
  االنتخابية والتجربة..اليمنية المرأة : بحثية دراسة
  2006-أبريل-28، الجمعة

  
  الكمال أبتهاج : الدكتورة
  :مقدمه
 الـدعوات  وتزايـد  الجديد العالمي النظام ظل في خاصة، أهمية يحتل االنتخابات في المرأة مشاركة موضوع ان

 لتمكين وسيلة هي بل ذاته، بحد هدفاً ليست هنا االنتخاباتف. الثالث العالم البلدان في وبالذات والدمقرطة، لإلصالح
 مـن  أساسي حق وهي المجتمع، نصف تشكل أنها اعتبار على القرار صنع مؤسسات في مكانتها تبوء من المرأة
 يضمن بما مجتمع، أي في الديمقراطية لتحقيق الوسيلة االنتخابات إن كما. به المرأة تتمتع أن يجب اإلنسان حقوق
  .العدالة و والمساواة التنمية وتحقيق ونساًء رجاالً أبنائه طاقات قإطال
 فـي  الـدول  اوائل من كانت اليمن أن من بالرغم ، صعبة تحديات تواجه اليمنية للمرأة السياسية المشاركة ان اال

 مع المساواة مقد على اإلنتخاب و الترشيح حق حيث من كاملة اإلنتخابية حقوقها على المرأة فيها حصلت المنطقه
 ما الواجبات من وعليهن الحقوق من ولهن الرجال شقائق النساء "أن الدستور من) 31 (المادة نصت حيت الرجل
  . القانون عليه وينص اإلسالمية الشريعة وتوجبه تكلفه
 عبيـرعن والت المواطنه في الحق) ونساء رجال (للجميع يكفل بما السياسي العمل تنظيم قواعد الدستور أرسى كما

 أي قيـام  عدم السياسي والتنظيمات األحزاب بشأن) 66 (رقم القانون من) 8 (المادة واشترطت. تمييز دون الرأي
   .الجنس بسبب المواطنين بين التمييز أساس على سياسي تنظيم أو حزب
   ، ضعيف اليمنية للمرأة السياسى التمثيل يزال ال انه اال
  :المنتخبة لسالجا في المرأة مشاركة نسبة أوال
  ): البرلمان (النيابية المجالس فى

 الـدورة  في النواب بمجلس مقعدا 301 من مقعدا اآلن ماتشغله اذ%0.33المجلس فى النساء تمثيل نسبة تراوحت
 االنتخابـات  ان من بالرغم.االنتخابات لخوض ترشحن امرأة 11 مجموع من فازت وهذة 2003 االخيرة النيابية
 من البرلمان إلى الوصول في امرأتان نجحت ،1993 عام في وتحديداً اليمن، توحيد بعد جرت لتيا األولى النيابية
  .مرشحة امرأة 23 أصل من اثنتان نجحت1997 عام الثانية المرة وفي. االنتخابات لهذه ترشحن 48 أصل
  :المحلية المجالس في
 26 بـ بفوزها نجاحامرتفعاً المرأة حققت فقد ليالق فيها التمثيل نسبة ترتفع م2001 المحلية المجالس انتخابات في

  ..والمديريات المحافظات مجالس في مقعداً
 مـع  ، اإلنتخابـات  فيهـا  تجرى التى العربية الدول كل فى البرلمان فى للمرأة تمثيل نسبة أقل هى النسبة هذه و

   %).6.4 (كله العالم فى للمرأة برلمانى تمثيل نسبة أقل من يعانى العربى العالم أن بالذكر الجدير
  .مشاركتها ضعف لنا يتضح النسبة هذة ومن



   وترشيحا انتخابا للمرأة االنتخاب لحق الفعلية الممارسة مؤشر: ثانياً
   : االنتخاب حق
 حـق  2003 سـنة  في % 51 إلى1993 سنة% 15 من تطورت قد االنتخاب جداول في المسجالت النساء نسب

   :الترشيح
 االنتخابات في مرشحة، 23 إلى وصل 1997 سنة وفي ، سيدة 48 / 1993 سنة في المرشحات النساء عدد بلغ

   أمرأة 11 المترشحات عدد بلغ االخيرة النيابية
   هناك ان المرأة ولقضايا اليمن في السياسية للحياة والمتتبع المالحظ من ولكن

 بهـا  العمـل  يجري الحكومية غير لمنظماتا وكذلك الرسمية المؤسسات اتخدتها التدابيروالخطوات من مجموعة
  : ومنها تمثيلها في الضعف على والتغلب السياسي المرأة مشاركة لزيادة

 ضد التمييز على والقضاء المساواة مبدأ وتضمين اليمنية، المرأة بأوضاع النهوض لقضية السياسة القيادة تبنى-1
  .المرأة

  .التنمية خطط في المرأة إدماج بمتابعة معنية مستوى أعلى على مؤسسية كآلية للمرأة الوطنية اللجنة أنشاء-2
 النـساء  مشاركة لتوسيع تحفيزية خطوات التخاذ المدني والمجتمع الدولة مؤسسات بين للشراكة أشكال بروز -3
  .العامة الحياة في
  .الحكومية غير تالمنظما وبعض الوطنية اللجنة قبل من النساء قدرات لبناء متعددة برامج وتنفيذ تخطيط -4
 شـركاء  بعض مع بالتعاون للنساء الرسمية األوراق استخراج لحملة الحكومية غير المنظمات من العديد تبنى -5

  .التنمية
  .الوزارت من العديد في للمرأة عامة إدارات إنشاء -6
 قـانون  مثـل  لقـوانين ا بعض تعديل ومنها التنمية في المرأة إدماج معيقات لتذليل القائمة التشريعات تطوير -7

 األحـوال  بقـانون  فقـرة  لتغييـر  الـدعوة  وأخيراً الشخصية باألحوال المتعلقة اإلجراءات قانون وتعديل الجنسية
  .الزواج بسن والخاصة الشخصية

   .االنتخابية الجداول في المسجالت النساء نسبة و عدد زيادة -8
 العمـل  فـي  للمـشاركة  نـسائية  عناصر تأهيل الى ضافةا بقضاياها واالهتمام السياسية المشاركة ثقافة دعم -9

 االجرأءت هذة بعض ان القيادية،اال المراكز في تواجدها من حصة المرأة العطاء االحزاب مع والحوار السياسي
  وجود الى أضافه بها للقيام والجهد الوقت من الكثير تأخد قد

   :التحديات هذة ومن للهدف والوصول للمرأة لةالكام المشاركة تحقيق دون تحول التي التحديات من مجموعة
  -:واالجتماعية الثقافية التحديات : أوالً

 المواقـع  ملء على بقدراتها تثق ال للمرأة دونية نظرة تعتمد التي فيه، القائمة والعالقات وطبيعته المجتمع ثقافة-1
 ان ونالحظ للنساء التصويت إلى يميلون ال عامة بصورة الرجال تجعل والتي السياسي، القرار مراكز في القيادية
   ..بالرجل قياسا تشددا أكثر المرأة في توفرها المطلوب المعايير



 التقاليـد  غيـاب -3 المختلفـة  بمؤسـساته  المجتمـع  وفي األسرة داخل القرار صناعة لعملية الرجال احتكار-2
 عمليـة  وليـست  الجانب أحادية عملية هي الشائع الفهم في القرار صنع عملية زالت فال المجتمع في الديمقراطية

  .مشتركة جماعية
 الحياة في المرأة مشاركة أهمية يعين ال النساء من قليلة غير نسبة هناك: ومصالحها لحاجتها المرأة وعي عدم -4

  . المحافظة التقاليد بسبب وذلك السياسية
  .اإلناث فى االمية معدل ارتفاع-5
  .الدراسية والمفاهيم الماالع فى للمرأة النمطية الصور-6
  

   االقتصادية التحديات: ثانياً
 اجتماعيـة،  أو قانونيـة  حقـوق  اية دون) الخاص القطاع( الرسمي غير العمل سوق في النساء نسب ارتفاع. 1

  .الرجال أجور من اقل األغلب في أجور وبمعدالت
 الـفئــات  بـين  من وأنها خـاصـة ـترشيحلل المرأة تقدم يعوق الذي األمر االنتخابية الحملة تكلفة ارتفاع -2

  .المجتمع في فقـراً األكثـر
  

  السياسية التحديات : ثالثا
  .النساء بأوضاع للنهوض تسعى التي والبرامج واإلجراءات االستراتيجيات بين فجوة وجود-1
 وعـدم  المباالة عدمو الـسلبية ثقافة بترسيخ يهدد الذي األمر الـجديدة لألجيـال الـسياسية الـتنشئة غيـاب-2

   .االنتماء
  . القانونية بحقوقها الوعي المرأة افتقاد-3
 بــإدماج  الكافي االهتمام وعدم النسائية الـكوادر لـتكوين سيـاسية كاطـر األحـزاب دوربعض ضعـف-4

  .انتخابياً ومساندتها الحـزب قوائم على ترشيحها أو الـقيادية الحـزب هياكـل مختلف في الـنسـاء
 المتقـدمين  فئـة  يحـدد  الذي األمر وهو االنتخابية العملية في بشدة مؤثر كعامل المال عنصر استخدام بروز-5

  .ومستواهم للترشيح
 تنبـذها  وسائل وهي االنتخابات في الـمشروعة غير واألسـاليب العنف االنتخابيين المرشحين بعض استخدام-6

  .المجال ذلك عن االبتعاد إلى وتدعوها بل المرأة
 تطلقهـا  التي الشعارات بين كبيرة فجوة وجود من تعاني اليمنية المرأة تزال ال: السياسية األحزاب في التمثيل -7

 علـى  يـؤتر  ممـا .األحزاب في المرأة واقع لتغيير الفعلي السعي وبين بالرجل المرأة مساواة أهمية عن األحزاب
  العليا القيادية الهيئات في المرأة تمثيل مستوى تدني في ينعكس أنه كما و للنساء االحزاب ترشيح
   .األحزاب هذه داخل ودورهن تمثيلهن بمستوى للنساء األحزاب دعم تأثر وقد
 المـصالح  على قائمة والناخب المرشح بين مباشرة عالقة يولد الدوائرفهذا نظام هو اليمن في االنتخابي النظام -8

   .مجتمعنا مثل في تلبيها أن المرأة تستطيع ال التي الفردية



 للمـرأة  نـسبة  تخصيص نظام وهو النسبية القائمة تطبيق الى المتقدمة الدول فيها بما الدول من كثير لجئت ولهذا
 مجـاالت  فـى  للمرأة نسبة تخصيص نظام الدول من العديد طبقت لذلك الحصة أو الكوتا اختصارا عليها ويطلق
   . الحزبية الترشيح قوائم و المحلية المجالس و البرلمان مقاعد فى نسبة تشمل و السياسى التمثيل

 واحد ( 81 اليوم عددها بلغ حتى اإلنتخابية الكوتا بنظام تأخذ التى الدول تلك فى متصاعدة زيادة العالم شهد قد و
 فـي  المـرأة  تمثيـل  لنسب الواضح التدني بسب ) الكوتا ( التخصيص نظام تطبيق دوافع واهم دولة ) ثمانون و

 و خاص بشكل العربية والبلدان عام بشكل العالم بلدان مختلف في المحلية السلطه في وكذلك البرلمانية باتاالنتخا
 المعوقات فوق القفز و السياسة فى المشاركات النساء عدد فى نوعية نقلة بإنجاز الضعف هذا على التغلب محاولة
  .السياسية حقوقها على الحصول من المرأة تمنع التى

  
 وجـودا  للمرأة يصبح بذلك و السياسى العمل فى للمشاركة النساء من بها البأس نسبة حشد إلى الكوتا تسعى كما

 العمـل  هـامش  من المرأة إنتقال يتحقق و متناثرا فرديا وجودا النساء وجود من بدال السياسية الحياة فى متماسكا
 أحـد  تطبق .. العالم أنحاء كافة من دولة 75 حوالي به تعمل الكوتا فنظام الحياة فى الرئيسى التيار إلى السياسى
 استطاعت وقد .. السياسية األحزاب قوائم ترشيح أو االنتخاب قانون في القانونية أو الدستورية سواء الكوتا أنظمة
  . الكوتا نظام بفضل التشريعية المقاعد مناصفة إلى تصل أن األوروبية الدول بعض في المرأة
 المرأة يمثل مستوى رفع وهو الهدف لتحقيق وآلية وسيلة هو بل .. ذاته بحد هدفاً ليس الكوتا منظا تطبيق فاقتراح
  . المجتمع مرافق جميع في بل فقط السياسي التمثيل في ليس

 العامة الجمعية أقرت أن بعد وخاصة المرأة قبل من نضال بعد جاء بل فراغ من يأت لم عالمياً الكوتا نظام فإقرار
 التنفيذ حيز ودخلت 1979 عام) السيداو (المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية المتحدة مماأل لمنظمة
 أن وبما .. ضدها التمييز كافة إزالة بهدف للمرأة والسياسية المدنية الحقوق االتفاقية هذه عالجت ولقد 1981 عام

 خاصـة  النسوية العالمية والمنظمات الدولي المجتمع ةبالضرور يدفع المرأة تمثيل مستوى لتدني المأساوي الواقع
 لهـذا . إلخ ... والثقافية واالقتصادية السياسية القطاعات جميع في المرأة تمثيل مستوى رفع أجل من التحرك إلى

 والتـشريعات  القوانين تعديل عبر المرأة تمثيل رفع ضرورة توصياته ومن 1995 عام بيجين مؤتمر إعالن صدر
  . 2005 عام ببلوغ% 30 عن تقل ال القرار صنع لمواقع المرأة إليصال ةآلي وخلق

  
 ، الكوتـا  نظام تعتمد فقط عربية دول ثالث هناك فإن ، للعالم بالنسبة للمرأة تمثيالً األقل العربية للدول بالنسبة أما

 على حكراً ليس أنه نجد المالع دول في المطبق الكوتا لنظام نظرنا إذا حين في .. واألردن السودان المغرب، وهي
 في الكوتا نظام تطبق أخذت األنظمة بعض أن بل .. محلية مجالس أو برلمانية انتخابات في فقط السياسي المجال
  . والخاصة العامة والشركات والمؤسسات النقابات وفي العامة اإلدارات وفي التنفيذية السلطة
 رئاسية وواحدة برلمانية اتتخابات ثالت عبر اليمنية المرأة هاخالل من مرت التى للتجارب االستعراض خالل ومن

  المحلية للسلطة أخرى وواحدة
  :سياسيا المرأة مشاركة لدعم معينة سياسات نتبنى ان يجب فأن
   : المرأة قدرات بناء: أوالً



 الــعمل  اتبمهــار  الــخاصة  وتـلك واإلدارية الـقيـادية المهارات مجال في مختلفة تدريبية برامج تبني-
  . اإلنتخابية الحمالت وإدارة الـسيـاسي

  .لذلك الالزمة بالمعلومات وتزويدهن أدائهـن وتـطـويـر الـمنـتـخبة المجـالـس في الـنسـاء دعم-
 كـافــة  فـي  لهـن أسـاسيـة مسؤوليات وإسناد العامة الحياة في الـمشـاركة بـأهمية الـنسـاء تـوعية-

  .السياسي لدورهن وتعزيزا لقـدراتهن ادعم العـام العمل مـواقـع
 تحريـر  الـى  والـدعوة  تصويتية ككتلة قدراتهن وتطوير اإلختيار، فى اإلنتخابي دورهن بأهمية النساء توعية-

  .التبعية من صوتهن
   السياسات مجال في: ثانياً

  .السياسية الحقوق بمباشرة الخاصة القائمة التشريعات تطوير -
 حد يؤمن مؤقت تدبير باعتبار الـمنتخبة المجالس مختـلـف فى للـنسـاء قـاعدالـم من نسـبة تخصيص -

  . للنساء المقاعد من ادنى
 أوسع فرص للنساء يتيح بديل باعتباره الـنسبية الـقائمة نظام إلى القائم الفردي االنتخابي النظام تغيير دراسة -
  .المشاركة في
  
   . الوطنية التشريعات في الجنسين بين المساواة مبدأ وترسيخ المرأة ضد التمييز صور من القوانين كافة تنقية -
 ، المختلفة التعليم مؤسسات بواسطة واالجتماعية الـسياسية الـتنشـئة إطار ضمـن الـمشاركة مفهوم إدماج -

   الكاملة المواطنة شروط وأحد وطنياً واجباً باعتباره المفهوم هذا قيمة لترسيخ المالئم المناخ لتهيئة وذلك
 الــرجل  بـين  الـمسـاواة إطار في اإلنسان حقـوق ثقـافـة ونشـر الـمواطنة قـيم وتعـزيز تـرسيخ -

   . والتعليم اإلعالم مؤسستي وبخاصةً الـدولة مـؤسسـات كـافـة في والـمـرأة
 ، اإلطـار  هـذا  في برامجهـا ومراجعة األحـزاب أولويات قائمة على المرأة بأوضاع النهوض قضية إدراج -

 مختلـف  فـي  للمـرأة  المقاعـد  مـن  نسبة بتخصيص واألهتمام فيها، النسائية الـعضوية نسبة بزيادة واالهتمام
 الــدعم  وربط الـعامـة، االنتخابات لمختلف ترشيحاتها في وكذلك منها، الـقيـادية خصـوصاً الـمسـتويات
  . الهدف لهذا بتحقيقها لألحـزاب الـحكـومي

 ومهاراتهــن،  الـسياسية  النـساء  معارف بتطوير تهتم األحزاب كل داخل النسائي للكادر تأهيلة دوائر إنشاء -
 االنتخابيـة  العمليـة  فـي  المشاركة للمرأة الحماية تقديم - المجال هذا في وريادية قيادية أدوار للعب وتؤهلهـن

  .وترشيحاً انتخاباً حقها لممارسة االنتهاكات كافة مواجهة في عقابية إجراءات واتخاذ
  .النقابي العمل في المشاركة النساء قاعدة توسيع يكفل بما النقابات كافـة في للمـرأة لجـان تـأسـيس -
  .مراكزالشباب خطط ضمن الفتيات من قيادات تكوين ببرامج االاهتمام -
 فـي  هـود الج لتنسيق الحكومية غير والـمنظمات الحكومية الـمؤسسـات بين الـشراكـة مفهـوم تـرسيخ -

  .كافةً للمرأة بأوضاع النهوض تحديات مواجهة مجال
   .للمرأة المجتمعية المشاركة حفز مجال في جهودها لتعزيز الحكومية غير للمنظمات الدعم من المزيد تقديم -



 التـدريب  فرص وإتاحة واالجتماعية الـتعليمية الخدمات لـتغطية الـدولة خطط في كـافية موارد تخصيص -
  .للمرأة والتعليم

  
   الثقافي المجال في: ثالثاً

 فـي  لـألدوار  التقليدي بالتقسيم المتعلقة االتجاهات بتغيير تهتم برامج عبر بالمجتمع السائد القيمي النسق تغيير -
   . العامة والحياة العمل مجال

 على الرسمية وغير االرسمية الجهات وحث المجتمع في الـمرأة مكانة رفع على تركز التي بالـبرامج االهتمام -
   .الهدف هذا لتحقيق التخطيط

  .التعليم في والذكور اإلناث بين النوعية الفجوة سد -
 وحقـوق  المـشاركة  مفاهيم ودمج للـمرأة، الـنمطية الـصورة تكرس التى الدراسية المناهج تطوير متـابعة -

  .فيها االنسانية المرأة
 مـن  األعالمية البرامج وتنقية المختلفة، اإلعالم وسائل في ـرأةالم قضـايا لعرض كافية زمنية مساحة إعطاء -

  .للمرأة السلبية النمطية الصور
  .االنتخاب أو بالترشيح سواء والمشاركة الرسمية األوراق استخراج على النساء لحث اإلعالمية الحملة تعزيز -
  . المساواة قدم على والرجال النساء فيها تلتقي للمشاركة مجاالت فتح -
  

  : الخالصة
 إنهـا  إال وثمتيلهـا  المرأة مشاركة مستوى على اليمن في االنتخابية التجارب اعترت التي الثغرات كل من بالرغم
 فـي  دروسـها  من لالستفادة األهمية من كبيرة درجة على مسألة دراستها وتشكل عالية فائدة وذات مميزة تجربة
  . القادمة االنتخابية العملية
 الحقوق في المساواة مبادئ أساس على القادمة لألجيال تنشئة بعملية للبدء حاجة هناك اليمنية مرأةال بوضع وللرقي

 المرأة موضوع بايالء السياسية والقوى األحزاب تقوم أن الضرورة تقضي كذلك.. والنساء الرجال بين والواجبات
 من وبرامج خطط بوضع وإنما لمعالم،ا ومحدد واضح حزبي خطاب على بالتركيز فقط ليس يستحق، التي األهمية
 القياديـة  الهيئات في المرأة مشاركة توسيع من البد اإلطار هذا وفي. المرأة بمساواة المتعلقة األهداف إنجاز أجل
  .األحزاب لهذه
  .المدني المجتمع ومؤسسات منظمات على ينطبق الشيء نفس

 أهميـة  الـيمن  نساء واتحاد للمرأة الوطنية اللجنة ثلم النسوية واألطر االتحادات وتفعيل تطوير موضوع ويكتسي
 االتحـادات  هـذه  مع وتفاعلها انخراطها من بدًء العامة الحياة في انخراطها وتعزيز المرأة مسألة دفع في خاصة
  . واألطر

 قـد  التـي  الرئاسية االنتخابات وكذلك المحلية السلطة لالنتخابات التحضير يجري بأنه التذكير من بد ال الختام في
 أكبـر  لضمان االنتخابية العملية هذه في أوسع نسائية لمشاركة مالئمة فرصة ستكون وهذه قريبة، فترة في تجري
 العبر وأخذ السابقة االنتخابات ثغرات تجاوز من بد ال القادمة االنتخابات في وللنجاح المحلية، المجالس في تمثيل



 أنها يفترض التي المختلفة النسوية المنظمات منهم المقدمة وفي رأة،الم بقضية المعنيين جميع مسؤولية وهذه منها
  .االنتخابات لهذه بالتحضير بدأت قد
  النسويه القيادات منتدى رئيس* 
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