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 *د قنامـوع
 

 ** الكوتا االنتخابية بين المساواة والتمييز: دراسة تحليلية

 مقدمة

تتالمواثمق تتاللثمقيات اتتتالموعثواتتملعةتتنلالاثعتتملاتتيلموالتتثالمالتلتتاملثموابرتتتالمو تاتتم لثاتتيل  تتب ل تت  ل نصَّ
موالثال ثلموااللبتوالتثمةلموكتاةتمل ت يلمونتتد لعثيليا  ت ل  تنببلبلت قلمو تبال ثلموةتثيل ثلمولتندل ثلموتع ي ل

لموكقفانلتتعل نتت للوكننتتت  تتبلاتتيلعثعلمو تتتوبليلتتيُعبلاتتتلام تتب  ل ن تتتبلاتتتل ي ةتتاللبتواةتتتبحملبتوااتتتةلمولاتلتتاملفتت يَّ
يثملتت لياتتعاتال اتتتبلااتبلتتملالث بتتتلفتتتلموالياتت  لل لتتت تلميلتتت لب تتتلموايتتتالمويتتتمإليا  تت لن تتتبلوةموكثيتتت لح

مو ال تمل ت يلمواتاللبتوالتتثمةلثن تتبلموكثيتت لملتينتعم ل وتنلليبات ل ت  لموعبملتملفتتللثايل  بل   لموايتتالامواتب ةا 
ثلتتثعلي تتُبلالتتث تلثم تت  لل 1عةتتنل ب تت لفب تتاتالعةتتنلموناتتثلمويتتتوت للمولتياتتملوةالتتثاللاتتممون برتتملمويبااا

ثفلتتت لوةاثمق تتاللثمقيات اتتتاللاتت لي برتتبل وتت ل قلثوةث ةتتملماثوتتنل  لتلتتات لالتتثبلعةتتنلفاتت لمواتتالل يلحتتتيلالتتت ل
ثلتتتثعلل 3 لوةاتتتثم ن يمواتتتالللمال  لت اتتتملوةعثوتتتملميلتتتت لحاتوتتتمل تتت ثلتتتثعلموي ماتتتتل 2لموعثواتتتملثمولتتتثمن يلموث ناتتتم 

تيلمواثم نتملات ل ُ تعلموااللمالتلتلقايال 4ل بمعلوكاتوملمواالل  يلب  ببلموب تموي ماتال فلامل  يلماف
ل1ا ةلم لثوادلوبتل ثةلا اتبرملُتصم لغ بموالثالبتعيبتبلمواصةاملمو تام ل

ل
                                                           

لااتاتلن تات لاتصللعةنلولقلبيادلفةل  يلموةتق ل توقلاتللي بلفتل بنتاجلمولتنثيلمو تبل لتا مل  ب را ل*
ا لفتتتل بنتتتاجلاتللتتي بلمولتتتنثيل لتا تتمل  ب رتتا لُتتالعلموابرتتتالمو تاتتملثموالتتثالمالتلتتامموعبملتتملفتتتل صتتةبتلثب تتملباقاتتملالعاتتمل تتايلالتتتالا تت  لل**

لعةنلاالا تال ليت لموالتالع لعتصبلُة ل ل لث عللبىلي ثرب تلوغتاتالمونةبل نتء ل2016/2017مواصللموعبملتلموقتنتل
1
 Kai Moller, The global model of constitutional rights (New York: New York University, 2013), 4-13. 
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بأ ااتمليث تا ل  ا تملن تتبلل ةحتواملموبا يياقَّلل
موكثيتلمقنيُت تلمو يل يبلمعياتتع لح نصتبلوةيا  ت ل

 عثعاللمواب ةلفتلفةل  يلثمو ع علاتيلمإل لت تلبا
 ل يلحتتتتتيل تتتت ملمون تتتتتبل تتتت عيل وتتتتنلمإلُتتتتالعلمو تتتتتوب

وايتملعةتنلالتتقللم لااتن لماياتت لحثنت لبا ع لموالتتثمةل
 نَّتت لاتتأيتلويال تتالللثُتتبىلفتتتلموالياتت  ل ماايتتتالمو

مو ت ااملموغتاملايلموالتثمةلموا ةاملثياح يلموايتتال
اتتيلمواةتتتبحملمولاتلتتاملفتتتلموث تتالموتت يليتتثملبببل
لاتيل تعبيببلعةتنل وت لني لتمل فا لعبم  للحق تبةلياتعم

ليا  لوت و ل ياقَّتللمولت معلموتبيادقلتفملثلةث لموال
بتوالتتثمةلللتلتتماةااللووةبا  ل لل ثلعلاُتوامل

فتلاتتعليتبلاتن لايا  ت ل  لتت تاللاب ةلثموبلل  يلمو
لوةاب ةلفتلمقنيُتبتالموااةاملثمونات ام؟

لن تتتتبلليي نت تتتتمويتتتتللمواب تتتامثيياقَّتتتلل موعبملتتتملبتتتأيَّ
موكثيتتتتتتلموا ياتتتتتعلبتقنيُتبتتتتتتالموااةاتتتتتملثمونات اتتتتتملقل

ناتتتتل وبتتت مللي  رتتت  تتتثلا ي تتبلُب تتتت لوا تتتع لموالتتتتثمة لثم 
ثمةلموا ةاتتتملمويتتتتلموا تتتع  لحثنتتت لاتتتأيتلويال تتتاللموالتتتت

ي ي تتتتبلموغتاتتتتملموالالاتتتتملاتتتتيلثبمءلموالتتتتتثمةلمونصتتتتامل
لموثمبعةلفتلنصث لمولتنثي 

لاتتتيلمالتتتيةمللموعبملتتتملاتثعيلتتت مإللتبتتتملعةتتتنلعتتتععل
باتتتتت لعةتتتتتنلوةلموابعاتتتتملموابيب تتتتتملبتولتتتتت معلموتتتتتبياد

ات اتتتملمواتتتاللبتوالتتتتثمةلثعثبلموعثوتتتملموناتتتثلمويتتتتوت ل
؟لاتتتل تتتلث ناتتمفتتتلحاتويتت لثفلتتت لوةلتتثمن يلموعثواتتملثمو

 لتتتتتبتقلثلتتتتتثعلثنةتتتتتأةلن تتتتتتبلموكثيتتتتتت لثاتتتتتتل لتتتتتتدل

اةبثع ي ؟لاتلعال ملن تبلموكثيتلبحتللاتيلمويا  ت ل
ثمواتتتتاللبتوالتتتتتثمةل تتتت يلموبلتتتتللثمواتتتتب ة؟ل تتتتلل نيبتتتت ل
ن تتتبلموكثيتتتلاتتاللموبلتتتعلبتوانتفلتتملمقنيُت اتتملاتت ل
ل بلق؟ل تتللا ي تتبلن تتتبلموكثيتتتل لايلتتتثل مواتتب ةلبةتتحلل

 مةل بلي  ر م لو ؟يل  عم لوةااللبتوالتثل

مويتتتتتتتبرُتلل ينبلتتتتتتاموي ياتتتتتتعل تتتتتت  لموعبملتتتتتتملعةتتتتتتنل
ي  تتت يل نبجلمويتتتتبرُتلاتتتمولالثب لا تتت للتتتثموياة ةتتتت

الثبللتتلفتتتلاتت ينةتتأةلن تتتبلموكثيتتت ل لتتبتقلثعثمفتت ل
لمو ال تتتمل تت يلن تتتبلموكثيتتتتلياة تتل نبجلموياة ةتتتلاتتمو

لث وتت  تت يل فتتبمعلثفيتتتالموالياتت  لتوالتتتثمةلبلثمواتتال
للمنيبتكتتتت لوةاتتتالللن تتتتبلموكثيتتتتل يلحتتتتيلةباتتت و اةتتتحم

وتتتتتتنلي   تتتتتتاللفب تتتتتتاتالملتتتتتتينتعم ل لق لثبتوالتتتتتتتثمةل 
لمون برملمويباااام 

لواتالم نتت  لماثعلللتيملااتتثب  ت  لموعبملتملليابع
 لثموي برتتتبمالمواتتتب ةلثموبلتتتلبتوالتتتتثمةل تتت يللمالتلتتتت
 لاتت ل و لثفلتتت لوةلتتثمن يلموعثواتتملثموث ناتتممولتنثناتتملوتت

إل لت اتتملوكاتوتتمل تت ملمواتتاللولااتت لموي ماتتتالموعثوتتملم
ف ث تت لاتتاللحتتتللل  اتتتلموااتتثبلموقتتتنتل؛مواتتثم ن ي

اتتتتتيلموبلتتتتتللثمواتتتتتب ةلبتواةتتتتتتبحملبتوااتتتتتتةلمولاتلتتتتتامل
لايلتتتتتتتثل لثموي برتتتتتتبمال ثموانتفلتتتتتتملمقنيُت اتتتتتتملبةتتتتتتحلل
مولتنثناملو و  لا لموي ماتالموعثوملمإل لت اتملوكاتوتمل

ا تمل  موااتثبلموقتوت ل ل وت لفااتتل نتت  ل  ملمواال
مواتتاللتلثحتتللاتتيلمويا  تت لثلمو ال تتمل تت يلن تتتبلموكثيتت

؛ل  ناتتتتل ينتتتثعلموااتتتثبلموبمبتت لمواةتتتبثعاملبتوالتتتثمة
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مويتتتل ن ةتتاللانبتتتلن تتتبلموكثيتتت؛لفتتتلاتت يللتت نت  ل
موااتتثبلموُتتتادلمويلب تتملمواةلتت  نامل ي   تتاللن تتتبل
موكثيتتتتتتلثاتتتتتعىل  ااتتتتتملمن بتتتتتتال تتتتت ملمون تتتتتتبلعةتتتتتنل

ث ُ تتبم لالتتثبلموااتتثبلموالتتيثىلموتتث نتلمواةلتت  نت ل
مولتتتتتتتتعدل تتتتتتت لبمءلمُيبتتتتتتتتبلمواثم نتتتتتتتمل تتتتتتت يلمواتتتتتتتتالل

ل يلحتتتتيلمالتلتتتتلبتوالتتتتثمةلثن تتتتبلموكثيتتتت لولاتتتتد
يل  تعم للوةاتاللبتوالتتثمةل باةحمِّللمنيبتكتت للن تبلموكثيت
ل اصةاملعتاملاةبثعمليال اللو ل بع 

 المحور األول: الحق بالمساواة بين المرأة والرجل

اتتبعلعةتتنلقالقتتملابتتتعةلايبمب تتمليبيكتت لملتتيلالواملمو
ل يياقتتتتتتتللبتوابرتتتتتتتم لموالتتتتتتتتثمة لثموكبماتتتتتتتملمإلنلتتتتتتتتنام

تعلبت  يايت للاات للثا ي بلموااللبتوالتتثمةلموت يلاملص 
لمافبمعلبتوالثالثموثملبتال اتتبلمولتتنثيلعثيليا  ت 
بل قلموع يل ثلمو بال ثلموةثيل ثلمولندل ثلموةغتمل

يتتت لالتتتت ل لتلتتات ل ل ثلماصتتللمولتتثاتلثغ تتتبل وتت    بَّ
حتفتتملمواثمق تتاللثمقيات اتتتالموعثواتتملموُتصتتملبالتتثال

 2مإلنلتي لثي ني لعلتي بلموعثع 

 ةغتتتتتلمواتتتتاللبتوالتتتتتثمةلحتفتتتتمل ةتتتتحتعلمويا  تتتت ل تتتت يل
مونتتتد لمولتياتتملعةتتنل لتتتدلياتتثالالاثعتتمل ثلفيتتمل
ثانابتتتتتتتلحتاتتتتتتللالث بتتتتتتت لالت تتتتتتللمنيبتتتتتتت لالتتتتتتثال

                                                           
التتثالموااث تتاملمولتتتااملوالتتثالمإلنلتتتيلثبمب تتملموااتتتا يلموعثواتتم لل2

مإلنلتتتتيلفتتتتلالتتتتعل  تاتتتملمو تتتعع لعو تتتللبةتتتأيلالتتتثالمإلنلتتتتيلُتتتت ل
ع يلمو تا يلثموااتا يل مواياتعة ل)ن ثرثب لثلن ف لمااتبلبتول تةلثمواعَّ

ل 585( ل2003

لموالاثعتتتالماُتتبىلثموي تاتتللا بتتبل عثناتتملوالتتبَّع
مولتتتتندل ثلموتتتتع يل ثلمو تتتتبا لمااتتتتبلفتتتتتلُتتتيالفببلم

مو يلالتة ببلالتث ببلمالتلتاملثاات لاتيلحتبمايببل
ليايتتت لمواتتتبعلبتوالتتتتثمةلا ي تتتبلل3مإلنلتتتنام  وتتت و لفتتت يَّ

ل  لتلتت لوةااتتتللعةتتنلابريتت لثحبمايتت لمإلنلتتتنام لايَّ
 يليا  تتتتت ل تتتتتع ل نيبتتتتت لالتتتتت لبتوالتتتتتتثمةللتتتتت  عيل

وابعاتتتتتتملبحتفتتتتتتملبتويأك تتتتتتعل وتتتتتتنلمنيبتتتتتتت لملتتتتتتيلالو ي لم
لعنتصب ت 

ثرتتتبيب لمواتتتاللبتوالتتتتثمةل لااتتت لموالتتتثالماُتتتبى ل
لحتفتملموالتثالمالتلتاملمويتتل يايت ل بتتل بتعيبتبل يَّ
مافتتتبمعل لتتتقلااتبلتتتيبتلعةتتتنللتتت  للموالتتتتثمةلعثيل
يا   ل  نبب لثي ي بل   ل تعتعةلعتاتملين  تاللعةتنل

لمواتاللبتوالتتتثمةلا ي تتبلبح تت ةلحتفتتملموالتثال  لحاتتتل يَّ
 لتلتتتامليلتتتثبلعة بتتتتلمواليا تتتتالموعاالبم اتتتملمويتتتتل

لثمولنعبرتتتتتميايتتتتتببلموي ععاتتتتتملموقلتفاتتتتتملثمقلياتعاتتتتتمل
لانبت لثياي ببل عمُةبت لثي اللعةنلي  ر لعثبلحلمل
لايلتتتتثل لعثيليا  تتت ل تتت يلب  تتتببل بالتتتث ببلبةتتتحلل

لموب ت 

ل1945بلعتتتتبلا ي تتتبلا قتتتتالمااتتتبلمواياتتتعةلموصتتتتع
 ثعلا قتالعثوتتل تن لعةتنلمواتاللبتوالتتثمةل ثلت لل
عتتتتب لباتتتتلفتتتتل وتتت ل تتت يلمواتتتب ةلثموبلتتتللعةتتتنلثلتتت ل
موياع تتتتع لفبتتتت ملموا قتتتتتالالتتتتثبلعةتتتتنلا تتتتع يلحبماتتتتمل

                                                           
ل 586موابل لمولت ال لل3
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ليال اللموالتثمةل لعةنل يَّ موبةبلثيلتثربب لث علن َّ
ثمول تتتءلعةتتنلمويا  تت ل تت يلمونتتتدلا ي تتبل اتتعل  تتبل

ل(1/3) ليتتن لمواتتتتعةل  تتعم لمااتتتبلمواياتتعة لا تتت
االتصتتعلمااتتبلاتتيلا قتتتالمااتتبلمواياتتعةلعةتتنل نتت  ل

اتللل ليال تاللموي تتثيلموتعثوتلعةتن3مواياعةل تت ل
ثعةتتتتنلي  رتتتت لمايتتتتبمبلالتتتتثال]  [لموالتتتتتيللموعثواتتتتمل

مإلنلتتتتتتتتتيلثموابرتتتتتتتتتالمالتلتتتتتتتتاملوةنتتتتتتتتتدللاا تتتتتتتتت  ل
يا  تتتتت لبلتتتتت قلل وتتتتت ل  ال تتتتتت لبتتتتتالثمويةتتتتتلا لعةتتتتتنل

قليابرتتتتالل تتتت يلموبلتتتتتعلمولتتتندل ثلموةغتتتتمل ثلموتتتتع يلثل
لثمونلتءا 

ثعتعبلمويا  ت لاتيل  تبلابتتعةللموالتتثمةلآثا ي بلا ع
مولتتتتنثيلموتتتتعثوتلوالتتتثالمإلنلتتتتتي لحثنباتتتتلا تتتت  ميل
مليلالواملموابعلبتوابرتملثموالتتثمةلثموكبماتم لثيلت نل

لمايتتتتبمبلمااتتتتبلمواياتتتتعةلحب يتتتتملعثواتتتتمل وتتتتنل تتتتاتي
مإلنلتتتيلثموابرتتتالمالتلتتاملولااتت للالتتثالوموتتعثعل

لحتتتتي ل للتتت قل لعثيليا  تتت لايمل لايلتتتتثل مونتتتتدلبةتتتحلل
ين لع بتلملا قتالماابلمواياتعةلعةتنل نت  لا  ل

بلمواياتتتتتتعة لث تتتتتتعلآو نتتتتتتتلعةتتتتتتنلاناتتتتتتيلةتتتتتت ثقلمااتتتتتت
 يلن حتتتتتتعلاتتتتتتيللع تتتتتتعل ااتننتتتتتتتلبتتتتتتتوالثالل   نالتتتتتتنت

مالتلاملوإلنلتيلثبحبماملموابعلث تعب لثباتتلوةبلتتعل
تءلثمااتتتتتتتبلح  ب تتتتتتتتلثصتتتتتتتغ ب تلاتتتتتتتيلالتتتتتتتثالثمونلتتتتتتت

ايلتثاما لثا ببلاتيل وت لم ياتابتتلبتوالتتثمةل ت يل
لموبلتعلثمونلتء 

حاتتتتليتتتبلموتتتن لعةتتتنلمواتتتاللبتوالتتتتثمةلفتتتتلاُيةتتتفل
مواثمق تتاللموعثواتتملماُتتبى ل  ب  تتتلمإلعتتاليلمو تتتواتل

موتت يلعتت  لملتتيلالواملل1948والتتثالمإلنلتتتيلو تتتبل
ابرتملثموكبماتم لا ت لموابعلمولتياملعةتنلموالتتثمةلثمو

تتتالمواتتتتعةلماثوتتتنلانتتت لعةتتتنل ي لا مثو تتتعللااتتت ل نصَّ
مونتدل ابمبم لثايلتتثريلفتتلموكبماتملثموالتثاا لحاتتل
ةععالمواتعةلموقتناملان لعةنلاتاللمويايت لبتتوالثال
عةتتنللتت  للموالتتتثمةلعثيليا  تت  لاوكتتلل نلتتتيلاتتالل
مويايتت ل لااتت لموالتتثالثموابرتتتالمواتت حثبةلفتتتل تت مل

ناتليا   لايل يلنثع لثقللااتلمويا   لمإلعاليلعثل
بلتتت قلمو نصتتتب ل ثلموةتتتثي ل ثلمولتتتند ل ثلموتتتع ي ل
 ثلموب يللاتلات لثغ بللاتلت ل ثلماصللموتث نتل
 ثلمقلياتعت ل ثلموقتبثة ل ثلمواثوتع ل ثل يلث ت ل
تالمواتتعةلمولتتب ملانت لعةتنل يَّ ل آُبل  ا لحاتلنصَّ

 يلتثثيلفتللامونتدللاا ت للثمءل اتبلمولتنثي لث ب
اتتتتتاللمويايتتتتت لبااتاتتتتتملمولتتتتتتنثيلعثناتتتتتتليا  تتتتت  لحاتتتتتتل
 يلتتتتثثيلفتتتتلاتتتاللمويايتتت لبتوااتاتتتملاتتتيل يليا  تتت ل
 نيبتت ل تتت ملمإلعتتاليلثاتتتيل يلياتتبرتلعةتتتنلاقتتتلل

ل  ملمويا   ا 

اتتيلمو بتتعلموتتعثوتلموُتتت لل(26)حاتتتليتتن لمواتتتعةل
عةتتنل يَّ لل1966و تتتبللبتتتوالثالمواعناتتملثمولاتلتتام

امونتتتتدللاا تتتت للتتتثمءل اتتتتبلمولتتتتنثيلثرياي تتتثيلعثيل
لفتتتتلمويايتتت لباات يتتت  لثفتتتتل لايلتتتتثل  يليا  تتت لباتتتالل
  ملموصععل لتقل يلاا تبلمولتتنثيل يليا  ت لث يل
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احاتتللولااتت لماةتتُت لعةتتنلمولتتثمءلااتاتتملف توتتمل
ايلمويا   لايلل ق لحتو بال ثلموةثيل ثلمولندل

لاتلتتتتتتتتات ل ثلغ تتتتتتتتبلل ثلموةغتتتتتتتتمل ثلموتتتتتتتتع يل ثلموتتتتتتتتب ي
لاتلتتتتتتتت ل ثلماصتتتتتتتللمولتتتتتتتثاتل ثلمقلياتتتتتتتتعتل ثل

لموقبثةل ثلمونلقل ثلغ بل و لايلمالبتقا 

حاتلمعي بلمو بتعلمويت مبلموتعثعلميلتت لموالتثالموتثمبعةل
فا ل تثلمويت مبل  لتت تل تتيبلعةتنلحاتوتمليايت لمافتبمعل
 بتت  لموالتتثالعةتتنللتت  للموالتتتثمةلعثيل يليا  تت  ل

عم  بلموال اتملإلعاتتعلموالتثالا ل بثبةلميُتت لمويت
انتتتتت لعةتتتتتنلل(2)موتتتتتثمبعةلبتتتتت  لا تتتتت ليتتتتتن لمواتتتتتتعةل

 ليي بتتعلحتتللعثوتتمل تتب لفتتتل تت ملمو بتتعل1مويتتتوت لا
بتتتتتايبمبلموالتتتتثالموا يتتتتب ل بتتتتتلفاتتتت  لثبحاتوتتتتمل تتتت  ل
موالتتتتتتثالولااتتتتتت لمافتتتتتتبمعلمواثلتتتتتتثع يلفتتتتتتتل  ةاابتتتتتتتل
ثموتتتتتتتعمُة يلفتتتتتتتتلثق يبتتتتتتتت لعثيل يليا  تتتتتتت لبلتتتتتتت قل

مولتتند ل ثلموةغتتم ل ثلموتتع ي لمو تتبا ل ثلموةتتثي ل ثل
 ثلموتتتتتتب يللاتلتتتتتتات ل ثلغ تتتتتتبللاتلتتتتتتت ل ثلماصتتتتتتلل
مولتتتثاتل ثلمقلياتتتتتعت ل ثلموقتتتبثة ل ثلمونلتتتتق ل ثل

 ليي بتعلحتللعثوتمل تب ل2غ بل و لاتيلمالتبتق ل
فتتتتتل تتتت ملمو بتتتتع ل  ملحتنتتتتاليتتتتعم  ب تلمويةتتتتبر امل ثل
غ بلمويةبر املمولتياملقليكاللف ال ل عاتعلموالثال

بتتتتتلفتتتتتل تتتت ملمو بتتتتع لبتتتتأيلييُتتتت  ل بلتتتتت لموا يتتتتب ل 
إللبمءميبتلموعلتيثبرملثااحتتبل ت ملمو بتع لاتتلاحتثيل
 بثبرت لوب ملمإلعاتعلاتيليتعم  بليةتبر امل ثلغ تبل

ليةبر اما 

حاتتتلمعي تتبلمويتت مبلموتتعثعلميلتتت لموالتتتثمةل تت يلموبلتتلل
 ا تتتت  للت ل  لت اتتتلت لثمواتتتب ةلبتتتتوالثالموتتتثمبعةلبتتت لموي ماتتت

تتتتالمواتتتتتعةل انتتتت لعةتتتتنل نتتتت  لايي بتتتتعلل(3)ا تتتت لنصَّ
موعثعلما بم لفتل  ملمو بعلبحاتومليلتثيلموبلتعل
ثمونلتتتتتءلفتتتتتلاتتتتاللمويايتتتت ل لااتتتت لموالتتتتثالمواعناتتتتمل

لثمولاتلاملموانصث لعة بتلفتل  ملمو بعا 

ثي حتتتتعلموةلنتتتتملموا ناتتتتملبالتتتتثالمإلنلتتتتتيلعةتتتتنل يَّ ل
اعتتعبلمويا  تت لبتإل تتتفمل وتتنلموالتتتثمةل اتتتبلمولتتتنثيل

مويايتتت لبااتاتتتملمولتتتتنثيلعثناتتتتليا  تتت لثموالتتتتثمةلفتتتتل
ل4ثعتات لوااتاملالثالمإلنلتتيا ل لتلات لل  لاةحللا ع

لمواتتتاللبتوالتتتتثمةل تتت يلمونتتتتدل)باتتتتلفتتت ببل وتتت و لفتتت يَّ
وااتاتتتتتتملموالتتتتتتثاللت لمواتتتتتتب ةلثموبلتتتتتتل(لا ي تتتتتتبل لتلتتتتتتا

لماُبى 

ثم  تتتفم ل وتتنلاُيةتتفلمواثمق تتاللثمإلعالنتتتالموعثواتتمل
مويتتتليةتتتععلعةتتتنلا تتتع لموالتتتتثمةلثعتتتعبلمويا  تتت ل تتت يل
مافبمعل ثل للعتب لباتلفتل و لمويا   لعةتنل لتتدل
مولند لفلعلي نال  يملماابلمواياعةلميات اتملعثواتمل
ُتصتتتملوةل تتتتءلعةتتتنللااتتت ل ةتتتحتعلمويا  تتت ل تتتعل

 لمويتلععال ونل1979و تبلل(ميات املل عمث)مواب ةل
موالتتتثمةل تت يلمواتتب ةلثموبلتتللعةتتنلثلتت لموُصتتث  ل
وغتءلحتفمل ةتحتعلمويا  ت ل تع تلعمُتللمواليات  ل ثم 

                                                           
(ل1)موالتتبةلل(/18)موي ة تتاللمو تتتبلب تتبلموةلنتتملموا ناتتملبالتتثالمإلنلتتتي لل4
ل (1989)
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ل لايلتتتتثل ث وتتت لاتتتيلُتتتالعلياح نبتتتتلبتتتتواليا لبةتتتحلل
اتتتتتت ل  موتتتتتتملحتفتتتتتتملمو ثميتتتتتتاللمولاتلتتتتتتاملاتتتتتت لموبلتتتتتتل ل

ثمقلياتعاتتتملثمق يصتتتتعاملثموقلتفاتتتملمويتتتتلياتتتعلاتتتيل
  و  

ا  ليالاتتأل يلملميات اتتمللتت عمث لث تتعلي تتاَّن الالعاتت
ا قتتتتتتالمااتتتتتبلمواياتتتتتعةل  حتتتتتعلاتتتتتيللع تتتتتعلمإلااتتتتتتيل
بتتتتتوالثالمالتلتتتتاملوإلنلتتتتتيلثبحبماتتتتملمواتتتتبعلث تتتتعب ل
ثباتتتتتتلوةبلتتتتتتعلثمونلتتتتتتءلاتتتتتيلالتتتتتثالايلتتتتتتثام لثم  ل
يالاتتأل يلمإلعتتاليلمو تتتواتلوالتتثالمإلنلتتتيل  حتتعل
ا تتتع لعتتتعبللتتتثم لمويا  تتت  لثا ةتتتيل يللااتتت لمونتتتتدل

م لايلتتتثريلفتتتلموكبماتتملثموالتتثا لث يل ثوتتعثيل اتتبمبل
وكتتتلل نلتتتتيلاتتتاللمويايتتت ل لااتتت لموالتتتثالثموابرتتتتال
موتتثمبعةلفتتتل تت ملمإلعتتالي لعثيل يليا  تت  لباتتتلفتتتل
 وتتتت لمويا  تتتت لمولتتتتتيبلعةتتتتنلمولتتتتند لثم  ليالاتتتتأل يل
موتتتتعثعلما تتتتبم لفتتتتتلمو بتتتتع يلموتتتتعثو  يلموُتصتتتت يل
بالتتثالمإلنلتتتيلعة بتتتلثملتتقل تتاتيلاتتاللموبلتتتعل

تلمويايتتتتت لعةتتتتتنل تتتتتعبلموالتتتتتتثمةل لااتتتتت لثمونلتتتتتتءلفتتتتت
موالتتثالمق يصتتتعاملثمقلياتعاتتملثموقلتفاتتملثمواعناتتمل

 ثمولاتلاما 

تتتالمواتتتتعةل) (لانبتتتتلعةتتتنلمويتتتتوت لاييُتتت ل3حاتتتتلنصَّ
موتتتتتعثعلما تتتتتبم لفتتتتتتللااتتتتت لموااتتتتتتع ي لثقللتتتتتااتل
موااتتتتتتتتتتع يلمولاتلتتتتتتتتتاملثمقلياتعاتتتتتتتتتملثمق يصتتتتتتتتتتعامل

فتتتتتتل وتتتتت للثموقلتفاتتتتتم لحتتتتتللمويتتتتتعم  بلموانتلتتتتتبم لباتتتتتت
مويةتتتتبر  لوكاتوتتتتملي تتتتثبلمواتتتتب ةلثيلتتتتعابتلموكتتتتتاة ي ل

ث وتتتتتتتت لوي تتتتتتتتايلوبتتتتتتتتتلااتبلتتتتتتتتملالتتتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتتتيل
ثموابرتتتتتتتالمالتلتتتتتتاملثمويايتتتتتت ل بتتتتتتتلعةتتتتتتنل لتتتتتتتدل

لموالتثمةلا لموبللا 

ثا ببلونتتلاتيلمواتتعةلمولتتبلم ل نبتتلفب تالموي ماتت ل
  لت اتتتت لعةتتتنلموتتتعثعلبتيُتتتت لمويتتتعم  بلموانتلتتتبملفتتتتل

مولاتلتاملثمقلياتعاتملثمق يصتتعامللحتفملموالتقا
ثموقلتفاتتتتم لباتتتتتلفتتتتتل وتتتت لمويةتتتتبر  لوكاتوتتتتملااتبلتتتتمل
مواتتتتب ةلوالتتتتثالمإلنلتتتتتيلثموابرتتتتتالمالتلتتتتاملعةتتتتنل
ل  للموالتثمةلا لموبلتل لث ت ملقلا نتتلمقنيلتت ل
ايلااللموبلللبتوالتثمة لحثنبتلي يب لوت لصتبمام ل
ةل بتت ملمواتتال لثوكتتيلمواتتتعةليي تتايلمقعيتتبم لوةاتتب ل

  مالموالثالمويتلام ي تب  ل بتتلوةبلتل لات ل تبثبةل
ثلتتتتتتتثعلعثبلوةعثوتتتتتتتملاحاتتتتتتتللوبتتتتتتتتلياي بتتتتتتتتلبالث بتتتتتتتتل

لمالتلام 

ثوتبليكتيل ت  لمواتتعةلموثا تعةلمويتتلي تانيبتلميات اتتمل
لتتتت عمثلإلوتتتت مبلموتتتتعثعل تتتتعثبل  لتتتتت تلوةل تتتتتءلعةتتتتنل
لااتتتت ل ةتتتتحتعلمويا  تتتت ل تتتتعلمواتتتتب ة لثحاتوتتتتملالبتتتتتل

(لاتتتيل2ي تتتانالمواتتتتعةل)مالتلتتتتلبتوالتتتتثمة لفلتتتعل
ايلمويتعم  بلمويتتلاتيلموثملتقللت لثمل لم لمقيات املععع

 يلييُتتتتتتتتت  تلموتتتتتتتتتعثعلعةتتتتتتتتتنلموالتتتتتتتتتيثىلمويةتتتتتتتتتبر تل
ثمول تتتتيتلثموا للتتتتيتلوكاتوتتتملموالتتتتثمةل تتت يلمواتتتب ةل
ثموبلتتتتلل اتتتتتبلمولتتتتتنثي لاتتتت ل و مابتتتتتل يللتتتت علا تتتتع ل
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موالتتتتتتتثمةل تتتتتت يلمولنلتتتتتت يلفتتتتتتتلعلتتتتتتتي ب تلموث ناتتتتتتمل
ل5م ثيةبر تيبتلمو تعا

لمواتتتتتعةل نلاتتتتيلمقيات اتتتتملفب تتتتالعةتتتتل(/ 5)حاتتتتتل يَّ
حاتوتتتتتتتملي تتتتتتتع للمو تتتتتتتتعمالبموعثوتتتتتتتملموي ماتتتتتتتت ل  لت اتتتتتتتت ل

ثمولتتتةثحاتالمقلياتعاتتتملوةل تتتتءلعةتتتنلفحتتتبةلفث اتتتمل
لتتندلعةتتنلآُتتتب ل ثل يلاحتتثيل نتتتت لن تتبةلعثناتتتمل
ااتتتعلمولنلتتت ي لث تتتتلعةتتتنلموثلتتت لمويتتتتوت لاييُتتت ل
موعثعلما بم للاا لمويعم  بلموانتلبم لويال اللاتل
 ةت ل  لي ع للماناتطلمقلياتعاملثموقلتفاملولتةث ل

 ل بتتتتتتتتع ليال تتتتتتتاللمول تتتتتتتتءلعةتتتتتتتتنلموبلتتتتتتتللثمواتتتتتتتب ة
مويا تتتتتتتت مالثمو تتتتتتتتتعمالمو بفاتتتتتتتتملثحتتتتتتتتللموااتبلتتتتتتتتتال

                                                           
(لاتيلميات اتتمللت عمث لايةتتلقلموتعثعلما تتبم للاات ل ةتتحتعل2مواتتعةل)ل5

مويا  تت ل تتعلمواتتب ةلثيثمفتتاللعةتتنل يلينتتيبجلبحتتللموثلتتتيللموانتلتتبملثعثيل
مول تتتتءلعةتتتنلمويا  تتت ل تتتعلمواتتتب ة لثيالالتتتت لوتتت و ليي بتتتعل ب تتتتءللاتلتتتمل

بتولاتبلباتل ةت ل  ليلل علا تع لموالتتثمةل ت يلموبلتللثمواتب ةلفتتلموعلتتي بل
موث ناتتتمل ثليةتتتبر تيبتلموانتلتتتبملماُتتتبىلثحاتوتتتملمويال تتتاللمو اةتتتتلوبتتت مل
موا تتتتتع لاتتتتتتيلُتتتتتالعلمولتتتتتتتنثيلثموثلتتتتتتيللموانتلتتتتتتبملماُتتتتتبى لق لميُتتتتتتت ل

عم  بلمويةبر املثغ ب تت لباتتلفتتل وت لاتتلالي تا لمااتبلموانتلقلايلموي
مواتتب ة ل  ل  تتبمبلموااتاتتملمولتنثناتتمللع لوا تتبلحتتلليا  تت ل تتاتتيللتت مءما

والتتتثالمواتتتب ةلعةتتتنل تتتعبلموالتتتتثمةلاتتت لموبلتتتللث تتتاتيلموااتاتتتملموا توتتتمل
وةاتتتتب ة لعتتتتيل برتتتتاللموااتتتتتكبلموث ناتتتتمل مالمقُيصتتتتت لثموا للتتتتتال
مو تاملماُبى لايل يلعالليا   ي لع لمقاينتعلعيلمق  العلبتأيل

مولتتتتتتة تاللعاتتتتتتلل ثلااتبلتتتتتتمليا   رتتتتتتمل تتتتتتعلمواتتتتتتب ةلثحاتوتتتتتتمليصتتتتتتب 
ثموا للتتتتالمو تاتتتملباتتتتل ياتتتاللث تتت ملمقويتتت مب لا لميُتتتت للااتتت لمويتتتعم  بل
موانتلتتتبملوةل تتتتءلعةتتتنلمويا  تتت ل تتتعلمواتتتب ةلاتتتيللتنتتتقل يلةتتتُ ل ثل
ان اتتتمل ثلا للتتتم لث لميُتتتت للااتتت لمويتتتعم  بلموانتلتتتبم لباتتتتلفتتتتل وتتت ل
مويةتتتتبر  لوي تتتتع لل ثل وغتتتتتءلمولتتتتثمن يلثمان اتتتتملثماعتتتتبم لثموااتبلتتتتتال

ياتتتملمويتتتتليةتتتحمِّلليا  تتت م ل تتتعلمواتتتب ة ل  ل وغتتتتءللااتتت ل احتتتتبل تتتثمن يلمولت
لمو لثبتالموث ناملمويتليةحمِّلليا   م ل علمواب ةا 

ال اتتتتعل ماُتتتتبىلمولتياتتتتملعةتتتتنلفحتتتتبةلعثناتتتتمل ثلياتتتتث 
لمولنل ي ل ثلعةنل عثمبلنا املوةبلللثمواب ةا 

لمولتتتتتتنثيل  اتتتتتتلعةتتتتتنلموصتتتتت  علموتتتتتث نت لفلتتتتتعلنتتتتت َّ
عةتتتتتتتنلا تتتتتتتع لل2003مالتلتتتتتتتتلمواةلتتتتتتت  نتلولتتتتتتتنمل
واةلتتتتتت  ن  يل اتتتتتتتبلموالتتتتتتتثمةلثعتتتتتتعبلمويا  تتتتتت ل تتتتتت يلم

انتتتت لعةتتتتنل يَّ لل(9)مواتتتتتعةللمولتتتتتنثي لا تتتت ليتتتتن 
ء لقليا   لامواةل  ن ثيل اتبلمولتنثيلثمول تءللثم

مولندل ثلموةثيل ثلموع يل ثلل  نببلبل قلمو بال ث
ث تتتت  ل تعتتتتعةلعتاتتتتمللموتتتتب يلمولاتلتتتتتل ثلمإلعت تتتتما 

يتتتتن لعةتتتتنلثلتتتتثقلموالتتتتتثمةلثعتتتتعبلمويا  تتتت ل تتتت يل
 ايلماةحتع مواةل  ن  يلبأيلةحلل

تتالمواتتتعةل  لالتتثال1انتت لعةتتنل يَّ لال(10)حاتتتلنصَّ
مإلنلتيلثابرتي لمالتلاملاة اتملثثملبتملمقايتبمب ل

 لي اتتتللمولتتتة ملموث ناتتتملمواةلتتت  ناملعثيل ب تتتتءل2
عةتنلمقن تتاتبل وتتنلمإلعالنتتالثمواثمق تتاللمإل ةاااتتمل

لثموعثواملمويتليااتلالثالمإلنلتيا 

لمولتتتتتتنثيل ثا بتتتتتبلونتتتتتتلاتتتتتيلمواتتتتتتعي يلمولتتتتتتبلي يل يَّ
مالتلتتتتلمواةلتتت  نتل تتتعلمكياتتتنلبتتتتون لعةتتتنلاتتتالل
موالتتثمةل ت يلمواةلت  ن  يل اتتتبلمولتتنثي لحاتتلمعي تتبل
لالتتثالمإلنلتتتيلثابرتيتت لاة اتتملثثملبتتملمقايتتبمبل  يَّ
فلت  لعثيل  بتتبل  ا تتملمويت مبلموعثوتتملوكاتوتمل وتت  ل

عةتتنلموعثوتتملبحاتوتتملينا تت للفتتاللام بِّتتبلموي ماتتت ل  لت اتتت ل
مواتتتتتتاللبتوالتتتتتتتثمةل ثلغ تتتتتتب لاتتتتتتيلموالتتتتتتثالماُتتتتتتبىل
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موابيب ملب  لحاتلوبل ث  لمولتنثيلمالتلتل ااتمل
مإلعالنتتتتتالثمواثمق تتتتاللموعثواتتتتملامويتتتتتليكاتتتتلل تتتتعثب تل
موي ماتتتت ل  لت اتتتت لوةتتتعثعلميلتتتت لالتتتثالمإلنلتتتتيالثفلتتتت ل
لمولتة ملموث ناتمل وةلتنثيلموتث نت لثمكياتنل ت حبل يَّ

وبتتت  لمواثمق تتتاللمويتتتتللوالن تتتاتبمواةلتتت  نامليلتتت نل
ليااتلالثالمإلنلتي 

المحـــور اليـــانا: حـــق الرجـــل والمـــرأة بالم ـــار ة 
ـــــدم  ـــــ  ق ـــــة عل دارة ال ـــــ ون الدام السياســـــية وا 

 المساواة

يماتتتتب دلحتفتتتملموالتتتثالمالتلتتتاملثموابرتتتتالمو تاتتتمل
عةنل لتدلا ع لموالتثمة لثايلموالثالمويتل لتقل

علثفيتتتتتالموالياتتتت لمواُيةاتتتتمل)باتتتتتل يلااتبلتتتتبتل فتتتتبم
لمواتاللبتواةتتتبحمل لايلتتثل فت ببلمواتب ةلثموبلتل(لبةتحلل
مولاتلتتتتتام لمويتتتتتتليياقتتتتتللباتتتتتاللمواةتتتتتتبحملبتوااتتتتتتةل
مو تاتتتتم لثموانتفلتتتتملفتتتتتلمقنيُتبتتتتتا لثي تتتتث ءلاثم تتتت ل
صتتتن لمولتتتبمبلعمُتتتللا للتتتتالموعثوتتتم لث وتتت لعةتتتنل

لانبت  ل لدلايلموياق للمو تععلوكلمل

 تتتتاللثمإلعالنتتتتتالموعثواتتتتملوالتتتتثالث تتتتعلحاةتتتتالمواثمق
عثيليا  تتتتت للحتفتتتتملةاتتتتثم ن يومإلنلتتتتتيل تتتت ملمواتتتتتالل

  تتتتنبب لباتتتتتلفتتتتتل وتتتت لمويا  تتتت لمولتتتتتيبلعةتتتتنل لتتتتتدل
مولتتند لثبتويتتتوتلف نتت لوةث ةتتتملماثوتتنلااتتاللوةبلتتتلل
لاتتت لمواتتتب ةل لايلتتتتثل ااتبلتتتملالث تتت لمولاتلتتتاملبةتتتحلل

اتتتتتتيلل(21)عثيل يليا  تتتتتت  لا تتتتتت ليتتتتتتن لمواتتتتتتتعةل

التتتثالمإلنلتتتتيلعةتتتنلاتتتتل ةتتتت لمإلعتتتاليلمو تتتتواتلو
 لوكتتللةتتُ لاتتاللمواةتتتبحملفتتتل عمبةلموةتت ثيل1ا

اتتتتتتل ثملتتتتت ملااقةتتتتت يل مو تاتتتتتملو ةتتتتتع  ل اتتتتتتلابتةتتتتتبة لثم 
 لوكللةُ  لبتويلتثيلات ل2 مُيتبثيلفتلابرم ل

 ل3مآلُتتبري لاتتالليلة تتعلموث تتتيفلمو تاتتملفتتتل ةتتع  ل
 بمعةلموةتتت قل تتتتلانتتتتطللتتتة ملمواحتتتب لثرلتتتقل يل

ايلُالعلمنيُتبتالن ربمليملبىلييلةنل   لمإلبمعةل
عثبرتتتتتت لبتتتتتتق يبمعلمو تتتتتتبلثعةتتتتتتنل تتتتتعبلموالتتتتتتثمةل تتتتتت يل
مونتتُ  يلثبتويصتثرالمولتتبيل ثل ت لبمءلاحتتف لاتتيل

لا  ل اتيلابرملمويصثراا 

حاتلي اَّيلمو بعلموتعثوتلموُتت لبتتوالثالمواعناتمل
ثمولاتلامل  بمبم لبااتبلملموااللبتواةتبحملمولاتلتامل

ان لل(25)ا  لين لمواتعةللعةنل لتدلموالتثمة 
عةتتتنلاتتتتل ةتتتت لااحتتتثيلوكتتتللاتتتثم ي لعثيل يلثلتتت ل

 لموالتتثال2اتتيلثلتتث لمويا  تت لمواتت حثبلفتتتلمواتتتعةل
مويتواتتم لمويتتتل لتتقل يلييتتتةلوتت لفبصتتملمويايتت ل بتتتل
عثيل  تتتتتثعلغ تتتتتبلا لثوتتتتتم ل  ل يلاةتتتتتتب لفتتتتتتل عمبةل
اتتتتل ثملتتت ملااقةتتت يل موةتتت ثيلمو تاتتتم ل اتتتتلابتةتتتبة لثم 

تتق لفتتتل مُيتتتبثيلفتتتلابل  ُ تتقلثرمني  ُِّ رتتم لق ل يل ني 
منيُتبتتتالن ربتتمليملتتبىلعثبرتتت لبتتتق يبمعلمو تتتبلثعةتتنل
 تتتتعبلموالتتتتتثمةل تتتت يلمونتتتتتُ  يلثبتويصتتتتثرالمولتتتتبي ل
ي تتتايلموي   تتتبلمواتتتبلعتتتيل بمعةلمونتتتتُ  ي ل  ل يل
يميتةلو  لعةنل عبلموالتثمةلعاثات لا للثم  لفبصمل

ليلة علموث تيفلمو تاملفتل ةع ا 
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 تتت ملمواتتتالل بيمِّتتتقلموي ماتتتت ل  لت اتتتت لعةتتتنللثقلةتتت ل يَّل
موعثوتتتملوكاتويتتت لوعفتتتبمعلعةتتتنلثلتتت لمو اتتتثب لثوةاتتتب ةل
لعثيل لايلتتتثل ثموبلتتللعةتتنلثلتت لموُصتتث  لبةتتحلل

ب لث وتتت لملتتينتعم لوةاتتتعةل اتتتيلل(2/1) يليا  تت ل متت ح 
مو بعلمويتل ثل العةنلموعثعلحاتومللاات لموالتثال

ل(3) لثمواتتعةلموثمبعةلفا لعثيل يليا   ل  يلمافتبمع
تتتتتالعةتتتتتنلثلتتتتتثقل يليكاتتتتتللموتتتتتعثعل انتتتتت لمويتتتتتتلنصَّ
لاتتتيلموبلتتتللثمواتتتب ةل ما تتتبم لفتتتتلمو بتتتعليايتتت لحتتتلمل
بحتفتتتتتتملموالتتتتتتثالموتتتتتتثمبعةلبتتتتتت لاباتتتتتتتلفتتتتتتتل وتتتتتت لاتتتتتتالل

لمواةتبحملمولاتلامالعةنلل  للموالتثمة 

 اتلمقيات املموُتصملبةأيلموالثالمولاتلتاملوةاتب ةل
العةتنل  ااتملاات1952و تبل بلتملمواتب ةل لفلعلنصَّ

والث بتتتتتتتتلفتتتتتتتتل عمبةلموةتتتتتتت ثيلمو تاتتتتتتتم لثموانتفلتتتتتتتمل
مقنيُت ام لثيلة علموانتصتقلمو تاتملفتتلموعثوتملعةتنل
لتتتت  للموالتتتتتتثمةلاتتتتت لموبلتتتتل لا تتتتت ليتتتتتن لالعاتتتتتمل
لما تتتتبم لمواي ت تتتتعة ل مقيات اتتتتملعةتتتتنلاتتتتتل ةتتتتت لا يَّ
بغبتتم لانبتتتلفتتتل عاتتتعلا تتع ليلتتتثيلموبلتتتعلثمونلتتتءل

قتتتتتتالمااتتتتتبلمواياتتتتتعة لفتتتتتتلموالتتتتتثالموتتتتتثمبعةلفتتتتتتلا 
لوكتتللةتتُ لاتتاللمواةتتتبحملفتتتل ثمعيبمفتتت لانبتتتلبتتأيَّ
 عمبةلموة ثيلمو تاتملو ةتع  للتثمءلبصتثبةلابتةتبةل ثل
 ثمل ملااقة يل مُيتبثيلفتتلابرتم لثمواتاللفتتل يل
يميتتتتةلوتتت لعةتتتنل تتتعبلموالتتتتثمةلاتتت للتتتثم لفبصتتتمليلة تتتعل
موانتصتتقلمو تاتتملفتتتل ةتتع  لثبغبتتم لانبتتتلفتتتلل تتلل

تءل يلتتتتتتتثثيلفتتتتتتتلمويايتتتتتت لبتتتتتتتوالثالموبلتتتتتتتعلثمونلتتتتتت

مولاتلاملثفتلااتبليبت ل بلت لااحتبلا قتالمااتبل
مواياتتتعةلثمإلعتتتاليلمو تتتتواتلوالتتتثالمإلنلتتتتي لث تتتعل

ل ببالعلعلميات املعةنل  ملمولصعا 

المقيات اتملفتتلمواتثمعلموقالقتملماثوتنلانبتتل ث علنصَّ
عةتتتتتنلاتتتتتاللمونلتتتتتتءلبتويصتتتتتثرا لثمويبةتتتتت  لثيلة تتتتتتعل

تاتتتتتتملبةتتتتتبثطليلتتتتتتتثيل  تتتتتنبيلث تتتتتت يلموانتصتتتتتقلمو 
 ل(1)موبلتتتتتتتتعلعثيليا  تتتتتتت  لا تتتتتتت ليتتتتتتتن لمواتتتتتتتتعةل

اوةنلتتتتتتءلاتتتتتاللمويصتتتتتثرالفتتتتتتللااتتتتت لمقنيُتبتتتتتتا ل
بةتتتتتتتبثطليلتتتتتتتتثيل  تتتتتتتنبيلث تتتتتتت يلموبلتتتتتتتتعلعثيل يل

 لاوةنلتتتتتءلما ةاتتتتملفتتتتتل يل2يا  تتتت ا ل  ناتتتتتلمواتتتتتعةل
تتت يلولااتتت لموب يتتتتالموانيُبتتتملبتتتتق يبمعلمو تتتتب ل  ُ  مني 

بر لموتث نت لبةتبثطليلتتثيلموانةأةلبالي تنلمويةت
  تتتتنبيلث تتتت يلموبلتتتتتعلعثيل يليا  تتتت ا ل اتتتتتلمواتتتتتعةل

 لاوةنلتءل  ةامليلة علموانتصتقلمو تاتملثااتبلتمل(3)
لااتت لموث تتتتيفلمو تاتتتملموانةتتتأةلبالي تتتنلمويةتتتبر ل
موث نت لبةتبثطليلتتثيل  تنبيلث ت يلموبلتتع لعثيل

ل يليا   ا 

وةاتب ةلاتاللا ببلونتلايلمواثمعلمولتبلم ل نَّبتتلحاةتال
مويصتتثرالثيلة تتعلانتصتتقلصتتن لمولتتبمبلفتتتلموعثوتتم ل
لتثمءلعتيل برتاللمقنيُتتتقل ثلغ تبل وت  لعةتتنل يل
يماتتتتبِّدلمواتتتب ةل تتت  لموالتتتثال تتتايلةتتتبثطلاحاةبتتتتل

عةتتتنللتتت  للموالتتتتثمةلاتتت لموبلتتتلللمويةتتتبر لموتتتث نت
لمو  يملموااا تمل تعلقل عثيليا    لثحأنبتليلصعل يَّ

تواةتتتبحملمولاتلتتامليلتتا لوةاتتب ةلبااتبلتتملالث بتتتلب
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ثموثصتتثعل وتتنل تت  لمواثم تت ل قلثفتتاللةتتبثطل تتن ل
عة بتلمويةبر لموتث نتليكاتللوبتتلمويايت ل بت ملمواتالل
ل تبلانت ل يَّ لات لموبلتل لمااتبلموت يلاماب  لايلتثل بةحلل

لعةنلموعثوملموي مات ل  لت ات لبحاتومل   لموةبثط 

 اتتتتتلميات اتتتتتمللتتتت عمث لفلتتتتتعلمعيبفتتتتالوةاتتتتتب ةلبالث بتتتتتتل
لبتواةتتتبل لايلتتتثل حملبتوااتتتةلمولاتلتتاملثمو تاتتملبةتتحلل

انبتتتتتلعةتتتتنلل(7)اتتتت لموبلتتتتل لا تتتت ليتتتتن لمواتتتتتعةل
مويتتتتتتتوت لاييُتتتتتت لموتتتتتتعثعلما تتتتتتبم للااتتتتتت لمويتتتتتتعم  بل
موانتلبملوةل تءلعةنلمويا   ل علمواب ةلفتلموااتةل
مولاتلاملثمو تاتملوة ةتع لث ثلت للُتت ليكاتللوةاتب ة ل
عةتتتتتتنل تتتتتتعبلموالتتتتتتتثمةلاتتتتتت لموبلتتتتتتل لمواتتتتتتاللفتتتتتتت ل  ل
مويصتتتتتثرالفتتتتتتللااتتتتتت لمقنيُتبتتتتتتالثمقلتتتتتتيايتءمال
مو تاتتتتتم لث  ةاتتتتتملمقنيُتتتتتتقلولااتتتتت لموب يتتتتتتالمويتتتتتتل
قل ع ت  تلبتق يبمعلمو تب لق لمواةتتبحملفتتل  ُ  مني 
صتتاتغمللاتلتتملمواحثاتتملثينا تت ل تت  لمولاتلتتملثفتتتل
ةتتغللموث تتتيفلمو تاتتملثيأعاتتمللااتت لموابتتتبلمو تاتتمل

تبحملفتلعةنللاا لمواليثاتالمواحثاام ل  لمواة
لااتت لموان اتتتالثمولا اتتتالغ تتبلمواحثااتتملمويتتتل
تتال يم نتتنلبتوااتتتةلمو تاتتملثمولاتلتتاملوة ةتتعا لحاتتتلنصَّ

عةتنل نتت  لاييُت لموتتعثعلما تبم للااتت لل(8)مواتتعةل
مويتتعم  بلموانتلتتبملويكاتتللوةاتتب ة لعةتتنل تتعبلموالتتتثمةل
ا لموبلللثعثيل يليا    لفبصملياق تللاحثايبتتل

مقةتتتتتتتيبم لفتتتتتتتتل عاتتتتتتتتعلعةتتتتتتتنلموالتتتتتتتيثىلموتتتتتتتعثوتلثل
لموان اتالموعثواما 

لثم تتت لاتتيلُتتتالعل ث تتعلبيَّ تتتال تت  لمقيات اتتتملبةتتحلل
مواتتتتعي يلمولتتتتبلي يلموي ماتتتتال  لت اتتتملعةتتتنلموتتتتعثعل
ل وكاتوتتتتتملااتبلتتتتتملمواتتتتتب ةلوالث بتتتتتتلمولاتلتتتتتاملبةتتتتتحلل
لاتت لموبلتتل لث وتت لاتتيلُتتالعل و مابتتتلبتيُتتت ل ايلتتتثل

مواتتب ةلمويتتعم  بلموانتلتتبملوةل تتتءلعةتتنلمويا  تت ل تتعل
فتتتتتلموااتتتتتةلمولاتلتتتتام لثوكاتوتتتتملااتبلتتتتيبتلالث بتتتتتل

لعةنلل  للموالتثمة 

لمولتتتتتتنثيل  اتتتتتتلعةتتتتتنلموصتتتتت  علموتتتتتث نت لفلتتتتتعلنتتتتت َّ
مالتلتتتتتتتتتتلمواةلتتتتتتتتت  نتلعةتتتتتتتتتنلمواتتتتتتتتتاللموايلتتتتتتتتتتثيل

موااتتتتتةلمولاتلتتتتام لفتتتتتلوةاةلتتتت  ن  يلفتتتتتلمواةتتتتتبحمل
تتتتتتتالمواتتتتتتتتعةل انتتتتتتت لعةتتتتتتتنلمويتتتتتتتتوت لل(26)ا تتتتتتت لنصَّ

موااتتتتةلمولاتلتتتاملاوةاةلتتت  ن  يلاتتتاللمواةتتتتبحملفتتتتل
 فتتتتتتبمعم لثلاتعتتتتتتتالثوبتتتتتتبلعةتتتتتتنلثلتتتتتت لموُصتتتتتتث ل

 لمويصتتتتتثرالثمويبةتتتتتا لفتتتتتتل3موالتتتتتثالمآلياتتتتتم ل  ل
مقنيُتبتتتتتالقُياتتتتتبلااقةتتتت يلاتتتتنببل تتتتيبلمنيُتتتتت ببل

 ليلة تتتتعلموانتصتتتتقل4بتتتتتق يبمعلمو تتتتتبلثفلتتتتت لوةلتتتتتنثي ل
لثموث تيفلمو تاملعةنل تععةليكتف لمواب ا 

م لعتعبل وت مبلمولتتنثيلثا ببللةاَّت لاتيلمواتتعةلمولتتبل
مالتلتتتلوةعثوتتملبتيُتتت ليتتعم  بل  لت اتتملوكاتوتتمل تت  ل
موالثالوةاةل  ن  يلعةنلل  للموالتثمة لثوبل ةيت بل
 تت و لباتتتلفب تتي لمواثمق تتاللثمقيات اتتتالموعثواتتملاتتيل
ناتتتتتتلمكياتتتتتنلبتتتتتتقعيبم ل موي ماتتتتتتالعةتتتتتنلموتتتتتعثع لثم 
وةاةلتتتتتت  ن  يلبالتتتتتتث ببلبتواةتتتتتتتبحملمولاتلتتتتتتاملعثيل

ليلعثبل  لت تلوةعثوملوكاتومل و  يث ا ل 
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ل(9)حاتتلي تتاَّيل تتتنثيلمقنيُتبتتتالمواةلتت  نتلب تتبل
موتتتتتتتتن لعةتتتتتتتتنلاتتتتتتتتاللمواةلتتتتتتتت  ن  يلل2005ولتتتتتتتتنمل

لعثيليا  تت  لا تت ليتتن ل لايلتتتثل بتقنيُتتتقلبةتتحلل
 لمقنيُتتتتقلاتتتالل1انتتت لعةتتتنلمويتتتتوت لال(8)مواتتتتعةل

وكتتتللفةلتتت  نتلثفةلتتت  ناملفتتتتلمو تتتاملموغب اتتتملباتتتتل
ف لث  تتعلغت ةلااتيليتثفبالفات لف بتلمولعدلموةتبر

 ثلف بتلموةبثطلموانصث لعة بتلفتتل ت ملمولتتنثيل
وااتبلمل  ملمواال لث وت لبغتتلمون تبلعتيلموتع يل
ثموتتتتتب يلثمقنياتتتتتتءلمولاتلتتتتتتلثمواحتنتتتتتملمقلياتعاتتتتتمل

لثمق يصتعاملثمو ةااما 

تتتالعةتتتنلاتتتالل ا بتتتبلاتتتيلمواتتتتعةلمولتتتتبلمل نبتتتتلنصَّ
اللمقنيُتتقلمواةل  ن  يلثمواةلت  ناتالبااتبلتملات

لعثيليا  تت  لوكنبتتتل ا تتت لوتتبليث تت ل لايلتتتثل بةتتحلل
عثبلموعثوتتتتتملفتتتتتتلحاتوتتتتتملااتبلتتتتتمل وتتتتت لعةتتتتتنلثلتتتتت ل

لموالتثمة لفتوعثوملموي مابتللة تلثفلت لو و  

ثا بتبلونتتلاتيلاُيةتفلمواثمق تاللموعثواتملثموث ناتتم ل
لاتتتتتاللمواةتتتتتتبحملمولاتلتتتتتام ل تتتتتثلاتتتتتالل لتلتتتتتتل  يَّ

عةتنللب ةلثموبلتلاحاثعلولاا لمافبمع لباتتلفت ببلموات
 لفايتتتنلمقيات اتتتتتاللتتت  للمويلتتتتثيلعثيل يليا  تتتت 

تالعةتنلمواتاللموايلتتثيل موُتصملبالثالمواب ةلنصَّ
ا لموبلللفتل و  لثبتويتوتلفةةبلللمواتاللبانتفلتمل

ا بتتتتتتتبلل قل نتتتتتتت مواتتتتتتتب ةلبتقنيُتبتتتتتتتتالعثيليا  تتتتتتت  ل
مقوي ماتتتتالمإل لت اتتتملل تتت يل  ا تتتملت لثم تتتالت لمُيالفتتت

مويتتتتتلفب تتتتيبتلمواثمق تتتتاللثمقيات اتتتتتالموعثواتتتتملعةتتتتنل

ل موتتتتتعثعلوكاتوتتتتتملااتبلتتتتتملموالتتتتتثالمولاتلتتتتتاملبةتتتتتحلل
ل  يلمافبمعل)باتلفت ببلمواتب ةلثموبلتل( لالت تلل ايلتثل
مكياتءلمولثمن يلمواةل  ناملبتقعيبم ل ب  لموالثا ل
عثيلموتتن لعةتتنل يلعثبل  لتتت تلوةعثوتتملفتتتلحاتوتتمل

بلتتتتتمل وتتتتت  لعةتتتتتنلُتتتتتال لاتتتتتتليي نتتتتتت لمون برتتتتتملاات
لمويباااام 

ين التمييــــز والحــــق المحــــور اليالــــا: الكوتــــا بــــ
 المساواةب

 م تتتبِّ لموثم تتت لمو تتتتواتل نتتت لعةتتتنلموتتتبغبلاتتتيلموتتتن ل
عةتتتنلمواتتتاللبتوالتتتتثمةلبتتتتواثمق اللموعثواتتتملثموعلتتتتي بل
لموث نامل قل ن لاتل معل نت لنثعلايلمويا  ت لمولتتيب
بتتتتتواليا لميلتتتتت لفيتتتتتالا  نتتتتملا نتتتتتلعةتتتتنل لتتتتتدل
مقُيال لبتولند ل ثلموع ي ل ثلموةغم ل ثلماصتلل
مو ب تتت ل ثلغ تتبل وتت  لثاتتيل  تتبلموايتتتالمويتتتلم تتيبل
موالياتتتت لموتتتتعثوتلباحتفاتتتتملمويا  تتتت ل تتتتع تلثحاتوتتتتمل
البتتتتتلبتوالتتتتتثمةل تتتتتلامواتتتتب ةا لثفتتتتتل تتتت ملمولتتتتاتا ل

والتتتثالي ي تتتبلموانتفلتتتملمقنيُت اتتتمل اتتتعىل ةتتتحتعلم
مولاتلتتتتتتاملمويتتتتتتتلاماي تتتتتتب تلااتبلتتتتتتيبتلعةتتتتتتنللتتتتتت  لل
ب لثوكتيل ل مت ح  موالتثمةل  يلمواب ةلثموبلللعثيليا  ت ل
يي نتتتنلحق تتتبلاتتتيلعثعلمو تتتتوبلن تتتتبلموكثيتتتتلحيا  تتت ل
  لتتت تلوةاتتب ةلبتقنيُتبتتتا لوتت و للتتنبا لفتتتل تت مل
موااتتتتثبل  ا تتتتملمو ال تتتتمل تتتت يلن تتتتتبلموكثيتتتتتلثمواتتتتالل

منيبتكت ل بليل  عم لو ليالالت لبتوالتثمة ل يلحتيلامةحمِّلل
واصتتتةاملاةتتتبثعم لث اتتتتدل وتتت لب تتتعلث تتت ل تتت مل
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مون تتتتتتتتتبلياتتتتتتتتالمُيبتتتتتتتتتبلمواثم نتتتتتتتتملثفلتتتتتتتتت لوةن برتتتتتتتتمل
لمويباااام 

ام ي   تتتبلاصتتتت ة لموكثيتتتتلاصتتتت ةات لقي ناتتتت  لثا نتتتتتل
مونصتتت قل ثلمواصتتتملمونلتتت ام لثام ة تتتاللاتواتتتت لعةتتتنل

 لموت يليي نتتت لمو ع تعلاتيلموتعثع لمواتتبيبل وت لمون تتب
بتتتتتويا   لمإل لتتتتت تلميلتتتتت لفيتتتتتالا  نتتتتملبتتتتتواليا ل
ا  ب  تتتتلمونلتتتتءا لا تتت ل تتتيبلاتتتيلُالوتتت ليُصتتتا ل

عمُتتتتتلل  يتتتتتتالموعثوتتتتتملل)حاتتتتتعل عنتتتتتن(لنلتتتتتبملا  نتتتتتم
موانيُبملحتو بواتيل ثلمو ةعاتا ل ثلاينلموث تيف ل
 ثلموالتععلموعبملاملفتلمولتا تالثمواعمبد لث و ل

تعاملمويتتلو اتيلثلثعلياق للعتععلوةايتالمقليا
يثمل لعلبتالبااتبلملالبتلبتوالتثمةلبل قلثلتثعل

ل6ُةللفتلمواليا لااعلايليلعابت 

ب لن تتتتبلموكثيتتتتلان تتتتبلمواصتتت الوةاتتتبةل ث تتتعلملتتتيمُعِّ
ماثوتتتنلفتتتتلموثقاتتتتالمواياتتتعةلماابرحاتتتملفتتتتلعبتتتعل

ل1961موتتتبيادلماابرحتتتتللتتتثيلح ن تتتعيلفتتتتلعتتتتبل
ايلُالعليُصا لنلبملا  نملوة ةبتملمولتثعلفتتل

ولتا تتتتتتتتا لث وتتتتتتت ل نصتتتتتتتتفت لوبتتتتتتتبلعةتتتتتتتنلمويا  تتتتتتت لم
ثمق  بتعلمو يلي ب ثملو لفتتلمواليات  ل  تتفم ل
وكاتوتتملاتتاللموي ةتتابلوبتت  لموايتتم لمااتتبلموتت يلاما حمِّنبتتتل

 ميتت لتوث تتالبموي ةتتاب لثا تت  لفتتتلاتتيلمويايتت لبالبتتتل

                                                           
6
 DrudeلDahlerup, Quotas are changing the history 

of women (Stockholm: Stockholm University, 2003), 
3. 

موينتتتتتتثعلمو ب تتتتتتتلثموقلتتتتتتتفتلمولتتتتتتتيبلعمُتتتتتتللموالياتتتتتت ل
لموعثل وتتتتملولااتتتت لماابرحتتتتت لث وتتتت لعةتتتتنل لتتتتتدل يَّ

اثم ن بتتتتت لثبتويتتتتتوتلعة بتتتتتلمويتتتت مبلبحاتوتتتتملالتتتتث ببل
لاا تتتتتتت لعةتتتتتتنللتتتتتت  للموالتتتتتتتثمةلعثيليا  تتتتتت  لحاتتتتتتتل
ملتتيُعايبتل ا تتت لح تاتتللالتتتععلوايتتتالملياتعاتتمل
 ُتتبىلاقتتتللمواتتب ةلثمااتتتبرح  يلماصتتة  يلوياح تتتنببل

ل7ايلموياي لبالث ببلعةنلثل لموالتثمة 

لموان ةتتتتتاللاتتتتيلثبمءل تتتت مل مويا  تتتتت لوتتتت و ل ي تتتت ل يَّ
مإل لت ت/لموا تاةملمويا  ةامللتءلواثملبملمويا   ل
مولتتتتة تلمولتتتتتيبل تتتتعلفيتتتتملا  نتتتتملبتتتتتواليا  لبةتتتتحلل

  مللف يَّلل عت بتلعيلموياي لبالث بتلمالتلام لو و 
ب لحااتثوملويال تاللموالتتثمةل مويا   لمإل لت تلمليمُعِّ
موا ةاتتتملعةتتتنل بتلموثم تتت  لثوتتتادلقنيبتتتت لالتتتثال

ثمة لفتوايتتتالمولثاتتملياتتتبدلالث بتتتلمآلُتتبريلبتوالتتت
لعتتتعيلعثل يلعثميتتال لثوكتتيلموايتتتالما تت فلبةتتحلل

فتتتتتتلموالياتتتتت لوتتتتتبليلتتتتتي  لمويايتتتتت لبالث بتتتتتتللتانبتتتتت
لمالتلامل قل ثلتثعلنتثعلاتيلموتععبلمإل لتت تلموت ي

لمويثم يل ياق للاُيةفلفيتالموعثوم لاالالل عبم لاي

لثملت ل ثب عل و  ل صب لن تبلموكثيتلامليُعبلبةحلل
بتان املمقنيُت املفتلا  بلعثعلمو توبلحنثعلايل
مويا  تتتتتتتتت لمإل لتتتتتتتتتت تلميلتتتتتتتتتت لمواتتتتتتتتتب ةلعةتتتتتتتتتنلثلتتتتتتتتت ل
موُصتث  لاتتيلُتالعليُصتتا لنلتبملا  نتتملوبتتتل

                                                           
 .موابل لمولت الل7
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وةياق تتتتلل تتتتايلا للتتتتتالموعثوتتتتملُتصتتتتم لموب يتتتتتال
موانيُبتتتتتملانبتتتتتت لث وتتتتت ليتتتتتعمبحت لوةاتتتتتثبث لموقلتتتتتتفتل

لياتتتتعتلموتتت يلا تتت لمو لبتتتتال اتتتتبلااتبلتتتيبتلثمق
والث بتلبتواةتبحملمولاتلاملعةنلثل لموالتثمةلات ل

 ي تتتثبلاتتتيلُتتتالعلي نتتتتللحاتتتتل تتتع ليعمثوتتت ل8موبلتتتل 
ل ثعتل  تلل مو ع علايلماا مقلماثبث املو لبةحلل

ل9ثلثعلن ل تنثنتلاة بل  و  

ملاتتتتتاللموبلتتتتتللثولتتتتتعلعب تتتتتنتلفتتتتتتلموااتتتتتتثبلمولتتتتتتبل
مواةتتتبحملفتتتلموااتتتةلاتتيلا تت ل ةلبتوالتتتثمةلاتت لمواتتبل

مولاتلتتام لباتتتلفتتتل وتت لموانتفلتتملمقنيُت اتتم لثوكتتيل
موالت تتل لثفتتل تتللثلتثعلن تتتبلموكثيتتلموايتتعمثعلفتتل

عثواتتتت  لفبتتتللا نتتتتل وتتت لثلتتتثعلاتتتاللوةاتتتب ةل ُتتتثتل
مقنيُتبتتتالثانتفلتتملموبلتتللثفتتاللا تاةتتمليا تت ةامل

 ت ملمولت مع لقل تعل عماتم للعتيوإللتبتملليا   تلعنت ؟
يث ا لا ننلمويا    لث لل ثلعل نتت ليا  ت للاي

ل لتتتتتة تلاا تتتتتثب لثيا  تتتتت ل  لتتتتتت تلاةتتتتتبثع ل بل يَّ
لغ بلاةبثعم لحتفم ل نثمعلمويا   ل

  تتتتتتبَّالحتفتتتتتتملمواثمق تتتتتتاللثمقيات اتتتتتتتالموعثواتتتتتتملا تتتتتتع ل
موالتتثمةلثعتعبلمويا  تت لايللت قل تتتيبلعةتنل لتتتدل
مو تتتتتبال ثلمولتتتتتندل ثلموةتتتتتثيل ثلموتتتتتع يل ثلماصتتتتتلل

                                                           
ل 8موابل لمولت ال لل8
يلب تتملمواتتتب ةلالوةياتصتت للبملتت  لعاتتبلع تتعلموة  تتفلاصتت انلمةتتيام ل9

مواةل  ناملفتلمو اللمو بواتنتلث قبل وت لفتتلي  رت لمواةتتبحملمولاتلتامل
ل )نت ةد للتا ملمونلتةلموث نام لبلتتوملاتللتي بلا(2009ل–ل1996)

ل 40–35ل (2012

غ تتبل وتت  لثلتت الل يلي بَّ نتتتلبتوااتتتثبللمولتثات ل ث
مولتتتتتتبلمل وتتتتتنلمواثمق تتتتتاللثمإلعالنتتتتتتالموعثواتتتتتملمويتتتتتتل
تتالعةتتنلمواتتاللبتوالتتتثمةلثعتتعبلمويا  تت  لثوكتتيل نصَّ
فتل  ملمولتاتا لاتتل تثلمويا  ت لموت يل بمعالا تب ل

لمواثمق اللموعثوام؟

اتتيلمقيات اتتملموعثواتتملوةل تتتتءلل(1/1)يتتن لمواتتتعةل
(ل1965)عةتتتتنللااتتتتت ل ةتتتتتحتعلمويا  تتتتت لمو نصتتتتتبيل

عل ي   بلامويا  ت ل عةنل يَّ لافتل   لمقيات ام لاملص 
مو نصتتتتتتتتتبيال يليا  تتتتتتتتت ل ثلملتتتتتتتتتيقنتءل ثليل  تتتتتتتتتعل ثل
يا  للالثبلعةنل لتدلمو بال ثلموةثيل ثلمونلقل
 ثلماصتتللمولتتثاتل ثلمإلقنتتتلثالتتيبع ل ثلالتتييب ل

عب ةتتتتتتتتملمقعيتتتتتتتتبم لبالتتتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتتتيللي   تتتتتتتتلل ث
ثموابرتتتتتالمالتلتتتتامل ثلمويايتتتت ل بتتتتتل ثلااتبلتتتتيبت ل
عةتتتتتتنل تتتتتتتعبلموالتتتتتتتثمة لفتتتتتتتتلموا تتتتتتعميلمولاتلتتتتتتتتل ثل
مق يصتتتتتعيل ثلمقلياتتتتتعتل ثلموقلتتتتتفتل ثلفتتتتتل يل

لا عميلآُبلايلااتع يلموااتةلمو تاما 

ث تتتت ملموي برتتتتفلوةيا  تتتت لُتتتتت لبتقيات اتتتتملموعثواتتتتمل
ويا  تتتتت لمو نصتتتتتبي لا تتتتت لوةل تتتتتتءلعةتتتتتنل ةتتتتتحتعلم

يا تتتتتتتتبلمقيات اتتتتتتتتملمويا  تتتتتتتت لمولتتتتتتتتتيبلعةتتتتتتتتنل لتتتتتتتتتدل
ل نيبتتت لالتتتثال مقُتتتيال لمو ب تتتتل ثلمإلقنتتتتلبةتتتحلل

بتتوااللبتوالتتثمةلمإلنلتيلثابرتي لمالتلتام لثرُتلل
لمولاتعتالمو ب املمواُيةام ل  ي
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تتتال مالمواتتتتعةلبتتتتوالبةلفتتتتلثوكتتتيل موالت تتتل لفلتتتعلنصَّ
 تتتتتايلاابتتتتتثبلموبمب تتتتتملانبتتتتتتلعةتتتتتنل نتتتتت لقل نتتتتتعب ل

مويا  تتتت ل اتتتتتبلموعثوتتتتمل يتتتتعم  بلُتصتتتتمليبتتتتع ل وتتتتنل
ياحتتت يلب تتتتلموايتتتتالمو ب اتتتملاتتتيلمويايتتت لبالث بتتتتل
ل عةنللت  للموالتتثمةلات لموايتتالماُتبى ل تواتتل يَّ
 تتت  لمويتتتعم  بلغ تتتبلعمياتتتملثابيب تتتمل يال تتتالل تتتع ل

ل نت لب تتلمويتعم  بلمويتتل10اةبثع  ث  ملا نتل يَّ
التتثمةلحثنبتتلياتن ل عليُتوفلفتتل ت ب تتلمواتاللبتو

ا تاةمليا ت ةاملحيا  ت ل  لتت تلوايتملا  نتم لثوكتيل
بلتت قلثلتتثعلةتتبثطلا  نتتمل بتتتل تياتتملعةتتنل لتتتدل
ياحتت يلموايتتملموالتتيبعفملانبتتتلاتتيلااتبلتتملالث بتتتل
مالتلتتتاملعةتتتنللتتت  للموالتتتتثمةلاتتت لغ ب تتتتلامصتتتبِّ ل

لمليُعمابتلاةبثعت  

لثفلتت لل نلةنتتل وت ل وتنل تبةلاابتثبلمويا  ت لمواا تثب
المواتتعةليات املق انبتتلعةتنلل(1)ل عمث لا  لنصَّ

 نتتتتتت  لااغتتتتتتبمتل تتتتتت  لمقيات اتتتتتتملا نتتتتتتتلاصتتتتتت ة ل
امويا  تت ل تتعلمواتتب ةال يلياب تتمل ثلملتتيب تعل ثليل  تتعل
 تتتتتتيبلعةتتتتتتنل لتتتتتتتدلمولتتتتتتندلثاحتتتتتتثيلاتتتتتتيلآقتتتتتتتب ل ثل

                                                           
(ل اقلي ي تتتتبلاتتتتيل   تتتتللمويا  تتتت لمو نصتتتتبيل اتتتتمليتتتتعم  بل1/4مواتتتتتعةل)ل10

ُتصتتملاحتتثيلموغتتبتلموثا تتعلاتتيلميُت  تتتليتتأا يلمويلتتعبلموكتتتفتلوتتب تل
مولاتعتتتتالمو ب اتتتمل ثلمإلقناتتتملمواايتلتتتمل ثلوتتتب تلمافتتتبمعلمواايتتتتل يل
 ونلموااتاملمويتل عليكثيلق املوية لمولاتعتالث  قءلمافتبمعلوي تايل

موالتتتتثمةلفتتتتلمويايتتت لبالتتتثالمإلنلتتتتيلثموابرتتتتالمالتلتتتامل ثللوبتتتتلثوبتتتب
ااتبليبت لةبطلععبليأعاتمليةت لمويتعم  ب لحني لتملوت و  ل وتنل عماتمل اتتبل
التتتتتثالاناصتتتتتةمليُيةتتتتتفلبتتتتتتُيال لمولاتعتتتتتتالمو ب اتتتتتم لثةتتتتتبطلعتتتتتعبل

لمليابمب تلب عل ةثغلما عم لمويتلمي ُ الايل لةبتا 

 غبم تتت لمون تتتللاتتتيلمقعيتتتبم لوةاتتتب ة لعةتتتنل لتتتتدل
ليلتتتتثيلموبلتتتللثمواتتتب ة لبالتتتثالمإلنلتتتتيلثموابرتتتتا
مالتلتتتتتتاملفتتتتتتتلموااتتتتتتتع يلمولاتلتتتتتتاملثمق يصتتتتتتتعامل
ثمقلياتعاتتملثموقلتفاتتملثمواعناتتمل ثل يلا تتعميلآُتتب ل
 ثل ب تتتعلمقعيتتبم لوةاتتب ةل بتت  لموالتتثال ثلياي بتتتل
 بتتتتتتلثااتبلتتتتتيبتلوبتتتتتتلبغتتتتتتلمون تتتتتبلعتتتتتيلاتويبتتتتتتل

لمو ثلاما 

ثوكتتتتيلملتتتتيقنال ا تتتتت لميات اتتتتمللتتتت عمثلاتتتتيلي برتتتتفل
يتتتملمويتتتتليلتتتيُعابتلمويا  تتت لمويتتتعم  بلموُتصتتتملموا  

موعثعلوةي ل لل يال تاللموالتتثمةلموا ةاتملعةتنل بتل
انبتتتلعةتتنل نتت  لل(4/1)موثم تت  لا تت ليتتن لمواتتتعةل

اقلا ي تتتتبلميُتتتتت لموتتتتعثعلما تتتتبم ليتتتتعم  بلُتصتتتتمل
ا  يتتتتتمليلتتتتتيبع لموي ل تتتتتللبتوالتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتمل تتتتت يل
موبلتتتللثمواتتتب ةليا  تتت م  لحاتتتتلياتتتعع لمقيات اتتتم لثوكنتتت ل

بتتتأيلاتتتتع لحني لتتتملوتتت  لمإلبلتتتتءلل لتتتقل قلاملتتتييب 
عةتتنلا تتت  بلغ تتبلايكتفيتتمل ثلاناصتتةم لحاتتتل لتتقل
ث تتتتفلمو اتتتتلل بتتتت  لمويتتتتعم  بلعنتتتتعاتليكتتتتثيل  تتتتعم ل

فبتتتت ملمويكتتتتتف لفتتتتتلمواتتتتب لثموا تاةتتتتمل تتتتعلياللتتتتاا ل
مونتتثعلاتتيلمويتتعم  بل بتتع ل وتتنلي ل تتللياحتت يلمواتتب ةل
ثيالتتت يلث تتت بتلبةتتتحللالتتتت بل يال تتتاللالتتتتثميبتل

للعةتتنلحتفتتملموالتتيثاتالمولاتلتتاملموا ةاتتملاتت لموبلتت
ثمق يصتتتتتعاملثمقلياتعاتتتتملثموقلتفاتتتتم لفبتتتتتليتتتتعم  بل

اباتتتملوا تولتتتملمويا  تتت ل تتتعلمواتتتب ة لثوتتتادللا  يتتتم
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 لوتت و لوتتبلي ي ب تتتل لتتبمءمال ل تتعلموبلتتليا متتلوكتتت
ليا   رمليُللبتوااللبتوالتثمةل  يلمواب ةلثموبلل 

للثا بتتتتتتتتتب ب ل يَّ مقياتتتتتتتتتت  ي يلموتتتتتتتتتعثو ي يلااتتتتتتتتتتليلتتتتتتتتتعَّ
موُتصتتتتتي يلبتول تتتتتتءلعةتتتتتنلحتفتتتتتمل ةتتتتتحتعلمويا  تتتتت ل

 تتتتعلمواتتتتب ة ل تتتتعلي نيتتتتتليتتتتعم  بلمو نصتتتتبيلثمويا  تتتت ل
ُتصتتتملا  يتتتملياتتتن لا تاةتتتمليا تتت ةاملوايتتتملا  نتتتمل
ل ات لويال اللموالتثمةلموا ةام لثوبليي تتااللات ل ت  ل
ناتتلحتأعثمالفتعةتملويال تالل مويعم  بلحأعمةليا   رم لثم 

لوبيالملايلمقيات  ي ي لث تلموالتثمة موغتاملم

لعةاتتت ل ث ُصتتتث لاصتتت ة لامويا  تتت الموتتت يلنتتت َّ
مو بتتعلموتتعثوتلموُتتت لبتتتوالثالمواعناتتملثمولاتلتتام ل
فلتتتتعل عب تتتتالموةلنتتتتملموا ناتتتتملبالتتتتثالمإلنلتتتتتيلعتتتتيل

ااصتتت ة لامويا  تتت الموالتتتيُعبلفتتتتللمعيلتع تتتتلبتتتأيَّ 
لموالصتتتتثعلانتتتت ل تتتتثل يل تتتتبل يَّ مو بتتتتعل نبغتتتتتل يلاماب 

رتتتالل ثلملتتتيقنتءل ثليل  تتتعل ثليا تتت للالتتتثبلعةتتتنليابل
 لتدلمو بال ثلموةثيل ثلمولندل ثلموةغمل ثلموع يل
 ثلموتتتتب يلمولاتلتتتتتل ثلغ تتتتبلمولاتلتتتتتل ثلماصتتتتلل
مولتتتثاتل ثلمقلياتتتتعتل ثلموقتتتبثةل ثلمواثوتتتعل ثل يل
ث  لآُب لثاليبع ل ثلالييب لي   لل ثلعب ةتمل

نلتتيلمقعيبم لعةنل عبلموالتتثمةل لاات لالتثالمإل
ل11ثموابرتالمالتلامل ثلموياي ل بتل ثلااتبليبتا 

                                                           
ل (7ةل)موالبلل/(18موي ة اللمو تبلب بل)ل11

لموالتثمةلبتوالثالثموابرتال  يل حاتليبىلموةلنمل يَّ
مافتتبمعلثمولاتعتتتالقلي نتتتلموا تاةتتملنالتتبتلبةتتحلل
ل ا ةاللفتللاا لمواتقا ل  تتفم ل وتنلمعيبتب تتل يَّ
ا تتتتع لموالتتتتتثمةل ي ةتتتتقلفتتتتتلب تتتتتلماااتتتتتيلميُتتتتت ل

اااملوةيلة تتتتتتتتلل ثل  موتتتتتتتتمل لتتتتتتتتبمءمال  لت اتتتتتتتتمليصتتتتتتتتا
مو تتتبث لمويتتتتليلتتت  ال ثللتتتتععالعةتتتنلملتتتيابمبل

ل12مويا   لمواا ثبلبتونلبملوة بع 

ثا بتتتتبلونتتتتتلاتتتتيلمقياتتتتت  ي يلموتتتتعثو ي يلمولتتتتتبلي ي ل
بلاتتتيل  تتتللموةلنتتتملموا ناتتتمل   تتتتفم ل وتتتنلموتتتب يلموالتتتعَّ
لاابتتتتتتثبلمويا  تتتتتت لمواا تتتتتتثبل بالتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتي ل يَّ
 ن ةتتتالل لتلتتتت لاتتتيلمقُتتتيال  للتتتثمءلحتتتتيلمُيالفتتتت ل
بلتتت قلمولتتتتندل ثلمو تتتبال ثلموةتتتتثيل ثلغ تتتبل وتتتت  ل

الموث تتتتالثبتويتتتتتوتلفبتتتتثليا  تتتت لقلا تتتتببلوتتتت  لث تتتت م
 نيبتت لثا ب تتللااتبلتتملموايتتتالمواا تت ل تتع تلاتتيل
مويايتتتتتتت لبالث بتتتتتتتتلمإلنلتتتتتتتتناملثابرتيبتتتتتتتتلمالتلتتتتتتتامل
ثااتبلتتتيبتلعةتتتنللتتت  للموالتتتتثمة لثوكتتتيلبتوالت تتتل ل
لحتتتتاللمقياتتتتت  ي يلملتتتتيقنالاتتتتيلن تتتتتالمويا  تتتت ل فتتتت يَّ

                                                           
عنتتعاتلن تتبال( لحاتتتل نتت ل10(لث)8 لفلتتبةل)(18موي ة تتاللمو تتتبلب تتبل)ل12

اتتتيلمو بتتتع ل كتتتعالل(26)موةلنتتتملفتتتتلمععتتتتءمال ث تتتثعلمنيبتكتتتتالوةاتتتتعةل
عةتتتنل نتتت  لامواتتتاللبتوالتتتتثمةل اتتتتبلمولتتتتنثيلثموالتتتتثمةلفتتتتلمويايتتت لبااتاتتتمل
مولتتتتتنثيل تتتتعثيليا  تتتت لقل ل تتتتللاتتتتيلحتتتتللياتتتتت  لفتتتتتلموا تاةتتتتمليا  تتتت م  ل
فتوياتتت  لمولتتتيبلعةتتنل لتتتدلموا تتت  بلموا لثوتتملثمواث تتثعاملقلا تتعلاتتيل

 للبملتتت  لوياتصتتل ا26   تتللمويا  تت لمواا تتثبلفتتتل  تتتتبلا نتتنلمواتتتعةل
 لد ث ل تتبثحدل تتعل ثونتتعمل)مآلبمءلموا ياتتتعةل184/ل172موتتبالغلب تتبل

ثقالتتتملمااتتبلمواياتتتعة لموثقتتتتياللموبلتتتاامل( لانةتتتثبلفتتتتل9/4/1987فتتتل
ل 150 ل A/42/40 وةلا املمو تام
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مواا تتتثبلمويتتتتعم  بلموُتصتتتتملموا  يتتتتملمويتتتتتليي نت تتتتتل
ةاملوةايتتتتتتتتالموتتتتتتتعثع لثمويتتتتتتتتلياتتتتتتتن لا تاةتتتتتتتمليا تتتتتتت 

مواابثاتتتتتتتملبتتتتتتتتواليا  للتتتتتتت ات لوياي بتتتتتتتتلبتوالتتتتتتتتثمةل
يُعمبل تتتتت  لمويتتتتتعم  بلموا ةاتتتتم لبةتتتتتبطل يلاحتتتتتثيلملتتتتت

لتوبتتتتعفبلتيالالبتتتتعثب تتتتتلعنتتتتعللنيبتتتتتا تتتت ل ا  يتتتتت  ل
لموةلنتتملموا ناتتملبالتتثالمإلنلتتتيل مواةتتبثع لحاتتتل يَّ
لموا تاةملمويا  ةاملموان ةلملايل لبتقل معي بال يَّ

 وتنليال تاللالتتثمةلبتتوالثاللال ثوملثان لامل تعفم
  يلمونتتدلقلي ي تبليا  ت م  لعةتنل يليكتثيلا تاةتمل
ل تتتتت  لمويتتتتتعم  بلموالتتتتتيُعامل ا  يتتتتتم لثبتويتتتتتتوتلفتتتتت يَّ
يُيةفلايلنتااملعيلمويا   لمواا تثب لحثنبتتلوتبل
ل نتتتت لفيتتتملوبتتتتل ف تتتةاملعةتتتنل ين ةتتتاللاتتتيلعمفتتت ل يَّ
موايتتتالماُتتبىلبةتتحلل نيبتت لملتتيلالو يببلثحتتبمايببل

تنام لحاتتتل نبتتتلفتتتل مالموث تتالقليلتت نل وتتنلمإلنلتت
عب ةتتتتتمليايتتتتت لمونتتتتتتدلبالتتتتتثالمإلنلتتتتتتي ل تتتتتللعةتتتتتنل
مو حتتتدلاتتتيل وتتت  لف نبتتتتليلتتت نل وتتتنلياح تتتنببلاتتتيل
ااتبلتتتتتتملالتتتتتتث ببلعةتتتتتتنللتتتتتت  للموالتتتتتتتثمة لني لتتتتتتم ل

 واباتنببلانبتلو ثماللملياتعام 

حاتتتتتتتلن تتتتتتبالااحاتتتتتتملمو ةتتتتتتعميلماابرحاتتتتتتملوالتتتتتتثال
مويايتتتتت لبااتاتتتتتملمإلنلتتتتتتيلباث تتتتتثعلموالتتتتتتثمةلفتتتتتتل

اتتتتيلمقيات اتتتتملماابرحاتتتتملل24مولتتتتتنثيلثفلتتتتت لوةاتتتتتعةل
والتتتثالمإلنلتتتتي لثمعي تتتبالموااحاتتتمل يلوتتتادلحتتتلل
يا  تت لا ي تتبلالتلتتت لبتوكبماتتملمإلنلتتتنام ل تواتتتل نتت ل
الينعل ونلا ببمالاث ثعاملثا لثوم لثقل نتيل ل

اتتتتيلالتتتتثالمافتتتتبمعلثرنيبتتتت لحتتتتبمايببلبةتتتتحللغ تتتتبل
صتتتتتعبلعتتتتيلموااحاتتتتمللاةتتتتبثع لثمليةتتتتبعالبلتتتتبمب
ل13  مي لماثبث امل  حعلمواث ثع

ل نتت لنتثع يلاتيلمويا  تت  ل ب ل يَّ ا بتبلونتتلااتتليلتعَّ
فبنتتت ليا  تتت لين ةتتاللعثمف تتت لاتتيلالتتتبَّعلمقُتتتيال ل

ث تتتتثلبتتتتتولندل ثلمو تتتتبال ثلموتتتتع يل ثلغ تتتتبل وتتتت  ل
نلتتتتتي لثالتتتتةب لالث تتتت لمإليا  تتتت لااتتتت لاتتتتيلحبماتتتتمل

عثناتملموايتتاللمالتلام لثري تاللباث اتملفيتملالت تل
ماُبىلوالتبعلمُتيال ل ثريبتتلموع ناتمل ثلمولنلتامل

فبتتتثل نيبتتت لاتتتاللمإلنلتتتتيل ثلمو ب اتتتملعنبتتتت لوتتت و ل
بتوالتثمةلثموابرتملثموكبماتملمإلنلتتنامل)مقلتيلالوام( ل
حاتتتتل نتتت لاانتتت لموايتتتتالمواا تتت ل تتتع تلاتتتيلمويايتتتت ل

ا  تتتتت م لي لتتتتتاات لغ تتتتتبلبتتتتتتوالثالمالتلتتتتتام لثاحتتتتتثيلي
ث تتتتثلاتتتتتلااحتتتتيل يلن ةتتتتاللعةاتتتت ل لا تتتتببلثاا تتتتثب
لبتويا   لمولة ت 

  ناتتتتتتل نتتتتتت ليا  تتتتت لآُتتتتتبليي ةبتتتتت ل ثمعتتتتتعلمو عموتتتتتمل
ثمإلنصتتتتتت  لث تتتتتثلمويا  تتتتت لمإل لتتتتتت تلموتتتتت يلااتتتتتن ل
ا تاةتتتتتتتتتتمليا تتتتتتتتتت ةاملا  يتتتتتتتتتتملوالاثعتتتتتتتتتتمل تتتتتتتتتت اامل
بتواليا  لحا تولملوةانتخلمو تتبلموااتا ل بتتلموت يل
اان بتتتتتتلاتتتتتيلمويايتتتتت لبالث بتتتتتتلمالتلتتتتتام لثالتتتتت نل

اعةل صتتتتتتال لاتتتتتتيللتتتتتيمواوالتتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتتم لويال تتتتتاللم
                                                           

13
 A Court HR, Proposed Amendments to the 

Naturalization Provisions of the Constitution of Costa 
Rica, Advisory Opinion. OC-4/84 of January 19, 1948, 
Series A, No. 4, p. 104, paragraph. 56. 
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موالتثمةلموانصث لعة بتلفتلموعلتي بلثمقيات اتال
ث تتتتتثلا ي تتتتتبلاةتتتتتبثعت لثا تتتتتببم للثمواثمق تتتتتاللموعثواتتتتتم 

 تواتلمويت بلبتوةتبثطلموُتصتملبت  لثمويتتلااحتيلونتتل
ملينيتلبتلايلمقيات  ي يلموعثو ي يلمولتبلي ي لفبت  ل

اث تتتتثعتلةتتتتبثطليياقَّتتتتلل ثلتتتتثعلي برتتتتبلان لتتتتتلثل
لتتتتتبمءلا  تتتتتال نيبتتتتتتل وةيا  تتتتت  لث تتتتتع لاةتتتتتبثع لثم 
لبالتتتتبعليال تتتتالل  عمفتتتت لمواةتتتتبثعم لحاتتتتتل نتتتت لاحاتتتتل

مواتتتتعلماعنتتتتنلاتتتتيلموالتتتتثالوةايتتتتملموالتتتتيبعفمللف ةاتتتتت ل
بةحللقل نيب لفا لالثالموايتتالماُتبىل ثلاات ل
اتتيلحتتبمايببلمإلنلتتتنام لث تتثلاتتتل ن  تتاللعةتتنلن تتتبل

ةامللتتتندلموكثيتتت لفبتت ملمون تتتتبلوتتبل ن ةتتاللاتتتيل ف تت
لوا ب تتتتلل عةتتتتنلآُتتتتبل ثلياث تتتت لعةاتتتت  لحاتتتتتلوتتتتبلاتتتتأاِّ
ناتتتتللتتتتءلوتتتاماحمِّيلموايتتتتال ي   تتتاللالتتتثالمإلنلتتتتي لثم 

ااتبلتتملالث بتتتلعةتتنللتت  للموالتتتثمةللمو تت ااملاتتي
ثوتتادلوكتتتلاتت لموايتتتالماثفتتبلا تتت لفتتتلموالياتت  ل

فبتتتثللاماي بتتتتلبالتتتثا لالت تتتللاباتتتتيلغ ب تتتتلانبتتتت 
  ُب   لتءلواالاللا ع لموالتثمة لثوادلو

 المحور الرابع: م روعية نظام الكوتا

التتتياعلن تتتتبلموكثيتتتتلاةتتتبثع ي لاتتتيلميات اتتتمللتتت عمثل
 وتنلويعم  بلموُتصملموا  يملموبتعفتملمويتللااالبت

مواليات  لفتتلل ت يلمولنلت يلي ل للموالتثمةلموا ةام
موكثيتتتتلثغ تتتب لاتتتيلمويتتتعم  بللن تتتتبوتتت و ل لتتتقلعةتتتنل

 يل ن ةتتتاللاتتتيللتتت قلاةتتتبثعل تتتثلثلتتتثعللمإل لت اتتتم
عثميتتاللملياتعاتتمليانتت لمواتتب ةلاتتيلااتبلتتملالث بتتتل

 لحاتتل لتقل يلاحتثيلنلثل لموالتثمةلات لموبلتلعة
ا  يتت  لثرنيبتتلبالتبعليال تالل  عمفت لموابلتثة لثفلتت ل

تتالعةاتت لمواتتتعةل اتتيلمقيات اتتم لعةاتتت لل1/ل4واتتتلنصَّ
لاابتتثبل نتت ليتتع  بلا  تتالقلا نتتتلمنيبتتتءلم و اتتلل يَّ

ناتتلا نتتل نت ل نيبتتل ب لُتالعلفيتبةل اناتملا  نتم لثم 
اتتبيب للموابلتتثةلانتت  لفتويأ  تتاعنتتعليال تتاللموني لتتمل

بل  يال تتتتاللموبتتتتع  لثوتتتتادلبتتتتتوايبةلمو اناتتتتملمواملتتتتي ُع 
ل14ُالوبت 

ث تتعلمن قتتاللعتتيلميات اتتمللتت عمثلولنتتملُتصتتمليم تتب  ل
بتوةلنتتملموا ناتتملبتول تتتءلعةتتنل ةتتحتعلمويا  تت ل تتعل

بتوب تبتملعةتنلاتعىلمويت مبلل ت  لموةلنتملنمواب ة لثيم ن
موعثعلما بم لبتقيات املبتوالثالموتثمبعةل بتت لث تعل

تتتال يثصتتت يبتلموُتالتتتملفتتتتلعتتتتبل عةتتتنلل1988نصَّ
 نتتت لعةتتتنلموتتتبغبلاتتتيل اتتتتبلموتتتعثعلما تتتبم ل ي تتتع لل
 ثمن نبتتتلموعمُةاتتملبةتتحلل ةغتتتلمويا  تت ل تتعلمواتتب ة ل
ال قل نتتتتت لقل معل نتتتتتت لاتلتتتتتمل وتتتتتنلي نتتتتتتل لتتتتتبمءم

ي ايلي   اللمقيات املايلُالعلملياعم ليتعم  بل
ل ي   لموالتثمةلموا ةامل  يلمواب ةلثموبلل

لل(4/1)ثبتإلةتبةل ونلمواتعةل ايلميات املل عمث لف يَّ
موةلنتتمليثصتتتلموتتعثعلبتلتتيُعمبلموا رتتعلاتتيلمويتتعم  بل
موُتصتتملموا  يتتملاقتتللماعاتتتعلمإل لت اتتملثموا تاةتتمل

                                                           
ل 42ل ايلب ملمواب ةامةيام لل14
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 لتتتللي  رتتت لمنتتتعات للمويا تتت ةاملثن تتتتبلموكثيتتتتلاتتتي
ل15مواب ةلفتلموي ةابلثمق يصتعلثمولاتلملثمو ال 

ان تتتبللثا بتتبلاتتيل وتت  ل نتت ليتتبلملتتيُعمبلاصتت ة 
موكثيتالعةنلثل لموياع علح اتعىلمويتعم  بلموُتصتمل
موا  يتتتملمويتتتتلاتتتيلمو تتتبثبيل يليلتتتيُعابتلموتتتعثعل
و تتتتتتتاتيليال تتتتتتتاللموالتتتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتتتمل تتتتتتت يلمونلتتتتتتتتءل

لثموبلتع ل

يابلمو تتتتتواتلموبمبتتتت لوةاتتتتب ةلو تتتتتبلحاتتتتتل ثصتتتتنلمواتتتت ل
فتتتتتتلبحتتتتت يلموتتتتتعثعل يليي نتتتتتنلفتتتتتتل ثمن نبتتتتتتلل1995
اتتتتل  ةتتتاللعةاتتت لبتوكيةتتتم/لما ةاتتتملموابلتتتم للموث ناتتتم

%لحاتتتتعل عنتتتتنلوياق تتتتلل30ث تتتتتليُصتتتتا لنلتتتتبمل
لمواتتتتب ةلعمُتتتتللا للتتتتتالموعثوتتتتم لا تتتت لي ي تتتتبل تتتت  
مونلتتتبملانتلتتتبملوياحتتت يلمونلتتتتءلاتتتيلصتتتن لمولتتتبمب ل

نلةتتملنثعاتتمل ياق تتللثيتتأق بللمااتتبلموتت يلاحاتتللثلتتثع
مواتتتتب ةلفتتتتتلا للتتتتتتالموعثوتتتتم لثالتتتتتت بل تتتتعثب لفتتتتتتل
ي تتع للموياح تتبلمواليا تتتلاتتثعلنا اتتملعثبلمواتتب ة ل
فتوكثيتتتتتتلياتتتتتن لمواتتتتتب ةلفبصتتتتتملوةياق تتتتتلليلتتتتتت بلاتتتتتيل
ُالوبتتتتل   نتتتتعلموالياتتت لبأ ااتتتملعثب تتتتلبتواةتتتتبحمل
مولاتلتتتتتام لث تتتتتعلمعي تتتتتبالولنتتتتتملمواتتتتتب ةلفتتتتتتلمااتتتتتبل

                                                           
مل لصتتتعبةلعتتيلموةلنتتملموا ناتت1988(لو تتتبل5مويثصتتاملمو تاتتملب تتبل)ل15

  بتول تءلعةنلمويا   ل علمواب ة

%ل تلمواعلماعننلوياق تللمواتب ةل30مواياعةلنلبمل
ل16بتوب يتالموانيُبم 

ل ثان ل عاليلبح يل صب لن تبلموكثيتلايتعمثق لبةتحلل
ح  تتتبلعةتتتنلموصتتت  علموتتتعثوت لايتتتنلفتتتتل كقتتتبلعثعل
مو تتتوبليلتتعات  لثاتواتتت ل تت ملمون تتتبلام  َّتتاللفااتتتلالتتتبقل
ايلنصفلعثعلمو توبلحآواملعثواملا ياعةلوةاعلايل

فاتتتتتتلفبنلتتتتتتلعةتتتتتنللتتتتت  للل17مويا  تتتتت ل تتتتتعلمواتتتتتب ة 
نلتتتتبملياق تتتتللمواتتتتب ةلفتتتتتلالةتتتتدللمواقتتتتتع لي تتتتثبا

 وتتتنلاتتتتل  رتتتعلل1985%لفتتتتلعتتتتبل5 7مونتتتثمقلاتتتيل
%لفتتتتتتتلعتتتتتتتبل3 23عتتتتتتيلقالقتتتتتتمل  تتتتتت تفبتل ثم تتتتتت ل

وةنلتتتتتتتءلويلتتتتتتتث للم لفتوكثيتتتتتتليةتتتتتتحمِّللاتتتتتتف لل18 2015

                                                           
مويتتت مبلموتتتعثعلعةتتتنلثلتتتثقلل1995 كتتتعل عتتتاليل  لتتت يلابحتتت يالو تتتتبلل16

بتيات اتتتالالتتثالمإلنلتتتي لباتتتلف بتتتلمقيات اتتتالموُتصتتملبالتتثالمونلتتتء ل
ثفتتتلالتتعايبتلميات اتتمللتت عمث لثا ي تتبل عتتاليلبحتت يلابل تتت ل تنثناتتت لعثواتتت ل

 تتت ملمإلعتتتاليلموتتتعثعل وتتتنلي نتتتتللتوةالتتتتثمةل تتت يلمواتتتب ةلثموبلتتتل لث تتتعلععتتت
لتتبمءمالعةتتنللااتت لموصتت عليكاتتلليال تتاللموالتتت ثمةلموا ةاتتمل تت يليتتعم  بلثم 

مواتتب ةلثموبلتتللعةتتنلمواتتعىلموب  تتع لُتصتتم لفتتتلموياق تتلل تتايلا للتتتال
موعثوتتم لث تتعلُصتت ل عتتاليلبحتت يلحثيتتتلوياق تتللمواتتب ةلعمُتتللا للتتتال

موتتعثعل وتتنلي ن بتتتل تتايل ثمن نبتتتللت%لحاتتعل عنتتن لثععتت30موعثوتتمل نلتتبمل
موث ناتتتم لبةتتتحللاحاتتتلليالتتتالل تتت  لمونلتتتبملعةتتتنل بتلموثم تتت لفتتتتلعتتتتبل

 لثوكيلوبلاحيل نتت لمويت مبلحتاتللاتيل  تللحتفتملموتعثعلفتتل وت  ل2005
لوياتص لل كقبلبمل  

Michael Fuchs, Quota Systems for disabled persons: 

Parameters, Aspects, Effectivity (Vienna: European 

Centre for Social Welfare Policies and Research, 

2014), 5. 
17

موكثيتتتتتتلمونلتتتتتتياملفتتتتتتل ل(UNDP) بنتتتتتتاجلمااتتتتتبلمواياتتتتتعةلمإلناتتتتتتيتل 
  3ل( 2015ع ب ل)مقنيُتبتالموة نتنامل

لتتتتتتتبمءمالمويا  تتتتتتت لع تتتتتتتعلموة  تتتتتتتفلبحتتتتتتتثب لل18 امقنيُتبتتتتتتتتالموااةاتتتتتتتملثم 
ل20عتععل لموالةتملمواغب اتملوةلاتلتتالمو اثااتملمإل لت ت لن تبلموكثيتا 

ل 349ل (2016)



 الكوتا االنتخابية بني املساواة والتمييز: دراسة حتليلية

 

19 
 (2018/2)فئة أوراق طلبة املاجستري  –ة القانونّية أوراق عمل بريزيت للدراسات لسلس

مو ثمياللمقلياتعاملثمواةتبحملفتلموااتةلمولاتلام ل
فتتلموااتت ابلمونا اتملحاتل نبتليلت بل   لتعلي ع لل

وتتعثبلمواتتب ة لثي رتتعلاتتيلنلتتبملاةتتتبحيبتلفتتتلموااتتتةل
لمولاتلام 

لموعثعلمويتلي نتال ث عل  ببالمويلتبقلمواُيةامل يَّ
ما ةاتتتملموابلتتتمل صتتتب لوةنلتتتتءلياق تتتلل ك تتتبلعمُتتتلل

ل معلعتتيلنلتتبملاتت لاتتبثبلموتت ايلا للتتتيبت  لبةتتحلل
%لاتتتتتيلعتتتتتععلموالتعتتتتتعلفتتتتتتلموب يتتتتتتالموانيُبتتتتتمل30

مااتتتبلموتتت يلعفتتت لب تتتتلموتتتعثعل وتتتنلث تتتفلوةعثوتتتم ل
لل19مليُعمبلن تبلموكثيتلحثن لالالل  عمف  

ث تتتعل كتتتعالموةلنتتتملموا ناتتتملبتول تتتتءلعةتتتنلمويا  تتت ل
و تتتتتتبلل25 تتتتتعلمواتتتتتب ةلفتتتتتتليثصتتتتت يبتلمو تاتتتتتملب تتتتتبل

مواي ةلتتتتتتتملل4اتتتتتتتيلمواتتتتتتتتعةلل1بةتتتتتتتأيلموالتتتتتتتبةلل2004
لموبتتتتع لاتتتتيل تتتت  ل بتويتتتتعم  بلموُتصتتتتملموا  يتتتتم ل يَّ

اللموالتتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتتم/لموالتتتتتتتثمةلمويتتتتتتعم  بل تتتتتتثليال تتتتتت
بتونيتتتتتيجلعةتتتتنل بتلموثم تتتت  لوتتتت و لفتوتتتتعثعلاة اتتتتمل

موبتتتع ل ي نتتتتل تتت  لمويتتتعم  بلحثنبتتتتليلتتتت بل يال تتتالل
اتتتتتتيلميات اتتتتتتمللتتتتتت عمث لمواياقتتتتتتللبتوالتتتتتتتثمةللموتتتتتتبياد

ثمول تتتتءلعةتتتنلمويا  تتت ل تتتعلمواتتتب ة لا تتت لمعي تتتبال
مويثصامل يلمون لعةنلموالتتثمةلبتولتتنثيلقلاحاتتل

 الل و  لث ثلباتلملويتعم  بلعةتنل بتلثاع لويال

                                                           
ل 7 لموكثيتلمونلتيام ل(UNDP) بنتاجلماابلمواياعةلمإلناتيتلل19

موثم تتتتتتت لويلتتتتتتتي ا ليال تتتتتتتاللاتتتتتتتتلثصتتتتتتتاي لبتوالتتتتتتتتثمةل
ل20مواث ثعام 

 تتتتتللتتتت ءلاتتتتيللحاتتتتتلمعي تتتتبال يلمويتتتتعم  بلموا  يتتتتم
ملتتتتتتيبمي لاملايكتاةتتتتتتملاماي تتتتتتب تل يليي نت تتتتتتتلموعثوتتتتتتمل

فتوكثيتتتتتتللويال تتتتتاللموالتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتمل تتتتت يلمولنلتتتتت ي 
 تتتبالثاتتتع تلقليلتتتي ا ليغ  تتتبلموالياتتت  لحاتتتتلمعي

موةلنتتتتمل يلمويتتتتعم  بلموا  يتتتتملقلي ي تتتتبليا  تتتت م ل تتتتعل
ناتتتتل نصتتتتفت لوةاتتتب ة لوتتت و لفبتتتتلقلي ي تتتبل موبلتتتل لثم 
ملتتيقنتء لعةتتنلمواتتاللبتوالتتتثمةلثا تتع لعتتعبلمويا  تت  ل

ناتتتتتتلنلتتتتتي ا لمعيبتب تتتتتتلف ةاتتتتتت ل  تتتتتع عةتتتتتنللت لا  يتتتتتلم لثم 
لموالتثمةلموةحةام/لمونصامليالالت لوةالتثمةلموا ةام 

لمو اتتتتيلملتتتتتيبمي لاملايكتاةتتتتتمللكثيتتتتتتللتتتتت ءث تواتتتتتل يَّ
ل نتتتتت لاتلتتتملوي نتتتتلموتتتتعثعل ويال تتتاللموالتتتتثمة لفتتت يَّ
لاتلتتتتتال ُتتتتبىلعةتتتتنلمواتتتتعىلموب  تتتتعليكاتتتتلليغ  تتتتبل

ثي تتع للماناتتتطلثمولتتةثحاتاللموالياتت لاتتيلموتتعمُل
مقلياتعاملثموقلتفاملمويتلي عيل ونلملتيابمبلثلتثعل

لامغنتتتتتتلالتتتتتيلبال لعتتتتتيللمويا  تتتتت ل تتتتتعلمواتتتتتب ة  بةتتتتتحلل
مبلملتتتيُعمبلمويتتتعم  بلموا  يتتتملحتوكثيتتتت لفبتتت  لملتتتيابل

مولاتلتالب  عةلمواعى لقلي ي بل  تثعم لعةتنلمواتالل
ناتتل لتبمءمال  ا اتمل بتوالتثمةلحتويعم  بلموا  يتم لثم 

                                                           
 لموصتتتعبةلعتتيلموةلنتتملموا ناتتمل2004و تتتبلل25مويثصتتاملمو تاتتملب تتبلل20

لا تتت لي تتتانالمويثصتتتاملاتتتتل ةتتتت بتول تتتتءلعةتتتنلمويا  تتت ل تتتعلمواتتتب ة ل
  مل احتيللتعياتعلثينا  ليعم  بلُتصتملا  يتم   اموعثعلما بم لاة املب

ل    مويعم  بل بثبرملثاالياملوةي ل تلل يال تاللموبتع لموةتتاللل اتيل يَّ
لةلموا ةامل ثلمواث ثعاملوةاب ةا  ثلموااععلمواياقللفتليال اللموالتثمل
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ييُتت  تلموتتعثعلاتتيلبتتتقلموي مابتتتلمإل لتتت تلويال تتالل
ثلااتت ل تت  لل21موالتتتثمةلموا ةاتتملعةتتنل بتلموثم تت  

اتتيلميات اتتملل5 ل3 ل2مولاتلتتتالين ةتتاللاتتيلمواتتثمعل
لتتت عمثلمويتتتتلياتتتبتلموي ماتتتتال  لت اتتتملعةتتتنلموتتتعثعل
ما تتتتتتبم لوكاتوتتتتتتتملموالتتتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتتم لوتتتتتتت و لفبتتتتتتتتل
 لتتبمءمالب  تتعةلمواتتعىليلتت نلويغ  تتبلموالياتت لاتتيل
موتتتعمُل ل اتتتتلموكثيتتتتلفبتتتتلعبتتتتبةلعتتتيليتتتع  بلا  تتتال

ُتتتتالعل ةاتتتتملاتتتتيلالتتتتثبل ي ل تتتتلليال تتتتاللموالتتتتتثمةلموا
اتيليكتتف لمواتب لثي  رت لاةتتبحملمواتب ةللُةاللنتثع

ثياا   تتتتتتلعةتتتتتنلُتتتتتثتلمقنيُتبتتتتتتالُتتتتتالعلفيتتتتتبةل
لا  يم 

لاةتتحةمليتتعنتلنلتتبمل ثاتيلموابتتبلمإلةتتتبةل نتتتل وتتنل يَّ
اةتتتتبحملمونلتتتتتءلفتتتتتل  يتتتتتالموعثوتتتتملموانيُبتتتتمل تتتتتل
اةتتتتتحةملعةتتتتتنلالتتتتتيثىلمو تتتتتتوب لث تتتتتعل تتتتتتبلمقياتتتتتتتعل

ل1992بملتتتتملفتتتتتلعتتتتتبلمو بواتتتتتنتلموتتتتعثوتل  عتتتتعمعلع
اتتتثعلنلتتتبملاةتتتتبحملمواتتتب ةلفتتتتلمو بواتنتتتتا لث وتتت ل

عثوتتملع تتثلفتتتل تت ملمقياتتتع لل150عةتتنلالتتيثىل
ث تتتتعل  بتتتتبالموعبملتتتتمل نتتتت لعةتتتتنلموتتتتبغبلاتتتتيلنتتتت ل
 تتتتتتتثمن يلا  تتتتتتتبلعثعلمقياتتتتتتتتعلعةتتتتتتتنلاتتتتتتتاللمواتتتتتتتب ةل

                                                           
 تتتتعليلتتتتيُعبلموعثوتتتتملفتتتتتللتتتت  لل وتتتت  للتتتتيليةتتتتبر تالعمُةاتتتتمليكاتتتتللل21

موالتتتثمةل تت يلمواتتب ةلثموبلتتللفتتتلاُيةتتفلالتتتقالموااتتتة ل ثليُصتتا ل
لتتت ءلاتتتيلمواثم نتتتتملمو تاتتتملوةنتتتثعلمقلياتتتتتعت ل ثلي نتتتتلانتتتت جلعبملتتتتامل
يتتتن لعةتتتنل  ااتتتملموالتتتتثمةل تتت يلمواتتتب ةلثموبلتتتل ل ثل عتتتتعةليث رتتت لاتتتثمبعل

 بنتتتتاجلمااتتتتبل تتت يلمولنلتتت ي لوةياتصتتت للبملتتت  لموعثوتتتملبةتتتحللايكتتتتف ل
ل 7موكثيتلمونلتيام ل ل(UNDP)لمواياعةلمإلناتيت

موايلتثيلا لموبلللبتوانتفلملمقنيُت املثمواةتبحمل
لنلتتتتت يبتلي ي تتتتتبل ايعناتتتتتملبتوياق تتتتتللمولاتلتتتتتام ل قل يَّ

ث تتتعلل22عمُتتتللمو بواتنتتتتا لثمواةتتتتبحملبتقنيُتبتتتتا 
ثصتتللياق تتللمواتتب ةلفتتتلموب يتتتالموااةاتتملموانيُبتتتمل

%لباةتتتتتثعلعتتتتتتبل22عةتتتتتنلموالتتتتتيثىلمو تتتتتتوبلنلتتتتتبمل
 لث وتت لعةتتنلموتتبغبلاتتيل نبتتتليةتتحللنصتتفل2015

موالياتتت لمإلنلتتتتنتلف ةاتتتت  لثوكتتتيل تتت  لمونلتتتبملعةتتتنل
بلا ةتتتتبم لقبياتتتتتعلموتتتتبغبلاتتتتيليتتتتعن بتل قل نبتتتتتلي ي تتتت

ياق تتللمواتتب ةلفتتتلموااتتتةلمولاتلتتام لفلتتعلحتنتتالنلتتبمل
%لفلتتتت  ل14عبتتتتبةلعتتتيلل2000ياق ةبتتتتلفتتتتلعتتتتتبل

ل23% 3 11حتنالل1995  ناتلفتلعتبل

ثي ببلونتلمونيتتيجلمولتتبلمل نت لُتالعلعةتبريلعتاتت ل
ي ثبالاةتتبحملمواتب ةلفتتلمواليا تتالاتثعلمو تتوبل

بتتبلملتتيابمبل نلتتبملمو تت ف لوتت و لنتتبىل نتت لاتتيلموا
ي نتل ت ملمون تتب لح اتعىلموثلتتيللموالتتععةلوةاتب ةل
يعمبحت لوة ثماللمويتلياعلاتيليلتعابت لعةتنل نت لاتيل
مو تتبثبيل يليةلتتألموتتعثعل وتتنل لتتبمءمالثلاتلتتتال
يلتتتت بل ثصتتتثعلموالياتتت ل وتتتنلثعتتتتلحتاتتتللبأ ااتتتمل
عثبلمواتتتتب ة لبةتتتتحللا تتتت  للتتتتث بلمواتتتتاللبتوالتتتتتثمةل

 ةاتتتم لثبتويتتتتوتليغ  تتتبلمواياقتتتلل يال تتتاللموالتتتتثمةلموا
موالياتتتت ل  لت اتتتتت لاتتتتيلموتتتتعمُل لبةتتتتحللامغنتتتتتلعتتتتيل

                                                           
بحملمولاتلتتتاملوةاتتتب ةلان تتتتبلموكثيتتتتلثيتتتأق ب لعةتتتنلمواةتتتتل تتتتعيلةتتت ق ل22

ل 42( ل2011)  ب را للتا مل  ب را لبلتوملاتللي ب للمواةل  ناما
ل 8موكثيتلمونلتيام ل ل(UNDP)ل بنتاجلماابلمواياعةلمإلناتيتل23
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لمالتتتتدل ملتتتيابمبلملتتتيُعمبلن تتتتبلموكثيتتتت لحتتتثيل يَّ
فتتتتل تتت ملمون تتتتبل نتتت لا  تتتالثرتتتبيب ل يال تتتالل تتتع ل
ا تتت ي لثوكتتتيل تتت ملمون تتتتبلقلالتتتي ا لثاتتتع ليغ  تتتبل
حتتتتتللموان ثاتتتتتملمقلياتعاتتتتتم لحثنبتتتتتتلباتلتتتتتمل وتتتتتنل

لت لاباتتتلم لاةتتتحللعنصتتتبلللاتلتتتتال ثرةتتتملمااتتتع لوكنتتت 
فتتتتلياا تتت لمواتتتب ةلوةاةتتتتبحملع تتتبليُصتتتا لنلتتتبمل
ا  نتتتملوبتتتت لمااتتتبلموتتت يلااحنبتتتتلاتتتيل تتتبةلب ريبتتتتل
لاتتتتت لموبلتتتتتل لثم  تتتتتبم ل  ااتتتتتملعثب تتتتتتل بةتتتتتحللايلتتتتتتثل

لموااتةلمو تام فتلبتواةتبحمل

 المحور الخامس: أهمية نظام الكوتا فا فلسطين

ثعةتتتتتتتنلموالتتتتتتتتيثىلموتتتتتتتتث نت لفلتتتتتتتتعلي نتتتتتتتتنلمواةتتتتتتتتبمِّعل
ولتتتتتنملل9مواةلتتتتت  نتلفتتتتتتل تتتتتتنثيلمقنيُتبتتتتتتالب تتتتتبل

حثيتتتتلل2007و تتتتبلل1 لثمولتتتبمبلبلتتتتنثيلب تتتبل2005
مقنيُتبتتتالمويةتتبر ام ل  ناتتتلوتتبلفتتتلُتصتتملبتتتواب ةل

ل13 وتتت لفتتتتل تتتتنثيلمقنيُتبتتتتالمواةغتتتتلب تتتبلل يتتت يَّل
ل لثايلما ااملباحتيلفتل  ملمولتنتق1995ولنمل

ل  بتبل  ااملموكثيتلفتلمويلب ملمواةل  نام 

 ل1996فاتتتتتلمنيُتبتتتتتالموالةتتتتدلمويةتتتتبر تلو تتتتتبل
لعةتنل تتنثيلمقني ُتبتتالب تبلثمويتليبلُث تبتل نتتء 

  ملمولتنثيلحثيتلُتصملل لوبل ي يَّل1995ولنملل13
بتتتتتتتواب ة لثمعياتتتتتتتعلعةتتتتتتتنلن تتتتتتتبلموتتتتتتتعثميبل)ماكقبرتتتتتتتمل
مو ععام( لا  ليبليللتابلمابم تتلمواةلت  نامل وتنل

عميتتتبةلفتتتتلمو تتتاملموغب اتتتملث  تتتتعلغتتت ة لثالتتتثبلل16

  ملمون تبلمقنيُت تلعةنل لتدلموانتفلملموابعام ل
ثفتتتتتتث لموابةتتتتتتا يلمواتصتتتتتتة يلعةتتتتتتنل عةتتتتتتنلنلتتتتتتبمل

ان تتتتتاللموانتفلتتتتتملليلعتتتتت َّ  لمااتتتتتبلموتتتتت ل24يصتتتتتثرا 
للمو ةتيبرملثموا  املثمو حثبرملفتل   لمقنيُتبتا 

ل672اتتتتتيل صتتتتتللماتتتتتب ةلل25يبةتتتتتاالوالنيُتبتتتتتتال
ابةتتت لوةالةتتتتدلمويةتتتبر تلمواةلتتتت  نت ل يل نلتتتتبمل

ثعةتتتنلموتتتبغبلل25%لفلتتت لاتتتيلالاتتتثعلموابةتتتا ي 4
لنلبملمونلتتءلموةتثميتلةتتبحيلبتويصتثرال فتتلايل يَّ

%لاتتتتتتتتيلالاتتتتتتتتثعل43مقنيُتبتتتتتتتتتالثصتتتتتتتتةال وتتتتتتتتنل
نلتتتتتتءلفلتتتتت لل5نل ل قل تتتتت قل نتتتتت لوتتتتتبلل26 مونتتتتتتُ  ي
ل88فتتتتتتتلالةتتتتتتدل يكتتتتتتثيلاتتتتتتيللنتيبتتتتتتتاليواصتتتتتتبا
ث تلنلبملايعناتملل27% 7 5 ل يلاتلنل ي لم لع ثل

اتتتتتتت لالتتتتتتتبلمونلتتتتتتتتءلفتتتتتتتتلموالياتتتتتتت لللتتتتتتتعم لالتبنتتتتتتتم ل
مواةلتتتت  نتلثمويتتتتتليصتتتتلل وتتتتنلاتتتتعلمونصتتتتفليلبربتتتتت ل

ل28 )2% 49)

نلبمليبةت لمواتب ةلفتلثا  مِّبل  ملمقنُاتتلموك  بل
والنيُتبتتتتا لثاتتتتلنتتتيجلعنتتت لاتتتيلنلتتتبملياق ةبتتتتلفتتتتل

                                                           
ل (5) لمواتعةل1995(لولنمل13 تنثيلمقنيُتبتالب بل)ل24
موعاالبم اتتتملفتتتتلفةلتتت  ي لمقنيُتبتتتتتالولنتتتملمقنيُتبتتتتالموابح رتتتم لل25

مواةلت  ناملمو تاتملوتبيادلمولتتة ملموث ناتملمواةلت  ناملث ع تتءلموالةتتدل
ل 78( ل2002)بمبلهللا لل2 لط1996مويةبر تلو تبل

 لمواتتب ةلثموبلتتللفتتتلفةلتت  يمولبتتت لموابحتت يلوإلاصتتتءلمواةلتت  نت لل26
ل 169( ل1998)بمبلهللا للميلت تالثم اصتءما

ل 78 لموعاالبم املفتلفةل  يولنملمقنيُتبتالموابح رم لل27
 لمواتتب ةلثموبلتتللفتتتلفةلتت  يلمولبتتت لموابحتت يلوإلاصتتتءلمواةلتت  نت ل28

ل 18( ل2016ل)بمبلهللا ل  تاتلثم اصتءما
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موالةتتتتتتدلمويةتتتتتتبر تلعتتتتتتيلثلتتتتتتثعلاةتتتتتتحةملالالاتتتتتتمل
لتبتتواليا لقليكاتتللوةنلتتءلموينتتتفدلات لموبلتت عل نتتتء 

عةتتتتتنل لتتتتتدلايكتفيتتتتتم لفتتتتتتواليا ل ي نتتتتتنلمواابتتتتتثبل
لح  تبلبتوتعثبلمولاتتعيل مو حثبي لثوادلالين ت لبةتحلل

تخلمقلياتتتتعت ل  تتتتفم لوةاتتتب ة لفاتتتتل تتتلل تتت ملموانتتت
 وتتنلعتتعبلثلتتثعلن تتتبلالتتتععلوةاتتب ةل)موكثيتتت(لفاتتيل
مو  ا تتتتل يلي تتت  لمونلتتتتءلعتتتيلُتتتثتلموانتفلتتتمل
مولتياتتملعةتتنل لتتدلغ تتبلايكتفيتتم لوتت و لوتتبلييبةتت ل

ل4مونلتتتتتءل قل نلتتتتبملانُا تتتتمللتتتتعم ل) %( لحاتتتتتل يَّ
ياق ةبتتتتتتتتتلعمُتتتتتتتتللموالةتتتتتتتتدلحتتتتتتتتتيلايثم تتتتتتتت ت للتتتتتتتتعم ل

اتتت لالتتتبلمونلتتتتءل%( لثقل ينتلتتتقلبتتتتوا ةالل7 5)
بتتتتتتتتواليا لمواةلتتتتتتت  نت لثقلاتتتتتتت لالتتتتتتتبلموكاتتتتتتتتءمال
مونلتتتتتتتياملمواثلتتتتتتثعة لحاتتتتتتتل نتتتتتت لقلاةتتتتتتحمِّللعتتتتتتتاال ل
التتتععم لوكتتتليكتتثيلمواتتب ةلاتت قبةلفتتتلصتتن لمولتتبمب ل

لثبتويتوتل  نتعلمواليا ل بت 

 لفلتتتعل2006  ناتتتلفتتتلمقنيُتبتتتالمويةتتبر املو تتتبل
ل9يتتبلُث تتبتلعةتتنل لتتتدل تتتنثيلمقنيُتبتتتالب تتبل

 لموتتتت يلي نتتتتنلمون تتتتتبلمواُتتتتية لمولتتتتتيبل2005و تتتتتبل
عةتتتتتنل لتتتتتتدلموانتصتتتتتاملفتتتتتتلعتتتتتععلموالتعتتتتتعل تتتتت يل

( لم لال تتتتتتتعل66موابةتتتتتتتا يلالتتتتتتتقلن تتتتتتتتبلموتتتتتتتعثميبل)
ثموابةتتتا يلالتتتقلن تتتتبلموياق تتتللمونلتتت ت/لمولتتتثميبل

( لا تتتت ل صتتتتب لعتتتععلالتعتتتتعلموالةتتتتدلم لال تتتعل66)
ل29ال عم  ل132مويةبر تل

تونلتتتتتتبملون تتتتتتتبلمولتتتتتتتنثيلحثيتتتتتتلنلتتتتتتتياملبلوتتتتتبل يتتتتتت يَّلثل
ون تتتتتتبلمولتتتتتثميب لا تتتتت للموتتتتتعثميب لوكنتتتتت لي نت تتتتتتلثفلتتتتتت ل

تتتا انتتت لعةتتتتنلاتتتتل ةتتتتت لا لتتتتقل يل(ل4ةل)مواتتتتتعلنصَّ
يي تتايلحتتلل تياتتملاتتيلمولتتثميبلمقنيُت اتتملموابةتتامل
والنيُتبتالمونل امل)مولثميب(لاعم ل عننلوياق للمواب ةل
 ل1قلالتتتتللعتتتتيلماتتتتب ةلثماتتتتعةلاتتتتيل تتتت يلحتتتتللاتتتتي ل

 لماب  تتتتمل2ثوتتتتنلفتتتتتلمولتياتتتتم لمالتتتتاتءلموقالقتتتتملما
 لحتتللُالتتمل لتتاتءليةتتتل3 لتتاتءلمويتتتليةتتتل وتت  ل

ل و ا 

ل15 لاتتنببلت لابةتتال414يبةتت لعةتتنلن تتتبلموتتعثميبل
%لاتتتتتتيلالاتتتتتتثعل6 3ماتتتتتتب ةلفلتتتتتت  ل يلاتتتتتتتلنلتتتتتت ي ل
لاتتنبيليتتموابةتتا يلعةتتنلموتتعثميب لثوتتبل فتتتلنل ل يم

                                                           
 لعةتنل2005(لولتنمل9بل)(لايل تنثيلمقنيُتبتالب ت3مواتعةل)لين ل29

 لالتتتثبل تتتتنثيلمقنيُتبتتتتالمواةلتتت  نتلعةتتتنل لتتتتدلمون تتتتبل1اتتتتل ةتتتت لا
%(ل تتتتت يلن تتتتتتبلماكقبرتتتتتمل50ل-%ل50مقنيُتتتتتت تلمواُتتتتتية لانتصتتتتتام ل)

ةلتت  ناملمونلتت امل)ي تتععلموتتعثميب(لثل)ن تتتبلمولتتثميب(لبتعيبتتتبلمابم تتتلموا
نتيبتتت لاث عتتملعةتتنلل132 لعتتععلنتتثمقلموالةتتدل2ثماتتعة لعميتتبةلمنيُت اتتمل

نتيبت ل يبلمنيُت ببلعةنل لتدلن تبل)ي تععلموتعثميب(لل66موثل لمويتوت ل  ل
موليملعةبلالقلعععلمولحتيلفتتلحتللع يلعةنلموعثميبلمقنيُت املاث ل

عميبةلثباتلقلالللعيلال علثماعلوكللعميبة لثرُصت لانبتتللتيملنتثمقل
نتيبتتت لل66بلعتتعةل تتيبلياع تتع تلبابلتتثبلبيتلتتت لق لوةالتتاا  يلاتتيلعثميتت

 تتتتتيبلمنيُتتتتتت ببلعةتتتتتنل لتتتتتتدلن تتتتتتبلموياق تتتتتللمونلتتتتت تل)مولتتتتتثميب(لبتعيبتتتتتتبل
لمابم تلمواةل  ناملعميبةلمنيُت املثماعةا 
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ل70  ناتتتليبةتت لعةتتنلن تتتبلمولتتثميبلل30مقنيُتبتتتا 
% ل22 ل يل نلتتتبملت لابةتتتال314ماتتتب ةلاتتتيل صتتتلل
ث تتتت ملاقتتتتتعلابتتتتبلفتتتتتلمواتوتتتتملل31 17نلتتتت لاتتتتنبيل

مواةل  ناملويث ا ل  ااملي نتتلن تتبلموكثيتت لحتثيل
موانتفلتتتملمقنيُت اتتتملوالتتتالايلتتتتثاملبتتتتوا ةالل تتت يل
مواتتب ةلثموبلتتل لفتونلتتتتءلموةتتثميتلُ تتيلمقنيُتبتتتتال

وتبليتنل لل(موكثيتت)لثفلت لون تتبلموتعثميبلموت يلوتبل يت يَّل
)ا ت للبي ل  ناتلموةثميتليبةايلعةنلمولثميبانل يمل

ماتتب ةلاتتنبيلاتتيل صتتللل17نلاتتالليتتبلي نمتتتلحثيتتت(
لمليُعمبلن تبلموكثيتل عىل ونلل70 ابةام لحاتل يَّ

اتتتتتتتتم ليةتتتتتتتتلا لمونلتتتتتتتتتءلوُتتتتتتتتثتلموانتفلتتتتتتتتملمقنيُت 
مولاتلتتام لثا بتتبلليثبتويتتتوتل رتتتعةلنلتتبملاةتتتبحيب

 تت مللةاتتت للتتثمءلبتوالتبنتتمل تت يلنلتتبملموابةتتاتالفتتتل
%لاتتتتيلالاتتتتثعل4مويتتتتتللوتتتتبلييلتتتتتث لل1996عتتتتتبل

موابةتتتتتا ي ل ثلنلتتتتتبملموابةتتتتتاتالعةتتتتتنلحتتتتتللاتتتتتيل
 لا تت لوتتبلييبةتت ل2006موتتعثميبلثمولتتثميبلفتتتلعتتتبل

ل15عةتتتتنلموتتتتعثميبلمويتتتتتلقليي نتتتتنلن تتتتتبلموكثيتتتتتل قل
%لفلتت  ل6 3 يلاتتتلنلتت ي لل414ماتتب ةلاتتيل صتتلل

                                                           
نيُتبتتتتتتالمويةتتتتتبر املموقتناتتتتتمليلبرتتتتتبلمقولنتتتتتملمقنيُتبتتتتتتالموابح رتتتتتم لل30

موُتتتتتتتتتت ل(ل1لتتتتتتتتتعثعلب تتتتتتتتتبل)فاتتتتتتتتت  للمن تتتتتتتتتب ل(2006ل)بمبلهللا ل2006
ثلتتتعثعلب تتتبلل؛114–89ل ثموابةتتتاتالعةتتتنلن تتتتبلموتتتعثميبلبتوابةتتتا ي

ثلتعثعلب تبلل 119–115 لبتواتتي ريلفتتلمنيُتبتتالموتعثميب(لموُتت ل2)
ل اتالثمواتتتي مالعةتتنلالتتيثىلموتتعثميب(لموُتتت لب تتععلمونلتتتءلموابةتت21)

ل 173
فات  لمن تبلل مقنيُتبتتالمويةتبر املموقتناتمولنملمقنيُتبتتالموابح رتم لل31

ثمولتتعثعلب تتبلل؛139–123ل (لموُتتت لبابةتتاتلمولتتثميب4ثعلب تتبل)مولتتع
ل 174ل اتالثمواتي مالعةنلاليثىلمولثميب(لموُت لب ععلموابة22)

  ناتتتتتلن تتتتتبلمولتتتتثميبلموتتتت يلي نتتتتنلحثيتتتتتلنلتتتتتياملفلتتتتعل
 يلاتتتتلنلتتت ي لل314ماتتتب ةلاتتتيل صتتتللل70يبةتتتاال

%لاتتتيلموابةتتتا ي لث تتت ملا ةتتتبلثم تتت لعةتتتنل22
مبياتتتعلنلتتبملاةتتتبحملمونلتتتءلفتتتل تتللثلتتثعلن تتتبل

اتعم ل عنتنلاتيلموياق تللفتتلليكثيتلمو يلا ايلوبمو
لتثعل  يتالموعثوملموانيُبم لالتبنم لفتتل تللعتعبلثل

لي نتلموكثيتتل عىل وتنلمبياتتعل موكثيت ل  تفم ل ونل يَّ
نلتتتتتبملياق تتتتتللمواتتتتتب ةلفتتتتتتلموالةتتتتتدلمويةتتتتتبر تلاتتتتتيل

%لفتتتتلعتتتتبل8 12 ل وتتتنل1996%لفتتتتلعتتتتبل7 5
ل 2006

فلتتتعلي نتتتنلل2007و تتتتبلل1  ناتتتتلمولتتتبمبلبلتتتتنثيلب تتتبل
ن تتتبلموياق تتللمونلتت تلموكتاتتلل)ن تتتبلمولتتثميب(لمااتتبل

بحملمواتتتتتب ةلحثنتتتتت لموتتتت يلا تتتتت  لبتويأك تتتتتعلنلتتتتتبملاةتتتتتت
 تتتتتتتايلوبتتتتتتتتلناتتتتتتتدلالتتتتتتتبلموكثيتتتتتتتتلموتتتتتتتثمبعلبلتتتتتتتتنثيل

 لثوكتتتتيلفتتتتتل تتتتلل2005و تتتتتبلل9مقنيُتبتتتتتالب تتتتبل
مولتتتتبمبلبلتتتتتنثيللتتتتيكثيلموانتفلتتتتملمقنيُت اتتتتملعةتتتتنل

 تايلن تتبلموكثيتت لا ت لل66 لثوتادلم لال عل132
 ل تتتتتيبلمنيُتتتتتتقل ع تتتتتتءل1انتتتتت  لال4يتتتتتن لمواتتتتتتعةل

 يتبمعلموالةدلفتلمنيُتبتالابةلثابتةبةلب برتاللمق
مولتتتبيلعةتتتنل لتتتتدلن تتتتبلموياق تتتللمونلتتت تلموكتاتتتلل
امولثميبالبتعيبتبلمابم تلمواةل  ناملعميبةلمنيُت امل

(لنتيبتتتت ا ل132 لعتتتععلنتتتثمقلموالةتتتدل)3ثماتتتعة ل  ل
تتتالمواتتتتعةل) ا لتتتقل يليي تتتايلل(لانتتت  5  ناتتتتلنصَّ

حتتتتتتتتلل تياتتتتتتتتملاتتتتتتتتيلمولتتتتتتتتثميبلمقنيُت اتتتتتتتتملموابةتتتتتتتتامل
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م ل عننلوياق للم واب ةلقلالللعيلماب ةلوالنيُتبتالاعَّ
 لمالتتتتتاتءلموقالقتتتتتملل1ثماتتتتتعةلاتتتتتيل تتتتت يلحتتتتتللاتتتتتي ل

 لمالتاتءلماب  تملمويتتليةتتلل2ماثونلفتلمولتيام ل
ل لحللُالمل لاتءليةتل و ا ل3 و  ل

حاتتتتلي نتتتنل ا تتتت ل تتتتنثيلمنيُتتتتقلالتتتتودلموب يتتتتال
 لحثيتتتل(17)مواتتتعةلل2005ولتتنملل10موااةاتتملب تتبل

دلموب يتتتتتال%لفتتتتتلالتتتتتو20وةنلتتتتتءلقليلتتتتللعتتتتيل
موااةاتتم لعةتتنل يليي تتايلمولتتثميبلمقنيُت اتتملماتتب ةل
ايل  يلمالتاتءلموقالقتملماثوتنلفتتلمولتياتم لثماتب ةل
ايل  يلمالاتءلماب  ملمويتليةتتل وت  لثماتب ةلاتيل

ثوكتتيليتتبلي تتع لل تت  لل تت يلمالتتاتءلمويتتتليةتتتل وتت  
موُتتتتتت لل2005ولتتتتتنملل12مونلتتتتتبملبتولتتتتتتنثيلب تتتتتبل

ثيلمنيُتتتتتتتقلالتتتتتتتودل ي تتتتتتع للب تتتتتتتل احتتتتتتتبل تتتتتتتن
ل32 2005ولنملل10موب يتالموااةاملب بل

                                                           
(لاتتتتيل تتتتتنثيل17(لانتتتت لعةتتتتنل نتتتت  لاي تتتتععلمواتتتتتعةل)1يتتتتن لمواتتتتتعةل)ل32

ويصتتتتتب لل2005(لولتتتتتنمل10منيُتتتتتتقلالتتتتتتودلموب يتتتتتتالموااةاتتتتتملب تتتتتبل)
ملمويتتتلقل  رتتعلعتتععلالتعتتع تلعتتيلقالقتتمل لفتتتلموب يتتملموااةاتت1حتويتتتوت ل

لالللياق تللمواتب ةلعتيلال تع ي ل  لماتب ةلثماتعةلاتيل عةبلال عم ل لقل قَّ
 تتتت يلموُالتتتتمل لتتتتاتءلماثوتتتتنلفتتتتتلمولتياتتتتم لق لماتتتتب ةلثماتتتتعةلاتتتتيل تتتت يل

 لفتتتلموب يتتملموااةاتتملمويتتتل  رتتعلعتتععل2موُالتتمل لتتاتءلمويتتتليةتتتل وتت  ل
 لال تعم لوةاتب ةلاتيل ت يلمالتاتءلالتعع تلعيلقالقملعةبلال عم ل مُصَّل
(ل1 لاملتتتيقننلاتتتيل احتتتتبلمو نتتتعل)3موُالتتتملمويتتتتليةتتتتل نتتتعل)ق(ل عتتتال  ل

 عال لموب يتالموااةاملمويتلالللعععلمونتُ  يلف بتلثفلتت لوةلتعثعلمونبتتيتل
وةنتُ  يلعيل وفلنتُق لثفتل ت ملمواتتعلييتب لوةلتثميبلمقنيُت اتملابرتمل

 ل  ملةغبلال تعل4ةلايل  يلابةا بت لمُياتبلمااتكيلمواُصصملوةاب ل
وةاتتتب ةلفتتتتلالةتتتدلموب يتتتملموااةاتتتم لياتتتللاحتنبتتتتلمواتتتب ةلمويتتتتلية بتتتتلفتتتتل

لمويتلينياتل و بتا ليلةلللموالتععلمواُصصملوةاب ةلفتلنادلمولتيام

ث تتتتعللتتتتتتععلملتتتتيُعمبلن تتتتتتبلموكثيتتتتتلفتتتتتتلمنيُتبتتتتتتال
التتتتتتتتودلموب يتتتتتتتتالموااةاتتتتتتتمل وتتتتتتتنلعفتتتتتتت لمااتتتتتتت مقل

 ونلععتبلابةتاتالاتيلمونلتتء للمولاتلاملثمو ةتيب
لوةاصتتتثع تتتثمياببلمقنيُت اتتتم لث وتتت للفتتتتليث تتتاب

عةنلعععل ك بلايلموالتعع ل  ناتل  تللي نتتلموكثيتتل
حتيلمواابتثبلمو ةتتيبيلموت حثبيل تثلمولتتيعلُتصتم ل

ل33مقنيُتبتالموااةام فتل

ثا ببلونتلايل ثمن يلمقنيُتبتتالمواةلت  نامللتثمءل
موُتصتتملبتقنيُتبتتتالموبيتلتتاملثمويةتتبر ام ل ثليةتت ل
بلموُتصملبتنيُتبتالالتودلموب يتالموااةامل نبتلو

%لمويتتتتلاتتتعع تل عتتتاليل30ياتتتن لمواتتتب ةلب تتتعلنلتتتبمل
بحتتت يلحاتتتعل عنتتتنلواةتتتتبحملمواتتتب ة لفاتتتتل موتتتالنلتتتبمل
ياق تتتتتتتتللمواتتتتتتتتب ةلعثيل تتتتتتتت  لمونلتتتتتتتتبملفتتتتتتتتتلموالةتتتتتتتتدل

لت لنتيبتتل132ماتتب ةلاتتيل صتتللل17مويةتتبر ت لفثلتتثعل
% لثبتويتتتوتلوتتبليصتتللب تتعل8 12ا نتتتلاتتتلنلتت ي ل

 وتتتنلنلتتتبملما ةاتتتملموابلتتتملمويتتتتلي تتتايلوبتتتتلو تتتقل
لا قبلفتلصنتعملمولبمب عثبل

حاتتتتتتتتتليةتتتتتتتتبعلمواتوتتتتتتتتملمواةلتتتتتتتت  ناملغاتتتتتتتتتقلاعثمال
ملتتتتتيبمي لاملفةلتتتتت  ناملي اتتتتتللعةتتتتتنليغ  تتتتتبلمون تتتتتبةل
مقلياتعاتتتملمونا اتتتملوةاتتتب ةلعةتتتنلموالتتتيثىلموب  تتتع ل
فتوكثيتتتتتلوالتتتتالماعمةلموثا تتتتعةلمولتتتتتعبةلعةتتتتنليال تتتتالل

                                                           
ل 85ل ان تبلموكثيتلثيأق ب اة ق لل33
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 وتتتتتت  لفتتتتتتتتويغ  بلمقلياتتتتتتتتعتلباتلتتتتتتتمل وتتتتتتتنلي نتتتتتتتتل
لت  لاتلتالاحثاامل ُبىل ا 

ثموكثيتتتتتلفتتتتتلمواليا تتتتتالمو ب اتتتتملُتصتتتتم لوبتتتتتل قتتتتبل
موالتتت املفتتتل رتتتعةلنلتتبملاةتتتبحملمواتتب ةلفتتتلح  تتبل
فتلموكثراللمقنيُتبتا لث اتيلياق ةبت لفاقال لفتل

مواتتتاللبتويصتتتثرالل2005يتتتبلاتتتن لمواتتتب ةلفتتتتلعتتتتبل
بلتتت قلعتتتعبلل34ماتتتب ة لمثمويبةتتت  لثوكتتتيلوتتتبلياتتت ل اتتت

ب تتتتتملثلتتتتتثعلحثيتتتتتتلُتصتتتتتمل بتتتتتي لُتصتتتتتم ل نبتتتتتتلمويل
ماثوتتتتتنلواةتتتتتتبحملمونلتتتتتتء لثموالياتتتتت لغ تتتتتبلاباَّتتتتتأل
وععابيلثمقعيبم لوبيل عثب يلبتولاتعة لثوكيلب عل
ي نتتتتتلن تتتتتبلموكثيتتتتتل صتتتتب ل نتتتتت لياق تتتتللوبتتتتيلفتتتتتل

لالةدلمونثمق 

المحــــور الســــادس: الموازنــــة بــــين نظــــام الكوتــــا 
 والحق بالمساواة

لموكثيتتتلمويتتتلي ي تتبل ا بتتبلونتتتلاتتيلحتتللاتتتللتت الل يَّ
ثلتتتتتتيللمويا  تتتتت لمإل لتتتتتت ت لقلي ي تتتتتبلالتتتتتت ل اتتتتتعىل

تتالعةاتت لميات اتتمللتت عمث ل  لتلتتات لوةاتتب ةلثفلتتت لواتتتلنصَّ
ناتل تلالبعليتع  بلا  تاليلتيُعا لموعثوتملوكتتل ثم 
ليكاتتلليكتتتف لمواتتب ل تت يلمولنلتت يلثي ل تتلليال تتال
لموالتتتتثمةلموا ةاتتتملعةتتتنل بتلموثم تتت  لفتالتتتتدل تتتث

مالتلتتتاملااتبلتتتملمواتتتب ةلثموبلتتتللوالث باتتتتلل يل تتتيب
عةتتتنللتتت  للموالتتتتثمة لثمول تتتعلعةتتتنل وتتت ل تتتثلثلتتتثعل

                                                           
ل 25ل موابل لمولت الل34

ا تاةتتمليا تت ةاملا  يتتملوةاتتب ةليالالتتت لولتتث بلمواتتالل
بتوالتتتتثمة لوتتت و لفتوكثيتتتتلعبتتتتبةلعتتتيل  تتتعلعةتتتنلاتتتالل
موبلتعلبتوانتفلملمقنيُت املعةنلثلت لموالتتثمةلات ل

الثبلمواتتتتتب ةليالالتتتتتتت لواصتتتتتتةاملعتاتتتتتم لثبتويتتتتتتتوتللتتتتتت
مواثم نتملثفلتت لوةن برتملل  ُ تتعبتلقاياتتيلموبتات 

 35مويباااام 

 نبغتتتتل يل بتتتع لمول تتتعلموااتتتبثتلعةتتتنلمواتتتالل  ل 
 مالتلتل ونليال اللاصةاملعتاملاةبثعم 

ي ي تتتتبلموكثيتتتتتلمونلتتتتتيامل  تتتتعلعةتتتتنلمواتتتتاللمالتلتتتتتل
وةبلتتتتعلبتواةتتتتبحملمولاتلتتتاملعةتتتنللتتت  للموالتتتتثمةل
موكتاةتتتملاتتت لمواتتتب ةلثفلتتتت لواتتتتلنصتتتالعةاتتت لاُيةتتتفل

لعةاتتتتت لمواثمق تتتتتاللثمقيات  اتتتتتتالموعثواتتتتتم لثواتتتتتتلنتتتتت َّ
لاتتتتاللمواةتتتتتبحمل مولتتتتنثيلمالتلتتتتتلمواةلتتتت  نتلبتتتتأيَّ
لعثيليا  ت  ل مولاتلاملثمو تاملاماتب دلبةحللايلتثل
لغ تبلا تبب ل ل  ملمول علمعيبت ات لبةحلل ثوكيلوبلاأاِّ
لي لات لفبت ملمول تعلوت لاةتبثعامل لبةحلل حاتلوبلاأاِّ

التتت لثفلتتت لقيات اتتمللتت عمثلعةتتنلثلتت لموُصتتث ليال
وةالتتتتتتثمةلموا ةاتتتتتمل تتتتت يلمواتتتتتب ةلثموبلتتتتتللعةتتتتتنل بتل
موثم تتت  لثاحتتتثيل وتتت لع تتتبل  لتتتتعليتتتثم يلا تتت يلاتتتيل
لااامِّتتتت ل يكتتتتتف لمواتتتتب ل تتتت يلمواتتتتب ةلثموبلتتتتل لبةتتتتحلل

                                                           
عةتتتنلموُ تتتثمالموايب تتتملبتواثم نتتتم لبملتتت  لاااتتتعلُ تتتب للوال تتتالعل35

موين ابلموعليثبيلفتلفةل  ي لعبململياب عاملوغتاتالم يتبمةلمونصتث ل
مونت اتملوةالتثالثموابرتتالثمولتة ملمول تتياملفتتلعلتيثبلعثوتملفةلتت  يل

اتتتتتتتتةلثمول تتتتتتتتءل)بمبلهللا لموابحتتتتتتت لمواةلتتتتتتت  نتلقلتتتتتتتيلالعلموااتموال تتتتتتتلل
ل 60-55( ل2015االتثمةا ل



 وعد قنام

 

26 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

لبتوااتتتتةلمولاتلتتتام ليمونلتتتتءلثربفتتت لنلتتتبملاةتتتتبحيب
مااتتبلموتتت يلالتتتتعع يلوةثصتتتثعل وتتتنلموالتتتتثمةلاتتت ل

مو عموتتملثاتت لع لفبتت ملمول تتعل نلتتلبلاتت لابتتتعةلتموبلتت
  ا تتتتملموالياتتتت لموتتتتعاالبم تلموتتتت يلا تتتت  لاابتتتتثبل

لموينثعلثموي ععاملثاحاللاالللاا لفيتي  

ل نت ل عف ايلثبمءلملتيُعمبللت لاةبثعلت لثبتويتوتلف يَّ
ن تتتتتبلموكثيتتتتتتل ياتتتتتاللاتتتتت لموغتاتتتتتملمويتتتتتتلاصتتتتت ثل وتتتتتنل
يالالبتلا ع لموالتثمة لثمويتلقليينت تلات للتث بل

ال تتتتتاللموالتتتتتتثمةلاتتتتتتل باتتتتتتل واتتتتت لموعلتتتتتيثب لث تتتتتتلي
بتونيتتتيج/لموالتتتثمةلموا ةاتتملعةتتنل بتلموثم تت  لفبتت  ل

فتوكثيتتليل تتعللاصتةامل بتع لموعلتيثبل وتتنليالالبتت 
التتتالللتتتث ب /لموغتاتتتملوكتتتتليلةتتتحةات للمواتتتاللبتوالتتتتثمة
لل موعليثبرملان 

تتللل تت و ثل ناتتتليما مِّ فبتتتلقلينيبتت لمواتتاللبتوالتتتثمة لثم 
لف ةتتت لفبتت  لموغتاتتمليالتتاللمق لتتيلبمبلي  التت لبةتتحلل

ثمو عموتتتملفتتتتلموالياتتت  لبتوث تتتالموتتت يليي تتتبتلفاتتت ل
مواتتتب ةلوةيا  تتت ل نتتتتء لعةتتتنل ثريبتتتتلمولنلتتتام لفتتتتواب ةل
عنتتعاتليصتتب لااقةتتملفتتتلا للتتتالموعثوتتم لثيتتعمف ل
عتتتيلالث بتتتت لثي رتتتعلاةتتتتبحيبتلفتتتتلموااتتتتةلمو تاتتتم ل
ل وتت لا ي تتبليالالتتت لوا تتع لموالتتتثمة لثوتتادلُب تتت ل فتت يَّ

 و  

 اللموغتام لع بلثلتثعلعال تملمول علانتلقلويال  لق
ثم تتتتتاملثابتةتتتتتبةل  نتتتتت لث تتتتت يليال تتتتتاللموغتاتتتتتمل

 مواةبثعم 

  بتتبالونتتتلب تتتلمإلاصتتتياتالمويتتتلملتتيُعانت تل
فتتتل تت  لموعبملتتملعةتتنلثلتتثعلعال تتمللتت  املابتةتتبةل
 تتت يلملتتتيُعمبلن تتتتبلموكثيتتتت لث رتتتتعةلنلتتتبملاةتتتتبحمل
مواتتتب ةلثياق ةبتتتتتل تتتتايلموب يتتتتتالموانيُبتتتتملبتوعثوتتتتم ل

لمليُعمبلن تبلموكثيتتلبتقنيُتبتتالوكتنتالو و لفةثق
نلبملاةتبحملمواب ةل بت لثنلبملياق ةبتلفتلمو بواتيل
انُا تتتتتتملوةغتاتتتتتتمل يلوتتتتتتبليكتتتتتتيلا عثاتتتتتتم لُتصتتتتتتم ل
بتواليا تتتتالمويتتتتليلتتتثعلف بتتتتلقلتفتتتملمويا  تتت ل تتتتعل

اتتتيلعتتتعبلل2005مواتتتب ة لثاتتتتلاتتتع لبتوكثرتتتالعتتتتبل
ماتتب ةلبتقنيُتبتتتالُ تتبلعو تتللعةتتنل وتت  للمنلتتتةل اتت

مااتتبلموتت يل نيبتت ل تتعثب لاتتاللمواتتب ةلبتوالتتتثمةلاتت ل
موبلللفتلااتبلملموالتثا لثبتويتتوتلفتوكثيتتلي ي تبل
ل  بثبرملفتل   لمواليا تال كقبلايلغ ب ت لايَّ
ععبلثلثعل  ملمونتثعلاتيلمويتعم  بل تثلموت يللتاان ل
يكتتتف لمواتتب لف ةاتتت  لثلتتاحبدلمويا  تت لمولتتتيبل تتعل

بتوالتتتتتتثمة لثوتتتتتادلمواتتتتتب ة لثبتويتتتتتتوتل نيبتتتتت لمواتتتتتالل
مو حد لفعثيلميُت لموعثومل لبمءمالانتلبملو تال ل
 و لاثايل انبتلن تبلموكثيتالوتيليلتي ا لمونلتتءل
 يلييايتت لبالبتتتلفتتتلمواةتتتبحملمولاتلتتاملث يليصتتلل

  ونلياق للعتععلوبتلفتل  يتالموعثوم 
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فتو  يملمقلياتعاملمولتياملعةنلمواابثبلمو حثبيلقل
لتتتتتتثعلانتفلتتتتتتملبةتتتتتتبثطلي ي تتتتتتبل ب تتتتتتاملُصتتتتتتبملوثل

ايكتفيمل  يلمواب ةلثموبلل لماابلمو يلل نلبلعنت ل
ععبلثلثعلياق للعتععلوةاب ة لحثيلموانتخلموااتا ل

لاانابتتتتتتتلوةبلتتتتتتل لاقةاتتتتتتتقلااتتتتتتن لوةاتتتتتتب ةلفبصتتتتتتيبتل
فصتتتاا ل نَّتتت لفتتتتل تتتللعتتتعبلثلتتتثعلموكثيتتتتليلتتتي ا ل
مواب ةلانتفلملموبلللبتقنيُتبتا لوكنبتتلينتفلت لفتتل
 لل بث لغ بلعتعوم لفبتلفيمل   فلانت لفتتل

كقتتتبلانبتتتت لثوكتتتيلموكثيتتتتل موالياتتت  لث تتتثلوتتت لناتتتث ل
يلتتتت بلفتتتتلل ةبتتتتلينتفلتتت لفتتتتل تتتلل تتتبث ل كقتتتبل

لععق  

ثي ي تتتتبلاةتتتتحةمل تتتت فلياق تتتتللمونلتتتتتءلبا للتتتتتال
موعثوملموانيُبمل تل ت بةلعةنلاليثىلمو توب لا ل
يبتتت يلبتونلتتتقل تت يلحتتتللعثوتتتملث ُتتبى لثوكتتتيل ق تتتال

لوتتتتت ل قتتتتتبل تتتتتتق للم لن تتتتتتبلموكثيتتتتتتل يَّ فتتتتتتل رتتتتتتعةلنلتتتتتبمللف َّ
اةتبحملمواب ةلبتوااتةلمولاتلاملاينلفتتل كقتبلعثعل

ات  لحثنتتتت ل تتتتثفمِّبلنثعتتتتت لاتتتتيلمو عموتتتتمل فتتتتتلمو تتتتتوبليلتتتتع 
فلتتتتملمقنيُت اتتتتم لوتتتت و لموانتفتتتتتلمويكتتتتتف لبتتتتتواب ل

  بتتتبلملتتتيُعمبلن تتتتبلموكثيتتتتلثلتتتثعلعال تتتملابتةتتتبةل
 لث ت ملبتتعيبم لان لةن لث  يليال اللموغتاملموابمع  

موتت يل كتتعللUNDP بنتتتاجلمااتتبلمواياتتعةلمإلناتتتيتل
لملتتتتيُعمبلما ةاتتتتملموابلتتتتمل) %(لفتتتتتلب تتتتتل30 يَّ

موتتتتتعثع ل عىل وتتتتتنلم عاتتتتتتعلاةاتتتتتثلل نلتتتتتبملاةتتتتتتبحمل
مو تاتتتم لثمن حتتتدل وتتت لعةتتتنلقلتتتملمواتتتب ةلفتتتتلموااتتتتةل

موالياتت ل بتتتلبةتتحلل  لتتت ت لا تت ل صتتب لياق ةبتتتل
%الُتتالعلفيتتبةل30فتتتل بواتتتيلموعثوتتملااتتثالنلتتبملا

وتت و لوتتبلا تتعل نتتت لاتلتتمل وتتنلل صتت بةلاتتيلموتت اي 
ملتتتيُعمبلثي نتتتتل تتت ملمون تتتتبلاتتتيل  تتتلليةتتت لموتتتعثع ل

لمقويتت مبلبتوا تتت  بلموعثواتتملث تت مل تتععلعةتتنل  حاتتللايَّ
علنثعتلبالبلمواةتبحملمولاتلاملوةاب ة ل  لتعلياثل

مااتتبلموتت يل تتعل تت عيلب تتعلفيتتبةل وتتنلمعياتع تتتلعةتتنل
 ميبتل ُثتلموانتفلملمقنيُت املعثيلمواتلملايل
لععبل  لت تلاقللن تبلموكثيت لحثن لالالل  عمف  

  ل يلاحتتتتتثيلمول تتتتتعل تتتتتبثبرت  لبا نتتتتتنل نتتتتت لما تتتتتلل
ل ببم لعةنلمواال 

ن يلتتعل يلن تتتبلموكثيتتتل تتثلمول تتعلما تتلل تتببم لعةتتنل
لفتتتلاتتاللموبلتتتعل لايلتتتثل موانتفلتتملاتت لمواتتب ةلبةتتحلل

بتقنيُتبتتتتتا لث وتتتت لو تتتتعبلثلتتتتثعل  تتتتعلعاةتتتتتل  تتتتلل
 ببم لان لعةنلموااللبتوالتثمةلايللتنتق ل  تتفم ل
ل تتت ملمول تتتعلياتتتع لةتتتبثطليانتتت لاتتتيلمنيبتكتتت ل  وتتتنل يَّ

ينيب لالثاللوةااللبتوالتثمة ل ثلمليُعما لحثل ةم
موبلتتتتتعلاتتتتيللتنتتتتقلآُتتتتب لفتوةتتتتبثطلمويتتتتتليتتتتبيب ل
 ن تتتبلموكثيتتتلثمويتتتلاتتععيبتلحتتللاتتيلميات اتتمللتت عمثل

 لي ي تتتتبل تتتتاتنت لو تتتتعبل1995ثم عتتتتاليلبحتتتت يلو تتتتتبل
منلتتالقل تت ملمول تتعلعةتتنلموغتاتتملانتت  لثعتتعبلمنيبتكتت ل

لوةالثالمالتلاملوإلنلتي 
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ثيياقتتللةتتبثطلموكثيتتتلبأنبتتتلين ةتتالل عماتتم لاتتيلغتاتتمل
اةتتتبثعمليالتتتاللموبتتتتع لاتتتيلثبمءلمواتتتاللبتوالتتتتتثمةل
موانصتتتتتث لعةاتتتتت  لثيياقتتتتتلل تتتتت  لموغتاتتتتتمل يال تتتتتالل

لن تتبلموكثيتتللموالتثمةلموا ةام ل  تفم ل ونل و   فت يَّ
يتتتتع  بم لا  يتتتتت  ل لتتتتقلمقنيبتتتتتءلاتتتتتيلل/ا ي تتتتبل لتتتتبمء ل

ملتتتتتيُعما لبالتتتتتبعليال تتتتتاللمونيتتتتتتيجلموابلتتتتتثةلانتتتتت  ل
م لفةتتتادلثبتويتتتوتلفبتتثلوتتادل  تتعم ل يصتتفلبتوعااثاتت

موبتتتع لانتتت لثلتتتثعلا تاةتتتمليا تتت ةاملوةاتتتب ةلبةتتتتحلل
ناتلمليُعمبل ت  لموا تاةتملمويا ت ةاملُتالعل عميب لثم 
اباةتتملمنيلتواتتملا  يتتمليلتتت بل ياح نبتتتلاتتيلااتبلتتمل
الث بتتت لويلتتي ا لااتبلتتيبتلالتتيلبال لعثيلمواتلتتمل

لايليع  بل  لت تلالتعع 

لموكثيتتتتلمويتتتتلاتتتعع تل عتتتالي لام تتتت ل وتتتنل وتتت  ل يَّ
%لي ي بلمواعلماعننلوياق للمواتب ةل30بح يل نلبمل

ثفلتتتت لوةا تتتت  بلموعثواتتتم لثبغتتتبل وتتت لوتتتبليةيتتت بلمو ع تتتعل
ناتتتتل اتتتيلموتتتعثعل بتتت  لمونلتتتبمل)باتتتتلف بتتتتلفةلتتت  ي(لثم 
تتتتالعةتتتتنلنلتتتتبملوةكثيتتتتتلمونلتتتتتيامل  تتتتللاتتتتيل تتتت  ل نصَّ

لفتتما ةاملموابلملموكتفاملإل لتعلاتومليتأق بلوةاتب ةل
لصن لمولبمبلثمواةتبحمل بتوااتةلمولاتلام لوت و لفت يَّ

  ملمون تبلال علالثالموبلتتعلبتوانتفلتملمقنيُت اتمل
 تتتتتتتتايلمواتتتتتتتتعلماعنتتتتتتتتنلمواُصتتتتتتتت لوةنلتتتتتتتتتءلعثيل
مإلُتتالعلبالتتث ببلبتوانتفلتتملفااتتتلعثيل وتت  لا تت ل
يينتتتفدلمواتتب ةلفااتتتل  نبتتتلعةتتنلمونلتتبملمواُصصتتمل
وةكثيتت ل  ناتتل ينتتفدلحتللاتيلموبلتتعلثمونلتتءلعةتنل

 وتت  لثاتتتل معلموبلتتتعلااصتتةثيلعةتتنللاتتتل  رتتعلعتتي
 غة املموياق للفتلموب يتالموانيُبملعةنلموبغبلاتيل
ل تتتت ملمون تتتتتبلوتتتتبل ملتتتيُعمبلن تتتتتبلموكثيتتتتت لوتتتت و لفتتت يَّ
ناتتتل  نيبتت لبتتتوا ةاللالبتتبلبتوانتفلتتملمقنيُت اتتم لثم 

لحتللاتتل اعقت حتثيلا ي بلما لل ببم لعةنلالبتب ل
اتععل ثلُةاللاتتف لوةنلتتءلو تاتيلياقت ةببلب تععلا

لحاعل عننلفتلا للتالموعثوم 

ثبتويتتتتتتتتوتلفبتتتتتتتتلقلي ي تتتتتتتبلمنيبتكتتتتتتتت لواتتتتتتتاللموبلتتتتتتتتعل
ناتتل لات لمواتب ة لثم  لايلتتثل بتوانتفلملمقنيُت املبةتحلل
عةتتنلمو حتتدلاتتيل وتت  لفبتتتليلتت نلوياحتت يلمواتتب ةل
اتتيلموالتتتثمةلاتت لموبلتتللبااتبلتتملالبتتتلبتواةتتتبحمل

لتوالثالبتتتتمولاتلتتتتام لفبتتتتتليلتتتت نلويايتتتت لمولنلتتتت يل
بلل  ميبتتت ثوتتادل يل يايتت لموبلتتللبالث تت  ل  ناتتتليماتتب 

مواتتتتتب ةلانبتتتتتتلبلتتتتت قلمو ثميتتتتتاللمقلياتعاتتتتتم لفا ةاتتتتتت ل
موبلتتتتتلل يايتتتتت لبلتتتتتثةلملياتعاتتتتتمل كقتتتتتبلاتتتتتيلمواتتتتتب ة ل
ثااتتتتبدلالتتت لبتواةتتتتتبحملمولاتلتتتاملبةتتتحللحتاتتتتل ل
ثااصتتتللعةتتتنل غة اتتتملموياق تتتتللفتتتتل  يتتتتالموعثوتتتتمل
عثيلمواتلتتملون تتتبلموكثيتتتلوكتتتليلتتتعع لفتتتل وتت  ل

ناتتتتتتلمواتتتتتب ةلقليلتتتتتي ا ليال تتتتتالل وتتتتت لعثيلن تتتتتتبل  
موكثيتتتتتتت لفتوكثيتتتتتتتلقليانتتتتتت لموبلتتتتتتتعلاتتتتتتيلمواةتتتتتتتبحمل
بتوااتتتةلمولاتلتتام لثوكتتيلعتتعبلثلثع تتتلاانتت لمواتتب ةل
اتتيل وتت  لاتتيلُتتالعلعتت ث لمونلتتتءلعتتيلمواةتتتبحمل

ليالمقلياتعاتملثيتعنتلنلتبملاةتتبحيبني لملمو لبتت
ل ليلاملفتل للععبلثلثعل يلاتف لوبمولات
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وينتلتتتتتقل تتتتت يل  ااتتتتتملمواتتتتتاللمالتلتتتتتتلث  ااتتتتتملع لم
لمواصةاملموابمعلاات يبت 

ث تتت  ل تتتتلآُتتتبلُ تتتثةلفتتتتلعاةاتتتملمواثم نتتتم لث تتتتل
 تياملعةتنلمواثم نتملاتتل ت يلماقتبلمونتتيجلعتيليل  تعل
موااللمالتلت لالت للاتتل تيبليالالت لاتيلاصتةامل

لاةبثعملعتاملوةاليا  

لاتتاللموالتتتثمةل تتثلاتتالللب تتاحاتتتلع موعبملتتم لفتت يَّ
يتتتتتتت لحتفتتتتتتتملاثمق تتتتتتتاللالتتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتتي ل  لتلتتتتتتتتل  بَّ

ثي تتتتاني لموعلتتتتتي بلموث ناتتتتملوةتتتتعثع لثا ي تتتتبل تتتت مل
مواتتاللبح تت ةل لتلتتاملقلتتيلالواملمواتتبعلمولتياتتملعةتتنل
)موابرم لثموالتثمة لثموكبماملمإلنلتنام( لو و ل لقل
عةتتنل يل  تتتعلاماتتتب تلعةاتتت ل يلقلااتتتدلبتلتتتيلالوامل

مواتتتتاللمإلنلتتتتتي لاتتتتيلُتتتتالعلموااتتتتتللعةتتتتنللتتتتث بل
لاتيل بتوالتثمة لثععبليلتث لمول علوةغتاملمويتتلفمتبِّت 

ل لةبت 

ثبلاتتتتتدل وتتتت لعةتتتتنلمو ال تتتتمل تتتت يلمواتتتتاللبتوالتتتتتثمةل
لااتبلتتمل تت ملمواتتاللاتتيلنتااتتتمل ثن تتتبلموكثيتتت لفتت يَّ
مواةتتتبحملبتوااتتتةلمولاتلتتامل تت يلموبلتتللثمواتتب ةلعثيل
 يلعتاتتللالتتتععلوةاتتب ةللتت  عيل وتتنلمنيبتتت لالبتتتل

علععبلياح نبتلاتيلااتبلتمل ت ملبتوالتثمة لايلُال
مواال لثبتويتوتلليكثيل ااملموالتثمةلبتونلتبملوةاتب ةل
ام   َّتتتتتتبلعنبتتتتتتتلع تتتتتتبلمونصتتتتتتث لمولتنثناتتتتتتم لعثيل يل
يةاتتدل قب تتتلموالالتتتتلعةتتنل بتلموثم تت  لفصتتتاا ل

لمواتتتب ةليلتتتي ا لانتفلتتتملموبلتتتلل مقنيُتبتتتتالفتتتتل يَّ
عةتنللت  للموالتتتثمةلعثيلثلتثعلحثيتتتليانابتتلععاتتت ل

ل ت  لموانتفلتملوتيليكتثيل تياتملعةتنل   لت اتت  ل قل يَّ
 لتتتدلعتعوتتتم لحتتتثيلموان ثاتتتملمقلياتعاتتتملييا تتت ل
ل  وتتتتنلموبلتتتتتعلعةتتتتنلالتتتتتقلمونلتتتتتء لثبتويتتتتتوتلفتتتت يَّ
موالياتتتتتتت للالتتتتتتتة بتلالبتتتتتتتتلمالتلتتتتتتتتلبتواةتتتتتتتتبحمل

ابمك لصن لمولبمب لثم  لتتعلياق تلللبتيمولاتلاملثي ثل
عتععلوبتتل ينتلتقلات لالابتتلمو  ا تتلبتتواليا  ل

لثا لحاتءيبت 

لعاةاتتتملمويل  تتتعلموةتتتحةتلوةاتتتاللبتوالتتتتثمة ل وتتت و لفتتت يَّ
ليلتتتتت بلفتتتتتليال تتتتاللثااتاتتتتمللتتتتث بلثبتتتتت يل تتتت مل
ليل  تتتعلاتتتالل مواتتتاللعةتتتنل بتلموثم تتت  لثصتتتاا ل يَّ

لالتتا لموبلتتعلبتوانتفلتتملموايلتتتثاملاتت لمواتتب ةل تتعلق
 ثصثعلب  ببلايلمو  يلنلاتثملبتقنيُتبتتال وتنل
مو بواتي لثوكيليال تاللاصتةاملعتاتملثعةاتتلوةعثوتمل

اةحةيلنصفلمواليات للواليتبحاتوملالثالمونلتءلم
لتتتتتاحثيلوتتتتت لليعتتتتتععم  لث تتتتتاتيلياق تتتتتللعتتتتتتععلوبتتتتت

ماثوثاتتتتملعةتتتتنلالتتتتثالب تتتتتلمافتتتتبمع لفتواصتتتتةامل
لمو تاتتتتمل ثوتتتتنلاتتتتيلمواصتتتتةاملموُتصتتتتم لانتتتت لوتتتتثق
ثلتتثعلموكثيتتتلوتتيلاحتتثيل نتتت لياق تتللالالتتتلثعتتتععل
ليال اللمو عموملوايملاباةتمللت  عيل وتنل وةاب ة لايَّ
قلفلتتتتتا للموالياتتتتت ل يال تتتتتاللمو عموتتتتتملوةالياتتتتت  لثم 

وةبلللعثيلموياتتالوالتثالمواتب ة لوت و للت لوع علعمعا



 وعد قنام

 

30 
 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

اأيتل نتلعثبلموعثوملبحاتوملااللمواب ةلبتوالتثمةلايل
لُالعلموكثيت 

ل ن تتتتتتتتبلموكثيتتتتتتتتلقلامصتتتتتتتتعبلاتتتتتتتاللموبلتتتتتتتتعلحاتتتتتتتتل يَّ
بتوانتفلملمقنيُت ام لفبتثلفلت لاحاتللاتعل عنتنلاتيل
موياق تتللوةاتتب ة لثعتتتعة لمونلتتبملمويتتتليُصتت لوةاتتب ةل
 تتتلنلتتبملايثم تت ملقليصتتلل وتتنلاباةتتملمقعيتتعمءل
عةتتتتنلالتتتتثالموبلتتتتتع لفاتتتتتل معلموبلتتتتتعلااصتتتتعثيل
 غة اتتملالتعتتعلمو بواتتتيلعةتتنلموتتبغبلاتتيليُصتتا ل

ل   لموكثيتلوتبلاحتيلوبتتل وت لحثيتلنلتي ام لو و لف يَّ
مو ببلموك  بلعةنلالث بب لثاتتلالليت لاتيلنيتتيجل
اتتيلُتتتالعل رتتتتعةلنلتتتبملاةتتتتبحملمواتتتب ة لث رتتتتعةلقلتتتمل
موالياتتت ل بتتتتلالتتتيااللمولتتتثعل نبتتتتلاللتتتالاصتتتةامل
عتاتتملوةعثوتتم لثوكتتيل لتتقلعمياتتت لموي تاتتللباتت بلاتت ل

لةتتقل تت ملمول تتعلوكتتتلقل تتيبلموي لتتفلبتلتتيُعما لثرن
ت  لاتيل لةبتت لوت و لقل بتويتوتلعةنلموغتاملمويتلثم ِّ
 لتتث لوةكثيتتتل يلياتتدللتتتث بلمواتتاللبتوالتتتثمةلاتتتيل
نتااتتم لحاتتتل نتت ل لتتقلمويأك تتعلعمياتتت لعةتتنل نبتتتل عمةل
ا  يمل لقلمقنيبتءلايلمليُعمابتلبالتبَّعل احتناتمل
 يليُتتتتتثتلمواتتتتتب ةلمقنيُتبتتتتتتتالعثيلمواتلتتتتتملوبتتتتتتتل

 وعثب ت ني لم لوثلثعلععبلاليا تل

 الخاتمة

ينتثوتتتتتال تتتتت  لموعبملتتتتتملمو ال تتتتتمل تتتتت يلن تتتتتتبلموكثيتتتتتتل
مقنيُتتتت تلحأاتتتعل ةتتتحتعلمويا  تتت لمإل لتتتت تلثمواتتتالل

مالتلتتتتتلبااتبلتتتتملموالتتتتثالمولاتلتتتتاملعةتتتتنلثلتتتت ل
موالتتتتتتثمةل تتتتت يلمواتتتتتب ةلثموبلتتتتتل لث تتتتتعليثصتتتتتةنتل وتتتتتنل
لن تتتتتتبلموكثيتتتتتتلقل الاثعتتتتملاتتتتتيلمونيتتتتتتيج لا تتتتت ل يَّ

وانتفلتتتتملمقنيُت اتتتتملا ي تتتتبلمنيبتكتتتتت لواتتتتاللموبلتتتتللبت
ثمواةتبحملبتوااتةلمولاتلاملعةتنلثلت لموالتتثمةلات ل
ناتتتتتل تتتتثليل  تتتتعلوبتتتت ملمواتتتتالليالالتتتتت لوغتاتتتتمل مواتتتتب ة لثم 

لاةبثعم 

حاتتتل نتت لاتتيلموابتتبل يلقليي لتتفلموعثوتتملبتلتتيُعمبل
ملوكتلقلينلةقلعةنل  ملمونثعلايلمويعم  بلمإل لت ا

لانبتتتلثيصتتب لاُتواتتملوةالتتثال تتعق للموبتتع لموتتبياد
اتتيل يليلتتثبلباات يبتتت لوتت و ل لتتقل يلاحتتثيلن تتتبل

 نيبتتتلبالتتبعليال تتاللموغتتبتلانتت  للموكثيتتتلا  تتا 
نتت ل  تتعلعةتتنلمواتتاللبتوالتتتثمة لثوتتادلاتتالل لتلتتتلا

لوةاب ةلبا تاةمليا  ةاملعةنلل  للموعثمب 

لفحتتتتبةلمويا  تتتت لمإل لتتتتت ت/لموا تاةتتتتملمويا تتتت ةامل ثايَّ
 تعبةلل تاالبلت قلثلتثعلعثميتاللملياتعاتملياتعلاتي

مواتتتتب ةلعةتتتتنلانتفلتتتتملموبلتتتتللعةتتتتنللتتتت  للموالتتتتتثمةل
ل نتتتتتت لاتلتتتتتملقلتتتتتيُعمبل بتقنيُتبتتتتتتا لوتتتتت و لفتتتتت يَّ
ثلتتتتتتتيللملتتتتتتيبمي لاملعةتتتتتتنلمواتتتتتتعىلموب  تتتتتتعلويغ  تتتتتتبل
لمافحتتتتبلمونا اتتتملاتتتثعلعثبلمواتتتب ةلبتتتتواليا  لا يَّ

موكثيتتلقليلتي ا لثاتع تلحيتتع  بلا  تالف تلل وتت  ل
ادللت ثب ت لحاتتلفبتلالبَّعل عمةلي توجلمو ت بة لثو

لملتتتيُعمبل عثمالملتتتيبمي لاملليلتتتت بلفتتتتل نبتتتتءل  يَّ
لمواتلملقليُعمبليعم  بلمويا   لمإل لت ت 
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لاصتت ة لمويا  تت لمإل لتتت تلوتتادل حاتتتل ننتتتلنتتبىل يَّ
مواصتت ة لمانلتتق لحتتثيل تت ملمونتتثعلاتتيلموا تاةتتمل
لونتتتتتلقل نتتتتعب ل تتتتايلن تتتتتال مويا تتتت ةاملحاتتتتتلي تتتت َّي 

ملتتتيقني لصتتتبمام لحتتتللاتتتيلمويا  تتت لمواا تتتثب لث تتتعل
مياتتتت  يتللتتت عمثلثمقيات اتتتملموُتصتتتملوةل تتتتءلعةتتتنل
لااتتتتتت ل ةتتتتتتحتعلمويا  تتتتتت لمو نصتتتتتتبي ل  تتتتتتتفم ل وتتتتتتنل
مويالتتتت بلموتتتت يل عايتتتت لولنتتتتملالتتتتثالمإلنلتتتتتيلاتتتتثعل
اصتتتتتتتتت ة لمويا  تتتتتتتتت  لوتتتتتتتتت و لفتاف تتتتتتتتتللملتتتتتتتتتيُعمبل
اصتتتت ة لاموتتتتععبلمإل لتتتتت تال ثلمويتتتتعم  بلمإل لت اتتتتمل

 تتتتل لفبتتتتتلحثنبتتتتتلي  مِّتتتتبلعتتتتيلا تتتتاثن لبةتتتتحلل ف
 عةنلمإل الا لم لوالاليا   ل

لمواةتتتتتتتبمِّعل ث ُ تتتتتتبم  لنلتتتتتتتينيجلاتتتتتتتيل تتتتتت  لموعبملتتتتتتتمل يَّ
لمون برتتملمويبااااتتم لُتصتتم لفتتتل مواةلتت  نتلوتتبل يتت ي 
 تتتلل نتتت لوتتتبلااتتتبتلموي ماتتتتال  لت اتتتملعةتتتنلموعثوتتتمل

لوكاتوملموااللبتوالتثمة 

ل



 وعد قنام
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 المصادر والمراجع:

 أواًل: المصادر

 ام مقيات اتالثمواثمق اللموعثول- 

 ( 1945)ا قتتتتتتتتتتتتتتتتتالمااتتتتتتتتتتتتتتتتبلمواياتتتتتتتتتتتتتتتتعةل 

https://goo.gl/3v6Vxiللل
 ( ل1948)مإلعتتتتتتتتتتتتاليلمو تتتتتتتتتتتتتواتلوالتتتتتتتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتتتتتتتيل

https://goo.gl/zPzqPلل
 مقيات اتتتتتتملموُتصتتتتتتملبةتتتتتتأيلموالتتتتتتثالمولاتلتتتتتتاملوةاتتتتتتب ةل

 لhttps://goo.gl/VYJpWz ل(1952)
 مقيات اتتتملموعثواتتتملوةل تتتتءلعةتتتنللااتتت ل ةتتتحتعلمويا  تتت ل

 لhttps://goo.gl/jJvni9( ل1965)مو نصبيل
 لمو بتتتتتعلموتتتتتعثوتلموُتتتتتت لبتتتتتتوالثالمواعناتتتتتملثمولاتلتتتتتام

(1966 )https://goo.gl/JEc1XV لل
 ميات اتتملمول تتتءلعةتتنللااتت ل ةتتحتعلمويا  تت ل تتعلمواتتب ةل

 لhttps://goo.gl/BCiNA ل(1979()ل عمث)
 لموةلنتتتتملموا ناتتتتملبتول تتتتتءلعةتتتتنلمويا  تتتت ل تتتتعلمواتتتتتب ة 

 ل1988(لو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتبل5مويثصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاملمو تاتتتتتتتتتتتتتتتتتتملب تتتتتتتتتتتتتتتتتتبل)
https://goo.gl/NHAi2Aلل

 موةلنتتتتملموا ناتتتتملبالتتتتثالمإلنلتتتتتي لموي ة تتتتاللمو تتتتتبلب تتتتبل
للhttps://goo.gl/ooZNxT ل1989(لو تبل18)

 لموةلنتتتتملموا ناتتتتملبتول تتتتتءلعةتتتتنلمويا  تتتت ل تتتتعلمواتتتتتب ة 
 ل2004تبلو تتتتتتتتتتتتتتتت(ل25)مويثصتتتتتتتتتتتتتتتتاملمو تاتتتتتتتتتتتتتتتتملب تتتتتتتتتتتتتتتتبل
https://goo.gl/y2hXPVل 

لمويةبر تالموث نام ل-ق

 ل2003للتتتتنموموا تتتتععلمولتتتتتنثيلمالتلتتتتتلمواةلتتتت  نتل 
 لصتتتتتتتتتتتعبل يتتتتتتتتتتتبر ل0موث تتتتتتتتتتتي لمواةلتتتتتتتتتت  نام لمو تتتتتتتتتتععل

ل 18/3/2003
 (لو13 تتتتتنثيلمقنيُتبتتتتتالب تتتتبل)لموث تتتتتي ل1995للتتتتنم 

ل 7/12/1995صتعبل يتبر لل 8لععمواةل  نام لع
 (لولتتتتتتنمل9 تتتتتتتنثيلمقنيُتبتتتتتتتالب تتتتتتبل)لموث تتتتتتتي ل2005 

ل 13/08/2005 يتبر لصتعبل ل57مواةل  نام لعععل

 (ل10 تتتتتنثيلمنيُتتتتتقلالتتتتتودلموب يتتتتتالموااةاتتتتملب تتتتبل)
 لصتتتتعبل57 لموث تتتتي لمواةلتتت  نام لعتتتععل2005ولتتتنمل
  15/8/2005 يتبر ل

 للب تتلموُت ل ي ع ل2005ولنمل(ل12)مولتنثيلب بل
 احتتتتتبل تتتتتنثيلمنيُتتتتتقلالتتتتتودلموب يتتتتتالموااةاتتتتملب تتتتبل

 ل58 لموث تتتتتي لمواةلتتتت  نام لعتتتتععل2005ولتتتتنملل(10)
  ل29/8/2005صتعبل يتبر ل

 (لو1مولتتتتتتتتتتبمبلبلتتتتتتتتتتتنثيلب تتتتتتتتتتبل)موث تتتتتتتتتتتي لل 2007للتتتتتتتتتتنم
ل 2/9/2007 لصتعبل يتبر ل72لعععلمواةل  نام 

ل  بمبمالموااتكبل- 

 عل ثونعمل لد ث ل بثحدل(184/ل172)موبالغلب بل 
( لانةتتثبلفتتتلثقالتتمل9/4/1987)مآلبمءلموا ياتتعةلفتتتل

مااتتتتتتتتتتتتتبلمواياتتتتتتتتتتتتتعة لموثقتتتتتتتتتتتتتتياللموبلتتتتتتتتتتتتتااملوةلا اتتتتتتتتتتتتتمل
ل 150 ل A/42/40مو تام 

 A Court HR, Proposed Amendments to 
the Naturalization Provisions of the 
Constitution of Costa Rica, Advisory 
Opinion. OC-4/84 of January 19, 1948, 
Series A, No. 4. 

 يانيًا: المراجع:

  موابمل لمو ب ام 

 يلب تتتملمواتتتتب ةلامةتتتيام لعاتتتبلع تتتتعلموة  تتتفلاصتتتت ان ل
مواةلتت  ناملفتتتلمو اتتللمو بواتتتنتلث قتتبل وتت لفتتتلي  رتت ل

لتا تملمونلتتةل لا(2009–1996مواةتبحملمولاتلامل)
ل 2012ل موث نام لبلتوملاتللي ب

 ل بنتتتتتتاجلمااتتتتتبلمواياتتتتتعةلمإلناتتتتتتيت(UNDP) موكثيتتتتتتلل
  2015ل ع ب لونلتياملفتلمقنيُتبتالموة نتنامم

  لتتتبمءمالالبحتتتثب لع تتتعلموة  تتتف مقنيُتبتتتتالموااةاتتتملثم 
موالةتتتتتملمواغب اتتتتتمللمويا  تتتتت لمإل لتتتتتت ت لن تتتتتتبلموكثيتتتتتتا 

–341( ل2016) ل20لعععتتتتتتتل وةلاتلتتتتتتتتالمو اثااتتتتتتتم
ل 373

https://goo.gl/3v6Vxi
https://goo.gl/zPzqP
https://goo.gl/zPzqP
https://goo.gl/VYJpWz
https://goo.gl/jJvni9
https://goo.gl/JEc1XV
https://goo.gl/BCiNA
https://goo.gl/NHAi2A
https://goo.gl/NHAi2A
https://goo.gl/ooZNxT
https://goo.gl/y2hXPV
https://goo.gl/y2hXPV
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 مواتتب ةلثموبلتتللل مولبتتت لموابحتت يلوإلاصتتتءلمواةلتت  نت
ل 1998بمبلهللا لل ميلت تالثم اصتءمال فتلفةل  ي

 مواتتب ةلثموبلتتللل مولبتتت لموابحتت يلوإلاصتتتءلمواةلتت  نت
ل 2016بمبلهللا لل   تاتلثم اصتءمال فتلفةل  ي

 موين ابلموعليثبيلفتلفةل  ي لعبململُ ب لاااع لل
ياب عاتتتتملوغتاتتتتتالم يتتتتبمةلمونصتتتتث لمونت اتتتتملوةالتتتتثال
ثموابرتالثمولة ملمول تتياملفتتلعلتيثبلعثوتملفةلت  يل

بمبلهللا لموابحت لمواةلت  نتلقلتيلالعلموااتاتتةلموال ل ل
  2015ثمول تءلاالتثمةا ل

  ان تتتتتبلموكثيتتتتتلثيتتتتأق ب لعةتتتتنلمواةتتتتتبحمللةتتتت ق ل تتتتتعي
لتا تتتمل  ب رتتتا لبلتتتتوملل وةاتتتب ةلمواةلتتت  نامامولاتلتتتامل
  2011اتللي ب ل

  موعاالبم اتتملفتتتلفةلتت  ي للولنتتملمقنيُتبتتتالموابح رتتم
مقنيُتبتتتالمواةلتت  ناملمو تاتتملوتتبيادلمولتتة ملموث ناتتمل

 ل1996 ع تتتءلموالةتتدلمويةتتبر تلو تتتبلمواةلتت  ناملثل
  2002بمبلهللا لل 2ط

 مقنيُتبتالمويةتبر امليلبربلولنملمقنيُتبتالموابح رم ل
ل 2006لبمبلهللا  ل2006موقتنامل

 موااث تتاملمولتتتااملوالتتتثالمإلنلتتتيلثبمب تتملموااتتتتا يل
التتثالمإلنلتتتيلفتتتلالتتتعل  تاتتملمو تتعع لعو تتللموعثواتتم ل

ع يل بةتتتتتتأيلالتتتتتتثالمإلنلتتتتتتتيلُتتتتتتت لبتول تتتتتتتةلثمواتتتتتتعَّ
ل 2003ن ثرثب لثلن ف لل مو تا يلثموااتا ي

  لموابمل لمالن ام

 Dahlerup, Drude. Quotas are changing 
the history of women. Stockholm: 
Stockholm University, 2003. 

 Fuchs, Michael. Quota Systems for 
disabled persons: Parameters, Aspects, 
Effectivity. Vienna: European Centre for 
Social Welfare Policies and Research, 
2014. 

 Moller, Kai. The global model of 
constitutional rights. New York: New 

York University, 2013  

  
 
 



كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش

 شجلا ييفشآ  ييرشيسو ياشيخ  ابييوشيض يف  ييوشكشيخ ييري   شي  وييًرشكشو يي اشش(يخكرسييل)دييريلشخ  ييري  شيخةسيي    شويخييةوخلش

.شيخ ري  شيخار شيخيتشعاششيايلرشإفيرلمشيخ،  يوشويسسيرجل مشويخ يروا شويضل يب شكش ي ،شيجمليرالت شكشف سي، شويخيةواشيخارآبيوششششششششششش

 .وذخحش ماشسالشيخكرسلشخ از زشيخ  ثشيخا ملشيخ ري يلشكشجرعاوشآ    
يض يرالتشيضرتةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأحبير شط  يوششششششششششش:شجلض شيخس سي وشسيفشفتيرتششش

 .وقةشجير شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤمتريت شوأو ياشيض قف

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين

http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair  


