
 -  1-  	  
	  

  

 

االمررأأةة وومفهھوومم االمووااططنة االمتساوويیةمصرر:   

نظظررةة تحليیليیة - 2014في ددستوورر   

 
مقددمة:  

 2012 لموواادد االمتعلقة بالمررأأةة منن منظظوورر االمووااططنة االمتساوويیة في كلل منن ددستوورراالى تقدديیمم قررااءةة تحليیلة ل تهھددفف هھھھذذهه االووررقة
سيء"٬،  2012جيیدد" بيینما "ددستوورر  2014"ددستوورر ووذذلكك منن خاللل ططررحح أأعمقق منن معاددلة  في مصرر٬، 2014ووددستوورر 

مططلووبة لددعمم مفهھوومم االمووااططنة االمتساوويیة للنساء على مستووىى االددستوورر وواالتشرريیعاتت.االتحرركاتت وواالووقووفف على اال  

ماررسس  4 االعرربي للمووااططنة في االمررحلة ااالنتقاليیة يیووممُبنيیتت هھھھذذهه االووررقة على خالصة ووررشة عملل مغلقة نظظمهھا االمنتددىى 
٬، بمشارركة دد. هھھھددىى االصددةة ررئيیسة لجنة االحقووقق وواالحرريیاتت بلجنة االخمسيینن (لجنة كتابة االددستوورر االمصرريي)٬، وودد. 2014

االعرربي  ررئيیسة مكتبب شكاووىى االمررأأةة بالمجلسس االقوومي للمررأأةة (عضوو لجنة االتسيیيیرر االمصرريیة للمنتددىى فاططمة خفاجي
(عضوو لجنة االتسيیيیرر االمصرريیة للمنتددىى االعرربي  االمدديیرر االتنفيیذذيي لمنتددىى االبدداائلل للددررااساتت ٬، ووأأ.محمدد االعجاتي)ةللمووااططن
.للمووااططنة)  

٬2014، ووددستوورر 2012بيینن ددستوورر االمررأأةة وومفهھوومم االمووااططنة االمتساوويیة  .1  

  2012،٬االعجاتي حوولل ددستوورر تحليیلل لددستوورر مصرر االجدديیدد" االتي أأعددهھھھا محمدد —"االمررأأةة وواالمووااططنة االمتساوويیة لددررااسةططبقا 
:1منن خاللل ثالثة محاوورر ووهھھھىاالددستوورر يیمكنن تقيیيیمم ووضع االمررأأةة فى   

 

مشارركة االنساء فى عمليیة االددستوورر. •  
صيیاغة تجاهه قضيیة االنووعع ااالجتماعي.سيیاسة اال •  
االحقووقق االووااررددةة فى االددستوورر فيیما يیخصص االنساء منن منظظوورر االمووااططنة. •  

 

االذذىى ااووضحتت االددررااسة وو 2012،٬توورر ددساالتي ااستخددمتت لتقيیيیمم سس االمحاوورر على نفقائمم  2014تقيیيیمم لددستوورر هه االووررقةقددمم هھھھذذووت
  ."معاددىى للنساء" اانهھ ددستوورر يیمكنن ووصفهھ بب شارر االيیهھااالم

حظظرر أأوو يیمنع مشارركة مووااططنن في لجنة االصيیاغة ألسبابب لمم يی ٬، منن حيیثث مشارركة االنساء في االصيیاغة2012،٬ففيیما يیخصص ددستوورر 
 لل.إإال أأنن مشارركة االنساء جاءتت بنسبة غيیرر مررضيیة ووال تتجاووبب مع االمباددررااتت االمقددمة في هھھھذذاا االمجااعي تتعلقق بالنووعع ااالجتم

االنساء منن حيیثث  مشارركة فررغمم أأنن االقووااعدد االتأسيیسيیة للجمعيیة لمم تشملل أأيي حظظرر على مشارركة االمررأأةة أأوو عملهھا ددااخلل االلجنة إإال أأنن
يیاغتهھا للذذكوورر ددوونن تخصصص أأيي ماددةة في ص ى مستووىى االصيیاغة فلممأأما عل .في كتابة هھھھذذاا االددستوورر جاءتت ضعيیفةاالكمم وواالكيیفف 
تعلقق ما يیما يیخصص االفئاتت االثالثة االمذذكووررةة في االددساتيیرر االسابقة٬، االجيیشش وواالشررططة وواالقضاء. كما نصص هھھھذذاا االددستوورر فيیاالنساء٬، عدداا 

هھھھذذاا االتميیيیزز بما في ذذلكك االنووعع  بالحقووقق وواالحرريیاتت على مبددأأ االمساووااةة بيینن االمررأأةة وواالررجلل ووحظظرر االتميیيیزز لكنهھ لمم يیحدددد أأنووااعع
ااالجتماعي.  

 

ثقافيیة على أأساسس االنووعع منن االحقووقق ااالقتصادديیة أأوو االسيیاسيیة أأوو االلمم تنتقصص  االددستوورر ووثيیقة وويیمكنن االقوولل أأنهھ بالررغمم منن أأنن
ذذكرر مع  االمررأأةة الحمنن موواادد تمنح تميیيیززاا إإيیجابيیا لصاالمساووااةة االكاملة٬، وولمم تتض لمم تررسخااال أأنهھا منن ناحيیة أأخررىى  ٬،ااالجتماعي

جوودد عنن ووأأما  االمررأأةة أأوو تووفيیرر ددعمم ووااضح لهھا في هھھھذذاا ااإلططارر.بشأنن  خصيیصصاالعدديیدد منن االحقووقق ددوونن ت االمساووااةة بيینن االمووااططنيینن في
آآليیاتت حمايیة مباشررةة أأوو غيیرر مباشررةة للنساء تتعاملل مع االتميیيیزز ككلل بما فيیهھ االتميیيیزز على أأساسس االجنسس بالتجرريیمم٬، أأوو تأسيیسس هھھھيیئاتت 

االخ٬، فلمم يیرردد لهھا ذذكرر في هھھھذذاا االددستوورر.ررقابيیة..   
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بأنهھ ددستوورر معادديي للنساء. تسمهھ % ووهھھھي نسبة 26.5إإلى نسبة ال إإإإلى نسبة مئوويیة نجددهه ال يیصلل مم االتقيیيیهھھھذذاا بتحوويیلل ووعليیهھ وو  
 

منن  ووبالتالي يیمكننا تبيینن أأنن تقدديیرر نسبة مئوويیة للددستوورر فيیما يیخصص أأووضاعع االنساء منن منظظوورر االمووااططنة لمم يیررقق في أأيي محوورر
ء إإلى حدد االمستووىى االملززمم االذذيي االمحاوورر إإلى مستووىى االمأموولل بعدد ثووررةة شعبيیة شارركك فيیهھا االمووااططنوونن على االسووااء منن ررجالل وونسا

:ذذلكك بناء علىوو .2012بب أأنن يیتووفرر في أأيي ددستوورر يیكتبب في يیج  

االحدد ااالددنى االمستمدد منن مفاهھھھيیمم االددساتيیرر االسابقة. •  
ووااالتفاقيیاتت االددووليیة االمووقعهھ منن جانبب مصرر.االمستووىى االملززمم االمبنى على االمعاهھھھددااتت  •  
وواالمستووىى االمأموولل االذذىى تمم ووضع مؤؤشررااتهھ على ااساسس االتجارربب االددووليیة وواالمقتررحاتت االتى قددمتهھا االمباددررااتت  •

  وواالمؤؤسساتت االمتخصصة فى هھھھذذاا االشأنن.

:2012ددستوورر لتقيیيیمم  إإستخددمم مووذذججن  

االمستووىى االمشارركة في االكتابة  االصيیاغة  االحقووقق   
ااألددنى: مستووىى االحدد  

(مفاهھھھيیمم ووددساتيیرر 
سابقة)  

- حظظرر أأوو منع مشارركة ال  
مووااططنن في لجنة االصيیاغة 

ألسبابب تتعلقق بالنووعع 
ااالجتماعي.  

- مشارركة االنساء بنسبة  
مررضيیة يیتجاووبب مع 

االمباددررااتت االمقددمة في هھھھذذاا 
االمجالل.  

- ال يیجووزز أأنن تشملل االقووااعدد 
االتأسيیسيیة للجنة أأيي حظظرر 

على مشارركة االمررأأةة أأوو عملهھا 
 ددااخلل االلجنة.

- أأنن ال تخصصص أأيي ماددةة في  
صيیاغتهھا للذذكوورر ددوونن االنساء٬،  
أأوو أأنن تستثنى منهھا االنساء أأوو 

يیضافف لهھا ما يیميیزز سلبا ضددهھھھا.   
- أأنن ال يیخررجج هھھھذذاا االتخصيیصص  

عنن االفئاتت االثالثة االمذذكووررةة في 
االددساتيیرر االسابقة٬، االجيیشش 

 وواالشررططة وواالقضاء.

- سيیة أأوو عددمم اانتقاصص االحقووقق ااالقتصادديیة أأوو االسيیا 
.االثقافيیة على أأساسس االنووعع ااالجتماعي  

- االمساووااةة االكاملة٬، ووبعضض االموواادد االتي تمنح تميیيیززاا  
 .إإيیجابيیا لصالح االمررأأةة

االمستووىى االملززمم:  
(االمعاهھھھددااتت 

ووااالتفاقاتت االددووليیة)  

نسبة عاددلة منن االنساء (كووتهھ) 
تمكنن االمررأأةة منن االمشارركة في 
االددستوورر ووتلززمم االهھيیئة االمشكلة 

معيینن منن االنساء.للجنة بعدددد   
 

االعووددةة للمووااثيیقق وواالمعاهھھھددااتت 
االددووليیة االمررتبططة بمووضووعع 

االنساء نقال أأوو إإشاررةة.  
 

- ذذكرر االددستوورر للحقووقق االتاليیة:   
- االمساووااةة أأمامم االقانوونن.   
- حقق االتززوويیج ووتكوويینن أأسررةة بررضاء االططررفيینن.   
- االمساووااةة في مجالل االعملل.   
- االمساووااةة في حقق االعملل ووااألجوورر بيینن االجنسيینن.   
- ألمهھاتت خاللل فتررةة معقوولة قبلل االووضع ررعايیة اا 

ووبعددهه.  
- حقووقق ااألمهھاتت االعامالتت.   
- حمايیة االنساء منن ااالستغاللل وواالعنفف ووااالتجارر  

بهھمم.  
- االمشارركة االسيیاسيیة االكاملة.   
-  حقق ااإلناثث في تعليیمم مساوويي للذذكوورر. 

االمستووىى االمأموولل:  
(االتجارربب االددووليیة 

وواالمباررددااتت االمقددمة 
للجمعيیة)  

االمناصفة في االتررشيیح  مفهھوومم
أأوو في االعضوويیة.  

 
 

فيیما يیتعلقق بالحقووقق وواالحرريیاتت 
نصص على مبددأأ االمساووااةة مع ذذكرر 
االمررأأةة وواالررجلل أأوو حظظرر االتميیيیزز 

 فيیهھ على أأساسس االجنسس.

حقووقق ااضافيیة:  
آآليیاتت حمايیة مباشررةة للنساء أأوو غيیرر مباشررةة عبرر:  

- آآليیاتت تتعاملل مع االتميیيیزز ككلل بما فيیهھ االتميیيیزز  
االجنسس: االتجرريیمم٬، تأسيیسس هھھھيیئاتت على أأساسس 
ررقابيیة...االخ  

- ووضع موواادد حاميیة في االددستوورر للحقووقق  
وواالحرريیاتت بما يیتناسبب مع مفهھوومم االمووااططنة وواالنووعع 

 ااالجتماعي.
 

 نسبة إإلى االددررجة تحوويیلل يیتمماالتالي٬، ثمم  االجددوولل على بناء ددررجاتت 5 االمحاوورر منن محوورر كلل منح على االكميووبني االتحليیلل 
(للتفاصيیلل حوولل االتحليیلل االكمي يیمكنن االررجووعع لنصص  .االثالثث بالمحاوورر االخاصص لإلجمالي أأوو محوورر لكلل سووااء مئوويیة

االددررااسة االمشارر االيیهھا)  
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ة مشاررك بشأنن متووقع لمم يیكنن هھھھناكك خططررمشارركة االنساء فى االكتابة نجدد اانهھ  ٬، فمنن حيیثث2014فيیما يیخصص ددستوورر أأما 
االلجنة ااالساسيیة  مجمووعع مشارركك ) ووفى عضوو 50منن  5( نة ااألساسيیةفى االلج ووكانتت نسبة مشارركتهھنن ٬،االنساء

منن االعيیووبب االعامة في تشكيیلل ااال أأنهھ  .%10في حددوودد االل ااىى اانن االنسبة كانتت ٬،عضوو ) 100منن  11( كانتت ووااالحتيیاططيیة
االلجنة لمم تستبعدد  ااعضاء فى ااختيیارر االعمليیة االمتبعة ٬، وولكننمحددددةة بددقةلمم تكنن هھھھناكك قووااعدد تأسيیسيیة اانهھ  لجنة كتابة االددستوورر

.االنساء بسببب االنووعع ااالجتماعى  

نسبة غيیرر معبررةة عنن نسبة االنساء  االتي تمثلتت بهھا االنساء في االلجنة% 10 االل نسبة" نجدد اانن االمستووىى االملززمم" قيیاسس علىوو
ووليیسس  ةمنح كأنهھا تبددوو قووااعدد ووااضحة لتشكيیلل االلجنة جعلل ااختيیارر هھھھذذهه االنسبة منن االمشارركاتت كما اانن غيیابب ٬،فى االمجتمع

 لمأموولل (بالمقيیاسس االررقميأأيي اانن مشارركة االنساء في كتابة االددستوورر تعددتت مستووىى االحدد ااالددني لكنهھا لمم تصلل للحدد اا حقق.
تصلل لددررجتيینن منن خمسة)  2012ددستوورر  تقيیيیمم االذذيي ااستخددمم في نفسهھ  

لمستووىى االمأموولل حيیثث لمم تخصصص ااىى ماددةة للذذكوورر ددوونن ااالناثث بما فى ذذلكك ااما يیخصص االصيیاغة فيیمكننا تبيینن تحقيیقق فيیااما 
كما  االنساء فى مصرر. االددستوورريي بشأنناالخططابب ووهھھھوو ما يیعدد خططووةة جدديیددةة لتقددمم  ٬،ما كانن مخصصص فى االددساتيیرر االسابقة

تلتززمم االددوولة باالتفاقيیاتت وواالعهھوودد وواالمووااثيیقق االددووليیة لحقووقق  منهھ االتى تنصص على ااالتى " 93فى االماددةة توورر االتززمم االددس
.ةة "بعدد نشررهھھھا ووفقاً لألووضاعع االمقرررر ااإلنسانن االتى تصددقق عليیهھا مصرر٬، ووتصبح لهھا قووةة االقانوونن  

يیختصص االنساء كما االررجالل٬، حيیثث  يیخاططبب االددستوورر "االمووااططنيینن  االمووااططنة خططابب ة االددستووررجاء فى دديیباج أأيیضاوو
وواالمووااططناتت"٬، ووهھھھوو خططابب يینسحبب على باقي موواادد االددستوورر بططبيیعة االحالل.   

تمثلل  ااألسررةة ووااغفالل ذذكرر االررجلل منهھا٬، االمررااةة تجاهها تعلقق بووااجباتت مفيی 11االماددةة  ووررغمم ما يیجبب ااالشاررةة لهھ سلبا بشأنن
 لضماناتتااضافة هھھھامة  مفووضيیة لمناهھھھضة االتميیيیزز بكافة ااشكالهھسيیسس أعلقة بمنع االتميیيیزز بكافة اانووااعهھ ووتاالمتوو 53االماددةة 
ىى ااننا بالمؤؤشررااتت االررقميیة يیمكننا اانن نقوولل اانن هھھھذذاا االجززء أأ ما يیتعلقق بالنساء٬، االمتساوويیة بشكلل عامم ووفي االقلبب منهھا االمووااططنة

.5ددررجاتت منن  5يیحققق   

وواانن كانن لمم يیذذكرر االتميیيیزز اااليیجابى لهھا  ٬،ةةا منن حقووقق االمررأأاانتقاصلمم يیحملل  2014ددستوورر  بشكلل عامم يیمكنن االقوولل أأنن
لقانوونن فى ااكثرر منن ماددةة عبرر مفهھوومم االمووااططنة ووتكافؤؤ فقدد أأحالل لووللفئاتت ااالخررىى االمهھمشة فى االمجتمع بشكلل ووااضح. 

يیهھا مثلل االمساووااةة اامامم االقانوونن (ماددةة عل صرريیحهھ يیمكنن للمررااةة االحصوولل) ااوو فيیما يیتعلقق بالنساء حقووقق  9وو  6االفررصص ( ماددةة 
هھھھناكك حقووقق هھھھامة لمم يینصص  ااخررنن جانبب م هھااال اان ) وواالمشارركة االسيیاسيیة. 11فى مجالل االعملل ( ماددةة  ) وواالمساووااةة 33

االمساووااةة فى حقق االعملل ووااالجوورر  ٬،ناثث فى تعليیمم مساووىى للذذكووررعلى سبيیلل االمثالل ووليیسس االحصرر: حقق ااال عليیهھا االددستوورر
االجنسيینن.بيینن   

:على تخصيیصص كووتة للنساء ألسبابب مختلفة تت هھھھناكك ااعتررااضاتت ددااخلل لجنة االخمسيیننكاناالى أأنهھ  يیشارروو  
معاررضة بسببب سووء فهھمم للكووتة على ااعتباررهھھھا أأنهھا شكلل منن أأشكالل االتميیيیزز ووأأيیضا بسببب سووء ااستخدداامم  •

.االكووتة فى االماضى لصالح االنظظامم االحاكمم  

تخصيیصص  لبعضض بأنهھ ااذذاا تمتت تخصيیصص كووتة للنساء فاألوولى٬، ااذذ ددفع اامعاررضة بسببب تووجهھ سيیاسى •
.٪ للعمالل وواالفالحيینن باعتباررهھھھا ااستحقاقق تارريیخى٥٠۰  

االددررجة االمحوورر   

0 ااألددنى االمستووىى منن أأقلل   
1 ااألددنى االمستووىى   
2 وواالملززمم ااألددنى االمستووىى مابيینن   
3 االملززمم االمستووىى   
4 وواالمأموولل االملززمم االمستووىى بيینن ما   

5 االمأموولل االمستووىى   
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 ووليیسس االفرردديي يیجبب أأنن تجررىى بالنظظامم تحدديیددااً  معاررضة بسببب تووجهھ سيیاسى يیررىى أأنن ااالنتخاباتت االقاددمة •
وومنن ثمم عاررضض  نظظامم بالقوواائمم٬، بذذرريیعة االخشيیة منن عووددةة "فلوولل ااالخوواانن" للمشارركة في االبررلمانن٬،

االكووتة أأوو لمم يیتحمسس لهھا على االررغمم منن ااقتناعهھ بالمبددأأ.  

ستوورر كما يیشارر في هھھھذذاا االشأنن فقدد نصص كال منن ددستوورر االمغرربب ووتوونسس على مبددأأ االمناصفة بيینن االررجلل وواالمررأأةة ففى ددوو
اامامم  اتت ووهھھھمم سووااءاالووااجبنوونن وواالمووااططناتت متساوووونن فى االحقووقق وومنهھ االى اانن " االمووااطط 21فى االماددةة فقدد نصص  توونسس

يیانن فى اوواالررجلل وواالمررااةة متس اانن " فى االفصلل االثامنن منهھ علىيیضا فى ددستوورر االمغرربب االذذىى نصص ووأأ .تميیيیزز ددوونناالقانوونن 
حقووقق لوونن ناخبا ااذذاا كانن بالغ سنن االررشدد وومتمتع بفى اانن يیكى االحقق االتمتع بالحقووقق االسيیاسيیة وولكلل مووااططنن ذذكرر ااوو ااوو اانث

االمددنيیة.االسيیاسيیة وو  

ططارر ااووسع ووهھھھوو مفووضيیة عددمم االتميیيیزز إإااليیاتت للتعاملل مع ااىى تميیيیزز ضدد االمررااةة منن خاللل  وومنن ناحيیة أأخررىى٬، ااضافف ددستوورر
منن ااشكاليیة  جززءااً  االتميیيیزز ضدد االمررااةةعع ووجعلل مووض )٬، وواالنقططة اااليیجابيیة في تناوولل مفهھوومم االتميیيیزز هھھھنا هھھھوو53ماددةة اال(

  .بمفهھوومهھا االووااسع ةاالمووااططنة االمتساوويی

ذذلكك  فتحووبالتالى قدد يی لمؤؤشررااتت االمررتبططة بالمستووىى االمأمووللال اانهھ اافتقدد االعدديیدد منن ااإإ تحقيیقق االددستوورر للمستووىى االملززممووررغمم 
قق االنساء االمتقددماتت ال تززاالل أأززمة قبوولل أأووررااوو ٬، بلل ووأأيیضا لاللتفافف على موواادد االددستوورر ذذااتهھ.سسلتباااالجددلل وولل مجاال

سنن االططفوولة ووهھھھناكك أأيیضا مووضووعع  قرراارر االددستوورر بأيیامم قليیلة مثاال على ذذلكك.لووظظائقق في مجلسس االددوولة االتي حددثتت عقبب ااِ 
جسيیمة تررتكبب  جرراائممهھھھناكك  ٬، حيیثث هھھھناكك ااتجاهه لتخفيیضهھ تحتت بحجة أأنناعام 18 بب ) 80ىى ااقررهه االددستوورر فى ( االماددةة االذذ

ووهھھھوو ما يیجعلل هھھھذذاا  ٬،االططفوولة سننااالناثث فى حالة تخفيیضض ووما لذذلكك منن ااثارر سلبيیة على  ٬،مثال 17منن أأشخاصص في سنن 
). 5ددررجاتت منن  4االمحوورر يیحققق ما بيینن االمستووىى االملززمم وواالمأموولل (   

ُ االمتبع في ددررااسة محمدد االعجاتي االسابقق اا االمؤؤشرر االررقمىاستخدداامم نفسس بوو يیحققق  2012،٬رر االيیهھا حوولل ددستوورر يیشلتي اا
 . هھھھذذاا االفاررقق االضخمم يیجعلنا%26.5يیحققق  2012% بعدد ما كانن فى ددستوورر 73ااىى  15جة منن ددرر 11 2014ددستوورر 

.كيیددفيیة ووتحتاجج للبناء عليیهھا ووتططوويیررهھھھا بالتأغيیرر كا الكنهھ ٬،خططووةة لالمامم لل اانن نصص االددستوورر االجدديیددنستططيیع االقوو  
 

  2014ددعمم االمووااططنة االمتساوويیة للنساء: خططووااتت مططلووبة للبناء على ددستوورر 

1 - اااليیجابي: ضمانن تمثيیلل "مناسبب" للمررأأةة في االمجالسس االمنتخبة:االتميیيیزز    
ئاتت محددددةة فى حملل االددستوورر فى ااكثرر منن ماددةة االززاامم ااوو تووجيیهھ للددوولة بضررووررةة مررااعاهه تمثيیلل ف •

. ووبالررغمم للنساء ااقرراارر نسبة مقاعددمنن ااجلل  االمجالسس االمنتخبة. ووهھھھوو ما يیجبب االبناء عليیهھ لعووددةة االضغطط
" لددىى تيیارر منن االمناضالتت وواالمناضليینن ددفاعا "االكووتة لمبددأأيیة على مفهھوومممنن ووجوودد بعضض االتحفظظاتت اا

عامم  100حقووقهھا فى ااخرر لمم تحصلل فئهھ مهھمشة على عنن حقووقق االنساء٬، ااال أأنن االحقائقق تشيیرر االى أأنن 
ليیسس فقطط فى االمجالسس  تة٬،االكوواالتميیيیزز اااليیجابي وو ااقرراارر فى ااىى تجرربة دديیقمررااططيیة ااال منن خاللل نظظامم 

االمنتخبة اانما فى كلل االمؤؤسساتت.  
 أأفضلل أأيیضا٬، يیجبب االددفع في ااتجاهه ااقرراارر نظظامم االقائمة في ااالنتخاباتت االبررلمانيیة بشكلل يیضمنن تمثيیلل •

في االبررلمانن. االمررأأةة وواالفئاتت االمهھمشة  
 

2 - لالتفاقيیاتت االددووليیة: ووتططبيیقق أأشملل االعملل على فهھمم أأفضلل    
وواالتززااماتت مصرر بناء  االددووليیة االخاصة بالنساء ااالتفاقيیاتتماهھھھيیة حمالتت تووضح هھھھناكك حاجة ملحة ل •

 تتى تعررضاالت )٬،االسيیددااوو( االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة" ااتفاقيیة"هھا ووعلى ررأأس عليیهھا٬،
في االفتررةة االسابقة. ووضررووررةة ضمانن قيیامم االبررلمانن االمقبلل بددووررهه في مؤؤاامة االتشرريیعاتت بما لتشوويیهھ متعمدد 
منن االددستوورر االحالي٬، وواالضغطط منن أأجلل االتززاامم كاملل بهھذذهه ااالتفاقيیاتت نصا ووتططبيیقا٬،  93اددةة يیتوواافقق مع االم

ااتفاقيیة في  (االخاصة بووضع ااألسررةة)16(االخاصة بالمساووااةة) وو 2االماددتيینن  ووررفع االتحفظظاتت االحاليیة على
االسيیددااوو.  

 
3 - :مكافحة االتميیيیزز: فررصة يیمكنن تعظظيیمهھا مفووضيیة   

إإلى تحقيیقق تكافؤؤ االفررصص  اانشاء مفووضيیة لمكافحة االتميیيیزز٬، تهھددففمنن االددستوورر على  38االماددةة نصتت  •
وواالتصدديي لكافة أأشكالل االتميیيیزز وواالددفاعع عنن حقووقق االمووااططنيینن وومنع االتحرريیضض ضددهھھھمم في ووسائلل ااإلعالمم 
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وويینصص االتصوورر االخاصص بإنشاء االمفووضيیة على أأنن يیتمتع أأعضاء االمفووضيیة باالستقالليیة  .وو ددوورر االعباددةة
. وومنن االمنتظظرر اانن يیقوومم على أأنن يینظظمم االقانوونن ططرريیقة ووآآليیة عملل هھھھذذهه االمفووضيیة في االنووااحي ااإلدداارريیة٬،

االبررلمانن االجدديیدد بططررحح مشررووعع قانوونن النشاء االمفووضيیة. وومنن االمهھمم أأنن تبددأأ االقووىى االمدداافعة عنن حقووقق 
االمووااططنة االمتساوويیة ووحقووقق االنساء في  االعملل منن آآالنن على تعظظيیمم هھھھذذهه االفررصة٬، ووااعدداادد تصوورر 

على أأنن يیتضمنن  لل هھھھذذهه االمفووضيیة ووااعدداادد مشررووعع قانوونن لتقدديیمهھ عبرر االبررلمانن بعدد اانتخابهھمتكاملل لعم
.االمشررووعع صالحيیاتت ووااسعة للمفووضيیة٬، ووضماناتت قيیامهھا بددوورر محايیدد وومستقلل  

 
4 - آآليیاتت قائمة تحتاجج للتفعيیلل:   

االمررأأةة ووددعمم مفهھوومم هھھھناكك بعضض ااآلليیاتت االقائمة بالفعلل االتي يیمكنن ااالستفاددةة منهھا ووتفعيیلهھا لتعززيیزز حقووقق  •
االمووااططنة االمتساوويیة. منن هھھھذذهه ااآلليیاتت "ووحددااتت تكافووء االفررصص" االمووجووددةة بالفعلل في كلل ووززااررااتت 
االددوولة٬، وواالتي ال يیعررفف على ووجهھ االتحدديیدد االددوورر االذذيي تقوومم بهھ حاليیا أأوو ااالسلووبب االذذيي تعملل بهھ٬، وولكنن 

بما يیعزززز هھھھددفف ددعمم االمووااططنة ووجوودد مثلل هھھھذذهه ااآلليیاتت االقائمة يیمكنن االعملل للبناء عليیهھ ووتططوويیررهه 
.بمنحهھا سلططة تلقي االشكاووىى االمتعلقة بالتميیيیزز ددااخلل أأماكنن االعملل مثالً —االمتساوويیة  

 
5 - تضيیيیقق االفجووةة بيینن االنصص وواالتططبيیقق:   

آآالفف  5وو 3ال تززاالل لجنة االشكاووىى بالمجلسس االقوومي للمررأأةة تستقبلل عدددد منن االشكاووىى يیتررااووحح بيینن  •
في ووااقعهھا  ةةلمشاكلل االتى تتعررضض لهھا االمررأأملحووظظ فى حجمم ااووذذلكك نتيیجة لالززدديیادد االشكووىى سنوويیا٬، 
.االيیوومي االمعاشش  

ليیسس هھھھوو ما يیعني أأنهھ وو ٬،ررقمم قوومىبططاقة ماليیيینن سيیددةة فى مصرر ليیسس لدديیهھمم  3هھھھناكك عدددد يیقرربب منن  •
  حقووقق االمووااططنن منن ااألصلل. لدديیهھمم

هھھھناكك معاناةة للنساء تررتبطط في االووااقع بحالل االحقووقق ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة٬، ووحقائقق ااعتمادد أأسرر على  •
االنساء  تفاصيیلل مررتبططة باألحوواالل االشخصيیة في بالكاملل أأوو جززئيیا في ااعالتهھا٬، ووما يیررتبطط بهھ ذذلكك منن –

أأحوواالل االططالقق وواالخلع٬، ووااستحقاقق االنفقة وومعاشش االضمانن ااالجتماعي.  
اووىى االتي ترردد االى االمجلسس متعلقة بأموورر تنددررجج تحتت قانوونن ااألحوواالل االشخصيیة االذذيي % منن االشك50 •

.يیحتاجج االى ااعاددةة نظظرر  
بسببب عددمم ووجوودد  عدددد كبيیرر منن االشكاووىى االمتعلقة بتعررضض االنساء للعنفف٬، وواالذذيي يیتززاايیددهھھھناكك  •

 نن االقائمم. كما أأنن في بعضض االمووااضع يیبددوو االقانووااستررااتيیجيیة ووططنيیة لمنع ظظاهھھھررةة االعنفف وواالتصددىى لهھا
"حقق تأدديیبب بب في قانوونن االعقووباتت االمتعلقق مثال فيیما يیخصص االنصص( ووكأنهھ يیشجع على االعنفف ضدد االنساء

ال يیووجدد حدد ٬، ٬، ووحقق االقاضي في تخفيیفف االعقووبة في حاالتت ااالغتصابب ووجرراائمم االشررففاالززووجج لززووجتهھ"
ااألهھھھلل ااذذاا ما قاموواا ٬، ووال نصص بعقووبة على ااددنى للعقووبة فى حالة تعررضض االنساء للتحررشش ووهھھھتكك االعررضض

  .)بتززوويیج اابنتهھمم في سنن أأصغرر منن االسنن االقانوونيیة
 

خاتمة  

٬، ووأأيیضا تووااززناتت االقووىى االمووجووددةة على ااألررضضمختلفة فى االمجتمع كما تعبرر عنن فكرريیة عنن تيیاررااتت   تعكسس االددساتيیرر
ألتى االددستوورر معبرراا عنن  فوورر اانددالعع االثووررةة٬، 2011شبكاتت االمصالح االقائمة. وورربما لوو تمتت عمليیة كتابة االددستوورر عامم 

تووااززنا مختلفا ووعاكسا ررووحح أأكثرر ثوورريیة.  

تخصيیصص كووتة  ووال يیمكنن ااغفالل أأنن ااألصووااتت االمحافظظة ال تقبع في معسكرر االتيیاررااتت ااالسالميیة فحسبب٬، فمثال فيیما  يیخصص
الح حززبيیة صططددمم مع مصا تكوونهھللمررأأةة في االمقاعدد االبررلمانيیة٬، كانن هھھھناكك تيیارر ددااخلل لجنة االخمسيینن يیعاررضض االكووتة 

ووأأوولى باالهھھھتمامم". هھھھناكك مشاكلل ااكبرر٬، وويیددفع ضددهھھھا منن منططلقق أأنن في االلحظظة االررااهھھھنة "متعددددةة  

كانتت  2014يیمكنن االقوولل أأنن االتووجهھ االعامم ددااخلل لجنة االخمسيینن كانن محافظظا أأكثرر منهھ ثوورريیا٬، ووأأنن لحظظة كتابة ددستوورر 
رريي أأوو حتى تقددمي.تططلبب ااالستقرراارر أأكثرر منهھا لحظظة تططلبب االتغيیيیرر بشكلل ثوو لحظظة خووفف  

 في ااددخالل نصووصص ددستوورريیة غيیرر مسبووقة في مجالل حقووقق االنساء االمكاسبب االتى تمم تحقيیقهھا في ضووء ذذلكك٬، ال يیمكنن ااغفالل
  :وومنهھا



 -  6-  	  
	  

2012،٬االنجاحح فى حذذفف بعضض االموواادد االتى ططررحتت ضدد االمررااةة فى ددستوورر -  

  ٬،""بما يیتوواافقق مع أأحكامم االددستوورر لتصبح"بما ال يیخالفف االشرريیعة ااالسالميیة"  نصهھا تمم ااستبددااللاالتى  ١۱١۱اددةة االمفى -

٬،فى االمجالسس االنيیابيیة ضمانن تمثيیلل االمررااةة تمثيیلل مناسبب-  

.تنصص على ضمانن اااللتززااماتت االددووليیة االتي 93االماددةة -  

عليیهھا بشكلل يیجعلل االددستوورر ال يیززاالل االتحدديي االقائمم كبيیرر في ااالستفاددةة منن تلكك االنصووصص االتي ووررددتت في االددستوورر وواالبناء 
 ً ً  مؤؤثرراا على ووااقع االمووااططنة ووضامنا للمووااططنة االمتساوويیة٬، ال مجرردد نصووصص جامددةة ال يُیعملل بهھا. حقيیقيیا  

	معهھد االسالمم االدوولي  :)IPI(	عملل بالشررااكة مع ااألممم االمتحددةة ووحكووماتت االددوولل ااألعضاء وومؤؤسساتت االمجتمع االمددني٬، باإلضافة إإلى االمنظظماتت ت غيیرر هھھھاددفة للرربح٬، ةمؤؤسسة بحثيیة ددووليی  
بناء االددوولل وو انيیة٬، وواالووساططة في حالة االنززااعاتت٬، ااإلقليیميیة وواالددووليیة في تعززيیزز االووقايیة وواالتسوويیة االسلميیة للنززااعاتت ووااقتررااحح االسيیاساتت االبدديیلة ذذااتت االعالقة ببناء االسالمم٬، االشئوونن ااإلنس

.وواالمنظظماتت االددووليیة 	  

٬، 2011مباددررةة منن باحثيینن وونشططاء في االعملل ااألهھھھلي في كلل منن مصرر ووتوونسس بددأأتت تحتت ررعايیة االمعهھدد االددوولي للسالمم منذذ عامم  :االمنتددىى االعرربي للمووااططنة في االمررحلة ااالنتقاليیة
االمعررفة وو االتجارربب حوولل االمووااططنة االمتساوويیة في االددوولل االعرربيیة االتي تمرر بمررحلة اانتقاليیة٬، مع االترركيیزز بشكلل  يیهھددفف االمنتددىى إإلى إإتاحة منبرر إإقليیمي لتباددلل .وواامتددتت لتشملل ليیبيیا ووااليیمنن

االعملل االبحثي ووتقدديیمم تووصيیاتت خاصص على االمساووااةة بيینن االجنسيینن. وومنن خاللل شررااكة مع منظظماتت االمجتمع االمددني وواالجهھاتت االحكووميیة٬، يیسعى االمنتددىى إإلى تحقيیقق ررؤؤيیتهھ منن خاللل 
.ي ووااإلقليیمييیاساتت االعامة االتي تستهھددفف صناعع االقرراارر٬، ووكذذلكك صقلل االبحثث وواالخبررااتت منن خاللل عقدد ااجتماعاتت وو تنظظيیمم ووررشاتت تددرريیبيیة على االمستوويیيینن االووططناالس  

.منن االحكوومة ااألستررااليیةمشكووررةة خاللل منحة  منن ةممكنااإلنجليیززيیة االنسخهھ  تررجمةوو ةإإنتاجج االووررق *كانن  


