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   I 

 

الوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن 

ػٗةلة ٖوةء ِةم لرمُّ الوؾةء " الوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن"قبٜة  ًُ قبٜة ثوةمن دولّة ثّمٞ ِلَ ثٙعِم المّلٍمةت والعِم ٝو
ِػاؼ ِٙةؿ إهٌة مؾجٙةة من اإلؿالم

 
و ثفٜلٌة مرمٍِة من الٍٙاهّن واال

 
. الالثُ ٚع ثصٜم شّةثٌن ا

لت الفبٜة رابًة بّن هؾةء ٖػادى وموَمةت ّٜ ٝػدػ من ِٙعِن ق
 
ٝػدػ من ؿبّّن بلعًا ثمجع من . وِلَ معى ا

 
وًُ ثجؾُ الٍّم لجفمٞ ا

وزبٜؾجةن ومن الؾؤةؿ إلَ إهعوهّؾّة ومن البػازِٞ إلَ ٖػهؾة
 
ٖػِّٙة إلَ ا

 
 :وثػبى الفبٜة. زوٍب ا

  ،طػِةت ِّفن ُٖ دوؿ ِلمةهّة ثوم ٓةلبّة من المؾلمّن
 
و والِةت ٍِٜن ٌّٖة اإلؿالم دِن العولة، وا

 
هؾةء ِّفن ُٖ دوؿ ا

ٚلّة العِوّة؛
 
ٚلّةت مؾلمة ثصٜمٌة ٍٚاهّن اال

 
 ٖواًل ِن الالثُ ِوجمّن إلَ ا

 هؾةء ِّفن ُٖ دوؿ ِلمةهّة ٌّٖة شوٍر لمرمٍِةت ؿّةؿّة ثًةلب بٍٙاهّن دِوّة؛ 
 مػ

 
وروبة واال

 
 ٝػجّن والّةلم؛يهؾةء ِصّّن ُٖ مرجمّةت مؾلمة مٌةزػة ُٖ ا

 بوةاٌن؛
 
و ِبػ ا

 
 هؾةء ّٓػ مؾلمةت ٚع ثؾػي ِلٌّن ٍٚاهّن المؾلمّن مبةقػة ا

  هٗؾٌن بةلوػورة بٌغى
 
ٖن ا ّػِ

َّ ُِ هٌن ربمة ال 
 
م ا ؿػ مؾلمة ِجم ثموٌّٗن ثلٙةاًّة ٝمؾلمةت ٓر

 
و ا
 
هؾةء مٍلٍدات ُٖ مرجمّةت ا

ؿؽ دِوّة، وذلٛ ثٗوّاًل من زةهبٌن إلًِةء 
 
هٗؾٌن ِلَ ا

 
ن ِعم ثموّٕ ا و الطجّةًر

 
المٗة، إمة لٍٜهٌن ّٓػ مؤموةت ا

و ّٓػ ذلٛ
 
و المٍّؿ الروؾّة ا

 
و المٌوة ا

 
ِعٍِلٍزّة الؾّةؿّة ا

 
و اال

 
طػى من ًٍِجٌن مدٞ الٍٙمّة ا

 
ولٍِة لرٍاهب ا

 
 .اال

ؿًٍرة 
 
ن ثّٜؽ مة . الٍاشع المجرةهؽ" الّةلم اإلؿالمُ"وِّع إؿموة ثصعًِة ال

 
ؿًٍرة الجُ زػى الجػوِذ لٌة ِمعًا ثٗفٞ ُٖ ا

 
إن ًغى اال

 : ِلُ
 
طػ؛ ب (ا

 
ثُ من ممةدر مجوٍِة( الٍٙاهّن الجُ ِٙةؿ إهٌة إؿالمّة ثظجلٕ من ؿّةؽ إلَ ا

 
ٞ شّةثوة ثة ّٜ ّة : الٍٙاهّن الجُ ثف دِوّة وِٖػ

ٍلٍهّةلّة وِلمةهّة َبٞ العولة : إهوة مصٍٜمٍن ُٖ الٍٚت هٗؾي بةلّعِع من الٍٙاهّن المظجلٗة. ٝو ِٚ و ّٓػ )ٍٚاهّن مّجػؼ بٌة من 
 
معّوهة ا

ّة الجُ ثظجلٕ وٖ٘ الؾّةؽ الدٙةُٖ واالزجمةُِ والؾّةؿُ (معّوهة  .وٍٚاهّن ّٓػ رؿمّة ٝةلممةرؿةت الّٖػ

 

  



II 

 

 

هبغة ِن مؤلُٗ الٜػجةب 

 

ًمة ًٍدٖػ  

ؿجةذ ِلم االهؾةن ُٖ زةمّة ٍٝهٍٜردِة
 
وزي االثؾةؽ والجعاطالت بّن ٝٞ من االٚجمةد . ا

 
بصةث شٍؿ ا

 
زػت ِعة ا

 
وًُ ثجمجُ بظبػة راّؾّة وا

وؿى
 
ةت الوؾةاّة والؾّةؿةت االهجظةبّة ُٖ الفػؽ اال ٍع االزجمةُِ والجومّة والصٝػ وٚع درؿت ِلَ هًةؽ واؿُ اؿجػاثّرّةت . الؾّةؿُ والو

ؿػة والمٍايوة، والٍّز االٚجمةدي وثفّٜٞ المرجمُ المعهُ 
 
ثمّٜن الٗائت الجُ ثم ثٌمّفٌة بؾبب الٍّٙد الٙةهٍهّة وطةلة ُٖ مرةؿ ٚةهٍن اال

ٖٔةهؾجةن وبةٝؾجةن والمرجمّةت المؾلمة ُٖ  ّؼ بمٗة طةلة ِلَ ممػ وإِػان وا  و إٚمةاٌة مُ الجٝػ ة ُٖ الؾّةؿة المصلّة والٍٙمّة ا  وثٍازع المػا 
ة. ٝوعا ة ِلَ شّةة المػا  خةًر ة وا  خًّػ

 
ت ِلَ هصٍ . وٚع ٝػجبت بةؿجٗةهة ِن ؿّةؿةت المصة االهرةبّة والمبػرات الموًّٙة ُٖ ًغا المعد وثة ٝمة قةٝر

االلوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن "موغ الدمةهّوةت وًُ شةلًّة ِوٍ مرلؽ إدارة ُٖ قبٜة " االلوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن"ّٖةؿ وهفى ُٖ قبٜة 

".  المؾلمّن

 
 مٍهة ثرلی

 
ة  ة الؾّةؿّة للمػا   بةشدة مؾجٙلة ويةلبة دٝػجٍراى ُٖ ٚؾم الّلٍم اإلهؾةهّة برةمّة ٍٝهٍٜردِة ُٖ مٍهجػِةؿ، ٝوعا، شّح ثبصح الجمدّٞ والمفةٝر

ة ّؼ بمٗة طةلة ِلَ الٍٜثة الوؾةاّة ٝةؿجػاثّرّة لمٍازٌة هٙك ثمدّٞ المػا  وؿى مُ الجٝػ
 
وًُ شةلًّة ثرػي بّن البصٍث وثٍٙم . ُٖ الفػؽ اال

ة المؾلمة  ٍع االزجمةُِ واالؿالم، وشٍٙؽ االهؾةن ُٖ الدٙةٖةت االؿالمّة، والصٍٙؽ الؾّةؿّة للمػا  بةلجعرِؽ ُٖ المٍهٍِةت الظةلة بةلو

ّة"وِوٍان بصح العٝػجٍراة . وولٍلٌة إلَ موةلب لوُ الٙػار ة ُٖ إِػان وثٝػ ". ثصلّٞ الٍّاا٘ واؿجػاثّرّةت الجمعي لٌة: الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 
مػِّٜة وِلَ درزة المةزؾجّػ ُٖ 

 
هٌة شةللة ِلَ قٌةدة البٜةلٍرٍِس ُٖ الّلٍم الؾّةؿّة والعِن من زةمّة ٖلٍرِعا بةلٍالِةت المجصعة اال ٝمة ا 

ة ووهٌّة ُٖ زمٌٍرِة اِػان اإلؿالمّة ؼت ِلَ شٍٙؽ المػا  وٚع ثّةوهت مُ . شٍٙؽ اإلهؾةن من زةمّة مةهفؾجػ ُٖ المملٜة المجصعة شّح ٝر
ٍع " االلوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن"قبٜة  ت ُٖ ٝػدّػ من ورش الّمٞ والمؤثمػات العولّة شٍؿ ٚوةِة الو والبػهةمذ الظةص بةلؾّةؿة ٝمة قةٝر

ة ُٖ الٜٗػ االؿالمُ .  االزجمةُِ والؾّةؿةت االهجظةبّة وؿلًة المػا 
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ٚةامة االطجمةرات 
 

 AIWC مؤثمػ ِمٍم هؾةء الٌوع  
 AU االثصةد االٖػُِٙ
 AV المٍت البعِٞ

 AWS ٖٙى للوؾةء المظجمػة الٍٙاام
 BV هَةم الٜػجلة

 BNP الصؼب الٍيوُ البورالدقُ 
ة
 
قٜةؿ الجمّّؼ هع المػا

 
 CEDAW اثٗةّٚة الٙوةء ِلَ زمُّ ا

وروبة
 
 COE مرلؽ ا

 CSES العراؿةت المٙةرهة للوَم االهجظةبّة
 CSOs موَمةت المرجمُ المعهُ

وروبّة
 
 ESS المؾٍشةت االزجمةِّة اال
 FBF زمّّة ٖػدرِٜة بػِمّػ

وؿ
 
 FPTP هَةم الٗةاؼ اال

 G8  مرمٍِة الدمةهّة
 HDI دلّٞ الجومّة البفػِة

 IDEA واالهجظةبةت للعِمٙػايّة العولّة المؤؿؾة
 IMF لوعوؽ الوٙع العولُ

 IPU االثصةد البػلمةهُ العولُ
 List PR الٙةامة الوؾبّة
 MP ِوٍ ُٖ البػلمةن/ هةاب بػلمةهُ 

لّٗة
 
ًعاؼ اإلهمةاّة لال

 
 MDGs اال

 NGO الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة
 PBV هَةم الٜػجلة الصؼبّة
 PFA (1995)موٌةج ِمٞ بّرّن 

 POS ًّةٝٞ الٗػص الؾّةؿّة
 PR الجمدّٞ الوؾبُ

 RPF الربٌة الٍيوّة الػواهعِة 
 SADC زمةِة ثومّة الروٍب االٖػُِٙ

 SAPs بػامذ الجّعِٞ الٌّٜلُ
شةدِة الجمدّٞ  SMD العوااػ االهجظةبّة ا 

 STV هَةم المٍت الٍاشع المجصٍؿ
 TRS هَةم الرٍلجّن
مم المجصعة

 
 UN اال

ة مم المجصعة اإلهمةاُ للمػا 
 
 UNIFEM  لوعوؽ اال

مم المجصعة اإلهمةاُ
 
 UNDP بػهةمذ اال

مػِّٜة للجومّة العولّة
 
ٍٝةلة اال  USAID ال



IV 

 

 WB البوٛ العولُ
ة ُٖ الجومّة 

 
 WID المػا

 

  



 

 
 

ٖجػات يٍِلة من اإلِعاد : مٙعمة
 

 مُ ٚمة ّٕٝ ِجم البعء ُٖ الّمٞ ُٖ مفػوع مّّن     
 
ن ابعا

 
هدػوبٍلٍزّة لعى مّٞ طةص وًٍ داامة ا

 
ِػزُ ثةرِض ًغا . بمٗجَ ِةلمة ا

بصةث، وورش الّمٞ المجّعدة . ِةمة15الٜػجةب، الغي ٍٞ لٗجػة يٍِلة ُٖ مػشلة اإلِعاد، إلَ هصٍ 
 
 ٌٍٖ ِّجبػ هجّرة إلَ الّعِع من اال

ِوةء قبٜة . واالزجمةِةت المظجلٗة الجَ ثمت مُ الوفًةء اإلهةث ِلَ مؾجٍى الّةلم
 
ولّة بّن الّعِع من ا

 
ثمت موةٚفة الٜٗػة اال

ة ُٖ بّّٜن ُٖ ِةم (WLUML)الوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن 
 
بّع االؿجمةع . 1995 الجَ ٝةهت زؼء من المؤثمػ الّةلمُ الػابُ للمػا

ة موغ ِةم 1إلَ طًةب قةرلٍت بةهـ
 
م من ًغا 1985 الغى ٚعمجي ِن الجٙعم الٜبّػ الغى شٙٙجي المػا هي ِلَ الٓػ

 
ن هٜٗػ زّعا ا

 
، ِرب ا

ة 
 
ن وزٍد المػا

 
شعى ًغى المرةالت البةرزة ًَ ا

 
ن ا

 
هي ال ِؼاؿ ًوةؾ مرةالت واؿّة ثصجةج إلَ مؼِع من الجصؾّن، وا

 
الجٙعم المصٙ٘ إال ا

ة من الٌّائت الّلّة : ال ِؼاؿ مصعود للٔةِة ُٖ الٌّائت اإلدارِة ُٖ العولة مدٞ ٍخ والمصةٝم العؿجٍرِة، وًّٓػ البػلمةهةت ومرةلؽ الفّ

بعون ًغا الٍزٍد الوؾةىئ  ُٖ الٌّائت الجفػِّّة من ًغا الٙبّٞ، ؿَّٞ إِمةؿ شٍٙؽ المٍايوة . الجَ ثٍٙم بموُ الٙػارات ُٖ العولة

مػا موٍٙلة  . الٜةملة والمجؾةوِة للوؾةء ا 

 

 الجَ ثؾَّ إلَ ثصّٙ٘ المؾةواة ُٖ المٔػب بجٍِٜن البػلمةن الّةلمَ الًٍمَ 95     ٝرؼء من مؤثمػ بّّٜن، ٚةم ثصةلٕ المرمٍِة 

طػى بمة ُٖ ذلٛ
 
ة  (WLUML)قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن بةلجّةون مُ ِعد من الموَمةت اال ة قٝػ ؼ مٍارد المػا   ومٝػ

زٞ إلعار ثفػُِ من " الجَ ثؾَّ إلَ ثصّٙ٘ المؾةواة ُٖ المٔػب 95 يبٙة لموفٍرات مرمٍِة 2.زةى ٍِزع مةاة طًٍة وإزػاء من ا 

ؿػة ُٖ المٔػب الّػبُ 
 
شٍاؿ الفظمّة وٚةهٍن اال

 
 ٚةم ًغا البػلمةن 3"،(مةاة طًٍة)الجفػِّةت الجَ ثصٙ٘ المؾةواة ُٖ ٍٚاهّن اال

ن ِّؼز العِمٙػايّة ُٖ ٚوّة الؼواج، ممة ِرّلي ِملّة قػاٝة مجٜةٖبة  هي ا 
 
ؿػة من قة

 
الًٍمَ بموةٚفة مٙجػح مفػوع ٚةهٍن ِةلمَ لال

ّن هصةء الّةلم، وبفٜٞ طةص من 2000زمّت المصةهػة الجَ اؿجمػت لمعة ٍِم ٝةمٞ هصٍ . بّن الًٖػ ة من مظجلٕ ا   امػا 

ؿػة ُٖ الؾّةٚةت . المرجمّةت ذات الؾّةٚةت اإلؿالمّة
 
ٖةؽ واؿجػاثّرّةت زعِعة ثٌعؼ إلَ إلالح ٚةهٍن اال شّح ٍِٖػ لوة ا 

مةم ثمّٜن الّعِع من الوؾةء المؾلمةت ٝبػ ا 
 
 بةإلهةٖة إلَ ذلٛ، ٚةم ًغا البػلمةن 4.اإلؿالمّة، والغي ال ِؼاؿ شجَ ٍِموة ًغا الّةا٘ اال

زٞ المؾةًمة ُٖ ثفّٜٞ مؾجٙبٞ المرجمّةت ن ثلّبي الٜػجلة الوؾةاّة الصػزة ُٖ البػلمةن من ا   .الًٍمَ بجٍهّس العور الغي ِمٜن ا 

 

ِمةؿ االثمةؿ والجفبّٛ ُٖ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن
 
ؼت الموةٚفةت الجَ دارت بّن الٙةامّن بة  بّع  (WLUML)     ٝر

ة ِلَ من الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا  هٌة ثصّٙ٘ مّعالت ا 
 
ٝبػ ِلَ االؿجػاثّرّةت الػاّؾّة الجَ من قة  اثٗٙوة زمّّة .ًغى المصةهػة بفٜٞ ا 

                                                             
 ومن الرواد الناشطٌن أهم من واحدا كان العشرٌن القرن من السبعٌنٌات ومنذ للمرأة، العالمٌة القٌادة مركز مؤسس هو بانش شارلوت 1

 .اإلنسان حقوق وحركات والمدنٌة العالمٌة المرأة حركات ومنظمٌن الكتاب
 والجزابر تونس أنحاء جمٌع فً منظماتال بعض به قامت تحالف هو: المغرب فً المساواة تحقٌق إلى تسعى التى 95 مجموعة 2

 المرأة بحقوق المتعلقة المؤسسات أبرز إحدى جاه شركة المرأة موارد مركز ٌعتبر. للمرأة الدٌمقراطٌة الحقوق تحقٌق أجل من ٌعمل حٌث
 http://www.shirkatgah.org إلى أنظر. )ىوكراتش اباد واسالم الهور فً مكاتب عدة ولها ،1975 عام منذ باكستان فً
 خالل من اإلناث الناشطات ردت". اإلسالمى العالم "فً موحد أسرة قانون وضع ٌتم أن أجل من اإلسالمٌون دعى الوقت، ذلك فً 3

 ومراعاة المساواة مبادئ بتحدٌد قامت التى وهى ،(http://www.wluml.org/node/467) خطوة مابة: بهن خاصة وثٌقة إصدار
. العالمى األسرة قانون ٌضمنها أن ٌجب التى الجنسٌن بٌن الفوارق

 
 من  أطلق ابتالف ٌتكون من العدٌد من المنظمات والنشطاء فً السٌاقات اإلسالمٌة وبعض علماء اإلسالم حملة جماعٌة1997فً عام  4

توجٌه شامل للقوانٌن الدٌمقراطٌة اإلسالمٌة حٌث ٌتم حماٌة حقوق المرأة على أساس الحقوق المستمدة من اإلسالم والوثابق الدولٌة أجل 
 (www.Mausawah.orgأنظر إلى ). لحقوق االنسان

http://www.shirkatgah.org/
http://www.shirkatgah.org/
http://www.wluml.org/node/467
http://www.mausawah.org/
http://www.mausawah.org/
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شٍاؿ الفظمّة ِرؾع روح المؾةواة 
 
ِعاد ٝبّػة، ِجم اٚػار مفػوع ٚةهٍن لال

 
ة ممدلة ُٖ بػلمةهةثٌة الٍيوّة بة

 
ن إذا ٝةهت المػا

 
ِلَ ا

ِوة ٚةِعة 
 
غلٛ ا ٚٞ ِلَ العِم المٙعم من دااػة اإلهةث ٝو

 
الٍاردة ُٖ مةاة ثفػُِ ُٖ الٜػدّػ من العوؿ اإلؿالمّة، ٝمة ثصمٞ ِلَ اال

ٝػدػ ثٙعمة من الوةطبّن الغٍٝر والبػلمةهّّن
 
ت بةلّٗٞ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن . ا

 
 إيالؽ بػهةمرٌة (WLUML)وٚع بعا

ة والٍٙاهّن ُٖ ِةم 
 
ؼ ِلَ يػؽ ثوَّم 1991العولَ لبصٍث المػا ػجٌة الؾّةؿّة الػؿمّة وّٓػ الػؿمّة  ٝمة ٝر ة ومفةٝر

 
ؼ ِلَ المػا  والغي ٝر

ة
 
ؿػة وبةلجةلُ ٌٍٖ ِّػؼ وِصعد اؿجٙاللّة المػا

 
ٍع االزجمةَِ الجَ ٍِٙم بٌة ٚةهٍن اال  ِلَ ًغا الوصٍ، ثَّ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٞ 5.الو

ي ثّّٔػ ُٖ WLUML))ٍٚاهّن المؾلمّن 
 
ن ا

 
ة وشّٙٙة ا

 
ًمّة الػبى بّن الجمدّٞ الؾّةؿُ وإلعار الجفػِّةت المعِٙة للمػا

 
 ثمةمة بة

ِعاد ٝبّػة
 
ة الّٗةلة للوؾةء ُٖ الؾّةؿّة الػؿمّة بة ن ِجم من طالؿ الّملّةت البػلمةهّة الجَ ثجًلب المفةٝر

 
ؿػة ِرب ا

 
ُٖ . ٚةهٍن اال

ِمةؿ 
 
ن ٍِٙم الٙةامّن بة

 
ِوة ٝةن ًوةؾ اٚجػاح ا

 
ن ٍِٜن ُٖ يلّّة ًغى الموةٚفةت، ا

 
 المرجمُ المعهُ ُٖ بةٝؾجةن ا

 
ذلٛ الٍٚت، بعا

زٞ ثصّٙ٘ ًغا الٔػض ًوةؾ
 
ولّة من ا

 
ِمةؿ اال

 
ورات ُٖ . االثمةؿ والجفبّٛ لعِوة بةلبعء ُٖ اال

 
ة زةى ومؤؿؾة ا ت قٝػ بّع ذلٛ قةٝر

ٍع  ًمّة هَةم الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ الّملّةت االهجظةبّة الػؿمّة، وًٍ المٍه
 
بصح مؾجّٗن وّٖةؿ، ٝمة ٚةمٍا بجؾلّى الوٍء ِلَ ا

ًم وؿةاٞ ثّببة الوؾةء ُٖ ًّائت لوُ الٙػارات ُٖ العولة
 
شع ا

 
بصةث الجَ . الػاّؾُ لٌغا الٜػجةب، بةِجبةرى ا

 
هفًة واال

 
هجّرة إلَ اال

ن ثجمجُ بوؾبة زّعة من المٙةِع المصرٍزة للوؾةء ُٖ 
 
لبصت بةٝؾجةن اال

ةت الوؾةاّة والمرجمُ المعهَ ُٖ بةٝؾجةن، ا  ٚةمت بٌة الصٝػ

 6.ٝال من االهجظةبةت المصلّة والبػلمةهّة ِن يػِ٘ الٍٜثة الوؾةاّة المعروؿة زّعا

 

هة ُٖ إِػان طالؿ الٗجػة الجَ ؿبٙت االهجظةبةت الػائؿّة ُٖ ِلم  ة والٙةهٍن، ٝوت ا  ، واؿجمّت 1997     ِوع مجةبّة بػهةمذ بصٍث المػا 

ن الؾّعة ِؼام ثةلٔةهُ، الجَ ٝةهت ِوٍى ُٖ البػلمةن لٗجػة واشعة  ِلوت ا  طبةر الجَ ا 
 
والجَ ثم  (1984 إلَ ِةم 1980من ِةم )إلَ اال

ن .موٌّة من الجػقس إلَ االهجظةبةت البػلمةهّة الجةلّة، ٚةمت بجػقّس هٗؾٌة إلَ مومب رائؿة الرمٌٍرِة  لم ِٜن من المدّػ للعًفة ا 

ة ُٖ موةلب  ن ثٍٜن المػا  ن ثػقّصٌة للػائؿة من ٚبٞ الٙةدة الؾّةؿّّن ورزةؿ العِن المجفعدِن، الغِن اهجٙعوا ٖٜػة ا  ِجم ٖر

ن مومب الػائؿة ال ِمٜن ِفٔلي إال الػزةؿ ٖٙى مٍا ا  م من ذلٛ، ٚعمت  يةلٔةهَ طًٍة .  الصٜم ُٖ العولة بعال من الػزةؿ وِز بةلٓػ

ة  ن شمٍؿ المػا  زٞ ثصعى الٍهُ الػاًن والجّٜٗػ ُٖ ا  ِلَ مومب رائؿة العولة ؿٍؼ ِفرُ الوؾةء اإلِػاهّةت ِلَ الّمٞ زػِبة من ا 

 ٝمة اؿجمجٍّا بجظّٞ الّعِع من الؾّوةرًٍِةت المظجلٗة وهةٚفٍا ذلٛ من طالؿ شٗالت الّفةء ُٖ الصةٖالت .ُٖ زمُّ هٍاشَ الصّةة

زػة ومصالت البٙةلة 
 
ن بّوَّػ بٍثٍ ٖةزت ُٖ االهجظةبةت ِن يػِ٘ االطجّةر (. 2000ًٍدٖةر )وؿّةرات اال الشَت الّعِع من الوؾةء ا 

ثةن ِلَ مومب رائؿة الٍزراء وًمة الؾّعة طةلعة هّةء والفّظة شؾّوة لة ِلَ . الفّبَ، ٝمة شملت امػا 
 
ِوة ثم موةٚفة ًغى المؾة ا 

 .هًةؽ واؿُ ُٖ ٝٞ من المرالت والمصٕ اللّبػالّة والمصةَٖة، ؿٍاء ُٖ داطٞ إِػان وطةرزٌة

 

زٞ دراؿة ثم ثٍؿُّ بٔن الوَػ ِن الٙعرة الجُ ثجمجُ بٌة الّٙةدات الوؾةاّة،  ة ُٖ الؾّةؿّة االهجظةبّة الموةٚفةت لمن ا  دور المػا 
ن . بفٜٞ ِةم ِلَ هًةؽ واؿُ دَِ بّن المصةورِن ُٖ ثرمّةت الوؾةء العِوّة ٖٙى ُٖ شُ مجٍاهُ للٔةِة ُٖ زوٍب يٌػان ا  ا 

ٝملٌة
 
مة بة

 
ِلَ من ذلٛ بٜػدّػ  لمة ُٖ ذلٛ من طّػ لال ن ٍِٜن ا  ة ُٖ ٍٞ الرمٌٍرِة اإلؿالمّة ِوبُٔ ا  . الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 

ن  البػلمةن اإلؿالمُ المصّس ًٍ الغي "ِلٙت إشعى الرعات الصةهػات ُٖ ًغا الجرمُ والجُ ٝةهت ثٍٙم بؼِةرة من بلعثٌة المّٔػة ا 
ٝػدػ من ةِجٌم، ولٜن ٝمة مٍهس ُٖ ٍٚاهّن الؼواج لم % 50 ِوم ا  هربوةًم وؿٍؼ هٍٙم بِػ مٌةت للػزةؿ ا 

 
هوة هصن ٝة

 
من الوؾةء ال

                                                             
 سنوات من 10المرأة واألسرة والقوانٌن واألعراف فً العالم اإلسالمى، الذي ٌقوم على حوالً : معرفة حقوقناأنظر إلى الكتٌب الدولً  5

 بلد فً جمٌع 20فً أكثر من القابمٌن بأعمال التشبٌك واالتصال الخبرة المٌدانٌة والبحث والتحلٌل من قبل فرق متعددة التخصصات من 
 (http://www.wluml.org/node/588 إلى انظر)أنحاء آسٌا وأفرٌقٌا و الشرق األوسط 

، شهٌد، ضٌاء وورٌش (2009)لمزٌد من المعلومات عن التمثٌل السٌاسى للمرأة فً باكستان، برجاء النظر فً الفصل الرابع كروك  6

 (.2009)، وحنٌف (1998)

 

http://www.wluml.org/node/588
http://www.wluml.org/node/588
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طػون . "ِوَػ الػزةؿ بّع ذلٛ إلَ ممةلصوة
 
ِوع البصح ُٖ ًغى الموةٚفةت الجُ دارت . ثم اؿجٙبةؿ ثمػِصٌة بٌجةؼ من الوٍّؼ اال

ن 
 
دب الّةم ِفّػ إلَ ا

 
ن اال

 
ن ًغى وزٌةت هَػ مدّػة للٔةِة مُ الّلم ا

 
طػى ُٖ الؾّةٚةت اإلؿالمّة، لٙع وزعت ا

 
مةٝن ا

 
ُٖ إِػان وا

ٚٞ الوؾةء ثؾّّؾة ِلَ مؾجٍى الّةلم
 
ن الوؾةء المؾلمة ًُ ا

 
ة ٝةهت ّٓػ مٌجمة بمرةؿ الؾّةؿة إلَ شع ٝبّػ، وا

 
. المػا

 

ٍع ، ثمت دٍِثَ لصوٍر ورقة ِمٞ ّٓػ رؿمّة ُٖ الٙةًػة ؿ1999بّع مة ِٙػب من ِةمّن، ُٖ ِةم       الجمدّٞ الؾّةؿُ موةٚفة مٍه
ة ُٖ ممػ

 
ؼت الموةٚفةت الجَ دارت ُٖ ورقة الّمٞ ِلَ الظًةب الّةلمُ للٍٜثة الوؾةاّة. للمػا  ومن المدّػ لالًجمةم، لم ثؾًّػ .ٝر

لٍّٖن مُ مدٞ ًغى الموةٚفةت 
 
ّن ٝةهٍا مة ن بّن المفةٝر

 
إِرةبّةت وؿلبّةت الٍٜثة الوؾةاّة ِلَ الموةٚفةت الجَ دارت؛ ِبعو ا

ؿؾٌة الٗلؾّٗة والعؿجٍرِة )الرةرِة ُٖ بةٝؾجةن والٌوع والؾٍِع والمملٜة المجصعة، وبفٜٞ طةص ُٖ ٖػهؾة 
 
البلع الجَ ثجمّؼ ا

م من ثةرِض ٖػهؾة الّلمةهَ الٍاهس ؼت مَّم . (الظةلة بجمّّؼ الغٍٝر بةؿجبّةد الوؾةء ُٖ الؾّةٚةت االؿالمُ ، ِلَ الٓػ ُٖ الٍاُٚ، ٝر
ن ٍِٜن اِجمةد الٍٜثة ذات مٔؼى ُٖ بلع مدٞ ممػ، الجَ ِصٜمٌة هَةم اؿجبعادى

 
ن . الموةٚفةت الؾةطوة ِلَ المًةلبة بة

 
ُٖ شّن ا
م  مػ شةؿم، بّومة ِِؼ

 
ة ُٖ الؾّةؿة االهجظةبّة ِّجبػ ا

 
هي بٔن الوَػ ِن الوَةم الؾّةؿُ، وزٍد المػا

 
مٍا ا ّن ٚع ِز بّن المفةٝر

طػى الجُ 
 
ثُ ِلَ شؾةب الٙوةِة الممّػِة اال

 
زٞ ثّؼِؼ الٍٜثة الوؾةاّة لن ِة

 
ن ثٍزّي يةٚة الوةقًّن من ا

 
ٚٞ ِّٙوة ا

 
طػون وًم ا

 
ا

. ثجًلب مؼِع من الّمٞ والجّّٔػ

 

ؿةس لجمدّٞ  ن ًوةؾ شةزة مةؿة إلَ وهُ ا  بع وا 
 
ن هَةم مبةرؾ لن ِؾجمػ ُٖ الؾلًة إلَ اال      بّومة ٝةهت مرمٍِة خةلدة ثفّػ إلَ ا 

زٞ ثصّٙ٘ دِمٙػايّة لةدٚة ة ذات المٔؼى ُٖ المؾجٙبٞ الؾّةؿَ بةإلهةٖة إلَ شفع وثّببة الوؾةء من ا  من المدّػ ). المػا 

مٞ  هي بمرػد إلعار ًغا الٜػجةب، ثم ؿٍٙط الوَةم ُٖ ثٍهؽ وممػ، هصن زمّّة هفةًع مة ِصعث بٗةرغ المبػ ولعِوة ا  ًجمةم، ا 
 
لال

لٍات الوؾةاّة وثؤِع شٍٙؽ اإلهؾةن للرمُّ
 
ن هػى مة إذا ٝةهت ؿجؾٍد دِمٙػايّة ثجومن اال ُٖ الوٌةِة هصن هجٗ٘ زمّّة / 7(ٝبّػ ا 

ن ِجم  زٞ وا 
 
ن ٍِٜن مفػوِة يٍِٞ اال ن اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة ِرب ا  ن المػاِةت ِةدة مة ثجم بفٜٞ مجٍازى ممة ِفرُ ِلَ ا  ِلَ ا 

زٞ ثصّٙ٘ دِمٙػايّة شّّٙٙة ِلَ مؾجٍى الٙةِعة  ّؼ ِلَ الووةؿ من ا  هفًة واالؿجػاثّرّةت الالشٙة مُ اؿجمػار الجٝػ
 
دمري ُٖ اال

 8.الفّبّة

 

ِمةؿ الجفبّٛ واالثمةؿ مُ قبٜة الوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن       لٍٜهَ
 
ّن ((WLUML بةشدة وٚةامة بة ، يلب موَ المفةٝر

ة ُٖ البػامذ والبصٍث الرةرِة ًمّة ومصٍرِة ٚوّة الجمدّٞ الؾّةؿَ للمػا  هٙٞ إلَ الفبٜة ا  ن ا  . ُٖ ورقة الّمٞ الجَ ثمت ُٖ الٙةًػة ا 

ن ، وًَ قبٜة مجّعدة الروؾّةت، ثجمجُ بٍهُ زّع ((WLUML الوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن وًغا ِػزُ بفٜٞ طةص إلَ ا 

بّع ذلٛ ثٍلت الوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن  .ِؤًلٌة لمٍاٝبة الجًٍرات ُٖ ًغا المرةؿ وربى الووةؿ ِبػ الؾّةٚةت المجّعدللٔةِة 

WLUML) )ًغى المٌمة. 

 

                                                             
 بالرغم من ذلك. ، قبل أن ٌتم انتشارها فً السٌاقات اإلسالمٌة1972بدأت مصر تجربة اعتماد الكوتا النسابٌة البرلمانٌة فً بجاٌات عام  7

، أعادة مصر إصدار 2007بعد ذلك، فً عام .  أثناء مراجعة القوانٌن االنتخابٌة العامة1986تم إلغاء هذا اإلجراء الخاص بالكوتا فً عام 
 بالرغم من أن لكن. ٪ فقط2حكم مشابه للكوتا  من أجل االنتخابات البرلمانٌة بهدف معالجة نسبة البرلمانٌات اإلناث الضبٌلة، وهى حالٌا 

 وهى الثورة التً أطاحت 2011هً جزء ال ٌتجزأ من المناقشات العامة التى كانت تدور خالل الثورة فً عام خطابات الكوتا النسابٌة 
 . من قبل اللجنة الدستورٌةبشكل جادبمبارك، فإنه لٌس من الواضح أن ٌجري النظر فً الكوتا النسابٌة 

منذ ذلك الحٌن تم تنظٌم العدٌد من المؤتمرات اإلقلٌمٌة الكبٌرة بشان الكوتا النسابٌة فً مصر، حٌث شارك فً هذه المؤتمرات العدٌد من  8

 .البرلمانٌات اإلناث
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ٖػِّٙة االًجمةم     وٚع ازدادت الموةٚفةت الجَ ثعور شٍؿ
 
وؿى وقمةؿ ا

 
شؼاب   بةلٍٜثة الوؾةاّة ُٖ موًٙة الفػؽ اال

 
بّع ًّموة اال

ت ُٖ  ٚةامة الٍيوّة اؿ مّٙعا للوؾةء المػقصةت ِلَ 30 والجَ همت ِلَ شرؼ 2002ُٖ ِةم " االاثٗةؽ الوبّٞ"المٔػبّة الجَ قةٝر
ؿّة، اثبُ الوةقًّن وٍِد الصٍٜمة الجَ ثٌعؼ إلَ زِةدة ِعد المٙةِع المصرٍزة ُٖ بورالدِـ بفٜٞ  .طةلةاؿ

 
وبةلمدٞ ُٖ زوٍب ا

بؾبب اًجمةمُ الٜبّػ بٌغى الٙوّة، يلبت موُ الفبٜة . وخّ٘، ٝمة ٚةمٍا بإِةدة الوَػ ُٖ هَةم الٍٜثة المّجمع شةلّة ُٖ بةٝؾجةن
زٞ ِٙع ورش ِمٞ ثعرِبّة، وّٖمة بّع ثٍؿّت ًغى المبةدرة شّح ثم إِعاد 

 
ٍٚم بإِعاد ٖٜػة ِةمة ِن الموةٚفةت العااػة من ا

 
ن ا

 
ا

ِمةؿ الجفبّٛ واالثمةؿ والوةقًّن ُٖ ِةم 
 
داة للمٌجمّن من الٙةامّن بة

 
. 2002ٝػجّب ِن الٍٜثة الوؾةاّة شجَ ِجم اؿجظعامي ٝة

ة والؾّةؿة، للّمٞ 
 
لة المػا

 
وَ، وًَ يةلبة اِػاهّة قةبة ٚةمت بإٝمةؿ دراؿة المةزؾجّػ شٍؿ مؾة ٖٙع ٚمت بعٍِة هةزاهّن قةًػٝو

هة والًةلبة هةزهّن بّعمة ثم اهفٔةلَ بفٜٞ مٗةزئ ُٖ الّعِع من المؾجرعات . مُّ
 
م من ذلٛ، ثٍٕٚ الّمٞ الغي ٚمت بي ا بةلٓػ

زٞ 
 
هٗؾٌم ٚةدة ذٍٝرِن، من ا

 
الرةرِة بمة ُٖ ذلٛ الًلب الغى ثم ثٙعِمي من ٚبٞ بّن الٙةدة اإلؿالمّّن، الغِن همبٍا ا

وروبّة
 
ّة للمرجمّةت االؿالمّة ُٖ ٝوعا وِعة دوؿ ا .  االِجػاؼ بةلمصةٝم الفِػ

 

ّؼ ٌّٖة ُٖ ِةم ُٖ الٍٚت      لة الٍٜثة الوؾةاّة االهجظةبّة والجٝػ
 
، ٓةدرت 2007 الغي ٝوت ٚةدرة ّٖي ِلَ ثصٍِٞ اهجبةًُ إلَ مؾة

لُ زٞ دراؿة العٝػجٍراةهةزهّن إلُ بٝػ ةهت الموةٚفةت ٚع دطلت ُٖ مػشلة زعِعة شّح المؼِع من البصح والموفٍرات  من ا  بوةء ، ٝو
زٞ إ .دراؿةت الصةلة المجةشةِلَ مظجلٕ  ِةدة البصح ُٖ الٍٜثة الوؾةاّة وإزػاء الموةٚفةت المظجلٗة شّح ٍِزع الوةقًّن، من ا 

ِةم ُٖ يٌػان، إِػان بعِم من مفػوع  ة ُٖ الؾّةٚةت المؾلمة"ٚمت بجوَّم ورقة ِمٞ لمعة خالخة ا  الجةبُ  (WEMC )"ثمّٜن المػا 
من  ".الظًةبةت الؾّةؿة االهجظةبّة للوؾةء وهَةم الٍٜثة" ِن 2009ُٖ مةٍِ  (WLUML)لفبٜة هؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن 

زٞ شوٍر ًغى الٍرقة ٚمت بعٍِة موَ ثةزةلَ وًَ يةلبة دٝػجٍراى ٚةمت بإزػاء الّعِع من البصٍث ِن الٍٜثة الوؾةاّة البػلمةهّة ُٖ  ا 
ٚٞ هرةشة

 
ٝػدػ واال

 
هصةء الّةلم، شجَ ثٍٙم بجٙعِم هجةارٌة ِن بّن الصةالت اال ة . زمُّ ا  ُ مؾجٍى االًجمةم والمّٖػ زٞ ٖر الجُ من ا 

هٍاع العالاٞ الٜػجةبّة للوةقًّن والجَ ثعٍِ شةلّة ٝال موة ثوَّم ًغا الٜػجةب ، بعا  ولعت من وشُ ًغى الٍرقة ٍع من ا  إلَ ٝو
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة  موَ ثةزةلَ، الجَ ٚةمت (WLUML)قبٜة هؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن  لٌغا الؾبب دِت .ثمدّٞ المػا 

ِوة بٜػجةبة  ّة، للٍّدة ُٖ ِةم بصح مٙةرن للعٝػجٍراى ا  ة ُٖ إِػان وثٝػ زٞ االهومةم 2009ِن ثًٍر الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا   من ا 
ن م من ا  لّٕ ًغا الٜػجةب ِلَ الٓػ

 
 . ذلٛ ٝةن ِّوُ ثبةيؤ الّمٞ ُٖ البصح الظةص بٌة إلَ ًغا المفػوع والمؾةًمة مَّ ُٖ ثة

 

هٍاع الٍٜثة الوؾةاّة الجُ ثم اِجمةدًة من ٚبٞ بٌعؼ ثصعِع هٙةط الٍٙة  دب المظجلٗة ودراؿة ا 
 
هٍاع اال      لٙع ٚموة مّة بةلبصح ُٖ ا 

ًم العروس  ن الٍٜثة الوؾةاّة بفٜٞ ِةم ًَ . من دِةة الٍٜثةوالوّٕ ُٖ مصةولة لجؾلّى الوٍء ِلَ ا  م من ا  اؿجػاثّرّة زعِعة بةلٓػ
ٖٜةر الػاّؾّة من الجرةرب 

 
طًةء، وشةولوة ُٖ ًغا الٜػجةب الجٙةط بّن اال

 
هٌة اؿجمػت ُٖ الجًٍر من طالؿ الجرػبة والجّلم من اال إال ا 

هَمة الٍٜثة الوؾةاّة
 
ّن ُٖ ورقة الّمٞ . الؾةبٙة المجّلٙة بة راء المفةٝر ِوة من ا  بةإلهةٖة إلَ هجةاذ دراؿةت الصةلة، اؿجٗعهة ا 

ؿبلة الملصة الجُ ثعور اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة
 
زٍبة ِلَ اال

 
ِمةؿ الجُ ٚةم الّعِع من . واال

 
بةلجةلُ ِػزُ الّمٞ الصةلُ إلَ مػازّة ٝٞ اال

الّلمةء بٜػجةبجٌة والجُ هصن معِوٍن لٌم بةلٗوٞ ٝمة ِػزُ ًغا الّمٞ إلَ الجّلّٙةت الجُ ثلّٙوةًة من الوةقًةت اإلهةث، والؼمالء 
و بفٜٞ ٝةمٞ رؿلوة إلٌّم مؾٍداثوة بفٜٞ زؼاُ ا  .  الغِن ا 

 

ًٍمة ًٍدٖةر 
 
  



 

 
 

قٜػ وثٙعِػ 

 

ٖػاد ُٖ ًغا المفػوع 
 
م – لٙع ؿةًم ٝػدّػ من اال ة وًّٓػ

 
و هفًةء شٍٙؽ المػا

 
و زمالء وِلمةء ُٖ ًغا المرةؿ، ا

 
ّن ُٖ ورش ِمٞ، ا – ؿٍاء ٝمفةٝر

زٞ هرةح ًغا الّمٞ
 
وهٍزي قٜػ طةص لٜٞ من ٖػِعة قٌّع . ولّؽ بٍؿّوة ذٝػ الرمُّ، ولٜووة ممجوّن وقةٝػِن لرمُّ المعطالت والعِم من ا

شمع وّّٖٗةن وي ودِةن ؿّورػمةن لعِمٌم المؾجمػ لٌغا المفػوع
 
ػِة . وؿّعِة ا وٚع اؿجٗعهة ٝػدّػًا من مؾةًمةت ثفٍالهُ ٍٝدِٜةرا وّٖؼون ٝز

وهةع ُٖ ؿػِالهٜة والٌوع 
 
ة ُٖ ورقة الّمٞ الجُ ِٙعهةًة ِن الٍٜثة ولمؾةِعثوة ِلَ ٌٖم اال مة إلِػان ُٖ ٍٞ الَػوؼ المّبة للمفةٝر لؾًٗػ

ن
 
ػجوة . والموةٚفةت والموةٍػات الٙةامة ُٖ ًغا الفة ةء الّمٞ ُٖ مفػوع المؾةواة بّن الروؾّن والجُ قةٝر ٝمة هفٜػ رقّعة مةهرٍ، إشعى قٝػ

ًة ٌّٖة ػدّػ من الصةالت الجُ ٝةهت يٖػ وهٙعر معطالت ؿجّٗن قّػلٍؾ الظةلة بةلٍٜثة الوؾةاّة االهعوهّؾّة، والجُ . طبػات زوٍب اٖػِّٙة ٝو

ٍع بفٜٞ ٝبّػ بةلوؾبة لوة وهصت المٍه
 
 . ا

َ
ة ُٖ االؿالم ٖوال

 
ن مٗةًّم وهَػِةت ؿلًة المػا

 
ٝمة هٙعر الػؤى الٜٗػِة والّٙالهّة للّوعا ٝالرؾ بفة

وِػزُ الٗوٞ ُٖ ٌٍٍر ًغا الّمٞ إلَ . ِن الجّلّٙةت الّٙمة لّٜمبػلُ مةهوذ ِن الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ الؾّةٚةت الوةمّة وطةلة ُٖ شةلة رواهعا
ة والٍٜثة الوؾةاّة واهجفةر الٍٜثة الوؾةاّة بٍاؿًة  ة الؾّةؿّة للمػا  ؿوٍات من الجصلّٞ الّلمُ للوَػِةت والجًٍرات الػاّؾّة المجّلٙة بةلمفةٝر

م، ومن خم هفٜػ المؾةًمةت الٌةمة من ٚبلٌم ُٖ ًغا المرةؿ،  ػدّػِن ًّٓػ ن ّٖلّبؽ ودرود داًلػاب وموَ ٝػوؾ ٝو ًمّة مدٞ ا 
 
الّلمةء ذوي اال

ٖػاد المٌجمّن
 
م من اال خػت ًغا الّمٞ لمؤِعي ودِةة الٍٜثة وًّٓػ ولُ. والجُ ا 

 
ت البصح اال ن . ٝمة هٍزي الفٜػ لوةزاهّن قةًػوهُٜ الجُ بعا  وهٍد ا 

خةر الجُ ٚوت وٚجًة يٍِاًل لٙػاءة مؾٍدات ًغا الّمٞ ومةرلن ٝةبالن لّٙةمٌة بجصػِػ وثوّٙس ًغا العلّٞ ببػاِة . هّػب ِن طةلك االمجوةن لػِمة ا 
ؿبلة 

 
وهٙعر زمُّ المؾةِعات والعِم من ٚبٞ هةهعِجة دوثة الجُ ؿةِعت ُٖ إِعاد ًغا العلّٞ للوفػ من طالؿ اإلزةبة بجػوي ِلَ ٝػدّػ من اال

مٍر الٗوّة لٌغا الّمٞوهٍزي زؼِٞ الفٜػ إلَ ؿٍزي بػاِػ الجُ . الٗوّة
 
ٝػدػ من وازبٌة وؿةِعثوة ُٖ الوفػ واال .  بغلت ا 

ن هّػب ِن امجوةهة للٗةاعة الٜبّػة الجُ وردت من طالؿ ٍٚاِع البّةهةت الّٙمة والمٍارد المجةشة ِلَ قبٜة االهجػهت والجُ زمّت ِلَ مػ  وهٍد ا 
ة والؾّةؿة االهجظةبّة وٚع اؿجٗةد ًغا البصح بمٗة طةلة من البّةهةت .  ِلَ مؾجٍى الّةلمالؾوّن بّةهةت ًةمة ِن الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 

 IDEA)واالهجظةبةت  للعِمٙػايّة العولّة المصعخة والممًلصةت الموٙصة والرعاوؿ والػؿم البّةهُ للموَمةت العولّة مدٞ المؤؿؾة
www.idea.int) . ٚةِعة البّةهةت الّةلمّة للٍٜثة الوؾةاّة: مفػوع الٍٜثة"وثم الصمٍؿ بمٗة طةلة ِلَ مَّم البّةهةت من  "

www.quotaproject.orgواالهجظةبةت  للعِمٙػايّة العولّة  وًُ ٚةِعة بّةهةت موَمة بٍاؿًة المؤؿؾةIDEA  ُو االثصةد البػلمةهُ العول (IPU 
www.IPU.org ) ٌٍٍٝلم ن إِةدة يبُ بّن . وزةمّة ؿج

 
وهٙعر المٍارد المجةشة ِلَ قبٜة االهجػهت وٍٚاِع البّةهةت العولّة لموصوة ثمػِس بفة

ِوًة من المٍارد الفةملة المجةشة ِلَ مٍاُٚ . البّةهةت المٍزٍدة بٌة مدٞ الػؿم البّةهُ والرعاوؿ والجٍارِض والجّػِٗةت الٌةمة ٖةد ًغا الّمٞ ا  وٚع ا 
طػى 

 
ؼ الّٙةدة الّةلمّة للوؾةءالموَمةت اال ة العولّةwww.cwgl.rutgers.edu مدٞ مٝػ  iKNOW) للوؾةء الوةقًةت ُٖ الؾّةؿة  وقبٜة المّٖػ

Politics www.iknowpolitics.org), ة االهجظةبّة ACE( www.aceproject.org ) وقبٜة المّٖػ

 

ن مفػوع 
 
ٍٝةلة الؾٍِؾػِة للجومّة والجّةون للموصة الجُ ٚعمجٌة لفبٜة الوؾةء ُٖ ٍٞ ٍٚاهّن المؾلمّن إلِةدة ثوفّى الّمٞ بفة ٝمة هفٜػ ال

.  المؾةواة بّن الروؾّن

 

http://www.idea.int/
http://www.quotaproject.org/
http://www.ipu.org/
http://www.cwgl.rutgers.edu/
http://www.cwgl.rutgers.edu/
http://www.iknowpolitics.org/
http://www.aceproject.org/
http://www.aceproject.org/




 

 

 
وؿ

 
 الٗمٞ اال

الوؾةء والعِمٙػايّة الجمدّلّة : مٙعمي
ة الًٍِٞ هع االؿجبّةد الؾّةؿُ  

 
هوةؿ المػا

ة ِن الصّةة الؾّةؿّة؟
 
 مة الغى ِبّع المػا

ٍع االزجمةَِ للعولة  ِعٍِلٍزّة الو
 
 ا

المٍّٚةت الدٙةّٖة واالزجمةِّة 
المٍّٚةت المؤؿؾّة والٌّٜلّة 

 ثوَّم الٜػجةب 
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 الوؾةء والعِمٙػايّة الجمدّلّة: مٙعمي

 
ٓلبّة ُٖ زٌةز 

 
ن ِجم ثمدّٞ ممةلس اال

 
ٝػدػ إخةرة لالًجمةم ّٖمة ِظك العِمٙػايّة الجمدّلّة ًٍ ا

 
شع الرٍاهب الجَ ثّجبػ اال

 
ن ا

 
        ِمٜن الٍٙؿ ا

مة ولٍ ِلَ المؾجٍى الوَػي ٖٙى
 
ن ثعِم الؾّةؿةت والٙػارات ممةلس ٓةلبّة اال

 
مُ ذلٛ، ِّجبػ الجٍزُِ . لوُ الٙػارات الؾّةؿّة وبةلجةلَ ِرب ا

زّةؿ الٙةدمة 
 
ِوة ِلَ شمةِة ممةلس اال

 
ّؼ ا ٖػاد الفّب ًٍ زًٍػ الؾّةؿةت العِمٙػايّة من الوةشّة الوَػِة مُ الجٝػ

 
الّةدؿ لمٍارد العولة بّن ا

ة زمُّ المٍايوّن ُٖ لوُ الٙػارات . (1996ؿّورػمةن وًٍدٖةر ) ن ٍِٙم الوَةم الؾّةؿَ العِمٙػايَ بجٍّٖػ مؾةشة لمفةٝر
 
ِلَ ًغا الوصٍ ِرب ا

ة ِلَ مرمٍِة مّّوة و اٚجمةر المفةٝر
 
م من ٚبٍؿ ًغى . (، المٗصة الظةمؾة1993ّٖلّبؽ ). وِعم اؿجبّةد مرمٍِة مّّوة ا ومُ ذلٛ، ِلَ الٓػ

هٌة ال ثؼاؿ ثصجةج إلَ الجّّٗٞ
 
 من الٌّةٝٞ الؾّةؿّة ِلَ معار . المٗة الجَ ثجؾم بٌة العِمٙػايّة إال ا

 
لبس اؿجبّةد مرمٍِةت مظجلٗة زؼء ال ِجرؼا

 
ا

و الممجلٜةت
 
لٞ، الًبٙة ا

 
ٍع االزجمةَِ، الّػؽ، اال مػ ِجّل٘ بةلو

 
ٌَٖ لّؾت ؿٍى هجّرة للووةؿ الغى ٚةمت . الجةرِض الؾّةؿَ طةلة إذا ٝةن اال

.  بي المرمٍِةت والعوااػ االهجظةبّة المظجلٗة الجَ قٌعت ثٍؿُ للعِمٙػايّة لجفمٞ مًةلب وشٍٙؽ ّٓػ الوظب
 

وؿ وإلَ ٍِموة ًغا ثٍالٞ الوظب 
 
ن الغٍٝر داامة ًم من ٍِٙمٍا بةلٌّموة والؾًّػة ِلَ مرةؿ الؾّةؿة ُٖ المٙةم اال

 
ة زّعا ا

 
        ٝمة ثَّ المػا

خّػ ِلَ الٙػارات الؾّةؿّة
 
زٞ شمةِة امجّةزاثٌم وللجة

 
دلة الجَ ال ِمٜن . الغٍٝر اؿجظعام االؿجػاثّرّةت المجًٍرة والعّٚٙة من ا

 
ٍِزع الّعِع من اال

ة ثصٍؿ دون ولٍلٌة إلَ الموةلب الؾّةؿّة
 
دت إلَ طل٘ بّبة ّٓػ مالامة للمػا

 
و ثصمَ ِلَ ؿًّػة الغٍٝر ِلَ الؾّةؿة والجَ ا

 
ن ثّع ا

 
شع . ا

 
ا

وٚةت ّٓػ موةؿبة لصوٍر الوؾةء
ٓلب االشّةن ُٖ ا  مدلة البؾًّة ِلَ ذلٛ ًٍ ِٙع االزجمةِةت ّٓػ الػؿمّة بّن وؿًةء الٍٙى الؾّةؿّة  ُٖ ا 

 
. 9اال

ِة همةهةت ٝةّٖة للعِمٙػايّة المٍهٍِّة ة. ال ثمدٞ شٍٙؽ الجمٍِت والجػقس لالهجظةبةت ا  اؿجٔػؽ ًغا . وٍِهس ذلٛ ثةرِض الجمدّٞ الؾّةؿَ للمػا 
ة ُٖ العِمٙػايّةت الػاؿظة  ِّع للمػا 

 
ٝػدػ من مبة ؿوة من الوفةط الؾّةؿُ ومصةوالت ٝؾب الجة مػ ا 

 
مدٞ ٖػهؾة والملٜة المجصعة والٍالِةت )اال

لبس ًوةؾ ٖرٍات ٝبّػة بةلوؾبة للجمدّٞ ُٖ البػلمةن (المجصعة زٞ الصمٍؿ ِلَ ٝةمٞ شٌٍٙٚة الؾّةؿّة، ولٜن ُٖ الٍّٙد الجةلّة ا  وبةلجةلَ . من ا 
هٌة إزالة الّٙبةت الجُ 

 
زٞ اإللالشةت الجُ من قة لّةت هع اإلٚمةء والٌّموة ًَ طًٍة شةؿمة للصفع الوةزس من ا 

 
ٖإن مٍاللة الٜػٗةح وثصعِع اال

ة ُٖ الّملّة الؾّةؿّة .  ثصٍؿ دون الجمدّٞ الصُّٙٙ للمػا 
 

ة ُٖ الٔػب لبس للمػا  ن ا   الص٘ ُٖ االٚجػاع وهصٍ طمؾٍن ِةمة موغ شمٍلٌة ِلَ شٌٍٙٚة العِمٙػايّة الٜةملة ُٖ 10      لٙع مػ مة ِٙػب من ٚػن موغ ا 
ٖػِّٙة ؿّة وا  مػِٜة الالثّوّة وا  ة  .موةي٘ ٝػدّػة من ا  لّةت الجُ ثؾجبّع المػا 

 
دى إزػاء المؼِع من البصٍث ُٖ الٍّٙد الٙلّلة المةهّة إلَ زِةدة ٌٖم اال ا 

ة زٞ الّمٞ ِلَ إيالؽ مؼِع من الصمالت الجَ ثٌعؼ إلَ اإلدراج الؾّةؿُ للمػا  وٚع . من الّملّةت الؾّةؿّة والؾلًة وٌٍٍر مٍزة زعِعة من ا 
ة بةلّمٞ من  ن ثٍٙم المػا  ًمّة ا  دى إلَ إدراؾ ا  ن ًغى المفٜلة ِةلمّة ممة ا  ّٝع ِلَ ا 

 
ة إلَ الجة دى الجمّّع الّةلمَ هع الجٌمّـ الؾّةؿَ للمػا  ا 

طػى 
 
ِوة ِلَ مؾجٍى العوؿ اال زٞ إهٌةء االٚمةء الؾّةؿَ الجَ ِجم ثوَّمي بفٜٞ هةزس لّؽ ٖٙى ِلَ المّّع الٍيوَ بٞ ا  ثؼامن ثؼاِع الرٌٍد . ا 

ة  مم المجصعة للمػا 
 
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة مُ ِٙع اال زٞ مّةلرة ثٌمّـ المػا  والغى ثم ِٙع طاللي ؿلؾلة من  (1985-1976)والؼطم من ا 

هصةء الّةلم ، مٍلّوٍ 1987ثّوٜػ و زةّٝت ). االزجمةِةت العولّة واإلٚلّمّة المظجلٗة الجَ همت الوؾةء، الوفًةء ولةهَّ الٙػارات من مظجلٕ ا 
زٞ . (2006ورزاُٖ  ةت ُٖ المرةؿ الؾّةؿَ من مظجلٕ الؾّةٚةت من ا  ولَ الجَ قٌعت ازجمةع الّعِع من الوؾةء المفةٝر

 
ةهت ًغى ًَ المػة اال ٝو

ة وثبةدؿ الظبػات الصّةثّة ة . المفةٝر ًعاؼ ًغى المؤثمػات العولّة بفٜٞ طةص ِلَ ثصعِع االؿجػاثّرّةت الجَ ثٌعؼ إلَ إقػاؾ المػا  ؼت ا  وٚع ٝر
ّن ُٖ ًغى االزجمةِةت ثبةدؿ االٖٜةر والموةٚفةت وثٍِٜن الّالٚةت ّٖمة ِجّل٘ . ُٖ ثّؼِؼ الومٍ االٚجمةدي والجومّة ؿجٔٞ المفةٝر ومُ ذلٛ ا 

ٝبػ ة ُٖ المؤؿؾةت الؾّةؿّة بفٜٞ ا  ٚةمت الوؾةء من طالؿ المؤثمػات الالشٙة وِن . بةلّعِع من الٙوةِة بمة ُٖ ذلٛ ثصّٙ٘ المؾةواة للمػا 
مم المجصعة

 
ِوة ِلَ اال غلٛ الّػاان والػؿةاٞ بةلؤى لّؾت ِلَ بالدًن ٖٙى ولٜن ا  ن هٙك . يػِ٘ هفػ الٜػجب والٍخةا٘ ٝو لػوا ِلَ ا  وا 
ن واشع ة ًٍ ٍةًػة ِةلمّة ثصجةج إلَ مّةلرة ِلَ المّّعِن العولُ والٍيوُ ُٖ ا  لٍاثٌم ًبةء. الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا  . ولم ثغًب ا 

 
        

                                                             
9

 غٌر االجتماعات عقد هو النساء إقصاء أجل من استخدامها ٌتم التى األخرى اآللٌة. للمرأة المنزلٌة المسبولٌات إلى نتٌجة المجتمعات بعض فً 

 من النساء تمنع حٌث المساجد فً الرسمٌة االجتماعات تنظٌم ٌتم االسالمٌة، السٌاقات بعض فً الحظنا كما أو بالذكور، الخاصة النوادى فً الرسمٌة
 الحمالت تموٌل هو السٌاسٌة الحٌاة عن المرأة إقصاء تساهم التى العوامل أحد. بالمشاركة تقوم ال بالتالى الرجل عن بعٌدا تجلس أن ٌجب أو الدخول
 .مصالحهم بحماٌة سٌقومون الذٌن المرشحٌن بدعم ٌقومون االثرٌاء المساهمٌن أن حٌث قلٌلة اجتماعٌة وشبكات متواضعة وسابل لدٌهم للذٌن خاصة

10
 أوروبا، مثل مختلفة قارات فً الغربٌة الدول تقع الجغرافٌة الناحٌة من. الجغرافى الموقع من بدال السٌاسى النظام إلى" الغرب "مصطلح ٌشٌر 

. للمرأة العالٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة والمكانة التمثٌلٌة الدٌمقراطٌات بوضع الدول هذه قامت السٌاسٌة الناحٌة من أما. واسترالٌا الشمالٌة أمرٌكا
 األخرى والبالد المناطق إلى تجانس إلى ٌشٌر أن ٌمكن حٌث غٌرها، دون فقط الغربٌة الدول تواجه التى الطبٌعٌة بالمشاكل دراٌة على اننا من بالرغم

 . المنطقتٌن من كال فً واالجتماعٌة االقتصادٌة االوضاع بٌن التمٌٌز أجل من المجموعات هذه استخدام ٌتم الكتاب هذا غرض أجل من المتجانسة، غٌر
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مم المجصعة اؿجٌعاؼ 1990  ُٖ ِةم 

 
ٚػ المرلؽ االٚجمةدي واالزجمةُِ لال

 
ة ُٖ لوةِة الٙػارات والموةلب البػلمةهّة  % 30 ا من الوؾةء للمفةٝر

ِوةء العوؿ
 
ة ُٖ بّٜن شّح ثم 1995 بةإلهةٖة إلَ ذلٛ ُٖ ِةم 11.شجَ ِجم اشجػامٌة من زمُّ ا

 
مم المجصعة الّةلمُ الػابُ للمػا

 
 ثم ِٙع مؤثمػ اال
ة
 
ّٝع ِلَ هػورة اثظةذ الجعابّػ الصٍٜمّة الالزمة لؼِةدة ثمدّٞ المػا

 
ؿةًمت ًغى اإلزػاءات واالثٗةّٚةت العولّة الجَ .ِػض موٌذ ِمٞ بّٜن والجة

هَمة الجُ ثّّ٘ ولٍؿ 
 
زٞ وهُ شع للممةرؿةت الجمّّؼِة واال

 
ِّع الًلب المجؼاِع ِلَ معار ٍِٙد يٍِلة للوؾةء من ا

 
ثم الجمعِ٘ ِلٌّة الشٙة ُٖ ثة

ة إلَ الؾّةؿة
 
مم المجصعة . المػا

 
ِوةء ُٖ اال

 
ثصٍؿ طًةب  (189ِعدًم )بّع الجٍُّٚ بةإلزمةع ِلَ موٌذ ِمٞ بّٜن من ٚبٞ زمُّ العوؿ اال

ة لإلرادة الؾّةؿّة الّةمة إللٙةء المؾبٍلّة ِلَ العولة إلهٌةء الممةرؿةت اإلٚمةاّة  ة الٖجٙةًر
 
ة من إلٙةء اللٍم ِلَ المػا

 
الجمدّٞ الؾّةؿَ الوةٚك للمػا

ة ُٖ الؾّةؿة 
 
(. 6-4. ، ص2006داًػلٍب )وإدمةج المػا

 
طػى ّٓػ 

 
لّة ا

 
مم المجصعة لّؽ لعٌِة ا

 
ن اال

 
م من ا ِوةء ِلَ الٍٖةء بةلجؼامةثٌة، ِؤٝع موٌذ ِمٞ " ثٍزّي االثٌةمةت"     ِلَ الٓػ

 
إلزبةر العوؿ اال
زٞ المًةلبة بإزػاء إلالشةت ُٖ هَمٌة الؾّةؿّة

 
ةت الوؾةاّة من ا ّة الصٝػ ة ٝةهت والزالت مؾجبّعة َٚ . بّٜن وِّؼز قِػ

 
ن المػا

 
ثمت موةٚفة ا

ّّة المؾجٍى الجَ ثجم ُٖ المؤثمػات ن هٙك الجمدّٞ . ؿّةٚةت مجّعدة وبًػؽ ِعِعة طالؿ الموةٚفةت ٖر
 
ٚةلت الوةقًةت من العوؿ الوةمّة ا

و إلزالة الّٙبةت 
 
ة مبةقػة ا

 
هي ِرػي ثظمّك مٍارد ٝةّٖة لجوةوؿ الٙوةِة الجُ ثمؽ المػا

 
ة وا

 
الؾّةؿَ ِفّػ إلَ ِعم المّةلرة الٜةّٖة لٙوةِة المػا

و .الجُ ثّجػض الجومّة المرجمّّة
 
و بوةء المٌةرات ا

 
و الجعرِب ِلَ الّمٞ ا

 
و لصجٌة ا

 
ة ا
 
 وٚع ِجرلَ ذلٛ ُٖ االًجمةم ّٓػ الّٗةؿ بجّؼِؼ ثّلّم المػا

زوازٌن
 
ؿػة الغى ُٖ مَّم الؾّةٚةت ِرّٞ الوؾةء طةهّةت ال

 
و بإلالح ٚةهٍن اال

 
ة ُٖ المرةلّن الّةم والظةص ا

 
. بمّةلرة ٚوةِة الّوٕ هع المػا

ِعاد 
 
ة بة

ن ِصعث إال إذا ثم اهجظةب المػا  هي ًغا الجّّٔػ لن ِمٜن ا  ٝمة داُٖ الوفًةء ِن الجّّٔػ الرًٍػى ُٖ ًغى المرةالت واطججمٍا ٚةالّن ا 
 .موةؿبة ُٖ البػلمةهةت الجفػِّّة

 
شع الممةرؿةت الجُ هًٔت بٌة الوةقًةت ٝةهت  وؿ مػة ُٖ الٌوع ُٖ . ُٖ البػلمةهةت الٍيوّة"الٍٜثة "  ا 

 
هي ٝةن ٚع ثم  اِجمةد الٍٜثة ال م من ا  بةلٓػ

وروبة  ُٖ زِةدة - وطةلة الؾٍِع والوػوِذ - الدالخّوّةت من الٙػن الّفػِن وبّع ذلٛ ُٖ بورالدِـ وممػ، هرس ًغا الوَةم ُٖ بالد قمةؿ ا 
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة ِلَ المؾجٍى الٍيوُ طالؿ الدمةهّوّةت من الٙػن الّفػِن هصةء . ثمدّٞ المػا  زغب ًغا الورةح اهجبةى الوفًةء ُٖ زمُّ ا 

مػا قةاّة  دولة 40 دولة خم 50 ثم اِجمةد الٍٜثة ُٖ مة ِٙػب من 1990ُٖ ِةم . الّةلم وثم اِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة موغ ذلٛ الصّن لّمبس ا 
طػى ُٖ ِةم  ٝػدػ من .  2000ا  ومن المدّػ . من زمُّ البالد الجَ اِجمعت هَةم الٍٜثة ٚةمت بغلٛ طالؿ الظمؾة ِفػ ِةمة المةهّة % 75ا 

ن ٓةلبّة ًغى العوؿ ُٖ الؾوٍات االطّػة ٝةهت من الؾّةٚةت ّٓػ الٔػبّة وطةلة الٍالِةت ّٓػ الموةِّة  .لالًجمةم ا 
 

هي ٚع ثم ٌٖم وثًبّ٘ هَةم الٍٜثة بًػؽ مظجلٗة ُٖ الّعِع من المرجمّةت ِلَ ؿبّٞ المدةؿ ُٖ بّن البالد ثم ثًبّ٘ .     من الوػورى مالشَة ا 
طػى ِجم ثًبّٙي ِلَ الجفّٜٞ االطّػ للمٙةِع البػلمةهّة ُٖ الٍاُٚ ٝمة ؿّجوس بّع ذلٛ . هَةم الٍٜثة ِلَ مؾجٍى الجػقس لالهجظةبةت وَٖ شةالت ا 

ة خةر ًةمة ِلَ العِمٙػايّة والجمدّٞ المٍهٍَِ للمػا  ٍع الٍٜثة الغى ِجم ثًبّٙي ُٖ هَةم اهجظةبَ ُٖ العولة ويػِٙة ثوّٗغى لي ا  ن ه .  ا 
 

ٝع 
 
ن ثجة ن الص٘ ُٖ الجمٍِت ُٖ شع ذاثي ال ِؤدي إلَ ثمدّٞ مجؾةو بّن الروؾّن ُٖ الصّةة الؾّةؿة    ِرب ا  هصةء الّةلم ا  . الوؾةء ُٖ زمُّ ا 

زٞ الصمٍؿ  شّةن، ال ثؼاؿ الوؾةء ثٍٙم بةلجوَّم والٜػٗةح من ا 
 
ن  ِٜةد ِمٞ إلَ الّةلمّة وِّجبػ راؿض ُٖ ٝػدّػ من اال

 
ن االٚجػاع اال م من ا  بةلٓػ

ٝع من ثصٙ٘ المؾةواة الؾّةؿّة بّن الروؾّن وشمةِجٌة
 
زٞ الجة لٙع . ِلَ الصٍٙؽ الؾّةؿّة المجؾةوِة ومةزالت ثػاٚب ِمٞ الوَةم الؾّةؿُ من ا 

ٚةمت الوةقًةت بإزػاء الّعِع من البصٍث وٚةمت بجٍخّ٘ ثرةرب الوَم الؾّةؿّة المظجلٗة من طالؿ ثّّٙم إِرةبّةت وؿلبّةت ٝٞ موٌمة وذلٛ 
ٖوٞ وزي  هٌة الّمٞ ِلَ ا 

 
ٍع االزجمةَِ والجَ من قة ؿةس الو زٞ الؤى لعِم اإللالشةت والؾّةؿةت بمة ُٖ ذلٛ الٍٜثة الجَ ثٍٙم ِلَ ا  من ا 

مػ هػورى ؿ ثّؼِؼ المؾةواة بّن الروؾّن ُٖ الؾّةؿة. ُٖ ؿّةٚةثٌة الٍيوّة ال . االيالع ِلَ الوفةط الؾّةؿَ وثبةدؿ الظبػات والجّلم موٌة ًٍ ا 
ٍع الظبػات ّٖمة ِجّل٘ بٌغا الوَةم ُٖ مظجلٕ  ن ِجم إٚةمة الّعِع من الموةٚفةت بّن الّلمةء الوؾةء شٍؿ الٍٜثة هَػا لجو مػ معًـ ا  ِّجبػ ا 

. البلعان
 

ن هٍٙم  مٞ ا 
 
زٞ ثٍِّة ودِم      هة ُٖ ًغا الٜػجةب بةؿجّػاض هَػة ِةمة ِن ًغى الموةٚفةت وثٙعِم دراؿة من دراؿةت الصةلة المظجلٗة من ا 

ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة زٞ ثّؼِؼ المؾةواة للمػا  ن ِجم . الوةقًّن ولوةع الٙػار الغي ِّملٍن شةلّة من ا  هي من الوػوري ُٖ البعاِة ا 
 
ومُ ذلٛ ٖة

شّةن من طالؿ موٌذ مصعد بّع وٚبٞ شمٍلٌة 
 
غلٛ ِجم اؿجبّةدًة ُٖ ٝػدّػ من اال ة من الٌّةٝٞ الؾّةؿّة ولمةذا؟ ٝو ثٍهّس ّٕٝ ِجم اٚمةء المػا 

. ِلَ ش٘ الجمٍِت
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ة هع االؿجبّةد الؾّةؿُ 
 
 الووةؿ الًٍِٞ للمػا

ة الؾّةؿّة من طالؿ يلب ش٘ الجمٍِت زٞ شمٍلٌة ِلَ المفةٝر
 
ة من ا

 
 هوةؿ المػا

 
ة شّح ٝةن االٚجػاع ش٘ للػزةؿ ٖٙى بعا

 
ِجم ثبػِػ  .للمػا

ة
 
هّٕ . ذلٛ من طالؿ مظجلٕ االٖجػاهةت الٜٗػِة والوٗؾّة والبعهّة العوهّة للمػا

 
بةثمةن )ٚةوم المرةؿ الؾّةؿَ وزٍد مٜةن لٌغا الروؽ اال

وبةلجةلَ ُٖ مَّم ٖجػات الجصٍالت الٜبػى الؾّةؿّة والٗلؾّٗة واالزجمةِّة ُٖ ثةرِض البفػِة الجَ اؿجٌعٖت الوٌٍض . (1996، ؿٍٜت 1988
ة إهؾةن ِلَ االيالؽ

 
ة مٍاين من العرزة الدةهّة ثصجةج إلَ شمةِة وثٍزّي الغٍٝر . بصٍٙؽ اإلهؾةن لم ِجم اِجبةر المػا . بعال من ذلٛ ٝةن ِجم اِجبةًر

ة ِن الؾلًة ُٖ مرةؿ الٜٗػ الؾّةؿَ والممةرؿةت 
 
بةإلهةٖة إلَ ذلٛ ثم االؿجّةهة بٜػدّػ من المّجٙعات الدٙةّٖة والٜٗػِة الجَ ثبّع المػا

.  الؾّةؿّة
 

ِٙةب الدٍرة الٗػهؾّة       
 
ة الٍاهصة مة شعث ُٖ ا

 
مدلة ثٌمّـ المػا

 
 والجَ ِؼزت شٍٙؽ االهؾةن زغرِة من طالؿ ثّؼِؼ مبةدئ المؾةواة 1789من ا

ِة ًغى المٜػجؾبةت لجفمٞ االهةث. والصػِة واإلطةء
 
ت ُٖ الدٍرة ِلَ هًةؽ واؿُ ويةلبت بةلصمٍؿ ِلَ هٗؽ . لم ثمجع ا اشجرت الوؾةء الجَ قةٝر

ة الؾّةؿّة واالِجػاؼ بةلمؾةواة بّن الػزٞ والوؾةء شّح ٚةمٍا بجفّٜٞ . شٍٙؽ المٍايوة الجَ ِصمٞ ِلٌّة الػزةؿ بمة ُٖ ذلٛ الص٘ ُٖ المفةٝر
لعرت 1791ُٖ ِةم . (1996، ؿٍٜت 2000مٍؿّت  ). زمةِةت ؿّةؿّة وهَمٍا الّعِع من الًلبةت الػؿمّة المٍّٚة وهًٍٔا ِلَ المدّٙٗن

 
 ا

ٚػاهٌة من الغٍٝر 
 
ٍج - الدةاػة الػادِٜةلّة الجَ هةهلت مُ ا ة والمٍايوةت"بّةن بّوٍان – اولّمب دى ٓ

 
وٚةمت بجٍهّس ًغى " إِالن شٍٙؽ المػا

ة لم ِٜن مرػد إٓٗةؿ من زةهب الوظب الجوٍِػِة من الغٍٝر وإهمة ٝةن مصةولة . المًةلب داِّة إلَ شٍٙؽ المٍايوة المجؾةوِة إن إٚمةء المػا 
ٍج ولّمب دى ٓ ة ِلَ شٍٙؽ المٍايوة بمة . إلذالؿ الوؾةء وِجوس ذلٛ من طالؿ ممّػ ا  زٞ شمٍؿ المػا  ؿٗػت الرٌٍد الجَ ٚةمت بٌة من ا  شّح ا 

ة الؾّةؿّة ِن اِعامٌة بٍاؿًة المٙملة ُٖ ِةم  ن ثٍٜن 1793ُٖ ذلٛ الص٘ ُٖ المفةٝر بة ُٖ ا  ثٍمةؿّٗؾُٜ )" رزٞ دولة" بجٌمة الٌؾجّػِة والٓػ
ٝػدػ من مةاة ِةم من المًةلبة بةإللالح الٙةهٍهَ . (1996، بةور 1993 ّٖةلٌم وبّع ا  م وا  ٖٜةًر مُ ذلٛ لم ِؾٜت إِعامٌة لٍت الوؾةء ولم ِٜبت ا 

ة الؾّةؿّة ثعرِرّة ة المّب والًٍِٞ . لعِم الصٍٙؽ المجؾةوِة ثم االِجػاؼ بصٍٙؽ المػا  ٍج مرػد قةًع ِلَ هوةؿ المػا  ولم بعى ٓ لم ثٜن ا 
ة بّع مة ِٙػب من  طػى الجَ ثم العاًر

 
ة اال ِوة ٝةهت بمدةبة مدةؿ لمٍاخّ٘ شٍٙؽ المػا  شّح اهّٜؾت روشٌة ُٖ اثٗةّٚة االمم .  ِةمة200ولٜوٌة ا 

ة ِةم  ة 1979المجصعة الجَ ثم العاًر قٜةؿ الجمّّؼ هع المػا  زٞ الٙوةء ِلَ زمُّ ا   12.(CEDAW) من ا 
 

ة هع اإلٚمةء من مرةؿ الؾّةؿة مؼِع من االًجمةم والجصلّٞ ُٖ الٍاُٚ، إن الّعِع من المبػرات .       ِؾجص٘ الجةرِض الًٍِٞ لووةؿ المػا 
ٝػدػ من ٚػن مةزالت مؾجمػة شجَ ٍِموة ًغا ة طالؿ ا  ة من مرةؿ الؾّةؿة لم ِٜن من مصن . والممةرؿةت الجَ ٚةمت بجٌمّـ المػا  اؿجبّةد المػا 
ى من ذلٛ الٍّم ة وال ا  ة بٌغى المفةٝر و هجّرة لّعم االًجمةم المػا  و ّٓػ مٙمٍد ا  ثم الجظًّى لٌغا االؿجبّةد ِمعا من ٚبٞ الٙةدة . المعٖة ا 

مػِّٜة والٗػهؾّة ِةم " ٖرػ العِمٙػايّة"الؾّةؿّّن الغٍٝر ُٖ مػشلة 
 
ثّجبػ .  ِلَ الجٍال1787َ و1776من طالؿ الجٍُّٚ ِلَ اإلِالهةت الدٍرِة اال

م من ان ًغى  ولُ ِلَ الٓػ
 
ًغى اإلِالهةت الجُ ثعُِ إلَ المؾةواة بّن زمُّ البفػ والمٍايوّن من الوةشّة الؾّةؿّة بمدةبة والدة للعِمٙػايّةت اال

ؿةؿَ ٝػدػ من همٕ الؾٜةن بفٜٞ ا 
 
ّة, اإلِالهةت لم ثٌجم بة ٚلّةت الّٚػ

 
ة ًَ الٍازبةت 13.الوؾةء واال ن االولٍِة للمػا   ٝةن ًغا االٖجػاض ًٍ ا 

ة البٍّلٍزّة  ة ُٖ الصّةة الّةمة والؾّةؿة ًٍ بّع ٚعرة المػا  ن المفةٝر الّبةرة المرةزِة الجُ ال ثؼاؿ ؿةاعة شجَ ُٖ بّن العِمٙػايّةت – الموؼلّة وا 
م من ِعم ذٝػ ًغى االٖجػاهةت لػاشة ُٖ الؾّةؿةت الػؿمّة لٌغى العوؿ. الصعِدة  ومُ ذلٛ ٌُٖ ثفٜٞ زةهبة من مظجلٕ المّجٙعات 14وِلَ الٓػ

هفًة االٚجمةدِة واإلهجةزّة 
 
للة الجَ ِمٜن ثػزمجٌة بؾٌٍلة إلَ إيةر للؾّةؿةت الصٍٜمّة واال

 
، هةش 1999وارهذ )الدٙةّٖة والممةرؿةت المجة

1995 .)
 

زٞ إِرةد الجبػِػات بفةن ًغا الجمّّؼ، ثفّػ الوظب الؾّةؿّة إلَ ؿلؾلة من االدِةءات  ة وإِعٍِلٍزّة الجَ ثفمٞ       من ا   الوٙك الٜٗػى للمػا 
بٍِة الجَ ثّجبػ الػزةؿ رؤؿةء 

 
ؿػة وللمرجمُ ٜٝٞ" ًٖػِّن"الؾلًة اال

 
ِلَ ؿبّٞ المدةؿ، االدِةء المفجػؾ الغي ثم ثٙعِمي ُٖ اوٚةت   .لال

                                                             
12

 المرأة لمقاومة رمز مازال ولكنه. الوقت ذلك فً بالنساء المتعلق الوحٌد أو نوعه من األول أو االقدم غوج دى اولمب أصدرته الذى االعالن ٌكن لم 

 . النساء إقصاء إلى معارضته وطرٌقة الشمولٌة طبٌعته بسبب الذكور هٌمنة ضد
13

" الدٌمقراطٌة "تحت والمصنف 2007 عام نشره تم الذى االجتماع لعلم بالكوٌل موسوعة إلى اإلشارة ٌمكننا أفضل بشكل ذلك توضٌح أجل من 

 النروٌج الترتٌب بهذا أخرى دٌمقراطٌات انشاء تم ذلك بعد. 1776 عام انشابها تم األولى، الدٌمقراطٌة هى االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات كانت: "وٌقول

 اٌطالٌا ،(1849 )الدنمارك ،(1849 )هولندا ،(1848 )سوٌسرا ،(1848 )ألمانٌا ،(1832 )انجلترا  ،(1831 )بلجٌكا ،(1815 )فرنسا ،(1815)

 أنهم من بالرغم المذكورة التوارٌخ فً البالد هذه فً الدٌمقراطٌات بدأت(. 2007 ساندرسون(..." )1889 )الٌابان وأخٌرا( 1866 )السوٌد ،(1861)

 ٌقوم الذى النظام الدٌمقراطٌة مفهوم مع ٌتعارض هذا وكان. السكان من( لألقلٌات االحٌان بعض وفى )النساء إلى للتصوٌت الحق أو الجنسٌة ٌمنحوا لم
 . العامة المشاركة على

14
 .المختلفة الدول ودساتٌر تشرٌعات من جزء ومازال كان وزوجه، كأم دورها هو أولوٌاتها جعل أى الخاصة، الحٌاة فً المرأة نفى 



وضع كوتا ناجحة للمرأة: السٌاسة االنتخابٌة  

10 

 

 
بةاٌن (والغي ال ِؼاؿ ِؾجظعمي الٍّم الّعِع من الػزةؿ ُٖ مظجلٕ العوؿ)الدٍرات 

 
زوازٌن وا

 
ة من ٚبٞ ا

 
. ًٍ الغي ِفمٞ ِلَ شمةِة ممةلس المػا

ن الوؾةء ثٗجٙػ إلَ 
 
ة من طالؿ وهُ الوَػِة الٙةالة بة

 
طػى ٚةم الّعِع من المدّٙٗن ُٖ مػشلة الجوٍِػ بجبػِػ اؿجبّةد المػا

 
الظّةؿ من هةشّة ا

ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة الؾّةؿُ والغٝةء ن بّن الؾّةؿّّن من واهَّ الوَػِةت ِوَػون إلَ دور 15(.1966ؿٍٜت ) الالزم للمفةٝر
 
م من ا  بةلٓػ

و الؾّةؿَ ولٜن لّبت دور المؤِع للمؤؿؾة الظةلة لّةلم الؾّةؿّة الظةص 
 
ة دور المٍاين ا

 
هي دورا شٍِّة ُٖ المرجمُ، لم ثلّب المػا

 
ة ِلَ ا

 
المػا

.  بةلػزةؿ
 

غلٛ من  ة ٝو
 
ةت الوؾةاّة والوفًةء ُٖ مرةؿ شٍٙؽ المػا خبجت الظًةبةت الٜٗػِة والؾّةؿّة والّلمّة الجُ ثمت لّةٓجٌة من طالؿ الصٝػ

 
     وٚع ا

ة الٜٗػِة وِعم مالامجٌة للصّةة الؾّةؿّة والّةمة
 
ة الٜٗػة الظةيبة ِن هٙك ٚعرة المػا

 
ةت . طالؿ الوفةط الؾّةؿُ الًٍِٞ للمػا اشع اوااٞ الصٝػ

ة ُٖ بةرِؽ ِةم 
 
وؿ لصٍٙؽ المػا

 
، شّح ٚةمٍا بجٍِٜن قبٜة من المًةلبّن بص٘ 1878مجّعدة الروؾّةت الجَ ثم ثٍِٜوٌة طالؿ المؤثمػ الّةلمَ اال

هفًة الؾّةؿّة 
 
زٞ دِم بّوٌم البّن ُٖ الرٌٍد واال

 
ة من ا

 
ت الّعِع من الوؾةء من 16(.1997روب )االٚجػاع للمػا

 
 ِلَ معى ٍِٙد ِعِعة بعا

 )مظجلٕ البلعان ُٖ الٍٗز بص٘ الجمٍِت 
 
هَػ الملص٘ ا

 
ن شٌٍٙٚم الؾّةؿّة ؿجؤدى ثعرِرّة إلَ إدمةج ِعد ٝبّػ من الوؾةء ُٖ . (ا

 
شّح اِجٙعوا ا

ة للغٍٝر ٖٙى زٞ إِةدة لّةٓة وثفّٜٞ المؤؿؾةت الجُ ثم ثًًٍِػ
 
ومُ ذلٛ، ٖإن الٌعؼ من الجمدّٞ المجٜةٖئ لٜال . الؾّةؿةت االهجظةبّة من ا

. 19 وثبّن بىء الجٙعم موغ الٙػن 21الروؾّن لم ِجصٙ٘ بّع ُٖ مَّم المؤؿؾةت الؾّةؿّة الّةلمّة ُٖ الٙػن 
 

طػى من الجمّّؼ  قٜةؿ ا  مةم إزالة ا       ولغلٛ ِّجبػ هٙك ثمدّٞ الوؾةء ُٖ الٌّةٝٞ الؾّةؿّة للمرجمّةت العِمٙػايّة الصعِدة ِٙبة راّؾّة ا 
هي ٓةلبة مة ِجم  ة مدٞ المصة والجّلّم والّمٞ وّٓػ ذلٛ، شّح ا  طػى من شٍٙؽ المػا  ة وِؤخػ ؿلبة ِلَ زٍاهب ا  االزجمةُِ والٙةهٍهُ هع المػا 

ة ُٖ مدٞ ًغى الموةٚفةت مة. ثرةًٞ ممةلس المػا 
 
مػ ًَ ثٍزُِ لمٍارد اال

 
ن الؾّةؿة ُٖ شّٙٙة اال هجّرة إلَ . من طالؿ مة ؿب٘، ِمٜن الٍٙؿ ا 

ة اؿجػاثّرّة بعاِة من المرةؿ الموؼلُ ةت الوؾةاّة ثؾّّؽ ٚوةِة المػا  ت الصٝػ ة وإًمةؿ الٙوةِة الجُ ثمؽ شّةثٌة، بعا  ٝةهت . هٙك ثمدّٞ المػا 
ن  ؼِة الفظمّة والموؼؿ ُٖ الرؾم الؾّةؿَ والمرجمُ 17"الفظمّة ؿّةؿّة"ٖٜػة ا   ًَ اشعى موةًذ ًغا االهٙؾةم  من طالؿ إدطةؿ ٖٜػة مٝػ
وروبة . 18(1998ّٖلّبؽ )المؼدًػ  ٚٞ ُٖ ا 

 
ولَ من الٙػن الّفػِن، ِلَ اال

 
ة ُٖ الٍّٙد اال مّن الصٍٙؽ الؾّةؿّة للمػا 

 
م من ثة وبةطجمةر ِلَ الٓػ

مػِٜة الفمةلّة، ُٖ موجمٕ  و ثمدّٞ  وا   من 50-50الؾبّّوّةت من الٙػن الّفػِن ال ثؼاؿ الوؾةء بّّعة ِن ثصّٙ٘ ًعؼ الجٍازن بّن الروؾّن ا 
دى إلَ ثصّٗؼ الّعِع من الوؾةء الوةقًةت والّلمةء إلَ إِةدة الوَػ . الروؾّن ُٖ الموةلب الموجظبة ًغا الجمدّٞ الوةٚك ِلَ الوًةؽ الّةلمُ ا 

ؿبةب ثعهُ الجمدّٞ الؾّةؿُ للوؾةء  ة ثفٜٞ مة ال ِٙٞ ِن همٕ . (1.1اهَػ الرعوؿ )ُٖ ا  ن المػا  م من ا  ٝمة ًٍ مٍهس ُٖ ًغا الرعوؿ، بةلٓػ
هٌة ممدلة ِلَ هصٍ  هصةء الّةلم %  19ؿٜةن الّةلم، إال ا  . ٖٙى من البػلمةهةت ُٖ زمُّ ا 

 
 

مة الغى ِبّع الوؾةء ِن الؾّةؿة؟ 
ة ُٖ  ن ش٘ المػا  ة ًٍ ا  طػون المّوٍّن بمرةؿ المؾةواة بّن المػا 

 
ةت االزجمةِّة والمّلٍٙن اال همةر الصٝػ ةن ًغا االٖجػاض الفةاُ الجُ لوّي ا  ٝو

ن ِؤدي ثلٙةاّة إلَ زِةدة الجمدّٞ شّح ِجم ثومّة المرجمّةت وثصعِدٌة هي ا 
 
ة الؾّةؿّة من قة ثم  ثػؿّض ًغا االٖجػاض، طةلة ُٖ البلعان . المفةٝر

زٞ ثصّٙ٘ الجٍازن بّن الروؾّن ُٖ الجمدّٞ الؾّةؿُ ن العِمٙػايّة والجصعِح ًم مجًلبةت مؾبٙة من ا 
 
م من . الوةمّة، بؾبب االِجٙةد بة بةلٓػ

ذلٛ ِوع الوَػ إلَ ٝػدّػ من العِمٙػايّةت الًٍِلة والٍِٙة والظةلة بةلعوؿ الموةِّة، مدٞ الٍالِةت المجصعة وٖػهؾة والمملٜة المجصعة ؿٍؼ 
م من شمٍؿ الوؾةء ُٖ ًغى المرجمّةت  ن مؾجٍِةت الجمدّٞ الؾّةؿُ لإلهةث ال ثؼاؿ موظٗوة ِلَ الٓػ ِجوس ِعم دِمٌم لٌغا االٖجػاض، شّح ا 

وااٞ الٙػن الّفػِن  19.ِلَ الصٍٙؽ الؾّةؿّة الػؿمّة موغ ا 
 

                                                             
15

 .السٌاسٌة الحٌاة من المرأة إقصاء بتبرٌر روشٌه قام كٌف بعرض( 1996 )سكوت قام آخرٌن مثل 
16

 خالل من الدولى والدعم التضامن وتقدٌم المناسبة االستراتٌجٌات اعتماد وكٌفٌة السٌاسٌة والمساواة المرأة حقوق على الحصول كٌفٌة حول الجدل 

 (  14 صفحة ،1997 روب )بارٌس فً عقده تم الذى للمرأة األول العالمى المؤتمر إلى أدى الدول عبر النساء بحركات الخاصة الخبرات تبادل
17

 المشاكل أن نظرٌة إلى وٌشٌر العنوان نفس حمل الذى مقالها فً( 1969 )هانٌش كارول قبل من ابتكارها تم قوٌة عبارة هى" سٌاسٌة الشخصٌة" 

 .السٌاسى االهتمام إلى تحتاج الشخصٌة
18

 الوضع ألجازات وأنظمة صحٌة ورعاٌة العمل أماكن داخل لألطفال رعاٌة دار توفٌر أجل من الحكومة على الضغط على تشمل كانت الجهود هذه 
 األطفال رعاٌة توفٌر المثال، سبٌل على بنجاح، ذلك تحقٌق تم. الحكومة اهتمامات إطار خارج تعتبر قبل من كانت التى المجاالت من ذلك وغٌر

 من العدٌد فً النسابٌة الحركات استطاعت أٌضا. ازدهارا أكثر اقتصادٌات إلى ٌؤدى نظام بدعم الدولة تقوم أن شأنها من قضٌة هى العامالت لألمهات
 . منزلٌة/عابلٌة/شخصٌة "خاصة قضاٌا تعتبر كانت التى المنزلى العنف تسٌٌس البالد

19
  السٌاسٌٌن العلماء مشاهٌر قبل من عرضها تم كما الدٌمقراطٌة تعرٌفات غالبٌة: باكستون بامال ذكرت كما 
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ة ُٖ البػلمةهةت الٍيوّة االطجالٖةت االٚلّمّة بعاِة من هٍٖمبػ 1.1زعوؿ 

 
 2010 المػا

 
المرلؽ – مرلؽ الوٍاب  الموًٙة 

دهَ 
 
 اال

المرلؽ – مرلؽ الفٍّخ 
ِلَ  

 
 اال

 دمذ المرلؾّن 

 -- --- % 41.6 العوؿ الفمةلّة 
مػِٜة 

 
 % 23.2 %23.7 % 23.1 ا

وروبة 
 
من – ا

 
ِوةء موَمة اال

 
ا

وروبّة مةِعا العوؿ 
 
والجّةون اال
 الفمةلّة 

20.1% 19.5% 19.9% 

ٖػِّٙة 
 
 %19.2 %29.9 %19.0 زوٍب المصػاء الٜبػى ُٖ ا

ؿّة 
 
 %18.5 %17.0 %18.7 ا

 %12.6 %15.4 %12.6 المصّى الٌةدى 
 %11.6 %8.4 %12.4 العوؿ الّػبّة

 %19.2 %18.2 %19.4 المّعؿ الّةلمَ 
 

 http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm 2010 هٍٖمبػ 30االثصةد البػلمةهَ العولَ موغ : الممعر
ٝمة ثم اشجؾةب المّعؿ الّةلمَ من طالؿ االثصةد البػلمةهَ العولَ  *

ة ُٖ  مرلؽ الوٍاب: مالشَةت ِلَ شّح ان ًؤالء . ِجم ثموّٕ الموةي٘ بجػثّب ثوةزلَ يبٙة لوؾب المػا 
 
ّؼ ِلَ المرلؽ اال ثم وهُ مؼِع من الجٝػ

ٍخ ِجم ثّّّن ٝػدّػ من االِوةء بي ن ُٖ مرلؽ الفّ ِوةء ُٖ ٝػدّػ من االشّةن ِجم اهجظةبٌة دِمٙػايّة ُٖ شّن ا 
 
.  اال

 
س المٍارد المةدِة  ة إلَ را  ة ًٍ الٍلٍؿ المصعود للمػا  طػى الجَ ثجّل٘ بةهظٗةض مؾجٍِةت الجمدّٞ الؾّةؿَ للمػا 

 
        اشع االٖجػاهةت اال

ة ُٖ ؿٍؽ الّمٞ، الجّلّم والٍلٍؿ إلَ الفبٜةت االزجمةِّة ة المػا  ن هجةاذ العراؿةت . واالزجمةِّة بمة ُٖ ذلٛ اهظٗةض مؾجٍِةت مفةٝر ثٖػ
طػى ُٖ الّمٞ ِلَ ؿبّٞ المدةؿ، البلعان الجَ لعٌِة هؾب ِةلّة من الوؾةء الملجصٙةت بةلجّلّم . الصعِدة ًغى المّةدلة ممة ِفّػ إلَ ٍٚى ا 

ة ُٖ البػلمةن  ، ُٖ شّن ان بّن العوؿ ( %10اٚٞ من )الدةهٍى والّةلَ مدٞ إِػان وزمٌٍرِة ٍٝرِة ِّةهٍن من اهظٗةض مؾجٍِةت ثمدّٞ المػا 
ٝػدػ من )الجَ لعٌِة مؾجٍِةت موظٗوة من الوؾةء المجّلمةت مدٞ بةٝؾجةن وهّبةؿ لعٌِم مؾجٍِةت ِةلّة من الجمدّٞ الوؾةىئ ُٖ البػلمةن   20ا 

ة بوؾبة ثمدّٞ الوؾةء ُٖ البػلمةهةت الٍيوّة. (% ة ُٖ . وبةلمدٞ ال ِػثبى مؾجٍى الوفةط االٚجمةدى للمػا  ِوعمة ثػاوح الوفةط االٚجمةدى للمػا 
ٚٞ من  % 80 و70ٝمبٍدِة وزةمبّة مة بّن  ة ُٖ البػلمةن ا  مم المجصعة اإلهمةىئ، ٝةهت هؾبة ثمدّٞ المػا 

 
ثفّػ ًغى  % . 10وٖٙة لجٙعِػات بػهةمذ اال

ة ة الؾّةؿّة للمػا  (. UNRISD 2005). العراؿةت إلَ ثّّٙع الٍّامٞ الجَ ثؾةًم ُٖ ثظّٕٗ المفةٝر
 

ن الٌوع، ًَ بلع مّػوٖة 
 
ِلَ هؾب للوؾةء ُٖ البػلمةهةت، وا

 
ن بّن المرمٍِةت الفٍِّّة والعوؿ ّٓػ الموةِّة ثفٌع ا

 
      وبةلمدٞ، شّٙٙة ا

يٗةؿ اإلهةث، ٝةهت ثصٜم من ٚبٞ راّؾة وزراء موجظبة ُٖ ِةم 
 
هٌة ثٍٙم بجّّٙع المّةدلة العّٚٙة الجُ ثفّػ إلَ 1966بةلجمّّؼ هع اال ، ٝمة ا 

طّػة ُٖ ِةم . ثؤدي إلَ المؾةواة بّن الروؾّن" الجومّة+ العِمٙػايّة "
 
وهة اال

 
ت رواهعا الّةلم شّح ثرةوزت هؾبة الوؾةء ُٖ 2003وُٖ اال

 
، ٖةزة

ولَ ُٖ الّةلم، ممدلُ 
 
ن مؾجٍى الجمدّٞ .  ُٖ المبة48.8البػلمةن ُٖ دوؿ الفمةؿ، الجُ ٝةهت شجَ ذلٛ الصّن ُٖ المػثبة اال وبةلجةلُ ِبعو ا 

و الجٙعم االٚجمةدي ُٖ البالد ة ال ِػثبى بةلوػورة بمؾجٍى العِمٙػايّة الفٜلّة ا  . الؾّةؿُ للمػا 
 

ة إلَ  و ثّؼز ولٍؿ المػا  ٞ ا  دت ًغى المالشَةت إلَ إزػاء بصح زعِع وشلٙةت من الوٙةش لمصةولة ثٍهّس مظجلٕ الٍّامٞ الجُ ثّٚػ       وٚع ا 
، ًةوؿ 2007 وًٍّز ٍٝهٍِٗـ ; ، بةٝؾجٍن1991، ّٖلّبؽ 1993ّٖلّبؽ )اثظةذ الٙػارات الؾّةؿّة ُٖ الؾلًة داطٞ المرجمّةت العِمٙػايّة 

 اؿجوةدا إلَ المػازّة الٍاؿّة للعراؿةت الؾةبٙة ثم ثصعِع (.1997؛ ٖةرمة 1994زِمػمةن ، 1994، روؿ 1998، ؿةبّػو 2005لٍٖوعوؿَٜ  ؛2006
ة من المرةؿ الؾّةؿَ ٍع االزجمةَِ للعولة، الّٙبةت . خالخة مرةالت راّؾّة ومجعاطلة ثؤدى إلَ إٚمةء المػا  ِعٍِلٍزّة الو الدٙةّٖة وًم ا 

ؿبةب والؾّةٚةت الجُ .  المؤؿؾّة والٌّٜلّة والّٙبةتواالزجمةِّة
 
ن ًغا الجموّٕ ٚع ٌَِػ بعال ِن االطجؼالّة هَػا لجّعد اال م من ا  ِلَ الٓػ

ة بةِجمةدًة من  هي ِؾةِع ِلَ وهُ الظًٍط الّػِوة لالؿجػاثّرّةت الّملّة الجَ ٚةمت المػا  ة ُٖ المرةؿ الؾّةؿُ، إال ا  ثؾبب هٙك ثمدّٞ المػا 
زٞ مّةلرة ًغى الّٙبةت  .ا 

 

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm


وضع كوتا ناجحة للمرأة: السٌاسة االنتخابٌة  

12 

 

ٍع االزجمةَِ للعولة ِعٍِلٍزّة الو
 
ى وزٍد هَةم مصعد ِفمٞ اهجظةبةت هؼٌِة )شجَ وٚت ٚػِب ٝةن ِوَػ إلَ وزٍد ًّٜٞ دِمٙػايُ : ا

 
ا

ٍع االزجمةَِ للعولة واإلرادة الؾّةؿّة  (ومٗجٍشة ِعٍِلٍزّة الو
 
ة ُٖ الٌّةٝٞ الؾّةؿّة،  ا

 
زٞ إدمةج المػا

 
ًمّة من ا

 
ٝػدػ ا

 
بةِجبةرى الّومػ اال

ة الجَ ثجلَٙ اًجمةمة ٚلّال 
 
ٍع االزجمةَِ للعولة ِةدة ُٖ دؿجٍر . (135 ، لٗصة 2007بةٝؾجٍن )طةلة المػا ِعٍِلٍزّة الو

 
ومُ ذلٛ ثوّٜؽ ا

ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة والصّةة الّةمة ممة ِؤخػ بفٜٞ 
 
و ِجؾةًٞ او ِّةرض وزٍد المػا

 
ن ِؤِع ا

 
العولة واإليةر الٙةهٍهُ الظةص بٌة، شّح ِمٜن ا

ة إلَ الموةلب الؾّةؿّة والمرةالت الّةمة
 
 المٍايوة . ٝبّػ ِلَ معى ولٍؿ المػا

 
مػِّٜة والٗػهؾّة مبعا

 
ٝمة هٍٚـ من ٚبٞ ِةرهت الدٍرات اال

ة الؾّةؿّة ة واؿجدوجٌة من ش٘ المفةٝر
 
ة . بةلوؾبة للمػا

 
ٍبة المػا وِلَ الّٜؽ من ذلٛ اِجبػت اإلِعٍِلٍزّةت الدٍرِة الفٍِّّة مدٞ المّن ٝو

دى اهٌّةر العوؿ الفٍِّّة والجصػؾ هصٍ . مفةرؾ راّؾَ ُٖ الؾّةؿة وقرّت إدمةج زمُّ المٍايوّن
 
ِوة ا

 
ُٖ الجؾّّوّةت من " العِمٙػايّة"ا

. الٙػن الّفػِن إلَ اهظٗةض هؾبة الممدلّن الؾّةؿّّن من اإلهةث
ٍع االزجمةَِ للعولة بةإلهةٖة إلَ الوَةم الؾّةؿُ الؾةاع ِعٍِلٍزّة الو

 
ة بفٜٞ واهس بة

 
هي ِمٜن . ثػثبى مؾجٍِةت ثمدّٞ المػا

 
م من ا ِلَ الٓػ

هَمة 
 
ن الممدلّن ُٖ اال

 
ن ذلٛ لّؾت داامة" ّٓػ العِمٙػايّة"الٍٙؿ ا

 
خّػ ُٖ الٙػارات الؾّةؿّة، إال ا

 
 ُٖ الٍاُٚ، ثفّػ .لّؾٍا ٚةدرِن ِلَ الجة

ؿػة، شّح 
 
ة وطةلة الٙةهٍهّن الظةلة بمرةؿ ٚةهٍن اال

 
ة مظجلٕ الٍٙاهّن المعِٙة للمػا هَمة ثصمٞ ُٖ إيةًر

 
ن مدٞ ًغى اال

 
دلة إلَ ا

 
بّن اال

هَمة ُٖ 
 
هَمة الؾةبٙة شجَ لٍ ٖفلت ًغى اال

 
ٝػدػ من الجَ ٝةهت ثصمٞ ِلّي طالؿ اال

 
ة شٍٙؽ ا

 
طوّت إلُ ٝػدّػ من اإللالشةت، وموصت المػا

  20.ثصّٙ٘ ٝةمٞ مؾةواة
مػ مةدى

 
ن الؾّةؿة ا

 
ِعاد ٝبّػة من الوؾةء ِلَ الؾةشة .       بةإلهةٖة إلَ ذلٛ ِمٜن الٍٙؿ ا

 
ًغا بٔن الوَػ ِن الوَةم الؾّةؿَ ووزٍد ا

ة لجمبس زؼء من المفٌع الؾّةؿَ ممة ِؾةِع ِلَ
 
ن  الؾّةؿّة ممة ِؤدى إلَ ثًبُّ المػا

 
ة ُٖ مٍاُٚ الؾلًة وِمٜن ا

 
ٝؾػ المصػمةت شٍؿ المػا

ة (. 1995ّٖلّبؽ ). ِصؾن وهُ المػا 
 

ة ُٖ الّٙبةت الدٙةّٖة واالزجمةِّة بمة ُٖ ذلٛ : الّٙبةت الدٙةّٖة واالزجمةِّة ة الؾّةؿّة للمػا  ِجمدٞ الف٘ الدةهَ من ِٙبةت المفةٝر
ِعٍِلٍزّةت العِوّة 

 
ة االزجمةِّة والدٙةّٖة 21.اال

 
ة من دطٍؿ الصّةة الؾّةؿّة بّعة يػؽ ودرزةت من همن ذلٛ الوفة  ًغى الّٙبةت ثموُ المػا 

ى الّةم ُٖ 22.والعِوّة الجَ ثّجبػ دطٍؿ مرةؿ الؾّةؿة ش٘ شمػى للغٍٝر  ًمّة ٚوةِة الػا  ن ا  ن هوُ بّّن االِجبةر ا   ُٖ ًغا المعد، ِرب ا 
مٍر شةؿمة ة ُٖ المرجمُ ًَ ا  ة ُٖ المرةؿ الّةم. االهجظةبةت وهَػة الرمٌٍر إلَ مٜةهة المػا  ِوة ثفٜٞ المّجٙعات العِوّة الؾةاعة مٜةهة المػا  . ا 

ة ثصجةج إلَ إذن زوزٌة لجظػج 
ن المػا  و ا  ٚةربٌة ا  ة من الغٍٝر ؿٍى ا  ن ِؾمُ لٍت المػا  هي ال ِوبَٔ ا  ِلَ ؿبّٞ المدةؿ، إذا ٝةن االِجٙةد الؾةاع ًٍ ا 

مػ مّٙع للٔةِة وؿٍؼ ِؾجمػ الػزةؿ ُٖ الٌّموة ِلُ مرةؿ الؾّةؿّة ة إلَ الصّةة الؾّةؿّة ا  . من الموؼؿ، ؿٍؼ ٍِٜن دطٍؿ المػا 
 

ة ُٖ المرةؿ الّةم ِمٜن  م وزوزة، ِوعمة ثّمٞ المػا 
 
ة ِلَ المّّع الموؼلَ ٝة ن ِٙجمػ دور المػا  هي ِوبُٔ ا        ِوعمة  ثفّػ المّةِّػ االزجمةِّة إلَ ا 

زٞ ثصّٙ٘ يمٍشةثٌة الظةلة هٌة ثٍٙم بجٍِٙن هؾّذ المرجمُ من ا  ؿػثٌة وا  ة مجمػدة إذاء ا  ن  ِوَػ إلٌّة بةِجبةًر ة ّٓػ . ا  غلٛ إذا ثم اِجبةر المػا  ٝو
و ّٓػ ٚةدرة ِلَ الّمٞ بفٜٞ مؾجٙٞ ِن الػزةؿ، ٖلن ثؤطغ ِلَ مصمٞ الرع مدٞ المػقصّن ِلَ  ؿّةؿّة، ّٓػ ِٙالهّة، ِةيّٗة، دوهّة ا 

ًم . (2000بةٝؾجٍن )الؾلًة الؾّةؿّة  ة هؾةاّة هفًّة ولٌة همةذج مؤخػة ًُ من بّن ا  ٍع االزجمةَِ للعولة شٝػ ِعٍِلٍزّة الو ة ا  ثّجبػ شٝػ
ن ثصمٞ مدٞ ًغى الَػوؼ ِجًلب زٌٍد َِٙة ومؾجمػة ودءوبة من . وؿةاٞ الجمعي لٌغى الّٙبةت ٝمة ثفّػ ثرةرب الوؾةء ُٖ ٝٞ مٜةن إلَ ا 

ٝػدػ مًةلبة بةاللجؼام والجصلّٞ االؿجػاثّرُ ُٖ إيةر .زةهب الوةقًةت والمٌجمّن بمرةؿ الّعالة االزجمةِّة للرمُّ ًمّة وا  ٝػدػ ا 
 
ًغى الرٌٍد ًُ اال

ة ُٖ الصّةة الّةمة و المملٜة الّػبّة الؾٍّدِة الجُ ثّةرض الصٍٜمةت بفٜٞ هػِس لػِس وزٍد المػا  . دوؿ مدٞ إِػان ا 
 

ة ِوع مصةولة الٍلٍؿ إلَ مومب ؿّةؿُ،  م من الّعِع من الّٙبةت الدٙةّٖة والعِوّة واالزجمةِّة الجُ ثٍازي المػا  ن ِرب      مُ ذلٛ وِلَ الٓػ  ا 
ة من الصّةة الّةمة/ هٍٜن شغرِن من الجٗؾّػات الؾةذزة الجُ ثوَػ إلَ الدٙةٖة  م ِةمال راّؾّة ُٖ اؿجبّةد المػا  ن . العِن بةِجبةًر ِوة ا  وِرب ا 

هي ِجم ٌٖم االدِةن وممةرؿجٌة بًػؽ مظجلٗة يبٙة لًبّّة المرجمّةت الجَ ثّجوٌٙة طغ ُٖ االِجبةر ا 
 
هٌة . هة ِوة ثّجبػ الدٙةٖةت ّٓػ خةبجة شّح ا  ا 

وروبّة  بةإلهةٖة إلَ ذلٛ.ثػثبى بةلٍٙى االزجمةِّة المظجلٗة وثجًٍر بةؿجمػار
 
، من الوةشّة الجةرِظّة، لم ثٜن العِمٙػايّة زؼءا مػثبى بةلدٙةٖة اال

و العِن، ولٜوٌة زةءت ٖٙى هجّرة إلَ ثوَّم وثٌّّذ المرجمُ المعهُ الجّٔػات االزجمةِّة  ِّجبػ ثرةًٞ الجّّٙع الغى ِصعث هجّرة إلَ . ا 

                                                             
20

 من تزوج قد منهم كثٌر كان حٌث من كبٌرة أعداد استغله ما وهو الطالق على الحصول حق المرأة منح تم الصٌنٌة الثورة بعد المثال، سبٌل على 

 فً نسبٌا مرتفعة زالت ما فإنها القرار، صنع مناصب على الحصول فً المساواة على تحصل لم المرأة أن من وبالرغم. موافقتهم دون األطفال
 .األخرى البلدان فً النساء من كثٌر من أكثر العمل وسوق التعلٌم إلى الوصول

21
 أدوار فً الباحثٌن العلماء مختلف ٌقول. معٌن وقت فً المجتمع فً السابدة والمواقف المعتقدات من مجموعة بأنها هنا عام بشكل الثقافة فهم ٌمكن 

 . العام المجال فً المرأة وضع تحدٌد فً كبٌرة أهمٌة العامة للثقافة بأن المرأة
22

 فً النساء به ٌضرب الذي المجال وهو المحاماة مهنة خالل من األحٌان من كثٌر فً البلدان من العدٌد فً السٌاسٌة المناصب إلى الطرٌق ٌكون 

 .والقٌادة السلطة فً النخبة وظابف على الحصول على القدرة عدم أن أى الزجاجً بالسقف ٌسمى ما األحٌان من كثٌر
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ة ًٍ الموٌذوالؾّةؿّة

 
 الرًٍػى واالطجؼالُ للدٙةٖة وطةلة ِوعمة ِجّةمٞ الّلمةء مُ المرجمّةت ّٓػ  الجَ ثّمٞ ِلَ لّةٓة الّةلم وشّةة المػا

ّؼ ٖٙى ِلَ المجّٔػات الٙلّلة وثرةًٞ االطجالٖةت الفةؿّة بّن  .الٔػبّة ِلَ ؿبّٞ المدةؿ ٍِٙم بّن الّلمةء ببصح المرجمّةت اإلؿالمّة والجٝػ
ّة)الدٙةٖةت االؿالمّة المظجلٗة  ن الفٍّب االؿالمّة (امجعادا من  إهعوهّؾّة وإلَ المملٜة الّػبّة الؾٍّدِة وإلَ إِػان وثٝػ

 
، وِظلك ذلٛ إلَ ا

ة الجَ ثّمٞ ُٖ الّٙةدة الؾّةؿّة
 
ٝػدػ ثصَٗة ثرةى المػا

 
ال ٍِهس ًغا . (2003، اهرلٌّةرت 2003اهرلٌّةرت، هٍرِؽ وولؼؿ : 2002ّٖـ ). ًَ اال
طػى )الموٌذ 

 
ن الّعِع من المؾلمّن ٚةمٍا بةهجظةب هؾةء ُٖ مومب راّؾة العولة (وّٓػى من الموةًذ اال

 
ٝبػ طمؽ . ا

 
ربُ من ا

 
ُٖ الٍاُٚ، ٚةمت ا

ّة بةهجظةب ٚةدة من الوؾةء هعوهؾّة، بةٝؾجةن، بورالدِـ وثٝػ
 
ٓلبّة المؾلمة وًمة ا

 
ن ِٗؾػ لمةذا . دوؿ ذات اال

 
ال ِمٜن لموٌذ الدٙةٖة االطجؼالَ ا
لة ٚةمت الّعِع من ًغى المرجمّةت بةِجمةد مالمس المّجٙعات الؾّةؿّة المصةَٖة ولٜن ُٖ بّن الصةالت ثٍٙم بةلمٙةومة هع مّةلرة 

 
مؾة

 . ومصةولة ٌٖمٌةثٍٙم ًغى الجصلّالت البؾًّة بجصٍِٞ إقٜةلّة البةشدّن إلَ الجّػؼ ِلَ الفبٜة المّٙعة للٍّامٞ المّوّة. المؾةواة بّن الروؾّن
 

ِوة ثؾُء 
 
يٗةؿ، ا

 
ِمةؿ الموؼلّة وثػبّة اال

 
ٍع االزجمةَِ طةلة ّٖمة ِجّل٘ بةال ؿةس الو

 
       ثػزُ الدٙةٖةت إلَ ثٙؾّم الّمٞ بفٜٞ لةرم ِلَ ا

ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة الػؿمّة ة من شّح الٍٚت الالزم للمفةٝر
 
هصةء الّةلم ال ثؼاؿ الوؾةء ثؤدى ٓةلبّة المٌةم الموؼلّة . إلَ المػا

 
ُٖ زمُّ ا

ٍع االزجمةَِ  ؿةس الو
 
يٗةؿ اؿجوةدا إلَ الجٙؾّم الجةرِظَ للّمٞ بّن الدٙةٖةت ِلَ ا

 
ةِة اال ، 2007بةٝؾجٍن، ٍٝهٍّٖـ و ًةّٓؽ )والمجّلٙة بِػ

ن الّٙبة 1982هجذ مؾس الوؾةء الؾّةؿّةت راهعاؿ الغى ثم ِةم . (1987، بّوّػا ورودلن 2010، مةرثّوؼ ٖػاهؼوهَ 2001ٖلبػ 
 
 ُٖ هٍٍِّرؾ إلَ ا

يٗةؿ ال ثؼاؿ ُٖ الموؼؿ
 
ن مؾؤولّجٌة ِن ا

 
ة ُٖ الّمٞ ًَ ا

 
ٝػدػ طًٍرة والعاامة للمػا

 
ِوة ال ثرع الؾّةؿة . اال

 
ن الوؾةء ا

 
ٝمة هًٍت اإلشمةاّة إلَ ا

و ٖةؿعة
ِوة ال ثرع الؾّةؿة . مملة ا 

ِوةء ُٖ البػلمةن ُٖ بػًِةهّة إلَ الوؾةء ا 
 
زػِت ِن الوؾةء اال

مٍمة ُٖ دراؿة ا 
 
ِوة ثم ثٜػار ٚوّة ِةا٘ اال

ا 
و ٖةؿعة ، ٖٙى يٗلّن ٝةهٍا ثصت الّفػة 1974ٝةن اخوةن ٖٙى من الؾةبّة والّفػون هةابة من الوؾةء ُٖ مرلؽ الفّب الموجظب ُٖ ِةم . مملة ا 

يٗةؿ شّح ؿجفةرؾ . (87-85، لٗصة 1982راهعاؿ )ؿوٍات 
 
ٝبػ ُٖ االِمةؿ الموؼلّة وثػبّة اال بةء بفٜٞ ا 

 
ن ِفةرؾ اال بمػور الٍٚت من المصجمٞ ا 

ؿػ
 
ٝبػ ُٖ الصّةة الؾّةؿّة الػؿمّة وبةلجةلَ ِرب ِلَ العولة ثٙعِم المؼِع من الظعمةت لعِم اال . الوؾةء بفٜٞ ا 

 
:الّٙبةت المؤؿؾّة والٌّٜلّة ًمّة ِلَ االيالؽ  ٝػدػ ا 

 
ًغى .  المرمٍِة الدةلدة من الّٙبةت ًَ الّٙبةت المؤؿؾّة والٌّٜلّة وًَ ربمة ثٍٜن اال

الّٙبةت ثفمٞ الوَم الؾّةؿّة والٍٙاهّن االهجظةبّة وًّةٝٞ االشؼاب الؾّةؿّة والدٙةٖةت المؤؿؾّة مدٞ اثرةًةت ثمٍِٞ الصمالت الجَ ثمّٞ إلَ 
ة لّةت الظةلة بٌّٜٞ االشؼاب الؾّةؿّة ثّمٞ ِلَ الصع من دطٍؿ المػقصةت . الجمّّؼ هع المػا 

 
ن اال ٍِٙؿ ٝػدّػ من الّلمةء، ِلَ ؿبّٞ المدةؿ، ا 

خػ اإلدراؾ المجؼاِع ّٖمة . (1998، ّٖلّبؽ 2006، ّٝجّلؾٍن 2007بةٝؾجٍن )الوؾةء المؤًالت وذوى الظبػة إلَ مٍاُٚ لوُ الٙػارات الّلّة  وٚع ا 
ٝػدػ قمٍال بفٜٞ ٝبّػ ِلَ االؿجػاثّرّةت الجَ ثجظغًة  شؼاب الؾّةؿّة ٓةلبة مة ثّمٞ ِلَ ثٍِٙن الرٌٍد الػامّة إلَ زّٞ الؾّةؿة ا 

 
ن اال

 
ِجّل٘ بة

زٞ ثّؼِؼ الجمدّٞ الؾّةؿُ لإلهةث ٝمة ؿّجوس من طالؿ دراؿةت الصةلة الجَ ؿّوةٚفٌة الّمٞ ةت الوؾةاّة من ا  ٝةن ًغا المرةؿ ًٍ مصٍر . الصٝػ
ٍع االزجمةَِ لٗجس  ؿةس الو همةر الٍٜثة الجَ ثٍٙم ِلَ ا  طّػة وبةلجةلَ ٝػس ا 

 
ة ُٖ الٍّٙد اال هفًة الؾّةؿّة المجّلٙة بصٍٙؽ المػا 

 
البصٍث واال

ة  .الٗوةء الؾّةؿُ المجةح للمػا 
 

ٝػدػ من همٕ ٚػن شجَ  ة والجَ بةءت بةلٗفٞ ُٖ الّعِع من الصةالت ا  همةر الصٍٙؽ الؾّةؿّة للمػا  ت البصٍث والمػاٚبة الجَ ٚةم بٌة ا         اؿجٔٚػ
ن ِوعمة ِجم همةن ش٘ من الصٍٙؽ البع من ثوّٗغى بعٚة وِرب االلجؼام بةإللالشةت والجّعِالت الٙةهٍهّة  لومةن ثًبّ٘ الظمؾة 

 
ثم االِجػاؼ بة
ِصجةج الصمٍؿ ِلَ الصٍٙؽ ٍٝؿّلة لجصّٙ٘ بّن االًعاؼ، إزالة الّٙبةت الٌّٜلّة المعمرة وثصّٙ٘ اإللالح الصَّٙٙ للوَةم . ِفػ مٜؾب

ة ةت شٍٙؽ المػا  ّؼ والجوَّم المؾجمػ ُٖ إيةر شٝػ و . الؾّةؿَ إلَ إِةدة الجٝػ ن اإللالح المؤؿؾُ ٓةلبة مة ِؤدي إلَ شٞ ا  ثفّػ العراؿةت إلَ ا 
ن الّٜؽ ال ٍِٜن بةلوػورة لصّصة  (. 1994ٚةهٍن )ثّعِٞ الّٙبةت الدٙةّٖة واالزجمةِّة، ُٖ شّن ا 

 
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة والٌّائت الّةمة لوُ الٙػارات ة المػا  زٞ ثّؼِؼ مفةٝر  ثٍٙم ًغى .      ِلَ مػ الٍّٙد ثم وهُ الّعِع من االؿجػاثّرّةت من ا 

زٞ وهُ  ًمّة شةؿمة لجوّٗغ الصمالت الّٗةلة من ا  االؿجػاثّرّةت الموةؿبة ِلَ ٌٖم الّٙبةت المصعدة ُٖ بّائت ازجمةِّة وؿّةؿّة مّّوة ذات ا 
ة من الٌّةٝٞ الؾّةؿّة لموُ الٙػارات ة إلَ الؾّةؿة . شع إلٚمةء المػا  م من اإلقةرة إلَ خالث مرمٍِةت واؿّة ومجعاطلة ثّّ٘ ولٍؿ المػا  بةلٓػ

ٍع االزجمةَِ للعولة والّٙبةت الدٙةّٖة واالزجمةِّة والّٙبةت المؤؿؾّة والٌّٜلّة –الػؿمّة  ِعٍِلٍزّة الو ّؼ بفٜٞ - ا  ُٖ ًغا الّمٞ ِجم الجٝػ
ٍع االزجمةَِ ؿةس الو ٝػدػ مالامة بةلموةٚفةت الجَ ثعور شٍؿ الٍٜثة الجَ ثٍٙم ِلَ ا 

 
هي ِّجبػ اال طّػة شّح ا 

 
 ِمٜن ثوةوؿ. ٝبّػ ِلَ المرمٍِة اال

ؿٌٞ من طالؿ  ن ثؾةِع ُٖ هٌةِة المًةؼ إلَ هؼع  الجفػِّةت والؾّةؿةتالمرمٍِة الظةلة بةلّٙبةت المؤؿؾّة والٌّٜلّة بفٜٞ ا 
وِمٜن ا 

ِعٍِلٍزّة العولة
 
طػى بمة ُٖ ثلٛ الجصّؼات االزجمةِّة والدٙةّٖة واال

 
و شٞ المفةٝٞ اال ن ثٙعم .ؿالح ا   بةإلهةٖة إلَ ذلٛ، لّؽ من الوػورى ا 

م من الرٌةت المّوّة بةلمؾةواة . الّٙبةت الدٙةّٖة والعِوّة ؿّةؽ مصعد ِمٜن اِجمةدى بفٜٞ ؿٌٞ ُٖ ؿّةٚةت مجّعدة مدٞ الوفًةء وًّٓػ
ن هوُ ُٖ اِجبةرهة ِمّٙة الؾمةت الػاّؾّة لٜٞ من الورةح   ة وا  ن هٍٙم بعراؿة هٙعِة ُٖ الووةؿ هع اإلٚمةء الؾّةؿُ للمػا  الؾّةؿّة، ِرب ِلّوة ا 
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طػى 

 
زٞ ًغا . والٗفٞ شجَ هجمٜن من الموُ ٚعمة هصٍ المؾةواة بّن الروؾّن ُٖ الؾّةؿة و ُٖ المرةالت اال

 
ٝةن لٌغا الرٌع الغي ٝػس من ا

لٍات بوةثٌم
 
ن ٍِٙم بعِم الووةؿ هع الجمّّؼ الموَم هع الوؾةء الغِن ِٙةثلٍن لّجم ؿمةع لٍثٌم وا

 
مٞ ا

 
. الّمٞ ا

 
 ثوَّم الٜػجةب 

ؼ ُٖ ًغا الٜػجةب ِلَ  خّػ بفٜٞ مبةقػ وّٓػ مبةقػ ِلَ المرةؿ الؾّةؿَ، هٝػ
 
هفًة الجُ لٌة ثة

 
ة الؾّةؿّة ثفمٞ الّعِع من اال ن المفةٝر

 
شّح ا

ة الؾّةؿّة وًم  الجمٍِت، الجػقس لمومب ؿّةؿُ وإهفةء مٜػجب ؿّةؿُ  ة ُٖ البػلمةهةت - خالخة زٍاهب للمفةٝر
 
مُ الجفعِع ِلَ ثمدّٞ المػا

ة ُٖ الؾّةؿة الػؿمّة . الٍيوّة
 
ة المػا ًمّة مفةٝر

 
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة الػؿمّة مُ االِجػاؼ بة

 
ة المػا وؿ مُ مفةٝر

 
هصن هجّةمٞ ُٖ المٙةم اال

لغلٛ ال ِفمٞ ًغا الّمٞ العوؿ الجُ ال ثرػي اهجظةبةت موجَمة 23.الجةرِظّة بمة ُٖ ذلٛ الّعِع من الٍٙاِع الفّبّة وثوَّم شمالت المبةدرات
و ثوَّم 

 
هفًة ا

 
و اال

 
ةت ا ة ُٖ ًغى المرجمّةت من طالؿ الصٝػ

 
ة الؾّةؿّة للمػا ن ًوةؾ ٚعر ٝبّػ من المفةٝر

 
ن هعرؾ ا

 
هي من المٌم ا

 
م من ا ِلَ الٓػ

.  المّةرض الٗػدِة الجُ ثعِم العِمٙػايّة واإللالح
ة الؾّةؿّة الػؿمّة،  ة إلَ المفةٝر

 
ٝبػ الّٙبةت الجُ ثصٍؿ دون ولٍؿ المػا

 
      ٝمة لٍشٌ ؿةبٙة، ثّجبػ الصٍازؼ المؤؿؾّة والٌّٜلّة ًُ من ا

ٝبػ
 
ؼ الموَمةت الوؾةاّة ِلَ ًغى الصٍازؼ طةلة ّٖمة ِجّل٘ بإلالح الٍٙاهّن . وُٖ هٗؽ الٍٚت ثؾةًم ُٖ ثصّٙ٘ اإللالح بؾٌٍلة ا ٓةلبة مة ثٝػ
شؼاب الؾّةؿّة والممةرؿةت

 
هٍاع مظجلٗة من . االهجظةبّة وًّةٝٞ اال

 
ةت الوؾةاّة ُٖ ا ِصعد الٗمٞ الدةهُ بّن الموةٚفةت واالؿجػاثّرّةت للصٝػ

ة
 
ة ِلَ الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا خًػ

 
هَمة االهجظةبّة ُٖ العِمٙػايّةت المظجلٗة وا

 
. اال
 

ة الؾّةؿّة من طالؿ االهجظةبةت الموجَمة والوؼٌِة الجُ ال ثٙمَ مرمٍِة  قٜةؿ المفةٝر        ُٖ ًغا الّمٞ هٍٙم بجصعِع العِمٙػايّة ٝفٜٞ من ا 
هٍاع الدالخة من الوَم االهجظةبّة. (93، لٗصة 2000بةٝؾجٍن ) (من الٜبةر)

 
الجمدّٞ الوؾبُ , ِّػض الٗمٞ الدةهُ وِوةٚـ االطجالٖةت بّن اال

ٓلبّة الجّعدِة
 
ٓلبّة المظجلًة/واال

 
ٝػدػِة واال

 
ن ِجم ثّػِٕ ٝٞ واشع من ًغى الوَم االهجظةبّة بةلجٗمّٞ ُٖ الٗمٞ الجةلُ ولٜن . اال لّؽ ٖٙى ا 

ِوة ٝٞ هَةم بةإلهةٖة إلَ االطجالٖةت بّوٌمة وؿّجم قػح المؼِع ُٖ ٖمٍؿ دراؿة الصةلة
ة . ا  ٝةدِمّة المجّلٙة بٍلٍؿ المػا 

 
بصةث اال

 
ؼت اال وٚع ٝر

لٍات الرمٌٍر من طالؿ  ن ًغا ٍِهس الًػِٙة الجُ ِجم بٌة ثمدّٞ ا  ٍع الوَةم االهجظةبُ ُٖ مٜةن مة، شّح ا  إلَ الؾّةؿة بفٜٞ مجؼاِع ِلَ ه
ة . مٙةِع ُٖ البػلمةن ٝػدػ لعِٙة للمػا  ن ثٍٜن ا  ن ًوةؾ بّن الوَم االهجظةبّة  الجَ ِمٜن ا  هصةء الّةلم إلَ ا  ثفّػ البّةهةت المرمّة من زمُّ ا 

شؼاب الؾّةؿّة وبّن المػقصّن 
 
ة وذلٛ بوةء ِلَ زٍ الموةٖؾة الجُ ثػثبت ِلّي بّن اال ٝػدػ من ًّٓػ الٜٗػة : 2007لّػؿػود وثةٍٖم )بفٜٞ ا 

ٌٍٍٝلم  ة إلَ الؾةشة . (2010الّةلمّة وؿج ٝػدػ ِػهة لعِم ولٍؿ المػا  ن هَم الجمدّٞ الوؾبُ ًَ ا  بصةث إلَ ا 
 
بفٜٞ ِةم، ثفّػ الّعِع من اال

ة لم ثؤد إلَ ثصّٙ٘ الجٍازن بّن الروؾّن ِلَ المؾجٍى البػلمةن ٝػدػ الوَم االهجظةبّة المعِٙة للمػا  ن ا  م من ا  ُٖ الٍاُٚ، . الؾّةؿّة الػؿمّة بةلٓػ
دت ؿًّػة الغٍٝر ِلَ . 2003ٝةهت رواهعا ًَ البلع الٍشّع ُٖ الّةلم الجَ ثٍٙم بجصّٙ٘ المؾةواة بّن الروؾّن ُٖ البػلمةن الٍيوُ موغ ِةم  ا 

ة  .المرةؿ الؾّةؿَ بفٜٞ ِةم من الوةشّة الجةرِظّة  إلَ الّٙبةت المؤؿؾّة الجُ بًبّّجٌة ثمّؼ هع المػا 
 

ٍع المصٍرى  ٍع االزجمةَِ:       ِٙعم الٗمٞ الدةلح المٍه ؿةس الو  ِعاُٖ ِوي البةشدّن الوؾةء ٝإؿجػاثّرّة إزػاء، وًٍ الٍٜثة الجَ ثٍٙم ِلَ ا 
ة ٍع االزجمةَِ. : ثٌعؼ إلَ مّةلرة هٙك ثمدّٞ المػا  ؿةس الو دهَ من المٙةِع الٍٜثة الجَ ثٍٙم ِلَ ا 

 
 ًُ إزػاءات ثٍٙم ِلَ ثصعِع هؾبة الصع اال

ة ُٖ الٌّائت الجفػِّّة الٍيوّة زٞ زِةدة ثمدّٞ المػا  و الجػقس لٜال من الروؾّن من ا  ِجم ثّّٙم هرةح ًغا الوَةم وٖٙة الهجظةبةت  .الؾّةؿّة ا 
ة ُٖ االهجظةبةت المٙبلة وبةلجةلُ هصن لعِوة الصع من هًةؽ  .قّبّة من ممدلُ الرمّّةت الوؾةاّة ِلَ المؾجٍى الٍيوُ والجمّٜن الؾّةؿُ للمػا 

ة ُٖ الؾّةؿة ِلَ  ة المػا  الجصلّٞ إلَ المؾجٍى الٍيوُ بعال من االهجظةبةت المصلّة، وذلٛ بؾبب البّةهةت اإلشمةاّة المجةشة ِلَ هؾب مفةٝر
وبمػؼ الوَػ ِن ِعم وزٍد بّةهةت ِلَ المؾجٍِةت المصلّة واإلٚلّمّة، لم ثوفئ . المّّع الٍيوُ ووزٍدًم ُٖ المرةلؽ الجفػِّّة الٍيوّة

. الّعِع من البلعان الّملّةت االهجظةبّة للٌّائت المصلّة واإلٚلّمّة
 

طّػة، وِٙعم لمصة 
 
ّٖةؿ ّٖمة ِجّل٘ بٌة ِلَ معار الٍّٙد اال

 
ِوة ثةرِض الٍٜثة الؾّةؿّة وِمٕ الموٍَر العولُ وردود اال         ٍِهس الٗمٞ الدةلح ا 

ة ة اؿجػاثّرّة ثٌعؼ إلَ مّةلرة هٙك الجمدّٞ الؾّةؿَ للمػا  هٍاع المظجلٗة .ِةمة ِن الموةٚفةت الجَ ثعور شٍلٌة بةِجبةًر
 
 ِجم ثٍهّس وثصلّٞ اال

ٍع االزجمةَِ وًَ ؿةس الو شؼاب والٍٜثة الجفػِّّة وشرؼ المٙةِع من شّح المؼاِة والٍّّب : من الٍٜثة الجَ ثٍٙم ِلَ ا 
 
– الٍٜثة الًٍِّة لال

طةلة من شّح الّّٜٗة الجُ ثوةؿب هَةم اهجظةبُ مّّن وثصعِع ٚةهٍن الٍٜثة بفٜٞ واهس الغى ؿّجم ثًبّٙي وثصعِع الٍّٙبةت ُٖ شةالت ِعم  
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  حملة وتنظٌم المدنً، للمجتمع الوطنٌة أو المحلٌة األنشطة فً المشاركة المثال، سبٌل على وتشمل، الرسمٌة السٌاسٌة الحٌاة فً المشاركة حاالت 
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ّٝع ِلَ ثوّٗغ هَةم هةزس للٍٜثة. االمجدةؿ إلّي

 
ِوة هٍٙم بعراؿة من ًم العِةة الصٍّّٙٙن الِجمةد الٍٜثة ومة ًَ هٍاِةًم وذلٛ ُٖ مصةولة للجة

 
. ا

ة
 
ٍع االزجمةَِ بةلوؾبة لجمدّٞ المػا ؿةس الو

 
خّػ الصُّٙٙ للٍٜثة الجَ ثٍٙم ِلَ ا

 
ِوة هٍٙم بعراؿة مة ًٍ الجة

 
. ا
 

ٍع  ؿةس الو
 
هٍاع الٍٜثة الجَ ثٍٙم ِلَ ا

 
شع ا

 
ربّة وطمؾة وؿجة ِلَ الجٍالُ بّن دراؿةت الصةلة من العوؿ الجَ ثٍٙم بةِجمةد ا

 
       ثٙعم الٗمٍؿ ا

لّةت ثوّٗغًة هٍٙم بّػض  ٝٞ الصةالت الوةزصة . االزجمةَِ
 
ٖوٞ لجّٙع الٍٜثة وا

 
زٞ ثٍهّس ا

 
ِعاد الوؾةء )من ا

 
دت إلَ ارثٗةع ا

 
ن الٍٜثة ا

 
شّح ا

غلٛ الصةالت ّٓػ الوةزصة (ُٖ البػلمةن هي  (.شّح لم ثؾٗػ الٍٜثة ِن زِةدة ٝبّػة بةلوؾبة للوؾةء ُٖ البػلمةهةت)، ٝو
 
ثدبت االبصةث الجَ هٍٙم بٌة ا
ن ثم اِجمةدى وًٍ ِٗجٙػ 

 
ن هَةم الٍٜثة موغ ا

 
ؿٗٞ شّح ا

 
ِلَ إلَ ا

 
ن هوَػ ُٖ ّّٝٗة اِجمةدًة وثوّٗغًة من ا

 
ٍع الٍٜثة ٚع شةن الٍٚت ا مٌمة ٝةن ه

ةت الوؾةاّة ة اإلهةث بةلمٙةرهة بٜٞ الرٌٍد الجَ يةلبت بٌة وهَمجٌة الصٝػ ِبصح ٝٞ ٖمٞ ُٖ . إلَ المعؽ الغى ٌِعؼ إلَ مّةلرة شّّٙٙة لمفةٝر
ِن ومجَ 

 
ٍع االزجمةَِ شجَ ِّػؼ الوةقًّن والبةشدّن ا ؿةس الو

 
و ٖفٞ ثوّٗغ الٍٜثة الجَ ثٍٙم ِلَ ا

 
ؿبةب المظجلٗة الجُ ؿةًمت ُٖ هرةح ا

 
اال

ن ثؾجّٗع الوؾةء من الٍٜثة
 
. ِمٜن ا

 
هصةء الّةلم

 
ٝػدػ اهجفةرا ُٖ زمُّ ا

 
ٍع اال ًغى الٍٜثة ًُ ِبةرة ِن ثعابّػ .        ِّػض الٗمٞ الػابُ الٍٜثة الظةلة بةالشؼاب الًٍِّة الجُ ًُ الو

ة، وبةلجةلُ اهجظةبٌم، ُٖ البػلمةن الٍيوُ
 
زٞ زِةدة ٖػص ثػقّس المػا

 
ي إزبةر ٚةهٍهُ من ا

 
شؼاب الؾّةؿّة دون ا

 
ٝػدّػا مة . يٍِّة اِجمعثٌة اال

شؼاب وًُ ٍٚاام المػقصّن المٙعمة لرمٌٍر الوةطبّن ٚبٞ االهجظةبةت والجُ بٌة هؾبة مّّوة من من 
 
هٍاع من الٍٜثة ِلَ ٍٚاام اال

 
ثًب٘ ًغى اال

مال ُٖ طٍض االهجظةبةت البػلمةهّة بعال من الجفّٜٞ الوٌةاُ للبػلمةن ُٖ هٌةِة االهجظةبةت .الوؾةء
. ثؾجٌعؼ ًغى الٍٜثة المػقصّن المصجملّن ا 

شؼاب
 
ن الموةٖؾّن الػاّؾٍّن ًم اال ٝػدػ اهًبةٚة ِلَ الجمدّٞ الوؾبُ ُٖ الوَم االهجظةبّة شّح ا 

 
هٍاع ًُ اال

 
ثفمٞ دراؿةت الصةلة ُٖ ًغا . ًغى اال

ثًَّ الؾٍِع مدةال هةزس ِن اِجمةد االشؼاب للٍٜثة الًٍِّة الجُ ثٍاٖٙت مُ الوَةم االهجظةبَ للعولة، بّومة ُٖ . الٗمٞ ِلَ الؾٍِع واهرلجػا
ِوةء الصؼب الغٍٝر ٝمة ثّةرض مُ هَةم العولة االهجظةبُ ٍع من الٍٜثة وازٌت مّةرهة ٚةهٍهّة من ا  .  إهرلجػا اطجةر شؼب الّمةؿ ه

 
ِوة دولة ٖولوعا الجُ شٙٙت هؾب ِةلّة زعا من الجمدّٞ الوؾةاُ بعون  ٍع من اهٍاع الٍٜثة الجَ ثٍٙم ِلَ اِجمةد      ِوةٚـ ًغا الٗمٞ ا  ي ه  ا 

ٍع االزجمةَِ ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة ةت الوؾةاّة الٗولوعِة ّٖمة . اؿةس الو وؿ إلَ الرٌٍد المجٍاللة الجَ ٚةمت بٌة الصٝػ
 
ًغا ِػزُ ُٖ المٙةم اال

ة الٗولوعِة ِلَ ش٘ الجمٍِت ُٖ هٗؽ الٍٚت الغي . ِجّل٘ برمُّ زٍاهب المرجمُ هَػااٌن من شمٞ ّٖي بةإلهةٖة إلَ ذلٛ، شملت المػا 
ة  ّٝع لّب دورا ُٖ مؾةر المؾةواة ُٖ المرجمُ الٗولوعي وثمّٜن المػا 

 
طػى، وًغا بةلجة

 
وااٞ اال

 
الػزةؿ، ِلَ ِٜؽ الوؾةء ُٖ العِمٙػايّةت اال
ٚٞ من  % 40ثمدٞ الوؾةء شةلّة . لجٍٜن زؼءا من المفٌع الؾّةؿُ ُٖ وٚت مبٜػ ن ذلٛ ال ِؼاؿ ا  م من ا  من البػلمةن الٗولوعي، وِلَ الٓػ

ة ّٖمة ِجّل٘ بممةلصٌة واهّٜةس ذلٛ بفٜٞ 24الجمدّٞ ، ٖإهي ٚع شٙ٘(ٝمة ِفةر إلَ الجمدّٞ الٍلُٗ) % 50الجمدّٞ الوؾةاُ   المٍهٍُِ للمػا 
مٍمة ُٖ العولة

 
ةِة اال هَمة الظةلة بِػ

 
ة واال  (. 2008ؿّلّؽ وثفةِلعز ). زّع ُٖ الٍٙاهّن المعِٙة للمػا 

 
شؼاب الؾّةؿّة اِجمةد هَةم 

 
شؼاب شّح ِجًلب ٚةهٍهّة من اال

 
    ِبصح الٗمٞ الظةمؽ ُٖ الٍٜثة الجفػِّّة والجُ ثظجلٕ ِن الٍٜثة الجًٍِّة لال

و . الٍٜثة بّن الروؾّن ُٖ ٍٚاام مػقصٌّم ِجم اِجمةد هَةم الٍٜثة الجفػِّّة من ٚبٞ البػلمةهةت الٍيوّة ؿٍاء من طالؿ اإللالح العؿجٍري ا 
شؼاب ِلَ ثػقّس هؾبة مّّوة من المػقصةت الوؾةء

 
ٍٚى من الٍٜثة . الجّّٔػات ُٖ الٍٙاهّن االهجظةبّة الجَ ثربػ زمُّ اال ثّجبػ الٍٜثة الجفػِّّة ا 

ن لٌة قٜٞ ٚةهٍهَ
 
م من ذلٛ ٌَٖ لّؾت داامة  . الجًٍِّة الصؼبّة ال شؼابٝمة هةٚـ ًغا الٗمٞ بةلٓػ

 
ِوة ِرب ان . بؾبب ِعم الجؼام ٚةدة اال ا 

مدلة من دراؿةت الصةلة الٍاردة ُٖ ًغا . ِجم دِمٌة من طالؿ ثًبّ٘ الٍّٙبةت الّٗةلة ُٖ شةلة ِعم االمجدةؿ وإال ؿجمبس ّٓػ ّٖةلة ِلَ االيالؽ ا 
رزوجّن، ٖػهؾة وإهعوهّؾّةالٗمٞ ًَ 

 
. اال

لبصت  ٚةمة االرزوجّن وٖػهؾة بةِجمةد الٍٜثة الجفػِّّة ُٖ هٗؽ الجٍّٚت  ن ا 
 
لبس لعٌِم ِعد ممةخٞ ُٖ الوؾةء ُٖ البػلمةن، لٜن اال ثٙػِبة وا 

ٝػدػ من  ثَ بّع ذلٛ ٖػهؾة الجَ ٝةهت هؾبة الجمدّٞ الوؾةىئ لعٌِة ُٖ ِةم  %38هؾبة الجمدّٞ الوؾةىئ ُٖ البػلمةن ُٖ االرزوجّن ا 
 
ٚٞ 2010، ثة  ا 

 %.  19من 
 

طػى 
 
لة الجمدّٞ الؾّةؿُ لإلهةث والجصةلٕ مُ الٍٙى الؾّةؿّة اال

 
رزوجّن ُٖ ثؾّّؽ مؾة

 
ةت الوؾةاّة الٗوٞ ُٖ هرةح اال ِوعمة ثم .     ٝةن للصٝػ

ولَ للٍٜثة ٝةن هّّٕ ُٖ ثّؼِؼ ِعد الوؾةء ُٖ البػلمةن، لغلٛ ثمت العٍِة إلَ الّٙةم بةإللالشةت الجُ هموت وهُ االشؼاب 
 
اِجمةد الوَةم اال

هصةء االرزوجّن ي مٙةِع ُٖ مظجلٕ ا  ن ثػقّس . للوؾةء المػقصةت ِلَ المٙةِع الغى ِجٍٍّٚن الٍٗز بٌة، ولّؽ ٖٙى ِلَ ا  ٝع ًغا اإللالح ِلَ ا  ا 
ن الّعد الّٗلُ لممدلُ اإلهةث لم ِؼد مػ رمؼي شّح ا  ؿبةب. الوؾةء لّؽ مرػد ا  طػى، لم ثورس الٍٜثة ُٖ ٖػهؾة واهعوهّؾّة لّعة ا  ُٖ  . من هةشّة ا 
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 ( 209 صفحة" )له تستجٌب وبطرٌقة بتمثٌله تقوم من مصلحة فً تعمل أن "إلى الموضوعى التمثٌل ٌشٌر(: 1972 )لبٌتكٌن طبقا 
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ة
 
ٓلبّة ٖػهؾة ٚةم مة ِؾمَ بٙةهٍن الجٜةٖؤ بجؾّّؽ ٚوّة الجمدّٞ الؾّةؿَ للمػا

 
 االهجظةبّة ٝمة ٝةن 25ولٜوي لم ِٜن موةؿبة مُ ؿبّة ِفػ هَةم لال

زٞ همةن االمجدةؿ . هّّٗة ُٖ لّةٓجي وٍِٙبةثي ُٖ شةلة ِعم االمجدةؿ إلّي
 
شؼاب الٗػهؾّة الػاّؾّة من ا

 
وبةلجةلُ لم ِوُ الؤٍط الٜةّٖة ِلَ اال

زٞ ٚةهٍن مفةبي لٙةهٍن االرزوجّن بمٍزبي ثٍٙم المػقصةت بةلوؼوؿ ُٖ العوااػ . إلَ الٍالِة الٙةهٍهّة الوةزصة للمػقصةت
 
هٔى االهعوهّؾّّن من ا

ى الصمٍؿ ِلَ المٙةِع الجَ ِمٜن ٝؾبٌة)االهجظةبّة الجَ ِمٜن ٝؾبٌة 
 
، ومُ ذلٛ، هرس الٙةدة الؾّةؿّّن الغٍٝر الغِن اِجػهٍا ِلَ ذلٛ ُٖ (ا

ن مدٞ ًغا الٙةهٍن ّٓػ دؿجٍري 
 
ة ُٖ إهعوهّؾّة .الصمٍؿ ِلَ إِالن المصٜمة العؿجٍرِة بة

 
هّٕ ذلٛ من الٍٜثة الجفػِّّة الصةلّة للمػا

 
. ا

 
ِفّػ شرؼ المٙةِع إلَ . ِوةٚـ الٗمٞ الؾةدس شرؼ المٙةِع من طالؿ الٍٜثة بةإلهةٖة إلَ بّن دراؿةت الصةلة المٍزؼة ُٖ رواهعا وبورالدِـ   

هٍاع الٍٜثة ٖٙى ِلَ الجٍِٜن الوٌةىئ للبػلمةن ولّؽ ِلَ مؾجٍى . ثظمّك هؾبة من مٙةِع البػلمةن إلَ الوؾةء
 
ٍع من ا ِمٜن ثًبّ٘ ًغا الو

دهَ من الوؾةء . الجػقس
 
مػ ٚةهٍهَ بفٜٞ ِةم ُٖ العؿجٍر الٍيوَ ولٜوٌة ثظجلٕ ِن الٍٜثة الجفػِّّة الجَ ثٌعؼ إلَ همةن شع ا

 
ًغى الٍٜثة ًَ ا

ة
 
ن ثٍٙم بةِجمةد  .ُٖ البػلمةن بّع االهجظةبةت، وإن ٝةن ُٖ بّن الصةالت الوةدرة ثٗفٞ العوؿ ُٖ مٞء المٙةِع المظممة للمػا

 
ِمٜن للعوؿ ا

العولة الٍشّعة ُٖ الّةلم الجُ شٙٙت المؾةواة بّن الروؾّن ُٖ البػلمةن الٍيوُ ًَ رواهعا وذلٛ من طالؿ اِجمةد . هَةم الٍٜثة بًػؽ مظجلٗة
ة
 
. المٙةِع المظممة للمػا

 
ة الوؾةاّة الػواهعِة .ُٖ رواهعا والؾمةت الػاّؾّة الجُ ؿةًمت ُٖ هرةشيلوَةم الٍٜثة ِٙعم الٗمٞ الؾةدس ولٗة مٍزؼا  ن الصٝػ

 
 شّح ٍِهس ا

زٞ اطجّةر  ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة والؤى ِلَ إهفةء مرلؽ هؾةىئ ٖٙى لمن ا  ًمّة ثمدّٞ المػا 
 
لّبت دورا راّؾّة ُٖ همةن اٚػار العؿجٍر الرعِع بة

هٌة ؿجبَٙ مؾبٍلة ِن الٌّائت المٍٜهة لإلهةث ٝع من ا 
 
ُٖ ًغا المعد، ٝةن المرلؽ الوؾةاُ الغي  .ممدلُ اإلهةث ِلَ ًغى المٙةِع ُٖ مصةولة للجة

ة  ٍِٙم بةهجظةب الوؾةء البػلمةهّةت ًٍ الٌّٜٞ المؤؿؾُ الغى ِومن ؿمةع الٍات المرمٍِةت المةمجة والمٌمفة، وًَ ُٖ ًغى الصةلة، المػا 
ة الجُ ثظل٘ ُٖ هٌةِة المًةؼ . الػواهعِة غلٛ المٙةِع المصرٍزة ُٖ رواهعا ًُ إزػاءات ثٌعؼ إلَ ثمّٜن المػا  مدٞ ًغى اإللالشةت المؤؿؾّة ٝو

ٝػدػ دِمٙػايّة ة الوؾةاّة . دولة ا  ن شرؼ مٙةِع الٍٜثة ُٖ رواهعا ٝةن هجّرة للوفةط الصغر والٌّٙ  من زةهب الصٝػ ٝمة ؿٍؼ ِفػح ُٖ – شّح ا 
شٜةم العؿجٍرِة بمّٔة ٖةاػٙة- ًغا الٗمٞ 

 
. زوبة إلَ زوب مُ اال

 
ؿبةب الػاّؾّة الجَ زّلت هَةم الٍٜثة ال ِجمةقَ بفٜٞ .       وِلَ الّٜؽ من ذلٛ لم ِورس هَةم المٙةِع المصرٍزة ُٖ بورالدِـ

 
من بّن اال

طػى من ثّّّن ٝػدّػ من الوؾةء المػقصةت زّع مُ ٓةلبّة الوَم االهجظةبّة ُٖ البالد 
 
شّح ٚةمت االشؼاب الموةٖؾة المجفعدة بموُ االشؼاب اال

لٍات
 
م من شرؼ المٙةِع ُٖ ٝٞ شؼب بمة ِجوةؿب مُ هؾبة شمٍلي ِلَ اال  مّٙع بػلمةهَ من 45شّومة ثم شرؼ . شّح ٝةن ذلٛ ِمدٞ طًػا بةلٓػ

لٞ  ده345َا 
 
ٝػدػ بٜػدّػ من ًغا الصع اال ن ثمبس الٍٜثة ا  ة64ٍِزع شةلّة ُٖ البػلمةن ُٖ بورالدِـ ٖٙى .  للوؾةء، ٝةن الٌعؼ من ذلٛ ا  ومُ .  امػا 

مػ زعِع إلَ شع مة شّح ثم اِةدة ٝمة ؿوي ُٖ ِةم  ن اهجٌَ وًوةؾ إمٜةهّة للومٍ واإللالح طةلة 2004ذلٛ ٝةن هَةم الٍٜثة ُٖ بورالدِـ ا   بّع ا 
. ُٖ هٍء الوفةط الفّبُ من الرمةِةت الوؾةاّة ُٖ بورالدِـ

 
ة واِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة والجرةرب والعروس  ًمّة الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا  لغلٛ ٖإن الٌعؼ من ًغا الٜػجةب ًٍ ثٙعِم ثصلّٞ ثمٌّعى ِن ا 

ةت ُٖ مرةؿ الؾّةؿّة ًغى المّلٍمةت . المؾجٗةدة من مظجلٕ العوؿ الجُ زػبت ًغى الجعابّػ ن ثرع الوؾةء الوةقًةت والمفةٝر لغلٛ ٌٖعٖوة ا 
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة وًٍ واُٚ ِلَ هًةؽ واؿُ ُٖ ٝٞ مٜةن والمًةلب  المّٗعة المجّلٙة برٌٍدًن الجَ ثٌعؼ إلَ مّةلرة هٙك ثمدّٞ المػا 

 .المجؼاِعة ثرةى االًجمةم بةلؾّةؿةت واإلزػاءات
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 األغلبٌة على ٌحصل الذي والمرشح مرشحٌن عدة بٌن من واحد لمرشح بالتصوٌت الناخبٌن ٌقوم حٌث جولتٌن من ٌتألف انتخابى نظام فرنسا تعتمد 

٪ 50 من علىأكثر  مرشح أي ٌحصل لم إذا ذلك، ومع. البرلمان ٌدخل االنتخابات من األولى الجولة فً الناخبٌن أصوات من( 1 +أو٪ 50 )المطلقة

 بدعم ٌحظى المنتخب المرشح أن ٌضمن وبالتالى. األصوات من عدد أكبر على حصال اللذٌن المرشحٌن بٌن االعادة انتخابات اجراء ٌتم األصوات، من
 اثنٌن من ألكثر أن حٌث التعددي، النظام هذا خالل من التصوٌت لنتابج تباٌن وهناك. األغلبٌة رأى على ٌعتمد انتخابً نظام فهو بالتالى الناخبٌن غالبٌة

 األغلبٌة من بدال البسٌطة األغلبٌة )األصوات أعلى على ٌحصل الذي المرشح اختٌار وٌتم االنتخابات، من الثانٌة الجولة فً التنافس المرشحٌن من
 (المطلقة





 

 

 الدةهُ الٗمٞ
ة 
 
ة ِلَ ثمدّٞ المػا خًّػ

 
الوَم االهجظةبّة وثة

شؼاب
 
 الؾّةؿّة اال

 االهجظةبّة للوَم الػاّؾّة الّوةلػ
هَمة

 
 الؾةاعة الدالخة االهجظةبّة اال

( PR )الوؾبُ الجمدّٞ
ٓلبّة هَم

 
 الجّعدِة / اال
 المظجلى الوَةم
 الوؾبُ الجمدّٞ
 الوؾبّة الٙةامة
( STV )المجصٍؿ الٍاشع المٍت هَةم
ٓلبّة هَم

 
 الجّعدِة / اال
وؿ الٗةاؼ هَةم

 
( FPTP )اال

( BV )الٜػجلة هَةم
( PBV )الصؼبّة الٜػجلة هَةم
( AV )البعِٞ المٍت هَةم
( TRS )الرٍلجّن هَةم

هَمة
 
 المظجلًة اال

 المجٍازي  الوَةم
 الظجةم
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ة 
 
ة ِلَ ثمدّٞ المػا خًّػ

 
الوَم االهجظةبّة وثة
 

 
ٖوٞ وزي ٝمة ٌِعٍٖن إلَ العٖةع ِن ممةلصٌم

 
ن ِّٜؾٍن مدلٌم الّلّة ِلَ ا

 
هٌن ا

 
. ُٖ العِمٙػايّةت الػؿمّة، ِوجظب الفّب ممدلّن من قة

 للعولة ٝم مػة ِجم إزػاء االهجظةبةت، ومن الغي ِص٘ لي الجمٍِت، ومن الغي ِص٘ لي الجػقس، ٖوال ِن ًّٜٞ االٚجػاع الوَةم االهجظةبُوِصعد 
شؼاب الؾّةؿّة

 
و اال

 
لٍات إلَ مٙةِع ٍِٗز بٌة المػقصٍن ا

 
ّٕ ِجم ثصٍِٞ اال وبةطجمةر، ثّع الوَم االهجظةبّة ًُ الٍؿّلة الجُ ِجم من طاللٌة . ٝو

خّػ ٝبّػ وًةم ِلَ ثٍٍّٕ المػقصةت ُٖ المرةلؽ . ثّّٗٞ ٖٜػة الوَةم العِمٙػايُ
 
ن للوَم االهجظةبّة ثة

 
مم ا

 
وهصت البصٍث المٙةرهة بّن اال

 
وٚع ا

ًمّة للمٌجمّن بجصّٙ٘ المؾةواة . (269، ص 2007بةٝؾجٍن، ٝةهٍّٖجـ، وًٍّز )الجفػِّّة 
 
مػ ُٖ ٓةِة اال

 
وًٜغا، ٖإن ٌٖم هَةم اهجظةبُ مّّن ا

 .بّن الروؾّن ُٖ الوَةم الؾّةؿُ

لٍات إلَ ؿّةؿةت شٍٜمّة وثفػِّةت 
 
راء الوةطبّن وِصٍؿ اال

 
ي معى ِمدٞ الوَةم االهجظةبُ شٙة ا

 
وثؤخػ درزة اؿجّّةب الوَةم االهجظةبُ، وإلَ ا

ٓلبّة بفٜٞ ٝبّػ، ِلَ درزة العِم الفّبُ للوَةم العِمٙػايُ هٗؾي
 
بةت اال ن الؾّةؿةت والبػامذ الصٍٜمّة . ثّٜؽ ٓر

 
وإذا ٝةن الرمٌٍر ِػى ا

والجفػِّةت ال ثمدٞ ُٖ الٍاُٚ طّةراثٌة بّع االهجظةبةت، ٖإن ًغا ِؤدي إلَ اهظٗةض هؾبة إٚبةؿ الوةطبّن ودِمٌم للصٍٜمة، والجٙلّٞ من اشجػام 

وهّٞ )الؾّةؿّّن والممدلّن الموجظبّن  ًمّة بمٜةن للصٗةظ . (1993ا 
 
ومن خم، ٖإن وزٍد هَةم اهجظةبُ ِةدؿ ُِٗ بجٍّٚةت الرمٌٍر ِّع من اال

. ِلَ العِمٙػايّة واالؿجٙػار الؾّةؿُ

ٝػدػ من  ن ٍِٜن لعٌِم لٍت ا 
 
هَمة االهجظةبّة المظجلٗة بعرزةت مظجلٗة من الجمدّٞ المبةقػ؛ شّح ثؾمس بّوٌة للمٍايوّن بة

 
هٍاع اال وثؾمس ا 

هَمة
 
ة من اال مػ لّب، ولٜن ُٖ بّن الصةالت ٚع ٍِٜن مّٗعا لؼِةدة الجمدّٞ العِمٙػايُ الصُّٙٙ. ًّٓػ . وٚع ٍِٜن إلالح هَةم ؿّةؿُ مّّن ا 

ًم الٍّامٞ الجُ ثؤخػ ِلَ ثًٍر  ن وزٍد هَةم اهجظةبُ مّّن ؿةري وّٖةؿ، ِّع من ا 
 
وزٍد الموَمةت الؾّةؿّة، والوَةم الصؼبُ، / وذلٛ ال

هفًة الؾّةؿّة
 
ة المٍايوّن ُٖ اال ٍع الوَةم االهجظةبُ المّجمع من ٚبٞ العولة ِؤخػ ِلَ مرمٍِة واؿّة من . ويػؽ مفةٝر مػ، ٖإن ه

 
وُٖ واُٚ اال

و الٍيوّة،  ّؼ ِلَ المظةوؼ اإلٚلّمّة ا  الّوةلػ الجُ ثفٜٞ الًةبُ الؾّةؿُ لٌغا المرجمُ، بمة ُٖ ذلٛ ِلَ ؿبّٞ المدةؿ مة إذا ٝةن ِجم الجٝػ

ن ِمبس مػقصةً  شؼاب الؾّةؿّة، ومن ِمٜن ا 
 
ّٕ ثّمٞ اال . ٝو

ن ٍِٙم الممدلّن بجمدّٞ دااػة اهجظةبّة  مة ّٜٝةن مٍشع واشع، ولّؽ بةلوػورة ا 
 
وِلَ ؿبّٞ المدةؿ ُٖ بّن الوَم االهجظةبّة ِجم الجّةمٞ مُ اال

ِوةء البػلمةن الموجظبّن بجمدّٞ ممةلس  طػى بجٙؾّم العولة إلَ دوااػ ؿّةؿّة وٍِٙم ا 
 
ة من الوَم االهجظةبّة اال و موًٙة مّّوة، بّومة ثٍٙم ًّٓػ ا 

ن اؿجػاثّرّةت المرجمُ المعهُ . العااػة االهجظةبّة الظةلة بٌم ُٖ  اإليةر الٍيوُ وِمدٞ ًغان الوَةمةن طمةاك مظجلٗة زعا للعِمٙػايّة، ٝمة ا 

طػ ُ االًجمةمةت والممةلس  إلَ البػلمةن ؿٍؼ ثظجلٕ اطجالٖة ٝبّػا من هَةم إلَ ا  ن ثٖػ هٌة ا 
 
غلٛ، ُٖ العوؿ الجُ ثّمٞ بوَةم . الجُ من قة ٝو

ٓلبّة االهجظةبُ 
 
ؿةس – اال لٍات 1+ ٪ 50شّح ٍِٙم الٍٗز ُٖ االهجظةبةت ِلَ ا 

 
وًٍ هَةم الصؼبّن وِمّٞ إلَ الٌّموة ِلَ المفٌع -  من اال

و المػقصّن المؾجٙلّن  شؼاب المّٔػة ا 
 
ي شؼب)الؾّةؿُ، مُ إثةشة ٖػلة هبّلة لال للجوةٖؽ بورةح واٚجصةم الٌّٜٞ  (الغِن ال ثصةلٕ لٌم مُ ا 

شؼاب المّٔػة من اٚجصةم الوَةم الؾّةؿُ إال من طالؿ . الؾّةؿُ
 
وعا، والٍالِةت المجصعة شّح لم ثجمٜن اال وًغا ِجوس ُٖ المملٜة المجصعة، ٝو

شؼاب الٜبّػة
 
خّػ . الجصةلٕ مُ اال

 
شؼاب الؾّةؿّة المٌّموة للجة

 
ي من اال راؤًم مُ ا  وُٖ الٍاُٚ ثصع ًغى الوَم من طّةرات الوةطبّن الغِن ال ثجؾ٘ ا 

ؿةس الجمدّٞ الوؾبُ . ِلَ ِملّة لوُ الٙػار طػى، ثمّٞ الوَم االهجظةبّة الجُ ثٍٙم ِلَ ا  شؼاب بمٙةِع بػلمةهّة – ومن هةشّة ا 
 
شّح ثٍٗز اال

لٍات الجُ شملت ِلٌّة 
 
شؼاب المجّعدة - ثجوةؿب مُ هؾبة اال

 
ِوةء من اال إلَ ثفرُّ هَم الجّعدِة الصؼبّة، شّح ِةدة مة ِجم اهجظةب ا 

ٝػدػ من العوااػ االهجظةبّة الجُ . للبػلمةن شؼاب الؾّةؿّة الظةلة بٜٞ موٌم ا 
 
ٝبػ ثرةى اال ِوًة بمؾبٍلّة ا  ولٜن، ُٖ الصّٙٙة ٚع ِفّػ الممدلٍن ا 

شؼاب، وثّمٞ ُٖ إيةر هَةم الجمدّٞ الوؾبُ، وموٌة الؾٍِع، وإًِةلّة، . ِمدلٍهٌة
 
وروبة بٌة هَةم مجّعد اال وروبّة ودوؿ قمةؿ ا 

 
وٓةلبّة العوؿ اال

. والومؾة

ة ٝػدػ . وثجبةِن ثّّٙعات الوَم االهجظةبّة، وِجومن ٝٞ هَةم مة ِفّػ إلَ الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 
 
هَمة العِمٙػايّة اال

 
وًوة ؿٍؼ هعرس خالخة من اال

ة خّػ ٝٞ موٌة ِلَ ثمدّٞ المػا 
 
طػى، إال . قٍِّة والجُ ثّمٞ شةلّة ُٖ الّةلم، وثة ٍع مّّن من الوَةم بّن دولة وا  م من وزٍد ثبةِن ُٖ ه وِلَ الٓػ
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ٞ العرزة الجُ من  و ِّٚػ
 
ن ِعِم ا

 
هَمة ا

 
ي من اال

 
ّٕ ال ن المػازّة وإِةدة الوَػ ُٖ الظمةاك الّةمة لٜٞ موٌة ؿٍؼ ِؾةِع ِلَ ثصعِع لمةذا ٝو

 
ا

ة ُٖ مظجلٕ 
 
ة ٚةدرة ِلَ الٍلٍؿ إلَ ًّٜٞ ؿّةؿُ رؿمُ، وؿجؾمس لوة بعراؿة ثرةرب واؿجػاثّرّةت هفًةء شٍٙؽ المػا

 
طاللٌة ثٍٜن المػا

زٞ الجّّٔػ
 
هَمة الٍٜثة الصةلّة من شّح للجٌة . البلعان والغِن ِّملٍن من ا

 
ٝمة ِوُ ًغا البةب الظًٍط الّػِوة الظةلة بةلموةٚفةت شٍؿ ا

هؾب هٌذ
 
ٖوٞ وا

 
.  بوَم اهجظةبّة مصعدة، زوبة إلَ زوب مُ اٚجػاشةت ال

طػى دورا ُٖ الممةرؿةت العِمٙػايّة للعولة زوبة إلَ زوب مُ الوَةم االهجظةبُ
 
شؼاب الؾّةؿّة، وًُ الٌّائت . ثلّب بّن الّوةلػ اال

 
وثٍٙم اال

ؿةس البػامذ الصؼبّة وموٌةج ِمٞ الصؼب ومٙجػشةت الؾّةؿة الٍيوّة، 
 
ؿةؿّة ُٖ مَّم البلعان، بصمالت للجمٍِت ِلَ ا

 
الؾّةؿّة اال

ٖوٞ وزي
 
مة ِلَ ا

 
وبمػؼ الوَػ ِن العور الغي ثلّبي الؾّةؿةت الصؼبّة ُٖ ثّّٗٞ الوَةم االهجظةبُ، . والمػقصّن الّٗةلّن الغِن ؿّمدلٍن اال

طػى ثفٜٞ الوَم االهجظةبّة وًُ
 
و ِعد الممدلّن الغِن ِجم اهجظةبٌم من ٝٞ دااػة،  (1: ًوةؾ  خالخة ِوةلػ راّؾّة ا

 
( 2شرم العااػة االهجظةبّة، ا

و المػقصّن  (3المّةدلة الظةلة بّّٜٗة ثٍزُِ المٙةِع؛ و
 
شؼاب ا

 
شع اال

 
ّٕ ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت ال ًّٜٞ االٚجػاع الغي ِصعد قٜٞ االٚجػاع ٝو

، ص 2007الرؿّػد وثةٖػون )
 
ة. (5ا

 
ّٖلَ . وزمُّ ًغى الّوةلػ ثؤخػ بفٜٞ مبةقػ ِلَ الجوّٗغ الوةزس لوَةم الٍٜثة لجصؾّن الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا

ٝبػ ُٖ 
 
ن المػقصّن الغِن ٌَِػون ُٖ الرؼء الّلٍي من ٚةامة الصؼب لعٌِم ٖػلة ا

 
ًمّة، ال

 
ؿبّٞ المدةؿ، ثّع يػِٙة ثوَّم االٚجػاع ُٖ ٓةِة اال

دهَ ُٖ الٙةامة الصؼبّة  م الغِن ِصجلٍن مػثبة ا  ن ِجم اهجظةبٌم من ًّٓػ شّةن المػقصةت من الوؾةء– ا 
 
وّٖمة ِلُ .  والغِن ِجوموٍن ُٖ ٓةلبّة اال

ن الوَم االهجظةبّة المظجلٗة وهبصدٌة 
 
هٕ موةٚفةثوة بفة

 
ن هؾجة ة، ٚبٞ ا  ة ِلَ اهجظةب المػا  خًّػ

 
هؾجّػض ٝٞ ِومػ من ِوةلػ الوَم االهجظةبّة، وثة

ة ٝػدػ ثٗمّاًل ّٖمة ِجّل٘ بةلجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا   .ا 

شؼاب الؾّةؿّة
 
 اال

ةهت  ؿةس الرعارة، ٝو همةر العِمٙػايّة ُٖ الؼمن المةهُ ثمٍرًا لبػلمةن ّٓػ شؼبُ شّح ثٍٙم هجّرة االهجظةبةت ٖٙى ِلَ ا  وٚع وهُ بّن ا 
ِعٍِلٍزُ و بػهةمذ ا  ي مؤؿؾة موَمة ا  وِلَ . الؾلًة الجفػِّّة مؤؿؾة ّٓػ شؼبّة ثّمٞ لجمدّٞ االشجّةزةت الصّّٙٙة للفّب ولّؽ لجمدّٞ ا 

بعًا ثوّٗغ م من ذلٛ، لم ِجم ا  وؿ راّؽ للٍالِةت المجصعة، زٍرج 26الٓػ ولَ ثصت ا 
 
مػِّٜة الٙلّلة اال

 
ٍخ اال  ًغا الوَةم بةؿجدوةء بّن مرةلؽ الفّ

شؼاب ؿّةؿّة موَمة. (1797-1789)واقوًن  ةن مة ارثٙت الفبٜةت الًٍِّة الجُ ثػبًٌة المدٞ إلَ ا  وُٖ إيةر . وُٖ شةلة الٍالِةت المجصعة ؿِػ

ة الفّبّة ُٖ الؾّةؿةت االهجظةبّة شؼاب الؾّةؿّة بمدةبة الرٌةت الٗةِلة الػاّؾّة ُٖ ثّببة المفةٝر
 
وثٍٙم . مَّم العِمٙػايّةت الصةلّة، ثٍٜن اال

شؼاب الؾّةؿّة بفٜٞ ِةم بجٍهّس إِعٍِلٍزّة مّّوة وؿّةؿةت وموةًذ ِمٞ والعٖةع ِوٌة والعٍِة لٌة إلدارة العولة، وثّؼِؼ مة ِػوهي الٙوةِة 
 
اال

مة
 
ولٍِة لال

 
خّػ ُٖ ٍٚاهّن وؿّةؿةت البالد. ذات اال

 
ِّع الوةطبّن واذا ثم اهجظةبٌم ٍِٙمٍن بةلّمٞ ِلَ الجة

 
ِوةء الصؼب ِلَ ٝؾب ثة . وِّمٞ ا 

خّػ ِلَ الؾّةؿةت 
 
شؼاب الؾّةؿّة إلَ الجة

 
ٝػدػ هٍٗذا لّجٙلعوا موةلب لوُ بفٜٞ مبةقػ وثٌعؼ اال

 
و مؤِعٌِة اال ِوةاٌة ا  ّة بّن ا  من طالؿ ثٚػ

و الّٙةم بصمالت وبفٜٞ ّٓػ مبةقػالٙػار الؾّةؿُ،  هفًة الجٍِّة ا   من طالؿ موةقعة الفّب للصمٍؿ ِلَ العِم ومدةؿ لغلٛ االهظػاط ُٖ ا 
ِّع الفّب، ٖوال ِن ثصّٙ٘ الؾلًة الؾّةؿّة والصٗةظ ِلٌّة داطٞ . شٍؿ مظجلٕ الٙوةِة واإللالشةت

 
شؼاب ُٖ الصمٍؿ ِلَ ثة

 
وشجَ ثورس اال

ِمةؿ  و ا  و الجٍِّة الجّلّمّة ا  ة ُٖ الصمالت االهجظةبّة، ا  ًعاٌٖة ُٖ قٜٞ بػهةمذ شؼبُ، ومن خم المفةٝر ن ثٍهس والِةثٌة وا  الصٍٜمة، ِرب ِلٌّة ا 
ٖٜةر ُٖ الؾةشة الفّبّة ومن . االشجرةج

 
هٌة ثٍٖػ ٚوةة ِجم من طاللٌة موةٚفة اال

 
هَمة العِمٙػايّة ال

 
شؼاب ُٖ اال

 
ًمّة اال وُٖ ًغا المعد، ثجوس ا 

ٝػدػ دِمٙػايّة شّح ِؾمس بجمدّٞ . خم االرثٙةء بٌة إلَ المؾجٍى الصٍٜمُ شؼاب الؾّةؿّة، ِمبس الوَةم الؾّةؿُ ا 
 
وٓةلبًة ٝلمة زاد ِعد اال

ٝػدػ ثوٍِة .  الموةلب الؾّةؿّة ِلَ هصٍ ا 

ٖػادًا ذوي ؿلًة و  ن مػقصٌّة ٓةلبة مة ٍِٜهٍا ا  شؼاب المؤؿؾّة إلَ ا 
 
بصةث ِن اال

 
ِوةء من الوظبة؛ ومن خم ٖإن / ومُ ذلٛ، ثفّػ اال و ا  ا 

و االلجؼام بةلبػهةمذ الصؼبُ / الجػقّصةت ال ثمبس بةلوػورة ٚةامة ِلَ االؿجصٙةؽ و  و . (2004بةلّورجٍن )ا  ؿةس الًبٙةت ا  وِّع الجمّّؼ الٙةام ِلَ ا 

                                                             
26

هذا صحٌح حتى بالنسبة للبلدان التً ٌتم فٌها حظر األحزاب السٌاسٌة، ألن السٌاسٌٌن فً كثٌر من األحٌان ٌقومون بتشكٌل فصابل تكون بمثابة   

وتعمل مثل هذه الفصابل بطرٌقة مماثلة لألحزاب حٌث أنها تقوم بتنظٌم وتجمٌع الناخبٌن من أجل الدعم السٌاسً، ولكن لٌس . األحزاب السٌاسٌة الفعلٌة
 (2002مسلم ). لدٌها برنامج حزبً رسمً وفً معظم الحاالت لٌس لدٌها أي التزام للعمل بشفافٌة وال ٌتحملون أي مسبولٌة أمام الشعب
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ة ُٖ الؾّةؿة الصؼبّة، وال ؿّمة ُٖ الموةلب الّةلّة، وثجؾبب مدٞ ًغى الممةرؿةت ُٖ 
 
ؿبةب لوّٕ ثمدّٞ المػا

 
شع اال

 
ؿةس الؾلًة ا

 
ِلَ ا

ة 
 
ٚلّةت)إِةٚة المػا

 
ولٍِة لمٍّد الوظبة من الغٍٝر إلَ الؾلًة داطٞ ًّةٝٞ  (وٓةلبة اال

 
للٍلٍؿ إلَ موةلب ُٖ الؾلًة، شّح ِجم إًِةء اال

 (.2006ّٝجلؾٍن )الصؼب 

ؿةؿًّة ُٖ العِمٙػايّة الؾّةؿّة من طالؿ ابػاز وزٌةت الوَػ المظجلٗة، وُٖ الٍٚت هٗؾي ِمٜن 
 
شؼاب الؾّةؿّة دورًا ا

 
ن ٍِٜن لال

 
وًٜغا، ِمٜن ا

م طّةرات ٚع ثوًٍي ِلَ مظةيػ ّٖمة ِجّل٘ بجٙلع موةلب  ٚلّةت، الغِن ٓةلبة مة ِجم اِجبةًر
 
لٍات ٖائت مّّوة، وال ؿّمة الوؾةء واال

 
ن ثظمع ا

 
ا

شؼابٌم 
 
لفٔٞ موةلب ّٚةدِة من الًبٙة المجٍؿًة من الغٍٝر وِجمجٍّن " الغِن ِؤمن ثػقّصٌم"وٓةلبًة مة ٍِٜن للمػقصّن . ِلّة من ٚبٞ ا

ن الٌعؼ الػاّؾُ للصؼب ًٍ الٍلٍؿ إلَ الؾلًة والٍٗز بةلمٙةِع، ِجم ثرةًٞ المػقصّن الغِن ٚع ٍِٜن . بمالت واثمةالت ِةمة زّعة
 
وبمة ا

وٓةلبًة مة ٍِٜن ًغا الموً٘ وؿّلة موةؿبة للٙةدة الغٍٝر لجبػِػ ثمؾٌٜم بةلؾلًة من طالؿ . بٔن الوَػ ِن الرعارة" مصًٍٖٗة بةلمظةيػ"ثػقّصٌم 

شّةن بةهجظةب من ثم ثػقّصٌم من . اؿجبّةد الوؾةء
 
مػ ٍِٙم الفّب ُٖ ٝػدّػ من اال

 
هي ُٖ واُٚ اال

 
خبت الجةرِض ا

 
م من ذلٛ، ٖٙع ا وِلَ الٓػ

م من ثػدد  مدلة ِعِعة من الػؤؿةء ورؤؿةء الٍزراء من الوؾةء والالثُ وللن إلَ الؾلًة، ِلَ الٓػ
 
ٚلّةت، ٝمة ِجوس من ا

 
ٖػاد من اال

 
الؾّعات واال

وؿ
 
بة الصؼب ُٖ ثػقّصٌن ُٖ المٙةم اال . وِعم ٓر

ت قّبّجٌة الصؼب البّػوهُ، شّح ٝةهت مًةبٙة بٞ وزادت ِن قّبّة زوزٌة، الػاّؽ 
 
رزوجّن، الجُ ٖةزة

 
ومدةؿ ِلَ ذلٛ ًٍ إِٗة بّػون ُٖ اال

رزوجّوُ طٍان بّػون
 
ولَ . اال

 
ت الؾّعة اال رزوجّن شجَ الص٘ ُٖ الجمٍِت، بعا 

 
ة ُٖ اال وُٖ موجمٕ الٙػن الّفػِن، ُٖ الٍٚت الغي لم ِٜن للمػا 

ة ُٖ الجمٍِت، والغي ثصٙ٘ ُٖ ِةم  ة، ُٖ ِةم . 1947مظةيبة الفّب والعٍِة إلَ ش٘ المػا  وؿ اهجظةبةت بّع ثمٍِت المػا  ، طةض 1951وُٖ ا 

ٝػدػ من  ن 2طٍان بّػون زٍلة الِةدة اهجظةبي واشجفع ا 
 
مةم مٜػجب راّؽ الرمٌٍرِة، ًِةلبٍن بة  ملٍّن قظك مَّمٌم من الًبٙة الّةملة ا 

ن"خم !" إِّٗجة، هةاب الػاّؽ"ثجػقس معام بّػون لمومب هةاب الػاّؽ وًم ٌِجٍٗن 
 
ن، إِّٗجة، اال

 
ن ٍِٜن ًوةؾ " . اال هي ِمٜن ا  ومن الٍاهس ا 

ولٜن مدٞ ًغى الجوةٚوةت . ٖرٍة ٝبّػة بّن ممةرؿةت الوظب الؾّةؿّة واؿجّعاد الفّب الهجظةب ؿّةؿّة من اإلهةث، ٝمة ثفّػ ًغى الٍاّٚة
ٚلّةت الٙةدرة ِلَ الٍلٍؿ إلَ الموةلب الؾّةؿّة الٌةمة لموُ الٙػار، وذلٛ بؾبب 

 
ِعاد اال هصةء الّةلم هَػا لجؼاِع ا  ثجّٔػ ثعرِرّة ُٖ زمُّ ا 

 27.الوفةط الؾّةؿُ، وممةرؿة الؤى واالؿجمةلة، وثوّٗغ هَةم الٍٜثة

ِوة بًػِٙة ثؤدي بٌة للصع من ثمدّٞ وزٌةت  ن ثّمٞ ا  شؼاب الؾّةؿّة مُ المرجمُ المعهُ، ٖإهٌة ِمٜن ا 
 
ن ثجّةون اال وهٜػر، ُٖ شّن ِمٜن ا 

و المرمٍِةت الّٔػ . الوَػ والممةلس المجوٍِة ٚلّةت ا 
 
ٝػدػ رؿٍطة بمدةبة شػاس ٍِٙمٍن ِلَ اؿجبّةد اال

 
ٝبػ واال

 
شؼاب اال

 
وٓةلبة مة ٚع ثٍٜن اال

ِوةء بّّوٌم لفٔٞ وٍةاػٕ ؿّةؿّة مّّوة ي . موَمة، ٓةلبًة من طالؿ ِملّة ثػقّس ا  ن الوةس الغِن ِجػقصٍن لموةلب ُٖ ا  وطاللة الٍٙؿ ًُ ا 
م شجَ ِجٍلَ شؼبٌم الصٜم واإلدارة ن ِجم اطجّةًر وبمٗة ِةمة  لم ثٜن ِملّة االطجّةر ًغى ُٖ لةلس . اهجظةبةت، ًم ُٖ الٍاُٚ مػقصّن بمٙجوَ ا 

ِوةء الصؼب من الؾّعات همةر المؾةواة بّن الروؾّن ُٖ الوَم الؾّةؿّة ٌٖم واهس لٌّةٝٞ وِملّةت الصؼب بٌعؼ . ا  ن ٍِٜن لعى ا  وِوبُٔ ا 

ٝػدػ ثٙبال للمػقصةت من الؾّعات شؼاب ا 
 
ن هرّٞ اال . الالح الصؼب واٝػجفةؼ ّٕٝ ِمٜن ا 

                                                             
للقادة السٌاسٌٌن اإلناث الالتً تم انتخابهن فً مجتمعات ذكورٌة  (من بٌن العدٌد)تعد بٌنظٌر بوتو فً باكستان وأندٌرا غاندي فً الهند أمثلة أخرى   27

وكانت بٌنظٌر بوتو من أبرز المعارضٌن للدٌكتاتورٌة العسكرٌة لضٌاء الحق، وحلت . حٌث اعتبر زمالبهن الذكور ان فرص نجاحهن بعٌدة االحتمال

وقد انتخابها مرتٌن، على الرغم من أن ترشح اثنٌن .  لتصبح ربٌس وزراء باكستان من خالل االنتخابات الدٌمقراطٌة1988محل الدٌكتاتور فً عام 

كما جاءت أندٌرا غاندي إلى . من أشقابها حٌث كانا من المرشحٌن المحتملٌن باعتبارهما أعضاء فً حزب الشعب الباكستانً الذي قام والدهم بتأسٌسه

وقد ظلت ربٌساً للوزراء أطول مدة فً العالم واكتسبت خبرتها السٌاسٌة من . السلطة فً انتخابات شعبٌة فً واحدة من أكبر الدٌمقراطٌات فً العالم

وعلى الرغم من محاولة البعض . 1966خالل مناصب قٌادٌة مختلفة، من ضمنها ربٌس المؤتمر الوطنً الهندي قبل ان تصبح ربٌسا للوزراء فً عام 

التقلٌل من شأن هذه التطورات، حٌث ٌشٌر بعض المعلقٌن إلى أن هذٌن السٌدتٌن كانتا لهما اتصاالت وعالقات قوٌة وٌنتمٌن إلى أسر من النخبة، إال 

وحتى فً . أنه من األهمٌة بمكان أن نأخذ فً االعتبار أن معظم القادة المنتخبٌن ٌأتون من النخبة والعالقات السٌاسٌة القوٌة، سواء كانوا ذكور أو إناث

 مثل هذه المجتمعات الذكورٌة فإن الشعب على استعداد أن ٌقوم بالتصوٌت لمرشحات ولفترات متعددة إذا ما أتٌحت له الفرصة
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 الّوةلػ الػاّؾّة للوَم االهجظةبّة
هٗة، ِّع شرم العااػة االهجظةبّة 

 
هي ِؤخػ بفٜٞ مبةقػ ِلَ - وًٍ ِفّػ إلَ ِعد المٙةِع ُٖ االهجظةبةت ُٖ موًٙة مّّوة - ٝمة ذٝػ ا

 
مػ مٌم ال

 
ا

شؼاب والمػقصٍن ُٖ االهجظةبةت
 
ة لّجم . االؿجػاثّرّةت الجُ ثّجمعًة اال

 
وِؤخػ شرم العااػة االهجظةبّة بفٜٞ مبةقػ ِلَ الٗػص الجُ ٚع ثجةح للمػا

ِوةء من . ثػقّصٌة
 
شع البػلمةهّّن، ُٖ شّن ِجم ثمدّٞ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة اال

 
وِجم ثمدّٞ العوااػ االهجظةبّة ذات الّوٍ الٍاشع من ٚبٞ ا

ٝػدػ من ِوٍ بػلمةن 
 
ِلَ من الموةي٘ ذات الّوٍ الٍاشع- ٚبٞ ا

 
ن لعٌِم شرم ا

 
ِلَ من . وًغا ِّوُ ا

 
ة لعٌِة مّعالت ا

 
وٍِٙؿ الّلمةء ان المػا

ِوةء 
 
ٝػدػ من قظك واشع، ٖإن . (1994رووؿ وزِمػمةن )الجػقّس واالهجظةب ُٖ العوااػ مجّعدة اال

 
شؼاب بجػقّس ا

 
طػى، ِوعمة ثٍٙم اال

 
وبّبةرة ا

ٝػدػ من ثػقّس الاصة مجٍازهة من شّح الروؽ
 
ة . ًغا ِمٜوٌة ا

 
 المؾةواة بّن الروؾّن، ِّع إدراج المػا

 
وُٖ الٍاُٚ، ُٖ الؾّةٚةت شّح ِوجفػ مبعا

لٍات
 
هي ُٖ العوااػ االهجظةبّة ذات الّوٍ الٍاشع، ثمّٞ . اؿجػاثّرّة من ٚبٞ الصؼب لرغب المؼِع من اال

 
وُٖ المٙةبٞ، ثفّػ البصٍث إلَ ا

ِالى
 
ة المػقصة ٝمة هٍٚـ ا

 
ن المػا

 
شؼاب إلَ ثصعِع مػقصّن من الغٍٝر بؾبب االٖجػاهةت الظةلة بةالشجمةالت االهجظةبّة بفة

 
لصةب . اال

 
ن ا

 
ٝمة ا

ٝػدػ ثمّّؼًا من المػقصةت الرعد، وطةلة ُٖ - هٍاب البػلمةن الػآبّن ُٖ الجػقس ُٖ زٍلة إِةدة االهجظةب – الموةلب من الغٍٝر 
 
ٓةلبة مة ٍِٜهٍا ا

لصةب الموةلب 
 
شع المػقصةت لظٍض االهجظةبةت هع ا

 
ن ٍِٙم بجصعِع ا

 
هي من ّٓػ المػزس للصؼب ا

 
العوااػ االهجظةبّة ذات الّوٍ الٍاشع، شّح ا

ُ . من الغٍٝر  ٝبػ من المػقصّن للعااػة االهجظةبّة من ٚبٞ ٝٞ شؼب، ومن خم زِةدة اشجمةؿ ثٚػ
 
لمة زاد شرم العااػة االهجظةبّة ، ٝلمة يػح ِعد ا ٝو

ة ٝمػقس لفٔٞ وٍةاػٕ زغابة   28(. 38 ب، ص 2007الرؿّػود وثةٍٖرن )المػا 

شؼاب ٚع ال ثٍٜن ٚةدرة ِلَ ثصعِع المػقصّن لٜٞ . ِجّل٘ شرم وٍٚة الصؼب بصرم العااػة االهجظةبّة
 
هّٕ اال لٔػ وا  ن ا  وًغا ِّوُ ببؾةية ا 

 ٞٚ ٖوٞ للٍٗز بمؼِع من المٙةِع ُٖ االهجظةبةت ُٖ دااػة اهجظةبّة مّّوة وبةلجةلُ ٌُٖ ا  شؼاب ٖػلة ا 
 
ٍٚى اال ٝبػ وا 

 
المٙةِع المجةشة، بّومة ٍِٜن ال

ُّّ . اؿجّعادًا لًػح مؼِع من المػقصةت ِوةء الصؼب ٖر شؼاب المّٔػة الجُ ثجٍُٚ الٍٗز ٖٙى بّعد ٚلّٞ من المٙةِع إلَ ثػقّس ٚةدة وا 
 
وثمّٞ اال

لٍات الٙلّلة
 
ة ٚع ثٜلٕ الصؼب طؾةرة شجَ ًغى اال . المؾجٍى، وِةدة مة ٍِٜهٍا من الػزةؿ، شّح ثّجبػ الؾّعات مػقصةت ذات مرةٖز

م، ًُ الّوةلػ  وثّع المّةدلة المؾجظعمة لجٍزُِ المٙةِع البػلمةهّة، وًّٜٞ االٚجػاع، والغي ِصعد ّٕٝ ِمٜن للوةطبّن الجّبّػ ِن اطجّةًر
هَمة العِمٙػايّة

 
ة إلَ الؾّةؿة الػؿمّة ُٖ اال خّػات ِلَ ولٍؿ المػا 

 
طػى الجُ ثٌموة ُٖ موةٚفة الجة

 
وثؾجظعم الوَم االهجظةبّة الصعِدة لّْ . اال

ٓلبّة البؾًّة 
 
شعًة ًُ لّٔة ومّةدلة اال شؼاب،  ا 

 
ٓلبّة)ومّةدالت مظجلٗة لجٍزُِ المٙةِع ِلَ اال

 
هَمة اال

 
شّح  (المؾجظعمة ُٖ مة ِؾمَ بة

لٍات 1+٪ 50المػقس الغي ِصمٞ ِلَ 
 
ٓلبّة المًلٙة) من اال

 
ٝػدػ ثّّٙعا وًُ ثلٛ الجُ ثوُ . ٍِٗز بمّٙع ُٖ البػلمةن (اال طػى ا  ًوةؾ مّةدلة ا 

لٍات لٜٞ مّٙع، شّح ِلَ ؿبّٞ المدةؿ ِجم مبةقػة اهجظةب المػقس الغي ِصمٞ ِلَ 
 
لٍات المظممة لغلٛ 35شمة من اال

 
ٍع اال ٪ من مرم

المّٙع لّمبس ِوًٍا ُٖ البػلمةن، ُٖ شّن ِجم ازػاء الرٍلة الدةهّة من االهجظةبةت بّن المػقصّن البةّٚن شجَ ِجم قٔٞ زمُّ المٙةِع ُٖ ثلٛ 

. العااػة

م طّػًا، ِصعد ًّٜٞ االٚجػاع ّٕٝ ِمٜن للوةطبّن الجّبّػ ِن اطجّةًر والًػِٙة الجُ ِجم بٌة ثممّم االٚجػاع ًُ الجُ ثصعد الظّةر للوةطبّن . وا 
هَمة االهجظةبّة المظجلٗة. ودرزة المّلٍمةت المٙعمة لجمّٜن االدالء بمٍت مؾجوّػ

 
هٍاع اال

 
هٍاع المظجلٗة من االٚجػاع بة

 
وبّومة ثجًلب . وثػثبى اال

شؼاب 
 
ن ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت لمةلس اال شؼاب)بّن الوَم االهجظةبّة ا 

 
ٖػاد من داطٞ اال

 
طػ ًِةلب (ولّؽ للمػقصّن اال

 
ن البّن اال ، إال ا 

شؼاب
 
ٖػاد داطٞ اال

 
شؼاب . الوةطبٍن بةلجمٍِت لمةلس المػقصّن اال

 
شع اال وبةلجةلُ، ٚع ٍِازي الوةطبٍن اٚجػاًِة ًِةلبٌم بمرػد الجمٍِت لمةلس ا 

شؼاب
 
ٖػاد ُٖ اال

 
ٝػدػ من المػقصّن اال و ا  طػ ِؾمس لٌم بةلجمٍِت لٍاشع ا  و ا  ٖػاد، ا 

 
ي طّةر للمػقصّن اال ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ُٖ هَةم . دون ا 

ٓلبّة الغي ِؾجظعم ُٖ االهجظةبةت ُٖ الٍالِةت المجصعة، ٍِٙم الوةطبٍن بةطجّةر مػقس واشع من ِعد ٚلّٞ مٙعم لٌم ُٖ االٚجػاع 
 
ٚع ٍِٜن )اال

و مػقس مؾجٙٞ شؼاب ا 
 
شع اال مة ُٖ إهعوهّؾّة، موغ ِةم (ًؤالء المػقصّن إمة مػقس من ا   ٍِٜن للوةطبّن الص٘ ُٖ اطجّةر الجمٍِت إمة 2008، ا 

                                                             
 للمرأة ٌصوتون ال الناس بأن االعتقاد على التأكٌد خالل من المرشحات، ٌدعم لن الجمهور أن فكرة السٌاسٌة واألحزاب اإلعالم وسابل شجعت قد  28

 إلى البحوث تشٌر. المرأة ترشح ال بالتالً األحزاب أن حٌث ذاته، ٌحقق باالنتخاب جدٌرة غٌر المرأة بأن االعتقاد وهذا. أصواتهم" تضٌع "أن خشٌة
  الى أصواتهم تذهب أن من أقل مخاطرة هناك أن ٌشعرون الناخبٌن أن ٌبدو حٌث األعضاء، متعددة االنتخابٌة الدوابر فً ما حد إلى صحٌح هذا أن

 .واحد مرشح من بدال مرشحٌن عدة ٌتنافس حٌث خاسر، مرشح
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و لٜلٌّمة
 
و لمػقس ٖػدي همن ٚةامة الصؼب، ا

 
شؼاب، . لصؼب ا

 
ٖػاد بعال من اال

 
م من ثفرُّ الوةطبّن ِلَ الجمٍِت لمةلس المػقصّن اال وِلَ الٓػ

شؼاب، 
 
ٝػدػ دراِة ببػامذ اال

 
ٖػاد وا

 
ٚٞ دراِة بةلمػقصّن اال

 
ٚٞ ثّلّمًة، والغِن ٓةلبة مة ٍِٜهٍن ا

 
ن شػِة الجمٍِت لصؼب ِؾمس للوةطبّن اال

 
إال ا

بةثٌم ِوة ِن ٓر
 
. بةلجّبّػ ا

ن الجمدّٞ الؾّةؿُ
 
ة ا
 
ن، ثفمٞ الوَم االهجظةبّة مظجلٕ الّوةلػ والٌّةٝٞ، ٝلٌة ثؤخػ ِلَ درزة ولٍؿ المػا

 
مة ِجوس اال همةر . ٝو

 
وِرب ِلَ ا

زٞ ثصّٙ٘ 
 
هؾب"الٍٜثة الوؾةاّة إِالء اًجمةم وخّ٘ لٌغى الّوةلػ المجّٔػة من ا

 
ٖوٞ وا

 
هَةم للٍٜثة ِّمٞ ُٖ إيةر هَةم اهجظةبُ مّّن وٍِازي " ا

ة
 
لٍات . المّةلم الجُ ثّّ٘ الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا

 
ٓلبّة المًلٙة من اال

 
٪ 50)وِلَ ؿبّٞ المدةؿ، ُٖ ٖػهؾة، شّح المػقس الغي ِصمٞ ِلَ اال

و البًةٚةت)ٍِٗز بمّٙع، لّؽ من الٗةِلّة اِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة الغي ِوًب٘ ِلَ الٍٙاام الصؼبّة  (1+
 
ن ٍِٜن همٕ (ا

 
، وِجًلب ا

ٖػاد بعال من بًةٚة الصؼب
 
ٓلبّة الٗػهؾُ ٍِٙمٍن بةهجظةب اال

 
ن الوةطبّن ُٖ هَةم اال

 
ؿٕ ُٖ . المػقصّن ُٖ الٍٙاام الصؼبّة من الؾّعات، ال

 
ولال

ن الٍٗز 
 
شؼابٌن ُٖ إيةر هَةم الٍٜثة، ِمدلن العوااػ االهجظةبّة الجُ ِّجبػ ٌّٖة الصؼب ا

 
ٖػهؾة ٝةهت المػقصةت الالثُ ثم ثػقّصٌة من ٚبٞ ا

هٌم ِظةيػون بٗٙعان بّن المٙةِع
 
شؼاب بة

 
، وإال ٖٙع ِفّػ ٚةدة اال

ً
وًغا ال ِظعم ِلَ اإليالؽ الٌعؼ من الٍٜثة الوؾةاّة، وًٍ زِةدة . مؾجصّال

ة
 
 .وؿٍؼ هوةٚـ وهصلٞ وهُ الٍٜثة الٗػهؾّة والموةٚفةت والصٍارات المصًّة ذات الملة ُٖ البةب الظةمؽ. مؾجٍِةت ثمدّٞ المػا

هَمة االهجظةبّة الدالخة الؾةاعة
 
 اال

شةن الٍٚت - لّٔة ثٍزُِ المٙةِع، وًّٜٞ االٚجػاع / شرم العااػة االهجظةبّة، ومّةدلة - بّع موةٚفة الّوةلػ الػاّؾّة الدالخة للوَم االهجظةبّة 

هَمة االهجظةبّة الدالخة الؾةاعة وبّن االطجالٖةت الظةلة بٌة
 
مة لٍشٌ ُٖ مٙعمة ًغا البةب، ثوٙؾم الوَم االهجظةبّة إلَ خالخة . لموةٚفة اال ٝو

و بةلمؼج مُ بّن العِمٙػايّةت الجمدّلّة المّةلػة
هٍاع، ِجم اِجمةدًة إمة ٝلّة ا  خةرى المظجلٗة ِلَ الجمدّٞ الؾّةؿُ . ا  ولٜٞ من ًغى االطجالٖةت ا 

ة من العوااػ المٌمفة ة وًّٓػ ؿةؿّة ًُ. للمػا 
 
: وًغى الوَم اال

ٝػدػ من ِوٍ بػلمةهُ(: PR)الجمدّٞ الوؾبُ  ِوةء ممدلة من ا 
 
وُٖ ًغا الوَةم ٓةلبًة مة . ِوًب٘ ًغا الوَةم ِمٍمة ِلَ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة اال

ٖػاد
 
شؼاب الؾّةؿّة بعال من المػقصّن اال

 
شؼاب ِلَ ِعد من المٙةِع بمة ِجوةؿب . ٍِٙم المٍايوٍن بةلجمٍِت لال

 
ِٙةب االهجظةبةت ِصمٞ اال وُٖ ا 

لٍات الجُ شملٍا ِلٌّة 
 
% 20من مٙةِع البػلمةن للصؼب الغي شمٞ ِلَ % 20ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ ِجم ثظمّك - مُ الصمة اإلزمةلّة من اال

لٍات ُٖ دااػة اهجظةبّة مّّوة، وًٜغا
 
شع العوااػ االهجظةبّة، . من اال ِوةء موجظبّن ُٖ البػلمةن ُٖ ا  ٝػدػ من شؼب  ا 

 
وبةلجةلُ ِمٜن ان ٍِٜن ال

لٍات بمَّم المٙةِع المظممة لٌغى العااػة االهجظةبّة
 
ٝبػ ِعد من اال هٍاع من . شّح ٍِٗز الصؼب الغي شمٞ ِلَ ا 

 
وبمٗة ِةمة، ُٖ ًغى اال

ٝبػ من المٙةِع ًٍ الغي ِفٜٞ الصٍٜمة
 
هَمة، ٖإن الصؼب الغي شمٞ ِلَ الوؾبة اال

 
وثفمٞ البلعان الجُ ثؾجظعم ًغا الوَةم الؾٍِع . اال

رزوجّن وإهعوهّؾّة
 
. واال

ٓلبّة 
 
هَمة ُٖ الٔةلب ِلَ العوااػ االهجظةبّة ذات الّوٍ الٍاشع، والجُ ثوجظب ممدٞ واشع ٖٙى ُٖ ٝٞ دااػة :الجّعدِة/ هَم اال

 
 ثوًب٘ ًغى اال

لٍات بمّٙع بػلمةهُ ِن ثلٛ العااػة
 
ٝبػ ِعد من اال وٓةلبًة مة ِؤدي ًغا الوَةم البػلمةهُ إلَ قٍّر . اهجظةبّة وشّح ٍِٗز المػقس الغي شمٞ ِلَ ا 

م ّٓػ ممدلة ُٖ البػلمةن ن  وزٌةت هًَػ
 
ِعاد ٝبّػة من المٍايوّن بة ن ًغا  (32 ص 1-2اهَػ الفٜٞ )ثفّػ البصٍث من مظجلٕ البلعان . ا  إلَ ا 

شؼاب ثمّٞ إلَ يػح مػقصّن ذٍٝر من الًبٙة الٍؿًَ والّلّة ِجمجٍّن بمالت واثمةالت ِةمة زّعة 
 
ن اال

 
ة ُٖ الجػقس ال الوَةم ِٙلٞ ٖػص المػا 

ٚمَ ٚعر من اشجمةالت الٍٗز بةلمٙةِع . وثفمٞ البلعان الجُ ثؾجظعم ًغا الوَةم الٍالِةت المجصعة، والمملٜة المجصعة، والٌوع. ، لجصّٙ٘ ا 

ٓلبّة –  وِمؼج ًغا الوَةم ؿمةت من ٝٞ هَةم :الوَةم المظجلى
 
ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ٚع ِجومن ًغا . الجّعدِة/ هَةم الجمدّٞ الوؾبُ وهَةم اال

ٓلبّة 
 
طػ بةؿجظعام هَةم اال

 
/ الوَةم ثٍزُِ همٕ المٙةِع البػلمةهّة لّجم قٔلٌة بةؿجظعام هَةم الجمدّٞ الوؾبُ، بّومة ِجم قٔٞ الومٕ اال

لمةهّة والمٜؾّٛ والٗلبّن. الجّعدِة .  وثفمٞ بّن العوؿ الجُ ثؾجظعم ًغا الوَةم ا 
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ؿةؿّة الدالخة
 
هَمة اال

 
ن هوُ ُٖ االِجبةر االطجالٖةت بّن ٝٞ ًغى اال

 
ًمّة بمٜةن ا

 
هَمة . وِّع من اال

 
مة ذٍٝهة مؾبًٙة ٖإن لٜٞ من ًغى اال هَةم - ٝو

ٓلبّة 
 
ة/ الجمدّٞ الوؾبُ و هَةم اال

 
خةرى ِلَ الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا

 
 للؾمةت الّةمة لٌغى . الجّعدِة والوَةم المظجلى ا

ً
ٝػدػ ثٗمّال

 
وّٖمة ِلُ موةٚفة ا

ة من الٍلٍؿ إلَ الٌّٜٞ الؾّةؿُ الػؿمُ
 
لة درزة ثمّٜن المػا و ِٚػ

 
ّٕ ٍِٙم ٝٞ هَةم بعِم ا هَمة ممة ِؾةِع ِلَ ثصعِع لمةذا ٝو

 
.  اال

 

ة ُٖ البػلمةن: 1-2الفٜٞ  هَمة الجمدّٞ الوؾبُ: هؾبة المػا  ٓلبّة مٙةبٞ ا 
 
هَمة اال  ا 

 

طٍذ من مةثالهع، رِجفةرد: الممعر
 
ة: "مة ة الؾّةؿّة للمػا  هَمة االهجظةبّة: ثّؼِؼ المفةٝر ة ُٖ البػلمةن"ُٖ " الجٍٍّٕ الجفػُِّ واال  ةم المٌّع العولُ للعِمٙػايّة والعِم االهجظةبُ : المػا  ٚر : 2005مة وراء اال 

 102ص 

الجمدّٞ الوؾبُ 
ِوةء 

 
ِوَة )وًٖٙة لوَةم الجمدّٞ الوؾبُ، ٍِٙم ٝٞ شؼب بجٙعِم ٚةامة من المػقصّن للوةطبّن ُٖ دااػة اهجظةبّة مجّعدة اال وٚع ٍِٜن ًوةؾ ا 

ٝػدػ قًٍِّة للجمدّٞ الوؾبُ. (مػقصّن مؾجٙلّن ّٓػ موصةزِن ِجوةٖؾٍن ِلَ المٙةِع
 
 ِجم ثظمّك المٙةِع لٜٞ شؼب  وُٖ إيةر الومٍذج اال

لٍات الجُ شملٍا ِلٌّة
 
ٖولّةت الوةطبّن . شؾب الوؾبة المبٍِة إلزمةلُ ِعد اال ن البػلمةن ؿٍؼ ِّٜؽ بعٚة طّةرات وا  و – والمبعا  الٙةام ًٍ ا  ا 

طػى، ؿٍؼ ِّٜؽ مظجلٕ المرمٍِةت والممةلس واالًجمةمةت والمًةلب الظةلة بةلمٍايوّن . بّبةرة ا 

ة ُٖ البػلمةهةت  ٝػدػ مالءمة بةلوؾبة لجمدّٞ المػا 
 
ٍهٍّٖجـ وًٍز )ِّع ًغا الوَةم ًٍ اال ؛ الرؿّػد وثةٍٖرن 1994؛ روؿ وزِمػمةن 2007بةٝؾجٍن ٝو

ن الّوةلػ االهجظةبّة المػثبًة بٌة  ( ب2007
 
ن الصؼب والمّةدلة المؾجظعمة ُٖ ثٍزُِ المٙةِع وًّٜٞ )ال

 
ي شرم العااػة االهجظةبّة وٍٚة وقة ا 

ة الؾّةؿّة (االٚجػاع ة من المفةٝر ٝػدػ ثرةوبًة هصٍ زِةدة ٖػص ثمّٜن المػا  ٝبػ مة ٍِٜن ُٖ . ًُ ا  ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ٍِٜن شرم العااػة االهجظةبّة ا 
ة مػقصًة  ة ُٖ الجػقس شّح ثٙٞ اشجمةالت اِجبةًر هَمة الجمدّٞ الوؾبُ ممة ِؼِع من ٖػص المػا  شؼاب" مصًٍٖٗة بةلمظةيػ"ا 

 
ًم . من ٚبٞ اال

 
وربمة اال

ة  شؼاب إلَ وهُ ٍٚاام للمػقصّن مجٍازهة من الروؾّن ٝةؿجػاثّرّة لرغب المػا 
 
هي ُٖ ًغا الوَةم ِمّٞ اال من % 50الجُ ثفٜٞ )من ذلٛ، ا 

شؼاب من إدراج . (زمٌٍر الوةطبّن
 
ٝػدػ من ممدٞ ِن ٝٞ دااػة، ٖإن ًغا ِمٜن اال شؼاب بجػقّس ا 

 
ن ثٍٙم اال ن الجمدّٞ الوؾبُ ِّوُ ا  وبمة ا 

.  المػقصةت اإلهةث
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ٝػدػ ثٌمّفة، ِصةوؿ الصؼب الؾّةؿُ ازجغاب قػِصة 
 
شّةن، واؿجرةبة للوفةط الؾّةؿُ المجؼاِع من زةهب الٗائت االزجمةِّة اال

 
وُٖ ٝػدّػ من اال

و الّػؽ 
 
و الًبٙة ا

 
ٍع االزجمةُِ ا ٝبػ من الوةطبّن لجؼِع ِن الصؼب الموةٖؽ ِن يػِ٘ ثصعِع مػقصّن ثجٗ٘ ؿّػثٌم الغاثّة وطبػاثٌم مُ الو

 
ا

شؼاب الّؾةرِة بةِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة يًٍِة وذلٛ ُٖ الؾبّّوةت . الظةلة بعااػة اهجظةبّة مّّوة
 
شؼاب الظوػاء واال

 
ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ،  ٚةمت اال

لمةهّة
 
شؼاب الممدلة االثرةى الؾةاع ِلَ . ُٖ الوػوِذ وُٖ الدمةهّوةت ُٖ ا

 
شؼاب المصةَٖة واال

 
ة من اال شؼاب ُٖ االهجظةبةت ًّٓػ

 
وٚع قرُ هرةح اال

لٍات
 
شؼاب قةاّة بفٜٞ مجؼاِع ُٖ ًةثّن العولجّن . اِجمةد ؿّةؿةت ممةخلة شجَ ال ثٗٙع اال

 
لبصت ٍٝثة اال

 
ومن خم، ٚبٞ موجمٕ الدمةهّوةت، ا

لٍات الوؾةء 
 
 1998ّٖلّبؽ )ٝةؿجػاثّرّة لرغب ا

 
 29. ( ا

و/ إمة "وُٖ إيةر هَةم الجمدّٞ الوؾبُ، لّؽ ًوةؾ مة ِربػ الوةطبّن ِلَ اطجّةر 
 
، ٝمة ًٍ الصةؿ ُٖ العااػة االهجظةبّة ذات الّوٍ الٍاشع، "ا

ومن الوةشّة اإلشمةاّة، ِػثبى اِجمةد هَةم الجمدّٞ . ولٜن ِمٜن الجمٍِت لّعة ممدلّن، ممة ِٙلٞ الموةٖؾة بّن المػقصّن الغٍٝر واإلهةث

ن إهٌةاٌة ُٖ ٖػهؾة ُٖ ِةم 
 
الوؾبُ بٍزٍد هؾبة ِةلّة من الؾّعات هؾبًّة ُٖ المرةلؽ الجفػِّّة وذلٛ ُٖ العوؿ االؿٜوعهةّٖة وًٍلوعا، ُٖ شّن ا

ة ُٖ الرمّّة الٍيوّة الٗػهؾّة 1958
 
وُٖ الٍاُٚ، ِفّػ ِلمةء الؾّةؿة إلَ ٖػهؾة . (98، ص 1982راهعاؿ ) ٚع ؿةًم ُٖ اهظٗةض ثمدّٞ المػا

ة
 
خّػ هَةم الجمدّٞ الوؾبُ ِلَ ثمدّٞ المػا

 
 1958ُٖ ِةم % 1.5إلَ % 5.7ٖٙع اهظٗن مؾجٍى البػلمةهّةت الموجظبةت ُٖ ٖػهؾة من . ٝمدةؿ لجة

ٓلبّة
 
ن ثّعِٞ الوَةم االهجظةبُ ٝةن من بّن الٍّامٞ . ِوعمة ثّٔػ الوَةم االهجظةبُ من هَةم الجمدّٞ الوؾبُ إلَ هَةم اال وِجٗ٘ الّلمةء ِلَ ا 

ٓلبّة 
 
شؼاب ّٓػ مؾجّعة لجػقّس الّعِع من االلوؾةء ُٖ ٍٞ هَةم اال

 
ن اال دت إلَ ًغا االهظٗةض، ٝمة ا  لٍود ووادِة )الػاّؾّة الجُ ا  ، ص 2000ا 

146 .)

ِوة لوَةم الجمدّٞ  ة، شّح ِمٜن ا  هي ثّؼِؼ ثمدّٞ المػا 
 
وبمػؼ الوَػ ِن شرم العااػة االهجظةبّة الٜبّػ وشرم الصؼب وٍٚثي، ٖٜالًمة من قة

ؿةؿّةن لوَةم الجمدّٞ الوؾبُ ًمة. الوؾبُ دمذ الٍٜثة الوؾةاّة بؾٌٍلة ُٖ ًّٜلي
 
الٙةامة الوؾبّة وهَةم المٍت الٍاشع المجصٍؿ : والوٍِةن اال

(STV)(  ّٞوه  .، وِجم موةٚفة ٝٞ موٌمة ًوة(1993ا 

و مٗجٍشة، ولٜٞ موٌة اهّٜةؿةت مٌمة :الٙةامة الوؾبّة شؼاب الؾّةؿّة بجٙعِم ٍٚاام للوةطبّن إمة مٔلٙة ا 
 
 ُٖ إيةر هَم الجمدّٞ الوؾبُ ثٍٙم اال

شؼاب الؾّةؿّة بجػثّب المػقصّن، دون ثعطٞ من الوةطبّن. ِلَ اهجظةب الوؾةء
 
وُٖ ًغا الوَةم، ِجم . ُٖٗ الٍٙاام الصؼبّة المٔلٙة، ثٍٙم اال

ٝملي ُٖ دااػة اهجظةبّة مّّوة/ ثٍزُِ 
 
لٍات الجُ شمٞ ِلٌّة الصؼب بة

 
ؿٗٞ وًغا ِجٍٕٚ ِلَ هؾبة اال ِلَ الٙةامة إلَ ا  . ثظمّك المٙةِع من ا 

شؼاب ِلَ 
 
شع اال من المػقصّن الغِن  % 25من االلٍات ُٖ إشعى العوااػ االهجظةبّة، ِجم اهجظةب الػ % 25ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ إذا شمٞ ا 

ِلَ المػاثب لّوٍِة البػلمةن .  شملٍا ِلَ ا 

ؿمةء  شؼاب الؾّةؿّة، الجُ ثصعد الجػثّب الجؾلؾلُ، وبةلجةلُ ثػثّب ٌٍٍر ا 
 
ِعي اال ّؼ الؾلًة ُٖ ا  شع االهجٙةدات الػاّؾّة لٌغا الوَةم ًٍ ثٝػ وا 

ٖوٞ ُٖ الصمٍؿ ِلَ المٙةِع . المػقصّن ِلَ الٙةامة ِلَ الٙةامة بٗػص ا  بمّوَ ثّّٙع اطجّةر الوةطبّن وثٙعِم - ومن خم ِجمجُ  المػقصٍن ُٖ ا 
ٚٞ مٔؼى  ة االٚجػاع ا  شؼاب بةاللجؼام بةلٍٜثة . وٚر

 
ٝػدػ من الٍٙاام المٗجٍشة إذا ٚةمت اال ة ا  ن الٍٙاام المٔلٙة ثؾةهع المػا  ومُ ذلٛ، ِمٜن الٍٙؿ ا 

شؼاب يػح شع . الوؾةاّة بةإلهةٖة إلَ ٍٚاِع الجػثّب الجؾلؾلُ ، مدٞ البوع الغي ثم اِجمةدى مؤٚجة ُٖ إهعوهّؾّة
 
وُٖ ًغى الصةلة، ًِلب من اال

دهَ من المػقصةت مُ وهٌّن ُٖ مٍاُٚ ِمٜوٌن من الٍٗز  وبٌغى الًػِٙة ِومن شمٍؿ ِعد مصعد من الوؾةء ِلَ المٙةِع ُٖ المرلؽ . ا 

. وؿٍؼ هوةٚـ ًغى الّملّةت ِلَ هصٍ مٍؿُ ُٖ البةب الجةلُ. الجفػُِّ

و الٍٙاام الصؼبّة المٗجٍشةثّجبػ  ٖػاد بةطجّةر مػقس مّّن " الٍٙاام الصػة" ا 
 
هٌة ثؾمس للوةطبّن اال

 
ٝػدػ دِمٙػايّة من الٍٙاام المٔلٙة ال بمٗة ِةمة ا 

و شؼبٌة لٍات . بٔن الوَػ ِن ثػثّب شؼبي ا 
 
ِلَ هؾبة مبٍِة من اال ٖػاد الغِن شملٍا ِلَ ا 

 
وُٖ إيةر الٍٙاام المٗجٍشة ِصمٞ المػقصٍن اال

                                                             
29

 أدى وقد. والخمسٌن الحزبٌة القوابم على والرجال النساء تبدٌل األلمانً الخضر حزب قرر ،1986 عام االنتخابات فً المثال، سبٌل على على  

 قام فقد وبالتالً،. واألصغر األضعف الحزب لصالح األصوات خسارة من خوفا حذوه تحذو أن المحافظة األحزاب أكبر إجبار إلى الكوتا هذه اعتماد
 فٌلٌبس )الحزبٌة القوابم فً للنساء الكوتا باعتماد األلمانً الدٌمقراطً االشتراكً الحزب وكذلك األلمانً، المسٌحً الدٌمقراطً الحزب من كل

1998a.) 
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لٍات الصؼب ُٖ دااػة اهجظةبّة مّّوة، ِلَ مٙةِع ُٖ البػلمةن 
 
وهّٞ )بةلوؾبة إلزمةلُ ِعد ا

 
الجٍزُِ، / واؿجوةدًا ِلَ مّةدلة الجظمّك . (1993ا

شع المػقصّن ِن يػِ٘ الجمٍِت مػثّن
 
شؼاب وا

 
شع اال

 
و ال

 
لٍاثٌم للمػقصّن ٖٙى، ا

 
ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، إذا شمٞ شؼب ِلَ . ِعلُ الوةطبٍن بة

لٍات الجٗوّلّة% 25من ازمةلُ ِعد االلٍات ُٖ إشعى العوااػ االهجظةبّة، ؿّجم اهجظةب % 25
 
ِلَ اال

 
. من المػقصّن الغِن شملٍا ِلَ ا

ٖػاد بمٗة 
 
ٝبػ ثرةى الوةطبّن الغِن ٍِٙمٍن بةطجّةر البػلمةهّن اال

 
هي ُٖ ٍٞ ًغا الوَةم، ِجصمٞ الممدلٍن الموجظبٍن مؾبٍلّة ا

 
وخمة من ٍِٙؿ ا

  30.مبةقػة

و هَةم المٍت الٍاشع المجصٍؿ :(STV)هَةم المٍت الٍاشع المجصٍؿ 
 
ٍع الدةهُ من هَةم الجمدّٞ الوؾبُ، ا مة الو

 
ٌٍٖ ِؤٝع ِلَ : (STV) ا

م من ثٍازع طّةر الٍٙاام الصؼبّة)الجمٍِت لمةلس المػقس الٗػد ولّؽ الصؼب  وِلَ ٓػار الٍٙاام الصؼبّة المٗجٍشة، ِموس ًغا الوَةم . (ِلَ الٓػ
شؼاب ٝلٌة، من طالؿ ثمّٜوٌم من ثػثّب المػقصّن وٖٙة لجٗوّلٌم

 
ٖػاد، بعال من اال

 
ومن خم، . الوةطبٍن شػِة االطجّةر ُٖ اهجظةب المػقصّن اال

ِوةء، ِوبُٔ ِلَ الوةطبّن الجمٍِت لدالخة مػقصّن وٖٙة 
 
ٖػاد بةلجػقس لدالث مٙةِع ُٖ إشعى العااػ االهجظةبّة مجّعدة اال

 
إذا ٚةم طمؾة ا

ٖولّة
 
و هٙٞ . لال

 
ولَ وِجم إِةدة ثٍزُِ ا

 
وبّع ثصعِع هؾبة الصؾم، ِجم االِالن ِن اهجظةب المػقصّن الغِن شملٍا ِلَ هؾبة الصؾم ُٖ الرٍلة اال

طػِن وًٖٙة للوؾبة المبٍِة للظّةر الدةهُ الغي ٚةم الوةطبٍن بجصعِعى
 
لٍات إلَ مػقصّن ا

 
وثؾجمػ ًغى الّملّة شجَ ِجم اهجظةب خالخة . ٖةان اال
وهّٞ )مػقصّن  (. 1993ا 

م، مُ  (STV)ومن الرٍاهب الٌةمة لوَةم المٍت الٍاشع المجصٍؿ  ي مػقس من اطجّةًر هي ِفرُ زمٌٍر الوةطبّن ِلَ الجمٍِت لمةلس ا  ًٍ ا 
دلٍا بمٍثٌم إلشعى المػقصةت لٍات الوةاّة ًُ االلٍات الجُ ثم االدالء بٌة للمػقس الظةؿػ . وزٍد مظةوؼ بؾًّة من إهةِة لٍثٌم اذا ا 

 
واال

و شؼب) لٍات الوةاّة ٓةلبًة من طالؿ إدمةج ٍٚاِع ثمٜن الوةطبّن من . (ٖػد ا 
 
ٍب ّٖي ًٍ ذلٛ الغي ِٙلٞ من ِعد اال والوَةم االهجظةبُ المٓػ

بٍن ّٖي شٙةً  ةً . اطجّةر مػقس ِٓػ لٍاثٌم لم ثموُ ٖةٚر ن ا 
 
لٍات الوةاّة، ٝلمة ٖٙع الوةطبٍن الدٙة ُٖ الّملّة العِمٙػايّة، ال

 
لمة ارثُٗ ِعد اال . ٝو

م من إثةشة طّةر الٙةامة الصؼبّة شّةن بةلجمٍِت للمػقصّن بعاًل من الٍٙاام الصؼبّة، ِلَ الٓػ
 
. وبمٍزب ًغا الوَةم، ٍِٙم الوةطبٍن ُٖ مَّم اال

ٖػاد بعال من الٍٙاام الصؼبّة، وطةلة الٍٙاام الصؼبّة المٔلٙة، ِمّٞ ًؤالء الغِن ثم اهجظةبٌم وٖٙة لوَةم 
 
ّؼ ِلَ المػقصّن اال وبؾبب الجٝػ

ٝػدػ ِلَ من ِجم اهجظةبي  (STV)المٍت الٍاشع المجصٍؿ  ن الوةطبّن ِجمجٍّن بةلؾًّػة ا 
 
ٝػدػ لرمٌٍر الوةطبّن ولّؽ للصؼب، ال إلَ االؿجرةبة ا 

.  ثصعِعاً 

ن اشجمةؿ ّٚةم الوةطبّن 
 
ٖوٞ بفة شؼاب والعولة من طالؿ ثٙعِم مؤقػ ا 

 
ن ِػؿٞ رؿةلة إلَ اال ِوة لٌغا الومى من االٚجػاع الجٗوّلُ ا  وِمٜن ا 

ٚلّة ٚلّةت طًٍٖة من ِعم اهجظةبٌم ِلَ . بةلجمٍِت لمةلس ا 
 
و اال ة ا  طػى، ِد٘ الوةطبٍن الغِن ٚع ٍِٜهٍا ّٓػ مؾجّعِن للجمٍِت للمػا  ومن هةشّة ا 

هي ُٖ ًغى الصةلة ؿّغًب لٍثٌم إلَ الظّةر الدةهُ خم الظّةر الدةلح، وًٜغا ي شةؿ، ا  ٖولّةت ِلَ بًةٚة االٚجػاع . ا 
 
طػى، ِجم ثػثّب اال وبّبةرة ا 

راء الوةطبّن
 
هٌة رؿم لٍرة ال

 
ة ُٖ ٍٞ هَةم المٍت الٍاشع المجصٍؿ . الظةلة بٌم وًغى المّلٍمةت من قة ومن خم، ِؼداد اشجمةؿ اهجظةب المػا 

STV . وٓةلبًة مة ِجم اؿجظعام هَةم المٍت الٍاشع المجصٍؿSTV ربّة مٙةِع) ُٖ العوااػ االهجظةبّة لّٔػة الصرم ٚٞ من ا   (العااػة المظمك لٌة ا 
ٝبػ من المػقصّن ِعاد ا  لبس ًغا الوَةم ٚةبٞ . بؾبب لٍّبة ثػثّب ا  لٍات المصٍؿبة، ا 

 
م من ذلٛ، ومُ ثؼاِع اؿجظعام ِملّة ٖػز اال وِلَ الٓػ

لٍات STVللجًبّ٘ ِلَ هصٍ مجؼاِع وُٖ ٝػدّػ من الصةالت ٍِٙم المملصٍن االهجظةبٍّن بةلعٖةع ِن هَةم المٍت الٍاشع المجصٍؿ   ، بصّح ثؤخػ ا 
ٖوٞ  بةثٌم بفٜٞ ا  ٚلّةت، والمٍايوّن ُٖ الٍاُٚ ِلَ الفٜٞ الوٌةاُ للبػلمةن وثّبػ ِن ٓر

 
(. 19، ص 1994رووؿ )الوؾةء، واال

                                                             
 ٌجب حٌث الحسم لنسبة األصوات من أدنى حد النسبً التمثٌل دٌمقراطٌات معظم أٌضاً  تقرر المفتوحة، أو المغلقة القابمة نظام اتباع إلى باإلضافة  30

 األصوات عدد من األقل على% 5 على حزب كل ٌحصل أن ٌجب ألمانٌا فً المثال، سبٌل فعلى. البرلمان فً بمقعد للفوز حزب كل علٌها ٌحصل أن

 منخفضة حسم نسب وجود ومع. التشرٌعً المجلس فً السٌاسٌة األحزاب هٌمنة تحدٌد فً هاماً  دوراً  الحسم نسبة وتلعب%. 1 اسرابٌل فً النسبة بٌنما
 هامشٌة أحزاب فٌها تشارك ابتالفٌة حكومات ذلك، عن وٌنتج البرلمان، فً بمقاعد بالفوز  المتعددة الصغٌرة لألحزاب التشرٌعات تسمح للحزب،
 فإن كثٌراً  الحسم نسبة ارتفعت اذا أٌضا، أخرى، ناحٌة ومن. االنتخابات أثناء علٌها حصلت التً الدعم نسبة عن ٌنتج التأثٌر بعض تمارس قد صغٌرة

 من المحددة الحصص على أدنى كحد ٌحصل حزب وأي(. 1993 أونٌل )األقلٌة أصوات وإسكات قلٌلة قلة أٌدي فً السلطة احتكار إلى ٌؤدي ذلك

 المقاعد عدد على بها االدالء تم التً األصوات عدد تقسٌم هً الكوتا لتحدٌد المستخدمة السابدة والمعادلة. البرلمان فً بمقاعد الفوز له ٌحقق األصوات
 .شغلها المطلوب
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لٍاثٌم ًةمة
 
ن ا

 
هٌم ِفّػون بة

 
ٝمة ٍِٙم هَةم الجمدّٞ الوؾبُ بعِم . وبمٗة ِةمة، ُٖ ٍٞ هَم الجمدّٞ الوؾبُ، ِؼِع مّعؿ إٚبةؿ الوةطبّن ال

ي الّةم
 
وؿُ من الػا

 
ٝبػ الؾةاعة، وًغا بعورى ِعِم ثمدّٞ مرةؿ ا

 
شؼاب اال

 
شؼاب لّٔػة زوبة إلَ زوب مُ اال

 
هي ُٖ . ثفّٜٞ ا

 
ًم من ذلٛ، ا

 
واال

ٚلّةت
 
ة واال

 
ٝبػ ٚعر من الٗػص للجمدّٞ الجفػُِّ للمػا

 
ن ٍِٙم الجمدّٞ الوؾبُ بجٍّٖػ ا

 
. إيةر االًجمةم بٌّةٝٞ الجمدّٞ الؾّةؿُ للروؾّن، ِمٜن ا

مة ثم اٚجػاشي ُٖ ثٙػِػ ِن االلالح االهجظةبُ ِةم  م من ذلٛ، ٝو  من ٚبٞ اللروة الملّٜة الٜوعِة، ِّع اؿجظعام الٍٜثة الوؾةاّة 1991وِلَ الٓػ
ة
 
ًمّة من الجمدّٞ الوؾبُ وذلٛ ّٖمة ِجّل٘ بجمدّٞ المػا

 
ٝػدػ ا

 
شؼاب الؾّةؿّة ا

 
شؼاب الؾّةؿّة، . "داطٞ اال

 
وُٖ ًغا المعد، ِّع ؿلٍؾ اال

ة ِلَ الٍٗز بمٙةِع ُٖ المرةلؽ الموجظبة
 
مػ شةؿم وًةم بةلوؾبة لٙعرة المػا

 
هَمة الٍٙاام الوؾبّة، ا

 
وهّٞ )" وطةلة ُٖ ا

 
ٝعت اللروة . (1993ا

 
ٝمة ا

طػى ّٓػ هَم 
 
ة من الوَم اال

 
 ِلَ ثمدّٞ المػا

 
ؿٍا

 
ن وزٍد هَم الجمدّٞ الوؾبُ دون وزٍد ٍٝثة هؾةاّة لعِي هجةاذ مفةبٌة بٞ وا

 
طػى ا

 
مػة ا

ة ًٍ هَةم الٙةامة الوؾبّة، مُ وزٍد دوااػ اهجظةبّة ٝبّػة الصرم ثوم . الجمدّٞ الوؾبُ
 
هَمة ّٖةلّة لومةن ثمدّٞ المػا

 
ٝػدػ اال

 
وُٖ الصّٙٙة، ٖإن ا

ِوًة الاصة للٍٜثة؛ ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ
 
ة30: ا

 
ن ثغًب إلَ المػا

 
شؼاب ٚع . ٪ من المٙةِع المظممة لٜٞ شؼب ِرب ا

 
ن بّن اال

 
م من ا وِلَ الٓػ

شؼاب الجُ ال ثلجؼم بةلٍٜثة بصٜم 
 
ن ثٍٜن ثفػًِّة من ٚبٞ العولة، شّح ِمٜن مّةٚبة ثلٛ اال

 
ِوة ا

 
هٌة ِمٜن ا

 
اِجمعت يٍِة مدٞ ًغى الٍٜثة، إال ا

.  ( ب2007الرؿّػود وثةٍٖرن )الٙةهٍن 

ٓلبّة 
 
 الجّعدِة / هَم اال

ٓلبّة 
 
شةدِة الجمدّٞ، بةؿجدوةء / ِّع هَةم اال ٝػدػ قًٍِّة والغي ٓةلبًة مة ِجم اؿجظعامي ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا 

 
هَمة االهجظةبّة اال

 
الجّعدِة خةهُ اال

ن ِصمٞ المػقصٍن الٗةاؼون ِلَ ثمٍِت . هَةم الٜػجلة الغي ِجم اؿجظعامي ُٖ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة الجمدّٞ وبمٍزب ًغا الوَةم، ِرب ا 

لٍات، اِجمةدًا ِلَ ؿّةؽ العولة 
 
و ثّعدِة اال ٓلبّة المًلٙة، ا 

 
ٓلبّة المًلٙةوِفّػ ثمٍِت . (1994رووؿ )اال

 
 إلَ ِعد االلٍات الجُ ثفٜٞ اال

ِوةء المرمٍِة  ٝػدػ من همٕ إزمةلُ زمُّ ا  لٍات1+ ٪ 50)ا 
 
ٓلبّة البؾًّة) الجّعدِة، بّومة ( من اال

 
لٍات الجُ  (اال

 
ِلَ ِعد من اال ثفّػ إلَ ا 

ٝػدػ من المػقصّن و ا  ٖػاد بعال من الٍٙاام . ِصمٞ ِلٌّة المػقس الػااع ُٖ االهجظةبةت ّٖمة بّن خالخة ا 
 
ن الموةٖؾة ثٍٜن بّن المػقصّن اال وبمة ا 

هَمة
 
ة موػورة بمٗة طةلة ُٖ ٍٞ ًغى اال ة إلَ الؾّةؿة، ًّموة الغٍٝر ِلَ الؾةشة . الصؼبّة، ثمبس المػا  وثفمٞ الٍّٙد الػاّؾّة لٍلٍؿ المػا 

شؼاب الؾّةؿّة ّٓػ مؾجّعة لعِم الصمالت االهجظةبّة للؾّعات شّومة ثوًػ لجػقّصٌة هع موةٖؾٌّة من الػزةؿ
 
ن اال وًغى . الؾّةؿّة، ٝمة ا 

ة ٓةلبًة مة ُِٙ  ن المػا  هٌة ثٍازي مٍّٚةت خٙةّٖة ودِوّة ممة ِّوُ ا  ٚٞ ٝمة ا  س مةؿ مةدي وازجمةُِ ا  ة لعٌِة را  ن المػا  الصٙةا٘، بةإلهةٖة إلَ شّٙٙة ا 

هػار ِلَ هصٍ هَةمُ ُٖ المؾةبٙةت االهجظةبّة ُٖ ٍٞ ًغا الوَةم .  ِلٌّة ا 

ٓلبّة الجّعدِة 
 
قٜةؿ مظجلٗة من هَم اال ة- وًوةؾ ا  خّػ ِلَ مؾجٍِةت العِمٙػايّة وثمدّٞ المػا 

 
وُٖ الٗمٞ الجةلُ هوةٚـ ثلٛ . ٝٞ موٌة لي ثة

ة، والجُ ثمدٞ االًجمةم الػاّؾُ لٌغا الّمٞ خػ ِلَ ثمدّٞ المػا 
 
ٝبػ اال هٍاع الجُ لٌة ا 

 
. اال

وؿ 
 
وؿ : (FPTP)هَةم الٗةاؼ اال

 
هَمة الجّعدِة (FPTP)ِّع هَةم الٗةاؼ اال بؾى ا  ٓلبّة، شّح ِجم اؿجظعامي ُٖ اهجظةبةت العوااػ االهجظةبّة /ا 

 
اال

شؼاب المظجلٗة المجوةٖؾة، والمػقس الٗةاؼ ًٍ الصةلٞ 
 
شةدِة الجمدّٞ إذ ٍِٙم الوةطب بإدالء لٍثي لمػقس واشع ٖٙى همن ِعِع من مػقصُ اال ا 

لٍات الوةطبّن ِلَ ِعد من ا  وؿ ُٖ االهجظةبةت . ِلَ ا 
 
مدلة للبلعان الجُ ثؾجظعم هَةم الٗةاؼ اال وثّع ٝوعا والٌوع والٍالِةت المجصعة ًُ ا 

وؿ . البػلمةهّة
 
ٝػدػ من مػقصّن اخوّن ُٖ اهجظةبةت هَةم الٗةاؼ اال ٓلبّة (FPTP)وشّومة ِجوةٖؽ ا  ن ِصمٞ الٗةاؼ ِلَ ا  ، لّؽ من الوػوري ا 

لٍات 
 
لٍات)اال

 
ِلَ ِعد من اال .  (ببؾةية ِٜػُٗ الصمٍؿ ِلَ ا 

ٓلبّة ُٖ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة الجمدّٞ ِمبس ثمٍِت ٝػجلة، شّح ٍِٙم الوةطبٍن :(BV)هَةم الٜػجلة 
 
بؾى هَم اال  شّومة ِجم اؿجظعام ا 

ٖػاد يةلمة ٍِزع ِعد من المٙةِع لّجم قٔلٌة
 
ي ِعد من اال

 
لٍات ال

 
شؼاب وٚع ٍِٙمٍن . بةإلدالء بمة قةءوا من اال

 
ٖػاد من مظجلٕ اال

 
لٍات ال

 
بةإلدالء بةال

و ٚع ٍِٙمٍن بةطجّةر الجمٍِت لمػقصّن من شؼب واشع لٍات . ا 
 
ٝبػ ِعد من اال  . (الجّعدِة)والمػقصٍن الٗةاؼون ًم الغِن ِصملٍن ِلَ ا 

مُ بّن الجّعِالت الجُ ثجومن ثمٍِت الوةطبّن لمةلس الٍٙاام الصؼبّة –  (BV) ِفةر إلَ هَةم ثمٍِت الٜػجلة :(PBV)هَةم الٜػجلة الصؼبّة 

ٖػاد 
 
لٍات بٜةٖة مٙةِع العااػة االهجظةبّة، وبغلٛ ِجم . (PBV)بوَةم الٜػجلة الصؼبّة – بعال من المػقصّن اال

 
ِلَ اال وٍِٗز الصؼب الصةلٞ ِلَ ا 
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لٍات . اِجمةد ٝةٖة مػقصّي ِلَ الٙةامة
 
ٝبػ ِعد من اال

 
هَمة ِجم اهجظةب المػقصّن الصةللّن ِلَ ا

 
مفػوع قبٜة ). (الجّعدِة)وُٖ ًغى اال

ة االهجظةبّة  (.  ACE 2008المّٖػ

طػِن للجمٍِت
 
ٓلبّة االهجظةبُ هَةمّن ا

 
هي همةن وهَةم الرٍلجّن هَةم المٍت البعِٞوًمة . ِجومن هَةم اال

 
الًمة من قة ٓلبّة المًلٙة، ٝو  اال 

لٍات1+٪ 50)للمػقس الٗةاؼ 
 
ٍع اال شؼاب الؾّةؿّة. ( من مرم

 
ٖػاد ولّؽ لال

 
. ومن خم، ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت لال

شةدِة الجمدّٞ، ِجم : (AV)هَةم المٍت البعِٞ 
 
ٖولّةت الدةهّة اؿجظعامُٖ إيةر هَةم المٍت البعِٞ الغي ِجم ثًبّٙي ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا  اال 

ي مػقس ُٖ الرٍلة االولَ من االٚجػاع 
 
ٓلبّة المًلٙة وذلٛ اذا لم ِٗؼ ا

 
ة االهجظةبّة )للوةطبّن للصمٍؿ ِلَ ٖةاؼ بةال  ACEمفػوع قبٜة المّٖػ

وؿ، ِجم إٚمةء المػقس . (2008
 
ٖولّة اال

 
ٓلبّة المًلٙة ُٖ طّةر اال

 
ي مػقس ِلَ اال

 
ومن خم، ُٖ إيةر ًغا الوَةم الجٗوّلُ، اذا لم ِصمٞ ا

ٓلبّة المًلٙة
 
شع المػقصّن ِلَ اال

 
ن ِصمٞ ا

 
ٖولّة الدةهّة إلَ ا

 
لٍات وًٖٙة لال

 
ٖولّةت وِجم إِةدة ثٍزُِ ثلٛ اال

 
دهَ ِعد من اال

 
. الصةلٞ ِلَ ا

ِػلوعا وٖٙة لٌغا الوَةم
 
ِوة اهجظةب راّؽ ا

 
هَمة المٍت البعِٞ ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة بّومة ِجم ا

 
وُٖ ِةم . وثؾجظعم ٝٞ من اؿجػالّة وّٖرُ ا

وؿ إلَ هَةم المٍت البع2011ِٞ
 
. ، ؿٍؼ ثٍٙم المملٜة المجصعة بإزػاء اؿجٗجةء إللالح هَةمٌة االهجظةبُ لّجصٍؿ من هَةم الٗةاؼ اال

وؿ ِن يػِ٘ اطجّةر مػقس واشع من ِعة (TRS) ُٖ إيةر هَةم الرٍلجّن :(TRS)هَةم الرٍلجّن 
 
، ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت ُٖ االٚجػاع اال

ٓلبّة المًلٙة . مػقصّن
 
ولَ من االهجظةبةت ِلَ اال

 
لٍات1+ ٪ 50)واذا شمٞ المػقس ُٖ الرٍلة اال

 
اهجظةبٌة بمٗة مبةقػة / ، ِجم اهجظةبي ( من اال

ي من المػقصّن ِلَ ًغى الوؾبة ِجم ِٙع زٍلة خةهّة من االهجظةبةت بّن المػقصّن الصةللّن . ُٖ البػلمةن م من ذلٛ، اذا لم ِصمٞ ا  وِلَ الٓػ

ولَ 
 
لٍات ُٖ الرٍلة اال

 
ِلَ اال وهّٞ )ِلَ ا  ، شّح الجمٍِت الجّعديُٖ  (TRS)ًوةؾ ثبةِن بؾّى وهةدر ُٖ هجةاذ هَةم الرٍلجّن . (1993ا 

لٍات 
 
ٓلب اال ٝػدػ من مػقصّن اخوّن ُٖ الرٍلة الدةهّة من االهجظةبةت وِجم ببؾةية اهجظةب المػقس الغي  شمٞ ِلَ ا  ٓلبّة )ِجوةٖؽ ا 

 
اال

ٓلبّة المًلٙة
 
شةدِة الجمدّٞ ومجّعدة الجمدّٞ وِجم اؿجظعامي بٍاؿًة . (البؾًّة بعاًل من اال وِمٜن ثًبّ٘ ًغا الوَةم ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا 

ة االهجظةبّة ). اِػان وٖػهؾة وممػ ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة: بّن العوؿ موٌة (.  ACE 2008مفػوع قبٜة المّٖػ

و شمٍلٌم  ٖوٞ من طالؿ ثصعِع الجػثّب ا  ن الوةطبّن ِمٜوٌم ِػض طّةراثٌم بًػِٙة ا  ن المؼاِة الػاّؾّة لٌغِن الوَةمّن ًُ ا  م من ا  وِلَ الٓػ

ة إلَ  ن الًبّّة الجوةٖؾّة لٌغا الوَةم ثؤخػ ؿلبة ِلَ ولٍؿ المػا  طػى ِوع الجمٍِت، وًغا بعورى ِّؼز من مؾجٍى العِمٙػايّة، إال ا  ِلَ ٖػلة ا 
مة ذٝػ ؿةبٙة، ثفمٞ ًغى الٍّاا٘ ِٙبةت مؤؿؾّة مدٞ ثمٍِٞ الصمالت االهجظةبّة . الؾّةؿة، بؾبب الصٍازؼ والٍّاا٘ الجُ مة زالت ثٍازٌٌة ٝو

دوار االزجمةِّة
 
ة . وِٙبةت خٙةّٖة ثجومن اال ٝػدػ من هَم الجمدّٞ الوؾبُ، ثمبس المػا  ٖػاد ا 

 
ٓلبّة ثجومن مؼِع من الموةٖؾة بّن اال

 
ن هَم اال وبمة ا 

هَمة
 
ٓلبّة . موػورة بوؾب مجٗةوثة ُٖ مدٞ ًغى اال

 
الجّعدِة لبؾةيجٌة وٚعرثٌة ِلَ الؾًّػة ِلَ دوااػ / وبفٜٞ ِةم، بّومة ِجم اإلقةدة بوَم اال

ٚلّةت 
 
ة واال هي ال ثؼاؿ ثٍازي المػا  اهجظةبّة زٔػاّٖة مصعدة شّح ٍِٜن المػقصٍن الموجظبٍن مؾبٍلّن ِن العوااػ االهجظةبّة الجةبّة لٌم، إال ا 

هَمة
 
ٝبػ ُٖ الٍلٍؿ إلَ الؾّةؿة ُٖ ٍٞ ًغى اال . ثصعِةت ا 

هَمة المظجلًة 
 
اال

ة إلَ الؾلًة الؾّةؿّة الػؿمّة ٖوالً ِن مؾجٍِةت  هَمة الجُ ثم ولٌٗة مؾبًٙة بمظجلٕ الممّؼات والٍّّب ّٖمة ِجّل٘ بٍلٍؿ المػا 
 
ثجؾم اال

ٓلبّة . الجمدّٞ العِمٙػايُ بمٗة ِةمة
 
هَمة الجمدّٞ الوؾبُ واال ؿبةب، ثرمُ بّن الجفػِّةت زٍاهب من ٝٞ من ا 

 
الجّعدِة للصمٍؿ / ولٌغى اال

لمةهّة، ِجم قٔٞ همٕ ِعد المٙةِع بةلبٍهعؿجةغ . ِلَ مؼاِة الوَةمّن من طالؿ الٙةامة  (مرلؽ الوٍاب البػلمةهُ)ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ُٖ ا 
شةدِة الجمدّٞ وٍِٙم الوةطبٍن بٍهُ . الوؾبّة، بّومة ِجم قٔٞ الّعد المجبُٙ من المٙةِع من طالؿ هَةم الجّعدِة بةؿجظعام العوااػ االهجظةبّة ا 

طػى للمػقس الٗػدي  وهّٞ )ِالمجّن مجٍازِجّن ِلَ بًةٚةت االٚجػاع، واشعة للٙةامة الصؼبّة وا  (.  1993ا 

ٝػدػ قٍِّة ُٖ الوَم المظجلًة: الوَةم المجٍازي 
 
لمةهّة، ُٖٗ إيةر الوَةم المجٍازي، ِجم ِٙع هَةمّن . وِمدٞ الفٜٞ اال مة ًٍ الصةؿ ُٖ ا  ٝو

ٓلبّة 
 
طػ وٖٙة لوَةم اال

 
شعًمة وًٖٙة لوَةم الجمدّٞ الوؾبُ واال والٔػض الٍشّع من الجٍازي ًٍ . الجّعدِة/ اهجظةبّّن مظجلّٗن ولٜن مؾجٙلّن، ا 
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ٓلبّة 
 
مفػوع قبٜة )الجّعدِة وهَةم الجمدّٞ الوؾبُ / المؼج بّن ٍٖااع ًغِن الوَةمّن المٌّموّن، وٓةلبًة مة ثُٙ هجةاري ُٖ مٍُٚ بّن هَةم اال

ة االهجظةبّة  ة للؾّةؿة من طالؿ . (ACE 2008المّٖػ
 
هَمة المظجلًة إلَ ثّؼِؼ ولٍؿ المػا

 
هي وثمّٞ اال

 
م من ا المٙةِع الممدلة هؾبّة ِلَ الٓػ

ٓلبّة 
 
ن االهجظةبةت ُٖ هَةم اال

 
ة/ ِمٜن الٍٙؿ بة

 
 .الجّعدِة ٚع ثؤخػ ؿلبة ِلَ ثمدّٞ المػا

 

 الظجةم
ة ُٖ الؾّةؿة االهجظةبّة الٍيوّة

 
و ِؾٌٞ هرةح المػا

 
زٞ ثصعِع ّٕٝ ِّّ٘ ٝٞ هَةم ا

 
هٍاع من الوَم االهجظةبّة من ا

 
. ُٖ ًغا البةب درؿوة ِعة ا

ة مٙةرهة بوَػااٌة من الػزةؿ
 
ة ُٖ الؾّةؿة ًٍ هجّرة لمظجلٕ الّٙبةت المؤؿؾّة والدٙةّٖة الجُ ثوػ بةلمػا

 
ومن همن ًغى . وِّع هٙك ثمدّٞ المػا

 من مّؾػِن إلرؿةء 
ً
ة إلَ الؾّةؿّة بعال

 
هَمة االهجظةبّة بمدةبة شػاس ثّٙع ولٍؿ المػا

 
شؼاب الؾّةؿّىة واال

 
ؿةؿّة ثّجبػ اال

 
االؿبةب اال
ة وثٍّؽ ولٍلٌة إلَ الؾلًة الؾّةؿّة الػؿمّة، ٍِٙم . العِمٙػايّة

 
زٞ ثصعِع الًػؽ الوموّة والمػِصة الجُ ثوػ بٌة ًغى الٌّائت المػا

 
ومن ا

ة ُٖ الؾّةؿة
 
ة بجصلّٞ يبّّجٌة وًّٜلٌة شجُ ِمٜن إلالشٌة لجّؼِؼ الجمدّٞ الٜلُ للمػا

 
وثفّػ بّةهةت . مؤِعو الوؾٍِة وهفًةء شٍٙؽ المػا

ٓلبّة 
 
هَمة اال ٝػدػ من ا  ة ا  هَمة الجمدّٞ الوؾبُ ثؾةهع المػا  ن ا  بصةث إلَ ا 

 
شؼاب ثمّٞ إلَ اطجّةر / اال

 
ن اال

 
هَمة المظجلًة ال

 
و اال الجّعدِة ا 

ؿبةب ثم ثٍهّصٌة ؿةبًٙة ُٖ ًغا البةب" المظةيػة"المػقصةت الالثُ ال ِوًٍي ثػقّصٌن ِلَ 
 
ن المػازّة والجوّٙس . ال م من ذلٛ، وبمة ا  وِلَ الٓػ

ة بةإللالح  مػًا ّٓػ ِملُ وّٓػ وارد، ِوةدى البةشدٍن والٙةامٍن ِلَ الؾّةؿّة المٌجمٍن بةلجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا  مة ِّع ا 
 
الٜةمٞ للوَةم االهجظةبُ ال

هي المؾةِعة ِلَ الجصٍؿ إلَ ثصّٙ٘ الجٍازن بّن الروؾّن ُٖ المؤؿؾةت الؾّةؿّة
 
هَمة . االهجظةبُ الغي من قة وُٖ البةب الجةلُ، ؿٍؼ هبصح ا 

ب ُٖ الٍلٍؿ إلَ الؾّةؿة ة الجُ ثٓػ وؿٍؼ هٍٙم . الٍٜثة الوؾةاّة المظجلٗة الجُ ثم وهٌّة لمٍازٌة بّن الّٙبةت المؤؿؾّة الجُ ثٍازي المػا 
ة ة ِلَ مؾجٍِةت ثمدّٞ المػا  خًّػ

 
هَمة اهجظةبّة مّّوة ٖواًل ِن ثة .  بجصلّٞ ّٕٝ ِجم ثممّم الٍٜثة لجوةؿب ا 

 



 

 

 الدةلح  الٗمٞ
 

الٍٜثة الوؾةاّة والجمدّٞ الؾّةؿُ 
 الوؾةاّة الٍٜثة هَةم ًٍ مة

شؼاب ٍٝثة
 
 الؾّةؿّة اال
 الجفػِّّة الٍٜثة
 المصرٍزة المٙةِع
 الٍٜثة لوَةم والمّةرهة المؤِعة الصرذ
 الٍٜثة لوَةم المؤِعة الصرذ
 الٍٜثة لوَةم المّةرهة الصرذ

 الوؾةاّة الٍٜثة لوَةم الّةلمّة االثرةًةت
 الوؾةاّة الٍٜثة اِجمةد

 الوؾةاّة الٍٜثة هَةم ثوّٗغ ُٖ والجٙلبةت الجّٔػات
 الظجةم
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الٍٜثة الوؾةاّة والجمدّٞ الؾّةؿُ 
 

ٓلبّة الممةلس ُٖ إيةر لوُ الٙػارات الؾّةؿّة، ممة ِمٜن زمُّ 
 
وؿ، ٖإن العِمٙػايّة الجمدّلّة ثٍٙم ِلَ همٍذج ثمدّٞ ا

 
ٝمة ذٝػ ُٖ البةب اال

ة ُٖ ٚٞ هَػًِة من المفةٝر
 
شّٙة مرمٍِة مّّوة وال االذِةن لٌة المٍايوّن ِلَ اال

 
م من .  الصّةة الؾّةؿة مُ العولة بصّح ال ِجم اهٜةر ا وِلَ الٓػ

ٍع  ٚؾةم الو
 
مة ثم موةٚفجي مؾبًٙة، ٖجةرِظًّة ٚع ثم اؿجبعاؿ ًغا الومٍذج بةؿجبّةد ِعة مرمٍِةت ِلَ هصٍ هَةمُ، اؿجوةدًا ِلَ ا ذلٛ، ٝو

زوةس، والًبٙةت والممجلٜةت
 
وٚع هجرت المػاِةت الجُ ثجّل٘ بوفػ العِمٙػايّة ِن الصمٍؿ ِلَ ش٘ االٚجػاع الّةم ُٖ مَّم . االزجمةُِ، واال
ن ثوم الؾةشة الؾّةؿّة . العوؿ الصعِدة

 
ملٍن ا

 
ة ِلَ ش٘ الجمٍِت ِة

 
زٞ شمٍؿ المػا

 
وٚع ٝةن مؤِعو الوؾٍِة الغِن ٝةهٍا ِصةربٍن من ا

ة ُٖ ِملّة لوُ الٙػارات الؾّةؿّة ة من المرمٍِةت المٌمفة للمفةٝر م من ذلٛ، ٚةمت . الغٍٝرِة الجةرِظّة مؼِع من الؾّعات وًّٓػ وِلَ الٓػ
ٝػدػ ثّّٙعًا لالشجٗةظ بةلؾًّػة الؾّةؿّة

 
لّةت مظجلٗة وا

 
ٝػدػ ثمّّؼًا بةبجٜةر ا

 
وٚع ثؾبب ًغا الٍاُٚ ُٖ ّٚةم ٝػدّػ من المرمٍِةت . المرمٍِةت اال

لٙٞ
 
ِم٘ وا

 
وثًةلب ًغى المرمٍِةت بجصؾّن ِملّة الٍلٍؿ إلَ الصّةة . المٌمفة بمة ٌّٖم الؾّعات، بجصلّٞ الوَةم الؾّةؿُ ِلَ هصٍ ا

زوةس 
 
و اال

 
ٍع االزجمةُِ ا ِوةء المرجمُ ِلَ شع ؿٍاء بٔن الوَػ ِن الو

 
الؾّةؿّة اؿجوةدًا ِلَ الومةذج الّةلمّة والجُ ثؤِع الجّةمٞ مُ زمُّ ا

و االِػاؽ
 
.  ا
 

ؼ ِلَ الٗرٍة بّن مة ثعٍِ إلّي العِمٙػايّة من الوةشّة الوَػِة والّٔةب الّٗلُ لرمُّ المرمٍِةت  وبةلجةلُ ٖإن الجصلّٞ الوؾٍي للعِمٙػايّة ِٝػ
ة داامًة مة ِٙٞ ثمدّلٌة ُٖ موةلب لوُ الٙػار ٝمة ثٗجٙػ إلَ المؾةواة . ُٖ ممةرؿة الؾًّػة الؾّةؿّة ن المػا  طػ، ِفّػ مؤِعو الوؾٍِة إلَ ا  بمّوَ ا 

ة ُٖ الؾّةؿةت الػؿمّة ة . مُ الػزٞ ُٖ الصٍٙؽ والٗػص ّٖمة ِجّل٘ بةلمفةٝر هَمة الؾّةؿّة لومةن ثمدّٞ المػا 
 
ٝمة ثجومن مًةلبٌم إلالح اال

ة الجُ ثصةوؿ الٍلٍؿ إلَ الموةلب الؾّةؿّة ة المجٜػرة الجُ ثٍازٌٌة المػا  ة ؿّةؿًّة ُٖ شّٙٙة . وإهٌةء الجٗٚػ ن ثٌمّـ المػا  وِؤٝع مؤِعو الوؾٍِة ا 
لٍات الؾٜةن ال ِجم االؿجمةع إلٌّة ن همٕ ِعد ا  مػ ِوّٕ الممةرؿةت العِمٙػايّة شّح ا 

 
ومن طالؿ الوفةط المؾجمػ والبصٍث والجٍخّ٘ . اال

وهةٌِم ومٌٍٚٗم بعرزة بةرزة ِلَ المؾجٍِّن المصلُ والعولُ ن ثٍٙم الؾّعات من ِعة . والٜػجةبةت، هرس مؤِعو الوؾٍِة ُٖ ثّمّم وهفػ ا 
 
واال

ة ُٖ الموةلب الٌةمة، وِجومن ذلٛ زٌٍد الجٍِّة واالؿجمةلة واإلٚوةع المٍزٌة  دوؿ بجٍٍّٕ اؿجػاثّرّةت مظجلٗة لؼِةدة الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 
.  هصٍ المرجمّةت المصلّة والصٍٜمةت واإلِالم والمرجمُ العولُ

 
بػز ًغى االؿجػاثّرّةت، وٚع ثؼاِع " الٍٜثة الوؾةاّة "وِّع الًلب ِلَ  شع ا  هَمة االهجظةبّة للعولة، ا 

 
و ٝرؼء من اال شؼاب الؾّةؿّة ا 

 
ؿٍاء ُٖ اال

ة ُٖ بّٜن ُٖ " الٍٜثة الوؾةاّة"اِجمةد  ِٙةب المؤثمػ الّةلمُ الػابُ للمػا  ، شّح اثٗٙت الصٍٜمةت ِلَ الّمٞ ِلَ زِةدة ثٍازع 1995طةلة ُٖ ا 
ة ُٖ موةلب لوُ الٙػار، مصعدة هؾبة  دهَ% 30المػا  (  5 ب، ص 2006داًلػاب ). ٌٝعؼ ا 

 
زٌؼة االدارِة ِلَ المؾجٍى " الٍٜثة الوؾةاّة"وِػزُ ثةرِض 

 
إلَ الدالخّوةت شّومة ٝةهت الٌوع ثُٙ ثصت الصٜم البػًِةهُ وٚةمت بةِجمةد شمك لال

ة من الصمك 1935وٚع شعد ٚةهٍن شٍٜمة الٌوع ِةم . المصلُ ؼِة بةإلهةٖة إلَ ًّٓػ  مٙةِع للوؾةء ُٖ المرةلؽ الجفػِّّة اإلٚلّمّة والمٝػ
ٚلّةت من مظجلٕ الًٍااػٕ

 
هَمة . لال وثّع العوؿ االؿٍِّة واإلٖػِّٙة رااعة ًغى " المٙةِع المصرٍزة"الؾةبٙة هَةم " الٍٜثة الوؾةاّة "واثبّت ا 

هَمة
 
ربّّوةت والظمؾّوةت والؾجّوةت ِلَ الجٍالُ" المٙةِع المصرٍزة"وٚع ثبوت ٝٞ من ثةٍِان وبةٝؾجةن وٓةهة هَةم . اال

 
ةن المؾةر . ُٖ اال ٝو

ثُ
 
وٓوعة) دوؿ ٖٙى بإهفةء هَةم الٍٜثة 10، ٚةمت 1980 و 1930بّن : الّةلمُ ٝةال لٔت الٍٜثة الظةلة بٌة  موٌة بورالدِـ وا  ن ممػ ا  م ا  وممػ، ٓر

طػى ُٖ الدمةهّوةت12، ثبّجٌة (ُٖ وٚت الش٘ ٝػدػ من " الٍٜثة الوؾةاّة"وُٖ الجؾّّوةت، ثم اهفةء هَةم .  دولة ا   2000 دولة، وموغ ِةم 50ُٖ ا 
طػى بإهفةء هَةم 40ثٙػِبًة ٚةمت  من العوؿ الجُ بٌة هَةم الٍٜثة وِؼِع ِعدًة ِن مةاة دولة، % 75ومن خم، ٖٙع ٚةمت ". الٍٜثة الوؾةاّة" دولة ا 
خوةء الظمؾة ِفػ ِةمًة المةهّة" الٍٜثة الوؾةاّة"بةِجمةد هَةم  ن ٓةلبّة العوؿ الجُ ثبوت اِجمعت هَةم . ا  " الٍٜثة الوؾةاّة"ومن المدّػ لالًجمةم ا 

م )ُٖ الؾوٍات الظمؾة ِفػ المةهّة، ًُ من العوؿ الوةمّة ّٓػ الموةِّة   (. 1-3اهَػ الفٜٞ ٚر
 

طغ بّّن االِجبةر 
 
ٝػدػ ثًٍرا ِة ن ثوّٗغًة مؤطػا ُٖ الّعِع من العوؿ هةبُ من هٌذ ا  ن ٖٜػة الٍٜثة الؾّةؿّة لّؾت برعِعة، إال ا  وُٖ شّن ا 

ن البلعان الجُ ثّجمع هَةم الٍٜثة الوؾةاّة . االِرةبّةت والؾلبّةت وِّٜٕ ًغى الممةرؿة وٖٙة للؾّةؽ االزجمةُِ والدٙةُٖ والؾّةؿُ الظةص وبمة ا 
همةر الؾةشة الؾّةؿّة المجٍازهة من  هرصت ُٖ زِةدة ِعد ممدلُ اإلهةث ُٖ الؾّةؿة االهجظةبّة، ٖإن ًغا الوٌذ ِجم دِمي بفٜٞ مجؼاِع من ٚبٞ ا 

هصةء الّةلم والمرمٍِةت المّوّة بصٍٙؽ اإلهؾةن والجومّة وِملّةت الؾالم ةت الوؾةاّة ُٖ زمُّ ا   .ٚبٞ الروؾّن، بمة ُٖ ذلٛ الصٝػ
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 الوٌذ الّةلمُ الِجمةد الٍٜثة: 1-3لفٜٞ رٚم ا
 

 

 
 
 

طٍذ من بّةهةت من ٝػوؾ : الممةدر
 
مم المجصعة اإلهمةاُ ثٙةرِػ الجومّة البفػِة (313 – 312، ص 2006)مة  /http://hdr.undp.org/en/statistics ثػثّبةت الجومّة البفػِة 2010: وبػهةمذ اال 

 

 مة ًٍ هَةم الٍٜثة الوؾةاّة 
ن  ٝع من ا 

 
شع الجعابّػ لمٍازٌة الجمّّؼ، شّح ثم اهفةؤى بٌعؼ ثّّّن ِعد ٝةؼ من الوؾةء ُٖ الموةلب الؾّةؿّة للجة ِّع هَةم الٍٜثة الوؾةاّة ا 

ة لّؾت مرػد ممدٞ رمؼي ُٖ الؾةشة الؾّةؿّة ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة، . المػا  دت إلَ هّٕ ثمدّٞ المػا  هي ِؾَّ للجٔلب ِلَ الّٙبةت الجُ ا  ٝمة ا 
ِعاد الوؾةء ُٖ الؾّةؿة والجُ ثّع بًّبة شةلّة ة ارثٗةع ا  غلٛ لؼِةدة ؿِػ ة قٍِّة . ٝو ٝػدًػ ن ا  هٍاع مظجلٗة من هَم الٍٜثة الوؾةاّة إال ا  وبّومة ٍِزع ا 

شؼاب الؾّةؿّة، والٍٜثة الجفػِّّة، والمٙةِع المصرٍزة 
 
طػى ِلَ معى . (1-3اهَػ الرعوؿ )ًُ ٍٝثة اال و ا  وِّجمع هرةح هَةم الٍٜثة بمٍرة ا 

هَمة االهجظةبّة والؾّةؿّة واالزجمةِّة للعولة
 
ٍع الٍٜثة الوؾةاّة المّجمعة مُ اال طػى،  31"الّمٞ اإلِرةبُ " وِلَ ٓػار اؿجػاثّرّةت . ثٍاٖ٘ ه

 
اال

طّػ ًٍ الجمدّٞ المجؾةوي للروؾّن ُٖ الموةلب الؾّةؿّة، وًٍ 
 
شع الجعابّػ المؤٚجة، ًعٌٖة اال ة ا  ِجم اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة بمٗة ِةمة بةِجبةًر

ِوًة بةلجمدّٞ الوؾبُ و الجمدّٞ بوؾبة 32مة ِفةر إلّي ا  ولّة، ثٍٙم مَّم العوؿ والمؤؿؾةت بةِجمةد  . 50 – 50 ا  ظًٍة ا  و % 20ٝو دهَ % 30ا  ٝصع ا 

و الؾّةؿّةت و المٙةِع الظةلة بةلٌّبة % 30وِجم ٚبٍؿ . للٍٜثة الظةلة بةلمػقصةت ا  و مة ِٙػب من خلح الّعد اإلزمةلُ للموةلب الٍزارِة ا  ا 
ة واًجمةمةثٌة ِلَ هصٍ بةرز " الٜػجلة الصػزة"الجفػِّّة بةؿم  .  من الوؾةء الالزمة إلشػاز ثٙعم هصٍ ثمدّٞ ِةدؿ ولمّةلرة ٚوةِة المػا 

 

 

                                                             
31

وفً هذا الكتاب اخترنا ان نشٌر . ممثلة تمثٌال ناقصا، فً الغالب  كوسٌلة لمواجهة آثار تارٌخ من التمٌٌز تدابٌر أو سٌاسات ٌتم سنها لصالح جماعة  
التمٌٌز "كان ٌتم تفسٌره على نحو خاطا من قبل البعض لٌعنً " العمل اإلٌجابً"حٌث أن مصطلح " اجراء لمواجهة التمٌٌز"إلى اعتماد نظام الكوتا كـ 

 ".التمٌٌز اإلٌجابً"غٌر عادل، حتى لو كان " التمٌٌز"وٌنبع النقد من الحجة القابلة بأن أي شكل من أشكال . ومن ثم فإنه  مثٌراً للجدل" اإلٌجابً
32

ومن ثم، وبما أن المرأة .  التمثٌل النسبً للمرأة ٌشٌر إلى وجود تمثٌل كامل للمرأة فً الهٌبات التشرٌعٌة ٌتناسب مع العدد الكلً للمرأة فً المجتمع 
 .من مجموع الممثلٌن % 50تشكل نصف عدد السكان، ٌستلزم التمثٌل النسبً أن تشكل المرأة نحو 
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هٍاع الٍٜثة الوؾةاّة  : 1-3الرعوؿ  ا 

شؼاب الؾّةؿّة
 
 المٙةِع المصرٍزة الٍٜثة الجفػِّّة ٍٝثة اال

شؼاب، ِةدة مة ِجم اِجمةدًة 
 
ثعابّػ مّوّة بةال

و  ة بّن مػقصُ الصؼب ا  يٍاِّة، لؼِةدة هؾبة المػا 
الممدلّن الموجظبّن، ومَّمٌة من طالؿ وهُ هؾبة 

مُ للٍٙاام الصؼبّة و هًةؽ ٚر و شمة، ا   .مبٍِة، ا 

ؿّةؿةت ويوّة ملؼمة، ِجم وهٌّة ؿٍاء ُٖ العؿجٍر 
شؼاب 

 
و الٍٙاهّن االهجظةبّة، ثًةلب زمُّ اال الٍيوُ ا 

و شمة من  الؾّةؿّة بجػقّس هؾبة مبٍِة مّّوة ا 
ة بٍاؿًة الٍّٙبةت . الوؾةء بّن مػقصٌّة ِمٜن ثّؼًِؼ
 .ُٖ شةلة ِعم االمجدةؿ

ؿّةؿة ويوّة ثظمك ِعد مّّن من المٙةِع ُٖ 
إذا لم ِجم اهجظةب ِعد ٝةؼ من . البػلمةن للوؾةء

ة من ٚبٞ  و اطجّةًر الوؾةء مبةقػة من ٚبٞ الرمٌٍر ا 
الصؼب، ِجم ثّّّوٌن ِمٍمة من ٚبٞ الؾلًة 

 .الجوّٗغِة
طٍذ من : الممةدر

 
، ص 2007الرؿّػود وثةٍٖرن )مة  (4، ص 2003ٝػوؾ  )(367، ص 2007ٝػوؾ  )(8ا 

ة ِلَ ٚعم المؾةواة إلَ الؾّةؿة، وطةلة الٍّاا٘ الوَةمّة 
 
وٌِعؼ هَةم الٍٜثة الوؾةاّة إلَ ثمصّس بّن الّٙبةت الجُ ثصٍؿ دون ولٍؿ المػا

زٌؼة الػاّؾّة االهجظةبّة لموُ الٙػار
 
دهَ من الوؾةء والػزةؿ ُٖ اال

 
وبّومة ِمٜن اِجمةد الٍٜثة لمؤؿؾةت . 33والمؤؿؾّة، وهمةن ثٍازع الصع اال

ن ًغى ًُ 
 
ؼ ُٖ الٔةلب ِلَ الصمك الجفػِّّة للرمّّةت الٍيوّة، شّح ا ن ًغا الّمٞ ِٝػ

 
مظجلٗة ِبػ الٗػوع الصٍٜمّة الدالخة المظجلٗة، إال ا

ة
 
ة وٚوةِة المػا

 
خّػ ِلَ المػا

 
ٝملي بةإلهةٖة إلَ الجة

 
وِجم اِجمةد ًغى . الؾةشةت الجُ ِجم ٌّٖة لوُ الؾّةؿةت ولوُ الٙػار والجُ ثؤخػ ِلَ المرجمُ بة

و ٚةهٍهّة
 
شؼاب الؾّةؿّة، وربمة ثٍٜن يٍِّة ا

 
و اال

 
هي إذا ٝةن هَةم الٍٜثة . الصمك إمة من ٚبٞ الصٍٜمةت ا

 
طغ ُٖ االِجبةر ا

 
ن هة

 
ومن المٌم ا

و ُٖ قٜٞ المٙةِع المصرٍزة  و الٌّبة الجفػِّّة ا  شؼاب الؾّةؿّة ا 
 
ٍع الٍٜثة – ِوًب٘ ِلَ اال ٖإن الوجةاذ ؿٍؼ ثظجلٕ وًٖٙة لمعى ثٍاٖ٘ ه

هَمة االهجظةبّة والؾّةؿّة واالزجمةِّة للعولة
 
و . الوؾةاّة مُ اال ومن خم ٖإن هٗؽ هَةم الصمك ٚع ِصٙ٘ هجةاذ مظجلٗة ثمةمة ُٖ بلعِن مظجلّٗن ا 

هصةء الّةلم،  ة ُٖ البػلمةهةت ُٖ زمُّ ا  شؼبّن مظجلّٗن، وبةلجةلُ، ٖإن مرػد اِجمةد هَةم الصمك لم ِؤد إلَ زِةدة مٍشعة ُٖ هؾبة ثمدّٞ المػا 
و شجَ اهجٜةؿةت ن بّوٌة قٌعت ثّّٔػات مجٍاهّة ا   ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، .ٖبّومة قٌعت بّن البلعان ارثٗةًِة ٝبّػًا ُٖ الجمدّٞ الوؾةاُ، إال ا 

رزوجّن بوؾبة 30شٙٙت الٍٜثة االهجظةبّة الجفػِّّة وهؾبجٌة 
 
ة بةلبػلمةن ُٖ اال ن اإلزػاء هٗؾي % 40٪ زِةدة ُٖ ثمدّٞ المػا  طّػة، إال ا 

 
وهة اال

 
ُٖ اال

ة بوؾبة  م من . (5-4، ص 2003ٝػوؾ )٪ ُٖ بومة 16.7بةلبػلمةن ُٖ البػازِٞ، و % 9هجذ ِوي ثمدّٞ المػا  هي ِلَ الٓػ وًغى االطجالٖةت ثفّػ إلَ ا 

مػ ثؾجلؼم ِملّةت مجبةِوة من اإللالح الؾّةؿُ
 
شٜةم الصمك المصعدة ثبعو مفةبٌة، ٖإهٌة ُٖ واُٚ اال ن ا   .ا 

لٍات المٌمفة 
 
ة الّٗةؿ ِمٍمة ُٖ طل٘ مومة لال خًػ ن الصمك لٌة ا  م من ا  ة)وِلَ الٓػ هٌة ٝةهت مدّػة للرعؿ (ُٖ ًغى الصةلة، هّوُ المػا  . إال ا 

ِوةء الوظبة من الغٍٝر المصةَّٖن ٖواًل ِن بّن من مؤِعي الوؾٍِة ن . وِفمٞ الوٙةد ا  هَمة الصمك وًُ ا  وًوةؾ شرة راّؾّة هع اِجمةد ا 
ؿةس الرعارة ن ٍِٙم ِلَ ا  و مّعومةً . الجمدّٞ ِوبُٔ ا  خّػ الصمك هبّاًل ا 

 
هي ُٖ بّن الؾّةٚةت، ٍِٜن ثة شع الفٍآٞ الػاّؾّة ًٍ ا  ن ا  . ٝمة ا 

و ٚةدة الصٍٜمة من ؿّجم اطجّةرى من الوؾةء للجػقس لالهجظةبةت، ممة  شؼاب الؾّةؿّة ا 
 
مدلة والصةالت شّح ثٙػر اال

 
طػى من اال

 
وثوبُ االهجٙةدات اال

شؼابٌم الؾّةؿّة و  مةم ا  ٝػدػ مؾةءلة ا  مةم هةطبٌّم من اإلهةث/ ِرّٞ الوٍاب البػلمةهّّن الموجظبّن ا  ٚٞ مؾةءلة ا  و الٙةدة الؾّةؿّّن وا  وُٖ ًغا . ا 
هٍاع مظجلٗة من الٍٜثة والجُ ثؾجظعم شةلًّة والموةٚفةت الػاّؾّة المؤِعة والموةًوة لوَةم الٍٜثة الوؾةاّة ٍح قعِع . البةب هؾجّػض ا  وبٍه

ِّجمع هرةح هَةم الٍٜثة الوؾةاّة ٝػدّػًا ِلَ ّّٝٗة مالءمجي مُ ًّٜٞ العِمٙػايّة المصعد ٝمة ثم الجّبّػ ِوي ُٖ العؿجٍر الظةص بمرجمُ مّّن، 
ة، ٖواًل ِن مرجمُ معهُ ٌِٙ وِلَ ِلم بٍاب الالشٙة االؿجظعامةت . وِلَ الوَةم االهجظةبُ الٙةام واإلرادة الؾّةؿّة إلًِةء لٍت للمػا 

 
وثبصح اال

 .المظجلٗة للٍٜثة الوؾةاّة ُٖ شةالت مصعدة لبّن العوؿ

شؼاب الؾّةؿّة
 
 ٍٝثة اال

شؼاب 
 
وؿ اشجرةج ِلٌّة ُٖ الؾبّّوةت من ٚبٞ ِعد من اال ةن ا  هَمة الٍٜثة ُٖ االؿجظعام، ٝو ٝػدػ قٍِّة همن ا 

 
ثّع الٍٜثة الصؼبّة، ًُ اال

شؼاب المصةَٖة ُٖ الدمةهّوةت 
 
شؼاب الظوػاء وشجَ بّن اال

 
وروبة، خم من ٚبٞ بّن من اال العِمٙػايّة االقجػاّٝة واالزجمةِّة ُٖ ٓػب ا 
طػى ولٜن ِلَ هًةؽ مصعود وروبة وُٖ موةي٘ ا  هصةء ا  شؼاب . والجؾّّوةت ُٖ زمُّ ا 

 
طػى، ِةدة مة ثٍٜن ٍٝثة اال

 
هٍاع الٍٜثة اال وِلَ ِٜؽ ا 

ن ثٍٜن . الؾّةؿّة مّجمعة يٍِة ولّؾت مٗػوهة بصٜم الٙةهٍن طػى من الٍٜثة، وثمّٞ إلَ ا  هٍاع ا  شّةن ثجٍازع زوبة إلَ زوب مُ ا 
 
وُٖ بّن اال
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على وجه التحدٌد، بٌنما من المتفق علٌه اآلن أن هناك حد أدنى ٌجب تواجده من الجنسٌن  تتعلق بحصص المرأة  فً البداٌة كانت المطالب النسوٌة 
لذلك، فً السنوات األخٌرة، شهدنا تحوال من المطالب النسوٌة لحصص المرأة إلى الحصص . فً هٌبات صنع القرار لضمان عدالة النظام السٌاسً

 .المحاٌدة من حٌث نوع الجنس
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و ٚةهٍهّة
 
ةبة شٍٜمّة ا ي ٚر

 
هٌة ال ثوًٍي ِلَ ا

 
ٚٞ إخةرة للرعؿ ال

 
شؼاب الؾّةؿّة بةؿجٌعاؼ هؾبة مّّوة من الوؾةء بّن . اال

 
وًغى الصمك ثلؼم اال

والجؼام الصؼب بةؿجظعام ٍٝثة للمػقصةت ٓةلبة مة ِعُٖ الوظبة . مػقصٌّة، وثًب٘ ِةدة ِلَ الٍٙاام الصؼبّة الجُ ِجم ِػهٌة ِلَ زمٌٍر الوةطبّن
ة
 
ةت اؿجػاثّرّة . من الصؼب إلَ االِجػاؼ بةلجصّؼات الٙةامة وثّّٔػ الممةرؿةت لجمّٜن ثّؼِؼ ثمدّٞ المػا وٓةلبة مة ثٍٜن ًغى الصمك ثصٝػ

ن الؾّعات ِفٜلن بةلّٗٞ زمٌٍر ٝبّػ من الوةطبّن الؾّةؿّّن ِوبُٔ مػاِةثي 
 
وًٍ ُٖ الٍاُٚ وُِ هجذ بمٗة ِةمة ِن – مظوػمة لالِجػاؼ بة

ةت الوؾةاّة والوؾةء الّةمالت داطٞ الٌّةٝٞ الصؼبّة ة ثفٜٞ مة . ٍِٙد من االؿجمةلة واإلٚوةع من ٚبٞ الصٝػ
 
ن المػا

 
شؼاب الؾّةؿّة بة

 
وثٙػ ٍٝثة اال

هٌة ثوك ِلَ . من ازمةلُ ِعد المػقصّن ُٖ الٙةامة الصؼبّة% 50 و 25بّن 
 
شؼاب الؾّةؿّة مجًلبةت الٍٜثة الظةلة بٌم بة

 
وثٗؾػ الوةقًةت واال

ٝبػ من ثلٛ المصعدة ُٖ الٙةامة الصؼبّة"الصّةدِة بّن الروؾّن"
 
ي من الروؾّن هؾبة ا

 
ن ِفٜٞ ا

 
هي ال ِرب ا

 
وًغى الجعابّػ . 34.، شّح ِٙػون بة

ٖػاد وشّح ِجم ثٍزُِ المٙةِع 
 
 من اال

ً
شؼاب بعال

 
هَمة الجمدّٞ الوؾبُ ُٖ االهجظةبةت، شّح ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت لال

 
ِجم ثوّٗغًة بؾٌٍلة ُٖ ا

لٍات اإلزمةلّة الجُ ِصملٍن ِلٌّة
 
شؼاب بةلجوةؿب مُ هؾبة اال

 
ٓلبّة . ِلَ اال

 
الجّعدِة، شّح ٍِٙم الوةطبٍن / وُٖ البلعان ذات الوَم اال

ٝػدػ 
 
لٍات ٍِٗز، ٍِٜن ثًبّ٘ هَةم الٍٜثة ا

 
ِلَ اال

 
ٖػاد بعال من الٍٙاام الصؼبّة، والمػقس الغي ِصمٞ ِلَ ا

 
بةلجمٍِت لمةلس المػقصّن اال

ن ثوٗغ هَةم الٍٜثة ِن يػِ٘ ثصعِع هؾبة الوؾةء ُٖ زمُّ العوااػ االهجظةبّة ذات الّوٍ . ثّّٙعا ولٜن لّؽ مؾجصّال
 
هَمة ا

 
وِمٜن لٌغى اال

ِوةء الصؼب
 
شع ا

 
و العوااػ االهجظةبّة الجُ ِجٍُٚ الصؼب الٍٗز ٌّٖة، مدٞ العوااػ االهجظةبّة شّح ؿّجٙةِع ا

 
ن الموةٖؾة . الٍاشع، ا

 
ومُ ذلٛ، وبمة ا

ٓلبّة
 
ٓلبّة/ُٖ هَم اال

 
ٖػاد ولّؽ بّن الٍٙاام الصؼبّة الجُ ثوم ِعة مػقصّن، ٖةهي ُٖ هَم اال

 
شؼاب /الجّعدِة ثٍٜن بّن اال

 
الجّعدِة ثٍٜن اال

ن الػوح الّةمة الؾةاعة ٚع ثجػدد ُٖ اهجظةب الوؾةء الؾّةؿّةت
 
ٚٞ اؿجّعادا لجػقّس ؿّعات إذا ٝةن ًوةؾ ٚل٘ من ا

 
مدلة لبّن . ا

 
وّٖمة ِلُ ا

شؼاب الؾّةؿّة وًُ
 
شؼاب الٍٙمّة الجُ ثؾجظعم ٍٝثة اال

 
شؼاب اللّبػالّة بٜوعا، : اال

 
شؼب الّمٞ ُٖ اؿجػالّة، الصؼب العِمٙػايُ الرعِع واال

 . والصؼب العِمٙػايُ ُٖ ّٝوّة

الٍٜثة الجفػِّّة  
شؼاب - ثظجلٕ الٍٜثة الجفػِّّة 

 
ِوة ِلَ ِملّة اطجّةر المػقصّن من ٚبٞ اال ِن الٍٜثة الصؼبّة، شّح اهي ال ِجم اِجمةدًة يٍِة - الجُ ثوًب٘ ا 

شؼاب
 
قٜةؿ هَةم الٍٜثة، وٌٍػ ٖٙى ُٖ الجؾّّوةت ُٖ العوؿ الوةمّة، وال . بٞ ِجم ٖػهٌة ٚةهٍهة لجوًب٘ ِلَ زمُّ اال شعث قٜٞ من ا  وًغا ًٍ ا 

وروبة وؿى، وزوٍب قػؽ ا 
 
ٖػِّٙة بّع اهجٌةء المػاِةت، والفػؽ اال مػِٜة الالثّوّة، وا  ة . ؿّمة ُٖ ا  وٚع اهجفػت ِملّة اِجمةد ًغى الٍٜثة بؾِػ

دت إلَ ثمّٜن الموَمةت المصلّة والوفًةء والمٜٗػِن من هفػ وثؾّّؽ هٙك  ة الوؾةاّة مجّعدة الروؾّةت، والجُ ا  وِػزُ ذلٛ زؼاّة إلَ الصٝػ

ة ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة وذلٛ من طالؿ ثبةدؿ المّلٍمةت وهفًػ ة ُٖ . ثمدّٞ المػا  ّؼ العولُ ِلَ ثٍازع المػا  هفًة والجٝػ
 
دت مدٞ ًغى اال وٚع ا 

وُٖ هٗؽ الٍٚت ٚةمت  الموَمةت . الصّةة الؾّةؿّة إلَ ّٚةم ٝػدّػ من الموَمةت الوؾةاّة بعِم اِجمةد هَةم الٍٜثة ُٖ بلعاهٌم ِلَ هصٍ هةزس

ٍٝةالت والموَمةت العولّة والدوةاّة  ة الوؾةاّة مجّعدة الروؾّةت، بجّببة المرجمُ المعهُ للؤى ِلَ ال مم - المصلّة، بةلجّةون مُ الصٝػ
 
مدٞ اال

ةالت الجومّة الجُ ثٍٙم بمؾةهعة وثػوِذ الجومّة البفػِة  ة من ٝو ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة – المجصعة والبوٛ العولُ وًّٓػ لمٍازٌة الجمّّؼ هع المػا 
. بفٜٞ واهس ٝرؼء من المبةدئ الجٍزٌّّة اإلهمةاّة وشؼم العِم والمؾةِعات

و العؿةثّػ الٍيوّة وِلَ ٓػار هَةم الٍٜثة الصؼبّة، ثوًب٘ الٍٜثة الجفػِّّة . وِجم ؿن الٍٜثة الجفػِّّة إمة من طالؿ إلالح الٙةهٍن االهجظةبُ ا 

ِوة ِلَ ِملّة اطجّةر المػقصّن  ة مة بّن )ا  ن ثفٜٞ المػا 
 
، ولٜن ٝمة ذٝػ، لٌة ٍٚة (من إزمةلُ المػقصّن % 50الَ % 25الجُ ٓةلبًة مة ثًةلب بة

وإذا ٝةن الٙةهٍن ال ِٗػض . وثّجمع ٍٚة الٍٜثة الجفػِّّة المًّةة ٝػدّػًا ِلَ لّٔة وثٗةلّٞ الٙةهٍن المصعد الغي ِٗػهٌة. الٙةهٍن الجُ ثؾةهعًة

شؼاب ال ثلجؼم بومٍص الٙةهٍن 
 
شؼاب ُٖ ٖػهؾة، والمٗملة ُٖ )ٍِٙبةت ٍِٚة ِلَ ِعم االمجدةؿ، ٖإن الّعِع من اال

 
ٝمة ٝةن الصةؿ مُ الّعِع من اال

دهَ للٍٜثة
 
.  (البةب الظةمؽ، والجُ ثرةًلت الصع اال

شّةن ِجم ثًبّٙي ِلَ الٍٙاام الصؼبّة 
 
بؾى )وِجم ثًبّ٘ هَةم الصمك الجفػِّّة بًػؽ مظجلٗة اِجمةدا ِلَ الوَةم االهجظةبُ، وُٖ بّن اال ا 

وؿُ من العوااػ االهجظةبّة ذات الّوٍ الٍاشع (يػِٙة و ِلَ مرمٍِة ا  رزوجّن، . (9، ص 2009ٝػوؾ )، ا 
 
وِلَ ؿبّٞ المدةؿ ٝمة ُٖ شةلة اال

 ٞٚ
 
ن ثػقس ِلَ اال شؼاب ا 

 
وِلَ . من اإلهةث% 30ِمٜن ببؾةية ثًبّ٘ الٍٜثة الجفػِّّة ِلَ زمُّ الٍٙاام الصؼبّة، ممة ِٗػض ِلَ زمُّ اال
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٪ على قابمة مرشحً 40بأن ٌتم تمثٌل كل جنس بما ال ٌقل عن  (SPD) على سبٌل المثال، ٌطالب الحزب االشتراكً الدٌمقراطً فً ألمانٌا  
 .الحزب
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ن ٍِٙم ٝٞ شؼب بجصعِع 
 
ٝػدػ ثصعًِة وًُ ثًبّ٘ هَةم الٍٜثة ِلَ العوااػ االهجظةبّة ذات الّوٍ الٍاشع شّح ِرب ا

 
الّٜؽ، ًوةؾ يػِٙة ا

مدلة البلعان الجُ ثؾجظعم الٍٜثة الجفػِّّة ًُ البػازِٞ واهعوهّؾّة . المػقصةت بوؾبة مّّوة من العوااػ االهجظةبّة، ٝمة ًٍ الصةؿ ُٖ ٖػهؾة
 
وا

وٖػهؾة 

 المٙةِع المصرٍزة
دهَ/ ثظجلٕ ٍٝثة 

 
ّن ٝصع ا و هؾبة من اإلهةث المفِػ

 
هٌة ثٍٙم بةهجعاب ِعد ا

 
طػِن من الٍٜثة، ذلٛ ال

 
. شمك المٙةِع المصرٍزة ِن الوٍِّن اال

ن ثصمٞ ٍٝثة 
 
ٝػدػ إخةرة للرعؿ، وًغا ِّوُ ا

 
ن ٍِٜن اال

 
ٍع من الٍٜثة ِوًب٘ ِلَ الوجّرة الوٌةاّة لالهجظةبةت، ٖإهي ِمّٞ إلَ ا ن ًغا الو

 
وبمة ا

٪ من إزمةلُ 10 إلَ 1المٙةِع المصرٍزة ِلَ مؾجٍِةت موظٗوة من الجمدّٞ الوؾةاُ بصٜم الٙةهٍن ، وِةدة مة ِجػواح الجمدّٞ الوؾةاُ بّن 

هي موغ ِةم 
 
م من ا ّن، ِلَ الٓػ من اإلهةث الممدلّن الموجظبّن، ٝمة ًٍ الصةؿ  % 30 ٚةمت ِعد من البلعان بجفػُِ مة ِمٞ إلَ 2000المفِػ

و الٍٙاهّن االهجظةبّة. بةلوؾبة لػواهعا
 
شّةن من طالؿ إلالشةت العؿةثّػ الٍيوّة ا

 
 ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة ُٖ ٝػدّػ من اال

 
ٓلب . وثوفة

 
وُٖ ا

شٜةم الٙةهٍهّة بًػِٙة واشعة من خالث يػؽ 
 
شّةن ثّمٞ همٍص الٍٜثة ُٖ إيةر ًغى اال

 
شؼاب ِلَ المٙةِع المصرٍزة بةلجوةؿب مُ : اال

 
ثصمٞ اال

لٍات الجُ ثصمٞ ِلٌّة ُٖ االهجظةبةت 
 
و ِجم إهفةء الٍٙاام االهجظةبّة الموٗملة للوؾةء (ٝمة ُٖ بورالدِـ وبةٝؾجةن)اال

و ِجم (ٝمة ُٖ رواهعا)، ا 
، ا 

لٍات ُٖ االهجظةبةت الّةمة المبةقػة ُٖ ٝٞ دااػة اهجظةبّة بةلبػلمةن لفٔٞ المٙةِع المصرٍزة 
 
ِلَ اال ٝمة ًٍ )اهجظةب الوؾةء الالثُ ِصملن ِلَ ا 

ردن
 
ٖٔةهؾجةن واال خوةء الصٜم . (الصةؿ ُٖ ا  وؿ مػة ُٖ الدالخّوةت ُٖ الٌوع ا 

 
هٍاع الٍٜثة، ثم اؿجظعامي ال ٚعم ا  وِّع هَةم المٙةِع المصرٍزة ا 

خوةء الؾبّّوةت(2000زٍن )البػًِةهُ  ؿةؿُ المّجمع  ا 
 
ٍع اال طػى ُٖ ِعد 2000وموغ ِةم . ، وٍٞ الو ٍع من الٍٜثة قّبّة مػة ا  ، اٝػجؾب ًغا الو

ٖػِّٙة - من البلعان  وؿ ُٖ ا 
 
ة– ُٖ المٙةم اال ة مؾجٍِةت قعِعة االهظٗةض من ثمدّٞ المػا  ة ُٖ . والجُ ثفٌع بعوًر وِّع همةن الوٌٍض بجمدّٞ المػا 

ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة ِلَ هصٍ ؿػُِ مدٞ للعوؿ الوةمّة الجُ ثٌعؼ إلَ مّةلرة هعرة ثٍازع المػا 
 
وِجم اؿجظعام ٍٝثة . ٍٞ ًغا الوَةم بمدةبة الصٞ اال

شؼاب الؾّةؿّة ُٖ ًغى الموةي٘ لّؾت ٝةملة 
 
ن اال وؿى، وِػزُ ذلٛ زؼاًّة إلَ ا 

 
ؿّة، والفػؽ اال ؿةؿّة ُٖ اٖػِّٙة وا  المٙةِع المصرٍزة بمٗة ا 

ؿّؽ
 
.  الجة

 الصرذ المؤِعة والمّةرهة لوَةم الٍٜثة 
ٝػدػ إخةرة للرعؿ بمٗةًّم العِمٙػايّة واالؿجصٙةٚػايّة . ًوةؾ ِعد من الصرذ العاِمة والمّةرهة لوَةم الٍٜثة الوؾةاّة

 
الصٜم )وثػثبى المَةًػ اال

هي ازػاء لمٜةٖصة الجمّّؼ وثّؼِؼ (بةالؿجصٙةؽ
 
ة هَةم الٍٜثة بمٗة ِةمة بة ؛ وثػى المرمٍِةت الوؾةاّة والوةقًةت ُٖ مرةؿ شٍٙؽ المػا 

ؿةس  هي ِرب اهجظةب الؾّةؿّّن ٖٙى ِلَ ا  العِمٙػايّة من طالؿ ثٍؿُّ ثمدّٞ الٗائت المٌمفة ؿةبٙة، ُٖ شّن ثّجٙع الرمةِةت المّةرهة ا 
و الٗائت المٌمفة من زمٌٍر الوةطبّن(المؤًالت)الرعارة 

 
ٍع االزجمةُِ ا طغ بّّن االِجبةر الو

 
ن ًغى الٗائت المٌمفة . ، دون اال

 
ةت ا ومن المٗةٚر

هٌة ثٙلٞ من الظّةر للوةطبّن
 
ن الٍٜثة ّٓػ دِمٙػايّة ال ة، بصرة ا  ولٌغا الوٙةش ثةرِض يٍِٞ . ثؾجفٌع بةلعِمٙػايّة ُٖ العٖةع ِن وزٌةت هًَػ

ن شررٌم ٚع ثظجلٕ ِن  م من ا  ة ُٖ ٝٞ من المرمٍِجّن المّةرهجّن، ِلَ الٓػ همةر شٍٙؽ المػا  ن هالشٌ ثٍازع مؤِعي الوؾٍِة وا  ومن المٌم ا 

ولبٛ الغِن ِّملٍن ِلَ المصةَٖة ِلَ الٍهُ الػاًن و مّةرهة ثعابّػ الٍٜثة، . ا  ِّع ا 
 
ٝػدػ قّبّة الجُ ثؾجظعم لجة

 
وّٖمة ِلُ ِػض مٍزؼ للصرذ اال

.  والمؾجمعة من الّلمةء والوفًةء من ٝال المرمٍِجّن المّةرهجّن

  35الصرذ المؤِعة لوَةم الٍٜثة

  ِ٘ة زؼءا من ِملّة لوُ الٙػار الؾّةؿُ وثّؼِؼ العِمٙػايّة والوٌٍض بٌة ِن يػ ن ٍِٜن ٝٞ من الػزٞ والمػا  ؿٍؼ ِومن هَةم الٍٜثة ا 
ة من الوَةم الؾّةؿُ ِلَ مػ العِمٙػايّةت الػاّؾّة.إهٌةء ِملّة اؿجبّةد الوؾةء .  مدٞ ًغى الجعابّػ هػورِة لمٍازٌة اإلٚمةء الجةرِظُ للمػا 

ٚلّةت ٚػن من 
 
ة واال ت ِملّة الصمٍؿ ِلَ الصٍٙؽ الػؿمّة للمػا  ِػؽ العِمٙػايّةت، مدٞ الٍالِةت المجصعة وٖػهؾة، اؿجٔٚػ وشجَ ُٖ ا 

                                                             
35

 ( أ2006؛ داهلراب 1998؛ داهلراب 68 – 67، ص 2006فرٌدرنفال، داهلراب، سكٌجً ) لإلطالع على مناقشة أكثر تفصٌالً انظر  
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ِمةؿ الوفًةء والجّببة
 
ومُ ذلٛ، ٖإن ًغى الصٍٙؽ ال ثٙوُ ِلَ الممةرؿةت اإلٚمةاّة الموٌرّة من زةهب الٌّٜٞ الؾّةؿُ الغٍٝري . ا

مم ّٖمة ِجّل٘ 
 
ة إلَ الؾّةؿة الػؿمّة، وذلٛ ٝمة ٍِهصي الٗصك الٍزّؼ للمٙةرهة بّن اال

 
هي ثّّٙع ولٍؿ المػا

 
الؾةاع والغي من قة

 . بةالهجظةبةت الٍٙمّة طالؿ الٙػن الّفػِن

 ة ُٖ ًّٜٞ ّٚةدثٌم
 
شؼاب الؾّةؿّة ِلَ ثّّّن وثومّن المػا

 
شؼاب .ؿٍؼ ِربػ هَةم الٍٜثة اال

 
مم مّٞ اال

 
 لٙع وخٙت بصٍث المٙةرهة بّن اال

ة ّٓػ زعِػة – الجُ ثٜةد ثعار ٝلٌة من ٚبٞ الوظب الؾّةؿّة من الغٍٝر – الؾّةؿّة 
 
ن المػا

 
ؿةس اٖجػاض ا

 
إلَ ثٗوّٞ الػزةؿ ِلَ ا

و العِوّة)بةالهجظةب 
 
ة ّٓػ ؿّةؿّة وممدٞ ٍٚمُ ّٓػ مٙبٍؿ. (بؾبب الممةرؿةت الدٙةّٖة ا ة بةِجبةًر

 
وؿٍؼ . 36وًغا ِعِم المٍر الومًّة للمػا

شؼاب، وثمٌّع الًػِ٘ لمؼِع من العِمٙػايّة المؼدًػة
 
 .ثؾةِع الٍٜثة الوؾةاّة الصؼبّة ِلَ ثمصّس الجصّؼ الغٍٝري من ٚبٞ مَّم اال

  ة همٕ ِعد الؾٜةن
 
ة ُٖ ِملّةت 50وبةلجةلُ ٖلٌة ش٘ دِمٙػايُ للصمٍؿ ِلَ - ثفٜٞ المػا

 
٪ من مٙةِع البػلمةن لومةن ثٍازع لٍت المػا

ن هصعد شمك . لوُ الٙػار
 
ة، ِرب ا

 
هي إذا شعدهة شمك للمػا

 
طػى " للٗائت االزجمةِّة"ثٙعمت ًغى الصرة هع االدِةء بة

 
ومُ ذلٛ، . اال

ة ال ثفٜٞ ٖبة ازجمةِّة موٗملة؛ وًُ ثفٜٞ 
 
ن ثمدٞ الٍٜثة الوؾةاّة 50ٖإن المػا

 
٪ من زمُّ الٗائت االزجمةِّة الًبّّّة، ومن خم ِمٜن ا

ة لٌة ثمدّال . زمُّ الٗائت االزجمةِّة الٙةامة
ن المػا  ةن المٍاين المرػد ُٖ الومٍذج الغٍٝري الؾةاع للعِمٙػايّة ذٝػ، وِٗجػض الومٍذج ا  ٝو

زوازٌة بةاٌة وا  بةء ال ثجًةب٘ داامة مُ ممةلس الؼوزةت والبوةت، ٝمة . ٝةّٖة وموةؿبًة من ٚبٞ ا 
 
زواج واال

 
م من ذلٛ، ٖإن ممةلس اال وِلَ الٓػ

ؿػة الجمّّؼِة ُٖ الّةلم 
 
ربةب الّمٞ ُٖ . ( ا  1996؛ ؿٍٜت 1988بةثمةن )ِجوس من ٍٚاهّن اال ن ا  وًغا ِمةخٞ الصرة المٙبٍلة ِمٍمة وًُ ا 

ن ِمدلٍا ممةلس الّمةؿ ؿمةلُ ال ِمٜن ا  ن مؤِعي الوؾٍِة ِؤٝعون ِلَ هػورة ثصّٙ٘ الجٍازن بّن . الوَةم الػا 
 
وًغى الصرة ثٜػجؾب ٍٚة ال

 .الروؾّن ُٖ الؾّةؿة

  ة من العطٍؿ ُٖ الٌّةٝٞ الؾّةؿّة ٝمرمٍِة، ممة ِومن وزٍد ٝػجلة شػزة ولّؽ ٖٙى ِعد – بوؾب ٝبّػة – إن هَةم الٍٜثة ِمٜن المػا 
ُ .رمؼي ٚلّٞ من الممدلّن ٝػدػ ثػددا ُٖ ٖر ِعاد ٝةّٖة، ثٍٜن الوةابةت ا 

 
ة ّٓػ مٍزٍدة ُٖ البػلمةهةت بة هي ِوعمة ثٍٜن المػا  بصةث ا 

 
ٌٍػت اال  ا 

ة  ن خٙةٖة مَّم المؤؿؾةت البػلمةهّة ثٙلٞ من اًجمةمةت . (1991؛ ّٖلّبؽ 2008ؿّلّؽ وثفةِلعز )ٚوةِة المػا  وِػزُ ذلٛ زؼاًّة إلَ ا 

ة  ة - المػا  و بجّؼِؼ ٖػص ِمٞ المػا  ٝػدػ دِمٙػايّة ا  ؿػة ا 
 
شّح اهي ٓةلبة مة ِوَػ إلُ مدٞ ًغى – مدٞ اإللالشةت الجُ ثجّل٘ برّٞ ٚةهٍن اال

ٚلّة لّٔػة ٖٙى من الوةابةت، وشجَ مُ وزٍد . المًةلب بٍلٌٗة ثجّةرض مُ ممةلس الػزةؿ وشّومة ثدّػ الوةابةت ًغى البوٍد، ومُ وزٍد ا 

ٝػدػ لّبػالّة لن ثٍٜن ٝةّٖة لجمػِػ مفةرُِ الٍٙاهّن
 
وبةلجةلُ ثفّػ الوةابةت ذات الّعد الػمؼي بةإلشبةط ثرةى . دِم من هَػااٌن الغٍٝر اال

وؿ
 
ة ووهٌّة ُٖ المٙةم اال زٞ الجمعي . يػح ٚوةِة واًجمةمةت المػا  ن الٜػجلة الصػزة هػورِة ُٖ المرلؽ الجفػُِّ من ا  ومن الٍاهس ا 

 . بٗةِلّة للٙوةِة الجُ ثٌم مة ال ِٙٞ ِن همٕ زمٌٍر الوةطبّن

  ة داامة مة ِجم الجٙلّٞ من ّٚمجٌة هؾبة لمؤًالت هَػااٌة من الغٍٝر إن الجمّّؼ المؾجمػ بّن الروؾّن ُٖ المؤؿؾةت والٌّةٝٞ . مؤًالت المػا 
ة الجُ لعٌِة هٗؽ مؤًالت الػزٞ وًوةؾ ٖٜػة طةيبة ِن ِعم وزٍد ِعد ٝةؼ من الؾّعات . الؾّةؿّة ِؤدي إلَ ثٗوّٞ الػزٞ ِلَ المػا 

ة ن هظبة الؾّةؿّّن من الغٍٝر ٚع ٚةمٍا مؾبًٙة . المؤًالت، ٖعاامًة مة ِجم الجٙلّٞ من موؼلة مؤًالت المػا 
 
وبةإلهةٖة إلَ ذلٛ، وهَػًا ال

ّٝع ِلَ "المؤًالت الموةؿبة"بجصعِع مة ِفٜٞ 
 
ِلَ من اإلهةث، ومن خم الجة ، ٖٙع ؿةدت ِملّة ثّّٙم طبػات الغٍٝر ومؤًالثٌم ِلَ هصٍ ا 

دوار الػاّؾّة للمٍايوّن بٍلٌٗم معاّّٖن ِن البلع 
 
وًغى المٗةًّم ثجرةًٞ العور . همن االٚجمةد الػؿمُ" اإلهجةزُ"والّمٞ  (الجروّع)اال

ة ُٖ  ؿػ والمرجمّةت، والجُ ٍِٙم ِلٌّة بٙةء المرجمُ واؿجمػارى  (إِةدة)الٌةم للمػا 
 
إهجةج المرجمُ ومؾةًمةثٌة الٌةمة ُٖ اإلدارة الٍّمّة لال

ؿٍاؽ االٚجمةدِة
 
ٝبػ من العٖةع الٍيوُ وربمة اال ة لم ثجّٔػ بّم٘ ُٖ ٝػدّػ من . 37ِلَ هصٍ ا  وًغى االٖجػاهةت المفًٍة الجُ ثؾُء إلَ المػا 

                                                             
36

أقدم  بالفطرة غٌر سٌاسٌة وغٌر مالبمة لشغل األدوار السٌاسٌة فإن  ، إذا كانت المرأة" لماذا" ومن ثم، وعلى نحو مالبم، تم تجاهل التساؤل بـ  
الدٌمقراطٌات جاهدت وعانت الستبعاد المرأة صراحة من الهٌاكل السٌاسٌة، على الرغم من الضغوط المكثفة من النساء المشاركات فً الثورات 

 .الفرنسٌة واألمرٌكٌة، كما نوقش فً الباب األول
37

وٌونج  (1988) تم مناقشة هذه التباٌنات فً الطرٌقة التً بنٌت علٌها حقوق المواطنة باستفاضة من قبل المنظرٌن السٌاسٌٌن مثل كارول باتمان  
وعالوة على ذلك، حتى عندما تدخل المرأة فً االقتصاد الرسمً، فإنها نادرا ما تحصل على تعوٌض مالً مساوي لزمالبها من الرجال . (2000)
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و الجّةمٞ مُ المؤؿؾةت الصٍٜمّة والبّػوٚػايّة . الصةالت
 
ؿػة، والوفةط المرجمُّ ا

 
ةِة وثػبّة اال ة من إًِةء الِػ

 
وبةلجةلُ ٖإن ؿوٍات المػا

 من ذلٛ بٜػدّػ 
 
ؿٍا

 
هي ٖصؾب بٞ ا

 
ة الػآبة ُٖ العطٍؿ - ال ِجم الجٙلّٞ من قة

 
ٖٔةلبة مة ثّجبػ ًغى الجرةرب يٍِلة المعى بمدةبة إِةٚة للمػا

ة الّةدِة . ُٖ الؾّةؿة الػؿمّة
 
هفًة الٍّمّة الفّبّة واًجمةمةت المػا

 
ن ثٍٜن ًغى اال

 
م من ذلٛ، ٖةهي ِرب ِلَ وزي الجصعِع ا وِلَ الٓػ

هٌم شٙة زؼء من مرجمُ دِمٙػايُ
 
ن الؾّةؿة ًُ ذات الملة بصّةثٌم وا

 
. ممدلة ُٖ البػلمةن، وذلٛ اذا ٝةن ٓةلبّة المٍايوّن ِفّػون بة

ة ثمدٞ 
 
ن المػا

 
ٍع االزجمةُِ ُٖ شع ذاثي ِرب اِجبةرى مؤًٞ راّؾُ للجمدّٞ 50وِالوة ِلَ ذلٛ، وبمة ا ي دولة، ٖإن الو

 
٪ من ؿٜةن ا

ن ِّٜؽ ؿٜةهي
 
ن ثمبس طًٍة ًةمة لرّٞ . الؾّةؿُ، شّح ان بػلمةن المرجمُ العِمٙػايُ ِوبُٔ ا

 
وِلّي، ٖإن الٍٜثة ًُ بٞ وِمٜن ا

ٝػدػ دِمٙػايّة
 
 .الؾةشة الؾّةؿّة ا

 ة
 
ن هَةم الٍٜثة ِملًّة . هَةم الٍٜثة ال ِمدٞ ثمّّؼًا هع الػزٞ، بٞ ًٍ ِمدٞ إزةبة ِلَ ٚػون من الجمّّؼ الموٌرُ هع المػا

 
وًة للٍٙؿ بة ٖر

ي من 
 
ن ا

 
ن الٍٜثة ثوك ببؾةية ا

 
ِفٜٞ ثمّّؼا هع الػزٞ وٍِٙم بجّّٙع شػِة الوةطبّن ُٖ االطجّةر ِلَ هصٍ ّٓػ دِمٙػايُ، ٍِٙؿ المؤِعون ا

ٝػدػ من هؾبة 
 
ن ِفٜٞ ا

 
الصؼب، ٚةامة المػقصّن، هؾبة المٙةِع ُٖ البػلمةن، )من ثٍِٜن ؿّةؿُ مّّن  (٪40ٓةلبة ) Xالروؾّن ال ِوبُٔ ا

ة بةؿجمػار من المرةؿ الؾّةؿُ، ُٖ البعاِة من طالؿ الصػمةن . (الض
 
ن ِجم ثٌمّـ المػا

 
هي شٙة لّؽ من العِمٙػايّة ا

 
همةر الٍٜثة ا

 
ٝمة ِغٝػ ا

ة إلَ الؾّةؿة الػؿمّة ن من طالؿ الصع من ولٍؿ المػا 
 
ومن ًغا الموٍَر ثّجبػ الٍٜثة وؿّلة للجمعي للجمّّؼ الّمّ٘ وّٓػ . من الصٍٙؽ واال

ن الوؾبة العهّة من الروؾّن ثفٜٞ . العِمٙػايُ شػى وؿّلة لومةن ا 
 
والّعِع من مؤِعي ًغى الصرة ال ِػون الٍٜثة ٝػجعابّػ مؤٚجة ولٜن بةال

 .بػلمةن مرجمُ دِمٙػايُ مّّن

 مػ زّع بةلوؾبة لمٍرة الصؼب
 
ن ِٜن زةذبةت للرمٌٍر . اهي ال ن المػقصةت ِمٜن ا  وهصت بّن العراؿةت ا  وًٜغا ٖإن . (2005اهجٛ زةبػ )ا 

ٝػدػ ثٍزًٌة  هٌة ا  شؼاب ثؤِع مغًب المؾةواة وا 
 
ن ًغى اال شؼاب الجُ ثٍٙم بجػقّس الوؾةء ٚع ِجم ثٗوّلٌة من ٚبٞ الوةطبّن، الغِن ِػون ا 

 
اال

وروبّة شّح الؾّةؿةت الصؼبّة لعٌِة ثةرِض يٍِٞ، . للّعؿ والوؼاًة
 
شؼاب، وطةلة ُٖ العوؿ اال

 
وٚع قرّت ًغى االثرةًةت الٜػدّػ من اال

شّةن
 
ٓلب اال لٍات ُٖ ا 

 
ن . ِلَ اِجمةد هَةم الٍٜثة وثػقّس الوؾةء، ٝإزػاء اؿجػاثّرُ لٜؾب اال ومن خم، ُٖٗ بّن الؾّةٚةت ِمٜن ا 

ٝػدػ لّبػالّة من 
 
ن ثصغو شغو هَػااٌة اال

 
شؼاب المصةَٖة الملؼمة بة

 
شؼاب الؾّةؿّة، بمة ُٖ ذلٛ اال

 
ُ موؼلة زمُّ اال ِؤدي اِجمةد الٍٜثة إلَ ٖر

لٍات
 
زٞ الجوةٖؽ ِلَ اال  .ا 

 الصرذ المّةرهة لوَةم الٍٜثة 

 ن الٍٜثة ثوجٌٛ مبعا  الرعارة
 
ٝػدػ قٍِّة لوَةم الٍٜثة الوؾةاّة . ٚع ثصٞ الؾّعات ّٓػ المؤًالت مصٞ الػزةؿ المؤًلّن ال

 
شع االهجٙةدات اال ا 

ٝػدػ ٝػٗةءة
 
هٌة ثصػم المٍايوّن من الٙعرة ِلَ االطجّةر من بّن المػقصّن اال

 
ن ِؾجوع الجػقّس واالهجظةبةت ُٖ دولة . ًٍ ا

 
هي ِوبُٔ ا

 
وٍِٙلٍن ا

ٍع مصٞ هٙةش. دِمٙػايّة لّبػالّة ٖٙى ِلَ الرعارة ن مة ِفٜٞ الرعارة ًٍ مٍه م من ذلٛ، ِفّػ مؤِعو الٍٜثة إلَ ا  وبّومة ٚع . وِلَ الٓػ
ن  شؼاب الؾّةؿّة بّّن االِجبةر بّن الٍّامٞ مدٞ المؾجٍِةت الّةلّة من الجّلّم ذات الملة والظبػة الؾّةؿّة الػؿمّة، إال ا 

 
طغ اال

 
ثة

ٖٜةر هٍاب البػلمةن الغِن ًم ِلَ دراِة بةلمػاِةت الٍّمّة للوةس ن . المٍايوّن ٚع ِعِمٍن ا  هصةء الّةلم ا  ٝمة ثبّن البصٍث من زمُّ ا 
ن همٍذج االؿجصٙةٚػايّة  ِجم االؿجفٌةد بي  (الصٜم بةالؿجصٙةؽ)الػزةؿ ُٖ مرةؿ الؾّةؿة ال ِجمجٍّن بةلوػورة بمؤًالت ؿّةؿّة ثٙلّعِة وا 

 وبّبةرة 38(.2003؛ ؿّمّوؾٜة 228، ص2007بةٝؾجٍن )ِلَ هصٍ اهجٙةاُ إلِوةح اِجػاهةثٌم ِلَ الٍٜثة الوؾةاّة وثٍِٙن المػقصةت 
طػى، ثم اؿجظعام همٍذج االؿجصٙةٚػايّة  ة والجمّّؼ هعًة (الصٜم بةالؿجصٙةؽ)ا   . ًٝٔةء لمٍاللة ثٌمّـ المػا 

                                                                                                                                                                                                    
 (.1997ناراٌان )المؤهلٌن على قدم المساواة فً نفس الوظٌفة 

وفً . على سبٌل المثال، فإن المستوى التعلٌمً للناببات البرلمانٌات فً اٌران، وعددهن قلٌل، أعلى بكثٌر من أغلبٌة أعضاء البرلمان من الذكور  38

وٌقوم . هذا الصدد، فإن أعضاء البرلمان من اإلناث الالتً لدٌهن نفس مؤهالت معظم أعضاء البرلمان من الذكور لٌس لدٌهن حظاً وافراً فً الترشح

ومع ذلك، ففً ". المؤهلة"قادة األحزاب اإلٌرانٌة سٌبً السمعة بتبرٌر المستوٌات المنخفضة من الترشٌحات النسابٌة وإرجاعه إلى غٌاب المرأة 

على ثانً أكبر عدد من األصوات فً دابرتها االنتخابٌة بعد منافسة – واسمها فابزة هاشمً – ، حصلت إحدى المرشحات 1996االنتخابات العامة فً 



 الكوتا النسائية والتمثيل النسائي- الفصل الثالث

21 

 

 ٝػدػ من مؤًالثٌم ومّجٙعاثٌم الؾّةؿّة
 
ثظجلٕ ًغى الصرة ِن الصرة الؾةبٙة والجٗوّع ِّع مجفةبًٌة . ثؤٝع الٍٜثة ِلَ زوؽ الؾّةؿّّن ا

ِوة
 
ي. ا

 
ؿ مؤِعي ًغا الػا

 
ة من الص٘ ُٖ الجمٍِت : وٚع هؾة

 
إذا ٝةن ِوبُٔ اهجظةب الؾّةؿّّن بٔن الوَػ ِن الروؽ، ٖلمةذا شػمت المػا

ٍع االزجمةُِ"والجػقس للموةلب ُٖ مٌٍٗم العِمٙػايّة؟ ووٖٙة لٌغى الصرة الجُ ثؾةهع  والٙةامة ِلَ الرعارة، ٖةن ش٘ " مصةِعة الو

ة شٍالُ 
 
ن ٍِٜن لٌة موغ البعاِة، ولٜن لم ِٜن ًغا ًٍ الصةؿ100الجمٍِت الغي هةهلت المػا

 
زٞ الصمٍؿ ِلّي  ٝةن ِوبُٔ ا

 
.  ِةم من ا

ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة وُٖ ؿّةٚةت ٝػدّػة ال ِؼاؿ الٍهُ ٚةامةً  ةن الروؽ مّّةرًا للمفةٝر ن اؿجظعام المّّةر هٗؾي لجمصّس . ٝو
 
وِرب ِلّوة اال

ن ثّٜؽ لٍرة المرجمُ من طالؿ دمذ الجٍازن بّن الروؾّن 
 
ن البػلمةهةت ِرب ا

 
؛ ؿٍٜت 1996ؿٍٜت )الجفٍِي الظًّػ، ٝمة ا

 
 (.2005ا

 ُم من ان ًغى شرة قةاّة هع هَةم الٍٜثة، إال اهي ُٖ الٍاُٚ ثصع الٍٜثة من االطجّةر االهجظةبُ إلَ درزة . هَةم الٍٜثة ّٓػ دِمٙػاي ِلَ الٓػ
و المٙةِع وال ٍِزع مّوَ لعرزة ثٙلّٞ الظّةر هؾبة إلَ شػِة االطجّةر من بّن 

 
هٌة ثوًب٘ ِلَ هؾبة مصعودة من المػقصّن ا

 
بؾًّة زعا، ال

٪ المجبّٙة من 70٪، ال ِؼاؿ الوةطبٍن لعٌِم الظّةر الٜةمٞ لوؾبة الػ 30ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ُٖ الصمك الجُ ثمدٞ . الممدلّن المٌمفّن
شؼاب . المػقصّن، الغِن ًم داامة من الػزةؿ

 
ِوةء الصؼب ُٖ ّّٝٗة ّٚةم اال

 
و شجَ ا

 
وِالوة ِلَ ذلٛ، ِفةرؾ بةلّٗٞ ٚلّٞ من المٍايوّن ا

ي شةؿ، شّح ان ثصعِع المػقصّن ًٍ من اطجمةص ٚةدة الصؼب
 
ن من الغي ؿّمبس مػقصة ُٖ ا

 
م من إخةرة ًغا . بةثظةذ الٙػار بفة وِلَ الٓػ

هي شًٙة ِظك الٍّٙد الجُ ِوٌّة هَةم الٍٜثة ِلَ الصٍٙؽ واالمجّةزات  االهجٙةد من ٚبٞ مّةرهُ هَةم الٍٜثة، بةؿم اطجّةر المٍاين، إال ا 

ٍع هٙك طّةرات المٍايوّن ِن يػِ٘ المبةلْ المةلّة الٜبّػة الجُ . الّٙةدِة للصؼب لجصعِع المػقصّن الغِن ؿٍؼ ِعِمٍهٌم وِجم شٞ مٍه

لصةب الممةلس الظةلة بموصٌة لعِم شمالت مػقس بّّوي لٍات وِؤدي ذلٛ إلَ إِةٚة . ٍِٙم ا 
 
ن االِالهةت الوظمة ثٍٙم بفػاء اال ٝمة ا 

لصةب الممةلس الظةلة الٍِٙة ن الٍٜثة ّٓػ دِمٙػايّة ال . المفػشّن الغِن ال ِجم ثمٍِلٌم من ٚبٞ ا  مٍن ا  ومُ ذلٛ، ٌٖؤالء الغِن ِِؼ

طػى الجُ ثٍٙض العِمٙػايّة شٙة بًػؽ بّوة
 
 .ِّجػهٍن ِلَ ًغى الممةرؿةت اال

 طػى قةاّة هع هَةم الٍٜثة، وًُ ثػثبى بموً٘ االؿجصٙةٚػايّة . هَةم الٍٜثة ثمّّؼ هع الػزةؿ ومُ ذلٛ، . (الصٜم بةالؿجصٙةؽ)ًغى شرة ا 
ٍع الروؽ، ٝمة ِجمدٞ العِم المٙعم من الّعِع من مؤِعي الوؾٍِة لوَةم الٍٜثة ُٖ إيةر  ٝػدػ إلَ الصّةدِة من شّح ه ٖإن لٔة الٍٜثة ثمّٞ ا 

دهَ من الجمدّٞ البػلمةهُ من ٝٞ زوؽ 
 
ال ِٙٞ ِن : مدةؿ)الصع اال وِالوة ِلَ ذلٛ، ّٖٜٕ ِٙجػح مّةرهٍ الٍٜثة موةٚفة ومّةلرة . (٪40ا 

ٝػدػ من 
 
ة من الصّةة الؾّةؿّة الػؿمّة ال هَمة االهجظةبّة 100اؿجبّةد المػا 

 
و إِةدة بوةء اال ن إِةدة لّةٓة مٗةًّم المٍايوة ا   ِةم؟ وبمة ا 

ن ثٍٜن ّٖةلة  هَمة الٍٜثة الوؾةاّة المعروؿة ِمٜن ا  ن ا  ة لّؾت ِملّة وّٓػ ٚةبلة لالؿجمػار، إال ا  لجّٜؽ واُٚ ٝٞ من الػزٞ والمػا 
ى الغٍٝر 

 
هفة ؿةس هَةم ا 

 
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة ًُ ُٖ اال  (.2000؛ ٍِهْ 1988بةثمةن )واالؿجػاثّرّةت الظةلة بمٍازٌة هٙك ثمدّٞ المػا 

 ة ال ثفٜٞ مرمٍِة ذات مملصة واشعة ة ثفٜٞ مرمٍِة . المػا  ن المػا  ًغى الصرة ثصةوؿ مٍازٌة مٍٕٚ مؤِعي الٍٜثة الوؾةاّة شّح ثغٝػ ا 
ة ثظجلٕ ِن اشجّةزةت الػزةؿ ة ًُ ُٖ الٍاُٚ قعِعة . ذات مملصة لعٌِة اشجّةزةت وممةلس مفجٝػ ن المػا  وثٗجػض الصرة الموةدة ا 

راء مجبةِوة، وبةلجةلُ ٖإهٌة ال ثفٜٞ مرمٍِة، ومن خم ٖوَةم الٍٜثة ّٓػ موةؿب ٍع، ولٌة ا  وُٖ الٍاُٚ، وزٍد الٍٜثة الوؾةاّة ال ِصع ِلَ . الجو
ٍع  ّٖمة بّن الًبٙةت، والظلّٗةت العِوّة، ومة إلَ ذلٛ، بٞ ثٙػ ببؾةية  ة ِلَ هصٍ مجو ُٖ " إِةٚجٌة الّةمة"االيالؽ من ثمدّٞ المػا 

ِوة مظجلٕ العوااػ االهجظةبّة، وثٍٙم بجصعِع المػقصّن الغِن . الٍلٍؿ إلَ الؾّةؿة الػؿمّة شؼاب الؾّةؿّة ثمدٞ ا 
 
ن اال والصّٙٙة ا 

ة الٗػِعة . ِمدلٍهٌم ّؼ ِلَ ممةلس واًجمةمةت المػا  م)وبةإلهةٖة إلَ ذلٛ، ٝةن ًوةؾ ثصٍالً بّّعا ِن الجٝػ
 
من ٚبٞ  (ِلَ ؿبّٞ المدةؿ ٝة

خػ بةلؾّةؿةت والجفػِّةت بفٜٞ مظجلٕ ِن همٕ الؾٜةن 
 
ة ثفٜٞ همٕ الؾٜةن وثجة ن المػا  ؼون ِلَ ا  مؤِعي الٍٜثة الوؾةاّة، الغِن ِٝػ

                                                                                                                                                                                                    
وبالمثل، فً البلدان األوروبٌة المختلفة، مثل بولندا، . ، مما ٌوضح استعداد الناخبٌن للتصوٌت للمرشحات(2002افشار ) مرشحا من الذكور 350مع 

ٌزٌد عدد أعضاء البرلمان من اإلناث الحاصالت على درجات جامعٌة  والالتً ٌتمتعن بخبرات حزبٌة أو خبرات العمل فً اتحاد نقابة العمال عن 

(. 2003سٌمٌنسكا )نظرابهن من الرجال 
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 ُٖ الغٍٝر 
ً
طػ ممدال

 
ؿػة ُٖ . اال

 
ػجٌة ُٖ الٌّٜٞ الؾّةؿُ، وإلَ ٍٚاهّن اال وِمٜن إرزةع ذلٛ إلَ الٍٙاهّن الجمّّؼِة الجُ ثصٍؿ دون مفةٝر

ة ُٖ ؿٍؽ  و من المفةٝر
 
و من مٍاللة ثّلّمٌة دون الصمٍؿ ِلَ إذن زوزٌة، ا

 
مرجمّةثٌة الجُ ثّٙعًة من الجصػؾ بصػِة طةرج الموؼؿ، ا

و الؾٗػ
 
ة ٚع ال ثفٜٞ . الّمٞ ا

 
هي بّومة المػا

 
ِوة إلَ ا

 
همةر الٍٜثة ا

 
ُٖ مَّم المرجمّةت العِمٙػايّة " مرمٍِة ذات مملصة طةلة"وِفّػ ا

ة وثظجلٕ ِن وزٌة  ٌة مُ ًّٓػ ؿػة، وُٖ ًغا المعد ٍِٜن لعٌِة وزٌة هَػ ثفةٝر
 
يٗةؿ وإدارة قؤون اال

 
هٌة ال ثؼاؿ المؾبٍلة ِن ثػبّة اال

 
إال ا

  39.هَػ الغٍٝر 

  ن ثػقس
 
ة بفٜٞ داام، شّح ِمٜن ا

 
ة، بعال من ٍٝهي إزػاء مؤٚت لجمّٜن المػا

 
ٚع ِمدٞ هَةم الٍٜثة ّٖال هؾبة الصؾم الٙمٍى لجمدّٞ المػا

و ثوجظب ِعد ٝةؼ من الوؾةء لجصّٙ٘ الٍٜثة
 
ن هَةم الٍٜثة . العوؿ ا

 
همةر الوؾٍِة ِن ٚلٌٙم من ا

 
ِػب بّن العِمٙػايّّن اللّبػالّّن وا

 
ٚع ا

ِعاد الوؾةء ُٖ البػلمةن
 
وببؾةية لّؽ ًوةؾ بّةهةت ثّؼز ًغا الٙل٘؛ وٖفٞ الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ زِةدة ِعد هةابةت . ٚع ِصع ُٖ الوٌةِة من ا

شٜةم الٍٜثة الوّّٗة ولّؽ الٍٜثة هٗؾٌة
 
ٝػدػ من ثلٛ الجُ ٖفلت . البػلمةن ِػزُ إلَ ا

 
وًوةؾ المؼِع من شةالت الجوّٗغ الوةزس لوَةم الٍٜثة ا

رزوجّن، 
 
وروبة، واال

 
ن ِعد هةابةت البػلمةن ارثُٗ بةيػاد من وٚت اِجمةد الٍٜثة، ٝمة ًٍ الصةؿ ُٖ مَّم دوؿ قمةؿ ا

 
ُٖ ثوّٗغًة، شّح ا

ردن
 
وثّع ٍٝثة المٙةِع . ورواهعا، ِلَ ِٜؽ الصةالت الجُ ٝةن هَةم الٍٜثة بٌة بمدةبة هؾب للصؾم، مدٞ بورالدِـ، وإهعوهّؾّة، واال

طػى، بمدةبة هؾب للصؾم، وطةلة إذا مة ٝةن ِجم قٔلٌة بةلؾّعات الالثُ ِّّوٌن 
 
هٍاع الٍٜثة اال

ٚٞ من ا  المصرٍزة الجُ ِةدة مة ثٍٜن ا 

ٝػدػ من الّعد الغي . الوظب الؾّةؿّة من الغٍٝر  ن ٍِٙم الٙةدة الغٍٝر بجّّّن ِعد من الوؾةء ا  وُٖ ًغى الصةالت، ٖإهي من ّٓػ المػزس ا 
داة ثمّٜن)ثٗػهي الٍٜثة  ن ثٍٜن الٍٜثة بمدةبة هؾبة شؾم بعال من ا  ، وٓةلبة مة ِجم اؿجظعام ِعد ٚلّٞ ورمؼي من الوؾةء (ممة ِجؾبب ُٖ ا 

ردن وبورالدِـ شّح ال ِؼاؿ الوظب الغٍٝر لعٌِم ثصٜم ٝبّػ ُٖ . ٍٝؿّلة للعولة ُٝ ثبعو ِمػِة
 
وِلَ ؿبّٞ المدةؿ، ًغا ًٍ الصةؿ ُٖ اال

 .ثوّٗغ الٍٜثة

 شّن ِمّب ثًبّ٘ . ثوّٗغ هَةم الٍٜثة ال ِمٜن االِجمةد ِلّي شّح ِّجمع بفٜٞ ٝبّػ ِلَ الٍّامٞ االزجمةِّة والؾّةؿّة االهجظةبّة ُٖ
هَةم الٍٜثة ومن خم ِجًلب الجممّم العّٚ٘ مُ اإلقةرة إلَ الوَةم االهجظةبُ المصعد والًةبُ الؾّةؿُ لعولة مّّوة، إال ان شةالت الجًبّ٘ 

هصةء الّةلم ٌٖم مجؼاِع للٍّامٞ الجُ ثؤدي إلَ . الوةزس ثؼِع ِن الصةالت ّٓػ الوةزصة ولصؾن الصٌ ثٙعم لوة دراؿةت الصةلة من مظجلٕ ا 
ٝػدػ مُ الٌّةٝٞ الؾّةؿّة الٙةامة واالهجظةبّة، ولٌة . ثوّٗغ شمة هةزصة شٜةم الجُ ثمةغ بّوةِة لججوةؿب ا 

 
ن الومٍص واال وبةلجةلُ هصن هّلم ا 

م من . لّةٓة ٍِٚة وواهصة ًُ المٗجةح لورةشي ةت الوؾةاّة وًّٓػ هي البع من ثوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة بةلجؼامن مُ زٌٍد الصٝػ ِوة ا  وهصن هّلم ا 
طًةء 

 
ن ِجم مػاٚبة ِملّة ثوّٗغ الٍٜثة ِن ٝػدب وثمصّس اال هي ِرب ا  العِةة لجّببة المرجمُ، بمة ُٖ ذلٛ الوظب الؾّةؿّة من الغٍٝر، وا 

 . وإذا ٝةهت ًغى الّوةلػ مٍزٍدة، ِٜةد ٍِٜن هرةح هَةم الٍٜثة الوؾةاّة  مومٍهةً . والٍّّب ِوع الٌٍَر 

ِالى، ٝةهت الموةٚفةت شٍؿ الٍٜثة الوؾةاّة  قػؿة ولٜن بوةءة، وُٖ الوٌةِة ٚع ٚػبت وزٌةت الوَػ بّن الرةهبّن  مة ثفّػ الصرذ ا  ٝو

ٍع . المّةرهّن، وال ؿّمة ًؤالء الغِن ِرةدلٍن وِوةٚفٍن من وزٌةت هَػ هؾٍِة وٚع ؿةِع االؿجظعام المجؼاِع للٔة مصةِعة ّٖمة ِجّل٘ بةلو
مة ، ِلَ الجظّٕٗ من 

 
االزجمةُِ ُٖ الموةٚفةت شٍؿ الٍٜثة الوؾةاّة  الجُ ثؤٝع ِلَ االزػاءات والجعابّػ الظةلة بمٍازٌة ثٍِٙن ثمدّٞ همٕ اال

ٝػدػ ثرػِبًّة من ٍٝهي إِعٍِلٍزّةً 40.شعة الجٍثػ لبس الصٍار ا  ٝػدػ دٚة وثًٍرا .  وهَػًا إلثةشة مؼِع من البصٍث ودراؿةت الصةلة، ا  لبصت الصرذ ا  وا 
هصةء الّةلم الجُ ثلُٙ الوٍء ِلَ الؾّةٚةت الؾّةؿّة والجةرِظّة المجوٍِة وُٖ الصّٙٙة، ٖإن ِملّة اِجمةد . بٗوٞ دراؿةت شةلة من مظجلٕ ا 

                                                             
ومن اآلثار األخرى المترتبة على التمٌٌز المنهجً ضد المرأة، هً أن الفرص المتاحة للمرأة للوصول إلى المؤسسات التعلٌمٌة أو المهنٌة مثل   39

كلٌات الحقوق بنفس قدر الرجل تعد محدودة، مما أدى إلى وجود مهن ٌجري تطوٌرها من وجهة نظر ذكورٌة أو حتى غٌر راغبة فً تواجد المرأة 

 (.2007باكستون )

 

40
األحادٌث العامة الطوٌلة والشرسة عن المساواة بٌن الجنسٌن فً فرنسا، فضال عن المناقشات الخاصة بالكوتا فً الهند، دورا ربٌسٌا فً  لعبت  

سكوت )تطوٌر النقاش حول االستبعاد السٌاسً للمرأة إلى عمق تارٌخً جدٌد، وأسفرت عن ظهور مستوٌات أكثر دقة وتطورا وأخٌراً أكثر انتاجاً 
 ( 2006، نانٌفادٌكار 2005
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ن ثجٗةِٞ الٍٜثة مُ الوَم الؾّةؿّة والصؼبّة الٙةامة
 
وثٍهس البصٍث . وثوّٗغ هَةم الٍٜثة  ثّع مؾَّ مّٙعًا وهرةشٌة ِّجمع ِلَ ٌٖم ّٕٝ ِمٜن ا

و بؾًّة ثوًب٘ ِلَ زمُّ البلعان
 
هي لّؽ ًوةؾ ولٗة ِةلمّة ا

 
.  ا

ي ٍػوؼ شٙ٘ هَةم الٍٜثة هرةشة
 
ّٕ ولمةذا وثصت ا ِن ٝو

 
ًمّة لٌغا الٜػجةب ًٍ دراؿة ا

 
ٝػدػ ا

 
وًغا ِفمٞ دراؿة الَػوؼ . وًٜغا، ٖإن الٌعؼ اال

ن ثؤطغ بّّن االِجبةر من ٚبٞ الوفًةء 
 
والؾّةٚةت الؾّةؿّة الوةزصة الظةلة بجًبّ٘ هَةم الٍٜثة الوؾةاّة، والمجّٔػات الٌةمة الجُ ِرب ا

هَمة االهجظةبّة
 
و المصلّة لال

 
زٞ الٍٜثة الٍٙمّة ا

 
. الؾّةؿّّن ِوع ممةرؿة الؤى واالؿجمةلة من ا

 االثرةًةت الّةلمّة لوَةم الٍٜثة الوؾةاّة 
ن ثممت والمرجمّةت ثبصح ِن يػؽ لمّةلرة وإهٌةء 

 
ن ا ة ثٖػ

 
ن المػا

 
هصةء الّةلم، وذلٛ ال

 
ة ُٖ زمُّ ا ِوجفػ هَةم الٍٜثة الوؾةاّة بؾِػ

مة ًٍ مٍهس ُٖ الفٜٞ . الممةرؿةت اإلٚمةاّة الجُ ثّمٞ هع مة ال ِٙٞ ِن همٕ ؿٜةهٌة ِالى، ٖإن البلعان الوةمّة ًُ ُٖ يلّّة 1-3ٝو
 
 ا

ة الّلمةء مدٞ داًلػاب  طغ المؾةر الؾػُِ هصٍ ثصّٙ٘ الجٍازن بّن الروؾّن ُٖ البػلمةهةت، ِلَ  (2006)اِجمةدات الٍٜثة مؤطػًا وِّجبًػ
 
هٌة ثة

 
ا

دهةى
 
لٞ . الوصٍ المبّن ثٗمّال ا

 
و 26وُٖ الٍاُٚ، من ا

 
ٝػدػ من البػلمةهّةت االهةث ُٖ المرةلؽ 30 بلعا ُٖ الّةلم وللت إلَ الٜػجلة الصػزة، ا

 
٪ ٖة
هٌة شملت ِلَ مػثبة  

 
مم المجصعة اإلهمةاُ بة

 
و " موظٗوة"الجفػِّّة الٍيوّة، ِجم ثػثّب ثؾّة دوؿ بٍاؿًة بػهةمذ اال وًٖٙة لعلّٞ " مجٍؿًة"ا 

و دؿجٍرِة ؛ واخوّن من ًغى العوؿ . (2-3اهَػ الرعوؿ ) 41الجومّة البفػِة  هٍاع من الٍٜثة إمة اهجظةبّة ٚةهٍهّة ا  وٚع اِجمعت مَّم ًغى العوؿ ا 
ٍع الٍٜثة الؾةاع ُٖ الؾّةٚةت الٔػبّة   ٍٚاام 2-3وٍِهس الرعوؿ . (310، ص 2006ٝػوؾ )ٖٙى ٚع اِجمعت هَةم الٍٜثة الصؼبّة الًٍِّة، وًٍ ه

ٖةدت الموَمة العولّة 2010البلعان الجُ ثفٌع ثمدّاًل للٜػجلة الصػزة اِجبةرا من قٌػ هٍٖمبػ  ، بةالهةٖة إلَ IPUاالثصةد البػلمةهُ العولُ - ، ٝمة ا 
ٍع الٍٜثة الوؾةاّة المّجمعة إن وزعت .  ثػثّبٌة وًٖٙة لمؤقػ الجومّة البفػِة وه

  

                                                             
41

دلٌل مركب للتنمٌة االقتصادٌة، ابتكرته األمم المتحدة، التً تحاول االبتعاد عن القٌاسات النقدٌة البحتة من خالل "هو  (HDI) دلٌل التنمٌة البشرٌة  

قاموس الجغرافٌا )"  وسٌط وزنً"فً صورة  (معرفة القراءة والكتابة)الجمع بٌن إجمالً الناتج المحلً للفرد ومتوسط العمر المتوقع ومحو األمٌة 
2004) 
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ٝػدػ30)البلعان ذات الٜػجلة الصػزة : 2-3الرعوؿ 
 
 2010من الجمدّٞ الوؾةاُ من دِؾمبػ  (٪ ٖة

االٚجػاع  العولة الجػثّب
 * الّمٍمُ 

طّػة
 
ة%  االهجظةبةت اال

 
الجػثّب وًٖٙة لمؤقػ  المػا

ثومّة )الجومّة البفػِة 
و 
 
بفػِة موظٗوة ا
و مػثّٗة

 
  **(مجٍؿًة ا

ٍع الٍٜثة الوؾةاّة  ٍع *** ه الو
المؾجٍى الٍيوُ )االزجمةُِ 

  (ٖٙى

مٙةِع % 30)ٍٝثة دؿجٍرِة  (موظٗن) 167 %56.3 2008 9 1961 رواهعا  1
ٍثة ثفػِّّة (مصرٍزة  ٝو

 ٍٝثة شؼبّة (مػثُٗ) 7 %45.0 2010 9 1921 الؾٍِع 2
 ٍٝثة شؼبّة (مجٍؿى) 129 %44.5 2009 4 1994 زوٍب اٖػِّٙة 3
 ال ٍِزع ٍٝثة (مػثُٗ) 51 %43.2 2008 1 1934 ٍٝبة 4
 ٍٝثة شؼبّة (مػثُٗ) 3 %42.9 2009 4 1915 اِؾالهعا 5
 ٍٝثة شؼبّة (مػثُٗ) 6 %40.7 2010 6 1919 ًٍلوعة 6
 ال ٍِزع ٍٝثة (مػثُٗ) 12 %40.0 2007 3 1906 ٖولوعة 7
 ٍٝثة شؼبّة (مػثُٗ) 1 %39.6 2009 9 1913 الوػوِذ 8
ٍثة شؼبّة (مػثُٗ) 17 %39.3 2010 6 1948 بلرّٜة 9  ٍٝثة ثفػِّّة ٝو
 ٍٝثة شؼبّة (موظٗن) 172 %39.2 2009 10 1975 مٍزمبّ٘ 10
هرٍال 11  ٍٝثة ثفػِّّة  (موظٗن) 143 %38.6 2008 9 1975 ا 

ٍثة شؼبّة (مػثُٗ) 54 %38.6 2010 2 1949 ٍٝؿجةرِٜة   ٍٝثة ثفػِّّة ٝو

رزوجّن 12
 
هٍاع الٍٜثة الدالخة  (مػثُٗ) 49 %38.5 2009 6 1947 اال  ا 

 ال ٍِزع ٍٝثة (مػثُٗ) 16 %38.0 2007 11 1915 العهمةرؾ 13
ؿبةهّة 14 ٍثة شؼبّة (مػثُٗ) 15 %36.6 2008 3 1931 ا   ٍٝثة ثفػِّّة ٝو
هعورا 15  ال ٍِزع ٍٝثة (مػثُٗ) 28 %35.7 2009 4 1970 ا 
 ال ٍِزع ٍٝثة (مػثُٗ) 20 %33.6 2008 11 1893 هٍّزِلوعة  16
ٍثة ثفػِّّة  (مجٍؿى) 144 %33.2 2008 4 1951 هّبةؿ 17  ٍٝثة دؿجٍرِة ٝو
لمةهّة 18  ٍٝثة شؼبّة (مػثُٗ) 22 %32.8 2009 9 1918 ا 
 ٍٝثة ثفػِّّة  (مػثُٗ) 72 %32.5 2008 6 1946 مٙعوهّة 19
 ٍٝثة ثفػِّّة  (مػثُٗ) 80 %32.3 2009 4 1929 االٍٝادور  20
مٙةِع % 30)ٍٝثة دؿجٍرِة  (موظٗن) 174 %32.1 2010 7 1961 بٍروهعي  21

ٍثة ثفػِّّة (مصرٍزة  ٝو
 ال ٍِزع ٍٝثة (مػثُٗ) 68 %31.8 2008 9 1919 بّالروؿّة  22
وٓوعة 23 مٙةِع % 20)ٍٝثة دؿجٍرِة  (موظٗن) 157 %31.5 2006 2 1962 ا 

ٍثة ثفػِّّة (مصرٍزة  ٝو
مٙةِع % 30)ٍٝثة دؿجٍرِة   (مجٍؿى) 151 %30.7 2005 12 1959 ثوؼاهّة  24

ٍثة ثفػِّّة (مصرٍزة  ٝو
ُٖ ٍٚاام % 33)ٍٝثة دؿجٍرِة  (مجٍؿى) 114 %30.0 2006 8 1953 ٍِٓةهة 25

 (اهجظةبّة للمػقصّن
ة إلَ 26 ٝػدػ % 30 إزمةلُ العوؿ الجُ ِمٞ ٌّٖة ثمدّٞ المػا  و ا   ا 

ة ُٖ البػلمةهةت الٍٙمّة موغ دِؾمبػ : مٙجبؾة من االثصةد البػلمةهُ العولُ: الممةدر   2010المػا 
http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif311210.htm  

ة : االثصةد البػلمةهُ العولُ*   http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htmثمٍِت المػا 
مم المجصعة اإلهمةاُ** 

 
  /http://hdr.undp.org/en/statistics 2009مػاثب الجومّة البفػِة : ثٙةرِػ الجومّة البفػِة: بػهةمذ اال

  http://www.quotaproject.org/country_by_region.cfm: ٚةِعة البّةهةت الّةلمّة للٍٜثة الوؾةاّة*** 

http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif311210.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://www.quotaproject.org/country_by_region.cfm
http://www.quotaproject.org/country_by_region.cfm
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ٌٍٍٝلم، واالثصةد البػلمةهُ العولُ  المٌّع العولُ للعِمٙػايّة والمؾةِعة االهجظةبّة، وزةمّة ؿج
و مجٍؿًة ّٖمة ِجّل٘ بةلجومّة البفػِة وًٖٙة لجٙةرِػ الجومّة البفػِة : ملصٍٍة زؼاء المَللة ثفّػ إلَ العوؿ الجُ شملت ِلَ مػثبة موظٗوة ا  مم المجصعة اإلهمةا2008ُاال  ٝمة ثفّػ ثٍارِض .  لبػهةمذ اال 

ُ زمُّ المصٍَرات ِن االٚجػاع   (الجمٍِت)االٚجػاع الّمٍمُ إلَ الجٍارِض الجُ ثم ٌّٖة ٖر

 

طّػ ُٖ اِجمةد هَم الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ الموةي٘ ّٓػ الموةِّة ِلَ الٜػدّػ من االًجمةم الّلمُ
 
وِػزُ ذلٛ زؼاًّة إلَ . وٚع شمٞ الجؼاِع الٜبّػ اال

ة ًُ طمةاك العوؿ الٔػبّة والموةِّة، ُٖ شّن ثمّؼت العوؿ الوةمّة 
 
ن المؾةواة بّن الروؾّن وثمّٜن المػا

 
وزٍد اٖجػاض موغ ٖجػة يٍِلة ا

ة
 
و شجَ ازجمةِّة ِلَ الوٌٍض بصٍٙؽ المػا

 
هٌة ّٓػ ٚةدرة خٙةّٖة وؿّةؿّة، ا

 
ن المّةِّػ الدٙةّٖة والجٙعم االٚجمةدي من الٍّامٞ . بة

 
وِؤٝع الّلمةء ا

طػى 
 
ن المرجمّةت الٔػبّة ثمدٞ همٍذزًة مدةلًّة للموةي٘ اال

 
ة، وًم ِٗجػهٍن ا

 
اهرلٌةرت، هٍرِؽ، ووِلؼؿ )الػاّؾّة ُٖ الوٌٍض بصٍٙؽ المػا

و مّعوم  بّن . (1997؛ بػزٍّٗرؿُٜ ولّمٍهرُ 2003؛ اهرلٌةرت 2003
 
هي ٍِزع ارثبةط ٚلّٞ ا

 
م من ذلٛ ثٍهس البّةهةت الصعِدة ا وِلَ الٓػ

ة
 
ٝػدػ ثموّّة، مدٞ المملٜة المجصعة . مؾجٍى الجومّة االٚجمةدِة للعولة والجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا

 
وُٖ بّن العِمٙػايّةت الّةلمّة للعوؿ اال

ِوةء ُٖ مرمٍِة الدمةهّة
 
؛ وًُ مرمٍِة ٍِٚة اٚجمةدِة وؿّةؿًّة، ِمٞ (G8) والٍالِةت المجصعة والّةبةن وروؿّة وإًِةلّة وٖػهؾة، وزمٌّّة ا

ة ُٖ البػلمةهةت بٌة ُٖ المجٍؿى إلَ 
 
ٚٞ همةء اٚجمةدًِة مدٞ رواهعا % 31.5، بّومة ِمٞ إلَ % 18.5ثمدّٞ المػا

 
ُٖ المجٍؿى ُٖ بػلمةهةت العوؿ اال

ٖٔةهؾجةن، ثوؼاهّة، وبٍروهعي
 
وٓوعا وا

 
وُٖ الٍاُٚ مَّم البلعان الجُ اِجمعت هَةم الٍٜثة الوؾةاّة مؤطػًا، داامًة مة ثوةهٞ وثّةهُ . ومٍزمبّ٘ وا

زوبُ
 
. من الٍٜارث االٚجمةدِة والؾّةؿّة، بعءا من المرةِةت إلَ الصػوب واالشجالؿ اال

ن ثصّٙ٘  ٝػدػ ثّّٙعا ممة ٝةن مٗجػهة" الٜػجلة الصػزة"وِبعو ا 
 
ٍٝبة من الٍّامٞ اال وٚع . من الوؾةء ُٖ المرةلؽ الجفػِّّة الٍيوّة ًٍ هجّرة لٜ

ة والؾّةؿة إلَ قػح وثٗؾّػات مبؾًة للٔةِة لؼِةدة ِعد الوؾةء ُٖ البػلمةهةت، مؤٝعة ٍِامٞ االرثبةط مُ 
طلمت العراؿةت الؾةبٙة ِن المػا 

شؼاب ؿّةؿّة  ة ُٖ الٍٙة الّةملة، والبػوثؾجةهجّة، ووزٍد ا  هَمة الجمدّٞ الوؾبُ االهجظةبّة، وارثٗةع مؾجٍِةت ثّلّم اإلهةث والمفةٝر الجموُّ، وا 
ة من المجّٔػات  ومُ ذلٛ، ٚع ثٍٜن مدٞ ًغى الوجةاذ المجؾٙة هؾبّة هجّرة . (2003؛ اهرلٌةرت 1991ّٖلّبؽ )ِؾةرِة زعِعة، وذلٛ همن ًّٓػ

بصةث المصعودة 
 
ؼت إلَ شع ٝبّػ ِلَ دراؿة العِمٙػايّةت الٔػبّة المجٙعمة ُٖ ٖجػة مة بّع ِةم "لال وٚع ٝفٗت العراؿةت الصعِدة . 1970الجُ ٝر

بصةث ؿةبٙة
 
ؿةلّب واٖجػاهةت اال يٍؿ من الٍٚت ِن بّن الٍّٙد ُٖ ا  ٝبػ من البلعان طالؿ ٖجػات ا  وثفّػ ًغى العراؿةت ". الجُ ثبصح ِّوةت ا 

ٍع الرٌةت الٗةِلة الؾّةؿّة واؿجػاثّرّةثٌة  ة، مدٞ ثو ة الؾّةؿّة للمػا  طػى الجُ ثؤخػ ِلَ المفةٝر
 
إلَ وزٍد مرمٍِة واؿّة من الٍّامٞ اال

(. 3، ص 2003ٝػوؾ )والؾّةٚةت الؾّةؿّة والجةرِظّة واالزجمةِّة لٜٞ دولة 

ن بّن العوؿ الوةمّة 
 
ِوة شعِدة العِمٙػايّةت)وِمٜن الٍٙؿ بة طػى  (ومَّمٌة ا  الجُ ثٍٙم بجوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة ثبصح ِن يػؽ ووؿةاٞ ا 

ة ت الوػوِذ والعهمةرؾ والؾٍِع 2007ووٖٙة لعاًلػاب . لمٍازٌة اهظٗةض ثمدّٞ المػا  البلعان الجُ ٓةلبة مة ثمدٞ همٍذزًة من شّح ثمدّٞ )، اؿجٔٚػ

ة ة لجصّٙ٘ الٜػجلة الصػزة 70 إلَ 60شٍالُ  (المػا  وٚع اٖجػهت الموةٚفةت واإلقةرات . (2-3اهَػ الرعوؿ ) ؿوة من وٚت موس ش٘ الجمٍِت للمػا 
ة ثعرِرّة مُ  ن ِؤدي إلَ ثٙلّٞ الجمّّؼ هع المػا  هي ا 

 
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة ، ثعرزًة طًًّة من قة ة المػا  المجٍارِة ُٖ الٜػجةبةت الٙعِمة ِن مفةٝر

ن ثجظغ العوؿ الوةمّة هٗؽ المؾةر ةن من المجٍُٚ ا  م من ذلٛ ؿةدت شةلة مجؼاِعة من ِعم المبػ بّن مؤِعي . ثٙعم المرجمُ؛ ٝو وِلَ الٓػ
بٍن ُٖ االهجَةر وال ِؤِعون الومٍذج الظًُ للجومّة ةن ًوةؾ هٔى مجؼاِع من المرمٍِةت الٍيوّة والعولّة . الوؾٍِة المّةلػِن الغِن ال ِٓػ ٝو

ة" المؾةر الؾػُِ"الثظةذ ثعابّػ  زٞ المؾةواة بّن الروؾّن ٖوالً ِن الدٙةٖةت والممةرؿةت الؾّةؿّة لعِٙة المػا  وشةلًّة . للؤى والعِم من ا 
، وثًبّ٘ هَةم الٍٜثة الوؾةاّة لجصّٙ٘ الٜػجلة الصػزة من الوؾةء ُٖ المرةلؽ "مبعا  المؾةر الؾػُِ"ثٍٙم بّن العِمٙػايّةت الصعِدة بةِجمةد 

مة ِفّػ الرعوالن . الجفػِّّة ، ِبلْ مجٍؿى ِعد الؾوٍات لٍلٍؿ العوؿ الوةمّة إلَ ثصّٙ٘ الٜػجلة الصػزة من الوؾةء ُٖ البػلمةن 4-3 و 3-3ٝو
وؿ مُ " الموةٚفةت المجؼاِعة"وثػثبى .  ِةمًة للعوؿ المجٙعمة70 – 60 ِةمًة مٙةرهة بػ 38.6بّع شمٍلٌة ِلَ الص٘ ُٖ الجمٍِت إلَ 

 
ُٖ المٙةم اال

و ِعم وزٍد ٍٝثة)الٍٜثة الصؼبّة الًٍِّة  و  (ا  للعوؿ المجٙعمة، وثجًلب الموةٚفةت العاِمة لمبعا  المؾةر الؾػُِ وزٍد ٍٝثة هؾةاّة دؿجٍرِة ا 
ٝػدػ اِجمةدًا ُٖ العوؿ الوةمّة– ٚةهٍهّة 

 
ٍع الٍٜثة اال .  وًُ ه

ؿ لمةذا ثٍٜن ًغى العوؿ ُٖ يلّّة اِجمةد الٍٜثة
 
ن هؾة غلٛ مّعؿ اِجمةد الٍٜثة ُٖ الّةلم الوةمُ، ا  ِالى ٝو ومة ًُ . وثٍٙدهة البّةهةت الٍاردة ا 

ؿبةب الجُ ثؤدي إلَ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة للبػلمةهةت الٍيوّة ُٖ البلعان والجُ لم ثٍٙم شجَ بعمذ  العِمٙػايّةت 
 
الٍٙى والرٌةت الٗةِلة، واال
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ؿبةب ًغا 
 
ن ؿببة مٌمة من ا

 
من؟ وبّومة ًوةؾ ِعدا من الٍّامٞ، ٖمن الٍاهس ا

 
و اهّعام اال

 
ؿةؿّة مدٞ الٗٙػ ا

 
و ثّةهُ من مفةٝٞ ا

 
الظةلة بٌة، ا

لّٞ
 
ة الؾّةؿّة ٝرؼء من ِملّة الجصٍؿ العِمٙػايُ اال

 
ةت الوؾةاّة الجُ ثًةلب بةالِجػاؼ  بصٍٙؽ المػا . الجًٍر ِوبُ من الّمٞ العءوب من الصٝػ

لّةت لجصّٙ٘ ًغا الٌعؼ
 
بػز اال

 
ة واشعة من ا ٝبػ، ؿٍؼ هصعد . وبةلجةلُ ٌٍػت الٍٜثة الوؾةاّة االهجظةبّة بةِجبةًر

 
لة ِلَ هصٍ ا

 
ولجصلّٞ ًغى المؾة

 ِن الٍّامٞ الػاّؾّة الجُ ٝةن لٌة دورًا ُٖ ًغى الّملّةت
ً
ن مة ًٍ المٙمٍد من اِجمةد الٍٜثة وثوّٗغًة، ٖوال

 
.  اال

 

وؿ ٝػجلة شػزة من الوؾةء : 3-3الرعوؿ 
 
)مجٍؿى ِعد الؾوٍات لٍلٍؿ العوؿ المجٙعمة إلَ ثصّٙ٘ ا ٝػدػ% 30

 
ُٖ البػلمةن  (ٖة

 

ة العولة 
 
وؿ ِةم لجصّٙ٘ الٜػجلة  ثمٍِت المػا

 
ا

% 30)الصػزة من الوؾةء 
ٝػدػ

 
 (ٖة

ِعد الؾوٍات موغ 
الجمٍِت شجَ الٍلٍؿ 

ٝػدػ% 30إلَ ثمدّٞ 
 
 ٖة

 77 1983 1906 ٖولوعة 1
 64 1985 1921 الؾٍِع 2
 72 1985 1913 الوػوِذ 3
 72 1988 1915 العهمةرؾ 4
 71 1990 1919 ًٍلوعة 5
 103 1996 1893 هٍّزِلوعة  6
لمةهّة 7  80 1998 1918 ا 
 84 1999 1915 اِؾلوعة 8
 54 2001 1947 االرزوجّن  9
 53 2002 1949 ٍٝؿجةرِٜة 10
 55 2003 1948 بلرّٜة 11
 69 2003 1934 ٍٝبة 12
ؿبةهّة 13  73 2004 1931 ا 
 85 2004 1919 بّالروؿّة 14
 62 2008 1946 مٙعوهّة  15
هعورا 16  39 2009 1970 ا 
 80 2009 1929 االٍٝادور  17

ة : مٙجبؾة من االثصةد البػلمةهُ العولُ: الممةدر  ،  http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htmثمٍِت المػا 

رقّٕ  ؿ  http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htmاالثصةد البػلمةهُ العولُ، بّةهةت اال   58، ص 2006 ، ٖػدِوٗةؿ، لّوّجة  ، وا 
 1193: االزمةلُ
 70.1: المجٍؿى

 

 

 

 

 

http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
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وؿ ٝػجلة شػزة من الوؾةء 4-3الرعوؿ 
 
) مجٍؿى ِعد الؾوٍات لٍلٍؿ العوؿ الوةمّة إلَ ثصّٙ٘ ا ٝػدػ% 30

 
ُٖ البػلمةن  (ٖة

ة العولة 
 
وؿ ِةم لجصّٙ٘ الٜػجلة  ثمٍِت المػا

 
ا

% 30)الصػزة من الوؾةء 
ٝػدػ

 
 (ٖة

ِعد الؾوٍات موغ 
الجمٍِت شجَ الٍلٍؿ 

ٝػدػ% 30إلَ ثمدّٞ 
 
 ٖة

 42 2003 1961 رواهعا 1
 5 1999 1994 زوٍب اٖػِّٙة 2
هرٍال 3

 
 33 2008 1975 ا

 24 1999 1975 مٍزمبّ٘ 4
 57 2008 1951 هّبةؿ 5
وٓوعة 6

 
 44 2006 1962 ا

 44 2005 1961 بٍروهعي 7
 46 2005 1959 ثوؼاهّة  8
 53 2006 1953 ٍِٓةهة 9

ة : مٙجبؾة من االثصةد البػلمةهُ العولُ: الممةدر  ،  http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htmثمٍِت المػا 

رقّٕ    ،  http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htmاالثصةد البػلمةهُ العولُ، بّةهةت اال 
 348: اإلزمةلُ
 38.6: المجٍؿى

 

اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة 
و مٍٕٚ ثًٍُِ من ٚبٞ شؼب ؿّةؿُ و ثّلّمةت رؿمّة من ٚبٞ العولة ا  وٚع الشَوة وزٍد ِعة ٍػوؼ . ِفّػ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة إلَ ثفػُِ ا 

ومُ ثصلّٞ الٍّامٞ الّعِعة الٙةامة، ولٞ الّلمةء إلَ إيةر ِمٞ . مّةلػة ٚع ثؤدي إلَ اِجمةد الٍٜثة وثوًٍي ِلَ بّن الجّّٙعات الممةشبة لٌة

هي ال ٍِزع همٍذج واشع مصعد 
 
وُٖ . (369 – 368، ص 2007ٝػوؾ )لجصلّٞ ِملّة اِجمةد الٍٜثة وذلٛ من طالؿ دراؿةت ٝػدّػة، مُ اِجػاٌٖم بة

و ٚع ثؾةِع ٍِامٞ ِعِعة ُٖ طل٘ بّبة ممٜوة  زلٌة ا  ة والعُٖ من ا  شّةن ِجم اِجمةد الٍٜثة شّومة ثٍٙم بّن الرٌةت الٗةِلة بجّؼًِؼ
 
ٓلب اال ا 

.  وؿٍؼ ِبصح ًغا الٗمٞ ًغى الٍّامٞ بةطجمةر. لّملّة االِجمةد

ثوجمُ الرٌةت الٗةِلة المٌّموة إلَ واشعة من خالث ٖائت؛ الرٌةت الٗةِلة ُٖ المرجمُ المعهُ، الرٌةت الٗةِلة ُٖ العولة، الرٌةت الٗةِلة 
هٌة . العولّة ومجّعدة الروؾّةت بصةث ا 

 
ةت الوؾةاّة الٍيوّة، والجُ ثٌَػ اال ولَ إلَ الصٝػ

 
وثفّػ الرٌةت الٗةِلة ُٖ المرجمُ المعهُ بةلعرزة اال

ٝػدػ قٍِّة لمٙجػشةت الٍٜثة الوؾةاّة
 
ةت . الممعر اال هي هةدرا مة ِجم اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة دون ثّببة مؾبٙة من الصٝػ

 
وِرةدؿ ٝػدّػ من الّلمةء بة

شةدِح قّبّة وثٍٙم بةؿجمةلة وإٚوةع الرٌةت الٗةِلة الؾّةؿّة والمؤؿؾةت ذات الملة وِّع ذلٛ مجٍازهًة شّومة . الوؾةاّة، الجُ ثٍلع موةٚفةت وا 

؛ بةلعِؼ 2004؛ ثػِب 370، ص 2007ٝػوؾ )ثٍٜن الوظبة من الغٍٝر ًُ المؾبٍلة ُٖ الوٌةِة ِن إدطةؿ هَةم الٍٜثة الوؾةاّة رؿمّة وثٙوّوي 
ن الوظب . (2004 ومُ ذلٛ، ّٖوعمة ثٍٜن الرٌةت الٗةِلة ُٖ العولة ًُ الٍٙة الػاّؾّة وراء الٍٜثة الوؾةاّة، ٖةن ذلٛ ِّوُ ُٖ بّن الصةالت ا 

زٞ المملصة  شؼاب الؾّةؿّة ثّجمع الٍٜثة الوؾةاّة من ا 
 
الؾّةؿّة، لظل٘ لٍرة من الّعالة االزجمةِّة  (الوّّٗة)الؾّةؿّة وطةلة ٚةدة اال

شؼاب المجوةٖؾة
 
و ثؾةًم ُٖ زًٍػ . والمؾةواة، ذات الملة بةال ة الوؾةاّة بعرزة ذات مّوَ، ا  وُٖ مدٞ ًغى الصةالت، إذا لم ثفةرؾ الصٝػ

ة دون الّٙةم ّٖلًّة بةلوػورة بجّّٔػ همى  ة، وًغا ٍِهس للوةطبّن االلجؼام بصٍٙؽ المػا  شّةن لٗجة ٖةٓر
 
ثٗةلّٞ الٍٜثة، ثمبس الٍٜثة ُٖ ٝػدّػ من اال

. من الجمدّٞ الؾّةؿُ

ن ثلّب دورا راّؾّة ُٖ اِجمةد الٍٜثة إلَ المرجمُ العولُ، بمة ُٖ ذلٛ هفًةء شٍٙؽ  وثوجمُ المرمٍِة الدةلدة من الرٌةت الٗةِلة الجُ ِمٜن ا 
مم المجصعة 

 
ة مجّعدو الروؾّةت، والموَمةت العولّة والدوةاّة، مدٞ اال ة (UN)اإلهؾةن وشٍٙؽ المػا  ةالت الجمٍِٞ الجُ ثعِم شٍٙؽ المػا  ، وٝو

قٜةؿ الجمّّؼ هع . والعِمٙػايّة مم المجصعة للٙوةء ِلَ زمُّ ا 
 
ال وًُ اثٗةّٚة اال ٝعت الّعِع من الٍخةا٘ العولّة، ا  وِلَ معى الٍّٙد المةهّة، ا 

http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
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ة 
 
ة ِلَ (1995، الغي ثمت المٍاٖٙة ِلّي ُٖ ِةم PFA)وموٌةج ِمٞ بّرّن  (1979، الجُ لعرت ُٖ CEDAWؿّعاو )المػا

 
، ِلَ ثمدّٞ المػا

وال ثؼاؿ الفبٜةت مجّعدة الروؾّةت والموَمةت العولّة والموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة، ثٍٙم بصمالت . ٚعم المؾةواة ُٖ موةلب لوُ الٙػار الؾّةؿُ
.  ِن ًغى الٍخةا٘ وهفػ الجٙوّةت واالؿجػاثّرّةت لإللالح الوةزس

طػى 
 
و مؼِذ من مرمٍِةت من الرٌةت الٗةِلة، إلَ زةهب ٍٚى ا

 
ة زمُّ ا وِلَ ؿبّٞ المدةؿ، . ومُ ذلٛ، ِوًٍي اِجمةد الٍٜثة ِمٍمة ِلَ مفةٝر

ّة ٖٔةهؾجةن مة بّع يةلبةن ثػزُ إلَ الرٌٍد الجُ ثبغلٌة مظجلٕ الرٌةت الٗةِلة، بةلجّةون مُ الٍّامٞ الَٖػ
 
. ٖإن الٍٜثة الوؾةاّة المّجمعة ُٖ ا

ة بةلّٗٞ ُٖ المرجمُ  ٖػاد والموَمةت المفةٝر
 
ٖٔةهّة، والمٍٜهة من الّعِع من اال

 
ة اال

 
ة المػا ةهت الرٌة الٗةِلة الػاّؾّة ُٖ ًغى الصةلة ًُ شٝػ ٝو

ولُ لٌم ًٍ ٍٝثة هؾةاّة . المعهُ وثٍٙم بجٙعِم الظعمةت ُٖ ّٓةب الظعمةت والبوّة الجصجّة للعولة ِلَ مػ ؿوٍات يٍِلة من الصػب
 
ةن الًلب اال ٝو

ٝػدػ من 50%
 
ٖٔةهؾجةن مة بّع الصػب ِفٜلن ا

 
ن الوؾةء ُٖ ا

 
م ا ٝػدػ . ٪ من الؾٜةن50، بِؼ

 
ة ال

 
ن الجرةرب المػِػة الجُ ثّةهُ موٌة المػا

 
ٝمة ذٝػوا ا

ًلّة 30من 
 
ٖٔةن، الغِن قوٍا الصػب ِلَ معى ٍِٙد، وطةلة الصػب اال

 
مة من الػزةؿ اال

 
ٝػدػ ٚعرة ِلَ البٙةء وبوةء اال

 
 ِةمة من الصػب زّلجٌة ا

ٖٔةهّة هع االثصةد الؾٍّٖجُ
 
ٝػدػ ممة ّٖلت الصػب اال

 
ٖٔةهؾجةن ا

 
ّبة الجُ زلبت المؼِع من العمةر ال ة الوؾةاّة . االهٙؾةمّة الًػ وٚع ؿةهعت الصٝػ

زٞ دُٖ هَةم الٍٜثة
 
ة ومؤِعي الوؾٍِة مجّعدي الروؾّةت من ا

 
مم المجصعة اإلهمةاُ للمػا

 
ٖٔةهّة العِم الّٗةؿ من لوعوؽ اال

 
وٚع طوّت . اال

م من  ِٙةب الجّببة العولّة المٜػدٗة للصػب هع يةلبةن، ِلَ الٓػ ٖٔةهؾجةن للٗصك الّةلمُ العّٚ٘ والفعِع ُٖ ا  ِملّة ٝػجةبة العؿجٍر ُٖ ا 

دت إلَ وزٍد اشجّةيُ شٍالُ  ة وٖٙة للعؿجٍر % 27الموةٚفةت والمفةورات الٜػدّػة همن الوظب الؾّةؿّة والجُ  ا  من مٙةِع البػلمةن للمػا 
.  2004الٍيوُ الرعِع ُٖ ِوةِػ 

ؼي الغي ِلّبي الجصٍؿ إلَ العِمٙػايّة طةلة ُٖ إيةر المٍزة  ِوة دورًا ّٖةاًل ُٖ اِجمةد الٍٜثة، من هموٌة العور المٝػ طػى ثلّب ا  وًوةؾ ٍِامٞ ا 
طّػة الِجمةد الٍٜثة ُٖ العوؿ المجٙعمة

 
ٍع االزجمةُِ . اال لصةب الوَػِةت الؾّةؿّة والٗالؿٗة اثرةًة هصٍ ثًٍر ٖن الظًةبة للو وٚع الشٌ ا 

وٚع ؿةِع اؿجظعام اللٔة المصلّة . (1987؛ المٍّٙدة 2005ٍٝرهٍاؿ وزٍِجؼ )بةِجبةرى ؿمة ًةمة ُٖ ثّػِٕ المٍايوة الفةملة وثٍؿُّ العِمٙػايّة 
ة من لوُ الٙػار الؾّةؿُ ُٖ الّةلم العِمٙػايُ  ةت الوؾةاّة المصلّة ِلَ زغب االهجبةى ثرةى اٚمةء المػا  ؿٍٜت )ُٖ ًغى الموةٚفةت من ٚبٞ الصٝػ

ّة الوَةم الؾّةؿُ الرعِع طالؿ الجصٍؿ . (2006؛ مّػي 2005 وِعٍِ المرجمُ العولُ إلَ ثًبّ٘ هَةم الٍٜثة ٍٝؿّلة للمؾةِعة ُٖ إرؿةء قِػ
ن المؾةواة والّعالة 

 
ي الّةم بفة و إهفةء ؿّةٚةت ومؤؿؾةت دِمٙػايّة زعِعة، شّح ِمّٞ الؾّةؿٍّن إلَ االؿجرةبة هؾبّة للػا  العِمٙػايُ ا 

ًمّة زمٌٍر الوةطبّن من اإلهةث  42.االزجمةِّة، وا 

ِوة ِلَ اِجمةد  مػِّٜة للجومّة العولّة ا 
 
ٍٝةلة اال ٍٝةالت المةهصة مدٞ البوٛ العولُ ولوعوؽ الوٙع العولُ وال خػت ال وُٖ إيةر المرجمُ العولُ، ٚع ا 

ة الوؾةاّة مجّعدة الروؾّةت للجمٍِٞ المفػوط المػثبى  هَةم الٍٜثة الوؾةاّة، وِػزُ الٗوٞ ُٖ ذلٛ زؼاّة إلَ الؤى من ٚبٞ الصٝػ

ن الّمٞ مُ العولة، . بةإللالشةت الؾّةؿّة من ًغا الٙبّٞ و ثٖػ ة الوؾةاّة الٍيوّة الظةلة ا  ومُ ذلٛ، ُٖٗ الؾّةٚةت الجُ ثوّٕ ٌّٖة الصٝػ

و  ن ثؤدي مدٞ ًغى الَػوؼ إلَ شمك ثؼِع ٖٙى من ِعد الوؾةء البػلمةهّةت ُٖ ٝمّةت رمؼِة، وثٗفٞ ُٖ ثّّٔػ البوّة الؾّةؿّة ا  ِمٜن ا 
لإلهةث  ( ُٖ المةاة10ِةدة ال ثجرةوز )الػمؼِة ِمٍمة إلَ  شرؼ ِعد ٚلّٞ من المٙةِع البػلمةهّة  وثؤدي العاللة. الجٍؿُّ الصُّٙٙ للعِمٙػايّة

ٝػدػ من . المػقصّن من ٚبٞ الوظب الؾّةؿّة مةم الوظب الصةٝمة ا  وؿ ا 
 
ة ُٖ موةلبٌة ثجصمٞ المؾبٍلّة ُٖ المٙةم اال ن المػا  ِوة ا  وًغا ِومن ا 

ًمّجٌة. الرمٌٍر  و ثجؼاِع ا  ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ُٖ بورالدِـ ثم ادطةؿ . 43ومُ ذلٛ، ومُ ثؼاِع الؤٍط العولّة، ٚع ثػثُٗ هؾبة الٍٜثة الوؾةاّة ا 

 من المٙةِع المصرٍزة، ولٜن الٍٜثة ؿًٙت ِعة مػات 315 من إزمةلُ 15، شّح ثم ثٍّٖػ ِعد 1972الٍٜثة الوؾةاّة ِلَ المؾجٍى الٍٙمُ ِةم 

                                                             
ومع ذلك، قد تقوم بعض الدول باعتماد نظام الكوتا كاستراتٌجٌة لتبدو أكثر عصرٌة، دون السماح بتقدٌم مدخالت ملموسة وحٌوٌة من قبل الحركات   42

 2004ومثال لذلك؛ األردن، حٌث قام الملك عبد هللا فً عام . النسابٌة الشعبٌة أو األخذ بعٌن االعتبار احتٌاجات ومطالب المرأة فً الدوابر االنتخابٌة

 .وقد تم هذا اإلجراء دون الكثٌر من المدخالت من قبل الحركة النسابٌة الوطنٌة.  عضو110 مقاعد للنساء فً مجلس النواب المكون من 6بحجز عدد 

43
 باإلضافة إلى برامج التعدٌل الهٌكلً، قد تقوم المنظمات غٌر الحكومٌة المحلٌة التً تركز على التمثٌل السٌاسً المرأة بتقدٌم الدعم والتدرٌب  

للمرشحات المحتمالت، وٌتم تموٌل ذلك بمبالغ ضخمة بواسطة المؤسسات والهٌبات المانحة الدولٌة، بدال من االعتماد على الدولة رسمٌا إلضفاء 
 ( 97، ص 2008راي )الطابع المؤسسً على الكوتا النسابٌة 
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ةت الفّبّة الوؾةاّة، بةلجّببة، ِن يػِ٘ االؿجمةلة . هجّرة لّعم االؿجٙػار الؾّةؿُ وٚع ٚةمت مظجلٕ ٖائت المرجمُ المعهُ، بةلجّةون مُ الصٝػ

ن ثرّٞ إِةدة اِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة 
 
ةالت الجومّة بة و من طالؿ مرمٍِةت المرجمُ المعهُ مجّعدة الروؾّةت، إلٚوةع ٝو

 
واالٚوةع مبةقػة ا

مم المجصعة اإلهمةاُ 2000وُٖ ِةم . قػية مؾبٙة للصمٍؿ ِلَ مؾةِعات الجومّة والجُ ٝةهت شٍٜمة بؤالدِـ ثّجمع ِلٌّة
 
، ٚةم بػهةمذ اال

ة ُٖ البػلمةن وزِةدة هؾبة 4بجمٍِٞ بورالدِـ بمبلْ 
 
ٍٝمة لجٍؿُّ هًةؽ ثفػِّةت الٍٜثة الؾةًٚة بةلوؾبة للمػا  مالِّن دوالر لجمٍِٞ بػهةمذ ش

 من المٙةِع مصرٍزة للوؾةء من 45وشةلّة، ٍِزع ُٖ بورالدش ِعد . (184. ، ص2007بةٝؾجٍن )% 30إلَ % 7المٙةِع المًلٍبة للوؾةء من 

زمةؿ 
 
ِلوت راّؽ الٍزراء الفّظة شؾّوة هّجٌة ُٖ زِةدة 2009ولٜن ُٖ مةرس % . 30 من مٙةِع البػلمةن، وًغا بّّع ٝٞ البّع ِن الػ 300ا

 
 ا

ة إلَ 
 
م من اهي شجَ وٚت هفػ ًغا الٜػجةب لم 100المٙةِع المصرٍزة للمػا ة من ٚبٞ شؼبٌة، ِلَ الٓػ

 
 ٝمة اٚجػشجٌة الؾّةؿة الٍيوّة لجومّة للمػا

 44.ِجصٙ٘ الٍِع بّع

ِوة إلَ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة
 
زمةت الٍيوّة ا

 
دت اال

 
طّػا، ا

 
وٓوعا ) دوؿ 8لٙع مػت "ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، . وا

 
ٖػِّٙة وا

 
هرٍال ومٍزمبّ٘ وزوٍب ا

 
ا

ِلَ مّعالت من الجمدّٞ الوؾةاُ ُٖ البػلمةن 12من  (ورواهعا وارِجػِة وبٍروهعي، وهةمّبّة
 
زمٌّّة اِجمعت هَةم الٍٜثة ُٖ ) دولة اٖػِّٙة ذات ا

طّػة
 
طّػة  (الؾوٍات اال

 
ًلُ ُٖ الؾوٍات اال

 
و المػاع اال

 
ال ثؼاؿ الّعِع من و. (119، ص 2006-ثػِب، ٍٝهةثُ، ولٍي مٍرهة" )بصػوب الجصػِػ ا

و شػوب الجصػِػ هَةم . العوؿ الوةمّة ثّةهُ من االهًػابةت الؾّةؿّة واالٚجمةدِة، واالزجمةِّة ًلّة ا  وٚع اِجمعت البلعان الظةرزة من شػوب ا 

ة ومرجمّةثٌة ولجّؼِؼ الؾالم ؿًػ ة ُٖ ٍٞ ًغى الَػوؼ ثٍٙم بةلجّببة إلهٙةذ ا  ن المػا  وٓةلبًة مة ثٍٙم دوؿ مة بّع . الٍٜثة وِػزُ ذلٛ زؼاّة إلَ ا 
ةت الوؾةاّة من ممةرؿة الؤٍط إلزػاء ثّّٔػات زغرِة و إِةدة إهفةء بػلمةهةثٌة من المٗػ، ممة ِمٜن الصٝػ ٝمة . المػاع بمّةٓة دؿةثّػ زعِعة ا 

دوار ّٓػ ثٙلّعِة"ان  ة للّب ا  ٍع ثٌؼ المّةِّػ االزجمةِّة والدٙةّٖة الٙةامة، ولٍ لٗجػة ٚمّػة، وثٗجس مؾةشة للمػا  ثػِب، )" االهًػابةت من ًغا الو
ِٙةب اإلبةدة الرمةِّة ُٖ رواهعا ِةم . (119، ص 2006ٍٝهةثُ، ولٍي مٍرهة  ، ثمٜن الوؾةء، الالثُ ِفٜلن هصٍ 1994ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ُٖ ا 

ة ودطلن المرةؿ الّةم ٝبوةة ومملصّن لعولة % 70 ُٖ المبة من المرجمُ الػواهعي اهغاؾ، من ٝؾػ االٖجػاهةت الجٙلّعِة المجّلٙة بعور المػا 

جٌة الصػب  ة الوؾةاّة مؾجّعة ولعٌِة مًةلب مصعدة . مٚؼ ومُ ذلٛ، ٖإن اِجمةد هَةم الٍٜثة بورةح ُٖ رواهعا لم ِٜن ممٜوة لٍ لم ثٜن الصٝػ
هَمة االهجظةبّة. للصٍٜمة الرعِعة، وًُ اِجمةد وثوّٗغ هَةم الٍٜثة

 
ٍع المٗوٞ من الٍٜثة واال ِوًة مؾجّعة لجٍّٖػ معطالت ِلَ الو هٌة ٝةهت ا  . ٝمة ا 

و ٚةيُ الِجمةد الٍٜثة دهةى . وبفٜٞ ِةم، ال ٍِزع ثٗؾّػ واشع ا  ة هؾةاّة هفًة)وِمٜن االؿجفٌةد بةلٍّامٞ ا  ِالى (مدٞ وزٍد شٝػ اإلرادة )، وا 
زمةت ثفػؾ المرجمُ . واهٌّةر الٌّةٝٞ االزجمةِّة الٙعِمة ُٖ ؿّةٚةت مة بّع المػاع (الؾّةؿّة للوظب

 
ن شةالت مة بّع اال ِوة ا  ومن الفةاُ ا 

و ّٓػ مبةقػة لاللجؼام بةلمّةِّػ العولّة هي الؤى ِلَ الوظب بمٗة مبةقػة ا 
 
. العولُ ُٖ مفػوِةت ٍٚمّة إلِةدة البوةء ممة ِظل٘ هٍٗذًا من قة

الجّٔػات والجٙلبةت ُٖ ثوّٗغ هَةم الٍٜثة الوؾةاّة  
ن اِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة ال مّوَ لي دون الجوّٗغ الّٗةؿ، وًغا ِّوُ اإلهٗةذ والجًبّ٘ مدٞ ٖػض ٍِٙبةت ِلَ ِعم االمجدةؿ . ٝػدّػا مة ِٙةؿ ا 

ة، وبةلجةلُ ًؼِمة الٔػض من الٍٜثة ثمةمة وِمٜن لٍٜثة هؾةاّة ثٗجٙػ إلَ . وٚع اِجمعت دوؿ ٝػدّػة هَةم الٍٜثة الوؾةاّة دون ارثٗةع ُٖ ثمدّٞ المػا 
هٌة ال ثّةٚب ِلَ ِعم االمجدةؿ بًػِٙة موةؿبة، والغي ٓةلبة مة ٍِٜن الصةؿ ِوعمة ِجم اِجمةد هَةم الٍٜثة ٝػجعابّػ 

 
ن ثٗفٞ ال الجّػِٕ الٍاهس ا 

ة ؿّةؿّةً  .  رمؼِة دون وزٍد هّة شّّٙٙة لجمّٜن المػا 

                                                             
44

 من متاحة ،2009 ،"للمرأة الحجز ٌضاعف بنجالدٌش برلمان: "الهندٌة التاٌالندٌة األخبار  
http://www.thaindian.com/newsportal/politics/bangladesh-parliament-to-double-reservation-forwomen-lead_100164454.html 

 عام فً تجري أن المتوقع من التً المقبلة، االنتخابات فً المحجوزة المقاعد عدد بزٌادة حسٌنة الشٌخ الوزراء مجلس ربٌس وعدت

 إصالحات شكل فً بنجالدٌش فً الكوتا تدابٌر تتمثل وحٌث. 2011 عام بداٌة فً الكتاب هذا طباعة وقت الوعد هذا ٌتحقق ولم ،2013

 .اآلن حتى بدأت أن ٌبدو ال عملٌة وهً مناقشتها، البرلمان على ٌتعٌن دستورٌة،
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ن هرةح الجعابّػ الظةلة بةلٍٜثة ثّجمع اِجمةدا 
 
ة، ال هي من المّب زعا ثصعِع الؾبب ُٖ هرةح بّن هَم الٍٜثة ِن ًّٓػ

 
وبّومة اثٗ٘ الّلمةء ِلَ ا

وؿُ لمرجمُ مّّن، ومُ ذلٛ، ٖمن الممٜن ٖٛ الفٗػة وشٞ اللٔؼ من طالؿ ِعِع من دراؿةت الصةلة 
 
ٝبّػا ِلَ الؾّةؽ االزجمةُِ والؾّةؿُ اال
ٍح بلٔة واهصة ال لبؽ ٌّٖة ّٖمة ِجّل٘ بةلجوّٗغ؛  (1: والجُ ثػزس خالث  طمةاك راّؾّة ًُ ن ِجم لّةٓة الٍٜثة بٍه

 
ن ثجوةؿب  (2ِرب ا

 
ِرب ا

ولبٛ الغِن ِلجؼمٍن شٙة بمٍازٌة اهظٗةض  (3الٍٜثة ثمةمة مُ ًّةٝٞ العولة االهجظةبّة والؾّةؿّة، و 
 
ِّع واِجمةد الٍٜثة من ٚبٞ ا

 
ن ِجم ثة

 
ِرب ا

ة
 
.  ثمدّٞ المػا

ِالى، ٖإن هرةح الٍٜثة ِّجمع اِجمةدا ٝبّػا ِلَ المّةٓة والجٗةلّٞ
 
قػهة ا

 
، ٝمة ا

ً
وال
 
ن ٖػض الٍّٙبةت ُٖ شةلة . ا

 
وبةلوؾبة للٍٜثة الجفػِّّة، ِبعو ا

شع المجّٔػات الٌةمة
 
لمة . ِعم االمجدةؿ ًٍ ا ٍٚى، ٝو

 
ٝػدػ ثصعِعا همًة، ٝلمة ٝةهت ٍِٙبة ِعم االمجدةؿ ا

 
هي ٝلمة ٝةن ّٚةس الٍٜثة ا

 
وخمة من ٍِٙؿ ا

رزس هرةح ثوّٗغًة
 
شؼاب الجُ ال ثلجؼم بجػقّس . ٝةن من اال

 
ن ٍٚاام اال

 
شٜةم الٍٜثة ًٍ ا

 
ومدةؿ ِلَ ٍِٙبة ِعم االلجؼام والجُ ِمٜن الوك ِلٌّة ُٖ ا

ن ٍِٜن الجؼام الصؼب ثٜلّٕ وبةلوؾبة ؿ. الّعد المًلٍب من المػقصةت لن ثٍٜن مؤًلة للموةٖؾة ُٖ االهجظةبةت
 
لٍٜثة الصؼبّة الًٍِّة، ِرب ا

ِوةاي وزمٌٍر الوةطبّن
 
.   واهس ال

ي معى 
 
ومن . هَةم الٍٜثة مُ الٌّةٝٞ الؾّةؿّة الٙةامة، وال ؿّمة هَةم العولة االهجظةبُ" ِجوةؿب"والّةمٞ الدةهُ ُٖ هرةح هَةم الٍٜثة ًٍ إلَ ا

همةر هَةم الٍٜثة بٗصك ودراؿة الٌّةٝٞ الؾّةؿّة والمؤؿؾّة الٙةامة بّم٘ ن ٍِٙم ا  ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ٚع ال . خم، ّٖوع لّةٓة الٍٜثة، ِرب ا 

ٓلبّة 
 
هؾب لوَةم اال

 
ٖوٞ واال

 
الجّعدِة االهجظةبّة الغي ِجؾم بؾّة هبّلة للعااػة / ثٍٜن الٍٜثة الجفػِّّة الجُ ثوًب٘ ِلَ ٍٚاام المػقصّن اال

شع  مةم ا  ٚٞ ِػهة للمظةيػة بجصعِع اشعى المػقصةت ا  شؼاب ا 
 
لٍات وثٍٜن اال

 
شؼاب ِلَ اال

 
ٖػاد بعال من اال

 
االهجظةبّة، شّح ِجوةٖؽ اال

هٌة ثلّب دورا مٌمة ُٖ الجوّٗغ الؾلّم لجعابّػ . المػقصّن الغٍٝر 
 
شؼاب ٖوال ِن الدٙةٖة الؾّةؿّة للعولة، ال

 
وِوبُٔ إِالء اًجمةم ممةخٞ لؾلٍؾ اال

. الٍٜثة

ة ُٖ ثوّٗغ الٍٜثة، شّح ِجم ثوّٗغ ثعابّػ الٍٜثة ُٖ الوٌةِة بٍاؿًة الوظب  مة الّةمٞ الدةلح ِجوةوؿ مؾجٍى الجؼام الرٌةت الٗةِلة المفةٝر ا 

وُٖ ًغا المعد، ٚع ٍِٙم ٚةدة الصؼب بجوّٗغ الٍٜثة ٝبةدرة رمؼِة، مُ ثػقّس . الؾّةؿّة الغِن ٍِٙمٍن بجروّع المػقصةت وهمةن الجمدّٞ المجٍازن 
ة ؿّةؿّة ة، وبةلجةلُ ثٍِٙن ّٖةلّة هَةم الٍٜثة ّٖمة ِجّل٘ بجمّٜن المػا  ومُ ذلٛ، ٚع ثلّب الرٌةت الٗةِلة مدٞ . الصمة العهّة المًلٍبة للمػا 

ؿةؿّة ُٖ ثوّٗغ الٍٜثة ِلَ هصٍ ّٖةؿ شؼاب الؾّةؿّة دورا ا 
 
و الموَمةت الوفًة داطٞ اال طػى، . المرمٍِةت الوؾةاّة ا 

 
وال ثؼاؿ الرٌةت الٗةِلة اال

و ثٗػض ٍِٙبة ِلَ ِعم االمجدةؿ و مؤؿؾةت العولة الجُ ثػاٚب الجوّٗغ الؾلّم ثلّب دورًا بةرزًا، ٖٙع ثٔٗٞ ا  ولغلٛ، ِوع الوَػ ُٖ . مدٞ المصةٝم ا 

ن الومٍذج الغي ٚع ِّمٞ 
 
ؿةس الؾّةؽ، ال ن ِجم ثصلّٞ الٍّامٞ الػاّؾّة والرٌةت الٗةِلة المّوّة، ِلَ ا  ًمّة بمٜةن ا 

 
اِجمةد الٍٜثة، ٖمن اال

طػ ن ِوةؿب مرجمُ ا  همةر الوَةم اًجمةمٌم . لمرجمُ مة لّؽ بةلوػورة ا  وبةطجمةر، لومةن الجوّٗغ الوةزس لوَةم الٍٜثة الوؾةاّة، ِرب ان ٍِلُ ا 

 :العّٚ٘ هصٍ الؾمةت الدالث الجةلّة

 ثممّم ولٔة ؿّةؿة الٍٜثة. 1
 بّن الٍٜثة والّّائت والمؤؿؾةت الؾّةؿّة المٍؿّة" الجوةؿب. "2
بة الوظب الؾّةؿّة، والموَمةت الوؾةاّة، والمصةٝم . 3 ة، مدٞ ٓر خًّػ

 
و ثّةرض الٍٜثة ومعى ثة و )الرٌةت الٗةِلة الػاّؾّة الجُ ثؤِع ا  العولّة ا 

بة ُٖ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة؟ . (الٍٙمّة مة ًُ الوٍاِة الصّّٙٙة للوظبة ّٖمة ِجّل٘ بةلٓػ

 الظجةم
ن هجةاذ الٍٜثة لّؾت مٍشعة  م من ا  ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة، ِلَ الٓػ داة ًةمة لمّةلرة هٙك ثمدّٞ المػا  وطاللة الٍٙؿ، ثّجبػ الٍٜثة الوؾةاّة ا 

وِملّةت اِجمةدًة وثوّٗغًة مّٙعة شّح ثجًلب ٝػدّػ من الوفةط والبصٍث ٚبٞ ثممّمٌة، والػلع العّٚ٘ لجوّٗغًة، ومجةبّة الجّعِٞ لمّةلرة 
وزي الٙمٍر  ة ِلَ مؾجٍى . ا  ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة ًٍ الؾةشة الػاّؾّة للجعطٞ من ٚبٞ المعاّّٖن ِن شٍٙؽ المػا  وِّع هٙك ثمدّٞ المػا 

ٝػدػ ثٌمّفة ُٖ المرجمُ
 
ن ِّمٞ مؤِعو الٍٜثة ِلَ ثّؼِؼ هَةم . الٙةِعة، وًم ٓةلبة مة ٍِٜهٍا ِلَ دراِة بةشجّةزةت وممةلس الًٙةِةت اال وِرب ا 
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شؼاب الؾّةؿّة
 
ة الجُ ثجّةرض مُ ممةلس الوظب واال

 
ٝػدػ االمٜةهةت لعِم ممةلس المػا

 
ٖوٞ مُ الٌّٜٞ الؾّةؿُ الٙةام ولعِي ا

 
. ِجٍاٖ٘ ِلَ هصٍ ا

ن لم 
 
دهَ المّةِّػ وشجَ اال

 
ن الّةلم الوةمُ ُٖ يلّّة اِجمةد الٍٜثة والٍلٍؿ إلَ الٜػجلة الصػزة، وًٍ ا

 
مة ِجوس من الرعاوؿ الؾةبٙة، ِبعو ا ٝو
وُٖ ًغا المعد، ثجظغ العوؿ الوةمّة هٌذ المؾةر الؾػُِ هصٍ ثصّٙ٘ الجٍازن بّن الروؾّن ُٖ البػلمةهةت . ِمٞ إلّي بّع ٓةلبّة العوؿ ُٖ الّةلم

ن ِجم ثًٍِػ وثصؾّن الٍٜثة الوؾةاّة بّومة ثٍالٞ العوؿ والمؤؿؾةت . الٍيوّة
 
ِوة ا

 
ة من اؿجػاثّرّةت الجمّٜن، من المجٍُٚ ا ومدٞ ًّٓػ

شؼاب ثوّٗغًة والجّلم من الجرةرب ذات الملة
 
ن بّن العِمٙػايّةت الصعِدة الجُ اِجمعت هَةم الٍٜثة ٚع ّٖلت ذلٛ لمرػد . واال

 
م من ا وِلَ الٓػ

زّةؿ الٙةدمة من الوؾةء 
 
و دِمٙػايّة بةلوؾبة للمرجمُ العولُ، ٖٙع ِدبت ّٖةلّجي ِلَ المعى الًٍِٞ، من طالؿ ثفرُّ اال

 
ٝػدػ ِمػِة ا

 
ن ثبعو ا

 
ا

ةت الفّبّة  ة هفًة من زةهب الصٝػ  شًٙة للٍٜثة الوؾةاّة، ِجًلب ذلٛ مفةٝر
ً
هي لجصّٙ٘ هَةمًة ّٖةال

 
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة الػؿمّة، إال ا للمفةٝر

. الوؾةاّة



 

 

 الػابُ الٗمٞ

دوؿ الفمةؿ االوروبُ والمملٜة المجصعة : الٍٜثة الصؼبّة

 المجصعة المملٜة الؾٍِع، ٖولوعا،: الًٙػِة المالمس

 الجةرِظُ الؾّةؽ

وروبُ الفمةؿ بلعان ُٖ الصؼبّة الٍٜثة
 
 اال

وروبُ الفمةؿ لبلعان والؾّةؿُ االزجمةُِ الؾّةؽ
 
 اال

ة  الوؾةاّة الصٝػ

 االهجظةبُ الوَةم

 ؿّةؿّة دِمٙػايّة ازجمةِّة خٙةٖة

 للؾٍِع شةلة دراؿة: الًٍِّة الصؼبّة الٍٜثة

 الؾٍِع ُٖ الٍٜثة ثوّٗغ

 الؾٍِعِة الوؾةاّة الٍٜثة( وؿلبّةت إِرةبّةت )وٍِّب ممّؼات

ة ثمدّٞ ارثٗةع
 
 لٗولوعا شةلة دراؿة: هؾةاّة ٍٝثة وزٍد دون المػا

 الوؾةاُ الجمدّٞ مؾجٍِةت ارثٗةع ُٖ ؿةًمت الجُ الٍّامٞ

 االثرةى ثصعد ٖولوعة

ة  الوؾةاّة الصٝػ

شؼاب بّن ّٖمة البػلمةن هةابةت ثّةون
 
 اال

 الٍِٙة االزجمةِّة والؾّةؿةت الومةن ؿّةؿةت

 هةزصة ّٓػ شةلة: المجصعة المملٜة ُٖ الصؼبّة الٍٜثة

 الظجةم
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 ٖولوعا، الؾٍِع، المملٜة المجصعة: المالمس الًٙػِة

 

 ٖولوعا: المالمس الًٙػِة
 

وروبة:المٍُٚ الرٔػاُٖ
 
  قمةؿ ا

 
 (2010ٍِلٍّ ) ملٍّن 5 :الؾٜةن

 
ٓلبّة 

 
و بعون دِةهة %82.5 الٜوّؾة اللٍخػِة ُٖ ٖولوعا :العِةهةت الؾةاعة/ دِةهةت اال

 
 %15.1؛ ّٓػ مصعد ا

 
لبصت مملٜة دؿجٍرِة : الجًٍرات الجةرِظّة الػاّؾّة

 
ٝةهت ٖولوعا ُٖ البعاِة زؼء من الؾٍِع من الٙػن الدةهُ ِفػ شجَ الٙػن الجةؿُ ِفػ، خم ا

وثٍٚػايّة
 
طّػًا ِلَ اؿجٙاللٌة الٜةمٞ من روؿّة ُٖ . مؾجٙلة همن اإلمبػايٍرِة الػوؿّة اال

 
وثّع ٖولوعا ًُ البلع الٍشّع الجُ . 1917وٚع شملت ا

ة ُٖ هٗؽ الٍٚت موغ ِةم 
ولَ من إرؿةء العِمٙػايّة1906موصت ش٘ الجمٍِت لٜٞ من الػزٞ والمػا 

 
وُٖ الٙػن الٍاشع .  ُٖ المٍزة اال

ةًّة الصعِدة بمالمس راّؾّة موٌة ارثٗةع مؾجٍى الجّلّم وثّؼِؼ المؾةواة وهَةم ٍٚمُ للومةن االزجمةُِ وموغ . والّفػِن، ثجؾم ٖولوعا دولة الٖػ
لبصت ثةرِة ًةلٍهن راّؾة  ٖولوعة شّح ثم اهجظةبٌة ُٖ البعاِة ِن يػِ٘ الجمٍِت الفّبُ لٗجػة 2000مةرس  ة رائؿة ٖولوعا  وا  ، ثٍلت المػا 

ِّع اهجظةبٌة ُٖ ِةم  ٚمةًة ؿت ؿوٍات خم ا  لبصت مةري ّّٝٗوّّمُ راّؾة وزراء ٖولوعا2010وموغ ٍِهٍّ . 2006ا  .  ، ا 
 

هصةء الّةلم169 من بّن إزمةلُ 16# ، اشجلت ٖولوعا المػثبة 2010ُٖ ِةم : الجػثّب شؾب دلّٞ الجومّة البفػِة  . بلعا ِجم ّٚةؿٌة ُٖ زمُّ ا 
 

وٖولوعا لعٌِة .  ثّمٞ ٖولوعا بٍلٌٗة زمٌٍرِة، وٍِٜن الػاّؽ بمدةبة ٚةاع العولة وِجم اهجظةبي بةالٚجػاع الفّبُ لمعة ؿت ؿوٍات:الوَةم الؾّةؿُ
شؼاب مًّة 

 
ن ِّمٞ اال شؼاب ِعِعة بصّح ُٖ الٔةلب ال ِمٜن لصؼب واشع الصمٍؿ ِلَ الؾلًة وشعى، وِرب ا  شؼاب، و بٌة ا 

 
ِوة هَةم مجّعد اال ا 

.  لجفّٜٞ شٍٜمةت ااػجالّٖة
 

و :الوَةم البػلمةهُ ربُ )" بػلمةن ٖولوعا/ إدوؿٍٜهجة " بػلمةن من مرلؽ واشع ا  ِوةء ِن يػِ٘ الجمٍِت الفّبُ لّّملٍا لٗجػة ا 
 
وِجم اهجظةب اال

 . (ؿوٍات
 

شؼاب شؾب :الوَةم االهجظةبُ لالهجظةبةت البػلمةهّة
 
و اال  ثؾجظعم ٖولوعا هَةم الٙةامة الوؾبّة شّح ِجم ثٍزُِ المٙةِع ُٖ البػلمةن للمػقصّن ا 

لٍات الجُ ِصملٍن ِلٌّة ُٖ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة الجمدّٞ
 
.  هؾبة اال

 
ٍع الٍٜثة ن ٖولوعا ٚةمت بةِجمةد ٍٝثة ثفػِّّة :ه م من ا  شؼاب الٗولوعِة بةِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة، ِلَ الٓػ

 
 هةدرًا مة ثٍٙم اال

لجصّٙ٘ الجٍازن بّن الروؾّن ِن يػِ٘ ثّّّن مؼِع من الؾّعات ُٖ الرٌةت الصٍٜمّة والٌّائت البلعِة شّومة ال ٍِٜن الّعد الموجظب بمٗة 
وُٖ ًغا المعد، وبّومة لم ثٜن الٍٜثة الوؾةاّة هػورِة ِلَ المؾجٍى الٍٙمُ شّح ثم اهجظةب ِعد ٝةؼ من الوؾةء لٌغى الموةلب . مبةقػة ٝةّٖةً 

ِوًة هػورِة ِلَ المؾجٍى المصلُ وموةلب الجّّّن .  وٖٙة لفػويٌة، ٖإهٌة لم ثٜن ا 
 

ة والجػقس ُٖ االهجظةبةت ة1906موس ًغا الص٘ ُٖ وٚت مبٜػ ِةم : ثمٍِت المػا  وؿ اهجظةبةت ُٖ مةرس .  لٜٞ من الػزٞ والمػا  ، 1907وثم ِٙع ا 
ة ُٖ البػلمةن19شّح قٌعت اهجظةب  .   امػا 

 
ة الوةطبّن ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة الؾةبٙة  (2007)٪ 65: مفةٝر

 
ٍع االزجمةُِ ة الوةطبّن شؾب الو ممن لٌن ش٘ االهجظةب من اإلهةث ُٖ االٚجػاع % 71.6، قةرؾ 2003 بةلوؾبة لالهجظةبةت البػلمةهّة لّةم :مفةٝر

ة الوةطبّن . ممن لٌم ش٘ االهجظةب من الغٍٝر %  67.7مٙةرهة بػ  ةن ازمةلُ هؾبة مفةٝر %.  69.7ٝو
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ة ُٖ البػلمةن 

 
 (ؿّعات% 40) ِوٍ 200 ؿّعة من إزمةلُ 80 (:2007اهجظةبةت )المػا

 
 

 

 الؾٍِع: المالمس الًٙػِة
 

وروبة:المٍُٚ الرٔػاُٖ
 
  قمةؿ ا

 
 (2010ٍِلٍّ ) ملٍّن 9 :الؾٜةن

 
ٓلبّة 

 
طػى %87 اللٍخػِة :العِةهةت الؾةاعة/ دِةهةت اال

 
رخٍذٝؾّة،)؛ ا

 
% 13 (المّمٍدِة، االؿالم، الٌٍّدِة، البٍذِة موٌة الٜةخٍلّّٜة، اال

 
راهٌّة لجمبس اإلمبػايٍرِة : الجًٍرات الجةرِظّة الػاّؾّة هٌة ٚع وؿّت ا  بّومة بػزت الؾٍِع ٝعولة مؾجٙلة ومٍشعة طالؿ الّمٍر الٍؿًَ، إال ا 

خوةء الٙػهّن الدةمن ِفػ والجةؿُ ِفػ . الؾٍِعِة الٍِٙة ُٖ الٙػن الؾةبُ ِفػ راهُ الجُ اؿجٍلت ِلٌّة ا 
 
م من ذلٛ، ٖٙع ٖٙعت مَّم اال وِلَ الٓػ

.  وموغ الٙػن الجةؿُ ِفػ، ٚةمت الؾٍِع بةِجمةد الصّةد الجةم، ومن خم ثروبت العطٍؿ ُٖ الصػبّن الّةلمّجّن. لجووم إلَ روؿّة
 

هصةء الّةلم169 من بّن إزمةلُ 9# ، اشجلت الؾٍِع المػثبة 2010ُٖ ِةم : الجػثّب شؾب دلّٞ الجومّة البفػِة  . بلعا ِجم ّٚةؿٌة ُٖ زمُّ ا 
 

ِٙةب االهجظةبةت الجفػِّّة، . وٍِٜن راّؽ الٍزراء بمدةبة راّؽ الصٍٜمة. الؾٍِع مملٜة دؿجٍرِة شّح ِجم ثٍرِح الّػش: الوَةم الؾّةؿُ وُٖ ا 
ٓلبّة راّؾًة للٍزراء

 
و ااػجالؼ اال ٓلبّة ا 

 
ّم شؼب اال شؼاب ِعِعة بصّح ُٖ الٔةلب ال . ِجم ثّّّن ِز شؼاب، و بٌة ا 

 
ِوة هَةم مجّعد اال والؾٍِع لعٌِة ا 

شؼاب مًّة لجفّٜٞ شٍٜمةت ااػجالّٖة
 
ن ِّمٞ اال .  ِمٜن لصؼب واشع الصمٍؿ ِلَ الؾلًة وشعى، وِرب ا 

  
و :الوَةم البػلمةهُ ِوةء ِن يػِ٘ الجمٍِت الفّبُ لّّملٍا لٗجػة )" البػلمةن الؾٍِعي/ رِٜؾعاج " بػلمةن من مرلؽ واشع ا 

 
وِجم اهجظةب اال

ربُ ؿوٍات  . (ا 
 

شؼاب شؾب :الوَةم االهجظةبُ لالهجظةبةت البػلمةهّة
 
و اال  ثؾجظعم الؾٍِع هَةم الٙةامة الوؾبّة شّح ِجم ثٍزُِ المٙةِع ُٖ البػلمةن للمػقصّن ا 

لٍات الجُ ِصملٍن ِلٌّة ُٖ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة الجمدّٞ
 
.  هؾبة اال

 
ٍع الٍٜثة شؼاب ؿٍِعِة ِعِعة موٌة الصؼب االقجػاُٝ العِمٙػايُ الغي اِجمع هَةم :ه شؼاب الؾّةؿّة الجًٍِّة بٍاؿًة ا 

 
ٍٝثة " ثم اِجمةد ٍٝثة اال
و الجّةٚبُ طػ ُٖ الٍٙاام الصؼبّة)" الجػقّس الجبةدلُ ا 

 
، ولٜوٌة اِجمعت الٍٜثة العاطلّة 1993ُٖ البعاِة ُٖ ِةم  (شّح ِجم وهُ ٝٞ زوؽ ثلٍ اال

دهَ للٍٜثة الوؾةاّة ُٖ الٍٙاام الصؼبّة موغ % 50؛ ٖٜةن للصؼب الّؾةري 1978موغ  ةن لعِي ٍٝثة داطلّة ٚبٞ ذلٛ موغ ِةم 1993ٝصع ا  ، بٞ ٝو
طػى للٍٜثة الصؼبّة موغ ِةم 1978 ة 1987 وٍٚاِع ا  ٪ ُٖ الٍٙاام الصؼبّة بةإلهةٖة إلَ يػح قظك 50، ولصؼب الظوػ ُٖ الٍٚت الصةلُ ٍٝثة ٚعًر

ِوًة ٍٝثة داطلّة موغ ِةم 1997واشع، ثم اِجمةدًة ِةم  ةن لعِي ا  وؿ ٚةِعة للٍٜثة الصؼبّة ُٖ 1981، ٝو .  1987 وثم ثٙعِم ا 
 

ة والجػقس ُٖ االهجظةبةت ة ِلَ ًغا الص٘ ُٖ ِةم : ثمٍِت المػا  م ِن 1921شملت المػا   ِلَ ًغا 25 بّع ِٙع من شمٍؿ الػزةؿ الغِن ِؼِع ِمًػ
.  1911الص٘ ُٖ 

 
ة الوةطبّن ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة الؾةبٙة  (2006)٪ 82: مفةٝر

 
ٍع االزجمةُِ ة الوةطبّن شؾب الو ممن لٌن ش٘ االهجظةب من اإلهةث ُٖ االٚجػاع % 82.6، قةرؾ 1998 بةلوؾبة لالهجظةبةت البػلمةهّة لّةم :مفةٝر
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ة الوةطبّن . ممن لٌم ش٘ االهجظةب من الغٍٝر %  81.5مٙةرهة بػ  ةن ازمةلُ هؾبة مفةٝر %.  82.1ٝو
 

ة ُٖ البػلمةن 
 
 (ؿّعات% 46) ِوٍ 349 ؿّعة من إزمةلُ 162 (:2006اهجظةبةت )المػا

 
 

 

 المملٜة المجصعة: المالمس الًٙػِة
 

وروبة:المٍُٚ الرٔػاُٖ
 
  ٓػب ا

 
 (2010ٍِلٍّ ) ملٍّن 62 :الؾٜةن

 
ٓلبّة 

 
و بعون دِةهة %1، الٌوعوؿّة % 2.7، االؿالم % 71.6 المؾّصّة :العِةهةت الؾةاعة/ دِةهةت اال ثّعاد الؾٜةن )% 23.1، ّٓػ مصعد ا 

2001  )
 

لّبت المملٜة المجصعة دورا رااعا ُٖ وهُ وثًٍِػ العِمٙػايّة البػلمةهّة، من طالؿ إلالشةت مجّعدة لصمةِة : الجًٍرات الجةرِظّة الػاّؾّة
ولٌة مّدةؽ المةزوة ٝةرثة  َِم)شٍٙؽ المٍايوّن والصع من ؿلًة الملٛ؛ ا 

 
 1628، ِلٌّة ِػِوة الصٍٙؽ ِةم 1215الغي ثم ثٍّّٚي ِةم  (المّدةؽ اال

مةم الٙوةء ِةم  و 1679الجُ موصت الؾلًة العؿجٍرِة ِلَ الملٛ للبػلمةن ؛ ويلب المدٍؿ ا  بةت البػلمةن ا   الغي ِموس الصمةِة للؾروةء هع ٓر
و ثّلّ٘  (إِالن الصٍٙؽ اإلهرلّؼي ) 1689المصةٝم؛ ووخّٙة شٍٙؽ  و إبٙةء  (وٕٚ ثوّٗغ)الجُ طٗوت شٍٙؽ الملٛ ُٖ ٖػض الوػااب ا  الٍٙاهّن ا 
وٚةت الؾالم رض ُٖ الٙػن الجةؿُ . الرّـ ُٖ ا 

 
ٝػدػ من ربُ ؿًس اال دى االؿجٙػار العاطلُ لإلمبػايٍرِة البػًِةهّة إلَ ثمّٜوٌة من اؿجّمةر ا  وٚع ا 

مع ِلَ المّّع الّةلمُ شجَ بّع شمٍؿ المؾجّمػات ِلَ اؿجٙاللٌة طالؿ الومٕ 
 
ِفػ، ممة ٝةن لي ٍِاٚب ؿّةؿّة واٚجمةدِة ٝبّػة ويٍِلة اال

وؿ من الٙػن الّفػِن
 
.  اال

 
هصةء 169 من بّن إزمةلُ 26# ، اشجلت المملٜة المجصعة المػثبة 2010ُٖ ِةم : الجػثّب شؾب دلّٞ الجومّة البفػِة  بلعا ِجم ّٚةؿٌة ُٖ زمُّ ا 

 .الّةلم
 

ٓلبّة. المملٜة المجصعة  مملٜة دؿجٍرِة: الوَةم الؾّةؿُ
 
ّم ااػجالؼ اال و ِز ٓلبّة ا 

 
ّم شؼب اال . وٍِٜن راّؽ الٍزراء بمدةبة راّؽ الصٍٜمة وًٍ ِز

شؼاب 
 
ةهت المملٜة المجصعة ُٖ البعاِة بٌة هَةم خوةاُ اال ، دطٞ الصؼب 2010، ولٜن بّع اهجظةبةت (شؼب الّمةؿ وشؼب المصةَّٖن)ٝو

ٝبػ شؼب - العِمٙػايُ اللّبػالُ  وؿ مػة– خةلح ا 
 
. ُٖ شٍٜمة ااػجالّٖة مُ شؼب المصةَّٖن ال

  
وؿ : الوَةم البػلمةهُ لالهجظةبةت البػلمةهّة

 
، شّح ٍِٗز المػقس الغي ِصمٞ (FPTP) ٝةهت المملٜة المجصعة ثؾجظعم ُٖ المةهُ هَةم الٗةاؼ اال

شةدِة الجمدّٞ لٍات ُٖ اهجظةبةت العااػة ا 
 
.  ِلَ مَّم اال

 
ٍع الٍٜثة شؼاب الؾّةؿّة ُٖ لٍرة :ه

 
ٚٞ ُٖ همٕ المٙةِع  (AWS)" ٖٙى للوؾةء المظجمػة الٍٙاام" ٍٝثة اال

 
ة ِلَ اال والجُ ثًةلب بجػقّس المػا 

ٝػدػ مة ِمٜن الٍٗز بٌة)" ذات الجصعي الٍٙي"وهمٕ المٙةِع  (قةٓػة بؾبب الجٙةِع)" مٙةِع اإلرث"الٙةدمة  ، واِجمعت ُٖ البعاِة من (الجُ ثّجبػ ا 
شػار)، اِجمع شؼب العِمٙػايّّن اللّبػالّّن 2001، وُٖ ِةم 1992ٚبٞ شؼب الّمةؿ ُٖ ِةم 

 
من الوؾةء المػقصةت % 40  (شؼب العِمٙػايّّن اال

ولّة الوؾةاّة المصوة
 
ن الٍٙاام اال  .ٌٝعؼ لي، لٜوي ٖر

 
ة والجػقس ُٖ االهجظةبةت و موس ش٘ االٚجػاع الّمٍمُ: ثمٍِت المػا  وٚبٞ ذلٛ، ٝةن ش٘ . 1928دون ٍّٚد الملّٜة ُٖ ِةم  الجمٍِت الّمٍمُ ا 

راه1832ُ بةلوؾبة للوظب، و1432)االٚجػاع ِموس ٖٙى للػزةؿ المالؾ 
 
ة الجُ ؿةِعت ُٖ الممةهُ طالؿ ( لمالؾ اال و المػا  ة المةلٜة ا  ، والمػا 
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ولَ 
 
(. 1918)الصػب الّةلمّة اال

 
  

ة الوةطبّن ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة الؾةبٙة  ( 2010% )65.1و (2005)٪ 61.36: مفةٝر
 

ٍع االزجمةُِ ة الوةطبّن شؾب الو ممن لٌن ش٘ االهجظةب من اإلهةث ُٖ االٚجػاع % 61، قةرؾ 2005 بةلوؾبة لالهجظةبةت البػلمةهّة لّةم :مفةٝر
ة الوةطبّن . ممن لٌم ش٘ االهجظةب من الغٍٝر % 62مٙةرهة بػ  ةن ازمةلُ هؾبة مفةٝر %.  61ٝو

 
ة ُٖ البػلمةن 

 
ة والعِمٙػايّة، ٍِٜن ثٗمّٞ (ؿّعات% 22) ِوٍ 650 ؿّعة من إزمةلُ 144 (:2010اهجظةبةت )المػا

 
ؼ المػا ؛ ووٖٙة لمٝػ

شؼاب الؾّةؿّة ٝمة ِلُ
 
 ِوٍ، 306 من إزمةلُ 49-  ِوٍ، شؼب المصةَّٖن 256 ؿّعة من إزمةلُ 82- شؼب الّمةؿ : البػلمةهّةت شؾب اال

.   ؿّعات، ٝٞ من شؼب مظجل6ٕ ِوٍ بةإلهةٖة إلَ 57 من إزمةلُ 7– شؼب العِمٙػايّّن اللّبػالّّن 
 
 

وروبُ والمملٜة المجصعة: الٍٜثة الصؼبّة
 
 دوؿ الفمةؿ اال

هٍاع الٍٜثة الوؾةاّة اؿجظعامةً  (الصمك)ثّع الٍٜثة  ٝػدػ ا  شؼاب الؾّةؿّة، . الصؼبّة ا 
 
وًغى الصمك ًُ بمدةبة الجعابّػ الًٍِّة الجُ ثّجمعًة اال

ة ُٖ المرلؽ الجفػُِّ وؿ مػة ُٖ بعاِة . الجؼامًة من ٚبٞ ؿلًةثٌة ثرةى الّعالة بّن الروؾّن ٖواًل ِن الجٍازع المجؼاِع للمػا 
 
وٚع ثم إدطةلٌة ال

وروبة شؼاب االقجػاّٝة ُٖ ٓػب ا 
 
طػى . الؾبّّوةت بٍاؿًة اال هٍاع ا  هٌة ثجٍازع مُ ا  وروبة، إال ا  وروبُ ودوؿ ٓػب ا 

 
وًُ موجفػة ُٖ دوؿ الفمةؿ اال

ٖػِّٙة
 
مػِٜة الالثّوّة والعوؿ اال ٍح بي ٚةهٍهًة ، ُٖ ٝػدّػ من دوؿ ا  وثٙعر ٚةِعة البّةهةت الّةلمّة للٍٜثة الوؾةاّة . من الٍٜثة، مدٞ الٍٜثة المؾم

ن IDEAواالهجظةبةت  للعِمٙػايّة العولّة الظةلة بةلمؤؿؾة (2010)  دولة ُٖ الّةلم ٍِٙمٍن بةؿجظعام الٍٜثة الصؼبّة 53 شؼب ُٖ 101، ا 

وروبة  ٌٍٍٝلم IDEAواالهجظةبةت  للعِمٙػايّة العولّة المؤؿؾة)لمػقصُ االهجظةبةت الٍيوّة البػلمةهّة، همٌٗة ثٙػِبًة ُٖ ا  (. 2010 ، وزةمّة ؿج
وروبّة بعءا من مٙعمة مٍزؼة لًبّّة 

 
وُٖ ًغا البةب ؿوٍٙم بموةٚفة ثةرِض الٍٜثة الصؼبّة وهرةشةثٌة وٍّٚدًة من طالؿ ثصلّٞ دراؿةت الصةلة اال

وروبُ والجُ ٚةدت الّةلم ّٖمة ِجّل٘ بةلبػلمةهّةت ، ٝمة ًٍ مبّن ُٖ الرؼء المَلٞ بةللٍن 
 
ة وثمدّلٌة ُٖ موًٙة الفمةؿ اال ة الؾّةؿّة للمػا  المفةٝر

هوة . ،1-4الػمةدي ُٖ الرعوؿ  وروبُ بةؿجدوةء ٖولوعا ٚةمت بةِجمةد الٍٜثة الصؼبّة ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة، إال ا 
 
ن دوؿ الفمةؿ اال م من ا  وِلَ الٓػ

ة ُٖ البػلمةن ؿةؿّة ُٖ زِةدة مؾجٍى وزٍد المػا  ي معى ٝةهت ًغى الٍٜثة ِةمال ا   . ُٖ ًغا البةب ؿٍؼ هٍٙم بجّّٙم إلَ ا 

وال ثصلّٞ الؾّةؽ الجةرِظُ للموًٙة بةطجمةر ّٖمة  وروبُ ، من الوػوري ا 
 
ن هبصح اِجمةد هَةم الصمك الصؼبّة ُٖ ؿّةؽ دوؿ الفمةؿ اال وٚبٞ ا 

ة دوار االزجمةِّة والوفةط ُٖ مرةؿ شٍٙؽ المػا 
 
. ِجّل٘ بةال

الؾّةؽ الجةرِظُ 
وروبة بةلجػوِذ لٙوّجٌة ٝرؼء من الفػوط الوػورِة  ولَ ُٖ دوؿ قمةؿ ا 

 
ةت الوؾةاّة اال اهًالًٚة من مرجمُ ذٍٝري ثعِػى دولة ٍِٚة، ٚةمت الصٝػ

ة قةرت بلبةٚة إلَ الجوةٚن بّن الٍٍِد والمدٞ العِمٙػايّة االزجمةِّة ووهُ المػا  ةت . لجٙعم المرجمُ ٜٝٞ، شّح ا  وبٌغى الًػِٙة، ٚةمت الصٝػ
ن ثٙعمٌة /  االٚجػاع الّةم الوؾةاّة ثعرِرّة بجؾّّؽ ٚوةِة ة والجٍٍّٕ والجمدّٞ البػلمةهُ ٝمؾبٍلّةت ِرب ا  االٚجػاع الّمٍمُ ، وثّلّم المػا 

ن ِعم المؾةواة مة ًٍ إال مٌَػ من مَةًػ . العولة وٚع ٝةن يػِ٘ الورةح يٍِاًل وبي ثصعِةت شّح اِجبػت العولة والٍٙى الؾّةؿّة المصةَٖة ا 
دوار االزجمةِّة الًبّّّة

 
طػى . اال

 
وروبة، لم ثجصٙ٘ بّن الجفػِّةت اال وبّومة ثم ثصّٙ٘ ش٘ االٚجػاع ُٖ بعاِة الجؾّّوةت ُٖ زمُّ دوؿ قمةؿ ا 

، ٝةن ِجم ُٖ 1938وِلَ ؿبّٞ المدةؿ، ٖصجَ ِةم . شجَ وٚت الش٘" الجٙلّعِة"الجُ ثؾجٌعؼ الَلم الٙةام ِلَ اِعٍِلٍزّة العور االزجمةُِ 
و الصمٞ  و الجعرِؽ ِوع الؼواج ا  ة الؾٍِعِة الجُ ثّمٞ ُٖ بّن مٌن الًبٙة الٍؿًَ مدٞ الجمػِن ا  (. 2008شةؿّم  )الٔةلب ٖمٞ المػا 
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وروبُ الظمؾة والمملٜة المجصعة : 1-4الرعوؿ 
 
دوؿ الفمةؿ اال

 

االٚجػاع /  االٚجػاع الّةم العولة
 الّمٍمُ

ة موغ دِؾمبػ %  الوَةم االهجظةبُ الٍٜثة الصؼبّة المّجمعة
 
المػا
2010  

ٍٚاام – الٙةامة الوؾبّة  الدمةهّوةت 1921 الؾٍِع
مٔلٙة ذات ِعد مصعود 
لٍات الٗػدِة 

 
 من اال

45( %2010) 

ٍٚاام – الٙةامة الوؾبّة  الدمةهّوةت 1915 اِؾالهعا
 (يٍِّة)مٗجٍشة 

42.9( %2009 ) 

ٍٚاام – الٙةامة الوؾبّة  *ال ٍِزع  1906 ٖولوعا
 (إزبةري )مٗجٍشة 

40( %2007) 

ٍٚاام – الٙةامة الوؾبّة  الؾبّّوةت 1913 الوػوِذ
 مٔلٙة

39.6( %2009) 

ثم إلٔةؤًة )الدمةهّوةت  1915 العهمةرؾ
 (الشٙةً 

ٍٚاام – الٙةامة الوؾبّة 
 (يٍِّة)مٗجٍشة 

38( %2007) 

هَةم ثوةؿب الّوٍِة   الدمةهّوةت 1928 المملٜة المجصعة
 (MMP) المظجلًة

22( %2010 ) 

 
ة ُٖ البػلمةهةت الٍٙمّة موغ دِؾمبػ : مٙجبؾة من االثصةد البػلمةهُ العولُ: الممةدر  http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm  2010المػا 

ة : االثصةد البػلمةهُ العولُ  http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htmثمٍِت المػا 
وروبُ الظمؾة : ملصٍٍة زؼاء المَللة ثفّػ إلَ دوؿ الفمةؿ اال  اال 

دهةى *  ُٖ ٖولوعا اِجمع شؼب الظوػ هَةم الٍٜثة بمٗة مؤٚجة ُٖ الؾبّّوةت، ولٜن ًغى الظًٍة ثمت ُٖ وٚت ٝةن ّٖي ثػقّس هؾبة ِةلّة من الؾّعات لم ِؾب٘ لي مدّٞ، ٝمة ؿّجم قػشي ا 
 

وروبة، هؾبة إلَ  – الوؾٍِةٝةهت  ة، ٍٚة ازجمةِّة ٍِٚة بمٗة طةلة ُٖ دوؿ قمةؿ ا  وًُ ُٖ ًغا الؾّةؽ االلجؼام بةلمؾةواة بّن الػزٞ والمػا 

مػِٜة الفمةلّة وروبة وا  طػى من ا  ت ُٖ وٚت مبٜػ ُٖ موةي٘ ا 
 
ٝػدػ ٖٜػًا وِٙالهّة والجُ هفة

 
ة الوؾٍِة اال وزي ِعم . الصٝػ وثؾةؤاًل ِمة ًِل٘ ِلّي ا 

بّةد لجمصّس ِعة ٍٚاهّن إٚمةاّة " الًبّّّة"المؾةواة 
 
الجُ اؿجمػت من طالؿ الجمّّؼ الموٌرُ، ٚةم مؤِعو الوؾٍِة بإيالؽ شملة مجّعدة اال

ن الجّلّم وؿّةؿةت الجٍٍّٕ ٖوال ِن ِملّةت لوُ الٙػار
 
ن ٓةلبًة مة ثوؾب الورةشةت الفةٚة الجُ شًٍٙٙة إلَ خٙةٖة المؾةواة ُٖ . بفة

 
واال

زٞ المؾةواة بّن الروؾّن " المجمةؿٜة"الصٍٙؽ  ة من ا  وروبة، طةلة من ٚبٞ البةشدّن الغٍٝر ممة ِٙلٞ من مٙةومة وهوةؿ المػا  لعوؿ قمةؿ ا 

.  الجُ ثٍزت بةلورةح ُٖ الوٌةِة

دوار االزجمةِّة ًُ هجةج الوفةط 
 
ن اال دوار الروؾّة، ٚةم ِلمةء الوؾٍِة الغي ِرةدلٍن ا 

 
ن اال

 
وُٖ بعاِة الؾجّوةت، وؿى الرعؿ الّةم الموجفػ بفة

ةت رادِٜةلّة اقجػاّٝة  وؿ، بجفّٜٞ شٝػ
 
ة"االزجمةُِ ُٖ المٙةم اال دوار الروؾّة" لجصػِػ المػا 

 
همةط الجٙلّعِة لال

 
وٚع ٚةم مؤِعو الوؾٍِة . ثجصعى اال

وروبُ الظمؾة لالِجػاض ِلَ 
 
الؼ مُ بّن من الفبةب الػزةؿ ُٖ الؾبّّوةت والدمةهّةت من دوؿ الفمةؿ اال

 
بصفع وثّببة الفةبةت بةال

ة ّٓػ دِمٙػايّة وّٓػ مٙبٍلة  ٖػِعهٗةؿ، )المؤؿؾةت الؾّةؿّة الغٍٝرِة وقرب الرمّّةت الؾّةؿّة الجُ ثجفٜٞ من الػزةؿ ٖٙى بةِجبةًر
ّؼ ِلَ الٗرٍات بّن . (2006داًلػاب وؿّٜرُ  ن ٚوةِة الّعالة االزجمةِّة، مُ الجٝػ

 
ةت الوؾةاّة بةلعٖةع ِن وممةرؿة الؤى بفة وٚةمت الصٝػ

شؼاب ذات الجٍزٌةت الّؾةرِة الجُ ثعٍِ إلَ مبةديء الّعالة االزجمةِّة للرمُّ
 
شؼاب الؾّةؿّة وطةلة اال

 
ٍٚاؿ وممةرؿةت اال وثّع إشعى . ا 

شؼاب الؾّةؿّة بٞ ثٍٙم بةالهومةم إلٌّة وإٚةمة ثصةلٗةت ووهُ مؤِعو الوؾٍِة 
 
هٌة ال ثٜػجُٗ ٖٙى بممةرؿة الؤى ِلَ اال ة ًُ ا  اؿجػاثّرّةت ًٍٖز

مٜن  ة من الموةلب الؾّةؿّة البّػوٚػايّة مجَ ا  ة – والوةقًةت ُٖ الٌّةٝٞ الصؼبّة وًّٓػ ملٍن ُٖ ثًّّٔػ
 
وذلٛ للّمٞ داطٞ المؤؿؾةت الجُ ِة

ي الّةم  وثعرِرًّة ثصٍلت الّعِع من الموَمةت الوؾٍِة إلَ لرةن هؾةاّة . (2008شةؿّم )ٖوالً ِن الّمٞ طةرزٌة من طالؿ إِةدة ثفّٜٞ الػا 

http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
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شؼاب الؾّةؿّة 
 
شؼاب الّؾةرِة ُٖ الٔةلب)لال

 
ة مؾجٙلة ِن ًّٜٞ الصؼب، شّح ثٜػس ٝٞ يةٚجٌة للصمالت (اال

 
، بّومة ٍلت بّن موَمةت المػا

ن إٚمةء . الظةلة بةلمؾةواة بّن الروؾّن
 
ة، وزِةدة الٍُِ الّةم ودِم ٖٜػة ا

 
دت ًغى االؿجػاثّرّةت المظجلٗة إلَ ثؾّّؽ اًجمةمةت المػا

 
وٚع ا

ة ِن الؾّةؿة وٍٖااع العِمٙػايّة مة ًُ إال قُء 
 
ٍع "يبُّّ"المػا ، وًُ ُٖ الٍاُٚ هجّرة للوَم الٙةهٍهّة الجُ لوٌّة الػزةؿ واِعٍِلرّة الو

.  االزجمةُِ المةٝػة الجُ ثظلعًة الدٙةٖةت والٌّةٝٞ الصؼبّة الجُ ٌِّمن ِلٌّة الػزةؿ

ة ُٖ االهجظةبةت 
 
ة المػا وروبة بصمالت لؼِةدة مفةٝر

 
خّػ ًغا الوفةط، ِلَ الموةٚفةت الّةمة، ٚةم مؤِعو الوؾٍِة من دوؿ قمةؿ ا

 
ومُ اؿجمػار ثة

ة بًبّّجٌة ال ثٌجم بةلؾّةؿة وزِةدة االؿجرةبة الؾّةؿّة لمًةلب 
 
ن المػا

 
ًمّجٌة الػاّؾّة ُٖ ٝٞ من إزالة الؼِٕ ِن االِجٙةد الؾةاع ا

 
اِجػاًٖة بة

ة
 
وروبة. المػا

 
وروبة وٓػب ا

 
ة والػزٞ ُٖ االهجظةبةت ُٖ االهصؾةر ُٖ زمُّ دوؿ قمةؿ ا

 
ة المػا ت الٗرٍة بّن مّعالت مفةٝر

 
وُٖ . وثعرِرًّة بعا

وروبة والمملٜة المجصعة، 
 
ٝبػ من ثلٛ الجُ شمٞ ِلٌّة الػزٞ ُٖ دوؿ قمةؿ ا

 
لٍات ا

 
ة ِلَ ِعد من اال

 
الٍاُٚ، موغ الؾبّّوةت شملت المػا

هي موغ االهجظةبةت الٍٙمّة ُٖ 
 
ة ُٖ االهجظةبةت، ومن الرعِػ بةلغٝػ ا

 
ة المػا  ُٖ 1976وذلٛ ُٖ العوؿ الٙلّلة الجُ ِجٍاٖػ بٌة بّةهةت ِن مفةٝر

ِعاد مجؾةوِة مُ الػزةؿ بٞ وٚع ثؼِع ِوٌم 
 
ة بةلجمٍِت بة

 
(. IDEA 2008واالهجظةبةت  للعِمٙػايّة العولّة المؤؿؾة)الؾٍِع، ثٍٙم  المػا

ٝبػ من ثلٛ الجُ شمٞ ِلٌّة الػزٞ موغ اهجظةبةت ِةم  
 
لٍات ا

 
ة ِلَ ِعد من اال

 
ِؾلوعا واهجظةبةت 1988وشملت المػا

 
.  ُٖ ٖولوعة1987 ُٖ ا
وُٖ المملٜة المجصعة والجُ ؿّجم . وشجَ ٚبٞ ذلٛ، ُٖ ًغِن العولجّن ٝةن الؾّعات والػزةؿ ٍِٙمٍن بةلجمٍِت بمّعالت ممةخلة ُٖ الؾجّوةت

ة بةلجمٍِت بمّعالت مؾةوِة للػزٞ بمٗة ِةمة موغ  ٝػدػ ثٗمّاًل ّٖمة بّع ُٖ ًغى البةب ثٍٙم المػا  ، وُٖ بّن 1974موةٚفجٌة ِلَ هصٍ ا 
،  بلْ ِعد الؾّعات الالثُ 1997وِلَ ؿبّٞ المدةؿ، ُٖ اهجظةبةت المملٜة المجصعة ِةم . (2006ّٝجلؾٍن )االهجظةبةت ٚع زاد ِعدًة ِن الػزةؿ 

لٍاثٌن شٍالُ  ة الجُ لٌة 2005 ملٍّن رزٞ، بّومة ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة ُٖ 15.8 ملٍّن مٙةرهة بػ 17.7ٚمن بإدالء ا  ة المػا  ، وللت هؾبة مفةٝر
(. IDEA 2008واالهجظةبةت  للعِمٙػايّة العولّة المؤؿؾة). للػزةؿ% 62مٙةرهة بػ % 61ش٘ الجمٍِت إلَ 

 

وِوع ِعم ثٍاٖػ اإلشمةءات الػؿمّة ِن إٚبةؿ الوةطبّن من الغٍٝر واإلهةث ُٖ االهجظةبةت، ثٍٙم المؤؿؾةت البصدّة بةللرٍء إلَ العراؿةت 
هٌة ثًُّ مؤقػ زّع . المؾصّة الجُ ٚةمت بٌة المرمٍِةت ذات المملصة هٌة لّؾت زعِػة بةلدٙة ٝةإلشمةاّةت الصٍٜمّة، إال ا  م من ا  وِلَ الٓػ

ة الوةطبّن ُٖ االهجظةبةت شؾب الروؽ العراؿةت المٙةرهة للوَم –  بّةهةت االهجظةبةت الجُ ٚةمت مؤؿؾجّن برمٌّة 2-4وٍِهس الرعوؿ . لمفةٝر
وروبّة (CSES)االهجظةبّة 

 
هي ُٖ الؾوٍات الجُ قملجٌة . (ESS)، وًٍ بػهةمذ دولُ للبصٍث االهجظةبّة والمؾٍشةت االزجمةِّة اال وِبّن الرعوؿ ا 

ِعاد الؾّعات ٚلّاًل ِن الػزةؿ ُٖ مَّم  العراؿة، ثمةخٞ اٚبةؿ الوةطبّن من الػزةؿ والوؾةء ُٖ االهجظةبةت ُٖ ًغى العوؿ الؾبّة مُ ثؼاِع ا 
خوةء الجمٍِت2005وثبّن اهجظةبةت الؾٍِع ُٖ . الصةالت ِعاد الػزةؿ ٚلّاًل ِن الؾّعات ا  .   ثؼاِع ا 

ة ُٖ االهجظةبةت شؾب الروؽ : 2-4الرعوؿ  المفةٝر
 

ٍع  ة الوةطبّن شؾب الو مفةٝر
 االزجمةُِ

ة هؾبة إلَ الػزٞ ِةم االهجظةبةت  الممعر المػا 

العراؿةت المٙةرهة للوَم  0.98 2005 الؾٍِع
 (CSES)االهجظةبّة 

وروبّة  1.02 2002 اِؾالهعا
 
المؾٍشةت االزجمةِّة اال

(ESS.) 
العراؿةت المٙةرهة للوَم  1.02 2004 ٖولوعا

 (CSES)االهجظةبّة 
وروبّة  1 2006 الوػوِذ

 
المؾٍشةت االزجمةِّة اال

(ESS.) 
العراؿةت المٙةرهة للوَم  1.02 2002 العهمةرؾ
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 (CSES)االهجظةبّة 

العراؿةت المٙةرهة للوَم  1.09 2003 ٖػهؾة
 (CSES)االهجظةبّة 

العراؿةت المٙةرهة للوَم  1.05 2002 المملٜة المجصعة
 (CSES)االهجظةبّة 

 
ؿػة بموَمة الجّةون االٚجمةدي والجومّة : الممةدر ة المرجمّّة، ٚةِعة بّةهةت اال   مجةشة من  . www.oecd.org/els/social/family/databaseاؿجوةدًا ِلَ البّةهةت من المفةٝر

http://www.oecd.org/dataoecd/1/20/43200248.pdf 
 

 

ن اهظٗةض الوةطبّن اإلهةث ًٍ الؾبب 
 
و ا
 
ة ثٗجٙػ االًجمةم بةلؾّةؿة، ا

 
ن المػا

 
ِة شرة ثفّػ إلَ ا

 
ٍح ِعم وزٍد ممعاّٚة ال وثبّن اإلشمةءات بٍه

ة ِن الؾّةؿة الػؿمّة ومن خم 
 
بّعت المػا

 
ُٖ المؾجٍِةت الموظٗوة من الوؾةء ُٖ الموةلب الؾّةؿّة، بٞ إن الممةرؿةت الجمّّؼِة ًُ الجُ ٚع ا

و ُٖ الصٍٜمة زِةدة مًػدة ُٖ مَّم ًغى البلعان 
 
و ُٖ اللرةن ا

 
ة ُٖ الٍٙاام االهجظةبّة، ا

 
دهَ لوؾبة المػا

 
ٖػِعهٗةؿ، )ثؼاِع الًلب ِلَ وزٍد شع ا

(. 2006داًلػاب وؿّٜرُ 

وروبُ 
 
الٍٜثة الصؼبّة ُٖ بلعان الفمةؿ اال

وروبة شجَ الدمةهّوةت، شّومة اشجلت  شؼاب الؾّةؿّة ُٖ دوؿ قمةؿ ا 
 
طّػًا من ٚبٞ ِعد من اال لم ِجم ثوّٗغ الصمك الًٍِّة الجُ ثم اِجمةدًة ا 

ة بةلّٗٞ شٍالُ من  ِلَ مّعؿ ُٖ الّةلم ُٖ ذلٛ الٍٚت% 30% - 20المػا  ومن خم ثم اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة الصؼبّة . من مٙةِع البػلمةن وًٍ ا 

دهَ من المجًلبةت " الجٍازن بّن الروؾّن"للٍلٍؿ إلَ 
 
ؿةؿُ ُٖ مَّم الؾّةٚةت الٍّم – بعاًل من ثصّٙ٘ الصع اال

 
ة اال ٖػِعهٗةؿ، )وًغا دوًر

مػِٜة الالثّوّة بةلعٍِة إلَ . (2006داًلػاب وؿّٜرُ  طػى مدٞ ا  شّةن ٍِٙم مؤِعو الوؾٍِة من موةي٘ ا 
 
م من ًغا الٍاُٚ، ُٖ ٓةلب اال وِلَ الٓػ

واطػ الٙػن الّفػِن . هَةم الٍٜثة بةؿجظعام دوؿ قمةؿ اٖػِّٙة ٝومةذج هي بةلوؾبة لمؤِعي الوؾٍِة ُٖ ا  الغِن ًِمصٍن إلَ - وِػزُ ذلٛ إلَ ا 
وروبة ُٖ الجمدّٞ الؾّةؿُ والجمّٜن  بؾى - الٍلٍؿ إلَ مؾجٍى دوؿ قمةؿ ا  طك الٍٜثة الصؼبّة الًٍِّة ا 

 
ِّع اؿجظعام الٍٜثة الوؾةاّة وبةال

هٌة 
 
و المٍٕٚ الدٙةُٖ، الجُ من قة ة من المٍّٚةت الٜبّػة مدٞ الوَم االهجظةبّة للعولة ا  ة بعاًل من ثّعِٞ ًّٓػ ؿػع ُٖ مٍازٌة هٙك ثمدّٞ المػا 

وا 
ة ِلَ المرةؿ الظةص ة لّٙجمػ دوًر  . ِؼؿ المػا 

ومن المدّػ لالًجمةم، ّٚةم مؤِعي الوؾٍِة ُٖ العوؿ االؿٜوعهةّٖة بممةرؿة الؤى والعٖةع ِن الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ الدمةهّوةت والجؾّّوةت شّومة 
ة هي الٙوةء ِلَ الجصّؼ هع المػا 

 
ن الجٙعم االزجمةُِ من قة

 
ةت الوؾةاّة . ثالقَ ثٗةؤلٌم بة ت الصٝػ ومُ الٗفٞ ُٖ ثرؾّع الٍٍِد بةلجّّٔػات، بعا 

بصةث المٍؿّة والجٍخّ٘، شّح زلبت ًغى الموةٚفةت إلَ المرةؿ الّةم وهرصت ُٖ ثؾّّؽ 
 
ة من طالؿ اال ّؼ ِلَ الجمّّؼ الموٌرُ هع المػا  الجٝػ

ة زّةؿ، مُ االقةرة إلَ ٖفٞ الّملّةت الؾّةؿّة ُٖ إدمةج المػا 
 
ي الّةم، . ٚوّة الجٜةخػ من طالؿ الجؾلؾٞ الٌػمُ الروؾُ ِبػ اال وبجّببة الػا 

ة  ةت ُٖ إيةر المرجمُ المٍؿُ والٌّةٝٞ الصؼبّة بةلبصح ِن شلٍؿ لالٚمةء الموٌرُ للمػا  دت الؤٍط من ٚبٞ المرجمُ المعهُ إلَ إلٌةم الصٝػ ا 
وروبة بجوَّم شمالت . من المرةؿ الّةم ةت الوؾةاّة ُٖ دوؿ قمةؿ ا  طػى، ٚةمت الصٝػ ؿٗٞ"وبّبةرة ا  ِلَ"و " من ا  ببػاِة اهجٌت بةلجٍازع " من ا 

ي دِم العولة للجٜةٖؤ بّن الروؾّن داطٞ المؤؿؾةت الؾّةؿّة – " الوؾٍِة ُٖ العولة"الٍٙي لػ  دى . (2005لٍٖوعوؿُٜ )ا  وِلَ ؿبّٞ المدةؿ، ا 
ة ُٖ لوُ الٙػار ولٍِة لمؾةواة المػا 

 
لّة ٍِٚة بةلعولة ثًُّ اال وُٖ ًغا المعد ٚةمت . هفةط الٙةِعة الفّبّة من الؾّعات ُٖ الوػوِذ إلَ طل٘ ا 

ة ِن يػِ٘ اهفةء زٌةت اؿجفةرِة لإلقػاؼ ِلَ ثوّٗغ المؾةواة ُٖ الجفػِّةت وُٖ  ةت الوؾٍِة ُٖ الوػوِذ بإدمةج مؤؿؾّة ممةلس المػا  شٝػ
ت مدٞ ًغى المرةلؽ ُٖ الؾبّّوةت مؤٝعة ِلَ ثػقّس الروؾّن ُٖ زمُّ اللرةن الصٍٜمّة. الؾّةؿة مدلة الؾةبٙة من . وٚع بعا 

 
وثجومن بّن اال

شؼاب الؾّةؿّة ّٚةم الوةطبةت ُٖ اهجظةبةت البلعِة ِةم 
 
ؿمةء المػقصّن ُٖ بًةٚة اٚجػاع الصؼب الفّبُ 1967ممةرؿة الؤى ِلَ اال  بفًب ا 

طػى  شؼاب ا  ؿمةء مػقصةت من ا  ػجةبة ا  ة واشعة إلَ . االقجػاُٝ ٝو ة ُٖ ًغى البلعِة من امػا  دت ًغى المٍازٌة الٙةهٍهّة إلَ زِةدة ثمدّٞ المػا  وٚع ا 

ة ة بةلعطٍؿ والمفةٝر هي ٚع شةن الٍٚت للؾمةح للمػا 
 
شؼاب الؾّةؿّة بة

 
ربّة ِفػ، ٝمة بّدت بػؿةلة ٍِٚة لال ، مّوؼ 373 – 371 ص 1972مّوؼ ). ا 

http://www.oecd.org/els/social/family/database
http://www.oecd.org/els/social/family/database
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ة بةؿجظعام 45(.386 ص 1976
 
ة الوػوِرّة إليالؽ "إزػاءات ّٓػ دِمٙػايّة " وشّومة اشجذ رزةؿ الؾّةؿة مجٌمّن المػا

 
، اثصعت موَمةت المػا

ة للجمٍِت لمةلس المػقصةت
 
لبس هرةح االاػجالٖةت واهصًة ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة ِةم . شملة ثصٗؼ المػا

 
 شّح اثصعت مرمٍِة من 1977وٚع ا

ٚٞ من 400
 
ةت الوؾٍِة ومن طالؿ مرٌعاثٌن زاد ِعد الممدالت من ا شؼاب الؾّةؿّة والًٙةع الظةص والصٝػ

 
ة ثوم ممدالت من اال

 
. 24 إلَ 16 امػا

ًعاؼ الػاّؾّة الاػجالؼ الػ 
 
شع اال

 
ةن ا ة وهمةن ولٍلٌة للؾّةؿة 400ٝو

 
شؼاب الؾّةؿّة إلهٌةء ِملّة اٚمةء المػا

 
 ًٍ إدطةؿ هَةم الٍٜثة داطٞ اال

ٍٝةس ) (.  1990ل

لبس وزٍد 
 
ة بممةرؿة الؤٍط ِلَ العولة إلهفةء مرلؽ " الوؾٍِة ُٖ العولة"وٚع ا

 
شّٙٙة واّّٚة ُٖ ٖولوعا، شّح ٚةم هفًةء شٍٙؽ المػا

لبس . للمؾةواة ثجمدٞ والِجي وؿلًةثي ُٖ إزالة الممةرؿةت اإلٚمةاّة من زمُّ المؤؿؾةت الؾّةؿّة واالٚجمةدِة والّةمة
 
وبمرػد اهفةء المرلؽ ا

ة ِلَ مظجلٕ 
 
وزي ِعم مؾةواة المػا

 
ة ُٝ ٍِٙمٍا بةلجفبّٛ والجٍالٞ ووهُ الؾّةؿّةت الجُ ثٍازي ا

 
الّبء ُِٙ ِلَ هفًةء شٍٙؽ المػا

ة من طاللٌة من الؤى ِلَ مؤؿؾةت . المؾجٍِةت
 
ّة ومبةقػة مُ العولة شّح ثمٜوت المػا ة ٚوةة قِػ

 
وٚع ٚعم المرلؽ لوفًةء شٍٙؽ المػا

(.  2005راٖةرا )العولة لجٙعِم هَةم الٍٜثة الوؾةاّة ِلَ المؾجٍى المصلُ 

ة بةلجفبّٛ والجٍالٞ ِبػ 
 
وروبُ ٚةم مؤِعو الوؾٍِة والٙةدة الوفًةء ُٖ مرةؿ شٍٙؽ المػا

 
وهَػًا لٍزٍد ِالٚةت وخّٙة بّن بلعان الفمةؿ اال

ةت الوؾةاّة مجّعدة 1995 – 1985وبةإلهةٖة إلَ ذلٛ، ٝةهت الٗجػة من . الصعود، لٍّٙمٍا بةلجّلم من طبػات بّوٌم البّن  ذروة هفةيةت الصٝػ

. ٝمة ٚةمٍا بةلؤى ِلَ دولٌم لرّٞ المؾةواة بّن الروؾّن زؼء من شؼم المؾةِعات اإلهمةاّة. الروؾّةت والجُ اهوم لٌة مؤِعو الوؾٍِة بٍٙة
ًمٌة ّٖمة ِلُ طػى ِلَ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة الصؼبّة ُٖ الدمةهّوةت والجؾّّوةت، وؿّجم موةٚفة ا  وٍِهس الجصلّٞ الٍخّ٘ . وٚع ؿةِعت ٍِامٞ ا 

ًمّة االؿجٗةدة من الٍٙى العاّٖة  لٌغى الٍّامٞ العور الٌةم الغي ثلّبي الؾّةٚةت االزجمةِّة والؾّةؿّة ُٖ ثفّٜٞ اؿجػاثّرّةت مصعدة ٝمة ِبّن ا 
شّةهة بفٜٞ ّٓػ مجٍُٚ  ا 

 
. والٗػص الجُ ثوفة

وروبُ 
 
الؾّةؽ االزجمةُِ والؾّةؿُ لبلعان الفمةؿ اال

ن ذلٛ ٚع ثم ُٖ  ن هالشٌ ا  هي من المٌم ا  وروبة بةِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة، إال ا  شؼاب الؾّةؿّة ُٖ دوؿ قمةؿ ا 
 
م من ّٚةم الّعِع من اال ِلَ الٓػ

شؼاب
 
ة إلَ مؾجٍى ِةٍؿ، وٚع ثم ٚبٍؿ ًغى الجعابّػ ٖٙى من ٚبٞ ِعد ٚلّٞ من اال وبةلجةلُ، ِوبُٔ . بعاِة الدمةهّوةت بّع ولٍؿ هؾبة ثمدّٞ المػا 

ة دت ُٖ البعاِة إلَ ثمّٜن مؾجٍِةت ِةلّة من ثمدّٞ المػا  طػى الجُ ا 
 
ن هبصح الٍّامٞ اال .  ا 

ة الوؾةاّة ة ُٖ دوؿ : الصٝػ ًم الٍّامٞ الجُ ؿةِعت ِلَ الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا  شع ا  ن ا  اثٗ٘ الّلمةء الغِن ٍِٙمٍن بجصلّٞ ًغى الصةالت ِلَ ا 
بّةد وملجؼمة، ثٍٙم بةلعٍِة إلَ المؾةواة بّن الروؾّن ُٖ زمُّ مرةالت الصّةة 

 
ة هؾةاّة ٍِٚة ومؾجعامة ومجّعدة اال وروبة ًٍ وزٍد شٝػ قمةؿ ا 

دى إلَ ثؼاِع مًةلب . الّةمة والظةلة ة وٚةمت بوفػ هجةارٌة ُٖ طًةبةت وموةٚفةت ِةمة، ممة ا  بصةث ِن اًجمةمةت المػا  ة بإزػاء ا  وٚع ٚةمت الصٝػ
ة  وبمرػد ّٚةمٌم بإهفةء ٚةِعة من العِم . (2003زّعهؼ )المؾةواة بّن الروؾّن ُٖ الجّلّم والجٍٍّٕ وثوفبة الًٗٞ والجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 

شؼاب الؾّةؿّة
 
شّةن من داطٞ ًّةٝٞ العولة واال

 
. داطٞ المرجمُ المعهُ، ٚةمٍا بإيالؽ شمالت اؿجػاثّرّة مٍؿّة، ثّمٞ ُٖ مَّم اال

طػى ًٍ الجّةون المبٜػ الغي ؿَّ إلّي مؤِعو الوؾٍِة 
 
ةت الوؾةاّة ُٖ مَّم الموةي٘ اال ة من الصٝػ ةت ِن ًّٓػ وبةلّٗٞ، الغي ِٗػؽ ًغى الصٝػ

شؼاب الؾّةؿّة
 
وروبة مُ العولة والمؤؿؾةت الؾّةؿّة بٌة، وطةلة اال ِوة ٝصلّٕ . ُٖ دوؿ قمةؿ ا  وبّومة اهجٙعوا العولة، ٝةهٍا ِجّةملٍن مٌّة ا 

ة والػزٞ ِلَ ٚعم المؾةواة ة ُٖ موًٙة دوؿ . مصجمٞ، مؤٝعِن ِلَ مؾبٍلّة ٝٞ دولة دِمٙػايّة ثرةى ٝٞ من المػا  ومن خم ٚةم هفًةء شٍٙؽ المػا 

شؼاب الؾّةؿّة مُ 
 
ة من طالؿ الؤى المؾجمػ ِلَ مؤؿؾةت العولة والوظب واال وروبة بةؿجظعام العولة ٍٝؿّلة للوٌٍض بصٍٙؽ المػا  قمةؿ ا 

وهجذ ِن ًغا الجةرِض الًٍِٞ من اقجػاؾ المرجمُ المعهُ مُ العولة هفٍء ًّٜٞ دولة دِمٙػايُ ومجرةوب . الّٙةم بجّببة الفّب لعِم مًةلبٌم

                                                             
45

 واستبدالها الحزب اقترع بطاقة فً المرشحٌن أسماء من أكثر أو واحد حذف للناخبٌن ٌسمح ،1925 لعام النروٌج فً البلدٌة انتخابات لقانون وفقاً   

 ؛ 373 – 371 ص 1972 )مٌنز نوردٌفال واٌجون( 1990 )لوكاس أوجٌنً إلى الرجوع الرجاء تفصٌال أكثر معلومات على للحصول. أخرى بأسماء

 ( 386 ص 1976



 دول الشمال األوروبي والمملكة المتحدة: الكوتا الحزبية- الفصل الرابع

41 

 

ةت االزجمةِّة المظجلٗة ًُ بمدةبة . ِوّٜؽ ُٖ خٙةٖة دؿجٍر ٝٞ دولة ن الصٝػ
 
وروبة ا

 
و " الّوةلػ الٗةِلة"والٍّم ِّجبػ همٍذج دوؿ قمةؿ ا

ٍٝالء" ؿةؿّّن للعِمٙػايّة " ال
 
ٍٝمة (2006ٖػِعهٗةؿ، داًلػاب وؿّٜرُ )اال ػجٌة ُٖ الص .  ٝمة ِٙعر وِفّع بمفةٝر

ة إلَ الجمدّٞ الؾّةؿُ: الوَةم االهجظةبُ
 
 راّؾًّة ؿةِع ِلَ ولٍؿ المػا

ً
وروبة ِةمال

 
وموغ اهجظةبةثٌة . ٝةن الوَةم االهجظةبُ ُٖ دوؿ قمةؿ ا

ولَ ُٖ الٙػن الجةؿُ ِفػ، ثٍٙم العوؿ الظمؽ ٝلٌة 
 
بةؿجظعام هَةم الجمدّٞ الوؾبُ االهجظةبُ شّح ٍِٙم  (2-4اهَػ الرعوؿ )العِمٙػايّة اال

ٖػاد 
 
شؼاب ولّؽ اال

 
بٍاب الؾةبٙة، ِّجبػ هَةم الجمدّٞ الوؾبُ االهجظةبُ . (الٙةامة الوؾبّة)الوةطبٍن بةلجمٍِت لال

 
وهصوة ُٖ اال

 
مة ا لعِ٘ "ٝو

ة
 
ٓلبّة " للمػا

 
ٝػدػ من هَم اال

 
.  الجّعدِة االهجظةبّة/ ا

الٙةامة الوؾبّة المٗجٍشة والٙةامة الوؾبّة المٔلٙة وِجم اؿجظعام ٝالًمة ُٖ دوؿ قمةؿ : وًوةؾ قٜالن مظجلٗةن لوَةم الٙةامة الوؾبّة االهجظةبُ

وروبة
 
ي مػقس ُٖ الٙةامة وِجم اهجظةب . ا

 
وثفّػ الٙةامة الوؾبّة المٗجٍشة إلَ هَةم الجمدّٞ الوؾبُ االهجظةبُ شّح ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت ال

لٍات
 
ِلَ ِعد من اال

 
وُٖ بّن العوؿ، ٚع ٍِٜن ًوةؾ زةهب يٍُِ للٙةامة المٗجٍشة شّح ِمٜن للوةطبّن اطجّةر . المػقصّن الصةللّن ِلَ ا

ن ثٍٜن إلؼامّة شّح ِجّّن ِلَ 
 
شع االشؼاب ولٜن ال ِجم إلؼامٌم بةطجّةر مػقصّن بّّوٌم؛ ٝمة ِمٜن لوَم الٙةامة المٗجٍشة ا

 
الجمٍِت لمةلس ا

لٍاثٌم بةيلة
 
وُٖ هَةم الٙةامة الوؾبّة المٔلٙة، ِجم ثػثّب ٍٚاام مػقصُ الصؼب . الوةطبّن اطجّةر مػقصّن مصعدِن من الٙةامة وإال ثّجبػ ا

ن ِّػؼ الصؼب ِعد المٙةِع الجُ ٖةز بٌة، ِجم ثظمّك المٙةِع بوةء ِلَ الجػثّب بةلٙةامة، . مؾبًٙة بٍاؿًة ٚةدة الصؼب وُٖ ًغا الوَةم، بمرػد ا 

ؿٗٞ ِلَ إلَ ا   هَم الٍٙاام الوؾبّة، بّومة ثجػؾ اِؾلوعا والعهمةرؾ الصػِة لٜٞ شؼب 47 والوػوِذ46وبمٗة ِةمة، ثؾجظعم ٝٞ من الؾٍِع. من ا 
و مٔلٙة للوةطبّن ٚبٞ االهجظةبةت ن ثٙعِم ٚةامة شؼبّة مٗجٍشة ا 

 
وُٖ ٖولوعا ٖٙى، شّح ثػثُٗ هؾبة البػلمةهّةت ِلَ هصٍ ٝبّػ . الثظةذ الٙػار بفة

ي  ن ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت لمةلس ا  وشّح ال ٍِزع ٍٝثة بػلمةهّة، ِجم ٖػض اؿجظعام الٙةامة الصؼبّة المٗجٍشة بصٜم الٙةهٍن، شّح ِمٜن ا 
وِّجبػ المػاٚبٍن ًغا الرةهب من الوَةم االهجظةبُ الٗولوعي ِةمال راّؾّة ُٖ ارثٗةع . مػقس ُٖ الٙةامة بٔن الوَػ ِن الجػثّب الغي شعدى الصؼب

ة ُٖ الٍٙاام ة، شّح ثمّٞ مَّم الوةطبةت إلَ الجمٍِت للمػا  ة ُٖ موًٙة قمةؿ . الجٍازع البػلمةهُ للمػا  ولٜن ِمٍمًة، ِػزُ هرةح ثمدّٞ المػا 
ٍع ممّؼاثي وٍِّبي  ٍع الٙةامة الصؼبّة المؾجظعمة، شّح ان لٜٞ ه وروبة ُٖ الٔةلب إلَ هَةم الجمدّٞ الوؾبُ االهجظةبُ، بٔن الوَػ ِن ه ٝمة )ا 

(.  2006ٖػِعهٗةؿ، داًلػاب وؿّٜرُ  )(هٍٚـ ُٖ البةب الدةهُ

وروبة:خٙةٖة ازجمةِّة دِمٙػايّة ؿّةؿّة طػ وًٍ الجةرِض الًٍِٞ للعِمٙػايّة االزجمةِّة ُٖ دوؿ قمةؿ ا  وموغ وٚت بّّع، .  وًوةؾ ِةمٞ ًةم ا 
ة  – الدٙةٖة الؾّةؿّةثؤٝع  لٌغى العوؿ ِلَ الّٙم العِمٙػايّة –  (1972ٝةٖةهةغ )وًُ مرمٍِة من الّٙم ِّمٞ الوَةم الؾّةؿُ ُٖ إيةًر

ةت . االزجمةِّة، والجُ زادت ٍٚثٌة بّع الصػب الّةلمّة الدةهّة وثّمٞ العِمٙػايّةت االزجمةِّة ُٖ إيةر ثصةلٗةت وخّٙة مجٜةملة بّن الصٝػ
شؼاب والعولة شّح ٍِٜن ثفّٜٞ وثمدّٞ الممةلس الّةمة ُٖ يلّّة الٌّٜٞ الصؼبُ للعولة 

 
دِمٙػايّة "وٓةلبًة مة ًِل٘ ِلٌّة – االزجمةِّة واال

ة ت موغ زمن يٍِٞ ، والجُ . (2006ٖػِعهٗةؿ، داًلػاب وؿّٜرُ )" الصٝػ
 
وثػثبى الدٙةٖة الؾّةؿّة للموًٙة بةلّلمةهّة والبػوثؾجةهجّة الجُ هفة

دى بعورى إلَ ثصٍؿ  ة من الٍلٍؿ إلَ الجّلّم والجٍٍّٕ والؾّةؿّة، ممة ا  ٍع االزجمةُِ ومٜوت المػا  خػت ِلَ ِالٚةت الو هٌة ا  ِٙجػح الّلمةء ا 
ُ البؾّى ِّوُ وزٍد الٙلّٞ من ِعم المؾةواة 48(.2006مٍرزةن )المرجمُ إلَ مرجمُ دِمٙػايُ  ٍع الّٚػ ن ثرةهؽ الموًٙة والجو ِوًة ا   ٝمة اٚجػح ا 

ة ٚى (2008شةؿّم )هؾبًّة  هٌة لم ِجم اؿجّمةًر ة الظةص زؼاًّة إلَ ا  وروبة إلَ العِمٙػايّة ِبػ مؾةًر م من )، ٝمة ِػزُ ثصٍؿ دوؿ قمةؿ ا  ِلَ الٓػ
هٌة ٚةمت بةؿجّمةر ؿٜةهٌة البعااّّن . (ا 

                                                             
 الخاص الفصل انظر )1998 بداٌة فً البرلمانٌة االنتخابات فً المفتوحة للقوابم المحدود االستخدام إلى السوٌد فً االنتخابً النظام اصالح أدى  46

 (2009 كروك )الشخصً التصوٌت خالل من ممثلٌهم كل ولٌس بعض ٌختارون قد الناخبٌن أن ٌعنً وهذا ،(أسفله بالسوٌد
47

 المحلٌة االنتخابات فً المفتوحة والقوابم البرلمانٌة االنتخابات فً المغلقة القوابم حٌث مختلط نظام النروٌج تمارس  
48

 بٌن مباشرة صلة هناك إن مورجان كٌمبرلً تقول( المتحدة والوالٌات السوٌد، هولندا، فرنسا، )الغرب دول من ألربعة المقارن التحلٌل خالل من  

 التشرٌعات وجود فً جزبٌاً  الفضل ٌنسب والسوٌد، فرنسا مثل البروتستانتً، التراث ذات الدول فً أنه موضحة تجادل وهً. الدولة فً والنسوٌة الدٌن
 المتحدة والوالٌات هولندا فً تماما صحٌح العكس أن حٌن فً الدٌن، على البطرٌركً التأثٌر من للحد التارٌخٌة الحكومات التجاه للمرأة الصدٌقة

 (.2006 مورغان )بكثٌر أقوى الكاثولٌكً التراث حٌث األمرٌكٌة
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ؿًّة من الٙةِعة الفّبّة لٌّٜٞ العولة، ِؾةِع ِلَ ثٗؾّػ 
 
ةت الوؾةاّة، والغي ِوبد٘ را ن المرجمُ المعهُ الصٍّي بمة ُٖ ذلٛ الصٝػ

 
ومن الٍاهس ا

وروبة، وِجومن ذلٛ اهجفةر الػطةء الفةمٞ ُٖ العولة
 
 المؾةواة ُٖ الدٙةٖة الؾّةؿّة لعوؿ قمةؿ ا

 
 من . مبعا

 
ة زؼء ال ِجرؼا ة، بةِجبةًر

 
ةهت المػا ٝو

 مؾةِعًا ُٖ ثصّٙ٘ ًغى الدٙةٖةت العِمٙػايّة وخٙةٖة المؾةواة، وًُ لّؾت ببؾةية مؾجّٗعة ٝمة ِفّػ الّلمةء ُٖ 
ً
ٝبػ، ِةمال

 
المرجمُ المعهُ اال

شّةن
 
.  بّن اال

دراؿة شةلة للؾٍِع : الٍٜثة الصؼبّة الًٍِّة
وربة، بةؿجدوةء ٖولوعا، شّح ِجم 

 
ة دورًا ًةمًة ُٖ وهُ الٍٜثة الوؾةاّة الصؼبّة الًٍِّة ُٖ مَّم دوؿ قمةؿ ا لٙع لّبت الٍّامٞ الؾةب٘ ذًٝػ

شؼاب ذات . اؿجظعام الٍٜثة الوؾةاّة ٖٙى ُٖ االهجظةبةت المصلّة وثصت والِة الٙةهٍن
 
ؿةؿّة بٍاؿًة اال

 
وٚع ثم اِجمةد الٍٜثة الصؼبّة بمٗة ا

شؼاب ذات الجٍزٌةت 
 
ِوًة اال

 
الجٍزٌةت الّؾةرِة، والصؼب العِمٙػايُ االزجمةُِ وشؼب الٍؿى وشؼب الظوػ، ولٜن ثٍؿّت ثعرِرًّة لجفمٞ ا

ن بعراؿة اِجمةد ثوّٗغ ًغى الٍٜثة ُٖ الؾٍِع. الّمّوّة بؾبب موةٖؾة الصؼب ُٖ هَةم الجمدّٞ الوؾبُ
 
صةلة دراؿّة مٍزؼة ؿٍؼ هٍٙم اال .  ٝو

ة ِلَ الص٘ ُٖ الجمٍِت ِةم 
 
وروبة1921شملت المػا

 
طّػة ُٖ دوؿ قمةؿ ا

 
 مؤِعو الوؾٍِة الؾٍِعٍِن .  ُٖ الؾٍِع، وًُ اال

 
ولٌم ثٍازع – وٚع بعا

شؼاب الؾّةؿّة وطةلة الصؼب العِمٙػايُ االزجمةُِ 
 
ُٖ مظجلٕ مرةالت " المؾةواة بّن الروؾّن"ُٖ العٍِة إلَ - شُّٙٙ ومجؼاِع داطٞ ٝٞ اال

ٝػدػ من خالخّن ِةمًة بعاِة من الؾجّوةت. (2008شةؿّم )الصّةة  زٞ اِجمةد وثوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة ا  وبّومة ثٍٜهت الرٌةت . وامجعت الصمالت من ا 
وؿُ من الرٌةت الٗةِلة،  ن الصمالت الالشٙة همت مرمٍِةت ا  ةت الوؾةاّة، إال ا  شّةن من موَمةت الصٝػ

 
ٓلب اال ولَ ُٖ ا 

 
الٗةِلة ُٖ الصمالت اال

ٚٞ ثوموت  ةت المرجمُ المعهُ وِلَ معى ا  شؼاب والٌّائت الجفػِّّة الصؼبّة وشٝػ
 
شؼاب، وراّؽ الٍزراء ورؤؿةء اال

 
امجعت إلَ قبٜةت ِبػ اال

ةت الوؾةاّة بجّببة ٝػجلة ٝبّػة من الوةطبةت الؿجظعام شٌٙن ُٖ . الوٍٗذ العولُ والوٍٗذ مجّعد الروؾّةت قػهة مؾبًٙة، ٚةمت الصٝػ مة ا  ٝو

ة لٍات المػا  مةاٌة بّٙمة ا  شؼاب الؾّةؿّة وِز
 
ٝعت ِلَ اًجمةم اال شؼاب ورؤؿةء الٍزراء بعِم ٖٜػة الٍٜثة . االهجظةب، وا 

 
ومن خم، ٚةم ٚةدة اال

ة  شؼاب اثظةذ الظًٍات هصٍ زِةدة ثمدّٞ المػا 
 
وت اال ة اذا ٖر لٍات المػا  ٚٞ زؼاًّة طًٍٖة من الٍّاٚب االهجظةبّة وٖٙعان ا 

 
ٝػوؾ )الوؾةاّة ِلَ اال

شؼاب . (2009
 
ِوةاٌة من الوؾةء اذا لم ثٍٙم اال شؼاب ؿّةؿّة زمُّ ا  ٝمة ًعد الٙةامٍن ِلَ العٍِة إلَ المؾةواة بّن الروؾّن ؿّةؿًّة بإهفةء ا 

شؼاب الؾّةؿّة
 
.  الصةلّة بةشجٍاء مًةلبٌم؛ وًٍ اشجمةؿ ال ِلَٙ إِرةب اال

ةهت الموَمة الوؾةاّة  ة ِلَ الجمٍِت " (FBF)زمّّة ٖػدرِٜة بػِمّػ"ٝو ة ُٖ البػلمةن ِن يػِ٘ ثفرُّ المػا  الػااعة ُٖ زِةدة ثٍازع المػا 
ة واطػ الؾجّوةت، قٜلت زمّّة ٖػدرِٜة بػِمّػ. والجػقس للموةلب، ٖواًل ِن الؤى ِلَ الوظب الؾّةؿّة لؼِةدة ثمدّٞ المػا  ( FBF)وُٖ ا 

ة بوؾبة  شؼاب الؾّةؿّة، ويةلبت بؼِةدة ثمدّٞ المػا 
 
ة من الموَمةت الوؾةاّة داطٞ اال ة % 50ااػجالًٖة مُ ًّٓػ ُٖ ٝٞ االهجظةبةت شجَ شٙٙت المػا 

وبّومة وازٌت ًغى المًةلب ُٖ البعاِة . (111 – 110 ص 2009ٝػوؾ ) 1980الجمدّٞ المجؾةوي ُٖ البػلمةن، خم يةلبت بٍٜثة ثفػِّّة ُٖ 

هي ُٖ الؾبّّوةت والدمةهّوةت   ن الٍٜثة الوؾةاّة ًُ اهجٌةؾ للعِمٙػايّة، إال ا  ِلوت ا  شؼاب الؾّةؿّة الؾٍِعِة، الجُ ا 
 
مٙةومة ٝبّػة من ٚبٞ اال

ًعاؼ الطجّةر المػقصةت
 
شؼاب ُٖ اِجمةد الجٍلّةت واال

 
ت ٝػدّػ من اال شؼاب ّٖمة ِجّل٘ . بعا 

 
دى ًغا بعورى إلَ ثؼاِع االطجالٖةت بّن اال وٚع ا 

ة الموجظبة الجُ ثمدٞ الصؼب ُٖ البػلمةن   49(. 2008؛ شةؿّم 2009ٝػوؾ )بوؾب المػا 

ة إلَ ثصّٙ٘ الٜػجلة الصػزة  دت زٌٍد الصؼب المظجلٗة لؼِةدة ثمدّٞ المػا  طّػًا ا  ٝػدػ% 30)وا 
 
وُٖ هٗؽ . 1985من الؾّعات ُٖ البػلمةن ُٖ  (ٖة

ة للجصّٙ٘ ُٖ ممةرؿةت الجػقس الصةلّة والجعابّػ المٙجػشة لجّؼِؼ الجٍازن بّن الروؾّن ِلَ  الّةم، ٚةمت الصٍٜمة بجّّّن لروة ثمدّٞ المػا 

ن ثٍٙم الصٍٜمة بجمػِػ ثفػُِ لمٍازٌة . مظجلٕ المؾجٍِةت الصٍٜمّة ولت ًغى اللروة ا  ة ُٖ اللرةن المصلّة والٍٙمّة، ا  وبعءًا بجّّّوةت المػا 
ة ُٖ ًغى الٌّائت، ومن خم واٖ٘ البػلمةن ِلَ مرمٍِة من الٍٜثة ُٖ  واهجٙلت موةٚفةت الٍٜثة . 1988المؾجٍِةت المظجلٗة من هٙك ثمدّٞ المػا 

ة ُٖ البػلمةن الؾٍِعي  لٍات من –  (رِٜؾعاج)من اللرةن المّّوة إلَ الٌّائت االهجظةبّة شّومة ثػازّت هؾبة المػا 
 
وؿ مػة موغ الٍٗز بةال

 
% 38ال

                                                             
49

 الحقٌقة فً أنها إال ، المرأة تمثٌل لزٌادة اعتمدتها التً واألهداف التوصٌات مختلف على" كوتا "اسم تطلق لم السوٌدٌة األحزاب أن من الرغم على  

 داهلراب فرٌدنفال، )والٌسار الخضر أحزاب بواسطة اعتمادها تم التً التدابٌر على" كوتا "إطالق تم الثمانٌنات وفً. مفهومها فً نسابٌة كوتا تعتبر
 (2006 وسكٌجً
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ن . (1999بػزّٗؾت وٖوعالي ) 1991ُٖ % 34 إلَ 1988ُٖ 
 
دى ًغا الجّٔػ إلَ مٍزة من المعمةت ُٖ الؾٍِع، شّح ٝةن االِجٙةد الؾةاع ا

 
وٚع ا

ة ال رزّة ّٖي
 
ة، لمة دطلت ٍٝثة البػلمةن الؾٍِعي ُٖ الموةٚفةت الفّبّة. اثرةى زِةدة ثمدّٞ المػا

 
وٚع . ولٍال الجػازُ ُٖ الجٍازع الؾّةؿُ للمػا

ن ثجومن ّٚةم المؤؿؾةت الؾّةؿّة 
 
ة ِرب ا

 
ن مًةلب المػا

 
خبت ًغا الجػازُ ا

 
شؼاب الؾّةؿّة ُٖ ًغى الصةلة – ا

 
ي اال

 
بةثظةذ الجعابّػ الالزمة – ا

ة ُٖ البػلمةن ٝمة ٚةمت بجؾّّؽ الموةٚفة ِلَ المؾجٍى الفّبُ
 
.  لؼِةدة ثٍازع المػا

ت مرمٍِة من الوؾةء ثعَِ 
 
ٍّٝورؼ"ومن خم بعا ي دِم الرٍارب )(Support Stockings)" ؿةبٍرت ؿج

 
ُٖ الجؾّّوةت بإزػاء ازجمةِةت ؿػِة ( ا

ِعاد البػلمةهّةت خم ٚةمٍا بممةرؿة الؤٍط بةؿجظعام قّةر 
 
ؿبةب هٙك ا

 
زػ بمؾةواة الّمٞ – " مػثب ٝةمٞ وهمٕ ٍٚة"لموةٚفة ا

 
ي مؾةواة اال

 
ا

ة ثفٔٞ همٕ الؾلًة الؾّةؿّة 
 
وًعدت ًغى المرمٍِة الٌّٜٞ الصؼبُ المٍزٍد شّح ٚةمت ٝػدّػ من . (137 ص 1999بػزّٗؾت وٖوعالي )والمػا

شؼاب بعِم ًغا الٌعؼ 
 
ة"الؾّعات ُٖ اال

 
ة والػزٞ ُٖ ٚةامة / بمّوَ ثبةدؿ  )(varannan damernas)" الٗػد الجةلُ ِلَ الٙةامة امػا

 
ثّةٚب المػا

ة لجفّٜٞ شؼب هؾةاُ زعِع (المػقصّن بةلصؼب
 
شؼاب من اهفٙةؽ المػا

 
مةء اال طّػًا إلَ مٍاٖٙة مَّم . وٚع ثظٍؼ ِز

 
دت ًغى الرٌٍد ا

 
وٚع ا

ة  ن الٜػدّػِن إلَ اإلقةرة لٌة بةِجبةًر م من ٖر واطػ الجؾّّوةت، ِلَ الٓػ
 
ة ُٖ الٙةامة الصؼبّة ُٖ ا

 
شؼاب ِلَ الجوةوب بّن الػزٞ والمػا

 
". ٍٝثة"اال

وٌة الٍٜثة الوؾةاّة شؼاب لٖػ
 
ةن ًوةؾ مرمٍِة من الصرذ ٚعمجٌة اال ن الٍٜثة ثوجٌٛ العِمٙػايّة من طالؿ الجعطٞ ُٖ . ٝو

 
ة ثٜػارًا ًٍ ا ٝػدًػ

 
وا

ة"ومن خم، ٖوٞ ٝػدّػ من ٚةدة الصؼب ممًلس . طّةرات الرمٌٍر  شّح ثفّػ إلَ الجٙؾّم  (varannan damernas)" الٗػد الجةلُ ِلَ الٙةامة امػا 

ة ٚع ثٍٜن ّٓػ ٝػٕء ة الجُ ثم اطجّةًر ن المػا  ن الٍٜثة ٚع ثفّػ هموًة إلَ ا  ة، بّومة ثظٍٍٖا من ا  ٝع مؤِعو ًغى . المجؾةوي بّن الػزٞ والمػا  وٚع ا 
يّػ"وِفةر إلَ ذلٛ بػ %. 50الجعابّػ ببػاِة ِلَ هك المؾةواة ولّؽ بةلوػورة وزٍد ٍٝثة 

 
الٙوّة بًػِٙة ثمٜوٌة من الصمٍؿ ِلَ مؤِعِن ٝمة " ثة

ن ثٍٜن اؿجػاثّرّة ًةمة لمؤِعي ودِةة الٍٜثة اِجمةدا ِلَ الؾّةٚةت .  ِمٜن ا 

هٍاع مظجلٗة من الٍٜثة، بعءا من ٍٝثة الصؼب العِمٙػايُ االزجمةُِ  شؼاب الؾٍِعِة الػاّؾّة بةِجمةد ا 
 
الٗػد الجةلُ ")وُٖ الٍٚت الصةلُ، ٚةمت اال

ة و الجّةٚبُ )% 50وًُ  (varannan damernas" ِلَ الٙةامة امػا  ِوًة بٍٜثة الجػقّس الجبةدلُ ا   شّح ِجم الجوةوب بّن Zipper Styleِفةر إلٌّة ا 
ؿمةء الػزةؿ والوؾةء ُٖ الٍٙاام الصؼبّة ٍثة الصؼب العِمٙػايُ المؾّصُ الجُ % 50، وشجَ الٍٜثة الوؾةاّة لصؼب الّؾةر والجُ ثبلْ (ا  دهَ ٝو ٝصع ا 

ٍع االزجمةُِ ممة ِّوُ وزٍب ثمدّٞ الوٍِّن بوؾبة % 40ثٍلُ بػ  ٚٞ ُٖ االٚجػاع% 40من شّةدِة الو
 
 للعِمٙػايّة العولّة المؤؿؾة). ِلَ اال

(.  IDEA 2006واالهجظةبةت 

وروبة، ثبةِن ثوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة الصؼبّة ُٖ الؾٍِع وًٖٙة لعرزة الجؼام الصؼب بةِجمةد :الؾٍِعثوّٗغ الٍٜثة ُٖ  ة من دوؿ قمةؿ ا   وِلَ ٓػار ًّٓػ

شؼاب . الٍٜثة الًٍِّة
 
و الجّةٚبّة  (مَّمٌة ِؾةرِة)وثمٜوت ًغى اال ة")الجُ ٚةمت بةِجمةد الٍٙاام الجبةدلّة ا  " - الٗػد الجةلُ ِلَ الٙةامة امػا 

varannan damernas)  دت إلَ . 1994ُٖ % 41 إلَ 1991ُٖ % 34من زِةدة ِعد الؾّعات الموجظبةت ُٖ البػلمةن من ًم الٍّامٞ الجُ ا  ومن ا 

شؼاب الّؾةرِة الالثُ داامًة مة ٚمن بصمالت 
 
ة ُٖ اال ِوةء لروة المػا  الجوّٗغ الوةزس لوَةم الٍٜثة ُٖ الؾٍِع ًٍ الجؼام دِةة ومؤِعي الٍٜثة، طةلة ا 

ة شؼاب الػاّؾّة 1998وُٖ االهجظةبةت الجةلّة ِةم . لؼِةدة ثمدّٞ المػا 
 
بٍهُ هؾب شؾم مظجلٗة للٍٜثة  (مَّمٌة ذات ثٍزٌةت ِمّوّة)، ٚةم بةُٚ اال

 ٞٚ
 
وبّومة لم ثٙم %. 43من الؾّعات؛ ممة زاد من إزمةلُ الوؾبة المبٍِة من البػلمةهّةت لجمٞ إلَ % 30الوؾةاّة ممة مٜوٌة من اهجظةب ِلَ اال

دى إلَ ثٍِّن ّٓةب الٍٜثة الصؼبّة ِن يػِ٘  ن الجّعِٞ الًّٕٗ ُٖ الوَةم االهجظةبُ ا  شؼاب بةِجمةد هَةم ٍٝثة الجػقّس الجبةدلُ، إال ا 
 
بّن اال

، ؿَّ دِةة ومؤِعو الٍٜثة . الؾمةح للوةطبّن بةطجّةر مػقصةت بٔن الوَػ ِن ثػثّبٌن ُٖ ٚةامة المػقصّن
 
ومن خم، ومن طالؿ الجرػبة والظًة

للس"إلَ وهُ هَةم  هؾب وا  لٍات ٖػدِة مصعدة"للوَةم االهجظةبُ الؾٍِعي شّح ثم ثّّٔػ هَةم الٍٙاام المٔلٙة بصّح ِؾمس بةإلدالء بػ " ا  ، "ا 
ة ُٖ البػلمةن 50(.2008ّٖػارا )" الٍٙاام المٗجٍشة ثمةمةً "ولٜن لم ِجم اِجمةد  دى إلَ ارثٗةع اهجظةب المػا  ن ًغا الّمٞ وشعى ا   وٓوُ ِن الٍٙؿ ا 

                                                             
 واحد لمرشح تفضٌلهم عن التعبٌر من السوٌدٌة االنتخابات تارٌخ فً األولى للمرة الناخبٌن تمكٌن إلى 1997 لعام السوٌد فً االنتخابات قانون أدى  50

 ٌوجود االنتخابً النظام فً طفٌف التعدٌل هذا وٌسمح. الحٌن ذلك حتى مغلقة القابمة كانت حٌث بأصواتهم، االدالء عند الحزب قابمة على ٌظهر
 النوع وٌعرض. والمرشح للحزب المفضل خٌارهم لتحدٌد ثالث من اقتراع بطاقة الستخدام للناخبٌن الخٌار إعطاء خالل من ،"محدودة فردٌة أصوات"

 النوع أما. واحد مرشح بجوار األفضلٌة على عالمة وضع للناخب ٌمكن وحٌث مسبقاً  الترتٌب فٌها تم التً الحزبٌة القوابم االقتراع بطاقة من األول
 كما ترتٌبهم / وتصنٌفهم المرشحٌن قابمة فً الناخب ٌكتب أن ٌمكن ولكن علٌها، مطبوع الحزب اسم سوى بها ٌوجد ال االقتراع، بطاقة من الثانً
 الناخبون ٌكتب قد األخٌر النوع هذا وفً. المرشحٌن وقابمة الحزب اسم الناخبون ٌكتب ان ٌمكن حٌث فارغة اقتراع بطاقة اختٌار ٌمكن وأخٌراً . ٌشاء
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طػى من الٍٜثة ُٖ ٍٝهٌة يٍِّة ومن خم ثٗجٙػ إلَ االلؼام "ثعابّػ الٍٜثة"وبةلوؾبة لّبةرة . الؾٍِعي
 
هٍاع اال

 
ة من اال ، ثظجلٕ الٍٜثة الصؼبّة ِن ًّٓػ

ة من ثؾّّؽ . وبةلجةلُ ِّجمع ثوّٗغًة ِلَ الجؼام شؼب مّّن بةلمؾةواة بّن الروؾّن. الٙةهٍهُ
 
ؼي " الروؽ"وُٖ الؾٍِع ثمٜوت المػا ٝمّّةر مٝػ

ة ثمدٞ  ة ِلَ هصٍ مالام بةِجبةًر
 
ة الموجظبة شجَ ثمدٞ المػا

 
وٚع ". زمٌٍر من الوةطبّن"الطجّةر المػقس، ممة هٔى ِلَ الصؼب لؼِةدة هؾب المػا

ِٙةب ثػازُ ِعد الؾّعات البػلمةهّةت ُٖ اهجظةبةت 
 
ة ُٖ ا

 
شؼاب هصٍ ثمدّٞ المػا

 
، بٗوٞ مؤِعي الوؾٍِة الغِن ٚةمٍا بورةح 1991زاد الجؼام اال

طػى 
 
ي ثّٔػات ا

 
شؼاب الِجمةد هَةم الٍٜثة لموُ ا

 
ة ٝةن ثعرِرًّة، شّح . بةلؤى ِلَ هظب اال

 
ومُ ذلٛ، ٖإن الجٙعم ُٖ ِملّة زِةدة ثمدّٞ المػا

شؼاب% 47ولٞ شةلًّة إلَ 
 
ة ومظجلٕ اال

 
م من الجةرِض الًٍِٞ لمرٌٍدات المػا  . ِلَ الٓػ

ولٍِةت بةلوؾبة لمؤِعي :الٍٜثة الوؾةاّة الؾٍِعِة (إِرةبّةت وؿلبّةت)ممّؼات وٍِّب 
 
لبصت الٍٜثة الوؾةاّة الصؼبّة من اال

 
 ٝمة ثم إِوةشي، ا

ة ُٖ البػلمةن ُٖ االهجظةبةت الّةمة ُٖ 
 
ة الؾٍِعِّن شّومة ثػازُ ثمدّٞ المػا

 
دى . 1991الوؾٍِة وهفًةء شٍٙؽ المػا

 
ومن خم ثم اِجمةد الٍٜثة ممة ا

ة ثعرِرًّة؛ وُٖ ٝٞ شؼب ٝةهت هؾبة المػقصةت ال ثٙٞ ِن 
 
ةهت هؾبة ثػقّس 2002ُٖ االهجظةبةت الّةمة ُٖ % 30إلَ زِةدة ثمدّٞ المػا ؛ ٝو

ة 
 
ٝػدػ من % 40المػا

 
شؼاب و ا

 
شؼاب الّؾةرِة ُٖ البعاِة بوَةم الٍٜثة إلَ . (128 ص 2009ٝػوؾ )ُٖ شؼبّن % 50ُٖ ؿجة ا

 
دى الجؼام اال

 
وٚع ا

ة  شؼاب الّمّوّة المّةرهة للٍٜثة بةِجبةًر
 
ة الؾّةؿّة وثٍلع دِم واؿُ الوًةؽ من ٚبٞ الفّب، ممة اهًػ اال

 
ثؾّّؽ ٚوّة الجٍازع المجٍازن للمػا

م من بعء الموةٚفةت والمرةدالت الظةلة بةلٍٜثة مُ الوفًةء . ّٓػ دِمٙػايّة وموةًن للرعارة إلَ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة وبةلجةلُ وِلَ الٓػ

ة لٍات المػا  زٞ الصمٍؿ ِلَ ا  شؼاب المصةَٖة لٙبٍؿ الٍٜثة من ا 
 
هي ُٖ الوٌةِة ثم الؤى  ِلَ اال .  الّؾةرِّن، إال ا 

هٌة يٍِّة وّٓػ ملؼمة ٚةهٍهًة، ممة ٚع . وللٍٜثة الصؼبّة ٍّٚد ِعِعة
 
ي وٚت، هَػًا ال ن الصؼب ٚع ِجظلَ ِن الٍٜثة ُٖ ا  وِّع الجصٌٗ الػاّؾُ ًٍ ا 

ة ة بٍهُ . ِوجذ ِوي ثػازُ ثمدّٞ المػا  شؼاب ّٓػ الملجؼمة شًٙة بةلوٌٍض بجمدّٞ المػا 
 
شع اال ن ثوّٗغ الٍٜثة ِجػؾ للصؼب، ٖٙع ٍِٙم ا  وخةهًّة، بمة ا 

ؿٗٞ الٙةامة و ُٖ ا  درؾ الوفًةء الؾٍِعٍِن ًغى المفٜلة ُٖ بعاِجٌة، ولغلٛ ٚةمٍا بةلعٍِة إلَ . المػقصةت ُٖ موةلب ال ِمٜن الٍٗز بٌة ا  وٚع ا 

و الجّةٚبُ  طػى للّمٞ االِرةبُ ، ّٓػ . Zipper styleٍٝثة الجػقّس الجبةدلُ ا 
 
ن الٍٜثة الوؾةاّة ، ِلَ ٓػار الجعابّػ اال طّػًا ِّجبػ البّن ا  وا 

ة مدٞ  لمٍازٌة اهظٗةض ثمدّٞ المػا 
 
دى ًغا الرةهب الظالُٖ والمدّػ للرعؿ للٍٜثة الوؾةاّة إلَ ّٚةم ٝػدّػ . دِمٙػايّة ومن خم ٖإهٌة لّؾت بةال وا 

ًعاؼ ٝبعِٞ ممة ٚع ِوجذ ِوي هّٕ الجوّٗغ
 
و اال شؼاب بةِجمةد الجٍلّةت ا 

 
.  من اال

ة دون وزٍد ٍٝثة هؾةاّة
 
دراؿة شةلة لٗولوعا  : ارثٗةع ثمدّٞ المػا

لم ثٙم ٖولوعا . ثّع ٖولوعا واشعة من الصةالت الٌةمة والمفٍٚة بةلوؾبة لوفًةء الوؾٍِة الغِن ِّملٍن ِلَ ثػوِذ المؾةواة االهجظةبّة بّن الروؾّن

وؿ دولة ثصٙ٘ الٜػجلة الصػزة من الؾّعات ُٖ البػلمةن الٍٙمُ هٌة ٝةهت ا  وِلَ ِٜؽ مَّم   51.بجوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة ِلَ المؾجٍى الٍٙمُ إال ا 
ةن ِجم موةٚفة ٚوةِة  ة شملت ِلَ شٌٙة ُٖ الجمٍِت ُٖ هٗؽ الٍٚت الغي شمٞ ِلّي الػزٞ، ٝو ن المػا 

 
طػى، ثجمّؼ ٖولوعا بة

 
العِمٙػايّةت اال

ة ُٖ البػلمةن الٗولوعي موغ البعاِة ولَ شّومة . المػا 
 
ة من الّملّةت الؾّةؿّة العِمٙػايّة اال وثفّػ شةلة ٖولوعا إلَ اهي ُٖ شةلة ِعم إٚمةء المػا 

ة الجُ ثعلُ بمٍثٌة  ن الوٍاب ِصجةزٍن دِم المػا 
 
ة واًجمةمةثٌة ٍِٜن لٌة وزٍد ُٖ البػلمةن ال ٝةهت الدٙةٖة الؾّةؿّة ّٚع الجفّٜٞ، ٖإن ٚوةِة المػا 

ة شةلة هةزصة، ثّع ٖولوعا من الصةالت الٌةمة الجُ ثفع اهجبةى مؤِعي الجٜةٖؤ بّن الروؾّن شّح بٌة دروس مؾجٗةدة . لّجم بةهجظةبٌم وبةِجبةًر
ة من الؾّةٚةت وُٖ الٍاُٚ، ثّع ٖولوعا ثرػبة ٖػِعة شّح موصت ش٘ . ّٚمة لمظجلٕ الصرذ واالؿجػاثّرّةت الجُ ِمٜن اِجمةدًة ُٖ ًّٓػ

بعًا لإلٚمةء الؾّةؿُ ة لم ثظوُ ا  ن المػا 
 
خّػ ِلَ ثةرِض العِمٙػايّة ُٖ العولة ال

 
.  الجمٍِت للػزةؿ والوؾةء ُٖ وٚت واشع ممة ٝةن لي ثة

                                                                                                                                                                                                    
(. 2003 فٌرارا )المستقلٌن المرشحٌن أسماء أٌضا

 
51

 هذه تؤدي لم ذلك، ومع. السبعٌنات فً واإلناث الذكور المرشحٌن من متساوٌة أعداد لترشٌح مؤقتا طوعٌة كوتا باعتماد الفنلندي الخضر حزب قام   

 السٌدات من كبٌرة نسبة ترشٌح ٌكن لم آنذاك ألنه ،(األلمانً الخضر لحزب جذب كما )الفنلندي الخضر لحزب األصوات من المزٌد جذب إلى الخطوة
 الحزبٌة، الكوتا مساعدة دون البرلمانً الوجود من عالٌة مستوٌات  على حافظت فنلندا فً المرأة فإن ثم ومن(. 2006 كٌتٌلسون )مثٌل له ٌسبق لم أمر

 . ذلك ألسباب نتطرق سوف القسم هذا وفً
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ن ًوةؾ مرمٍِة من االؿجػاثّرّةت الجُ ثم اِجمةدًة
 
طػى ذات الجمدّٞ الوؾةاُ المػثُٗ، ِبعو ا

 
م من ذلٛ، وبةلوَػ إلَ العوؿ اال وموغ . وِلَ الٓػ

ال وًُ، ٍٝبة، وٖولوعا، والعهمةرؾ24 دوؿ من 6، شٙٙت 2010
 
هعورا، وبّالروؿّة 52 دولة الٜػجلة الصػزة ُٖ البػلمةهةت الٍٙمّة؛ ا

 
 ، وهٍّزِلوعا، وا

ٍثة ّٓػ رؿمّة ٝمة ًٍ الصةؿ ُٖ  ًعاؼ مّّوة ٝو
 
ن بّوٌة ٚع اِجمع ا

 
م من ا وًغى العوؿ ال ثؾجظعم الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ الجفػِّةت الٍٙمّة، ِلَ الٓػ

 ُٖ زِةدة ثمدّٞ 53. هٍّزِلوعا
ً
مال

 
ة من االؿجػاثّرّةت الجُ ثم اِجمةدًة ا  وبةإلهةٖة إلَ مظجلٕ دراؿةت الصةلة الجُ ثم االقةرة إلٌّة، هفّػ إلَ ًّٓػ

طػى 
 
ٝػدػ هرةشًة من اال

 
ة ُٖ البػلمةن، ٝةن بّوٌة ا

 
وِلَ ؿبّٞ المدةؿ، ٚةمت بّن العوؿ مدٞ بةٝؾجةن والٌوع وٖػهؾة بةِجمةد ٍٝثة . المػا

ة ُٖ االهجظةبةت الٍٙمّة
 
ن ًغا ٚع ِؤدي ُٖ الوٌةِة إلَ زِةدة هرةح المػا

 
ولٜن لم ثؤدي ٍٝثة البلعِة الجُ شٙٙت . لالهجظةبةت المصلّة بةٖجػاض ا

ٍخ ُٖ البػلمةن . إلَ زِةدة هةابةت البػلمةن (2009بةّٖؾٜةر ومةثٍّ )هرةشًة ٝبّػًا ُٖ الٌوع  طّػًا من ٚبٞ مرلؽ الفّ
 
وٚع ثم اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة ا

ٌٍٍٝلم IDEAواالهجظةبةت  للعِمٙػايّة العولّة المؤؿؾة) 2010الٌوعي ُٖ مةرس  وذلٛ بّع مصةوالت ٝػدّػة وهوةؿ مػِػ  (2010، وزةمّة ؿج
ة
 
.  من ٚبٞ الوفًةء ُٖ مرةؿ شٍٙؽ المػا

ة دون ٍٝثة هؾةاّة
 
و العولة ثؾةًم ُٖ ارثٗةع ثمدّٞ المػا

 
ن اِعٍِلٍزّة الصؼب ا

 
ِوًة ا

 
وِلَ ؿبّٞ المدةؿ، ثمّٞ الدٙةٖة الؾّةؿّة للعوؿ . وِبعو ا

ة 
 
ِلَ من ممدلُ المػا

 
ٝمة ِجوس من االهظٗةض المٗةزئ ُٖ المّعؿ الّةلمُ لوةابةت البػلمةن، الجُ اهظٗوت من – الفٍِّّة إلَ ثمّٜن هؾب ا

ةت الوؾةاّة الٍِٙة والمؾجعامة . 1989، بؾبب اهٌّةر االثصةد الؾٍّٖجُ ُٖ ِةم 1993ُٖ % 10.3 إلَ 1998ُٖ % 14.3 ن الصٝػ ِوة ا  وخمة من ٍِٙؿ ا 

وروبة ٚع لّبت دورًا راّؾًّة ُٖ زِةدة ِعد الوؾةء ُٖ الؾلًة  م بّن . (2005؛ داًلػاب 2006ٖػِعهٗةؿ، داًلػاب وؿّٜرُ )ُٖ دوؿ قمةؿ ا  وِِؼ
ة ُٖ المرةالت الّةمة  وروبة، مُ وزٍد اهٗجةح خٙةُٖ لجٍازع المػا  للة ُٖ مرجمّةت دوؿ قمةؿ ا 

 
ن المؾةواة بّن الروؾّن مجة اهرلٌةرت )الّلمةء ا 

ة والمرجمُ المعهُ الجُ ؿةًمت ُٖ زّٞ ًغى الدٙةٖةت . (2003 ة"وثٙلٞ ًغى الصرذ المرٌٍدات الصّٙٙة للمػا  ٝبػ، بّومة " لعِٙة للمػا  ِلَ هصٍ ا 
ة ِّجمع ِلَ  ن اٚمةء المػا  ة ِلَ هصٍ موٌرُ"  الدٙةٖة"ثفّػ ُٖ هٗؽ الٍٚت إلَ ا  . ولّؽ ِلَ مؤؿؾةت العولة الجُ داامًة مة ثٍٙم بةلجمّّؼ هع المػا 

ن ثؤدي إلَ ارثٗةع هؾب البػلمةهّةت ُٖ . والدٙةٖة لّؾت بدةبجة، ولٜوٌة داامًة مة ثجّٔػ وثٍازي المّةرهة وٚبٞ اؿجٜفةؼ الٍّامٞ الجُ ِمٜن ا 

ة ن ٍِٜن الٌّٜٞ الؾّةؿُ ُٖ دولة مّّوة مٙةومًة للمػا  .  وبةإلقةرة إلَ ذلٛ هصن هوةٚـ شةلة ٖولوعا. ؿّةٚةت مّّوة، البع من ثصلّٞ لمةذا ِمٜن ا 

ولّةت ُٖ الؾّةؿة
 
وروبّة ثموس ش٘ الجمٍِت الّةم لرمُّ المٍايوّن الغِن ثؼِع 1906ُٖ ِةم : وثّع ٖولوعا دولة اال وؿ دولة ا  ،ٝةهت ٖولوعا ا 

م ِن  ِمةًر ٍع االزجمةُِ، وُٖ مةرس 24ا  وؿ اهجظةبةت لبػلمةهٌة المٍٜن من مرلؽ واشع1907 ِةمًة، بٔن الوَػ ِن الو ٚةمت ٖولوعا ا  وثٌَػ .  ا 

ة الٗولوعِة ِلَ همةن اهجظةب ِعد ٝةؼ من الؾّعات شّح لػشت  ة من طالؿ االِالهةت الجُ شدت المػا  ًمّة ًغى االهجظةبةت الّةمة للمػا  "...... ا 
ة بةت المػا  ٖوٞ من ٍِٙم بجٗؾّػ ٓر ة ًُ ا  ٝبػ من ثلٛ الجُ . (2006إدوؿٍٜهجة )" المػا  لٍات ا 

 
ة ِلَ ِعد من اال وُٖ ًغى االهجظةبةت شملت المػا 

وؿ بػلمةن ٖولوعي من إزمةلُ 19شمٞ ِلٌّة الػزةؿ ُٖ ٝػدّػ من العوااػ االهجظةبّة، وثم اهجظةب  م من .  مػقصة200 ؿّعة ُٖ ا  وِلَ الٓػ
طػى ُٖ الؾجّوةت هي ارثُٗ ِعدًن ثعرِرًّة مػة ا   77، وبّع 1983وُٖ . اهظٗةض ِعد هةابةت البػلمةن ُٖ ٝػدّػ من االهجظةبةت الّةمة الجةلّة، إال ا 

ة ش٘ االٚجػاع  مة ُٖ الّةلم ثصٙ٘ الٜػجلة الصػزة من الؾّعات ُٖ ( ُٖ البةب الدةلح3-3اهَػ الرعوؿ )ِةمًة من موس المػا  وؿ ا  لبصت ٖولوعا ا  ، ا 
ِلَ هؾبة من البػلمةهّةت همن دوؿ . (2006إدوؿٍٜهجة )" إدوؿٍٜهجة"المفةر إلّي بػةؿم )البػلمةن  وُٖ الٍٚت الصةلُ، شٙٙت ٖولوعا خةلح ا 

وروبة وذلٛ بّع الؾٍِع  ِؾلوعا  (%45)قمةؿ ا  ة ُٖ ٖولوعا ٝةن لٌة مؾجٍى . ( ُٖ البةب الدةلح3-2اهَػ الرعوؿ  )(%42.9)وا  وِمٍمًة، ٖإن المػا 
ّوٍ ُٖ البػلمةن ة الؾّةؿّة، وطةلة ٝوةطبة ٝو ، وموغ االهجظةبةت البػلمةهّة ِةم 2006ووًٖٙة لجٙػِػ البػلمةن الٗولوعي ِةم . مػمٍؽ ُٖ المفةٝر

ٝػدػ من 1907 ة الوةطبةت المؤًالت ُٖ االهجظةبةت بّن % 52، بلٔت هؾبة الوؾةء ا  %. 84شجَ % 52من زمٌٍر الوةطبّن وثػاوشت هؾبة مفةٝر
ِوةء البػلمةن الٗولوعي ٍِٚةء . وٚع همن ذلٛ إِالء اهجبةى قعِع لرمٌٍر الوةطبّن من الؾّعات من ٚبٞ ا 

 
ة اال ووالٞ المعاٍّٖن ِن شٍٙؽ المػا 

                                                             
 ٌرجى المعلومات من لمزٌد. 1996 عام فً عنها التخلً تم ولكن الثمانٌات فً الدانمركٌة واالشتراكٌة الٌسارٌة األحزاب فً حزبٌة كوتا هناك كان  52

 country=63؟http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm :  زٌارة
 وما 1975 عام فً كارثٌة انتخابٌة لهزٌمة استجابة السٌدات، من مزٌد لترشٌح الخطوات بعض ٌتخذ النٌوزٌلندي العمل حزب كان السبعٌنات منذ  53

 رشحت التً األخرى الٌسارٌة األحزاب مع التنافس أجل ومن. الجنسٌن بٌن التوازن على للحصول األحزاب قادة على النساء قبل من الضغط من تاله
 قابمة فً المرشحات من األدنى الحد لتحقٌق رسمٌة غٌر أهداف تمثل وهً" – الناعمة الكوتا "استخدام فً الحزب بدأ النساء، من العدٌد وانتخبت
 إلى وصلت نٌوزٌلندا برلمان فً فً المرأة نسبة أن إال رسمٌة، أ محددة كوتا باعتماد أبداً  ٌقم لم النٌوزٌلندي العمل حزب أن من الرغم وعلى. الحزب
 (. 2009 وسكوٌرز ولوفندوسكً كروك. )2005 عام فً (٪32.2 )الحرجة الكتلة
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ة
 
ٍع االزجمةُِ بمٗة طةلة، ممة ِؾةِع ِلَ الجػوِذ الًجمةمةت المػا ة ومّةلرة بّن المفٜالت الجُ ثجّل٘ بةلو

 
. ُٖ البػلمةن إخةرة ٚوةِة المػا

وؿ ِةم 26وِلَ ؿبّٞ المدةؿ، ٚعمت البػلمةهّةت 
 
ة ُٖ الفٍارع1907 مفػوع ٚةهٍن ُٖ البػلمةن اال

 
من المػا

 
ن ؿالمة وا

 
. ، بمة ُٖ ذلٛ مبةدرة بفة

ة وشوةهة 
 
مٍمة وثفػِّةت ملّٜة المػا

 
ةِة اال زٞ ِر

 
ة ُٖ إيةر المبةدئ والؾّةؿةت الصؼبّة بورةح من ا ة المفِػ

 
وُٖ البػلمةهةت المٙبلة شةربت المػا

ة  . الًٗٞ وًّٓػ

ٖوٞ وزي من 
 
ة ثجم ِلَ ا

 
ن ثّؼِؼ ٚوةِة المػا

 
خػن إمٜةهّة ثٍِٜن شؼب هؾةاُ، طلمت ٓةلبّة البػلمةهّةت ا

 
ن هةابةت البػلمةن ٚع ا

 
م من ا ِلَ الٓػ

ِوةء البػلمةن من . طالؿ الجّةون مُ زمالاٌن الػزةؿ
 
ة، ولغا ِمّٞ ا

 
ًمّة لٍت المػا

 
ة الوؾةاّة الوفًة ُٖ إلٙةء الوٍء ِلَ ا وٚع اؿجمػت الصٝػ

ة
 
ِوةء البػلمةن ُٖ إيةر المبةدئ . الػزةؿ إلَ دِم الجفػُِ الغي ِؾةهع وِّؼز ثصّٙ٘ المؾةواة ّٖمة ِجّل٘ بصٍٙؽ المػا

 
ولٜن لجّؼِؼ الجّةون بّن ا

دى ذلٛ إلَ ارثٗةع . (2006إدوؿٍٜهجة ) بجٍِٜن قبٜة من الؾّعات ُٖ بػلمةن ٖولوعا 1991والؾّةؿةت الصؼبّة، ٚةمت هةابةت البػلمةن ُٖ 
 
وٚع ا

ن ٚوةِة المؾةواة بّن الروؾّن
 
 من طل٘ دِوةمّٜة . لٍت البػلمةهّةت وثّؼِؼ ٚعراثٌن ِلَ الصمٍؿ ِلَ دِم زمالاٌن من الػزةؿ بفة

ً
وبعال

ّن الغٍٝر واإلهةث ؿّؽ شؼب للوؾةء، زاد ًغا الوٌذ من الجٜةٖؤ والجّةون بّن المفِػ
 
ة الّومػِة الجُ ٚع ثٍٜن هجرت ِن ثة و الجٗٚػ

 
.  الظمٍمة ا

الٍّامٞ الجُ ؿةًمت ُٖ ارثٗةع مؾجٍِةت الجمدّٞ الوؾةاُ 
ًمٌة بإِرةز ًوة  .  ٝمة ذٝػ ؿةبٙة، ٚع ؿةًمت ِعة ٍِامٞ ُٖ ارثٗةع مؾجٍِةت البػلمةهّةت ُٖ البػلمةن الٗولوعي ؿّجم إِوةح ا 

ة ِلَ الص٘ ُٖ الجمٍِت والجػقس لالهجظةبةت:ٖولوعة ثصعد االثرةى وؿ بلع شملت ٌّٖة المػا  واهٗػدت ٖولوعا بموصٌة ش٘ الجمٍِت .  ثّع ٖولوعا ا 
ة ُٖ هٗؽ الٍٚت  ة ُٖ مػاشٞ الشٙة، بةؿجدوةء  (1906ِةم )للػزٞ والمػا  واًل خم المػا  وروبّة بموس ش٘ االٚجػاع للػزٞ ا 

 
مم اال

 
بّومة ٚةمت مَّم اال

ة ش٘ االٚجػاع ُٖ وٚت واشع ِلَ ثٍِٜن خٙةٖة . بّن العوؿ الجُ شملت ِلَ اؿجٙاللٌة بّع الصػب الّةلمّة الدةهّة وٚع ؿةِع موس الػزٞ والمػا 

ة بعًا ٝؾةشة ثٙجمػ ِلَ الغٍٝر وداامًة مة ٝةن ِجم ثمدّٞ ممةلس المػا  . المؾةواة بّن الروؾّن ُٖ ٖولوعا، شّح لم ِوَػ للؾّةؿة ا 

ة الوؾةاّة ة الٗولوعِة : الصٝػ ة هؾةاّة ٍِٚة ثجومن اهفةء زمّّة المػا  ة المجّلمة ِلَ الص٘ ُٖ – ًُ شٝػ الجُ مةرؿت الؤى لُٜ ثصمٞ المػا 
ة – الجمٍِت  لٍِة لٙوةِة المػا 

 
ة من داطٞ ًّٜٞ الصؼب؛ شّح . (2007ؿلٍٜهٍن )وثًُّ بةؿجمػار اال ةن ًوةؾ مٔؼى لّمٞ اؿجػاثّرّة الصٝػ ٝو

ة إلَ  ًعاؼ الصٝػ ٖوٞ ٖػلة لجصٍِٞ ا  ثةشت الؾّةؿةت الصؼبّة ا  شؼاب ًُ المٜةن الصُّٙٙ لؾلًة لوُ الٙػار، ومن خم ا 
 
ن اال ت الوةقًةت ا  را 

ة، ٝمة . (109، ص 2006ّٝجّلؾٍن )واُٚ ملمٍس  شؼاب ممة ؿةِع ِلَ الوٌٍض بصٍٙؽ المػا 
 
دى ًغا إلَ ثّؼِؼ الّالٚةت بّن الوةقًةت واال وٚع ا 

دهةى ة. ًٍ مٍهس ا  شؼاب لجبوُ ٚوةِة المػا 
 
ة ُٖ الؤى ِلَ اال ن مَّم زمٌٍر الوةطبّن ٝةن من الؾّعات، ٖٙع هرس هفًةء شٍٙؽ المػا 

 
. وهَػًا ال

ة ة ُٖ البػلمةن ثؾةهع ٚوةِة المػا  وؿ مفةرُِ الٍٙاهّن الجُ ثم ثمػًِػ .  ولغلٛ ٝةهت ا 

ة ِلَ هصٍ ٝبّػ: الوَةم االهجظةبُ ة الوؾةاّة ُٖ الجٍازع الؾّةؿُ للمػا  . لٙع ؿةًم ثممّم الوَةم االهجظةبُ الٗولوعي الغي ثم ثفّٜلي بمؾةًمة الصٝػ

شؼاب شةٖؼا ٝبّػا لوم الؾّعات 
 
لبس لال ة ُٖ االهجظةبةت ودِم المػقصةت والغي ثم إِوةشي وقػشي مؾبًٙة، ا  ة الّةلّة للمػا  وهجّرة لجةرِض المفةٝر

ة الوؾةاّة الٗولوعِة هَةم الٍٙاام 1906وبإهفةء الوَةم االهجظةبُ ُٖ . ِلَ الٍٙاام الصؼبّة ُٖ إيةر هَةم الجمدّٞ الوؾبُ االهجظةبُ ، ِةرهت الصٝػ
ي مػقس 54الصؼبّة المٔلٙة شّح ٍِٙم مؾبٍلٍ الصؼب بجػثّب المػقصّن

 
 ، وٚةمت ٖولوعا بةِجمةد الٍٙاام الصؼبّة المٗجٍشة شّح ثؾمس ال

لٍات الٗػدِة الجٗوّلّة
 
ِلَ . الصمٍؿ ِلَ اال لٍات الجُ شملٍا ِلٌّة والمػقس الغي ِصمٞ ِلَ ا 

 
شؼاب هؾبة إلَ اال

 
وِجم ثظمّك المٙةِع لال

لٍات ٍِٗز بةلمٙةِع المجةشة
 
ة بالء شؾوة بفٜٞ ملصٍظ وثم اهجظةبٌة بٍاؿًة الرمٌٍر الممّؼ من . ِعد من اال بلت المػا  وبمٍزب ًغا الوَةم ا 

 (.2006ّٝجّلؾٍن )الوةطبةت 
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ة الوؾةاّة الجُ ثصح الؾّعات ِلَ الجمٍِت لمةلس المػقصةت ومن خم ٝةن زمٌٍر الوةطبّن . وِػزُ الٗوٞ ُٖ ًغا إلَ شع ٝبّػ إلَ شملة الصٝػ

ة مَّمي،  ِمّٞ إلَ الجمٍِت لمةلس المػقصةت وإرؿةؿ الوؾةء إلَ البػلمةن ِلَ ِٜؽ هَةم الٙةامة المٔلٙة شّح ٍِٙم الصؼب 
 
الغي ثفٜٞ المػا

لٍات الجُ ِصمٞ ِلٌّة ٝٞ موٌم
 
دى هَةم الٙةامة المٗجٍشة ُٖ ٖولوعا وزمٌٍر الوةطبةت الّٗةؿ . بجػثّب المػقصّن بٔن الوَػ ِن ِعد اال

 
وٚع ا

بصةث الجُ ثمت بٍاؿًة إلّوة ًةٍّٖ مةهّال .  إلَ ِعم هػورة هَةم الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ شةلة ٖولوعا
 
، ٚةمت (1979)ومن المدّػ لالًجمةم، ووًٖٙة لال

ة الٗولوعِة بةلجػقس لالهجظةبةت البػلمةهّة والمصلّة موغ ِةم 
 
ن ِجم اهجظةبٌة ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة1906المػا

 
ٝػدػ هرةشًة ُٖ ا

 
مة . ، ولٜوٌة ٝةهت ا ٝو

ٖػاد ِلَ المؾجٍى المصلُ 
 
ة وٚلة المرٌٍدات الظةلة بةلصمالت من ٚبٞ المػقصةت اال ؿةؿّة إلَ ِعم إبػاًز

 
قةرت ُٖ بصدٌة، ِػزُ ذلٛ بمٗة ا

 
ا
وٚع ِٗؾػ ًغا االثرةى طًٍات العولة الثظةذ الجعابّػ الجفػِّّة لجصّٙ٘ الجٍازن بّن الروؾّن ِلَ المعى الٙمّػ ِن يػِ٘ . (1979ًةٍّٖ مةهّال )

دهةى
 
.  ثّّّن مؼِع من الؾّعات ُٖ مظجلٕ الرٌةت الصٍٜمّة والبلعِة شّومة ال ِجم اهجظةب ِعد ٝةؼ من الؾّعات بمٗة مبةقػة ٝمة ثم قػشي ا

شؼاب
 
شؼاب، ثجّةون هةابةت البػلمةن ُٖ إيةر المبةدئ : ثّةون هةابةت البػلمةن ّٖمة بّن اال

 
ن ٖولوعا لعٌِة هَةم مجّعد اال

 
م من ا ِلَ الٓػ

شؼاب المةرمة
 
 من االلجؼام ببػامذ اال

ً
ة بعال

 
ن ٚوةِة المػا

 
ّن اإلهةث وثصةلٕ البػلمةهّةت . والؾّةؿةت الصؼبّة بفة وِػزُ االؿجٙالؿ الوؾبُ للمفِػ

هٌم إذا مة ٚةمٍا بظعمة 
 
ة ا
 
من طالؿ الفبٜة الوؾةاّة ُٖ البػلمةن الٗولوعي زؼاًّة إلَ هَةم الٙةامة المٗجٍشة االهجظةبُ، شّح ِّػؼ ممدلٍ المػا

طػى بٔن الوَػ ِن ؿّةؿةت الصؼب همةط . دااػثٌم االهجظةبّة ِلَ هصٍ زّع، ؿّجم اهجظةبٌم مػة ا  طّػة، ثبّن ا 
 
ومُ ذلٛ، ُٖٗ الؾوٍات اال

ن ٝٞ من الػزةؿ والؾّعات ِمٍثٍن للمػقصّن من ٝال الروؾّن  ؛ وبّومة ٝةهت الؾّعات ُٖ المةهُ (2006ّٝجّلؾٍن )الجمٍِت ُٖ ٖولوعا ا 
ِوة لبس الػزةؿ ِمٍثٍن بفٜٞ مجؼاِع للمػقصةت ا  ٝػدػ مّاًل إلَ الجمٍِت للمػقصةت اإلهةث، ا  م من ذلٛ، ِٜةد ٍِٜن الجٍازع . ا  وِلَ الٓػ

، ال زاؿ ِعد المػقصةت اإلهةث ِٙٞ ِن ِعد 2006، ووًٖٙة لجٙػِػ بػلمةن ٖولوعا ِةم (2006ّٝجّلؾٍن )الوؾةاُ البػلمةهُ راٝعًا موغ الدمةهّوةت 
ة  ٚٞ ٚلّاًل من . (2006إدوؿٍٜهجة )المػقصّن الغٍٝر، ممة ِؤخػ ِلَ الجمدّٞ الوؾبُ للمػا  طّػة بلٔت هؾبة الؾّعات ا 

 
ومن خم ُٖ االهجظةبةت اال

.  من إزمةلُ ِعد المػقصّن للبػلمةن% 40

موغ بعاِةت إٚةمة البػلمةن، اِجمعت ٖولوعة ؿّةؿةت ٍِٚة للومةن االزجمةُِ لعِم اًجمةمةت : ؿّةؿةت الومةن والؾّةؿةت االزجمةِّة الٍِٙة

ة ةِة المصّة والمؼِع ّٓػ ذلٛ. المػا  مٍمة والِػ
 
ةِة اال ة الوؾةاّة . وِجومن ذلٛ ؿّةؿةت ثجّل٘ بةلجّلّم وِر خةر الصٝػ ومدٞ ًغى الجفػِّةت ثّٜؽ ا 

ِعاد البػلمةهّةت ن ٝػدّػ موٌن لعٌِة . وارثٗةع ا  ة هةابة البػلمةن مؾبٍلة ِن ًٚةِةت الومةن االزجمةُِ ِلَ هصٍ مجؼاِع شّح ا  لبصت المػا  وٚع ا 

من هةابةت البػلمةن ُٖ الٍٚت الصةلُ ُٖ ًٚةِةت المصة والومةن االزجمةُِ بّومة ثجمجُ ٝػدّػ موٌن % 23وٚع ِملت شٍالُ . الظبػات الالزمة
(.  2006إدوؿٍٜهجة )بةلظبػة ُٖ ًٚةع الجّلّم 

ة الٗولوعِة ٚع شٙٙت ٝػدّػ من االهرةزات ّٖمة ِجّل٘ بةلٍلٍؿ إلَ الصّةة الؾّةؿّة والجمعِ٘ ِلَ  ن المػا  م من ا  هي ِلَ الٓػ ومن الرعِػ بةلغٝػ ا 

طػة ِن الػزٞ ّٖمة ِجّل٘ بةلموةلب الّٙةدِة الؾّةؿّة، والجػقس للموةلب الؾّةؿّة، والجّّّوةت 
 
هٌة ال ثؼاؿ مجة ة؛ إال ا  الٍٙاهّن لعِٙة المػا 

ٝةدِمّة واإلِالم إلض
 
ِمةؿ الصػة والوٙةبةت واالثصةدات والموةلب اال

 
(. 2007ًّلؾجن ). الصٍٜمّة بةإلهةٖة إلَ المرةالت ّٓػ الؾّةؿّة مدٞ اال

ة والػزٞ ُٖ  وًٍ ِّع اؿجرةبة  1987ولمٍازٌة ِعم الجٍازن بّن الروؾّن ُٖ ًغى المرةالت، ٚةمت دولة ٖولوعة بةِجمةد ٚةهٍن المؾةواة بّن المػا 

ة الوؾةاّة ثرةى الجؼام العولة بةلمؾةواة بّن الروؾّن ، بصَػ 1995 و 1992 وٚع ٚةم ًغا الٙةهٍن الغي ثم ثّعِلي مػثّن ُٖ 55.ًةمة لمًةلب الصٝػ
و المٌوّة، ٝمة وهُ ٍٝثة للروؾّن ثبلْ  و ّٓػ مبةقػة ُٖ الّٜةهةت الجّلّمّة ا  دهَ ُٖ لرةن % 40الجمّّؼ هع الروؾّن ؿٍاء بمٗة مبةقػة ا  ٝصع ا 

زٌؼة الجوّٗغِة المصلّة
 
.  العولة واال

هٌة ثٍهس الجؼام العولة  و مؾجٍِةت الجػقس بٞ ثوًب٘ ِلَ موةلب الجّّّن، إال ا  ن ًغى الٍٜثة ال ثوًب٘ ِلَ الٍٙاام الصؼبّة ا  م من ا  وِلَ الٓػ
ة ُٖ زمُّ المرةالت هي ُٖ ٍٞ . بؼِةدة ثٍازع المػا  ة، إال ا  ن ٖولوعة ٚع شٙٙت اهرةزات ٝبّػة ّٖمة ِجّل٘ بجمدّٞ المػا  م من ا  و من خم، ِلَ الٓػ

ة ثٗجٙػ إلَ الجمدّٞ الوؾةاُ الٍلُٗ شّح ال ِؼاؿ ِعد الػزةؿ ِؼِع  ة، ال ثؼاؿ المػا  ة الجُ ثعِمٌة ثفػِّةت العولة والٍٙاهّن لعِٙة المػا  شٍٙؽ المػا 
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ن الوفًةء ُٖ ٝػدّػ من . ِن ِعد الؾّعات ُٖ ٝػدّػ من الموةلب الّٙةدِة واإلدارِة ُٖ ًٚةِةت العولة والًٙةِةت ّٓػ العولّة
 
وبةلجةلُ، وبمة ا

زٞ زِةدة ثمدّٞ 
 
ة، ال ِؼاؿ الوفًةء الٗولوعٍِن ٍِاللٍن الؤى من ا

 
مم ِؾٍّن للٍلٍؿ إلَ مؾجٍِةت ممةخلة لٗولوعا من شّح ثمدّٞ المػا

 
اال

ة، ال ؿّمة ُٖ موةلب لوُ الٙػار الٌةمة
 
. المػا

شةلة ّٓػ هةزصة  : الٍٜثة الصؼبّة ُٖ المملٜة المجصعة
هٌة ٖفلت ُٖ الٍلٍؿ إلَ الٜػجلة الصػزة من الؾّعات ُٖ 

 
ِوًة بةِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة الصؼبّة الًٍِّة، إال ا

 
بّومة ٚةمت المملٜة المجصعة ا

و مرلؽ الّمٍم
 
وروبة ّٖمة ِجّل٘ بةلجةرِض والؾّةؿة والمرةالت . البػلمةن ا

 
وزي ثفةبي وثبةِن بّن المملٜة المجصعة ودوؿ قمةؿ ا

 
وًوةؾ ا

وروبة ِلَ الص٘ ُٖ الجمٍِت والجػقس . االٚجمةدِة واالزجمةِّة
 
ة ُٖ دوؿ قمةؿ ا

 
ة البػًِةهّة مدٞ المػا

 
ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، شملت المػا

وااٞ الجؾّّوةت 
 
هٌة لعٌِة الؾمةت الٌةمة للجمدّٞ . (1918ثصعِعًا ُٖ )للموةلب الّةمة ُٖ ا

 
وثفجػؾ المملٜة المجصعة مُ العوؿ الٔػبّة ُٖ ا

ة
 
شؼاب ُٖ المملٜة المجصعة ِلَ . العِمٙػايُ المؾجٙػ شّح ِّجبػ ِػثُٗ هؾبّة الٍهُ االٚجمةدي واالزجمةُِ للمػا

 
وٚع ؿةِع الجوةٖؽ بّن اال

زٞ ثصٌّٙٙة
 
شؼاب ذات الجٍزٌةت . ثمّٜن دِم الٍٜثة الوؾةاّة والعُٖ من ا

 
 بٍاؿًة اال

ً
وال
 
طػى، ثم اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة ا

 
وِلَ ٓػار العوؿ اال

ة
لٍات المػا  زٞ الصمٍؿ ِلَ ا  طػِن للموةٖؾة من ا 

 
شؼاب الّؾةرِة من الّوةلػ الّٗةلة . الّؾةرِة والشًٙة من ٚبٞ اال

 
ةهت اللرةن الوؾةاّة بةال ٝو

طّػًا ٝةن مؾجٍى إٚبةؿ الوةطبةت ُٖ المملٜة المجصعة ممةخٞ ٝػدّػًا للػزةؿ موغ الؾبّّوةت بٞ . (2006ّٝجّلؾٍن )والمؤخػة ُٖ اِجمةد الٍٜثة  وا 

شّةن
 
ِلَ ُٖ بّن اال ةن ا  . ٝو

وروبة ِن ثلٛ ُٖ المملٜة المجصعة طػى، ثظجلٕ المؤؿؾةت العِمٙػايّة والوَم االهجظةبّة ُٖ دوؿ قمةؿ ا  ٖبّومة ثؾجظعم دوؿ . ومن هةشّة ا 
وؿ 

 
وروبة هَةم الجمدّٞ الوؾبُ، ثؾجظعم المملٜة المجصعة شةلًّة هَةم الٗةاؼ اال هَمة الجّعدِة (FPTP)قمةؿ ا  هٍاع ا  شع ا  م /ًٍ ا  ٓلبّة، ِلَ الٓػ

 
اال

هي ٚع ِجّٔػ ُٖ  ٓلبّة2011من ا 
 
قٜةؿ هَةم اال  ومن الوةشّة 56. اذا ٚػر الفّب االلالح واؿجظعام هَةم المٍت البعِٞ وًٍ قٜٞ طةص من ا 

شؼاب، شّح ٌِّمن الصؼبةن 
 
م - شؼب الّمةؿ وشؼب المصةَّٖن - الجٙلّعِة، ٚةم الٌّٜٞ الؾّةؿُ للمملٜة المجصعة بعِم هَةم خوةاُ اال ِلَ الٓػ

هوة قٌعهة ثصٍؿ ٝبّػ ُٖ  شؼاب–  شّح دطٞ الصؼب العِمٙػايُ اللّبػالُ 2011من ا 
 
ٝبػ اال ُٖ ااػجالؼ مُ شؼب –  بةلمملٜة المجصعة  خةلح ا 

وؿ مػة
 
وروبة والغي ِّمٞ ُٖ إيةر هَم الجّعدِة . المصةَّٖن ال ومُ ذلٛ، ٖإن الدٙةٖة الؾّةؿّة البػًِةهّة ثظجلٕ ِن ؿّةؽ دوؿ قمةؿ ا 

ِوةء
 
مة ًٍ مٍهس ؿةبٙة، ِؤخػ الوَةم الصةلُ بةلمملٜة المجصعة . الصؼبّة ُٖ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة اال هَةم " / الٗةاؼ ِصمٞ ِلَ ٝٞ قُء "ٝو

وؿ 
 
هٌة ثوةٖؽ ِلَ هصٍ مبةقػ الػزٞ المػقس والممّؼ ِلَ هصٍ موٌرُ (FPTP)الٗةاؼ اال

 
ة، ال ومة ثبَٙ من . ؿلبًة ِلَ الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 

دت إلَ ٖفٞ هَةم الٍٜثة الوؾةاّة الصؼبّة ُٖ المملٜة المجصعة ُٖ زِةدة  ؿبةب الػاّؾّة الجُ ا 
 
موةٚفةثوة ُٖ ًغا الٙؾم ؿٍؼ ٍِٙم بجصلّٞ اال

ة بفٜٞ ٝبّػ وروبة. ثمدّٞ المػا  ٍع الٍٜثة ُٖ المملٜة المجصعة بّومة هرس ُٖ دوؿ قمةؿ ا    57.وؿٍؼ هبصح بمٗة طةلة لمةذا ٖفٞ هٗؽ ه

ت الصملة المؾةهعة للٍٜثة الوؾةاّة الصؼبّة ُٖ ٝٞ من الؾٍِع والمملٜة المجصعة ُٖ الؾجّوةت واٝػجؾبت الصمةس والصٍِّة ُٖ الجؾّّوةت . بعا 
ة ُٖ البػلمةن موظٗوة ُٖ ٝٞ من العولجّن وؿ ٍٝثة، ٝةهت هؾبة المػا  ُٖ مرلؽ الّمٍم % 9 و 1970ُٖ الؾٍِع ُٖ % 14: وٚبٞ اِجمةد ا 

                                                             
 المرشحٌن عدد حسب تعددٌة أو أغلبٌة إما اقتراع نتابج عنه ٌنتج قد والذي تقلٌدي نحو على االنتخابً األول الفابز نظام المتحدة المملكة استخدمت  56

 المطلقة األغلبٌة على المرشحٌن أحد ٌحصل حٌث أغلبٌة كانت النتابج فإن المقاعد، على ٌتنافسان المهٌمنٌن الحزبٌن كان بٌنما ثم، ومن. المتقدمٌن
 عن االنتخابات أسفرت الثالث، الحزب باعتباره اللٌبرالً الدٌمقراطً الحزب مرشحً انضمام ومع والٌوم األصوات؛ عدد إجمالً من( %1 + 50)

 بشكل الحزب الدٌمقراطً اللٌبرالً ومؤٌدو المدنً المجتمع أعلن وقد. األصوات معظم على حصل الذي المرشح ٌفوز ببساطة حٌث تعددٌة، نتابج
 من فقط% 36 على ٌحصل مرشح انتخاب  ٌعنً قد األصوات معظم على ٌحصل الذي المرشح بانتخاب ببساطة ألنه النظام هذا عدالة عدم عن متزاٌد

 قامت حٌنما ،2011 ماٌو فً االنتخابً النظام هذا إلصالح فرصة هناك وكان(. ممثلٌن غٌر الناخبٌن من٪ 60 من ٌقرب ما انه حٌث )األصوات عدد

 طرٌق عن المنتخب للمرشح األغلبٌة دعم لضمان( AV )البدٌل الصوت نظام واستخدام FPTP األول الفابز نظام لتغٌٌر استفتاء بإجراء المتحدة المملكة

 البدٌل الصوت نظام ساحقة بأغلبٌة الناخبون رفض ذلك، ومع(. لتفضٌلهم وفقا المرشحٌن ترتٌب من الناخبٌن تمكٌن أو )التفضٌلً باالقتراع السماح
(AV )ًالبرٌطانٌة اإلذاعة هٌبة أخبار موقع زٌارة برجاء المعلومات من لمزٌد. االنتخاب  BBC، متاحة وهً البدٌل الصوت استفتاء: واإلجابات األسبلة 

 . 2011 ماٌو 21 فً الرابط على الدخول تم - http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11243595 على
 منى من الخامس الباب انظر المتحدة، والمملكة السوٌد من كل بٌن وتنفٌذها الحزبٌة الكوتا اعتماد ومقارنة تفصٌالً  أكثر مفٌد تحلٌل على للحصول  57

 (.2009 )كروك لٌنا

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11243595
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11243595
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ن هؾبة . (107، ص 2009ٝػوؾ ) 1992البػًِةهُ ُٖ 
 
ن العولجّن ٚع اؿجظعمة الٍٜثة ُٖ ِعة اهجظةبةت، إال ا

 
م من ا وُٖ الٍٚت الصةلُ، ِلَ الٓػ

ة ُٖ البػلمةن الؾٍِعي وللت إلَ 
 
وبّومة ِػزُ االطجالؼ زؼاًّة إلَ ِعد ؿوٍات اِجمةد الٍٜثة، إال . ُٖ بػًِةهّة% 22بّومة وللت إلَ % 47المػا

ٝػدػ
 
ِوًة ِٙبةت ا

 
ة البػًِةهّة ٚع وازٌت ا

 
ن المػا

 
وؿ : ا

 
م  (FPTP)ثفمٞ هَةم الٗةاؼ اال و ثوّٙصي موغ الٙػن الجةؿُ ِفػ ٓر

 
الغي لم ِجم ثّعِلي ا

ة؛ 
 
الجّٔػات االزجمةِّة والعِمٍٓػاّٖة الٌةمة؛ والّٔةب الوؾبُ للصمالت الموَمة المٍزٌة هصٍ الجمدّٞ الؾّةؿُ من ٚبٞ هفًةء شٍٙؽ المػا

وزي الٙمٍر ُٖ بػًِةهّة ٝمة ِلُ. بةإلهةٖة إلَ الٌّٜٞ الصؼبُ الجوةٖؾُ المؼدوج
 
ؿبةب الػاّؾّة ال

 
:  وِمٜن ثلظّك اال

ؿبةب الٗفٞ إلَ اؿجظعام هَةم : الوَةم االهجظةبُ والٍّاا٘ الٙةهٍهّة
 
ٝػدّػ من البصٍث المٙةرهة بظمٍص الٍٜثة الصؼبّة ُٖ المملٜة المجصعة ثػزُ ا

وؿ 
 
و ثّعدِة اؿجوةدًا ِلَ ِعد المػقصّن )(FPTP)الٗةاؼ اال

 
ٓلبّة ا

 
 ِن المؤؿؾةت ذات الملة( الغي ٚع ِؤدي إلَ هجةاذ إمة ا

ً
وُٖ ٍٞ ًغا . ٖوال

ٖػاد بعال من الٍٙاام الصؼبّة، ولغا ال ثوًب٘ الٍٜثة الصؼبّة الًٍِّة ِلَ الٍٙاام الصؼبّة
 
. الوَةم ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت لمةلس المػقصّن اال

زٞ إٚةمة ٍٚاام
 
طػى، ثؾةهع وثمةرس الؤى من ا

 
ة الوؾةاّة بةلمملٜة المجصعة بةلعٍِة إلَ اؿجػاثّرّة ا ٖٙى  للوؾةء مظجمػة ومن خم ٚةمت الصٝػ

(AWS)  ُٖ همٕ المٙةِع الٙةدمة 1994 – 1993والجُ اِجمعت من ٚبٞ شؼب الّمةؿ ُٖ ٞٚ
 
ة ِلَ اال

 
قةٓػة )" مٙةِع اإلرث" وثٙػ بجػقّس المػا

ٝػدػ مة ِمٜن الٍٗز بٌة" )ذات الجصعي الٍٙي"وهمٕ المٙةِع  (بؾبب الجٙةِع
 
ن ٍِٙم بًػح ٚةامة ٚمّػة مٍٜهة ٖٙى (الجُ ثّجبػ ا

 
، وِلَ الصؼب ا

ة ن الٍٙاام58.من الؾّعات المػقصةت، لومةن ثصّٙ٘ زِةدة ُٖ اهجظةب المػا  م من ا  ثوًب٘  (AWS)ٖٙى  للوؾةء المظجمػة  ومُ ذلٛ، وِلَ الٓػ

هٍاع مصعدة من المٙةِع  ن ( دااػة اهجظةبّة40شٍالُ )ِلَ همٕ ِعد ا  ى ٝػدّػ من الؾّةؿّّن من الػزةؿ ُٖ شؼب الّمةؿ ا  ، ٖٙع را 
ٚةم دٍِى ٚوةاّة هع الصؼب (AWS)ٖٙى  للوؾةء المظجمػة الٍٙاام طّػًا ُٖ . ًُ بمدةبة اهجٌةؾ وا   ثم اإلِالن ِن ِعم ٚةهٍهّة ًغا االزػاء 1996وا 

ؿةس الروؽ لّةم  وِجم إلٙةء اللٍم ِلَ الوَةم االهجظةبُ . (2006ّٝجلؾٍن ) بةِجبةرى ثمّّؼًا هع الػزٞ 1975بةِجبةرى اهجٌةًٝة لٙةهٍن الجمّّؼ ِلَ ا 
وؿ - للمملٜة المجصعة 

 
زؼاًّة بؾبب الجصعي الفعِع الغي ٚةبلي الؾّةؿّّن الغٍٝر ُٖ شؼب الّمةؿ ثرةى  (FPTP)هَةم الٗةاؼ اال

ى (AWS)ٖٙى  للوؾةء المظجمػة الٍٙاام شةدِة الجمدّٞ، وٚع را  ن ٍِٙم بًػح مػقس واشع ٖٙى لٜٞ دااػة اهجظةبّة ا 
ن ٝٞ شؼب ِمٜن ا 

 
؛ ال

ن ؿًّػثٌم وهٍٗذًم ؿجٍٜن مصعودة بؾبب مًةلب ثّّّن الؾّعات م من الٌؼِمة الٙةهٍهّة . الؾّةؿٍّن الغٍٝر ا  هي ِلَ الٓػ ومن المدّػ لالًجمةم ا 
ِوةاي لجًبّ٘ الٍٜثة زؼاًّة ُٖ شٍالُ همٕ ِعد (AWS)ٖٙى  للوؾةء المظجمػة للٍٙاام ، ثمٜن شؼب الّمةؿ من شفع مة ِٜػُٗ من العِم من ا 

ِلَ موةِٗة  (AWS)ٖٙى  للوؾةء المظجمػة الٍٙاام"ومُ ًغا الجًبّ٘ الٌةمفُ، ؿةِعت . 1997ُٖ اهجظةبةت ِةم " المٙةِع الجُ ِمٜن الٍٗز بٌة"
ة ُٖ البػلمةن الٍٙمُ لجػثُٙ من  .  من الؾّعات ُٖ البػلمةن ِوجمّن إلَ شؼب الّمةؿ% 46وُٖ ذلٛ الّةم ثم اهجظةب %. 18.2إلَ % 9.5هؾبة المػا 

ة الوؾةاّة ِلَ الظػوج  (AWS)ٖٙى  للوؾةء المظجمػة وبةإلهةٖة إلَ ذلٛ، ٖإن الٌؼِمة الٙةهٍهّة للٍٙاام ة ُٖ شؼب الّمةؿ والصٝػ شٗؼت المػا 

ة ُٖ المرةلؽ الرعِعة ُٖ اؿٜػجلوعا ووِلؼ وؿ اؿجػاثّرّة ًُ ثّببة وشفع العِم إلٚةمة . بةؿجػاثّرّةت ابجٜةرِة لومةن اهجظةب المػا  ةهت ا  ٝو
ن ُٖ المملٜة المجصعة

 
ٝػدػ من الوَةم المؾجظعم اال ة ا  هَمة اهجظةبّة ثٍٜن لعِٙة للمػا  ّٝع ِلَ اِجمةد ا 

 
. البػلمةهةت ُٖ اؿٜػجلوعا ووِلؼ، مُ الجة

وؿ / وٚع هجذ ِن ذلٛ اِجمةد هَةم اهجظةبُ مظجلى للمرلؾّن، شّح ِجم قٔٞ زؼء من المٙةِع من طالؿ هَةم الجّعدِة 
 
هَةم الٗةاؼ اال

(FPTP) ِوة بٗوٞ الجّببة المؾجمػة ثمٜن دِةة المؾةواة بّن الروؾّن من إٚةمة ثصةلٗةت . وبةُٚ المٙةِع ِجم قٔلٌة من طالؿ الٙةامة الوؾبّة وا 

ةت الٍٙمّة االؿٜػجلوعِة والٍِلؼِة والصمٍؿ ِلَ االلجؼام ثرةى الجمدّٞ المجؾةوي ُٖ المرةلؽ الرعِعة من الوظب الؾّةؿّة  واثصةدات مُ الصٝػ
زٞ ثصّٙ٘ ًغا الٌعؼ ة لّجم ثومّوٌة من ا  شٜةم ثظك المػا  ولَ للبػلمةن االؿٜػجلوعي . وهمةن وزٍد همٍص وا 

 
وبةلجةلُ، ُٖ االهجظةبةت اال

، اؿجظعم شؼب الّمةؿ هَةم الطجّةر المػقصّن للمٙةِع لّجم قٔلٌة من طالؿ هَةم الجّعدِة ِن يػِ٘ 1999والرمّّة الٍيوّة الٍِلؼِة ُٖ 
مة" شع ًغى العوااػ "إمٜةهّة الٍٗز "المٙةِع المرةورة شّح ِجم إٚػان العوااػ االهجظةبّة وٖٙة لإليةر الرٔػاُٖ و" ثٍا  ة للجػقس ُٖ ا  ، مُ اطجّةر امػا 

                                                             
 بواسطة )القومً المستوى على للموافقة تقدٌمها ٌتم ثم المحلً المستوى على العمال حزب وعماء بواسطة المرشحٌن أفضل قابمة ترتٌب ٌتم  58

 نهابً كمرشح المشاورات، من الكثٌر بعد األحٌان أغلب فً المرشحٌن، أحد المنظمات هذه أعضاء ٌختار ثم(. العمال لحزب الوطنٌة التنفٌذٌة السلطة
 فً السٌدات من كثٌر من واحدة مرشحة باختٌار المحلٌة العمل منظمات تقوم وبالتالً. األخرى األحزاب مرشحً مع سباق فً للدخول للحزب
(. 1989 ونورٌس لوفندسكً )القومً العمال حزب بواسط والمدعمة( AWS )فقط للنساء المختصرة القوابم
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طػى 
 
وبةلجةلُ ٖإن ًغى االؿجػاثّرّة الجُ ٝةهت ثؾجظعم للمٙةِع الجّعدِة ثٙجػن مُ هَةم . االهجظةبّة واطجّةر رزٞ للجػقس ُٖ العااػة االهجظةبّة اال

ن الجوعِع . الجمدّٞ الوؾبُ االهجظةبُ لجفٔٞ بةُٚ المٙةِع ُٖ المرلؾّن ممة ِوجذ ِوي وزٍد هؾب ِةلّة بفٜٞ ملصٍظ من الجمدّٞ الوؾةاُ
 
ٝمة ا

مة"بإؿجػاثّرّة 
 
لّب من الجوعِع بوَةم الٍٙاام" الجٍا

 
ة ثمّّؼًا هع الػزٞ (AWS)ٖٙى  للوؾةء المظجمػة ٍِٜن ا دى . شّح ال ِمٜن اِجبةًر

 
وٚع ا

من الؾّعات ُٖ الرمّّة الٍيوّة الٍِلؼِة الجُ ٚةمت بإرؿةؿ رؿةلة ٍِٚة إلَ % 43من الؾّعات ُٖ البػلمةن االؿٜػجلوعي و% 38ذلٛ إلَ اهجظةب 
ٝػدػ من الػزةؿ المػقصّن

 
ن الرمٌٍر ٝةن ِلَ اؿجّعاد للجمٍِت للؾّعات المػقصةت ا

 
ة . الوظب الؾّةؿّة ثّٗع بة

 
ن المػا

 
ومن المدّػ لالًجمةم ا

ة ُٖ 
 
شؼاب ٝةهت ثمّٞ إلَ ثػقّس المػا

 
ن اال

 
ٝػدػ من االهجظةب لمٙةِع الجمدّٞ الوؾبُ ال

 
ٖوٞ من شّح االهجظةب لمٙةِع الجّعدِة ا

 
داًء ا

 
ٚعمت ا

مة"مػاٝؼ دهّة ُٖ الٍٙاام الصؼبّة بّومة ثّع 
 
شةدِة الجمدّٞ " الجٍا

 
ة ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا

 
ٝػدػ شؼمًة لجػقّس المػا

 
 – 12، ص 2004ؿٍِٜػز )الجؼام ا

طػى ُٖ اؿٜػجلوعا ووِلؼ لٍّٙمٍا بجّعِٞ بؾّى إلزػاءات اطجّةر المػقصّن ُٖ . (13
 
شؼاب اال

 
وٚع ٝةهت اهجظةبةت شؼب الّمةؿ بمدةبة إلٌةم لال

ة بوؾبة ٝبّػة لّمٞ إلَ 2003
 
ؿٗػ ِن ؿّةدة ثمدّٞ المػا

 
.  ُٖ الرمّّة الٍيوّة الٍِلؼِة% 50ُٖ البػلمةن االؿٜػجلوعي و % 43، ممة ا

ّؼ ِلَ مػازّة  ٝػدػ من المؤؿؾّة لؼِةدة الجمدّٞ الوؾةاُ، مُ الجٝػ
 
ة ِلَ االؿجػاثّرّةت الٙةهٍهّة ا

 
ؼت المػا طػى إلَ اهرلجػا، شّح ٝر

 
وهٍّد مػة ا

ؿةس الروؽ ٍٝؿّلة لجروب الًٍّن الٙةهٍهّة للجعابّػ ُٖ المؾجٙبٞ لمٍازٌة الجمّّؼ
 
ٝػدػ . وثّعِٞ ٚةهٍن الجمّّؼ ِلَ ا

 
وثّجبػ ًغى االؿجػاثّرّة ا

وِجومن ذلٛ، ممةرؿة . واّّٚة من المًةلبة بةلجّعِالت المؤؿؾّة، مدٞ مصةولة ممةرؿة الؤٍط واالؿجمةلة للجصٍؿ إلَ الجمدّٞ الوؾبُ

ٚلّةت مُ مٍازٌة ِعم الجٍازن بّن الروؾّن ؿّةؿّةً 
 
زٞ الًٍّن الٙةهٍهّة لمٍازٌة اًمّة زِةدة الجمدّٞ الموظٗن لال . الؤٍط واالؿجمةلة من ا 

شٜةم وهمٍص الٙةهٍن بمٍازٌة الجمّّؼ الجةرِظُ ُٖ مظجلٕ المرةالت، بمة ُٖ ذلٛ الجػقصةت الؾّةؿّة، 
 
وروبُ ِؾمس ال

 
ن ٚةهٍن االثصةد اال وبمة ا 

ة ُٖ شؼب الّمةؿ العِم الالزم للمًةلبة بجّّٔػ ٚةهٍن الجمّّؼ دى ذلٛ إلَ موس المػا  طّػًا ثٍزت الرٌٍد بةلورةح بّع االهجظةبةت الّةمة ِةم . ٖٙع ا  وا 
شؼاب الؾّةؿّة  (والجُ اهظٗن ٌّٖة الجمدّٞ الوؾةاُ) 2001

 
ؿةس الروؽ ممة ؿمس لال ٚػ البػلمةن ثّعِٞ ٚةهٍن الجمّّؼ ِلَ ا  ولٜن لم )شّومة ا 

ة (ًِةلبٌة  ُٖ AWS" ٖٙى للوؾةء المظجمػة الٍٙاام"وٚع مٜن ًغا االلالح شؼب الّمةؿ من إِةدة ثٙعِم . بةِجمةد الجعابّػ لجّؼِؼ اهجظةب المػا 

م من ذلٛ، لم ٍِٗز الصؼب بٜٞ ًغى المٙةِع "الجُ ِمٜن الٍٗز بٌة" من العوااػ االهجظةبّة 30، لٜن ٖٙى ُٖ 2005اهجظةبةت ِةم  ؛ وِلَ الٓػ
ة ال ثؼاؿ ثّةهُ من هٙك الجمدّٞ ُٖ مرلؽ الّمٍم. (215، ص 2009ٝػوؾ ) . ومن خم ٖإن المػا 

ٓلبّة االهجظةبُ ُٖ المملٜة المجصعة، ٖمن الوةشّة الّملّة ِجوةٖؽ : ًّٜٞ الصؼب الؾّةؿُ
 
إن ًّٜٞ الصؼب الؾّةؿُ بةلعولة ِجّل٘ بوَةم اال

شةدِة الجمدّٞ ن ٍِٜن لي . شؼبةن راّؾّةن ٖٙى للجمدّٞ ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا  وِلَ الصؼب الدةلح الوةقُء وًٍ الصؼب العِمٙػايُ اللّبػالُ ا 
هي دطٞ ُٖ ااػجالؼ مُ المصةَّٖن بّع االهجظةبةت البػلمةهّة ِةم  م من ا  ة 143ومن همن . 2010ثٍازع شُّٙٙ ُٖ مرلؽ الّمٍم، ِلَ الٓػ  امػا 

ِوةء البػلمةن650من إزمةلُ ) وبةلوؾبة للٍٜثة .  ٝةن همّب الصؼب العِمٙػايُ اللّبػالُ ؿبّة مٙةِع ٖٙى2010ثم اهجظةبٌة ُٖ البػلمةن ُٖ  ( من ا 
وؿ من بعا  الوٙةش بٞ واؿجظعام  ، ولٜن شرم الصؼب AWS" ٖٙى للوؾةء المظجمػة الٍٙاام"الوؾةاّة ٝةن شؼب العِمٙػايّّن اللّبػالّّن ا 

ي ٍٝثة رؿمّة دى إلَ ِعم اِجمةد ا  قٜةؿ الٍٜثة، . المّٔػ وِعم وزٍد ِوةلػ ٖةِلة مؤخػة ا  ي قٜٞ من ا  وداامًة مة ٝةن شؼب المصةَّٖن ِٙةوم ا 
ؿةس الرعارة ّم شؼب المصةَّٖن، دِّٗع 2010ومُ ذلٛ، ٝةن ًوةؾ ثصٍؿ ملصٍظ ُٖ ٖبػاِػ . بةؿجظعام شرة الجػقّس ِلَ ا   شّومة اِجػؼ ِز

ًمّة 
 
وؿ مػة بة

 
ن .  لمٍازٌة االرثٗةع البًُء ُٖ ِعد هةابةت البػلمةنAWS" ٖٙى للوؾةء المظجمػة الٍٙاام"ٝةمّػون ال وِػزُ ذلٛ إلَ شّٙٙة ا 

ة ُٖ البػلمةن وٚع ٍِٜهٍا  زٞ زِةدة ثٍازع المػا  ِوةء شؼب المصةَّٖن لم ِّع ِمٜوٌم ثرةًٞ الٜػجلة الجمٍِجّة الوؾةاّة الجُ ثمةرس الؤى من ا  ا 

هٍاع الٍٜثة  ٍع من ا  ِّع المًةلبة بو
 
رزس مربػِن ِلَ ثة

 
ّٖةؿ"ِلَ اال

 
 2010وٚع ٖةز شؼب المصةَّٖن ُٖ االهجظةبةت الّةمة ِةم ". بةلٜالم ولّؽ بةال

ة ُٖ البػلمةن 143الجُ قٌعت اهجظةب  ي ) امػا  ومُ ذلٛ، ٖإن الٔةلبّة الَّمَ من .  من شؼب المصةَّٖن وًغا لم ِؾب٘ لي مد48ّٞموٌن  (%22ا 

ٝػدػ من  ة ُٖ البػلمةن80الوؾةء ُٖ مرلؽ الّمٍم ِوجمّن إلَ شؼب الّمةؿ الغي لعِي ا  شةدي الجمدّٞ ُٖ العااػة .  امػا  إن الوَةم االهجظةبُ ا 
ة خػًا بةلؤٍط لؼِةدة ثمدّٞ المػا 

 
ٚٞ ثة خوةء والِجي ِّع ا  شؼاب ِلَ الؾةشة ا 

 
شع اال و خالخة شّح ٌِّمن ا  .  االهجظةبّة والممدٞ من ٚبٞ شؼبّن ا 

وروبة ٓلبّة . وبفٜٞ ِةم ثٍازي الٍٜثة الوؾةاّة الًٍِّة البػًِةهّة ٝػدّػ من الٍّاا٘ الجُ لم ثٍازٌٌة دوؿ قمةؿ ا 
 
الجّعدِة / وِفمٞ ذلٛ هَةم اال

ن اِجمةد الٍٜثة وثوّٗغًة . االهجظةبُ وٍِاا٘ ٚةهٍهّة ومؤؿؾّة ٖوالً ِن االؿجػاثّرّةت المصعودة من ٚبٞ الرٌةت الٗةِلة الػاّؾّة وإذا اِجبػهة ا 

هَمة الٍٜثة مُ  مػ مجّعد الرٍاهب، ٖإن الظبػاء والوفًةء ِعٍِن إلَ الالشةت موؾٙة لومةن ثٍاٖ٘ ا  ة ًٍ ا  ة ِلَ زِةدة ثمدّٞ المػا  خًّػ
 
وثة
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ن ثجٍاٖ٘ مبةدرات الٍٜثة مُ اإللالشةت المؤؿؾّة والّملّة، مدٞ . المؤؿؾةت الؾّةؿّة والٌّٜلّة
 
وُٖ شةلة المملٜة المجصعة، ٝةن ِوبُٔ ا

ٝػدػ 
 
و اِجمةد ثعابّػ وإزػاءات للٍٜثة ٝبعِٞ بصّح ثٍٜن ا

 
ثّّٔػ الوَةم االهجظةبُ، ٝمة شعث ُٖ اهجظةبةت الرمّّةت الٍيوّة ُٖ اؿٜػجلوعا ووِلؼ؛ ا

ٍع الروؽ  ٚٞ إخةرة للرعؿ)شّةدِة من شّح ه
 
مة"مدٞ  (ومن خم ا

 
ة ُٖ " اؿجػاثّرّة الجٍا

 
الظةلة بةؿٜػجلوعا ووِلؼ، الجُ ثٙوُ بجػقّس رزٞ وامػا

مة وًٖٙة للوًةؽ الرٔػاُٖ و
 
ِالى، ثمػ المملٜة المجصعة بمػشلة إلالح الوَةم ". إمٜةهّة الٍٗز "ٝٞ من المٙةِع المرةورة ُٖ إيةر الجٍا

 
مة ذٝػ ا ٝو
لٍات

 
ٝبػ ُٖ الصمٍؿ ِلَ اال

 
و الصؼب الدةلح ٖػص ا

 
ٚلّة ا

 
شؼاب اال

 
ةت . االهجظةبُ شّح ٍِٜن ال وبةلجةلُ، ٖإن ًغا ًٍ الٍٚت الموةؿب للصٝػ

ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة
 
ِوة هٙك ثمدّٞ المػا

 
و المؤؿؾّة الجُ ثّةلذ ا

 
زٞ مؼِع من اإللالشةت الٌّٜلّة ا

 
. الوؾةاّة البػًِةهّة ُٝ ثٍٙم بةلؤى من ا

الظجةم 
ِلَ مػثبة ُٖ الّةلم موغ الٙعم من شّح ثمدّٞ 

 
ِؾلوعا وٖولوعا والعهمػؾ والوػوِذ ثصجٞ ا

 
لٕ من الؾٍِع وا

 
وروبة الجُ ثجة

 
داامًة مة ٝةهت دوؿ قمةؿ ا

طػى 
 
ة ُٖ البػلمةن وثّجبػ همةذج ِصجغى بٌة بةلوؾبة للموةي٘ اال

 
ة ش٘ االٚجػاع ٖصؾب بٞ ؿةِعت . المػا

 
وؿ من موصت المػا

 
ولم ثٜن ًغى العوؿ ا

ة ُٖ المرجمُ وإٖةدثٌة إلَ شع 
 
مٍمة ِلَ ثّؼِؼ مٜةهة المػا

 
ةِة المصّة والجٍٍّٕ واال ؿّةؿةثٌة االزجمةِّة الجٙعمّة طةلة ُٖ مرةالت الجّلّم والِػ

وروبة  بؾبب . ٝبّػ
غلٛ "والٍّم هفّع بعوؿ قمةؿ ا  ةًّة المٍؿّة ٝو االؿجٙػار العِمٙػايُ والّلمةهّة والمؾةواة والًٙةع الّةم الٜبّػ ودولة الٖػ

ة الفّبّة موغ ٖجػة يٍِلة (. 53 – 55 ص 2006ٖػِعهٗةؿ، داًلػاب وؿّٜرُ ). ارثٗةع مؾجٍى المّّفة والمفةٝر

ن ثصجٞ مٜةهة لٌة ٚعؿّجٌة ُٖ  ِوًة هرصت ُٖ ا  وروبُ ٖصؾب بٞ ا 
 
وال ثّع المؾةواة بّن الروؾّن زؼءًا من االِعٍِلٍزّة الػؿمّة لعوؿ الفمةؿ اال

وروبُ إٌٍةر الجؼامٌة بةلمؾةواة بّن الروؾّن من طالؿ ثمػِػ مظجلٕ الجعابّػ الجُ . المؤؿؾةت الػؿمّة المظجلٗة
 
وٚع واللت بلعان الفمةؿ اال

شؼاب الؾّةؿّة الجُ ثؤِع 
 
ة ودِم اال ة، والجمعِ٘ ِلَ الٍخةا٘ العولّة لصٍٙؽ المػا  دت إلَ الٙوةء ِلَ الجمّّؼ هع المػا  وال ٍِزع مة ". الوؾٍِة"ا 

وروبُ من 
 
طػى بإِالء اًجمةم وخّ٘ لبلعان الفمةؿ اال

 
ة والٍٜثة الوؾةاّة ُٖ العوؿ اال همةر الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا  ن ٍِٙم ا  ِعٍِ إلَ إخةرة العًفة ا 

قةر بّن الّلمةء إلَ . طالؿ زٌٍدًم الػامّة إلَ ثوّٗغ االؿجػاثّرّةت الوةزصة مة هٍٚـ مؾبًٙة ا  ًمّة " خٙةٖة المؾةواة"ٝو ُٖ الموًٙة وٚللٍا من ا 

ة الجُ ؿةِعت ِلَ إرؿةء مدٞ ًغى  ن الدٙةٖة داامة مة ِجم مّةرهجٌة ". الدٙةٖة"الرٌٍد المجٜةملة لوفًةء شٍٙؽ المػا  ومُ ذلٛ، ٖإهي من المّػوؼ ا 
ؿةؿُ إلَ  وروبُ ٝةن لٌة دور ا 

 
ةت الوؾةاّة والوفًةء ووزٍد مرجمُ معهُ دِمٙػايُ هفى ُٖ دوؿ الفمةؿ اال ة، وبةلّٗٞ ٖإن ثٗةهُ الصٝػ وثًّّٔػ

ة ُٖ الموًٙة وٚع ٚةم زمُّ الوفًةء بجوَّم زٌٍدًم وهفةيٌم لٍهُ وثرػبة مظجلٕ . شع ٝبّػ ُٖ ثصّٙ٘ الجمّٜن الؾّةؿُ للمػا 
زٞ إٚةمة مرجمُ ٍِٙم شًٙة بجّؼِؼ الّعالة بّن  ِوًة من ا  ة ٖصؾب بٞ ا  زٞ ثصّٙ٘ الجمّٜن الؾّةؿُ للمػا  االؿجػاثّرّةت، لّؽ ٖٙى من ا 

ة ُٖ إٚةمة الّعالة بّن الروؾّن . الروؾّن وروبُ العور الغي لّبي هفًةء شٍٙؽ المػا 
 
ة ُٖ دوؿ الفمةؿ اال وٍِهس الجصلّٞ الٍخّ٘ الهرةزات المػا 

ِعٍِلٍزّة المؾةواة .  ٝػٙةِعة ٖواًل ِن ثفّٜٞ وإدمةج مؤؿؾةت العولة مُ خٙةٖة وا 

هٌة ٍلت  وؿ من شملت ِلَ شٌٍٙٚة الؾّةؿّة، إال ا  وروبة ٝةهت ا  ة ُٖ دوؿ قمةؿ ا  ن المػا  م من ا   ِةمًة شجَ ثمٜوت من ثصّٙ٘ 70وِلَ الٓػ
ن شملت ِلَ ش٘ االٚجػاع ، ثٍهس ًغى الٗرٍة الؼموّة وزٍد مؾةر ثعرِرُ هصٍ المؾةواة ( ب2006)ووًٖٙة لعرود داًلػاب . الٜػجلة الصػزة موغ ا 

ن ذلٛ ِّوُ االهجَةر لٍّٙد لجصّٙ٘ الٜػجلة الصػزة من الؾّعات ُٖ 
 
بّن الروؾّن وًغا لّؽ بةلوػورة مة ثػِع العِمٙػايّةت الصعِدة مصةٝةثي ال

م من وزٍد مؾجٍِةت ِةلّة من هةابةت . بػلمةهةثٌة هي ِلَ الٓػ همةر الّعالة بّن الروؾّن ُٖ ا  شع العروس والفٍآٞ الجُ ٌِجم بٌة ا  وثجمدٞ ا 

طػى طةرج الؾةشة الؾّةؿّة
 
وروبُ، إال اهي ال ٍِزع ثٍازع ممةخٞ ُٖ المرةالت اال

 
ومُ ذلٛ، . البػلمةن ُٖ الٍٚت الصةلُ ُٖ دوؿ الفمةؿ اال

ةت الوؾةاّة بعاًل من االِجمةد ِلَ الوٍاِة  وروبة، وِػزُ ذلٛ ُٖ الٔةلب إلَ زٌٍد الصٝػ ة ثٜػجؾب مٜةهة ِةلّة ُٖ دوؿ قمةؿ ا  لبصت المػا  ا 

ة ُٖ البػلمةن لّؾت هجّرة ٝلّة للٍٜثة؛ بٞ ُٖ الصّٙٙة شٙٙت . الصؾوة للعولة ن المؾجٍِةت الّةلّة من ثمدّٞ المػا  وِلَ ؿبّٞ المدةؿ لٍشٌ ا 
شؼاب ُٖ الدمةهّوةت والجؾّّوةت

 
ة مؾجٍِةت ِةلّة واؿجدوةاّة من الجمدّٞ البػلمةهُ ٚبٞ اِجمةد الٍٜثة من ٚبٞ بّن اال ت ٖولوعة وًُ من . المػا  ورا 

ة ثةرِظّة ٝةهت زؼءا من  ن المػا 
 
هي ال ِوبُٔ بةلوػورة اؿجظعام الٍٜثة ال ة الؾّةؿّة، ا  ة ِلَ ش٘ االٚجػاع والمفةٝر ولَ العوؿ الجُ شملت ٌّٖة المػا  ا 

ػجٌة الٍِٙة ُٖ الؾّةؿة الٗولوعِة الصعِدة ن ثجّلم من شةالت . الؾّةؿّة مدلٌة مدٞ الػزٞ وبؾبب مفةٝر طػى ا  ة ُٖ بلعان ا  وُٖ شّن ِمٜن للمػا 
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ن ِجم اِجمةدًة ٝلّة ٝومةذج ِجم اثبةٌِة
 
ن ًغى االؿجػاثّرّةت ال ِمٜن ا

 
ة ا ن ثوُ ُٖ اِجبةًر

 
هٌة ِرب ا

 
وروبُ، إال ا

 
ن . دوؿ الفمةؿ اال

 
بٞ ِرب ا

.  ثجّٜٕ مُ الؾّةؽ الظةص للعولة

ة ومؤِعو الوؾٍِة المّةلػِن ٍِٙدًا لجصّٙ٘ المؾةواة بّن الروؾّن ُٖ دولٌم شّح 
 
ن ِوجَػ هفًةء شٍٙؽ المػا

 
". العِمٙػايّة الوةقبة"وال ِمٜن ا

وُٖ الٍاُٚ . بةؿجظعام الٍٜثة الوؾةاّة للٍلٍؿ إلَ الٜػجلة الصػزة من الؾّعات ُٖ المرةلؽ الجفػِّّة" المؾةر الؾػُِ"ٌٖم ِؤخػون اؿجػاثّرّةت 

 ِةمًة موغ موس 38.6من الٍلٍؿ إلَ الٜػجلة الصػزة من الؾّعات بمجٍؿى  (ومَّمٌم من دوؿ الروٍب)ثمٜوت بّن العِمٙػايّةت الصعِدة 
ة الص٘ ُٖ االٚجػاع 

 
وروبُ، إال . ( ُٖ البةب الدةلح4-3اهَػ الرعؿ )المػا

 
وبّومة ًوةؾ بةلّٗٞ بّن العروس المؾجٗةدة من شةالت دوؿ الفمةؿ اال

ٝػدػ شعاخة ُٖ الّملّة العِمٙػايّة مدٞ رواهعا 
 
ن بّن العوؿ اال

 
بػز اإلهرةزات شّح ثمٞ  (ؿّجم موةٚفجٌة ُٖ البةب الؾةدس)ا

 
شع ا

 
والجُ شٙٙت ا

ة ُٖ البػلمةن إلَ 
 
ٝػدػ مالءمة%56.3هؾبة ثمدّٞ المػا

 
ن ثٙعم همٍذج اؿجػاثّرُ ا

 
.  ، ِمٜن ا

طػى وِّجمع هرةشٌة 
 
خةر الٍٜثة الصؼبّة الوؾةاّة من دولة إلَ ا

 
طػى – وطاللة الٍٙؿ ثظجلٕ ا

 
شٜةم وهمٍص الٍٜثة اال

 
ِلَ ِعد من – مدٞ ا

ًمٌة
 
و الموةٖؾة الصؼبّة لجصعِع ا

 
ة الوؾةاّة الوفًة، ودور الوظب الؾّةؿّة ا وِلَ ِٜؽ . الٍّامٞ مدٞ الوَم االهجظةبّة، واؿجػاثرّةت الصٝػ

الؾٍِع، الجُ ثمٜوت من الصٗةظ ِلَ وزٍد الروؾّن ِلَ ٚعم المؾةواة ُٖ البػلمةن بؾبب اِجمةد بّن الٍٜثة الصؼبّة الًٍِّة، لم ثٙجػب 
م . المملٜة المجصعة بّع من ثصّٙ٘ الٜػجلة الصػزة من الؾّعات ُٖ مرلؽ الّمٍم بؾبب الٍّاا٘ االؿجػاثّرّة والمؤؿؾّة والٙةهٍهّة وِلَ الٓػ

ن  ة، إال ا  ة هفًة ثًةلب بجمدّٞ المػا  شؼاب ُٖ  المملٜة المجصعة بةِجمةد بّن الجعابّػ لجّّٔػ ذلٛ بةإلهةٖة إلَ وزٍد شٝػ
 
من ّٚةم بّن اال

طػى من الٍٜثة . مَّم المفٜالت ثٜمن ُٖ ِملّة الجوّٗغ هٍاع ا  ؿٌٞ إلَ شع مة من اِجمةد ا  وٍِٙؿ بّن الّلمةء إن الٍٜثة الصؼبّة الًٍِّة ثّع ا 

ِوًة ثّّٔػات مؤؿؾّة ٝػدػ لٍّبة وثصعًِة شّح اهي ٚع ِجًلب ا  ن ٍِٜن ا  ومدٞ ًغى الجّّٙعات ثلَٙ الوٍء . الوؾةاّة، ولٜن ثوّٗغًة ِمّٞ إلَ ا 
ٍع من اِجمةد الٍٜثة ِجًلب دراؿة دّٚٙة لٜػدّػ من الٍّامٞ المؤؿؾّة والؾّةؿّة مدٞ الجٙةلّع الؾّةؿّة والمؾةرات الجةرِظّة  ي ه هي ا  ِلَ ا 

ة برةهب اؿجظعام الٍٜثة الوؾةاّة ة المرجمُ المعهُ والجُ ٚع ثلّب دورًا راّؾًّة ُٖ زِةدة مؾجٍى ثمدّٞ المػا   . ومؾجٍِةت مفةٝر

 
 

 
 



 

 

 الظةمؽ ٖمٞاؿ

رزوجّن وٖػهؾة وإهعوهّؾّة : الٍٜثة الجفػِّّة
 
اال

رزوجّن: الًٙػِة المالمس
 
 واهعوهّؾّة وٖػهؾة اال

رزوجّن
 
 وٖػهؾة اال

رزوجّن ُٖ الوؾةاّة الٍٜثة موةٍػات
 
 اال

 ٖػهؾة ُٖ الوؾةاّة الٍٜثة هَةم اِجمةد

رزوجّن ٖػهؾة ُٖ الٍٜثة اِجمةد مٙةرهة
 
 واال

 اهعوهّؾّة

 الجةرِظُ الؾّةؽ

 اهعوهّؾّة ُٖ الٍٜثة اِجمةد

 المٔلٙة الٙةامة هَةم إلَ المٗجٍشة الٙةامة هَةم من الجصٍؿ

 الصّّٙٙة الٍٜثة إلَ الوةِمة الٍٜثة من: اهعوهّؾّة ُٖ الٍٜثة ثًبّ٘

 العؿجٍرِة المصٜمة ثصعِةت

 2009 ِةم البػلمةهّة االهجظةبةت هجةاذ

 الظجةم
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رزوجّن وٖػهؾة واهعوهّؾّة : المالمس الًٙػِة
 
 اال

 

رزوجّن: المالمس الًٙػِة
 
  اال

 
مػِٜة الروٍبّة:المٍُٚ الرٔػاُٖ
 
  ا

 
 (2010ٍِلٍّ ) ملٍّن 41 :الؾٜةن

 
ٓلبّة 

 
ٚٞ من )% 92 الٜةخٍلّّٜة الػومةهّة :العِةهةت الؾةاعة/ دِةهةت اال

 
  (ِمةرؿٍن العِةهة% 20ا

 
ؿبةهّة ولٜن ؿةدًة ٖجػات من الوؼاع الؾّةؿُ العاطلُ شجَ ّٚةم 1816ُٖ ِةم : الجًٍرات الجةرِظّة الػاّؾّة رزوجّن اؿجٙاللٌة ِن ا 

 
ِلوت اال  ا 

ِّع . الصػب الّةلمّة الدةهّة، طةلة بّن الٗمةاٞ المعهّة والّؾٜػِة
 
وبّع الصػب الّةلمّة الدةهّة ؿةد ٌِع من إِمةن البػوهّّن بةلفّبّة ومن خم ثة

ة ُٖ الجمٍِت)الّعالة االزجمةِّة  زوبُ (بمة ُٖ ذلٛ ش٘ المػا 
 
رزوجّوّة واالؿجٙالؿ ِن الوٍٗذ اال

 
 1976وٚع اهجٌَ ًغا الٌّع ُٖ . والٍٙمّة اال

ؼِة  ةلة المظةبػات المٝػ خوةء .  إخػ اهٙالب ُٖ البالدCIA شّومة ثٍلَ المرلؽ الّؾٜػي الؾلًة بعِم من ٝو ٍِام الجةلّة ٚمُ ِوّٕ ا 
 
وٚع قٌعت اال

الؼ المّةرهّن" الصػب ّٓػ الفػِٗة" ن ٖٙع الصٜم الّؾٜػي ممعاّٚجي بؾبب 1983وٚع ِةدت العِمٙػايّة ُٖ ِةم . الجُ اطجَٗ ٌّٖة ا   بّع ا 
طّػًا إلَ ّٚةم  دى ا  ٍٝالهع، ممة ا  الٗؾةد الغي لم ِؾب٘ لي مدّٞ  وخٍرة الفّب ِلَ الصػب ّٓػ الفػِٗة وًؼِمجٌم من ٚبٞ البػًِةهّّن ُٖ شػب الٗ

وؿ راّؾة لٌة، واؿمٌة ٝػِؾجّوة ٖػهةهعِؼ دي ّٝػقوػ2007وُٖ ِةم . االهجظةبةت الصػة رزوجّن ا 
 
.  ، اهجظبت اال

 
رزوجّن المػثبة 2010ُٖ ِةم : الجػثّب شؾب دلّٞ الجومّة البفػِة

 
هصةء الّةلم169 من بّن إزمةلُ 46# ، اشجلت اال  . بلعا ِجم ّٚةؿٌة ُٖ زمُّ ا 

 
ربُ ؿوٍات:الوَةم الؾّةؿُ رزوجّن بٍلٌٗة زمٌٍرِة، وٍِٜن الػاّؽ بمدةبة ٚةاع العولة وِجم اهجظةبي بةالٚجػاع الفّبُ لمعة ا 

 
.  ثّمٞ اال

ن  شؼاب ِعِعة بصّح ُٖ الٔةلب ال ِمٜن لصؼب واشع الصمٍؿ ِلَ الؾلًة وشعى، وِرب ا  شؼاب، و بٌة ا 
 
ِوة هَةم مجّعد اال رزوجّن لعٌِة ا 

 
واال

شؼاب مًّة لجٍِٜن شٍٜمةت ااػجالّٖة
 
.   ثّمٞ اال

 
ٍخ :  الٍٜهرػس الٍٙمُ خوةاُ المرلؽ:الوَةم البػلمةهُ ِلَ)مرلؽ الفّ

 
دهَ)ومرلؽ الوٍاب  (المرلؽ اال

 
ِوةء . (المرلؽ اال ِجم اهجظةب ا 

المرلؾّن ِن يػِ٘ االٚجػاع الفّبُ 
 

شؼاب :الوَةم االهجظةبُ لالهجظةبةت البػلمةهّة
 
و اال رزوجّن هَةم الٙةامة الوؾبّة شّح ِجم ثٍزُِ المٙةِع ُٖ البػلمةن ِلَ المػقصّن ا 

 
 ثؾجظعم اال

لٍات الجُ ِصملٍن ِلٌّة ُٖ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة الجمدّٞ
 
.  شؾب هؾبة اال

 
ٍع الٍٜثة دى إلَ إلالح الٙةهٍن 2000 خم ثم ثّعِلي ُٖ 1991ُٖ  (Ley de Cupos)ثم اِجمةد ٚةهٍن الٍٜثة :  الٍٜثة الجفػِّّة للمػقصّن:ه ، وٚع ا 

ن ثوم  ن زمُّ الٍٙاام الصؼبّة ِرب ا 
 
دهَ همن المػقصّن ُٖ زمُّ االهجظةبةت البػلمةهّة% 30االهجظةبُ للعولة لّٙػ بة . من الؾّعات ٝصع ا 

ن الالاصة الجُ ثوك ِلَ ثػقّس  ة، شعد الٙةهٍن ا  . من الؾّعات ثوًب٘ ِلَ ِعد المٙةِع الجُ ِصةوؿ الصؼب ثرعِعًة% 30ولومةن اهجظةب المػا 
ة واشعة لٜٞ رزلّن ُٖ الٍٙاام الصؼبّة للمػقصّن  ٚٞ امػا 

 
ِوًة ٍٚاِع الجػثّب الجؾلؾلُ الغي ِجًلب وزٍد ِلَ اال ٍٝثة الجػقّس )ٝمة ِٙػ الٙةهٍن ا 

و الجّةٚبُ  ة ( ِلَ يٍؿ الٙةامة شجَ هٌةِجٌةSemi-Zipperقبي الجبةدلُ ا  و مّٙعِن، ِرب ثػقّس امػا  ؛ وُٖ شةلة ّٚةم الصؼب بجرعِع مّٙع ا 
ِلَ الٙةامة ٚٞ ٍٝاشعة من المػقصّن االخوّن ا 

 
و ٚع . واشعة ِلَ اال وٌة ا  وُٖ شةلة ِعم امجدةؿ الٍٙاام الصؼبّة للٙةهٍن االهجظةبُ، إمة ؿّجم ٖر

ِلَ ُٖ الٙةامة ٚبٞ االهجظةبةت ؿمةء المػقصةت لمػاٝؼ ا  شع الٙوةة الغي ٚع ِصػؾ ا  . ثظوُ للجوّٙس بٍاؿًة ا 
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ة والجػقس ُٖ االهجظةبةت

 
رزوجّوّة ِلَ الص٘ ُٖ الجمٍِت ِةم : ثمٍِت المػا

 
ة اال

 
.  1912 بّومة شمٞ ِلّي الػزٞ ُٖ 1947شملت المػا

 
ة الوةطبّن ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة الؾةبٙة ٍع االزجمةُِ ّٓػ (2007)٪ 73.13: مفةٝر ة الوةطبّن شؾب الو ، ال ثؼاؿ المّلٍمةت الظةلة بمفةٝر

 . مجةشة
 

ة ُٖ البػلمةن 
 
 (ؿّعات% 39) ِوٍ 257 ؿّعة من إزمةلُ 99 (:2009اهجظةبةت )المػا

 
 

 

  ٖػهؾة: المالمس الًٙػِة
 

وروبة:المٍُٚ الرٔػاُٖ   ٓػب ا 
 

 (2010ٍِلٍّ ) ملٍّن 46 :الؾٜةن
 

ٓلبّة 
 
% 10-5االؿالم % - 88-83 الٜةخٍلّّٜة الػومةهّة :العِةهةت الؾةاعة/ دِةهةت اال

  
بٍاؿًة الرمّّة الٍيوّة، الجُ إِالن شٍٙؽ اإلهؾةن والمٍاين  اِجمةد 1789قٌعت الدٍرة الٗػهؾّة ِةم : الجًٍرات الؾّةؿّة الجةرِظّة الػاّؾّة

ة ُٖ الدٍرة ة الوفًة للمػا  م من المفةٝر وروبّّن ذوي الملّٜة ِلَ الٓػ
 
ًِت شٍٙؽ المٍايوة ٖٙى للػزةؿ اال ومُ ذلٛ، ٖإن ًغى الٍخّٙة ٝةهت . ا 

ة هٌة لم ثموس شٍٙؽ المٍايوة للمػا  م من ا  ولَ ُٖ الّةلم، ِلَ الٓػ
 
لبصت ٖػهؾة ؿلًة امبػِةلّة ثصجٞ . واشعة من وخةا٘ شٍٙؽ المٍاين اال وا 

ولَ 
 
وؿى ولٜوٌة ِةهت من طؾةرة مٍؿّة ُٖ امبػايٍرِجٌة وخػوثٌة ومٜةهجٌة بّع الصػبّن الّةلمّجّن اال

 
زؼاء من الٙةرة االٖػِّٙة والفػؽ اال ا 

ة . والدةهّة طًػ ة والوَةم االهجظةبُ بٌة ِعة مػات، ٝةن ا   والغي زّٞ 1958ُٖ  (الرمٌٍرِة الظةمؾة)وٚع ٚةمت ٖػهؾة بمػازّة وثوّٙس دؿجًٍر
الوَةم الؾّةؿُ ُٖ ٖػهؾة هَةم شٜم بػلمةهُ رائؿُ مظجلى 

 
 

رزوجّن المػثبة 2010ُٖ ِةم : الجػثّب شؾب دلّٞ الجومّة البفػِة
 
هصةء الّةلم169 من بّن إزمةلُ 14# ، اشجلت اال  . بلعا ِجم ّٚةؿٌة ُٖ زمُّ ا 

 
وٖػهؾة لعٌِة .  ثّمٞ ٖػهؾة بٍلٌٗة زمٌٍرِة، وٍِٜن الػاّؽ بمدةبة ٚةاع العولة وِجم اهجظةبي بةالٚجػاع الفّبُ لمعة طمؽ ؿوٍات:الوَةم الؾّةؿُ

شؼاب مًّة 
 
ن ثّمٞ اال شؼاب ِعِعة بصّح ُٖ الٔةلب ال ِمٜن لصؼب واشع الصمٍؿ ِلَ الؾلًة وشعى، وِرب ا  شؼاب، وبٌة ا 

 
ِوة هَةم مجّعد اال ا 

شؼاب الؾةاعة ُٖ ٖػهؾة ًُ . لجٍِٜن شٍٜمةت ااػجالّٖة
 
ٍزي  واال ؿي هٍّٜال ؿةٝر ة قّبّة وًٍ شؼب ِمّوُ ِػا  زٞ شٝػ الغي ثم اهجظةبي )االثصةد من ا 

والصؼب االقجػاُٝ ذات الجٍزٌةت الّؾةرِة وشؼب الظوػ   (2007ُٖ 
 

ٍخ :  بػلمةن خوةاُ المرلؽ:الوَةم البػلمةهُ ِلَ)مرلؽ الفّ
 
دهَ)والرمّّة الٍيوّة  (المرلؽ اال

 
ٍخ ٍِٙم بةلن. (المرلؽ اال ؿبة لمٙةِع مرلؽ الفّ

طػى وًٖٙة لوَةم الٙةامة الوؾبّة الجُ ِوًب٘ ِلٌّة ٚةهٍن الجٜةٖؤ
 
ِوةاٌة بّومة ِجم قٔٞ المٙةِع اال ِجم اهجظةب . المرمُ االهجظةبُ بةهجظةب بّن ا 
ِوةء الرمّّة الٍيوّة بةالٚجػاع الفّبُ ُٖ إيةر هَةم الرٍلجّن  دهةى – االهجظةبُ  TRSا  شةدِة الجمدّٞ – ٝمة ثم ثّػِٗي ا  ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا 

شةدِة الجمدّٞ ُٖ العولة. لمعة طمؽ ؿوٍات شؼاب بجػقّس هؾب مجؾةوِة من الؾّعات والػزةؿ ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا 
 
 . وًِةلب ٚةهٍن الجٜةٖؤ اال

 
:الوَةم االهجظةبُ لالهجظةبةت البػلمةهّة المرلؽ )االهجظةبُ ٖٙى ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة ُٖ مرلؽ الوٍاب  TRSثؾجظعم ٖػهؾة هَةم الرٍلجّن  

دهَ
 
ٓلبّة وTRSهَةم الرٍلجّن  وِّع  .(اال

 
شع هَم اال شةدِة الجمدّٞ الظةلة  ا  وؿ ُٖ العااػة االهجظةبّة ا 

 
ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت ُٖ االٚجػاع اال

و الصؼبّن  شؼاب وِجم ِٙع زٍلة خةهّة من االهجظةبةت بّن المػقصّن ا  و شؼب واشع من ِعة ا  بٌم ِن يػِ٘ اطجّةر مػقس واشع من ِعة مػقصّن ا 
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ولَ 
 
لٍات ُٖ الرٍلة اال

 
ِلَ اال

 
لٍات ال )الصةللّن ِلَ ا

 
ٓلبّة المًلٙة من اال

 
ولَ من االهجظةبةت ِلَ اال

 
و الصؼب ُٖ الرٍلة اال

 
واذا شمٞ المػقس ا

.  (ِجم ِٙع اهجظةبةت الرٍلة الدةهّة
 

ٍع الٍٜثة هي ِرب ِلَ ٝٞ شؼب ثػقّس 2000ثم اِجمةد ٚةهٍن الجٜةٖؤ ُٖ :  الٍٜثة الجفػِّّة للمػقصّن:ه
 
من المػقصّن من % 50 وِٙػ دؿجٍرًِة بة

ة بٌة مُ ِعم وزٍد ٍِٙبةت لةرمة لّعم االمجدةؿ
 
ي العوااػ االهجظةبّة ِجم ثػقّس المػا

 
ن ا

 
.  الروؾّن ٜٝٞ دون اقجػاط بفة

 
ة والجػقس ُٖ االهجظةبةت

 
ة الٗػهؾّة الص٘ ُٖ الجمٍِت ُٖ ِةم : ثمٍِت المػا

 
وروبّة  ُٖ موس المػا

 
واطػ العوؿ اال

 
وٚع موس . 1944ٝةهت ٖػهؾة من ا

ن االهًػابةت الجُ شعخت ُٖ ٖجػة الدٍرة زّلت ًغا الص٘ ّٓػ ّٖةؿ بّومة ِملًّة ٍٞ الػزٞ 1792الػزٞ ُٖ ٖػهؾة الص٘ ُٖ الجمٍِت هَػًِة ُٖ 
 
 ال

.  1848الٗػهؾُ ِعلُ بمٍثي موغ 
 

ة الوةطبّن ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة الؾةبٙة ٍع االزجمةُِ ّٓػ (2007)٪ 60.44: مفةٝر ة الوةطبّن شؾب الو ، ال ثؼاؿ المّلٍمةت الظةلة بمفةٝر
 . مجةشة

 
ة ُٖ البػلمةن 

 
 (ؿّعات% 19) ِوٍ 257757 ؿّعة من إزمةلُ 109 (:2009اهجظةبةت )المػا

 
 

 

  اهعوهّؾّة :المالمس الًٙػِة
 

ؿّة:المٍُٚ الرٔػاُٖ   زوٍب قػؽ ا 
 

 (2010ٍِلٍّ ) ملٍّن 242 :الؾٜةن
 

ٓلبّة 
 
% 1.8، الٌوعوؿّة %3، الٜةخٍلّّٜة الػومةهّة %5.7؛ والبػوثؾجةهجّة %86.1 االؿالم :العِةهةت الؾةاعة/ دِةهةت اال

 
ّة ، ّٓػ %2.4، بٍزّؼ % 2.4، البّجةوي %2.7  ، المّوةهرٜةبٍ%3.3، المةدورٍِن %15، الؾٍداهٍّن %40.6  الرةوٍِن:المرمٍِةت الّٚػ
و ّٓػ مصعد   %29.9ذلٛ ا 

 
وااٞ الٙػن الؾةبُ ِفػ : الجًٍرات الجةرِظّة الػاّؾّة ربّّوةت)ٝةهت اهعوهّؾّة مؾجّمػة ًٍلوعِة موغ ا 

 
، (واشجلجٌة الّةبةن لٗجػة وزّؼة ُٖ اال

طّػًا ُٖ  ِلوت اهعوهّؾّة اؿجٙاللٌة ا  طػى شجَ واٖٙت ًٍلوعا ِلَ هٙٞ الؾّةدة ُٖ ِةم 1945وا  ربُ ؿوٍات ا  مػ اؿجٔػؽ ا 
 
ةهت . 1949، ولٜن اال ٝو

الوػبة الٙةهّة الؿجٙػار اهعوهّؾّة وإرؿةء العِمٙػايّة بٌة بّع اؿجٙاللٌة ًُ المغبصة الٍشفّة لصٍالُ همٕ ملٍّن من ؿٜةهٌة، مَّمٌم من 
م من الوفًةء االزجمةِّّن ِوةء الوٙةبةت الجرةرِة ومؤِعي الوؾٍِة وًّٓػ ةلة . المٜٗػِن والوظب الٍيوّة ا  وٚع ثمت ًغى المغبصة بعِم من ٝو

ؼِة والٙةدة الّؾٜػِّن ثصت ذرِّة موُ إٚةمة دولة قٍِّّة ٝػدػ العٝػجةثٍرِةت الٗةؿعة ُٖ . المظةبػات المٝػ وٚع ؿةِعوا ُٖ إهفةء واشعة من ا 
يّس بٌة ٖٙى ُٖ  م من إٚةمة ش٘ االٚجػاع الّةم ُٖ ِةم . 1998إهعوهّؾّة والجُ ا  وؿ اهجظةبةت بػلمةهّة 1945ومن خم، وِلَ الٓػ ، لم ثّٙع اهعوهّؾّة ا 

ن خةلح دوؿ الّةلم من . ، بّع ٍِٙد من االهًػاب الؾّةؿُ والصٜم الٙم1999ُّشػة إال ُٖ 
 
م من ًغا االهًػاب، ثّع اهعوهّؾّة اال وِلَ الٓػ

ٚٞ )" العِمٙػايّة الفّبّة"شّح 
 
ي ازػاء ؿّةؿُ دون مٍاٖٙة ِلَ اال ي ال ِجم اثظةذ ا  ٝبػ دولة من شّح ِعد  (من المٍايوّن% 50.1ا  وًُ ا 

ٍٝةرهٍبٍثػي راّؾة للبالد2001وُٖ . الؾٜةن المؾلمّن ة اإلهعوهّؾّة ِن . ، اهجظبت اهعوهّؾّة مّرةواثُ ؿ م من إبّةد المػا  وُٖ الٍاُٚ وِلَ الٓػ
ةت الٍٙمّة ُٖ الظمؾّوةت هٌة داامًة مة ٝةهت مجٍازعة ُٖ المػاِةت الؾّةؿّة الٍٙمّة بعءًا من الصٝػ .  الؾّةؿة الػؿمّة إلَ شع ٝبّػ إال ا 

 
هصةء الّةلم169 من بّن إزمةلُ 108# ، اشجلت ٖولوعا المػثبة 2010ُٖ ِةم : الجػثّب شؾب دلّٞ الجومّة البفػِة  . بلعا ِجم ّٚةؿٌة ُٖ زمُّ ا 
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ِوة هَةم مجّعد .  ثّمٞ اهعوهّؾّة بٍلٌٗة زمٌٍرِة، وِجم اهجظةب الػاّؽ بةالٚجػاع الفّبُ لمعة طمؽ ؿوٍات:الوَةم الؾّةؿُ
 
واهعوهّؾّة لعٌِة ا

ة  ن ِصمٞ الصؼب ِلَ هؾبة شؾم ٚعًر
 
شؼاب ِعِعة بصّح ُٖ الٔةلب ال ِمٜن لصؼب واشع الصمٍؿ ِلَ الؾلًة وشعى، وِرب ا

 
شؼاب، و بٌة ا

 
اال
لٍات الفّب لّصمٞ ِلَ مٙةِع ُٖ البػلمةن% 2.5

 
.  من ا

 
ٍخ ومرلؽ الوٍاب ومرلؽ ِلَ المؾجٍى اإلٚلّمُ :  ثجٍٜن الؾلًة الجفػِّّة ُٖ إهعوهّؾّة من خالث ًّائت:الوَةم البػلمةهُ ثم )مرلؽ الفّ

 ِمدٞ مرلؽ MPRوبةلجةلُ، ٖإن مرلؽ الفٍرى الفّبُ . (دمري ُٖ الٌّائت الٍٙمّة لومةن اقجػاٌٝة ُٖ لوُ الٙػار ِلَ المؾجٍى الٍٙمُ
ِوةء مرلؽ الوٍاب ومرلؽ الوٍاب اإلٚلّمُ

 
ٍخ وِجٍٜن من ا  ُٖ ثٍلّة الػاّؽ وؿصب الدٙة موي MPRوِجمدٞ دور مرلؽ الفٍرى الفّبُ . الفّ

طػى، ٖإن مرلؽ الوٍاب . وثّعِٞ العؿجٍر، ولٜن ال ِجٍلَ لّةٓة الؾّةؿة الٍٙمّة
 
 ِمدٞ الؾلًة الجفػِّّة الػاّؾّة ُٖ DPRومن هةشّة ا

.   ِوٍا ِوجظبٍن من ٚبٞ الفّب للظعمة معة طمؽ ؿوٍات560البالد شّح ٍِٙم بمّةٓة وثمػِػ الجفػِّةت ِلَ المؾجٍى الٍٙمُ؛ وِجٍٜن من 
 
 

شؼاب شؾب :الوَةم االهجظةبُ لالهجظةبةت البػلمةهّة
 
و اال

 
 ثؾجظعم إهعوهّؾّة هَةم الٙةامة الوؾبّة شّح ِجم ثٍزُِ المٙةِع ُٖ البػلمةن للمػقصّن ا

لٍات الجُ ِصملٍن ِلٌّة ُٖ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة الجمدّٞ
 
.  هؾبة اال

 
ٍع الٍٜثة ن 2003 ُٖ ِةم :ه و الجعابّػ الجُ ِٗػهٌة الٙةهٍن والمعمرة ُٖ الٍٙاهّن االهجظةبّة للبالد وثجًلب ا   اِجمعت إهعوهّؾّة الٍٜثة الجفػِّّة ا 

ٚٞ من بّن ٝٞ خالخة مػقصّن ُٖ ٍٚاام الصؼب
 
ة واشعة ِلَ اال شؼاب بجػقّس امػا 

 
م من ٚةِعة الجػثّب الجؾلؾلُ . ثٍٙم زمُّ اال وِلَ الٓػ

ِلوت المصٜمة العؿجٍرِة ُٖ  ٚٞ ٖةِلّة شّومة ا  ن ٍِٙم 2010المؾجظعمة، ثّجبػ الٍٜثة ُٖ اهعوهّؾّة ا  ن ثظمّك المٙةِع البػلمةهّة ال ِمٜن ا   ا 
ٖػاد من ٍٚاام الصؼب ٝمة ًٍ الصةؿ ُٖ هَةم 

 
ن ٍِٙم الوةطبٍن بةطجّةر المػقصّن اال ِلَ ثػثّب المػقصّن مؾبًٙة ُٖ ٍٚاام الصؼب بٞ ِرب ا 

ة .  الٙةامة المٗجٍشة الجُ ٚللت من ٖػلة اهجظةب المػا 
  

ة والجػقس ُٖ االهجظةبةت ة والػزٞ ُٖ اهعوهّؾّة ِلَ الص٘ ُٖ الجمٍِت ِةم : ثمٍِت المػا   بّع شمٍلٌة ِلَ االؿجٙالؿ من 1945شملت المػا 
.  الصٜم االؿجّمةري 

 
ة الوةطبّن ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة الؾةبٙة ٍع االزجمةُِ ّٓػ (2004)٪ 84.09: مفةٝر ة الوةطبّن شؾب الو ، ال ثؼاؿ المّلٍمةت الظةلة بمفةٝر

 . مجةشة
 

ة ُٖ البػلمةن   (ؿّعات% 18) ِوٍ 560 ؿّعة من إزمةلُ 101 (:2009اهجظةبةت )المػا 
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رزوجّن وٖػهؾة وإهعوهّؾّة : الٍٜثة الجفػِّّة
 
اال

 

ربّة من 
 
رزوجّن من 1995 إلَ 1991ُٖ الؾوٍات اال

 
ة ُٖ البػلمةن ُٖ اال

 
ن ثجم %. 22إلَ % 6 ارثّٗت هؾبة المػا

 
ومة ٝةهت لٌغى الؼِةدة الٜبّػة ا

لٍال الؤى المؾجمػ من ٚبٞ الرٌةت الٗةِلة الؾّةؿّة والمعهّة الجُ ٝةهت ثمةرس الؤى ِلَ الصٍٜمة واالؿجمةلة إلزالة الممةرؿةت االٚمةاّة 
ة
 
دت زٌٍدًم ُٖ الوٌةِة إلَ اِجمةد الٍٜثة الجفػِّّة ُٖ هٍٖمبػ . الٍاهصة والظّٗة المؾةهعة لوٙك ثمدّٞ المػا

 
رزوجّن . 1991وٚع ا

 
ن ثّع اال

 
واال

ومن خم اثظغت . همٍذج ِصجغى بي ُٖ ِملّة ثوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة من طالؿ االلالشةت الجفػِّّة ُٖ إيةر هَةم الجمدّٞ الوؾبُ االهجظةبُ
رزجّن 

 
ة"اال

 
ة ُٖ البػلمةن "المؾةر الؾػُِ لجصّٙ٘ الجمدّٞ المجؾةوي بةلوؾبة للمػا

 
دت الٍٜثة الوؾةاّة الجفػِّّة إلَ زِةدة وزٍد المػا

 
، شّح ا

.  ( ب2006داًلػاب )ِلَ هصٍ ٝبّػ 

و الٍٜثة :الٍٜثة الجفػِّّة
 
ٍع من الٍٜثة  (الصمك) ثّع الٍٜثة الجفػِّّة، ا شعث ه

 
و العؿجٍري، ا

 
الجُ ثٗػض ٚةهٍهًة بٍاؿًة الٙةهٍن الٍٙمُ ا

ة ِلَ هصٍ مجؼاِع ُٖ المرجمّةت العولّة
 
وٚع ؿةًم ٝٞ من المؤثمػ الّةلمُ . الوؾةاّة ٌٍػت ٖٙى ُٖ الجؾّّوةت شّومة بػزت ٚوّة ثمدّٞ المػا

ة ُٖ بّٜن ُٖ 
ّؼ المجؼاِع ِلَ الجصعِةت 1995الػابُ للمػا  ةت الوؾةاّة مجّعدة الروؾّةت والبصٍث والٜػجةبةت  الظةلة بةلوؾٍِة  ُٖ الجٝػ ، والصٝػ

ة ُٖ الؾّةؿة الػؿمّة و إلالح . الجُ ثٍازي المػا  وِجم اِجمةد الٍٜثة الجفػِّّة بٍاؿًة البػلمةهةت الٍٙمّة إمة من طالؿ اإللالشةت العؿجٍرِة ا 
شؼاب الؾّةؿّة بجػقّس هؾبة مّّوة من المػقصةت

 
وِلَ ٓػار الٍٜثة الصؼبّة، ثؾجٌعؼ الٍٜثة . الٍٙاهّن االهجظةبّة وِجًلب ذلٛ ّٚةم زمُّ اال

شؼاب زمٌّّة
 
وثوًب٘ الٍٜثة الجفػِّّة ٖٙى ِلَ هؾبة . الجفػِّّة ِملّة اطجّةر المػقس ولٜوٌة ثظجلٕ ُٖ ٍٝهٌة ثٗػض بصٜم الٙةهٍن ِلَ اال

ن ثّجػؼ البػلمةهةت . المػقصّن ولّؽ ِلَ الوؾبة الوٌةاّة للؾّعات الموجظبةت ُٖ البػلمةن شٜةم إلؼامّة، ٌُٖ ثجًلب بةلوػورة ا 
 
ن ًغى اال وبمة ا 

ٍع االزجمةُِ"الٍٙمّة  ؿةؿّة للمؾةواة والجمدّٞ للؾمةح بةلمؾةواة بّن الروؾّن ُٖ المٍايوة " بةلو
 
ٝػٗبة ؿّةؿّة، ممة ِّٔػ ُٖ الٍاُٚ المٗةًّم اال

مػ . (2005؛ ؿٍٜت 2009ٝػؾ )والّملّة العِمٙػايّة 
 
ة ُٖ البػلمةن ُٖ شّٙٙة اال طػى ِّع الومةن الٙةهٍهُ من ٚبٞ العولة لجمدّٞ المػا  وبّبةرة ا 

ة ُٖ البػلمةن  ن هٙك ثمدّٞ المػا 
 
ن اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة الجفػِّّة بٍاؿًة العوؿ ". ّٓػ دِمٙػايُ"اِجػاؼ رؿمُ بة وِػى ٝػدّػ من الّلمةء ا 

رازٍ وزةرؿّة )الوةمّة ًٍ زؼء من الرٌٍد الػامّة إلَ ثّؼِؼ وإدمةج ِملّة بوةء العِمٙػايّة  (.  2006ا 

وؿى، وزوٍب 
 
ٖػِّٙة بّع اهجٌةء المػاِةت، والفػؽ اال مػِٜة الالثّوّة ودوؿ ا  وٚع ثم اِجمةد هَةم الٍٜثة الجفػِّّة ُٖ الٔةلب من ٚبٞ دوؿ ا 

وروبة ة من . قػؽ ا  ن ثفٜٞ المػا 
 
من إزمةلُ المػقصّن ُٖ الٍٙاام الصؼبّة، لٜوٌة ثظجلٕ اطجالٖة ٝبّػا ُٖ % 50إلَ % 25وثوةدي ًغى العوؿ بة

لّةت الجػقّس "هّّٗة"وبّومة ثٍٜن بّن الصمك الجفػِّّة . ثوّٗغًة اِجمةدا ِلَ لّةٓة الوك الٙةهٍهُ وٍِٙبةت ِعم االمجدةؿ ، شّح ثصعد ا 
ٝػدػ ٍٚة  ة من العوؿ ثٍٜن ا  ن ًّٓػ و ِعم وزٍدًة ُٖ شةلة ِعم االلجؼام بٌة، إال ا  بفٜٞ مبٌم وّٓػ واهس مُ وزٍد ِعد ٚلّٞ من الٍّٙبةت ا 

ةبة من ٚبٞ الٌّائت الظةرزّة وثؤخػ ًغى الّوةلػ ٝػدّػًا ِلَ مّعؿ هرةح الٍٜثة . ولػامة ِوع اطجّةر وثّّّن المػقصةت، ووهُ الٍّٙبةت والٚػ
ؿةؿّة لجمّٜن الجوّٗغ الوةزس لوَةم الٍٜثة الجفػِّّة، ٍِٙم ًغا البةب بمٙةرهة الّعِع من الصةالت. الجفػِّّة

 
زٞ ثصلّٞ الٍّامٞ اال . ومن ا 

ؿبةب
 
رزوجّن وٖػهؾة مٙةرهة مٙوّة لّعِع من اال

 
ٝػدػ . وثٙعم ثرةرب الٍٜثة الجفػِّّة ُٖ اال

 
م من اِجمةد ٖػهؾة الٍٜثة الوؾةاّة اال والً ِلَ الٓػ ا 

رزوّن الجُ ثجًلب ثػقس % 50رادِٜةلّة شّح ثجًلب 
 
ٝػدػ اِجعاالً ُٖ اال

 
ن الٍٜثة اال دت إلَ زِةدة ٝبّػة ُٖ % 30من الجػقس الوؾةاُ، إال ا  ا 

ة، بّومة لم ثصٙ٘ ٖػهؾة ذلٛ واطػ الدمةهّوةت . ثمدّٞ المػا  ت الصمالت الظةلة بةلٍٜثة الجفػِّّة ُٖ ا  ةت الوؾةاّة ُٖ العولجّن بعا  ن الصٝػ ٝمة ا 

ة ُٖ البػلمةن ممةخلة ثٙػِبة رزوجّوُ و% 6: وبعاِة الجؾّّوةت، وٚبٞ اِجمةد الٍٜثة، ٝةهت هؾب المػا 
 
ُٖ الرمّّة الٍيوّة % 7ُٖ مرلؽ الوٍاب اال

ة ثمدٞ 2008ولٜن بصلٍؿ ِةم . الٗػهؾّة لبصت المػا  رزوجّن بّومة % 40 وبّع ِعة دورات اهجظةبّة بّع اِجمةد الٍٜثة، ا 
 
من هٍاب البػلمةن ُٖ اال

ن ذلٛ ٍِهس . (162 – 161، ص 2009ٝػوؾ )ُٖ ٖػهؾة % 18
 
رزوجّن وٖفلي ُٖ ٖػهؾة مؼِع من الجصلّٞ، ال

 
وِؾجص٘ هرةح هَةم الٍٜثة ُٖ اال

ة ُٖ البػلمةن إلَ شع واٍؼ  ن اِجمةد هؾب ِةلّة من الٍٜثة ال ِٜػُٗ لؼِةدة وزٍد المػا  ومن طالؿ دراؿة الؾّةؽ الجةرِظُ واِجمةد وثوّٗغ . زلًّة ا 

خػت ِلَ ثرةرب الٍٜثة الظةلة بٌمة .  الٍٜثة الجفػِّّة ُٖ ًغِن العولجّن، ؿٍؼ هلُٙ الوٍء ِلَ بّن الٍّامٞ الػاّؾّة الجُ ا 
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شٜةم الٍٜثة الجُ ثم إدطةلٌة ُٖ إهعوهّؾّة
 
رزوجّن وٖػهؾة بمٍرة مٍزؼة، خم هوَػ ِن ٝػدب إلَ ا

 
 ببصح ومٙةرهة اال

 
وثظجلٕ ًغى . وؿٍؼ هبعا

ومن . العوؿ الدالخة اطجالٖة ٝبّػا من شّح الٌّةٝٞ الؾّةؿّة والمؤؿؾّة، وٚع شٙٙت درزةت مجٗةوثة من الورةح مُ اؿجظعام الٍٜثة الوؾةاّة
ة االزػاءات والًػؽ المظجلٗة لجوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة والٍّامٞ المظجلٗة الجُ ثؤخػ ِلَ ثوّٗغًة . خم، ٌُٖ شةالت ّٚمة ثؾجص٘ العراؿة لمّٖػ

رزوجّن وٖػهؾة
 
 اال

رزوجّن
 
ة االرزوجّوّة ِلَ الص٘ ُٖ الجمٍِت ُٖ : موةٍػات الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ اال

 
وبّومة . (1994ّّٖرٍ ) بّع ٍِٙد من الجوَّم 1947شملت المػا

خوةء الظمؾّوةت ثمٜن الصؼب البّػوهُ الصةٝم ثصت هٍٗذ 
 
هي ُٖ ٖجػة وزّؼة ا

 
ؿةؿّة، إال ا

 
رزوجّوّة ِؾًّػ ِلٌة الغٍٝر بمٗة ا

 
ٝةهت الؾّةؿّة اال

ولَ إِٗة بّػون، من اِجمةد 
 
زٌؼة الصؼب والموةلب االهجظةبّة% 30الؾّعة اال

 
 ٚع زادت ًغى الٍٜثة من هؾب ثمدّٞ 59.من الٍٜثة الوؾةاّة يًٍِة ال

ة شجَ بلٔت 
 
ة ُٖ البػلمةن%22المػا

 
ؼ الػابُ ُٖ الّةلم من شّح ثمدّٞ المػا رزوجّن ثصجٞ المٝػ

 
لبصت اال

 
يةح . ، وا

 
م من ذلٛ، ا وِلَ الٓػ

ة ُٖ البػلمةن بفٜٞ 1955االهٙالب الغي شعث ِةم 
 
 واهظٗن ثمدّٞ المػا

ً
 بصٍٜمة بّػون ٝمة وهُ طى الوٌةِة للٍٜثة الصؼبّة الجُ لم ثعم يٍِال

رزوجّن ِلَ معى ٍِٙد، قٌعت بعاِة الجؾّّوةت . ٖٙى% 2.2ٝبّػ لّمٞ إلَ 
 
ِٙةب ؿلؾلة من العِٜػجةثٍرِةت الّؾٜػِة الجُ شٜمت اال

 
وُٖ ا

دت ًغى اإللالشةت إلَ زِةدة ثّؼِؼ وإهٗةء الًةبُ العِمٙػايُ ِلَ الوَةم االهجظةبُ االرزوجّوُ . زٌٍدًا إلِةدة بوةء المؤؿؾةت العِمٙػايّة
وٚع ا 
.  الٙةام بةلّٗٞ وًٍ هَةم الٙةامة الوؾبّة المٔلٙة

رزوجّن لٜن اؿجمػار ثٌمّفٌة ِن الصّةة الؾّةؿّة 
 
لّبت المرمٍِةت والموَمةت الوؾةاّة دورا مصٍرِة ُٖ الّملّة االهجٙةلّة للعِمٙػايّة ُٖ اال

ة ن العِمٙػايّة وشعًة لّؾت ٝةّٖة لجصّٙ٘ ثّّٔػات ملمٍؿة ّٖمة ِجّل٘ بجمدّٞ المػا  رزوجّوّة . ٝفٕ ا 
 
وبةلجةلُ ِملت المرمٍِةت الوؾةاّة اال

ت ُٖ ِعة مؤثمػات من مظجلٕ العوؿ ّٖمة ِجّل٘ بوٙك  ةت الوؾٍِة العولّة ومجّعدة الروؾّةت، وقةٝر ِلَ إٚةمة روابى داطٞ العولة ومُ الصٝػ

ت البصح والوفةط لجصّٙ٘ ًغى  ن الٍٜثة الوؾةاّة ثٙعم شاًل ممٜوًة وبعا  ة الوؾةاّة االرزوجّوّة ا  ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة ؛ وٚػرت الصٝػ ثمدّٞ المػا 
شؼاب الؾّةؿّة ذات الجٍزٌةت الّؾةرِة شّح همت اللرةن الوؾةاّة دِةة ومؤِعي زِةدة ثمدّٞ 60.الٔةِة

 
خػ الوفةط الوؾةاُ المجؼاِع ِلَ اال  وٚع ا 

ة شؼاب الجةبّّن لٌة. المػا 
 
شؼاب . وٚع ٚةمت ًؤالء الؾّعات بجٙعِم الموةٚفةت والموةٍػات الظةلة بةلٍٜثة لال

 
طّػًا ثم ثوَّم قبٜة هؾةاّة ِبػ اال وا 

زٞ ثمػِػ ٚةهٍن ٍٚمُ للٍٜثة  راوزٍ وزةرؿّة )والجُ هًٔت من ا  (.  2006ا 

رزوجّن ٌٍٍر مرجمُ معهُ شٍّي واًجمةم ممٍٙؿ بةلّعالة االزجمةِّة
 
دت ًغى الّوةلػ زوبة . وٚع هجذ ِن ِملّة الجصٍؿ العِمٙػايُ ُٖ اال وٚع ا 

زٞ اإللالح  رزوجّوّة للؤى من ا 
 
ة الوؾةاّة اال ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة إلَ إثةشة الٗػلة للصٝػ ّؼ المرجمُ العولُ ِلَ وزٍد المػا  إلَ زوب مُ ثٝػ

ة ُٖ البػلمةن ةت اإلهةث . الٙةهٍهُ لمّةلرة اهظٗةض مؾجٍى ثمدّٞ المػا  دت ًغى الرٌٍد ُٖ الوٌةِة إلَ اٚجػاح بوُ مفةرُِ ٍٚاهّن ٚعمجٌة المفِػ وا 
شؼاب ِعِعة ُٖ  ٍخ ومرلؽ الوٍاب . 1990من ا  دهةى)وٚع دِت مفةرُِ الٍٙاهّن الجُ ثم ثٙعِمٌة إلَ مرلؽ الفّ ثصّٙ٘ إلَ  (ٝمة ؿّجم موةٚفجي ا 

 ُٖ زمُّ ٍٚاام المػقصّن، ٖوالً ِن المًةلبة بٍهُ المػقصةت ُٖ موةلب زعِػة بةالهجظةب؛ ِلَ ؿبّٞ المدةؿ وهُ من الٍٜثة الوؾةاّة% 30
ة ُٖ خةلح مٍهُ  ؼ الدةلح)المػا  وشّومة يػشت مفةرُِ الٍٙاهّن للموةٚفة ُٖ البػلمةن، ٚةمت . ِلَ الٍٙاام الصؼبّة لومةن اهجظةبٌة (المٝػ

ن مفةرُِ 
 
ُ الٍُِ اإلِالمُ والٍُِ الفّبُ بفة ة الوؾةاّة بةلجّببة لٖػ الؾّعات بممةرؿة الؤى واالؿجمةلة مُ زمالاٌن، بّومة ٚةمت الصٝػ

                                                             
 بٌرون السٌدة وكانت بٌرون إلٌفا واالستمالة الضغط جهود إلى االرجنتٌنٌة للمرأة السٌاسٌة الحقوق على للحصول األحٌان أغلب فً الفضل ٌرجع  59

 أجور فكرة وأدخلت النسابٌة المنظمات مختلف أسست فقد. الحزبٌة الكوتا واعتماد التصوٌت فً المرأة حق أجل من الحملة فً ودافعة متحركة قوة
 األولى األمثلة ضمن من وتعتبر السٌاسٌة الحٌاة فً المرأة مشاركة من تارٌخ لدٌها األرجنتٌن فإن ثم، ومن(. 2002 وجونز هتون )المنزلٌة األعمال

 مبكر، وقت من وتسٌٌسها للمرأة محددة مطالب على التأكٌد تم الصدد، هذا وفً". المحرومٌن السٌاسٌٌن الناخبٌن من جمهور "باعتبارها" المرأة "لتعببة
 الكوتا مطالب إثارة تم حٌنما مصلحة ذات مجموعة المرأة اعتبار أٌد مما
 

 وصول على أكدت التً واإلعالنات الدولٌة المؤتمرات من العدٌد خالل من دعمها تم كما الكوتا ومناظرات االرجنتٌنٌة النسابٌة الحركة تأثرت  60

 األحزاب والتزام للمرأة، الحقٌقٌة المساواة لتحقٌق كوستارٌكا قانون مشروع مثل أخرى دول فً الكوتا نظام وتطوٌر السٌاسً القرار لصنع المرأة
(.  1995 وناري بوندر ،167 – 166 ص ،2009 كروك )وإٌطالٌا وألمانٌا أسبانٌا فً الكوتا بنظام الرسمً
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ة ُٖ البػلمةن بمٗة ِةمة
 
ؿةؿًة بؾبب المملصة . الٍٙاهّن الرعِعة ووهُ المػا

 
ٍخ بةلجمٍِت لمةلس مفػوع الٙةهٍن، ا وٚع ٚةم مرلؽ الفّ

وي من ٚبٞ مرلؽ  ي شةؿ ؿّجم ٖر
 
هي ِلَ ا

 
ن ِجم ثمػِػ مفػوع الٙةهٍن واٖجػهٍا ا

 
ٍخ ا ِوةء مرلؽ الفّ

 
الظةلة، شّح لم ِجٍُٚ مَّم ا

ن مفػوع الٙةهٍن وازي بّن المّةرهة ُٖ مرلؽ الوٍاب. الوٍاب
 
م من ا ن الٍٜثة، ِلَ الٓػ

 
شؼاب بةثظةذ مٍإٚ بفة

 
ي من اال

 
ولٜن . ولم ثٙم ا

ِوةء شؼبي الصةٝم بةلجمٍِت 
 
طك ا

 
طّػة ِصح ٌّٖة الوٍاب وبةال

 
زػى الػاّؽ موّم مٜةلمة ًةثّٗة ُٖ اللصَة اال

 
ثصٍؿ الٍهُ بفٜٞ ٝبّػ ِوعمة ا

ن شؼبي ِصجةج إلَ دِم . لمةلس مفػوع الٙةهٍن
 
ة الوؾةاّة وإدراؾ الػاّؽ ا وِػزُ ًغا الجعطٞ زؼاًّة إلَ الؤٍط واالؿجمةلة من ٚبٞ الصٝػ

(. 170 – 169، ص 2009ٝػوؾ ) 1991وٚع ثم ثمػِػ مفػوع الٙةهٍن ثٙػِبًة بةإلزمةع ُٖ هٍٖمبػ . الوةطبةت

ي ٚةهٍن الٍٜثةLey de Cuposالغي ِّػؼ بةؿم ) 1991ومُ ذلٛ، ٝةن هك الٍٜثة الجفػُِّ ِةم 
 
للُ   ( ا

 
هؾظة مظٗٗة من مفػوع الٙةهٍن اال

ةت اإلهةث ن ثوم 60بجّعِٞ المةدة "وٚع ٚةم ًغا الٙةهٍن . المٙعم من ٚبٞ المفِػ
 
ن ٚةامة المػقصّن ِرب ا

 
 من ٚةهٍن االهجظةبةت لجوك ِلَ ا

ن الٍٙاام الجُ ال ثلجؼم بٌغا الفػط لن ِجم المٍاٖٙة ِلٌّة % 30
 
ة ممٜوًة وا

 
وِلَ . (170، ص 2009ٝػوؾ )من الؾّعات، بوؾبة ثرّٞ اهجظةب المػا

ِن ِرب وهُ المػقصةت ُٖ الٍٙاام المٔلٙة
 
للُ، ٖإن الٙةهٍن لم ِصعد ا

 
وٚع ثم ثمصّس ذلٛ بٍاؿًة ٚػار رائؿُ ِوك . ِٜؽ مفػوع الٙةهٍن اال

ن ِجم ثًبّ٘ 
 
ة) ِجٍُٚ الصؼب الٍٗز بٌةمن الٍٜثة ِلَ ِعد المٙةِع الجُ % 30ِلَ ا

 
ن ِؤدي إلَ  (لومةن اهجظةب المػا

 
هي ا

 
وِعم االمجدةؿ من قة

ن الٍٙاام الصؼبّة من ٚبٞ المصٜمة االهجظةبّة شؼاب ًغا الوك ُٖ االهجظةبةت ِةم . ٖر م من ذلٛ، اهجٌٜت ِعة ا   شّح ٚةمٍا 1993وِلَ الٓػ

ن ِجم اهجظةبي ٝملٌة ولّؽ ِلَ الرؼء الغي من المػزس ا 
 
ة ُٖ البػلمةن . بجًبّ٘ الٍٜثة ِلَ الٙةامة بة ومن خم ٖفلت االهجظةبةت ُٖ زِةدة وزٍد المػا 

لّةت الجوّٗغ  شؼاب المظةلٗة)وِػزُ ذلٛ زؼاًّة إلَ هّٕ ا 
 
مةم المصٜمة هع اال ُ ٚوةِة ا  ة الوؾةاّة والوةقًةت بٖػ وإلَ يػح  (شّح ٚةمت الصٝػ

راوزٍ وزةرؿّة ) لالهجظةبةت 257همٕ مٙةِع مرلؽ الوٍاب ٖٙى وِعدًة  (. 94، ص 2006ا 

لّةت لجّؼِؼ إهٗةذ الٙةهٍن1995واؿجّعادا الهجظةبةت  طغت الرمةِةت الوؾةاّة ثّمٞ لومةن المؼِع من اإلِوةشةت لٙةهٍن الٍٜثة ولجصعِع ا  . ، ا 

شع اإلِوةشةت الٙةهٍهّة الػاّؾّة ٚةمت بجّػِٕ  شؼاب المجٍُٚ لٌة الٍٗز "وا  هٌة " مٙةِع اال 
 
ٚػت المصٜمة ". المٙةِع المػقصة إلِةدة االهجظةب"بة ٝمة ا 

ن العؿجٍر ِٜػٗٞ 
 
مةم الٙةهٍن، ال ي شةؿ المبعا  العؿجٍري للمؾةواة ا 

 
ن الٙةهٍن ال ِوجٌٛ بة ِوًة ا  ة ّٖمة ِجّل٘ المؾةواة ُٖ الٗػصا   بّن الػزٞ والمػا 

ة ن زمُّ الٍٙاام الصؼبّة . بةلصمٍؿ ِلَ مومب ؿّةؿُ من طالؿ الجعابّػ للٙوةء ِلَ الجمّّؼ هع المػا  ن ثومن المصةٝم االهجظةبّة ا  ةن ِلؼم ا  ٝو
ة بوؾبة  ؿٗػت هجةاذ االهجظةبةت ِن ثمدّٞ المػا  وٚع طوُ ٚةهٍن الٍٜثة %. 22ثلجؼم بةلٙةهٍن؛ ومُ امجدةؿ مؼِع من الٍٙاام الصؼبّة ًغى المػة ا 

(Ley de Cupos)  شؼاب الجُ ٝةهت ثجٍُٚ الٍٗز 1999لمؼِع من االلالح بّع اهجظةبةت
 
ة ٚلّاًل شّومة اؿجمػت بّن اال  بّع اهظٗةض ثمدّٞ المػا 

و خالخة ُٖ ثرةًٞ الٍٜثة لة ٚػار ثوّٗغي لعر ِةم . بمّٙعِن ا 
 
ؼ 2000وٚع شٞ ًغى المؾة ٚٞ ُٖ المٝػ

 
ة ِلَ اال شؼاب بٍهُ المػا 

 
 من طالؿ مًةلبة اال

ة واشعة لٜٞ رزلّن  ن ثوم الٙةامة ِلَ االٚٞ امػا  و ا  شؼاب الٍٗز ٌّٖة بمّٙعِن ٖٙى ا 
 
الدةهُ ِلَ الٍٙاام الصؼبّة ُٖ العوااػ االهجظةبّة الجُ ثجٍُٚ اال

ٝػدػ من مّٙعِن
 
ربّّن . من بعاِة الٙةامة شجَ هٌةِجٌة شّومة ِجٍُٚ الصؼب الٍٗز بة شؼاب الجُ لم ثمجدٞ لٌغا الجػثّب ؿٍى خمةن وا 

 
ولم ِٜن لعى اال

ِلَ ُٖ الٍٙاام  ثًبًّٙة ٝةماًل 2004 – 2001وٚع قٌعت االهجظةبةت . ؿةِة ٖٙى لمػازّة ٍٚاامٌة، وإال ؿٍّٙم الٙةهُ بجصػِٛ المػقصةت لمػاثب ا 
ة  ٍخ % 44من الموجظبّن ُٖ مرلؽ الوٍاب و% 33.5للٍٜثة، وبّعًة بلٔت هؾبة المػا  راوزٍ وزةرؿّة )من الموجظبّن ُٖ مرلؽ الفّ ، ص 2006ا 

ٝػدػ من . (101 ، 99 رزوجّن ا 
 
واهظٗوت ٚلّالً ُٖ % 40 لجمٞ إلَ 2007وارثّٗت ُٖ % 30وموغ ذلٛ الٍٚت ٍلت هؾبة البػلمةهّةت ُٖ اال

 61%. 38.5 لجمٞ إلَ 2009اهجظةبةت 

بّػ ِلَ الموةٚفةت والموةٍػات الظةلة بةلٍٜثة: اِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ ٖػهؾة خّػ ٖػِع ٝو
 
ن . ٝةن للؾّةؽ الجةرِظُ لٗػهؾة ثة ومن المٌم ا 

ة ُٖ ٖػهؾة والدٍرة الٗػهؾّة ِةم  دت ًغى الٍخّٙة . وإِالن شٍٙؽ اإلهؾةن والمٍاين 1789هعرؾ الملة الجةرِظّة بّن الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا  وٚع ا 

ة ة ٝمٍاين ٝةمٞ ولم ِٜن ًوةؾ شٍٙؽ للمػا  بّع ذلٛ ٚةمت الؾّعات بمؾّػات . الفٌّػة إلَ إلالشةت ٚةهٍهّة شّح لم ِٜن ًوةؾ اِجػاؼ بةلمػا 
ؿّؾّة الٍيوّة ثعِن اشجٜةر الػزٞ لموُ الٙػار الؾّةؿُ

 
وٚةمت الوةقًة الؾّةؿّة . للمّةرهة ٝمة ٚةمت بجٙعِم الجمةس إلَ الرمّّة الجة

ة بوفػ اِالن شٍٙؽ الوؾةء  هٌة ثؤِع اإلدمةج الؾّةؿُ للمػا  ٍج الجُ ٝػؿت زؼءا ٝبّػا من شّةثٌة للدٍرة ِلَ ٖػض ا  ولّمب دو ٓ والمٜٗػة الوؾٍِة ا 
وُٖ الوٌةِة، دّٖت شّةثٌة خموًة .  شّح ثصعت ّٖي ممةرؿة الؾلًة الغٍٝرِة وٖٜػة ِعم المؾةواة بّن الغٍٝر واإلهةث1791والمٍايوةت ُٖ 
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ة، شّح ثم إِعامٌة بةلمٙملة ِةم 
 
زٞ المؾةواة بّن الػزٞ والمػا

 
لمّةرهجٌة للّعد الٌةاٞ من ِملّةت اإلِعام بةؿم الدٍرة وهوةلٌة المجملب من ا

ن ثمبس 45 ِن ِمػ ِوةًؼ الػ 1793
 
هٌة ٝةن ثػِع ا

 
ؼ العولُ لصٍٙؽ اإلهؾةن والجومّة )وثجؾبب ُٖ الٌّؾجػِة " رزٞ دولة" برػِمة ا بةور والمٝػ

ة ٝةٖة شٌٍٙٚة الٙةهٍهّة . (1996العِمٙػايّة 
 
ن الدٍرة لن ثمبس هةٖغة إال شّومة ثموس للمػا

 
ة واٚجوةٌِة بة

 
ن ٚوةِة المػا

 
وال زالت ًٖوجٌة ورؤاًة بفة

ة الٗػهؾّة ثؾَّ لجصّٙ٘ المؾةواة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة والّعالة بّن الروؾّن
 
.  واالزجمةِّة ثٍالٞ لعاًة ُٖ ٖػهؾة الٍّم شّح ال زالت المػا

ِمةؿ وإهفةء مظجلٕ الموَمةت، بمة ُٖ ذلٛ الٗوٍن والٗػؽ المؾػشّة 
 
ة ُٖ ثوَّم هفػ اال

 
ٍج، اؿجمػت المػا ولّمب دو ٓ

 
م من ممّػ ا وِلَ الٓػ

ة
 
ؿّؽ الرمٌٍرِة . الفّبّة، والجُ ثعٍِ إلَ العِمٙػايّة وشٍٙؽ المٍايوة الٜةملة للمػا

 
ة الٗػهؾّة دورًا راّؾًّة ُٖ الدٍرة وُٖ ثة

 
وٚع لّبت المػا

دى إلَ المؼِع من اإللالشةت واالِجػاؼ بةلصٍٙؽ الّةمة1848الٗػهؾّة الدةهّة ُٖ ِةم 
 
ولٜن، شجَ ُٖ ًغى المػشلة ُٖ ٖػهؾة، وِلَ . ،  ممة ا

م من الفّةر الٗػهؾُ  ة ش٘ الجمٍِت الصػِة، المؾةواة، اإلطةءالٓػ
 
وروبّة والجُ . (2005ؿٍٜت ) لم ثموس المػا

 
خػ ًغا ِلَ بّٙة العوؿ اال

 
وٚع ا

ة
 
ٖٜةر المؾةواة والعِمٙػايّة من ٖػهؾة ٝغلٛ اهجفػ الومٍذج الٗػهؾُ إلٚمةء المػا

 
ِوة بةهًػابةت خٍرِة وبّومة اهجفػت ا

 
.  ٝةهت ثمػ ا

ة من طالؿ مٌٍٗم 
 
 الٍٜهّة " الٗػد المرػد"وٚع ثم ثبػِػ إٚمةء المػا

 
ّٝع ِلَ مبعا

 
ٍع / شّح ثم الجة الفمٍلّة لجؾٍد بّن االطجالٖةت مدٞ الو

و الّػؽ 
 
و الًبٙة، ا

 
راء مّوٍِة " الٗػد المرػد"وُٖ وٚت الدٍرة، ٝةن . االزجمةُِ، ا

 
ِفّػ إلَ ٝٞ اهؾةن لعِي الٙعرة ِلَ الجّٜٗػ وثٍِٜن ا

هٌة ثظك الػزٞ ٖٙى طالّٚة، وًُ ؿمةت ِمػ المٜٗػون الغٍٝر ِلَ ا  خوةء . وا  ة الوفًة ا  ة المػا  م من ؿّةدة ٚةدة الدٍرة من الغٍٝر بمفةٝر وِلَ الٓػ

ة لم ثموس لالشّةت الموً٘ والّٙٞ وًُ ثوجمُ إلَ المرةؿ الموؼلُ ن المػا  هي بّن إهفةء الرمٌٍرِة، ٚةلٍا ا  ولم ِوٜػ بّن . الدٍرة، إال ا 
ة لعٌِة طّةؿ  (1762)المٜٗػِن الغٍٝر ومن هموٌم روؿٍ  ن المػا  ة ولٜن ادٍِا ا  وبةلجةلُ ٌُٖ ّٓػ مؤًلة لجٍلُ الؾلًة " ؿلبُ"الٙعرة الٜٗػِة للمػا 

.  ًٍ رزٞ بصٜم الجّػِٕ" الٗػد المرػد"ومن خم ٖإن المٍاين . (1979 ا  ؛ روؿٍ 1996ؿٍٜت )الؾّةؿّة 

زٞ شٌٍٙٚة الؾّةؿّة ة الٗػهؾّة اإلٚمةء الؾّةؿُ لٌة واؿجمػت ُٖ الووةؿ من ا  وت المػا  لّب . وٚع ٖر يٍؿ وا  ة واشعة من ا  ةهت ًغى المّٝػ ٝو
ي مٜةن ةت الوؾةاّة ُٖ ا  ة الجُ ثم ثٍهّصٌة ٝةملة ُٖ . المّةرؾ بةلوؾبة للصٝػ  ُٖ اِالن شٍٙؽ الوؾةء والمٍايوةت لعو 1791وال زالت مًةلب المػا 

ٍج لم ثجصٙ٘ بّع ّة  – 1944وشجَ الص٘ ُٖ الجمٍِت لم ِجم ثصّٙٙي إال بّع الصػب الّةلمّة الدةهّة ُٖ . ٓ ة الجٝػ بّع ثؾُ ؿوٍات من شمٍؿ المػا 
ة ُٖ هٍّزِلوعا ِلَ ًغا الص٘ يّػ"وشجَ ُٖ ذلٛ الٍٚت، ٝةن ِجم . ِلَ ًغا الص٘ وبّع طمؾّن ِةمًة من شمٍؿ المػا 

 
ة الٗػهؾّة ُٖ " ثة ش٘ المػا 

ٝػدػ   الؾّةؿُ بّع ا 
 
لمةهُ ولّؽ ٍٝؿّلة لمّةلرة وثمصّس الظًة

 
الجمٍِت من شّح االِجػاؼ بمؾةًمجٌة ُٖ المٙةومة الٗػهؾّة هع االشجالؿ اال

وبللٍ )من مةاة وطمؾّن ِةمًة  (.  2006ا 

خّػ ِمّ٘ ٝمة ٝةن البّن ِجمٍر، بؾبب الٌّٜٞ والدٙةٖة الؾّةؿّة الغٍٝرِة الػاؿظة لٗػهؾة
 
ة ُٖ الجمٍِت ثة وٌٍػت . لم ِٜن لص٘ المػا 

طػى ُٖ الؾجّوةت ُٖ ؿّةؽ مة ِؾمَ بةلدٍرة الٗػهؾّة الدةهّة ِةم  ة مػة ا  ، والجُ يةلبت بةلصٍٙؽ المعهّة 1968الموةٚفةت شٍؿ مؾةواة المػا 

ٍع االزجمةُِ ة االؿجٙػار مؤٚجًة ُٖ . والمؾةواة لرمُّ المٍايوّن بٔن الوَػ ِن الو ِؼ دى بعورى إلَ ِز زمة ِن إهػاب ِةم ا 
 
ؿٗػت ًغى اال وٚع ا 

ٖةًٚة لموةٚفة المدٞ اللّبػالّة للمؾةواة والجصػر الروؾُ وشٍٙؽ االهؾةن ِوة ا  م من . شٍٜمة ثفةرؿ دي زٍؿ، ٝمة ٖجصت ا  ومُ ذلٛ، وِلَ الٓػ

ن الوَةم لم ِعِم الجمدّٞ الؾّةؿُ  بصةث والعراؿةت المؾصّة الجُ ثفّػ إلَ دِم الفّب للجٍازن بّن الروؾّن ُٖ الموةلب الؾّةؿّة، إال ا 
 
اال

ة ِلَ هصٍ واهس والغي لم ِؼِع ِن  وروبة% 6للمػا  دهَ المّعالت ُٖ ا  ة الوؾةاّة . وال زاؿ واشع من ا  وشجَ بعاِة الجؾّّوةت، ٝةهت مصةوالت الصٝػ

طػى من ٚبٞ الوظب الؾّةؿّة من الػزةؿ 
 
و بة (.  2005ؿٍٜت )لمٍازٌة ذلٛ ثٙةبٞ بةلمّةرهة بًػِٙة ا 

ن زًٍػ الرمٌٍرِة ًٍ مٌٍٗم المٍاين الٗػد، بٔن الوَػ  ة للموةلب الؾّةؿّة ًُ ا  ٝػدػ قًٍِّة هع الجفػُِ لؼِةدة ولٍؿ المػا 
 
ةهت الصرة اال ٝو

ٍع االزجمةُِ و الو و العِن ا  و الّػؽ ا  ن مػاِةة الٙةهٍن لمٍازٌة و مّةلرة ِعم المؾةواة بّن الروؾّن . ِن الروؽ البفػي ا  وثّٗع ًغى الصرة ا 

مة الٗػهؾّة
 
ة ُٖ الؤى ِلَ . ؿّؾبب الظالؼ وِوّٕ وشعة اال ت المػا  ة بةإلشبةط ُٖ مصةوالثٌة إلِرةد شٞ ثفػُِّ ومن خم بعا  وٚع قّػت المػا 

شؼاب الٗػدِة من العاطٞ ُٝ ثّجمع الٍٜثة الوؾةاّة
 
ة ُٖ الصؼب االقجػاُٝ بممةرؿة الؤى ِلَ الصؼب الِجمةد هَةم . بّن اال وٚةمت لروة المػا 

وؿ مػة من ٚبٞ الصؼب االقجػاُٝ ُٖ الؾبّّوةت. الٍٜثة الًٍِّة
 
دى ذلٛ إلَ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة ال م من ذلٛ، لم ثٌجم . وٚع ا  وِلَ الٓػ

طػى بٌغى الٙوّة وثػاوشت الٍٜثة ُٖ الصؼب االقجػاُٝ من 
 
شؼاب الؾّةؿّة اال

 
من المػقصّن ولٜن ذلٛ لم ِؾٗػ ِن إشعاث % 30% - 10اال
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ِوةء الصؼب االقجػاُٝ من الؾّعات الموجظبةت ُٖ البػلمةن
 
وِػزُ ٖفٞ ٍٝثة الصؼب االقجػاُٝ إلَ الومٍص الوّّٗة . ثّّٔػات ٝبّػة ُٖ هؾبة ا

ٍثة مٗػوهة بصٜم الٙةهٍن . الجُ هةدرًا مة ٝةن ِجم ثوّٗغًة ٝةملة لّةت إهٗةذ ٝو
 
ًمّة وزٍد ا

 
درؾ دِةة الٍٜثة ا

 
 من الٍٜثة )وبّع ًغى الجرػبة، ا

ً
بعال

زٞ ثصّٙ٘ الجوّٗغ الؾلّم لوَةم الٍٜثة (الًٍِّة
 
ة ُٖ موةلب ثمٜوٌة من الٍٗز من ا

 
 ِن وهُ المػا

ً
(.  4 – 183، ص 2009ٝػوؾ )، ٖوال

وؿ مصةولة لجصّٙ٘ الٍٜثة الٙةهٍهّة ُٖ 
 
ةهت ا ي ٍٚاِع 1982ٝو

 
، شّومة ثم ثمػِػ مفػوع ٚةهٍن لٍٜثة مجٍاهّة من ٚبٞ الرمّّة الٍٙمّة ِٗجٙػ إلَ ا

ي مفػوع . للجػثّب والجوَّم
 
ٍع من ثٙؾّم المػقصّن إلَ ٖائت وا ي ه

 
ن ا

 
ؿةس ا

 
ِلن ِعم دؿجٍرِة ًغا الٙةهٍن ِلَ ا

 
ولٜن المرلؽ العؿجٍري ا

مةم الٙةهٍن الجُ ِٜػٗلٌة العؿجٍر 
 
 المؾةواة ا

 
طػى مٌٍٗم . ٚةهٍن ِّجػؼ بةلٗػؽ الروؾُ وٍِازٌي ٍِٙض مبعا

 
الٗػد "وبؾبب ًغا الٙػار الغي ِبػرى مػة ا

 المؾةواة الٗػهؾُ" الّةم المرػد
 
ٝػدػ زًٍػِة لمبعا

 
. اهًػ دِةة ومؤِعو هَةم الٍٜثة إلَ مصةولة لّةٓة هٙع ا

ة الجٜةٖؤ مؾجظعمّن قّةر الصػِة، المؾةواة، الجٜةٖؤ 1992وُٖ إيةر ًغا الؾّةؽ، ُٖ  ة الٗػهؾّّن مة ِفةر إلّي بصٝػ
 
يل٘ هفًةء شٍٙؽ المػا

 
 ا

ة 
 
؛ 2005ؿٍٜت ) ُٖ زمُّ المرةلؽ الموجظبة 50 – 50للوٌٍض بةلصرذ واالؿجػاثّرّةت الرعِعة والعٍِة إلَ ثصّٙ٘ الجٍازن بّن الػزٞ والمػا

وروبة والجُ -وٚع زةءت ًغى العٍِة إلَ الجٜةٖؤ. (2007لّبّوةرد 
 
وروبة ومُ مرلؽ ا

 
ةت الجٜةٖؤ ُٖ ا ة من شٝػ العِمٙػايّة زوبًة إلَ زوب مُ ًّٓػ

ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة 
 
ولم ثفمٞ االؿجػاثّرّةت الرعِعة لمؤِعي الوؾٍِة . (186، ص 2009ٝػوؾ )هةدت ُٖ الدمةهّوةت بؼِةدة وزٍد المػا

ي  ة ا  ة ُٖ " ٍٝثة هؾةاّة"الٗػهؾّّن والجُ ثجّل٘ بؼِةدة ثمدّٞ المػا  ؼت بعاًل من ذلٛ ِلَ ٖٜػة ثؾةوي وزٍد الػزٞ والمػا  للؾّعات؛ بٞ ٝر

ن الٗػد المرػد ًٍ الؾبب الرغري . الموةلب الؾّةؿّة وٚع موَ مؤِعو الوؾٍِة ٚعمًة بصررٌم ِن يػِ٘ ثٙعِم المٗةًّم الٗػهؾّة للمؾةواة؛ وا 
للُ للٍٜهّة 

 
ن الجّػِٕ اال

 
ة، ال ة/ لوٙك ثمدّٞ المػا  طػ من البفػِة وًٍ المػا 

 
وبجصعِع زوؽ ًغا الٗػد المرػد، . الفمٍلّة ثرةًٞ الومٕ اال

ٖػاد مة ًم إال بفػ من ٝال الروؾّن، اٚجػح مؤِعو الوؾٍِة إلالح 
 
ن اال

 
ن ٍِؿُ وِوٙس الجّػِٕ الغي ِفمٞ االِجػاؼ بة هي ا 

 
شّح ُٖ زًٍػى من قة

وبةلجةلُ، بّومة ثفّػ الٍٜثة هموًة إلَ شٍٙؽ طةلة للجمدّٞ، ِوةدي الجٜةٖؤ . (2005ؿٍٜت )العؿجٍر لّمّؼ زلًّة بّن الروؾّن للمٍاين الّةم 

ٖػاد، مدلمة ٝةن مٙمٍدًا من ٚبٞ روح الرمٌٍرِة 
 
ببؾةية إلَ الجٙةؿم الّةدؿ للؾلًة بّن الروؾّن، وًغا ِّٜؽ المالمس المٍٜهة للمٍايوّن اال

.  الٗػهؾّة

وروبّة ُٖ ذلٛ الٍٚت إلَ إخةرة االهجبةى إلَ الجمّّؼ الموٌرُ 
 
ة من العوؿ اال ة ُٖ ٖػهؾة مٙةرهة بًّٔػ دت المؾجٍِةت الموظٗوة لجمدّٞ المػا  وٚع ا 

ة ِن الموةلب الؾّةؿّة ُٖ ٖػهؾة ة الوؾةاّة مجّعدة . الغي ِّؼؿ المػا  ت ٚوٍات اثمةؿ مُ الصٝػ
 
هفة ة الوؾةاّة الجُ ا  وٚع اؿجٗةدت الصٝػ

ة  الروؾّةت موغ الجؾّّوةت من ًغا الٍُِ شّح شةَٖت ِلَ الٙوّة ُٖ هَػ الرمٌٍر الٗػهؾُ واؿجٔلت العِم من ٝػدّػ من موَمةت المػا 

وربّة البّوّة
 
ٝػدػ هرةشًة، . اال

 
شؼاب االقجػاّٝة اال

 
مػًا ًةمًة لصٌٗ مةء الٍزي للؾّةؿّّن الٗػهؾّّن وطةلة لال لبس مّةلرة ًغا الٙمٍر ا  وبةلجةلُ، ا 

ن ثًةلب بةلّعالة االزجمةِّة ( 2007-1995)وبّع ثعطٞ ِعد من الوظب الؾّةؿّة طةلة الػاّؽ الٗػهؾُ زةؾ قّػاؾ . الجُ ٝةن من المٗجػض ا 

ٝػدػ اِجعاال من ذلٛ 2000 ٍِهٍّ 6، ُٖ (2002-1997)وراّؽ الٍزراء لٍّهّٞ زٍؿبةن  طّػًا ثمػِػ ٚةهٍن الجٜةٖؤ الٗػهؾُ وإن ٝةن ُٖ لٍرة ا  ، ثم ا 

شٜةم وهمٍص هّّٗة . "الغي اٚجػشي مؤِعو الوؾٍِة ُٖ البعاِة ة الموجظبة ووهُ ا  ة ولّؽ ِلَ هؾبة المػا  ؼ الٙةهٍن ِلَ ثػقّس المػا  وٚع ٝر
مٞ 

 
لةب ٝػدّػ من مؤِعي الجٜةٖؤ بظّبة اال شٜةم ". (211 ، ص 2006ٝػوؾ، وللٍٖوعؿُٜ وؿٍِٜػز )الهجظةبةت الرمّّة الٍيوّة ممة ا 

 
دت اال وٚع ا 

دهةى .  والومٍص الظةلة لٌغا الٙةهٍن إلَ ثًبّٙةت ّٓػ مجٍّٚة ٝمة ثم موةٚفجي ُٖ الٗمٞ الظةص بةلجوّٗغ ا 

رزوجّن
 
ّن :  مٙةرهة اِجمةد الٍٜثة ُٖ ٖػهؾة واال ةت الوؾةاّة بّٙةدة المفِػ رزوجّن من الصٝػ

 
ٌٍػت الموةٚفةت شٍؿ الٍٜثة ُٖ ٝٞ من ٖػهؾة واال

ة م من الجّٔػات العِمٙػايّة. وهفًةء شٍٙؽ المػا  ة الجُ ال ثؼاؿ ٚةامة ِلَ الٓػ ةهت زٌٍدًة اؿجرةبة للمؾجٍِةت الموظٗوة من ثمدّٞ المػا  وُٖ . ٝو

ةت العِمٙػايّة الفّبّة والدٍرات، شّح واللت الوظب الؾّةؿّة من  ػجٌة ُٖ الصٝػ ة من المرةؿ الّةم ِٙب مفةٝر ٝلجة الصةلجّن ثم ثٌمّـ المػا 
ة مرةؿ الغٍٝر  يّػ الظًةب والموةٚفةت بةِجبةًر

 
ٝػدػ ثّّٙعًا ُٖ ٖػهؾة، . الغٍٝر الؾًّػة ِلَ ؿّةؿة ثة زٞ المؾةواة الؾّةؿّة ا  ةن الووةؿ من ا  ٝو

ؿةس الدٍرة الٗػهؾّة وٖلؾٗجٌة ُٖ  هي بّومة ثمدٞ الدٍرة الٗػهؾّة ". الفمٍلّة/ الٍٜهّة "شّح ِػؿض الموٍَر الغٍٝري بّم٘ ُٖ ا  ةت ا  ومن المٗةٚر
لّب 

 
ة الٗػهؾّة مػت بة ن المػا  وروبة، إال ا  هصةء ا  هًٙة ثصٍؿ ُٖ المؾةواة بّن المٍايوّن وثّؼِؼ العِمٙػايّة والّعالة االزجمةِّة ُٖ زمُّ ا 

وروبّة للصمٍؿ ِلَ المؾةواة وطةلة ُٖ المرةؿ الؾّةؿُ
 
ة اال وٚةت مٙةرهة بةلمػا 

 
. اال
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طػى وثم دِمي بٍاؿًة 
 
مم اال

 
خػ بظبػات اال

 
ة وُٖ الصةلجّن ثة

 
رزوجّن ٝصٞ ِملُ إلهٌةء إٚمةء المػا

 
وثم ثٙعِم الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ ٝٞ من ٖػهؾة واال

رزوجّوّة من االؿجٗةدة من الٍٜثة لٗجػة وزّؼة ُٖ الظمؾّوةت، . المؤثمػات والرٌٍد من ٚبٞ الموَمةت االٚلّمّة والعولّة
 
ة اال

 
وبّومة ثمٜوت المػا

هٌة هع الرمٌٍرِة الٗػهؾّة ومدةلّة 
 
ن الٍٜثة الوؾةاّة ٝةن ِجم االِجػاض ِلٌّة موغ الٙعم ال

 
ة الٗػهؾّة لم ثصََ بمدٞ ًغى الظبػة، ال

 
ن المػا

 
إال ا

ن ٝٞ موٌمة اثبُ موٌرًة . (الٍٜهّة)الفمٍلّة 
 
م من ا ة ِلَ الٓػ

 
ًمّة مٍازٌة هٙك ثمدّٞ المػا

 
ومُ ذلٛ، ٖٙع قّػت ٝلجة العِمٙػايّجّن بصٍِّة وا

ن الوك العؿجٍري للفمٍلّة . مظجلٗةً 
 
ال وًٍ ا

 
الٍٜهّة بٗػهؾة ٚع ثرةًٞ االطجالؼ / وٚع وازي اِجمةد الٍٜثة الجفػِّّة ُٖ ٖػهؾة ِةاػًٙة ٖػِعًا ا

طػ من االطجالؼ)الروؾُ 
 
ٍع ا ي ه

 
و ا
 
رزوجّوُ من ثمػِػ بّن الجعابّػ مدٞ الٍٜثة للوٌٍض بصٍٙؽ (ا

 
؛ وِلَ الّٜؽ ٖٙع مٜن اإليةر الٙةهٍهُ اال

دالالت مظجلٗة ُٖ ٝٞ دولة، شّح ثفّػ ُٖ ٖػهؾة إلَ مدةلّة مرػدة ثٍلع ٖػص " للمؾةواة الؾّةؿّة"ومن خم ٖٙع ٝةن . ٖبة مّّوة من المرجمُ

ة
 
رزوجّن إلَ ثعابّػ ِملّة لعِم الٗػص الّةدلة بٞ والمجؾةوِة لٜٞ من الػزٞ والمػا

 
.  ّٓػ مجؾةوِة وّٓػ مجٜةٖبة من الوةشّة الّملّة؛ وثفّػ ُٖ اال

طّػًا ثم اِجمةد الٍٜثة بصٜم الجفػُِ ُٖ ٝلجة الصةلجّن، وِػزُ ذلٛ إلَ شع ٝبّػ إلَ الرٌٍد الجُ ثبغلٌة مظجلٕ الّوةلػ الٗةِلة 
 
ةت – وا مدٞ الصٝػ

ةت والوظب الؾّةؿّة دوارًا ًةمة ُٖ ًغى الجّّٔػات . الوؾةاّة المصلّة والٍٙمّة والعولّة، والمفِػ
 
رزوجّن ا

 
شؼاب ُٖ ٖػهؾة واال

 
مةء اال وٚع لّب ِز

ة
 
ٓلبّة الؾٜةن ٖٜػة طًة العولة لؼِةدة ثمدّٞ المػا

 
وؿ وؿّلة لٜؾب قّبّة ُٖ وٚت ِؾةهع ّٖي ا

 
ة ُٖ المٙةم اال ومن خم، . الجفػِّّة، بةِجبةًر

ؿةؿًّة ُٖ ثمػِػ مفػوع ٚةهٍن الٍٜثة لٜن ُٖ ٝلجة الصةلجّن لم ِٜن مفػوع الٙةهٍن  رزوجّن وقّػاؾ ُٖ ٖػهؾة دورًا ا 
 
ٖٙع ٝةن لٜٞ من موّم ُٖ اال

ةت الوؾةاّة ومُ ذلٛ، ٝمة ؿّجم موةٚفجي ُٖ الٗمٞ الجةلُ، ثم إلالح الومٍص الٙةهٍهّة من طالؿ الجرػبة . ممةخاًل لغلٛ الغي اٚجػشجي الصٝػ
 والؤٍط المؾجمػة من المرمٍِةت الوؾةاّة

 
.  والظًة

رزوجّن
 
ي زِةدة ِلَ ِٜؽ ا: ثوّٗغ الٍٜثة ُٖ ٖػهؾة واال لجٍّٚةت، لم ثؾٗػ الجفػِّةت الٗػهؾّة الٍِٙة الجُ ثؾةهع الجٜةٖؤ بّن الروؾّن ِن ا 

رزوجّن ثرةوزت الٍٜثة وهؾبجٌة 
 
ة  ُٖ البػلمةن، بّومة ُٖ اال وؿ اهجظةبةت بػلمةهّة ُٖ . ًعٌٖة المصعد% 30ٝبّػة ُٖ هؾبة المػا  ؿٗػت ا  وٚع ا 

رزوجّن بّع اِجمةد هَةم الٍٜثة ُٖ 
 
ة شٍالُ 1993اال ة ُٖ البػلمةن % 14.4إلَ % 5.8من % 8 ِن زِةدة هؾبة ثمدّٞ المػا  بّومة زاد ثمدّٞ المػا 

ن المفٜلة ُٖ ٖػهؾة ثػزُ بمٗة اؿةؿّة إلَ ؿٍء ثوّٗغ ٚةهٍن الجٜةٖؤ الٗػهؾُ. 2002ُٖ % 1.2بٗػهؾة بوؾبة  وًوة ثلّب ِعة ٍِامٞ دورًا . وِبعو ا 
ن الٍٜثة الجفػِّّة الجُ ثم اِجمةدًة ال ثجوةؿب مُ الوَةم االهجظةبُ  ًمٌة لّةٓة ٚةهٍن الجٜةٖؤ؛ ٌٍٖ هّّٕ من شّح الجوّٗغ؛ ٝمة ا  ُٖ ذلٛ، ا 

زٞ ثوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ ؿّةٚةت . البػلمةهُ الٗػهؾُ هٌمة ِٙعمةن دروؿًة مؾجٗةدة للوفًةء من ا 
 
ال الّةملّن ِؾجصٙة مؼِعًا من الجصّٙ٘ ال ٝو

طػى  .  ا 

رزوجّن الجُ . ومن بّن الّٙبةت الػاّؾّة الجُ ٝةهت ثٍّؽ الجوّٗغ الوةزس لٙةهٍن الجٜةٖؤ ًٍ الوَةم االهجظةبُ المؼدوج ُٖ ٖػهؾة
 
ّٖلَ ِٜؽ اال

االهجظةبُ ُٖ ٝٞ من االهجظةبةت الػائؿّة والبػلمةهّة  TRSهَةم الٙةامة الوؾبّة، ثؾجظعم ٖػهؾة هَةم الرٍلجّن – ثؾجظعم الوَةم االهجظةبُ الّةم 
ٍخ  ومن خم ثؾجظعم ٖػهؾة هٍِّن من . (1999دِبٍؿٛ – ًةس )وهَةم الٙةامة الوؾبّة ُٖ االهجظةبةت المصلّة وشمة من المٙةِع ُٖ مرلؽ الفّ

هَمة االهجظةبّة ُٖ االهجظةبةت المظجلٗة
 
ِوةاٌة بّومة ِجم قٔٞ المٙةِع . اال ٍخ ٍِٙم المرمُ االهجظةبُ بةهجظةب بّن ا  ٖبةلوؾبة لمٙةِع مرلؽ الفّ

طػى وًٖٙة لوَةم الٙةامة الوؾبّة
 
شؼاب الجبعِٞ بّن . اال

 
ٍخ شّح ِرب ِلَ اال وًِب٘ ٚةهٍن الجٜةٖؤ ِلَ االهجظةبةت المصلّة واهجظةبةت مرلؽ الفّ

ة والغي ِّػؼ بوَةم  و الجّةٚبُ الػزٞ والمػا  وّٖمة ِلُ ؿٍؼ هعرس االطجالٖةت ُٖ ثوّٗغ ٚةهٍن الجٜةٖؤ ِلَ . Zipper Styleالجػقّس الجبةدلُ ا 
.  المؾجٍِّن المصلُ والٍٙمُ وذلٛ لجٍهّس ّٕٝ ِؤخػ الجٍاٖ٘ بّن الوَةم االهجظةبُ وٚةهٍن الجٜةٖؤ ِلَ ِملّة الجوّٗغ

ن ِصمٞ المػقس ِلَ هؾبة TRSلالهجظةبةت البػلمةهّة ُٖ ٖػهؾة الجُ ثجم وًٖٙة لوَةم الرٍلجّن وبةلوؾبة   ٝمة ثم موةٚفجي ُٖ البةب الدةهُ، ِرب ا 
لٍات 

 
و % 30ِلَ ؿبّٞ المدةؿ – مصعدة مؾبًٙة من اال ن ِظٍض الرٍلة الدةهّة من االٚجػاع وذلٛ اذا %. 40ا  ن المػقس ِرب ا  وًغا ٓةلبًة ِّوُ ا 

ولَ
 
ي من المػقصّن إلَ الٍٜثة المًلٍبة ُٖ الرٍلة اال ٓلبّة المًلٙة . لم ِمٞ ا 

 
ي – وُٖ ٖػهؾة، ِجم ثصعِع هؾبة الصؾم وًٖٙة للصمٍؿ ِلَ اال ا 

لٍات 
 
ٝػدػ من همٕ ِعد اال ن المػقس الغي ِصمٞ ِلَ ا  شةدِة الجمدّٞ الظةلة بي  (1+ ٪ 50)ا  لٍات ُٖ العااػة االهجظةبّة ا 

 
/ من إزمةلُ ِعد اال

ولَ من االٚجػاع، و. اهجظةبٌة بمٗة مبةقػة ُٖ البػلمةن وال هػورة إلزػاء زٍلة اإلِةدة/ بٌة ِجم اهجظةبي 
 
إذا لم ِجم اؿجّٗةء ًغا الفػط ُٖ الرٍلة اال

ولَ% 12.5ثم ِٙع زٍلة إِةدة بّن المػقصّن الصةللّن ِلَ ي
 
لٍات ُٖ الرٍلة اال

 
 ِجم اهجظةب المػقس الرٍلة الدةهّةوُٖ . من إزمةلُ ِعد اال
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لٍات ُٖ البػلمةن بٔن الوَػ ِمة اذا شمٞ 
 
ِلَ ِعد من اال

 
و الالغي  شمٞ ِلَ ا

 
ٓلبّة مًلٙة ا

 
وبةلجةلُ، ُٖٗ االهجظةبةت البػلمةهّة . ِلَ ا

لٍات
 
شةدِة الجمدّٞالٗػهؾّة، ِجم االدالء بةال

 
لمػقس واشع همن ٚةامة من المػقصّن ِجم ثٙعِمٌة لرمٌٍر الوةطبّن   ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا

ة ٝمة هٍٚـ مؾبًٙة ُٖ البةب الدةهُ
 
شؼاب وًغا ِمدٞ هػر بةلوؾبة للمػا

 
.  بٍاؿًة مظجلٕ اال

ن ٍِٙم ٝٞ شؼب بجٙعِم 
 
من المػقصّن من ٝال الروؾّن بفٜٞ ِةم، ولٜن دون % 50وبةلوؾبة لالهجظةبةت البػلمةهّة ِجًلب ٚةهٍن الجٜةٖؤ ا

ة
 
ن ثجػقس ٌّٖة المػا

 
ة ٖٙى ُٖ العوااػ االهجظةبّة . اقجػاط العوااػ االهجظةبّة الجُ ِرب ا

 
وٚع هجذ ِن اٖجٙةر الجصعِع ثٙعِم ٍٚاام شؼبّة ثػقس المػا

ِعاد الّٙةؿّة من المػقصةت 
 
م من اال شؼاب ُٖ % 39)الجُ ال ِمٜن الٍٗز بٌة ولغلٛ ّٖلَ الٓػ

 
من إزمةلُ ِعد المػقصّن بٍاؿًة زمُّ اال

ٚٞ من المجٍُٚ 2002
 
ٚٞ من – ، وًغا ا

 
ي ا

 
ة (%50ا

 
(.  198 ، ص 2009ٝػؾ )ٖٙى ِن االهجظةبةت الؾةبٙة لٌة % 1.2، زادت هؾبة ثمدّٞ المػا

شؼاب 
 
وبةإلهةٖة إلَ المفٜالت الظةلة بمّةٓة ٚةهٍن الجٜةٖؤ الٗػهؾُ، ٖٙع اٖجٙػ الٙةهٍن إلَ الٍّٙبةت المالامة لّعم االمجدةؿ، وطةلة لال

ٝػدػ ٍٚة
 
ٚٞ . الٜبّػة اال

 
شؼاب الجُ ال ثٍٙم بجػقّس ِلَ اال

 
ن اال

 
من المػقصةت ؿٍؼ ثظوُ لٔػامة مةلّة ثةٌٖة ومن خم % 50وٚع هك الٙةهٍن ِلَ ا

، بّع الّٙةم بةلؤى واالؿجمةلة وشمالت للجٍِّة 2007وُٖ . ٖإن الصؼب ِظؾػ ٖٙى هؾبة لّٔػة من الجمٍِٞ الغي ِصمٞ ِلّي من العولة

شؼاب الٜبّػة ال ثّجمع ِلَ العِم . الّةمة، زادت ٓػامة ِعم االمجدةؿ
 
ن اال

 
م من ذلٛ ال زالت ًغى الٍّٙبة ثٗجٙػ إلَ الٍٙة الصّّٙٙة ال وِلَ الٓػ

شؼاب المّٔػة 
 
شؼاب ُٖ ٖػهؾة ِلَ ثمٍِٞ . (الجُ ٓةلبًة مة ثلجؼم بفػوط ومجًلبةت ٚةهٍن الجٜةٖؤ)المةلُ الصٍٜمُ بوٗؽ درزة اِجمةد اال

 
وثصمٞ اال

مٍاؿ الصٍٜمّة 
 
ٝبػ من اال شؼاب الٜبّػة ِلَ مبةلْ ا 

 
م من شمٍؿ اال هٌة ٓةلبًة مة ثٍٜن ّٓػ  (2008زٍان )طةص وثمٍِٞ شٍٜمُ وِلَ الٓػ إال ا 

هٌة لعٌِة المٍارد المةلّة الؿجّّةب طؾةرة ثمٍِٞ العولةرآبة ُٖ الجوصّة بةلمػقصّن الغٍٝر ُٖ  شةدِة الجمدّٞ ٝمة ا  ومن خم، . العوااػ االهجظةبّة ا 

ٚٞ من 2002ُٖ اهجظةبةت  وزي االمجدةؿ لوؾب الصؾم الوؾةاّة % 20 ٚةم الصؼبّن الػاّؾّّن الّمّوّّن بجػقّس ا  من الؾّعات وثبةِوت بفعة ا 
شؼاب المّٔػة بمٗة ِةمة بةشجػام الٙةهٍن

 
شؼاب، مُ ّٚةم اال

 
شؼاب المّٔػة لّؽ لعٌِة موةلب ٝػدّػة شجَ ِجم اإليةشة بٌة، بّومة . بّن اال

 
ٖةال

ِوًة ُٖ زِةدة هؾبة العِم الغي ثًةلب بي من العولة  مٞ ا 
 
شؼاب (198 – 197 ، ص 2009ٝػوؾ )ثة

 
هٌة رادِة ٖٙى لال خبجت الٔػامة المةلّة ا  ، وِلّي ا 

.  المّٔػة

ة ُٖ البػلمةن من 2007وُٖ اهجظةبةت ِةم  ة واهعمةزٌة ٚبٞ % 18إلَ % 12، ارثّٗت هؾبة ثمدّٞ المػا  ة المػا  ؿبةب، موٌة ارثٗةع مفةٝر لّعة ا 

شؼاب وثرةوبٌم مُ الوةطبةت
 
دى إلَ مؼِع من اًجمةم اال ػجٌن ُٖ االهجظةبةت ممة ا  خوةء الصملة، ٚةمت . االهجظةبةت وارثٗةع اٚبةؿ الوةطبةت ومفةٝر وا 

شؼاب الّؾةرِة الجُ ثجصعث ِن المؾةواة بّن الروؾّن 
 
شػزت اال خوةء ازجمةِةت المػقصةت، وا  شؼاب الؾّةؿّة والجّببة ا 

 
ة بةلؤى ِلَ اال المػا 

ِوةء الموجظبّن. والّعالة االزجمةِّة شجَ ثػثُٙ وثوٗغ قّةراثٌة
 
ة ُٖ اال شؼاب المّٔػة يًٍِّة بؼِةدة هؾبة المػا 

 
دى ذلٛ إلَ الجؼام مَّم اال . وٚع ا 

من المػقصةت بّومة ٚةم الصؼب االقجػاُٝ الٜبّػ بةِجمةد ًعؼ % 50وبمٗة طةلة ثٌّع ٝٞ من شؼب الظوػ والصؼب الفٍُِّ الٗػهؾُ بًػح 

ٚٞ من الؾّعات ُٖ مٍاُٚ ِمٜن الٍٗز بٌة % 30وًٍ وهُ 
 
ربّة الؾةبٙة)ِلَ اال

 
 2009ٝػوؾ ) (ثّػؼ بةلمٙةِع الجُ ٖةز بٌة الصؼب ُٖ االهجظةبةت اال

(.  200، ص 

ن هٍٙم بمٙةرهة االهجظةبةت البػلمةهّة مُ االهجظةبةت المصلّة  ولمؼِع من الجٍهّس لٍّّب ثوّٗغ ٚةهٍن الجٜةٖؤ ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة، ِرب ا 
ٍخ ن االهجظةبةت المصلّة - هَةم الرٍلجّن – وبّومة وازي الوَةم االهجظةب البػلمةهُ الٗػهؾُ . واهجظةبةت مرلؽ الفّ ِعد من المفٜالت إال ا 

ؿٗػت ِن هجةاذ ِٜؾّة ٍخ الجُ ثؾجظعم هَةم الٙةامة الوؾبّة االهجظةبُ ٚع ا  ووًٖٙة لٙةهٍن الجٜةٖؤ، ُٖٗ ًغى االهجظةبةت . واهجظةبةت مرلؽ الفّ
شؼاب بجٙعِم ٚةامة مٔلٙة من المػقصّن بٌة ِعد مجؾةوي من الػزةؿ والؾّعات مُ وزٍد بّن الجصَٗةت بةلوؾبة لٍهٌّم

 
ن ثٍٙم اال . ِوبُٔ ا 

ة ُٖ الٙةامة  ة والغي ِّػؼ بوَةم وِجًلب وهُ ٝٞ من الػزٞ والمػا  و الجّةٚبُ الجبعِٞ بّن الػزٞ والمػا  و . Zipper Styleالجػقّس الجبةدلُ ا  ا 
ي ثػثّب ُٖ ٝٞ مرمٍِة من ؿجة مػقصّن

 
ٖػاد . ثػقّس خالث ؿّعات وخالخة رزةؿ بة

 
وٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت لمةلس الٙةامة الصؼبّة ولّؽ لال

ؿٗٞ
 
ِلَ ٚةامة المػقصّن مُ الجصػؾ ال لٍات الجُ ِصمٞ ِلٌّة ٝٞ شؼب، بعءا  من ا 

 
وُٖ . المػقصّن وِجم ثظمّك وثٍزُِ المٙةِع هؾبة إلَ اال

ن الٙةامة الصؼبّة ة ُٖ . شةلة ِعم االمجدةؿ، ِجم ٖر ة إلَ زِةدة ثمدّٞ المػا  دت الٍٙاِع المةرمة مُ هَةم الٙةامة الوؾبّة المٔلٙة لعِٙة المػا  وٚع ا 

ولَ الجةبّة لجمػِػ ٚةهٍن الجٜةٖؤ ُٖ ِةم % 40المرةلؽ المصلّة بوؾبة 
 
(.  2007الؾٗةرة الٗػهؾّة ) 2000وذلٛ بّع االهجظةبةت اال
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ة . من الممدلّن المصلّّن ِلَ المّّع الٍيوُ% 48، قٜلت الوؾةء هؾبة 2010وِٙب االهجظةبةت المصلّة ِةم 
 
ن المػا

 
وًغا ِعؿ بال قٛ ِلَ ا

ًمّة 
 
ن لٔة الٙةهٍن وٍِٙبةت ِعم االمجدةؿ ثّع ٓةِة ُٖ اال

 
م من الٍّاا٘ الٙةهٍهّة والٌّٜلّة ٝمة ِدبت ا ن ِجم اهجظةبٌة ُٖ البػلمةن ِلَ الٓػ

 
ِمٜن ا

(.  2010لٍ زٍن )لورةح الٍٜثة الجفػِّّة 

ن الوظب الؾّةؿّة وًٖٙة 
 
طّػة وِػزُ ذلٛ زؼاًّة إلَ ا

 
ٝػدػ قّبّة ُٖ الٍّٙد اال

 
لبصت الٍٜثة الجفػِّّة الجُ لٌة وزن الٙةهٍن ا

 
وطاللة الٍٙؿ ا

زٞ ثصّٙ٘ وإرؿةء 
 
ةت الوؾةاّة الجُ هرصت ُٖ هفػ مجًلبةت المؾةواة بّن الروؾّن من ا ٝػدػ اؿجرةبة لمًةلب الصٝػ

 
لبصٍا ا

 
للوػورة ا

ن ِجم الجمٍِت لٌة طةرج المومب. العِمٙػايّة
 
و ا
 
ن الٍٚت ٚع شةن إلٓالؽ الٗرٍة بّن الروؾّن ا

 
. وال ثؼاؿ الوةطبةت ثٍٙم بجغّٝػ الؾّةؿّّن ا

لبصت همٍذج ِصجغى بي بةلوؾبة لٜػدّػ من 
 
رزوجّن من اوااٞ العوؿ ُٖ الّةلم الجُ اِجمعت الٍٜثة الجفػِّّة وبؾبب هرةشٌة الؾػُِ ا

 
ةهت اال ٝو

طػى 
 
رزوجّن الٜػجلة الصػزة من الؾّعات 1991وبّع اِجمةد الٍٜثة الجفػِّّة ُٖ هٍٖمبػ . العوؿ اال

 
ُٖ البػلمةن بّع ِٙع  (%30.7)، شٙٙت اال

دت ِعة ٍِامٞ إلَ ِعم هرةح ثوّٗغ ٚةهٍن الجٜةٖؤ ُٖ الرمّّة الٍيوّة موٌة الجػاث الجةرِظُ للٍٜهّة . واشع ٖٙى من الؼمن
 
/ ومُ ذلٛ ُٖٗ ٖػهؾة ا

ة بوؾبة ٝبّػة ُٖ إيةر هَةم اهجظةبُ مظجلٕ 
 
م من زِةدة ثمدّٞ المػا الفمٍلّة الغٍٝرِة، والوَةم االهجظةبُ الٍٙمُ وهّٕ اللٍااس الٙةهٍهّة ِلَ الٓػ

ِالى . ِلَ المؾجٍى المصلُ
 
مة قػشوة ا  ٝو

 
هَمة المؾجظعمة ال ِؼاؿ ُٖ مػشلة الجرػبة والظًة

 
شعث اال

 
ٍح ٖإن هَةم الٍٜثة الجفػِّّة وًٍ ا وبٍه

ن ِظوُ لإللالح شّح ثم إدراؾ ٍِّب الوَةم .  ِرب ا 

اهعوهّؾّة  
رزوجّن وٖػهؾة، ال ِؼاؿ الٌّٜٞ الؾّةؿُ الصةلُ الهعوهّؾّة ُٖ يٍر الجٍِٜن. 2003اِجمعت إهعوهّؾّة الٍٜثة الجفػِّّة ُٖ 

 
. وِلَ الوّٙن مُ اال

دى إلَ اؿجٙةلة الػاّؽ  مع الغي ا 
 
وثمػ البلع بإلالشةت ؿّةؿّة ومؤؿؾّة راّؾّة لعِم العِمٙػايّة ودمرٌة، موغ االهٙالب الؾّةؿُ يٍِٞ اال

هٌَ ٍِٙد من العِٜػجةثٍرِة1998ؿًٍةثػو ِةم  وؿ اهجظةبةت بػلمةهّة شػة ُٖ إهعوهّؾّة ٖٙى ُٖ ِةم .  وا  ّٚمت ا  ، وال ِؼاؿ هَةمٌة 1999وُٖ الصّٙٙة ا 
ن الوَةم االهجظةبُ للبلع داامًة مة . االهجظةبُ ّٚع الجّّٙم واإللالح المؾجمػ

 
ٝمة طوّت الٍٜثة الوؾةاّة بةهعوهّؾّة لبّن الجّعِالت المؾجمػة ال

ن الجّٔػات المؤؿؾّة الػاّؾة ثمدٞ ٖػص ّٚمة . ٝةن ِجّٔػ
 
زٞ ثصلّلٌة بعٚة ال م من ذلٛ، ثّع اهعوهّؾّة شةلة زّعة ِرب دراؿجٌة من ا  وِلَ الٓػ

لّةت العولة ن ٝػدّػ من دوؿ الروٍب ال زالت ُٖ مػشلة لٙٞ وإرؿةء العِمٙػايّة وإِةدة لّةٓة ا 
 
ومُ ذلٛ، لٌٗم . لمؤِعي ودِةة الٍٜثة طةلة ال

واًل ثصلّٞ الؾّةٚةت الجةرِظّة والؾّةؿّة الهعوهّؾّة الؿجّّةب مؾةر االلالح وؿٍؼ ِّػض ًغا الٗمٞ . هَةم الٍٜثة الصةلُ ُٖ اهعوهّؾّة ِوبُٔ ا 
غلٛ دور دِةة الٍٜثة ُٖ اإللالشةت المؤؿؾّة . بإِرةز ثةرِض اهعوهّؾّة ٖواًل ِن الجّٔػات الؾّةؿّة ٝو

ٝػدػ دوؿ الّةلم من شّح ِعد الؾٜةن المؾلمّن وِلَ ٓػار مَّم العوؿ ُٖ 242وثّع إهعوهّؾّة والجُ ِبلْ ِعد ؿٜةهٌة   ملٍّن هؾمة، ًُ ا 
مة 

 
ؿلمة"الموًٙة، ِجومن ثةرِض اال

 
وبّن المرجمّةت اإلؿالمّة ثّػؼ إهعوهّؾّة . واالؿجّمةر، وٖجػات من االؿجبعاد، ودِمٙػايّة شعِدة" اال

و الٍٙة ومن خم، . بجٙةلّعًة االؿالمّة اللّبػالّة المّجعلة، وِػزُ ذلٛ زؼاًّة إلَ اهجفةر االؿالم من طالؿ الجرةرة ولّؽ من طالؿ االشجالؿ ا 
لبس العِن زةهبًة . اِجو٘ ٝػدّػ من االهعوهّؾّّن االؿالم يًٍِة وٚةمٍا بظلًي وزّلي مجوةٓمًة مُ الممةرؿةت والٍٙاِع الدٙةّٖة الٙةامة وبٌغا المّوَ ا 

داة للٌّموة من ٚبٞ الٗةثصّن الؾّةؿّّن .  من الدٙةٖة االهعوهّؾّة بعالً من ا 

ن العولة ٝةن لٌة راّؾة  ٍٝةرهٍپٍثػي - وبةإلهةٖة إلَ خٙةٖجٌة اللّبػالّة، ٖإن إشعى الؾمةت الممّؼة الهعوهّؾّة الصعِدة ًُ ا  ُٖ الٗجػة – مّرةواثُ ؿ
ٝػجٍبػ 2001من ٍِلٍّ  ن؛ وِلَ ِٜؽ مة ِجم ِمٍمًة ُٖ الٔػب من بوةء للمرجمّةت . 2004 شجَ ا 

 
وبةلًبُ، ٖإن إهعوهّؾّة لّؾت ٖػِعة ُٖ ًغا الفة

ّة ِلَ الموةلب الؾّةؿّة الموجظبة ُٖ بةٝؾجةن وبورالدِـ وثٝػ ة إلَ ا  م من من اهجظةب 62.االؿالمّة، ٖٙع وللت المػا   ومُ ذلٛ، وِلَ الٓػ
طػى ال ِؼاؿ موظٗوةً 

 
مم االؿالمّة اال

 
ة ُٖ اهعوهّؾّة وبّن اال ن إزمةلُ الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا  هدَ إال ا  ةت . راّؾة ا  وُٖ الٍٚت الصةلُ، ثّمٞ الصٝػ

ةت الوؾةاّة مجّعدة الروؾّةت ِلَ مٍازٌة ومّةلرة المؾجٍِةت الموظٗوة من الوةابةت ُٖ البػلمةن ُٖ  الوؾةاّة وموَمةت المرجمُ المعهُ والصٝػ

                                                             
 حسٌنة والشٌخة باكستان فً بوتو بٌنظٌر منها اإلناث؛ من للوزراء رؤساء أو للبالد رؤساء بانتخاب حجماً  األكبر االسالمٌة المجتمعات بعض قامت  62

 (. 2006 وسولهٌم هوجنسن )تركٌا فً تشٌلر وتانسو إندونٌسٌا فً سوكارنوپوتري ومٌجاواتً بنجالدش فً ضٌاء وخالدة
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شؼاب الؾّةؿّة والعولة الِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ . ًغى العوؿ، الجُ ثبةِوت مّعالت الورةح ٌّٖة
 
ة الوؾةاّة ِلَ اال ُٖٗ إهعوهّؾّة هًٔت الصٝػ

دهةى – ولّبت الموَمةت الوؾةاّة االؿالمّة . االهجظةبةت البػلمةهّة موغ الجؾّّوةت
 
دورًا رِةدًِة ُٖ دِم الٍٜثة والعٍِة – ٝمة ؿّجم موةٚفجي ا

ة
 
ن الدٙةٖة االؿالمّة ال ثجٍاٖ٘ بةلوػورة مُ المؾةواة بّن الروؾّن وؿلًة المػا

 
وؿٍؼ ِّػض الٗمٞ الٙةدم . لجوّٗغًة بظالؼ المٗةًّم الٔػبّة بة

هَةم الٍٜثة  (إِرةبّةت وؿلبّةت)الٌّٜٞ الؾّةؿُ والوَةم االهجظةبُ بةهعوهّؾّة ٝمة ؿّجوةوؿ ِملّة اِجمةد الٍٜثة وثوّٗغًة وممّؼات وٍِّب 
. الوؾةاّة الصةلُ

الؾّةؽ الجةرِظُ 
م من إٚةمة ش٘ االٚجػاع الّةم ُٖ ِةم . 1949شملت إهعوهّؾّة ِلَ االؿجٙالؿ الجةم من الصٜم االؿجّمةري الٌٍلوعي والّةبةهُ ُٖ ِةم  وِلَ الٓػ

وؿ اهجظةبةت بػلمةهّة شػة إال ُٖ 1945
 
ةهت . (2005ّٖٜػز )، بّع ٍِٙد من االهًػاب الؾّةؿُ والصٜم الٙمُّ 1999، لم ثّٙع اهعوهّؾّة ا ٝو

الوػبة الٙةهّة الؿجٙػار اهعوهؾّة وإرؿةء العِمٙػايّة بٌة بّع اؿجٙاللٌة شعوث المغبصة الٍشفّة لصٍالُ همٕ ملٍّن من ؿٜةهٌة، مَّمٌم من 
م من الوفًةء االزجمةِّّن  ِوةء الوٙةبةت الجرةرِة ومؤِعي الوؾٍِة وًّٓػ

 
وٚع ثمت ًغى المغبصة . (2004ؿالثػ )المٜٗػِن والوظب الٍيوّة ا

مػِّٜة واالثٗةؽ الوموُ للٍٙى 
 
ِةٚت بفٜٞ ٝبّػ الجصٍؿ العِمٙػايُ والّملّة المؤؿؾّة ُٖ إهعوهّؾّة بعِم من الٍالِةت المجصعة اال

الجُ ا 
ِعاء الفٍِّّّن للعولة

 
هٌم اال

 
خّػا ؿلبًّة ِلَ ثومّة وثًٍر الظًةب الؾّةؿُ 63.الٔػبّة الغِن لوٍٗا الوصةِة بة

 
شعاث ثة

 
 وبةلًبُ ٝةن لٌغى اال

ة .  الظةص بةلّعالة االزجمةِّة بمة ُٖ ذلٛ ثمدّٞ المػا 

ٍٝةرهٍپٍثػي،  ن اهعوهّؾّة ٚةمت بةهجظةب راّؾة للبالد، مّرةواثُ ؿ
 
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة الػؿمّة ٍٖزئ الّةلم بة م من هعرة المػا  وًٜغا وِلَ الٓػ

هٌة داامًة مة ٝةهت مجٍازعة ُٖ . 2001ُٖ  شّةن ِن الصّةة الؾّةؿّة الػؿمّة، إال ا 
 
ة ُٖ ٝػدّػ من اال م من ابّةد المػا  مػ، وِلَ الٓػ

 
وُٖ شّٙٙة اال

ةت الٍيوّة ُٖ الظمؾّوةت   وؿٍؼ ثلُٙ الٗٙػات الجةلّة الوٍء ِلَ بّن 64(.2005بةراواهؾة )المػاِةت الؾّةؿّة ُٖ العولة بعءًا من الصٝػ
طّػًا إلَ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة دت ا  ة واالؿجػاثّرّةت الجُ ا  ة وثّببة المػا  .  الجّٔػات الظةلة بةلجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 

ة اإلهعوهّؾّة مجٍازعة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة بمرجمّةثٌة، وِػزُ ذلٛ زؼاًّة إلَ الجٙةلّع المجبّٙة  وبةلوؾبة للمرةؿ الّةم، داامًة مة ٝةهت المػا 
مٍمُ"الظةلة 

 
م من ثصٍؿ اهعوهّؾّة إلَ االؿالم وٚػون االؿجّمةر بٌة" بةلوَةم اال ّة والجُ ال ثؼاؿ ٚةامة ِلَ الٓػ . بّن ٝػدّػ من المرمٍِةت الّٚػ

ة دورًا  ة من الٍزارات مجؾًٙة  (مصعوداً )وبّع االؿجٙالؿ موصت المػا  ةن ثٍازعًة ُٖ ًّةٝٞ العولة مدٞ الٙوةء والفػية وًّٓػ ُٖ المرةؿ الّةم، ٝو
ة. 1950مُ الموٍَر الّمػي لعؿجٍر  ة الّةمة للمػا  زٞ زِةدة المفةٝر ة االهعوهّؾّة موةلبٌة المعهّة المصعودة وٚةمت بةلعُٖ من ا  . واؿجٔلت المػا 

ِعاد الممٜوة من الؾّعات ُٖ الصّةة 
 
ة االهعوهّؾّة ٚةمت بةلجّببة لؼِةدة اال ن المػا  ن وزٍدًة ُٖ البػلمةن ٝةن هبّاًل إال ا  م من ا  وِلَ الٓػ

ولَ ُٖ ٌِع الرمٌٍرِة ُٖ الظمؾّوةت ًُ ثعرِب المػقصةت . الؾّةؿّة
 
ِةم اال

 
خوةء اال ة الوؾةاّة ا  ةهت إشعى االؿجػاثّرّةت الػاّؾّة للصٝػ ٝو

ولَ ُٖ إهعوهّؾّة ُٖ . المصجمالت ِلَ الٌّٜٞ الؾّةؿُ للعولة
 
خوةء االهجظةبةت الّةمة اال ًّٞ المػقصةت للموةلب، قٜلت 1955وا 

 
، ومُ ثة

ة، مدٞ إلالح ٚةهٍن الؼواج لٍّٜن  شؼاب لجومّن مًةلب المػا 
 
شؼاب الؾّةؿّة اؿجوةدًا ِلَ اثٗةٚةت اال

 
ِوًة ثصةلٗةت مُ مظجلٕ اال ة ا  موَمةت المػا 

ؿٗػت  االهجظةبةت الجُ ِٙعت . همن بػامذ الصؼب ة ُٖ االهجظةبةت، ا  ة الّةلّة للمػا  م المرٌٍدات من ٚبٞ الموَمةت المؤِعة للوؾٍِة والمفةٝر وبٓػ
طػى الجُ لعٌِة ثةرِض . ٖٙى من اإلهةث ُٖ البػلمةن% 7 ِن 1955ُٖ 

 
ن ًغى الوجّرة ٝةهت إِرةبّة مٙةرهة مُ الّعِع من العوؿ اال م من ا  وِلَ الٓػ

ٝػدػ من  ن الوةطبةت مدلن ا  ة طةلة ا  مةؿ هفًةء شٍٙؽ المػا 
 
هٌة ٝةهت مصبًة ومظّبة ال من % 60يٍِٞ ّٖمة ِجّل٘ بةالهجظةبةت العِمٙػايّة، إال ا 

                                                             
 والتجارة االقتصاد، على ٌسٌطرون كانوا الذٌن الصغٌرة النخبة مع بالتحالف CIA المركزٌة المخابرات وكالة قامت والكوبٌة، الصٌنٌة الثورات بعد  63

 الوطنٌة القوى على وحشٌة باعتداءات وقاموا آسٌا إلى الالتٌنٌة أمرٌكا من القومٌة الحكومات من كثٌر ضد انقالبا وأحدثت األقوٌاء الجٌش وقادة الدولٌة
 أنظمة مساندة فً االستمرار طرٌق عن واالجتماعٌة السٌاسٌة التنمٌة وإعاقة اآلالف مقتل عن السٌاسات هذه أسفرت وقد. الشٌوعٌة مناهضة باسم

 (. 2002 كرٌب ؛2004 سالتر ؛163 ص ،2005 فٌكرز )الغربٌة الدول من وغٌرها المتحدة الوالٌات مصالح على تحافظ التً الدٌكتاتورٌة الحكم
64

 أثناء الخمسٌنات فً اندونٌسٌا فً هامة سٌاسٌة أمور باعتبارها الدستورٌة والمناظرات والمناقشات االنتخابٌة، والسٌاسات السٌاسٌة الحقوق ظهرت  

 الصلة أي )للمجتمعٌة القومً والمفهوم الواجبات مع للمرأة السٌاسٌة الحقوق معادلة خالل من المرأة مشاركة وبرزت. الجدٌدة األمة-الدولة إقامة فترة
 (2004 مارتً )للمرأة الكاملة المشاركة ٌتضمن والذي( والمجتمع الفرد بٌن
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شؼاب 65.زمٌٍر الوةطبّن
 
ؿٗٞ الٍٙاام الصؼبّة المٙعمة من ٚبٞ اال

 
 وثجومن الجٗؾّػات الهظٗةض هؾبة الوؾةء الموجظبةت وهُ المػقصةت ُٖ ا

مّّن ُٖ ذلٛ الٍٚت وٚةمٍا ببؾةية بةطجّةر الصؼب ِن يػِ٘ اطجّةر رمؼ الصؼب ُٖ بًةٚة االٚجػاع 
 
ن مَّم الوةطبّن ٝةهٍا ا

 
الؾّةؿّة، مُ شّٙٙة ا

 . (114، ص 2004مةرثن )
ً
ٚٞ اشجمةال

 
ٍن الٙػاءة والٜػجةبة . وازجمةع ًغِن الّةملّن زّٞ اهجظةب الؾّعات المػقصةت ا ولٜن الوةطبٍن الغِن ِّٖػ

ٚلّة)
 
ٖػاد ُٖ إيةر هَةم الٙةامة الوؾبّة المٗجٍشة بةهعوهّؾّة (وًم ا

 
لٍاثٌم لمػقصّن ا

 
.  ٝةن ِمٜوٌم االدالء بة

ة الوؾةاّة بجصعِع  ت الصٝػ
 
ة ُٖ إهعوهّؾّة، بعا

 
ِمةؿ الّعِع من هفًةء شٍٙؽ المػا

 
ة ِلَ زعوؿ ا

 
لة الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا

 
وبّومة ٍلت مؾة

طػِن، بمة ُٖ ذلٛ شٍٙؽ الؼواج، والجّلّم، والمّػاث
 
ولٍِةت اًجمةمةت اال

 
ة ٝةن إلَ شع . ا

 
زٞ ثمدّٞ المػا

 
ن الؤى من ا

 
وِػزُ ذلٛ زؼاًّة إلَ ا

ٝػدػ اؿجػاثّرّة66مة ال ٖةاعة موي ُٖ ٍٞ دٝػجةثٍرِة ؿًٍةرثٍ،
 
ة وبوةء ٚعراثٌة االزجمةِّة بعا ا

 
ّؼ ِلَ الجّٔػ الٙةهٍهُ واالزجمةُِ إلٖةدة المػا .  والجٝػ

ةن ِمٜن 1998الغي اؿجمػ من الؾبّّوةت شجَ " الوَةم الرعِع"ٌِع –وطالؿ ٌِع ؿًٍةرثٍ  ، ٝةن شؼبي مٌّموًة ُٖ زمُّ االهجظةبةت الّةمة، ٝو

و المؾؤولّن الصٍٜمّّن 
 
شؼاب ا

 
ة ِجم ثصعِع ثمدّٞ . (2009قّػلٍؾ )الصمٍؿ ِلَ مّٙع ُٖ البػلمةن ِن يػِ٘ دُٖ مبلْ من المةؿ لٙةدة اال ٝو

ة من ٚبٞ الوظب ِلَ المؾجٍى الٍيوُ للصؼب، ممة زّٞ وزٍدًة ُٖ البػلمةن مجٙلبًة يٍاؿ شٜم ؿًٍةرثٍ، شّح وللت للغروة ُٖ 
 
 1987المػا

ة إلَ 
 
و الٍالِةت المجصعة ُٖ ذلٛ الٍٚت)% 13لّمٞ ثمدّٞ المػا

 
ِلَ من ٖػهؾة ا

 
(.  2005بةراواهؾة ) (وًٍ ا

هي بّع ؿٍٙيي مبةقػة ُٖ  خوةء شٜم ؿًٍةرثٍ العِٜػجةثٍري، إال ا  ، 1998وبّٜؽ مة ًٍ مجٍُٚ، ٖبّومة ٝةن ِعد البػلمةهّةت ٚلّاًل وّٓػ ّٖةؿ هؾبًّة ا 

خوةء ًغى الٗجػة االهجٙةلّة هصٍ ثصّٙ٘ العِمٙػايّة ة ٚةدت البلع ا  ٍٝةرهٍپٍثػي الؾلًة ُٖ ٍِلٍّ . شلت مصلي امػا  وًُ ابوة . 2001وثٙلعت مّرةواثُ ؿ
ٍٝةرهٍ الغي ٚةد إهعوهّؾّة إلَ االؿجٙالؿ مة بّع االؿجّمةر وٚع اهومت إلَ الصؼب المّةرض  ؿب٘ ؿ

 
الصؼب اإلهعوهّؾُ العِمٙػايُ - الػاّؽ اال

لبصت رمؼًا للمٙةومة الفّبّة وبةلجةلُ ثمدٞ ثٌعِعًا راّؾًّة لؾًٍةرثٍ الغي اؿجظعم الّوٕ ُٖ . 1987للووةؿ ُٖ  ةن مة ا   مصةواًل اإليةشة 1996وؿِػ
خةرت ًغى الصةدخة المَةًػات ُٖ الّةلمة دِمًة لٌة وشٍلت مّرةواثُ إلَ بًٞ ٍٚمُ ّمة للصؼب اإلهعوهّؾُ العِمٙػايُ للووةؿ، وا  وبّع . بٌة ِٝؼ

وؿ اهجظةبةت بػلمةهّة شػة ُٖ البالد لٍات ُٖ ا 
 
ٓلب اال

 
ن الفّب ِعِم مّرةواثُ وٍٖهٌة بةلّٙةدة .ذلٛ، ٖةز شؼبٌة بة خبجت االهجظةبةت ا  وبّومة ا 

ة مومب الػائؿة؛ وثػددوا ُٖ ثّّّوٌة راّؾة للبالد واطجةروا بعاًل موٌة ِبع الػشمن  ن ثجٙلع امػا 
 
ن هظبة الصؼب ٍلٍا ّٓػ مٙجوّّن بة ٍح، إال ا  بٍه

لبصت مّرةواثُ 2001ولٜن ثم يػد ِبع الػشمن وشّع من الٍٍّٗة ُٖ ِةم . وشّع ٝػاّؽ ومّرةواثُ ٝوةاب راّؽ  لّعم الٜػٗةءة والٗؾةد وا 
ٝػدػ من الوظب الغٍٝرِة وًغا ِلَ ِٜؽ مة ِعِّي الوظب  ن الفّب مؾجّع بمٗة ِةمة لٙبٍؿ الٙةدة من الوؾةء ا  راّؾة وًغا إِوةح زلُ لصّٙٙة ا 

.  الؾّةؿّة من الػزةؿ

وؿ مػة موغ اؿجٙالؿ اهعوهّؾّة
 
ّة ال خوةء ٌِع االلالح شّح ٚةمت بّٙع اهجظةبةت قِػ  وٚع قرّت ًغى 67.وٚةدت مّرةواثُ البالد هصٍ العِمٙػايّة ا 

ة ة الوؾةاّة االهعوهّؾّة إلَ ثٍزّي االًجمةم لٙوّة هٙك ثمدّٞ المػا  ّٝع . البّبة العِمٙػايّة الوةقبة الصٝػ
 
وٚع ٚةم ًؤالء الوفًةء الؾّةؿٍّن بةلجة

م  هي ِلَ الٓػ ٍع االزجمةُِ ُٖ الظًةب الؾّةؿُ الظةص بةلعِمٙػايّة وٚةمٍا بةلعٍِة إلَ ثصّٙ٘ الجٜةٖؤ بّن الروؾّن ُٖ الؾّةؿّة وٚةلٍا ا  ِلَ الو

ة ثمدّال ٝةًّٖة دون وزٍد ؿّةؿةت هؾةاّة  ن ِجم ثمدّٞ ممةلس المػا  هي ال ِمٜن ا  ة، إال ا  ّٝع دِم ٚوةِة المػا 
 
ن الؾّةؿّّن الػزةؿ ِمٜوٌم بةلجة من ا 

هدٍي . ولوةع للٙػار من اإلهةث
 
ة مدٞ شؼب الفّب اال والجُ ثٍٙم بٍهُ إيةر  (partai wanita rakjat- بةرثةي واهّجة راٝرةت )وهةدت موَمةت المػا 

ة إلَ – الؾّةؿّة واالٚجمةدِة واالزجمةِّة والدٙةّٖة – العِمٙػايّة ّٖمة ِجّل٘ بةلمؾةواة ُٖ الصٍٙؽ والٗػص ُٖ زمُّ المرةالت  بٍلٍؿ المػا 
ة الوؾةاّة االهعوهّؾّة وازٌت ٝػدّػ من الٍّاا٘ موٌة الجّٔػ المؾجمػ لمرلؽ الٍزراء . البػلمةن ومؤؿؾةت العولة ن الصٝػ م من ا  وِلَ الٓػ

ؿةس الوك العؿجٍري االهعوهّؾُ  هٌة اؿجمػت ُٖ ممةرؿة الؤى واالؿجمةلة ِلَ ا  واالهٙؾةمةت العِوّة واإلِعٍِلٍزّة ّٖمة بّن ٚةدة الوؾٍِة، إال ا 

                                                             
65

 لالنتخابات اإلقلٌمٌة التجربة ولكن ،1955 عام انتخابات فً المرشحات عدد كم الواضح غٌر من أنه( "115 ص ،2004 )مارتن إللٌزابٌث وفقا  

 امرأة 34 هناك كان مٌناهاسا وفً. نسبٌا قلٌالً  كان السٌدات عدد أن إلى تشٌر( 1951 أغسطس 27 )وٌوجٌاكارتا( 1951 ٌونٌو 14 )مٌناهاسا فً

(" 408 ص ،1951 سوسانتو  )ٌوجٌاكارتا انتخابات فً الحزبٌة القوابم على فقط 15و( 301 ص ،1953 وانٌتا )مرشحاً  577 إجمالً من مرشحة

 
66

 عاما 32 لمدة سوهارتو حكم وقد. 1967 عام منصبه من الدولة مؤسس بسوكارنو اإلطاحة بعد إلندونٌسٌا الثانً الربٌس سوهارتو أصبح  

 .  شامل شعبً احتجاج بسبب 1998 عام فً السلطة من" استقال"و
 عام فً٪ 11.3 إلى وارتفعت البرلمان، فً السٌدات من٪ 8.8 انتخاب ،1999 عام فً عقدت والتً اإلصالح، عهد فً عامة انتخابات أول شهدت  67

 .سنوات خمس كل إندونٌسٌا فً العامة االنتخابات عقد وٌتم(. 2005 باراوانسا )2004
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ن المؾةواة ُٖ المٍايوة
 
ّؼ . بفة ة الوؾةاّة بةلجٝػ ن الصٍٙؽ ُٖ الٙةهٍن ال ثجصٍؿ بةلوػورة إلَ شٍٙؽ ِوع الجًبّ٘ ٚةمت الصٝػ

 
وبمٍازٌة الٍاُٚ بة

زٞ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة الجُ ِصٜمٌة الٙةهٍن (2004مةرثن )ِلَ ثوّٗغ ٍٚاهّن المؾةواة 
 
ت ُٖ العُٖ من ا

 
  68.وبعا

اِجمةد الٍٜثة ُٖ اهعوهّؾّة  
ؿٗػت ِن وزٍد مرجمُ معهُ ٍٚي 

 
ِػزُ الٗوٞ ُٖ هرةح اِجمةد الٍٜثة ُٖ إهعوهّؾّة إلَ الجعِّم المؾجمػ للّملّة العِمٙػايّة ُٖ العولة الجُ ا

وُٖ إيةر ًغا . (2000ًٗوػ )ٌِّمن ِلّي العِمٙػايٍّن المؾلمٍن، وّٚم للفمٍلّة والعمذ وِملّة الجصٍؿ العِمٙػايُ واشجػام ثّعد الدٙةٖةت 

ة الوؾةاّة االهعوهّؾّة بةلعٍِة إلَ اِجمةد الٍٜثة البػلمةهّة، ٝمة هموت الصمٍؿ ِلَ دِم ٝػدّػ من  الؾّةؽ الصٍّي للمرجمُ المعهُ، ٚةمت الصٝػ
ن ثوةولت ِعد ال ِصمَ .  والغِن لّبٍا دورًا ًةمًة ُٖ ثفّٜٞ الٌّٜٞ الؾّةؿُ الرعِعCSOsالوظب الؾّةؿّة وموَمةت المرجمُ المعهُ 

 
وبّع ا

ت ُٖ ِةم 
 
ؿػة ِلَ معى ٍِٙد من الوفةط بعا

 
دوار االزجمةِّة مدٞ ثّعد الؼوزةت، ثّلّم اإلهةث، وإلالح ٚةهٍن اال

 
، ٚةمت 1998من ٚوةِة اال

ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة
 
ولٍِةت بفٜٞ مجؼاِع ثرةى وزٍد المػا

 
ة الوؾةاّة االهعوهّؾّة بجصعِع اال دت البّبة العِمٙػايّة المجؼاِعة إلَ وزٍد . الصٝػ

 
وٚع ا

ة 
 
ة الوؾةاّة ُٖ ثؾّّؽ الٍزٍد الؾّةؿُ للمػا موةٚفة ِةمة مٗجٍشة شٍؿ ٚوةِة المٍايوة والعِمٙػايّة والمؾةواة بّن الروؾّن وهرصت الصٝػ

ؿةؿّة"
 
ة ُٖ البػلمةن ٝػدّػ من الّٙبةت . (2003مةرِة )" ٝص٘ من شٍٙؽ اإلهؾةن اال

ومُ ذلٛ، وازٌت الرٌٍد الػامّة إلَ زِةدة هؾبة ثمدّٞ المػا 
ة المرجمّّة الموظٗوة بؾبب مصعودِة الٍلٍؿ إلَ المٍارد  وطةلة ٚلة ِعد الؾّعات الػآبةت ُٖ دطٍؿ المرةؿ الؾّةؿُ ومٜةهة المػا 

.  االزجمةِّة واالٚجمةدِة الجُ ثعِم الجًلّةت الؾّةؿّة

ة  شع الٍّامٞ الػاّؾّة الّٗةلة ُٖ المرجمُ المعهُ االهعوهّؾُ وُٖ ِملّة الجصٍؿ العِمٙػايُ، ٝةهت الصٝػ ة ا  ةت الوؾةاّة / وبةِجبةًر الصٝػ
ومن طالؿ الجّةون بّن الموَمةت الوؾةاّة والؤى الفعِع ِلَ الصٍٜمة . االهعوهّؾّة مؾجّعة للٗػص الجُ وٖػثٌة ٖجػة الجصٍؿ العِمٙػايُ

ولَ من ٌِع اإللالح
 
ًعاٌٖة ُٖ الؾوٍات اال ة الوؾةاّة ٝػدّػ من ا  ة بٌة، شٙٙت الصٝػ ٚؾةم المػا  شؼاب الؾّةؿّة وا 

 
ّٖلَ .وثفّٜٞ ثصةلٗةت مُ اال

ة قٜةؿ الجمّّؼ هع المػا  ، بٞ 2000ُٖ ِةم  (CEDAW– ؿّعاو  ) ؿبّٞ المدةؿ، لم ثٙم اهعوهّؾّة ٖٙى بةلجٍُّٚ ِلَ اثٗةّٚة الٙوةء ِلَ زمُّ ا 

ن الالح الوَةم االهجظةبُ واِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة
 
ت موةٍػات وموةٚفةت بفة طػ ُٖ العٍِة إلَ الٍٜثة الوؾةاّة . وبعا  وًوةؾ ِةمٞ راّؾُ ّٖةؿ ا 

شؼاب الؾّةؿّة والبػلمةهّّن(الوؾةاّة)ِجومن موَمةت المرجمُ المعهُ 
 
ٝةدِمّّن واال

 
وٚع همت الموَمةت الوؾةاّة ٝٞ من . ، والمصّّٗن واال

دوار االزجمةِّة 69.الموَمةت االؿالمّة والّلمةهّة
 
شؼاب ولّؽ ِلَ مظجلٕ اال

 
دِةن واال

 
همةر الٍٜثة االهعوهّؾّة ِبػ مظجلٕ اال  واثصع مؤِعو وا 

ٚٞ ُٖ إيةر المرةؿ الؾّةؿُ)
 
ن ِعد ٚلّٞ من (ِلَ اال ة والؾّةؿٍّن لجّؼِؼ الٍٜثة والجػوِذ لٌة، إال ا  ، وبّومة اثصع مَّم هفًةء شٍٙؽ المػا 

ٓلبّة هَةم الٍٜثة
 
ِوةء الغٍٝر ٚةمٍا بعِمٌة ِلَ مون ُٖ شّن ِةرض اال

 
ؼِة لمّةرهُ الٍٜثة ثٍٙم ِلَ اؿةس الرعارة . اال ةهت الصرة المٝػ – ٝو

ولٍِة للمؤًالت ِن الروؽ ِوع اطجّةر المػقس
 
ن ثٍٜن اال هي ببؾةية لّؽ ًوةؾ ِعد ٝةؼ من الؾّعات المؤًالت . شّح ِرب ا  ِوة ا  وّٚٞ ا 

(.  2006بّلؾرٍ وؿّعا )للجػقس 

. 2003 – 1999وثم ثّؼِؼ الظًٍات ثرةى الٍٜثة الروؾّة شّح ٝةن ِجم إِةدة لّةٓة ٚةهٍن االهجظةبةت الّةمة بٍاؿًة البػلمةن الرعِع بّن ِةمُ 

ةن ًوةؾ طالٖةت بّن مؤِعي الٍٜثة، مَّمٌة بظمٍص المٍالٗةت الٗوّة، وِجومن ذلٛ هؾبة مة ٍٖؽ الٍٜثة  ، مٍِع ( %30إلَ  % 20)ٝو
ٝػدػ ثمةؿًٜة واثصعت . ثٙعِم الٍٜثة والوَم االهجظةبّة وهَم الٍٙاام ة الوؾةاّة ا  لبصت الصٝػ ن اٚجػب ثمػِػ ٚةهٍن االهجظةبةت الّةمة ا  ولٜن بّع ا 

ة  طّػًا مًةلبة بٍٜثة ثفػِّّة ٚعًر شؼاب الؾّةؿّة لّجم ثٙعِمٌة ُٖ اهجظةبةت ِةم % 30ا 
 
، شّح ؿّجم اؿجظعام 2004من المػقصةت ُٖ ٍٚاام اال

وٚع هرصت زٌٍدًة شّومة ثم ثمػِػ ٚةهٍن االهجظةبةت الّةمة . (2006بّلؾرٍ وؿّعا )الٍٙاام المٗجٍشة ُٖ إيةر هَةم الجمدّٞ الوؾبُ االهجظةبُ 

                                                             
 من نوع ٌحدث سوف النسابٌة الكوتا أجل من النضال ان ٌفٌد ببٌان الذكور من السٌاسٌة النخب قبل من المقاومة تدرك التً مٌجاواتى، الربٌسة أدلت  68

 الحركة قبل من الشاملة التعببة أضعف حٌث فعال غٌر الخطاب هذا كان ذلك ومع(. 2003 مارٌا )المرأة مكاسب على سلبا ٌؤثر وسوف التوازن عدم

 . 2003 فً أخٌراً  التشرٌعٌة الكوتا اعتماد تم أدناه، مناقشته سٌتم وكما النسابٌة،
69

 وأعمال أنشطة عدة فً بعمق وعابشة وفتٌات، مسلمات، مثل الكبٌرة االسالمٌة النسابٌة المنظمات اشتركت سٌدا، وفرانسٌسٌا باٌلسجو لسٌسٌلٌا وفقا  

 القى وتمثلت. اإلسالم مع متوافقاً  السٌاسة إلى المرأة وصول ٌعتبرون االسالمٌٌن النسوٌة مؤٌدي أن القول ٌمكن الصدد، هذا وفً. الكوتا العتماد
 (. 260 ص ،2006 )القومً البرلمان فً العسكرٌة والفصابل الصغٌرة المتشددة المسلمة السٌاسٌة األحزاب فً الوحٌدة المعارضة
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م  م 2003 / 12الرعِع ٚر و ٍٝثة هؾةاّة ّٓػ ملؼمة" الٍٜثة الوةِمة"، وِجومن 2003وذلٛ ُٖ ٖبػاِػ  (1 )65 شّح ِوم البوع ٚر
 
ولُ ًغا . ا

 
وٚع ا

ن 
 
ة ٚلبًة وٚةلبةً "الوك الرعِع بة شؼاب ُٖ اِجبةًر

 
طغ اال

 
ٚٞ " ثة

 
من الؾّعات ُٖ ٍٚاام المػقصّن ُٖ ٝٞ دااػة % 30اؿجصؾةن ثػقّس ِلَ اال

بةراواهؾة )، ولٜن لّؽ بي همٍص ٚةهٍهّة ملؼمة (ِلَ المؾجٍى الٍٙمُ وِلَ مؾجٍى المصةَٖة والعااػة االهجظةبّة)اهجظةبّة ِلَ زمُّ المؾجٍِةت 

لٍات الجُ ِصملٍن ِلٌّة ُٖ ٝٞ . (2005
 
شؼاب بةلجوةؿب مُ ِعد اال

 
ِوةء، وِجم اهجظةب اال

 
ن العوااػ االهجظةبّة ُٖ اهعوهّؾّة مجّعدة اال

 
ٝمة ا

شؼاب ِلَ مٙةِع ُٖ ٝٞ دااػة اهجظةبّة
 
شؼاب بجػقّس  (خم المًةلبة الشٙةً )وبةلجةلُ، ثم الجٍلّة . دااػة اهجظةبّة؛ ومن خم ِجوةٖؽ ِعة ا

 
ن ثٍٙم اال

 
بة

 ٞٚ
 
 من الجػقّس الٜلُ للؾّعات ُٖ زمُّ العوااػ االهجظةبّةمن الؾّعات ُٖ ٝٞ دااػة اهجظةبّة % 30ِلَ اال

ً
.  بعال

طػى الجُ ثم اِجمةدًة ُٖ االهجظةبةت الّةمة ِةم :الجصٍؿ من هَةم الٙةامة المٗجٍشة إلَ هَةم الٙةامة المٔلٙة
 
 2004 ثجومن االلالشةت الٌةمة اال

وٚع قمٞ ذلٛ طًٍة . ثّّٔػات ُٖ الٍٙاهّن االهجظةبّة للعولة– االهجظةبةت الجفػِّّة الدةهّة الهعوهّؾّة موغ ؿٍٙط شٜم ؿًٍةرثٍ االؿجبعادي – 

ًةمة شّح الجصٍؿ من هَةم الٙةامة المٔلٙة إلَ هَةم الٙةامة المٗجٍشة، ممة ِؾمس للوةطبّن بةطجّةر المػقس المٗوٞ ولٜن مُ الجمٍِت لمةلس 
م خم . (ِّجبػ لٍثٌم بةيٞ اذا ٚةمٍا بةطجّةر مػقس ٖٙى)الصؼب  شؼاب من اطجّةًر

 
شع اال

 
 بةلجمٍِت لمةلس ا

ً
وال
 
طػى، ٍِٙم الوةطبٍن ا

 
وبّبةرة ا

بٍا بةلجمٍِت لمةلس مػقس واشع من ًغا الصؼب    70(.2009قػلٍؾ وّٖلُ )ٍِٙمن بّعًة اذا ٓر

وٚع زةء الجّّٔػ من هَةم الٙةامة المٔلٙة إلَ هَةم الٙةامة المٗجٍشة بؾبب االهجٙةدات واؿّة االهجفةر لوَةم الٙةامة المٔلٙة الغي يب٘ ُٖ 

شؼاب بجصعِع المػقصّن الغِن ؿّفٔلٍن المٙةِع ُٖ البػلمةن 1999اهجظةبةت ِةم 
 
مةء اال وٖٙة لٍهُ المػقصّن ِلَ الٍٙاام )، شّح ٚةم ِز

ولٍِة لٍالاٌم لصؼبٌم ولّؽ للعوااػ االهجظةبّة الجُ ِمدلٍهٌة، . (الصؼبّة
 
ُٖٗ هَةم الٙةامة المٔلٙة، ِمّٞ هٍاب البػلمةن الموجظبّن إلَ إًِةء اال

دى إلَ . شّح ثلّب ّٚةدة الصؼب دورا راّؾّة ُٖ مؾةِعثٌم لّجم اهجظةبٌم ة الوؾةاّة بةلجّّٔػ إلَ هَةم الٙةامة المٗجٍشة والغي ا  وٚع رشبت الصٝػ
ن ِجم اهجظةبٌن بٔن الوَػ ِن مٜةهٌة ُٖ الٙةامة ن ثٍٜن الٍٙاام المٗجٍشة ٝةّٖة . ثصؾّن ٖػص المػقصةت ُٖ ا 

 
مٞ الوفًةء بة

 
ومُ ذلٛ، لم ِة

شٜةم
 
مّة بّن زمٌٍر الوةطبّن والًبّّة المّٙعة للومٍص واال

 
ة، هَػا الرثٗةع هؾبة اال ٚةمت الٍٙاهّن . لمٍازٌة ومّةلرة هٙك ثمدّٞ المػا  ٝمة ا 

شٜةم والومٍص الرعِعة  (KPU) لروة ٍٚمّة لالهجظةبةت 2003االهجظةبّة لّةم 
 
قػلٍؾ )مؾبٍلة ِن ثوَّم ومػاٚبة االهجظةبةت وهمةن االلجؼام بةال

(. 2009وّٖلُ 

ةهت المةدة  هٌة ثّجبػ إهرةزًا ٝبّػًا من ٚبٞ . بمدةبة وؿ مصةولة لجصّٙ٘ الٍٜثة الوؾةاّة (1 )65ٝو شٜةم الٍٜثة، إال ا  م من هّٕ همٍص وا  وِلَ الٓػ
ٍج بةلورةح ة وّٚةمٌة بةلجفبّٛ المٍؿُ والجّةون مُ مظجلٕ المرمٍِةت ٚع ث ن الّمٞ الرةد للصٝػ ة الوؾةاّة ودلّٞ ِلَ ا  ٝمة ٚعمت بّن . الصٝػ

ٍٚى ٚةبلة للجًبّ٘ واالؿجمػار  ن اؿجمػار الرٌٍد ؿٍؼ ِؤدي ُٖ الوٌةِة إلَ وزٍد ٍٝثة ثفػِّّة ا  مٞ ُٖ ا 
 
وبةلّٗٞ ٚع . (2006بّلؾرٍ وؿّعا )اال

.   اِجمعت اهعوهّؾّة الٍٜثة الوؾةاّة الجفػِّّة، ولٜوٌة لم ثظلٍ من الجصعِةت ٝمة ؿّجم موةٚفجي ُٖ الٗمٞ الجةل2008ُخبت لصة ذلٛ، ُٖٗ 

، ثم إيالؽ بػامذ ٍٚمّة لبوةء الٙعرات والجعرِب 2003 / 12 بّع ثمػِػ الٙةهٍن :من الٍٜثة الوةِمة إلَ الٍٜثة الصّّٙٙة: ثًبّ٘ الٍٜثة ُٖ اهعوهّؾّة
شؼاب الؾّةؿّةCSOsبٍاؿًة موَمةت المرجمُ المعهُ 

 
ةن.  الجُ ثّمٞ بةلجّةون مُ ِعد من اال دت إلَ وزٍد مػقصةت  ٝو  ًوةؾ زٌٍد ٝػدّػة ا 

ٝبػ ٚعر من البالد ٚعر االمٜةن ُٖ الؾوة الٍاشعة المجبّٙة ٚبٞ اهّٙةد ًغى االهجظةبةت، ٚةمت الموَمةت . 2004مؤًالت الهجظةبةت ِةم  ولجًّٔة ا 
هفًجٌة وٖٙة للمٍهٍِةت والوًةؽ الرٔػاُٖ وثم ثوَّم ورش ِمٞ ِلَ هًةؽ واؿُ لجعرِب المػقصةت المصجمالت وثدّٕٙ الرمةًّػ .  بجوؾّ٘ ا 

ًمّة الٍٜثة والجمدّٞ / شٍؿ الوَةم الؾّةؿُ  داء ّٝوٍ بػلمةن موجظب، ٖواًل ِن ثدّٕٙ الرمٌٍر شٍؿ ا 
 
ة لال االهجظةبُ اإلهعوهّؾُ، وإِعاد المػا 

ة. الوؾةاُ ِوة مُ الموَمةت العولّة ُٖ زِةدة ثّؼِؼ مٍارد واؿجػاثّرّةت الصٝػ ت الموَمةت المّوّة الجُ ثّمٞ ا   وِٙب ثعرِب وثّلّم 71. ٝمة بعا 

                                                             
 تقسٌم طرٌق عن حسابها ٌتم سلفا، محددة كوتا إلى الوصول إلى تحتاج / ٌحتاج انها / فانه بمقعد، الفوز من المفضلٌن المرشحٌن أحد ٌتمكن حتى  70

: ببساطة أو ،(انتخابٌة دابرة كل فً المقاعد عدد )االنتخابٌة الدابرة حجم على االنتخابٌة الدوابر إحدى فً الصحٌحة األصوات لعدد اإلجمالً العدد
 ،12 كان 2004 عام النتخابات  معٌنة انتخابٌة دابرة فً المقاعد من عدد أعلى أن وبما(. االنتخابٌة الدابرة حجم / االنتخابٌة الدابرة أصوات إجمالً)

 مجموع كان اذا المثال، سبٌل وعلى. الكوتا إلى األفراد أحد ٌصل أن الصعب من فإنه الواحدة، االنتخابٌة الدابرة فً األحزاب من كثٌر تنافس ومع
 لٌتم األقل على صوت 2000 إلى ٌحتاج الفردي المرشح فإن مقاعد، 10 لها المخصص االنتخابٌة الدوابر إحدى فً بها المدلى الصحٌحة األصوات

 (. 2000 = 10 / 20,000 )البرلمان فً مباشرة انتخابه
71

 تساؤل المحتمالت المرشحات بتدرٌب ٌتعلق فٌما CSOs المدنً المجتمع منظمات إلى الدولٌة المنظمات تقدمه الذي والدعم المساعدات أثارت  
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شؼاب لجصعِع مػقصةت وٚةمت بممةرؿة الؤى واالؿجمةلة بمٗة مؾجمػة مُ 
 
ة الوؾةاّة بجؾّّؽ مؾبٍلّة اال ِعاد الٜبّػة، ٚةمت الصٝػ

 
ًغى اال

شؼاب لجوّٗغ الٍٜثة 
 
(. 2006بّلؾرٍ وؿّعا )اال

ولَ بّع اِجمةد الٍٜثة الوةِمة ِةم 
 
ؿٗػت اهجظةبةت ِةم .  زِةدة ٝبّػة ُٖ هؾبة هةابةت البػلمةن2003ومُ ذلٛ، لم ثفٌع االهجظةبةت الّةمة اال

 
ٖٙع ا

ةت اإلهةث ُٖ مرلؽ الوٍاب % 11 ِن 2004 وثٜفٕ دراؿة . 1999ُٖ اهجظةبةت ِةم % 8.2 ، وِمدٞ ذلٛ ارثٗةِة يّٗٗة من DPRمن المفِػ

شؼاب .  ِن ِعد من الٍّامٞ الفّٙة والمدّػة لالًجمةم2003ثوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة الًٍِّة ِةم 
 
ٓلبّة اال

 
ن ا

 
ٖممة ِدّػ دًفة مَّم المػاٚبّن ا

 ٞٚ
 
ولَ الوك الٙةهٍه2004ُمن المػقصةت ُٖ اهجظةبةت ِةم % 30الؾّةؿّة ٚةمت بجػقّس ِلَ اال

 
ٖٙع . ، ولٜن لّؽ ُٖ ٝٞ دااػة اهجظةبّة ٝمة ا

ة هؾبة 
 
 شؼبًة ثجوةٖؽ 24ومن .  مّٙعًا ُٖ مرلؽ الوٍاب550 والغِن ِجوةٖؾٍن ِلَ 7756من إزمةلُ ِعد المػقصّن وِعدًم % 32.3قٜلت المػا

شؼاب ٖٙى لم ثصٙ٘ هؾبة الٍٜثة الوؾةاّة الًٍِّة للمػقصةت وًُ 8 دااػة اهجظةبّة ُٖ هَةم الٙةامة المٗجٍشة االهجظةبُ، ٖإن 69ُٖ 
 
، ومُ %30 ا

ة الوؾةاّة، . ذلٛ ٖٙع اٚجػبت من ثصّٙ٘ الوؾبة م من االلجؼام الّةرم بةلٍٜثة وبػامذ الجّلّم والجعرِب الٜبّػة ثصت إقػاؼ الصٝػ هي ِلَ الٓػ
 
إال ا

ؿبةب خالخة2003ٖفلت اهجظةبةت ِةم 
 
.  ال

ي مجًلبةت ثجّل٘ بةلجػثّب، ثم وهُ المػقصةت بمٗة ِةمة هصٍ الرؼء الؾٗلُ من الٍٙاام
 
ن الٍٜثة لم ثٗػض ا

 
، بمة ا

ً
وال
 
ن . ا

 
م من ا وِلَ الٓػ

ن 
 
لبصت اال مّة " مٗجٍشة"الٍٙاام الصؼبّة ا 

 
طغ ُٖ االِجبةر هؾبة اال

 
ة المػقصة مُ اال ي مػقس، ٖإن ذلٛ ٝةن هع المػا  وِص٘ للوةطبّن اطجّةر ا 

وؿ بّوومة ٚةم % 9.7وٚع ٚةم . بّن الوةطبّن
 
ة ووهٌّة ُٖ المٍُٚ اال ة ووهٌّة ُٖ % 16.8من زمُّ الٍٙاام الصؼبّة بجػثّب المػا  بجػثّب المػا 

ة بإطالص). المٍُٚ الدةهُ ُٖ الٙةامة ة ٖٙى لرغب اًجمةم الوةطبةت وموةقعثٌن ولّؽ لؼِةدة ثمدّٞ المػا  شؼاب ٚةمت بجػقّس المػا 
 
ن اال . (وِٙةؿ ا 

لٍات
 
ٝبػ شؼبّن واللغان شمال ِلَ مَّم اال ة بٍاؿًة ا  خػ الٍهُ بمٗة طةلة الجػثّب الموظٗن للمػا  وٚع ٚةم شؼب . وخةهًّة، لٙع زاد من ا 

و الدةهُ ُٖ الٙةامة ُٖ – من المٙةِع ُٖ البػلمةن % 43الغي ٖةز بػ  – Golkarزٍلٜةر  وؿ ا 
 
ة ُٖ الجػثّب اال ٖٙى من العوااػ % 20.1بٍهُ المػا 

وخةلدًة، وبمة ان الٍٜثة ٝةهت مرػد ثٍلّة، ٖٙع ٝةن ِوٙمٌة ٍِٙبةت ِعم االمجدةؿ؛ وُٖ هٗؽ الٍٚت ٝةهت لّةٓجٌة ّٓػ واهصة ومن خم . االهجظةبّة
شؼاب

 
ة ِلَ هصٍ طةيئ من ٚبٞ مَّم اال ن الوك ٝةن ٍِلُ بٍزٍد . ثم ثٗؾًّػ م من ا  من المػقصةت ُٖ زمُّ الٍٙاام الصؼبّة % 30وِلَ الٓػ

شؼاب ٖؾػت ذلٛ لّّوُ 
 
ن مَّم اال دى ذلٛ إلَ مؼِع من % 30لٜٞ دااػة اهجظةبّة إال ا  من إزمةلُ المػقصةت ُٖ زمُّ العوااػ االهجظةبّة وٚع ا 

خػ الٍٜثة
 
دى ٖفٞ اهجظةبةت ِةم . (2006بّلؾرٍ وؿّعا ). الوّٕ ال ة الوؾةاّة 2004ٝمة ا  ة إلَ دُٖ الصٝػ  ُٖ اهجةج هؾبة مػهّة من ثمدّٞ المػا 

ٍٚى ٍِٜن بٌة هك ٚةهٍهُ ِظجك برٍد ثػثّب ملؼم ة 2009وإِعادًا الهجظةبةت ِةم . إلَ المًةلبة بٍٜثة هؾةاّة ا  ، ٚةم ااػجالؼ هفًةء شٍٙؽ المػا 
شؼاب ًُ بمدةبة الصػاس الغِن 

 
ن اال

 
زٞ مؼِع من الومٍص الٙةهٍهّة ثجّل٘ بجػقّصةت الصؼب، ال والؾّةؿّّن بممةرؿة الؤى واالؿجمةلة من ا 

ة إلَ الصّةة الؾّةؿّة ؿةس مبةدئ العِمٙػايّة والمؾةواة الٍاردة ُٖ . ٍٍِّٚن ولٍؿ المػا  وًٜغا، يةلب الجصةلٕ بٍزٍد ٍٝثة ثفػِّّة ِلَ ا 
للُ االهعوهّؾُ 

 
.  1945دؿجٍر - العؿجٍر اال

شؼاب بجصعِع 2008 / 10، ٚةم البػلمةن بةِجمةد ٚةهٍن 2008وُٖ ِةم 
 
. من المػقصةت ُٖ زمُّ الٍٙاام الصؼبّة% 30 الغي ًِةلب زمُّ اال

و مة ًِل٘ ِلٌّة ٍٝثة الجػقّس الجبةدلُ 2008 / 10 من الٙةهٍن 55ولجصّٙ٘ مؼِع من ثّؼِؼ ثوّٗغ الٍٜثة، ثجومن المةدة   ٚةِعة للجػثّب الجؾلؾلُ ا 

و الجّةٚبُ  و ثّةٚبُ ) Zipper Systemا  ة واشعة ِلَ Semi-Zipper)72ِملًّة ِّع قبي ثبةدلُ ا  ن ثٍٙم بجومّن امػا  شؼاب ا 
 
، شّح ِوبُٔ ِلَ اال

ٚٞ بّن ٝٞ خالخة مػقصّن ِلَ يٍؿ ٚةامة الصؼب 
 
 بٍٙاام 2008 / 10 من الٙةهٍن 214وبةإلهةٖة إلَ ذلٛ، ثؾمس المةدة . (2009ؿٍرِةٍٝؿٍمة )اال

و الجّةٚبُ ولومةن اهجظةب خلح البػلمةن من الؾّعات   العولّة المؤؿؾة)قبي مٔلٙة للمػقصّن، للمؾةِعة ُٖ ثوّٗغ الوَةم قبي الجبةدلُ ا 
ٌٍٍٝلم IDEAواالهجظةبةت  للعِمٙػايّة لٍات إلَ مٙةِع، شّح ِوك . (2010 وزةمّة ؿج

 
وبغلٛ ٖٙع ٚةم الٙةهٍن بمّةلرة ّٕٝ ِجم ثصٍِٞ اال

ن  ولٍِة "ِلَ ا 
 
لٍات الجُ ِجم الٍٗز بٌة ُٖ العوااػ االهجظةبّة، مُ إًِةء اال

 
شؼاب الؾّةؿّة ٍِٙم ِلَ ِعد اال

 
شع اال

 
ثظمّك المٙةِع الجفػِّّة ال

لٍات الالزمة لصمٍؿ ِلَ مّٙع ثفػُِّ% 30للمػقصّن الغِن شملٍا ِلَ 
 
دهَ من اال

 
ووًٖٙة . (2008 / 10 للٙةهٍن 214المةدة )" من الصع اال

                                                                                                                                                                                                    
 (. 262 ص ،2006 وسٌدا بٌلسجو" )االندونٌسٌة السٌاسة أعمال لجدول" األجنبٌة "األفكار لجلب المحلٌة الحركة انتقدوا الذٌن "الكوتا عارضًم
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 حالة فً ولكن المرشحٌن، قابمة فً والرجل المرأة تعاقب / تبادل إلى عامة بصفة Zipper System التعاقبً أو التبادلً الترشٌح كوتا تشٌر  

 إال Zipper System التعاقبً أو التبادلً الترشٌح بـكوتا أٌضا القابمة طول على( الثالث المركز )موضع ثالث فً المرأة وضع إلى ٌشار إندونٌسٌا،

 التعاقبً أو التبادلً شبه الكوتا بنظام تسمٌته األدق من أنه
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غلٛ الصؼب شّح ِجم : لٌغى المةدة، ثٍٜن الٍٙاام الصؼبّة إمة مٗجٍشة ومٔلٙة ٖػاد ٝو
 
ن الوةطبّن ٍِٙمٍن بةطجّةر المػقصّن اال

 
مٗجٍشة بمّوَ ا

ٝػدػ من 
 
ن المٙةِع المجبّٙة الجُ ٍِٗز بٌة ٝٞ شؼب ِجم % 30اهجظةب المػقس الغي شمٞ ِلَ ٍٝثة ا

 
ُٖ البػلمةن بمٗة مبةقػة، ومٔلٙة بمّوَ ا

ة خةلح ٝٞ مػقس
 
 الغي شٍؿ إشعى الجٍلّةت 2008 / 10وِّع الٙةهٍن . ثٍزٌِّة وًٖٙة لجػثّب المػقصّن ِلَ الٍٙاام الصؼبّة، شّح ثٍٜن المػا

ة الوؾةاّة وؿ ٍٝثة ثفػِّّة شّّٙٙة بٙةِعة الجػثّب الجؾلؾلُ همػًا َِّمًة شٙٙجي الصٝػ
 
دى . الًٍِّة إلَ ا

 
ومُ ذلٛ، ّٖٔةب ٍِٙبةت ِعم االمجدةؿ ا
ن ثٍٙم اللروة الٍٙمّة لالهجظةبةت ببؾةية بوفػ الوؾبة الّةمة للؾّعات المػقصةت ُٖ 

 
إلَ وزٍد ثوةزالت ّٖمة ِجّل٘ بةلجوّٗغ؛ شّح ٝةن ِرب ا

شؼاب بٙةِعة الجػثّب 
 
ن ِعم الجؼام اال

 
ي مّلٍمةت بفة

 
(. 2009قػلٍؾ )ٝٞ ٚةامة شؼبّة ولٜوٌة لم ثوفػ ا

ؿٕ ٝةن الومػ ٚمّػ الّمػ، ُٖٗ دِؾمبػ : ثصعِةت المصٜمة العؿجٍرِة
 
ِلوت المصٜمة 2008لال

 
قٌػ من ثمػِػ ٚةهٍن الٍٜثة، ا

 
 ، بّع بوّة ا

 الجُ ثٍٙم بجظمّك المٙةِع المجبّٙة وًٖٙة لجػثّب الصؼب ّٓػ دؿجٍرِة وًٖٙة لّػِوة ٚعمٌة رزلّن 2008 / 10 من الٙةهٍن 214العؿجٍرِة المةدة 

شؼاب ؿّةؿّة من المّةرهّن للٍٜثة الوؾةاّة
 
ربّة ا

 
 من الوةطبّن ِّع ّٓػ . مػقصّن وا

ً
شؼاب بعال

 
شع اال

 
ن ثٍزُِ المٙةِع من ٚبٞ ا

 
وثغٝػ الّػِوة ا

ن من ؿٍّٜن ممدٞ الفّب "، (2009ؿٍرِةٍٝؿٍمة )دؿجٍري وّٓػ دِمٙػايُ 
 
لٍات ًٍ المصعد الٍشّع بفة

 
ن ٍِٜن الّعد الّٗلُ لال

 
ِرب ا

 من مٜةن المػقس ُٖ الٙةامة 
ً
شؼاب)وذلٛ بعال

 
شّةن هجّرة المؾةومةت الؾّةؿّة داطٞ اال

 
ةهةدي ) (والغي ٍِٜن ُٖ مَّم اال رداهُ ٝو

 
(. 2009ا

ي مّةرهة إال بّع ثٙعِم الٍٜثة الوؾةاّة" ِوةء . وِلَ ٓػار ٖػهؾة، اِجػض الؾّةؿٍّن الغٍٝر ِلَ هك الوَةم االهجظةبُ والغي لم ِدّػ ا  ٝمة ٚةم ا 

ة ِن ِعم دِمٙػايّة 
 
الوظبة الؾّةؿّة االهعوهّؾٍّن الغِن ٝةن لعٌِم اِجػاض بؾّى ِلَ ٚةامة الصؼب ٚبٞ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة بةإلِالن ٖرة

ة خةلح ٝٞ مػقس . الٍٙاام المٔلٙة و الجّةٚبُ شّح ثٍٜن المػا  لَٔ ٚػار المصٜمة ٚةِعة الجػثّب الجؾلؾلُ شّح ِرّٞ الوَةم قبي الجبةدلُ ا  وٚع ا 

لٍات الجُ شمٞ ِلٌّة المػقصّن
 
ن ِجم ثظمّمٌة ٝلٌة وًٖٙة لّعد اال

 
ن المٙةِع اال

 
. ُٖ الٙةامة، هَةمًة ّٓػ ّٖةؿ، ال

ِّع من ٚبٞ ٝػدّػ من المػاٚبّن داطٞ البالد وطةرزٌة بةِجبةرى طًٍة ًةمة هصٍ ثصّٙ٘ 214وٚع ٍٚبٞ ٚػار المصٜمة بإلٔةء المةدة 
 
 بةلجفرُّ والجة

هي زِةدة ثصمٞ المؾبٍلّة من . مؼِع من العِمٙػايّة ُٖ الؾّةؿة االهجظةبّة االهعوهّؾّة
 
وِّجبػ االهجظةب المبةقػ للمدلّن بٍاؿًة الوةطبّن من قة

مػ ِدّػ الٙل٘ واالًجمةم ُٖ الؾّةؿة االهعوهّؾّة مةم زمٌٍر الوةطبّن، وًغا ا  وِّوُ الٙػار ثؼاِع الموةٖؾة بّن المػقصّن ُٖ . ٚبٞ البػلمةهّّن ا 

م من ذلٛ، اِجبػت . الصؼب وِفرٌّم ِلَ الّٙةم بصمالت اهجظةبّة هّةبة ِوٌم بعاًل من االِجمةد ِلَ الصؼب وبػهةمري وموٌةج ِملي وِلَ الٓػ
ن  لَٔ ٚةهٍهًة ٝةن ِؾَّ لظل٘ مرةؿ مٍٜن من مؾجٍِةت  ُٖ المرةالت الؾّةؿّة ِمٜن ا  هي ا 

 
ن الٙػار ّٓػ دِمٙػايُ ال ة الوؾةاّة االهعوهّؾّة ا  الصٝػ

هٌة ثػى اهصؾةر ٖػلٌة للظعمة ٝوةابة ُٖ البػلمةن 
 
ة االهعوهّؾّة دورًا، ال ةهةدي )ثلّب ّٖي المػا  رداهُ ٝو (. 2009ا 

ة ش٘  ن مؾةواة المػا  وٚع ِةرهت ذلٛ الٙةهّة مةرِة ٖػِعة اهعراثُ وًُ الٙةهّة الٍشّعة همن ثؾّة من ٚوةة المصٜمة العؿجٍرِة شّح ذٝػت ا 
ًمّة الٍٜثة الوؾةاّة بةلبػلمةن للمؾةِعة ِلَ ثصّٙ٘ ًغا المًلب العؿجٍري ُٖ الؾةشة الؾّةؿّة  ٝعت ِلَ ا  ؿٍرِةٍٝؿٍمة )دؿجٍري ٝمة ا 

قةرت مّةرهة ُٖ بّةن لٌة إلَ ثوةٚن ًةم ُٖ ٚػار المصٜمة73(.2009 الجُ ثغٝػ ) 55ٖٙع قٜٛ مٙعمُ الّػِوة ُٖ دؿجٍرِة ٝٞ من المةدة .  وٚع ا 

ن ثٍٜن واشعة همن خالخة مػقصّن ة ِرب ا  ن المػا  ٝمة ٚةؿ مٙعمٍ . (الجُ ؿمصت بجظمّك المٙةِع زؼاًّة وًٖٙة لجػثّب الصؼب) 214والمةدة  (ا 
ن  ًّالً % 30االِجػاض ا 

 
ٝػدػ ثة

 
ة ِلَ شؾةب المػقصّن الغٍٝر المصجملّن واال ِلوت . من الٍٜثة ٍِٙض شػِة الوةطبّن ِن يػِ٘ ثمّّؼ المػا  وبّومة ا 

ن ثعابّػ الّمٞ االِرةبُ المموٗة ُٖ المةدة  ، ومُ الجؼام اهعوهّؾّة (الغي ِعِم المؾةواة بّن الروؾّن) 1945 ثجٍاٖ٘ مُ دؿجٍر 55المصٜمة ا 
ة يػؼ ُٖ الٌّع العولُ الظةص بةلصٍٙؽ المعهّة والؾّةؿّة  ة ُٖ الّملّة الؾّةؿّة بةِجبةًر واثٗةّٚة الٙوةء ِلَ زمُّ  (ICCPR)بمؾةِعة المػا 

ة  قٜةؿ الجمّّؼ هع المػا   ممة ٍِٙض الؾّةدة الٗػدِة، والصٍٙؽ الّةمة المجؾةوِة وشػِة الجّبّػ 214 ، شٜمت بّعم دؿجٍرِة المةدة CEDAWا 
دًّةثُ )والجوَّم  ن ثعابّػ الّمٞ . (2009ؿػي ا 

 
طػ، ال

 
ووًٖٙة للٙةهّة اهعراثُ، ٖإن زمالءًة ٚع زةهبٌم المٍاب ُٖ االشجٗةظ بوك واإليةشة بةال

(. 2009ؿٍرِةٍٝؿٍمة ) ثٍٜن ّٖةلة ٖٙى مُ وزٍد الومّن 2008 / 10االِرةبُ لٙةهٍن 
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 ،(العدالة حجة )السكان نصف هً المرأة: واسع نطاق على معروفة حجج أربع على استناداً  النسابٌة الكوتا عن اندراتا فرٌدة مارٌا القاضٌة دافعت  

 المصالح تضارب أوجه بعض بسبب الرجل قبل من ممثلة تكون أن ٌمكن ال المرأة مصالح ؛(الخبرة حجة) الرجل عنمختلفة خبرات لدٌها والمرأة
 (. 2009 سورٌاكوزوما )النساء من لغٌرها به ٌحتذى هام نموذج توفر السٌاسٌة والمرأة ،(الواحدة المصلحة ذات المجموعة حجة )الفطرٌة
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 ثومن مؾةر اهعوهّؾّة هصٍ ثصّٙ٘ العِمٙػايّة ِعة ثّعِالت وثوّٙصةت ُٖ الوَةم االهجظةبُ ثّع ًةمة :2009هجةاذ االهجظةبةت البػلمةهّة ِةم 

شّةن، طةلة ّٖمة ِجّل٘ بةلٍٙاِع المّجمعة الهجظةبةت ِةم 
 
وٚع هجذ ِن ذلٛ هَةم مّٙع ثؾبب ُٖ وزٍد ارثبةؾ . 2009ومدّػة للرعؿ ُٖ بّن اال

خػ ذلٛ ؿلبًة ِلَ اهجظةب المػقصةت ُٖ . ٝبّػ بّن الوةطبّن
 
شٜةم 2009 ابػِٞ 9وٚع ا

 
مّة واالهجٜةؿة الرؼاّة ال

 
 زوبة إلَ زوب مُ ارثٗةع هؾبة اال

هَمة ثّّٙعًا ُٖ الّةلم؛ شّح ال ثؼاؿ الوٙةط العّٚٙة مصٞ المٙٞ . الٍٜثة
 
ٝػدػ اال

 
وِّجبػ الّلمةء الؾّةؿٍّن الوَةم االهجظةبُ بإهعوهّؾّة واشعًا من ا

ُ ِعد المٙةِع : 2009وثفمٞ الجّّٔػات الػاّؾّة ُٖ اهجظةبةت ِةم . والجوّٙس من طالؿ المصةٝم واإللالشةت الجُ ِعِمٌة الوفًةء والؾّةؿٍّن ٖر

شؼاب المجوةٖؾة من 560 إلَ 550ُٖ البػلمةن من 
 
دهَ لوؾبة الصؾم ثمٞ إلَ ) 38 إلَ 24؛ وزِةدة ِعد اال

 
لٍات ِلَ % 2.5ووهُ شع ا

 
من اال

شع المٙةِع
 
وبةلجةلُ ثٙلك شرم العااػة ) 77 إلَ 69؛ وزِةدة ِعد العوااػ االهجظةبّة من (المؾجٍى الٍٙمُ للصؼب شجَ ِجمٜن من الٍٗز بة

.  (االهجظةبّة

ن زِةدة ِعد العوااػ االهجظةبّة ومة ِلصٙي من 
 
ٝػدػ ٚعرة ِلَ الموةٖؾة وِػزُ ذلٛ ُٖ الٔةلب إلَ ا

 
ؿٗػت ًغى االلالشةت ِن ؿبةؽ بػلمةهُ ا

 
وٚع ا

لٍات للٍٗز بةلمٙةِع ُٖ إشعى العوااػ االهجظةبّة
 
ٝبػ من اال

 
ن ٝٞ شؼب ِصجةج إلَ ِعد ا

 
طػى ِػزُ . ثٙلك شرم ٝٞ دااػة اهجظةبّة ِّوُ ا

 
وبّبةرة ا

مةم 
 
لٍات ٖٙى ا

 
ة ُٖ ٍٚاامٌة، من خم ثجةح الٗػلة الرّعة للصمٍؿ ِلَ اال

 
شؼاب ال ِمٜوٌة ثػثّب المػا

 
ن اال

 
ذلٛ إلَ ٚػار المصٜمة العؿجٍرِة بة

مٍااًل ٝةّٖة للّٙةم بصمالت اهجظةبّة هّةبة ِن  ة موػورة إلَ شع ٝبّػ شّح ال ثمجلٛ ا  االشؼاب المّػوٖة والمػقصّن المّػوّٖن، بّومة ثّع المػا 

شؼاب من . هٗؾٌة
 
شؼاب بةلٍٗز بمٙةِع ِوع ثصّٙ٘ هؾبة الصؾم البؾًّة وًُ 38 إلَ 24وبةإلهةٖة إلَ ذلٛ، ٖإن زِةدة ِعد اال

 
 والؾمةح لال

ة" للمظةيػة"، ِؤدي إلَ زِةدة الموةٖؾة الصؼبّة بفٜٞ ٝبّػ، شّح ان اي موٌة ّٓػ مؾجّع 2.5% وُٖ مصةولة لصمةِة وزِةدة . بجػقّس المػا 

و مفةًّػ مّػوّٖن للموةٖؾة ِلَ المٙةِع شؼاب بجػقّس ؿّةؿّّن ا 
 
لٍات، ٚةمت الّعِع من اال

 
الٗوةهّن والػِةهّّن )وٚع ولٞ ِعد المفةًّػ . اال

مدةلٌم ٚةرب الؾّةؿّّن المفٌٍرِن، وا  هّةؼ ُٖ الٍٙاام الصؼبّة ُٖ اهجظةبةت ِةم  (وا  ربّة ا  ن مَّم المفةًّػ 2009إلَ ا  م من ا  ؛ وِلَ الٓػ

لٍات 
 
هٌم زغبٍا ٝػدّػ من اال وُٖ الٍاُٚ دِمت ًغى الَةًػة اهجظةب بّن . (2009ؿٍرِةثرةثرة )المػقصّن ٝةن ِوٙمٌم الظبػة الؾّةؿّة، إال ا 

لصةب الموةلب من الغٍٝر 2009الؾّعات ُٖ اهجظةبةت ِةم  دزٍؿٍؼ )، شّح ٖةز ِعد ٚلّٞ موٌن بمٙةِع من ا  ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، . (2009ا 
ن ذلٛ ِمةخٞ مة ِصعث ُٖ الٍالِةت 74.ٖةزت راثٍ ًّمةس زوزة ؿلًةن، ُٖ العااػة االهجظةبّة الجُ ِّمٞ بٌة زوزٌة ٝمصةٌٖ م من ا   وِلَ الٓػ

ة الوؾةاّة خةر ٚوةِة زعِعة للصٝػ ٝػدػ ثّّٙعًا وا  ن اؿجظعام المفةًّػ ٚع زّٞ المفٌع الؾّةؿُ االهعوهّؾُ ا  مػِّٜة، إال ا 
 
.  المجصعة اال

 

الوَةم االهجظةبُ االهعوهّؾُ بّع ؿًٍةرثٍ : 1-5الرعوؿ 

ة % ؿوة االهجظةب  هك الٍٜثة الوَةم االهجظةبُ وهٍع الٙةامة  المػا 
شؼاب، وِجم ثظمّك مٙةِع : هَةم الٙةامة الوؾبّة المٔلٙة 8.8% 1999

 
ِظجةر الوةطبٍن بّن اال

لٍات الجُ شملٍا ِلٌّة ُٖ ٝٞ دااػة اهجظةبّة
 
شؼاب بةلجوةؿب مُ اال

 
مؾبٍلّة . لال

مةم زمٌٍر الوةطبّن ِوةء البػلمةن ا 
 
 ٚلّلة ال

 ال ٍِزع ٍٝثة

ة % ؿوة االهجظةب  هك الٍٜثة الوَةم االهجظةبُ وهٍع الٙةامة  المػا 
شؼاب واذا : هَةم الٙةامة الوؾبّة المٗجٍشة 11.3% 2004

 
شع اال ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت لمةلس ا 

ِوةً  شع المػقصّن ا  بٍا لمةلس ا  شع . ٓر لٍات بةيلة إذا لم ِجم اطجّةر ا 
 
ثٍٜن اال

ٖػاد المػقصّن
 
شؼاب مُ ٖػد من اال

 
ن ِمٞ المػقصٍن إلَ الٍٜثة . اال إزمةلُ )وِرب ا 

لٍات ُٖ العااػة االهجظةبّة 
 
للٍٗز بمّٙع من طالؿ  (شرم العااػة االهجظةبّة/ اال

لٍات الجٗوّلّة
 
.  اال

زٞ الٍٗز  ٖػاد المػقصّن إلَ هؾبة الصؾم المًلٍبة من ا 
 
وٚع ولٞ ِعد ٚلّٞ من اال

لٍاثٌم للمػقصّن 
 
ن ِعد ٚلّٞ من الوةطبّن ٚةمٍا بةإلدالء بة

 
شع المٙةِع، ال

 
مبةقػة بة

ٍٝثة  – 2003 / 12ٚةهٍن االهجظةبةت الّةمة 
ة  بةلوؾبة للٍٙاام % 30هؾةاّة يٍِّة ٚعًر

 . الصؼبّة ولٜن دون ٍٚاِع للجػثّب الجؾلؾلُ
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 من مأخوذة محلٌة، أخبار: 2009 ماٌو 27" النواب، مجلس فً كمشرعٌن انتخابهن ٌتم السٌدات من قٌاسً عدد( "جاكارتا جرٌدة )بوست جاكرتا  

http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/27/record-number-female-legislators-elected-house.html . جاكرتا 

 على متاحة ، محلٌة أخبار: 2009 أبرٌل DPD "23 بـ مقعد وتتضمن األصوات معظم على تحصل السلطان زوجه( "جاكارتا جرٌدة )بوست

http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/27/record-number-female-legislators-elected-house.html 

http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/27/record-number-female-legislators-elected-house.html
http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/27/record-number-female-legislators-elected-house.html
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لٍات الجٗوّلّة مَّم الٍٙاام الصؼبّة
 
ٖػاد، ومن خم لم ثٍّؽ اال

 
 . اال

 بوةء ِلَ الجفػُِ الغي ثم ثمػِػى :(ُٖ البعاِة)ٍةم الٙةامة الوؾبّة همٕ المٗجٍشة ن 18% 2009
، ٝةن ِرب ِلَ الوةطبّن الجمٍِت لمةلس 2009 اؿجّعادًا الهجظةبةت ِةم 2008ُٖ 

ٖػاد
 
شع المػقصّن اال و ا  شؼاب ا 

 
شع اال وثم اهجظةب المػقصّن الغِن ِصٍٙٙن الصع . ا 

دهَ من هؾبة الصؾم 
 
ِالى2004اهَػ )اال مبةقػة ُٖ البػلمةن؛ وِجم ثظمّك  ( ا 

المٙةِع المجبّٙة وٖٙة للجػثّب ُٖ الٙةامة الصؼبّة شّح ثجومن هَةم للٍٜثة قبي 
و ثّةٚبُ   ة واشعة ِلَ االٚٞ بّن ٝٞ خالخة ) Semi-Zipper Styleثبةدلُ ا  امػا 

.  (مػقصّن
 

ومُ ذلٛ، ٚةمت المصٜمة العؿجٍرِة بإلٔةء الالاصة المجّلٙة بجظمّك المٙةِع وُٖٙة 
و الجّةٚبُ  )لجػثّب الصؼب  شّح ِجم ثٍزُِ  . (Zipper Styleهَةم الٍٜثة الجبةدلُ ا 

لٍات
 
ؿةس ِعد اال .  المٙةِع ٖٙى ِلَ ا 

 
هَمة الٙةامة الوؾبّة المٗجٍشة  (:  2010موغ هٌةِة )ا 

ٖػاد من الٍٙاام الصؼبّة
 
وٍِٗز المػقصٍن الغِن . ٍِٙم الوةطبٍن بةطجّةر المػقصّن اال

لٍات بمٙةِع ُٖ البػلمةن
 
ٝبػ ِعد من اال وِؾمس للوةطبّن الجمٍِت . ِصملٍن ِلَ ا 

لٍات ِجم ِعًة همن إزمةلُ ِعد المٙةِع 
 
شؼاب ٖٙى، ولٜن ًغى اال

 
شع اال لمةلس ا 

لٍات . للصؼب
 
شؼاب ِعد اال

 
شع اال

 
لٍات الجُ ِجم االدالء بٌة ٖٙى ال

 
ومن خم، ثصعد اال

خّػ ِلَ ّّٝٗة ثظمّك وثٍزُِ المٙةِع
 
 . الجُ ِصمٞ ِلٌّة الصؼب ولّؽ لٌة ثة

 

: 2003 / 12ٚةهٍن االهجظةبةت الّةمة 
من الٍٜثة الوؾةاّة االلؼامّة % 30: 55المةدة 

بةلوؾبة للٍٙاام الصؼبّة، ِجم ثػثّبٌة وُٖٙة لوَةم 
و الجّةٚبُ   Semi-Zipperالٍٜثة قبي الجبةدلُ ا 

Style 
 

:  الٍّٙبةت ُٖ شةلة ِعم االمجدةؿ
، 2008 / 10 من ٚةهٍن 66 و33وًٖٙة للمةدة 

ن KPUِرب ِلَ اللروة الٍٙمّة لالهجظةبةت   ا 
% 30ثجصٙ٘ من الجؼام الٍٙاام الصؼبّة بوؾبة 

ومُ ذلٛ، . من الٍٜثة الوؾةاّة للمػقصةت
وبمػؼ الوَػ ِن هفػ زمُّ الٍٙاام الصؼبّة 
لّجم ٖصمٌة والجعّٚ٘ ٌّٖة من ٚبٞ الوةطبّن، 
شؼاب الجُ ال ثصٙ٘ 

 
ال ِجم ٖػض ٍِٙبةت ِلَ اال

و الجّةٚبُ  و ٚةِعة الوَةم قبي الجبةدلُ ا  الٍٜثة ا 
Semi-Zipper Style ( ة بّن ٝٞ خالخة امػا 

 (مػقصّن

طٍذة من بّةهةت ُٖ : الممةدر
 
(.  2009؛ قػلٍؾ 2005بةراواهؼا )مة

ة ثمدٞ 2004وِلَ ٓػار اهجظةبةت ِةم  ة بػ . 2009من المػقصّن ُٖ ِةم % 30، ٝةهت المػا  من المٙةِع ُٖ المرلؽ % 18وُٖ اإلزمةلُ، ٖةزت المػا 

ة شّح ٝةهت  شؼاب هػورة . 2004ُٖ ِةم % 11.3الجفػُِّ؛ وٚع زادت هؾبة ثمدّٞ المػا 
 
مة شعث ُٖ االهجظةبةت الؾةبٙة، ثرةًٞ مَّم اال ٝو

مة ٝلٌة% 30من المػقصةت ُٖ ٝٞ ٚةامة شؼبّة ُٖ ٝٞ دااػة اهجظةبّة، وٚةمت ببؾةية بجػقّس % 30وزٍد 
 
. من الؾّعات ِلَ مؾجٍى اال
شؼاب ّٓػ ٚةبلة للٍٗز، ممة ِرّٞ الٍٜثة ّٓػ ّٖةلة

 
ة اال ن ِجم وهُ المػقصةت ُٖ ٍٚاام العوااػ الالهجظةبّة الجُ ِّجبًػ وّٓةب . وبةلجةلُ، ِمٜن ا 

ة  هّٕ من الوك الٙةهٍهُ، وُٖ الصّٙٙة ٚػرت اللروة الٍٙمّة لالهجظةبةت % 30الٍّٙبةت الصّّٙٙة لّعم االلجؼام بوؾبة ٍٝثة ٚعًر  ِعم KPUٚع ا 
لة 
 
ن ًغى المؾة

 
ن الٙةهٍن ٓةمن زعا بفة شؼاب الجُ لم ثلجؼم بةلوك الٙةهٍهُ شّح ٚػرت ا 

 
(. 2009قػلٍؾ )هفػ الٍٙاام الجُ ثلُٙ الوٍء ِلَ اال

طػى ؿلبّة ولم ِؼِع ثوّٗغ الٍٜثة من هؾبة البػلمةهّةت إلَ الصع الغي ٝةن مجًٍّٚة . وِمٍمًة، ٖإن الٍٜثة الجفػِّّة بةهعوهّؾّة لٌة زٍاهب إِرةبّة وا 

ة زِةدة من ) معى ثٍاٖ٘ : وِّع هرةح الٍٜثة الجفػِّّة وٍّٗة من خالث ٍِامٞ. (2009ٖٙى ُٖ % 18 إلَ 2004ُٖ % 11.3ٖٙع شٙ٘ ثمدّٞ المػا 
طّػًا مة اذا ٝةهت الرٌةت الٗةِلة  ٍح وثٗمّٞ هك الٍٜثة؛ وا  يػ المؤؿؾّة الٙةامة، مدٞ الوَم االهجظةبّة؛ ودٚة ووه

 
همٍص الٍٜثة مُ اال

م ثّةرهٌة  وُٖ شةلة إهعوهّؾّة ٖإن الٍٜثة الجُ ثم ثفػٌِّة ُٖ ٍٚاهّن . (2006مةثالهع )الػاّؾّة والوظب الؾّةؿّة ثٍٙم بعِم الٍٜثة الوؾةاّة ا 
ؿةؿًة للجٍاٖ٘ مُ الوَةم االهجظةبُ للعولة2008 / 10االهجظةبةت  طًةء الؾةبٙة .   ٚع ثم ثممّمٌة ا 

 
شؼاب إلَ – وبّع الجّلم من اال

 
شّح ثمّٞ اال

ة ُٖ الموةلب  العوااػ االهجظةبّة الجُ ال ِمٜن الٍٗز بٌة، ٚةم مؤِعو الٍٜثة بممةرؿة الؤى واالؿجمةلة وشٍٙٙا الٍٗز بٙةِعة الجػثّب / ثػقّس المػا 
و الجّةٚبُ  ٚٞ Semi-Zipper Styleقبي الجبةدلُ ا 

 
من المػقصةت ُٖ زمُّ العوااػ االهجظةبّة ُٖ موةلب % 30 من 1/3 لومةن ثٍازع ِلَ اال

م من ذلٛ، ِجًلب دِم من ٚبٞ ٚةامة مٔلٙة زؼاًّة ِلَ . ِمٜن الٍٗز بٌة هؾبّةً  وًغا الوك ِجٍاٖ٘ مُ هَةم الٙةامة الوؾبّة االهجظةبُ، وِلَ الٓػ
ّجٌة ٚٞ والجُ ٚةم مؤِعو ودِةة الٍٜثة بجٝؼ

 
ن ثموّٗةت المػقس . اال

 
ٍع شؾةس للٔةِة بؾبب ثةرِض من الٗؾةد بفة ِلَ ؿبّٞ المدةؿ، )وًغا مٍه

مةء الصؼب ٖػاد الغِن ِفجػون الموةلب ُٖ الٙةامة من ِز
 
و ثموّٕ للمػقس . (اال ي ٍٚة ثػثّب ا  ن ا  ِلوت المصٜمة العؿجٍرِة ا  ومُ ذلٛ، ِوعمة ا 

ؼ ُٖ الٙةامة)ِّع ِمٞ ّٓػ ٚةهٍهُ من ٚبٞ الصؼب  ة ُٖ ٝٞ خةلح مٝػ هّٕ ذلٛ من اشجمةؿ زِةدة ِعد (ٝمة ًٍ الصةؿ ُٖ ثموّٕ المػا  ، ٚع ا 

و الجّةٚبُ . البػلمةهّةت هي ثٍِٙن الٔػض من ِبةرة الجػثّب قبي الجبةدلُ ا 
 
م Semi-Zipper Styleومن خم، ٖإن الٙػار الرعِع من قة  ؛ وِلَ الٓػ

ة خةلح ٝٞ مػقس ُٖ الٙةامة ٖإن ثظمّك المٙةِع ال ِالٚة لي بجػثّب الٙةامة وبةإلهةٖة إلَ ًغا الٙمٍر الوظم، اٖجٙػت لّةٓة .  من وهُ المػا 
ؿةؿّة إلَ درزة الجٗمّٞ الالزمة لجروب ؿٍء الٌٗم

 
ِوًة . الٍٜثة اال ولم ثٜن ٍِٙبةت ِعم االمجدةؿ هّّٗة إلَ درزة ِعم الٍزٍد ٖصؾب، بٞ ثم ا 
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شؼاب واللروة الٍٙمّة لالهجظةبةت 
 
و ؿٍء ٌٖم هػورة ثًبّ٘ الٍٜثة ِلَ ٝٞ ٚةامة ُٖ ٝٞ دااػة اهجظةبّة من ٚبٞ مَّم اال

 
، والغِن KPUإٓٗةؿ ا

مة
 
 ّٖمة ِجّل٘ . ٚةمٍا بجوّٗغ الوك ِلَ إزمةلُ ِعد المػقصّن ُٖ ٝٞ شؼب ِبػ اال

ً
شؼاب الؾّةؿّة هبّال

 
و دِم مَّم اال

 
طّػًا، ٝةن الجؼام ا

 
وا

ِوًة ِلَ مَّم ٚوةة المصٜمة العؿجٍرِة، والوظب الؾّةؿّة والمؤؿؾةت مدٞ اللروة الٍٙمّة لالهجظةبةت 
 
وٚع . KPUبجوّٗغ الٍٜثة وِوًب٘ ذلٛ ا

ة الوؾةاّة  دى ذلٛ إلَ زِةدة الّبء ِلَ الصٝػ
 
ن واشع ثعرِب المػقصّن المصجملّن وطٍض / ا

 
مؤِعو ودِةة الٍٜثة، الغِن ٝةن ِرب ِلٌّم ُٖ ا

وٍِهس الٍهُ معى ًّموة الغٍٝر ِلَ الصّةة الؾّةؿّة . مّةرؾ مُ المصٜمة ومصةولة الصمٍؿ ِلَ العِم من ٝٞ من الوةطبّن والوظب الؾّةؿّة

.   االهعوهّؾّة

 الظجةم
هٌة ثؾجظعم ِلَ هصٍ مجؼاِع، طةلة ُٖ العِمٙػايّةت الوةقبة

 
ن الٍٜثة الجفػِّّة زعِعة بّن الفُء إال ا

 
م من ا ػدّػ من ًغى البلعان ال . ِلَ الٓػ ٝو

ٖوٞ ٍٝثة هؾةاّة ِمٜن ثوّٗغًة
 
وااٞ العوؿ ُٖ الّةلم الجُ . ثؼاؿ ُٖ ِملّة لٙٞ الجٗةلّٞ ّٖمة ِجّل٘ بة

 
رزوجّن، واشعة من ا

 
وٚع طوّت اال

ة ُٖ البػلمةن
 
وُٖ الؾّةؽ الصةلُ لالهجفةر . ثّجمع الٍٜثة الجفػِّّة، إللالشةت اهجظةبّة ِعِعة ثجّل٘ بةلٍٜثة وشٙٙت هرةشًة ٝبّػًا ُٖ اهجظةب المػا

رزوجّن ؿًّّة لجصؾّن الجمدّٞ الوؾةاُ ُٖ دولٌن
 
وُٖ ٖػهؾة واهعوهّؾّة . الّةلمُ، ثجؼاِع ٚعرة مؤِعو ودِةة الٍٜثة ِلَ البصح ِن ِملّةت مدٞ اال

ٖوٞ االؿجػاثّرّةت لجصّٙ٘ هَةم ٍٝثة هةزس ة ُٖ مػشلة الٜفٕ ِن ا  وُٖ إيةر ٝٞ زٌٍد الجوّٗغ الّٗةلة، ِرب ِلَ . ال ِؼاؿ هفًةء شٍٙؽ المػا 

ؿةؿّة .  مؤِعي ودِةة الٍٜثة والوظب الؾّةؿّة إِالء اًجمةمٌم لدالخة ِوةلػ ا 

زٞ هَةم الٍٜثة الجفػِّّة الجُ ثجٍاٖ٘ مُ ًّةٝٞ العولة الٙةامة مُ  ُِٙ ِلَ ِةث٘ مؤِعو ودِةة الٍٜثة مؾبٍلّة ممةرؿة الؤى واالؿجمةلة من ا 
ٓلبّة . ثروب الجّّٙعات ّٓػ المبػرة

 
ة - ولم ثٜن الٍٜثة الجفػِّّة بٗػهؾة مجٍاٖٙة مُ هَةم اال ن المػا  شؼاب ثػى ا 

 
هَةم الرٍلجّن، شّح ٝةهت اال

هي ثم إلٔةء ". مصٍٗؼ بةلمظةيػ" مػقس  ٝػدػ ثٍاًٖٙة مُ هَةم الٙةامة الوؾبّة الصةلُ، إال ا 
 
وُٖ إهعوهّؾّة، بّومة ثم ثممّم هك الٍٜثة لجٍٜن اال

و قبي  ن هَةم الٙةامة المٔلٙة ا 
 
ؿةؿّة الٌةمة ُٖ الوٌةِة، شّح اؿجظعم الوظب الؾّةؿّة من الغٍٝر المصٜمة العؿجٍرِة للرعؿ بة

 
الّوةلػ اال

ؿةؿُ بةلوؾبة للوَةم االهجظةبُ بةهعوهّؾّة وٚوَ . المٔلٙة ِوجٌٛ ٖلؾٗة ًةمة بةلعؿجٍر 
 
وٚع زّٞ ٚػار المصٜمة االهجظةب المبةقػ ًٍ الظّةر اال

شؼاب الؾّةؿّة ِلَ ثظمّك المٙةِع، ممة ِرّٞ الٍٜثة الوؾةاّة ّٓػ ّٖةلة ٝمة ٝةهت وٚت ثممّمٌة
 
وًغى ثغٝػة واهصة لمؤِعي . ِلَ ؿًّػة اال

ِعٍِلٍزّة وًّٜٞ الصؼب الؾّةؿُ ٝمة  ن ثٍٜن الٍٜثة ممةٓة لّةٓة زّعة ّٖمة ِجّل٘ بةلؾّةؽ الؾّةؿُ والجةرِظُ وا  هي ِرب ا  ودِةة الٍٜثة ا 
ؿةس

 
ؿّؾي شّح ؿّجم بوةء الموةٚفةت والصٍارات ذات الملة ِلَ ًغا اال

 
ن ِٜن ًوةؾ ٌٖم واهس للعؿجٍر وٖلؾٗة ثة ٝغلٛ ٝةن شةؿ . ِرب ا 

ة الؾّةؿّة الػؿمّة  مؤِعي الوؾٍِة الٗػهؾّّن، الغِن اؿجظعمٍا المدةلّةت العؿجٍرِة الجُ ثعِم الجٜةٖؤ بّن الروؾّن والمٍايوة لجّؼِؼ المفةٝر
ة .   للمػا 

ِوًة لّةٓة هك الٍٜثة الّٗلّة شّح ِفمٞ ٍِٙبةت واهصة وٍِٚة لّعم االمجدةؿ ًمّة بمٜةن ا 
 
واذا اٖجٙػت الٍٜثة الجفػِّّة إلَ . وِّع من اال

ٓػاض
 
ودون وزٍد لٔة ٚةهٍهّة ملؼمة ٖإن الجؼام العولة والوظب الؾّةؿّة بةلمؾةواة بّن الروؾّن او . ذلٛ، ثّع ّٓػ ّٖةلة لرمُّ المٙةلع واال

ٍع ؿًصُ دون زًٍػ ة ٓةلبًة مة ِبػز ٝمٍه مة هٍٚـ مؾبًٙة، ثٗجٙػ ٝٞ من ٖػهؾة واهعوهّؾّة إلَ الٍّٙبةت الّٗةلة ُٖ . بةلجمّٜن الؾّةؿُ للمػا  ٝو
شؼاب من طالؿ الٜفٕ " ثلُٙ بةللٍم والظؼي "شةلة ِعم االمجدةؿ؛ ٖةلٙةهٍن الٗػهؾُ ِٗػض ٓػامة مةدِة بؾًّة زعًا واهعوهّؾّة ببؾةية 

 
ِلَ اال

شؼاب من الجػقس ُٖ االهجظةبةت ُٖ شةلة ِعم االمجدةؿ. الّلوُ والموةٚفةت والصٍارات الّمٍمّة
 
رزوجّن ببؾةية بموُ اال

 
.  وُٖ المٙةبٞ، ثٍٙم اال

خػ الرٌةت الٗةِلّة الؾّةؿّة الػاّؾّة بّوةِة طالؿ ِملّة اِجمةد وثوّٗغ الٍٜثة، ٝمة ِرب  ن ٍِٙم مؤِعو ودِةة الٍٜثة بجّّٙم دور وا  طّػًا ِرب ا  وا 
خّػ ِلَ الؾّةؿّة

 
رزوجّن ٝةن ًوةؾ ثّةون ٍٚي . ِلٌّم ثفّٜٞ ثصةلٗةت مُ الرٌةت الٗةِلة الػاّؾّة الٙةدرة ِلَ الجة

 
وبّومة ُٖ ٝٞ من ٖػهؾة واال

شؼاب الؾّةؿّة 
 
ة الوؾةاّة واال ٚؾةم الوؾةاّة بٌة)بّن الصٝػ

 
و اال ة (ا  م من الرٌٍد الٜبّػة للصٝػ ، لم ِٜن الصةؿ ٝغلٛ ُٖ إهعوهؾّة، ِلَ الٓػ

ة . الوؾةاّة اإلهعوهّؾّة ٝػدػ اؿجرةبة للٍٜثة الوؾةاّة اذا مة شٙٙت الصٝػ ن ثٍٜن ا  شؼاب الؾّةؿّة اإلهعوهّؾّة ٝةن ِمٜن ا 
 
ن اال

 
وِمٜن الٍٙؿ بة

ًمّة  ة من الرٌةت الٗةِلة الػاّؾّة من شّح إدراؾ ا  شؼاب الؾّةؿّة وًّٓػ
 
ٝبػ ُٖ شمالثٌة االهجظةبّة شجَ ثصمٞ ِلَ دِم اال الوؾةاّة هرةشًة ا 

ن ِموُ ٚػار المصٜمة الغي هجذ ِن المّةرهة من ٚبٞ . الؾّةؿّةت إلرؿةء العِمٙػايّة والّعالة االزجمةِّة ةن ِمٜن لمدٞ ًغا الجّةون ا  ٝو
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وهجّرة لغلٛ، ِجًلب اِجمةد ثوّٗغ الٍٜثة الجفػِّّة اًجمةم وِوةِة ٖةاػٙة لمظجلٕ الجٗةلّٞ ِلَ . الؾّةؿّّن ممة زّلَ هَةم الٍٜثة ّٓػ ّٖةؿ

قٜةؿ الٍٜثة
 
ة من ا .  ٓػار ًّٓػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الؾةدس الٗمٞ
 بورالدش و رواهعا: ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة

 ورواهعا بورالدِـ: الًٙػِة المالمس
 بورالدش و رواهعا: المصرٍزة المٙةِع ٍٝثة

 بورالدِـ
 الجةرِظَ الؾّةؽ
 الوؾةىئ للجمدّٞ" رمؼ: "بورالدِـ ُٖ الٍٜثة اِجمةد
ة بةؿم المصرٍزة المٙةِع

 
زٞ ومن المػا

 
 الؾّةؿّة الوظب طعمة ا

ةت  الوؾةاّة الصٝػ
 االهرةزات من الٙلّٞ - الوٍاٚك من الّعِع: بورالدِـ ُٖ الٍٜثة اِجمةد
 رواهعا
 المبجٜػة وممّؼاثٌة رواهعا ُٖ المظممة المٙةِع
 الجةرِظَ الؾّةؽ
ة هفةط

 
زمةت بّع مة ودولة الؾّةؿَ المػا

 
 اال

طػى  الوَم ِن رواهعا ُٖ الٍٜثة هَةم ِمّؼ الغى مة
 
 الٙةامة اال

 المصرٍزة المٙةِع اِجمةد
دت الجَ الػاّؾّة الٍّامٞ

 
 رواهع هرةح إلَ ا

 رواهعا ُٖ المصرٍزة المٙةِع ثصؾّن مرةالت
 الظاللة
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 بورالدِـ ورواهعا : المالمس الًٙػِة

 

  بورالدِـ: المالمس الًٙػِة

 

ؿّة  :المٍُٚ الرٔػاُٖ
 
 زوٍب ا

( 2010ٍِلٍّ ) ملٍّن 156 :الؾٜةن

ٓلبّة 
 
%.  9.6؛ الٌوعوؿّة %89.5اإلؿالم : العِةهةت الؾةاعة/ دِةهةت اال

وؿ) ثم اهٗمةؿ ٓػب بةٝؾجةن وقػؽ البؤةؿ 1947ُٖ ِةم : الجًٍرات الجةرِظّة الػاّؾّة
 
ِن الٌوع البػًِةهّة وثم  (وًمة بالد اؿالمّة ُٖ المٙةم اال

ؿّؽ دولة بةٝؾجةن الصعِدة ُٖ ِةم 
 
م من اهٗمةلٌمة بمؾةٖة ثبّع شٍالَ 1955ثة دى .  ّٝلٍ مجػ1600 ِلَ الٓػ

 
لم ثورس ًغى المصةولة االمػ الغى ا

رواح طالؿ شػب .  وّٚةم دولة بورالدِـ1971إلَ اؿجٙالؿ قػؽ بةٝؾجةن بّع شػب االؿجٙالؿ العامّة ِةم 
 
ٝةهت ًوةؾ طؾةرة ٖةدشة ُٖ اال

 وبةلوؾبة للوؾةء البؤةؿ طةلة هصةِة زػاام الصػب المعمػة بمة ُٖ ذلٛ زػاام االٓجمةب والٙجٞ المموٌرة 1971االؿجٙالؿ ُٖ بورالدِـ ِةم 

ولّة لعولة بورالدِـ . والمؾجمػة ٝظًة ِؾٜػِة من ٚبٞ الرّـ البةٝؾجةهَ
 
خػت ؿلبة ِلَ االؿؽ اال ِمةؿ الٍشفّة ا 

 
ن ًغى اال ٓوَ ِن الٍٙؿ ا 

 بعءا من االهٙالبةت الّؾٜػِة وشجَ ًّموة 1971قٌعت بورالدِـ ٖجػة مؾجمػة من ِعم االؿجٙػار الؾّةؿَ موغ ِةم . وٌٍٍر مرجمٌّة المعهُ

ة لٌة ش٘ الجمٍِت، ٝةن الٍزٍد الوؾةىئ مصعود ُٖ موةلب لوُ . الصؼب الٍاشع ِلَ الصٜم وثّلّ٘ مرلؽ الفّب ِعة مػات ن المػا  م من ا  بةلٓػ
ن موغ ِةم . الٙػارات الٌةمة ُٖ العولة ةت ا  ثةن ُٖ مومب رائؿة الٍزراء الؾّعة طةلعة زِة من شؼب بورالدِـ 1991ومن المٗةٚر  ثم اهجظةب امػا 

ّمة شؼب رابًة ٍِامَ  (2006-2001 و 1996-1991)الٍيوَ  ن- 2008 و2001-1996)والفّظة شؾّوة ِز
 
. (شجَ اال

م 2010ُٖ ِةم : الجػثّب شؾب دلّٞ الجومّة البفػِة لٞ 129#  شملت بورالدِـ ِلَ المػثبة ٚر هصةء الّةلم169 من ا  .  دولة من زمُّ ا 

م من مصةوالت الؾًّػة ِلَ االهجظةبةت :الوَةم الؾّةؿُ  هَةم الصٜم ُٖ بورالدِـ ًٍ هَةم بػلمةهَ دِمٙػايَ ِّجمع ِلَ الجّعدِة الصؼبّة بةلٓػ

لٍات ٚلّلة للٔةِة طػى ِلَ ا 
 
شؼاب اال

 
. من زةهب رابًة ٍِامَ وشؼب بورالدِـ الٍيوَ وشمٍؿ اال

وزةثّة ؿةهرؾع من طالؿ االٚجػاع الفّبَ ُٖ العوااػ االٚلّمّة لمعة طمؽ ؿوٍات:الوَةم البػلمةهُ ِوةء مرلؽ البػلمةن الٍيوَ ا  .  ِجم اهجظةب ا 

لٍات الجَ شملٍا ِلٌّة (%13) مّٙع للوؾةء 345 مّٙع من بّن 45ثم شرؼ 
 
شؼاب بمة ِجوةؿب مُ إزمةلَ ِعد اال

 
.   لّجم قٔلٌة من ٚبٞ اال

ٝػدػ  ثّجمع بورالدِـ ِلَ هَةم الٍٗز :الوَةم االهجظةبُ لالهجظةبةت البػلمةهّة
 
لٍاثةً  لال ٝبػ ِلَ الصةاؼ المػقس بةالهجظةبةت شّح ٍِٗز  ا   من ِعد ا 

لٍات
 
قٜةؿ الوَةم الجّعدى. ُٖ دااػة مّّوة اال بؾى ا  ٓلبّة /ًغا ًٍ قٜٞ من ا 

 
الغى ِّجمع ِلَ اال

 
ٍع الٍٜثة ولَ ُٖ بورالدِـ) 1972 ثم اِجمةد هَةم شرؼ المٙةِع ُٖ ِةم :ه

 
 مّٙع من 45ثم شرؼ  (ُٖ الٍٚت الغى ثم ّٖي لّةٓة العؿجٍر للمػة اال

لٍات الجَ  (%13) مّٙع 345بّن 
 
شؼاب بجظمّك ًغى المٙةِع للوؾةء بمة ِجوةؿب مُ إزمةلَ ِعد اال

 
ن ثٍٙم اال من البػلمةن للوؾةء، ِلَ ا 

.   شملٍا ِلٌّة

ة والجػقس ُٖ االهجظةبةت ّة) ِوعمة اهٗملت بةٝؾجةن 1947ُٖ ِةم : ثمٍِت المػا  ِن الٌوع البػًِةهّة، شمٞ ٝال من الػزٞ  (الٔػبّة والفٚػ

ة ِلَ ش٘ االٚجػاع ّة . والمػا  ٝع  (بورالدِـ شةلّة)بّع ذلٛ ِوعمة شملت بةٝؾجةن الفٚػ ِلَ اؿجٙاللٌة ثم موس ش٘ االٚجػاع لٜال الروؾّن وٚع ا 
. 1972العؿجٍر ِلَ ذلٛ ِةم 



وضع كوتا ناجحة للمرأة: السٌاسة االنتخابٌة  

78 

 

ة الوةطبّن ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة الؾةبٙة ٍِزع لٍّبة ُٖ ثٍّٖػ المّلٍمةت الظةلة بوؾبة اٚبةؿ الوةطبّن بوةء ِلَ : (2008% )85.7: مفةٝر

ٍع االزجمةَِ .  الو

ة ُٖ البػلمةن 
 
ن من ٚبٞ 45، ًغا الّعد ِفمٞ (ؿّعات% 18.5) ِوٍ 345 ؿّعة من إزمةلُ 64 (:2008اهجظةبةت )المػا  ؿّعة ثم اطجّةًر

لٍات الجَ شمٞ ِلٌّة ٝٞ شؼب
 
شؼاب الؾّةؿّة لفٔٞ المٙةِع المصرٍزة بمة ِجوةؿب مُ إزمةلَ ِعد اال

 
 ؿّعة ثم 19ًغا بةإلهةٖة إلَ . اال

ٝػدػ من 2008ٝمة قٌعت االهجظةبةت البػلمةهّة ِةم . اهجظةبٌن للصمٍؿ ِلَ المٙةِع الّةمة مبةقػة وٖٙة للفػوط الظةلة بٌم
 
ُٖ % 50 زِةدة ثٙعر بة

ى اهجظةبةت ؿةبٙة
 
ٝػدػ من ا

 
ى ا

 
ِعاد الوؾةء ُٖ البػلمةن ا

 
 .ا
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رواهعا : المالمس الًٙػِة

 
ٖػِّٙة  :المٍُٚ الرٔػاُٖ

 
 وؿى ا

( 2010ٍِلٍّ ) ملٍّن 11 :الؾٜةن

ّة % 15؛ الجٍثؾَ %84 الٌٍثٍ :المرمٍِةت الّٚػ

ٓلبّة 
 
دٖوؾت %26؛ البػوثؾجةهجّة 56.5 الػومةهّة الٜةخٍلّّٜة :العِةهةت الؾةاعة/ دِةهةت اال

 
؛ االؿالم %11.1 (الؾبجّّن)؛ ا

4.6 %

ّة، 1962، ٚبٞ خالث ؿوٍات من اؿجٙالؿ بلرّٜة ِةم 1959 ُٖ ِةم :الجًٍرات الجةرِظّة الػاّؾّة  ٚةمت مرٍِة االٓلبّة الّٚػ
الؼ من مرمٍِة الجٍثؾَ وهَٗ مة . الٌٍثٍ، بةإليةشة بوَةم شٜم الملٛ الجٍثؾَ

 
ِلَ معار الؾوٍات الٙلّلة الالشٙة، ثم ٚجٞ اال

بوةء ًؤالء الموّّٗن بجفّٜٞ زمةِة مجمػدة وًَ الربٌة الٍيوّة الػواهعِة .  ُٖ العوؿ المرةورة150.000ِٙػب من 
 
بّع ذلٛ ٚةم ا

ًلّة ُٖ ِةم 
 
ت الصػب اال ّة الجَ . 1990خم بعا  دت ًغى الصػب ٖوال ِن االهًػابةت الؾّةؿّة واالٚجمةدِة وثٗةٚم الجٍثػات الّٚػ ا 

ٚةمت المرمٍِة المجمػدة من .  من الجٍثؾَ والٌٍثٍ المّجعلّن800.000 إلَ مٙجٞ مة ِٙػب من 1994بلٔت ذروثٌة ُٖ ابػِٞ 
لبس ًوةؾ مة ِٙػب من 1994اهجٌَ الٙجٞ ُٖ ٍِلٍّ . الجٍثؾَ بٌؼِمة هَةم الٌٍثٍ  ملٍّن الزئ من الٌٍثٍ ٚةمت الّعِع 2 ولٜن ا 

موغ ذلٛ الصّن ِةد مَّم الالزبّن إلَ رواهعا ولٜن ٍٞ . من مرمٍِة الجٍثؾَ بةلٗػ إلَ البالد المرةورة طفّة من االهجٙةم
الؼ ُٖ زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة المرةورة

 
ة . اال زٞ الجّمّػ بّع اهجٌةء المػاع إلَ المفةٝر دت الرٌٍد الجَ بغلجٌة رواهعا من ا  ا 

ة ُٖ المرجمُ والؾّةؿّة ن الصٍٜمة االهجٙةلّة ٚع اِجمعت االؿجػاثّرّةت الجَ ثٜػٗٞ . الوفًة والمؾجمػة للمػا  ٝعت الوؾةء من ا 
 
ثة

ة الٍزٍد ُٖ لوُ الٙػارات الؾّةؿّة ِلَ المعى الًٍِٞ ولَ ُٖ رواهعا ِةم . للمػا 
 
وؿ  1999ثم ِٙع االهجظةبةت المصلّة اال وا 

 . بّع اإلبةدة الرمةِّة2003اهجظةبةت رائؿّة وثفػِّّة ِةم 
 

م 2010ُٖ ِةم : الجػثّب شؾب دلّٞ الجومّة البفػِة لٞ 152#، شملت رواهعا ِلَ المػثبة ٚر  دولة ِلَ مؾجٍى 169 من ا 

.   الّةلم

 ثّمٞ رواهعا بٍلٌٗة زمٌٍرِة، وٍِٜن الػاّؽ بمدةبة ٚةاع العولة وِجم اهجظةبي ِن يػِ٘ االٚجػاع الفّبُ لمعة :الوَةم الؾّةؿُ
شؼاب شّح ِظٍض االهجظةبةت الّعِع من االشؼاب. ؿبُ ؿوٍات

 
ِوة هَةم مجّعد اال م من ذلٛ موغ ِةم . ورواهعا لعٌِة ا   2003بةلٓػ

ن ثصمٞ االشؼاب ِلَ  لبس من الوػورى ا  لٍات البػلمةهّة، ا 
 
ٓلبّة اال مّن ا 

 
لٍات % 5ٚةمت الربٌة الٍيوّة الػواهعِة بجة

 
من اال

زٞ الصمٍؿ ِلَ المٙةِع ُٖ مرلؽ الوٍاب . الفّبّة من ا 

ٍخ  :الوَةم البػلمةهُ ٓةلبة مة . (المرلؽ االدهَ)ومرلؽ الوٍاب  (المرلؽ االِلَ)ِجٍٜن البػلمةن من مرلؾّن وًمة مرلؽ الفّ
طػى لمعة خمةهَ ؿوٍات

 
ٍخ من ٚبٞ الوظب الؾّةؿّة اال ِوةء مرلؽ الفّ ٍخ ِجم اهجظةب . ِجم ثّّّن ا  مة بةلوؾبة لمرلؽ الفّ ا 

ة ِن يػِ٘ الٌّائت المصلّة و 24 ِوٍا ِن يػِ٘ االٚجػاع الفّبَ، 53  من الفبةب وموَمةت ذوى االشجّةزةت الظةلة 3 امػا 
.  لمعة طمؽ ؿوٍات

 
 العااػة مٙةِع من بصمة ؿّةؿُ شؼب ٝٞ ٍِٗز  شّح الوؾبّة الٙةامة هَةم  ثٍٙم رواهعا ِلَ:الوَةم االهجظةبُ لالهجظةبةت البػلمةهّة

لٍات من شمجي مُ ثجوةؿب االهجظةبّة  . الوةطبّن ا 
 

ٍع الٍٜثة ة 2003شّح طمك العؿجٍر الػواهعى الغى لعر ِةم . 2003 ثم اِجمةد الٍٜثة ُٖ ِةم :ه لٞ 24 للمػا   80 مّٙع من ا 

ثةن من ٝٞ مصةَٖة ومن معِوة ّٝرةلَ من . مّٙعا ة الػواهعِة الجَ ثٍٙم بةطجّةر امػا  ِجم قٔٞ ًغى المٙةِع من ٚبٞ مرةلؽ المػا 
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. الوؾةء الصةب البًةٚةت

ة والجػقس ُٖ االهجظةبةت
 
 بّع االؿجٙالؿ ِن الصٜم 1961 ثم موس الػزةؿ والوؾةء ُٖ رواهعا ش٘ االمجّةز ِةم :ثمٍِت المػا

. االؿجّمةرى 

ة الوةطبّن ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة الؾةبٙة ؛ ٍِزع لٍّبة ُٖ ثٍّٖػ المّلٍمةت الظةلة بوؾبة اٚبةؿ (2008% )98.5: مفةٝر

ٍع االزجمةَِ .  الوةطبّن بوةء ِلَ الو

ة ُٖ البػلمةن 
 
ولَ ُٖ الّةلم الجَ % 56.3) ِوٍا 80 ؿّعة من بّن 45(: 2008اهجظةبةت )المػا

 
من الوؾةء، ثّجبػ رواهعا ًَ البلع اال

ٓلبّة من الوؾةء ُٖ الجمدّٞ البػلمةهَ
 
ة لفٔٞ المٙةِع المصرٍزة بّومة ثم 24ثم اهجظةب . (شٙٙت ا

 
 ؿّعة من ٚبٞ مرةلؽ المػا

 . ؿّعة مبةقػة للمٙةِع وٖٙة للفػوط الظةلة بٌم21اهجظةب 
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 بورالدِـ ورواهعا :ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة
 

ن ثوجمػ " هي إذا ٝةهت رواهعا ِلَ وقٛ ا  ًلّة واإلبةدة الرمةِّةبّع)ِّػؼ راّؾوة ا  ن ثٍٜن مالذا والٍٙة ( الصػب اال  ة ُٖ يػٌِٙة إلَ ا  ، ٝةهت المػا 
"  الجَ ثعُٖ وراء الّملّةت الٍيوّة ُٖ ًغى البلع

 الٍِؾة إهٍّمبة
 
 

شعى ِوٍات  ًغى
 
ٍخ ًَُٖ الٜلمةت الجَ ٚةلجٌة الٍِؾة اهٍّمبة ا م البالد"ٓةلبة مة ِفةر إلٌّة بةؿم .  البػلمةن الػواهعىمرلؽ الفّ

 
لمة ٚةمت بي " ا

زٞ إِةدة االِمةر بّع اإلبةدة الرمةِّة الجَ شعخت ُٖ رواهعا 
 
ِٙةب اإلبةدة الرمةِّة ُٖ رواهعا ِةم  (.2008ًّورٍؿٍ )من زٌٍد من ا

 
 1994ُٖ ا

ٍخ بجٜلّٕ لروة الٍشعة والممةلصة الػواهعِة بٔػض الؾَّ إلَ ثّؼِؼ الممةلصة بّن الٌٍثٍ والجٍثؾَ شعى ِوٍات مرلؽ الفّ
 
 75 .ٚةمت اهٍّمبة ا

ٍع االزجمةَِ والفبٍن االزجمةِّة وطالؿ ًغى الٗجػة ٚةمت بةإلقػاؼ ِلَ دٖن المٍثَ، إِةدة  ؿػة والو
 
ولَ لال

 
ِوة ثّجبػ ًغى الؾّعة ًَ الٍزِػة اال

 
ا

ؿػ لجبوَ همٕ ملٍّن ِجّم بّع اإلبةدة الرمةِّة ُٖ رواهعا بعِم من الوؾةء الػواهعِةت 
 
زٞ إِرةد ا

 
ثٍيّن الالزبّن واِجمةد شملة ويوّة من ا

من الفةمٞ (
 
س . (2009مٌّع اال

 
طػى الجَ ٝةهت ثفٌع إِةدة اِمةر بّع ٖجػات من الّة

 
هصةء الّةلم وَٖ الموةي٘ اال

 
ثػددت ٚمة اهٍّمبة ُٖ زمُّ ا

زمةت الفعِعة
 
ة ُٖ بورالدِـ دور راّؾَ ُٖ إِةدة االِمةر بّع اهجٌةء المػاع ُٖ العولة الصعِدة بّع اهٗمةلٌة المؤلم ِن . واال

 
ِوة لّبت المػا

 
ا
ٝػدػ من ذلٛ من . 1971بةٝؾجةن ُٖ دِؾمبػ  وربمة ا  الؼ ا 

 
الؼ من المعهّّن وآجمةب ِفػات اال

 
ن بعا  الرّـ البةٝؾجةهَ ُٖ الجعمّػ وٚجٞ اال بّع ا 

م همةًر ت الجصعى المجمدٞ ُٖ إِةدة االِمةر بّع اهٗمةؿ بورالدِـ ِن . الوؾةء ُٖ بورالدِـ بٌعؼ ثظٍِٕ الٍٙمّّن وا  ة ًَ الجَ بعا  ٝةهت المػا 
ةِة للوصةِة ومٍازٌة الٗٙػ وِعم الجصوػ ( 2005بٍس ). يػِ٘ ثٙعِم الِػ

 
ة ُٖ المرةؿ الّةم وِجمدٞ ُٖ إِةدة بوةء المرجمّةت  شّةن بّع ٖجػات الوؼاع والٍٜارث الًبّّّة ٍِٜن ًوةؾ وزٍد ملصٍظ للمػا 

 
ُٖ ٝػدّػ من اال

ة ُٖ المرجمُ  دوار المػا 
 
ة من الٍلٍؿ إلَ المرةالت الجَ شػمت موٌة من ٚبٞ وثّّٔػ االٖجػاهةت الدٙةّٖة واالزجمةِّة المجّلٙة بة وثمّٜن المػا 

مػ بمرػد اهجٌةء مػشلة بوةء العولة بّع . (2006؛ بةلورجٍن وداًػلٍب 2007بةٝؾجٍن )
 
مػ مؤٚت خم ِوجٌَ اال ٓةلبة مة ٍِٜن ًغا الٍزٍد الوؾةىئ ا 

زمةت
 
ة للّمٞ ُٖ لمرةؿ الظةص ٖٙى بّع مة ٝةهت ثّمٞ ُٖ الممةهُ . اال ًغا ِفبي مة شعث بّع الصػب الّةلمّة الدةهّة ِوعمة ثم إٚمةء المػا 

لمٍازٌة ًغا الجمدّٞ الوةٚك للوؾةء ُٖ المرةؿ الّةم ثم وهُ اؿجػاثّرّة من ٚبٞ مؤِعى الوؾٍِة وهةقًةت . والموةِةت طالؿ ٖجػة الصػب
قٜةؿ مجّعدة من الٍٜثة الوؾةاّة لفٔٞ وٍةاػٕ لوُ الٙػارات ُٖ العولة بٌعؼ ثصّٙ٘ الٜػجلة الصػزة من الوؾةء  زٞ اِجمةد ا  ة من ا  شٍٙؽ المػا 

.  ُٖ الموةلب الػاّؾّة الّةمة
 

ة ُٖ المرةؿ الّةم  زٞ وهُ مّةِّػ لجفرُّ وزٍد المػا  ةت الوؾةاّة والمرجمُ العولَ وشجَ الوظب الؾّةؿّة شةلّة بةلؤى من ا  ثٍٙم الصٝػ
قّةء ٖػِعة من هٌٍِة"ِؤمن البّن . والصٗةظ ِلَ ذلٛ طةلة ُٖ الموةلب الجفػِّّة والظةلة بموُ الٙػارات ن الوؾةء ثصٙ٘ ا 

 
ًؤالء ". بة

ن المٗةت الفظمّة  ةِة " الٗػِعة من هٌٍِة"المؤموٍن بٌغى المٍٙلة ِّجٙعون ا  الجَ ثجمجُ بٌة الوؾةء ثفمٞ المٗةت الفظمّة الجَ ثٍٙم بجٙعمُ ِر
ٚٞ للٗؾةد والمّٞ إلَ الصٗةظ ِلَ الؾالم

 
طػِن، ٚةبلّة ا

 
ن ًغى المٗةت والمٌةرات . لال

 
م الّعِع من مؤِعى الوؾٍِة ا م من ذلٛ ِِؼ بةلٓػ

هدَ 
 
ة االزجمةِّة ولّؽ الًبّّة الًٗػِة لال

 
و الًبّّة . (1998؛ بٍرؾ وزػوؿٌلجؼ 1998ؿةبّػو )الفظمّة ًَ هجّرة للوفة بٔن الوَػ ِن الدٙةٖة ا 

ة ٓةلبة مة ثمجلٛ ًغى المٗةت الػاّؾّة طةلة ُٖ العوؿ ّٓػ الموةِّة وثٍٙم بعِم إِةدة بوةء المرجمّةت  ن المػا  الًٗػِة، ِوٜػ الٙلّٞ من الوةس ا 
زمةت

 
ة ُٖ مرةؿ الؾّةؿة . بّع اال ّٝع ٖٜػة ثٗػد المػا 

 
ة من ٚبٞ الصػوب بجة و الموةي٘ الجَ ثم ثعمًّػ ولغلٛ ٚةم الوفًةء ُٖ الموةي٘ ّٓػ الموةِّة ا 

ن الوفًةء من الّةلم الموةَِ ًِةلبٍن بؼِةدة الٍزٍد الوؾةىئ ُٖ الؾّةؿة بوةء ِلَ العِمٙػايّة والّعالة  76 .ُٖ شّن ا 
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 المثال، سبٌل على. للمرأة السٌاسً التمثٌل تعزٌز أجل من التبرٌر أنواع من كنوع العالمٌة المناطق مختلف علٌها تركز التى المبررات تختلف 

 التى  الفرٌدة المٌزات على التركٌز خالل من المرأة تمثٌل ٌتطلب أفرٌقٌا، فً خاصة والنامٌة، الصناعٌة غٌر الدول فً بالكوتا الخاص الخطاب

 مثل مفاهٌم عدة إلى المتساوى التمثٌل تحقٌق إلى تهدف التى الغرب مطالب تستند. ذلك ٌحدث ما نادرا الغربً العالم فً بٌنما علٌها، تحصل

 بٌن بالمساواة الخاصة المفاهٌم حٌث الحدٌثة الدٌمقراطٌات فً أنه حقٌقة إلى ذلك ٌرجع ذلك ولعل. الجنسٌن بٌن المقبولة والمساواة الدٌمقراطٌة

 أحدى تعتبر التى المرأة، تمثٌل نقص معالجة أجل من أخرى استراتٌجٌات تحقٌق إلى النسابٌة الحركات تسعى الضعٌفة، واللٌبرالٌة الجنسٌن

 .المحددة السٌاقات هذه مثل فً قبوال أكثر بالتالً وهى المرأة أدوار مشتقات



وضع كوتا ناجحة للمرأة: السٌاسة االنتخابٌة  

82 

 

 
و هؾبة مّّوة / ِّػض ًغا الٗمٞ الصرذ الػاّؾّة شٍؿ اِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة

 
المٙةِع البػلمةهّة المصرٍزة للوؾةء؛ وًغا ِّوُ شرؼ ِعد ا

طّػة
 
ٝػدػ اهجفةرا ُٖ الٍّٙد اال

 
لبس ا

 
ٝمة ًٍ مٍهس ُٖ الٗمٞ الدةلح ٓةلبة مة ِجم اِجمةد ًغا . من المٙةِع البػلمةهّة للوؾةء ٖٙى، وًغا الوَةم ا

ٚٞ همٍا 
 
و اال

 
ٍع من الٍٜثة ُٖ العِمٙػايّةت الوةقبة ا طّػة77الو

 
وهة اال

 
زمةت الٍٙمّة ُٖ اال

 
ٖػِّٙة الجَ وقٌعت الّعِع من اال

 
.  والجَ ثُٙ مَّمٌة ُٖ ا

هٌة ٌٍػت ٚعِمة ُٖ الٌوع ُٖ الدالخّوةت من الٙػن الّفػِن 
 
هٍاع الٍٜثة البػلمةهّة شّح ا

 
ٚعم ا

 
م من ذلٛ ثّجبػ ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة ًَ ا بةلٓػ

طػى ُٖ الّٙع المةهَ بّعمة ثم اؿجبّةدًة بفٜٞ ِةم
 
ِربػ الٙةهٍن العوؿ ِلَ ثًبّ٘ المٙةِع . ٝرؼء من الٍلةِة البػًِةهّة خم ٌٍػت مػة ا

دهَ 
 
ن ثومن شع ا

 
هٌة ا

 
و ٍٚاهّن االهجظةبةت الظةلة بٜٞ دولة ولٜوٌة ثظجلٕ ِن الٍٜثة الجفػِّّة الجَ من قة

 
المصرٍزة ؿٍاء ِن يػِ٘ العؿجٍر ا

م من ذلٛ ُٖ شةالت ٚلّلة ال ِجم قٔٞ زمُّ المٙةِع المصرٍزة للوؾةء)من الٍزٍد الوؾةىئ ُٖ المرةلؽ الجفػِّّة  ن ًغى . (بةلٓػ
 
م من ا بةلٓػ

ن هؾبة 
 
هَمة المظجلٗة للٍٜثة شّح ا

 
ٚٞ من الوؾبة الجَ ثصعدًة اال

 
ن هؾبة الوؾةء داامة ا

 
ة ُٖ المرلؽ الجفػَِّ إال ا

 
الٍٜثة ثومن وزٍد المػا

ٚٞ وإن ٝةهت ُٖ بّن الصةالت ثمٞ إلَ % 10الجمدّٞ الوؾةىئ ثٍٜن ِةدة شٍالَ 
 
و ا
 
ٍع من ٓةلبة مة ثمدٞ ًغى الوؾب الموظٗوة %. 30ا ه

زٞ همةن الٍزٍد الوؾةىئ ُٖ المرلؽ الجفػَِّالجٗوّٞ
 
هَػا للٗػض الٙةهٍهَ لٍٜثة المٙةِع المصرٍزة ِجم اِجمةدًة .  وٍِٜن لي دور بؾّى من ا

دت إلَ الٌٍَر . ُٖ مَّم االشّةن من ٚبٞ العوؿ الجَ لعٌِة مؾجٍِةت موظٗوة من الجمدّٞ الوؾةىئ ُٖ البػلمةهةت
 
ؿبةب الجَ ا

 
ٍِزع الّعِع من اال

شعاث مة بّع المػاِةت 
 
خّػات العِمٙػايّة والٍّامٞ الّةلمّة وثّعد الروؾّةت وا

 
المٗةزئ لفّبّة المٙةِع المصرٍزة ُٖ ًغى البلعان بعءا من الجة

ةت الوؾةاّة وّٓػ ذلٛ ن بةإلهةٖة إلَ مّةلرة هٙك الجمدّٞ الوؾةىئ ِرب اؿجظعام المٙةِع .. والؤٍط الجَ ثمةرؿٌة الصٝػ
 
ِرب اإلقةرة إلَ ا

ة ُٖ الؾّةؿة مدٞ الؾالم، االمٞ، الجّةون  المصرٍزة ٝإؿجػاثّرّة لمٍازٌة االشجّةزةت الملصة المجّلٙة بةلؾّةٚةت الجَ ِػثبى بٌة وزٍد المػا 
.      والعِمٙػايّة

  
ة ة الؾّةؿّة للمػا  زمةت ٍٚمّة ثًٍر ثةرِظَ ُٖ المفةٝر ًم ًغى الجًٍرات مة . شٙٙت الّعِع من ًغى العوؿ طةلة الجَ ِةهت مؤطػا من ا  من بّن ا 

 :ِلَ

  ٖػِّٙة) شٙٙت ثؾُ دوؿ هةمّة 2010بعاِة من هٍٖمبػ ٝػدػ من )الٜػجلة الصػزة  (مَّمٌم من ٚةرة ا  من الجمدّٞ الوؾةىئ ُٖ  (%30ا 
هَػ إلَ الرعوؿ ). من إزمةلَ العوؿ الجَ ثٍٙم بجًبّ٘ ًغى الٜػجلة الوؾةاّة البػلمةهّة الصػزة% 35ثمدٞ ًغى العوؿ . البػلمةن   3.2ا 

 .(ُٖ البةب الدةلح

  ٝػدػ من اِجمةدًة ُٖ العوؿ المجٙعمة هّةؼ ا  ربّة ا  اهَػ إلَ الػؿم )ٝةن اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ العوؿ الوةمّة طالؿ الّٙع المةهَ ا 
ٖػِّٙة ُٖ مٙعمة العوؿ الجَ اِجمعت هَةم الٍٜثة والمٙةِع المصرٍزة. ( ُٖ البةب الدةلح3,1البّةهَ

 
ٝمة ثّجبػ رواهعا ًَ . ثّجبػ العوؿ اال

ولَ ُٖ الّةلم الجَ شٙٙت المؾةواة بّن الروؾّن ُٖ البػلمةن الػواهعى
 
وًغا ٍِهس الورةح الغى ِصٙٙي ثًبّ٘ هَةم الٍٜثة . العولة اال
 .ُٖ العولة

 وهُ االؿجػاثّرّةت المبجٜػة من زةهب مؤِعى الٍٜثة الوؾةاّة بمة ُٖ ذلٛ ؿ ِّٜؽ االهجفةر الؾػُِ لوَةم الٍٜثة االلجؼام واالؿجّعاد
 .الوفًةء المصلّّن والّةلمّّن والّلمةء والوظب الؾّةؿّة والمرجمُ العولُ

 
ن ًغا الورةح لم  ة، إال ا  ن ِعد ٚلّٞ من العوؿ الوةمّة ٖٙى ًَ الجَ ٚع ًّٚت قٍية ٝبّػا ّٖمة ِجّل٘ بةلجمدّٞ الوؾةىئ للمػا  بفٜٞ ِةم ُٖ شّن ا 

ًم ِلَ مؾجٍى الّةلم بٔن الوَػ ِن مؾجٍِةت . ِمجع ِلَ هًةؽ واؿُ ُٖ العوؿ ّٓػ الموةِّة
 
ال ثؼاؿ ٚوّة هٙك الجمدّٞ الوؾةىئ ًَ اال

. الجموُّ
 

زمةت االزجمةِّة والؾّةؿّة . ِجوةوؿ ًغا البةب مدةلّن من العوؿ الوةمّة؛ بورالدِـ ورواهعا
 
ٝالًمة بعا  اِجمةد هَةم الٍٜثة بّع ٖجػات من اال

ن رواهعا ثمدٞ ٚمة هرةح ّٖمة ِجّل٘ بةِجمةد وثوّٗغ هَةم ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة، ال ثؼاؿ بورالدِـ، الجَ هةٚفت اِجمةد هَةم . المّبة ُٖ شّن ا 
م من الجةرِض الصعِح للٙةدة الؾّةؿّّن من اإلهةث  طػة بفٜٞ ٝبّػ ّٖمة ِجّل٘ بمؾجٍِةت الجمدّٞ الؾّةؿَ لإلهةث بةلٓػ

 
الٍٜثة لٗجػات يٍِلة، مجة

                                                             
مع استبعاد ) دولة من هذه الدول 14تصنف .  دولة16 الدستورٌة التً تشمل أٌضا المقاعد المخصصة فً الكوتا النسابٌةعلى سبٌل المثال،  77

فً مرتبة منخفضة أو متوسطة بالنسبة للتنمٌة البشرٌة وفقا لتقرٌر برنامج األمم المتحدة اإلنمابً للتنمٌة البشرٌة  (كال من فرنسا واألرجنتٌن

 (2009وجامعة ستوكهولم  ((IDEAم االنتخابى ذ معهد الدٌمقراطٌة والدع2008

 

 



 بنجالديش ورواندا: كوتا المقاعد المحجوزة- الفصل السادس
 

83 

 

دت إلَ اإلهرةزات الجَ شٙٙجٌة ِملّة اِجمةد . بمة ُٖ ذلٛ الػؤؿةء موغ اوااٞ الدمةهّةت من الٙػن الّفػِن
 
الشٙة ؿّجم موةٚفة بّن الٍّامٞ الجُ ا

ِةٚت هرةشٌة ُٖ بورالدِـ
 
. الٍٜثة ُٖ رواهعا والٍّامٞ الجُ ا

 

 بورالدِـ 

. المٙةِع المصرٍزة ُٖ الدالخّوّةت من الٙػن الّفػِن ُٖ مؾجّمػة الٌوع الجَ ثم ثٙؾّمٌة بّع ذلٛ إلَ الٌوع وبةٝؾجةن وبورالدِـ/ٌٍػت الٍٜثة
ؿٍِّة إلَ ثصّٙ٘ الجٍازن بّن الروؾّن ُٖ البػلمةن

 
ِة من ًغى العوؿ اال

 
م من ذلٛ لم ثمٞ ا ًغا ِػزُ إلَ ِعة ٍِامٞ مدٞ اؿجّمةر الموًٙة . بةلٓػ

ة ولٜن ذلٛ ال ِٙجمػ ِلَ ًغى 
 
ةت الوؾةاّة الوظبٍِة والوَم االهجظةبّة الجَ ال ثعِم ثػقس المػا ًلّة، الصٝػ

 
من ٚبٞ، هٙك الجومّة، الصػب اال

ؿبةب ٖٙى
 
من ًوة ِجوس وهُ بورالدِـ، ٌَٖ دولة ثجمّؼ بمؾجٍِةت موظٗوة من الجموُّ . مَّم ًغى الٍّامٞ ثفمٞ العوؿ ّٓػ الموةِّة. اال

ة
 
زٞ ثصؾّن الجمدّٞ الؾّةؿَ للمػا

 
ًغى دراؿة الصةلة ؿٍؼ . والبوّة الجصجّة المؤؿؾّة مُ ذلٛ ٚةمت بةِجمةد هَةم ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة من ا

و إِةٚة الوؾةء من الجمدّٞ الوؾةىئ ُٖ 
 
ثؾمس لوة بةلوَػ إلَ الٍّامٞ اإلهةّٖة المػثبًة بةلٍٜثة ُٖ العوؿ الوةمّة والعور الغى ثلّبي ُٖ ثفرُّ ا

خػت بمظلٗةت االؿجّمةر
 
ن ِجّلم دِةة . البػلمةن طةلة ُٖ الؾّةٚةت الجَ ثة

 
وااٞ العوؿ الجَ ٚةمت بةِجمةد الٍٜثة الجفػِّّة، ِمٜن ا

 
ة من ا بةِجبةًر

. الجمدّٞ الوؾةىئ ُٖ البػلمةن من طالؿ دراؿة ِملّة الِجمةد الٍٜثة ُٖ بورالدِـ
 

م من اِجمةدًة المبٜػ إلَ هَةم المٙةِع المصرٍزة 78ثّجبػ بورالدِـ من العوؿ الّٗٙػة للٔةِة والجَ ثجمّؼ بؼِةدة ِعد ؿٜةهٌة لم ثجمٜن من  بةلٓػ
ثػزُ يبّّة المفةٝٞ الجَ ثٍازي بورالدِـ إلَ ثةرِظٌة االؿجّمةرى المفجػؾ مُ الٌوع واهٗمةؿ . ثصّٙ٘ الٜػجلة الصػزة من اإلهةث ُٖ البػلمةن
ًلّة العمٍِة الجَ ٚةمت ِةم 1947قػؽ بةٝؾجةن ّٓػ المرعى ِن الٌوع ِةم 

 
طّػا الصػب اال دت إلَ اهٗمةؿ دولة بورالدِـ 1971 وا  ٍِب ) ا وا  ا 

ُٖ ٍٞ . مُ ذلٛ شجَ بّع االؿجٙالؿ الزالت بورالدِـ ثّةهَ من اؿجمػارِة ِعم االؿجٙػار الؾّةؿَ والٍٜارث الًبّّّة. (1972وؿٍبػاًموّةم 
م من وزٍد الّفػات من الوةقًةت والموَمةت الوؾةاّة الجَ ثٌعؼ إلَ الجومّة والصع من الٗٙػ ُٖ بورالدِـ، لم ثورس  ًغى الَػوؼ وِلَ الٓػ

ة ُٖ الرمّّة الٍيوّة دت  (زةثٍّ قورؾٌةد)وازي بػلمةن بورالدِـ . ًغى المرمٍِةت ُٖ ثصؾّن ثمدّٞ المػا  زمةت الؾّةؿّة والجَ ا 
 
الّعِع من اال

دت المّةرهة الفعِعة بّن الصؼبّن المؾًّػِن ِلَ الؾلًة  زٞ إزػاء اهجظةبةت زعِعة؛ مُ ذلٛ ا  شؼب رابًة ٍِامَ )إلَ ثّلّ٘ البػلمةن من ا 
شؼاب لالهجظةبةت (وشؼب بورالدِـ الٍيوَ

 
شع اال بةإلهةٖة إلَ ذلٛ هةدرا مة ثٍٙم االشؼاب الؾّةؿّة بجّّّن المػقصةت للمٙةِع . إلَ مٙةيّة ا 

ن موغ ِةم  مػ الغى ِدّػ الؾظػِة ا 
 
مػ مصٍٗؼ بةلمظةيػ وّٓػ ٝػٗؤ واال ثةن ُٖ مومب رائؿة الٍزراء الؾّعة 1991الّةمة وِّجبػ ذلٛ ا   ثم اهجظةب امػا 

ّمة شؼب رابًة ٍِامَ 79 (2006-2001 و 1996-1991)طةلعة هّةء  ن- 2008 و2001-1996) والفّظة شؾّوة ِز
 
ًوةؾ موةٚفةت وزّؼة 80 .(شجَ اال

ؿّة  ٝمة ٍِزع ثصلّٞ للفظمّةت والمؤؿؾةت  (بمة ُٖ ذلٛ الٌوع، بةٝؾجةن وبورالدِـ)ِن الظلّٗة الجةرِظّة للٍٜثة الوؾةاّة ُٖ موًٙة زوٍب ا 
ة ُٖ الموةٚفةت الظةلة بةلٍٜثة و  .ثؾلّى الوٍء ِلَ الّٙبةت الجُ ٍِازٌٌة اِجمةد وثوّٙغ هَةم الٍٜثة ُٖ بورالدِـالػاّؾّة المفةٝر

 

                                                             
 ملٌون شخص150 حٌث ٌبلغ عدد سكانها أكثر من  الدولة السابعة على العالم من حٌث التعداد السكانىبنجالدٌش دولة  تعد78

 . 

، ثم بدأت تتدرج فً العمل السٌاسى حتى أصبحت ربٌسة حزبها السٌاسى، 1981دخلت خالدة زٌاد عالم السٌاسة بعد أن تم اغتٌال زوجها عام 79 

عند وجودها فً السلطة قامت بتكوٌن تحالفات مع السبعة أحزاب السٌاسٌة اآلخرٌن وبالرغم من تعرضها للعدٌد من . حزب بنجالدٌش الوطنى

ثم التحقت بمنصب . المضاٌقات من قبل المجلس العسكرىالتى قالت أنها غٌر قانونٌة إال أنها استمرت فً نضالها وتم انتخابها فً البرلمان مرتان

بالرغم منن أن البعض قد حاول تقلٌل  االنجازات التى قامت بها بمحاولة ربطها بعملٌة اغتٌال زوجها إال أن . ربٌسة الوزراء لمدة عشرة سنوات

 .انتخابها بعد عشرة سنوات من وفات زوجها أثبت ذكابها السٌاسى وقدرتها توحٌد الجمهور

80
تم قتل والدها ومعظم أفراد أسرتها فً انقالب عسكرى بٌنما . 1981السٌاسى وذلك منذ عام   الشٌخة حسٌنة كانت ربٌسة حزب رابطة عوامى

 بعد أن أصبحت ربٌسة حزب رابطة عوامى وتم انتخابها للبرلمان ثم 1981لم ٌسمح لها بالعودة إلى بالدها حتى عام . كانت هى خارج البالد

 .بعد ذلك إلى منصب رباسة الوزراء فً البالد مرتٌن
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 الؾّةؽ الجةرِظَ 

قٜةؿ الؾّةؽ الجةرِظَ
 
طػى . ثجًلب الموةٚفةت الجَ ثعور شٍؿ الٍٜثة ُٖ العوؿ الوةمّة قٜٞ من ا

 
بورالدِـ مدٞ الّعِع من العوؿ الوةمّة اال

ُٖ بّن االشّةن . لعٌِة إرث ٝبّػ من الوٍٗذ واالؿجّمةر االزوبَ الغى ثٍلع هجّرة إلَ اؿجمػار االهًػابةت االٚجمةدِة والؾّةؿّة واالزجمةِّة
ى قئ 

 
خّػات االؿجّمةرِة ومٙةومة ا

 
ن بّن الؾّةؿةت لّؾت ٖٙى بؾبب ِعم زعارثٌة ولٜن بؾبب ارثبةيٌة بةلجة بؾبب ولمة االؿجّمةر ِجم ٖر

ٍح موي رااصة ٚلّلة من الَلم دارت موةٚفةت ؿةطوة شٍؿ المٙةِع المصرٍزة للوؾةء والرمةِةت العِوّة والًٍااػٕ المصػومة والمٌمفة ِوعمة . ثٗ
ن ِجم ٌٖم الجًٍرات اإلٚلّمّة للٍٜثة الوؾةاّة الجُ ثلت 

 
ٚةم البػًِةهٍّن بّػض الٜٗػة ُٖ الٌوع ٚعِمة ُٖ الّفػِوّةت من الٙػن الّفػِن؛ وِرب ا

ٚػت شٍٜمة الٌوع ٚةهٍن ِةم . ًغا الَػؼ الجةرِظُ
 
ٚلّةت بمة ُٖ ذلٛ 1935ا

 
ن زِةدة ِعد المٙةِع المصرٍزة لال

 
 مّٙعا للوؾةء ُٖ المرةلؽ 41 بفة

ؼِة  ؛ شؾن، ؿػِعًػان، 92، ص 2008؛ راي 3828، ص 2000زٍن )الجفػِّّة اإلٚلّمّة وِعد مصعد من المٙةِع ُٖ المرةلؽ الجفػِّّة المٝػ
ة اؿجٙالؿ الٌوع، ٝمصةولة . (407، ص 2005وؿٍدارقةن  ّم شٝػ ثم دراؿة الٍٜثة من ٚبٞ الّعِع من الٍٙمّّن المدّٙٗن الٌوعِّن مدٞ ٓةهعي ِز

 بّومة ِوٜػ البّن الصةزة إلَ إدراج الٗائت 81 (.22، ص 2003رامةن )لٜؾػ وشعة الٌوع ٝعولة واشعة وإهّةؼ مٙةومة المؾجّمػ البػًِةهُ 
دى إلَ 

 
ت الؾّةؿةت البػًِةهّة المظجلٗة بغور المػاع العِوُ ممة ا االزجمةِّة المٌمفة والمصػومة داطٞ الٌّةٝٞ الؾّةؿّة الظةلة بةلعولة، زِر

ن بّن . 1947ثٙؾّم الٌوع وبةٝؾجةن ُٖ ِفّة االؿجٙالؿ ُٖ ِةم 
 
شّةن إلَ ا

 
قةر الٙةدة الموةًوّن لالؿجّمةر ُٖ ٝػدّػ من اال

 
ُٖ ًغا الؾّةؽ، ا

الٌوٍد ِجم الؾًّػة ِلٌّم من ٚبٞ الصٜم البػًِةهُ، وبةلجةلُ ِّجبػ ثٍّٖػ الجمدّٞ الؾّةؿُ للمرمٍِةت الجَ ثجمّؼ بةلجمدّٞ الؾّةؿَ الوةٚك و 
مػ لّؽ لي مّوَ" المصػومة"

 
.  ا

 
ةت الٍيوّة الموةًوة لالؿجّمةر لغلٛ ٝةهت ثّةرض هَةم  ةت الوؾةاّة الٌوعِة ُٖ ذلٛ الٍٚت ثّجبػ هٗؾٌة زؼءا ال ِجرؼا  من الصٝػ ٝةهت الصٝػ

ًعاؼ المؾةواة بّن زمُّ الٌوٍد ن مدٞ ًغى الؾّةؿةت الجٗوّلّة ثٍٙض ا  بٍلٗي الموَمة الجُ ثعُِ الجصعث بةؿم زمُّ . الٍٜثة الوؾةاّة بصرة ا 
ي ممجلٜةت 1926الغى ثم اٚةمجي ِةم  (AIWC)الوؾةء الٌوعِةت يةلب المؤثمػ الوؾةىئ لّمٍم الٌوع    بةالٚجػاع الّةم للبةلّٔن بٔن الوَػ ِن ا 

ى امجّةزات"ودون قػط اإللمةم بةلٙػاءة والٜػجةبة، ٝمة يةلبت بةلص٘ ُٖ اهجظةب الٌّائت الجفػِّّة ولٜن  شؾن، ؿػِعًػان، )" بةلمؾةواة ودون ا 
(.  22، ص 2003؛ رامةن 406، ص 2005وؿٍدارقةن 

 
ن الٍٜثة الوؾةاّة، وذلٛ 

 
وااٞ الٙػن الّفػِن الوؾةاّة الٌوعِة بفة ةت ا  مّوة الوَػ ؿوٜػجفٕ معى الجوةٚوةت والجٍثػات الجُ وازٌجٌة شٝػ وإذا مة ا 

ن ِجم ٌٖم الموةٚفةت الجَ ثعور شٍؿ الٍٜثة الوؾةاّة بفٜٞ لصّس . ِػزُ إلَ االلٞ اإلمبػايٍري  ِوة الٙوةِة المجّلٙة بةلٍٜثة ُٖ )ال ِمٜن ا  ا 
ة . (2000زٍن )ب الظةص بةلٍٜثة ُٖ الموًٙة طالؿ الٙػن المةهَ دون الوَػ ُٖ ثةرِض الظًة (بورالدِـ ٖولت الّعِع من موَمةت المػا 

ة الٌوعِة البعء ُٖ اِجمةد المٙةِع المصرٍزة للوؾةء، لٜن ًغى الموَمةت ٚةمت بؾصب دِمٌة  الٌوعِة ُٖ ٖجػة مة ٚبٞ االؿجٙالؿ مدٞ زمّّة المػا 
ٚلّةت " الوبغ"ِوعمة بعا  ٓةهعى االشجرةج الؾػُِ هع 

 
وِوعمة ٚةم االشجالؿ البػًِةهَ بجظمّك ِعد موٗمٞ من الوةطبّن والمٙةِع إلَ اال

هي ثّؼِؼ لمٌٍٗم الجمّّؼ بّن الًبٙةت (والوؾةء) ُٖ ًغى الصةلة هصت الوؾةء بةلجمّٜن الؾّةؿُ إلخبةت والاٌم لٔةهعي .والغى اِجٙع ٓةهعى ا 
ِمةؿ الٍيوُ

 
ن موصت الصٍٜمة الٌوعِة ِةم . وزعوؿ اال ة 1935مُ ذلٛ بّع ا  وااٞ 41 المػا   مّٙعا ٚةم المؤثمػ الوؾةاُ لّمٍم الٌوع الغى ٝةن من ا 

زٞ ثصّٙ٘ مؼِع من الممّؼات وُٖ اهجظةبةت ِةم  ة لّوٍِة 1937المّةرهّن لوَةم الٍٜثة الوؾةاّة بةؿجظعام ثلٛ الجفػُِ من ا  ثم اهجظةب  امػا 
ًمّة قعِعة "وبةلجةلَ . الٌّبة الجفػِّّة ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة وٚعمت لٌم هًٙة اهًالؽ ذات ا  ة المػا  ؿةس لمفةٝر ٚةمت المٙةِع المصرٍزة بٍهُ ا 

ن ش٘ االٚجػاع . (407، ص 2005شؾن، ؿػِعًػان، وؿٍدارقةن )" ُٖ الٌّائت الجفػِّّة
 
ةت الوؾةاّة بةلوٙةش مُ بػًِةهّة بفة ِوة ٚةمت الصٝػ ا 

ن . للوؾةء
 
ةت الوؾةاّة بفة م من دٍِات الصٝػ ة ُٖ الموةي٘ ، "االٚجػاع الّةم للبةلّٔن"بةلٓػ دت إلَ ثمّّؼ المػا  ٚةمٍا بٙبٍؿ الٍّٙد البػًِةهّة الجَ ا 
قةروا إلَ  هٌم ا  مة ٚةلت مةرى زٍن ا  ًمّة المجؾةوِة لوٍِّة وشرم الجمٍِت الوؾةىئ"الصوػِة ٝو

 
ة الصوػِة  (الجفعِع لوة)" اال ن المػا  الغى اٚجػح ا 

ٝػدػ مّال إلَ الجمٍِت  ةت الوؾةاّة مّةرهة هَةم الٍٜثة . (3825،ص 2000زٍن )" بفٜٞ لصّس"ًَ الجَ ٝةهت ا  ُٖ هٗؽ الٍٚت واللت الصٝػ

                                                             
 إلى سعت التً 1932 لعام الشعبٌة البرٌطانٌة الجابزة هً األقلٌات إلى المخصصة البرٌطانٌة الكوتا على األمثلة أحد 81

 ،سرٌدهران حسن،. ؛92 ص ،2008 راي )والطابفة الدٌن أساس على المحجوزة والمقاعد للناخبٌن منفصلة قاعدة توفٌر

 (.407 ص ،2005 وسودارشان

 

 



 بنجالديش ورواندا: كوتا المقاعد المحجوزة- الفصل السادس
 

85 

 

هٌة 
 
ن ٍِٜن المّّةر الٍشّع لالهجظةبةت" ثؾجص٘ وثؾجًُّ بمٗػدًة"مؤٝعة ا

 
لٞ هَةم الٍٜثة والمٙةِع المصرٍزة االؿجّمةري وّٓػ . ِرب ا

 
ِةؽ ا

 
ا

ن االؿجٙالؿ . الفّبُ اِجمةدًة ُٖ الٌوع ُٖ ٖجػة مة بّع االؿجّمةر
 
ّٝع ِلَ ا

 
ةت الوؾةاّة ُٖ ذلٛ الٍٚت بةلجة ِن بػًِةهّة ًٍ شّح ٚةمت الصٝػ

ة
 
ة الؾّةؿّة للمػا ولٍِة ِن المفةٝر

 
 اطجلٗت الموةٚفةت شٍؿ الٍٜثة بّن الٌوع وبةٝؾجةن ٖٜٞ بلع 1947 ومُ ذلٛ بّع االؿجٙالؿ والجٙؾّم ِةم .ا

لة الٍٜثة
 
ُٖ الٍٚت الجَ ٝةهت بورالدِـ زؼء من بةٝؾجةن ثم اِجمةد المٙةِع المصرٍزة للوؾةء ُٖ بعاِة . ٝةن لٌة موٌذ مظجلٕ ّٖمة ِجّل٘ بمؾة

واطػ الدمةهّوّةت من الٙػن الّفػِن
 
وت الٜٗػة شجَ ا ن الٌوع ٖر

 
م من ذلٛ ثم شرؼ مّٙعِن ُٖ . الظمؾّوّةت من الٙػن الّفػِن ُٖ شّن ا بةلٓػ
ؿّؾّة ُٖ بةٝؾجةن للوؾةء 

 
ٚٞ من )الرمّّة الجة

 
ة ِلَ المؾجٍى المصلَ للصٍٜمة ومُ الوظب الؾّةؿّة . (%3ا

 
ثم اِجمةد المٙةِع المصرٍزة للمػا

ة ولٜن لجًٍِػ البلع ٜٝٞ البةٝؾجةهّة بصرة 
 
مٍر هػورِة لّؽ ٖٙى لجٙعم المػا

 
ة وشٌٍٙٚة ًَ ا

 
ة الؾّةؿّة للمػا ن المفةٝر

 
ُٖ الوٌةِة . (1998ممجةز )ا

ةت الوؾةاّة البةٝؾجةهّة شرؼ  لٞ 60اؿجًةِت الصٝػ
 
 وزةمّة (IDEA)مٌّع العِمٙػايّة والعِم االهجظةبَ  )(%17.5 )324 مّٙعا للوؾةء من ا

ٌٍٍٝلم   82 . ٖٙى بّع ؿوٍات من الصمالت الجَ ٝةهت ثٍٙم بٌة الوؾةء ومظجلٕ موَمةت المرجمُ المعه2002ُولٜن ًغا شعث ُٖ ِةم ( 2010ؿج
لبصت بورالدِـ دولة مؾجٙلة ٖٙى ُٖ ِةم 1947ٚبٞ الجٙؾّم البػًِةهُ ُٖ الٌوع ِفّة االؿجٙالؿ ُٖ ِةم ثم ثصعِع مصةَٖة قػؽ بةٝؾجةن 

 
، ا

 .، ِوعمة ٚةم قّب بورالدِـ بةلدٍرة هع الرّـ البةٝؾجةه1971ُ
 

 طؾةاػ بفػِة ٝبّػة بةلوؾبة للوؾةء البؤةؿ هصةِة زػاام الصػب المعمػة بمة ُٖ ذلٛ 1971ِوعمة هجذ ِن شػب االؿجٙالؿ ُٖ بورالدِـ ِةم 
خػت (. 2005بٍس ) البةٝؾجةهُ والمؾجمػ ٝظًة ِؾٜػِة من ٚبٞ الرّـاالٓجمةب والٙجٞ المموٌذ 

 
ِمةؿ الٍشفّة ا

 
ن ًغى اال

 
ٓوَ ِن الٍٙؿ ا

ولّة لعولة بورالدِـ وٌٍٍر مرجمٌّة المعهُ
 
 بعءا 1971قٌعت بورالدِـ ٖجػة مؾجمػة من ِعم االؿجٙػار الؾّةؿَ موغ ِةم . ؿلبة ِلَ االؿؽ اال

ة لٌة ش٘ الجمٍِت، ٝةن . من االهٙالبةت الّؾٜػِة وشجَ ًّموة الصؼب الٍاشع ِلَ الصٜم وثّلّ٘ مرلؽ الفّب ِعة مػات ن المػا  م من ا  بةلٓػ
طػى اًجمت . الٍزٍد الوؾةىئ مصعود ُٖ موةلب لوُ الٙػارات الٌةمة ُٖ العولة

 
الّعِع من الوةقًةت ُٖ الموَمةت الظّػِة من الوةشّة اال

 ُٖ الٍٚت هٗؾي . بمّةلرة الٗٙػ المعُٚ الغى ِّةهَ موي مَّم الؾٜةنالجَ ثّمٞ ِلَ ؿّةؿةت الجومّة ُٖ بورالدِـ والموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة
ؼ ِلَ المؤؿؾةت  م إلَ ثوّٗغ ثّّٔػ ازجمةَِ ال ِٝػ دى ِعم اؿجٙػار العولة وِعم ٚعرثٌة ِلَ ثوّٗغ الٍٙاهّن والؾّةؿةت إلَ مصةولة الوؾةء وًّٓػ ٚع ا 

بوةء . الؾّةؿّة للعولة وبةلجةلَ شجَ وٚت ٚػِب ٝةن ٚلّٞ من الوفًةء والموَمةت ٖٙى ًم الغى ٌِجمٍا بّّٜٗة ثممّم وثوّٗغ المٙةِع المصرٍزة
م من الجةرِض الًٍِٞ للمٙةِع المصرٍزة ُٖ الموًٙة لم ثورس بورالدِـ ُٖ زِةدة ِعد الوؾةء ُٖ البػلمةن  ؿٍؼ ثصلٞ الٗٙػات .ِلَ ذلٛ وِلَ الٓػ

الجةلّة طًٍات اِجمةد وثوّٗغ المٙةِع المصرٍزة ُٖ بورالدِـ وثلَٙ الوٍء ِلَ الٍّامٞ المظجلٗة الجَ ؿةًمت ُٖ اهظٗةض مّعالت ثمدّٞ 
ة . المػا 
 

 للجمدّٞ الوؾةىئ " رمؼ: "اِجمةد الٍٜثة ُٖ بورالدِـ

و  ٞ ًغى الممًلصةت ثفّػ إلَ شرؼ – " المٙةِع المصرٍزة"الٍٜثة الوؾةاّة ا  ًَ ممًلصةت ِجم اؿجظعامٌة ِوع الجصعث ِن ثرػبة بورالدِـ ٝو
ة الٗائت " الصرؼ"ٍِزع لممًلس . الصٍٜمّة للوؾةء/ِعد مّّن من المٙةِع ُٖ الٌّائت الجفػِّّة زغور اؿجّمةرِة ثفّػ إلَ المصةَٖة ِلَ مفةٝر

ُ من ثمّٜوٌم . المٌمفة ن ثٖػ هٌة ا 
 
ولغلٛ قٜلت الوؾةء مرمٍِة ثؾجص٘ الصمةِة الصٍٜمّة بعال من الصةزة إلَ الجعابّػ المعروؿة الجَ من قة

هٌم 
 
دى إلَ ثٌمّـ الوؾةء ُٖ . )2003قٍدري )وقة ة ِلَ المٙةِع المصرٍزة شّح ا  خػ ًغا الموٍَر ِلَ الؾلٍؾ الؾّةؿُ المجّل٘ بةهجظةبةت المػا  ا 

و اإلزػاءات المؤٚجة الجَ ؿّجم ثًبٌّٙة ُٖ . البػلمةن هٍاع الجعابّػ ا  ٍع من ا  هٌة ه ُٖ البعاِة ثم الجّةمٞ مُ الٍٜثة الروؾّة ُٖ بورالدِـ ِلَ ا 
ن بّع من . العؿجٍر الرعِع ة بصّح ُٖ الوٌةِة لن 15 إلَ 10ٝةن ًوةؾ امٞ ا  ن ثؾمس بجمّٜن ؿّةؿَ شَّٙٙ للمػا   ؿوة من اِجمةد ًغى المٙةِع ا 

ة ُٖ بورالدِـ لم ِصٙ٘ الٜػجلة الصػزة . ِّع شةزة إلَ مدٞ ًغى المٙةِع ٝمٞ ِلظك الرعوؿ . ) 6,1اهَػ الرعوؿ )ومُ ذلٛ، ثمدّٞ المػا 
لمة اهجٌت معة ًغى المٙةِع ِجم اهظٗةض هؾبة  دهَ من المٙةِع الّةمة المصرٍزة للوؾةء ٝو

 
الجةلَ، لم ِجظًَ ِعد الوؾةء الجَ ثم اهجظةبٌن الصع اال

ة ُٖ البػلمةن بفٜٞ ِةم شّح –  زِةدة شّّٙٙة ُٖ ِعد الوؾةء الموجظبةت 2008قٌعت االهجظةبةت االطّػة الجَ ثمت ُٖ دِؾمبػ . وزٍد المػا 
ة ِلَ مٙةِع ُٖ البػلمةن وًٍ مة ِّةدؿ 19شملت  ى اهجظةبةت ؿةبٙة% 50 امػا 

 
ٍلت ًغى المٙةِع المصرٍزة ًَ . زِةدة ُٖ ِعد الوؾةء مٙةرهة بة

ة ِلَ دطٍؿ البػلمةن ُٖ بورالدِـ ن اهظٗةض هؾبة الوؾةء ُٖ البػلمةن ٍِهس رمؼِة . البٍابة الػاّؾّة الجَ ثؾةِع المػا  م الٜػدّػ من الّلمةء ا  ِِؼ

                                                             
. السٌاسٌة النخب قبل من المعٌنة( المابة فً 10 تتجاوز ال عادة )للنساء المخصصة المقاعد من محدود عدد تتعلق" الرمزٌة "الدراسة، هذه فً 82

 .الجمهور أن من الحاكمة النخب لمصالح مسؤولة تبقى المناصب فً المرأة أن أٌضا ٌضمن وهذا
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زٞ ثصّٙ٘ مّةلرة ٝةّٖة لوٙك 83هَةم الٍٜثة
 
ن الوظب الؾّةؿّة ُٖ بورالدش لم ثٙم بإهٗةء الًةبُ المؤؿؾُ ِلَ اإللالح الصُّٙٙ من ا

 
 وا
ة 
 
وزي الٙمٍر الػاّؾّة ّٖمة ِجّل٘ بةِجمةد الٍٜثة ُٖ بورالدش. (2008؛ بةهعاي 2003قٍدري )ثمدّٞ المػا

 
: ُٖ ًغا الرؼء ؿٍؼ هٍٙم بمّةلرة ا

ةت الوؾةاّة ُٖ بورالدش  ثصعِعا دور الوظب الؾّةؿّة والصٝػ
 

 
 الوؾةء ُٖ بػلمةن بورالدِـ  6,1الرعوؿ 

 
 

  اإلزمةلَ 
ِعد وهؾبة المٙةِع 

 المصرٍزة

 
  ِعد المٙةِع الّةمة

 البػلمةن

وؿ ال ٍِزع %(4.8 )15/315 %(4.8 )15  75-1973: اال 

 82-1979: الدةهَ 2 %(9,1 )30/330 %(9,7 )32

 شٞ البػلمةن  - 87- 1986: الدةلح 5 %(9,1 )30/330 %(10,6 )35

 90-1988: الػابُ 4 ال ٍِزع %(1,3 )4

 95-1991: الظةمؽ 4 %(9,1 )30/330 %(10,3 )34

 شٞ البػلمةن – 96-1996:الؾةدس 3 %(9,1 )30/330 %(10 )33

 01- 1996: الؾةبُ 8 %(9,1 )30/330 %(11,5 )38

-2001ال ٍِزع من   2004من  (15,1% )52 
2004( 45/345**) 

ثٍلَ الوةاب الصٍٜمَ للؾلًة - 06- 2001: الدةمن 7
  08-2006من 

ن – 2008دِؾمبػ : الجةؿُ 19 %(13 )45/345 %(18,5 )64  شجَ اال 

 
 
 .1988ُٖ اهجظةبةت ؛ شّح لم ِجم شرؼ المٙةِع  المٙةِع المصرٍزة الجَ ثم اِجمةدًة من ٚبٞ ُٖ بورالدِـٍٝثة، اهجٌَ هَةم 1987ُٖ ِةم *

ٝػجٍبػ **  م من ذلٛ، ُٖ . 2001ثم االهجٌةء من شرؼ المٙةِع للوؾةء موغ قٌػ ابػِٞ ِةم   - 2001لم ثٜن ثٍزع الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ االهجظةبةت الّةمة ُٖ ا  بةلٓػ
ة من 2004ِةم  ٚػ البػلمةن مفػوع ٚةهٍن زِةدة ِعد المٙةِع المصرٍزة للمػا  خةر ًغا .  مّٙعا ُٖ البػلمةن345 مّٙعا، وثم ولٍؿ ِعد المٙةِع إلَ 45 إلُ 30 ا  ا 

 ٍِمة بّع اٚػار مفػوع الٙةهٍن بمة ِجوةؿب مُ ِعد المٙةِع الجَ شمٞ ِلٌّة ٝٞ شؼب ُٖ 45اإلزػاء الٜػدّػ من الرعؿ لٜن ثم شرؼ المٙةِع المصرٍزة طالؿ 
ٚػ البػلمةن مفػوع ٚةهٍن مدّػ للرعؿ وًٍ ثظمّك : بورالدِـ"، OneWorld.net )2001اٝػجٍبػ  . 2009 ٍِلٍّ 29ثمت زِةرة المٍُٚ "  مّٙع للوؾةء45ا 

 http://uk.oneworld.net/article/view/98756: مجةح من طالؿ
 IPU ))االثصةد البػلمةهَ العولَ  (2008بةهعى )ثم اهفةاي من : الممعر

http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif300609.htm  
ؼ بػلمةن المّلٍمةت الجفػِّّة ُٖ بورالدِـ   مٝػ

http://www.parliamentofbangladesh.org/general-2.html  
 
 

 

                                                             
83

 المعٌنة( المقاعد عدد إجمالى من% 10 ٌتجاوز ال عادة )للنساء المخصصة المقاعد من المحدود العدد عن" الرمزٌة "مصطلح ٌعبر الدراسة هذه فً 

. الجمهور من أكثر الحاكمة النخب مصالح عن مسبوالت المناصب صاحبات النساء تبقى أن أٌضا ٌضمن وهذا. السٌاسٌة النخب قبل من
. 

 

http://uk.oneworld.net/article/view/98756
http://uk.oneworld.net/article/view/98756
http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif300609.htm
http://www.parliamentofbangladesh.org/general-2.html
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زٞ طعمة الوظب الؾّةؿّة ة ومن ا  :  المٙةِع المصرٍزة بةؿم المػا 
 اِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ بورالدِـ بفٜٞ ثوةزلَ من ٚبٞ من ٚةمٍا بٍهُ العؿجٍر 

 
واللت ًغى الوظب الؾّةؿّة الغٍٝرِة ببؾةية . بعا

ة ِعد ٚلّٞ من المٙةِع البػلمةهّةالممةرؿةت البةٝؾجةهّة شّح 
 
ة هّّٗة زعا ؿّةؿّة وال ثؾجًُّ . ٚةمٍا بموس المػا

 
ن المػا

 
وبػروا ًغا الٙػار بٍٙلٌم ا

و العِمٙػايّة 
 
ن ثظٍض االهجظةبةت هع المػقصّن الػزةؿ ِلَ المٙةِع الّةمة ولم ٍِٙمٍا بةاللجؼام بجصّٙ٘ المؾةواة بّن الروؾّن ا

 
قٍدري )ا

ٚػ دؿجٍر . )2003
 
طػِن 15 مّٙع من مٙةِع البػلمةن للوؾةء بةإلهةٖة إلَ 300 شرؼ 1972ا

 
ِن يػِ٘ االهجظةب ّٓػ المبةقػ من  (٪4.8) مّٙعا ا

شةدِة الجمد300ّٞٚبٞ الوظب الؾّةؿّة بّومة ٝةن ًوةؾ 
 
ن .  مّٙع من المٙةِع الّةمة المظممة لالهجظةب المبةقػ ُٖ العوااػ ا

 
م من ا ِلَ الٓػ

ة،
 
ٌٍػت الجؼام ثرةى مّةلرة هٙك ثمدّٞ المػا

 
شؼاب الصةٝمة ا

 
ن اال

 
 هةدرا مة ِجم ثّّّن 84الٙةهٍن ِؾمس للوؾةء بةلجوةٖؽ ِلَ المٙةِع الّةمة إال ا

لٍاثة 
 
ٝػدػ ا

 
 FPTP.  85))المػقصةت اإلهةث ُٖ الوَةم االهجظةبُ الٍٗز لال

لبصت ًغى المٙةِع ". مٙةِع للػزةؿ ٖٙى"إلَ اؿجبّةد الوؾةء من الجػقس ِلَ المٙةِع الّةمة شّح ٝةهت ثّجبػ  الوٙك ُٖ العِم ِؤدى ًغا
 
ا

لٍات ُٖ االهجظةبةت الّةمة ٍِٜن " ٝػجلة ثمٍِجّة"المصرٍزة 
 
ٓلبّة اال

 
ن الصؼب الغي ِصمٞ ِلَ ا

 
شؼاب المٌّموة ِلَ الؾلًة شّح ا

 
إهةّٖة لال

ن . (1994قٍدري )لعِي الّوٍات الؾّعات الجَ ِجم اهجظةبٌم ِلَ المٙةِع المظممة 
 
وبةلجةلَ ثغًب ٝٞ ًغى المٙةِع إلَ شؼب واشع بعال من ا
م من ذلٛ ثم ثّعِٞ ًغا ُٖ وٚت الش٘ ِةم  لٍات الفّبّة الجَ شمٞ ِلٌّة ٝٞ موٌمة، بةلٓػ

 
شؼاب بمة ِجوةؿب مُ اال

 
ِجم ثٙؾّمٌة ّٖمة بّن اال

 . ، ٝمة ًٍ مٍهس الشٙة2004
 

زمةت الؾّةؿّة
 
و شٞ البػلمةن بؾبب اال ة ِلَ مظجلٕ الّمٍر إمة بؾبب الجّعِالت العؿجٍرِة ا  ِلَ . ٚع ثجٗةوت هؾبة المٙةِع المصرٍزة للمػا 

ُ 1978ٚةم االِالن الػائؿَ ِةم ؿبّٞ المدةؿ،  ى )  مّٙع 30 إلَ 15ِعد المٙةِع المظممة للوؾةء من  بٖػ  (٪ من الّعد االزمةلَ للمٙةِع9.9ا 
ن1987لٜن ثم اؿٙةط ًغا الجفػُِ ُٖ ِةم  خم ثم اؿٙةيي مػة .  بمٍزب ثّعِٞ دؿجٍري زعِع1990 إِةدثي ُٖ ِةم ه ثمت بؾبب شٞ البػلمةن إال ا 

طػى  ُ ِعد المٙةِع المصرٍزة إلَ 2004 وشٞ مصلي الجّعِٞ العؿجٍري الػابُ ِفػ ُٖ ِةم 2001ُٖ ِةم ا  لٞ 45 والغي ٖر  .(٪13) مّٙعا 345 من ا 
لٍات الجَ ثم شمٞ ِلٌّة ٝٞ شؼبثم ثظمّك المٙةِع المصرٍزة 

 
شؼاب بمة ِجوةؿب مُ إزمةلَ ِعد اال

 
ى. لال ٪ من 30 إذا شمٞ الصؼب ِلَ ا 

لٍات، ِمٜن لػاّؽ الصؼب اهجظةب الّوٍات الوؾةء ُٖ الصؼب لفٔٞ هؾبة 
 
 ٍِمة بّع 90٪ من المٙةِع المصرٍزة طالؿ 30إزمةلَ ِعد اال

هٍاع الجصؾّن للوَةم الٙعِمثّجبػ ًغى. االهجظةبةت الّةمة ٍع من ا  لّة ه
 
 شةلّة ثؾجًُّ الّعِع من االشؼاب اهجظةب الوؾةء بّومة ٝةن ٚعِمة ٍِٙم . اال

ال ثمدٞ الوؾةء الجَ ثم اهجظةبٌن ِلَ المٙةِع . (2008بةهعاى )الصؼب الصةٝم ٖٙى بةالهجظةب ممة قرُ االشؼاب ِلَ ثػقس مؼِع من الوؾةء 
ِوة اهجظةبٌم بفٜٞ مبةقػ بعال من . المصرٍزة ممدال واشع ٖٙى ُٖ ٝٞ دااػة اهجظةبّة من إزمةلَ ِعد العوااػ الدالخمةاة مدٞ زمالاٌم الجَ ِجم ا 

ٝملٌة إلَ 
 
ٝػدػ من الوؾةء 45ذلٛ ِجم ثٙؾّم العولة بة هّةؼ ا   مّٙعا اهجظةبَ ولغلٛ ثمدٞ الوؾةء الجَ شملت ِلَ إشعى المٙةِع المصرٍزة ؿجة ا 

ِوةء الموجظبةت مبةقػة ُٖ البػلمةن
 
م االهجظةبّة ولٜن . اال لصةب المٙةِع المصرٍزة ِن دوااًػ مدٞ ًغى العوااػ االهجظةبّة ال ثٍٙم ٖٙى بإبّةد ا 

ِوة شؼاب الغٍٝر الغى ثم اهجظةبٌم ا 
 
زٞ ٚةدة اال  (.2008؛ بةهعاي 2003قٍدري ) ثمّٞ إلَ االشجٗةظ بٌة من ا 

 
ثٌة واؿجظعمجٌة الوظب الؾّةؿّة المظجلٗة هَمة الجَ بعا 

 
شع اال ن شٍٜمة بورالدِـ ٚع ٖفلت ُٖ . ِّع هَةم الٍٜثة ُٖ بورالدِـ ا  ُٖ شّن ا 

ة بفٜٞ ّٖةؿ ُٖ الموةلب الؾّةؿّة من طالؿ الٍٜثة الوؾةاّة ِلَ المّّع الٍيوُ، ٝػدػ ّٖةلّة ِلَ المؾجٍى  ثمّٜن المػا  مُ ذلٛ ٖٙع ٝةن ًغا ا 
دطٞ االهجظةب المبةقػ ُٖ الصمٍؿ ِلَ 1997 لٙةهٍن الصٜم المصلُ ُٖ ِةم  الجّعِٞ الدةهَوٚع ثصٙ٘ ذلٛ من طالؿ اِجمةد. المصلُ  الغي ا 

س االشؼاب المٌّموة ُٖ بورالدِـ (.2008بةهعاي )مٙةِع الٍٜثة الوؾةاّة ِلَ المؾجٍى المصلُ  ثّن ِلَ را  م من وزٍد امػا  ن ) بةلٓػ م من ا  وبةلٓػ
شؼاب الؾّةؿّة ُٖ بورالدِـ ثجمجُ بةلجّعد الروؾَ واللرةن الوؾةاّة

 
شؼاب ِلَ المؾجٍى المصلَ بمصةولة (مَّم اال

 
ى من ًغى اال ، لم ثٙم ا 

                                                             
نظامها االنتخابى الفوز لألكثر أصواتا كما هو موضح  الحقا، واحدة من العقبات الربٌسٌة التى تواجه زٌادة عدد ممثلً اإلناث فً بنجالدٌش هو  84

(FPTP)النخب السٌاسٌة فً بنجالدش بالكثٌر تقم لم . ، حٌث أن االحزاب تنظر إلى خطورة الموقف عندما تترشح المرأة ضد الرجل فً االنتخابات
من الجهد من أجل التصدي لهذه العقبة، التً تم التصدي لها بفعالٌة من قبل الدول القلٌلة األخرى التً تستخدم نظام الفوز لألكثر أصواتا، مثل نٌبال، 

من المرشحات اإلناث على المقاعد المحجوزة التى ٌتم شغلها من خالل النظام االنتخابى % 33ت بمعالجة المشكلة بالمطالبة بما ال ٌقل عن التً قام
 ( 2010، جامعة سكوتهولم (IDEA)المعهد الدولى للدٌمقراطٌة والدعم االنتخابى  )(FPTP)الفوز لألكثر أصواتا 

على سبٌل . قامت األحزاب السٌاسٌة الربٌسٌة األربعة فً بنجالدٌش بترشٌح عدد قلٌل جدا من النساء من أجل خوض االنتخابات على المقاعد العامة 85

فقط فً % 1.5فقط من إجمالً عدد المرشحٌن لالنتخابات العامة و% 1.3 شكلت النساء 1986المثال، فً االنتخابات البرلمانٌة التى تمت عام 

(. 101، ص 2009باسو ) 1991االنتخابات التى تمت عام 
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و ثّّٔػ هؾبة المٙةِع المصرٍزة للوؾةء ُٖ البػلمةن الٍيوَ والجَ ثمّٞ إلَ اهجظةب الوؾةء بفٜٞ رمؼى 
 
وٚع ثم ثمػِػ . إلالح هَةم الصمك ا

م من المّةرهة الٌةالة من ٚبٞ الموَمةت والرمةِةت الوؾةاّة، ٝمة ًٍ مٍهس  اإللالشةت الٙةهٍهّة المجّلٙة بمظجلٕ المٙةِع المصرٍزة ِلَ الٓػ
.  الشٙة

 
ةت الوؾةاّة  :الصٝػ

ولَ للٍٜثة ُٖ الٌوع البػًِةهّة خم ُٖ بةٝؾجةن وبورالدِـ
 
ؿّة دور لّٔػ ُٖ الظًةبةت اال

 
ةت الوؾةاّة ُٖ زوٍب ا هةدرا مة ٝةن ِجم .  لّبت الصٝػ

ن ثم اِجمةد هَةم الٍٜثة بفٜٞ ثوةزلُ
 
ة موغ ا

 
ت الموةٚفةت، لم ت. اِجبةر االشجّةزةت والمًةلب الصّّٙٙة للمػا

 
ن بعا

 
 لمتومُ ذلٛ، بمرػد ا

ةت الوؾةاّة ولَُٖ بورالدِـ، ِوعمة ثم اِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة . الصٝػ
 
، دِت الموَمةت الوؾةاّة 1972 من طالؿ دؿجٍر ِةم للمػة اال

ة)البةرزة، مدٞ زمّّة بةرِفةد مةًّال 
 
ؿؾت ِةم  (مرلؽ المػا

 
قٜةؿ الجمّّؼ بّن 1970الجَ ثة

 
، إلَ المؾةواة بّن الروؾّن وإزالة زمُّ ا

ة. الروؾّن من طالؿ بّن الّبةرات الّةمة  البوع الظةص بةلمٙةِع المصرٍزة  ُٖ لّةٓة مُ ذلٛ لم ِجم دٍِة الموَمةت الوؾةاّة إلَ المفةٝر
ى معطالت هؾةاّة

 
ة الغى لممي وواٖ٘ ِلّي الوظب الغٍٝر ُٖ ّٓةب ٝةمٞ ال

 
 وشجَ بعاِة الجؾّّوّةت من الٙػن الّفػِن 1970موغ ِةم . للمػا

ؼت الموَمةت الوؾةاّة ُٖ بورالدش  و الجومّةٝر
 
ةِة االزجمةِّة ا وؿ ِلَ الٙوةِة المجّلٙة بةلِػ

 
مة ذٝػ من ٚبٞ ِػزُ ذلٛ زؼاّة إلَ .ُٖ المٙةم اال  ٝو

ن الصٜم 
 
ن ثؾةًم ُٖ والمؤؿؾةت الؾّةؿّة ّٓػ مؾجٙػة وهّّٗة للٔةِة، وبةلجةلُ،شّٙٙة ا

 
هٌة ا

 
 ال ٍِزع اِمةؿ ِمٜن ثًبٌّٙة وٍِٜن من قة

ة  ة وًّٓػ
 
ِبةء – بمة ُٖ ذلٛ الٗٙػ الغي ِؤخػ ِلَ ًٚةِةت ٝبّػة من الؾٜةن مّةلرة ٚوةِة المػا

 
ٝػدػ ثوػرا من ا

 
ن الوؾةء ًَ الٗبة اال

 
ِمٜن الٍٙؿ ا

ٝػدػ شػمةهة وذلٛ مٙبٍؿ ِلَ هًةؽ واؿُ 
 
طػى اال

 
زمةت 86(.1987؛ هٍردّٝؾت 1993لٍرد )الٗٙػ ِن الٗائت االزجمةِّة اال

 
ن اال ةت ا   ومن المٗةٚر

ةت الوؾةاّة الفّبّة الٍِٙة بةإلهةٖة إلَ ِعد ٝبّػ من المؤؿؾةت  الؾّةؿّة المؾجمػة وِعم االؿجٙػار الغى مػت بي البالد ٚع شٗؼ ِعد من الصٝػ
ة الػِّٗة الّٗٙػة ةِة االزجمةِّة الجُ ثٍازي المػا  .  والموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة الجَ ٝةهت ثّمٞ ِلَ مّةلرة مظجلٕ ٚوةِة الِػ

 
ة وذلٛ بعِم من  زٞ ثّؼِؼ وهُ المػا  ًعاٌٖة ولٌٍٖٗة من ا  طّػة ٚةمت الّعِع من الموَمةت الوؾةاّة ُٖ بورالدِـ بجٍشّع ا 

 
وهة اال

 
ُٖ اال

ةت الوؾةاّة الّةلمّة  ًعاؼ ًغى الفبٜةت الّةلمّة الوةقًة ًٍ ثّؼِؼ . طةلة الموَمةت الوؾةاّة الّةملة ُٖ الؾّةٚةت االؿالمّة- الصٝػ شع ا  ا 
ة ة الؾّةؿّة للمػا  ؼ ِلَ البػامذ الجعرِبّة للمػقصةت المصجمالت ولّؽ ِلَ يلب اِجمةد الٍٜثة . المفةٝر ومُ ذلٛ، ٖإن مَّم ِملٌم شجَ االن ِٝػ

ن ٚلّٞ من الؾّعات ٖٙى ًن من لعٌِن الظبػة . (2008بةهعاي )الوؾةاّة  ة شّح ا  ِّجبػ الجعرِب ِومػا شةؿمة ُٖ اؿجػاثّرّة زِةدة ثمدّٞ المػا 
ة بةلٌّٜٞ الؾّةؿُ بةلوؾبة للوؾةء  ن المؾجٍى الجّلّمَ والمّٖػ ٍح البصدّة ا  ٌٍػت الّعِع من المؾ الؾّةؿّة الػؿمّة ُٖ بورالدِـ، ولٜن ا 

ِلَ من هَػااٌن الػزةؿ ُٖ البػلمةن   ِعم وزٍد - ثٍهس ًغى الوجةاذ ثػؿّض ًّموة الغٍٝر ُٖ الؾّةؿة (. 1987زٌّةن )الجُ ِجم اهجظةبٌن ا 
مةم الٍلٍؿ إلَ مومب ؿّةؿُ ن ذلٛ ال ِوًب٘ ِلَ الوؾةء- المؤًالت من زةهب رزةؿ الؾّةؿة ًٍ لّؾت بةلوػورة ِةاػٙة ا  م من ا  ِلَ . ِلَ الٓػ

يلٙجٌة الموَمةت الوؾةاّة م من هرةح العورات الجعرِبّة الجُ ا  نالٓػ
 
ة من الجػقس لمومب الػائؿة، ٖإهٌة لم ثؤد إلَ زِةدة ٝبّػة  بفة  ثمّٜن المػا 

ةِة بفٜٞ ِةم وًغا ًٍ االًم . ُٖ هؾبة المػقصةت ة لّؾت لعٌِة إمٜةهّة الٍلٍؿ إلَ الجمٍِٞ المةلَ والِػ ن المػا  وؿ إلَ ا 
 
ِػزُ ًغا ُٖ المٙةم اال

زٞ  و الٙػابة مُ الوظب الؾّةؿّة ال ثؼاؿ ًَ الٍّامٞ الٌةمة والػاّؾّة من ا  ن المٍارد المةلّة ا  ى شملة اهجظةبّة هةزصة ُٖ بورالدِـ، شّح ا  ُٖ ا 
 .ثصّٙ٘ الورةح الؾّةؿُ

 
ةت الوؾةاّة ُٖ بورالدِـ ٚوّة الٍٜثة ُٖ الظًةب الّةم شّح البس مػا واهصة يػشت الصٝػ ٝمة ٚةمٍا . الٗفٞ ُٖ زِةدة ِعد الوؾةء ُٖ البػلمةن ا 

زٞ اِجمةد هَةم زعِع ٌِعؼ إلَ إزػاء ثّّٔػ زغري ُٖ الًبّّة الػمؼِة للصٜم العؿجٍري بةهجٙةد هَةم الٍٜثة ِٙةب . المّجمع والؤى من ا   ُٖ ا 
ن زِةدة المٙةِع المظممة شجَ ال ِٙٞ ِعد ًغى المٙةِع 1987شٞ البػلمةن ِةم 

 
ًعاؼ واهصة بفة ةت الوؾةاّة ُٖ بورالدِـ بجٙعِم ا   ٚةمت الصٝػ

ى ) مّٙع 100ِن  ة ُٖ الؾّةؿّة (من إزمةلَ ِعد المٙةِع% 30ا  زٞ إدمةج المػا  ، وثم قٔٞ ثلٛ المٙةِع من طالؿ االهجظةبةت المبةقػة من ا 
شؼاب الؾّةؿّة ِلَ ثػقّس هؾبة من الوؾةء ِلَ المٙةِع الّةمة. الؾةاعة

 
ِوة ٚةمت بّن الموَمةت الوؾةاّة بجفرُّ اال ومُ ذلٛ ٚةبلت . ا 

.   ثم إِةدة اِجمةد المٙةِع المصرٍزة مُ إدطةؿ بّن الجّّٔػات الًّٗٗة ِلٌّة1991الوظب الصةٝمة ًغى المًةلب بجرةًٞ ثةم وُٖ ِةم 
 

زٞ الؤى ِلَ الصٍٜمة الِجمةد هَةم ّٖةؿ للٍٜثة ي الّةم من ا  ةت الوؾةاّة ِلَ شفع الػا   ثم 2001وبصلٍؿ ِةم . بّع ًغى الٌؼِمة ِملت الصٝػ
شؼاب الؾّةؿّة  (المرلؽ الوؾةىئ) مرمٍِة هؾةاّة وموَمة ّٓػ شٍٜمّة من ٚبٞ مةًّال بةرِفةد 20شفع مة ِٙػب من 

 
للؤى ِلَ الصٍٜمة واال

                                                             
 العدٌد بكتابة قامت كما اإلنسان حقوق بقضاٌا خاصة ومحامٌة النسوٌة مؤٌدات إحدى سبحان سلمى مع تمت التى المقابلة إلى استنادا 86 

 أٌضا انظر. 2007 مارس فً لندن فً كمال وسلطانة 2000 عام خرٌف فً مونتلاير فً بنجالدٌش فً للمرأة السٌاسى الوضع عن

 (.2003 جوهاثاكورتا)
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زٞ الصمٍؿ ِلَ العِم
 
ةت الوؾةاّة الّةلمّة من ا  87 .والبػلمةهّّن من طالؿ االشجرةزةت الرمةًّػِة وشمالت الجٍِّة، ٝمة ثم الجٍالٞ مُ الصٝػ

ة طالؿ الجؾّّوّةت من 
 
ةِة االمم المجصعة والمؤثمػات المجّلٙة بجّؼِؼ الصٍٙؽ الؾّةؿّة للمػا ِجػاوح ًغا العِم بّن الجرمّةت الجَ ثجم ثصت ِر

ةت الوؾةاّة ُٖ بةٝؾجةن والٌوع ٖوال ِن الفبٜةت الٍِٙة الجُ ٝةهت ٚةامة بةلّٗٞ بّن المرمٍِةت  خّػات اإلٚلّمّة للصٝػ
 
الٙػن الّفػِن وبّن الجة

ؿّة 
 
ن الصؼب الصةٝم شؼب رابًة ٍِامُ ٚع وِع ؿةبٙة بجلبّة مًةلب . (18-17 ، ص 2009بةؿٍ )الوؾةاّة المظجلٗة ُٖ زوٍب ا

 
م من ا ِلَ الٓػ

ملٌم الٜبّػة ُٖ ِةم 
 
ةت الوؾةاّة المجّلٙة بةإللالح الصُّٙٙ لبوع المٙةِع المصرٍزة؛ بؾبب طّبة ا .  ِوعمة ثم العار شٜم رمؼى ممةخ2004ٞالصٝػ
دى ًغا الجّعِٞ العؿجٍري إلَ ثصّٙ٘ زِةدة بؾًّة ُٖ ِعد المٙةِع المظممة من 

 
لٞ 45 إلَ 30ا

 
 مّٙعا وًٍ ِعد إزمةلُ 345 مّٙعا من ا

ى )المٙةِع البػلمةهّة 
 
هي ؿٍّٜن . (%3ا

 
ِلوٍا بّع ذلٛ ا

 
ة ًغا الجّعِٞ بفعة خم ا

 
دان هفًةء شٍٙؽ المػا

 
ة "لغلٛ ا

 
ثٍِٙن للعور الغى ثلّبي المػا

مػا " ُٖ الصّةة الؾّةؿّة
 
هي ا

 
(. 162، ص 2008قٌةب العِن )" مٌّوة"وا

 
ةت الوؾةاّة ُٖ اؿ زٞ إزػاء إلالشةت ذات مٔؼى واهس لبوع المٙةِع المصرٍزةاؿجمػت الصٝػ

 
 2009ُٖ مةرس ِةم . هٔى ِلَ الصٍٜمة من ا

ة إلَ 
 
ُ ِعد المٙةِع المصرٍزة للمػا ِلوت راّؾة الٍزراء الفّظة شؾّوة راّؾة شؼب رابًة ٍِامُ اهٌة ؿٍؼ ثٖػ

 
 مّٙع، وًٍ إزػاء ؿّةؿَ ثم 100ا

ة
 
زٞ ثومّة 2008ِةم  88اِجمةدى من ٚبٞ شؼبٌة ُٖ الؾّةؿة الٍيوّة لجومّة المػا

 
لّٗة من ا

 
مم المجصعة اإلهمةاّة لال

 
ًعاؼ اال

 
زٞ االمجدةؿ إلَ ا

 
 من ا

ة 
 
ثجومن المالمس الؾّةؿة الجٙعمّة ثظمّك خلح المٙةِع البػلمةهّة للوؾةء، شجَ ِجم قٔلٌة  .(وبةلجةلُ ثٍٜن مؤًلة للصمٍؿ ِلَ الجمٍِٞ)المػا

م من ذلٛ. ِن يػِ٘ االهجظةب المبةقػ لٍلَ وبةلٓػ
 
 ٖٙع وازٌت ًغى الؾّةؿة مّةرهة قػؿة من الرمةِةت اإلؿالمّة مدٞ الصؼب الؾّةؿَ اال

ن ذلٛ  ِلوٍا ا  ة والًٗٞا ؿيب٘.  ُٖ المًةلبة بؾصبٌة الٍٗري اؿجمػواٝمة " مظةلٗة لفػِّة هللا"زمةِة إؿالمَ، الغِن ا   رقّعة مؾجفةرة قبٍن المػا 
شٜةم ًغى الؾّةؿة ثم ثصػٌِٗة من ٚبٞ الرمةِةت االؿالمّة  89 .ثفٍدري، مَّم ا 

 
ممةلس ؿطاللة الٍٙؿ، لٙع ٚةمت الوظب الؾّةؿّة ُٖ البعاِة بةلعٖةع ِن الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ بورالدِـ، لٜن مُ وهُ مُ ٚلّٞ من االِجبةر ؿ

ة ٝػدػ هفةية ُٖ بورالدش ّٖمة ِجّل٘ بٙوةِة وؿّةؿةت الٍٜثة الوؾةاّة. الصّّٙٙة للمػا  ةت الوؾةاّة دورا ا  طّػة لّبت الصٝػ
 
وهة اال

 
. ومُ ذلٛ وُٖ اال

ةت الوؾةاّة الّةلمّة والموَمةت العولّةٝمة ثم ثّببة ةت. العِم الغى ثم الصمٍؿ ِلّي من ٚبٞ الصٝػ  الوؾةاّة الّةلمّة دورا  ٝمة لّبت الصٝػ
ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة من طالؿ زّٞ ًغا  زٞ دِم الجعابّػ الجَ ثٌعؼ إلَ زِةدة ثمدّٞ المػا  ةالت المٍّهة العولّة من ا  راّؾّة ُٖ الؤى ِلَ ٝو

ن 90 .قػية راّؾّة للصمٍؿ ِلَ مؾةِعات الجومّة م من ذلٛ ّٚٞ ا  شّةن إلَ اِجمةد هَةم بةلٓػ
 
ن ثؤدي ُٖ ٝػدّػ من اال مدٞ ًغى الؤٍط ِمٜن ا 

ةت الوؾةاّة من الٙةِعة " شعِح"الٍٜثة الوؾةاّة ٝرؼء من مصةولة إلٌٍةرى بفٜٞ ثٙعمَ و ة الصٝػ لّةت موةؿبة ثومن مفةٝر طةلة إذا ٝةن بعون ا 
ؿٍاؽ الٔػبّة المٍزٌة بعون ثّّٔػ زغري ُٖ البوّة 

 
ٝبػ اال زٞ الصمٍؿ ِلَ دِم من الٔػب والٍلٍؿ إلَ ا  الفّبّة ُٖ ثممّم هَةم الٍٜثة، من ا 

بٍ زِع )الؾّةؿّة  مم المجصعة 2000 وِلَ ؿبّٞ المدةؿ ُٖ ِةم (.172، ص 2006ا 
 
 مالِّن دوالر إلَ بورالدِـ من 4 ٚعم البػهةمذ اإلهمةاُ لال
زٞ ثوّٗغ بػهةمذ شٍٜمَ لجمعِع ثفػِّةت هَةم الٍٜثة المٌمٞ وزِةدة هؾبة الوؾةء ُٖ البػلمةن  بّع ذلٛ ٚةمت . (184، ص 2007بةٝؾجٍن )ا 

ة من موَمةت المرجمُ المعهُ وثم زِةدة 2004بورالدِـ بةِجمةد الجّعِٞ العؿجٍرى الرعِع ِةم  وًّٓػ ةت الوؾةاّة ا  ي مؾةًمة من الصٝػ  دون ا 
ةًغاِةرهت الرمةِةت الوؾةاّة .  مّٙع45ِعد المٙةِع المصرٍزة إلَ  شٜةمي الوّّٗة والجَ ال ثؤدى إلَ ثمّٜن المػا   . الجّعِٞ بؾبب ا 

                                                             
كان هذا الدعم فً الغالب عبارة عن تبادل للخبرات والنظر فً االستراتٌجٌات الناجحة كما كان ٌقوم على الدراٌة والمعرفة بالحجج المؤٌدة لنظام  87

 على وضع استراتٌجٌات من أجل التعببة والضغط المؤثر لقد قاموا بالمساعدةعالوة على ذلك، . من أجل مواجهة خصوم نظام الكوتا بشكل فعالالكوتا 

 .على الوكاالت المانحة الثنابٌة والدولٌة مثل البنك الدولً ووكاالت المعونة األمرٌكٌة إلعطاء وزنا أكبر لتمثٌل المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة

  خالل من متاح ،2009" للنساء المخصصة المقاعد عدد بمضاعفة بنجالدٌش برلمان قام" نٌوز ثٌندٌن 88
http://www.thaindian.com/newsportal/politics/bangladesh-parliament-to-double-reservation-forwomen- 

lead_100164454.html. 
  خالل من متاح  ،2008" الناس تسأل ربٌسة المستشارة: جٌدة قراءة دون المرأة سٌاسة تنتقد ال " ستار، دٌلى 89

http://www.thedailystar.net/pf_story.php?nid=27511  
90

 متعلقة شروط ووضع الجنسٌن بٌن المساواة على بالتأكٌد الدولى البنك مثل الدولٌة التنمٌة وكاالت تقوم الدولٌة النسابٌة الحركات إلى كاستجابة حالٌا 

. الخارجى التموٌل خالل من بها الخاصة الوطنٌة التنمٌة مٌزانٌة من % 100 إلى 80 من األخرى النامٌة الدول غرار على بنجالدٌش تتلقى. بالتموٌل

 .والبرامج والسٌاسٌة االجتماعٌة الوطنٌة السٌاسات على كبٌر تأثٌر له ٌكون أن ٌمكن نشطة نسابٌة حركات وجود إلى باإلضافة التموٌل هذا شروط
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الٙلّٞ من االهرةزات - الّعِع من الوٍاٚك : اِجمةد الٍٜثة ُٖ بورالدِـ

م " ؿٕٙ ززةزُ"ثّجبػ الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ بورالدِـ بمدةبة  (2008)وبػاهةب ٍٝمةر بةهعاى  (2003)يبٙة لورمة قٍدًٍرى  للوؾةء بعال من ًٚٗؼ
ة"ِػزُ ذلٛ بفٜٞ ٝبّػ إلَ رابًة المٙةِع المصرٍزة مدٞ . الؾػُِ للٍزٍد ُٖ البػلمةن

 
وِجوس ." مٙةِع الػزةؿ"والمٙةِع الّةمة مدٞ " مٙةِع المػا

ن ِعد الوؾةء الموجظبةت هةدرا مة ِجرةوز ِعد المٙةِع المصرٍزة 
 
مػ . (6،1اهَػ الرعوؿ )ذلٛ من طالؿ شّٙٙة ا

 
لم ثعِم الٍٜثة ُٖ هٌةِة اال

ٍب ة ٝمة ٝةن مٓػ
 
طػى ًَ. الجمّٜن الؾّةؿَ للمػا

 
ثٗةلّٞ ؿّةؿة الٍٜثة ومالامة ًغى الؾّةؿة : المّةِّػ الدالخة الػاّؾّة الجَ ؿوٍّد إلٌّة مػة ا

يػ المؤؿؾّة والعِم المٙعم من الرٌةت الؾّةؿّة والوظب
 
زٞ مصةولة ٌٖم هٍاٚك الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ . مُ اال

 
هصن هوَػ إلَ ذلٛ من ا

. بورالدِـ
 

ة بفٜٞ واهس
 
ولّة الجٗةلّٞ الظةلة بةلمٙةِع المصرٍزة للمػا

 
من  (3 )65شّح ثصعد المةدة . ِصعد العؿجٍر الٍيوُ ُٖ بورالدِـ ُٖ لّٔجي اال

طوّت ًغى المةدة إلَ الّعِع من الجّعِالت العؿجٍرِة، ٝٞ ًغى . العؿجٍر ِعد المٙةِع المظممة للوؾةء واإليةر الؼموُ الِجمةد هَةم الٍٜثة
ِةدة مة ِجم لّةٓة ًغى . الجّعِالت ٝةهت مرػد ثّّٔػ ُٖ ِعد المٙةِع وثةرِض اهجٌةء الٍٜثة مُ ثّعِٞ ٚلّٞ ّٖمة ِجّل٘ بّّٜٗة قٔٞ ًغى المٙةِع

زمةت الؾّةؿّة وشٞ البػلمةن دّٚ٘ المةدة وثوّٗغًة بفٜٞ
 
 .ِوعمة ثوةهٞ االشؼاب العاطلّة بؾبب اال

  
ة
 
ن هَةم المٙةِع المصرٍزة ال ِجًةب٘ مُ هَةم العولة االهجظةبُ الغى ٌِعؼ إلَ زِةدة ثمدّٞ المػا

 
م من وزٍد هك ٚةهٍهُ واهس إال ا  ِجًلب .بةلٓػ

لٍاثة  ٝػدػ ا 
 
ن ٍِٙم (FPTP )الوَةم االهجظةبَ ُٖ بورالدِـ وًٍ الٍٗز لال ثم . الوةطبّن بةطجّةر مػقس واشع ٖٙى لجمدّٞ دااػة اهجظةبّة مّّوة ا 

ِوة ثم وهُ دوااػ إهةّٖة لجمدّٞ الؾّعات الجَ ِجم اهجظةبٌن من ٚبٞ الوظب ٖمٞ ًغى المٙةِع المصرٍزة ِن  المٙةِع البػلمةهّة الموجظبة وا 
 .الؾّةؿّة بعال من زمٌٍر الوةطبّن

 
لٍاثة  ٝػدػ ا 

 
شبى هَةم الٍٗز لال شةدِة الجمدّٞ ُٖ بورالدِـ ا  بٍي والعوااػ االهجظةبّة ا 

 
شؼاب  (FPTP)هَػا لٍزٍد المرجمُ اال

 
 ثػقّس  مصةولةمناال

مػا طًػا بؾبب اشجمةلّة طؾةرة الظمٍم من الغٍٝر  ة ا  هٌم ٝةهٍا ِّجبػوا ثػقس المػا  ِّجبػ ثّّٔػ الوَةم االهجظةبُ . الوؾةء ِلَ المٙةِع الّةمة شّح ا 
و الوَةم المظجلى  شع اإللالشةت الجَ ربمة ٍِٜن لٌة ّٖةلّة ٝبّػة  (ٝمة شعث ُٖ هّبةؿ)إلَ هَةم الجمدّٞ الوؾبُ ا  هٌة ثظعم العوااػ ا  شّح ا 

ِوةء وثؾةِع ِلَ إهفةء العوااػ االهجظةبّة الظةلة بةلوؾةء 
 
شؼاب الجُ ثؾمس للمػقصةت من الوؾةء ٖٙى االهجظةبّة مجّعدة اال

 
وٍٚاام مػقصَ اال

ةت الوؾةاّة و مرػد الجمّٜن من طٍض االهجظةبةت المبةقػة ِلَ المٙةِع المصرٍزة ٝمة ثًةلب الصٝػ  .بةلجػقس لالهجظةبةت ُٖ بّن الموةي٘ ا 
 

ِوة ِلَ الوَػ ُٖ الّعِع من اشجمةالت اإللالح الٌةدٖة ثَ .ِّجمع الجّّٔػ ِلَ دِم والجؼام الوظب الؾّةؿّة وا 
 
ن ِة الؤى ِلَ  ِةدة ِرب ا 

ن الصةب الوٍٗذ ٍِٜن لعٌِم اًجمةمة ٚلّال ُٖ ثّّٔػ الوظب من الموَمةت الوؾةاّة ن ٍِٜن من ااػجالؼ الرمّّةت الوؾةاّة شّح ا   وِٗوٞ ا 
ة ُٖ البػلمةن. الٍهُ الػاًن زٞ مّةلرة هٙك ثمدّٞ المػا  ُٖ . ُٖ بورالدِـ لم ِجم الؤى ِلَ الوظب بفٜٞ ٝةِؼ الثظةذ إزػاءات مرعِة من ا 

ة زٞ ثمّٜن المػا  م قٍدرى . الٍاُٚ، وٖٙة لبّن الّلمةء ثم اِجمةد ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة بًػِٙة ثؾجّٗع موٌة الوظب الصةٝمة ولّؽ من ا  ِِؼ
ن (2003)

 
شؼاببة

 
ٚةرب  لّؽ ٖٙى الوؾةء هةدرا مة ِجم ثػقّصٌن من ٚبٞ اال

 
مػ بة

 
ِوة ِجّل٘ ذلٛ اال شؼاب الٌةمة ُٖ  ولٜن ا 

 
و مؤِعي اال الؾّةؿّّن ا 

ِػزُ ٖفٞ هَةم الٍٜثة ُٖ بورالدِـ . العولة، شّح ِجم إؿجبّةد الٔةلبّة الَّمَ من الوؾةء ُٖ بورالدِـ من الٍلٍؿ إلَ الؾلًة الؾّةؿّة
ةت الوؾةاّة  لّةت إلَ شع ٝبّػ إلَ هٙك الصٝػ غلٛ بؾبب ِعم وزٍد ا  ت ُٖ لّةٓة الجفػِّةت الرعِعة المجّلٙة بةلمٙةِع المصرٍزة، ٝو الجَ قةٝر

ة خػ ذلٛ ِلَ ثمدّٞ المػا   .لػلع ا 
 

ومُ ذلٛ ثم . وٚع ؿةًم ٝٞ مة ؿب٘ ُٖ ٖفٞ هَةم ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة ُٖ ثصّٙ٘ زِةدة ٝبّػة ُٖ الجمدّٞ الؾّةؿُ لإلهةث ُٖ بورالدِـ
زٞ إلالح . ثصّٙ٘ بّن اإلهرةزات ُٖ ؿّةؽ اِجمةد هَةم الٍٜثة ُٖ بورالدِـ ًم ًغى اإلهرةزات ًَ زِةدة الؤى الفّبَ ِلَ الصٍٜمة من ا  وا 

زٞ مّةرهة موٌذ الصٍٜمة بةإلزمةع ّٖمة . البوع الظةص بةلٍٜثة ةت الوؾةاّة ثصت مَلة موَمة مةًّال بةرِفةد من ا  ثصعت الصٝػ طّػة ا 
 
وهة اال

 
ُٖ اال

ة والمًةلبة بإشعاث ثّّٔػ زًٍػي  ةهت إشعى ًغى اإلهرةزات ًُ زِةدة ِعد المػقصةت الؾّعات والجَ مَّمٌن ثم . ِجّل٘ بةلجمدّٞ الػمؼى للمػا  ٝو
 ؿّعة ُٖ 55 ؿّعة من بّن 19ٖةزت . 2008ثػقصٌم من ٚبٞ الصؼب الصةٝم شؼب رابًة ٍِامُ ُٖ االهجظةبةت الجَ ثمت ُٖ دِؾمبػ ِةم 

م ِمدٞ زِةدة ًةالة هؾبّة شّح ٝةن ِعد الؾّعات الموجظبةت . االهجظةبةت ِلَ المٙةِع الّةمة (. 6،1اهَػ الرعوؿ ) 2001 ٖٙى  ُٖ ِةم 7ًغا الٚػ
هي ال ِؼاؿ ًوةؾ شةزة إلَ هَةم قةمٞ للٍٜثة الوؾةاّة ِجوةؿب مُ هَةم العولة االهجظةبُ وِفرُ  ومُ ذلٛ، ٌَِػ ثةرِض بورالدِـ االهجظةبُ ا 

ة ُ مٜةهة المػا  زٞ ٖر شؼاب ِلَ بغؿ زٌٍد ّٖةلة من ا 
 
. اال
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 رواهعا 

 المٙةِع المظممة ُٖ رواهعا وممّؼاثٌة المبجٜػة 

ٝػجٍبػ ِةم 
 
ولَ الجَ شعخت موغ اإلبةدة الرمةِّة ِةم 2003ُٖ ا

 
شّح  1994 شٙٙت رواهعا شعخة ثةرِظّة ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة العِمٙػايّة اال

داء البلعان االؿٜوعِوةّٖة الجُ شجَ ممة ثرةوز ُٖ الٌّبة الجفػِّّة  (هؾبة الوؾةء% 48.8) المؾةواة بّن الروؾّن بفٜٞ ثٙػِبَ شٙٙت رواهعا
 
ا

ولَ بةلوؾبة للجمدّٞ الوؾةاُ ُٖ الّةلم
 
طػى من طالؿ اهجظةب 2008ُٖ ؿبجمبػ . ذلٛ الصّن ٝةهت ُٖ المػثبة اال

 
 لعمت رواهعا الّةلم مػة ا

االثصةد البػلمةهُ )بوؾبة ٝبّػة % 19وًٍ مة ثظًَ المجٍؿى الّةلمُ البةلْ شٍالُ  (2008زِػِمٍابةزةبٍ )   ٪56.3ٓةلبّة البػلمةن من الوؾةء بوؾبة 
ة ُٖ البػلمةن(. 2009العولُ 

 
داء االؿجدوةاُ الغي شٙٙجي رواهعا لم ِٜن ممٜوة دون اِجمةد وثوّٗغ المٙةِع المصرٍزة للمػا

 
ثّجبػ رواهعا شةلّة .  ًغا اال

(. 2006داًلػوب )زؼء من االثرةى الّةم الِجمةد هَةم الٍٜثة والجَ مَّمي ثم ُٖ دوؿ الّةلم الوةمُ وطةلة طالؿ الؾوٍات الظمؾة ِفػ المةهّة 
. ٍِهس مة ِلَ الظلّٗة الجةرِظّة الجُ ثٍهس ؿّةؽ ٌٍٍر الٍٜثة ُٖ رواهعا واِجمةدًة وثوّٗغًة وبّن الٙوةِة الجَ وازٌت ذلٛ ِلَ مػ الؾوّن

 

 الؾّةؽ الجةرِظَ 
ة الػواهعِة ِلَ ش٘ الجمٍِت والجػقس لالهجظةبةت– ٚبٞ ِةم واشع من اؿجٙالؿ رواهعا ِن بلرّٜة  – 1961ُٖ ِةم 

 
ن . شملت المػا

 
م من ا بةلٓػ

ت دطٍؿ البػلمةن موغ ِةم  ة بعا  ن الٍزٍد الوؾةىئ ُٖ البػلمةن لم ِجرةوز 1965المػا  ًلّة الجَ هفبت ُٖ الجؾّّوّةت من % 18 إال ا 
 
ٚبٞ الصػب اال

زمة اإلبةدة الرمةِّة المػوِة  ت رواهعا بوةء هٗؾٌة ثعرِرّة بّع ا  الٙػن الّفػِن، بّع ذلٛ ثٍلت الؾلًة شٍٜمة اهجٙةلّة لمعة ِفػ ؿوٍات وبعا 
ِٙةب ذلٛ دورا . (2001ممعاهُ ) 1994 ةت الوؾةاّة الػواهعِة الجُ ؿبٙت اإلبةدة الرمةِّة والموَمةت الوؾةاّة الجُ ثم إهفةؤًة ُٖ ا  لّبت الصٝػ

مة الجُ دمػثٌة ٖجػة الصػب
 
ة الػواهعِة من الوػوري . راّؾّة ُٖ إِةدة بوةء اال ٖوٞ لًبّّة ثوَّم وثّببة ومٙةومة المػا  زٞ الصمٍؿ ِلَ ٌٖم ا  من ا 

ة خّػ اإلبةدة الرمةِّة ِلَ المػا 
 
ة ُٖ المرجمُ وثة . ثومّن دوًر

 
ٖػِّٙة هفًةء للٔةِة ُٖ المرةالت االٚجمةدِة والمرةالت الّةمة ّٓػ الػؿمّة، ٝمة ٚةمت بةلّمٞ  ٝةهت الوؾةء ُٖ رواهعا مدٞ مَّم الوؾةء ُٖ ا 

وؿ
 
ةت ُٖ المٙةم اال و مؼاِر ؿٍاؽ ا 

 
ة ُٖ مػشلة مة بّع االؿجّمةر ُٖ رواهعا إلَ الجّببة الرمةِّة . ٝػجةزػات ُٖ اال هفًة االٚجمةدِة للمػا 

 
ؿٗػت اال ا 

لٍات الوؾةاّة الرمةِّة . وإهفةء الموَمةت الوؾةاّة ّٓػ الػؿمّة
 
ت اال ن بعا  ة، بمة ُٖ ذلٛ المؾجٙلة ُٖ االؿجمػار ُٖ ثّؼِؼ موغ ا  ممةلس المػا 

ٚجػاع، ٚةمت الوؾةء الػواهعِةت بةهجظةب ممدلٌّة االوااٞ من اإلهةث . الٍزٍد الوؾةاُ ُٖ البػلمةن
 
ربّة ؿوٍات من الصمٍؿ ِلَ ش٘ اال ُٖ بّع ا 

ِلَ من مَّم العوؿ الٔػبّة)من الجمدّٞ الوؾةىئ ُٖ البػلمةن ُٖ ذلٛ الّةم % 18، شّح ثم ثصّٙ٘ 1965ِةم   .، دون مؾةِعة من هَةم الٍٜثة(ا 
 

ِٙةب اإلبةدة الرمةِّة ِةم  ة الػواهعِة بفٜٞ ٝبّػ ُٖ المرةؿ الّةم وَٖ زٌٍد اإلِمةر ُٖ ا  هفًة االزجمةِّة والؾّةؿّة للمػا 
 
شّح . 1994زادت اال

ٓلبّة الؾٜةن ُٖ رواهعا هٌة ٝةهت ثفٜٞ ا  ة الػواهعِة مؾبٍلّة إِةدة بوةء ويوٌة وذلٛ ِػزُ إلَ ا  ٝػدػ ِػهة لإلبةدة . ثٍلت المػا 
 
ة ًَ اال ٝةهت المػا 

ّة  ٓػاض ؿّةؿّة ودواُٖ ِٚػ زٞ ا  دت المػاِةت . (2004بٍلَ )الرمةِّة والّوٕ طةلة الوصةِة الوؾةء الجَ ثم آجمةبٌن وثّغِبٌن زوؾّة من ا  ا 
ّة إلَ آجمةب هؾةء الجٍثؾَ من ٚبٞ رزةؿ الٌٍثٍ الغِن شةولٍا الٙوةء ِلَ الجٍثؾَ من طالؿ آجمةب الوصةِة  الجَ ٚةمت بّن الرمةِةت الّٚػ

بّومة ٝةن ِجم آجمةب وٚجٞ هؾةء – دمػ االٓجمةب والٙجٞ الرمةُِ هؾةء الجٍثؾُ والٌٍثٍ وبةلجةلُ دمػ البوّة االزجمةِّة الػواهعِة . اإلهةث
زواج وإطٍة الوؾةء الٌٍثٍ مٔجمبّن وٚجلة . الجٍثؾُ ٝةن ِجم اِجبةر ا 

 
ٍع االزجمةَِ  ِوة ثٍٙم ِلَ الو ة - وًٜغا ٖإن إِةدة االِمةر بّع اإلبةدة الرمةِّة ٝةهت ا  ٝػدػ ثؾةمصة وطلٙة وؿّّة بوةء ِلَ الوَػة إلَ المػا  هٌة ا  ِلَ ا 

ٚٞ ِوٗة من الػزةؿإلَ الؾالم طّػة الجَ ثػثٜب مَّمٌة من ٚبٞ الػزةؿ.  وا 
 
شعاث المػوِة اال

 
ة الػواهعِة الؾالم وثّّٔػ لال ؿةًم . ثمدٞ المػا 

ٝبػ وثّببجٌم بّع اإلبةدة 
 
ػجلجٌم الؾٜةهّة اال ة الػواهعِة ُٖ المرةؿ االٚجمةدى وثرػبجٌم ُٖ اإلبةدة الرمةِّة ٝو الجةرِض الًٍِٞ لٍزٍد المػا 

ّة ِلَ مًةلبٌم ة من ٚبٞ المرجمُ العولُ والوظب الؾّةؿّة الػواهعِة . الرمةِّة ُٖ زِةدة الٍاثٌم الّةمة وإهٗةء الفِػ ِوة ثم دِم ٚعرات المػا  ا 
ِمةر رواهعا ة ُٖ الٌّةٝٞ الؾّةؿّة واالزجمةِّة ًٍ ِومػا شةؿمة ُٖ إِةدة ا  ن وزٍد المػا  وا ا  ُ هؾبة . الغِن را  زٞ ذلٛ ؿةًم ًغا الٍهُ ُٖ ٖر من ا 

َ الٗػوؽ بّن % 25.7 إلَ 2003 شجَ 1994الوؾةء ُٖ بػلمةن الصٍٜمة االهجٙةلّة الجَ اؿجمػت موغ ِةم  وُٖ الوٌةِة ثم اِجمةد دؿجٍر زعِع ِِػ
ة الؾّةؿَ ٚٞ من . الروؾّن وِومن وزٍد المػا  دت ًغى الٍّامٞ إلَ ثصّٙ٘ ا  ولَ بّع اإلبةدة % 50ا 

 
من الجمدّٞ الوؾةىئ ُٖ االهجظةبةت اال

ولَ ِلَ مؾجٍى الّةلم من شّح هؾبة الوؾةء ُٖ البػلمةن(2005بٍلَ ) 2003الرمةِّة ِةم 
 
ٝمة وهصوة ؿةبٙة بةطجمةر . ، ممة ِرّٞ رواهعا اال

ةت الوؾةاّة الوفًة واِجمةد الٍٜثة العؿجٍرِة الوؾةاّة والٌّةٝٞ - ؿةًمت الّعِع من الٍّامٞ المجػابًة ُٖ ًغا  زمة الٍيوّة المػوِة، الصٝػ
 
اال

( . 2004؛ زبػ 2006-ثػِب، ٍٝهةثُ، ولٍي مٍرهة)االهجظةبّة المبجٜػة 
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زمةت
 
ة الؾّةؿَ ودولة مة بّع اال

 
:هفةط المػا  

اِجمةد المٙةِع العؿجٍرِة المصرٍزة  
 

ؿٗػت ِن مٙجٞ –  ِوعمة ٝةهت اإلبةدة الرمةِّة 1994ُٖ ٍِلٍّ ِةم 
 
ِلَ وقٛ االهجٌةء -  من مرمٍِة الجٍثؾَ طالؿ مبة ٍِم 000,800الجَ ا

ة الػواهعِة الجَ ثفٜٞ شةلّة هصٍ 
 
زٞ المؾةًمة ُٖ إِةدة بوةء بالدًة المعمػة وثٙعِم الظعمةت  (2008بػهت )من الؾٜةن % 70ثعطلت المػا

 
من ا

ن ِجم لّةٓة العؿجٍر .للؾٜةن الممةبّن بمعمةت هٗؾّة
 
ةت الوؾةاّة، الجَ ثم ثوَّمٌة ثصت مَلة الموَمةت المٍالّة للوؾةء، ا  يةلبت الصٝػ

ة ُٖ الصٍٜمة 
 
ة وِصمٞ بوٍد ثػاَِ الٍٗارؽ بّن الروؾّن طةلة ُٖ هَةم الٍٜثة الغى ِومن ثمدّٞ المػا

 
بٍلَ )الرعِع بفٜٞ ِصجػم ممةلس المػا

ةت إلَ همةن هؾبة ال ثٙٞ ِن . (2005 دت المًةلب الجَ ٚعمجٌة ًغى الصٝػ
 
من الوؾةء ُٖ زمُّ موةلب لوُ الٙػارات ُٖ العولة ٝمة ثم % 30ا

  (.2005قٍارثؼ ) مّٙع ُٖ مفػوع العؿجٍر الرعِع 80 مّٙعا للوؾةء ُٖ الرمّّة الٍيوّة من إزمةلُ 24شرؼ 
 
ؿٗػت ًغى البوٍد الٙةهٍهّة إلَ ا

ولَ بّع اإلبةدة الرمةِّة ُٖ ِةم  (٪48.8)ثصّٙ٘ المؾةواة بّن الروؾّن بفٜٞ ثٙػِبَ ُٖ البػلمةن 
 
 خم زادت 2003ُٖ االهجظةبةت العِمٙػايّة اال

ٓلبّة البػلمةهّة 
 
 (.2005زِػِمٍابةزةبٍ )من ؿٜةن رواهعا % 54 ِوعمة ٝةهت الوؾةء ثفٜٞ 2008ُٖ ِةم  (٪56.3)ًغى الوؾبة وشٙٙت الوؾةء اال

ٖةؽ  زمة اإلبةدة الرمةِّة ُٖ ٖجس ا  ٝػدػ ِمٙة بمة ُٖ ذلٛ دور ا  دت إلَ اِجمةد الٍٜثة ُٖ رواهعا بفٜٞ ا  ولّة الجُ ا 
 
ثجوةوؿ ًغى الٗٙػة الؤٍط اال

ة . الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 
 

دت إلَ اِجمةد الٍٜثة ُٖ رواهعا ةت الوؾةاّة الوفًة الجُ . لٙع ٚموة بجٍهّس مرمٍِة من الٍّامٞ الجُ ا  بػز ًغى الٍّامٞ وزٍد الصٝػ ةن من ا  ٝو
زٞ اِجمةد هَةم الٍٜثة بة ٍِٚة لعى . شفعت بٍٙة للؤى من ا  زمة االزجمةِّة والؾّةؿّة الظًّػة الجُ وازٌت البالد ُٖ ٌٍٍر ٓر

 
ِوة ثؾببت اال ا 

ٝػدػ من همٕ دوااػ الجمٍِت االهجظةبّة ة الجَ ثفٜٞ ا  ِوة ٝةن . الوظب الؾّةؿّة لجصّٙ٘ المؾةواة بّن الروؾّن وبةلجةلُ همةن دِم المػا  ا 
م ِلَ  ًّؼ ٍٝةالت العولّة والّةلمّة والرمةِةت المؤِعة للوؾٍِة دورا من طالؿ وزٍدًم البةرز ُٖ مػشلة مة بّع اإلبةدة الرمةِّة ُٖ رواهعا وثٝػ لل

لّة لجٍؿُّ العِمٙػايّة و ثصّٙ٘ الجومّة 
 
ن ُٖ الٍٚت الغى ثم الغى ثم ّٖي . (2005بٍلَ )الّعالة بّن الروؾّن ٝة ِوة مالشَة ا  من الوػورى ا 

ٖػَِٙ 
 
مم المجصعة والمجًلبةت االٚلّمّة لبّن الموَمةت مدٞ االثصةد اال

 
ة وٖٙة للمجًلبةت العولّة لال ن ثمدّٞ المػا 

 
 (AU)إلعار ٍٚاهّن بفة

ٍع االزجمةَِ (SADC)والروٍب االٖػَِٙ لجومّة المرجمُ  ، شّح لّبت ًغى الموَمةت دورا راّؾّة ُٖ طًةبةت العولة المٍزٌي هصٍ الو
ٖػِّٙة  هصةء ٝػدّػة من ا   ِوعمة 2002بلٔت الموةٚفةت الظةلة بةلٍٜثة الوؾةاّة ذروثٌة ُٖ ِةم . (2004ثػِب )والؾّةؿة والمرجمُ المعهُ ُٖ ا 

ٖػُِٙ هؾبة 
 
ؿّؾَ لالثصةد اال

 
لعرى الروٍب 91.للوؾةء ُٖ زمُّ الٌّةٝٞ% 50طمك الٙةهٍن الجة ٍع االزجمةَِ والجومّة الغى ا   شعد إِالن الو

من الوؾةء ُٖ موةلب لوُ الٙػارات ُٖ زمُّ الٌّةٝٞ وِلَ زمُّ المؾجٍِةت % 30 ًعؼ الٍلٍؿ إلَ هؾبة (SADC)االٖػَِٙ لجومّة المرجمُ 
زٞ اِجمةد هَةم الٍٜثة داطٞ الؾّةؿّة الٍيوّة والبلعِةؿةًمت ًغى الجًٍرات ُٖ . 2005بصلٍؿ ِةم  – ّٝدٍؿرّٞ ). الؤى والجّببة من ا 

ن المرجمّةت ُٖ دوؿ الّةلم الوةمُ بّع المػاِةت ِةدة مة ثمّٞ إلَ ثٙعِم مؼِع من العِم إلَ هَةم الٍٜثة 92(.2004زٍرو   ومن المدّػ لالًجمةم ا 
ة ُٖ الٌّةٝٞ الؾّةؿّة ٖػِّٙة ثجمجُ بمّعالت ِةلّة من الجمدّٞ 12من بّن "ِلَ ؿبّٞ المدةؿ . الوؾةاّة الجفػِّّة وإلَ إقػاؾ المػا   دولة ا 

طّػة وًم  ٖٙى ًم من طةهٍا شػوب االؿجٙالؿ 8الوؾةىئ ُٖ البػلمةن، 
 
ًلّة ُٖ الؾوٍات اال و ِةهٍا من لػاِةت ا  هرٍال، مٍزامبّٛ، زوٍب )ا  ا 

وٓوعا، رواهعا، ارِجػِة، بٍروهعى وهةمّبّة ٖػِّٙة، ا  (. 119، ص 2006مٍرهة -ثػِب، ٍٝهةت ولٍى" )(ا 
 

 
م من ذلٛ لّؽ زمٌّّة ٚةمت بجصّٙ٘ الٜػجلة الصػزة قٜةؿ مظجلٗة من الٍٜثة الوؾةاّة بةلٓػ الجٗؾّػ الػاّؾَ . ٝٞ من ًغى العوؿ ٚةمت بةِجمةد ا 

ن ًغى العوؿ الجُ ثجّةمٞ مُ ثعاِّةت االهًػاب ثّمٞ بفٜٞ ِةم ِلَ ثٍيّع هَةم زعِعلغلٛ  ؿّؽ العؿةثّػ والبػلمةهةت من وِجم  ًٍ ا 
 
 إِةدة ثة

خػ ًغا المػاع الّوّٕ ِلَ الغٍٝر ممة ِرّٞ الٙلّٞ ٖٙى من الػزةؿ من  ؿّؽ طةلة إذا ا 
 
ة ُٖ إِةدة الجة المٗػ ممة ِرّٞ من الؾٌٞ إقػاؾ المػا 

زمةت المصلّة . (2006ثػِب، ٍٝهةثُ، ولٍي مٍرهة )ِؾجًٍّّن الصمٍؿ ِلَ وٍةاػٕ لوُ الٙػار 
 
بمدةبة لصَة شةؿمة وشةٖؼا وًٜغا ثٍٜن اال

                                                             
91

األفرٌقً االتحاد قام ،2003 عام الثانٌة قمته فً   (AU) لحقوق األفرٌقً المٌثاق إلى استنادا أفرٌقٌا فً المرأة حقوق بروتوكول واعتماد بتأٌٌد 

للجنسٌن المتساوي التمثٌل إلى دعا والذي والشعب اإلنسان اآلن المساواة )2005 نوفمبر فً التنفٌذ حٌز البروتوكول هذا دخل(. 2004 سٌنجوانا)  (  . 
92

   واضحة كان النسابٌة الكوتا خطاب أن إال ،(SADC )المجتمع لتنمٌة االفرٌقى الجنوب فً األعضاء الدول من لٌست هى رواندا أن من بالرغم

 .للدولة المحدد الدعوى العمل على إٌجابً بشكل أثرت بدورها والتً القارة، أنحاء جمٌع فً تدور التى والسٌاسٌة التنموٌة المناقشات
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ة من الٗائت االزجمةِّة المٌمفة)للجّّٔػ شّح ثٌَػ ٖػص زعِعة للوؾةء  للصمٍؿ ِلَ الجمدّٞ الؾّةؿُ، طةلة إذا ٝةن ًوةؾ الّعِع  (وًّٓػ
ةت الوؾةاّة  (. 2007بةٝؾجٍن )من الصٝػ

 
ِٙةب اإلبةدة الرمةِّة الجَ شعخت ُٖ رواهعا 

 
ةهت الوؾةء بمدةبة "ُٖ ا دوار ٝو

 
ؿػ وٚةدة المرجمُ ومٙعمَ ٚةمت الوؾةء بةلّعِع من اال

 
ربةت اال

مٍاؿ شّح ٝةهٍا ٍِٙمن بجلبّة 
 
ؿػ والمرجمّةت الموٍٜبةاال

 
 بةإلهةٖة إلَ ّٚةدثٌة للمرجمُ ُٖ مػشلة إِةدة (.5، ص 2004بٍلَ ) "اشجّةزةت اال

ة الػواهعِة دورا ٝبّػا ُٖ ثٍشّع المٍٗؼ بّن مرمٍِةت الجٍثؾُ والٌٍثٍ
 
ٚػرت الربٌة الٍيوّة الػواهعِة الجَ اهجمػت ُٖ هٌةِة . االِمةر، لّبت المػا

ِلن الجؼامي بةلممةلصة والٍشعة – المًةؼ 
 
ة مصٍر راّؾُ من المصةور – وًَ شؼب ؿّةؿَ ِؾًّػ ِلّي زمةِة الجٍثؾُ وٚع ا

 
ن ثٍٜن المػا

 
ا

ة ُٖ الموةلب الؾّةؿّة واإلؿجػاثّرّة الصػزة 
 
ِوة . (2004بٍلَ )الػاّؾّة ُٖ الصٜم، الممةلصة وإِةدة بوةء البالد، وبةلجةلُ ٖإن ذلٛ ِوُ المػا

 
ا
ٍا ُٖ اإلبةدة الرمةِّة وبةلجةلُ ٝةن ًوةؾ ممعاّٚة ؿّةؿّة للوؾةء من شّح إِةدة البوةء  ن ِعدا ٚلّال من الوؾةء ٚع قةٝر

 
دِم ًغا الٙػار شّٙٙة ا

مة
 
طالُٚ لال

 
و ثّػض لالبجؼاز . اال

 
و ٖػ ًةربة ا

 
ًلّة بةؿجوؼاؼ المػقصّن الؾّةؿّّن من الغٍٝر بفٜٞ ٝبّػ ٖموٌم من لَٙ شعٖي ا

 
ٝمة ٚةمت الصػب اال

ٞ قٔٞ الٍٍةاػٕ الؾّةؿّة من ٚبٞ الػزةؿ وزِةدة الًلب ِلَ الوؾةء ُٖ موةلب لوُ الٙػارات ُٖ العولة ة . الروؾَ  ممة ِٚػ
 
دطلت المػا

الػواهعِة مرةؿ الّمٞ الؾّةؿَ بعِم من المرجمُ العولُ والمرجمّةت العولّة المٜلٗة بعِم إدمةج الرمةِةت المٌمفة، بمة ٌّٖة الوؾةء، ُٖ 
. الجمدّٞ الؾّةؿُ

ة
 
ن دور المػا

 
خػت بفٜٞ مبةقػ ِلَ االٖجػاهةت الجٙلّعِة بفة

 
زمةت الجَ ا

 
ّٖةؿ ثرةى اال

 
ة بةلّعِع من ردود اال

 
 للصػوب والدٍرات  ٝمة ٝةن.ٚةمت المػا

ن ٝةن ذلٛ شٜػا ِلَ الػزةؿ  ة ُٖ المرةالت الؾّةؿّة بفٜٞ ثٙلّعي بّع ا  ٖٜةر بمة ُٖ ذلٛ إمٜةهّة وزٍد المػا 
 
دورا بةرزا ُٖ ثّّٔػ المّجٙعات واال

مػا مؾلمة بي ن ًغا لّؽ ا  م ا  93.ٖٙى، ٓر
ِٙةب االهًػابةت العاطلّة والصػوب، ثٍٙم العوااػ   و إِةدة البوةء ُٖ ا  زٞ االؿجٙالؿ ا  ُٖ الووةؿ من ا 

ةاالهجظةبّة ُٖ ٝػدّػ من االشّةن بةلجػوِذ إلَ اؿ ن ثفمٞ ثٍؿّّة شٍٙؽ المػا   . رؤى البعِلة للمرجمُ الجُ ِمٜن ا 
 

 ِوٍا لمّةٓة 12ُٖ شةلة رواهعا ِّوت الصٍٜمة االهجٙةلّة لروة دؿجٍرِة ثجٍٜن من . ِةدة ثجرؾع ًغى الرٌٍد ُٖ العؿةثّػ الرعِعة للعوؿ الوةقبة
ٍع االزجمة94َِالعؿجٍر الرعِع، خالخة موٌم من الوؾةء، بمة ُٖ ذلٛ زٍدِح ٝةهةٍٝز  ةت الوؾةاّة الػواهعِة وطبّػة الو ِوة ٚةم .  ممدلة ِن الصٝػ ا 

ن المؾةواة بّن الروؾّن  ٝع ا 
 
زٞ الجة ةت الوؾةاّة ومؤِعو الوؾٍِة بةلصفع دولّة وإٚلّمّة من ا  مػ اؿةؿَ ااػجالؼ الصٝػ ُٖ العؿجٍر البصت ا 

ةالرعِع وهمةن ٍٝثة زٌؼة لوُ الٙػار ُٖ العولة% 30 بوؾبة  للمػا  طػى لومةن المؾةواة بّن " من الٍٍةاػٕ ُٖ زمُّ ا 
 
بةإلهةٖة إلَ االلجؼامةت اال

 (.2005بٍلَ )الروؾّن طةلة ِلَ المؾجٍِةت المظجلٗة من مؤؿؾةت الجظًّى للجومّة الٍيوّة 
 

لبس الوَةم االهجظةبُ الرعِع ِومن اهجظةب الوؾةء ِلَ زمُّ المؾجٍِةت اإلدارِة بعءا من   االهجظةبةت الجَ ثجم ِلَ مؾجٍى الموًٙةوبةلجةلَ ا 
و ّٓػ مبةقػ بمة  ولٍال إلَ االهجظةبةت الجَ ثجم ِلَ المؾجٍِةت المصلّة والٍيوّة ٝمة ِمجع لّفمٞ زمُّ الموةلب الموجظبة ؿٍاء بفٜٞ مبةقػ ا 

ٍخ ة واالهجظةبةت . ُٖ ذلٛ الٌّائت الجَ ِجم ثّّّوٌة مدٞ مرلؽ الفّ شٜةم العؿجٍرِة ِن يػِ٘ هَةم مٍازى لمرةلؽ المػا 
 
ِجم ثّؼِؼ ًغى اال

% 30شرؼ (82 و 76ثصعِعا المٍاد ) ِومن العؿجٍر ِلَ المّّع الٍيوُ، . الوؾةاّة ٖٙى، الشٙة ؿٍؼ ِجم ثٍهّس مؼِع من الجٗمّٞ ِن ذلٛ
دهَ)من المٙةِع للوؾةء ُٖ مرلؽ الوٍاب 

 
ٍخ  (المرلؽ اال ِلَ)ومرلؽ الفّ

 
ٝمة شعد الٙةهٍن المجّل٘ . (الدةهَاهَػ الملص٘ ) (المرلؽ اال

ِوةء المرةلؽ الموجظبة بمٍرة ّٓػ مبةقػة،% 30بةلؾّةؿة المصلّة هؾبة  ن ثٍٜن من الوؾةء 95من ا  بٍلَ ) ُٖ شُ ومعِوة ّٝٔةلُ، ِرب ا 

                                                             
لو أثبتت المرأة جدارتها كجهة فعالة فً السعى من أجل تحقٌق السالم حتى دخول المرأة فً السٌاسة بعد األزمات الداخلٌة هو أمرا غٌر مسلما به  93

 كثٌر من الحاالت، بما فً ذلك حركة استقالل الجزابر والثورة اإلٌرانٌة والثورة الفرنسٌة وغٌرهم، حٌث تم النساءوالوحدة إعادة اإلعمار وقد وثقت 
حاول الذكور إعادة حٌث " المنزلى" "الخاص" وتمت اعادتهم مرة أخرى إلى المجال استبعاد الناشطات والمقاتالت والثوار من النساء من الحٌاة العامة

 .)2007باكستون ) الحركة  الثورٌة/ الهٌمنة على السٌاسة عندما  تم تحقٌق هدف الثورة 
94

 حٌث أنها قامت بالضغط . الحركة النسابٌة الرواندٌة فً اللجنة الدستورٌة بناء على خلفٌتها كمستشارة للشبكة الوطنٌة النسابٌةكاناكوز تمثل جودٌث

كاناكوز التى كانت من  جودٌثالسٌدة . من التمثٌل النسابً فً البرلمان وجلس الوزراء فً الدستور الجدٌد% 30من أجل ضمان نسبة ال تقل عن 
البرلمانٌات فً البرلمان الجدٌد ثم اصبحت ربٌسة منتدى مجموعة التوتسى وأحدى عضوات حزب الجبهة الوطنٌة الرواندٌة اصبحت أٌضا ناببة 

أٌضا كانت أحدى عضوات لجان النوع االجتماعى وتعزٌز األسرة . األحزاب البرلمانٌة التً تمثل مصالح النساءاإلناث الرواندٌات والتكتل الذى ضم 
 وظلت تخدم حتى وفاتها بشكل مفاجا نتٌجة إلى المرض 2008تم انتخابها مرة أخرى فً مجلس النواب عام . والمٌزانٌة وملكٌة الدولة فً البرلمان

  متاحة من خالل2010 فبراٌر 8" نٌو تٌمز، وفاة الناببة كاناكوز) 2001فً فبراٌر 
http://www.newtimes.co.rw/print.php?issue=14166&print&article=25642)  

فً رواندا، تشٌر المقاعد المنتخبة بشكل غٌر مباشر بشكل عام إلى المقاعد التى ٌتم انتخاب أصحابها من فبل المجموعات التى لها مصالح ولٌس من  95

 ٌتم حجز وتخصٌص مقاعد للمرأة فً الغالب من قبل المجالس النسابٌة، التً تشكل مجموعة. كما هو الحال فً االنتخابات المباشرةقبل الجمهور العام 
 .  مصالح من الحركات النسابٌة، كما سٌتم مناقشة ذلكلها

http://www.newtimes.co.rw/print.php?issue=14166&print&article=25642
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زٞ . (2004
 
ؿةؿُ من ا

 
مػ ا

 
ة ِلَ مؾجٍى المرجمُ المصلُ ا

 
ة المػا ن مفةٝر

 
ّؼ الغى شعث ِلَ المؾجٍى المصلُ من االِجٙةد الفةاُ بة هجذ ًغا الجٝػ

ة بةلظلّٗة الالزمة شجَ ثؾجًُّ الٍلٍؿ إلَ موةلب  بةإلهةٖة إلَ ذلٛ،. ثصّٙ٘ ؿّةؿة ِةمة وثومّة مرجمّّة قةملة
 
ثمع الظبػة المصلّة المػا

ة من العوؿ ُٖ  .لوُ الٙػار الّلّة دى إلَ اؿجصعاث هَةم الٍٜثة الوؾةاّة ِلَ المؾجٍى المصلُ ُٖ الٌوع وًّٓػ
 
ؿةؿُ الغى ا

 
ٝةن ًغا ًٍ الؾبب اال

ؿّة
 
ن . زوٍب ا

 
ة ُٖ لّةٓة العؿجٍر الغي ِومن ا ةت الوؾةاّة ُٖ رواهعا والمفةٝر ِػزُ ٝٞ مة ؿب٘ إلَ شع ٝبّػ إلَ الرٌٍد الجَ ٚةمت بٌة الصٝػ

ؿةؿَ إلَ ثعرِب الوؾةء الؾّةؿّةت
 
   96 .إهفةء مرةلؽ الوؾةء ِلَ المؾجٍى المصلُ ٌِعؼ بفٜٞ ا

 

طػى الٙةامة؟ 
 
مة الغى ِمّؼ هَةم الٍٜثة ُٖ رواهعا ِن الوَم اال

  
ة  وبّن الٗائت المٌمفة 

 
 (مدٞ الفبةب والمٍّّٚن)اِجمعت الربٌة الٍيوّة الػواهعِة هَةم الٍٜثة الغى ِّجمع ِلَ شرؼ مٙةِع مظممة للمػا

خػة  
 
بفٜٞ دؿجٍرى ُٖ البػلمةن الٍيوَ مجة

وٓوعا
 
لّةت ثوّٗغ هَةم الٍٜثة97بمفػوع الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ ا

 
 .  ًغا ثفػُِ ٍِهس ا

 
ٍع االزجمةُِ زٍدِح ٝةهةٍٝز  ؿجًةع العؿجٍر الػواهعى الرعِع الغى ثم وهّي بمؾةًمة من طبّػة الو

ن ِومن ا 
ة ُٖ زمُّ ًّةٝٞ ا 

 وزٍد المػا 
ثعابّػ المبجٜػة الجَ ِجم اؿجظعامٌة ٍِهس مة ِلَ بةطجمةر اؿ(. 2005بٍلَ )من طالؿ اؿجػاثّرّةت مبجٜػة  العولة وِلَ زمُّ مؾجٍِةت الصٍٜمّة

ٝػدػ ثٗمّال لوَةم الٍٜثة ِلَ المؾجٍى الٍيوُ ة ِلَ المؾجٍى المصلُ، ِلَ ذلٛ ثصلّٞ ا   .ُٖ رواهعا لومةن ثمدّٞ المػا 
 

ن بعا  الجّةمٞ مُ موغ  مػا شةؿمة ُٖ زٌٍد إِةدة االِمةر، ثم ثوّٗغ هَةم خالخَ مبجٜػ لالٚجػاع ا  هي ا  الجمدّٞ الؾّةؿُ ِلَ المؾجٍى المصلَ ِلَ ا 
طػ للفبةب، :  ُٖ لوةدِ٘ االٚجػاعخالخة بًةٚةت ثمٍِتِن يِموس ًغا الوَةم الوةطبّن المصٞ. ِلَ ًغا المؾجٍى ة وا  طػ للمػا  واشع للمػقس الّةم وا 

" الجٙةلّع"ٍِٖػ ًغا الوَةم مؾةشة للمػقصةت الوؾةء شجَ ُٖ الؾّةٚةت الجَ ثؾمَ ب  .شّح ِظجةر الوةطبّن مػقس واشع ٝٞ بًةٚة اٚجػاع
ة للمػقصّن الغٍٝر  شّةن ِمدلٍن ٚةدة المرجمُ)والّةدات الجَ ٚع ثّّ٘ ثصعي المػا 

 
ال ِؼاؿ ٝٞ من الػزةؿ والوؾةء . (الغي ُٖ ٝػدّػ من اال

ٝػدػ طبػة ؿّةؿّة بةلموةٖؾة ِلَ االٚجػاع الّةم 
 
ة االٚجػاع الّةم، وٓةلبة مة ثظجةر الوؾةء اال ؛ مٌّع 2004بٍلَ )ِؾجًٍّّن الجوةٖؽ ِلَ وٚر

ٌٍٍٝلم ( (IDEAالعِمٙػايّة والعِم االهجظةبَ  اهومت الّعِع من الوؾةء الٗةاؼات بمٙةِع ُٖ اهجظةبةت المرةلؽ المصلّة إلَ . (2009وزةمّة ؿج
ة ِلَ مظجلٕ المؾجٍِةت اإلدارِة المصلّة ِٙةب اإلبةدة الرمةِّة للمؾةًمة ُٖ زٌٍد إِةدة 98.مرةلؽ المػا   ثجمجُ المرةلؽ الجَ ثم اهفةاٌة ُٖ ا 

ّة ٝبّػة ٝمة ثلّب دورا راّؾّة ُٖ هٙٞ الؾلًة إلَ الٌّائت المصلّة الموجظبة الجَ ثؾمَ بةلظالِة ووشعة اإلدارة  االِمةر ودِم الرٌٍد المصلّة بفِػ
ِوةاٌة لفٔٞ الموةلب اإلدارِة ِلَ المؾجٍِّن الًٙةع والموًٙة والمٙةيّة. المصلّة . خم ثٍٙم ًغى الظالِة بّع ذلٛ بةهجظةب الوؾةء من بّن ا 

مةم الرمٌٍر  ن ممدلُ اإلهةث الغى ثم اهجظةبٌم من ٚبٞ الوؾةء مؾبٍلٍن ا  ٓةلبة مة ٍِٜن موَمٍ المرجمّةت . ِؾةِع ًغا الوَةم ِلَ همةن ا 
ة ُٖ مرجمّةثٌم  ة هةقًّن ُٖ الّمٞ ِلَ شٞ مفةٝٞ المػا  (. 2008بٍلَ )والوةقًةت ُٖ شٍٙؽ المػا 

 
ة ٝمة ثٍٙم راّؾة المرلؽ الوؾةاُ بفٔٞ  ة بةلجٍازى مُ المرةلؽ المصلّة الّةمة ِلَ ٝٞ المؾجٍِةت وثّبػ ِن اًجمةمةت المػا  ثّمٞ مرةلؽ المػا 

زٞ الػبى بّن الٌّبجّن ٚٞ ؿّعة واشعة . المٙةِع المصرٍزة ُٖ المرلؽ المصلّة الّةمة من ا 
 
بةلجةلَ هموت ٝٞ الجفػِّةت الٙةهٍهّة وزٍد ِلَ اال

ة ِن موةلب لوُ الٙػارات . موجظبة ممدلة ُٖ االزجمةِةت والبػامذ الّةمة زٞ همةن ِعم ٖمٞ المػا  هي ثم الجظًّى لٌغا الوَةم بّوةِة من ا  ِبعو ا 
ة ِلَ المؾجٍى المصلَ بةإلهةٖة. الّةمة شجَ ِلَ المؾجٍِةت المصلّة ن اًجمةمةت المػا 

 
ُ الٍَِ بفة ة ًٍ ٖر  العور الػاّؾَ الغى ثلّبي مرةلؽ المػا 

 .(2005بٍلَ )إلَ ثّلّم وثعرِب المػقصةت المصجمالت 
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 على للمرأة السٌاسٌة المشاركة عن المعلومات من لمزٌد. رواندا فً الوطنى البرلمان فً المحجوزة المقاعد على كبٌر بشكل الفصل هذا ٌركز 

 (.2008 )بولى إلى أنظر المحلى، المستوى
 رواندا قامت للبرلمان بالنسبة أما(. 2004 ترٌب )1989 عام بداٌات فً النسابٌة الكوتا باعتماد قامت التى األفرٌقٌة الدول أوابل من أوغندا تعتبر 97

 بعد قاموا الذٌن أوغندا فً الرواندٌٌن لالجبٌن مألوفا النظام هذا أصبح. دابرة 39 وعددهم للنساء المخصصة الدوابر من دابرة كل من واحد مقعد بحجز

 (.2004 بولى )الجدٌدة الحكومة بهل تقوم أن ٌجب ضرورة أنه على إلٌه ٌنظرون أصبحوا كما الرواندٌة الوطنٌة الجبهة بتشكٌل ذلك
  ومقاطعات انتخابٌة دوابر قطاعات، هبٌات، عدة إلى االدارٌة مستوٌاتها رواندا تقسم 98
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 ّٕٝ ِجم قٔٞ المٙةِع المصرٍزة ُٖ البػلمةن الػواهعى -  الػبى بّن االهجظةبةت المصلّة والٍيوّة 6.1
 

 
   

 
  

 

ةنِجم ثفّٜٞ الرمّّة م   ممدلَ مرةلؽ المػا 

 
 

 
المرةلؽ الوؾةاّة  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  مصةَٖة         12من ٝٞ مصةَٖة من 

 
 
 

ة لٍثة ِلَ المؾجٍى المصلُ، ِوةبمػؼ الوَػ ِن موس المػا  ة ِلَ المؾجٍى  ثلّب ا   المرةلؽ الوؾةاّة دورا راّؾّة ُٖ الصٗةظ ِلَ ثمدّٞ المػا 
ن ًغى المرةلؽ الوؾةاّة ًَ المؾبٍلة ِن اهجظةب الوؾةء ُٖ البػلمةن لفٔٞ المٙةِع المصرٍزة 2003ِومن الجفػُِ الرعِع ُٖ دؿجٍر . الٍيوُ  ا 

ِوةء المرةلؽ الوؾةاّة من ٝٞ طلّة مصلّة بةهجظةب الوؾةء البػلمةهّةت . ِلَ المؾجٍى الٍيوُ
 
ة ال موغ ذلٛ الصّن، ثٍٙم الرمّّة المفجٝػ

م بٍلَ .  مّٙعا24للمٙةِع المصرٍزة وِعدًم  و مٙةبٞ و ِِؼ زػ ا  ِوةء المرلؽ ِلَ ا  ن ثٙؾّم وٚجٌم بّن المٌن معٍِٖة  (2005)مُ ذلٛ ال ا 
 
بة

ٚٞ ّٖةلّة ؿػِة والجؼامةت المرلؽ ِجػؾ لٌم وٚت مصعود للٔةِة  للّٙةم بةلرٌٍد الجًٍِّة ممة زّٞ المرةلؽ ا 
 
زػ والمؾؤولّةت اال

 
اِجمع . اال

ة  طػى المٌمفة ؿّةؿّة)الوَةم االهجظةبَ ُٖ رواهعا ِلَ وؿةاٞ مبجٜػة لومةن ثمدّٞ المػا 
 
ِجم اهجظةب الوؾةء البػلمةهّةت لفٔٞ .  (والمرمٍِةت اال

ِوةء المرةلؽ الوؾةاّة  ى هؾةء  ثوجظب هؾةء ٖٙى– المٙةِع المصرٍزة ٖٙى من ٚبٞ ا  ّّٗة قٔٞ . ا  ٍِهس الػؿم البّةهَ الجةلَ الوَةم االهجظةبَ ٝو
ة ة . الصمك الظةلة بةلمػا  ِلَ  (الجمدّٞ الوؾبَ)بةإلهةٖة إلَ االِجمةد ِلَ ًغى االؿجػاثّرّةت الصعِدة ِؾةِع الوَةم االهجظةبَ المعِ٘ للمػا 

دهَ للمٙةِع المصرٍزة وًٍ 
 
طػِن من الوؾةء ممة ِجرةوز الصع اال ة 15 ثم اهجظةب 2003ِلَ ؿبّٞ المدةؿ ُٖ ِةم .  مّٙعا24اهجظةب هٍاب ا   امػا 

ٍع )إهةّٖة بةإلهةٖة إلَ المٙةِع المصرٍزة  ة ُٖ البػلمةن39لّمبس المرم مة ُٖ ِةم . ( امػا  ة بةلمٙةِع اإلهةٖة إلَ 21 ٖٙع ٖةزت 2008ا   مّٙعا 24 امػا 
ٍع  )من المٙةِع المصرٍزة  ة ُٖ البػلمةن45لّمبس المرم ن ٖةزت الربٌة الٍيوّة الػواهعِة . (2006ثػِب ، ٍٝهةثُ، ولٍي مٍرهة  )( امػا  موغ ا 

ِوةء الربٌة لبس مَّم الوؾةء ُٖ البػلمةن من ا  ٓلبّة ؿةشٙة، ا 
 
.  الصةٝمة ُٖ االهجظةبةت بة

  

: االهجظةبةت ّٓػ المبةقػة للمٙةِع البػلمةهّة المصرٍزة
المفةر إلٌّة بةؿم )ثظجةر زمّّة المرةلؽ الوؾةاّة 

ثّن من ٝٞ مصةَٖة من  (الٌّبة االهجظةبّة الوؾةاّة امػا 
االخوجة ِفػ مصةَٖة لفٔٞ المٙةِع المظممة لمرلؽ 

ى )الوٍاب  ة لفٔٞ المٙةِع المصرٍزة24ا   . ( امػا 

ِجم اطجّةر لروة الجوّٗغِة : االهجظةبةت ّٓػ المبةقػة
ِوةء ِلَ مؾجٍى الًٙةع لجمدّٞ  الوؾةاّة من اال 

 .المصةَٖة

ة : االهجظةبةت ّٓػ المبةقػة ِجٍٜن مرلؽ المٙةيّة للمػا 
 .من الوؾةء الموجظبةت ِلَ مؾجٍى الًٙةع

االهجظةبةت المبةقػة ِلَ المؾجٍِةت المصلّة من طالؿ 
البًةٚت الّةمة والظةلة بةلوؾةء )هَةم االٚجػاع الدالخُ 

 . (والفبةب
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: اِجمةد المٙةِع المصرٍزة

دت إلَ هرةح رواهعا  
 
الٍّامٞ الػاّؾّة الجَ ا

 

وؿ مػة ُٖ ِةم 
 
ة 2003شٙ٘ اِجمةد ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة ُٖ رواهعا هرةح ال ِمعؽ طةلة ِوع ثًبٌّٙة ال

 
 الجٍازن ثصّٙ٘ شّح اؿجًةِت المػا

شع الٍّامٞ الٌةمة وًَ لّٔة المةدة . قبي الٜةمٞ بّن الروؾّن ُٖ البػلمةن
 
 من العؿجٍر الػواهعى الغى 76ِػزُ ًغا الورةح ّٓػ المؾبٍؽ إلَ ا

هَػ الملص٘ الدةهَ) 2003لعر ِةم 
 
ة بوؾبة  (ا

 
ِلَ زمُّ المؾجٍِةت ٝمة ٍِهس % 30وٚةهٍن االهجظةبةت الغى ِفجػط بفٜٞ واهس ثمدّٞ المػا

ِوة ثٗةلّٞ يػِٙة االهجظةبةت 
 
ٌٍٍٝلم ( (IDEAمٌّع العِمٙػايّة والعِم االهجظةبَ )ا دت مدٞ ًغى الجؾعِعات الٙةهٍهّة (. 2010وزةمّة ؿج

 
وٚع ا

ٍع االزجمةَِ بمٍزب المةدة . المصعدة إلَ االِجمةد الؾلؽ لوَةم الٍٜثة وٖٙة إلَ الٙةهٍن  من العؿجٍر الرعِع والجَ 185ثم إهفةء مٜػجب رلع الو
ِوةء . (2004ٝةهةٍٝز )ثومن اشجػام واالقػاؼ ِلَ اِجمةد هَةم الٍٜثة ِلَ زمُّ المؾجٍِةت 

 
ِجوةؿب ٚةهٍن الٍٜثة الػواهعي مُ العوااػ مجّعدة اال

ن هَةم الجمدّٞ الوؾبُ ِعِم اطجّةر الوةابةت الوؾةء بفٜٞ . ُٖ العولة والجُ ِجم ثمدّلٌة من طالؿ هَةم الجمدّٞ االهجظةبُ الوؾبُ
 
م من ا ِلَ الٓػ

لٍات الجَ شمٞ ِلٌّة ٝٞ شؼب 
 
شؼاب بوةء ِلَ إزمةلَ هؾبة اال

 
ٝػدػ قٍِّة)ِةم من ٚبٞ اال

 
، بعال من ذلٛ اطجةر مؤِعو الٍٜثة ُٖ (الًػِٙة اال

ة من المرةلؽ الوؾةاّة  ة)رواهعا إهفةء زمّّة مفجٝػ
شّةهة بةلٌّبة االهجظةبّة للمػا  من مؾجٍِةت مظجلٗة من المرةلؽ المصلّة  (الجُ ِفةر إلٌّة ا 

ة ِلَ مؾجٍى الٙةِعة الفّبّة،   99  .الهجظةب الوؾةء للبػلمةن ِوةء ًغى الرمّّة من ممدلُ المػا  ن بعا  اطجّةر ا  ٝمة لٍشٌ ُٖ الٗٙػة الؾةبٙة موغ ا 
شؼاب الؾّةؿّة

 
لبصت الّوٍات مؾبٍلة ِن العوااػ الوؾةاّة بعال من اال .  ا 

 
ةت الوؾةاّة الوفًة، ٚةدة شؼب الربٌة  دوار الػاّؾّة الجَ ٚةمت بٌة الّعِع من الرٌةت طةلة الصٝػ

 
ِوة إلَ اال ِػزُ هرةح هَةم الٍٜثة ُٖ رواهعا ا 

ِّع من ٚبٞ الوؾةء، الموةٚفةت العولّة واإلٚلّمّة من ٚبٞ الموَمةت المؤخػة ِلَ 
 
الٍيوّة الػواهعِة العاِمة للمؾةواة بّن الروؾّن لٜؾب الجة

ةت الوؾةاّة الّةلمّة ة والصمٍؿ ِلَ الجوةمن والعِم من الصٝػ ثجػزم الجؼامةت ًغى الرٌةت همٍذج الجمدّٞ الؾّةؿَ . الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 
المجٍازن إلَ ِملّة زعِة ثموس لٍت ؿّةؿُ لرمٌٍر الوةطبّن من الوؾةء وِؤدي إلَ الجوّٗغ الٜةمٞ لٙةهٍن الٍٜثة وإمٜةهّة وزٍد هٍاب إهةّّٖن 

. من الوؾةء زِةدة ِن الٍٜثة
 

طػون، ؿةًم إهفةء وزارة للمؾةواة بّن الروؾّن وموَمة المرةلؽ الوؾةاّة 
 
بةإلهةٖة إلَ الرٌٍد الجَ بغلجٌة الربٌة الٍيوّة الػواهعِة والوفًةء اال

لٔػ وشعة مصلّة) ة والٍٜثة الوؾةاّة  (ا  ة الوَةم االهجظةبَ المعِ٘ للمػا  لعًر ِلَ مؾجٍى الًٙةِةت، الموةي٘ والمٙةيّةت والجفػِّةت الجَ ا 
ة بفٜٞ ٚةهٍهَ  .  إلَ زِةدة الجمدّٞ الوؾةىئ ِلَ زمُّ المؾجٍِةت الصٍٜمّة ِلَ هصٍ ّٖةؿ (2005بٍلَ )الجَ ثم اٚػاًر

 
طػِن، وإهفةء وزارة الفؤون الروؾةهّة، وثوَّم المرةلؽ الوؾةاّة ُٖ  وبمػؼ الوَػ ِن الرٌٍد الجُ ثبغلٌة الربٌة الٍيوّة الػواهعِة وهةقًّن ا 

لٔػ وشعة مصلّة)الظلّة  ة لعِٙة الوَةم االهجظةبُ والصمك المٙػرة ٚةهٍهة بّن (ا  ، الًٙةع، الموًٙة، ومؾجٍى المٙةيّةت، والجفػُِ للمػا 
ة ِلَ هصٍ ّٖةؿ ِلَ زمُّ مؾجٍِةت الصٍٜمة (2005بٍلَ )الروؾّن   همن العؿجٍر الػواهعى الرعِع المؾةواة بّن الروؾّن .ٝمة زاد ثمدّٞ المػا 

ة ُٖ مظجلٕ ٖػوع الصٍٜمة 203بفٜٞ ٝةمٞ ُٖ  داة اؿجػاثّرّة ثومن وزٍد المػا  زٞ همةن الجمدّٞ . (2004ٝةهةٍٝز ) مةدة وًُ ا  من ا 
ة المؾجمعة من موَمةت المرجمُ المعهُ ذوى الظبػة ُٖ المرةلؽ الوؾةاّة الهجظةب  ٚػ الٙةهٍن إهفةء الٌّبة االهجظةبّة للمػا  ة، ا  المٍهٍُِ للمػا 

ة الػواهعِة والغى .  مّٙعا من المٙةِع المصرٍزة24الوؾةء لفٔٞ  ة الجَ اٌٍػت بةلّٗٞ الجؼامٌة ثرةى اشجّةزةت المػا  لّة ثمدّٞ المػا 
 
ثومن ًغى اال

شؼاب الغٍٝر 
 
ة بعال من ٚةدة اال م من ٚبٞ ممدلُ المػا  هي ِجم اطجّةًر مةم زمٌٍر الوةطبّن من الوؾةء شّح ا  هٌة ؿجٍٜن مؾؤولة ا  ّٖمة . ِٗجػض ا 

ِجّل٘ بّٗةلّة  
 

                                                             
99

 هٌبة أنها على الرواندى الوطنى البرلمان فً المحجوزة المقاعد لشغل النساء تنتخب التى الجمعٌة إلى ٌشار األحٌان بعض فً أن من بالرغم

 للذٌن المعالم واضحة تكن لم حٌث غموضا أكثر نظام على تقوم وهى كبٌر، بشكل األمرٌكٌة االنتخابٌة الهٌبات عن مختلفة هً الهٌبة هذه انتخابٌة،
 المرأة ممثلً قبل من رواندا فً الهٌبة انتخاب ٌتم األمرٌكٌة االنتخابٌة الهٌبة عكس على. ذلك ٌحدث وكٌف االنتخابً المجمع أعضاء ٌصبحوا أن ٌمكن
. الحزب زعٌم أو النخب طرٌق عن ولٌس
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ة بفٜٞ واَّٚ قٍارثؼ 
 
ن الوؾةء الموجظبةت من طالؿ المٙةِع المصرٍزة ثمّٞ إلَ االلجؼام  (2005)الوؾةء ُٖ البػلمةن ُٖ ثمدّٞ ممةلس المػا

 
م ا ِِؼ

ٝبػ من الوؾةء الموجظبةت من طالؿ بًةٚةت االٚجػاع الّةم المؾجمعة من الٍٙاام الصؼبّة
 
ة بفٜٞ ا

 
بفٜٞ ِةم ثمّٞ الوةابةت إلَ . بممةلس المػا

ٝػدػ من زمالاٌن الػزةؿ
 
ة بفٜٞ ا

 
ولٍِة لممةلس المػا

 
 .إًِةء اال

 
ة ُٖ البػلمةن الػواهعى الموجظب ِةم 

 
ؿةؿَ للجمدّٞ الوؾةىئ واًجمةمةت المػا

 
لعرثٌة قٍارثؼ الرًٍػ ال

 
 ُٖ ٖجػة بّع 2003ثصلٞ البصٍث الجَ ا

ولَ
 
ي والمٙةبالت الجَ ثمت ُٖ ِةم . اإلبةدة الرمةِّة اال

 
ن ًوةؾ 2004من طالؿ اؿجًالِةت الػا

 
لعرثٌة قٍارثؼ إلَ ا

 
، طلمت االبصةث الجَ ا

شؼاب الوؾةاّة"و " الٍٜثة الوؾةاّة"اطجالؼ ُٖ وزٌةت الوَػ وموةًذ 
 
و الجفػِّةت ". اال

 
بصةث لم ثصلٞ مفػوِةت الٍٙاهّن ا

 
ن ًغى اال

 
م من ا بةلٓػ

هٗؾٌم 
 
ن الوؾةء الصةلالت ِلَ المٙةِع المصرٍزة ِّجبػون ا

 
ِوةء البػلمةن ا

 
راء الظةلة بة

 
الٙةِعة "الجَ مةزالت ّٚع الموةٚفة، ثٌَػ اؿجًالِةت اال

هٌة مؾبٍلة ِن ذلٛ" الفّبّة الؾّةؿّة
 
شؼاب ال ثفّػ بة

 
ن هؾةء اال

 
زٞ ثمدّٞ الؾٜةن اإلهةث ُٖ شّن ا

 
وؿ من ا

 
 . شّح ِجم اهجظةبٌم ُٖ المٙةم اال

 
ٍا من ٚبٞ ُٖ الصٍٜمة االهجٙةلّة، ُٖ شّن  ن هؾةء االشؼاب الجَ ٍِٜهٍا من ذوي الظبػة الؾّةؿّة ًن الالثَ قةٝر

 
ٝػجفٗت قٍارثؼ ا

 
ن الوؾةء  ا

 
ا

. الصةلالت ِلَ الٍٜثة ثمّٞ ِةدة إلَ اٖجٙةر الظبػة الؾّةؿّة الػؿمّة، شّح ثم ثّّّن ًغى الوؾةء بفٜٞ مبةقػ ِن يػِ٘ مصةَٖةثٌن المصلّة
يٗةؿ 

 
ة واال

 
ن ًؤالء الممدلّن ِن اإلهةث ٌِٗمٍن مفةٝٞ المػا

 
ِوة ا

 
هجّرة للّملّة االهجظةبّة الٗػِعة من الظةلة بٍٜثة المٙةِع المصرٍزة، وِٗجػض ا

ن ِجم هؼع الظبػات ثمةمة ِن الٙةِعة الفّبّة
 
شؼاب، الغي ِمٜن ا

 
ٖوٞ من هؾةء اال

 
 .ِلَ المؾجٍى المصلُ بفٜٞ ا

 
 

هٌة ثّع وؿّلة من الٍؿةاٞ الجَ ثٌعؼ إلَ بوةء 
 
ة الػواهعِة الجُ ثّمٞ داطٞ مرلؽ ال ت المػا 

 
هفة االثصةد والجّةون بّن زمُّ الوؾةء ُٖ البػلمةن، ا 

شؼاب الوٍاب الموجعى الػواهعى للبػلمةهّةت اإلهةث،
 
وذلٛ بٌعؼ اؿجٙعام الٙةِعة الفّبّة الجَ ثمدلٌة  وًٍ ثٜػجٞ ؿّةؿَ للجّةون ّٖمة بّن اال

شؼاب الؾّةؿّة
 
ة المٙةِع المصرٍزة إلَ هٍاب البػلمةن من اال دى ارثٗةع . )2005قٍارثؼ )إلَ ٍٚاهّن وؿّةؿةت ػ ُٖ الوٌةِة ِجم ثصٍِٞ ممةلس المػا  ا 

ة ُٖ البػلمةن ُ الٙوةِة الجَ ثظك المػا  ". ِعد الوةابةت اإلهةث ُٖ البػلمةن الػواهعى إلَ زِةدة الدٙة بةلوٗؽ ِوع ٖر
ة ِلَ دراِة ٝبّػة بٍٙثٌة الّعدِة الرعِعة" ػجٌة البػلمةهّة " البصت المػا  لبصت ثوَػ إلَ الٍٜثة ٝومةن لمفةٝر ، ص 2008دِٗلّن، الرَ )ٝمة ا 

ة الؾّةؿّة (. 245 ة ُٖ المرجمُ ٝمة ِفرُ المفةٝر ة ُٖ الؾّةؿة إلَ ثّّٔػ ثمٍرات الرمٌٍر ِن وهُ المػا  وِالوة ِلَ ذلٛ، ِؾةًم وزٍد المػا 
زّةؿ اإلهةث ُٖ المؾجٙبٞ

 
 .لال

 
زمة الٍيوّة الجُ ِةهت موي من طالؿ الجّةون مُ الوفًةء 

 
ة بّع اال ؿجًةِت رواهعا ثصّٙ٘ مؾجٍِةت ثةرِظّة ّٖمة ِجّل٘ بجمدّٞ المػا  ولغلٛ، ا 

ٖػِّٙة ٍِٙم ِلَ المؾةواة والؾالم ثم الّٙةم بةلّعِع من . والوظب الؾّةؿّة والمرجمُ العولُ
 
ُٖ بعاِة ِمػ زعِع للؾّةؿّة الػواهعِة واال

قظةص بمة ُٖ ذلٛ الػاّؽ الػواهعى والمرجمُ العولَ 
 
ن ِجم . (2008بّػهت )االهرةزات البػلمةهّة ِن يػِ٘ مظجلٕ اال م من ذلٛ ِرب ا  بةلٓػ

وزي الٙمٍر والعروس المؾجٗةدة ُٖ المؾجٙبٞ ًغى الّملّة لم ثٜن طةلّة من المفةٝٞ بفٜٞ ٝةمٞ . وهُ ًغى االهرةزات ُٖ ؿّةٌٚة وثصعِع ا 
 .لغلٛ ؿّجم موةٚفة بّن الٙوةِة الجُ ثصجةج الَ مؼِع من االًجمةم الشٙة

 
 

:  مرةالت ثصؾّن المٙةِع المصرٍزة ُٖ رواهعا
هٌة ّٓػ ّٖةلة لمّةلرة واُٚ ممةلس  لم ثٜن المٍاد الظةلة بةلمٙةِع المصرٍزة ُٖ رواهعا طةلّة ثمةمة من الٍّّب شّح ِػى بّن مؤِعو الوؾٍِة ا 

لّةت ثوّٗغ وثًبّ٘ هَةم الٍٜثة  طػ ا 
 
ة ومًةلبٌة، بّومة ِوجٙع البّن اال وزي الٙمٍر . (2004؛ ٝةهةٍٝز 2006ثػِب، ٍٝهةثُ، ولٍي مٍرهة )المػا  شع ا  ا 

لم . الظةلة بةلٍٜثة الوؾةاّة العؿجٍرِة ُٖ رواهعا ًٍ الممت ثرةى الموةلب البػلمةهّة الّٗلّة الجَ ٚع ثفٔلٌة الوؾةء الموجظبةت من طالؿ الٍٜثة
و 24ثصعد المٍاد الظةلة بةلٍٜثة ذلٛ بفٜٞ واهس بةلجةلَ ٌُٖ ال ثومن وزٍد الوؾةء الصةلالت ِلَ المٙةِع المصرٍزة وِعدًن    ُٖ موةلب ا 

ة . لرةن لوُ الٙػارات ة ُٖ الؾلًة الجفػِّّة الٍيوّة ال ِٜػُٗ لجمدّٞ ممةلس المػا  ن وزٍد المػا  ِػى المػاٚبٍن الؾّةؿٍّن من مؤِعى الوؾٍِة ا 
بٍِة طةلة ٝمة ًَ ُٖ ًغا الرةهب ٝمة ثَٞ ُٖ  .بفٜٞ شُّٙٙ إذا لم ِجم موصٌة مٙةِع ُٖ اللرةن الٌةمة

 
ثَٞ البوّة االزجمةِّة الجٙلّعِة اال

طػى ُٖ المجٜػرة الصّةة الٍّمّة
 
مٍر المٙلٙة المةمجة ُٖ رواهعا الٍّم إلَ شع ٝبّػ . المرةالت اال

 
شع اال ن هؾبة الوؾةء شةلّة ُٖ ًغا ًٍ ا  شّح ا 

ة الوٍاب الػواهعِة  .البػلمةن ِةلّة زعا وبةلجةلُ ٖإهي من المّب ثروب وزٍدًن ُٖ اللرةن الٌةمة ن الػاّؽ الصةلَ لٖٔػ ًم من ذلٛ، ا 
 
مرلؽ )اال



وضع كوتا ناجحة للمرأة: السٌاسة االنتخابٌة  

98 

 

ٍٝةمة من طالؿ شمٍلٌة ِلَ  (الوٍاب ة ٍٖزا ؿةشٙة ِلَ موةٖؾٌة الؾّع ِبةس م ةن ٚع ثم اهجظةبٌة بّع ًٍٖز ة ٝو
 
 لٍثة من إزمةلُ ِعد 70ًَ امػا

لٍات
 
ة100. لٍثة80وًمة   اال

 
هٍاع ثػازُ وِٙٞ ِعد الوةابةت ممة ِفٜٞ ثٌعِعا للجمدّٞ المٍهٍُِ للمػا

 
ٍع من ا ن ِصعث ه

 
م من ذلٛ ِرب ا .  بةلٓػ

 
ن 
 
م من الٍٙؿ بة ة، ِلَ الٓػ

 
ُ ٚوةِة المؾةواة بّن الروؾّن ممدلَ ّٖمة ِجّل٘ بةلجفػِّةت المعِٙة للمػا ة ٚع اٝػجؾبٍا مؼِع من الدٙة ُٖ ٖر

 
المػا

ة ٚبٞ اِجمةد الٍٜثة ُٖ ِةم 
 
ٓلبّة الٍٙاهّن الجَ ثؾةًم ُٖ ثصّٙ٘ شٍٙؽ المػا

 
شع المٜةؿب  101(.2008دِٗلّن والرَ ) 2003شّح ثم ثمػِػ ا

 
ا

ة ِلَ هٗؽ الموةُٖ المةدِة الجُ ِجمجُ بٌة 
 
ة ُٖ الموةلب الؾّةؿّة وموةلب لوُ الٙػارات ُٖ العولة ًٍ همةن لصمٍؿ المػا

 
الصّّٙٙة لجمدّٞ المػا

ن هؾبة الٗٙػ . الػزةؿ ُٖ العولة
 
ة الػواهعِة مجظلٗة قٜٞ ٝبّػ ِن الػزٞ ّٖمة ِجّل٘ بةلجّلّم والمصة والّمٞ، مُ الّلم بة

 
ومُ ذلٛ، ال ثؼاؿ المػا

ة إلَ الؾلًة
 
ة لم ثجّٔػ موغ الٍلٍؿ االؿجدوةاُ للمػا

 
هّح واهس للٗٙػ  .ِوع المٙةرهة بّن الػزٞ والمػا

 
ن ًوةؾ ثة

 
ٝةهةٍٝز )وبةلّٗٞ ٖٙع ّٚٞ ا

2004.) 
 

طػى ًُ االؿجظعام الّٔػ دِمٙػايُ لوَةم الٍٜثة  الغى ٚةمت بي الربٌة الٍيوّة الػواهعِة
 
شعى المفٜالت الػاّؾّة اال

 
م ٝػدّػ من . ا شّح ِز

ٝػدػ 
 
م من ٌٍٍر دولة رواهعا الصةلّة الجُ ثٌّمن ِلٌّة الربٌة الٍيوّة الػواهعِة بفٜٞ ا هي ِلَ الٓػ

 
من طالؿ ؿّةؿةت " دِمٙػايّة"الّلمةء ا

ن االؿجبعادِة ثؼِع بفٜٞ واهس
 
ًغا ِوبُ زؼاّة من االهجمةر الغى ثصٙ٘ بّع اإلبةدة الرمةِّة 102 .المؾةواة بّن الروؾّن والجٜةمٞ الؾّةؿُ، إال ا

شؼاب 
 
هصةء العولة وإِةدة بوةء العولة والٙوةء ِلَ ا

 
هغاؾ ٚةدرة ِلَ الصٗةظ ِلَ زمُّ ا

 
الجَ شعخت لصؼب الربٌة الٍيوّة الػواهعِة والجُ ٝةهت ا
 (.2003؛ ًٍّمن راِجؽ ووثـ 2008؛ بّػهت 2006ثػِب، ٍٝهةثُ، ولٍي، مٔػبوة )المّةرهة ُٖ ٝٞ االهجظةبةت ِن يػِ٘ شَػ وزٍدًة 

ة ُٖ الصمٍؿ ِلَ دِم ٝبّػ من االشؼاب ومن الؾٜةن اإلهةث؛ بةلجةلُ ؿةِعت المٙةِع المصرٍزة ُٖ زِةدة زمٌٍر 103 هرصت الٍٜثة المظممة المػا 
ِوة البػلمةهّّن العاِمّن لٌة غلٛ ا  ثغًب الموةلب الّٙةدِة الجُ ثفٔلٌة الوؾةء ُٖ المٙةم . "الوةطبّن المٍالّن إلَ الربٌة الٍيوّة الػواهعِة ٝو

وؿ إلَ الربٌة الٍيوّة المٍالّة لػواهعا الوةيٙة بةللٔة اإلهرلّؼِة
 
ن . (122، ص 2006ثػِب، ٍٝهةثَ ومٍرهة )" اال م من ا  م من ذلٛ وِلَ الٓػ بةلٓػ

ن الًبّّة االؿجبعادِة للعولة 24الربٌة الٍيوّة الػواهعِة ال ثٍٙم بةهجظةب  م من ا  ة بفٜٞ مبةقػ للٍلٍؿ إلَ البػلمةن ِن يػِ٘ الٍٜثة وبةلٓػ  امػا 
ة والبلع ٜٝٞ ِلَ  شّةهة ثٍّؽ ثومّة العِمٙػايّة وًٍ مة ِومن الوٌٍض بةلمػا  والبوّة الظةلة بةلصؼب ثؤخػ ِلَ لوُ ٚػارات البػلمةهّةت اإلهةث وا 

هي هَةم اؿجبعادي، ثّةهُ الوؾةء داطٞ ًّٜلٌة من هٗؽ الممّػ المصجمٞ. المعى الًٍِٞ . إذا ٖٙع الوَةم ممعاّٚجي وثم الجّةمٞ مّي ِلَ ا 
 
ا 
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 .http://womenofhistory خالل من مناح ،2008 اكتوبر 9" موالنتابا روز "النسابٌة التارٌخٌة الشخصٌات 
blogspot.com/2008/10/rose-mukantabana.html   - 2011 مارس 10 زٌارته تمت . 

 50 من ٌقرب ما إلى البرلمان فً النساء وجود ٌصل أن قبل الوطنٌة االنتقالٌة الجمعٌة قبل من الثورٌة للمرأة الصدٌقة القوانٌن من العدٌد اقرار تم 101

 عام منذ. ذلك وغٌر العمل، مكان فً اإلرضاع فً والحق الجرٌمة، من واحدة كفبة االغتصاب تعرٌف المرأة؛ مٌراث قانون: القوانٌن هذه وشملت%. 

 عنف أى من والمعاقبة ومنع حماٌة وقانون المرأة، بحقوق ٌتعلق فٌما كبٌرة أهمٌة ذات واحد قانون مرور فً أساسً دور اإلناث للناببات كان ،2003

 عدد أن زعموا العلماء بعض أن إلى المسار هذا أدى قدو .قانونٌة غٌر أخرى، أمور بٌن من الزوجات، تعدد ٌؤدى والذى الجنس، أساس على قابم

 معالجة أجل من بها قامت التى الرواندٌة الوطنٌة الجبهة جهود الحالة هذه وفً الحكومة، لاللتزامات بالنسبة ثانوي أمر ٌكون قد البرلمان فً النساء

 (2008  والجى دٌفلٌن )االنتقالٌة حكومة عهد فً المرأة قضاٌا

 القصٌر، المدى على للمرأة السٌاسٌة المشاركة لزٌادة بالنسبة مفارقة الرواندٌة الوطنٌة الجبهة هٌمنة بسبب التسلط زٌادة قدم بٌرنت، لجٌنً وفقا 102

 زٌادة "أن زعمت فقد العكس على الطوٌل، المدى على أما". السٌاسات صنع على التأثٌر فً قدرتها انخفضت المرأة، مشاركة زادت كلما "أن حٌث
 .)363 ص ،2008" )حقٌقً دٌمقراطً نظام ظل فً للمشاركة مغزى ذات مسار تعد أن ٌمكن المرأة مشاركة

 الحكومة فً الممثلٌن والذكور اإلناث من كال اضطر "عندما الرواندٌة الوطنٌة الجبهة وهو رواندا فً الواحد الحزب هٌمنة اتضحت 103

(. 381 ص ،2008 بٌرنت" )االستقالة إلى الرواندٌة الوطنٌة الجبهة خط تبع فشلوا الذٌن

 

http://womenofhistory/
http://womenofhistory/
http://womenofhistory/


 بنجالديش ورواندا: كوتا المقاعد المحجوزة- الفصل السادس
 

99 

 

 لظاللة ا
 
ةثوٍؿي

 
خػ المٙةِع المصرٍزة ُٖ مّةلرة هٙك ثمدّٞ المػا

 
ٚةمت ٝال من بورالدِـ ورواهعا ِلَ شع ؿٍاء بةِجمةد هَةم ٍٝثة المٙةِع .  ًغا الٗمٞ ا

وؿ اهجظةبةت بّع  .المصرٍزة بفٜٞ دؿجٍرى 
 
م من ثمٜن رواهعا من الٍلٍؿ إلَ الٜػجلة الصػزة من الوؾةء ُٖ البػلمةن الٍيوُ ِوع إزػاء ا بةلٓػ

خػت االطجالٖةت الفةؿّة بّن ًةثّن العولجّن . اِجمةد هَةم الٍٜثة وبّع إزػاء االهجظةبةت الّةمة ثؾُ مػات ُٖ بورالدِـ ال ثؼاؿ مجظلٗة ٝػدّػا
 
ا

دى إلَ ثصّٙ٘ هرةح ملصٍظ للٍٜثة 
 
و ثٍّؽ ثوّٗغًة، ممة ا

 
ِلَ طًٍات اِجمةد هَةم الٍٜثة بمة ُٖ ذلٛ االطجالٖةت بّن المؤؿؾةت الجُ ثعِم ا

قٜةؿ الَةًػة الػواهعِة من زٌة وٖفٞ
 
ي قٜٞ من اال

 
خّػ ِلَ دِمٍٓػاّٖة البػلمةن ُٖ بورالدِـ بة

 
. هَةم الٍٜثة ُٖ الجة

 
 

ةت الوؾةاّة ُٖ رواهعا دورا راّؾّة ُٖ ثوَّم  وزٍد و المٌوّة بٙوةِة المؾةواة بّن الروؾّن بمة ُٖ ذلٛ المٙةِع المصرٍزة الصمالتلّبت الصٝػ
خوةء لّةٓة العؿجٍر 

 
بٙت ِلَ وزٍد هفى للوؾةء ا

 
هٌة ا

 
ة ُٖ مظجلٕ مؾجٍِةت الصٍٜمة ٝمة ا

 
دت ٍػوؼ اإلبةدة الرمةِّة المػوِة زؼاّة إلَ  .المػا

 
ا

ة ُٖ المرةؿ الّةم بفٜٞ بةرز شّح ِٙعوا الّؼم ِلَ البٙةء
 
ُٖ بورالدِـ، وًُ دولة ثم اهفةاٌة شعِدة ِلَ ٓػار رواهعا ُٖ . طل٘ بّبة لعطٍؿ المػا

بٍِة، 
 
ةت الوؾةاّة ُٖ ِةم اٖجٙعتثٙةلّعًة اال ةت الػواهعِةاؿ إلَ 1971 الصٝػ ن الوؾةء ُٖ بورالدِـ .ثّببة الؾّةؿّة المجمةؿٜة للصٝػ

 
م من ا  بةلٓػ

زٞ االؿجٙالؿ ِن بةٝؾجةن وبّع االؿجٙالؿ ثم ثٌمّفٌن من الٌّٜٞ الؾّةؿُ الػؿمُ للعولة
 
ِعاد ٝبّػة ُٖ الووةؿ من ا

 
ت بة م  .ٚع قةٝر ِلَ الٓػ

هفًة الوؾةاّة الجَ ٝةهت ثجم ِلَ مؾجٍى الٙةِعة الفّبّة ومؾجٍِةت الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة والجُ اٝػجؾبت العِم المصلُ والعولُ 
 
ن اال من ا 

ة ِوع  ةهٍا ّٓػ ٚةدرِن ِلَ الؤى ِلَ الوظب الؾّةؿّة وثٙعِم مًةلب المػا  ّؼ ِلَ الصةشرة المةؿة إلَ الٙوةء ِلَ الٗٙػ ٝو من طالؿ الجٝػ
ةت الوؾةاّة. 2004العؿجٍر الرعِع ُٖ ِةم  . بةلجةلَ ٖإن اِجمةد الٍٜثة ُٖ بورالدِـ ال ِّٜؽ ممةلس الصٝػ

 
شٜةم الٙةهٍهّة ذات الملة

 
خػت لّةٓة اال ِوة ا  ة ا  زٞ ثّؼِؼ امدّٞ المػا  بفعة ِلَ اِجمةد الٍٜثة  والعِم وااللجؼام الغى ٚعمجي الوظب الؾّةؿّة من ا 

شؼاب . ُٖ ًةثّن العولجّن بفعة
 
ة والجُ ثربػ اال لّة قٔٞ المٙةِع المصرٍزة للمػا  ًم الٍّامٞ الجُ ؿةًمت ُٖ ٖفٞ بورالدش ًُ ا  واشعة من ا 

ُٖ المٙةبٞ، ثُٙ مؾؤولّة اهجظةب الوٍاب اإلهةث للمٙةِع المصرٍزة ُٖ رواهعا ِلَ . دؿجٍرِة ِلَ اهجظةب الوؾةء بفٜٞ ّٓػ مبةقػ ِلَ ًغى المٙةِع
ة والمرمٍِةت  ة مؾجمعة من موَمةت شٍٙؽ المػا  ة المؾجمعة من المرةلؽ المصلّة الموجظبة ِلَ المؾجٍى المصلَ وبعوًر ِةث٘ زمّّة المػا 

مةم الموَمةت الوؾةاّة والممةلس الفّبّة، بعال من الوظب . المؤِعة للوؾةء ة الموجظبة مؾبٍلة ا  ن ثبَٙ المػا  لّة الػواهعِة ٖٙى ا 
 
ال ثومن اال

زٞ موةقعة  شؼاب الػواهعِة ِلَ ثػقّس المؼِع من الوؾةء ِلَ للمٙةِع الّةمة من ا 
 
ِوة ثمّٜن الوةطبةت اإلهةث إلَ ثفرُّ اال دى ا  الؾّةؿّة، بٞ ا 
ٓلبّة الوةطبةت اإلهةث شجَ ِجم ثصّٙ٘ المؾةواة بّن الروؾّن ن ثّّٔػ الجؾلؾٞ الٍٍَّٗ الغٍٝرى الػاؿض إلَ . ا 

 
ِعم وزٍد االلجؼام الصُّٙٙ بفة

شةدِة 
 
ؿةس العوااػ اال ثصّٙ٘ الجٜةٖؤ بّن الروؾّن ُٖ الصٍٜمة ِجوس ُٖ ٖفٞ مّةلرة زٍاهب الوٙك الوَةم االهجظةبُ ُٖ البالد الغي ٍِٙم ِلَ ا 

ٓلبّة البؾًّة
 
لٍات اال شؼاب الؾّةؿّة  .وا 

 
بٍي ُٖ مَّم المرجمّةت، ًغا الوَةم الغى ِرّٞ من المّب إٚوةع اال

 
بةلوَػ إلَ ِوةلػ الوَةم اال

ن الػزةؿ بفٜٞ ِةم ؿٍؼ ثصمٞ ِلَ  ِوة ثٗجػض الوظب الصؼبّة ا  مػ مصٍٗؼ بةلمظةيػ، ا  ن ًغا ا  بجػقّس الوؾةء، شّح ثّجٙع الوظب الصؼبّة ا 
لٍات الفّبّة

 
ن الوؾةء ٝةهت ثجٍلَ مومب رائؿة الٍزراء ُٖ . ٓةلبّة اال مػ مفٍٜؾ ّٖي، شّح ا  م من ذلٛ، ٖإن ًغا االٖجػاض ًٍ ا  بةلٓػ

. بورالدِـ ِلَ معى ِٙعِن من الؼمةن
 

ن ًوةؾ الٜػدّػ من الٍّامٞ طػى من الٍاهس ا  زٞ هرةح الٍٜثة الوؾةاّةمػة ا  ٚموة بجصلّٞ اِجمةد وثوّٗغ الٍٜثة ِوعمة .  الجَ لّبت دورا من ا 
ة ُٖ مومب مّّن ن ِجم اهجظةب المػا  ن ًغى العراؿة الظةلة ؿجؾةًم . الوؾةاّة، لم ِٜن لعِوة مؾةشة للوَػ ّٖمة ِصعث بّع ا  مٞ ُٖ ا 

 
وِصعوهة اال

زٞ زِةدة الّٗةلّة ُٖ ثممّمٌة واِجمةدًة ٖوٞ إلَ اِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة بةلوؾبة للغِن ِّملٍن من ا   .ُٖ ٌٖم ا 
 

 



 

 

المالشَةت الظجةمّة 

 طًٍات ًةمة الِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة بفٜٞ هةزس 
 الوؾةاّة الٍٜثة الِجمةد شملي إليالؽ اإلِعاد

ًمّة وهفػ ثؾّّؽ
 
ة الؾّةؿُ الجمدّٞ زِةدة ا

 
 مجؼاِع هصٍ ِلَ العِمٙػايّة إرؿةء ُٖ ودورة للمػا

ة  للعولة اإلهجظةبَ والوَةم الٙةام الؾّةؿُ والٌّٜٞ ، العؿجٍر  مّٖػ

ة  ِلٌّة بةلجمعِ٘ وٚةمت العولة ِلٌّة وّٚت الجَ العولّة والمٍاخّ٘ واالثٗةٚةت المّةًعات مّٖػ

ة طػى  الصةالت ثةرِض مّٖػ
 
 الوؾةاّة للٍٜثة اال

ة موَمةت من ٝٞ بّن ثصةلٗةت وثٍِٜن بوةء
 
ة المػا ةت من وًّٓػ  والوفًةء المعِوة الصٍّٙٚة الصٝػ

 العاِمّن والمٜٗػِن

 الروؾّةت مجّعدة الموَمةت مُ ثصةلٗةت وثٍِٜن بوةء

طغ
 
ٝػدػ ثصعِع خم ومن االشجمةالت زمُّ االِجبةر بّّن اال

 
هَمة ا

 
 االهجظةبّة للٍٙاِع مالءمة الٍٜثة ا

 الٙةامة

همةر ثعرِب
 
زلٌة من والّمٞ الصملة ثوَّم ِمٜوٌم الغِن والمؤِعِن اال

 
 ا

 الصملة إيالؽ

 بورةح الوؾةاّة الٍٜثة ثوّٗغ طًٍات

ن ِرب
 
 للعولة االهجظةبّة والٌّةٝٞ الؾّةؿّة الٌّةٝٞ مُ الٍٜثة ثجوةؿب ا

ٍح الٍٜثة لّةٓة ِرب  بةلجوّٗغ ِجّل٘ ّٖمة ٌّٖة لبؽ ال بلٔة بٍه

 الجفػِّّة بةلٍٜثة االلجؼام لّعم ولةرمة واهصة ٍِاٚب

 الجعابّػ اِجمةد بمرػد داام بفٜٞ الجوّٗغ ِملّة مػاٚبة

طّػة ٝلمةت
 
 ا
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 طًٍات ًةمة الِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة بفٜٞ هةزس
ة وولٍلٌة إلَ موةلب لوُ الٙػار الؾّةؿُ 

 
ة الؾّةؿّة للمػا ثم إِعاد ًغا الٜػجةب لٍهُ الظًٍط الػاّؾّة للموةٚفةت الصةلّة الجَ ثجّل٘ بةلمفةٝر

ة ثةرِظًّة وموٌرًّة ُٖ مصةوالثٌة للٍلٍؿ إلَ المرةؿ الؾّةؿُ 
 
ًمّة الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ إشعاث ثّّٔػات ّٖمة ِجّل٘ بةلجمّّؼ الغى ثٍازٌي المػا

 
وا

 همٍذزًّة للصٍٜمة، ومن خم ثمٜن الػزةؿ من طالؿ مظجلٕ . الػؿمُ
ً
وثّجبػ العِمٙػايّةت الجمدّلّة ُٖ الٍٚت الصةلَ وُٖ الّةلم ٝلي قٜال
ة إلَ الؾلًة الؾّةؿّة ولوُ الٙػار

 
ؿٗػ ًغا الٍاُٚ الّةلمُ ِن طل٘ ثصَٗةت ًةمة بّن الّلمةء . اإلؿجػاثّرّةت من الصع من ولٍؿ المػا

 
وٚع ا

ة ِلَ معى ِعة ٍِٙد 
 
.  ولعى بّن مؤِعي الوؾٍِة وذلٛ ُٖ إيةر العِمٙػايّةت المةهّة وُٖ الؾّةٚةت الجُ ثم ٌّٖة ثفػُِ الصٍٙؽ الؾّةؿّة للمػا

شؼاب 
 
ة ُٖ اال

 
ن الجمّّؼ الٌّٜلَ والموٌرُ هع المػا

 
درؾ ِلمةء الوؾٍِة ا

 
ة ا
 
ؿبةب المظجلٗة الممٜوة لوٙك الجمدّٞ الؾّةؿَ للمػا

 
ومُ ثصلّٞ اال

ة لموةلب لوُ الٙػار الؾّةؿُ بمٗة مبةقػة
 
دت ًغى الوجةاذ إلَ ّٚةم ٝػدّػ من مؤِعي . الؾّةؿّة ومؤؿؾةت العولة ٍِّؽ ولٍؿ المػا

 
وٚع ا

ٍمة للصٍٜمةت والبػلمةهةت الٍٙمّة  ، ودراؿة الًػؽ الممٜوة (2007، بةٝؾجٍن 1991ّٖلّبؽ )الوؾٍِة بةلجفّٜٛ ُٖ الًبّّة العِمٙػايّة المِؼ

ة
 
وهةع الّملّة العِمٙػايّة لؾّةؿةت البػلمةهةت والجمٌّع لٌة ِن يػِ٘ زِةدة ثمدّٞ المػا

 
دت ًغى العراؿةت بمٗة طةلة ُٖ ٝػدّػ . لجمصّس ا

 
وٚع ا

هٍاع البةرزة من . من العوؿ إلَ وزٍد ِعة ثرةرب مُ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة، ومن خم ثصّٙ٘ مرمٍِة من الوجةاذ
 
وَٖ ًغا الٜػجةب، ٚموة بجصلّٞ اال

زٞ اٚجػاح بّن الظًٍط اإلرقةدِة الػاّؾّة للمٌجمّن بةلعٍِة إلَ الٍٜثة الوؾةاّة لؼِةدة  وزي الٙمٍر بٌة من ا  الٍٜثة الوؾةاّة ومعى هرةشٌة وا 
ة  .  الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا 

ة للموةلب الؾّةؿّة ُٖ  ة ّٖمة ِجّل٘ بٍلٍؿ المػا  دت إلَ ثّّٔػ مؾةر الجمّّؼ الجةرِظُ هع المػا  وٚع ٌٍػت ثعابّػ الٍٜثة الوؾةاّة الجَ ا 

ٝػدػ ِملّة لمٍازٌة هٙك 
 
ؿػع واال

 
ة الٍؿّلة اال طّػ من الٙػن الّفػِن بةِجبةًر

 
طػى ُٖ الػبُ اال الدالخّوةت، ولٜوٌة ٖٙعت قّبّجٌة لجٌَػ مػة ا 

ة ُٖ المرةالت الؾّةؿّة واالهجظةبّة شؼاب الغِن داامة . ثمدّٞ المػا 
 
مةء اال وٚع وازٌت الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ الّةلم ٝلي مٙةومة من رزةؿ الؾّةؿّة وِز

ن ثم اِجمةدًة وًغا ٚع ال ِدّػ دًفجوة ًة ووؿةاٞ لجٍِٙوٌة شجَ بّع ا  ن  ٍِٜهٍا . مة ٝةهٍا ِرعون يٚػ همةر الٍٜثة الوؾةاّة ِرب ا  ن ا  وًغا ِّوَ ا 
وؿ من ٚةمٍا . قعِعي االهجبةى واالٝػجػاث ، بةشدّن ِن اؿجػاثّرّةت لمٍازٌة ًغى المٙةومة وروبة ا  وربُ ودوؿ ٓػب ا 

 
وبّومة ٝةهت دوؿ الفمةؿ اال

.  بإِةدة ثرػبة الٍٜثة الوؾةاّة، إال اهي ُٖ الٙػن الٍاشع والّفػِن، ثٍٙم ٓةلبًة العوؿ الوةمّة والعِمٙػايّةت الوةقبة بةِجمةدًة

ًمّة من الجومّة  ٝػدػ ا  ن الوفةط الؾّةؿَ ووهُ اإلؿجػاثّرّةت العّٚٙة ِّع ا  وهةع العِمٙػايّةت الٙعِمة والصعِدة ا 
 
وثبّن العراؿة الٍخّٙة ال

و ثّؼِؼ العِمٙػايّة ِلَ مؾجٍى العولة  ة ُٖ – االٚجمةدِة ا  ّٝع ِلٌّة ُٖ العراؿةت الؾةبٙة مصةولة لفػح هٙك ثمدّٞ المػا 
 
وًَ ٍِامٞ ثم الجة

ن مؾجٍى الّملّة العِمٙػايّة والجومّة وشجَ الدٙةٖة ثلّب دورًا خةهًٍِة ُٖ هرةح اِجمةد الٍٜثة . الصّةة الؾّةؿّة وثفّػ العراؿةت الصعِدة إلَ ا 

ةت الوؾةاّة ّٖمة ِجّل٘ بجصعِع اشجمةالت اإللالح المؤؿؾَ وإخةرة . الوؾةاّة ًب الصٝػ
 
ًمّة ًَ معى اؿجّعاد وثة ٝػدػ ا 

 
ن الٍّامٞ اال وِجوس ا 

ةت الوؾةاّة، ِلّب مؾجٍى الجؼام الوظب . الموةٚفةت الّةمة والعِم الفّبَ وثوَّم الفّب وثّببجي لجصّٙ٘ ًغا الٌعؼ وبرةهب هفةط الصٝػ

ةت الوؾةاّة الصٍِّة . الؾّةؿّة واؿجّعادًم دورًا ًةمًة ُٖ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة وثوّٗغًة ِلَ هصٍ هةزس ن الصٝػ بصةث الجَ ٚموة بٌة ا 
 
ٝمة ثبّن اال

و إِةدة البوةء بّع اهجٌةء الوؼاِةت، ممة ِجّس  ِمٜوٌة االؿجٗةدة من ٖػص إِةدة الٌّٜلة الؾّةؿّة الجَ ثٌَػ ُٖ إيةر االهجٗةهةت الؾّةؿّة الٜبّػة ا 

. الٗػلة لجٙعِم الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ الٌّةٝٞ الؾّةؿّة الرعِعة الوةقبة

ة واؿجٔالؿ ًّةٝٞ الٗػص الؾّةؿّة ة من الّوةلػ الٗةِلة الػاّؾّة ُٖ مٍازٌي هٙك ثمدّٞ المػا   الجَ 104وبمٗة ِةمة، ِّع هفًةء شٍٙؽ المػا 
وٚةت إِةدة البوةء ٍح ِن مًةلبٌة وثوّٗغًة ِلَ هصٍ . ثٌَػ ُٖ ا  ةت الوؾةاّة موَمة وِمٜوٌة الجّبّػ بٍه ن ثٍٜن الصٝػ ومن خم، ِّع من الوػوري ا 

ةت الوؾةاّة ُٖ المٗةوهةت مُ الوظب الؾّةؿّة . اؿجػاثّرُ  ن ِجٍازع ممدلٍن من الصٝػ وِّع العِم المٙعم من , وَٖ ًغا المعد من المٌم ا 
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 من الجماعً العمل على تحفز التً السٌاسٌة للبٌبة – دابمة بالضرورة ولٌس – متسقة جوانب "بأنها POS السٌاسٌة الفرص هٌاكل تعرٌف ٌتم  

 االجتماعٌة الحركات بٌن التفاعل دراسة فً ٌفٌد POS السٌاسٌة الفرص هٌاكل ومنهج" الفشل أو للنجاح بالنسبة الناس توقعات على التأثٌر خالل

(.  9 ص ،2002 تشابل )جدٌدة فرص خلق أو الحالٌة الفرص واقتناص باستغالل السٌاسٌة الفاعلة العناصر تقوم كٌف ٌبحث ألنه السٌاسٌة والهٌاكل
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ة المصلّة
 
مػًا ًةمًة لومةن ِم طمٍد مًةلب المػا

 
ةت الوؾةاّة مجّعدة الروؾّةت وقبٜةت الّعالة االزجمةِّة وممةرؿة الؤى من ٚبلٌة ا . الصٝػ

ن إلالح الٍٜثة 
 
طغ ُٖ االِجبةر ا

 
ن هة

 
ِوة ا

 
ؿٗٞ"ومن المٌم ا

 
ِلُ إلَ ا

 
ة داامة مة ِؾٗػ ِن هّٕ " من ا

 
ُٖ ٍٞ ّٓةب ثعطالت موَمةت شٍٙؽ المػا

و الجمّٜن الؾّةؿُ لٌة 
 
ة ا
 
ِلَ إلَ "وٓةلبة مة ثؤدى اإللالشةت من من - الجعابّػ الجَ ثٜةد ثؤدى ُٖ الوٌةِة إلَ زِةدة الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا

 
ا

ؿٗٞ
 
ؿةؿُ ٝمة ًٍ الصةؿ ُٖ بورالدِـ " ا

 
(. 2003ثفةود ًّػى )إلَ وزٍد ٍٝثة هؾةاّة ثمّؼ الوظب الصةٝمة ِلَ هصٍ ا

همةر 
 
طغًة ا

 
وّٖمة ِلَ، وبوةء ِلَ دراؿةت الصةلة المظجلٗة الجَ ٚموة بجٙعِمٌة ُٖ ًغا الٜػجةب، هٍٙم بجصعِع الٍّامٞ الػاّؾّة الجَ ِرب ان ِة

ؿةس الغي ٍِٙم ِلّي اِجمةد وثوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة ِلَ هصٍ هةزس 
 
ؿةؿّة الالزمة إلِعاد اال

 
. الٍٜثة الوؾةاّة ُٖ االِجبةر ٖوال ِن الظًٍات اال

ػجٌة ُٖ الٙػارات والؾّةؿةت الجَ ثجم هّةبة ِوٌة مُ ٝبس  ة ومفةٝر
 
ال وًٍ الجمّٜن الؾّةؿَ للمػا

 
وثعابّػ الٍٜثة الوةزصة ًَ ثلٛ الجَ ثصٙ٘ ًعٌٖة ا

ة ِلَ هصٍ موٌرُ
 
ٍّٝةت والؾّةؿةت الجُ ثٍٙم بةلجمّّؼ هع المػا .  الؾل

اإلِعاد إليالؽ شملي الِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة 

 ة ودورى ُٖ إرؿةء العِمٙػايّة ِلَ هصٍ مجؼاِع
 
ًمّة زِةدة الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا

 
  : ثؾّّؽ وهفػ ا

ة ُٖ " الظًةب الٍٙمَ"شجَ هبوَ  وهةع الجمدّٞ الؾّةؿَ للمػا  همةر الٍٜثة ثةرِض وا  ن ِّػؼ ا  ة، ِرب ا  ة الؾّةؿّة للمػا  ن المفةٝر
 
بفة

زٞ لّةٓة شرذ . دولجٌم ة ُٖ البػلمةن وّٓػى من ؿةشةت الؾلًة والوٍٗذ، من ا  ولَ ُٖ ثٍخّ٘ معى هٙك ثمدّٞ المػا 
 
وثجمدٞ الظًٍة اال

ًمّة الٜػجلة الصػزة للروؾّن ُٖ ثمدّٞ زمٌٍر الوةطبّن من الػزةؿ والؾّعات 
 
ى همُٗ الؾٜةن - مالامة ال ّٖلَ ؿبّٞ . ِلَ هصٍ ّٖةؿ- ا 

هػار 
 
دت مظجلٕ الؾّةؿّةت إلَ اال و ّٕٝ ا  ؿػة ُٖ بػلمةن ٌِّمن ِلّي الػزٞ ، ا 

 
المدةؿ، الٜفٕ ِن معى ِعم االًجمةم بإلالح ٚةهٍن اال

ة بفٜٞ داام ًمّة بوةء وهفػ الموةٚفةت الالزمة لورةح الصملة. بةلمػا  .  وٓةلبًة مة ِجم ثرةًٞ ا 

 ة العؿجٍر ، والٌّٜٞ الؾّةؿُ الٙةام والوَةم االهجظةبُ للعولة   : مّٖػ

ّٕ ثٍٙم ًغى المؤؿؾةت   ة الٌّةٝٞ الؾّةؿّة الصةلّة بمة ُٖ ذلٛ إِعٍِلٍزّة وثوَّم الصؼب الؾّةؿَ، ٝو ًمّة بمٜةن مّٖػ
 
إهي من اال

و ِالهّة ة ؿػًا ا  ن ثرةرب الٍٜثة ُٖ الؾّةٚةت المظجلٗة . بةإلهػار بةلمػا  ًمّة طةلة شّح ا  ة العّٚٙة للوَةم االهجظةبُ الٙةام لٌة ا  ن المّٖػ ٝمة ا 
ٍع الٍٜثة الوؾةاّة المّجمعةوزٍد ثٍاٖ٘ واثؾةؽ بّنثفّػ إلَ هػورة  .  الوَةم االهجظةبُ وه

 ة المّةًعات واالثٗةٚةت والمٍاخّ٘ العولّة الجَ وّٚت ِلٌّة العولة وٚةمت بةلجمعِ٘ ِلٌّة   : مّٖػ

مم المجصعة، وّٚت ٝػدّػ من العوؿ ِلَ مظجلٕ 
 
ِوةء ُٖ اال

 
ة ِوةء ُٖ المرجمُ العولُ، ٝو مم ُٖ الّةلم ثؾَّ لجٍٜن ا 

 
بمة اهي زمُّ اال

قٜةؿ  مم المجصعة مدٞ اإلِالن الّةلمُ لصٍٙؽ اإلهؾةن، واثٗةّٚة الٙوةء ِلَ زمُّ ا 
 
طالّٚة والٙةهٍهّة الظةلة بةال

 
الظًٍط اإلرقةدِة اال

ة  جٌة واإليالع ِلَ مظجلٕ الٍؿةاٞ الجَ ِمٜن من طاللٌة  (الؾّعاو)الجمّّؼ هع المػا  ًمّة بمٜةن مّٖػ
 
وموٌةج ِمٞ بّرّن شّح من اال

دوات لممةرؿة الؤى من ازٞ اإللالشةت الظةلة بةلٍٜثة
 
وثٍٙم ٝػدّػ من الصٍٜمةت بةلجٍُّٚ ِلَ ًغى الٍخةا٘ . اؿجٔالؿ ًغى الٍخةا٘ ٝة

همةر ودِةة الٍٜثة من . والجمعِ٘ ِلٌّة دون إدمةزٌة شًٙة ُٖ ٍٚاهّوٌة المصلّة
 
ن ثٍٜن ًغى الٍخةا٘ بمدةبة الٍٙة العاّٖة ال ومُ ذلٛ ِمٜن ا 

زٞ الؤى ِلَ الوظب الؾّةؿّة .  ا 

 طػى للٍٜثة الوؾةاّة
 
ة ثةرِض الصةالت اال  : مّٖػ

همةر ومؤِعي الٍٜثة
 
ٖمن الوػورى دراؿة . ثجًلب العٍِة إلَ اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة مؼِع من البصح والجصلّٞ ّٖمة ِجّل٘ بةلرؼء الظةص بة

طػى  طًةء مػة ا 
 
و ٖفلٌة، لجروب ارثٜةب اال ؿبةب وراء هرةشٌة ا 

 
و لم ثصٙ٘ هرةشًة واال وًوةؾ . شةالت ثوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة ؿٍاء الجَ شٙٙت ا 
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همةر ومؤِعي الٍٜثة 
 
ة، ٖوال ِن ا

 
ة الؾّةؿّة للمػا طمةاّّن ُٖ مرةؿ المفةٝر

 
يػِٙة ِملّة لجوّٗغ ذلٛ وًَ ثوَّم ورش ِمٞ ثرمُ بّن اال

ن المّوَ اإلِرةبُ للٍٜثة
 
ُ الٍَِ بفة ة والظبػات وثٙعِم المّلٍمةت للصمالت اإلِالمّة لٖػ طػى بٌعؼ ثبةدؿ المّٖػ

 
.  من ؿّةٚةت ا

 ةت الصٍّٙٚة المعهّة والوفًةء والمٜٗػِن العاِمّن ة وّٓػًة من الصٝػ
 
 :بوةء وثٍِٜن ثصةلٗةت بّن ٝٞ من موَمةت المػا

ِعٍِلٍزًّة 
 
ن ٍِٜن ًوةؾ دِم مٍؿُ من مرمٍِة من الٌّائت والموَمةت الوؾةاّة الجَ ٚع ثظجلٕ ا

 
 للمًةلبة بجٙعِم الٍٜثة الوؾةاّة، ِرب ا

طػى 
 
ن الٙوةِة اال

 
ِعاء الٍٜثة الوؾةاّة ٓةلبة مة . بفة

 
ن ا

 
ومن الوػوري ثٍشّع المٕ بّن المرمٍِةت الوؾةاّة المظجلٗة، وطةلة ال

ولغا ِرب بوةء ثصةلٗةت وااػجالٖةت مُ مظجلٕ المرمٍِةت الوؾةاّة وموَمةت المرجمُ المعهَ المٌجمة ". ٖػؽ ثؾع"ِؾجظعمٍن إؿجػاثّرّة 

ًمّة . بةلّعالة االزجمةِّة وشٍٙؽ اإلهؾةن ودمرٌة ُٖ الصملة الظةلة بةلٍٜثة
 
ٖػاد ذوى اال

 
وٚع ِجًلب ذلٛ ٝػدّػ من الرٌٍد والّمٞ مُ اال

ة 
 
ًعاؼ الصملة الػامّة إلَ ثّؼِؼ الٍهُ الؾّةؿُ للمػا

 
ّؼ ِلَ من ثجّةرض ثصَٗةثٌم مُ ا ى الّعالة )الجةبّّن لمظجلٕ الموَمةت، مُ الجٝػ

 
ا

و الوظب وذلٛ ّٖمة ِجّل٘ . (االزجمةِّة والّعالة بّن الروؾّن
 
وٚع ِجًلب ذلٛ الٍهُ إِةدة ثؾّّؽ الّوةلػ المعهّة الٗةِلة ُٖ المرجمُ ا

م ُٖ دِم اِجمةد الٍٜثة وثوّٗغًة ة . بّٙمة الٍٜثة الوؾةاّة بةإلهةٖة إلَ دوًر
 
ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ من المٌم بوةء روابى مُ لرةن المػا

 ِن همةن الصمٍؿ ِلَ دِم المٜٗػِن الفّبّّن والوظب الؾّةؿّة 
ً
شؼاب الؾّةؿّة الٙةامة ٖوال

 
و اال

 
والجٜػجالت الوؾةاّة للمؤؿؾةت ا

.  الٌةمة، شّح ان اقجػاٌٝم الّٗةؿ والوفى داامًة مة ِلّب دورًا ُٖ هرةح الصملة الظةلة بةلٍٜثة

 بوةء وثٍِٜن ثصةلٗةت مُ الموَمةت مجّعدة الروؾّةت : 

ن ثٙعم موَمةت الّعالة االزجمةِّة والموَمةت الوؾةاّة مجّعدة الروؾّةت دِمًة ًةمًة للصملة الظةلة بةلٍٜثة، وِجومن ذلٛ ثٍّٖػ  ِمٜن ا 
ن الموَمةت العولّة والدوةاّة ذات الملة، والمؾةِعة ُٖ إهفةء قبٜةت اثمةؿ مُ الرٌةت الٗةِلة ُٖ البلعان الجُ هرصت ُٖ 

 
االرقةد بفة

ة ةت الٙمّّة الممٜوة الجُ ثٌعؼ إلَ إؿٜةت وإطمةد هفًةء شٍٙؽ المػا  وثلّب قبٜةت . اِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة، والمؾةِعة ُٖ مٍازٌة الصٝػ
مم المجصعة والٍخةا٘ 

 
العٍِة مجّعدة الروؾّةت دورًا ًةمًة ُٖ ثدّٕٙ وثعرِب الوفًةء المصلّّن ِلَ ّّٝٗة االؿجظعام الّٗةؿ لٍخةا٘ اال

ّجٌة ومؾجٍى العِم الغي ثٙعمي ِوةء الصملة لوفػ زٌٍدًم دولًّة وإٌٍةر قِػ
 
ن ثٙعم موٌةج ال .  االٚلّمّة ٝمة ِمٜوٌة ا 

 هَمة الٍٜثة مالءمة للٍٙاِع االهجظةبّة الٙةامة ٝػدػ ا  طغ بّّن االِجبةر زمُّ االشجمةالت ومن خم ثصعِع ا 
 
 : اال

طغ العِةة بّّن االِجبةر االشجمةالت والوجةاذ المظجلٗة، ٖواًل ِن ثصعِع الٍّاا٘ المصجملة، 
 
ن ِة ٚبٞ إيالؽ الصملة الظةلة بةلٍٜثة، ِوبُٔ ا 

طغًة ُٖ االِجبةر ٚبٞ ثٙعِم الٍٜثة. وثٍُٚ ّٕٝ ِمٜن شلٌة مة إذا ٝةن ِرب ثًبّ٘ الٍٜثة  (ا  : وثفمٞ المٍهٍِةت الػاّؾّة الجُ ِرب ا 
م ِلَ الجفّٜٞ الوٌةاُ للبػلمةن، ب

 
ِوةء من / ّٕٝ ومة اذا ٝةن ِرب ِلَ الوةطبّن اطجّةر المػقصةت  (الوؾةاّة ِلَ مؾجٍى الجػقّس ا

 
اال

و بإلالح الٍٙاهّن االهجظةبّة للعولة)مة اذا ٝةن ِرب ٖػض الٍٜثة بصٜم الٙةهٍن  (الوؾةء، وج و اِجمةدًة ( إمة من طالؿ ثّعِٞ دؿجٍري ا  ا 
وثصجةج زمُّ الؾّوةرًٍِةت الممٜوة إلَ ثصلّٞ دّٚ٘ لجٍُٚ ّّٝٗة ثروب الّدػات الجُ ٚع ثؾمس للظمٍم . يًٍِّة من ٚبٞ الّٙةدات الصؼبّة

همةر الٍٜثة ِلَ طل٘ ثعابّػ للٍٜثة ثالام الٌّةٝٞ الؾّةؿّة واالهجظةبّة الٙةامة. بجٍِٙن الصملة .  ٝمة ؿّؾةِع ذلٛ دِةة وا 

 زلٌة همةر والمؤِعِن الغِن ِمٜوٌم ثوَّم الصملة والّمٞ من ا 
 
 : ثعرِب اال

ؼِة الجُ  ٖػاد الملجؼمّن الغِن ًم ِلَ دراِة زّعة بةلصرذ المٝػ
 
ة الّٗةلة الوفًة من ٚبٞ ٝػدّػ من اال ثجًلب شملة الٍٜثة الوةزصة المفةٝر

ِوًة ِملّة ثعرِب . ثعِم الٍٜثة والغِن ِمٜوٌم هٙٞ ًغى الصرذ للفّب ٜٝٞ ِلَ هصٍ مٙوُ إن ِملّة إٚةمة شمالت للٍٜثة الوؾةاّة ًُ ا 
ي الّةم ُٖ ممةرؿة الؤى ودُٖ العولة والوظب الؾّةؿّة هصٍ  ن العور الٌةم للػا 

 
ة للعطٍؿ ُٖ الؾّةؿة وًُ شملة ثّلّمّة ِةمة بفة للمػا 

ٝػدػ قمٍالً  لّةت ثمٜن من ثبةدؿ الجٔغِة . دِمٙػايّة ا  همةر الٍٜثة بٍهُ ا  ن ٍِٙم ا  ولومةن اِجػاؼ الفّب بجعابّػ الٍٜثة ودِمي لٌة، ِرب ا 
بةت المرجمُ المعهُ. الػازّة مُ الفّب راء وٓر ن مة ِٙعمي المجصعخٍن بةؿم الصملة ِّٜؽ ا  .  وًغا ِؾةِع ِلَ همةن ا 
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 االؿجّعاد للػشلة الًٍِلة: 

ن ثٍٜن مؾجّعًا للمٙةومة الٜبّػة من ٚبٞ ٓةلبّة الوظب الؾّةؿّة من الغٍٝر الغِن ُٖ مَّم الصةالت ؿٍّٜهٍن الّوةلػ الٗةِلة 
 
 ِرب ا

وٍن ثعابّػ الٍٜثة المٙجػشة ُٖ الوٌةِة و ِٖػ
 
ةت الوؾةاّة وهُ اؿجػاثّرّةت بّوةِة والّٙةم . الغِن ِّجمعون ا وِرب ِلَ ااػجالؼ الصٝػ

وِلَ ؿبّٞ المدةؿ ُٖ . ٖٙع ِؾجٔػؽ ٍِٙداً – بةلجفبّٛ والجٍالٞ مُ مظجلٕ الرٌةت الٗةِلة الػاّؾّة؛ وًغا ٓةلبة مة ِؾجٔػؽ وٚجة يٍِال 

ة المػقصة 
 
ّة ٝةهت زمّّة دِم وثعرِب المػا ة ُٖ 1999 هفًة موغ KA-DERثٝػ

 
 وذلٛ ّٖمة ِجّل٘ بمّةلرة ومٍازٌة هٙك ثمدّٞ المػا

ة . البػلمةهةت الٍٙمّة، من طالؿ اإلِالم المٍؿُ وشمالت الؤى واالؿجمةلة ّٖمة ِجّل٘ بةلٍٜثة الوؾةاّة م من ذلٛ، ٝةن همًػ وِلَ الٓػ

َِم بّع 
 
ة 2010 ِةمًة وذلٛ ُٖ اؿجٗجةء ؿبجمبػ 11اال

 
 المؾةواة ُٖ العؿجٍر ) شّح ؿمس بجعابّػ الّمٞ االِرةبُ للمػا

 
دون اهجٌةؾ مبعا

.   ٖةلمبػ والمدةبػة ووهُ اإلؿجػاثّرّةت ِلَ هصٍ مؾجمػ ثّع زٍاهب ًةمة الِجمةد الٍٜثة بفٜٞ هةزس105.(الٍٙمُ

 ِمةؿ الجصوّػِة ِرب: إيالؽ الصملة
 
:  بمرػد االهجٌةء من اال

ة من المرمٍِةت الملجؼمة ثرةى الٙوّة .1 ة وًّٓػ
 
ةت الوؾةاّة وهفًةء المػا  . إيالؽ الصملة مُ االقجػاؾ الّٗةؿ الاػجالؼ الصٝػ

ة ُٖ الصّةة : للٙوةِة والمٍهٍِةت (بمة ُٖ ذلٛ وؿةاٞ االِالم االزجمةِّة الرعِعة)زغب الجًّٔة اإلِالمّة  .2 المؾجٍِةت الموظٗوة للمػا 
خةر ذلٛ ِلَ المرجمُ بمٗة ِةمة طػى ُٖ . الؾّةؿّة؛ ا 

 
الّمٞ ِلَ زغب اهجبةى الفّب واإلِالم من طالؿ إلٙةء الوٍء ِلَ ثرةرب العوؿ اال

ة والمرجمُ بمٗة ِةمة ٖةدت المػا  ّٕ ا   . اِجمةد الٍٜثة بفٜٞ هةزس ٝو

ٍع شّح ِرمُ مظجلٕ المؤِعِن طةلة / ثٙعِم موٌةج ِمٞ، ِلَ ؿبّٞ المدةؿ ثوَّم شعث  .3 مؤثمػ ِةم مجّعد الٍؿةاى للصعِح ِن المٍه

ة شؼاب الؾّةؿّة وِموصٌم موجعى ِةم للمفةٝر
 
 . الؾّعات من مظجلٕ اال

ة ثفٜٞ  .4 ن المػا  م ا  شؼاب والؾّةؿّّن الغٍٝر مُ ثغًّٝػ
 
مةء اال من زمٌٍر الوةطبّن وؿٍؼ ِؾجّٗع % 50ممةرؿة الؤى واالؿجمةلة مُ ِز

ة الظةلة بةلٍٜثة الوؾةاّة ة ِن يػِ٘ دِم مًةلب المػا  لٍات المػا  شؼاب اذا ٝؾبٍا ا 
 
مةء اال همةر ودِةة الٍٜثة من ). ِز ن ِجمٜن ا  ًوة ِرب ا 

ن زمٌٍر الوةطبةت ِعِم الصملة بفٜٞ شُّٙٙ  (ثٙعِم العلّٞ ِلَ ا 

وهةع المصجملة  .5
 
ٖوٞ اال ًعاؼ الصملة مُ إِوةح الظًٍط الّػِوة ِن ّّٝٗة ثصٌّٙٙة وا  ثٙعِم قػح واهس للوظب الؾّةؿّة والفّب ِن ا 

ن
 
 . ُٖ ًغا الفة

هصةء البالد ُٖ  .6 ن ثٍٜن الصملة شٍِّة هفًة من طالؿ الجًّٔة اإلِالمّة المؾجمػة، وورش الّمٞ، والمؤثمػات، والعٍِة ُٖ زمُّ ا  ا 
ن ٍٖااع الٍٜثة الوؾةاّة شجَ هبوُ هًًٔة . مظجلٕ العوااػ االهجظةبّة لوفػ الػؿةلة

 
ٖإن الفّب بمٗة ِةمة ِصجةج إلَ الؤى المؾجمػ بفة

 . قّبّةً 

ة .7 زٞ الجػوِذ لمًةلب الصملة وهفًػ م من الفظمّةت الّةمة من ا  و ًّٓػ ة المفةًّػ والٗوةهّن ذوي الفّبّة ا   . ثٍٍّٕ دِم ومفةٝر

ِصجةج دِةة الٍٜثة إلَ مٍاللة الّمٞ يٍاؿ ِملّة اِجمةد الٍٜثة وإمعاد الوظب الؾّةؿّة بةلجٔغِة الػازّة المؾجوّػة بمة ُٖ ذلٛ الجّعِالت  .8

طػى ّٖمة ِجّل٘ بةِجمةد الٍٜثة الوؾةاّة
 
هؾب ثرةرب ورؤى العوؿ اال ٖوٞ وا   . لومةن الجّػؼ ِلَ ا 

                                                             
 أمام المساواة مبدأ تضمن التً الدستور من 10 المادة تنقٌح تم 2010 سبتمبر فً أجري الذي الدستوري اإلصالح بشأن التركً االستفتاء فً  105

 لمواجهة التدابٌر اتخاذ ٌجعل التعدٌل / التنقٌح هذا فإن أخرى وبعبارة. للمرأة المتساوٌة الحقوق  ٌضمن الذي بالتشرٌع السماح خالل من القانون،
 وٌمكن( 2010 مارس 10 فً Today’s Zaman جرٌدة فً" للمرأة اإلٌجابً التمٌٌز "جالل، حسن رادٌكال، جوزل )قانونٌة الجنسٌن بٌن المساواة

  http://www.todayszaman.com/news-203830-positive-discrimination-for-women.html : الرابط خالل من إلٌها الرجوع

http://www.todayszaman.com/news-203830-positive-discrimination-for-women.html
http://www.todayszaman.com/news-203830-positive-discrimination-for-women.html
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ِوةء الصملة ًِةلبٍن بٍٜثة هؾةاّة مصةِعة  .9
 
ن ا

 
ن ٍِٜن واهصًة ا

 
ة، ِرب ا

 
ن الصملة ثٍازي هٙك ثمدّٞ المػا

 
م من ا وًغا ِّوُ - ِلَ الٓػ

ة 
 
و المػا

 
ي من الػزٞ ا

 
ن ٍِٜن الجمدّٞ )العٍِة إلَ ٍٝثة لومةن ِعم هٙك ثمدّٞ ا

 
 ا
ُ
طػ50:50مدةلّة

 
ٚٞ خلح الروؽ اال

 
و ِلَ اال

 
 .( ا

 

طًٍات ثوّٗغ الٍٜثة الوؾةاّة بورةح 

 ن ثجوةؿب الٍٜثة مُ الٌّةٝٞ الؾّةؿّة واالهجظةبّة للعولة
 
 ي: ِرب ا

همةر 
 
مة هٍٚـ ؿةبًٙة ِجًلب ّٚةم ا ًم الٍّامٞ ُٖ هرةح ثوّٗغ الٍٜثة ٝو

 
شع ا

 
ٍع الٍٜثة المٙجػشة والوَةم االهجظةبُ للعولة ا ِجبػ االثؾةؽ بّن ه

طػِن
 
ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ٝمة بّوت دراؿةت . ومؤِعي الٍٜثة بعراؿة الٌّةٝٞ المؤؿؾّة والؾّةؿّة الٙةامة بعٚة واالؿجٗةدة من ثرةرب اال

ٝػدػ مالءمة مُ هَةم الٍٜثة الجُ ِجم ثًبٌّٙة ِلَ الٍٙاام الصؼبّة الؾّةؿّة 
 
الصةلة ُٖ ًغا الٜػجةب، ٖإن هَةم الٙةامة الوؾبّة االهجظةبُ ًٍ اال

و ٍٝثة الصؼب الؾّةؿُ)
 
ٓلبّة (ؿٍاء ٝةهت ٍٝثة ثفػِّّة ا

 
ٝػدػ مالءمة مُ هَةم الٍٜثة الجُ ِجم / ، بّومة هَةم اال

 
الجّعدِة االهجظةبُ ًٍ اال

و شجَ لٍٜثة المٙةِع المصرٍزة 
 
ة ٖٙى، شّح ِؾمس ٖٙى للؾّعات بةلجػقس لالهجظةبةت ا

 
ثًبٌّٙة ِلَ العوااػ االهجظةبّة الممدلة من ٚبٞ المػا

مٍر . (بعاًل من الجّّّن)الجُ ِمٜن قٔلٌة من طالؿ االهجظةبةت الفّبّة المبةقػة  ن الدٙةٖة الؾّةؿّة واإلِعٍِلٍزّة وؿلٍؾ الصؼب ثّع ا  ٝمة ا 
ٍع الظةص من الٍٜثة شّح ِصٙ٘ الجٜةمٞ مُ الوَةم االهجظةبُ  ًةمة لٌٗم ِملّة الجوّٗغ الوةزس للٍٜثة وثدّٕٙ الفّب شٍؿ ّٚمة الو

.  والٌّةٝٞ الٙةامة

 ِرب لّةٓة الٍٜثة بٍهٍح بلٔة ال لبؽ ٌّٖة ّٖمة ِجّل٘ بةلجوّٗغ : 

م من لٍّبة ثصعِع . ِرب لّةٓة زمُّ زٍاهب ثعابّػ الٍٜثة بّوةِة لجروب الّٙبةت الٗرةاّة الجُ ٚع ثظلٌٙة المّةٓة ّٓػ العّٚٙة وِلَ الٓػ

ة، شّح ِّجمع الورةح ٝػدّػا ِلَ الؾّةؽ الؾّةؿُ واالزجمةُِ المٍزٍد، ٖإن زمُّ الّلمةء ِجٍٗٙن  ٝػدػ من ًّٓػ ؿبةب هرةح بّن الٍٜثة ا  ا 
ن ثٍٜن واهصة وزلّة ال لبؽ ٌّٖة ّٖمة ِجّل٘ بةلجوّٗغ ن الٍٜثة الوؾةاّة ِرب ا  شٜةم . ا  و ا  لمة ٝةهت المّةٓة الظةلة بجفػُِ الٍٜثة ا  ٝو

ٝػدػ ثصعِعا وثٗمّال، ٝلمة زاد اشجمةؿ هرةشٌة ِوع الجوّٗغ .  الٍٜثة الصؼبّة ا 

ًمّة ّٖمة ِجّل٘ بةلمٙةِع المصرٍزة شّح ثوًب٘ ِلَ الجفّٜٞ الوٌةاُ للمرلؽ الٍٙمُ ولّؽ ِلَ مػشلة  ٚٞ ا  وثبعو لّةٓة ثعابّػ الٍٜثة ا 
و اهجظةب المػقصّن ن . ثّّّن ا  ة، ِرب ا  هٍاع الٍٜثة الجُ ثٌعؼ إلَ زِةدة ثمدّٞ المػا  ة من ا  ومُ ذلٛ، ٖإن المٙةِع المصرٍزة ِلَ ٓػار ًّٓػ

ة ٝمة ًٍ الصةؿ ُٖ ِعد  زٞ لوُ الٙػار الؾّةؿُ بمٗة ِةمة وًُ لّؾت ؿٕٙ ززةزُ للجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا  ة من ا  ثؤدي إلَ ثمّٜن المػا 
ٍع االزجمةُِ . من العوؿ ة ِلَ إٚةمة مٜػجب رلع الو وٚع ثم إِٗةء ًغا الفػط بورةح ُٖ ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة بػواهعا شّح هك دؿجًٍر

زٌؼة المصلّة
 
وؿٍؼ ٍِٖػ مدٞ ًغا الجعرِب واإلِعاد . بٌعؼ اإلقػاؼ ِلَ وهمةن ثوّٗغ الٍٜثة ِلَ زمُّ مؾجٍِةت الصٍٜمة، بعءًا من اال

ػجٌة ِلَ زمُّ مؾجٍِةت لوُ الٙػار ة للصمٍؿ ِلَ الظبػة الؾّةؿّة الالزمة ومن خم ِؤدي إلَ مفةٝر وِجوس . البّوة الجصجّة الالزمة للمػا 

ة شٙة مُ ثٍّٖػ مٙةِع مصرٍزة مظممة لٌة شّح ثم اهجظةب  طػى ُٖ البػلمةن ُٖ االهجظةبةت الّةمة 21هرةح رواهعا ُٖ ثمّٜن المػا  ة ا   امػا 
ُٖ  ( ِوًٍا ُٖ البػلمةن80من إزمةلُ  ) ؿّعة ُٖ البػلمةن 45 من طالؿ هك المٙةِع المصرٍزة ممة ِؾٗػ ِن إزمةلُ 24بةإلهةٖة إلَ اهجظةب 

.  2008االهجظةبةت البػلمةهّة ِةم 

ًمّة بمٜةن همةن إدمةزٌة ُٖ اللرةن الػاّؾّة مدٞ ثلٛ الظةلة بةلمّؼاهّة والجظًّى ولّؽ 
 
ة ُٖ البػلمةن ِّع من اال وبمرػد دطٍؿ المػا 

هدٍِة "ٖٙى ُٖ ثلٛ الجُ ثّجبػ  ِوًة بّّن االِجبةر . مدٞ الومةن"ا  طغ ا 
 
وبةلّٗٞ ٍِٙم ِلمةء الٍٜثة بةلعٍِة إلَ اِجمةد همٍص الٍٜثة الجُ ثة

ة ُٖ موةلب الؾلًة . ثّّّن المػا 
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 ٍِاٚب واهصة ولةرمة لّعم االلجؼام بةلٍٜثة الجفػِّّة: 

ٌة همٍاً  ؿِػ
 
هٍاع الٍٜثة الوؾةاّة وا

 
شعث ا

 
مػًا شًٍِّة لورةح ثوّٗغ الٍٜثة الجفػِّّة الجُ ثّع ا

 
وِجوس .  ثّع الٍّٙبةت المةرمة لّعم االمجدةؿ ا

شؼاب% 50ذلٛ ُٖ ٖػهؾة شّح لعٌِة ٍٝثة ثفػِّّة 
 
رزوجّن . ولٜوٌة شجَ ًغا الٍّم ثٗجٙػ إلَ الوٍٗذ لومةن امجدةؿ اال

 
وِلَ الّٜؽ، ُٖ اال

شؼاب ّٓػ الملجؼمة 
 
 ؿةِة لمػازّة ٍٚاامٌة، بّعًة ٍِٙم الٙةهُ بجصػِٛ الؾّعات المػقصةت 48ِجم ثٗمّٞ هَةم الٍٜثة إلَ شع موس اال

ِلَ ُٖ الٍٙاام 
 
رزوجّن وِعم هرةشٌة ُٖ ٖػهؾة. (ٝمة هٍٚـ ُٖ البةب الظةمؽ)لمػاٝؼ ا

 
.  وًٜغا هػى هرةح ثوّٗغ الٍٜثة ُٖ اال

 ة
 
 :ِرب العٍِة إلَ ٍٚاِع وثفػِّةت الٍٜثة وثممّمٌة بٍاؿًة ًؤالء الملجؼمّن شًٙة بمٍازٌة هٙك ثمدّٞ المػا

همةر ودِةة الٍٜثة بجصعِع دواُٖ ومؾجٍِةت الجؼام الوظب 
 
ن ٍِٙم ا

 
 من طالؿ الجفبّٛ والجٍالٞ وممةرؿة الؤى واالؿجمةلة، ِرب ا

ن ِجم ثٍِٙن ٖةِلّة الٍٜثة ّٖمة ِجّل٘ بةلجمّٜن الؾّةؿُ . الؾّةؿّة الغِن ؿّجمٜوٍن ُٖ الوٌةِة من اِجمةد وثوّٗغ ثعابّػ الٍٜثة
 
وِمٜن ا

دهَ من مجًلبةت الٍٜثة من الؾّعات ممة 
 
شؼاب الغِن ٍِٙمٍن بجوّٗغًة ٝإقةرة رمؼِة ٝمة ٍِٙمٍن بجػقّس الصع اال

 
مةء اال ة بٍاؿًة ِز

 
للمػا

ة
 
ِوةء اللرةن . ِرّٞ الٍٜثة بمدةبة هؾبة شؾم ُٖ ثمدّٞ المػا

 
و ا
 
ن ثلّب الرٌةت الٗةِلة مدٞ المرمٍِةت الوؾةاّة ا

 
وِلَ الّٜؽ ِمٜن ا

شؼاب الؾّةؿّة دورا إهةًّٖة ُٖ ثوّٗغ الٍٜثة بفٜٞ ّٖةؿ
 
ٝمة ثلّب المصةٝم ومؤؿؾةت العولة الجُ ثػاٚب الجوّٗغ الؾلّم . الوفًةء داطٞ اال

و مّةٚبة ِعم االمجدةؿ .  للٍٜثة دورًا راّؾًّة ُٖ مػاٚبة ا 

ة ؿّةؿًّة ومن خم ِجم ثوّٗغ ٍٝثة  ٌٍػت الوظب الؾّةؿّة الجؼامًة بؾًًّة بجمّٜن المػا  ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ٝمة ِجوس ُٖ شةلة بورالدِـ، ا 

شؼاب الٗػهؾّة مجػددِن ِوع ثصعِع الؾّعات المػقصةت . المٙةِع المصرٍزة بًػِٙة ثّٗع الوظب الصةٝمة
 
مةء اال وِلَ ٓػار  ذلٛ، ال ِؼاؿ ِز

شؼاب الؾٍِعِة ٚةمٍا بةِجمةد همٍص الٍٜثة يًٍِة ومن خم زِةدة الرةذبّة االهجظةبّة ّٖمة 
 
مةء اال شّح ثم ثٜلٌّٗم بغلٛ، بّومة ٝػدّػ من ِز

.  بّن زمٌٍر الوةطبّن

 مػاٚبة ِملّة الجوّٗغ بفٜٞ داام بمرػد اِجمةد الجعابّػ: 

ًمّة ِن شملة االِجمةد ة ُٖ البػلمةن ال ثٙٞ ا  ِعاد المػا  هٌة ثؤدي إلَ زِةدة ا  وهصوة ُٖ ًغا الٜػجةب، .  إن مػاٚبة ِملّة الجوّٗغ وهمةن ا  مة ا  ٝو

 
 
ن ثوّٗغ الٍٜثة ٓةلبًة مة ِجومن الجرػبة والظًة

 
ة الّٗةلة للمرجمُ المعهُ، طةلة ال مة قةًعهة . ِجًلب ٝٞ من ثوّٗغ واِجمةد الٍٜثة المفةٝر ٝو

ة  ِعاد المػا  ة لؼِةدة ا  ن الٍٜثة المّجمعة ِمٜن ثّؼًِؼ ةت الوؾةاّة الٍٙمّة ذات الملة ا  ت الصٝػ دٝر رزوجّن وإلَ شع مة ُٖ إهعوهّؾّة، ا 
 
ُٖ اال

ة . الموجظبة شؼاب بجػقّس امػا 
 
رزوجّوّة من ثّعِٞ الٍٜثة بصّح ثلجؼم اال

 
ة الوؾةاّة اال وزي الٙمٍر ُٖ بوّة الٍٜثة، ثمٜوت الصٝػ ة ا  وبّع مّٖػ

ٚٞ لٜٞ رزلّن 
 
و الجّةٚبُ )واشعة ِلَ اال

 
ُٖ الٍٙاام الصؼبّة، ٝمة ٚةمت بجّػِٕ الوك  (Semi-Zipper styleٍٝثة الجػقّس قبي الجبةدلُ ا

ن 
 
شؼاب الٍٗز بٌة"الٙةهٍهُ بفة هٌة " المٙةِع الجُ ثجٍُٚ اال 

 
ة االهعوهّؾّة " المٙةِع المػقصة إلِةدة االهجظةب"بة ت المػا  دٝر وِلَ ٓػار ذلٛ، ا 

و الجّةٚبُ  ًمّة ٍٚاِع الجػثّب الجؾلؾلُ ويةلبت بجوّٗغ ٍٝثة الجػقّس قبي الجبةدلُ ا   ُٖ زمُّ الٍٙاام الصؼبّة؛ ومُ Semi-Zipper styleا 

ن يػؽ . ذلٛ شجَ ًغا الٍّم شٜمت المصٜمة العؿجٍرِة بّعم دؿجٍرِة ًغا الوَةم
 
ة االهعوهّؾّة ثٍٙم بٍهُ االؿجػاثّرّةت بفة وال ثؼاؿ المػا 

ةهت إشعى الجٙوّةت الػااعة بٍاؿًة ٚةهّة المصٜمة العؿجٍرِة مةرِة ٖػِعة اهعراثُ من طالؿ الؤى ِلَ المصٜمة . ثّؼِؼ ثعابّػ الٍٜثة ٝو

.  ٝمة هٍٚـ ُٖ البةب الظةمؽ

وطاللة الٍٙؿ، ٖإن اِجمةد الٍٜثة الوةزصة ومة ِجبُ ذلٛ من ثوّٗغًة ِوًٍي ِلَ ٚعر ٝبّػ من البصٍث والجفبّٛ والجٍالٞ ووهُ 
وِّع ذلٛ لصّصًة ؿٍاء ٝةهت الٍٜثة . االؿجػاثّرّةت إلدارة شملة ّٖةلة بةإلهةٖة إلَ مػاٚبة ِملّة الجوّٗغ بّوةِة بّع اِجمةد ثعابّػ الٍٜثة

و المٙةِع المصرٍزة و الٍٜثة المّجمعة من طالؿ االلالح الٙةهٍهُ مدٞ الٍٜثة الجفػِّّة ا  شؼاب الؾّةؿّة ا 
 
وخمة من ٍِٙؿ . يٍِّة مدٞ ٍٝثة اال

ن اِجمةد الٍٜثة ال مّوَ لي دون ّٖةلّة الجوّٗغ شّةن ا 
 
.  ُٖ ٝػدّػ من اال
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طّػة 
 
ٝلمةت ا

ة
 
داة للوفًةء المٌجمّن بمٍازٌة ومّةلرة هٙك الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا

 
ن ٍِٜن ًغا الٜػجةب بمدةبة ا

 
مٞ ا

 
وثٌعؼ ًغى الوَػة الّةمة ِن موةٍػات . هة

 للّمٞ
ً
ن ثٍٜن دلّال

 
ن هٍٜن ٚع ثمٜوة من إلٙةء الوٍء ِلَ بّن الٙوةِة الوَػِة . وموةٚفةت الٍٜثة الوؾةاّة ومظجلٕ دراؿةت الصةلة ا

 
مٞ ا

 
وهة

ة 
 
دوات والصرذ الالزمة لعِم مًةلبٌم الظةلة بجّؼِؼ الصٍٙؽ الؾّةؿّة للمػا

 
 ِن إمعاد الوفًةء المٌجمّن بةال

ً
ن الٍٜثة الوؾةاّة ٖوال

 
الّملّة بفة

ة إلَ موةلب لوُ الٙػار الؾّةؿُ
 
 . وولٍؿ المػا

 



 

 

ٌٖػس الممًلصةت 
 

 
ٓلبّة المًلٙة

 
لٍات لمن لٌم ش٘ الجمٍِت ُٖ دااػة اهجظةبّة مّّوة :اال

 
ٝػدػ من همٕ إزمةلُ اال

 
+ ٪ 50) ثفّػ إلَ ِعد االلٍات الجُ ثفٜٞ ا

ِوًة . ، بمة ُٖ ذلٛ الٔةابّن ِن الجمٍِت(1
 
ٝػدػِة اهَػ ا

 
لٍات اال

 
.  الجّعدِة/ ا

خةر ثةرِض من الجمّّؼ :الّمٞ اإلِرةبُ
 
و ؿّةؿةت ِجم ؿوٌة لمةلس زمةِة ممدلة ثمدّال هةٚمة، ُٖ الٔةلب ٍٝؿّلة لمٍازٌة ا

 
ومُ ذلٛ ُٖٗ . ثعابّػ ا

ن ممًلس " ازػاء لمٍازٌة الجمّّؼ"ًغا الٜػجةب اطجػهة ان هفّػ إلَ اِجمةد هَةم الٍٜثة الوؾةاّة ٝػ 
 
ٝةن ِجم ثٗؾّػى ِلَ " الّمٞ اإلِرةبُ"شّح ا

قٜةؿ . ومن خم ٖإهي  مدّػًا للرعؿ" الجمّّؼ اإلِرةبُ"هصٍ طةيئ من ٚبٞ البّن لّّوُ 
 
ي قٜٞ من ا

 
ن ا

 
" الجمّّؼ"وِوبُ الوٙع من الصرة الٙةالة بة

". الجمّّؼ اإلِرةبُ"ّٓػ ِةدؿ، شجَ لٍ ٝةن 

ٚٞ ُٖ (: AWS)ٖٙى  للوؾةء  مظجمػة ٍٚاام
 
ة ِلَ اال

 
شع الجعابّػ الجُ اِجمعت من ٚبٞ شؼب الّمةؿ البػًِةهُ ُٖ الجؾّّوةت وثٙػ بجػقّس المػا

 
ا

ٝػدػ مة ِمٜن الٍٗز )" ذات الجصعي الٍٙي"وهمٕ المٙةِع  (مٙةِع قةٓػة بؾبب الجٙةِع)" مٙةِع اإلرث"همٕ المٙةِع الٙةدمة  المٙةِع الجُ ثّجبػ ا 
ة (بٌة ن ٍِٙم بًػح ٚةامة ٚمّػة مٍٜهة ٖٙى من الؾّعات المػقصةت، لومةن ثصّٙ٘ زِةدة ُٖ اهجظةب المػا 

، وِلَ الصؼب ا 

شةدِة الجمدّٞ الٙةام ِلَ   وًٍ هَةم االٚجػاع الجٗوّلُ(:AV)هَةم المٍت البعِٞ  ٓلبّة وِجم اؿجظعامي ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا 
 
ٍِٙم الوةطبٍن . اال

ٓلبّة المًلٙة 
 
ٖولّةت ِلَ بًةٚة االٚجػاع الظةلة بٌم والمػقس الٗةاؼ ًٍ الغي ِصمٞ ِلَ اال

 
ةم لجػثّب اال ٚر

 
ومُ ذلٛ، . (1% + 50)بةؿجظعام اال

ٖولّةت وِجم إِةدة 
 
دهَ ِعد من اال ولَ، ِجم إٚمةء المػقس الصةلٞ ِلَ ا 

 
ٖولّة اال

 
ٓلبّة المًلٙة ُٖ طّةرات اال

 
ي مػقس ِلَ اال اذا لم ِصمٞ ا 

ٓلبّة المًلٙة
 
شع المػقصّن ِلَ اال ن ِصمٞ ا  ٖولّة الدةهّة للوةطبّن إلَ ا 

 
لٍات وًٖٙة لال

 
هَمة . ثٍزُِ ثلٛ اال وثؾجظعم ٝٞ من اؿجػالّة وّٖرُ ا 

.  المٍت البعِٞ ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة

ّّٗة ّٚةم الوةطبّن بةلجمٍِت:ًّٜٞ االٚجػاع و ُٖ مرمٍِةت ُٖ بًةٚة االٚجػاع ٝو وِصعد ًّٜٞ االٚجػاع .  يػِٙة ثػثّب المػقصّن ُٖ الٍٙاام ا 
. درزة طّةرات الوةطبّن ومعى المّلٍمةت المٙعمة لجمّٜن االدالء بمٍت مؾجوّػ

هَمة الجّعدِة الجُ ثؾجظعم ُٖ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة الجمدّٞ، شّح ٍِٙم الوةطبٍن بةإلدالء بمة قةءوا من (: BV)هَةم الٜػجلة 
 
شع اال ًٍ ا 

ٖػاد يةلمة ٍِزع ِعد من المٙةِع لّجم قٔلٌة
 
ي ِعد من اال

 
لٍات ال

 
لٍات ًم الٗةاؼون . اال

 
ٝبػ ِعد من اال والمػقصٍن الغِن ِصملٍن ِلَ ا 

.  وثفمٞ العوؿ الجُ ثؾجظعم ًغا الوَةم لبوةن والٍِٜت والرمٌٍرِة الّػبّة الؾٍرِة. بةلمٙةِع

ٍع من الٍٙاام ِوٌّة الصؼب الؾّةؿُ ُٖ إيةر هَةم الجمدّٞ الوؾبُ: الٍٙاام الصؼبّة المٔلٙة ُٖٗ الٍٙاام الصؼبّة المٔلٙة، ٍِٙم الصؼب . ثفّػ إلَ ه
ؿٗٞ بوةء / وِجم ثٍزُِ . بجػثّب المػقصّن ِلَ الٙةامة، ومن خم ال ِمٜن للوةطبّن الجمٍِت لمػقس بّّوي ِلَ الٙةامة إلَ ا  ثظمّك المٙةِع من ا 

ٝملي ُٖ دااػة اهجظةبّة مّّوة
 
لٍات الجُ شمٞ ِلٌّة الصؼب بة

 
. ِلَ هؾبة اال

و الموًٙة الرٔػاّٖة الجُ ِمدلٌة مؾبٍؿ موجظب مّّن :زمٌٍر الوةطبّن/ العااػة االهجظةبّة  . هةاب البػلمةن/  المٍايوٍن ُٖ موًٙة ؿّةؿّة مّّوة ا 
ِوًة  ؼ)شُ اهَػ ا   (مٝػ

ة ُٖ الؾّةؿة ثفّػ إلَ الوؾبة المبٍِة العهّة المًلٍبة من الؾّعات ُٖ البػلمةن لجؤخػ ِلَ :الٜػجلة الصػزة  إن الٜػجلة الصػزة مُ اإلقةرة إلَ المػا 
ة واًجمةمةثٌة ِلَ هصٍ ًةدؼ ة بوؾبة . الؾةشة الؾّةؿّة الجُ ٌِّمن ِلٌّة الػزةؿ وذلٛ لمّةلرة ٚوةِة المػا  وِّجبػ المرجمُ العولُ ثمدّٞ المػا 

دهَ من 30
 
ة" الٜػجلة الصػزة"٪ ُٖ المرةلؽ الجفػِّّة الٍيوّة ًٍ الصع اال خّػ ُٖ الصّةة الؾّةؿّة لمةلس المػا 

 
ة لجٍٜن ٚةدرة ِلَ الجة .  الالزمة للمػا 
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ٍٝالء الموجظبّن : العِمٙػايّة و من طالؿ ال
 
قٜةؿ الصٍٜمة شّح ِجم ثظٍِٞ الؾلًة الّلّة إلَ الفّب، لّمةرؿٌة بمٗة مبةقػة ا

 
ٝمة )قٜٞ من ا

، الجُ ثجمّؼ رؿمًّة بةلمؾةواة ُٖ الصٍٙؽ واالمجّةزات، بمة ُٖ ذلٛ شػِة الجوَّم وشػِة الجّبّػ والمومٍص (العِمٙػايّة الجمدّلّةًٍ الصةؿ ُٖ 
ن المؾةواة بّن الروؾّن ثّع ؿمة ًةمة من ؿمةت الوَم العِمٙػايّة. ِلٌّة ُٖ العؿجٍر 

 
ّٝع ِلَ هصٍ مجؼاِع ِلَ ا

 
. وِجم الجة

 
ي مرمٍِة راّؾّة :الٌّٜٞ العِمٙػايُ

 
ي من البةلّٔن) هَةم ِّٙع اهجظةبةت شػة وهؼٌِة ومٗجٍشة بصّح ال ِجم اؿجبّةد ا

 
.  (ا

 
ٚلّة ُٖ :الجمدّٞ الٍلُٗ

 
ٍع االزجمةُِ والّػؽ واال ن ِمدلٍا الو

 
ن الممدلّن الموجظبّن ِرب ا

 
وؿُ ِفّػ الجمدّٞ الٍلُٗ إلَ ٖٜػة ا

 
 ُٖ الؾّةٚةت اال

ن ِمدٞ . ومن خم، ُٖٗ ًغا الٜػجةب ِفّػ إلَ ِعد الوؾةء الالاُ ِفٔلن المٙةِع الؾّةؿّة. زمٌٍر الوةطبّن
 
وبةلجةلُ ٖإن الرٌةز الموجظب ِرب ا

ن ِجم ثمدّلٌم، وًغا ِّوُ 
 
ٚلّةت % 50ِّوة ثمدّلّة من الوةطبّن الغِن من المٗجػض ا

 
من الؾّعات مُ ثومّن هؾب مبٍِة مظجلٗة من اال

شّةن من ًّةٝٞ لوُ الٙػار
 
زوةس بّن الوةطبّن الغِن ِجم اؿجبّةدًم ُٖ ٝػدّػ من اال

 
ّة واال ن ًغا . العِوّة والّٚػ

 
ة ا
 
وٍِٙؿ هفًةء شٍٙؽ المػا

ن ِوم 
 
ي بػلمةن دِمٙػايُ شًٙة ِرب ا

 
ن ا

 
مة% 50ِّوُ ا

 
ٚٞ همٕ ؿٜةن اال

 
ة ثفٜٞ ِلَ اال

 
ن المػا

 
ِوة . من الؾّعات ال

 
الجمدّٞ اهَػ ا

. المٍهٍُِ

و مجٍؿى، بّومة العوؿ المجٙعمة ًُ الجُ ٍِٜن ثػثّبٌة /  ثفّػ إلَ البلعان :العوؿ الوةمّة
مم شّح ٍِٜن ثػثّب دلّٞ الجومّة البفػِة موظٗن ا 

 
اال

ِوًة . مػثُٗ  دلّٞ الجومّة البفػِةاهَػ ا 

ؼِة ؼِة إلَ المرةلؽ المصلّة  ثفّػ إلَ :المرةلؽ ّٓػ المٝػ ؼِة شّح ِجم ثصٍِٞ بّن ؿلًةت لوُ الٙػار من الصٍٜمة المٝػ ِملّة الالمٝػ
مدلة 1999وِّع البػلمةن االؿٜػجلوعي والرمّّة الٍيوّة الٍِلؼِة الغان ثم إهفةاٌمة ُٖ . واإلٚلّمّة ؼِة ُٖ المملٜة المجصعة ا  .  للمرةلؽ ّٓػ المٝػ

ؼ)شُ  و ٚؾم إداري  (مٝػ والمّٙمٍن ُٖ شُ ؿّةؿُ مّّن ًم . هةاب البػلمةن/ ِفّػ إلَ الموًٙة الرٔػاّٖة الجُ ِمدلٌة مؾبٍؿ موجظب مّّن : ا 
.   الجةبّّن ليزمٌٍر الوةطبّن

شةدِة . ِعد المٙةِع الجفػِّّة المظممة لعااػة اهجظةبّة مّّوةِفّػ إلَ : شرم العااػة االهجظةبّة وٚع ثؾجظعم العوؿ إمة العوااػ االهجظةبّة ا 

ِوةء شّح ِجم ثمدّٞ العااػة االهجظةبّة 
 
و العوااػ االهجظةبّة مجّعدة اال الجمدّٞ شّح ِجم ثمدّٞ العااػة االهجظةبّة بٍاؿًة هةاب بػلمةهُ واشع ا 

ٝملٌة ٝعااػة اهجظةبّة واشعة ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة. بٍاؿًة هٍاب بػلمةن مجّعدِن
 
.  وهةدرًا مة ِجّةمٞ الوَةم االهجظةبُ للعولة مُ العولة بة

اؿم بػلمةن ٖولوعا : إدوؿٍٜهجة

لٍات الفّب إلَ مٙةِع:الوَةم االهجظةبُ ٝػدػ ثصعِعا، ِصعد الوَةم ِعد مػات ِٙع االهجظةبةت، من ِمٜوي .  ًٍ الوَةم الغي ِجػزم ا  وبفٜٞ ا 
شؼاب 

 
و اال لٍات المعلَ بٌة ُٖ االهجظةبةت إلَ مٙةِع ٍِٗز بٌة المػقصّن ا 

 
ّّٗة ثصٍِٞ اال ة ٌّٖة، ومن ِمٜن اهجظةبي، وًّٜٞ االٚجػاع ٝو المفةٝر

قٜةؿ الدالخة الّةمة للوَم االهجظةبّة ًُ. الؾّةؿّة
 
ٓلبّة  (PR)الجمدّٞ الوؾبُ :  واال

 
.  الجّعدِة والوَم المظجلًة/ وهَم اال

 (مدٞ الممٍثّن)ِفّػ إلَ مرمٍِة من الوةس الغِن ِص٘ لٌم الجمٍِت ُٖ االهجظةبةت : الوةطبّن

ٖٜةر واإلزػاءات لجّّٔػ ًغا الٍهُ لجصّٙ٘ المؾةواة بّن : الوؾٍِة
 
ة ومٜةهجٌة الدةهٍِة ُٖ إيةر المرجمُ الغٍٝري، واال ثفّػ إلَ الٍُِ بجبّّة المػا 

ة االزجمةِّة والؾّةؿّة وزمُّ الصٍٙؽ . الروؾّن وًوةؾ اثرةًةت ِعِعة ومظجلٗة من الوؾٍِة، ومُ ذلٛ، ٝلٌة ثعٍِ إلَ الوٌٍض بصٍٙؽ المػا 
طػى المؾةوِة للػزٞ

 
.  والٗػص اال

وؿ 
 
ن ِصمٞ (: FPTP)هَةم الٗةاؼ اال لٍات الوةطبّن لٜن لّؽ بةلوػورة ا  ِلَ ِعد من ا  ِفّػ إلَ هَةم اهجظةبُ شّح ٍِٗز المػقس الصةلٞ ِلَ ا 

لٍات
 
ٓلبّة المًلٙة من اال

 
شةدِة الجمدّٞ. ِلَ اال مدلة للبلعان . وِجم اؿجظعامي ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا  وثّع ٝوعا والٌوع والٍالِةت المجصعة ًُ ا 

وؿ ُٖ االهجظةبةت الجفػِّّةالجُ ثؾجظعم هَةم 
 
ٓلبّة . الٗةاؼ اال

 
هَمة اال بؾى ا  . الجّعدِة/وِّع ًغا الوَةم ا 
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زٌؼة الٍٙمّة :الٍٜثة الوؾةاّة
 
شع الجعابّػ الجُ ثم اِجمةدًة لومةن ثمدّٞ الروؾّن ُٖ اال

 
و المصلّة) ا

 
ومن الوةشّة الّملّة، بمة . بوؾب مٍّٙلة (ا

ن الػزٞ ِؾًّػ ِلَ الؾةشة الؾّةؿّة ُٖ زمُّ العوؿ 
 
لّة لّٜؽ اثرةى الجمّّؼ الغي (2008مة ِعا ُٖ رواهعا موغ )ا

 
، ٖإن الٍٜثة الوؾةاّة ثّع ا

ة إخػ مصةولجٌة الصمٍؿ ِلَ موةلب ؿّةؿّة ُٖ المرجمُ
 
ة ُٖ موةلب لوُ الٙػار الؾّةؿُ . ثّةهُ موي المػا

 
والٔػض ًٍ المؾةِعة ُٖ ثٍٍّٕ المػا

ة ُٖ الصّةة الؾّةؿّة
 
ِعاد المػا

 
هٍاع من الٍٜثة الوؾةاّة. وزِةدة المّعؿ البًُء الرثٗةع ا

 
شؼاب الؾّةؿّة والمٙةِع المصرٍزة : وًوةؾ خالث ا

 
ٍٝثة اال

و يًٍِّة وِجم . والٍٜثة الجفػِّّة
 
و الٍٙاهّن االهجظةبّة ا

 
دهةى ِجم اِجمةد بّوٌة إمة من طالؿ االلالح الٙةهٍهُ للعؿجٍر الٍٙمُ ا

 
مة ًٍ مٍهس ا ٝو

شؼاب الؾّةؿّة
 
ة بٍاؿًة الٙةهٍن وًُ. اِجمةدًة بٍاؿًة اال طػى للٍٜثة الجُ ِجم اِجمةدًة يًٍِّة وال ِجم إٚػاًر

 
و : وًوةؾ ممًلصةت ا

 
ًعاؼ ا

 
اال

و الٍٜثة ّٓػ الػؿمّة  الٍٜثة الوةِمة
 
 ا

ب للجومّة االٚجمةدِة واالزجمةِّة : دلّٞ الجومّة البفػِة  يٗةؿ، مجٍؿى الّمػ المجٍُٚ، )ِفّػ إلَ مؤقػ مٝػ
 
مدٞ دطٞ الٗػد، مجٍؿى وّٖةت اال

ة الؾّةؿّة، إلض مم المجصعة الجُ ثصةوؿ االبجّةد ِن الّٙةؿةت الوٙعِة البصجة للجومّة ابجٜػثي (مجٍؿى ؿوٍات الجّلّم، المفةٝر
 
ولإليالع . ًّبة اال

مم المجصعة اإلهمةاُ وثػثّب العوؿ بٌة ِػزَ زِةرة المٍُٚ االلٜػجػوهُ
 
: ِلَ ثٙةرِػ الجومّة البفػِة الظةلة ببػهةمذ اال

http://hdr.undp.org/en/statistics / 

ٖوٞ ُٖ إِةدة االهجظةب مٙةرهة بمػقس زعِع.  لرٍلة إِةدة االهجظةبالمػقس: لةشب المومب  .ٓةلبُة مة ٍِٜن لعى ًغا الفظك ٖػلة ا 

شٜةم الجُ ثم زمٌّة بٍاؿًة المرجمُ العولُ وموَمةثي : المّةِّػ العولّة
 
مم المجصعة)ثفّػ إلَ الٍخةا٘ واال

 
والمٍاٖٙة ِلٌّة من ٚبٞ  (مدٞ اال

ِوةاٌة الصٍٜمةت ّٖمة ِجّل٘ بمظجلٕ ٚوةِة الّعالة االزجمةِّة، وثفمٞ ًغى المّةِّػ مرمٍِة من الجٍلّةت الجُ ِرب اثبةٌِة من ٚبٞ . ا 

ٍع االزجمةُِ  .وشٍٙؽ اإلهؾةن، والو

. IDEA  ،(http://www.idea.int)واالهجظةبةت  للعِمٙػايّة العولّة  المؤؿؾة:International IDEAاِعِة العولّة 

ة ُٖ الوفةط االٚجمةدي للعولة: الٍٙى الّةملة و ِؾٍّن للمفةٝر ٍن ا  ة ُٖ الٍٙى الّةملة . ثفّػ إلَ زمُّ البةلّٔن الغِن ِفةٝر ة المػا  وثّع مفةٝر

ة وولٍلٌة إلَ ٝٞ من المرةؿ الّةم والمرةؿ الؾّةؿُ  ِةماًل مٌمًة ُٖ ثمّٜن المػا 

لجمدّٞ ممةلس الًبٙة الّةملة الصوػِة وثمٜن من الٍٗز  (1893)شؼب ؿّةؿُ بػًِةهُ ثم إهفةؤى ُٖ هٌةِة الٙػن الجةؿُ ِفػ : شؼب الّمةؿ

طّػة لٍلٍلي للؾلًة ٝةهت ُٖ الٗجػة من . بمٙةِع ثٜػُٗ لجفّٜٞ شٍٜمة ُٖ الّفػِوةت
 
 2010 – 1997والمػة اال

شؼاب الؾّةؿّة بجػقّس : الٍٜثة الجفػِّّة
 
و الٍٙاهّن االهجظةبّة، وًُ ثًةلب زمُّ اال ٍٝثة ِجم ٖػهٌة ٚةهٍهة وًُ معمرة إمة ُٖ العؿجٍر الٍٙمُ ا 

و شمة من الوؾةء بّن مػقصٌّة شعث قٜٞ من . وِمٜن ثّؼِؼ ًغى الٍٜثة بٍاؿًة الٍّٙبةت ُٖ شةلة ِعم االمجدةؿ. هؾبة مبٍِة مّّوة ا  وًغا ًٍ ا 

قٜةؿ هَةم الٍٜثة مدلة البلعان الجُ ثؾجظعم الٍٜثة الجفػِّّة ًُ ٖػهؾة والّػاؽ والمٜؾّٛ. ا  ِوًة . وا  .  الٍٜثة الوؾةاّةاهَػ ا 

و ثمػِػ وثّعِٞ وإلٔةء الٍٙاهّن: (الؾلًة الجفػِّّة)المرلؽ الجفػُِّ  و البػلمةن الغي لعِي ؿلًة الجفػُِ ا  .  ِفّػ إلَ المرلؽ الٍٙمُ ا 

 الجمدّٞ الوؾبُاهَػ : الٙةامة الوؾبّة

ٓلبّة
 
شةدِة الجمدّٞ:هَم اال هٍاع الوَم االهجظةبّة الجُ ثؾجظعم ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا  شع ا  ن ِصمٞ .  ثفّػ إلَ ا  وبمٍزب ًغا الوَةم، ِرب ا 

ٓلبّة المًلٙة 
 
لٍات، ومدةؿ لغلٛ (1% + 50)المػقصٍن الٗةاؼون ِلَ ثمٍِت اال

 
وثظجلٕ هَم . هَةم المٍت البعِٞ: من إزمةلُ ِعد اال

ِلَ ِعد من  ٓلبّة المًلٙة بعالً من مرػد الصمٍؿ ِلَ ا 
 
هٌة ثٌعؼ إلَ همةن شمٍؿ المػقس الٗةاؼ ِلَ اال ٓلبّة ٚلّالً ِن هَم الجّعدِة ُٖ ا 

 
اال

لٍات 
 
ٝػدػِة الّعدِة )اال

 
ٝػدػِة/ اهجظةب اال

 
لٍات اال (.  ا 

http://hdr.undp.org/en/statistics
http://www.idea.int/
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ٓلبّة 
 
و الصؼب الغي شمٞ ِلَ :الجّعدِة/ هَم اال

 
ٍع ِةم من الوَم االهجظةبّة شّح ٍِٗز ُٖ االهجظةبةت المػقس ا لٍات ِفّػ إلَ ه

 
ٝػدػِة اال

 
 ا

لٍات)
 
و  (ببؾةية مَّم ِعد اال

 
لٍاتا

 
ٓلبّة اال

 
ِوًة . (1% + 50 )ا

 
ٓلبّة وهَم الجّعدِةاهَػ ا

 
ن مظجلٕ العوؿ ٚع ثؾجظعم مؼِذ . هَم اال

 
وبمة ا

ٓلبّة مظجلٕ من الوَةمّن، ٖإن العراؿةت المػزّّة الؾّةؿّة ثؾجظعم ممًلس 
 
  .لإلقةرة إلَ الوَةم الّةمالجّعدِة / اال

ٓلبّة :الوَةم االهجظةبُ المظجلى
 
ٍع الدةلح من الوَم االهجظةبّة الغي ِمؼج الؾمةت االِرةبّة لٜٞ من هَةم الجمدّٞ الوؾبُ وهَم اال /  ِفّػ إلَ الو

ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ٚع ِجومن ًغا الوَةم ثٍزُِ همٕ المٙةِع البػلمةهّة لّجم قٔلٌة بةؿجظعام هَةم الجمدّٞ الوؾبُ، بّومة ِجم قٔٞ . الجّعدِة
ٓلبّة 

 
طػ بةؿجظعام هَةم اال

 
لمةهّة والمٜؾّٛ والٗلبّن. الجّعدِة/ الومٕ اال

 
ِوًة . وثفمٞ بّن العوؿ الجُ ثؾجظعم ًغا الوَةم ا

 
الوَةم اهَػ ا

 . المجٍازي 

ِوةء
 
ِلَ ِٜؽ العوااػ االهجظةبّة )ثفّػ إلَ العوااػ االهجظةبّة الجُ ِجم ثمدّلٌة بٍاؿًة هٍاب بػلمةن مجّعدِن : العوااػ االهجظةبّة مجّعدة اال

شةدِة الجمدّٞ شّح ِجم ثمدّلٌة بٍاؿًة هةاب بػلمةهُ واشع
 
ِوًة . (ا

 
.  شرم العااػة االهجظةبّةاهَػ ا

و الؾُّ هصٍ مملصة مّّوة، وٓةلبًة مة ثٍٜن :الموَمةت ّٓػ الصٍٜمّة
 
 ثفّػ إلَ موَمةت المرجمُ المعهُ الجُ ثم ثفّٜلٌة بٌعؼ مٍازٌة ٚوّة ا

.  بّّعة ِن الوٍٗذ الصٍٜمُ

ة، ثفّػ ًغى الٗبة إلَ البلعان الجُ ال ثّجبػ زؼءا من :العوؿ ّٓػ الٔػبّة زٞ ًغى الٍٚر ِوة ممًلس العوؿ المجٙعمة ". الٔػب" من ا  وٚع اؿجظعموة ا 

ن الًػِٙة الجُ زةءت بٌة ًغى المٗةًّم إلَ الٍزٍد وِجم اؿجظعامٌة ُٖ العراؿةت المػزّّة الظةلة  (والوةمّة)
 
ن لعِوة ثصَٗةت بفة م من ا  ِلَ الٓػ

ِوًة . بةلجومّة .   دوؿ الٔػباهَػ ا 

وروبُ
 
ِؾلوعا والوػوِذ : بلعان الفمةؿ اال يلؾُ وثوم طمؽ دوؿ ًُ العهمةرؾ وٖولوعا وا 

 
وروبة الفمةلّة وقمةؿ المصّى اال ثفّػ إلَ موًٙة ا 

.  والؾٍِع

شّةن : الٙةامة الصؼبّة المٗجٍشة
 
ِوًة ًِل٘ ِلٌّة ُٖ بّن اال وِلَ ِٜؽ الٍٙاام الصؼبّة المٔلٙة، ثؾمس الٍٙاام الصؼبّة ". الٙةامة الصػة"ا 

ن ٍِٙمٍا بجصعِع الصؼب المٗوٞ بٞ والمػقس المٗوٞ داطٞ الصؼب .  المٗجٍشة للوةطبّن ا 

ٝػدػ قٍِّة ُٖ الوَم االهجظةبّة المظجلًة، شّح ِجم ِٙع هَةمّن اهجظةبّّن مظجلّٗن ِلَ هصٍ مجٍازي ولٜن :الوَةم المجٍازي 
 
 وِمدٞ الفٜٞ اال

ٓلبّة 
 
طػ وٖٙة لوَةم اال

 
شعًمة وًٖٙة لوَةم الجمدّٞ الوؾبُ واال والٔػض الٍشّع من الجٍازي ًٍ المؼج بّن ٍٖااع ًغِن . الجّعدِة/ مؾجٙلّن،  ا 

ٓلبّة 
 
لمةهّة، ِجم . الجّعدِة وهَةم الجمدّٞ الوؾبُ/ الوَةمّن المٌّموّن، وٓةلبًة مة ثُٙ هجةاري ُٖ مٍُٚ بّن هَةم اال ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ُٖ ا 

من طالؿ الٙةامة الوؾبّة، بّومة ِجم قٔٞ الّعد المجبُٙ من المٙةِع من طالؿ  (مرلؽ الوٍاب البػلمةهُ)قٔٞ همٕ ِعد المٙةِع بةلبٍهعؿجةغ 
شةدِة الجمدّٞ وٍِٙم الوةطبٍن بٍهُ ِالمجّن مجٍازِجّن ِلَ بًةٚةت االٚجػاع، واشعة للٙةامة . هَةم الجّعدِة بةؿجظعام العوااػ االهجظةبّة ا 

طػى للمػقس الٗػدي . الصؼبّة وا 

ة ُٖ المرةلؽ الموجظبة بوؾبة :ٚةهٍن الجٜةٖؤ ة الجٜةٖؤ إلَ مًةلب مؤِعي الوؾٍِة الٗػهؾّّن لجصّٙ٘ الجٍازن بّن الػزٞ والمػا  %-50 ثفّػ شٝػ
هي ِرب ِلَ ٝٞ شؼب ثػقّس 2000 ٍِهٍّ 6وُٖ %. 50

 
طّػًا ثمػِػ ٚةهٍن الجٜةٖؤ الٗػهؾُ وِٙػ دؿجٍرًِة بة من المػقصّن من الروؾّن % 50، ثم ا 

ة بٌة ي العوااػ االهجظةبّة ِجم ثػقّس المػا  ن ا 
 
دى إلَ ). ٜٝٞ دون اقجػاط بفة ؿةؿّة لٌغا الٙةهٍن هّٕ ٍِٙبةت ِعم االمجدةؿ ممة ا 

 
ومن الٍّّب اال

شؼاب لٌغا الجفػُِ
 
.  (ثرةًٞ ٝػدّػ من اال

  المرلؽ الجفػُِّاهَػ : البػلمةن

ِوٍ ُٖ البػلمةن الٍٙمُ  : البػلمةهُ
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و البػلمةن ِجم قٔلي بٍاؿًة الفظك الموجظب:مّٙع بػلمةهُ
 
.   مومب ُٖ المرلؽ الجفػُِّ ا

ٓلبّة االهجظةبُ للعوااػ االهجظةبّة مجّعدة الجمدّٞ شّح ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت لمةلس : (PBV)هَةم الٜػجلة الصؼبّة 
 
هٍاع هَةم اال

 
شع ا

 
ًٍ ا

ٖػاد
 
لٍات . الٍٙاام الصؼبّة بعال من المػقصّن اال

 
ٝبػ ِعد من اال

 
ٝػدػِة )وٍِٗز الصؼب الصةلٞ ِلَ ا

 
لٍات اال

 
بٜةٖة مٙةِع العااػة  (الجّعدِة/ ا

.  وثفمٞ العوؿ الجُ ثؾجظعم ًغا الوَةم الٜةمّػون وثفةد وؿؤةٍٖرة. االهجظةبّة، وبغلٛ ِجم اِجمةد ٝةٖة مػقصّي ِلَ الٙةامة

 ِفّػ إلَ ِعد المػقصّن الموجظبّن من شؼب واشع ُٖ دااػة اهجظةبّة واشعة وِةدة مة ِوًب٘ ِلَ ٚةامة المػقصّن الجُ ِٙعمٌة :شرم وٍٚة الصؼب

ٝبػ من واشع . الصؼب لرمٌٍر الوةطبّن
 
ٝػدػ من مػقس ُٖ دااػة اهجظةبّة مّّوة)وِوعمة ٍِٜن شرم الصؼب ا

 
ن الصؼب ِجٍُٚ الٍٗز بة

 
ي ا

 
ٍِٙم  (ا

ٚلّةت لجلٛ العااػة االهجظةبّة
 
و اال

 
رزس بجػقّس مؼِع من الؾّعات ا

 
.  الصؼب ِلَ اال

مٍر ؿّةؿّة
 
مٍر الفظمّة ًُ ا

 
ة من ٚبٞ مؤِعة الوؾٍِة ٝةروؿ ًةهّـ :اال ُٖ مٙةلٌة الغى شمٞ هٗؽ الّوٍان  (1969) ًَ ِبةرة ٍِٚة ثم ابجٜةًر

ن ثصمٞ ِلَ االًجمةم الؾّةؿَ
 
ن المفةٝٞ الفظمّة ثؾجص٘ ا

 
ن ٝػدّػ من المفٜالت الفظمّة الجُ . وِفّػ إلَ هَػِة ا

 
ِػزُ ذلٛ إلَ شّٙٙة ا

ة ُٖ شّةثٌة ال ذهب لٌة ٌّٖة ولٜوٌة هجّرة للٙمُ الموٌرُ
 
و الجمّّؼ . ثجّػض لٌة المػا

 
قٜةؿ الٙمُ ا

 
ومن خم ٖإن العولة مؾبٍلة ِن الٙوةء ِلَ ا

ة، شجَ ُٖ إيةر المرةؿ الظةص ّٖلَ ؿبّٞ المدةؿ، ٖإن ٍٚاهّن الؼواج والصوةهة لّؾت من لوُ المرةؿ . ومّةلرة الٙوةِة الجُ ثٍازٌٌة المػا 

مة
 
 . الظةص بٞ ًُ ٍٚاهّن وهّجٌة اال

هٍاع الوَم االهجظةبّة الػاّؾّة ولٜوي ِظجلٕ ِن :هَم الجّعدِة شع ا  ٓلبّة ثفّػ إلَ ا 
 
، شّح ِجم اؿجظعام هَم الجّعدِة شّومة ِجوةٖؽ هَم اال

و شؼبّن ُٖ دااػة اهجظةبّة مّّوة وٓةلبًة مة ِوًب٘ ِلَ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة الجمدّٞ ٝػدػ من مػقصّن ا  ن . ا  وبمٍزب هَم الجّعدِة، ِرب ا 

لٍات 
 
ِلَ ِعد من اال شؼاب ِلَ ا 

 
و اال و الجّعدِة)ِصمٞ المػقصٍن ا  ٓلبّة البؾًّة ا 

 
ٓلبّة المًلٙة، دون وزٍد هػورة لجصّٙ٘ (اال

 
 من اال

ٓلبّة
 
لٍات ٝمة ثجًلب هَم اال

 
ٝػدػ قًٍِّة ُٖ هَةم الجّعدِة ًمة . اال

 
(. PBV)وهَةم الٜػجلة الصؼبّة  (BV)هَةم الٜػجلة والوٍِةن اال

ٝػدػِة 
 
لٍات اال و : الجّعدِة/ ا  ٓلبّة البؾًّة"ا 

 
و الصؼب الػااع ُٖ االهجظةبةت ّٖمة بّن " اال لٍات ِصمٞ ِلٌّة المػقس ا 

 
ِلَ ِعد من اال ثفّػ إلَ ا 

شؼاب
 
و اال ٝػدػ من المػقصّن ا  و ا  ِوًة . خالخة ا  ٓلبّة المًلٙةاهَػ ا 

 
 .اال

زٞ اإللالح الؾّةؿُ ؿٍاء اإللالح :POSًّةٝٞ الٗػص الؾّةؿّة   ثفّػ إلَ الٗػص الجُ ثٙعم هٗؾٌة ُٖ بّبة ؿّةؿّة ثمٜن الّمٞ الرمةُِ من ا 

و الٙةهٍهُ  و بّع الجٍُّٚ ِلَ مّةًعة ؿالم، إلض)المؤؿؾُ ا  و بّع اهجٌةء الصػب المعهّة، ا  . (ِلَ ؿبّٞ المدةؿ ثلٛ الجُ ثٌَػ بّع الدٍرات، ا 

هي ِبصح ّٕٝ ثٍٙم الّوةلػ الٗةِلة POSوموٌذ ًّةٝٞ الٗػص الؾّةؿّة 
 
ةت االزجمةِّة والٌّةٝٞ الؾّةؿّة ال  ِّٗع ُٖ دراؿة الجٗةِٞ بّن الصٝػ

و طل٘ ٖػص زعِعة .  الؾّةؿّة بةؿجٔالؿ واٚجوةص الٗػص الصةلّة ا 

ة الؾّةؿّة و ّٓػ مبةقػة:المفةٝر هفًة المٍؿّة الجُ ثؤخػ ِلَ الؾّةؿة ولوُ الٙػار بًػؽ مبةقػة ا 
 
ة .  ثفمٞ الّعِع من اال وثجومن المفةٝر

و االهومةم إلَ شؼب ؿّةؿُ؛ بّومة ثجومن  و ثٙلع مومب ؿّةؿُ ا  و الجػقس لمومب ؿّةؿُ ا  الؾّةؿّة المبةقػة ُٖ الؾّةؿة الػؿمّة الجمٍِت ا 

زٞ ٚوّة ِةدلة  و ِٙع شمالت من ا  و الٍيوُ ا  هفًة المرجمُ المعهُ ؿٍاء ِلُ المؾجٍي المصلُ ا  ة ُٖ ا  ة الؾّةؿّة ّٓػ المبةقػة المفةٝر المفةٝر

ُ الٍُِ الفّبُ مدٞ ممةرؿة الوفةط الّٗةؿ من طالؿ  هفًة ٖر ة ُٖ ا  و شجَ المفةٝر ولٍِةت الصٍٜمة ا  ن ثٍٜن من ا  هٌة ِرب ا 
 
شّح ِؤمن الٗػد بة

و إٚةمة المَةًػات .  اإلِالم ا 

شؼاب الؾّةؿّة
 
ة : ٍٝثة اال شؼاب ِةدة مة ِجم اِجمةدًة يٍاِّة، لؼِةدة هؾبة المػا 

 
ٚلّةت)ثفّػ إلَ ثعابّػ مّوّة بةال

 
و اال و  (ا  بّن مػقصُ الصؼب ا 

مُ للٍٙاام الصؼبّة الجُ ِجم ثٙعِمٌة ُٖ االهجظةبةت و هًةؽ ٚر و شمة، ا  ثجومن . الممدلّن الموجظبّن، ومَّمٌة من طالؿ وهُ هؾبة مبٍِة، ا 

لمةهّة، االثصةد االقجػاُٝ للٍٙات  شؼاب الجُ اِجمعت الٍٜثة الوؾةاّة يًٍِة شؼب الّمةؿ البػًِةهُ، الصؼب االقجػاُٝ العِمٙػايُ ُٖ ا 
 
مدلة اال ا 

ِوًة . الفّبّة ُٖ المٔػب   الٍٜثة الوؾةاّةاهَػ ا 
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ٖػاد لٌم اِعٍِلٍزّةت ممةخلة لجّؼِؼ رؤِة مة والعٍِة إلَ ؿّةؿّةت مّّوة وموةًذ ِمٞ : الصؼب الؾّةؿُ
 
و ا
 
ِجٍٜن الصؼب الؾّةؿُ من مرمٍِةت ا

 ِن إدارة العولة
ً
مة ٖوال

 
ولٍِة لال

 
هٌة مٍازٌة ومّةلرة مة ِػوهي الٙوةِة ذات اال

 
.  والجُ من قة

هٌة ثٍزُِ المٍارد : الؾّةؿة
 
ة من قة هٌة ُٖ زًًٍػ

 
ن الؾّةؿة ِمٜن ثّػٌِٗة بًػؽ مجوٍِة؛ مدٞ ِملّة لوُ الٙػار الرمةُِ، إال ا

 
م من ا ِلَ الٓػ

مة بوةء ِلَ وزٌةت هَػ مظجلٗة
 
همةر العِمٙػايّة والّعالة االزجمةِّة إلَ ثٍزُِ المٍارد الٍٙمّة ِلَ هصٍ ِةدؿ ٚعر اإلمٜةن مُ . بّن اال

 
وِعٍِ ا

ن ثٙػر ّٕٝ ِوبُٔ 
 
ن الؾٍؽ ًُ الجُ ِرب ا

 
طػى ٍِٙؿ اللّبػالٍّن الرعد ا

 
ِوًة؛ ومن هةشّة ا

 
زّةؿ المؾجٙبٞ ا

 
طغ ُٖ االِجبةر شمةِة ممةلس ا

 
اال

مة
 
. ثٍزُِ خػوة اال

لٍات الجُ :الجمدّٞ الوؾبُ
 
شؼاب شؾب هؾبة اال

 
و اال

 
هٍاع الوَم االهجظةبّة الػاّؾّة شّح ِجم ثٍزُِ المٙةِع ُٖ البػلمةن للمػقصّن ا

 
شع ا

 
 ًٍ ا

و العوااػ االهجظةبّة مجّعدة . ِصملٍن ِلٌّة
 
ٝػدػ من ممدٞ ُٖ البػلمةن ا

 
شّةن ُٖ العوااػ االهجظةبّة الجُ ِمدلٌة ا

 
وِجم ثًبّ٘ ًغا الوَةم ُٖ مَّم اال

ٝػدػ من المػقصّن المؾجٙلّن
 
شؼاب ا

 
ٝػدػ قًٍِّة ُٖ الوَم االهجظةبّة شّح ٍِٙم ٝٞ . الجمدّٞ، وًغا الوَةم ِٗوٞ اال

 
ٍع اال وثّع الٙةامة الوؾبّة الو

و " مٗجٍشة"والٙةامة الوؾبّة ٚع ٍِٜن بٌة ٍٚاام شؼبّة . شؼب بجٙعِم ٚةامة من المػقصّن ُٖ دااػة اهجظةبّة مّّوة للموةٖؾة
 
وثفمٞ ". مٔلٙة"ا

رزوجّن وإهعوهّؾّة
 
. البلعان الجُ ثؾجظعم ًغا الوَةم الؾٍِع واال

 الٍٜثة الوؾةاّةاهَػ : الٍٜثة

قٜةؿ الصٍٜمة ٍِٙم ّٖي المٍايوٍن بةهجظةب ممدلّن لّمدلٍا ممةلصٌم ُٖ زٌةز لوُ الٙػار الؾّةؿُ: العِمٙػايّة الجمدّلّة . ثفّػ إلَ قٜٞ من ا 

ٓلبّة ُٖ المرلؽ الجفػُِّ
 
ن ِجم ثمدّٞ ممةلس اال ِوًة . ومن المجٍُٚ ا   العِمٙػايّةاهَػ ا 

و ٚع ِجم . ثفّػ إلَ ثظمّك ِعد مّّن من المٙةِع ُٖ البػلمةن للوؾةء: المٙةِع المصرٍزة ة مبةقػة لفٔٞ ًغى المٙةِع ا  وٚع ِجم اهجظةب المػا 

ردن. ثّّّوٌة ِمٍمة من ٚبٞ الؾلًة الجوّٗغِة
 
ٖٔةهؾجةن واال ِوَة . وثفمٞ البالد الُ بٌة ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة رواهعا وا  الٍٜثة الوؾةاّة اهَػ ا 

و الجّةٚبُ  و الجّةٚبُ  ِفبي :Semi-Zipper styleالجػقّس قبي الجبةدلُ ا   ، وِفّػ إلَ ٚةِعة ثػثّب Zipper style quotaٍٝثة الجػقّس الجبةدلُ ا 
زٞ ثوّٗغ الٍٜثة وٓةلبًة مة ِجم ثوّٗغًة ُٖ الٍٙاام الصؼبّة المٔلٙة ة والػزٞ / ومُ ذلٛ، بعاًل من ثبةدؿ . من ا  ٝمة ًٍ الصةؿ ُٖ ٍٝثة )ثّةٚب المػا 

و الجّةٚبُ  و الجّةٚبُ ( Zipper styleالجػقّس الجبةدلُ ا  ٚٞ بّن Semi-Zipper style، ِومن الجػقّس قبي الجبةدلُ ا 
 
ة واشعة ِلَ اال  ثومّن امػا 

.  ٝٞ خالخة مػقصّن ِلَ يٍؿ ٚةامة ٝمة ِجم ثوّٗغى ُٖ اهعوهّؾّة

ٓلبّة البؾًّة
 
ٝػدػِة اهَػ : اال

 
لٍات اال  :الجّعدِة/ ا 

شةدِة الجمدّٞ ِلَ ِٜؽ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة )ثفّػ إلَ العوااػ االهجظةبّة الجُ ِجم ثمدّلٌة بٍاؿًة هةاب بػلمةهُ واشع : العوااػ االهجظةبّة ا 
ِوًة . (الجمدّٞ شّح ِجم ثمدّلٌة بٍاؿًة هٍاب بػلمةن مجّعدِن .  شرم العااػة االهجظةبّةاهَػ ا 

ٖػاد : (STV)هَةم المٍت الٍاشع المجصٍؿ 
 
هٍاع هَةم الجمدّٞ الوؾبُ، شّح ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت لمةلس المػقصّن اال شع ا  م من )ا  ِلَ الٓػ

ي ِعد من المػقصّن يةلمة ٍِزع ِعد من المٙةِع لّجم . (ثٍازع طّةر الٍٙاام الصؼبّة ووًٖٙة لوَةم االٚجػاع الجٗوّلُ، ِمٜن للوةطبّن ثػثّب ا 

وبّع ثصعِع هؾبة الصؾم، ِجم االِالن ِن اهجظةب المػقصّن الغِن شملٍا ِلَ . قٔلٌة وٖٙة لجٗوّلٌم ُٖ العوااػ االهجظةبّة مجّعدة الجمدّٞ
طػِن وًٖٙة للوؾبة المبٍِة للظّةر الدةهُ الغي ٚةم الوةطبٍن  لٍات إلَ مػقصّن ا 

 
و هٙٞ ٖةان اال ولَ وِجم إِةدة ثٍزُِ ا 

 
هؾبة الصؾم ُٖ الرٍلة اال

ثؾجظعم ٝٞ من اِػلوعا ومةلًة هَةم المٍت الٍاشع المجصٍؿ . وثؾجمػ ًغى الّملّة شجَ ِجم قٔٞ زمُّ مٙةِع العااػة االهجظةبّة. بجصعِعى
(STV .)

دهَ من المػقصةت ُٖ ٍٚاام الصؼب:الٍٜثة الوةِمة
 
ًعاؼ ّٓػ رؿمّة لجصّٙ٘ الصع اال وًغى الٍٜثة ال ِٗػهٌة الٙةهٍن ولٜوٌة ثٍٜن بمدةبة .  ثفّػ إلَ ا 

ِوًة . وِع ُٖ الٔةلب ِلَ مؾجٍى الصؼب الٍٜثة الوؾةاّة اهَػ ا 
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ة ِن يػِ٘ اهفةء زٌةت اؿجفةرِة لإلقػاؼ ِلَ ثوّٗغ المؾةواة ُٖ الجفػِّةت وُٖ : الوؾٍِة ُٖ العولة
 
ثفمٞ إدمةج مؤؿؾّة ممةلس المػا

لّة بةلعولة . الؾّةؿة
 
ة)وًغى اال

 
ةالت المػا ة إلَ ٝو

 
ولٍِة  (من لرةن المػا

 
ة ِلَ مؾجٍى العولة وإًِةء اال

 
ثٌعؼ إلَ مٍازٌة ومّةلرة ممةلس المػا

ة ُٖ لوُ الٙػار
 
وروبُ من الوؾٍِة الفةملة ُٖ العولة وؿّةؿةت الومةن االزجمةُِ شّح يةلبت . لمؾةواة المػا

 
وٚع اؿجٗةدت دوؿ الفمةؿ اال

ة
 
ةت الوؾةاّة بةثظةذ إزػاءات مبةقػة من ٚبٞ العولة لمٍازٌة مًةلب المػا .  الصٝػ

ةالت الجمٍِٞ العولّة مدٞ لوعوؽ الوٙع العولُ :SAPsبػامذ الجّعِٞ الٌّٜلُ  ( WB)والبوٛ العولُ  (IMF) ثفّػ إلَ الؾّةؿةت الجُ ثوٗغًة ٝو
مٍاؿ العولة الظةلة بةلظعمةت 

 
 (ِلَ الًّةم)والعِم الصٍٜمُ  (.الجّلّم، المصة، الٌٜػبةء، الض)ُٖ العوؿ الوةمّة وٓةلبة مة ثعٍِ إلَ ؿصب ا

ٚٞ شَةً 
 
ٝػدػ . والجُ ثٌعؼ إلَ إٖةدة قػااس المرجمُ اال

 
لّة اال

 
ن الؾٍؽ ًُ اال

 
ٍٝةالت الجُ ثعٍِ إلَ موٍَر اٚجمةدي لّبػالُ زعِع وثؤمن بة وًغى ال

.  ٖةِلّة للجومّة موغ الؾبّّوةت ثفجػط ثوّٗغ بػامذ الجّعِٞ الٌّٜلُ لموس الٙػوض للعوؿ الوةمّة

لّجم إلٙةء الوٍء ِلٌّة  (ُٖ ًغى الصةلة الممدالت)مفةرُِ الٙةهٍن الجُ ًِػشٌة الممدلٍن /  ِفّػ إلَ المصجٍِةت والمٍهٍِةت :الجمدّٞ المٍهٍُِ
زٞ الجمٍِت لمةلس (ُٖ ًغى الصةلة هفّػ إلَ الؾّعات)ُٖ البػلمةن والجُ ثظك زمٌٍر الوةطبّن الظةص بٌم 

 
طػِن من ا

 
، وِفرٍّن الوٍاب اال

ٍع الغي ثم يػشي و المٍه
 
و يبٙة لبّجّٜن . مفػوع الٙةهٍن ا

 
زٞ مملصة من ثٍٙم بجمدّلٌم مُ االؿجرةبة لمًةلبٌم "(1972)ا

 
وٍِٙؿ ". الّمٞ من ا

ن الجمدّٞ المٍهٍُِ ِجبُ  ة مدلٌة"شّح " الجمدّٞ الٍلُٗ"بّن مؤِعي الوؾٍِة ا  ة امػا  ن ثمدٞ المػا  ".  ِرب ا 

ة ُٖ ِعد مصعود من المٙةِع المصرٍزة : الػمؼِة العاللة وٓةلبًة مة . بٍاؿًة الوظب الؾّةؿّة ( ُٖ المةاة10ِةدة ال ِجرةوز )ِفّػ إلَ ثّّّن المػا 

ة ثمّٜوًة  هٌة ثصٙ٘ المؾةواة بّن الروؾّن بّومة ُٖ الصّٙٙة ثٗجٙػ إلَ المعؽ ُٖ ثمّٜن المػا  ِعاد الػمؼِة شجَ ثبعو ا 
 
ثؾجظعم العوؿ ًغى اال

.  شّّٙٙةُ 

شع هَم : (TRS)هَةم الرٍلجّن  ٓلبّة ًٍ ا 
 
وؿ ِن يػِ٘ اطجّةر مػقس واشع من ِعة الجّعدِة/ اال

 
 شّح ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت ُٖ االٚجػاع اال

لٍات ُٖ الرٍلة 
 
ِلَ اال و الصؼبّن الصةللّن ِلَ ا  شؼاب وِجم ِٙع زٍلة خةهّة من االهجظةبةت بّن المػقصّن ا  و شؼب واشع من ِعة ا  مػقصّن ا 

ولَ 
 
لٍات مصعد مؾبًٙة )اال

 
ولَ من االهجظةبةت ِلَ ِعد من اال

 
و الصؼب ُٖ الرٍلة اال ٓلبّة المًلٙة)واذا شمٞ المػقس ا 

 
و اال لٍات ا 

 
% ا  50 من اال

ٝػدػ من مػقصّن اخوّن ُٖ الرٍلة الدةهّة من (. ( ال ِجم ِٙع اهجظةبةت الرٍلة الدةهّة1+  طغ ًغا الوَةم قٜاًل ثّعدًِة شّح ِجوةٖؽ ا 
 
وٚع ِة

لٍات 
 
ِلَ ِعد من اال ٓلبّة البؾًّةالجّعدِة)االهجظةبةت ، وِجم اهجظةب المػقس الغي  ِصمٞ ِلَ ا 

 
و اال ، بٔن الوَػ ِن شمٍلي ِلَ ( ا 

م ال ٓلبّة المًلٙة ا 
 
شةدِة الجمدّٞ ومجّعدة الجمدّٞ وِجم اؿجظعامي بٍاؿًة بّن العوؿ موٌة. اال : وِمٜن ثًبّ٘ ًغا الوَةم ُٖ العوااػ االهجظةبّة ا 

ٍبة وممػ ُٖ االهجظةبةت البػلمةهّة . اِػان ٝو

و :الفمٍلّة/ الٍٜهّة 
 
ٍع االزجمةُِ ا ٖػاد المرجمُ بٔن الوَػ ِن الو

 
 ِفّػ إلَ المدةلّة الجُ ثؤٝع ِلَ ثصّٙ٘ المؾةواة ُٖ الجّةمٞ بّن زمُّ ا

و الّػؽ  ت، مدٞ ٖػهؾة، ثٍٙم الٍٜهّة . الروؽ البفػي ا 
 
م من ذلٛ، ٖجةرِظًّة وُٖ ٝػدّػ من العِمٙػايّةت الجُ هفة الفمٍلّة ِلَ مٌٍٗم / وِلَ الٓػ

ة من المرةؿ الؾّةؿُ" الٗػد المرػد" دى إلَ إٚمةء المػا  ن الػزٞ ٖٙى ًٍ . الغي داامًة مة ٝةن ِػثبى بةلػزٞ وا 
 
وُٖ ٖػهؾة، ثم ثبػِػ ًغا االرثبةط بة

طالّٚة
 
شٜةم اال

 
.  الغي لعِي الٙعرة ِلَ الوٙةش الموًُٙ وإلعار اال

Varannan damernas : ُو الجّةٚب شؼاب Zipper Styleممًلس ًِل٘ ِلَ ٍٝثة الجػقّس الجبةدلُ ا 
 
 الغي ثم اِجمةدى من ٚبٞ مظجلٕ اال

ؿمةء الػزةؿ والوؾةء ُٖ الٍٙاام الصؼبّة ممة ِومن الجٙؾّم المجؾةوي بّن الروؾّن ٝع . الؾٍِعِة ُٖ الجؾّّوةت شّح ِجم الجوةوب بّن ا  وٚع ا 

%. 50مؤِعو ًغى الجعابّػ ببػاِة ِلَ هك المؾةواة ولّؽ بةلوػورة وزٍد ٍٝثة 

ًٍ ممًلس هفػثي ؿةلُ اهرٞ مّػي ِةلم االهؾةن وًٍ ِفّػ إلَ يػِٙة ٌٖم الوفًةء للمّةِّػ العولّة لصٍٙؽ اإلهؾةن : اؿجظعام اللٔة المصلّة
ّٖةؿ وممةرؿةت وًٚٗة . وممةرؿجٌة ِلَ المؾجٍى المصلُ ُٖ ؿّةٚةثٌة الظةلة ن المصةدخةت والموةٚفةت الظةلة بةلصٍٙؽ ثجػزم إلَ ا  ووًٖٙة لٌة، ا 

.  للٔة المصلّة المؾجظعمة ِلَ المؾجٍى المصلُ
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مػِٜة : وزٔػاّٖة، ثُٙ العوؿ الٔػبّة ُٖ مظجلٕ الٙةرات. ِلمس إلَ الموًٙة الؾّةؿّة ولّؽ الرٔػاّٖة" الٔػب"ممًلس : العوؿ الٔػبّة
 
وروبة وا

 
ا

ؿجػالّة
 
ؿّة، وا

 
وهةع االزجمةِّة واالٚجمةدِة هؾبًّة، إال . الفمةلّة وا

 
وبّومة ثجمجُ ًغى العوؿ ؿّةؿًّة بةؿجٙػار العِمٙػايّةت الجمدّلّة مُ ارثٗةع اال

ة ِظجلٕ ٝػدّػًا ُٖ ًغى البلعان
 
ن الجمدّٞ الؾّةؿُ للمػا

 
ِوًة . ا

 
.  العوؿ ّٓػ الٔػبّةاهَػ ا

ة ٖٙى
 
ٍع من ٍٝثة المٙةِع المصرٍزة، شّح ِجم شرؼ بّن العوااػ االهجظةبّة للمػقصةت ٖٙى لومةن : دوااػ اهجظةبّة للمػا ثفّػ إلَ ثٍّٖػ ه

ن ٍِٙم الػزةؿ . اهجظةب بّن الؾّعات من ًغى العوااػ االهجظةبّة
 
وُٖ ًغا المعد، ٍِٙم الوةطبٍن بةلجمٍِت لمةلس الؾّعات المػقصةت وِوبُٔ ا

طػى 
 
 .المػقصّن من ًغى العوااػ االهجظةبّة الجػقس ُٖ دوااػ اهجظةبّة ا

و الجّةٚبُ 
 
شّةهًة ِفةر إلٌّة بػ: )Zipper Styleٍٝثة الجػقّس الجبةدلُ ا

 
 ثفّػ إلَ ٚةِعة ثػثّب لجوّٗغ الٍٜثة وٓةلبًة مة ِجم ثًبٌّٙة ِلَ (Zebra style ا

ٍع االزجمةُِ ؿمةء المػقصّن شؾب الو
 
و وٚع اؿجظعمت اهعوهّؾّة . الٍٙاام الصؼبّة المٔلٙة، شّح ِجم الجوةوب بّن ا

 
ٍٝثة الجػقّس قبي الجبةدلُ ا

ٚٞ بّن ٝٞ خالخة مػقصّن ُٖ الٍٙاام الصؼبّةSemi-Zipper style الجّةٚبُ
 
ة واشعة ِلَ اال

 
 .  شّح ِجم ثومّن امػا

 
 

 

 

 
 



 

 

 ا   الملص٘
ة ِلَ ش٘ الجمٍِت ُٖ الّةلم وش٘ الجػقس لالهجظةبةت 

 
ثٍارِض شمٍؿ المػا

 

ة ٌّٖة ش٘ الجمٍِت وش٘ الجػقس لالهجظةبةت
 
دهةى لعٌِة بػلمةن . مة لم ِغٝػ طالؼ ذلٛ، ِمدٞ الجةرِض الؾوة الجُ موصت المػا

 
والبلعان المغٍٝرة ا

و ٝةن لعٌِة بػلمةن ُٖ مػشلة مة من ثةرِظٌة
 
  IPUًغى المّلٍمةت مجةشة من االثصةد البػلمةهُ العولُ . ُٖ الٍٚت الصةلُ ا

http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm  ( ُٖ 2011 مةٍِ 25ثم العطٍؿ ِلَ الػابى )

 

مػِّٜة  1788
 
 (الجػقس لالهجظةبةت)الٍالِةت المجصعة اال

 (الجمٍِت)هٍّزِلوعا  1893
ؿجػالّة 1902  * ا 
 ٖولوعا 1906
 *(الجػقس لالهجظةبةت)الوػوِذ  1907
 ** الوػوِذ 1913
ِؾلوعا 1915  * العهمةرؾ، ا 
 (الجػقس لالهجظةبةت)، ًٍلوعا  *(الجمٍِت)ٝوعا  1917
لمةهّة، المرػ، اِػلوعا 106، اؿجٍهّة، زٍرزّة *(الجمٍِت)الومؾة، ٝوعا  1918 ّؼؿجةن، الثّٗة، لّجٍاهّة، بٍلوعا، روؿّة *، ا  ، ّٚٓػ

 * االثصةدِة، المملٜة المجصعة
ٍٝؾمبٍرغ، ًٍلوعا  *(الجمٍِت)بّالروؿّة، بلرّٜة  1919 ػاهّة*، الؾٍِع (الجػقس لالهجظةبةت)، هٍّزِلوعا (الجمٍِت)، ل ٝو  ، ا 
لبةهّة، ٝوعا  1920 ِؾلوعا  *(الجػقس لالهجظةبةت)ا  مػِّٜة **، الرمٌٍرِة الجفّّٜة، ا 

 
 (الجمٍِت)، ؿلٍٖةّٝة، الٍالِةت المجصعة اال

ذربّرةن، بلرّٜة  1921 رمّوّة، ا   **   الؾٍِع 1زٍرزّة* (الجػقس لالهجظةبةت)ا 
  ، مؤٍلّة، ؿةهت لٍؿّة، يةزّٜؾجةن107ٝةزاطؾجةن 1924
مةهؾجةن 1927  ثٝػ
ِػلوعا  1928  ** ، المملٜة المجصعة**ا 
 * ، رومةهّة*إٍٝادور  1929
ٖػِّٙة  1930 ّة (البّن)زوٍب ا   (الجمٍِت)، ثٝػ
ؿبةهّة، ؿػي الهٜة*، البػثٔةؿ *ثفّلُ 1931  ، ا 
وروٍٓاي 1932  البػازِٞ، زؼر المةلعِٕ، ثةِالهع، ا 
ّة *ٍٝبة، البػثٔةؿ  1934  (الجػقس لالهجظةبةت)، ثٝػ

                                                             
106  
قٌود أو لشروط ٌخضع الحق*   

القٌود أو الشروط رفع**   
 

 فً الحق المرأة تمنح أن االستعمار حكم تحت سابقاً  وقعت التً الدول فً المألوف من. الحقوق منح مراحل ٌعكس توارٌخ عدة إلى اإلشارة  107

 الدول فً الطبٌعً، من وبالمثل،. االستقالل على الدول حصول عند ذلك على التأكٌد ٌتم وأن االستعمارٌة االدارة بواسطة االنتخاب وفً التصوٌت
 الحقوق هذه على التأكٌد ٌتم أن االتحادٌة، التشرٌعات ظل فً لالنتخابات والترشح التصوٌت حق للمرأة كان حٌث اتحاد من جزءاً  سابقاً  كانت التً

حدٌثا المستقلة الدولة دستور بموجب للمرأة  

http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm
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 (الجمٍِت)مّةهمةر  1935
 الٗلبّن 1937
وزبٜؾجةن*بٍلّّٗة  1938

 
 ، ا

 (الجمٍِت)الؾلٗةدور  1939
 * بومة 1941
 زمٌٍرِة العومّوّٜةن 1942
 بلٔةرِة، ٖػهؾة، زةمةِٜة 1944
 ، الؾؤةؿ، ؿلٍّٖوّة، ث1ٍٍٓ، إهعوهّؾّة، إًِةلّة، الّةبةن(الجػقس لالهجظةبةت)ٝػواثّة وٍِٓةهة  1945

1946 
، (الجػقس لالهجظةبةت)، ٍٓاثّمةال ، لّبّػِة ،مّةهمةر  (الجمٍِت)الٜةمّػون، زمٌٍرِة ٍٝرِة العِمٙػايّة الفّبّة، زّبٍثُ 

 ، زمٌٍرِة مٙعوهّة الٍٍّٓؿالّٖة الؾةبٙة ،  ثػِوّعاد وثٍبةٍٓ، ٖوؼوِال، ّٖجوةم، ٍٍِٓؿالّٖة**، رومةهّة **بومة 
رزوجّن، الّةبةن 1947

 
 ، بةٝؾجةن، ؿؤةٍٖرة(الجمٍِت) ، مةلًة، المٜؾّٛ 1اال

 ، إؿػااّٞ ، الوّرػ ، زمٌٍرِة ٍٝرِة، ؿّفّٞ، ؿٍرِوةم**بلرّٜة  1948
 (الجمٍِت)، المّن، ٍٝؿجةرِٜة، الرمٌٍرِة الّػبّة الؾٍرِة **البٍؿوة والٌػؿٛ وثفّلُ 1949
 ، ًةِجُ، الٌوع **(الجمٍِت)بةربةدوس، ٝوعا  1950
 اهجّٔة وبةربٍدا، دومّوّٜة، زػِوةدا، هّبةؿ، ؿةهت ّٝجؽ وهّّٗؽ، ؿةهت ٖوؾّوت والرػِوةدهّؼ  1951
 ، الٍّهةن، لبوةن(ؿةشٞ الّةج)، ٍٝت دٍِٗار **بٍلّّٗة  1952
 ** ، الرمٌٍرِة الّػبّة الؾٍرِة(الجػقس لالهجظةبةت)، والمٜؾّٛ (الجمٍِت)بٍثةن، ٍِٓةهة  1953
 بلّؼ، ٍٝلٍمبّة، ٓةهة 1954
  ، إخٍّبّة، ًوعوراس، هّٜةرازٍا، بّػو 108ٝمبٍدِة، إرِجػِة 1955
 بوّن ، زؼر الٙمػ، ممػ، الرةبٍن، مةلُ، مٍرِفٍّس ، المٍمةؿ 1956
 **(الجمٍِت)مةلّؼِة، زِمبةبٍي  1957
ّوة ٖةؿٍ، ثفةد، ّٓوّة، زمٌٍرِة الو العِمٙػايّة الفّبّة ، هّرّػِة  1958  (الروٍب)بٍٝر
 ، ثٍهؽ، زمٌٍرِة ثوؼاهّة االثصةدِة(الجمٍِت)معٓفٙػ، ؿةن مةرِوٍ  1959
 ، ٚبػص، وٓةمبّة، ثٍهٔة **(الجػقس لالهجظةبةت)ٝوعا  1960
 ، مالوي، مٍرِجةهّة، بةرآٍاي، رواهعا، ؿّػالٍّن(الجػقس لالهجظةبةت)، بٍروهعي، الؾلٗةدور *زؼر البٌةمة  1961
ؿجػالّة  1962 وٓوعا، زامبّة**الرؼااػ، ا   ، مٍهةٍٝ، ا 

1963 
ٖٔةهؾجةن ، الٍٜهٍٔ ، ّٓوّة االؿجٍااّة، ّٖرُ، إِػان  ، ّٝوّة، المٔػب وبةبٍا ّٓوّة الرعِعة  (زمٌٍرِة إِػان اإلؿالمّة)ا 

 (الجػقس لالهجظةبةت)
 ، الؾٍدان (الجمٍِت)، الرمةًّػِة الّػبّة اللّبّة، وبةبٍا ّٓوّة الرعِعة **زؼر البٌةمة  1964
 بٍثؾٍاهة ، لّؾٍثٍ 1965
ّػِبةثُ وثٍٖةلٍ والّمن ** ، وإٍٝادور (للجمٍِت)العِمٙػايّة زمٌٍرِة الٍٜهٍٔ  1967  (DPR)ٝو
 هةورو، ؿٍازِالهع 1968
هعورا  1970  (الرمٌٍرِة الّػبّة الّموّة)، والّمن (الجػقس لالهجظةبةت)، وزمٌٍرِة الٍٜهٍٔ العِمٙػايّة (للجمٍِت)ا 
 ؿٍِؾػا 1971
 بورالدِـ 1972
هعورا  1973  (الجػقس لالهجظةبةت)، ؿةن مةرِوٍ *، البصػِن (الجػقس لالهجظةبةت)ا 
ردن، زؼر ؿلّمةن 1974

 
 اال

طوػ 1975
 
س اال هرٍال ، الػا    1، مٍزامبّ٘، ؿةوثٍمُ وبػِوؾّب، ٖةهٍاثٍ(ٝةب ّٖػدي)ا 
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 المواطنٌن جمٌع "أن 1997 ماٌو 23 فً اعتمد الذي السٌادة ذات إرٌترٌا دستور وٌنص. إثٌوبٌا من جزءا إرٌترٌا كانت ،1955 نوفمبر فً  
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 **البػثٔةؿ  1976
 ّٓوّة بّؾةو 1977
 (الجػقس لالهجظةبةت) ، زِمبةبٍي 1، زمٌٍرِة مٍلعوٖة(قمةؿ)هّرّػِة  1978
 ، بةالو(والِةت مةِٜػوهؼِة المجصعة)زؼر مةرقةؿ، مةِٜػوهؼِة  1979
 1الّػاؽ، ٖةهٍاثٍ 1980
ٖػِّٙة  1984

 
 (الٌوٍد+ الملٍهٍن )لّفجوفجةِن، زوٍب ا

ٖػِّٙة الٍؿًَ، زّبٍثُ  1986
 
 (الجػقس لالهجظةبةت)زمٌٍرِة ا

 هةمّبّة 1989
 ؿةمٍا 1990
 1، زمٌٍرِة مٍلعوٖة1ٝةزاطؾجةن 1993
ٖػِّٙة  1994

 
 (الؾٍد)زوٍب ا

 **البصػِن  2002
 الٍِٜت 2005

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

الملص٘ ب 

ة 
 
الٍٙاِع االهجظةبّة بػواهعا الجُ ثجّل٘ بجمدّٞ المػا

 (185 و82 و76المٍاد )

 

للوؾةء،  (بمة ُٖ ذلٛ المؾجٍِةت المصلّة والٍزارِة)بةإلهةٖة إلَ ثصعِع مة ال ِٙٞ ِن خلح موةلب لوُ الٙػار ِلَ زمُّ المؾجٍِةت ُٖ الصٍٜمة 

زٞ الجوّٗغ .  ِوك ِلَ ثفّٜٞ البػلمةن الٍٙمُ ِلَ الوصٍ الجةل2003ُٖإن دؿجٍر 
 
مػًا هػورًِة من ا

 
وثّع المّةٓة المعروس والمجٍازن لٌغى المٍاد ا

ة ُٖ رواهعا
 
ٍع إلَ،  . الّٗةؿ لوَةم المٙةِع المصرٍزة للمػا ولٙػاءة العؿجٍر الػواهعي ُٖ مرملي، ِػزَ الػز
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  دهَ)، بةلوؾبة لمرلؽ الوٍاب 76للمةدة وًٖٙة
 
و المرلؽ اال ِوةء وِعدًم (ا 

 
 5والِة لمعة /  مٙةيّة 12 ِوًٍا وِمدلٍن 80، ِجم اهجظةب اال

 :ؿوٍات ِلَ الوصٍ الجةلُ

o 24ة  (من اإلزمةلُ% 30 ) هةاب ة، لّجم اهجظةبٌة بٍاؿًة مرلؽ المػا  ِوًة المرلؽ االهجظةبُ الوؾةاُ)ثظمك للمػا  ، 109وِؾمَ ا 

هي . من بًةٚةت االٚجػاع الجُ ثوم ؿّعات ٖٙى (ومن خم لّؽ من طالؿ االهجظةبةت المبةقػة ِجم اهجظةب "وثوك ًغى المةدة ِلَ ا 
و مرلؽ معِوة  و مرلؽ البلعة ا  و البلعِة ا  ِوةء من العااػة االهجظةبّة ا  ِوةء من طالؿ مرلؽ مفجػؾ ِجٍٜن من ا 

 
الؾّعات اال

ة ِلَ مؾجٍى المٙةيّة  ِوةء من اللروة الجوّٗغِة لموَمةت المػا  ؼ / ّٝرةلُ ذات الملة ٖواًل ِن ا  الٍالِة ومعِوة ّٝرةلُ والمٝػ
ثّن من ٝٞ مٙةيّة 24وِجم ثٍزُِ ًغى المٙةِع وِعدًة ." والبلعِةت والبلعات والًٙةِةت هصةء العولة بصّح ِجم اهجظةب امػا   ُٖ ا 

  (ؿّجم قػح ثٍِٜن المرلؽ الغي ٍِٙم بةهجظةب هةابةت البػلمةن اٝػدػ ثٗمّال ّٖمة بّع). والِة ومعِوة ّٝرةلُ/ 

 2 ِجم اهجظةبٌمة بٍاؿًة المرلؽ الٍٙمُ للفبةب: (ِوٍان) هةاب 

 1ِجم اهجظةبي بٍاؿًة اثصةد زمّّةت المّةّٚن:  هةاب 

 53 من االٚجػاع الفّبُ % 5وًوةؾ هؾبة شؾم . (2005بٍولُ )ِجم اهجظةبٌم مبةقػة من طالؿ هَةم الٙةامة الوؾبّة المٔلٙة : (البةّٚن) هةاب
شؼاب قعِعة المٔػ 

 
وػِجـ )لموُ ثمدّٞ اال ٚٞ من . (2006مًّّػ ي شؼب ِصمٞ ِلَ ا  طػى، ا  لٍات الفّبّة ال % 5وبّبةرة ا 

 
من إزمةلُ اال

ي مّٙع ُٖ البػلمةن  . ِصمٞ ِلَ ا 

  ٍخ من :82المةدة ِوةء وِعدًم  ( مٙةِع8% )30.  ِوًٍا وثٍٜن معة طعمجٌم خمةن ؿوٍات26 ِجٍٜن مرلؽ الفّ
 
 ِوًٍا ثظمك 26من اال

و اهجظةبٌن ِلَ هصٍ ّٓػ مبةقػ بٍاؿًة مظجلٕ المرةلؽ االهجظةبّة  . للؾّعات الالثُ ِجم ثّّّوٌن ا 

                                                             
 االنتخابً، بالمجلس إلٌه ٌشار ما أحٌاناً  القومً الرواندي البرلمان فً المحجوزة المقاعد فً النساء بانتخاب ٌقوم الذي( الجمعٌة )المجلس أن رغم  109

 ٌمكنه من بشأن واضح تعرٌف ٌوجد ال حٌث غموضا أكثر نظام أساس على ٌقوم الذي األمرٌكً االنتخابً المجلس عن كثٌرا تختلف الهٌبة هذه أن إال
 المرأة ممثلً بواسطة رواندا فً الهٌبة هذه انتخاب ٌتم األمرٌكً، االنتخابً المجلس وبخالف ذلك؟ ٌتم وكٌف االنتخابً المجلس فً عضواً  ٌصبح أن

 . الحزب زعٌم أو النخب بواسطة ولٌس
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  ٍع االزجمةُِ لومةن ثوّٗغ الٍٜثة وثؾةوي الٗػص للروؾّن ِلَ زمُّ المؾجٍِةت: 185المةدة ت مٜػجب رلع الو
 
هفة

 
 : ووًٖٙة لٌغى المةدة. ا

ٍع االزجمةُِ مؤؿؾة ِةمة مؾجٙلة وثفمٞ مؾبٍلّةثٌة مة ِلُ" :  ؿٍّٜن مٜػجب رلع الو

o  ُٖ ٍع االزجمةُِ للبػهةمذ بفٜٞ داام لومةن ثصّٙ٘ المؾةواة بّن الروؾّن مجةبّة ورلع واإلقػاؼ ِلَ االلجؼام بمؤقػات الو

زٞ ثصّٙ٘ 
 
ؿّةؽ رؤِة الجومّة المؾجعامة ولٍّٜن بمدةبة مػزُ للمؾةاٞ المجّلٙة بةلمؾةواة بّن الروؾّن وِعم الجمّّؼ من ا

 ثٜةٖؤ الٗػص والّعالة

o زٞ الجومّة الٍٙمّة
 
زٌؼة ذات الملة بةلبػهةمذ لجّؼِؼ المؾةواة بّن الروؾّن والجٜةمٞ من ا

 
 . ثٙعِم الجٍلّةت لمظجلٕ اال

طػى 
 
زٌؼة العولة اال

 
هفًة الظةص بي إلَ مرلؽ الٍزراء مُ ثٙعِم هؾض ال

 
ٍع االزجمةُِ ٝٞ ِةم بجٙعِم بػهةمري وثٙػِػ اال ؿٍّٙم مٜػجب رلع الو

." وؿٍؼ ِصعد الٙةهٍن مٌةمي وثوَّمي وهَةم الجفّٔٞ بي. الجُ ِصعدًة الٙةهٍن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


