتطلعات وطموحات، ويعربون من خاللها عن 

�إختيار �ملمثلني ذوي �لكفاءة ح�صب وجهة نظرهم من بني �ملر�صحني ليكونو� نو�بهم 

�لتطلعات  هذه  بحمل  ويقوم  �خلو�طر،  هذه  عن  يعرّب  �لذي  �لربملاين  �ملجل�س  يف 

قرت�ع، وي�صمى �ملو�طنون �لذين  إ�صم �لإ نتخاب � وممار�صتها . وغالباً ما يطلق على �لإ

نتخابات بهيئة �لناخبني. لهم حق �مل�صاركة يف �لإ

�ستفتاء: نتخاب والإ الإ

بد�ء ر�أيهم  �صتفتاء �لذي تتم فيه دعوة هيئة �لناخبني لإ نتخاب عن �لإ يختلف �لإ

باملو�فقة �أو�لرف�س بخ�صو�س مو�صوع معني قد يكون تعدياًل د�صتورياً يف بع�س 

�لعليا )مثل حل  �لبلد  �آر�ئهم يف م�صاألة هامة تت�صل مب�صالح  �أو�أخذ  حيان،  �لأ

ملن�صب  معني  �صخ�س  �أوب�صاأن  �لبلد(،  تعقدها  �لتي  �لهامة  تفاقات  �لإ �لربملان، 

إنتخابات رئي�س �لدولة.  حمدد، ويتم ذلك بالتحديد يف �

هداف اأ. املزايا والأ

فر�صة  مبنحهم  فر�د  لالأ �ل�صيا�صية  �مل�صاركة  نطاق  لتو�صيع  �أد�ة  نتخابات  �لإ متثل   *
�مل�صاهمة يف �إختيار من ميثلهم يف عملية �صنع �لقر�ر للدولة، وبالتايل �لتاأثري يف 

�صنع �ل�صيا�صة �لعامة لها .

نتخابات من �ل�صعب �صاحب �ل�صلطة �حلقيقية و�صاحب �ل�صيادة �لفعلي  * جتعل �لإ
�حلكومة  و�إقامة  حكامهم  �إختيار  يف  طريقها  عن  �أفر�ده  ي�صارك  حيث  �حلكم،  يف 

�لدميقر�طية �لتي تعد �لو�صيلة �لرئي�صية ملمار�صة �لعملية �ل�صيا�صية.

�ل�صعور  على  �لنيابي  و�ملجل�س  �حلكومة  حلث  فعالة  و�صيلة  نتخابات  �لإ تعترب   *
و�لذين  �إنتخبوهم  �لذين  �لناخبني  و�إر�صاء  �حلكم،  يف  خال�س  و�لإ بامل�صوؤولية 

يقومون مبحا�صبة ومر�قبة �أد�ئهم يف كل منا�صبة، و�لذين يتوقف عليهم بال�صرورة 

م�صتقبلهم يف �حلكم.

خ�صو�صاً  و�ل�صعب،  �حلكومة  بني  ت�صال  �لإ قنو�ت  �أهم  �إحدى  نتخابات  �لإ ت�صكل   *
حدوثها،  ووقت  نتخابات  �لإ عملية  ت�صبق  �لتي  و�حلو�ر�ت  �ملناق�صات  طريق  عن 

نتخابي الق�سم الرابع: اإعداد املراأة للعمل الإ



��

قرتاع(: من �ل�صروري �أن يكون �لوزن �لنوعي  نتخابات )امل�ساأواة يف الإ - امل�ساأواة يف الإ

إنتخابات وطنية )�أي �إعطاء  نتخابي و�حد�ً لدى جميع �لناخبني يف �أي � لل�صوت �لإ

�ملميز�ت  عن  �لنظر  ب�صرف  �لو�حدة(،  �لد�ئرة  يف  �لو�حد  للناخب  و�حد  �صوت 

قت�صادية . جتماعية �أو�لإ �لعلمية �أو�لإ

نتخابات �أن تتمتع بال�صفة �لتناف�صية  نتخابات: من �أهم م�صامني �لإ - التناف�س يف الإ

كافة  ي�صتطيع  بحيث  �أوم�صتقلني(،  كان  )حزباً  �ملر�صحني  من  عدد  بني  �حلرة 

و�صعيهم  حرة،  ب�صورة  ومو�قفهم  وتوجهاتهم  �آر�ئهم  عن  �لتعبري  من  �ملتناف�صون 

ر�ء و�لتوجهات �لتي تعزز  للو�صول �إىل درجة من �لتاأييد و�لقبول لتلك �ملو�قف و�لآ

من فر�س جناحهم وتاأثريهم يف عملية �إتخاذ �لقر�ر�ت .

- �لتعددية)�لبد�ئل(: تخلي غياب �لبد�ئل �لتي تتناف�س فيما بينها وتفرغ �لتعددية 

بد�ئل  وجود  �ل�صروري  فمن  م�صمونها.  من  نتخابات  �لإ و�حلزبية  �ل�صيا�صية 

فمن  منا�صباً.  ير�ه  ما  ح�صب  بينها،  فيما  ختيار  لالإ �لناخب  على  تطرح  خمتلفة 

إنتخابات هدفها �لتعبري عن �لولء لقائد �أوحلزب و�حد. �ملمكن �إجر�ء �

2. القيد والت�شجيل

إنتخابي �آليات ومعايري حمددة لتحديد �لناخبني �لذين يحق لهم  يلزم �أي نظام �

إ�صتخد�مها  نتخاب ملنع �ل�صخا�س �لذين ل ي�صملهم هذ� �حلق، وهذه �ملعايري يتم � �لإ

ل�صمان مبد�أ " �صخ�س و�حد، �صوت و�حد "، عن طريق منع �لناخبني من �لت�صويت 

�أكرث من مرة �أو�لت�صويت يف �ملكان �خلاطئ.

جر�ء  ع�صاء هيئة �لناخبني يف مرحلة �صابقة لإ وتاأتي عملية �لقيد و�لت�صجيل لأ

د�رة �ملعنية خالل فرتة حمددة من كل عام ح�صب  نتخابات �لنيابية، حيث تقوم �لإ �لإ

جر�ء�ت  نتخابية مبقت�صى �لتعليمات و�لإ نتخاب، باإعد�د وحترير �جلد�أول �لإ قانون �لإ

و�ملو�عيد �لتي يحددها وزير �لد�خلية يف �لبلد، ومن �ل�صروري �صمان مبد�أ �مل�صاأو�ة يف 

نتخابية.  �إطار من �لنز�هة و�حلياد  يف عملية حترير �جلد�أول �لإ

لهم  �لذين  �ملو�طنني  كافة  �أ�صماء  وت�صجيل  بقيد  د�رة م�صمولة؛  �لإ وتكون مهمة 

متييز  بدون  نتخابية  �لإ �جلد�أول  يف  نتخابي  �لإ �لعمل  ممار�صة  بحقوق  �لتمتع  حق 

�صل، �أو�للغة، �أو�لدين، �أو�لعقيدة، �أو�لرثوة  بينهم على �أ�صا�س �لعرق، �أو�جلن�س، �أو�لأ

�أو�حلذف.  �صافة  بالإ �لناخبني  جد�أول  يف  �لدورية  �لتنقيح  عملية  و�إجر�ء  وغريها، 

�لر�صد  �صن  بلغ  مو�طن  بكل  نتخابية  �لإ �جلد�أول  تزويد  �صافة  �لإ �أ�صلوب  ويت�صمن 

و�ملحرومني  �ملتوفني  �أ�صماء  إ�صتبعاد  � �حلذف  �أ�صلوب  يعني  كما  مرة،  ول  لأ �ل�صيا�صي 

�لناخبني  �أ�صماء  إز�لة  و� نتخابي،  �لإ �لعمل  �لتمتع بحقوق ممار�صة  ب�صكل قانوين من 

نتخابية، وذلك لتاليف تكر�ر �أ�صماء �لناخبني يف تلك �جلد�أول  �ملكررة يف �جلد�أول �لإ

إنتخابية متعددة، حيث ل يجوز �أن  نتخابية �لو�حدة �أويف دو�ئر � �صو�ء د�خل �لد�ئرة �لإ

إنتخابية. يقيد �لناخب يف �أكرث من د�ئرة �

نتخابية،  وهوعبارة عن  �إجر�ء�ت  �لقيد غالباً ما ي�صمى ت�صجيل �أوقيد  يف  �جلد�أول �لإ

د�رة  قرت�ع.  ولتاأكيد ذلك يتعني على �لإ منظمة ودقيقة �صرورية لدميقر�طية �لإ

نتخابية، و�لقيد فيها تنظيما يحول  �إ�صد�ر ت�صريع مف�صل لتنظيم �جلد�أول �لإ

قرت�ع، ويكافح �أ�صاليب �لتالعب يف �لقيد. دون �إف�صاد عملية �لإ

 

نتخابية �لذين يطلبون قيد  إ�صم �ملو�طنني يف �لد�ئرة �لإ � �أن يتم ت�صجيل  وميكن 

�أ�صمائهم يف جد�أول ناخبيها ممن تو�فرت فيهم �ل�صروط �لقانونية �لالزمة للتمتع 

نتخابية  �لإ �جلد�أول  يف  �لناخب  قيد  ي�صبح  �أن  بعد  نتخابية،  �لإ حقوقهم  مبمار�صة 

بطاقة  �لناخبني  جد�أول  يف  إ�صمه  � قيد  ناخب  كل  منح  يتم  �ملرحلة  هذه  ويف  نهائياً، 

إ�صتخد�مها يف  إنتخابية، وهي �أ�صبه بالبطاقة �ل�صخ�صية �لتي ل يجوز لغري �صاحبها � �

نتخابية. �أي مرحلة من مر�حل �لعملية �لإ

إ�صم و�صورة �لناخب وموطنه  نتخابية على معلومات تو�صح � ت�صمل �لبطاقة �لإ

نتخابي  نتخابي ورقم وتاريخ قيده باجلدول، ود�ئرته �لإ نتخابية، ومركزه �لإ �لإ

د�رة  �صافة �إىل توقيع وختم �لإ نتخابية فيه بالإ �لذي يحق له ممار�صة حقوقه �لإ

�ملعنية.

نتخابية  وتنبع �أهمية مرحلة قيد �لناخبني وت�صجيلهم من �أنهم ي�صكلون �لهيئة �لإ

نتخابية. إ�صتخرج منهم �لبطاقة �لإ قرت�ع، خا�صة من � �لذين يحق لالإ

�إطار )13( 

إر�صاد�ت حول مرحلة �لقيد و�لت�صجيل  �

إنتخابية �إىل �أخرى �أن يقدم  - ي�صتطيع كل ناخب غري مكان �إقامته من د�ئرة �

إ�صمه من جد�أول �لناخبني يف  طلباً خطياً معزز�ً بالوثائق �لثبوتية حلذف �

نتخابية �لتي  إنتقل منها وت�صجيله يف �لد�ئرة �لإ � نتخابية �لتي  �لد�ئرة �لإ

إليها.  نقل مكان �إقامته �

نتخابية للجهة �ملخت�صة على �أن يكون  إ�صمك باجلد�أول �لإ - تقدم بطلب قيد �

نتخاب(  �لإ قانون  )يحددها  عام  كل  من  حمدده  زمنية  فرتة  خالل  ذلك 

نتخابية. للح�صول على �لبطاقة �لإ

- يحق لك خالل فرتة حمددة من تاريخ ن�صر جد�أول �لناخبني �أن تعرت�س 

�إهمال  حالة  يف  �إ�صمك  در�ج  لإ لها  �لتابع  نتخابية  �لإ �للجنة  لرئي�س  كتابة 

إ�صم  � إدر�ج  �أو� �لقيد  �أثناء  �لغري  �أوبيانات  بياناتك  يف  خطاأ  �أوحدوث  قيدك 

�لغري �لذي ل تتوفر �ل�صروط �لقانونية فيه، وت�صدر �للجنة قر�ر�تها يف 

�ملخت�صة  �ملحكمة  �أمام  �صتئناف  �لقر�ر�ت قابلة لالإ عرت��س وتكون هذه  �لإ

نتخابية �صمن نطاق �إخت�صا�صها ويكون قر�ر �ملحكمة  �لتي تقع �لد�ئرة �لإ

إذ� رف�س �لطلب �ملقدم منك �أوتقرر حذف �إ�صمك، ميكنك �لطعن  نهائيا. )�

يف هذ� �لقر�ر، �أما �ملحكمة �ملخت�صة و�لتي تف�صل يف �لطعن باأحكام ل يجوز 

�لطعن فيها(.
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ا�ستمارة ) 1 (

منوذج ك�سف باأ�سماء وبيانات الناخبني

املحافظة                                    الدائرة:                                         املركز:                                         رقم اللجنة:

�لناخب   توقيع  

�أو�لب�صمة

�لبطاقة  بيانات 

�لقيد �أو�صهادة  نتخابية  �لإ

�صم رباعيا �لإ �جلن�س رقم �لقيد يف �ملركز

�صد�ر تاريخ �لإ �لرقم

رئي�س �للجنة ع�صو�للجنة     ع�صو�للجنة    

�صم/ �لإ �صم/      �صم/      �لإ �لإ

�لتوقيع/     �لتوقيع/                          �لتوقيع/

نتخابي: �ملوطن �لإ

إ�صمه جهة عمله، �أومقر عائلته، �أومكان له م�صلحة جدية فيه ولومل يكن مقيماً هناك،على �أن يقدم  هو�جلهة �لتي يقيم فيها �ل�صخ�س عادًة، وميكن له �أن يختار لقيد �

طلب كتابياً بتغيري موطنه لرئي�س جلنة �لقيد باملوطن �جلديد �لذي �إختاره . 

�إطار ) 14 (

معيقات �لت�صجيل

د�رة �ملعنية من تلقاء نف�صها  نتخابية عادة معقدة . وعلى �لعموم، يبدو�أن �إعد�د هذه �جلد�أول يتم ب�صورة تلقائية، باأن تقوم �لإ تكون عملية �أعد�د وحترير �جلد�أول �لإ

�صماء �ملو�طنني بناًء على ما توفر لديها من معلومات خا�صة، و�لتي ميكن مبقت�صاها قيد  �صافة و�حلذف لأ بح�صر �لناخبني يف كل د�ئرة �صنوياً و�إجر�ء عملية �لإ

نتخاب . وفعلياً، يتعني على غالبية �ملو�طنني �لقيام مببادرة ذ�تية بالتوجه �إىل مكاتب ت�صجيل �لناخبني وتقدمي طلباً �إما  جميع �أع�صاء هيئة �لناخبني يف جد�أول �لإ

نتخابية. وبال�صرورة فاإن كثري من �لناخبني ل يقبلون حتمل �أعباء  نتخابية �أوبحذف قيدهم يف د�ئرة معينة بهدف �حل�صول على �لبطاقة �لإ بقيدهم يف �جلد�أول �لإ

�لتنقل وتقدمي �لطلب لعو�مل تعيق ذلك منها: تقلي�س �صاعات و�أيام �لت�صجيل، حتديد �أماكن جلان �لت�صجيل يف مو�قع غري منا�صبة، فر�س �لر�صوم، �صرب �لقر�ءة 

و�لكتابة، تقدمي ثبوتات �صخ�صية عديدة و�ملر�جعة �أكرث من مرة وغري ذلك. وبهذه �لطريقة تبقى ن�صبة هامة من �لناخبني ل يتم قيدهم يف �جلد�أول ب�صبب �إهمالهم 

ر�دة �ل�صعبية . �أل �أنها �أكرث �لطرق  نتخابات وجعلها �أبعد ما تكون عن �لتمثيل �حلقيقي لالإ �لتوجه �إىل مكاتب �لت�صجيل، وهي ن�صبة قد توؤدي �إىل ت�صويه نتائج �لإ

إنت�صار�ً خا�صة يف �لدول �لنامية. �أنظر �جلدول �أدناه: �

نتخابية . �صرت�تيجية حلملتها �لإ حز�ب و�جلماعات تعتمد على هذه �لبيانات يف حتديد �ل�صيا�صة �لإ نتخابية، وكثري�ً من �لأ * بيانات �لت�صجيل �لدقيقة توؤثر على �لعملية �لإ
* �صلوك موظفي �لت�صجيل �لالئق ي�صجع �لناخبني على �لت�صجيل ورفع ن�صبة �لت�صجيل.
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جدول )18(

تقرير عملية الت�سجيل

فر�د    على    عينة �إختيار    �لأ ناخبون يف مر�كز خاطئة تكر�ر �أرقام �لبطاقات �صحة قائمة �لناخبني

�صافة �أثناء �حلذف �أو�لإ معيقات يف �لت�صجيل خطاأ يف �لت�صجيل عديدة  �إقرت�ع  مر�كز  وجود 

من مناطق ذ�ت كثافة �صكانية

3. الرت�شيح لع�شوية املجل�ص النيابي 

�لنيابي لي�صت  �إىل �لرت�صيح لع�صوية �ملجل�س  �ملر�أة  �أن يكون توجه  من �لطبيعي 

وليدة حلظة طارئة، دون �أن يكون لهذ� �لتوجه من �لدو�فع و�ملقومات �ملقنعة يف نظر 

�أمانة  �خلطوة  هذه  باأن  تدرك  وهي  للمر�صحة،  ثقتهم  �صيمنحون  �لذين  �لناخبني 

وم�صوؤولية �صتلقى على عاتقها وت�صتوجب �أن تكون �أهاًل لهذه �لثقة وتعرب عن تطلعات 

للرت�صيح،  �أهليتها  بتطوير  مبكر  وقت  يف  �لبدء  منها  ويتطلب  ناخبيها.  وطموحات 

وبناء عالقة جيدة مع كافة �صر�ئح �ملجتمع ، و�حلر�س على �أن تبقى مرئية يف و�صطها 

�ل�صعف  نقاط  على  للتغلب  و�لعلمية  �ل�صخ�صية  بقدر�تها  توؤمن  و�أن  جتماعي،  �لإ

وتعزيز نقاط �لقوة لديها.

 �إطار )15(

خيار�ت �ملر�صحة

نتخابات على �خليار�ت �لتالية: تعتمد �ملر�صحة يف خو�س �لإ

حز�ب �ل�صيا�صية �أو�لهيئات �أو�جلمعيات  ول:   �أن تكون منتمية �إىل �أحد �لأ �لأ

�لتي توؤمن مببادئها وت�صعى �إىل حتقيقها، وتعتمد على ثقل هذه 

حز�ب �أو�لهيئات يف �أو�صاط �جلماهري . �لأ

نتخابات كمر�صحة م�صتقلة، يف حال  �لثاين: �أن تكون قادرة على خو�س هذه �لإ

إنتمائها �إىل حزب �صيا�صي �أوجمعية. عدم �

�أو�أقلية  �أو�لع�صرية  �ل�صاغطة  �جلماعات  �إحدى  مر�صحة  تكون  �أن  �لثالث: 

نتخابات . د�خل بلدها وتكون موؤهلة خلو�س �لإ

جر�ء�ت و�ل�صروط  نتقال �إىل �لإ حتمالت �ل�صابقة يتم �لإ فاإذ� تو�فرت �أحد �لإ

�لتي يجب تو�فرها لكي تكمل �صروط �لرت�صيح قانونياً .

اأ. �سروط الرت�سيح:

ح�صب  �أو�لربملان،  �لنيابي  �ملجل�س  �أع�صاء  يف  تو�فرها  �لو�جب  �ل�صروط  حتّدد 

د�صتور كل دولة، �أل �أن هناك قو��صم م�صرتكة تنطبق على �لدول �لعربية �لتي متار�س 

�لعمل �لربملاين، وهي:

- �أن تتمتع �ملر�صحة بجن�صية �لدولة )�أحياناً حتّدد بعدد من �ل�صنو�ت �لتي تتمتع بها باجلن�صية، 

و�أحياناً ت�صرتط �أل يتمتع �ملر�صح بجن�صية �أخرى �إىل جانب جن�صية �لدولة(.

نتخابات(، و�أل يكون قد  - �أن يكون �أ�صمها مقيد�ً يف �أحد قو�ئم �لناخبني )جد�أول �لإ

إلغاء قيدها طبقا للقانون �خلا�س بذلك. طر�أ عليه �صبب ي�صتوجب �

-  �أن تنطبق عليها �ل�صروط �لتي يقرها �لد�صتور من جهة �لعمر)�ل�صن �لقانوين(، 

جنايات  إرتكاب  � )عدم  دبية  و�لأ �لقانونية  هلية  بالأ �لتمتع  �لتعليمي،  �مل�صتوى 

كربى  �إقت�صادية  �أوجر�ئم  بال�صرف  خملة  �أخالقية  �أوجر�ئم  خمتلفة  مب�صتويات 

�أوم�صابة باأمر��س عقلية وغري ذلك ( . 

ي هيئة �صيا�صية �أوحزب �أوتنظيم �صيا�صي غري وطني .  - �أل تكون منتمية لأ

-  يحظر �لرت�صيح على �ملوظفة �حلكومية ومن يف حكمها، وكذلك موظفات �لهيئات 

باأن   ( �إل وفق �صروط معينة  �لبلديات،  �لبلديات و�ملوظفات يف  �لدولية ورئي�صات 

إ�صتقالتهن قبل �ملوعد �ملحدد للرت�صيح ويتم قبولها(. يقدّمن �

- �أل تكون قد �أ�صقطت ع�صويتها يف �لربملان بقر�ر من �ملجل�س �لنيابي ب�صبب فقد�ن 

�لد�صاتري  حكام  لأ تطبيقا  �لع�صوية  بو�جبات  خالل  �لإ �أوب�صبب  عتبار  �أو�لإ �لثقة 

�ملتبعة، ومع ذلك يجوز للمر�صحة يف هذه �حلالة �لرت�صيح يف �حلالت �لتالية:

إ�صقاط �لع�صوية. �أ. �نق�صاء مدة �لف�صل من �ملجل�س �لنيابي و�

ثر �ملانع من �لرت�صيح �لذي ترتب على  ب. �صدور قر�ر من �ملجل�س �لنيابي باإلغاء �لأ

خالل بو�جباتها . إ�صقاط �لع�صوية ب�صبب �لإ �

ب. اآلية الرت�سيح:

عندما ت�صتويف �ملر�صحة �ل�صروط �لتي يتطلبها �لقانون، تاأتي مرحلة تقدمي طلب 

�لرت�صيح لع�صوية �لربملان بحيث تتبع �خلطو�ت �لتالية:

- يف �لفرتة �لتي يبد�أ فيه فتح باب �لرت�صيح، تقوم �ملر�صحة بتقدمي طلب �لرت�صيح 

كتابة �إىل �جلهة �ملعنية خالل �ملدة �لتي يحددها وزير �لد�خلية. وُيحظر �أن تقوم 

إنتخابية . �ملر�صحة برت�صيح نف�صها يف �أكرث من د�ئرة �

- �أن ُيرفق بطلب �لرت�صيح �مل�صتند�ت و�لوثائق �لالزمة و�لتي يحددها وزير �لد�خلية 

ثبات توفر �ل�صروط �لتي يتطلبها �لقانون للرت�صيح  . �إىل �جلهات �ملعنية، لإ

- �أن يكون طلب �لرت�صيح مرفقاً باإي�صال �ملبلغ �ملطلوب �إيد�عه ) كر�صوم للرت�صيح (، 

و�لذي يتم �إعتماده كاأحد �صروط عملية �لرت�صيح، وهويعك�س مدى جدية �ملر�صحة 

عند �لتقدم للرت�صيح. 

�صفة  يف  و�لبت  �لرت�صيح  طلبات  لتفح�س  جلنة  بتويل  �لقو�نني  من  �لعديد  تق�صي   -

ومو��صفات �ملر�صحة وم�صتند�تها ويتم ت�صكيل هذه �للجان بقر�ر من وزير �لد�خلية .

إنتهاء باب �لرت�صيح . إ�صم �ملر�صحة قبل � إدر�ج � - يتم �لتاأكد من �

جـ. حقوق املر�سح:

نتخاب �حلقوق �لتي يتمتع بها �ملر�صح وهي من�صجمة مع �لقو�عد  حددت قو�نني �لإ

�أن هناك قو��صم م�صرتكة تنطبق على  �إل  دولة،  د�صتور كل  و�لعربية ح�صب  �لدولية 

�لدول �لعربية �لتي متار�س �لعمل �لربملاين، وهي:

- يحق للمر�صح �حل�صول على �صورة ر�صمية من جد�أول �لناخبني يف �لد�ئرة �ملر�صح عنها .

إذ� ثبت له/لها عدم  � �أحد �ملر�صحني/�ملر�صحات،  - يحق للمر�صح/�ملر�صحة �لطعن يف 

تطابق �ل�صروط �لالزمة لرت�صيح، ويف هذه �حلالة تتقدم/يتقدم بالطعن قانونياً.

جر�ء�ت  �لإ �صمن  ذلك  باإعالن  �لرت�صيح  ي�صحب/ت�صحب  �أن  للمر�صح/�ملر�صحة  يحق   -

نتخاب . نتخاب مبدة معينة يحددها قانون �لإ �لقانونية �ملتبعة قبل بدء عملية �لإ

�حلملة  �إطار  يف  �لبالد  د�خل  �لتنقل  وحرية  قيد،  دون  ر�ء  �لآ عن  �لتعبري  يف  �حلق   -

نتخابية. �لإ

ت�صال �حلر بجميع  �لناخبني و�لناخبات  يف د�ئرتها/د�ئرته  - حق �ملر�صحة/�ملر�صح  يف  �لإ
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حكام �لقو�نني  نتخابية وتنظيم �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت و�ملناظر�ت و�للقاء�ت وفقا لأ �لإ

و�ملوؤ�ص�صات  �لدو�ئر  خارج  نتخابي  �لإ برناجمها/برناجمه  عر�س   �أجل  من  �ملتبعة 

�حلكومية.

�لعملية  �صالمة  على  طمئنان  و�لإ قرت�ع  �لإ مركز  دخول  للمر�صحة/للمر�صح  يحق   -

نتخابية متى  ت�صاء/ ي�صاء .  �لإ

- يحق للمر�صحة �أن تنتدب/ينتدب ع�صو� لينوب/تنوب عنها  من بني �لناخبني/�لناخبات 

فيها  تر�صحت/تر�صح  �لتي  �لد�ئرة  نطاق  يف  نتخاب  �لإ جد�أول  يف  �أ�صماوؤهم  �ملقيدة 

�صو�ت، على �أن  قرت�ع، و�أي�صا يف جلنة فرز �لأ لتمثيلها يف ذ�ت �لد�ئرة، �أويف جلنة �لإ

نتخاب مبدة زمنية كافية . ُتبلغ �جلهات �ملخت�صة بذلك قبل بدء عملية �لإ

د. الطعن يف الرت�سيح

 
�لد�ئرة  يف  �ملر�صحني/�ملر�صحات  ك�صوف  تعر�س  �أن  على  نتخاب  �لإ قو�نني  تن�س 

غالق باب �لرت�صيح، وُيحدد يف هذ�  نتخابية خالل فرتة زمنية ق�صرية حتددها �لدولة لإ �لإ

إ�صمها يف �لك�صف �ملذكور �أن تطلب  �لك�صف �أ�صماء �ملر�صحات. كما ويحق لكل مر�صحة مل يرد �

عرت��س  إ�صمها طو�ل فرتة عر�س �لك�صوف، كما �ن لكل مر�صحة �لإ إدر�ج � من �للجنة �ملعنية �

إ�صمها  ثبات �صفة غري �صحيحة �أمام � إ�صم �أي من �ملر�صحني / �ملر�صحات �أولإ إدر�ج � على �

عرت��صات  �أوغريها من �ملر�صحني/�ملر�صحات طو�ل فرتة عر�س �لك�صوف .ويف�صل يف �لإ

إنتهاء باب �لرت�صيح  جلنة �أو�أكرث ت�صكل بقر�ر  إليها يف مدة زمنية حمددة من تاريخ � �مل�صار �

من وزير �لد�خلية يف كل د�ئرة ير�أ�صها ق�صاة يتم �إختيارهم من وز�رة �لعدل وممثل من 

وز�رة �لد�خلية.

نتخابية يجب  �صارة �إىل �أن �أ�صماء �ملر�صحني /�ملر�صحات يف جميع �لدو�ئر �لإ وجتدر �لإ

نتخابات ميكن �أن تغري �ملر�صحة ر�أيها وتقوم  �أن تن�صر يف �ل�صحف �ليومية، وقبل يوم �لإ

عالن �إىل  إذ� ما و�جهت ظروفاً ت�صتدعي ذلك . ويتم �لتنازل بالإ بالتنازل عن �لرت�صيح  �

نتخابات مبدة زمنية حمددة، وتقوم وز�رة �لد�خلية بن�صر �إعالن  �جلهة �ملخت�صة قبل يوم �لإ

هذ� �لتنازل قبل �ملوعد �ملحدد لالنتخاب بوقت كاٍف ويف �ل�صحف �لر�صمية، ويثبت ذلك 

إد�رة  نتخاب بعر�صه على باب مقر � إ�صمها يف ك�صوف �ملر�صحني يف �لد�ئرة، وُيعلن يوم �لإ �أمام �

نتخابية �لفرعية .  نتخاب و�للجان �لإ �لإ

مترين   13    كفاءة �ملر�صحات 

مكانات �لذ�تية للمر�صحة.  �لـــــهـــــدف: قيا�س �خل�صائ�س و�لإ

إ�صتطالع ر�أي قيا�صي. �لو�صيـلـــــة: �

كل  على  �صتبانات  �لإ من  مت�صاأوي  عدد  توزيع  على  تعمل  ثم  ومن  �لعدد،  مت�صاأوية  �أق�صام  �أربعة  �إىل  �مل�صتهدفة  �ملجوعة  بتق�صيم  �ملدربة  �ملدرب/تقوم  يقوم  �خلطـــو�ت: 

جمموعة. 

ل �إمتلك �بد�ً �إمتلك قلياًل �إمتلك نوعاً ما �إمتلك �لكثري  �ملو�صوع

عما  �ملر�أة  لتد�فع  �صرورياً  �أمر�ً  �لذ�تية  و�لقدر�ت  باخلربة  �لثقة 

تريده �أوت�صعى �إىل حتقيقه.

�صرة و�ملجتمع. �لتمتع مبهار�ت �لتفاأو�س مع �لأ

إ�صتخد�م  وقتها  ولويات ودر��صة كيفية � ن�صطة ومر�جعة �لأ تنظيم �لأ

باأف�صل طريقة ممكنة.

�صتعد�د. �لتمتع بدرجة كبرية من �ل�صرب  و�جلهد  و�لإ

حباطات من  نفعال يف مو�جهة �ل�صغوطات و�لإ �لقدرة على �صبط �لإ

�لو�قع.

�إمتالك �أ�صلوب �لتدرج �ل�صل�س ملو�جهة �مل�صوؤوليات وجتنب �ملهام �لتي 

ت�صعر �ملر�أة �أنها غري م�صتعدة لها بعد.

�ملعرفة بالقو�نني  و�لت�صريعات ذ�ت �لعالقة باملر�أة.

بجديات �لعمل �ل�صيا�صي. �إمتالك �ملهار�ت و�ملعرفة �ل�صرورية لأ

د�رة. �لقدرة على �لتخطيط و�لتنظيم و�لإ

ميان بالعمل �جلماعي. �لإ

قناع و�لقيادة. ت�صال و�لإ �لقدرة على �لإ

�لقدرة على ف�س �لنز�عات.
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و�سيلة    حكاية �سعبية      �سهيب ووالده

لحظ  و�لده،  مع  يتجول  �صهيب  كان  بينما  �لعربية،  �لدول  �صو�رع  �إحدى  يف 

�زدحاماً يف �ملرور، ف�صاأل �صهيب و�لده، ماذ� يحدث يا �أبي؟

وىل للنو�ب يف مقر للربملان، فنحن قريبون  �لـــو�لــد: رمبا، كما �أعلم، تعقد �جلل�صة �لأ

ن �لزمة على مدخل باحة �لربملان. منه، لأ

�صهيب: وماذ� يعمل �لربملان؟ ومن هم �لنو�ب؟

نتخاب.  �صخا�س ميثلون �ل�صعب، ويتم �إختيارهم بالإ �لـــو�لــد: �لنو�ب جمموعة من �لأ

�صهيب: و�لربملان، ماذ� يعمل؟ 

�لـــو�لــد: يقوم بعدة �أعمال منها، �إ�صد�ر �لقو�نني �لتي نقر�أ ون�صمع عنها كل يوم. 

�صهيب: كيف؟

�إىل �لربملان، ومن حق  �أع�صاء �لربملان يتقدم مب�صروع قانون  �لـــو�لــد: كل ع�صومن 

ع�صاء. �لربملان �أن يو�فق �أويرف�س �مل�صروع لكن باأغلبية �لأ

�صهيب: مثل ماذ� يا �أبي؟ 

حو�ل  �لـــو�لــد: مثل قانون �ملالك و�مل�صتاأجر، قانون �ملطبوعات، �لقو�نني �ملتعلقة بالأ

�ل�صخ�صية وغريها.

�صهيب: يعني لي�س �لرئي�س هو�لذي ي�صن �لقو�نني. 

�لـــو�لــد: ل �لربملان هو�لذي يعر�س �لقو�نني، ولكن من حق رئي�س �لدولة �أن يرف�س 

�أويو�فق على هذه �لقو�نني خالل فرتة زمنية يحددها �لد�صتور. 

 �صهيب: هل هناك �صالحيات �أخرى للربملان؟

�لو�لد: نعم مثل �لق�صايا �ملالية، �لربملان يتقدم بخطة تنمية �إقت�صادية و�إجتماعية، 

إذ� كانت �صليمة ت�صاهم يف تنمية �لبلد و�لعاطلني عن �لعمل وتقام  وهذه �خلطة �

�مل�صاريع �ل�صناعية و�لزر�عية وغريها، وكذلك يقر مو�زنة �لدولة �لعامة. 

�صهيب: كم عدد �أع�صاء �لربملان؟

ح�صب  �لدولة  حمافظات  ميثلون  وهم  ولو�ئحها،  قانونها  لها  دولة  كل  �لـــو�لــد: 

د�رية وح�صب عدد �ل�صكان.  �لتق�صيمات �لإ

�صهيب: �أي و�حد ميكن �أن ير�صح نف�صه للربملان؟

�لـــو�لــد: ل طبعاً هناك �صروط للرت�صيح. 

�صهيب: مثل ماذ�؟ 

�أبو�ن ينتميان  �أن يحمل �ملر�صح جن�صية �لبلد �لتي يعي�س فيها، ويكون من  �لـــو�لــد: 

�إىل تلك �لدولة. 

�لبلد(.  قو�نني  ح�صب  ـ �أن يبلغ من �لعمر ) �صن يحدد 
نتخابية.  ـ �أن يكون مقيد�ً يف �جلد�أول �لإ

بع�س  وهناك  وغريها،  بجناية  عليه  �أوحمكوم  جنحة  �إرتكب  قد  يكون  ل  �أن  ـ 
�صروط.

نتخاب؟   �صهيب: وهل يحق يل �لإ

�لناخبني،  جد�أول  يف  مقيد  و�إ�صمك  �صنة،   18 �لعمر  من  بلغت  لنك  طبعاً  �لـــو�لــد: 

حتمل جن�صية �لبلد �لتي تعي�س بها، وو�لدك كذلك. 

�صهيب: هل ت�صتطيع و�لدتي �أن تر�صح نف�صها للربملان ؟

�لـــو�لــد: ما ينطبق على �ملر�صح ينطبق على �ملر�صحة، وهذ� حق كفله �لد�صتور، �لّ �ن بع�س 

�لدول مل تاأخذ بذلك حتى �لن.

�صهيب: �صكر�ً يا �أبي….

4. مندوب املر�شح

�لفرز  جلان  يف  عنه  لينوب  �ملر�صح  يوكله  �لذي  �ل�صخ�س  �ملر�صح  مندوب  يعترب 

قرت�ع، على �أن يكون هناك مندوب و�حد فقط عن كل مر�صح د�خل مركز  �أوجلنة �لإ

قرت�ع يف مكان منا�صب، ويف حالة كان �ملر�صح من قائمة حزبية ي�صمح بتو�جد وكيل  �لإ

قرت�ع عن كل �ملر�صحني يف �لقائمة �حلزبية وهوما يتبع �أي�صا يف  و�حد د�خل مركز �لإ

إ�صم �ملندوب خطياً �إىل �جلهات �ملخت�صة قبل بدء  عملية �لفرز . ويقوم �ملر�صح بتبليغ �

نتخاب مبدة زمنية حمددة، و�أن يحمل توكياًل من �ملر�صح بذلك . عملية �لإ

 

اأ. �سروط الواجب توافرها يف املندوب:

نتخاب  يجب �أن تتو�فر يف �ملندوب �ل�صروط �لقانونية �لتي يقرها ويعتمدها قانون �لإ

نتخابي  �لتي جتري على �لناخبني، �إ�صافة �إىل �صروط خا�صة كاأن يكون مقيد�ً يف �جلدول �لإ

للجنة �لعامة �أو�للجنة �لفرعية �ملنتدب عنها، و�أن يحمل بطاقة �إعتماد ر�صمية من قبل جلنة 

نتخابات �ملركزية، غري �أن على �ملندوب حماذير معينة؛ كاأن ل ي�صمح للمندوب بالتاأثري  �لإ

قرت�ع، كما ل يجوز  نتخابية د�خل مركز �لإ على �لناخبني �أوممار�صة �أي نوع من �لدعاية �لإ

قرت�ع �لدخول �إىل قاعة �لفرز . ملندوب �ملر�صح لعملية �لإ

قرت�ع �أثناء �لفرز، بينما ُي�صمح لهم  ل يجوز للمندوب تد�أول �أومل�س بطاقات �لإ

�صو�ت . قرت�ع ومتابعة تفريغ �لأ بالنظر يف بطاقات �لإ

قرتاع والفرز: ب. حق املندوب اأثناء عملية الإ

�أثناء �حلملة  للمندوب ميار�صها  م�صروعة  نتخاب حقوقاً  �لإ كافة قو�نني  ت�صمن 

ويلعب  و�لفرز،  قرت�ع  �لإ مرحلتي  يف  نتخابية  �لإ �لعملية  خالل  و�أي�صا  نتخابية،  �لإ

إنتهاك يحدث �أثناء تاأديته لوظيفته، وهي ت�صنف �إىل: �ملندوب دور �ملر�قب جتاه �أي �

قرتاع.  حقوق املندوب اأمام جلنة الإ

و�لف�صاء  نتخابات  �لإ قاعة  نتخابي، )مبنى  �لإ �ملقر  دخول وخروج  للمندوب  - يحق 

�لذي حوله(، �لذي جتري فيه عملية �لت�صويت . 

- للمندوب �حلق يف مر�قبة ومالحظة �جلو�نب �لتالية:

قرت�ع . نتخاب وقبل بدء عملية �لإ إنتخابية د�خل �صناديق �لإ * عدم وجود بطاقة �
�أو�ملر�قبني  �أو�ملر�صحني  �أو�ملندوبني  �لناخبني  غري  من  �صخا�س  �لأ �أحد  وجود    *

نتخابية . نتخاب �أثناء �إجر�ء �لعملية �لإ د�خل قاعة �لإ

إر�دته، و�لتاأثري  �صخا�س ) مندوب مر�صح، ناخب ( �صلب �لناخب � *  حماأولة �أحد �لأ
دلء ب�صوته ملر�صح معني . على ر�أيه بغر�س حمله على �لإ

نتخاب دون طلب م�صبق من رئي�س �للجنة . من �إىل قاعة �لإ *  دخول رجال �لأ
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قرت�ع . *  �إكر�ه �أحد �ملندوبني �أو�إجباره على �خلروج من مركز �لإ
إ�صمه بقو�ئم �لناخبني . �صخا�س بالت�صويت دون ورود � *  �أن يقوم �أحد �لأ

*   �صبط ناخب �أدىل ب�صوته �أكرث من مرة يف عملية �لت�صويت.

يف  ذلك  ت�صجيل  وطلب  �لو�قعة  بت�صجيل  �ملندوب  يقوم  خمالفة  وقوع  حال  يف 

حم�صر جل�صة �للجنة �لعامة . 

 حقوق املندوب اأمام جلنة الفرز

إثبات ما يلي: - يحق ملندوب جلنة �لفرز مالحظة و�

نتخاب غري مغلقة قبل �لفرز . *   وجود �صناديق �لإ
نتخاب �أو�لعبث بها . *   �إتالف �صناديق �لإ

ختالف و�لتباين بني عدد �لبطاقات د�خل �ل�صندوق وعدد �لذين �أدلو� ب�صوتهم . *   �لإ
*   تغيري رئي�س �للجنة �لعامة ب�صكل مفاجئ دون �صبب معروف.

5. اإنتخابات اأع�شاء املجل�ص النيابي

ممار�صة  من  �ملو�طن  حترم  �أن  جهة  ي  لأ يحق  ول  للمو�طن،  عام  حق  نتخاب  �لإ

دبية )�إعتبار�ت �لعقل  هلية �لأ هذ� �حلق، ما د�م م�صتوفياً ل�صروط �ل�صن �لقانوين، و�لأ

عليه مثاًل(، ف�صاًل  �أوحمكوم  يكون جمرماً  )وباأن ل  �لقانونية،  هلية  و�لأ و�ل�صرف( 

عن �صروط �جلن�صية .

�ستثناء. نتخاب:احلق والإ اأ. الإ

اأ. املحرومون من التمتع باحلقوق ال�سيا�سية مثل:

فرتة  طو�ل  �ملخت�صة  �ملحكمة  من  بحكم  �أمو�له  على  �حلر��صة  فر�صت  من   -  

�لقانون  ن�س  ح�صب  معينة  زمنية  ملدة  �حلرمان  يكون  �مل�صادرة  وعند  �حلر��صة، 

نتخابي للبلد . �لإ

)منها  �ل�صرطة  وهيئة  �أجنحتها  مبختلف  �مل�صلحة  �لقو�ت  و�أفر�د  �صباط   -

�لدفاع �ملدين، �ملخابر�ت �لعامة وما هويف حكمها( طيلة وجودهم يف �خلدمة 

فر�د �لقو�ت �مل�صلحة  نتخاب لأ �لفعلية، وتعطي بع�س �لدول �لعربية حق �لإ

مثل �جلز�ئر.

إليهم �إعتبارهم . - �ملحكوم عليهم يف جناية ما مل يكن قد ُرد �

مانة )غري �صيا�صية(، ما مل يكن  - �ملحكوم عليهم يف تهمة خملة بال�صرف �أو�لأ

إليهم �إعتبارهم. قد ُرد �

إليهم  نتخابية، ما مل يكن قد ُرد � - �ملحكوم عليهم باحلب�س يف �إحدى �جلر�ئم �لإ

�إعتبارهم، �أوق�صى بوقف تنفيذ �لعقوبة .

ب. املوقوف حقهم موؤقتًا وهم:

- �ملحجور عليه لذ�ته طو�ل مدة �حلجر، ومل ُيرفع عنه �حلجر .

- �مل�صابون باأمر��س عقلية و�ملحجوز عليهم طو�ل مدة حجزهم .

من  �صنو�ت(   5 مدة  )بالغالب  حمددة  زمنية  ملدة  �إفال�صهم  �أ�صهرو�  �لذين   -

إليهم �إعتبارهم . �صهار، ما مل يكن قد ُرد � تاريخ �لإ

نتخاب وخطوات عملية الت�سويت:  ب. اآلية الإ

جر�ء�ت �لتي جتري من  قرت�ع و�آليتها و�لإ تعترب عملية ممار�صة حق �لإ

خاللها، �خلطوة �لفعلية �لتي ُيعرب فيها �لناخب عما يف خو�طره من مو�قف 

للو�صول  �ملتناف�صني  من  جمموعة  بني  ممثليه  �إختيار  بخ�صو�س  وتطلعات 

�إىل �ملقعد �لنيابي. 

قرت�ع �أبو�بها يف �لدو�ئر  نتخابات تفتح مر�كز �لإ جر�ء �لإ يف �ليوم �ملعني لإ

�صتقبال جمهور �لناخبني يف �لوقت �ملحدد، كما تغلق يف  نتخابية �ملختلفة لإ �لإ

إذ�  نتخاب � نتخابي، وميكن �أن متدد فرتة �لإ وقت حمدد �أي�صاً مبوجب �لقانون �لإ

جر�ء  دعت �ل�صرورة لذلك. وتاأخذ معظم �لدول �لعربية باأ�صلوب �ليوم �لو�حد لإ

ردن مثاًل، ومن �مل�صموح  نتخابية، كما هو�حلال يف �لأ نتخاب يف كافة �لدو�ئر �لإ �لإ

إذ� �قت�صى  إنتخابية �أولعدة دو�ئر،منها � به �أي�صا �أن يعني يوما خا�صا لكل د�ئرة �

نتخاب يف �لدو�ئر  نتخابية و�مل�صلحة �لعامة، �أو�إجر�ء �لإ ذلك �صالمة �لعملية �لإ

نتخابية موزعة على عدة �أيام كما هو�حلال يف م�صر )24(. �لإ

�إطار ) 16 (

إر�صاد�ت للناخب �

نتخبات، �إحمْل �لوثيقة �لتي تثبت �صخ�صيتك  جر�ء �لإ يف �ليوم �ملحدد لإ

)�صو�ء كانت بطاقة �صخ�صية �أوعائلية �أو�لوثيقة �لتى حتددها �لدولة 

ف�صل  ويتم �إعتمادها(، لبد من �لتنويه �أن �لبطاقة �ل�صخ�صية هي �لأ

من غريها لتاليف عمليات �لتزوير.

نتخابات بعد �لتاأكد من  نتخابية عند �إجر�ء �لإ * يتم توزيع �لبطاقة �لإ
نتخابية  إذ� فقدت بطاقتك �لإ إ�صم �لناخب يف جدول �لناخبني، و� وجود �

نتخاب قبول  �لإ للجنة  �صخ�صية، يجوز  �أويف حال عدم وجود بطاقة 

قرت�ع بعد �لتاأكد من وجود �إ�صمك يف قو�ئم �لناخبني،  ممار�صتك لالإ

جد�أول  يف  م�صجلني  �إثنني  معّرفني  �إح�صار  يتم  �مل�صائلة  ولتاليف 

�لناخبني للتاأكد باأنه هونف�س �ل�صخ�س �ملقيد يف جدول �لناخبني.

* يف حال توزيع بطاقة �لت�صويت تاأكد من وجود ختم �مل�صادقة �خلا�س 
قرت�ع على �لبطاقة مبا يفيد م�صاركتك، وتاأكد من وجود  بلجنة �لإ

نتخابية على �لبطاقة. �أ�صماء �ملر�صحني/ قو�ئم �لإ

قبل  من  �ملخ�ص�س  )�لف�صاء  قرت�ع  بالإ �خلا�صة  �لكبيناة  �إىل  �إجته   *
نتخابية  إ�صم �ملر�صح/ �لقائمة �لإ قرت�ع( و�أكتب ب�صرية تامة � جلنة �لإ

حد �أن يتو�جد بجانبك �أويرغمك علي  �لتي تريد مبفردك، وليحق لأ

إ�صم لتريده، )�إحر�س على �لكتابة بقلم حرب(. كتابة �

�أو�أن  �لت�صويت  بطاقة  على  �صمك  لإ كتابتك  عدم  �صرورة  �إىل  تنبه   *
إ�صارة مميزة على �لبطاقة. ت�صع �

كرث من �لعدد �ملطلوب �إختياره على �صوء قانون  * ل متنح �صوتك لأ
نتخاب �ملعمول به. �لإ

نتخابية �لتي تريد، �إطوي  إنهائك من كتابة �ملر�صح/ �لقائمة �لإ * بعد �
بطاقة �لت�صويت و�صعها يف �ل�صندوق �ملخ�ص�س وتاأكد من �صقوطها 

د�خل �ل�صندوق.

إ�صمك  �أوتوقيع رئي�س �للجنة  * بعد �إجر�ء عملية �لت�صويت من �صطب �
بجانبه يف قائمة �لناخبني مبا يفيد �إدلئك ب�صوتك. )وميكن �أن توقع 

إ�صمك بك�صوف �لناخبني �أو�أخذ ب�صمتك ملزيد من �لتاأكد(. �أي�صاً بجانب �

)مثاًل  بالت�صويت  دلء  �لإ �أثناء  �أو�نتهاك  خمالفة  �أي  لحظت  إذ�  �  *
�خلا�س  �لنموذج  �إملىء  غريك(  �أوعلى  عليك  �لتاأثري  �أحد  حماأولة 

�ملعتمدة  �أو�جلهات  قرت�ع  �لإ للجنة  به  وتقدم  �لناخبني  باإنتهاكات 

)مثاًل �لق�صائية(.

ن�صان ت�صرين �أول كانون �أول- نوفمبر/ دي�صمبر 1995، م�صر نتخابات �لت�صريعية �لم�صرية،  مركز �لم�صاعدة �لقانونية لحقوق، �لإ )24( �لتقرير �لنهائي عن �لإ
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ا�ستمارة  ) 2 (

اإ�ستمارة اإثبات وتبليغ عن واقعة خمالفة اإنتخابية

اليوم:                                                                                                                     التاريخ:

                                                                                                                                 الــرقـم:

 

اإ�سم املبلغ:

                 

 يحمل بطاقة رقم )                                ( �سادرة من)                               ( التاريخ:

                        

                                          

�لتكييف  �لقانوين للو�قعة موجز عن �لو�قعة �ملخالفة إ�صم مرتكبها � رقم �لد�ئرة و�ملركز إرتكابها مكان � تاريخ �لو�قعة

�إطار )17(

مالحظات على ت�صويت �لناخب

دلء ب�صوتك ) مثل تلف بطاقة �لت�صويت،  - يف حال �إرتكبت خطاأ �أثناء �لإ

�أ�صارة مميزة وغريها ( ل تقوم  �أكرث من �لعدد �ملطلوب، و�صع  كتابة 

و�إمنا  قرت�ع،  لالإ �ملخ�ص�س  �ل�صندوق  د�خل  �لت�صويت  بطاقة  بو�صع 

قرت�ع و�إبالغه مبا ح�صل، حيث يقوم ب�صطب  توجه �إىل رئي�س مركز �لإ

بطاقة �لت�صويت وو�صعها يف �ملكان �ملخ�ص�س لهذ� �لغر�س، ويف �ملقابل 

يتم �إعطاء �لناخب بطاقة بديلة ليعيد �إدلئه ب�صوته .

إذ� كان �لناخب معاقاً حركياً ب�صورة متنعه من �لتاأ�صري على بطاقة  �  -

�لت�صويت، فمن حقه �أن ي�صتعني ب�صخ�س يثق به ملعاأونته بعد مو�فقة 

باإختيار  قام  �ل�صخ�س  هذ�  �أن  من  �لتاأكد  عليها  �لتي  قرت�ع،  �لإ جلنة 

نتخابية �لتي يرغب �لناخب  �لعدد �ملطلوب من �ملر�صحني/�لقائمة �لإ

�ملعاق حركياً باإختيارها.

يرغب  �لذي  �ملر�صح  إ�صم  � بت�صمية  يقوم  مي،  �لأ �لناخب  حال  ويف   -

رئي�س  م�صمع  على  �لهم�س  بو��صطة  نتخابية  �لإ �أو�لقائمة  باإنتخابه 

قرت�ع و�أع�صائها فقط وب�صورة �صرية . جلنة �لإ

قرت�ع  �لإ جلنة  لرئي�س  تبني  ما  فاإذ�  مية،  بالأ دعاء  �لإ �إىل  تعمد  ل   -

قرت�ع وقد حتجز بطاقتك  �لإ غري ذلك حُترم من ممار�صة حقك يف 

نتخاب  نتخابية �أو�ل�صخ�صية باعتبار �أن هذه �لفعلة من خمالفات �لإ �لإ

وتخل بنز�هتها . 

قرت�ع  ي ناخب �أن يحمل �أي �صالح ناري د�خل قاعة �لإ  - ل يجوز لك �أولأ

نتخابي حتت طائلة �لقانون . �أويف حرم �ملركز �لإ

قرتاع اأثناء الت�سويت: �سخا�س امل�سرح لهم بدخول قاعة الإ  الأ

قرت�ع.  - �لناخب عند �لإ

- �ل�صخ�س �لذي ي�صاعد �لناخب �ملعاق .

- �ملر�صحون ومندوبوهم .

قرت�ع . - �مل�صوؤولون عن جلان �لإ

وبطاقات  وثائق  ولديهم  نتخابات  لالإ �لعامة  �للجنة  قبل  من  لهم  �مل�صرح   -

�لتعريف �خلا�صة بهم )مبا فيهم �ملر�قبون �ملحليون و�لدوليون(.

قرتاع: من يوم الإ مهمة رجال الأ

من  �لأ برجال  �صتعانة  �لإ �ل�صروري  من  يكون  نتخابية  �لإ �لعملية  ل�صالمة   -

نتخابية،  �لإ �لعملية  �صري  �أثناء  �لعامة  و�ل�صالمة  �لهدوء  على  للحفاظ 

قرت�ع ومر�كز �لفرز . ولي�س  �صا�س خارج مر�كز �لإ من بالأ ويتو�جد رجال �لأ

إنتخابية  من �صالحيات هوؤلء �لقيام باأي مهمة �أخرى مثل، �لرتويج لقائمة �

إر�دة �لناخبني، كما ل ي�صمح  �أومر�صح �أوممار�صة �أي نوع من �أنو�ع �لتاأثري على �

قرت�ع  قرت�ع �إل بناء على طلب روؤ�صاء جلان مر�كز �لإ لهم بدخول مر�كز �لإ

قرت�ع. ولوقت حمدد يتالءم ومهمة حفظ �لنظام د�خل مركز �لإ
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قرتاع: جـ. اإنتهاء عملية الإ

قرت�ع، يتم حتريز �صناديق  قرت�ع و�إغالق مركز �لإ إنتهاء �ملدة �مل�صموح بها لالإ بعد �

لنموذج خا�س  قرت�ع وفقاً  إنتهاء عملية �لإ � حمر ويدون حم�صر  قرت�ع بال�صمع �لأ �لإ

معد لذلك بح�صور �ملر�قبون �ملحليون �أو�لدوليون مبا فيهم �ملر�صحون �أومندوبوهم. 

�لغري  �لت�صويت  وبطاقات  قرت�ع،  �لإ بعملية  �خلا�صة  �لوثائق  جتميع  �أي�صا  يتم  كما 

حمر وبخامت جلنة  �لأ بال�صمع  يتم حتريزها  �أو�ملتلفة، وحتفظ يف مغلفات  م�صتعملة 

قرت�ع . �لإ

�لد�ئرة  يف  �لفرز  �إىل مركز  نقلها  ليتم  قرت�ع   �لإ �صناديق  تهياأ  �لطريقة  وبهذه 

قرت�ع �لتي  نتخابية مب�صاحبة مندوبي �ملر�صحني، وبرفقة رئي�س و�أع�صاء جلنة �لإ �لإ

حد من �ملندوبني �أو�أي �صخ�س  قرت�ع ، ويحر�س هوؤلء بعدم �ل�صماح لأ تالزم �صناديق �لإ

قرت�ع حتى ي�صل �إىل مركز �لفرز �لتي تت�صلمه جلنة  م�صاك ب�صندوق �لإ �آخر نقل �أو�لإ

�لفرز ر�صميا.

وخالل عملية �لنقل يجب �حلر�س على عدم تعر�س قفل �ل�صندوق �إىل �أي �إحتكاك 

منية بتوفري �حلماية �لالزمة لذلك . قد يوؤدي �إىل �إتالفه، وتقوم �للجنة �لأ

6. مرحلة الفرز

نتخابات  للمبا�صرة مبرحلة �لفرز يتم ت�صكيل جلنة خا�صة ت�صم رئي�س جلنة �لإ

�لفرز.  لعملية  �ملر�صحني  مندوبي  مع  �صرت�ك  بالإ قرت�ع  �لإ جلان  وروؤ�صاء  �لعامة 

إبتد�ًء من �أول  وتعترب عملية �لفرز عملية متو��صلة حيث يتم �لفرز بدون توقف �

�صندوق يف �لد�ئرة حتى �آخر �صندوق .

�سخا�س امل�سرح لهم بدخول قاعة الفرز: الأ

- �ملر�صحون ومندوبوهم .

- �أع�صاء جلنة �لفرز .

نتخابات ولديهم وثائق وبطاقات �لتعريف  - �مل�صرح لهم من قبل �للجنة �لعامة لالإ

عالم و�ل�صحافة  �خلا�صة بهم، مبا فيهم �ملر�قبون �ملحليون و�لدوليون ورجال �لإ

�ملعتمدين .

من يوم الفرز: مهمة رجال الأ

قرت�ع   إ�صتقبال �صناديق �لإ من بالدخول �إىل مركز �لفرز �أثناء � - ل ي�صمح لرجال �لأ

مر لذلك، وبطلب من رئي�س جلنة  إذ� ��صتدعي �لأ � و�أي�صا �أثناء عملية �لفرز �أل 

�لفرز.

�أي �صخ�س يكلفون باإخر�جه من قاعة �لفرز مهما كان  �إخر�ج  - ول يجب عليهم 

من ت�صديد �حلر��صة خارج باب قاعة �لفرز  من�صبه �أوم�صوؤوليته . وعلى رجال �لأ

ومنع �أي �صخ�س من �لدخول �إل باأذن م�صبق من رئي�س جلنة �لفرز .

من �ل�صروري �لتنويه �إىل �صرورة �لتاأكد، قبل �لبدء بعملية �لفرز، من تطابق 

قرت�ع مع عدد  �لإ د�خل �صندوق  �ملوجودة  �لت�صويت  لبطاقات  جمايل  �لإ �لعدد 

باأ�صو�تهم  دلء  �لناخبني �لذين قامو� بالإ �أ�صماوؤهم يف �صجل  �لناخبني �ملدونة 

�صو�ء كانت هذه �لبطاقات �صاحلة �أوباطلة. ويف حال عدم �لتطابق يجب �إعادة 

إ�صتمر عدم �لتطابق يعاد �لفرز مرة  إذ� � عد�د، و� عملية �لفرز حتى يتم مطابقة �لأ

�لتطابق  إذ� مل يحدث  و� وىل،  �لأ �ملرة  بها يف  �أعيد  �لتي  �لطريقة  بنف�س  �أخرى 

قرت�ع  �لإ عملية  �إعادة  يجب  نتخابات  لالإ �لنهائية  �لنتائج  على  يوؤثر  ب�صكل 

�ملركزية  �للجنة  قبل  من  قر�ر  �صدور  بعد  فيه،  �خللل  حدث  �لذي  �ملركز  يف 

�صو�ت. نتخابات بذلك، وي�صتخدم لهذه �لغاية منوذج تقرير فرز �لأ لالإ
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اإ�ستمارة ) 3 (

�سوات تقرير  مراقبي  فرز الأ

�صو�ت؟ نتخابية �ىل مركز �لفرز قبل �ل�صروع يف فتحها و�لبدء بفرز �لأ قرت�ع �لو��صلة من �ملر�كز �لإ 1-  هل قامت جلنة �لفرز بعمل حم�صر �إثبات حالة �صناديق �لإ

      نعم                   ،ل

قرت�ع؟ 2-  متى بد�أت جلنة �لفرز فتح �أول �صندوق من �صناديق �لإ

      عقب و�صول �ل�صناديق                   ، يف وقت متاأخر

3-  هل قامت جلنة �لفرز بفتح كل �صندوق على حده؟

      نعم                   ،ل

4-  هل قامت جلنة �لفرز بعد حمتويات كل �صندوق على حده؟

      نعم                   ،ل

نتخابي �لذي �أخرجت منه، ثم �أعادت �لبطاقات �إىل نف�س �ل�صندوق؟ 5-  هل قامت جلنة �لفرز بالتاأ�صري على كل بطاقة من بطائق ت�صويت �لناخبني مبا يثبت رقم �ل�صندوق �لإ

      نعم                   ،ل

6-  هل قامت جلنة �لفرز بتجميع كل بطاقات �أ�صو�ت �لناخبني �لتي ح�صل عليها كل مر�صح ب�صكل رزم؟

      نعم                   ،ل

�صو�ت �لتي ح�صل عليها كل مر�صح؟ 7-  هل قامت جلنة �لفرز بالتاأ�صري على كل بطاقة من بطاقات �أ�صو�ت �لناخبني مبا يثبت تفريغها �إىل �لك�صف �خلا�س بعدد �لأ

      نعم                   ،ل

�صو�ت �لباطلة؟ 8-  هل حدث �إختالف حول �لأ

      نعم                   ،ل

ختالف وكيف مت ح�صمه؟ جابة ) بنعم(، ملاذ� حدث �لإ �إن كانت �لإ

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

9-  هل كان ي�صود مركز �لفرز �لهدوء قبل و�أثناء عملية فرز �أ�صو�ت �لناخبني؟ 

جابة )ل( حدد درجة وم�صتوى ذلك  إذ� كانت �لإ       نعم                   ،ل                    و �

      �أ�صـــو�ت خـــفيفـــــــة                   ،  �أ�صو�ت متو�صطة                   ، �صغب                   ، فو�صى                   ، �صجار

10- متى �نتهت جلنة �لفرز من عملها؟

       يف نـــــــفــــ�س �ليـــوم                   ،  يف �ليوم �لــتـالـي 

11-هل قامت جلنة �لفرز باإعالن نتائج �لفرز مبا�صرة 

      نعم                   ،ل

نتخابات؟   إ�صم �ملر�صح �لفائز يف �لإ 12- هل قامت جلنة �لفرز باإعالن �

      نعم                   ،ل

فعال على �ملر�صحني وممثليهم بعد �إعالن �لنتيجة؟  13- ما هي ردود �لأ

       �لر�صاء                   ،  عدم �لر�صاء                   ،  �حلالتني معاً

14- ما هي ردود �لفعل على �لناخبني بعد �إعالن �لنتيجة؟ 

       �لر�صاء                   ،  عدم �لر�صاء                   ،  �حلالتني معاً

15- كيف كان م�صتوى �أد�ء �أعمال رئي�س و�أع�صاء جلنة �لفرز وت�صرفاتهم مع �ملر�صحني �أو ممثليهم؟ 

       جـــــــيـــــــد                  ، مـــــــــتــــــو�صـــــط                   ، �صـــــــــــعـــــيــــــــــــف 

نتخابات حرة  ن�صهد بذلك نيابة عن �للجنة �لوطنية لإ

�أ�صماء �ملر�قبني: 

    ..................................-4 ..................................-3 ..................................-2 ..................................-1                          

�لتوقيع                  ..................................    ..................................       ..................................     ..................................

�أ�صماء �ملر�صحني �أو ممثليهم: 

)تطوعي( 1-.................................. 2-.................................. 3-.................................. 4-........................................

            ..................................-6 ..................................-5                  
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�أ. عملية �لفرز:

إنتخابية بح�صور جميع روؤ�صاء و�أع�صاء جلان تلك �لد�ئرة، ف�صاًل عن �ملر�صحني  قرت�ع �خلا�صة بكل د�ئرة � للبدء بعملية �لفرز يقوم رئي�س جلنة �لفرز بفتح �صناديق �لإ

بذلك  و�لتاأكد من �صالمة ختم فتحة كل �صندوق وختم فتحة قفله، وحترير حم�صر  �ملعتمدين،  و�ل�صحافة  عالم  �لإ و�لدوليني ورجال  �ملحليني  و�ملر�قبني  �أومندوبيهم 

�صو�ت(. إ�صتمارة نتائج فرز �لأ يت�صمن �أ�صماء �حلا�صرين و�صفاتهم و�لوقت و�ملكان �لذي يتم فيه �لفتح و�لفرز و�لتوقيع على ذلك من �جلميع )�أُنظر منوذج �

اإ�ستمارة )4(

اإ�ستمارة نتائج فرز اأ�سوات الناخبني

نتخابية يف �لد�ئرة .................................  إ�صم ورقم �لد�ئرة................................. موقع مركز �لفرز................................. عدد �ملر�كز �لإ �

�أ�صماء رئي�س و�أع�صاء جلنة �لفرز:

.....................،..........................،.....................................................،......................،..........................،.........................

.....................،..........................،.....................................................،......................،..........................،.........................

�أ�صماء �ملر�صحني �أوممثليهم �ملتو�جدين عند �لفرز

.....................،..........................،.....................................................،......................،..........................،.........................

.....................،..........................،.....................................................،......................،..........................،.........................

نتخابي �إىل مركز �لفرز:  قرت�ع و�لوقت �لذي و�صلت فيه كال منها من �ملركز �لإ �أرقام �صناديق �لإ

7 6 5 4 3 2 1 �لرقم

�لوقت

14 13 12 11 10 9 8 �لرقم

�لوقت
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ويتم �ملبا�صرة يف �إجر�ء�ت �لفرز كما يلي:

قرت�ع رقم )1(  قرت�ع على حده، حيث يبد�أ فرز �أ�صو�ت �ل�صناديق بالتتابع بعد �أن يقوم رئي�س جلنة �لفرز بفتح �ل�صندوق رقم )1( يف مركز �لإ * يعامل كل �صندوق من �صناديق �لإ
خرى . ويفرغ  نتخابية �لأ نتخابية، ومتار�س هذه �لرتتيبات يف �لدو�ئر �لإ وحترير حم�صر خا�س بذلك و�لتوقيع عليه، وهكذ� حتى �آخر �صندوق يف �آخر مركز �إقرت�ع يف �لد�ئرة �لإ

كل �صندوق �إقرت�ع بالتتابع على طاأولة معدة م�صبقاً لهذ� �لغر�س و�أمام ناظري �حلا�صرين، ويتم جتميع بطاقات �لت�صويت وترتيبها متهيد�ً لعملية فرزها . ومن �جلائز وجود 

نتخابية �لو�حدة بهدف �إخت�صار �لوقت �لذي ت�صتغرقه عملية �لفرز . �أكرث من جلنة للفرز يف �لد�ئرة �لإ

نتخابية، مع و�صع عالمة  إنتخابية على ك�صف خا�س ي�صجل فيه �أ�صماء �ملر�صحني / �لقو�ئم �لإ * تدون نتيجة كل بطاقة ت�صويت �صحيحة و�لتي ح�صل عليها كل مر�صح / قائمة �
خا�صة خلف بطاقة �لت�صويت عند فرزها وتفريغها �إىل �لك�صف من رئي�س جلنة �لفرز مبا يدل على ذلك . 

إذ� كان  إنتخابية لدى كل جلنة فرز � �صو�ت �ل�صحيحة �لتي ح�صل عليها كل مر�صح / قائمة � نتخابية �لو�حدة، يتم تفريغ عدد �لأ * يف حال وجود �أكرث من جلنة للفرز يف �لد�ئرة �لإ
�صو�ت )�صحيحة �أوباطلة( �لتي مت فرزها لدى  �صو�ت �لباطلة، مع �صرورة �لتاأكد من مطابقة عدد �لأ لديها �أكرث من �صندوق �إىل ك�صف جتميعي خا�س بذلك �إ�صافة �إىل عدد �لأ

نتخاب و�ملتبقي منها وحترير ما يتقرر . كل جلنة فرز ويتم يف حما�صر خا�صة، وعدد �ملن�صرف من بطاقات �لإ

إنتخابية على م�صتوى  �صو�ت �لتي ح�صل عليها كل مر�صح / قائمة � * يف �لنهاية يتم تفريغ �لك�صوف �لتي مت �صبطها لدى كل جلنة فرز �إىل ك�صف جتميعي رئي�صي يت�صمن �إجمايل �لأ
نتخابية و�ملر�صحني �أومندوبيهم . �صو�ت �لباطلة و�لتوقيع على �لك�صوف �ملذكورة من جميع جلان �لفرز يف �لد�ئرة �لإ �صارة �إىل �لأ نتخابية، مع �لأ �لد�ئرة �لإ

ر�ء غري �ل�صحيحة ت�صلم  إر�دة �لناخب، و�لآ حو�ل ُيعد �صحيحاً كل ر�أي دّل على � * تقرر كل جلنة فرز �مل�صائل �ملتعلقة بالف�صل يف �صحة �أوبطالن نتيجة بطاقة �لت�صويت، ويف كل �لأ
إنتهاء �لفرز . �إىل رئي�س �للجنة ليتم �لبت فيها بعد �
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بطاقة  فيها  تعترب  �لتي  �حلالت  على  و��صحة  ب�صورة  نتخاب  �لإ قانون  ين�س 

�صو�ت، ويرتك  �لت�صويت باطلة ول حت�صب �صمن �لبطاقات عند عملية فرز �لأ

تقرير مدى �صالحية بطاقة �لت�صويت يف هذه �حلالت �إىل جلنة �لفزر، �أوجلنة 

يتم �أن�صائها لهذ� �لغر�س، باإعتبار �أن بطاقة �لت�صويت �صاحلة على �لعموم �صيما 

�صول. نتخاب ح�صب �لأ إذ� مت تدوين �لعدد �ملطلوب من �ملر�صحني / قو�ئم �لإ �

 

بطالن بطاقة الت�سويت

إذ� ت�صمنت عبار�ت معينة . ر�ء �ملعلقة على �صرط �أو� 1. �لآ

نتخاب  إنتخابه ح�صب قانون �لإ � كرث من �لعدد �ملطلوب  ر�ء �لتي تعطى لأ 2. �لآ

كرث من مر�صح ( . )لأ

قرت�ع، و�لتي ت�صلم للناخب  ر�ء �لتي تثبت على غري �لبطاقة �ملخ�ص�صة لالإ 3. �لآ

قرت�ع. من رئي�س جلنة �لإ

إ�صم ملر�صح ) �لبطاقات �لبي�صاء(. ر�ء �لتي ل يكتب عليها �أي � 4. �لآ

نتخاب غري خمتومة بخامت وز�رة �لد�خلية وخامت �لد�ئرة  إذ� كانت بطاقة �لإ � .5

قرت�ع . نتخابية وغري موقعة من رئي�س هيئة �لإ �لإ

إ�صم من �أ�صماء �ملر�صحني �ملدونني فيها . إذ� مل يكن بالمكان قر�ءة �أي � � .6

نتخابي  �لإ �لنظام  نتخاب ح�صب  �لإ يف  فائز�ً  نتخابية  �لإ �لقائمة   / �ملر�صح  يعترب   *
�لنظام  حالة  ويف  غلبية.  بالأ �أو�لتمثيل  �لن�صبي  �لتمثيل  نظام  �صو�ء  به،  �ملعمول 

�صو�ت �ل�صحيحة  غلبية �لب�صيطة من �لأ إذ� ح�صل على �لأ �لثاين يعتمد �لفائز �

�أ�صو�ت �صحيحة  �أو�أكرث على  نتخابات، فاإذ� ح�صل مر�صحان  �أعطيت يف �لإ �لتي 

تي: مت�صاأوية، يتم ح�صم �مل�صاألة عرب �لآ

�صو�ت  �لأ �أعلى  على  ح�صلو�  �لذين  �ملر�صحني  بني  ثانية  لدورة  إنتخابات  � �إجر�ء   *
�ل�صحيحة و�ملت�صاأوية بعد فرتة حمددة من �لوقت، ويعتمد يف هذه �حلالة من 

�صو�ت �ل�صحيحة. ينال منهم �أعلى �لأ

* �أن جتري جلنة �لفرز قرعة فيما بني هوؤلء ويعترب فائز�ً من حتدده �لقرعة.

�سوات ب. عمل جلنة الفرز عقب  عملية فرز الأ

�صو�ت مبا يلي: إنتهائها من عملية فرز �لأ تقوم �للجنة فور �

إ�صم �ملر�صح �لفائز/�لقائمة �لفائزة يف �لد�ئرة  عالن من قبل رئي�س �للجنة عن � 1. �لإ

نتخابية . �لإ

�صو�ت، و�لتوقيع  2. �إعد�د تقرير نهائي حول �لنتائج �لتي �أ�صفرت عنها عملية فرز �لأ

إر�صال �لتقرير �إىل  عليه من قبل رئي�س و�أع�صاء �للجنة، وختمه بخامت �لد�ئرة و�

وخمتوماً  حمر  �لأ بال�صمع  حمرر  خا�س  مظروف  يف  نتخابات  لالإ �لعليا  �للجنة 

بختم �لد�ئرة، ويجب �أن يت�صمن �لتقرير �ملذكور �أ�صماء �ملر�صحني يف �لد�ئرة وعدد 

�صو�ت  �لأ �لد�ئرة وعدد  �لتي ح�صل كل مر�صح على م�صتوى  �ل�صحيحة  �صو�ت  �لأ

�إىل  �صافة  بالإ عليها  ح�صل  �لتي  �صو�ت  �لأ وعدد  �لفائز  �ملر�صح  إ�صم  و� �لباطلة، 

خرى �ملتعلقة باإجر�ء�ت ونتائج �لفرز. �ملالحظات و�لبيانات �لأ

نتخاب �خلا�صة بكل مر�صح بعد ترتيبها يف �صكل رزم، وكذ� �لك�صوف  3. جمع �أور�ق �لإ

نتخاب وكذلك بقية �لوثائق �خلا�صة  و�ملحا�صر �ملحددة من قبل جلان �لد�ئرة يوم �لإ

و�إحر�زها  �أقفالها  وفتحات  فتحاتها  و�صد  �أو�أكرث  �صندوق  يف  وذلك  نتخابات  بالإ

�إىل  وت�صليمها  �للجنة  و�أع�صاء  رئي�س  قبل  من  عليها  و�لتوقيع  حمر  �لأ بال�صمع 

إنتهاء فرتة �لطعون �أو�لف�صل  حتفاظ بها �إىل حني � نتخابات لالإ �للجنة �لعليا لالإ

فيها من قبل �ملجل�س �لتمثلي.

�إعطاء و�صل  �ملذكورة  و�لوثائق  للتقارير  إ�صتالمها  � �لعليا عند  �للجنة  4. يجب على 

عند  �ملحددين  و�لتاريخ  و�لزمن  �مل�صتلم  إ�صم  � فيها  يبني  بذلك،  ر�صمي  إ�صتالم  �

�صتالم. �لإ

من  حمددة  زمنية  فرتة  خالل  وتعلنها  نتخابات،  �لإ نتائج  �لعليا  �للجنة  5.ت�صبط 

قرت�ع. إنتهاء عملية �لإ �

إنتخابية ول مينع ذلك  � بالع�صوية �صهادة  �إىل كل مر�صح فاز  �لعليا  �للجنة  ُت�صلِّم   .6

عنه �لطعن �أمام �ملجل�س �لتمثيلي �إن كان م�صتوفياً �ل�صروط، وُيحظر على �أي جلنة 

نتخابات. �أخرى منح �صهادة حول نتائج �لإ

7. الطعون.

بالطعون  �ملتعلقة  �لرتتيبات  قو��صم م�صرتكة حول  �لعربية  نتخاب  �لإ قو�نني  جتمع 

ودو�عيها ونتائجها، وميكن تو�صيح ذلك من خالل �لعبار�ت �لتالية:

نتخابية ال�سابقة: الطعون الإ

عرت��س على �صحة نتائج  قرت�ع عموماً، �لإ 1.ي�صتطيع كل ناخب م�صارك يف �لإ

نتخابات / �صحة فوز �إحدى �ملر�صحني، ويقوم مبمار�صة ذلك عرب تقدمية        �لإ

عري�صة    

     طعن عادية م�صببة يودعها لدى �جلهة �لق�صائية �ملخت�صة خالل مدة زمنية 

حمددة بعد �إعالن �لنتائج .

عرت��س على �إنتخابه  2. تعلم �جلهة �لق�صائية �ملخت�صة �ملر�صح �لفائز �لذي مت �لإ

ليقدم ما لديه من مالحظات خالل فرتة زمنية حمددة .

نتخاب  وت�صدر �جلهة �لق�صائية �ملخت�صة خالل فرتة زمنية قر�ر�ً �إما باإلغاء �لإ

�ملتنازع فيه �أوباإعادة �صياغة حم�صر �لنتائج �لنهائية و�إعالن فوز �ملر�صح �ملنتخب 

قانوناً، ويعترب قر�ر �ملحكمة نهائياً.

نتخابية الالحقة: الطعون الإ

�صباب �لقانونية  - لكل ناخب �أومر�صح �أن يقدم �إىل جمل�س �لنو�ب طعناً يبني فيه �لأ

لعدم �صحة نيابة �ملر�صح �ملطعون يف �صحة ع�صويته خالل فرتة زمنية حمددة 

نتخابية.  نتخابات يف د�ئرته �لإ من تاريخ �إعالن نتائج �لإ

بها  �ملرفقة  �مل�صتند�ت  مع  �لطعون  إر�صال  � �لنو�ب  جمل�س  رئا�صة  هيئة  تتوىل   -

�إىل �ملحكمة �لق�صائية  خالل فرتة زمنية حمددة من مبا�صرة �ملجل�س ملهامه 

إليه. نتخابية ومو�فاة �ملجل�س بنتيجة ما تو�صلت � �لعليا للف�صل يف �لطعون �لإ
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�إطار )18(

نتخابية من �أوجه �لطاعون �لإ

�صباب �أو�لركائز تدور حول: ت�صتند �لطعون �إىل جمموعة من �لأ

* )بطالن( مرحلة �لت�صويت من خالل �لوجوه �لتالية:
فيها  مبا  نتخابات  �لإ عملية  مر�حل  يف  من  �لأ وقو�ت  �ل�صرطة  تدخل   -

�لت�صويت.

إ�صم �لناخب مبا يدل على  قرت�ع و�صع �أ�صارة �أمام � - �إغفال روؤ�صاء جلان �لإ

�إدلئه ب�صوته .

كرث من مرة،  نتخابية لحتو�ئها على �أ�صماء مكررة لأ - عدم دقة �لك�صوف �لإ

دلء باآر�ئهم �أكرث  و�أمام �أكرث من جلنة مما ميّكن �لعديد من �لناخبني �لإ

من مرة �أمام �أكرث من جلنة �إقرت�ع، ف�صاًل عن �إحتو�ئها �أ�صماء متوفني 

نتخابات . و�أفر�د خارج �لبالد وقت �إجر�ء �لإ

قرت�ع لعدم ح�صور وكالء �ملر�صحني ومندوبيهم، �إما  - بطالن ت�صكيل جلان �لإ

عرت�ف بالتوكيالت �لر�صمية �لتي يحملونها . ب�صبب طردهم �أوعدم �لإ

عملية  �أ�صا�صها  على  متت  �لتي  نتخابية  �لإ �جلد�أول  مناذج  تطابق  عدم   -

�لت�صويت مع �لنماذج �لتي مت توزيعها على �ملر�صحني .

�للجان ت�صحيحها، مما  روؤ�صاء  �لناخبني ورف�س  �أ�صماء  �أخطاء يف  - وجود 

يحرم جزء كبري من �لناخبني من �لت�صويت .

- �لتع�صف يف �لتعامل مع مندوبي ووكالء �ملر�صحني وطردهم خارج جلان 

نتخابية . �لت�صويت، مما يحرمهم من متابعة �صري �لعملية �لإ

* ) بطالن ( مرحلة �لفرز من خالل �لوجوه �لتالية:
نتخاب . جر�ء�ت �لقانونية ب�صاأن حتريز �صناديق �لإ إتباع �لقو�عد و�لإ - عدم �

نتخاب يف �لوقت �لذي يفرت�س فيه فرز  - حدوث فرز جماعي ل�صناديق �لإ

خر . نتخاب �لو�حد تلو�لآ �صناديق �لإ

- بطالن ت�صكيل جلان �لفرز ب�صبب عدم ح�صور وكالء �ملر�صحني �أومندوبيهم 

�لتي  �ملوثقة  �لر�صمية  بالتوكيالت  �لعرت�ف  �أوعدم  طردهم  ب�صبب  �إما 

يحملونها .

- �لتع�صف يف �لتعامل مع مندوبي ووكالء �ملر�صحني وطردهم خارج جلان 

نتخابية . �لت�صويت �أو�لفرز مما يحرمهم من متابعة �صري �لعملية �لإ

�لقانونية  غري  �ل�صناديق  إ�صتبعاد  � عدم  على  �لفرز  جلان  روؤ�صاء  �إ�صر�ر   -

نتخابية فرتة طويلة، �أو�ل�صناديق غري  كالتي غاب عنها روؤ�صاء جلانها �لإ

�ملحرزة وفق �لجر�ء�ت �لقانونية �ملحددة �أوتلك �لتي حدث بها تزوير .

قرت�ع �أو�لفرز (، لبطالن حما�صر  نتخابية )�لإ - بطالن ت�صكيل �للجان �لإ

إلتز�مها  هذه �للجان �إما ب�صبب عدم حترير هذه �ملحا�صر �أوب�صبب عدم �

�ملحا�صر  �ملحددة يف تدوين وحترير هذه  �لقانونية  جر�ء�ت  بال�صكل و�لإ

و�أع�صاء  و�أمناء  روؤ�صاء  من  عليها  �أو�لتوقيع  بياناتها  كافة  إ�صتيفاء  � من 

على  �ملحا�صر  بهذه  �لو�ردة  �لبيانات  تطابق  عدم  عن  ف�صاًل  �للجان، 

�صو�ت  نتخابية �لو�حدة مثل عدم �لتطابق بني عدد �لأ م�صتوى �للجنة �لإ

�صو�ت  قرت�ع مع عدد �لأ �لتي �أبديت من و�قع حم�صر �إجر�ء�ت جلنة �لإ

قرت�ع مع  �إجر�ء�ت فرز �صناديق جلان �لإ �أبديت من و�قع حم�صر  �لتي 

نتخاب. عدد �لناخبني �لذين �أدلو� باآر�ئهم من و�قع جد�أول �لإ

8. املخالفات التي ُترتكب اأثناء العملية 

نتخابية  الإ

فئتني،  �إىل  نتخابية  �لإ �لعملية  �أثناء  ترتكب  �لتي  �ملخالفات  ت�صنيف  ميكن 

وىل: �ملخالفات �لتي يرتكبها �لناخب �أو�ملر�صح �أووكالئهم ومندوبيهم، و�لثانية  �لأ

و�إعد�د  بتنظيم  �ملعنيني  �للجان  �أع�صاء  ع�صومن  �أي  يرتكبها  �لتي  �ملخالفات 

و�إح�صاء  �أو�لفرز  قرت�ع  �لإ عمليات  �أو�إجر�ء  �أوتنقيحها  نتخابية  �لإ �جلد�أول 

�صو�ت ومن يف حكمهم . �لأ

اأ. خمالفات الناخب:

نتخاب .  قرت�ع يف �لإ إ�صم غريه، بق�صد �لإ - �أن يقوم باإنتحال �صخ�صية �أو�

دلء ب�صوته �أكرث من مرة . إ�صتعمل حقه يف �لإ - �أن يكون قد �

دو�ت �لتي ت�صكل خطر�ً على  �أو�لأ �صلحة  �أي نوع من �لأ - يف حال حمل �لناخب 

قرت�ع �أثناء عملية �لت�صويت . من و�ل�صالمة �لعامة يف �أٍي من مر�كز �لإ �لأ

�لتاأثري  بهدف  م�صبق  �إذن  بدون  �أو�لفرز  قرت�ع  �لإ مركز  �إىل  عنوًة  �لدخول   -

ي من  نتخابية �أو�إعاقتها �أوتاأخريها �أو�لتعر�س ب�صوء لأ على �صري �لعملية �لإ

�مل�صوؤولني عن �إجر�ئها.

�أو�لبطاقات  نتخابية  �لإ �أو�جلد�أول  قرت�ع  �لإ �صناديق  من  �صندوق  باأي  �لعبث   -

قرت�ع �أو�صرقة �أٍي من هذه �جلد�أول �أو�لبطاقات �أو�إتالفها، �أو�لقيام  �ملعتمدة لالإ

�صتيالء  نتخاب و�صرّيته، ف�صاًل عن �لإ باأي عمل يق�صد منه �مل�س ب�صالمة �إجر�ء�ت �لإ

�صو�ت �ملوجود بد�خله . قرت�ع قبل فرز �لأ �صتيالء على �صناديق �لإ �أوحماأولة �لإ

نتخابية وجمرياتها: اأع�ساء اللجان ذات العالقة بالعملية الإ ب. خمالفات 

إ�صم �صخ�س ل تنطبق  نتخابية �صو�ء عرب �إدخال � - �لذي يتعمد �لتالعب باجلد�أول �لإ

إ�صم �صخ�س يحق له �أن ي�صجل فيها كناخب. نتخاب �أوحذف �أو�إ�صافة � عليه �صروط �لإ

يتم  وثيقة  �أو�أي  �ملحا�صر،  من  حم�صر  باأي  بذلك  وهويعلم  تالعب  من  كل   -

نتخاب. تنظيمها مبقت�صى قانون �لإ

حق،  بدون  نتخاب  بالإ �ملتعلقة  �لوثائق  من  وثيقة  �أي  على  ي�صتويل  �لذي   -

�أو�أخفاها �أو�إرتكب �أي تزوير فيها مبا يف ذلك �إتالفها �أومتزيقها �أوت�صويهها.

قرت�ع عن �لوقت �ملحدد لذلك ب�صكل غري  - �لذي يت�صبب يف تاأخري بدء عملية �لإ

�لقانون،  نتهائها مبقت�صى  �ملقرر لإ �لوقت  �أو�أوقفها بدون مربر قبل  م�صروع 

�أوتباطاأ يف �أي �إجر�ء من �إجر�ء�تها بق�صد �إعاقتها �أوتاخريها.

قرت�ع �أمام �حلا�صرين من �ملر�صحني �أومندوبيهم  - �لذي مل يقبل بفتح �صندوق �لإ

قرت�ع للتاأكد من خلوه من �أية بطاقة ت�صويت. قبل �لبدء بعملية �لإ

وب�صورة  حقيقتها  غري  �لفرزعلى  �أثناء  �لت�صويت  بطاقة  بقر�ءة  يقوم  �لذي   -

تخالف ما ورد فيها.
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نتخابية:  احلملة الإ

1. املفهوم

ن�صطة،  �لأ من  جمموعة  تت�صمن  عملية   " باأنها  نتخابية  �لإ �حلملة  تعرف 

بر�جمه  عن  للناخبني  ح�صنة  �صورة  �إعطاء  بغر�س  �أو�ملر�صح  �حلزب  بها  يقوم  �لتي 

قنو�ت  خالل  من  �ملتاحة  مكانات  و�لإ �صاليب  و�لأ �لو�صائل  كل  وتوظيف  وتطلعاته، 

ت�صال �ملختلفة يف حماولة للتاأثري يف �إجتاهات �لناخبني ل�صالح �ملر�صح �أو�حلزب،  �لإ

نتخابات  ".  وذلك بهدف �حل�صول على �أ�صو�ت �لناخبني وحتقيق �لفوز بالإ

نتخابات  نتخابية يف �لفرتة �لتي ت�صبق موعد �لإ تظهر �أن�صطة �حلملة �لإ

خاللها  نتخابات،ويتقدم  �لإ مرحلة  خالل  وت�صتمر  وقانونياً  ر�صمياً  �ملحدد 

�أوم�صتقلني، بعر�س وتقدمي  �صيا�صية  حز�ب  كانو� منتمني لأ �صو�ء  �ملر�صحون 

نتخابية و�صيا�صتهم ومو�قفهم و�أفكارهم �ىل جماهري �لناخبني.  بر�جمهم �لإ

نتخابية  العوامل املوؤثرة يف احلملة الإ

ت�صتجيب  وهي  �أخرى،  �ىل  حالة  من  نتخابية  �لإ �حلملة  و�أهمية  �أ�صكال  تختلف 

�حلملة  ممار�صات  ت�صبغ  �لتي  و�لفاعلة  �ملوؤثرة  �لعو�مل  من  للعديد  بال�صرورة 

نتخابية ب�صبغة مميزة. وتاأتي يف مقدمة هذه �لعو�مل:  �لإ

قت�صادية يف �لبلد. مبعنى كلما �إجته  جتماعية و�لإ * طبيعة �لنظام �ل�صيا�صي و�لعو�مل �لإ
�لنظام �ل�صيا�صي نحو�لدميقر�طية، كلما كانت �حلدود و�ل�صو�بط �لقانونية �لتي تنظم 

نتخابية و��صحة وحمددة وتطبق بنف�س �لدرجة على جميع �ملر�صحني.  �حلملة �لإ

نتخابية  نتخابي �ملتبع، مبا يت�صمنه من �لقو�عد �ملنظمة للدعاية �لإ * �صفات �لنظام �لإ
نتخاب. جر�ء�ت �خلا�صة بالرت�صيح و�لإ و�لإ

ت�صال �جلماهريي و�حلرية �ملمنوحة لها يف �إطار نظام ملكيتها. * دور و�صائل �لإ
نتخابية. * مدى �إهتمام �لناخبني بامل�صاركة يف �حلملة �لإ

حز�ب �ل�صيا�صية /�جلماعات �ل�صيا�صية. *  حجم �ملناف�صة بني �ملر�صحني �أو�لأ
حمالت  �إىل  �حلاجة  إزد�دت  � �لد�ئرة  حجم  إت�صع  � فكلما  نتخابية،  �لإ �لد�ئرة  حجم   *

�صخمة ومنتظمة.

نتخابية وموعد �لعملية  * �لفرتة �لزمنية �لتي تف�صل بني مبا�صرة �أعمال �حلملة �لإ
نتخابية. �لإ

لي�س هناك مانعاً من تنظيم دور�ت تدريبية للمر�صحات ورئي�صات �حلمالت 

جر�ء�ت �ملطلوب �لقيام  نتخابية و�لإ إد�رة �حلمالت �لإ نتخابية لتعريفهن با�صول � �لإ

نتخابية  �صتفادة من جتارب �ملر�صحات يف �لدور�ت �لإ ت�صال، و�لإ بها، ومهار�ت �لإ

نتخابية وكيفية  طالع على �مل�صاكل �لتي و�جهتهّن خالل �حلملة �لإ �ل�صابقة لالإ

�لد�عمني  �لرجال  مب�صاركة  �لعامة  �ملحا�صر�ت  تنظيم  عن  ف�صاًل  معاجلتها. 

لو�صول �ملر�أة �ىل �لربملان و�لزيار�ت �مليد�نية حلفز �مل�صاركة �لن�صائية. 

إذ� ما قورنت  نتخابية وتاأثريها يف �ملجتمعات �ملتقدمة � وتظهر �أهمية �حلمالت �لإ

لي�س  �أو�أنه  نتخابية،  �لإ �حلمالت  معظمها  يف  يعرف  ل  قد  �لتي  �لنامية  باملجتمعات 

نتخابات بالنظر �ىل �لعو�مل  همية �لكربى يف حتقيق �لفوز بالإ نتخابية �لأ للدعاية �لإ

�ل�صيا�صي،  تاريخه  من  �مل�صتمد  للمر�صح  جتماعي  �لإ �حل�صور  مثل،  �ملوؤثرة  خرى  �لأ

عامل  �إىل  �إ�صافة  �لوظيفي،  �أومن�صبه  �أو�لثقافية،  �أو�لدينية  جتماعية  �لإ �أومكانته 

إليها، و�خلدمات �لتي يوؤديها. �لع�صبية )للعائلة �أو�لع�صرية �أو�لطائفة( �لتي ينتمي �

 ) �لدميقر�طية   ( �لغربية  �لدول  يف  خ�صو�صاً  نتخابية  �لإ �حلملة  �أهمية  وتاأتي   

�صتهالك عند  �لإ يتبعه من منطق  �ملايل وما  و�لربح  �صتثمار  �لإ إرتباطها بدورة  � عرب 

طار  نتخابية يف عملية ت�صويق للمر�صح. وبهذ� �لإ �لناخبني، وبذلك تدخل �حلملة �لإ

نف�صهم بهدف ك�صب �أكرب عدد  ي�صعى �ملر�صحون �ىل توظيف ماكينتهم �ملالية للرتويج لأ

ممكن من �أ�صو�ت �لناخبني. وتعظيم فر�س �لنجاح، حيث ي�صعى �ملر�صح �ىل توظيف 

ت�صال  و�لإ و�لت�صويق  عالم  �لإ يف  �صيما  �ملختلفة  �ملجالت  يف  متخ�ص�صني  م�صت�صارين 

حول  �لذي  مر  وهو�لأ �حلديثة،  ت�صالية  �لإ �لو�صائل  باإ�صتخد�م  وتدعيمها  و�لتنظيم 

نتخابية يف هذه �لدول �ىل معركة بني �صركات متخ�ص�صة بت�صويق �ملر�صح  �ملعركة �لإ

للمر�صح  معينة  �صخ�صية  مالمح  �أن�صاأء  على  �مل�صت�صارون  مهمة  وترتكز  �إل.  لي�س 

إ�صتح�صاناً و�إقباًل من قبل �لناخبني. وقد تكون، بال�صرورة، هذه  وتثبيت �أفكار�ً تلقى �

عالمي ومهار�ت �لت�صويق  فكار بعيدة عن �لو�قع لكنها بف�صل �لتوظيف �لإ �ملالمح و�لأ

ت�صالية تتحول �ىل حقيقة طاغية. و�لثورة �لإ

حز�ب  نتخابية �لتي تقوم باإعد�دها وتنفيذها �لأ بالرغم من ذلك، تعد �حلمالت �لإ

�ل�صيا�صية و�جلماعات �ل�صيا�صية يف �أوقات دورية حلث �لناخبني و�إقناعهم بتاأييد مر�صحيهم 

ت�صال �ل�صيا�صي و�أكرثها فعالية وكثافة يف �لدول.    نتخابات �أو�صح �أ�صاليب �لإ يف �لإ

 �إطار )19(

نتخابية ؟ ماذ� يتاأمل �لناخبون من �حلمالت �لإ

نتخابات وحتديد �ملر�كز  �صا�صية حول موعد �لإ إذ� جتاوزنا �ملعلومات �لأ �

معاً  عالم  و�لإ نتخابية  �لإ �حلملة  فاإن  �لت�صجيل،  �أوخطو�ت  نتخابية  �لإ

يك�صبان جمهور �لناخبني معرفة �أكرب بخلفية �ملر�صحني و�صماتهم وطبيعة 

�إنطباعتهم �خلا�صة،  �لق�صايا �ملطروحة، مبا ي�صاعد �لناخبني على تكوين 

�أولويات  ذلك  يف  مبا  �ملر�صحني  حول  بال�صرورة،  دقيقة  تكون  ل  قد  �لتي 

نتخابية ومو�قفهم حيال ق�صايا  �صيا�صتهم و�صماتهم �ل�صخ�صية وفر�صهم �لإ

�إنطباعات  تكملة  �إىل  ت�صعى  نتخابية  �لإ �حلمالت  فان  وبالتايل  معينة. 

جديدة  �نطباعات  �أولتكوين  �ملر�صحني  حول  �ل�صابقة  ومو�قفهم  �لناخبني 

نتخابية وهم ميلكون  حولهم، �صيما و�أن �لناخبني يقبلون على �حلمالت �لإ

وحول  عمله  و�حلكومة  �لربملان  على  ينبغي  ما  حول  بهم  خا�صة  ت�صور�ت 

ماهية �ل�صخ�س �لذي �صيمثلهم.   

نتخابية  تاأثري احلملة الإ

نتخابية ثالث �آثار هامة وهي: �لتن�صيط و�لتدعيم  و�لتحويل: للحملة �لإ

هتمام  �لإ درجة  توفر  �إىل  نتخابية  �لإ �حلملة  يف  �لتن�صيط  يوؤدي  التن�سيط: 

�إىل  يوؤدي  مما  �ملتو�صطة  هتمامات  �لإ ذوي  �لناخبني  وعي  يزد�د  حيث  نتخابات،  بالإ

إثارة  نتخابات، وقد يوؤدي �أحياناً �إىل � زيادة ف�صولهم يف �ملعرفة للق�صايا �ملحيطة بالإ

�ملو�طنني بامل�صائل �ل�صيا�صية و�مل�صاركة �ل�صيا�صية.

نتخابية واإدارتها الق�سم اخلام�س: مهارات احلملة الإ
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جتاهات �ملحابية وتاأكيد  �صا�س على تدعيم �لإ نتخابية بالأ التدعيم: تعمل �حلملة �لإ

يجابية يف �صورة �ملر�صح لدى �جلمهور �أكرث مما تعمل على �لتغيري يف �إجتاهات  �ملعامل �لإ

يجاب.  نتخابية من �ل�صلب �إىل �لإ �لناخبني �صيما تغيري �إجتاه متلقي ر�صائل �حلملة �لإ

ت�صال على �لتغيري حمدودة مقارنة لقدرتها �لعالية على  فقد ثبت �أن قدرة و�صائل �لإ

يقررون  قل  �لأ على  �لناخبني  ثلثي  بني  ما  ن  جتاهات.ولأ �لإ لتلك  و�لتعزيز  �لتدعيم 

نتخابية،  حز�ب قبل بدء �حلملة �لإ حد �لأ حد �ملر�صحني �أولأ ختيار �أو�لت�صويت م�صبقاً لأ �لإ

جتاهات  نتخابية �لتي ت�صتمر لعدة �أ�صهر ل ت�صتطيع �لقيام باأي تعديل يف �لإ فان �حلملة �لإ

قناع  بل هي تاأكيد وتدعيم �إجتاهات �لت�صويت و�ملحافظة عليها و�صرورة �ملحافظة على �لإ

ختيار من �حلمالت �مل�صادة للمر�صحني �ملناف�صني. ب�صالمة �لإ

نتخابية نادر�ً ما تعمل على حتويل  التحويل: يرى بع�س �لباحثني �أن �حلمالت �لإ

�لنو�يا �لفعلية للناخبني بقدر ما تذكرهم باإهتماماتهم �لعقائدية.

نتخابية  اأ�سكال احلمالت الإ

نتخابية يف �لنظم �ل�صيا�صية يف ثالث �أ�صكال كما يلي: تنح�صر �حلمالت �لإ

يدير  حيث  �ل�صيا�صي،  �حلزب  على  تعتمد  �لتي  نتخابية  �لإ �حلملة  ول:  الأ ال�سكل 

�حلزبي  نتماء  �لإ على  �لرتكيز  ويكون  حزبية.  �أُ�ص�س  على  نتخابية  �لإ حملته  �ملر�صح 

للمر�صح، ويعتمد على بر�مج �حلزب �ل�صيا�صي و�صيا�صته ومو�قفه �ل�صابقة من �لق�صايا 

عتماد على �صورة �حلزب �لذهنية لدى جماهري �لناخبني. �لوطنية، وبالتايل يتم �لإ

نتخابية �لتي تعتمد على �صخ�س �ملر�صح �ل�صيا�صي، ويكون  ال�سكل الثاين: �حلملة �لإ

وىل و�صفاته �ل�صخ�صية ومميز�ته و�إجناز�ته  ذلك بالرتكيز على �ملر�صح بالدرجة �لأ

جتماعية  قت�صادية و�لإ �ل�صابقة ومو�قفه من بع�س �لق�صايا �لوطنية و�ل�صيا�صية و�لإ

�أو��صر  تدعيم  �إىل  �إ�صافة  متكاملة،  ب�صورة  للناخبني  وتقدميه  وتعريفه  �لهامة 

يزيد  مما  و�ل�صيا�صة  عالم  و�لإ �لفكر  رجال  من  �لر�أي  وقادة  �ملر�صح  بني  �لعالقة 

إذ�  � �ل�صكل  هذ�  ويفيد  �لناخبني.  جمهور  من  كرب  �لأ �لقطاع  على  �لتاأثري  حجم  من 

قلية  �لأ حزب  يحاول  ما  وغالباً  �أومتيزه.  بها  ينفرد  �أو�صفات  ذوجاذبية  �ملر�صح  كان 

نتخابية.  إ�صتخد�م هذ� �ل�صكل يف �لدعاية �لإ حز�ب �ملعار�صة � �أو�لأ

نتخابية �لتي تعتمد على ق�صايا معينة، حيث يتم �لرتكيز  ال�سكل الثالث: �حلملة �لإ

�حلملة  مع  بالتز�من  �لعام  �لر�أي  على  نف�صها  تفر�س  �لتي  �لهامة  �لق�صايا  على 

هتمام باحلملة. نتخابية، مما يزيد من فر�صة �لإ �لإ

لية. 2. الآ

نتخابية: اأ. املراحل التنفيذية للحملة الإ

نتخابية �ىل �أربع مر�حل رئي�صية هي: ميكن تق�صيم مر�حل تنفيذ �حلملة �لإ

وىل: العر�س. املرحلة الأ

تقبل  مدى  ي�صت�صف  �أن  �ملر�صح  على  ينبغي  كاف،  بوقت  للرت�صيح  �لتقدم  قبل 

�ملجتمع  يف  �ملوؤثرة  و�ل�صيا�صية  قت�صادية  و�لإ جتماعية  �لإ �لقوى  جانب  من  تر�صيحه 

�ملرحلة  �ملر�صح يف هذه  قيام  �ل�صروري  ذلك. ومن  �لناخبة يف  �لهيئة  �آر�ء  وي�صتنبط 

نتخابية  �لإ �لدعاية  باأمور  و�خلرب�ء  و�ملعاونني  نتخابية  �لإ �حلملة  قيادة  بت�صكيل 

لتنفيذ �حلملة و�لرتكيز على جتميع ميز�نية �حلملة. 

نت�سار. املرحلة الثانية: الإ

مع  تتنا�صب  و�لتي  �ملتوفرة  ت�صال  �لإ و�صائل  كافة  �ملرحلة  �ملر�صح يف هذه  يوظف 

نتخابي. ت�صال �لإ �أحد�ث �لتاأثري �ملطلوب على �لهيئة �لناخبة �صمن عملية �لإ

املرحلة الثالثة: الرتكيز.

نتخابي جلماعات  �ملناف�صني و�ملوقف �لإ تتبلور يف هذه �ملرحلة مو�قف �ملر�صحني 

�لفوز،  �إقرت�به من  �ملر�صح ومدى  قيادة �حلملة حتديد موقف  وت�صتطيع  �لناخبني، 

ت�صال �لتي لقت قبوًل لدى جماعات �لناخبني. وميكن �أن  و�لرتكيز على و�صائل �لإ

و�لهجوم  �ملناف�صة  �حلمالت  �صاأن  من  �لتقليل  �أ�صلوب  نتخابية  �لإ �حلملة  قيادة  تتبع 

على �أ�ص�صها.

املرحلة الرابعة: احل�سم.

نتخابات، حيث تقوم قيادة �حلملة  خري من مرحلة �لإ تبد�أ هذه �ملرحلة يف �لربع �لأ

ور�ق �لناجحة تتالزم مع �لعد �لتنازيل لعملية �لت�صويت  نتخابية باإظهار بع�س �لأ �لإ

�ل�صخ�صيات  �إحدى  تاأييد  �إعالن  �ىل  مثال  تلجاأ  فقد  �ملر�صح.  فوز  فر�صة  يعزز  مبا 

�ىل  جتماعية  �أو�لإ �أو�لدينية  �ل�صيا�صية  �جلماعات  �إحدى  �أو�إن�صمام  للمر�صح  �ملوؤثرة 

وبهذه  �ملناف�صني،  للمر�صحني  �مل�صروع  �لنقد  بتوجيه  قيادة �حلملة  تقوم  جانبه. كما 

مور  �صتيعاب �لأ �لطريقة ت�صعف من �حلمالت �ملناف�صة بحيث ل جتد �لوقت �لكايف لإ

و�لرد عليها، مما ي�صاعد على تقوي�صها. 

نتخابية ب. العنا�سر ال�سرورية يف احلملة الإ

نتخابات،  نتخابية وهو�لفوز بالإ للو�صول �ىل �لهدف �لنهائي من عملية �حلملة �لإ

�صا�صية �ملدعمة، وياأتي هذ� بالتكامل بني جميع  عد�د �جليد لالن�صطة �لأ يتوجب �لإ

نتخابية ب�صورة متجان�صة ومن�صقة و�لتي تت�صمن: عنا�صر �حلملة �لإ

نتخابية. *  تخطيط وتنظيم �حلملة �لإ
*  �لتمويل.

ت�صال. نتخابية ومهار�ت �لإ *  �لدعاية �لإ

نتخابية.  *  تخطيط احلملة الإ

طر�ف  �لأ تتخذها  وخطو�ت  مر�حل  عدة  نتخابية  �لإ �حلملة  تخطيط  ي�صمل 

نتخابات، ويتم �لرتكيز على �أن تكون �خلطة: �صاملة،  �ملتناف�صة  للتعامل مع مرحلة �لإ

مو�صوعية، �صهلة �لقيا�س، ميكن حتقيقها، حمددة �مل�صوؤوليات، معدة للفوز. وتت�صمن 

خطة �حلملة �لناجحة على خطط فرعية منها: خطة مالية،  خطة ميد�نية، خطة 

�إعالمية، خطة زمنية. 

�أن تلعب  �لتي ميكن  �ملتغري�ت و�لعو�مل  خذ يف �لعتبار  �لأ همية مبا كان  �لأ من 

نتخابات. وعلى �لعموم يكون �لرتكيز  �أ�صا�صياً يف �لتحكم بالظروف �ملحيطة بالإ دور�ً 

خذ باخلطو�ت �لعامة �لتالية: نتخابية على �لأ عد�د و�لتح�صري للحملة �لإ عند �لإ

نتخابية  نتخابية. حيث تهدف بع�س �حلمالت �لإ *  حتديد �لهدف بدقة من �حلملة �لإ
إ�صتغالل �حلملة  لي�س �إىل حتقيق �لفوز و�إمنا �إظهار �أهمية �ملر�صح �أمام �حلكومة، �أو�

نتخابية لتكوين دعاية �صخ�صية له. �لإ
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نتخابية �لتي تطمح �أن  ت�صال للتاأثري على �لناخبني يف �لد�ئرة �لإ وتوظيف مهار�ت �لإ

تنال �ملر�صحة مقعدها �لنيابي. ومن �لطبيعي �أن تكون هذه �لفرق حم�صورة �لعدد. 

ويكون على كل فرقة منها �لبحث عن �آخرين تثق بهم ويرتبطون بها، وهكذ� تتكون 

فرق م�صاندة �أخرى.

ومن �ل�صروري �أن يقوم �ملر�صح مبتابعة �أعمال هذه �لفرق ب�صورة م�صتمرة، وعقد 

�لتي يجب  �صياء  د�ء )�لأ �لأ �لعمل ) ما مت عمله ( وم�صتوى  لقاء دوري لتقييم �صري 

�لقيام بها (، و�لتعرف على �أية م�صتجد�ت �أومعيقات و�أهمية معاجلتها.

همية فتح �ملجال مل�صاركة �أكرب عدد من �لرجال �لذين يوؤمنون باأهمية  من �لأ

م�صاركة �ملر�أة يف عملية �صنع �لقر�ر. 

إد�رة  تاأتي �أهمية ت�صكيل �لهيكل �لتنظيمي ل�صعوبة قيام فرد و�حد بعملية �

دو�ر �ل�صرورية يف �آن و�حد، ومن �ل�صروري  نتخابية وقيامه بكافة �لأ �حلملة �لإ

�إىل  نتخابية  �لإ �ملر�صحة  ر�صالة  �إي�صال  ومهمة  تتنا�صب  تنظيمية  �صورة  إتباع  �

�لناخبني و�إقناعهم بالت�صويت ل�صاحلها. 

�مل�صاعدة يف �حلملة  باإ�صتطاعتهم  �لذين  �صخا�س  �لأ �لتحدث مع جميع  �أن 

هام  �أمر  تر�صيحها،  تدعم  �أن  ميكن  �لتي  و�ملجموعات  للمر�صحة  نتخابية  �لإ

نتخابية. ي�صاعد �ملر�صحة يف حملتها �لإ

و��صحة،  حمددة  و�أدو�ر  وظائف  على  نتخابية  �لإ �حلملة  وتنظيم  إد�رة  � وت�صمل 

وظيفة  معلوماتية،  وظيفة  مالية،  وظيفة  منها:  حتقيقها،  ميكن  �لقيا�س،  �صهلة 

�إعالمية، جدول زمني. وعلى �لعموم، ترت�وح درجة تنظيم  ميد�نية، وظيفة تغطية 

نتخابية بني �حلملة �ملنظمة من فريق عمل من�صجم، و�حلملة �لتي يغلب  �حلملة �لإ

عليها �لعمل �جلماعي �لتطوعي.

نتخابية اأنواع احلمالت الإ

نتخابية وفق �لرتتيب �لتايل: ميكن ت�صنيف �أنو�ع �حلمالت �لإ

* احلملة احلزبية:

تنظيماً،  �حلمالت  �أنو�ع  �أكرث  �حلزب  يديرها  �لتي  نتخابية  �لإ �حلملة  تعترب 

إد�رة  � يف  توظيفه  ميكن  من�صجماً،  عمل  وفريق  تنظيمية  هيكلية  م�صبقاً  فهوميتلك 

نتخابية. وقد ياأخذ تنظيم �حلملة �حلزبية �ملنحى �لتايل: �حلملة �لإ

* جلنة مركزية: 

�صر�ف  إ�صر�فية عامة، من مهامها: حتديد �لربنامج �لعام للحملة، و�لإ وهي جلنة �

نتخابات مع �جلهات �ملخت�صة،  جمايل ومتابعة �أية تعليمات خا�صة بالإ على �لو�صع �لإ

خرين و�لناخبني للتعرف  إنتخابية على م�صتوى �ملر�صحني �لآ تقييم و�صع كل د�ئرة �

على حجم قاعدة �حلزب، در��صة نفقات �حلملة وحتديد مو�زنتها.

* جلان ميدانية تابعة للجنة املركزية:

ويعني  قطاعات  �ىل  �ملناطق  هذه  وتق�صم  �جلغر�فية،  �ملناطق  على  موزعة  وهي   

�ملر�صحني لتعزيز  باإ�صم  م�صوؤول عن كل قطاع. من مهامها: تنظيم جولت وزيار�ت 

جتماعية. �لعالقات مع كافة �ل�صر�ئح �لإ

مكانيات و�ملو�رد و�جلهود �ملتاحة، بهدف  مثل لالإ �صتخد�م �لأ *  �لتعرف على  كيفية �لإ
و�لعو�مل  نفقاتها  وتقدير  وتوقيتها  نتخابية  �لإ �حلملة  تنفيذ  مر�حل  ت�صميم 

�ملوؤثرة بها.

نتخابية وجمع �ملعلومات �ملطلوبة عنها ثم ترتيبها وحتليلها بهدف  *  در��صة �لبيئة �لإ
نتخابي. وتت�صمن هذه �لعملية: توظيفها يف بناء �ملوقف �لإ

خرين، و�لعمل يف  - معرفة جو�نب �لقوة و�ل�صعف بالن�صبة للمر�صح و�ملر�صحني �لآ

�صتثمار جو�نب �لقوة، وذلك للحد من �آثار جو�نب �ل�صعف للمر�صح.  �صوئها لإ

يف  و�أ�صلوبهم  تفكريهم  وطرق  �لناخبني  و�صمات  خ�صائ�س  على  �لتعرف   -

�لتعامل. 

نتخابية.  ت�صال �ملالئمة للبيئة �لإ - حتديد �أ�صاليب و�أمناط وو�صائل �لإ

نتخابية. نتخابية و�ل�صعار�ت و�لرموز �لإ - ت�صميم م�صمون �لر�صائل �لإ

نتخابية على �لناخبني و�إعادة تقييمها با�صتمر�ر بالعتماد  *  متابعة تاأثري �حلملة �لإ
�أن  للتنفيذ. مبعنى  قابلة  على جدول زمني يحتوي على مهمات حمددة و�صغرية 

يوؤخذ بعني �لعتبار �ملرونة و�لتعديل على �صوء �لو�قع �ملعا�س، فقد ي�صتعد �ملر�صح 

يف  حمددة  ق�صية  �أوحول  معينة  جغر�فية  منطقة  يف  نتخابية  �لإ حملته  لرتكيز 

هتمام  حد�ث �ل�صيا�صية جتربه على �لإ نتخابي، ثم يك�صف �أن حركة �لأ برناجمه �لإ

و�لرتكيز يف دعايته على منطقة �أخرى �أومو�صوع �آخر.

*  تقييم �حلمالت �مل�صادة وتقدير مدى فاعليتها على �لناخبني و�أ�صاليب مو�جهتها 
و�حلد من تاأثري�ها.
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نتخابية قو�عد �ملر�صحة يف �حلملة �لإ

نتخابية �ىل طريق �لنجاح و�إجتياز �ل�صعوبات و�لتحديات،  لت�صيري �حلملة �لإ

إر�صاء �لقو�عد �لعامة �لتالية: يكون �لرتكيز من قبل �ملر�صحة على �

نتخابية على �مل�صتوى �لتنظيمي و�ل�صخ�صي. عد�د �جليد للحملة �لإ - �لإ

- �إعطاء �لناخبني �صبباً وجيهاً لختيار �صيدة كممثلة لهم يف �لربملان.

نتخابي مع �لناخبني. - �مل�صد�قية يف طرح �خلطاب �لإ

- عدم �إقت�صار �حلملة على ق�صايا �ملر�أة فقط، و�إمنا �لرتكيز على خمتلف 

�لق�صايا �لعامة.

نتخابية. - �إعد�د جدول زمني خلطة عمل �حلملة �لإ

نتخابية اإدارة وتنظيم احلملة الإ

نتخابية من �أهم �لعو�مل �لتي جتلب �لنجاح  إد�رة وتنظيم �حلملة �لإ تعترب ح�صن �

يت�صكل من  فريق عمل  �ىل  نتخابية  �لإ �حلملة  وتنظيم  إد�رة  � وت�صند مهمة  للحملة. 

عمل  فرق  منها  وتتفرع  إ�صر�فية،  � مهام  ذ�ت  عليا  جلنة  �صفة  تاأخذ  مركزية  قيادة 

من�صجمة ومنظمة يف �أدو�ر معينة، تقوم باأد�ء وظائف متكاملة يف م�صمونها معتمدة 

على �ملهار�ت �لفنية. 

د�رة  �لإ على  و�لقدرة  و�حليوية،  �لكفاءة  �صمات  �لعمل  فرق  تنظيم  يف  ويوؤخذ   
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* جلنة اإعالمية مركزية، من مهامها:
 

�صدقاء  نتخابية �صو�ء يف منازل �لأ تنظيم وح�صور �لفعاليات و�للقاء�ت �أثناء �لدعاية �لإ

حز�ب و�أجر�ء لقاء�ت مع مر�صحني �آخرين.  نتخابي �أومقار �لأ �أو�جلمعيات �أو�ملقر �لإ

وهي ت�صم جلان فرعية منها: 

نتخابية.  نتخابي و�ل�صعار�ت �لإ * جلنة �صياغة �لربنامج �لإ
و�لبطاقات  �ملل�صقات  كتوزيع   ( �لدعاية  �أعمال  تنفيذ  مهمتها:  �لدعاية،  جلنة   *

و�ل�صعار�ت، و�إل�صاق �لبو�صرت�ت(، و�لتحدث عن �ملر�صح يف �ملجال�س �ملختلفة.

خرين  * جلنة تغطية �إعالمية و�إعالنية، تقوم باإعد�د تقارير حول حركة �ملر�صحني �لآ
عالم مبا فيها  عالمية �ملركزية. وت�صم فريق ر�صد لو�صائل �لإ ورفعها �ىل �للجنة �لإ

ذ�عة و�لتلفزيون و�ل�صحافة. �لإ

* احلملة املوؤ�س�سية:

قد يعتمد بع�س �ملر�صحني على فريق عمل من�صجم يت�صم بطابع موؤ�ص�صي،  قادر 

نتخابية. ويت�صكل هذ� �لفريق من قيادة مركزية ت�صم، رئي�س عام  إد�رة �حلملة �لإ على �

�ملتكاملة  جهزة  �لأ من  عدد  �لقيادة  هذه  إ�صر�ف  � حتت  ويكون  له،  ومعاونني  للحملة 

�لوظائف هي: 

* جهاز �سيا�سي: 

نتخابية.  ي�صم مندوبني عن �ملر�صح يف �ملناطق �لإ

* جهاز اإداري: 

وجهاز  �ملركزية،  و�لقيادة  �ملندوبني  بني  للتو��صل  و�لتمويل،  للنقل  جهاز  ي�صم 

مايل وهوُيعنى بتحديد مقد�ر و�أوجه �ل�صرف �لتي تتطلبها �أن�صطة �حلملة.

* جهاز معلوماتي: 

ُيعنى بدر��صة جد�ول �لناخبني وتنقيحها لتوزيعها على مندوبي �ملر�صح يف �ملناطق 

نتخابية.  �لإ

* جهاز اإعالمي واإعالين: 

وطباعتها   نتخابية  �لإ �لر�صائل  وت�صميم  للحملة،  �لعام  �لربنامج  بتحديد  ُيعنى 

عالم، ف�صال عن مهام �إختيار  نتخابي، و�لتو��صل مع و�صائل �لإ وطباعة �لربنامج �لإ

عالنات يف �ل�صحف.  �ل�صعار�ت وكتابة ون�صر �لإ

* احلملة الفردية:

نتخابية على �حلما�س و�لعمل �جلماعي �لتطوعي،  يعتمد هذ� �لنوع من �حلمالت �لإ

ولكن يحتاج �إىل تنظيم وتفرغ جيد�ن. وميكن �أن تاأخذ هذه �حلملة �ل�صكل �لتايل:

إد�ري: وهوي�صرف على �مل�صائل �ملالية. * م�صوؤول �
على  �ملوزعة  �ل�صغرية  �لعمل  فرق  على  وهوي�صرف  نتخابية:  �لإ �ملناطق  م�صوؤول   *

�ملناطق. 

عالم،  * م�صوؤول �إعالمي وعالقات عامة: ويقوم بتن�صيق ظهور �ملر�صح عرب و�صائل �لإ
ومتابعة �ل�صحف، وحت�صري �ملو�د �لدعائية وتوزيعها، وعقد لقاء�ت للمر�صح مع 

�لناخبني.

* م�صوؤول نقل ومتوين وجتهيز. كما هومبني يف �لتمرين �لتايل:

إد�رة وتخطيط �حلملة  مترين 14           �

نتخابية و�لتخطيط لها. إد�رة �حلملة �لإ �لـــهـــــــدف: �

�لو�صـيــــلة: �لع�صف �لذهني.

�خلطو�ت: 

1. يقوم �ملدرب / تقوم �ملدربة بطرح �صوؤ�ل على �ملجموعة )معاونات �ملر�صحات( حول 

جناح مر�صحاتهن. خططهن وتوجهاتهن لإ

فكار على �ملحاور �لتالية: 2. يتم توزيع �لأ

عالمي�لعامل �ملايل  �لعامل �لزمني�لعامل �لإ

نتخابي�إجتاهات �لناخبني �لظروف �ملحيطة�لربنامج  �لإ

3. �خلروج باإ�صتخال�صات تبني:

· حجم �لتناف�س بني �ملر�صحات.
نتخابية. · م�صتوى �لرب�مج �لإ

· كفاءة وقدرة �ملعاونات.
ت�صال. · حجم تاأثري �ملال وو�صائل �لإ

· مهار�ت �لتفاو�س و�لقيادة.
التمويل / امليزانية:

نتخابية، و�أهم �أ�ص�س جناح �لعمل  يعد �لتمويل من �أولويات دعم وتعزيز �حلملة �لإ

و�لتربعات  للمر�صح،  �خلا�س  �ملال  على  �ملايل  �لدعم  م�صادر  وت�صتمل  نتخابي.  �لإ

�صدقاء، وقد يكون عادة �حلزب هو�ملمول �لرئي�صي للمر�صح  هل و�لأ �لتي يقدمها �لأ

�حلزبي. 

نتخابية و�أوجه �ل�صرف، مبا يتنا�صب  ومن �لو�جب حتديد �ملبلغ �ملر�صود للحملة �لإ

�أن  نتخابية. ويكون على كل مر�صح  �لإ �لزمني يف تنفيذ مهمات �حلملة  مع �جلدول 

نتخابية، ومو�فقة هذ� �لفريق �صرورية قبل  يعني فريقاً خا�صاً لر�صد �مل�صاريف �لإ

�صرف �أي مبلغ مل�صلحة �ملر�صح. ويرتتب على �لفريق �ملايل مر�عاة �لو�قعية، و�لرتكيز 

ولوية مثل:  عمال ح�صب �لأ على ترتيب م�صروفات �لأ

* حتديد م�صاريف يومية للمهمات �مليد�نية �لروتينية.
* م�صروفات خا�صة قد حتتاجها �حلملة يف فرت�ت قادمة مثل و�صائل �لنقل، حتديد 
�ملطبوعات �ملختلفة وعدد �لندو�ت و�ملهرجانات �خلطابية وكلفتها، وم�صروفات 

قرت�ع. خا�صة ليوم �لإ

* ميكن ر�صد ميز�نية حمددة للم�صاريع �ل�صغرية يف �إطار �لد�ئرة، كدعم �ملوؤ�ص�صات 
جتماعية. ندية �لإ �لتعليمية و�لأ

تتعلق  قو�نني  على  �لدميقر�طية  �لدول  معظم  يف  نتخابية  �لإ �حلمالت  ترتكز 

ذلك  �ملر�صح  تعدى  حال  ويف  نفاق،  �لإ و�أوجه  �لتمويل  مل�صادر  معني  �صقف  بتحديد 

نتخابات. ول تتطرق  إذ� فاز يف �لإ �ل�صقف، ي�صعى �لق�صاء حلرمانه من مقعده �لنيابي �

نتخاب يف �لدول �لعربية �ىل هذه �مل�صاألة. معظم قو�نني �لإ

نتخابية للمر�صح يوؤدي �ىل تفاوت  غياب �لقو�عد �لناظمة حلجم �مليز�نية �لإ

�لذي  مر  �لأ لها،  �ملقتطعة  �مليز�نية  حلجم  تبعاً  نتخابية  �لإ �حلمالت  حجم  يف 

يف�صي �ىل مبد�أ عدم تكافوؤ �لفر�س و�صفافية �لتمويل. 
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نتخابية: الدعاية الإ

�ل�صيا�صية وكذلك  حز�ب و�جلماعات  نتخابية فر�صة مهمة لالأ �لإ �لدعاية  تعترب 

ت�صال  �ملر�صحني �مل�صتقلني من �أجل مترير ما ميكن من مو�قف و�أفكار عرب قنو�ت �لإ

يف  و�لتاأثري  قناع  �لإ منطق  نتخابية  �لإ �لدعاية  وتت�صمن  نتخابات.   �لإ فرتة  خالل 

جتماعية و�ل�صيا�صية  بعاد �لنف�صية و�لإ مو�قف و�إجتاهات �لناخبني �لتي تتد�خل بها �لأ

قبل  من  �ملمكنة  ت�صالية  �لإ ن�صطة  �لأ كافة  ت�صتخدم  ذلك  ولتحقيق  قت�صادية.  و�لإ

مد�د �لناخبني باملعلومات بهدف تدعيم �لثقة  �ملر�صح �أو�حلزب �أو�جلماعة �ل�صيا�صية، لإ

�لناخبني للو�صول  �أمام  �ملقبولة  إبر�ز �ل�صورة  �ملوؤيدين و� �أوزيادة  �أو�ملر�صح  يف �حلزب 

نتخابات. ويتم ذلك �أ�صا�صاً كمرحلة تركيز �أوتكيف للدعاية �ل�صيا�صية  �إىل �لفوز يف �لإ

نتخابات. للحزب يف �لفرتة �لتي ت�صبق �إجر�ء �لإ
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نتخابية حرية �لدعاية �لإ

نتخابات يجب �إعطاء كل طرف متناف�س  من �أجل حتقيق نز�هة وحرية �لإ

نتخابية وقائمة �ملر�صحني �خلا�صة به  �حلرية �لكاملة يف ن�صر بر�جمه �لإ

بدون �أي متييز، و�لتعبري عن مو�قفه و�آر�ئه بحرية لكي ي�صل �ىل �لناخبني 

إ�صتعمال و�صائل  حماوًل ك�صب تاأييدهم. و�صرورة منح �ملتناف�صني �إمكانية �

عالم �لر�صمية و�خلا�صة لعر�س �آر�ئهم و��صتمالة �لناخبني. �لإ

 

نتخابية والدعاية ال�سيا�سية: * العالقة بني الدعاية الإ

تنفيذ  يف  ميار�صها  �لتي  �ملهمة  دو�ت  �لأ من  للحزب  �ل�صيا�صية  �لدعاية  تعترب 

�ل�صيا�صة �خلا�صة به، وهي تالزم �ملرتكز�ت و�لق�صايا و�ملو�قف �ل�صيا�صية �خلا�صة به 

فكار و�لرب�مج. هد�ف ون�صر �ملبادئ و�لأ حز�ب، يف حتقيق �لأ و�لتي متيزه عن باقي �لأ

وتتوقف فاعلية �لدعاية �ل�صيا�صية على حجم �لتمويل وطبيعة �لقوى �ل�صيا�صية 

جتماعية. فاحلزب �ل�صيا�صي �ل�صعيف ل يقدر على �إي�صال ر�صالته  قت�صادية و�لإ و�لإ

ت�صال بفئات �جلماهري �ملختلفة على نطاق و��صع ، �أما عندما يكون �حلزب قوياً،  و�لإ

فاإنه ي�صتطيع متويل و�صائل دعائية عديدة و�أكرث فعالية يف �لو�صول �إىل �جلماهري 

و�لتاأثري بهم. 

من  حالت  ت�صمل  بل  فح�صب،  �للفظي  بالت�صريح  �ل�صيا�صية  �لدعاية  تكون  ول 

غري  �لو�صائل  بع�س  �إىل  �ل�صيا�صي  �حلزب  يلجاأ  وقد  و�ل�صلوكيات،  و�ملو�قف  فعال  �لأ

إ�صتقطاب �لتاأييد ملر�صحيه.  إّل �أن �أبعادها تكون يف �إطار �لنفوذ �ل�صيا�صي و� �ل�صيا�صية �

وتكون �لدعاية �ل�صيا�صية يف �لتخطيط �لذي ي�صتهدف �لتاأثري على �لر�أي �لعام، 

�لتاأييد  على  حتثهم  �لتي  �ل�صيا�صية  و�ملبادئ  �لنظريات  �ملو�طنني  تلقني  خالل  من 

�لعام ُعر�صة للتغيري على  �لر�أي  نها جتعل  �أد�ة �صرورية لأ و�مل�صاركة. وبالتايل فهي 

خطاء �لتي تبدوللجماهري، وهذ� �لتغيري يتوقف على مدى قابلية  �صوء �لنتائج و�لأ

�ل�صيا�صية  د�رة  �لإ �لتي ت�صتخدمها  للدعاية  و�آر�ئهم وفقاً  �أفكارهم  �ملو�طنني لتبديل 

للدولة �أو�حلزب.

نتخابية للحزب عالقة  من هنا تعترب �لعالقة بني �لدعاية �ل�صيا�صية و�لدعاية �لإ

�صرت�تيجية، �لتي  تر�بطية. حيث ميكن �إعتبار �لدعاية �ل�صيا�صية مبثابة �لدعاية �لإ

�ملنطقي  �لتتابع  ومدى  و�لرب�مج،  هد�ف  و�لأ لل�صيا�صات  �لعام  طار  �لإ و�صع  تت�صمن 

حيث  من  �لتنفيذية  و�ملر�حل  و�لرب�مج  �ل�صيا�صات  هذه  عن  �لتعبري  يف  و�ملو�صوعي 

�أن �لدعاية �ل�صيا�صية �صاملة وم�صتمرة ود�ئمة بحيث  دو�ت، وهذ� يعني  �لو�صائل و�لأ

إثارة �إهتمامهم،  فر�د وجذبهم و� �صتيعاب �أكرب عدد ممكن من �لأ ُتعد و�صيلة �صرورية لإ

و�لق�صايا  للمو�قف  فعال  �لأ وردود  �لتقييم  و�أنو�ع  �لتفكري  �أ�صاليب  فيها  وتت�صابه 

�ملختلفة يف �إطار برنامج �حلزب و�صيا�صته و�أهد�فه ومبادئه. 

حتقيق  �ىل  تهدف  �لتي  للحزب  �لتكتيكية  �لدعاية  فهي  نتخابية  �لإ �لدعاية  �أما 

�أهد�ف حمدده ومرحلية يف �إطار �لدعاية �ل�صيا�صية و�ملنطق �لعام �لذي يحكمها، وتعمد 

�لناخبني  جلمهور  وبرناجمه  ومر�صحيه  �ل�صيا�صي  باحلزب  �لتعريف  �ىل  �صا�س  بالأ

قبل  نتخابات  �لإ ر�أي موؤيد يف  تكوين  يتمكن هوؤلء من  بثقتهم، وحتى  �لفوز  بهدف 

نتخابية  دلء باأ�صو�تهم. فاإ�صتمر�ر �لدعاية �ل�صيا�صية هوتدعيم للدعاية �لإ عملية �لإ

نتخابية �لتي يقوم بها �حلزب �ل�صيا�صي. �أو�حلملة �لإ

نتخابية  طالع على حقوقها وو�جباتها يف �لدعاية �لإ من �ل�صروري على �ملر�صحة �لإ

نتخابية، ويف  �ص�س و�ملعايري �لتي يجب مر�عاتها عند ممار�صتها للدعاية �لإ وكذلك �لأ

نتخابات  حكام �جلز�ئية �ملن�صو�س عليها يف قانون �لإ �لوقت نف�صه، �لتنبه لتطبيق �لأ

نتخابية و�لتي توؤكد على ما يلي: خالل بالقو�عد �ملنظمة للدعاية �لإ يف حال �لإ

�لقبلية  للنزعات  كالدعوة  �لوطنية  �لوحدة  مي�س  مبا  �لدعوة  بعدم  لتز�م  �لإ  *
قليمية �أو�لعن�صرية بني فئات �ملو�طنني. �أو�لطائفية �أو�لإ

نتخابية مع �لقيم  * عدم تعار�س �ل�صعار�ت و�ل�صور و�لعبار�ت �لو�ردة يف �حلملة �لإ
جتماعية �ل�صائدة. �لدينية و�لإ

إلقاء �خلطب  نتخابية �أو� جتماعات �لإ إ�صتعمال �صعار �لدولة فيها، وعدم عقد �لإ * عدم �
عالنات يف �أماكن �لعبادة ومعاهد �لتعليم و�ملوؤ�ص�صات �أو�ملن�صاآت �لعامة  �أوو�صع �لإ

إ�صتخد�م مقار  �إل يف حالة �ل�صرورة، وت�صتثني من ذلك �أماكن �لعبادة، بحيث يكون �

وب�صورة  نتخابات  �لإ �إجتماعات  عقد  لغر�س  �لتعليمية  �أو�ملوؤ�ص�صات  �ملن�صاآت  هذه 

مت�صاوية جلميع مر�صحي �لد�ئرة ومبو�فقة �جلهة �ملخت�صة.

إ�صتخد�م �أ�صلوب �لتجريح  إلتز�م �ملر�صح بعدم �خلد�ع و�لتدلي�س على �لناخبني �أو� � *
خرين، �أو�لطعن يف كفاء�تهم �أومن  و�لت�صهري بال�صلوك �ل�صخ�صي للمر�صحني �لآ

باب �إحرت�م حرية �لر�أي و�لفكر لدى �لغري. 

�أو�لتمزيق  بال�صطب  بها  �مل�صموح  نتخابية  �لإ �لدعاية  و�صائل  على  عتد�ء  �لإ عدم   *
ز�لة. �أو�لت�صويه �أو�لإ

نتخابية ينتهي قبل  �أن �ملوعد �ملمنوح للمر�صحني ملمار�صة �لدعاية �لإ * �لتنبه �إىل 
مر �لذي يعني �أن  نتخابي، �لأ قرت�ع مبدة زمنية معينة مبوجب �لقانون �لإ يوم �لإ

يف  �أود�خله  قرت�ع  �لإ مركز  خارج  �ملختلفة  باأ�صكالها  نتخابية  �لإ �لدعاية  ممار�صة 

نتخابي. نتخاب ممنوعه، وي�صكل خرقا للقانون �لإ يوم �لإ
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نتخابية  من  �لعو�مل �مل�صاعدة يف �لدعاية �لإ

�صتفتاء  و�لإ عالن  و�لإ ت�صال  �لإ جمال  يف  وعلماء  بخرب�ء  �صتعانة  �لإ  *
على  �لقادرين  من  وغريهم  و�لتنظيم  �لعامة  و�لعالقات  ح�صاء  و�لإ

م�صاعدته يف تو�صيل �صورته �ىل جمهور �لناخبني.

* عو�مل م�صاندة من وكالء ومندوبني وموؤيدين وقادة ر�أي �ملجتمع �خلا�س 
نتخابية. بد�ئرته �لإ

باإن�صاأء  نرتنت  �لإ و�صبكة  �لدعائية  و�ملالحق  بال�صحف  �صتعانة  �لإ  *
�لعناوين  ون�صر  نتخابية،  �لإ و�لرب�مج  �ل�صعار�ت  لعر�س  خا�صة  مو�قع 

لكرتونية للمر�صح يف �ل�صحافة. �لإ

و�ملكانة  �ل�صيا�صية  وخربته  وموقعه  للمر�صح،  قت�صادية  �لإ �لقدرة   *
جتماعية و�لوعي �لثقايف. �لإ

على  �ل�صابقة  �لزمنية  �لفرتة  على  نتخابية  �لإ �لدعاية  تقت�صر  �أل  يحب 

نتخابات بل يجب �أن متتد لت�صمل فرتة �لعمل �ل�صيا�صي كله �صو�ء فاز  �إجر�ء �لإ

نتخابات �أومل يفز. �ملر�صح يف �لإ

نتخابية: * اأركان الدعاية الإ

نتخابية �لتي ميار�صها �ملر�صح خالل �حلملة  يو�صح �ل�صكل �لتايل �أركان �لدعاية �لإ

نتخابية:�أنظر �لنموذج �لتايل: �لإ

منوذج ) 11 (

�ملر�صحون

نتخابي ت�صال �لإ  و�صائل �لإ

قرت�ع نتخابية                                    �صناديق �لإ �لبيئة �لإ

�لناخبون

نتخابي ت�صال �لإ و�صائل �لإ

�ملر�صحون

نتخابية هي: إذن، �أركان �لدعاية �لإ �

نتخابية. 1. �لبيئة �لإ

2. �لهيئة �لناخبة.

3. �لعالقة بني �ملر�صح و�لناخب.

نتخابي. ت�صال �لإ 4. عملية �لإ

نتخابية:  1. البيئة الإ

نتخابي �ملطبق، و�مل�صتوى �لثقايف  يق�صد بها طبيعة �لنظام �ل�صيا�صي، و�لنظام �لإ

خالقية و�لدينية �ل�صائدة يف �ملجتمع.  قت�صادي و�ل�صيا�صي و�لقيم �لأ جتماعي و�لإ و�لإ

نتخابية بعدد من �لعو�مل منها:  وتتاأثر �لبيئة �لإ

* درجة �لوعي �ل�صيا�صي �ل�صائد يف �ملجتمعات من حيث طبيعة معايري �لتف�صيل بني 
عتماد على �حلقائق �أوعلى �مل�صاعر و�لعو�طف. �ملر�صحني ومدى �لإ

نتخابية ومدى تو�فقها مع درجة �لوعي �ل�صيا�صي يف  �أ�صاليب و�أمناط �لدعاية �لإ  *
نتخابية. �لبيئة �لإ

خالقية و�لدينية �ل�صائدة يف �ملجتمع، وتظهر من خالل �لظو�هر �ل�صلبية  * �لقيم �لأ
نتخابية )�لعزوف �ل�صيا�صي وعدم �مل�صاركة �ل�صيا�صية وعدم تعديل �ملوطن  للعملية �لإ

خالقية مثل )�صر�ء  �لدعاية غري �لأ �أ�صاليب  إ�صاعة  و� نتخابي يف حالة تغيريه(،  �لإ

نتخابية  جتماعات �لإ �صو�ت و�إطالق �ل�صائعات حول �ملر�صحني �ملناف�صني، �إف�صاد �لإ �لأ

خالل بحرية  إذ�عة �أقو�ل كاذبة و�لإ نتخابية مثل، ن�صر �أو� للمناف�صني( و�جلر�ئم �لإ

نتخاب باإ�صتخد�م �لقوة �أو�لتهديد باإ�صتخد�مها. �لإ

2. الهيئة الناخبة:

بد�ء  نتخابات لإ �لإ تتبلور يف حالة  �لت�صكل، حيث  باآنية  �لناخبة  �لهيئة  تت�صم 

قائمة  �ملمثلون  على  �لهيئة  تاأثري  ويبقى  �لربملان.  �إىل  ممثليها  و�صول  يف  ر�أيها 

نتخابات �لقادمة. باعتبار �أنهم يتحكمون مب�صريهم يف �لإ

نتخابية و�لتي يحق لها ممار�صة  وهي جماعة �لناخبني �مل�صجلني يف �جلد�ول �لإ

نتخابية  �لإ �لدعاية  جانب  من  م�صتهدفة  �لهيئة  هذه  وتكون  نتخابي،  �لإ �لعمل 

�إجر�ء  �ملر�صح  على  ينبغي  نتخابية،   �لإ �لدعاية  من  �لغر�س  ولتحقيق  للمر�صحني. 

ملام ب�صفات وخ�صائ�س �لهيئة �لناخبة يف �لد�ئرة  نتخابية لالإ تقييم لو�صع �لد�ئرة �لإ

نتخابية، وتقدير حجم قو�عد �لناخبني �ملوؤيدين له و�ملوؤيدين ملناف�صيه و�ملحايدين.  �لإ

وتاأتي عملية تقدير هذ� �حلجم من خالل عملية م�صح �إح�صائي للناخبني يف �لد�ئرة 

نتخابية �ملعنية. وتتمثل هذه �لعملية من خالل: �لإ

نتخابية قبل فرتة منا�صبة من موعد  �لإ �لد�ئرة  �لناخبة يف  �لهيئة  �آر�ء  إ�صتبيان  �  *
لل�صر�ئح  �خلا�صة  بعاد  و�لأ �لناخبني  دميغر�فية  على  للتعرف  وذلك  نتخابات،  �لإ

تفكريهم  وطرق  �ل�صر�ئح،  لهذه  �ملختلفة  هتمامات  و�لإ �لد�ئرة  يف  جتماعية  �لإ

إنتماء�تهم، للبحث عن مد�خل معقولة للتاأثري عليهم. ف�صاًل عن �حل�صول على  و�

مكان، عن ميول �لناخبني وتوجهاتهم �ل�صيا�صية وموقفهم من  معلومات، قدر �لإ

خرين ومن ثم حتديد حجم �ملوؤيدين منهم، ومو�قع �لقوة و�ل�صعف  �ملر�صحني �لآ

نتخابية. وي�صرف على هذ� �لعمل فريق ي�صم �إخت�صا�صيني  للمر�صح يف �لد�ئرة �لإ

�لقاعدة  حجم  تقدير  يتم  �لنتائج  �صوء  وعلى  �ل�صكاين.  و�مل�صح  ح�صاء  �لإ علم  يف 

�ل�صعبية و�صياغة �لرب�مج �ل�صيا�صية وت�صكيل �لتحالفات.

عدد  ملعرفة  باملر�صح  خا�صة  قو�ئم  و�إعد�د  وتنقيحها  �لناخبني  جد�ول  مر�جعة   *
طر�ف �ملناف�صة �صو�ء  �أو�صاع �لأ نتخابية، وملتابعة  �ملوؤيدين �مل�صجلني يف �لد�ئرة �لإ

حز�ب �أو�ل�صخ�صيات �مل�صتقلة يف �لقيد و�لت�صجيل. �لأ

م�صتوى  على  نتخابية  �لإ �لد�ئرة  لو�صع  تقييم  �إجر�ء  من  �ملر�صح  وي�صتفيد 

نتخابي  �لإ �لناخبة على �صوء موقفها  للهيئة  �إىل ت�صنيف و��صح  نتهاء  �لإ �لناخبني، 

�إىل ثالث �إجتاهات رئي�صية:



��

�إىل  �لتاأييد  قوة  �صوء  على  �ملوؤيدون  ت�صنيف  وميكن  �ملوؤيدون،  ول:  الأ جتاه  الإ اأ. 

�لد�ئرة  وميثلون  و�ملعاونون،  ن�صار  �لأ وهي:  همية  �لأ ح�صب  ثالث  م�صتويات 

وىل �ملحيطة باملر�صح، ثم �ملوؤيدون ب�صدة، ثم �ملوؤيدون. �لأ

�ملحايد  وهم:  ق�صمني،  �إىل  ت�صنيفهم  وميكن  �ملحايدون،  الثاين:  جتاه  الإ ب. 

موقفه  يحدد  مل  ولكنه  نتخابات  �لإ يف  �مل�صاركة  نية  لديه  وهومن  يجابي،  �لإ

نتخابي بالن�صبة للمر�صحني، وحتتاج هذه �لفئة �إىل مزيد من �لتفكري قبل �أن  �لإ

نتخابي من �أحد �ملر�صحني، وبالتايل يتطلب من �ملر�صح مزيد�ً  حتدد موقفها �لإ

نتخابات.  هتمام بها، و�ملحايد �ل�صلبي، وهي �لفئة �لعازفة عن �مل�صاركة بالإ من �لإ

همية  جتاه الثالث: �ملعار�صون، وميكن ت�صنيفهم �ىل ثالث م�صتويات ح�صب �لأ ج. الإ

ن�صار ومعاوين �خل�صم ) �ملر�صح �ملناف�س (، �ملعار�صون ب�صدة، �ملعار�صون. وهي: �لأ

3. العالقة بني املر�سح والناخب:

يحاول �ملر�صح تو�صيع �إجتاه �ملوؤيدون له خا�صة فئة �ملوؤيدون، فهذه �لفئة مرتددة 

ومن �ملمكن �أن تكون هدفاً حلمالت �ملر�صحني �ملناف�صني، وبالتايل يجب رفع م�صتوى 

ن�صار و�ملعاونون.  تاأييدهم، بتحويلهم �إىل موؤيدين ب�صدة �أو�إدخالهم �إىل فئة �لأ

�أما بالن�صبة �إىل فئة �ملحايدين خا�صة �ملحايد �ل�صلبي، فهي ل تختلف �صو�ء كان 

إ�صتمالة هذه �لفئة. وعلى  إثنان �أو�كرث ول يحاول �ملر�صح �إهد�ر �لوقت يف � �ملر�صحون �

نتخابية للمر�صح �إىل �لتاأثري على فئة �ملحايد  إذ ت�صعى �حلملة �لإ عك�س �لفئة �ل�صابقة، �

دلء  �لإ �لفئة  نتخابية، حيث تقرر هذه  �لإ �ملعركة  نتائج  هميتها يف ح�صم  يجابي لأ �لإ

قرت�ع. خرية قبيل �لإ حد �ملر�صحني يف �للحظات �لأ ب�صوتها لأ

من  ويكون  �ملناف�صني،  �ملر�صحني  بتعدد  �آر�ئهم  تتعدد  فهوؤلء  �ملعار�صون  �أما 

�لدعاية  فرتة  يف  خا�صة  �لتاأييد،  �ىل  �ملعار�صة  من  جتاهات  �لإ تغيري  �ل�صعوبة 

ت�صال  ن�صار و�ملعاونني لكي تت�صع د�ئرة �لإ �لق�صرية. ولذلك ل بد من تو�صيع د�ئرة �لأ

نتخابي و�أهد�فه. كما هومبني يف �جلدول �لتايل: �لإ

جدول ) 19(

ت�سنيف الناخبني واإجتاهاتهم الرئي�سية

�ملعار�صون�ملحايدون�ملوؤيدون�لناخبون

1. معار�س.

2. معار�س ب�صدة.

3. �أن�صار ومعاوين �خل�صم.

يجابي. 1. �لإ

2. �ل�صلبي.

ن�صار و�ملعاونون. 1.�لأ

2. موؤيدون ب�صدة.

3. موؤيدون.

جتاه. �لإ

نتخابية: اأ�ساليب واأمناط العالقة بني اأطراف العملية الإ

- �أ�صاليب و�أمناط �لعالقة بني �ملر�صحني �ملتناف�صني.

- �أ�صاليب و�أمناط �لعالقة بني �ملر�صحني و�لناخبني. 

-  اأ�ساليب واأمناط العالقة بني املر�سحني املناف�سني

�صاليب �لتالية: تاأخذ هذه �لعالقة عادة �لأ

�صاليب �مل�صروعة: مثل �أ�صلوب �ملناظرة و�أ�صاليب �لدعاية �مل�صادة بني �ملر�صحني. �أ. �لأ

�صاليب غري �مل�صروعة: ومنها: ب. �لأ

كاذب عن  ن�صر خرب  �صياق  �ملر�صح يف  نتخابية، مثل حجب  �لإ �ل�صائعات  �أ�صلوب   *
�ل�صاعات  ذلك يف  ويظهر  �ملناف�س.  �ملر�صح  �لنيل من  وبهدف  �ملر�صح،  إن�صحاب  �

فقاد �ملر�صح  قرت�ع، �أو�لنيل من �صمعة �ملر�صح ونز�هته لإ خرية لبدء عملية �لإ �لأ

�صرعة  باأق�صى  مو�جهتها  �حلالة  هذه  يف  و�ملطلوب  عتبار.  و�لإ �لثقة  عن�صر 

باإظهار �حلقائق و�لبيانات.

إليه  * �أ�صلوب �لوقيعة بني �ملناف�صني، �صو�ء �لوقيعة بني �ملر�صح و�حلزب �لذي ينتمي �
إذ� كان مر�صحا حزبياً، �أوبني �حلزب �ملناف�س و�ملو�طنني �أوبني مر�صح و�آخر. �

�لدعاية  ذروة  يف  �لعملية  هذه  وتاأتي  نتخابية:  �لإ و�ملل�صقات  �لالفتات  متزيق   *
نتخابية.  نتخابية ومع تز�يد حدة �ملناف�صة يف �لد�ئرة �لإ �لإ

هذ�  وي�صتخدم  نتخابية،  �لإ و�لندو�ت  و�ملناظر�ت  جتماعات  �لإ على  �لت�صوي�س   *
�صو�ء  �لعامة.  �ل�صاحات  �لطلق ويف  بالهو�ء  �للقاء�ت  �صلوب حني تكون هذه  �لأ

على  للت�صوي�س  غاين  �لأ إذ�عة  �أو� �ل�صوت  �أومكرب�ت  �ل�صيار�ت  ز�مور  باإطالق 

�صلوب غالباً ما يوؤدي �إىل حو�دث عنف وم�صاكل ت�صتمر  �ملر�صح �خل�صم، وهذ� �لأ

نتخابية. إنتهاء �لعملية �لإ �إىل ما بعد �

- العالقة بني املر�سحني والناخبني 

�صاليب �لتالية: تاأخذ هذه �لعالقة عادة �لأ

�صاليب  �صاليب �مل�صروعة بني �ملر�صحون و�لناخبون كافة �لأ �أ. يدخل �صمن �إطار �لأ

خالق. �لدعائية �لتي ل تتعار�س مع �لقانون �أو�لأ

يتم  و�لتي  �مل�صروعة  وغري  خالقية  �لأ غري  �صاليب  �لأ �أهم  �إيجاز  ميكن  ب. 

ت�صال بني �ملر�صحون و�لناخبون: إ�صتخد�مها يف �لإ �

* �أ�صلوب �لق�صم و�أخذ �لعهود: وفيه ياأخذ �ملر�صح �لعهود عن طريق �لق�صم من 
دلئهم باأ�صو�تهم ل�صالح �ملر�صح وغالباً ما يكون قادة �لر�أي من  قادة �لر�أي لإ

�صيوخ �لع�صائر �أووجهاء �لعائالت �أوروؤ�صاء �لنقابات وغريهم.

�لدول  لي�س حديثاً، بل بدء يف معظم  �صلوب  �لأ �صو�ت: وهذ�  �لأ �صر�ء  �أ�صلوب   *
�حلزبية، حيث  �لتعددية  �صيما جتارب  إنتخابية،  � ت�صهد جتارب  �لتي  �لعربية 

تختفي هذه �لظاهرة يف حال وجود نظام �حلزب �لو�حد. وعلى �لعموم تزد�د 

إرتفاع معدلت �لبطالة و�لفقر بني �لناخبني ومع �لتطلع  هذه �لظاهرة مع �

خرى �لتي تاأتي  جتماعية �لأ مر��س �لإ �إىل �مل�صالح �ل�صخ�صية و�ملح�صوبية و�لأ

يف �صياق �لبحث عن �لوظيفة �حلكومية �أوتلبية �لرغبات �خلا�صة، و�أي�صاً مع 

عمال. تز�يد �لنفوذ �ل�صيا�صي لطبقة رجال �لأ

نتخابي ت�سال الإ 4. عملية الإ

و�صائل  كافة  توظيف  �إىل  نتخابية  �لإ �حلملة  تنفيذ  �صبيل  يف  �ملر�صحون  يلجاأ 

�إجتاهات  قناع على  و�لإ �لتاأثري  معان يف ممار�صة عملية  �لإ �أجل  �ملتاحة من  ت�صال  �لإ

يف  �لفوز  حتقيق  بهدف  ل�صاحله  �أ�صو�تهم  وك�صب  �لناخبني،  جماعات  ومو�قف 

�أوغري  �ملبا�صرة ) �ملو�جهة(  ت�صال  نتخابات، وقد ي�صتخدم لهذ� �لغر�س و�صائل �لإ �لإ

مور �لتالية: عتبار �لأ �ملبا�صرة )�جلماهريي(، على �أن تاأخذ هذه �لو�صائل يف عني �لإ

جتماعي �لذي يعي�س به(. *  �خل�صائ�س �ل�صخ�صية للناخبني )�لو�صط �لإ
�أ�صا�صها  على  يو�صع  ثم  ومن  للناخبني،  جتماعية  �لإ �لفئات  بخ�صائ�س  ملام  �لإ  *

ت�صال. �لإ حمتوى 

فر�د يف حتديد �لطريقة �لتي يت�صرف بها  إدر�ك �أهمية �لعالقة �جلماعية بني �لأ � *
ت�صال �جلماهريي. �لفرد �أثناء عملية �لإ

مناط �حل�صارية �مل�صرتكة �لتي تخ�س �ملو�صوعات �ملوؤكد عليها جمتمعيا. * فهم �لأ
نتخابي  ت�سال الإ اأ. �سروط الإ

نتخابي �لناجح كما يلي: ت�صال �لإ ميكن حتديد �صروط �لإ

* �أن يكون �إت�صاًل هادفاً. 
* �أن يكون مفهوما من قبل �لناخبني )�لرموز – �لعبار�ت – �ل�صعار�ت(. 
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نتخابي )قابلية �لرب�مج للتنفيذ(. ت�صال �لإ * م�صد�قية م�صمون �لإ
نتخابية. ت�صال �مل�صتخدمة، ومالءمتها للبيئة �لإ * تنوع و�صائل و�أ�صاليب �لإ

نتخابي مع رغبات و�آمال �لناخبني. * تو�فق �لربنامج �لإ
ت�صال  ت�صال عن غريه من �إت�صالت �ملر�صحني �ملناف�صني، من حيث �صكل �لإ * متيز �لإ

ت�صال ) مو�صوعه(. )حد�ثته (، وم�صمون �لإ

نتخابي  ت�سال الإ ب. مراحل الإ

�ىل  للو�صول  ومن�صجمة  مرت�بطة  مر�حل  نتخابي  �لإ ت�صال  �لإ عملية  تتطلب 

نتخابية، وذلك بهدف �لتاأثري على  عمال �حلملة �لإ حتقيق �أف�صل تغطية �إت�صالية لأ

دلء ب�صوته ل�صالح �ملر�صح �أو�حلزب �ملعني ، وهذه �ملر�حل هي: �لناخب لالإ

نتخابية �لتي ي�صتخدمها �ملر�صح �أو�حلزب للو�صول  �صاليب �لدعاية �لإ 1. �لتعر�س لأ

�لناخب  لتزويد  �ملر�صح  وعي  بذلك  �لناخبني.ويلزم  �أكرب عدد ممكن من  �ىل 

حد�ث �لتي يتطلع �ىل معرفتها. باملعلومات و�لأ

 �إطار )23(

نتخابي ت�صال �لإ عنا�صر عملية �لإ

نتخابي �إىل خم�صة عنا�صر هي:  ت�صال �لإ تق�صم عملية �لإ

ت�صال.   * �ملر�صح وهو�لقائم بالإ
نتخابية . * �لر�صالة �لإ

نتخابية  �لإ ر�صالته  �ملر�صح يف توجيه  ي�صتخدمها  �لتي  �لدعائية  �لو�صيلة   *
�إىل �لناخب.

* �لناخب، وهو�ملتلقي.
* �صلوك �لناخب.

نتخابي بناء على �لتغذية �لر�جعة من  ت�صال �لإ * �إعادة تقييم عملية �لإ
�لناخب.

نتباه يف و�صائل  نتخابية، ل بد من مر�عاة جذب �لإ هتمام مبو�صوع �لر�صالة �لإ 2.  �لإ

�لناخب،  إليها  � ي�صعى  خا�صة  �إهتمامات  من  تثريه  مبا  نتخابية  �لإ �لدعاية 

ويظهر  �ملو�صوعية،  �صاليب  �لأ جانب  �إىل  عاطفية  �أ�صاليب  �لر�صالة  وت�صتخدم 

مثل،  مظاهر  من  نتخابية  �لإ �لر�صالة  عر�س  ير�فق  ما  خالل  من  �لهتمام 

حلاح، �لتكر�ر. �صتفز�زية، �لإ �صئلة �لإ �لأ

ملام مبهارة  إدر�كها و�لتاأثر بها، من �ل�صروري �لإ نتخابية و� 3.  فهم م�صمون �لر�صالة �لإ

نتخابية ب�صورة و��صحة ودقيقة بعيد� عن �لغمو�س، وتر�عي  �صياغة �لر�صالة �لإ

نتخابية، و�أن يحتوي م�صمون �لر�صالة  �لعو�مل �ملجتمعية �ل�صائدة يف �لبيئة �لإ

نتخابية على فكرة و�حدة يتم �لرتكيز عليها بكافة �أبعادها وتد�عياتها. �لإ

مور  �لأ على  عتماد  �لإ بناء، ميكن  نتخابية  �لإ �لر�صالة  إ�صتعمال  � يكون  وحتى 

�لتالية:

خرين و�لتعرف على �إهتماماتهم وق�صاياهم.  �صتماع لالآ * �لإ
تكون  �أن  على  هتمامات،  �لإ هذه  ملعاجلة  نتخابية  �لإ �لر�صالة  ت�صميم   *

مل.  �صياغتها:  خمت�صرة، مفهومة، فريدة، حقيقية، وباعثة على �لأ

�صتعمال �لر�صالة.  ن�صطة �ملختلفة لإ * تفعيل �لأ
نتخابات ملعاجلة  إذ� جنحت يف �لإ � * و�صع �صيا�صات و�أفكار ميكن �ل�صروع بها 

هتمامات.  هذه �مل�صاكل و�لإ

�لذين  �ملوؤيدين  �أعد�د  زيادة  يف  �ملتمثل  نتخابية  �لإ �حلملة  �أهد�ف  حتقيق  �إن 

�صيدلون باأ�صو�تهم ل�صالح �ملر�صح �أو�لتقليل من �أعد�د �ملوؤدين ملناف�صيه ويف تقدمي 

�إنطباع �إيجابي يف �آن معاً، يتطلب ت�صميم ر�صائل دعائية تثقف �لناخبون وتقنعهم 

ومتدهم باملعلومات لتعريف �لناخب باملر�صح، بغر�س تكوين �إنطباعات حول �صماته 

نتخابات. د�ء �لوظيفي ومدى جد�رته بالفوز يف �لإ �ل�صخ�صية وفكره وقدرته على �لأ

إدر�ك  نتخابية، ل يرتتب بال�صرورة على �إهتمام و� 4. ت�صديق م�صمون �لر�صالة �لإ

إذ� كان من  نتخابية ت�صديقه لذلك �مل�صمون �صيما � �لناخب مل�صمون �لر�صالة �لإ

فر�ط  �لإ بتعاد عن  �لإ بد من  ل  وبالتايل  نظره.  وجهة  ت�صديقه من  �ل�صعب 

يف ذكر مناقب �ملر�صح وتاريخه �ل�صيا�صي، �أو�ملبالغة يف �لوعود و�لتعهد�ت �لتي 

يقطعها �ملر�صح ويدرك �لناخب �أنها �صعبة �لتنفيذ. 

�لتي  فكار  لالأ �لناخب  تبني  عليها   ويرتتب  نتخابية،  �لإ للر�صالة  �صتجابة  �لإ  .5

نتخابية و�إنحيازه لها وللمر�صح �أو�حلزب �ملعني. وبالتايل  تطرحها �لر�صالة �لإ

ت�صال �ل�صخ�صي �أن �صوته �ملنفرد له قيمة  خلق �ل�صعور لدى كل ناخب عرب �لإ

كبرية يف جناح �ملر�صح �لذي يوؤيده.

نتخابية،  �لإ �حلملة  فرتة  خالل  له  د�عية  �إىل  و�لتحول  �ملر�صح  �أفكار  تبني   .6

نتخابي.  ت�صال �لإ إليه �ملر�صح من �لإ وهو�لهدف �لنهائي �لذي ي�صعى �

نتخابي ت�سال الإ ج. و�سائل الإ

ت�صال  ت�صال ب�صقيها �ملبا�صر وغري �ملبا�صر يف �إطار ما يعرف بعملية �لإ وتدخل و�صائل �لإ

نتخابية حل�صد �ملوؤيدين وتعظيم فر�س  نتخابي �لذي ميار�صه �ملر�صح �أومدير حملته �لإ �لإ

نتخابية للمناف�صني وت�صتيت جهودها.  �لفوز للمر�صح وللتغلب على �حلمالت �لإ

ت�سال املبا�سر -  و�سائل الإ

ت�صال  �لإ �صكل  ياأخذ  �لذي  �لوجاهي  ت�صال  �لإ �أ�صلوب  على  �لو�صائل  هذه  تعتمد 

حمالتهم  خالل  عام  ب�صكل  �ملر�صحون  ويعتمد  و�لناخب،  �ملر�صح  بني  ذو�جتاهني 

نتخابية على �خلطب �ملبا�صرة و�للقاء�ت �ل�صخ�صية و�حلو�ر �ملبا�صر مع �لناخبني،  �لإ

نتخابي  �إ�صافة �إىل و�صيلة �لندو�ت �لتي يتبعها �ملر�صح من �أجل تو�صيح برناجمه �لإ

جانب  من  �لفعل  ردود  تلم�س  يف  يفيد  �صلوب  �لأ وهذ�  �لعام.  للر�أي  نظره  ووجهة 

نتخابية  �لإ و�لتعرف على مو�قفهم   ،) �لعك�صية  �لتغذية   ( ب�صورة مبا�صرة  �لناخبني 

خرين، وهوما ي�صاهم بت�صكيل معرفة �أعمق و�أو�صع  �صو�ء من �ملر�صح �أومن �ملر�صحني �لآ

ت�صال  إتباعه يف �لإ مثل و�لالزم � �صلوب �لأ نتخابية حول �لأ عند �ملر�صح �أومدير حملته �لإ

خر. نتخابي حل�صم �إجتاه �لناخب عند ت�صويته ل�صالح �ملر�صح �أو�ملر�صح �لآ �لإ

جتماعية �لتي  �صا�س �لتعامل مع �لقوى �لإ ت�صال �ملبا�صر بالأ وت�صتهدف و�صائل �لإ

لياتها يف  إليها �لناخب، و�لتي متار�س تاأثري�ً كبري�ً على �صلوكه، و�لذي ميتثل لآ ينتمي �

جتماعي. ويبلغ مد�ها يف �لتاأثري على �لناخبني يف  قطاعي �لريف و�لبادية.  �ل�صبط �لإ

جتماعي �لب�صيط  وتاأتي يف �ملقدمة �لقوى �جلماعات �ل�صغرية �ملتجان�صة ذ�ت �لبناء �لإ

�صدقاء.  قارب، قادة �لر�أي )وجهاء �لقرية/�لعائلة(، �لأ مثل: �لو�لدين، �لأ

جتماعية نابعة من �لقوة و�لنفوذ  و�صو�ء كان �لتاأثري �لتي متار�صها هذه �لقوى �لإ

فان ممار�صة  جتماعي،  �لإ �لنظام  لها  �لتي مينحها  حرت�م  و�لإ �ملكانة  �أوم�صتمدة من 

عتبار.  نتخابية يتوقف �إىل درجة كبرية على �أخذ هذ� �لتاأثري بعني �لإ �لدعاية �لإ

�إىل عدة  نتخابية  �لد�ئرة �لإ �لوجاهي عرب تق�صم  ت�صال  �أ�صلوب �لإ وميكن تنفيذ 

منطقة  كل  على  وُينتدب  بالناخبني.  �ملبا�صر  ت�صال  �لإ مهمة  ت�صهيل  بهدف  مناطق 

�لناخبني، ويكون مبثابة �صلة  جتماعات مع  و�لإ �ملقابلة  �أ�صلوب  ي�صتخدم  فريق عمل 

�صو�ت ل�صالح �ملر�صح يف �لد�ئرة  �لو�صل بني �ملر�صح و�لناخب ومن مهامها ؛ تاأمني �لأ



��

إ�صتالم  و� نتخابية  �لإ �جلد�ول  يف  �لت�صجيل  على  وحثهم  �لناخبني  ح�صد  خالل  من 

ت�صال  قرت�ع، �لإ نتخاب خالل �لفرتة �ملحددة وتعريفهم مبو�قع مر�كز �لإ بطاقات �لإ

تفاق معهم على تن�صيق زيار�ت  نتخاب ( و�لإ بقادة �لر�أي ووجهاء �ملنطقة ) مفاتيح �لإ

�أ�صخا�س من رجال ون�صاء ذوي فعالية  �لفريق  �أن يت�صمن  �ملر�صح. وميكن  يقوم بها 

�أو�صاط  �لتحرك بني  بالقدرة على  �لد�ئرة، ويتمتعون  �إجتماعيا يف  موؤثرة ومعروفة 

�أوحملة  حياء  �لأ فرق  تنظيم  �أ�صلوب  من  �صتفادة  �لإ ويكمن  �لن�صاء.  خا�صة  �لناخبني 

�صو�ت. �لأ وتاأمني  موؤيدين  ك�صب  هامة يف  بنتائج  تت�صم  " وهي حملة  �لباب  "�أُطرق 

ت�سال اجلماهريي - و�سائل الإ

عالم    و�صائل �لإ

عالم يف  نتخابية �لعربية �لقو�عد �ملتعلقة باإ�صتخد�م �لإ تغيب عن معظم �لقو�نني �لإ

نتخابية  عالمية يف �ملرحلة �لإ إ�صتخد�م �لو�صائل �لإ نتخابية. ويعتمد تنظيم � �لعملية �لإ

�ل�صلطة  بها  ت�صمح  �لتي  و�حلدود  �لدولة  يف  به  �ملعمول  نتخاب  �لإ قانون  �صوء  على 

عالم : �ل�صيا�صية ملمار�صتها، وميكن �لتعرف على ثالثة مناذج تنظيمية لو�صائل �لإ

عالمي �لذي يتناف�س فيه �ملر�صحون من �أجل حتقيق تغطية �إعالمية  *  �لنموذج �لإ
جر، وتبتعد �لدولة عن �لتدخل يف تنظيمه  عالم مدفوع �لأ مميزة، ويكون هذ� �لإ

مثل ) �لوليات �ملتحدة(.

نتخابية �ملجانية جلميع  عالمي �لذي يوؤّمن فر�س مت�صاوية للتغطية �لإ *  �لنموذج �لإ
�ملتناف�صة، وهوُمنظم عرب قو�نني ت�صدرها �لدولة بالتن�صيق مع و�صائل  طر�ف  �لأ

كرث �إعتماد�ً يف �لدول �لدميقر�طية.    عالم مثل )بريطانيا(،وهذ� �لنموذج هو�لأ �لإ

عالمي �لذي يخ�صع مبا�صرة ل�صيطرة �حلزب �حلاكم. *  �لنموذج �لإ
ت�صال وتاأثريها على �لناخب  يختلف �لباحثون يف حتديد درجة �أهمية و�صائل �لإ

جتاه �لغالب  نتماء �ل�صيا�صي. ويرى �لإ خرى كاخلدمات ووجود �لإ باملقارنة بالعو�مل �لأ

منهم �أن هذه �لو�صائل ل ت�صعى لتغيري قناعات و�إجتاهات �لناخبني بقدر م�صاهمتها 

يف تعزيز توجه �صيا�صي معني فقط. فالتعر�س لو�صيلة �إت�صالية ما ل يعني بال�صرورة 

تاأثر �لفرد بها �أو�أنها متار�س على �إجتاهاته تاأثري�ً ذ� �صلطة مطلقة وب�صورة ديناميكية، 

�صيما و�ن �لفرد، عموماً، يتمتع مبقاومة ذ�تية لتلك �لتاأثري�ت، فهويتجنب �لتعر�س 

إنتقائي يف تعر�صه  � �أ�صلوب  ويتبع  تتو�فق معه من جهة،  �لتي ل  ت�صالية  �لإ للر�صالة 

ت�صالية و�إدر�ك حمتو�ها مبا ين�صجم مع �إجتاهاته و�إهتماماته ويف�صرها  للو�صيلة �لإ

ت�صالية عن�صر  بطريقته �خلا�صة من جهة �أخرى. ورغم ذلك يغلب على �لعملية �لإ

جتماعية �ملختلفة كاإ�صتعد�د�ت �لفرد  �لتعقيد، مبا تتد�خل به مع �لعو�مل �لنف�صية و�لإ

جتماعية للتاأثر و�لتفاعل. و�لقوى �لإ

نتخابي،  إليها �ملر�صح: �لربنامج �لإ ت�صال �جلماهريي �لتي جلاأ � ومن �أبرز و�صائل �لإ

خرى  عالم �لأ �ل�صحف �ملكتوبة، �ملن�صور�ت، �لالفتات، �ملل�صقات ف�صاًل عن و�صائل �لإ

ذ�عة. ويرتبط جناح �لتاأثري �لذي ترتكه و�صيلة ما دون �صو�ها مبقد�ر  كالتلفزيون و�لإ

ما ت�صبعه هذه �لو�صيلة من �إهتمامات ورغبات لدى �لفرد جر�ء تعر�صه لها.
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عالمية �لتكافوؤ يف �لتغطية �لإ

نتخابات بفر�س متكافئة  حز�ب �ل�صيا�صية يف �لإ ينبغي �أن يتمتع �ملر�صحون و�لأ

ت�صال �صيما �أجهزة �لعالم �جلماعية، لكي يتمكنو� من  إ�صتخد�م و�صائل �لإ يف �

عالم �لر�صمية  عر�س وجهات نظرهم للناخبني. ول ي�صتثنى من ذلك �أجهزة �لإ

ل�صمان  �ل�صرورية  جر�ء�ت  �لإ �إتخاذ  عن  ف�صاًل  �لعامة،  د�رة  لالإ و�خلا�صعة 

عالمية �ململوكة للدولة و�لد�رة �لعامة. جهزة �لإ �لتغطية غري �ملتحيزة يف �لإ

حتاد �لربملاين �لدويل يف دورته 154 �ملنعقدة بباري�س يوم 1994/3/26.    �إعالن �لإ

نتخابي و�لدعاية �لتي ي�صتخدمها �ملر�صح يف �ل�صحف  وتعترب و�صيلتي �لربنامج �لإ

إ�صتخد�ماً من قبل �ملر�صح و�أعظمها تاأثري� على �لناخب  من �أكرث �لو�صائل �لدعائية �

تاأثري�ت  �لفرد ل يتجاوب ب�صورة كبرية مع  �أن  باعتبار  �لبيئة �حل�صرية،  خا�صة يف 

جتماعية مقارنة مع �لبيئة �لريفية و�لبيئة �لبدوية وبالتايل يزد�د �إعتماد  �لقوى �لإ

ت�صال �جلماهريي �ملختلفة. �أفر�د هذه �لبيئة على و�صائل �لإ

نتخابي  - الربنامج الإ

�صا�صية  طر�ف �ملتناف�صة لعر�س �لق�صايا �لأ نتخابية يتاح �ملجال �أمام �لأ خالل �ملعارك �لإ

نتخابية. وتعترب  إ�صتخد�م �أ�صلوب �لرب�مج �لإ �لتي تهم �لناخبني، ولهذ� يتم �لرتكيز على �

ت�صال �جلماهريي �لتي يتبناها �ملر�صح للفوز يف  نتخابية من �أهم و�صائل �لإ �لرب�مج �لإ

نتخابات، �صيما يف �لدول �لدميقر�طية ذ�ت �لنظام �حلزبي �لتعددي. �لإ

نتخابية، يف  �لإ حز�ب  يف �حلمالت  �لتي تعتمدها �لأ نتخابية،  �لإ وتتنوع �لرب�مج 

فيه  يركز  �لذي  نتخابي  �لإ �لربنامج  �أ�صلوب  عن  ف�صال  وتنفيذها،  كتابتها  �أ�صاليب 

طار �لعام لفل�صفته ومبادئه ويطرح ت�صور�ته �خلا�صة لطبيعة �مل�صاكل  �حلزب على �لإ

نتخابات، وتعتمد  �ملوجودة يف �ملجتمع كما يتعهد باإيجاد معاجلات لها بعد فوزه يف �لإ

حز�ب على �أ�صلوبني رئي�صيني �أي�صا وهما ؛ �أ�صلوب �لربنامج �لفل�صفي �لذي يتم فيه  �لأ

جر�ء�ت �لالزمة لتجاوز �لعيوب �ملوجودة يف �ملجتمع. �صا�صية و�لإ عر�س قيمه �لأ

لبع�س  �صريعة  حلول  �إيجاد  على  دوره  يتوقف  �لذي  �لعلمي  �لربنامج  و�أ�صلوب 

نتخابات  زمات و�لق�صايا �لطارئة و�لتي تظهر ب�صورة مفاجاأة خالل �لفرتة بني �لإ �لأ

نتخابات �لتي تعقبها مبا يتو�فق مع مقرتحات �حلزب وت�صور�ته على  �لربملانية و�لإ

زمة �لتي جاء ملعاجلتها. �ملدى �ملنظور وينتهي �لربنامج باإيجاد حلول لالأ

نتخابي  �لإ �لربنامج  ل�صياغة  خا�س  فريق  على  خرون  �لآ �ملر�صحون  يعتمد  وقد 

يف  و�لنفاذ  �لناخب  تثقيف  بهدف  و�إمنا  فح�صب  �لفوز  �صبيل  يف  لي�س  وت�صميمه، 

�صفوفه. ويف كال �حلالتني من �ل�صروري �أن ت�صتند عملية �إعد�د هذه �لرب�مج �إىل:

ملام �لو�يف بطبيعة �لثقافة �ملجتمعية �ل�صائدة. * �لإ
* معرفة خ�صائ�س �لناخبني و�إهتماماتهم. 

* �خلربة �لو��صعة باأ�صاليب خماطبة �لر�أي �لعام. 
نتخابي للمر�صح، يف حماولة لك�صب عطف وتاأييد �ملو�طنني،  ويتناول �لربنامج �لإ

ب�صورة مف�صلة ودقيقة:

* فل�صفة �ملر�صح و�أفكاره ومبادئه. 
* �صرحاً لوجهة نظره جتاه �لق�صايا و�مل�صاكل �لعامة �لتي تهم �ملو�طنني، ويف مقدمتها 

قت�صادية وبرنامج عمله ملعاجلتها.  جتماعية و�لإ �لق�صايا �ل�صيا�صية و�لإ

هد�ف �لتي �صيحققها يف حال و�صوله �إىل قبة �لربملان. نتخابات، و�لأ * و�أ�صباب تقدمه لالإ
* وعود تن�صجم مع طبيعة �ملجتمع و�إهتماماته.

نتخابي فيكون يف �لكيفية �لتي يتلقى �لناخب فيها هذ�  �أما معيار جناح �لربنامج �لإ

فكار �إىل �لناخبني، �صيما �أن معظم �لناخبني  �لربنامج ومدى �لقدرة على �إي�صال �لأ

نتخابي رفع م�صتوى وعيهم  ل يحددو� �ملر�صح �ملف�صل لديهم، ومن �صاأن �لربنامج �لإ

�صو�ت ل�صاحله،  نتخابات و�إقناعهم باملر�صح لك�صب مزيد�ً من �لأ باأهمية �مل�صاركة يف �لإ

�ملر�صحني  �إقناع من مت حتديده من �صريحة  �إهد�ر �لوقت يف حماولة  وبالتايل عدم 

خرين.كما هومو�صح يف �ملثال �أدناه: �لآ

نتخابي مترين  15      مهار�ت �إعد�د �لربنامج �لإ

وت�صنيفيها  �أفكاره  وتقييم  نتخابي  �لإ �لربنامج  �إعد�د  مهار�ت  �إك�صاب  �لــــــــهــــدف: 

ومدى ترجمتها للو�قع ومدى �صدقيتها.

إ�صتمارة قيا�س �لـــو�صيــلــة: �

�خلطـو�ت:

فكار �لتالية،  طالع على �لأ 1. يقوم �ملدرب / تقوم �ملدربة بتكليف �أربعة جمموعات بالإ

نتخابي للتاأثري على جمهور �لناخبني: و�لتي ميكن �أن يت�صمنها �لربنامج �لإ



��

فكار جملة الأ

�إيالء �صريحة �ل�صباب عناية 

خا�صة.
ن�صان. حماية حقوق �لإ

�صمان مبد�أ تكافوؤ �لفر�س �أمام 

�ملو�طنني.

تر�صيخ مبد�أ �لعد�لة و�مل�صاو�ة 

جتماعية. �لإ
تر�صيخ �حلياة �لدميقر�طية. 

�حلفاظ على �صالمة 

�لبيئة. 

هتمام بالثقافة و�لفنون  �لإ

دب. و�لأ

هتمام باملعلم و�ملوؤ�ص�صة �لرتبوية  �لإ

و�لبحث �لعلمي.
توفري �لتاأمني �ل�صحي لكافة �ملو�طنني. رفع م�صتوى �خلدمات �ل�صحية.

بناء وتطوير موؤ�ص�صات 

�ملجتمع �ملدين.
مكافحة �لف�صاد و�لر�صوة.  مكافحة �لفقر و�حلد منه. تخفيف حدة �لبطالة. 

�لتم�صك بالدين و�حلفاظ على 

�لرت�ث.

إ�صر�ك �ملر�أة يف �صنع  �

�لقر�ر.

إ�صر�ك �ملر�أة يف م�صاريع �لبناء  �

و�لتنمية.
�إحرت�م حقوق �ملر�أة.

حو�ل �ل�صخ�صية �ملتعلقة   تعديل قانون �لأ

بالت�صريعات  �خلا�صة  باملر�أة. 
تعزيز مكانة �ملر�أة.

�لر�أي �لعام يف �لتطبيع مع 

إ�صر�ئيل. �

دعم �مل�صرية �ل�صلمية 

ومعاهد�ت �ل�صالم. 

تر�صيخ مبد�أ �لتعددية �حلزبية 

و�ل�صيا�صية.
تفعيل دور �لربملان.

توعية �ملر�أة بحقوقها وم�صوؤولياتها 

جتماعية. �ل�صيا�صية و�لقانونية و�لإ

دعم �صغار �ملز�رعني 

�ملنتجني. 
من �لغذ�ئي. حتقيق �لأ

إ�صتغالل  إ�صر�ك  �لقطاع  �خلا�س  يف  � �

إ�صتثمار م�صادر  �لطاقة. و�
حت�صني م�صتوى �ملعي�صة عند �ملو�طنني. رهابية. عمال �لإ مقاومة �لأ

زيادة دور �لقطاع �خلا�س يف 

�ملجالت �ملختلفة.

تقوية �لتجارة مع �لدول 

قليمية. �لعربية و�لإ

قت�صادي مع  دعم برنامج �لتكيف �لإ

�صندوق �لنقد �لدويل.
نفاق �حلكومي ومر�قبته. زيادة �لإ بحاث �لف�صائية.  تطوير �لأ

فكار �ل�صابقة من خالل مناق�صة: 2. تقييم �لأ

هتمامات. ولويات و�لإ - �لأ

- �إمكانية حتقيقها.

- �لهدف من و�صعها.

- �لفئات �مل�صتهدفة من �لفكرة.

نتخابي والبيئة الناخبة ت�سال الإ - العالقة بني الإ

نتخابي من حيث �صكل وو�صيلة  ت�صال �لإ نتخابية متلك تاأثري�ً مزدوجاً على �ملر�صح و�لناخب يف �آن معاً، فهي �لتي متلي عليهما طبيعة ومعامل �لإ ويظهر يف �ل�صكل �أن �لبيئة �لإ

ت�صال وم�صمونه)مو�صوع ( و�أ�صلوبه ) �أمناطه (. �لإ

ت�صال يف �لبيئة �لريفية و�لبدوية  نتخابية، �أما �أ�صكال �لإ ت�صال �جلماهريية و�ملناظر�ت و�لندو�ت �لإ ت�صال ) �لو�صائل ( يف �لبيئة �حل�صرية على و�صائل �لإ * تعتمد �أ�صكال �لإ

تفاقات �لقبلية. ت�صال �لوجاهي �ملبا�صر مثل �للقاء�ت �لفردية و�لزيار�ت �لعائلية و�لإ فتعتمد على و�صائل �لإ

ت�صال يف �لبيئة �لريفية  قت�صادية، �أما مو�صوع �لإ ت�صال ) م�صمونه ( يف �لبيئة �حل�صرية على �لق�صايا �لعامة لدولة وخا�صة �لق�صايا �ل�صيا�صية و�لإ * يعتمد مو�صوع �لإ

و�لبدوية فيعتمد على �لق�صايا �ملحلية و�خلا�صة. 

إ�صتخد�م  ت�صال على � ت�صال �حلديثة و�ملبتكرة، �أما يف �لبيئة �لريفية و�لبدوية فيعتمد �أ�صلوب �لإ ت�صال يف �لبيئة �حل�صرية على �أ�صاليب �لإ * تعتمد �أ�صاليب ) �أمناط( �لإ

�أ�صلوب �لق�صم و�أخذ �لعهود. 

ملام بطبيعة ما يجري يف �لبيئة �حل�صرية بينما تربز دو�فع �لقر�بة يف �لبيئة  نتخابية، حيث تتغلب �لدو�فع �ملعرفية و�لإ * تختلف دو�فع �إهتمام �لناخبني مبتابعة �حلملة �لإ

وىل. كما هومبني يف �جلدول �لتايل: �لريفية و�لبدوية بالدرجة �لأ

جدول ) 20( 

نتخابية يف القطاعات املختلفة للمجتمع البيئة الإ

نتخابية �لبيئة �حل�صرية �لبيئة �لريفية و�لبدوية  �لبيئة �لإ

�لفردية  �للقاء�ت  مثل  �ل�صخ�صي  ت�صال  �لإ و�صائل 

تفاقات �لقبلية. و�لزيار�ت �لعائلية و�لإ

نتخابية. ت�صال �جلماهريية و�ملناظر�ت �لإ ت�صال(.و�صائل �لإ ت�صال )�صكل �لإ و�صائل �لإ

قت�صادية.�لق�صايا �ملحلية و�خلا�صة. ت�صال ) �ملو�صوع (.على �لق�صايا �لعامة للدولة و�لق�صايا �ل�صيا�صية و�لإ م�صمون �لإ

ت�صال �حلديثة.�أ�صلوب �لق�صم و�أخذ �لعهود. �صاليب(.�أ�صاليب �لإ ت�صال ) �لأ �أمناط �لإ

دو�فع معرفية ) تق�صي طبيعة ما يجري حولهم من �أحد�ث دو�فع �لقربى )معرفة �أخبار �أقاربهم �ملر�صحني(.

وتفا�صيل تتعلق باأخبار �حلملة وجمرياتها.

دو�فع متابعة �حلملة.
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نتخابات مراقبة الإ

نتقالية. �إل �أن  نتخابية، وجتري هذه �لعملية يف معظم دول �لعامل �صو�ء ذ�ت �لدميقر�طيات �لعريقة �أو�حلديثة �أو�لإ نتخابات �ىل �صمان نز�هة �لعملية �لإ تهدف مر�قبة �لإ

نتخابية مما ينعك�س  نتقالية تكت�صب �أهمية خا�صة ملا يقوم به �ملر�قبون من دوٍر هام يف �إعادة �لثقة �ىل �ل�صعب �لذي قد ينتابه �ل�صك من �لعملية �لإ نتخابات يف �لدميقر�طيات �لإ �لإ

ن�صطة قبل  برز لهذه �ملجتمعات. وللمر�قبون دور �صيكولوجي ووظيفي يف خلق بيئة �إعالمية وممار�صة �لأ ن�صان هي �ل�صمة �لأ إنتهاكات حقوق �لإ نتخابات، �صيما و�أن � على �مل�صاركة يف �لإ

قرت�ع  نتخابية وعملية �لإ نتخابية، كما �أنهم ي�صاهمون ب�صكل ملمو�س يف ف�س �لنز�عات �لتي تظهر �أثناء �لعملية �لإ قرت�ع للتاأكد من �صفافية جمريات �لعملية �لإ و�أثناء عملية �لإ

نتخابية و�لتحكيم بها(. 3. ت�صجيل �حلدث بكامل تفا�صيله، وف�س �لنز�عات )�ل�صكاوي �لإ

نتخابية، حرية  قرت�ع، عملية �لفرز، حتديد �لدو�ئر �لإ نتخابات، �صو�ء يف ممار�صة عملية �لإ نتخابية و�آلية تنظيم �لإ نتخابية �أ�صا�صاً بتقييم م�صمون �لعملية �لإ ترتبط �لرقابة �لإ

نتخابات.  طر�ف �ملتناف�صة يف ممار�صة �أن�صطة �لدعاية و�لتعبئة و�لعمل �ل�صيا�صي يف �لإ �لأ

نتخابية �ىل فئتني : وميكن �أن نق�صم �جلهة �لتي تقوم بالرقابة �لإ

1. الرقابة الوطنية : 

�أجل  من  �لكفاح  �صور  �إحدى  باعتبارها  نتخابات  �لإ على  �لوطنية  بالرقابة  تقوم  وحمايدة  م�صتقلة  وطنية  هيئات  هو�إقامة  نتخابية  �لإ للنز�هة  �ل�صامنة  �ص�س  �لأ �أهم  من 

نتخابية، ويتمثل هذ� �لدور  �لدميقر�طية يف �لد�خل. بحيث تلعب موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين من �أحز�ب �صيا�صية وجماعات �أهلية و�صخ�صيات �إعتبارية دور�ً فاعاًل يف �أعمال �لرقابة �لإ

قرت�ع  نتخابات، وو�صع ممثليها يف جميع مر�كز �لإ نتخابي مبا ي�صمن دمقرطته، و�صمان �مل�صاركة يف �للجان �لتح�صريية لالإ يف �لعمل على �إدخال �لتعديالت �لالزمة على �لقانون �لإ

للمر�قبة على عملية �لت�صويت و�لفرز.

2. الرقابة الدولية :

نتقالية، ب�صرف �لنظر عن �لقيود �لتي تفر�س عليها وحتد من  ت�صاعد �لرقابة �لدولية على �حلد من �أ�صاليب �لتزوير �لتي قد ت�صتخدمها �لنظم �ل�صيا�صية يف �لدميقر�طيات �لإ

نتخابية. دورها. مما ي�صمن �أكرب قدر ممكن من �لنز�هة �لإ

�صر�ف. نتخابية وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين يف �صالمة �لعملية ونز�هة �لإ و�لفرز، مما يوؤدي �إىل �إقناع �أطر�ف �لعملية �لإ

�إطار ) 25 (

نتخابية يف �لرقابة �لإ

نتخابات مهام ت�صتمل على :- يناط مبر�قبة �لإ

نتخابي.  1. كتابة �لقو�عد �لتي حتدد �صياغة �لنظام �لإ

نتخابات من ز�وية معايري �لنز�هة و�حلرية و�لتعددية، فغالباً ما تلجاأ هيئات �ملر�قبة �ىل �لتاأثري على م�صمون  2.  تقومي �لقو�نني و�لنظم �ملعمول بها يف �إجر�ء �لإ

نتخابات. �لنظام �لقانوين لالإ

نتخابية الق�سم ال�ساد�س : الرقابة الإ
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اأ. طبيعة الرقابة الدولية املطلوبة :

ذى بال�صيادة و�لكر�مة �لوطنية. * �لبتعاد عن �ملمار�صات �لتي تلحق �لأ

*  �أن تت�صف هيكلية �لرقابة �لدولية بالتعدد �لدويل �ملقنن. 

نتخابية وذ�ت  * �أن تكون فرق �ملر�قبة من هيئات لها خربة كبرية يف تقييم �لعمليات �لإ
�صمعة طيبة وم�صهود لها باحلياد و�جلدية يف عملها.

* م�صاركة كافة �أع�صاء فريق �لرقابة يف مناق�صة �لتقارير �لنهائية، بعد �أن يقدم كل 
نتخابية. منهم وقائع مادية حول �صري و�إجر�ء�ت �لعملية �لإ

ن�صان،  �لإ �ملدين خا�صة منظمات حقوق  �ملجتمع  �ملر�قبة مع موؤ�ص�صات  تعاون فرق   *
�لذي  �لبلد  يف  تق�صيها  �لتي  �لفرتة  ق�صر   ( �لفرق  تلك  عمل  يف  �لق�صور  لتجنب 

ملام  بلغة �لبلد (. نتخابات، عدم �لإ جتري فيه �لإ

نتخابية،  �لإ �ملعلنة للعملية  �لر�صمية  �لنتائج  �مليد�نية يف تقييم  جر�ء�ت  * تطوير �لإ
بغر�س  نتخابات  �لإ ملر�كز  �لر�صمية  �لت�صويت  مناذج  من  ن�صخ  على  �حل�صول  مثل 

مقارنة ما جاء فيها وما �أعلن ر�صمياً، وهوما قد يوفر �أدلة مادية هامة.

نتخابات: ب. النقد املوجه اىل الرقابة الدولية على الإ

فيه  جتري  �لذي  للمجتمع  و�لثقايف  �ل�صيا�صي  �ل�صياق  بطبيعة  �ملحدودة  �ملعرفة   *
در�ك بحقائق �لتالعب  نتخابات كجهل لغة �لبلد �ملعني، وهوما يغّيب �لإ مر�قبة �لإ

تنتهي  �أن  ترغب  �لتي  �لنتائج  و�ل�صيا�صي من جانب �حلكومة يف حتقيق  �لقانوين 

مع  ت�صلح  ل  عاملية  معايري  تطبيق  نتيجة  در�ك  �لإ عدم  وياأتي  نتخابات.  �لإ إليها  �

�لو�قع �ملوجود.

* �لكلفة �ملالية و�ل�صعوبات �ملرتبطة بالتنقل وق�صر �لوقت �ملتاح و�صعي فرق �لرقابة 
نتخابية.  �لإ للعملية  جر�ئية  و�لإ �لفنية  ليات  �لآ متابعة  على  �لرتكيز  �ىل  �لدولية 

نتخابية، وت�صدر عنها  حيث تقت�صر �أعمال �ملتابعة على عدد حمدود من �ملر�كز �لإ

�أي  ح�صول  عدم  حالة  ويف  فقط.  �لناخبني  ر�دة  لإ �ملبا�صر  بالتزوير  تت�صل  تقارير 

نتخابات جرت ب�صورة نزيهة و�أنها )باملعايري  تزوير �أمام �أعينهم فانهم يقرون بان �لإ

�لغربية( مقبولة، وهوما ينتهي يف بع�س �حلالت �ىل �لت�صديق على �أعمال �لتالعب 

�لعملية  يف  خلل  عن  �لنهائية  و�لتقارير  �لت�صريحات  لو�أ�صارت  حتى  نتخابات  بالإ

نتخابية. �لإ

ج.الرقابة الوطنية والرقابة الدولية :

* تربز �لرقابة �لوطنية ب�صورة �إ�صطر�رية لتلعب دور�ً ثانوياً يف حال مت �لعتماد على 
جتاه �ل�صائد ت�صبح �لرقابة  �لرقابة �لدولية. وعندما تكون �لرقابة �لوطنية هي �لإ

نتخابية بحيادية وجدية.  �لدولية عامل مكمل، وهوما ي�صمن تقييم �لعملية �لإ

نتخابية �لناجحة �لتكامل بني �لرقابة �لوطنية و�لرقابة �لدولية.  * وُتظهر �لرقابة �لإ
نتخابية من خالل: ويتم تقييم جو�نب �لعملية �لإ

�حلياة  لطبيعة  مالئمة  كرث  �لأ نتخابي  �لإ بالنظام  ويتعلق   : �ل�صيا�صي  �جلانب   -

�ل�صيا�صية وتناط بالرقابة �لوطنية.

و�إجر�ء�ت  �لناخبني  جد�ول  حترير  ب�صالمة  يتعلق  وهوما   : �لفني  �جلانب   -

وكيفية  و�لفرز،  �لت�صويت  وعملية  نتخابية،  �لإ �لدو�ئر  وتق�صيم  �لرت�صيح، 

�صو�ت و�إعالن �لنتائج �لنهائية وتناط بالرقابة �لدولية. �إحت�صاب �لأ

نتخابية: نتخابية اأثناء العملية الإ د. مهام الرقابة الإ

إنتخابية، و�لتاأكد من �إغالقها  قرت�ع من �أي بطاقات � * �لتاأكد من خلو�صندوق �لإ
�ل�صرورية  ختام  �لأ �لفرز، ووجود  �إل وقت عملية  حمر وعدم فتحها  �لأ بال�صمع 

قرت�ع. د�خل مركز �لإ

مركز  نف�س  يف  نتخاب  �لإ لهم  يحق  مبن  �خلا�س  �ل�صجل  وجود  من  �لتاأكد   *
قرت�ع، على �أن تكون معلقة يف مكان ظاهر، بحيث ي�صتطيع كل ناخب ومندوب  �لإ

مر�صح ومر�قب روؤيتها ب�صهولة.

إ�صتغر�قه  قرت�ع بكامل �أع�صائها، ومن �لوقت �لذي مت � * �لتاكد من وجود جلنة �لإ
وقت  متديد  �أجل  من  و�أي�صاً  قرت�ع  �لإ باب  فتح  �أجل  من  �للجنة  إلتمام  � حتى 

لليوم  قرت�ع  �لإ باب  فتح  تاأجيل  يجب  �للجنة  ت�صكيل  تعذر  حال  ويف  قرت�ع،  �لإ

�لتايل.

قرت�ع مبا ي�صمن �إدلء  * �لتاأكد من وجود �أماكن معزولة بال�صتائر يف كل مر�كز �لإ
�لناخب ب�صوته ب�صرية بعيد�ً عن �لت�صوي�س �أوممار�صة �ل�صغط عليه.

* �لتاأكد من ختم �لبطاقة �ل�صخ�صية للناخب �لذي قام بعملية �لت�صويت بخامت 
قرت�ع حتى ل يت�صنى له �لت�صويت مرة �أخرى. مركز �لإ

ماكن  قرت�ع م�صاوياً لعدد �لأ * �لتاأكد من �أن عدد �لناخبني �ملتو�جدين يف مركز �لإ
قرت�ع يف كل مرة يتم فيها �لت�صويت. �ملخ�ص�صة لالإ

قرت�ع  �لإ عملية  من  نتهاء  �لإ بعد  نتخاب  �لإ �صناديق  نقل  �صالمة  من  �لتاأكد   *
قرت�ع ومندوبي  �لإ روؤ�صاء جلان  �لفرز مب�صاحبة  قرت�ع �ىل جلان  �لإ من جلان 

�ملر�صحني �أووكالهم.
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اإ�ستمارة ) 5 (

اإ�ستمارة بيانات ومعلومات

خا�سة باملراقبني

قرت�ع فيه..................................   نتخابي............................... عدد �صناديق �لإ نتخابية................................ رقم �ملركز �لإ إ�صم ورقم �لد�ئرة �لإ �

قرت�ع............................................................................................................................................................. �لإ �أرقام �صناديق 

إ�صم مر�قب �للجنة �لوطنية لنتخابات حرة :.................................................................................................................................... �

نتخابات........................................،.................................................،................................................. �أ�صماء رئي�س و�أع�صاء جلنة �لإ

�أ�صماء �ملر�صحني �أوممثليهم �ملتو�جدين يف �ملركز:........................،.........................،.........................،........................،........................... 

قرت�ع؟  ـ هل كنت موجود�ً عند �إح�صار �صناديق �لإ
   نعم                    ، ل

قرت�ع؟  قرت�ع قبل بدء عملية �لإ ـ هل فتحت كل �صناديق �لإ
   نعم                    ، ل

قرت�ع؟  قرت�ع بعد ذلك يف مكان بارز تتو�صط قاعة �لإ ـ هل و�صعت �صناديق �لإ
   نعم                    ، ل

قرت�ع �ل�صرورية؟ )جد�ول قيد �لناخبني وبطائق ت�صويت �لناخبني و�ملد�د �ملتعذر حموه، و�صتاره �أوحاجز للت�صويت خلفه، ولفته تو�صح �أ�صماء �ملر�صحني(  ـ هل توجد كل متطلبات �لإ
   نعم                    ، ل

ـ كم عدد �أ�صماء �لناخبني يف �ملركز؟...............................................................................................................................................

قرت�ع؟............................................................................................................ نتخابية �ملوجودة قبل بدء �لإ ـ كم عدد بطاقات �لت�صويت �لإ

من �ملتو�جدين؟................................................................................................................................................ ـ كم عدد رجال �لأ

قرت�ع........................................................ جابة )ل( فحدد متى بد�أ �لإ إذ� كانت �لإ قرت�ع �ل�صاعة 8 �صباحا: نعم                      ، ل                    � ـ هل بد�أ �لإ

.......................................................................................................................................................................................

قرت�ع؟...................................................................................................................................... ـ كم عدد �لناخبني �لذين قامو� بالإ
�صباب؟....................................................................................................... ي �صبب من �لأ قرت�ع لأ �صخا�س �لذين منعو� من �لإ ـ كم عدد �لأ
قرت�ع �لتي �أُلغيت �أوتلفت؟.................................................................................................................................. ـ كم عدد بطائق �لإ
قرت�ع؟...................................................................................................................... قرت�ع �ملتبقية يف نهاية يوم �لإ ـ كم عدد بطائق �لإ

قرت�ع؟................................................................................................................................. إنتهت فيه عملية �لإ ـ ما هو�لوقت �لذي �
قرت�ع بطريقة �آمنة ومنا�صبة؟  حمر على كل �صندوق بعد ذلك، وهل مت ختم �صناديق �لإ ختام و�ل�صمع �لأ ـ هل مت و�صع �لأ

   نعم                    ، ل

نتخابية؟  قرت�ع �ىل مركز �لفرز، وما عالقتهم بالعملية �لإ �صخا�س �لذين ر�فقو� �صناديق �لإ ـ �أذكر �أ�صماء وعدد �لأ
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

قرت�ع؟  ـ هل كانو� جميعاً على �صيارة و�حدة مع �صناديق �لإ
   نعم                    ، ل

نتخابي �ىل مركز �لفرز؟  قرت�ع من �ملركز �لإ ـ متى مت نقل �صناديق �لإ
.......................................................................................................................................................................................

ل  ، قرت�ع �إىل مركز �لفرز؟    نعم                    ـ هل قمت مبر�فقة �صناديق �لإ

ل  ، ـ هل ُفتحت �ل�صناديق قبل و�صولها �إىل مركز �لفرز؟       نعم                   
إ�صم �ملر�قب/..............                                                                 توقيعه/.................. �

مالحظات ي�صجل فيها:-

�صتف�صار�ت �ل�صابقة. �أي تفا�صيل خا�صة بالإ  -1

�صتف�صار�ت و�لتي يرى مدون هذه �ل�صتمارة �أهمية توثيقها.  نتخابية و�لتي مل ت�صر �ليها �لإ توثيق كافة �لوقائع و�لتفا�صيل �خلا�صة بالعملية �لإ  -2

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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نتخابية  �سفافية العملية الإ

�صيطرة  من  �لتقلي�س  يتطلب  ونز�هتها  نتخابية  �لإ �لعملية  �صفافية  �صمان  �إن 

�ىل  عادًة  �لدور  هذ�  ويعهد  نتخابية،  �لإ �لعملية  إد�رة  � يف  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �أوتاأثري 

إد�رة  � ب�صالحية  تتمتع  بحيث  وعملياً  وظيفياً  م�صتقلة  وطنية  �أوهيئة  ق�صائية  جهة 

�صالحيات  عادًة  نتخابات  �لإ قو�نني  وحتدد  عليها،  �صر�ف  و�لإ نتخابية  �لإ �لعملية 

جهزة �لتنفيذية  نتخابات، ويخ�صع لهذه �لهيئة كافة �لأ ودور �لهيئة �مل�صرفة على �لإ

بني  هام  ثقة  عامل  فالنز�هة  نتخابات،  بالإ �أعمالها  تت�صل  �لتي  و�ملحلية  منية  و�لأ

نتخابات.  طر�ف �ملتناف�صة يف �لإ �لأ

�صر�ف �لكامل على جميع مر�حل  ويف بع�س �لدول �لعربية تتوىل وز�رة �لد�خلية �لإ

باإعالن  إنتهاء  و� �لناخبني  جد�ول  يف  �لت�صجيل  مبرحلة  إبتد�ء  � نتخابية  �لإ �لعملية 

نتخابي  ردن، ويف دول �أخرى ين�س �لقانون �لإ نتخابات كما يف �لأ �لنتائج �لر�صمية لالإ

نتخاب كما يف �ليمن. وقد ين�س �أي�صا، د�صتور �لبلد �ملعني  على ت�صكيل جلنة عليا لالإ

إ�صر�ف �أع�صاء من هيئة ق�صائية كما يف م�صر. نتخاب حتت � على �أن يتم �لإ

�لتعاطف  إبد�ء  � يجوز  ول  وجدية،  بحياد  �ملر�قبة  عملية  تتم  �أن  يجب  ولهذ� 

إنتهاك لقانون  �أوممار�صة �أعمال �لدعاية ملر�صح �أو�لتدخل �ملبا�صر يف حال حدوث حالت �

من  نتخاب �أووقوع م�صاد�ت كالمية �أوخالفية بني �ملر�صحني و�لناخبني وعنا�صر �لأ �لإ

ومندوبي �ملر�صحني. 

نتخابات وجناحها: 3. ال�شمانات القانونية لنزاهة الإ

ي  لأ نحياز  �أو�لإ �لتمييز  عن  باأعمالها  �لقيام  عند  نتخابية  �لإ �لهيئة  تبتعد  �أن   *
وب�صرف  �أو�ملر�صحني،  حز�ب  �لأ من  �صو�ء  نتخابات  �لإ يف  �ملتناف�صة  طر�ف  �لأ من 

ع�صاء �لهيئة، �أو�لقيام باأي عمل يطعن  نتماء�ت �ل�صيا�صية لأ ر�ء و�لإ �لنظر عن �لآ

إ�صتقالليتها لل�صك. مب�صد�قيتها ونز�هتها ويعر�س �

نتخابات بوقت  * مر�قبة �ملو�زنة �ملالية للموؤ�ص�صات و�لهيئات �لعامة قبل مبا�صرة �لإ
نتخابية. نفاق على �لدعاية �لإ مو�ل �لعامة يف �لإ إ�صتغالل �لأ كاف، للحد من �

وممار�صة  �لدو�ئر،  تق�صيم  ذلك  يف  مبا  نتخابات  �لإ مر�حل  جميع  على  �صر�ف  �لإ  *
و�لفرز  قرت�ع  �لإ جلان  وتعيني  �ملتناف�صة،  طر�ف  �لأ جلميع  �لدعائية  ن�صطة  �لأ

�أعمالهم،  على  �صر�ف  و�لإ نتخابات  �لإ يف  �لعاملني  �ملوظفني  عمل  مر�كز  وحتديد 

قرت�ع و�أختام  قرت�ع و�صناديق �لإ �صر�ف على �ملو�د �مل�صتعملة كبطاقات �لإ وكذلك �لإ

قرت�ع وغريها، و�إجر�ء�ت �لرت�صيح و�لت�صويت و�لفرز و�إعالن �لنتائج  �صناديق �لإ

إ�صتقبال طلبات �لقيد  نتخابات. �إ�صافة �ىل قيام �لهيئة مبر�قبة جلان � �لنهائية لالإ

�لذي  نتخابية  �لإ �لعملية  د�رة �حلكومية يف  �لإ تدخل  للحد من  �لبيانات  وتعديل 

يعد �إخالًل مببد�أي �مل�صاو�ة وتكافوؤ �لفر�س بني �ملر�صحني.

حرية  ب�صان  �لدويل  �لربملاين  حتاد  لالإ �لعاملي  عالن  �لإ إليه  � �نتهى  مبا  لتز�م  �لإ  *
نتخاب �ل�صادر عام 1994. ونز�هة �لإ

ب�صورة  �لناخبني  جلد�ول  دورية  تنقية  باإجر�ء  �ملعنية  �حلكومية  �جلهة  إلز�م  �  *
و�قع  من  للناخبني  �صافة  و�لإ �حلذف  يف  �ل�صرورية  عمال  بالأ و�لقيام  تلقائية 

حو�ل �ملدنية. �صجالت �لأ

نتهاكات و�أنو�عها  وميكن �لتاأكد من مدى توفر �ملعايري �ل�صابقة مبر�قبة مظاهر �لإ

مور �لتالية : نتخابية من خالل �لأ يف مرحلة �حلملة �لإ

�أوتعطيلهم ومنعهم من دخول  �أو�أن�صار مر�صح،  �أومندوب  �لقب�س على مر�صح   -

قرت�ع و�لفرز. جلان �لإ

- �أحد�ث عنف �أوم�صادمات.

إنتخابية. إنتخابي �أوم�صرية � - منع عقد موؤمتر �

إ�صتخد�م �ملال �لعام مل�صلحة مر�صح. � -

من  لحد  نتخابية  �لإ بالدعاية  خا�صة  ومطبوعات  ومل�صقات  لفتات  متزيق   -

�ملر�صحني.

نتخابية.  من د�خل �للجان �لإ - تو�جد قو�ت �لأ

قرت�ع بالدور �ملناط بهم. - �إخالل روؤ�صاء جلان �لفرز و�لإ

نتهاكات : م�سادر الإ

- �ل�صرطة.

إد�رية ) �حلي، �لبلدية (، �أحد �مل�صوؤولني. - جهة �

- مر�صح مناف�س �أو�أحد �أن�صاره.

جراءات املتخذة : الإ

- حم�صر يف ق�صم �ل�صرطة.

- بالغ ق�صائي.

نتهاك موثق. - تقرير منا�س بالإ

ن�شان والرقابة: 4. منظمات حقوق الإ

مما  ن�صان،  �لإ حقوق  منظمات  يف  تعمل  ومر�قب  ر��صد  موقع  يف  �ملر�أة  تكون  قد 

�لرقابة على  هاماً يف  تلعب دور�ً  �ملهام، فمنظمات حقوق �لن�صان  بها عدد من  يناط 

نتخابات وحتكم عملها �ليات حمددة للتحرك، ويف هذه �حلالة يجب معرفة هذه  �لإ

�لتي  ليات  فالآ عمله.  تخ�س  إر�صاد�ت  و� �لر��صد،  عمل  حتكم  �لتي  و�لعو�مل  ليات  �لآ

نتخابات هي: ن�صان يف مر�قبة �لإ تتبعها هيئات حقوق �لإ

نتخابات  �لإ مر�قبة  �ملر�د  �لدو�ئر  بتحديد  ن�صان  �لإ حقوق  منظمات  تقوم  �ول: 

نتخابية خا�صة موؤ�ص�صات �ملجتمع  فيها،فتقوم بعقد لقاء مع �أطر�ف �لعملية �لإ

�لدو�ئر  �للقاء حتديد  هذ�  �مل�صالح.و�لهدف من  وجماعات  حز�ب  و�لأ �ملدين 

�لتي تقع يف د�ئرة �إحتمالت وجود مناف�صة قوية فيها مما يعني �إحتمال وجود 

نتخابات بن�صبة ل تقل  �أن يتم مر�قبة �لإ إنتهاك فيها، وكذلك يجب  � مظاهر 

عن.1-51% من دو�ئر كل حمافظة لتعطي هذه �لرقابة �لفائدة �ملرجوة من 

عملية �لرقابة وبالتايل تقييم �حلالة ب�صكل �صليم.

ن�صان بتعيني 3 �أ�صخا�س للمر�قبة عن  ثانياً: �آلية �ملر�قبة، تكتفي منظمات حقوق �لإ

و�لدو�ئر،  �ملركز  بني  �إت�صال  حلقة  ليكونو�  �لفرعية  �لدو�ئر  تق�صيم  طريق 

وتقت�صي �حلالة �أن ل يكونو� من مندوبي �ملر�صحني �أو�لعاملني معهم، ويتم 

نتخابات.)�أُنظر  باإعد�د منوذج مر�قبة عملية �لإ �ملر�قب  �ملعلومات عرب  جمع 

نتخابات(. إ�صتمارة مر�قبة عملية �لإ �



��

اإ�ستمارة ) 6(

نتخابات مراقبة عملية الإ

1- معلومات عن املراقب: 

�صم:.......................................................................................................................................................................... �لإ  1،1

�ملوؤ�ص�صة:........................................................................................................................................................................  2،1

�لبلد:...........................................................................................................................................................................  3،1

قرتاع:  2- مراكز الإ

إ�صم �ملركز:...................................................................................  �ملنطقة:.........................................................................    � 1،2

رقم �ملركز:....................................................................................    عدد �ل�صناديق:.............................................................

2،2 �صاعة و�صول �ملر�قب �ىل �ملركز:...............................................................................................................................................

�ملركز:........................................................................................................................................................... مغادرة  �صاعة   3،2

قرت�ع:.................................................................................................................................................... �لإ مركز  فتح  �صاعة   4،2

إذ� وجد :............................................................................................................................................ 5،2 �صببب تاأخري فتح �ملركز �

قرت�ع:.......................................................................................................................................................... 6،2 �أ�صماء جلنة �لإ

لـرئـــي�س:.......................................................................................................................................................................... �

ع�صاء:1-......................................................................................................................................................................... �لأ

  ........................................................................................................................................................................-2      

..........................................................................................................................................................................-3    

قرتاع:  3-ترتيبات الإ

�ل�صجالت؟............................................................................................ �صارة على  �لأ �لناخبني وو�صع  با�صماء  �لتدقيق  �إجر�ء�ت  1،3 هل متت 

إذ� ل، ملاذ�؟...................................................................................................................................................................... � 2،3

قرت�ع جمهزة بطريقة ت�صمن �صرية �لعملية؟.............................................................................. قرت�ع و�صناديق �لإ ماكن �ملعزولة لالإ 3،3 هل �لأ

إذ� ل، �أذكر مالحظاتك:....................................................................................................................................................... � 4،3

قرت�ع؟........................................................................... نتظار خارج �ملركز حتى ي�صل �ىل �صندوق �لإ 5،3 معدل �لوقت �لذي يق�صيه �لناخب يف �لإ

.......................................................................................................................................................................................

قرت�ع؟................................................................................................. 6،3 معدل �لوقت �لذي يحتاجه �لناخب د�خل �ملركز للقيام بعملية �لإ

ي �صبب كان:.................................................................................................................. قرت�ع لأ �صخا�س �لذين منعو� من �لإ 7،3 عدد �لأ

�صخا�س �لذين �إحتاجو� للم�صاعدة:.................................................................................................................................. 8،3 عدد �لأ

كرث من ناخب؟.................................................................................................................... إذ� قدم �صخ�س و�حد �مل�صاعدة لأ 9،3 لحظ �

قرت�ع؟......................................................................................................... �صو�ت قرب مركز �لإ 10،3 هل كان هناك �أي نوع من توجيه �لأ

قرتاع:  4- اإغالق مركز الإ

�صــــــم:....................................................................................   �ملوقع:...........................................................................  1،4 �لإ

�ملنطقة:.............................................................................................................................................................................

2،4 �صاعة �إغالق �ملركز:............................................................................................................................................................

قرت�ع �صاعة �إغالق �ل�صناديق:.................................................................................................. �صخا�س �لذين كانو� ينتظرون لالإ 3،4 عدد �لأ

قرت�ع؟ جميعهم                     ل �أحد                    تبقى جزء وعدده:.................................................................................... 4،4 هل �صمح لهم بالإ

قرت�ع:.................................................................................................................................................. 5،4 ما هي �أ�صباب عدم �لإ

من )بالزي الر�سمي(  خا�س بقوات الأ

قرت�ع:............................................................................................................................ من �لذين و�صلو� �ىل مركز �لإ ـ عدد قو�ت �لأ
قرت�ع:.............................................................................................................................. من �لذين مل ي�صمح لهم بالإ ـ عدد قو�ت �لأ
ـ هل يوجد قو�ئم خا�صة بهم؟....................................................................................................................................................

قرت�ع لذلك إذ� ل، ما هي ترتيبات مركز �لإ ـ �
ـ هل يوجد �صندوق خا�س بهم
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إثبات �ل�صخ�صية و�ملطابقة بالقو�ئم؟..................................................................................................................... ـ هل يتم �لتدقيق يف �

من باإثارة م�صاكل؟ �ذ� نعم و�صح:............................................................................................................ ـ هل قام �أي �صخ�س من رجال �لأ
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

5- ح�سر عدد الناخبني: 

قرت�ع؟........................................................................................... نتخابية للجنة مركز �لإ ور�ق �ملر�صلة من مكتب �لد�ئرة �لإ 1،5 كم عدد �لأ

ور�ق �لتالفة؟...................................................................................................................................................... 2،5 كم عدد �لأ

3،5 كم عدد �لناخبني �مل�صجلني يف �ل�صجل �لنهائي للمركز؟....................................................................................................................

قرت�ع؟................................................................................................................................................... 4،5 كم عدد ح�صرو� لالإ

نتخاب؟.......................................................................................................................... 5،5 كم عدد �لذين مل يح�صرو� �أي قاطعو� �لإ

قرت�ع؟................................................................................................................ ور�ق �لبي�صاء �ملوجودة يف �صندوق �لإ 6،5  )�أ( كم عدد �لأ

قرت�ع؟.............................................................................................................. ور�ق �حلمر�ء �ملوجودة يف �صندوق �لإ        )ب( كم عدد �لأ

ور�ق �لبي�صاء غري �مل�صتخدمة؟.............................................................................................................................. 7،5  )�أ( كم عدد �لأ

ور�ق �حلمر�ء غري �مل�صتخدمة؟.............................................................................................................................        )ب( كم عدد �لأ

ور�ق �لبي�صاء �لباطلة )غري �لو��صحة( و�لتي حتاجة �ىل بت؟.........................................................................................                      8،5  )�أ( كم عدد �لأ

ور�ق �حلمر�ء �لباطلة )غري و��صحة( و�لتي بحاجة �ىل بت؟................................................................................................. )ب( كم عدد �لأ

ور�ق �لبي�صاء �لغريمعباأة؟................................................................................................................................... 9،5  )�أ( كم عدد �لأ

ور�ق �حلمر�ء �لغري معباأة؟.................................................................................................................................        )ب( كم عدد �لأ

ور�ق �لباطلة وغري معرت�س عليها؟......................................................................... ور�ق �لبي�صاء �لتي �أعتربت �صاحلة من �لأ 10،5 )�أ( كم عدد �لأ

ور�ق �لباطة وغري معرت�س عليها؟......................................................................... ور�ق �حلمر�ء �لتي �أعتربت �صاحلة من �لأ         )ب( كم عدد �لأ

ور�ق �لباطلة ومعرت�س عليها؟................ وملاذ�؟....................................................... ور�ق �لبي�صاء �لتي �أعتربت �صاحلة من �لأ 11،5 )�أ( كم عدد �لأ

ور�ق �لباطلة ومعرت�س عليها؟................وملاذ�؟..................................................... ور�ق �حلمر�ء �لتي �أعتربت �صاحلة من �لأ           )ب( كم عدد �لأ

ور�ق �لباطلة وغري معرت�س عـــلـــيــهــــا؟............................................................................. ور�ق �لبي�صاء غري �ل�صاحلة من �لأ 12،5 )�أ( كم عدد �لأ

ور�ق �لباطلة وغري مـعرت�س عـــلـــــيها؟............................................................................. ور�ق �حلمر�ء غري �ل�صاحلة من �لأ         )ب( كم عدد �لأ

ور�ق �لباطـــلة ومعرت�س عليها؟.............................................................................. ور�ق �لبيـــــــ�صاء غـــــري �ل�صـــــالـحـــة من �لأ 13،5 )�أ( كــم عــــدد �لأ

ور�ق �لباطلة ومعرت�س عليها؟...................................................................................... ور�ق �حلمر�ء غري �ل�صاحلة من �لأ         )ب( كم عدد �لأ

�سوات ب�سكل عام:  فرز الأ

قرتاع  �سوات ملن�سب الرئي�س يف مركز الإ 6- عملية فرز الأ

جمايل عند عملية �لفرز؟............................................................................................................................... 1،6 كم عدد �حل�صور �لإ

قرت�ع:............................................................................................................................................ 2،6 عدد �أع�صاء جلنة مركز �لإ

3،6 عدد مدر�ء �حلمالت:..........................................................................................................................................................

4،6 عدد وكالء �ملر�صحني:.........................................................................................................................................................

5،6 عدد �ملر�قبني �ملحليني:........................................................................................................................................................

6،6 عدد �ملر�قبني �لدوليني:.......................................................................................................................................................

7،6 عدد �ل�صحافة:.................................................................................................................................................................

8،6 ما �ملدة �لتي �أخذتها عملية �لفرز؟...........................................................................................................................................

9،6 هل كان هناك عدم تطابق عند �إعادة �لفرز؟................................................................................................................................

10،6 هل كان هناك �إعرت��صات؟ وما هي؟..........................................................................................................................................

،6....................................................................................................................................................................................

11 هل مت �إعد�د حما�صر حول عملية �لفرز؟.................................................................................................................................

�صباب؟.......................................................................................................................... 12،6 �ذ� مل تتم عملية �لفرز بنجاح، فما هي �لأ

ور�ق �لبي�صاء؟.................................................................................................................................................... 13،6 كم عدد �لأ
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قرتاع ع�ساء املجل�س الت�سريعي يف مركز الإ �سوات لأ 7- عملية فرز الأ

جمايل عند �لفرز؟...................................................................................................................................... 1،7 كم عدد �حل�صور �لإ

قرت�ع:............................................................................................................................................ 2،7 عدد �أع�صاء جلنة مركز �لإ

3،7 عدد مدر�ء �حلمالت:..........................................................................................................................................................

4،7 عدد وكالء �ملر�صحني:.........................................................................................................................................................

5،7 عدد �ملر�قبني �ملحليني:........................................................................................................................................................

6،7 عدد �ملر�قبني �لدوليني:.......................................................................................................................................................

7،7 عدد �ل�صحفيني �ملعتمدين:...................................................................................................................................................

8،7 ما �ملدة �لتي �أخذتها عملية �لفرز؟...........................................................................................................................................

9،7 هل كان هناك عدم تطابق عند �إعادة �لفرز؟.................................................................................................................................

10،7 هل كان هناك �إعرت��صات؟وما هي؟..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

11،7 هل مت �إعد�د حما�صر حول عملية �لفرز؟..................................................................................................................................

�صباب؟............................................................................................................................ إذ� مل تتم عملية �لفرز بنجاح، فما هي �لأ � 12،7

....................................................................................................................................................................................

ور�ق �لبي�صاء؟.................................................................................................................................................... 13،7 كم عدد �لأ

قرتاع:  �سوات يف مركز الإ 8- فرز الأ

ولية؟............................................................................................................. جمايل عند جمع و�إعد�د �لنتائج �لأ 1،8 كم عدد �حل�صور �لإ

نتخابية وموظفوها:........................................................................................... 2،8 عدد �حل�صور من �أع�صاء جلان ومكاتب �لد�ئرة �لإ

3،8 عدد �ملر�صحني:.................................................................................................................................................................

4،8 عدد ممثلوووكالء �ملر�صحني �ملعتمدين:.....................................................................................................................................

5،8 عدد �ملر�قبني �ملحليني و�لدوليني �ملعتمدين ر�صمياً:........................................................................................................................

6،8 عدد �ل�صحفيني �ملعتمدين:...................................................................................................................................................

نتخابية  �سوات من قبل جلنة الدائرة الإ 9- فرز الأ

�صو�ت؟................................................................................................................... ويل لالأ جمايل عند �لفرز �لأ 1،9 كم عدد �حل�صور �لإ

نتخابية وموظفوها:........................................................................................... 2،9 عدد �حل�صور من �أع�صاء جلان ومكاتب �لد�ئرة �لإ

3،9 عدد �ملر�صحني:.................................................................................................................................................................

4،9 عدد ممثلوووكالء �ملر�صحني �ملعتمدين:.....................................................................................................................................

5،9 عدد �ملر�قبني �ملحليني و�لدوليني �ملعتمدين ر�صمياً:........................................................................................................................

6،9 عدد �ل�صحفيني �ملعتمدين:...................................................................................................................................................

من:..................................................................................................................................................... 7،9 عدد �أع�صاء �أجهزة �لأ

نتخابية:............................................................................................................................... 8،9 عدد �ملحا�صر �ملر�صلة �ىل �لد�ئرة �لإ

عرت��صات �لتي �ُصجلت:................................................................................................................................................ 9،9 عدد �لإ

عرت��س �لتي يوجد عليها خالف:........................................................................................................................... 10،9 عدد �أور�ق �لإ

نتخابات املركزية: 10-الفرز النهائي من قبل جلنة الإ

جمايل للح�صور:................................................................................................................................................... 1،10 �لعدد �لإ

نتخابات �ملركزية وموظفوها:................................................................................................................................ 2،10 عدد جلنة �لإ

3،10 عدد �ملر�صحني:...............................................................................................................................................................

4،10 عدد ممثلو� ووكالء �ملر�صحني �ملعتمدين:..................................................................................................................................

5،10 عدد �ملر�قبني �ملحليني و�لدوليني �ملعتمدين ر�صمياً:......................................................................................................................

6،10 عدد �ل�صحفيني �ملعتمدين:..................................................................................................................................................
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اأ.  را�سد حقوق الن�سان :

اإر�سادات

نتخابية. عتبار �صرورة �أن يكون من ذ�ت �لد�ئرة �لإ نتهاكات فيها، مع �لخذ بعني �لإ 1- �أن يكون �لر��صد ملماً باملعلومات �لو�فية عن �لد�ئرة �ملر�د ر�صد �لإ

�صو�ت( وعدد �ملر�صحني وفئاتهم، و�لقوة �لت�صويتية لكل مر�صح يف �لد�ئرة و�إجتاهات �لناخبني و�ملناطق �ملحتمل ح�صول  2- معرفة عدد هيئة �لناخبني يف �لد�ئرة )عدد �لأ

�لتزوير �و�أحد�ث �لعنف فيها.

نتخابية. ت�صال بني �لر��صد و�ملر�صح يف فرتة �لدعاية �لإ 3- �لتعرف على �ملر�صحني وبناء عالقة بغر�س حتقيق �لإ

نتخابات ( ب. كيفية عمل الرا�سد ) مراقب الإ

نتخابات عدة عوامل هي: حتكم عمل الرا�سد اأثناء متابعة الإ

نتخابية تفاعل فيما بني �لعنا�صر �ملختلفة يف ��صاليب ممار�صة حقوقها �صو�ء كان �أحز�ب،�أوحكومة  نتخابات �لت�صريعية(،فالعملية �لإ 1-مهام تتعلق بطبيعة �لو�قعة حمل �ملتابعة )�لإ

�ملخالفة بحجمها  �أن حتدد  �أو�لناخبني، وبالتايل يجب  �صو�ء من �حلكومة  �ملخالفة وطبيعتها  عتبار  �لإ �لتي قد حتدث مع �لخذ بعني  �أوناخبني، و�ملخالفات  �أومر�صحني 

لتز�م  عتد�ء على حقوق �لخرين، وكذلك مدى �لإ نتخابية دون �لإ إلتز�م كل طرف من �أطر�ف �لعملية �لإ نتخابية هو�لتحقق من � �لطبيعي، فالغر�س من متابعة �لعملية �لإ

إثناء �لعملية. لتز�م باأحكام �لد�صتور � مبفاهيم ومبادئ حقوق �لن�صان و�لإ

طر�ف من �أحز�ب ومر�صحني، وتقت�صر  2-مهام تتعلق بطبيعة مهمة �لر��صد، فالر��صد معنى باللتز�م بدرجة عالية من �حليادية و�ملو�صوعية ليكون خارج �ملناف�صة بني �لأ

نتهاكات �لو�قعة يف �لد�ئرة دون �لتدخل ل�صالح �أي طرف، و�لتخلي عن �لتوجه �ل�صيا�صي �أثناء ممار�صة �لرقابة و�ملتابعة و�لتاأكيد على �إحرت�م  مهمة �لر��صد على متابعة �لإ

حقوق �لخرين.

3-كما �أن �لر��صد غري معني باخلو�س يف مناق�صات ذ�ت عالقة يف بر�مج �ملر�صحني يف �ل�صر�ع مع جهات متثل �ل�صرطة مثاًل �أو�جلهات �مل�صرفة يف حالة وقوع �أي خمالفة، وعليه 

فقط ت�صجيل ور�صد �لو�قعة.

ج.  و�سائل تق�سي احلقائق :

1- م�صادر �ملعلومات، وذلك من خالل:

نتخابية، وهذه �مل�صادر يف غاية  إرتباطاً مبا�صر�ً بالو�قعة �أو�ملالحظة وت�صمل �ملر�صحني ومندوبيهم و�لقائمني على تنظيم �لعملية �لإ �صا�صية، وهي �لتي ترتبط � �أ- �مل�صادر �لأ

إذ� كانت مرفقة بوثائق توؤكد �لو�قعة. همية خا�صة � �لأ

خبارية و�لتحقيقات �ل�صحفية، وتعتمد على مدى حيادية �مل�صدر، وتخ�صع لتقييم �لر��صد. ب-�مل�صادر �لثانوية، وميكن �حل�صول عليها من �لبيانات، مثل �ملتابعة �لإ

إ�صتخد�مها فهي : 2- و�صائل �لر�صد: �أما �لو�صائل �لتي ميكن للر��صد �

�صماء يف  �أو�ملر�صح �لذي وقعت �ملخالفة يف د�ئرته، وتوؤثر على �ملر�صحني مثل،)تكر�ر بع�س �لأ �أ-�ملقابلة �ل�صخ�صية، خا�صة حني تكون �ملقابلة مع �ل�صخ�س )�ملُنتهك حقه( 

جد�ول �لناخبني �أوقيد �أ�صماء متوفني(

خذ بعني  نتقال �ىل حمل �لو�قعة و�للقاء مع عدد من �ل�صهود، مع �لأ ب-�صهود �لعيان، من �ملمكن �أن ل ي�صاهد �لر��صد و�قعة لعدة �إعتبار�ت، ويف هذه �حلالة ميكن للر��صد �لإ

إ�صتخدم منوذج تقرير ر�صد  إنتخابية وف�صها بالقوة مثاًل، � �صئلة �أو�للقاء باأحد �ملقبو�صني عليهم �أوجرحى يف حالة وجود م�صرية � عتبار عدم �إرهاق �ل�صاهد بكرثة �لأ �لإ

�صحفي للخروقات، 

اإ�ستمارة ) 7 (

عالم الر�سد ال�سحفي للخروقات كما وردت يف ال�سحف وو�سائل الإ

                  

                  رقم �لتقرير:       تاريخ �لتقرير: 

�أ�صكال �ملعاجلة مو�صوع  �خلرق �لكاتب �لتاريخ رقم �لعدد مكان �صدورها �لدورية ��صم  �ل�صحيفة  �لتي   ن�صرت

نتخابية �أو�إحد�ث عنف مل�صاهدة  طالع على �أدو�ت �لو�قعة، مثاًل يف حالة متزيق �لدعاية �لإ 3- �ملعاينة، قد يلجاأ �لر��صد �ىل م�صاهدة ومعاينة و�قعة �أوخمالفة من خالل �لإ

إذ� وجدت. �صلحة � ور�ق و�لالفتات �ملمزقة و�آثار �لدماء وبقايا �لأ �لأ
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نتخابات درا�سة الإ

�ملا�صي رغم  �لعقد  �لعامة منذ  نتخابات  �لعربي عودة جادة نحو�لإ �لوطن  ي�صهد 

نتخابات  �لإ ومتثل  تعرث،  من  �لعربي  �لوطن  يف  �لدميقر�طية  �مل�صرية  يعرتي  ما 

�لتجارب  يف  �لتباين  رغم  �ل�صيا�صية  �حلياة  دمقرطة  لعمليات  رئي�صي  مظهر  �لعامة 

طر �لت�صريعية و�لقانونية �لناظمة لعملية  ختالف �لتقاليد و�لأ �لعربية فيما بينها، لإ

جتماعيةو�لفكرية �لتي تختلف بني بلد و�آخر، �أومتاثل  نتخاب، �إ�صافة �إىل �لبنى �لإ �لإ

جتماعية. �ل�صلوك �ل�صيا�صي لل�صلطات �حلاكمة �أو�لنخب �ل�صيا�صية و�لإ

1. اإ�شتطالعات الراأي العام: 

�لعملية  يف  �مل�صاركة  م�صتوى  توقعات  معرفة  يف  �لر�أي  إ�صتطالعات  � ي�صتخدم 

روؤية  على  �صتطالعات  �لإ ت�صاعد  وكذلك  �لت�صويت،  �إجتاهات  �أوحتديد  نتخابية  �لإ

جتاهات �لت�صويت.  جتماعية و�لعو�مل �ملحددة لإ �خللفيات �لإ

�صتطالعات ل ي�صنعون  �لعامل ل ي�صنع �ل�صيء �إمنا ي�صنع �لعلم بال�صيء، و�صانعو�لإ

�صتطالع  �لإ وياأتي  �لعام،  �لر�أي  ت�صنع  كلها  و�صاع  �لأ �إمنا  �لعام،  �لر�أي  يوؤ�ص�صون  ول 

كمخترب لقيا�س �لو�قع وبالتايل �إعطاء �لنتيجة �صو�ء كانت �صحيحة مفيدة �أوخاطئة 

منهجهم  �لعام  للر�أي  علمي  قيا�س  على  يعملون  و�لذين  �لعام.  �لر�أي  يوؤذي  �صارة 

هو�لعلم و�لعمل باإجتاهه، ومن ياأخذ �لنتائج ميكنه �أن يت�صرف وي�صي�صها باأي �إجتاه 

جتماع وغريها. ي�صاء، وهذ� هودور �لعاملني يف �ل�صيا�صة و�لإ

�ستطالع: اأهمية الإ

�لنا�س  ت�صجيل مو�قف  �لعام يف  �لر�أي  إ�صتطالعات  � �أهمية  �لقول مدى  غني عن 

 . �خل�صو�س  وجه  على  �ملر�أة  وم�صاركة  عموماً،  �لنيابي  �لعمل  يف  �صيما  وتوجهاتهم 

فقد �أثبتت �لتجارب �لعلمية على �مل�صتويني �لدويل و�ملحلي �أهمية �لت�صجيل �ملتالحق 

نتخابات  إذ� كانت عملية �لإ نتخابية . خا�صة � إثناء �لعملية �لإ ملو�قف �لر�أي �لعام قبل و�

�صتطالع يك�صف عدة �أمور �أهمها : حا�صمة للجدل، وبهذه �حلالة فاإن �لإ

�ملر�أة  �أوف�صل و�صول  �ملجتمع يف حال جناح  �ليه  �لذي و�صل  �لعلمي  �مل�صتوى   .1

نتخابات. وم�صاركتها يف �لإ

نتخابية. 2. قيا�س �أحو�ل �لر�أي �لعام يف مر�حل �لعملية �لإ

إ�صتعد�د مر�كز �لبحث و�لدر��صات على مو�كبة �لعملية �لدميقر�طية يف �لدول. 3. مدى �

إد�رة �لعمليات. إ�صتعد�د �لقياد�ت �ل�صيا�صية يف �لتعامل مع �لتكنولوجيا يف � 4. مدى �

�صتفادة  إد�رة �لعمليات و�لإ 5. متكن �لقياد�ت �لن�صائية و�لباحثني و�لباحثات من �

�صتطالعات. من نتائج �لإ

إ�صتطالع �لر�أي �لعام ملو�كبة  وغالباً ما تعقد دور�ت تدريبية للعاملني يف جمالت �

خالل  من  نتخابية  �لإ �ملعركة  وتوجيه  د�رة  لإ �خلطط  وو�صع  �حلديثة  �لتكنولوجيا 

من  �لعام  �ملخطط  على  للوقوف  �ملعلوماتية  إ�صتخد�م  � وت�صهيل  ح�صائية  �لإ �لبيانات 

خالل �لتق�صيم �لتايل:

1. بد�ية �ملعركة : وفيها يتم �إح�صاء �لناخبني و�ملر�صحني من �جلن�صني وقيا�س 

إ�صتطالع �لر�أي. ذلك من خالل �

و�ملناف�صني  �ملوؤيدين  �إح�صاء  يتم  وفيها   : �للو�ئح  ت�صكيل  قبل  �لقوى  فرز   .2

إ�صتطالع �لر�أي. و�ملحايدين من �جلن�صني من خالل �

3. خمطط تاأثر �ملحايدين باملو�قف و�حلو�ر�ت من خالل :

-تنفيذ و�إحباط منطق �خل�صم.

-حتريك وتقوية �ملوؤيدين.

خري. �صتطالع �لأ 4. �إعادة ر�صم �للوحة بعد ت�صكيل �للو�ئح : وهو�لإ

�صتطالع على عدة م�صتويات: ح�صائية لالإ إ�صتخد�م نتائج �لبيانات �لإ وميكن �

�صا�صية )بد�ية بدون �أ�صماء( و�إجر�ء حمالت �إعالمية وندو�ت  رقام �لأ 1.�إعالن �لأ

�صيا�صية متلفزة ونقا�صها و�إظهارها.

2.حتديد �أماكن �لقوة و�ل�صعف لكافة �ملر�صحني �صو�ء من �حللفاء �أو�خل�صوم.

عالمية  �لإ �خلطة  وكذلك  و�جلولت  �لت�صال  خطط  وتعديل  3.حتريك 

جتماعيةوغريها. و�ل�صيا�صية و�ملالية و�لإ

�صتق�صائي ملعرفة  إ�صتطالعات للر�أي خا�صة بطريقة �لبحث �لإ 4.ميكن بذلك توجيه �

هام  جانب  وهذ�  خرون،  و�لآ �ملر�صح  و�صخ�صية  نتخابية  �لإ �حلملة  على  �ملاآخذ 

ي�صتفيد منه �خل�صوم، فاإذ� رغب �ملر�صح يف ك�صف خ�صومه فاإنه يخو�س مو�جهة 

لك�صف نقاط �صعف �خل�صوم من وجهة نظر �لناخبني مبختلف فئاتهم.

�صتطالع  �صتثمارية �لعاملة يف جمال �لإ �صتطالعات و�ملر�كز �لإ ول �صك �أن ملر�كز �لإ

�لقدرة على �لقيام باإ�صتطالعات �لر�أي من خالل توجيه �أعمال �ملعلوماتية و�ملر�قبة 

وت�صهيل  �ملعلومات  �إدخال  خالل  من  �ملعلوماتية  باأعمال  و�لقيام  �صت�صارة  �لإ وتقدمي 

و�خلروقات،  �لنتائج  إ�صتبيان  � على  قادرة  فهي  وبالتايل  باحلا�صوب  إ�صتخد�مها  �

�أو�إقر�ر  نتخابية  �لعملية �لإ �إجر�ءها �صو�ء قبل  �صتطالعات �ملطلوب  وحتديد عدد �لإ

إثناء �لعملية ذ�تها وت�صكيل �لتحالفات  نتخابية و� بع�س �لقو�نني �خلا�صة بالعملية �لإ

�صامل  ب�صكل  �لعملية  و�آر�ئهم، وتقومي  �لناخبني  �صلوك  و�للو�ئح، و�لرب�مج، وتقييم 

�صتحقاقات �لالحقة. و�ملو�قف من �لإ

�أهمية وجود قاعدة �لبيانات و�ملعلومات �لتي ت�صدر عن و�صائل  و�أخري�ً ل نن�صى 

�ملخططات  و�صع  من  للتمكن  �لعالقة  ذ�ت  جتاهات  و�لإ �لد�خلية  ووز�رة  عالم  �لإ

�صت�صاريني. إ�صر�ف �خلرب�ء و�لإ د�رة �لعمليات مب�صاركة و� �لتوجيهية لإ

يف  همية  �لأ بالغة  م�صاألة  نتخابات  �لإ ي�صبق  �لذي  �لر�أي  إ�صتطالع  � يظل 

هي  ما  بقدر  تنبوؤ�ت  لي�صت  فهي  عالم،  �لإ و�صائل  ترعاها  �لتي  �صتطالعات  �لإ

مقايي�س  توفر  وهي  �ملقرتعني،  لتوجهات  وح�صيلة  �لو�قع  �ىل  قريبة  �صورة 

يغطيها  �لتي  �ملو�صوعات  ومن  �لناخبون،  نحوها  يتجه  �لتي  للكيفية  دقيقة 

�أو�إهتمامات  ن�صاين  هتمام �لإ �صتطالع ؛ �لق�صايا �ليومية �أوم�صائل جتلب �لإ �لإ

�جلمهور وتطلعاته. �أنظر �لتمرين �لتايل:

�صتطالع: نتخابات من خالل �لإ هتمام بالإ مترين  14  �لإ

نتخابات من خالل عينة. هتمام بالإ يقوم �ملدرب/تقوم �ملدربة بتوجيه �صوؤ�ل حول �لإ

جابة، مدى �إهتمام عينة مكونة من600 �صخ�س  - يبني �ملثال �لتايل، يف �صياق �لإ

نتخابات، حيث تظهر �لنتائج من خالل �لفر�صيات �لتالية: باأخبار �لإ

الفر�سية : وجود عينة.

90 )ل ينتخبون 15%(     120 �صخ�س )�إمتنعو� 20%(     جتاوبو� 390 �صخ�س )%65(

   �أنظر �لر�صم �لبياين: 

نتخابات واإ�ستطالعات الراأي  الق�سم ال�سابع : مهارات حتليل الإ

دوات(      )املنــــهج، الأ
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يتم توجيه �صوؤ�ل على عينة فحو�ه

هل �صتختار مر�صحة حزبية �أم نقابية �أم �أكادميية ؟

الفر�سية :العينة ..6 �سخ�س

* حزبية  
نعم .4%=240�صخ�س          ل 35%=.21 �صخ�س                     غريه 25%=150 �صخ�س 

* نقابية   
نعم 45%=270 �صخ�س          ل 35%=210 �صخ�س                   غريه 20%=12 �صخ�س

* اأكادميية  
نعم60% 360 �صخ�س           ل 30%=180 �صخ�س                     غريه 10%=60 �صخ�س

�خلروج  ميكن  خالله  ومن  إ�صتبيان  � و�لثاين  ول  �لأ �لتمرينني  يف  �ملتبعة  �لو�صيلة 

با�صتخال�صات �أبرز ما فيه:

إليه �ملجتمع. - م�صتوى �لوعي �لذي و�صل �

- م�صاهمة �ملجتمع يف �إي�صال �ملر�أة.

- ت�صجيل توجهات �لناخبني و�صلوكهم.

نتخابية. إ�صت�صر�ف نتائج �لعملية �لإ - مدى �لقدرة على معرفة و�

نتخابية. - �آليات �ملخاطبة و�ملحاكاة يف �حلملة �لإ

- توجيه �لر�أي �لعام.
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�صتطالع  إدر�ج كل بنوده(، حيث يحكم �لإ نتخابية و�صلوك �لناخبني )لي�س بال�صرورة � نتخابات لتقييم وحتليل �لعملية �لإ إ�صتطالع �لر�أي يتم توزيعه بعد �إجر�ء �لإ �أُنظر منوذج �

�أهد�فه �ملتوخاه.

اإ�ستمارة ) 8 (

قرتاع( اإ�ستطالع للراأي حول اإجتاهات الناخبني )بعد الإ

نتخابي                                                            �لد�ئرة                                                             �ملديرية                                                            �ملحافظة �ملركز �لإ

جابة  �صع عالمة )نعم( عند �لإ

1. ما هوالدافع الذي دفعك للت�سويت ملن قمت بانتخابه؟ 

     قــــــبـــــلي                     ، حــــــــزبـــــــــي                      ، نقابي                      ،كفاءة

2. قمت بتعبئة بطاقة الت�سويت ؟

      بنف�صك                    ، مبـــــ�صــــاعـــدة �أحـــــد �لــــنـــاخــبـــني 

حزاب.  نتخابات من غري املنتمني لالأ 3. الرقابة املحلية املحايدة على الإ

      لزمة                       ، غري لزمة 

نتخابات؟  نتخابات حرة وذلك من اأجل مراقبة الإ 4. هل �سمعت عن تكوين اللجنة الوطنية لإ

      نعم                   ، ل 

نتخابات؟ 5. هل �سمعت عن وجود جلان اأخرى ملراقبة الإ

      نعم                   ، ل 

قرتاع والت�سويت م�ساكل ؟ 6. هل حدث اأثناء الإ

      نعم                   ، ل 

7. هل مار�س اأحد املر�سحني على الناخبني اأي �سغوط من اأجل الت�سويت لهم؟ 

      نعم                   ، ل 

دلء ب�سوتك؟ 8. هل لحظت اأي خطاأ خالل الإ

      نعم                   ، ل 

إذ� كانت �لجابة نعم ما هي:  �

�أي مالحظات �أخرى.

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

................................................................

نتخابات:  2 . حتليل نتائج الإ

نتخابية تنطوي على �أهمية ق�صوى �صو�ء لغايات �لتعرف على �لعو�مل  نتخابات �لربملانية متثل ذروة �لن�صاط �ل�صيا�صي يف بلد ما فاإن در��صة وحتليل �لعمليات �لإ وملا كانت �لإ

جابة على عدد من �لت�صاوؤلت و�إختبار �صحة عدد من �لفرو�س �لتي  جتاهات �لفاعلة �أوتف�صري �لنتائج �أوللتعرف على بنية �لربملان �لقادم، و�لإ نتخابي �أولر�صد �لإ �ملوؤثرة يف �مل�صلك �لإ

نتخابات، ميكن تو�صيح ذلك من خالل �خلطو�ت �لتالية:  إثارتها عند حتليل �لإ ميكن �

اأ. م�سادر البيانات واآلية جمع املعلومات : 

ولية �لتالية: نتخابات على ت�صكيل قاعدة �لبيانات �لتي تتكون من �مل�صادر �لأ يعتمد حتليل �لإ

جتماعية  إذ يقوم كل مر�صح بتعبئة منوذج يو�صح فيه �ملعلومات �ملتعلقة باخللفية �لإ نتخابات �لنيابية، � 1.�ملعلومات �ل�صادرة عن وز�رة �لد�خلية كونها �ل�صلطة �مل�صرفة على �إجر�ء �لإ

جتماعية. و�لثقافية وغري ذلك من معلومات و�أي�صا جد�ول قيد �لناخبني وخلفياتهم �لإ

نتخابية �لتي تطرحها �ملر�صحات من �لن�صاء، و�لتي تت�صمن معلومات عن م�صريتهن �لذ�تية وخ�صائ�صهن �لجتماعية. 2.�لرب�مج �لإ
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�إطار )26(

�صروط �لرت�صيح 

- �أن يتمتع �ملر�صح بجن�صية �لدولة .

نتخابات (، و�أل يكون  إ�صمه مقيد�ً يف �أحد قو�ئم �لناخبني ) جد�ول �لإ - �أن يكون �

إلغاء قيدها طبقاً للقانون �خلا�س بذلك . قد طر�أ عليه �صبب ي�صتوجب �

�ل�صن  �لعمر)  �لتي يقرها �لد�صتور من جهة  �ل�صروط  �أن تنطبق عليه    -

دبية ) عدم  هلية �لقانونية و�لأ �لقانوين(، �مل�صتوى �لتعليمي، �لتمتع بالأ

بال�صرف  خملة  �أخالقية  �أوجر�ئم  خمتلفة  مب�صتويات  جنايات  إرتكاب  �

�أوجر�ئم �إقت�صادية كربى �أوم�صابة باأمر��س عقلية وغري ذلك ( . 

ي هيئة �صيا�صية �أوحزب �أوتنظيم �صيا�صي غري وطني .  - �أل يكون منتمياً لأ

�لنيابي  �ملجل�س  من  بقر�ر  �لربملان  يف  ع�صويته  �أ�صقطت  قد  تكون  �أل   -

خالل  �لإ �أوب�صبب  �أو�لعتبار  �لثقة  فقد�ن  ب�صبب  �ل�صورى  �أوجمل�س 

يجوز  ذلك  ومع  �ملتبعة،  �لد�صاتري  حكام  لأ تطبيقاً  �لع�صوية  بو�جبات 

للمر�صح يف هذه �حلالة �لرت�صيح يف �حلالت �لتالية: 

إ�صقاط  و� �ل�صورى  �أوجمل�س  �لنيابي  �ملجل�س  �لف�صل من  �إنق�صاء مدة  �أ. 

�لع�صوية .

ثر �ملانع  ب. �صدور قر�ر من �ملجل�س �لنيابي �أوجمل�س �ل�صورى باإلغاء �لأ

خالل  �لإ ب�صبب  �لع�صوية  إ�صقاط  � على  ترتب  �لذي  �لرت�صيح  من 

بو�جباتها .

مالحظة :

موظفو�  وكذلك  حكمه  يف  ومن  �حلكومي  �ملوظف  على  �لرت�صيح  يحظر   

قدمو�  إذ�  � �إل  �لبلديات  يف  و�ملوظفون  �لبلديات  وروؤ�صاء  �لدولية  �لهيئات 

إ�صتقالتهم قبل �ملوعد �ملحدد للرت�صيح ومت قبولها . �

قامة �حلالية: مكان �لإ �صم:       �لإ

مكان وتاريخ �لولدة:                          �لعنو�ن:

جتماعية: �ملحافظة:                           �حلالة �لإ

نتخابية:                          �ملهنة: �لد�ئرة �لإ

نتماء �ل�صيا�صي:                         �لعمل �حلايل: �لإ

�لتح�صيل �لعلمي: نتماء �لديني:     �لإ

�لتخ�ص�س: ثني:      �صل �لأ �لأ

ع�سوية يف منظمات املجتمع املدين:  

        نقابة        جمعية        نادي        ر�بطة        �أخرى 

ع�سوية يف جمال�س برملانية �سابقة: 

        نعم          عدد �ملر�ت:                                                 ل    

�سبق له الرت�سيح:

اإ�ستمارة ) 9 (

اإ�ستمارة  مر�سح

معظم  يف  �ملر�صحات  �ملحلية،  �ل�صحافة  تتابع  حيث  عالم،  �لإ وو�صائل  3.�ل�صحف 

�إعالنات  تن�صر  �ل�صحف  �أن  �إىل  �صافة  بالإ بن�صر معلومات عنهن،  �ملناطق وتقوم 

جر وتت�صمن �ل�صري �لذ�تية.   مدفوعة �لأ

و�قع  من  إ�صتقائها  � يتم  �ملتغري�ت  من  عدد  على  ت�صتمل  إ�صتبانة  � ت�صميم  يتم   .4

من  �صو�ء  نتخابية  �لإ بالعملية  �ملبا�صرة  �ل�صلة  ذوي  مع  جتري  �لتي  �ملقابالت 

نتخابية، �أو�ملر�قبني .  �ملر�صحني، �أومديري حمالتهم �لإ

يف  نتخابية  �لإ �ملناطق  معظم  يزورون  �لذين  �لباحثني  ببع�س  �صتعانة  �لإ يتم   .5

من   َتِرد  �لتي  �ملعلومات  �صحة  من  و�لتاأكد  نتخابية  �لإ �لبيانات  جلمع  �لدولة 

نتخابية للمر�صحني و�ل�صحف �لر�صمية .  وز�رة �لد�خلية ومن �لرب�مج �لإ

يتم حتويل �ملعلومات �خلام من �مل�صادر �صالفة �لذكر �إىل قاعدة بيانات �لدر��صة، وبعد 

نتخابية :  ترتيبها و�إعادة ت�صنيفها، ومن ثم تفريغ �لبيانات يف جد�ول ح�صب �لد�ئرة �لإ

ب.  اآليات التحليل:  

تعتمد �آليات �لتحليل على توظيف قاعدة �لبيانات و�ملعلومات لر�صم �صورة �أقرب 

نتخابية �لتالية :  �ىل �لو�قع و�خلا�صة بتحليل �ملعطيات �لإ

نتخابية و�ملعطيات �خلا�صة بالناخبني . * حتليل �ملعطيات �خلا�صة بالد�ئرة �لإ
* حتليل �ملعطيات �خلا�صة باملر�صحني .

نتخابية وتكافوؤ �لفر�س يف �صوء و�صائل  * حتليل �ملعطيات �خلا�صة بالدعاية �لإ
نتخابية.  نتخابية، مبا فيه حتليل �لرب�مج �لإ �لدعاية �لإ

نتخابات . * حتليل نتائج �لإ

نتخابية : * املعطيات اخلا�سة بالدائرة الإ
�صا�صية  �لأ �ملكونات  وحتديد  نتخابية  �لإ للد�ئرة  عام  و�صف  تقدمي  يتم 

�ل�صيا�صي  �لتاريخ   : �لدللة مثل  ذ�ت  �ملوؤ�صر�ت  بع�س  عتبار  بالإ خذ  �لأ لها، مع 

�لقوى  طبيعة  يف  �لتحول  ومدى  جتماعيةوخ�صائ�صها  �لإ �لرتكيبة  للد�ئرة، 

نتخابية  قت�صادية و�أمناط �لتحالفات �لقائمة، �أدو�ت �مل�صاندة �لإ جتماعيةو�لإ �لإ

�ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �ل�صيا�صية  و�لتنظيمات  حز�ب  �لأ ن�صاط  ومدى  �لد�ئرة  يف 
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قرت�ع و�أعد�د �مل�صجلني  جتماعية. و�أعد�د �لذين يحق لهم �لإ نتخابية، دون �إغفال خ�صائ�س �لناخبني على �صعيد �لعدد، �لعمر، �جلن�س، �لفئة �لإ �ملدين ذ�ت �لعالقة بالعملية �لإ

نتخابية، وعدد �ملقاعد �ملخ�ص�صة لها ومقارنتها مع عدد �ملقاعد �لتي يفرت�س �أن حت�صل عليها على �أ�صا�س ح�صتها من �ل�صكان، وما هي �لزيادة يف  ح�صب �ملحافظة /�لد�ئرة �لإ

نتخابية؟، وهل هناك تفاوت بني د�ئرة و�أخرى؟، وما هي �أ�صباب �لتفاوت �أن وجد؟.  نتخاب ح�صب �ملحافظة /�لد�ئرة �لإ عدد �ملقيدين يف جد�ول �لإ

�لناخبني، وح�صابات حجوم  و�إعالن جد�ول  و�إجر�ء�ت تنقيح  قرت�ع  �لإ �أوتعقيدها، وحمدد�ت مكان  ب�صاطتها،  قرت�ع من حيث  �لإ �إجر�ء�ت  كما يتم تناول مدى مالئمة 

�صو�ت �لالزمة للفوز على م�صتوى �لدو�ئر وغري ذلك.  �لأ

* املعطيات اخلا�سة باملر�سحني:
عتماد على عدد من �ملوؤ�صر�ت و�لتي ميكن حتويلها �ىل جد�ول �إح�صائية ت�صم عامل  يتم �لتعرف على �أمناط و�صفات �ملر�صحون �صو�ء �لفائزون �أو�خلا�صرون وت�صنيفهم بالإ

نتخابات �ل�صابقة : �ملقارنة مع   �لإ

�أ. توزيع �ملر�صحون و�لناجحون ح�صب �خل�صائ�س �لدميغر�فية :

            * موؤ�صر �لعمر .
ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون �لفئة �لعمرية

�ملجموع

            * موؤ�صر �لتح�صيل �لعلمي .
ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون �لتح�صيل �لعلمي

�ملجموع

            * موؤ�صر �لتخ�ص�س �لعلمي .
ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون �لتخ�ص�س �لعلمي

�ملجموع

            * موؤ�صر �خللفية �ملهنية / �لعملية .
ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون �خللفية �ملهنية

�ملجموع

�صل �لقومي / �لعرقي.              * موؤ�صر �لأ
ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون �صل �لقومي �لأ

�ملجموع

            * موؤ�صر �لديانة . 
ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون �لديانة

�ملجموع

            * موؤ�صر مكان �لولدة . 
ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون مكان �لولدة

�ملجموع

جتماعية.                        * موؤ�صر �حلالة �لإ



101

ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون جتماعية �حلالة �لإ

�ملجموع

            * موؤ�صر م�صتوى �لدخل .
ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون م�صتوى �لدخل

�ملجموع

ب. �ملر�صحون و�لناجحون ح�صب �خل�صائ�س �ل�صيا�صية �لعامة :

نتماء �ل�صيا�صي.                       *  �لإ

ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون نتماء �ل�صيا�صي �لإ

�ملجموع

نتخابي .             * �خلربة يف �لعمل �لإ
ن�صبة �لناجحون من �ملجموع �لعام �لن�صبة �لناجحون �لن�صبة عدد �ملر�صحون نتخابي  خربة �لعمل �لإ

�ملجموع

ج.خ�صائ�س �ملر�صحني ح�صب مفهوم �ملر�صح، و�آليات �لرت�صيح .

�لن�صبة �آلية �لرت�صيح �لن�صبة  مفهوم �ملر�صح عدد �ملر�صحني

�ملجموع

د. معدل �لتناف�س بني �ملر�صحني على �ملقعد �لنيابي يف كل د�ئرة . 

و. عو�مل �لف�صل يف �لرت�صيح .

قليات . إن�صائها، و�لأ مالحظة :  تتبع �ملوؤ�صر�ت ذ�تها عند �لتعامل مع مر�صحي �لقوي غري �لتقليدية: �ل�صباب، �ملر�أة �

نتخابية : * حتليل املعطيات اخلا�سة بالدعاية الإ
قناع للناخبني بالت�صويت للمر�صح �ملعني . ويتناول �لتحليل  نتخابية �لتي ميار�صها �ملر�صحون ذو�أهمية بالغة، ملا تنطوي عليه من �أ�صلوب �لتاأثري و�لإ يعد حتليل �لدعاية �لإ

مور �لتالية  : �لأ

�صباب �لتي تقف ور�ء ذلك، ومدى فاعلية  إ�صتخد�ماً و�لأ مناط �لدعائية �لتي وظفها �ملر�صحون و�أكرثها � �صاليب و�لو�صائل و�لأ نتخابية : للتعرف على �لأ �أ. �أ�صكال �لدعاية �لإ

�صاليب �لتي مت  مناط و�لأ فكار من خالل جدول �إح�صائي يت�صمن خمتلف �لو�صائل و�لأ �لدعاية، و�لعو�مل �لتي ت�صاعد على جناحها �أوحتد منها . وميكن تنظيم هذه �لأ

توظيفها يف �لعمل �لدعائي على م�صتوى �لد�ئرة، وح�صاب عدد �لتكر�ر و�لتكلفة لكل منها .

نتخابية  �لإ �لد�ئرة  م�صتوى  على  عادة  �صلوب  �لأ هذ�  وي�صتخدم  نتخابية،  �لإ و�لبيانات  نتخابي  �لإ �ل�صعار  ر�صد  عرب  �لتحليل  هذ�  يكون   : نتخابية  �لإ �حلملة  م�صامني  ب. 

�صول �ملنهجية و�لعلمية. وعلى �أية حال، يتم ت�صنيف هذه �مل�صامني  �لو�حدة،وميكن تطبيقه على م�صتوى �ملحافظة/�لدولة بعد حتديد �لعينة �ملطلوبة للدر��صة ح�صب �لأ

إبر�زها .  نتخابية على � وفق ق�صايا رئي�صية جتمع كل منها �لق�صايا �لفرعية �لتي تركزت �حلملة �لإ

عمال ح�صب �لدو�ئر/ �ملحافظات، ومقارنة هذه  نتخابات، و�لتوزيع �لن�صبي لهذه �لأ نتخابية، و�أعمال �لعنف يوم �إجر�ء �لإ ج. �أعمال �لعنف �لتي جرت خالل فرتة �حلملة �لإ
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إرتباطها بالقوى �ل�صيا�صية . نتخابات �ل�صابقة ومدى � عمال مع �لإ �لأ

�لرب�مج  حمتوى  در��صة  �ىل  �لتحليل  هذ�  ويهدف   : نتخابية  �لإ �لرب�مج  د. 

نتخابية، ويعنى  إ�صتخدمها �ملر�صحون كجزء من حمالتهم �لإ نتخابية �لتي � �لإ

نتخابي �صو�ء كان  �ص�س و�لعنا�صر �لتي يت�صمنها �لربنامج �لإ ذلك حتليل �لأ

إنتخابية، وتفيد عملية حتليل �لرب�مج يف فهم  برنامج جمعية �أومر�صح �أوكتلة �

مدى  عن  ف�صاًل  �لد�ئرة  مل�صاكل  متثيله  ومدى  و�نحياز�ته  �ملر�صح  �أولويات 

يت�صمنه  ما  �لتحليل مبناق�صة  يتعلق هذ�  ول  �لرب�مج.  بهذه  �لتز�مه لحقاً 

جتماعيةو�ل�صيا�صية  �لإ �لظو�هر  �أوعالج  لت�صخي�س  ت�صور�ت  من  �لربنامج 

قت�صادية �لتي يت�صدى لها من ز�وية �ل�صو�ب �أو�خلطاأ . و�لإ

 �إطار ) 27 (

نتخابي حتليل �لربنامج �لإ

جابة على عدد من �لت�صاوؤلت ذ�ت �لعالقة  لتي�صري عملية �لتحليل ميكن �لإ

 :

نتخابي، ومدى �لتجان�س  * �إىل �أي مدى �أتقن �ملر�صحون �صياغة برناجمهم �لإ
يف تركيبته �لبنائية.

عليها  إ�صتملت  � �لتي  �مل�صامني   / �ملو�صوعات   / �لق�صايا  خريطة  هي  ما   *
�أولوية  من  منها  لكل  يعطيه  وما  كرب،  �لأ �لرتكيز  كان  و�أين  �لرب�مج، 

وحجمه �لن�صبي، وما هي �ملو��صيع �لتي مت تغييبها، وهل كانت �صمولية �أم 

مقت�صرة على �أمر معني .

للمر�صح  قدر  ما  إذ�  � �لربنامج  �أهد�ف  حتقيق  يف  �لنجاح  فر�صة  هي  ما   *
تطبيق برناجمه .

نتخابية وفق منهجية معينة ت�صم �لتحليل �ملو�صوعي،  ويتم حتليل �لرب�مج �لإ

و�أخرى ت�صتخدم �أ�صلوب حتليل �ملحتوى/�مل�صمون �لتي ت�صتخدم معيار �لرتكيز 

و�لت�صتت بالن�صبة للق�صايا �لتي ي�صمله �لربنامج .

�حلزبية  �صيما  نتخابية  �لإ �لرب�مج  �صلوب  �لأ هذ�  ُيخ�صع  �ملو�صوعي:  �لتحليل   -

منها �ىل �ملناق�صة و�لتحليل باإ�صتخد�م ثالث �أدو�ت معينة هي :

و�ل�صيا�صي  �لفكري  �لبناء  �لتعرف على طبيعة  �ىل  يهدف   : �لربنامج   بنية  �أ. 

�لربنامج  �أجز�ء  بني  �لت�صاق  ومدى  �لربنامج،  �صاحب  للحزب   / للمر�صح 

منها،  �حلزب   / �ملر�صح  موقف  لتو�صيح  ت�صعى  �لتي  �لق�صايا  لكافة  و�صموله 

وميكن  ولوية،  �لأ ح�صب  �لق�صايا  وخريطة  عليها  ي�صقطه  �لذي  و�حلكم 

إ�صتخد�م �أ�صلوب �ملقارنة بني �لربنامج �حلايل و�لربنامج �ل�صابق لذ�ت �حلزب  �

/ �ملر�صح . 

يطرحها  �لتي  �لت�صور�ت  مل�صمون  بالتعر�س  ويهتم   : �لربنامج  �صيا�صة  ب. 

للقائمني  �ل�صيا�صية و�لفكرية  نحياز�ت  �لإ �إنطالقاً من  �لربنامج ومناق�صتها 

به .

مكانية  ج. �إمكانية حتقيق �لربنامج : �أي تقومي �لربنامج من �لبعد �لو�قعي لإ

هد�ف و�ملطالب �لتي يت�صمنها، وي�صمل ذلك مدى و�صوح �لربنامج  حتقيق �لأ

يف حتديد �ملو�رد �لالزمة لذلك .

إذ� كانت �لرب�مج  �صلوب �ىل تف�صري ما � - حتليل املحتوى / امل�سمون : ل يهدف هذ� �لأ

�أوف�صله  إ�صتخدمها �ملر�صحون تعترب عاماًل كافياً لفوز �ملر�صح  � نتخابية �لتي  �لإ

 . �لنتيجة  إرتباط ذلك بوجود متغري�ت و�صيطة لعبت دورها يف تقرير  � ومدى 

�صلوب هوحتديد �لق�صايا / �ملو�صوعات  إ�صتخد�م هذ� �لأ و�إمنا يكون �لغر�س من �

�لتي ت�صتاأثر باإهتمام �ملر�صحون �صو�ء �لناجحون �أو�خلا�صرون �كرث من غريها، 

ولوية �لتي يعطيها �ملر�صحون لهذه �لق�صايا، وما هوحجم �لق�صايا  وما هي �لأ

عالقة  �إطار  يف  رقمياً  ذلك  ور�صد  �لرب�مج،  عن  �ملغيبة  و�لق�صايا  �ملذكورة 

�إحتمالية �أو�إفرت��صية. ويتم تطبيق هذ� �ملنهج كما يلي:

هذه  �أخذ  ويتم  �لتحليل،  حمل  نتخابية  �لإ �لرب�مج  من  �لعينة  حجم  حتديد   *
�لعينة �صو�ء على م�صتوى �لد�ئرة �أوعلى م�صتوى �لدولة .

نتخابية  - ت�سنيف الق�سايا / املو�سوعات الفرعية واملت�سابهة والتي تناولتها الربامج الإ

قت�صادية،  املختارة حتت م�سامني حمددة مثل: �مل�صامني �ل�صيا�صية، �مل�صامني �لإ

جتماعية، �مل�صامني �لثقافية وهكذ�، ويتحكم بهذ� �لت�صنيف طبيعة  �مل�صامني �لإ

نتخابية . وميكن ت�صميم ورقة تكر�ر�ت رقمية حتتوي  �ملو��صيع يف �لرب�مج �لإ

إ�صقاط هذ� �لتكر�ر على ورقة  على �لق�صايا �لتي مت ت�صنيفها ح�صب �مل�صامني و�

�لتكر�ر�ت، ون�صتخدم يف هذه �حلالة معيار �لفقرة �لو�حدة كتكر�ر منف�صل بحد 

ذ�ته، �أي �أن تتعامل كل فقرة �أوق�صية �أومو�صوع كمقيا�س قائم بذ�ته. ويتم وفق 

�صلوب . ون�صتطيع �أن َنخُل�س  جابة على �لت�صاوؤلت �لتي يطرحها هذ� �لأ ذلك �لإ

للعملية  �لعام  �لتحليل  عملية  يف  ت�صاعد  عامة  مالحظات  �ىل  ذلك  خالل  من 

ر�ء حول موؤ�صر�ت �مل�صاركة على �مل�صتوى  تنخابية، و�لهدف من ذلك تبادل �لآ �لإ

 : فئات  لدى  �لت�صويت  �إجتاهات  ر�صد  و�أ�صاليب  و�ملحلي،  و�جلهوي  �لوطني 

�خليار�ت  ثقل  قيا�س  �إىل  �إ�صافة  �لن�صاء،  من  �لقطاعات  بع�س  �ملر�أة،  �ل�صباب، 

خا�صة  �لناخبني  لدى  �لقرت�ع  قر�ر�ت  على  و�لدينية(  )�لع�صائرية  �خلا�صة 

ذلك  خالل  من  ميكن  كما  )�ملدينة(.  �ملركز  �أطر�ف  على  تقع  �لتي  �لدو�ئر  يف 

طالع على موؤ�صر�ت هامة مثل:  �لإ

�إجمايل  و�ىل  �ملقرتعني  �إجمايل  �إىل  قيا�صاً  �صو�ت  �لأ من  �لفائزين  ح�صة   -

�لناخبني. 

رقام �ملطلقة بالن�صب �ملئوية ومدى تطابقها  �صو�ت بالأ - ح�صة �لن�صاء من �لأ

مع عدد �ملقاعد �لتي فازت بها، وما هي �أ�صباب �لنجاح �أو�لف�صل. 

و�لتعرف على  نتخابات  �لإ قرت�ع يف  �لإ �صتنكاف عن  �لإ �أمام ظو�هر  �لتوقف   -

�لفئات  لدى  �لقرت�ع  �إجتاهات  تد�ر�س  ذلك  ويعنى  ودللتها،  �أ�صبابها 

جتماعية �ملختلفة كال�صباب و�ملر�أة. �لإ

نتخابات لهذ� �ملر�صح  - حتديد �لعو�مل �لتي لعبت دور�ً �أكرب يف ح�صم نتيجة �لإ

�أوذ�ك . 

مناط  نتخابية �جلديدة، و�ىل �أي مدى تعك�س هذه �لأ مناط �لإ - �لتعرف على �لأ

جتماعي ويف �لثقافة �ل�صيا�صية �ل�صائدة . قت�صادي و�لإ �لتغري يف �لو�قع �لإ

*  حتليل الربملان املنتخب: 
�أمام مقارنة �لدر��صات �ملكر�صة لتحليل بنية �لربملان  �إف�صاح �ملجال  ويعنى ذلك   

فاق وما  �لبنية و�لآ إ�صتمر�رية وجتديد يف  � إذ� كان �لربملان ميثل  � �ملنتخب، وما 

هي �لطبيعة �ل�صيا�صية للربملان �جلديد من حيث �لتعددية �حلزبية و�ل�صيا�صية، 

إليها �أع�صاء �لربملان وغريها. وهذ� ي�صمح ملناق�صة  و�لكتل �ل�صيا�صية �لتي يتوزع �

ملا متثله  وذلك  �لعملية،  دو�ت  و�لأ نتخابات  �لإ لنز�هة  و�ملعايري  �ص�س  لالأ علمية 

خذ بعني  نتخابات من �صلة مب�صروعية �لربملان �ملنتخب، مع �لأ حرية ونز�هة �لإ

إ�صر�ف �لق�صاء دون تدخل �أجنبي.  عتبار � �لإ
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اإ�شتمارة تقييم

ف�صل  إ�صتمارة �لتقييم �ىل حماولة �لتعرف على مدى �لفائدة �ملرجوة من هذ� �لدليل، و مدى �ل�صتفادة منه يف خمتلف �ل�صعد، كذلك لو�صع �حللول �لأ تهدف �

يف �مل�صتقبل، و جتاوز �لثغر�ت.

�صعيف مقبول جيد جد�  ممتاز �لبيان �لرقم

ما هو ر�أيك يف �ملحاور �ملطروحة يف �لدليل )�لعناوين(؟ 1

�آفاق  و  �لو�قع  حيث  من  �لعربية  �ملر�أة  و�قع  تغطية  يف  �لدليل  م�صاهمة  مدى  ما  2

هل كان �لدليل من�صفاً بطرح ما�صي و حا�صر �ملر�أة �لعربية؟ 3

ر�صاد و �لتوجيه و �لتثقيف؟ كيف وجدت �أ�صلوب �لدليل من ناحية �لإ 4

كيف وجدت �أ�صلوب �لدليل من حيث �لرتتيب و �لت�صل�صل؟ 5

كيف وجدت �أ�صلوب �لدليل من حيث �مل�صمون؟  6

هل ي�صاهم �لدليل يف تدريب �ملر�أة و�إمتالكها �ملهار�ت؟ 7

هل ي�صاعد �لدليل يف تو�صيع جمهور �لناخبني للمر�أة �ملر�صحة؟ 8

هل وجدت �أن �لدليل يعزز ثقة �ملر�أة بقدر�تها؟ 9

إ�صتقطاب �لرجل �ىل جانب ق�صايا �ملر�أة؟ هل من �صاأن هذ� �لدليل � 10

�لتعرف  من  مزيد  يف  �لدليل  هذ�  تت�صمنه  �لتي  و�لتمارين  مثلة  �لأ �أفادت  هل  11

هل بر�أيك ي�صاهم �لدليل يف تفعيل م�صاركة �ملر�أة يف �ملجال �لعام و �لتنمية؟ 12

و  �ملر�أة  و�قع  حول  �لعربية  �لدول  لبع�س  �ملطروحة  �حلالت  عر�س  وجدت  كيف  13

هل ي�صاهم �لدليل يف تعزيز دور �ملر�قبني و�إمتالكهم �آليات �لعمل �ملنا�صبة من �أجل  14

هل �صاهم �لدليل يف تو�صيح كيفية �إدماج ق�صايا �جلندر يف �لتنمية؟ 15

جتماعي؟ هل �صاهم �لدليل يف تو�صيح مفهوم �لنوع �لإ 16

�لغايات  تو�صيح  يف  �ملعرو�صة  �مل�صفوفات  و  �لنماذج  و  �جلد�ول  �صاهمت  هل  17

ما هو تقييمك ملنهجية �لدليل؟ 18

هل بر�أيك �صاهم �لدليل يف توفري قاعدة بيانات و معلومات حول ما�صي و حا�صر  19

هل ميكن تطبيق �ملعاجلات �ملطروحة يف �لدليل؟ 20

هد�ف ، �حللول �ملنا�صبة؟ هل �صاهم �لدليل يف تو�صيح �ملقاربات ، �مل�صاكل ، �لأ 21

ما هو تقييمك �لعام للدليل؟ 22

اإ�ستمارة تقييم
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إليها و مل يتناولها �لدليل؟ 23. هل هناك حماور بحاجة �ىل �لتطرق �

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

24. هل هناك حماور ترى عدم �أهميتها يف �لدليل ؟

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

مالحظات 

ر�صادي و �لتدريبي ، ميكنك �أن تكتب مالحظاتك وتر�صلها على �لعنو�ن �ملبني �أدناه  بعد قر�ءتك و�إطالعك على هذ� �لدليل �لتوجيهي و �لتثقيفي و �لإ

، مرفقا باإ�صتمارة �لتقييم. �صاكرين جهدك.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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امل�سادر و املراجع

اأ. م�شادر عامة:
منائي، لل�صنو�ت :1995، 1996، 1997، 1998، 2000،1999. مم �ملتحدة �لإ 1. تقرير �لتنمية �لب�صرية، برنامج �لأ

.Human development report ،1996 ،New York UNDP .2

 World development report ،2000/2001 ،Oxford University Press ،Development .3

.،the world bank
.Paving The Road Towards Empowerment، UNIFEM، Amman، 2002 .4

وىل 1997. منائية �لقاهرة، �لطبعة �لأ 5. �ملجتمع �ملدين، �لتقرير �ل�صنوي 1997، مركز �بن خلدون للدر��صات �لإ

منائية، �لقاهرة 2000. 6. �ملجتمع �ملدين �لتقرير �ل�صنوي 2000، مركز �بن خلدون للدر��صات �لإ

وىل 1999.  منائية، �لقاهرة، �لطبعة �لأ 7. �ملجتمع �ملدين، �لتقرير �ل�صنوي 1999، مركز �بن خلدون للدر��صات �لإ

ردين لعام 1952. 8. �لد�صتور �لأ

9. �لد�صتور  �لتون�صي لعام 1959.

01. �لد�صتور �ملغربي لعام 1962.

11. �لد�صتور �مل�صري لعام 1971.

12. �لد�صتور �لبحريني لعام 1971.

13. �لد�صتور �ل�صوري لعام 1973.

14. �لد�صتور �جلز�ئري لعام 1996 �ملعدل لد�صتور 1989.

ب. املواثيق الدولية :

تفاقية �لدولية للق�صاء على  تفاقية �لدولية للق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، توثيق 51 ور�صة عمل عن �لإ 1. �لإ

جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة، م�صر، �ملجل�س �لقومي للمر�أة 2001، �لعدد "1".

�لن�صائي  �لعام  حتاد  �لإ نظمها  عمل  ور�صة   ،CEDAW �ل�صيد�و  �ملر�أة،  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  كافة  على  �لق�صاء  إتفاقية  �  .2

منائي"�ليونفيم"، UNIFEM، دم�صق �صباط 2001. مم �ملتحدة �لإ �ل�صوري بالتعاون مع �صندوق �لأ

حتاد �لربملاين �لدويل مار�س / �آذ�ر 1994. 3. �إعالن �لإ

ن�صان. عالن �لعاملي حلقوق �لإ 4. �لإ

جتماعية و�لثقافية. قت�صادية و�لإ 5.  �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �لإ

6. �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و �ل�صيا�صية.

مم �ملتحدة للمر�أة : �مل�صاو�ة و �لتنمية و �ل�صالم، نريوبي 15-26 متوز/  7. �ملوؤمتر �لعاملي �ملكلف بدر��صة و تقييم نتائج عقد �لأ

يوليو 1985.

 

ج. الكتب :
فق �لثقايف، كونر�د �ديناور، د�ر �لور�قون للن�صر  عالم يف دعم ق�صايا �ملر�أة، مركز �لأ 1. �أبو عي�صة، منال جمال، دور و�صائل �لإ

و�لتوزيع، عمان، 1998.

�ملركز  �ملحلية،  �ملجتمعات  بنى  يف  �لدميقر�طية  خما�س   ،1998 لبنان  يف  �لبلدية  نتخابات  �لإ و�آخرون،  فار�س  �صعب،  �أبي   .2

وىل، 1999. �للبناين للدر��صات، بريوت، �لطبعة �لأ

إ�صماعيل، �حلقوق �ل�صيا�صية للمر�أة "روؤية حتليلية فقهية معا�صرة"، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة،  ن�صاري، عبد �حلميد � 3. �لأ

وىل،2000. �لطبعة �لأ

إ�صماعيل، دور �ملر�أة �خلليجية يف �لتنمية من منظور �إ�صالمي، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة، �لطبعة  ن�صاري، عبد �حلميد � 4. �لأ

وىل، 2001. �لأ

حز�ب و�لتنظيمات �ل�صيا�صية �ليمنية، كتاب �لثو�بت، �صل�صلة ت�صدر عن  نتخابية لالأ 5. �لب�صاوي، �أحمد علي و�آخرون، �لرب�مج �لإ

وىل 1998. جملة �لثو�بت ) 12 ( �صنعاء،�لطبعة �لأ

ظبي،  �أبو  �صرت�تيجية،  �لإ للدر��صات  �خلليج  مركز  و�لدولية،  �لعربية  و�صاط  �لأ روؤية  �لبحرين،  يف  �لدميقر�طي  �لتطور   .6

وىل، 2001. �لطبعة �لأ
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وىل، 1999. ردن �جلديد، عمان، �لطبعة �لأ 7. حماد، وليد، �ملنظمات �لن�صائية و�لتنمية �مل�صتد�مة، مركز �لأ

ردنية خ�صائ�صها �ملوؤ�ص�صية و دورها �ل�صيا�صي، د�ر �ل�صندباد للن�صر، عمان، �لطبعة  8. حمايل، عمر خريو�س، �لنقابات �ملهنية �لأ

وىل، 2000. �لأ

وىل، 1997. ردنية، د�ر �صندباد للن�صر، عمان، �لطبعة �لأ حز�ب �ل�صيا�صية �لأ 9. �حلور�ين، هاين، �لأ

وىل،  جتماعية  �لن�صائية، �لكويت، �لطبعة �لأ �أو�صاع �ملر�أة يف �لكويت و�خلليج �لعربي، �جلمعية �لثقافية �لإ 10. در��صات عن 

.1980

وىل، 1999. عالم يف �ل�صيا�صة، ترجمة د.�صعد �أبو لبدة، د�ر �لب�صري، عمان، �لطبعة �لأ 11. دوري�س �يه جريرب، �صلطة و�صائط �لإ

�صالمي، هريندن، 1995. 12. عزت، هبة روؤوف ، �ملر�أة و �لعمل �ل�صيا�صي، روؤية �إ�صالمية، �ملعهد �لعاملي للفكر �لإ

وىل، 1997. 13. �صا�صني، فار�س، �لتمثيل و�ل�صلطة، جمل�س �لنو�ب )1992-1996( �ملركز �للبناين للدر��صات، بريوت، �لطبعة �لأ
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قت�صاد و�لعلوم �ل�صيا�صية، �لقاهرة،  إنتخابات جمل�س �ل�صعب 1995، جامعة �لقاهرة، كلية �لإ 24. قنديل، �أماين و�آخرون، �ملر�أة و�

.1996

�صرت�تيجية، �لقاهرة، 1996. 25. قنديل، �أماين، �لدور �ل�صيا�صي جلماعات �مل�صالح يف م�صر، مركز �لدر��صات �ل�صيا�صية و �لإ
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وىل، 1982. مركز در��صات �لوحدة �لعربية، بريوت، �لطبعة �لأ
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دي�صمرب 2001، عمان.
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