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 د. شاهر إسماعيل الشاهر                           

 كلية العلوم السياسية -جامعة دمشق                                                          

 مدير المركز الوطني للبحوث والدراسات الشبابية 
 

 مقدمة:
التمكييييعني امييييايامييييتوةيالصيييينصيلً ييييكايل فيييية ييمفيييينااليماييييةنكةاليةصاةل يييي ي يييياياييييت يم يييية  يال  ييييةاي
ا قتفيييةص  يكا  تمةي ييي ميالكيامتوديييعيال يييصناييًييي يا يييصاليت ععيييني ييياياأوييينميالييي كيقيييصي كيييكني ييينصااليالكي

  مةي يالكيم تماةاليةأدمًع.ي

ت  عي يالي ا يالكي ريكنهةميكتا قي يقيصناتهةيمنيهمةي إنيمصهكميالتمكعنيعنتةطيانتةةطيةاليكي  يةاليةمصهيكمي
 ييايالماييةنك يكا وت ييةنيال يينميالكيمييةيعوتفيينزيمصهييكميتيتا قيي يال ييصنا ت.يك  يية يالتمكييعنييًيي يم ييتك ي
مصهييييكمايميييينيوييييوسييييييوليمييييكاكيال ة يييي  ميهيييياويالماييييةنك يال  ة يييي  يلًميييينالاميكالماييييةنك يا قتفييييةص  مي

ييي(1)كال  طناييً يالمكانصيا قتفةص  .

كال يصنايلتديكنييمفيناالي يةيوالي ياييكاإلمكةم ية نيال  ة ايلًمنالايهكي اي يالمينالايممتًدي يلً يكايكالتمكع
الت ععنميالكيالنيمصهيكميالتمكيعنيال  ة يايعينتةطيانتةةطيةاليكي  يةالي ت  عي ي ا يالمينالايك ريكنهةييًي يالن ي

لييي ي يييايكة ييي يالكاقيييبمي تا قييي يقيييصناتهةي يييايالمايييةنك يال  ة ييي  يمييينيويييوسيمايييةنكتهةيةفيييكناي ص ييي يك اة
ميالكيا فييةسياإلصانقيي ماييةطة يالمماميية يال  ة يي  يكالاييا   يااويين يكًهييةيكالم ةةيية يالمهم يي يكمكةت هييةي

المنالايال يمكقبياتوة يال ناني ايالم تمبيك ايال نلمةنميكتا ق يصكنهةي ايه زيالمكاقبيلتدكنيقةصناييً ي
يةأدمًع.يييت ععنيكاقاهةيكت ععنياأونقنيال ناصااليالكي مةية يالكيم تماةالي
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ل ييصيطة يي ي ييكنق يقيينانيالهعةيي يالاةميي يلبمييميالمت ييصاي إيطييةخيالميينالاي  هييةيا متويية ايمميي ييييةمي
ي1953ميككييةنيهيي ايال يي يمايينكطةالية فييكلهةييًيي ياييهةصايالتاًيي ميا  تييصاةا.يك ييايص ييتكنييييةمي1949

ي(2).1973ةميال نلمةنيي كصوً يالكسيامنالاي كنق  مم  يالمنالاي  يالتنا  يال يالم ً يالم ة ا.

 اي م بيالم ة  يككفً يانيتت ًيصيممفياياليك انايكالني كت ًم يالمنالايال كنق يمكاقبيمت صم 
تدكنيمةةةةاليلنة  يال مهكنق مي  يلا  يصكنااليمهمةالي ايالص ًكمة ي  يال يكنق يكالفية  ي يصعناي يايييصصي

يمنيالاكافميالانب  يكاا م   .ي

كتتمتيبيالمينالايالانب ي يال يكنق يةم يةكاايكةمًي ييال كةن.يمنيا مةلاييصصي%ي49ييتاك يالم ةخيم ة 
,يكميةيعك يصيييصصيمبيالن  ي ايال  كقيكالكا ةة ميكهايتام ي ايك يم يةصعنياإلمتيةايالن يمايكالوية 

يمنيالم ةخيالمتطكية ي اي ًدايالانط يكال  ش.ي

لييةيتكا ييصهةي ييايك   يي يالميينالايقصيي ايمكي يي يمييني عييليمعيي ي  كقهييةيالتييايالدييصييًعهييةيالص ييتكنيكاييم ي 
مكاقيبيفييمبيال ييناناي ييايالم يية  يال  ة يي  يكا قتفيةص  يكا  تمةي يي يكالي ة  يي يكاإليوم يي يكالصم يي يك يياي
م ييية  يالفييي  يكالتاًييي م..يمةه يييةييييينيالامييي يكال ريييكنيالصةيييي ي يييايالامً ييي يالتممك ييي يامطوقيييةاليميييني

ك يييايالايييةمييلم ةةييية يكالممامييية .ممةن يييتهةي ييي يالتناييي  يكا متويييةايلًم يييةل يالتاييينقا  يكال ًيييص ة يكا
يا ً ي عصايممفاييرك  يالمكتايالتمصع كي ايا ت ةصيالاةميلم ةةة يالامةس.ي2005

كتمصع االيلًتصا عنيالدصعً ي كفكسيالمنالايال يه ةد يال ًط يكيمً ة يفمبيال نانيكالمايةنك ي عهيةمي
مينياتصةق ي يي2كياي يايالميةصاي(يمنيممهيةاييمي ي ع يعنميكالص ينتعني ي-1-كالتايم ييًعهةيالهصفي) ي

(ييًيي يقريي  يالماييةنك يالصةيًيي يلًميينالاي يياي2010-2006 ييعصاكمي  ييصينكيي  يالوطيي يالوم يي  يالاةاييناي)
مكاقيييبيال يييناني ييياي م ييييبيالم يييةصعنميكالديييص يريييينكنايالت  ييي يمييينيهيييي ايالتمكيييعنيال  ة يييايكا قتفييييةصكي

 يية يم ييتك يانتصييةايم ايينا يكا  تمييةيايميينيوييوسياتة يي يالصيين يكتا قيي ي لييةيالتك ييعيمييني هيي ميكق
ي(3)التمكعني اي م بيالمكاقبيال  ةص  ياإلصانق .

يالتصنق   ي كسيتال  ةصاييً ياتوة ي كيً يالفاعصيغعنيال ككمايتتةةبي ما ة يالهً  ي نام هة
يك لةيمني يت تهصفيالمةاطة يالم ةة ة يكالم ة  ة م يكالتا يالم ة اة يال كنق  يمن ي اييصص ال نانت

يا  تمةيايكالتمم  .مماكنيالمكاي
ي  ةناي ي تصنقايمة يالم ةةا يالاةم يا ت ةص يمب يةةلتاةكن ياا نا يلا كن يال كنق  يالهعة  كقةم 

/يامنالايمنيموتًفيال هة يال ككم  يكالاا   يكااهً  ييً ي ل ة يالتمكعنيال  ة اي صيميمني420/
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ي اي م بيم ة اة ي كنق ييةمي ي ايا متوةةة يي2006تالعكم ص مت ال ةصم يك لةيل قةصايماةنك يالمنالا
ياإلممةةايلًمنالاي يالمت صا يالماةطي اياطةنييم يفمصكقياامم يك أتايه ا يالم ً  ( ياإلصانا )ال نلمةنم
لتا ق يالتمكعنيال  ة ايلًم ةخيالانب ة يرمنياطةنيالمانكاياإلقً ماي ايك يمنياانصنمي كنق مي

يكال  يالاناقم يالدكق م يالة نقنم يُيمةنم ياإلمةنا م يالم نام يمفنم يصكنيل مةنم يتا ق  يعهصفيال  ك
يالامً ة ي ي ا يماةنكتهن يووس يمن يالت ععن يا صال ييً  يقةصنا  يل كن يالانب ة  ال نلمةم ة 

يي(4)ال  ة   .

   المرأة في الدستور السوري:أواًل: 

ي/ ينقم يةةلمن كم يال كنق  يالانب   يلً مهكنق  يالصاةم يالص تكن ي208القن ي تةنقخ ي13/3/1973/
ي يال كي ن ي ايالفةصنيينينة  يال مهكنق  يالاةم يالااايةة  تصتةخ يالنيالقنز يةاص يال كنق م الانب  

 .ي12/3/1973

كالكا ةة يكالنيالصكل ي ويتالنيالمكاطمعنيمت ةككنيالمةميال ةمكني ايال  كقي /25/ ك ةخي ايالمةصا
ي يتدص يم صاليتدة  يالصن ي عنيالمكاطمعنت.

كتات نهةيوً  يالم تمبياا ة   ميكت مايالي كااي  صي كنويتالنيالصكل يت ماياا ناي /44/ المةي ايالمةصا
كالطصكليي ي يً ييعيكتاميي ييًيي يا اليي يالا ةيية يالمةص يي يكا  تمةي يي يالتييايتاكقييعيكت ميياياامكميي  كتايي ب

  يكتني يالمشخيكالاةةات.

  يةخويتتدصي يالصكلي يلًمينالاي م يبيالصين يالتيايتتي  يلهيةيالم يةهم يالصاةلي يكالدةمًي ي يا /45/ ك ايالمةصا

تممبيتطكنهةيكمايةنكتهةي  ةايال  ة   يكا  تمةي  يكالي ة   يكا قتفةص  يكتام ييً يا ال يال عكصيالتاال 
ي ي اي مةخيالم تمبيالانبايا اتنادات.

ي اي يةةلن   يالمنالا يم ةكاا يكصةل  يتم  يكالتانقا  م يالص تكنق  يكااطن يال  كقا يالمماكن  من
يالصاةل يكالدةمً  يك ايالم ةهم  يمبييالمكاطم م يال  ة   يكا  تمةي  يكالي ة   يكا قتفةص  م  ايال  ةا

ي45ا ال يال عكصيالتايتممبيتًةيالماةنك يكمةيت عني ايالمةصايي- اي  ة تهةيالاةم ي-تأدعصيت مايالصكل 
ميكمنيالهميتًةيال  كقمي  يت ًعصيالممةفايالاً ةيكمةةاناي1973منييص تكنيال مهكنق يالفةصنييةمي

ي(5).  ميك  يا قتناايكا متوةايكالتنا  يال يالهعةة يالم ة   يكالممتوة الكاةةفيالاةل
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ي:في سورية الدور السياسي للمرأةثانيًا: 

هييكيالماييةطياليي كيت ييكميةييعيالميينالايكقتمييي ي ييايممةن ييتهةيل  كقهييةيال  ة يي  يكالمصم يي ايمييي ي يي ي
كالمايييةنك ي يييايالم ةةييية يكالتما مييية يالتفيييكق ي يييايا متوةةييية ميكالتناييي يلًم يييةل يالايييا   يكالم ة  ييي مي

يالم ةة  ميك نق يالتا عنيينيالنالكميكالم ةكاايالمةميال ةمكن.

 المرأة السورية نائبًا لرئيس الجمهورية:  -1

نجااا  الييصكتكناي من ييكمةاليتايينقا ةالي  ريياي تاعييعنبشااار ادسااد الفييصنياليينة  يي2006  اني23 يياي
الكسياميينالايتفيي ياليي ييالعطااارالييصكتكنايمةةةييةاليليينة  يال مهكنقيي يلًايي كنيالي ة  يي .يكبيي لةيتدييكنيي(6)العطااار

ككي لةيالفية  يالكسيامينالاي يايالايةلميالانبيايتاي  ي ممفايمةةاينة  يال مهكنق يالانب  يال يكنق .
لييةيممفييةةالي  ة يي ةالييًيي يهيي ايالم ييتك مينغييميالنيةايي يالييصكسياإل ييوم  ي يية  يالييةوصيالانب يي ياليي ي 

ميييي ي يييم وصشيكالةةد يييتةنيك ييي ونيكفيييك اليالييي يييييصصيمييينيصكسيال نق  ييي ي ميييكايالفييي ناخ.يككةمييي ي
ي م .يي24قصيا ً يممفايك قنيالي ة  ي اي كنق يطكاسييالعطارالصكتكناي

 :)الحزب الحاكم( المرأة في حزب البعث العربي االشتراكي -2

ميكيةمي ي1947م  يةنيي7اةنك يالمنالاي ايالمرةسيال نكيل  ايالةاليالكيق  يتأ   يال  اي ياي
/يمييينيص يييتكني12ك م يييبيالةايعيييعنيمييينيالمو  ييي يكا ريييطهةصيطعًييي يي يييكصيمتكال ييي .يك يييةخي يييايالميييةصاي/

 يال  اويتتتمتبيالمنالايالانب  ية  يكقيالميكاطنيكًهيةايكال ي ايعمةري ي ياي ي ع ين يبيم يتك يالمينالاي تي
يتفة ي صعناي ه زيال  كقت.ي

ميكفيييً يالمييينالايالييي يم ًييي يق يييةصايالييييكنا.يك يييةخي ييياي1963كميييبيق يييةميييييكنايالييييةمنيميييني  انيييييةمي
الةاييليالانبييايا اييتناداويتانيالممةن يي يالدةمًيي يلًص م ناط يي يالاييا   ي ييتة  ييالممطً يية يالمانقيي يل يي ا

يبت.ييم تكناايمةيصام يالمنالايةاعصايينيال  ةايالاةم يلًم تم

 ييم يلًميينالايةةلييصوكسي ييايي1970تايينقنياليييةماييييةميي16كةاييصيق ييةميال نكيي يالتفيي     ي يياي
الم يية  يكة يي مي أفيية  ييرييكاالي ييايق ييةصاي يينكايال يي اي ييايالم ة ايية .يككيي لةييرييكاالي ييايالً ميي ي

يالمنك ق يلً  ا.يي
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تما ميياياليي يال كييمميتطييكن يماييةنك يالميينالاي يياياله كيي ياليبشااار ادساادكةاييصيكفييكسياليينة  ي
يلً  ايكا صاصييصصيالم ةخي ايق ةصاي نكايال  ايكالااايال  ب  .

اليي يي(7)شااهناز فاااكو كفييً يال ييعصايي2005يييةمييلً يي ايك ييايالميي تمنيال طيينكيالاةايين
يرك  يال  ةصايال طنق يل  ايالةاليالانبايا اتنادا.يكب لةيتدكنيالكسيامنالايتف يال يه ايالممفاي

يالن  بي ايق ةصايال  ا.ي

نةة  يمكتايالممامة يالايا   يال طينكميكقتةيبيلهي ايالمكتيايالممامية ييفاكو الن    يي كتكل
ا ت يةصياليكطمايلطًةيي يي-ات يةصياي عة يالييكناي-ا ت يةصيالنقةريايالايةمي-التةل ي وي)يا ت يةصيالايةميالم يةةا

ي كنق (.ي

ال ي ايكهيكينةي  يال يمكقبيلميتفيًعيامينالايمينيق ي ي يايق يةصاييسالفة ديبكمةيكفً يالن    ي
يل م يالنقةة يال  ب  .ي

يةةلهصفي اكي يال  بايي-1-كانتةةطةال يالام  ي ا يالمنالا يماةنك  يالاكاة يرص يالوة ي إ ال   
ي يكالهصفي اك ياا  اايي-1-كال  ةصا يال  ب  م ي نامج ي ا يا  تمةيا يالمكا يقرة ة ياصوةس يل ه  ا

لمهك يال  ة   مي  صيالكل يالم تمنيالاةانيل  ايالةاليالانبايا اتناداياهتمةمةاليمنك االييً يقرة ةيا
 كاقبيالمنالاميكالفصنيتكف  يمنيال  يالام ييً ي ت ي  ةقيالك بيالمةمهةيلتك  بيماةنكتهةي ايال  اي
كالصكل .يكقصيتمةم ييصصياإلمةلي اي م بيق ةصا يالصنكايال  ب  ميك ايق ةصا يالااايكالصنقيال  ب  مي

ياتنادا.يكمةيتمةم ي ركنيالمنالاي اييرك  يالً م يالمنك ق يل  ايالةاليالانبايا 

 :المرأة في اللجنة المركزية لحزب البعث العربي االشتراكي -3

/ي94تيييميامتويييةايل مييي يمنك قييي يلً ييي ايم لصييي يميييني/ي2005 يييايالمييي تمنيال طييينكيالاةاييينيييييةمي
ةايييصيالنيكيييةنيي%.20/يامييينالا.يالكي م ييية ي19ن   يييةالميككيييةنيمفيييعايالمييينالاي ييياييريييك  يالً مييي يالمنك قييي ي/

ي.2000يركاالييةميي90منيالف يي15يصصهني

كالاييك يالتييةلايعكريي يم يية يتميعيي يالميينالاي ييايالً ميي يالمنك قيي يالممتوةيي يميينيالميي تمنيال طيينكي
ييي(8)و2005الاةاني
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ي

 :المرأة في قيادة الفروع الحزبية -4

ايتميتاكع يق ةصا ي نكايال  اي ايالم ة اة ميك نكاي2005ةاصيالم تمنيال طنكيالاةاني
/ين    يمني18ال ةماة يك نايقك ياامنيالصاوًا.يكبًغييصصيالن   ة ي اييرك  يق ةصا يالصنكاي/

%.يكمةيالفة يهمةةين   ة يكفًنيال يممفايالمعنيااة ي11/ين   ةاليكن    يالكي م ة ي158الف ي/
ي ايم ة اتايصما يكالو ق  .ي  ب  ي

ي(9)كالاك يالتةلايعكر يم ة يتميع يالمنالاي اي نكايال  ايال ةل  وي

ي

يالمنالاي ي كاقب يالمهك  يقرة ة ييً  يال كنق  ياا  اا ينك   ي  ص ي اتعم يالهصف ياطةن ك ا
يالاةاني يم تمنز يكيةة  ي ا يالمنالا ية ر   يوةفةال ي فوال يال كنك يالاعكيا يال  ا يكال نص كماةنكتهةم

ميكا صاصييصصييركا يالً م يالمنك ق ي  عيمنيوم يال يت بييركا ميكامتو  ي عصاييركي2006
ك ت يي1995 ايالمكتايال  ة اميكمةيتكل ي عصايممفاياامةم يالاةم يلً  ايالاعكيايمم ييةمي

يتةنقوع يال عصا يكها يالكطم  ييوصال فرحة بكدا ؛. يلً  ه  يالمنك ق  يال  ةصا ي ا ييركاال كالفة  
ييم  يكمةيت اس.الت ص

 رفاق
80% 

 رفيقات
20% 

 
0% 

 
0% 

 اللجنة المركزية للحزب 

 الرفاق
89% 

 الرفيقات
11% 

 
0% 

 
0% 

 فروع الحزب الحالية
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كمةيتاي  يالمينالايممفياييريكيل مي يمنك قي ي يايماايمياا ي اايااوين يالتيايتمريككيت ي ي
 لكاخيال  ه يالكطم  يالت صم  .يي

كميييةيكت تييي يالمييينالاي يييايه كً ييي يهييي زياا ييي اايمنتةييي يمت صمييي اي هييياي ييياي م يييبيل ةميييعيالمنك قييي ي
 ييييايالمماميييية يالاييييا   يك ييييايمااييييميكقطةيةتييييعيالمهم يييي ميكتتمييييي يالميييينالايالارييييكي ييييايال يييي اايال  هيييي ي

يالم تمنا يا متوة   .ي

 المرأة في السلطة التنفيذية:  -5

ال ًط يالتمصع  ي يهيايالتيايتمصي يال يكامعنيالتاينقا  يكاا كيةميال ريةة  ميكتفي غيال  ة ي يالاةمي ي
يم ةل ياإلصانايالم ً  (.يي-م ً يالك ناخي-لًصكل يكتما ميا كمهة.يك ميًهةوي)نة  يال مهكنق 

كم ً يالك ناخيهكيالهعة يالتمصع   يكاإلصانق يالاً ةيلًصكل اي  كمي تمصع يال كامعنيكاامام يكقناقياي
يميي يال هيي ايالصكليي يكم   ييةتهة.يكقتدييكنيميينينةيي  يم ًيي يالييك ناخيكالييك ناخ.يكهمييةي ييمت صليييينيصكني

يالمنالاي ايم ً يالك ناخ.ي

يعبدالرحمن خليفااوي ال كماي ايك انايالًيكاخييك قنااليلًي ة  يكاإلناةصينجا  العطاريعم يالصكتكناي
.يكاًيي يالميينالايالك عييصاي ييايال ككميي يال ييكنق ي تيي يالاييةمي1978  انيي30ي-1976 ايي7الم لصيي ي يياي

ي.1992

(وي1992-1976كالاييك يالتييةلايعكريي يم يية يتميعيي يالميينالاي ييايال ككميي يال ييكنق ي ييايالصتييناي)
ي(10)

ي

 وزراء
97% 

 وزيرات
3% 

 
0% 

 
0% 

 (1992 -1976)الحكومات السورية في الفترة 
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ك قينااليلًتاًي ميالايةلاي ياييصاالحة سانقرالفة  يالصكتكنايي12/3/2000ي-29/6/1992ك اي
ياليةم  .ييمحمود الزعبي ككم ياا تة ي

مهااا مي أفيية  يالييصكتكنايمحمااد مصااطفر ميااروتييميتاييكع ي ككميي يال ييعصيي13/3/2000ك يياي
يك قنااليلًا كنيا  تمةي  يكالام .ييبارعة القدسيك قنااليلًي ة  ميكالصكتكناييقنوت

نجاو  قصااب  أفة  ياليصكتكناييي13/12/2001 اييميروك ن يتاصع يك انكييً ي ككم ي
يك قنااليلًا كنيا  تمةي  يكالام .ييغادة الجابيك قنااليلًي ة  يكال عصايحسن 

 تاييكع يال ككميي ميكقييصيتألصيي يهيي زييمحمااد ناااجي عطااري تييميتدًعييفيال ييعصيي18/9/2003ك يياي
ك قيينااليلًايي كنييسااهام دللااوك قيينااليلًم تيينبعنميكيبثينااة شااعبانك قييناالميك ييةخ يالييصكتكنايي30ل ككميي يميينيا

يا  تمةي  يكالام .

ك قييينااليلًاييي كنييديااااال الحاااا  عاااار   يييةخ ياليييصكتكنايي4/10/2004ك ييين يتايييصع يك انكي ييياي
تينبعنميالي يالنيفيصنيال ينانية  عةي يك انايالم يبثيناة شاعبانا  تمةي  يكالام مي عممةيا تصا ياليصكتكناي

م تايييييةنايلًاييييي كنيال  ة ييييي  ييشاااااعبانكال ةرييييياي تاعيييييعنياليييييصكتكنايي2008لًايييييةميي26ال مهيييييكنكينقيييييمي
يكاإليوم  ي اينةة  يال مهكنق يةمنتة يك قن.يي

م تاييةناي يياينةة يي يال مهكنقيي يلًايي كنيكولياات خااوري تاعييعنيااصعةيي يي2007كمييةيتييمي ييايالاييةمي
يالي ة   .ي

(وي2009-1992كالاييك يالتييةلايعكريي يم يية يتميعيي يالميينالاي ييايال ككميي يال ييكنق ي ييايالصتييناي)
(11) 
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ي

من يكمةالي مهكنقيةالي  رياي إ يصاليك انايلاي كنييبشار ادسدالفصنيالنة  يي23/4/2009ك اي
يك قنيصكل يلا كنيال عة .ييكوكب الدايةال عة يكتاععنيال عصايالصكتكناي

ك قيييييناالييلميااااااي عاصااااايلتفييييية يال يييييعصايي18/1/2010تيييييةنقخي/ي 39ييييييمي يييييةخيالمن يييييكمينقيييييمي/
يلوقتفةص.ي

%ي9ك قييناالي عييمهمييييوليم ييةخ.يالكيالنيالميينالايتاييك يمييةيم يي تعيي34 ةل ككميي يال ةل يي يتتييألفيمييني
يمنييصصياليرةخيال ككم يال ةل  .ي

ي(12)كالاك يالتةلايعكر يم ة يتميع يالمنالاي ايال ككم يال كنق يال ةل  وي

ي

 والخالصة:

ي.ي1976 فً يالمنالاي اي كنق ييً يممفايك قنياكسيمناييةمي -
 %.ي3(يي1992-1976 ً  يم ة يالم ةخي ايال ككمة يال كنق ي ايالصتناي) -

 الوزراء
94% 

 الوزيرات
6% 

 
0% 

 
0% 

 (2009-1992)الحكومات السورية في الفترة 

 الوزراء
91% 

 الوزيرات
9% 

 
0%  

0% 

 الحكومة الحالية 
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 %.ي6(يالفة  يم ة يالم ةخي ايال ككم يال كنق ي2009-1992 ايالصتناي) -

%يمنييصصي9ا صاصييصصيالك قنا ي اي كنق يال ييوليك قنا ميالكي م ة يي2010 ايالاةمي -
 اليرةخيال ككم يال كنق .ي

كال عصاييالقدسيتكال ييً يك انايالا كنيا  تمةي  يكالام يالنببيك قنا يهنيالصكتكنايةةني ي -
 .دياال الحج عار كالصكتكناييغادة الجابيكال عصاييسهام دللو

كالصكتكناييمها قنوتكالصكتكنايينجا  العطار انايالي ة  ييوليك قنا يهنيالصكتكنايتكال ييً يكي -
 .ينجو  قصاب حسن

 الكسيامنالايتا  يممفايك قنيالم تنبعن.ييبثينة شعبانالصكتكناي -

 يع اسيتميع يالمنالاي ايال ككم يال يكنق يم يصكصاي هميةةيالاصعيصيمينياليك انا يكةلتنب ي يكالفي  ي -
-40كالاييي كنيا  تمةي ييي يكالامييي يكاإلييييوميكالفيييمةي يكالي ة ييي يتريييمي يييكالايكالتاًييي ميالايييةلاي

%يمييينيالديييةصنيالاةمييي يليييصعهةيم يييةخميكميييبي ليييةيعوًيييكيالكيممفيييايمنكييي كيميييمهنيةة يييتيمةخي65
 ماةكم يك قنيالف  يكماةكم يك قنيالنك.يي

ييفي المواقع اإلدارية:المرأة  -6

كالتمصع   يكال رةة  يهايالفكناياايً يلتمتبيا ايكةم يماةنك يالمنالاي ايال ًطة يالتانقا  ي
ي اي كنق ي يال نان ي ايفمب يلًمنالا يالصاً   ي إنيالماةنك  يككا ةةتهةم ي  كقهة يكممةن   يةمكاطمتهة المنالا
يالصكل ي ي م  ي ا يكا قتفةص   يكال  ة    يا  تمةي   يال ً ة  يمن ي ً   يك  يلتام  يصاةنتهة تت ب

يكه يال  ةص  يكم   ة يالتما م  يكا  تمةي  م ياإلمةلي ايالمكاقب ي كفيعت عني ايتمةماياليصاص يمة  ا
يكاإلصانق ي اي م بيم ة  يالام يكال  ةا.

يعتاً يةةلهصفي ي كالوة يةةل ككمة يلمة   ياتة  يالصن ييً يقصميالم ةكاايي-ي1ي-ك  مة
يع يلإلصانا يالكطما يالماهص ي إن ياإلصانام ييً  يلًتصنا يالاةة م يالمنالا يك   مة يالصن يلًمنالام ي ا  ت  

يالاةم ميكهكي اتنطيالني يع قصي لًناغ عنيكالناغةة ي ايالتصنقايلص عيلً فكسييً يص ًكمي اياإلصانا
ي/ يين يالممت ا ياني35يمن يكبوةف  ي  عم يالم ةخ يماةنك  يم ة  يا ص ةص يال  ياإلاةنا يمب ييةمةالم /

يتف يال ي متعن.ال ككم يال كنق يتص بيال نيالاةم يالكيالاةمً يطعً ي تنايالتصنقايالتاي
تال كيعو ي قةصايقصنايالمنالاييً يالماةنك ي ايفمبيي-2-كانتةةطةاليةةلهصفيا  تناتع اي اكي

ي    يالهصفي ي يكةمة ياإلصانايي-2-ال نانيكال  ةصام يتك عنيالتصنقاييً يال  ةصاتمييمً يك انا يل ه   
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يةةلت يال ًص   ي اياإلصانا ييً يايصاصيوططيلتطكقنيصكنيالمنالا يمنيالم ً   يااكنب   يالمصكر   اةكنيمب
ي(13)ووسيمانكايت صعلياإلصانايال ًص  يلكربيوط يلتطكقنيصكنيالمنالاي ايالام يال ًصك.

ي اي يالمنالا يصكن يلتطكقن يوط  يلكرب ياإلممةةا يالمت صا ياامم ي نمةمج يمب يالام  يع نك كمة
يا متوةةة .

ي يااة  يكنة    يكمصعنا يم  تهة يكت صاص يالمنالا يصكن يك انايكقتمةم  يكتتفصن يكصاةنا يق م كنة   
%ي ايم م ي30%يمنيم مكايالاةمًعني ايالف ة  يكالدينيمني40اإليوماي عليتمي يالمنالاي كالاي
يتًص قكني ي)مصعنا يالمنك ق  يت نقني-ا صانا  يالاةمي-نة    يال نمةمج يالوةن اي-مصعنا ياإليوم ي-مصعنا

يمصعنايالاصعصيمنياإل اية يالن م  يكالوةف ...

ميتمي2008ةم يم ة يتكلاياإلمةليالممةفاياإلصانق ي ايك اناياإليوممي تةاةاليلت ةنقنييةميكتتم
يكالتًص قكنمي يلإل اي  يالاةم  يالتًص قكني ايالهعة  يتاععنيمصعنا يكتم يتانقنم يل نقصا يت نقن تاععنينة   

صانايال مةاياانر  ميكمصعناياإليوميالوة ن اي ايك اناياإليومميكمصعنايال نمةمجيالاةمي ايالتًص قكنيكا 
يمكقبيا متنم ي ايالك انا.ي يكمصعنا يةةلك اناميكمصعنيا اي ي ككم  م ياإل اية يالت ةنق يالوةف  كمصعنا

ي%يمنيم مكايالاةمًعني ايالف ة  يال كنق .ي40كتمي يالمنالايم ة ي
ي ييةم يالمنك ق  ياإلصانا ي ا يالاةمو  يالم ةخ يم ة  يت ةك   يااكقةف يك انا  يم ةي2008ك ا

يممفايمصعناي50 يك لةيتكل ي عصا يااكقةفم يماةكم يك قني ايك انا ي عصا %ميكقصييّعم يكاكسيمنا
ي ايك انايال ناي .ي2006مصعنق يتمم  يالمنالايالنقص  ييةمي

%يمني هة يالتوط طييً يم تك ي45كمنيا ع ة  ة يالتايتاك يم ةطيقكاايك كصيالدينيمني
ي اماي نر  ي ياصمةايالمكايالم ة اة يمنيالم ةخيممة  ركني    اي اييمً ة يالتوط طيكمنايةا
يالت ك م  ...ي-التمصع   ي–ا  تمةياي اي م بيالمنا  يالتوط ط  ي

%ييةمي9ك ايك انايا قتفةصيانتصا يم ة يالم ةخي ايالمكاقبياإلصانق يكال  ةص  ي ايالك انايمني
ي.ي2007%ييةمي16ال يي2005

يالمةكيكال صكسيالتةلايعكر ي يكال هة يالتةةا يالم ة  يكالت ةنا يا قتفةص يلًمصعنا ي ايك انا   
 (14)لهةو
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 2007 2006 2005 البيان

%14 اإلصانايالمنك ق يةةلك انا  15%  18%  

 - - - مصعنقة يالت ةنايالصاوً  

%18 مصعنقة يا قتفةص  19%  9%  

%9 الم   ة يكيالانكة   14%  16%  

%21.02 الم مكا  21.78%  22.03%  

ي

اليصاصياإلمةلي ايالمكاقبياإلصانق يكال  ةص  ي ايالك انا يكالهعةة يالاةم يتتمةم يةة تمنانمياني
  صيتكل يالاصعصيمنيالم ةخيممفايماةكنيك قنيمي يك انا يالف  يكك انايالنكميك ايهعة يتوط طي

ي يالمنك ق  ياإلصانا ي ا يالاةمًعن ييصص ي ًغ يي450الصكل  يممهم يي242يةموال ي م ة  يالك يالمةي%54المي  م
ي ي ًغ ي  ص يالمصناخم يي40ا مةلاييصص يممهم يي14مصعناال يالكي م ة  يتاععنيماةكمتاي35مصعنام يتم يكمة %م

يالتوط طي ايالم ة اة ي ياإلمةلي اي هة  يكبً  يم ة  يالي ة  ي45نة  ايااة م ي ايك انا يالمة %م
يتاععنيوم ينة  ة يصاةنا يتم يكمة يالمصعنا يالنببي عصا م ي ع ًغييصص يالمنك ق  يكبً  يم ة ياإلصانا م

%مي ةبيمصعنا ي ايصانياا صيلًي ة  يكالصمكنميكتمي70ال عصا ي عنيالمصناخي ايمكتة ياا صيالكطم  ي
تاععنيمصعنايلمصعنق يالصمكنيال معً ميالمةي ايك انايا تفة  مي  صيتميتاععني عصاي ايممفاينة  ي

المناد يالكا ص  ي ايك انايا تفة  ميياادةص م  يالانب  يلًاًكميكالتدمكلك  ةميكتا  ياإلمةلييصصيمن
يمصعن.ي14منيالف يي8 علي ًغييصصيالمصعنا ي

يالم ةخيالًكاتايعت كالنيممةفاياصانق ي ايالمكتايي كقكر يال صكسيالتةلاييصص
ي(15)و2008المنك كيلإل فةخييةمي

 
 
 
 
 
 

المفةنفيتتكا صيالمنالايةاك يعصسييً ي  ميالي  يالتايالكلتهةيم عنايالتطكقنيكالت صعليلًمنالاايا يك اي
/ي13/يمصعنا ي ايمفنفيالت ًعفيالاا ايك/6/يمصعنا ي ايالمفنفيالت ةنكيال كنكيك/7عك صي/

ي/يمصعنا ي ايالمفنفيال نايا3مصعنايلصنكايفمصكقيتك عنيال نقصيك/

 عدد النساي المهام

 5 مصعنيمصعنق 

 8 ماةكنيمصعنيمصعنق 

 5 نة  يصاةنا
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م صيي2009  صيتكل يالم ةخي عهةييصايممةفاياصانق مي تةاةاليلت نقنييةمييالمةي ايك انايالصاوً  ا
يصاةناميك/ ي ايم ةسي/ي20/ينة   يااة ميك/23المعيقصيتميتاععنيوم يمصعنا ميكنة  تة مهمص  .يالمة

الانط ي  صيتميتاععنيوم ي عصا ي نتة ييمعصي ايممفاينة  يمنك يه نايمطةنيصما ميكمصعناي
ي ميكنة  ة يلصنكايالوصمة يالط   يكنةة  يالق ةمياا صالميكممفايقةةصيصكنا.مصن  يالانط يالم ةة 

يالتنب  مي  صيتميتاععنييوليمصعنا ي اياإلصانايالمنك ق يمنيالف ي مصعنق ميي29المةي ايك انا
ي%يمنيالف يالم مكايالاةميلًمك هعن.21.01كمةي ً  يم ة يالمك هة يا وتفةف ة ي

ي ايمكقبيم عايالمهمص عن.ييهالة الناصرك ايم ةة يالمهمص عنمي  صيتميتاععنيالمهمص  ي
ي

 المشاركة في اإلدارة المحلية:  -7

ميكا ييتهصفيهيي ايال ييةمكنيتتنكعيي يالم يي كل  ي ييايالعييصكي1971فييصنيقييةمكنيا صانايالم ً يي ييييةمي
 ةيية يالايياايالممتوةيي يلتمييةن ي مص ييهةيمهييةميال  ييةصاميممييةيعتطًييايت  عيي يالك ييبيالم يية  يلتط عيي يم ييصالي

 ي  يينيالص م ناط يي يالاييا   ياليي كيع ايي يااميينيكًييعيمةةاييةاليميينياناصايالايياايكقيي منينقة تييعيالصاةميي ييًيي
يالتمصع يكا  هةمعيالصةي ي ايت  ع يالم تمبيالانبايا اتنادايالمك صت.ي

كايتميييييصيال يييييةمكنيم يييييصاليالومنك قييييي يةايييييك يكا يييييبيك ييييينقي يييييعنيم ييييي كل ة يال يييييًطة يالمنك قييييي ي
كم يييي كل ة يال ييييًطة يالم ً يييي .ي ةل ييييًطة يالمنك قيييي يمهمتهييييةيالتوطيييي طيكالتايييينقبيكالتم ييييع يكالنقةةيييي ي

صوييةسيالت م يية يال صعييي .يك يين يهيي ايال ييةمكنيكالمتةةايي يكالتييصنقايكي التأهعيي يكتمصعيي يالمايينكية يالد يين يكا 
يًي يت  عيي يم ييصالي مةي يي يال  ييةصايكتوكقي يالم ييةل ي ييًط يافييصانيال يينانا ي يايكيي يمييةيعتاًيي يةةلايي كني

يالم ً  .ي

كمنيال  ي  ني عنييم يقةمكنياإلصانايالم ً ي يكمتةةاي يتط   يعيتيميا يصاليك انايوةفي يةة يمي
ي.ي1971 انايا صانايالم ً  تييةميتكي

كميبيتيك نياليصيميكالمميةسيال  ة يايالموةيمايالق ًي يالم يةخييًي يصويكسيم يةل ياإلصانايالم ً ي مي
.ي1975الكسيامنالايتف يال يممفايمةةايالم ة ظي يايم ة اي يالو ق ي يييةمينوال أديب ككةم يال عصاي

يكال ن .يكمةيالفة  يالمنالاينة  ةاليلً ًص  ي اييصصيمنيال ًصا ي
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ي(16)كقكر يال صكسيالتةلايم ة يماةنك يالمنالاي ايم ةل ياإلصانايالم ً  وي

 نسبة مشاركة النساء عدد النساء عدد األعضاء الدورة

 %2 امرأة17 عضوا   644 1972الدورة األولى 

 %3 امرأة 26 عضوأ 711 1976 الدورة الثانية

 %2 امرأة 113 عضوأ 4297 1983 الدورة الثالثة

 %3 امرأة 149 عضوأ 4788 1987 الدورة الرابعة

 %3 امرأة 164 عضوأ 5106 1991 الدورة الخامسة

 %3 امرأة 209 عضوأ 5452 1995الدورة السادسة 

 %3 امرأة 279 عضوأ 7746 1999الدورة السابعة 

 %3 امرأة 294 عضوأ 8552 2003الدورة الثامنة

 %4 امرأة 381 عضوأ 9696 2007الدورة التاسعة 

 %3 امرأة 459 عضوأ 17588 2011الدورة العاشرة 

%ي8ل يييصيا صاص يمايييةنك يالمييينالاي ييياياإلصانايالم ً ييي ي كفيييً يالييي يم يييةل يالم ة اييية ي م ييية ي
%.يكهمييةيمو ييظيتييصمايالم يية ي1,3%يكم ييةل يال يين ي2,1%يكم ييةل يال ًييصا ي4,5كم ييةل يال ًييص ة ي

كًمييةياقتنبمييةيميينيالاميي يالمعييصامايالموفيي يلًم يي طيا  تمييةياايممييةيعييصسييًيي يا ييتمنانيالممط يي ي يياي
نيةاصمي صك يالصاخيالمنالاي ايه زيالم ةصعنييً يالينغميمينيكية ي يييصصيالمناي ة يكالمتوففية .يالتصكع

يا يالنيالكيايالاةمي يع اسي اصيك كصيالمنالاي ايمي يه زيالمهةميالمنااليغعنيم ت ا.ي

ي: (جلس الشعبالسلطة التشريعية )مالمرأة في  -8

اادييينيتطييكنااليكم يي كل  ميكمييةي مييي ي نكاي رييكنيالميينالاي ييايال ييًط يالتايينقا  مي مييي يالماييةنك ي
يالماةطيال  ة ايمني عليالتأيعنيكالصةيً  ي هصفيا صاليالت ععنيا  تمةيايكال  ة ا.

م ً يالااايم    ياا   يممتوة يامتوةةةاليص م ناط ةاليليصكنايامتوة  ي يميصتهةيالنبيبي يمكا يم وص ي اي
 مييةن يالمكاطمييكنيميينيوولهييةي  ييكقهمي يياياصانايالصكليي يكق ييةصايالم تمييب.يك مييي ي ةيية يالايياايكة يي يمييني

يممامة ياا   يكمهم  يكال  اايال  ه يالكطم  يالت صم  يكم ت ًعن.ي
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م ً يالااايال كنكيل  ي صعصاالي هايمميً يمم ي تيناي مم ي يطكقًي .يكقيصييمي ي اي اانيك كصيالمنالي
يالكاةةفيكاايميةسميامهيةيالً مي ي م ً يالاااي اي كنق ييً يتمكعنيالمنالاميكماةنكتهةيالن  ي ايك ِّّ

يال يييينامجيالتييييايتهييييميالميييينالا نه  يييياميكتتاًهيييي يةمكةمتهييييةميكصكنهييييةيال  ةي-التيييياي يعييييمه ي مييييةخ ي ييييصكمهة.يكا 
ت يت ك ييًي ياهتميةميالم ًي ي يايكي يمييةيي-كا قتفيةصكميكا  تميةيايلتديكنياينقك ي ياي  يةايالم تمييب

يعتاً يةمكةمتهةميكصكنهةميكتمكعمهةية عليتدكنيالانقك يالصاً  ي اي مةخيم تمبيالت صميكا  صهةن.ي

 يةاريك  يكاليمةخيالك صايمبيمفناينا  يالمنالايمص هةيلوت ةصيال كمايك ة يي1959 صايالاةمي
ي.ي1960ككةني لةي ايالاةمييجهان موصللي ووداد أزهري م ً ياام يك يمنيال عصتعني

ميكا يييتوميال ييي ايل  يييةصايالصكلييي ي ييياي يييكنق اي ييية ي1963كةايييصيق يييةميييييكنايالييييةمنيميييني  انيييييةمي
شاااكرية  -ساااعاد العباااد هيميييةنيمييينيالم يييةخايكهييينوي)ي1965ةاريييك  يالم ًييي ياليييكطمايلًييييكنايييييةمي

عائشااة -أميااة الخاااير -حياااة دواليبااي -نبيلااة الاارزاز -فاارات طليمااات -نجااا  ساااعاتي -عبااداليني
ي(.يالدباغ

كام ة ا يهةم ي ايالماةنك يك كاي ةيً ي ايم ية  يال  يةايكة ي ,ي ل صي    يالمنالايال كنق يمكة ا
 يايليصعهة,يكتا قي يالااا,يال صيالهميالم انا يالصال ييًي يانتصيةاياليكيايال  ة كق صكيك كصهةي ايم ً 

 .ال  ةايالتانقا   صكنهةي ا
ميتميتاكع يم ً يلًااايالي كيتميي يحافظ ادسد ةاصيق ةميال نك يالتف     ية  ةصايال ةةصيالوةلصي

ال نلميةنيل اي  يم يصاليالص م ناط ي ي   عي ةةنيال طةيية يكالصةية يالكطم ي يالت صم ي .يي كيةنيك يكصيالمينالاي يا
ب,يكمينيالمصعيصيالني ايةنةيالم تميبيةكي ي ةةتيعيكايناة عي ياييمً ي يالتمم ي يةةيتةةنهةيتمي يمففيالم تمي

كال مةخ.يكقصيمي يقطةايالم ةخي  عيالنببيم ةخيمنياليرةخيالمكتيايالتمصعي كيلوت يةصيالايةميالم يةةايكهينوي
ي(.ييأميمه ديان -جورجيت ورده -سعاد الزين -سعاد العبد ه)

لًوينكاي م ي ايتانقبيال كامعن,ي هايت هميةكة  يالممةقاة انيماةنك يالمنالايتاطعهةيالم ةسيلًم ةهي
يةمي يالميقيكامعنيوةفي ي ة كامعنيمكركي  يتا نيييني ة ي يالم تميبيال     ي ,ي يكاخيكةمي يهي زيال يكامعن

ييةةا نايكالمنالايكالطص .
ي
ي
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 (17)يكال صكسيالتةلايعكر يتمةماييصصيالم ةخي ايم ً يالاااو

 

نسبة  نساء األعضاءعدد  الفترة الدور التشريعي

 النساء

 % 2,3 4 173 1973-1971 مجلس التعيين

 % 2,7 5 178 1977-1973 الدور التشريعي األول

 % 3,2 6 186 1981-1977 الدور التشريعي الثاني

 % 6,7 13 195 1985-1981 الدور التشريعي الثالث

 % 8,7 17 195 1990-1986 الدور التشريعي الرابع

التشريعي الدور 

 الخامس

1990-1994 247 21 8,5 % 

الدور التشريعي 

 السادس

1994-1998 246 24 9,7 % 

 %10,4  26 249 2002-1998 الدور التشريعي السابع

 % 12 30 250 2007-2003 الدور التشريعي الثامن

 % 12,8 32 250 ........-2007 الدور التشريعي التاسع

 

 نالحظ من الجدول:
النياليً يم ة ي قةصاي ايم ةسيماةنك يالمنالاي يايم ًي يالاياايقيصيت   ي ي ياياليصكنيالتاينقاايي-

%ييمهييةي ييايالييصكنيالتايينقااي110(اي عييليا صاص يم يية يماييةنك يالميينالايةم ييصاني1985-1981اليةلييلي)
ياليةما.ي
هيكياليصكنيالصكنيالتانقاايالك عصيال كياموصر ي  عيم ة يماةنك يالمنالاييينياليصكنيالي كي ية عيي-

 ييايالييصكنيالتايينقاايي8,7مي عممييةيكةميي يي8,5التايينقاايالوييةم اي عييلي ً يي يم يية يماييةنك يالميينالاي  ييعي
يالناةب.ي
ي
ي
ي
ي
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ك مكيينين ييمياييك ي  ييةمايعكريي يال قييةصاي يياييييصصيالم ييةخي ييايم ًيي يالايياامييًيي يالم ييكيالتييةلاوي
ي(18)

 

 

انيكفييكسيالميينالايال ييكنق ياليي يم ًيي يالايياا,ي امييايالمهييةييتايي شي ييايصكليي يتييصيمي  ييكقيالميينالا,يييييييي
مميةيمصوينيةم يتك يالصاخيال نلمةم ية يال يكنقة يالًيكاتايال يصعني يال ة ي ةالي يايفيمةي يال ينان. كتايصهةياينقكة كا 

يييةمة يالممع ايكالهةم .قصنا ي ةة  ي ايمهةمهنيال نلمةم  يكن صنيالامً  يالتانقا  يةكيعنيمنياإل ه
ني كصيالمنالاي ايم ً يالااا,ي رعفي التاينقاة يقيكايكتكا ميةال,ية يصنيميةيتديكنيالمينالايم هًي ييال كا 

يية صنا يككصةخا يت اًهةيوعنيممي يلًااايك ةمً يلبمةم يةك يالةاةصهة. كتتمتب
نييرييك  يم ًيي يالايياايتاطييايالميينالايكمييةيالن يي يالو يينايكالاطييةخيالمتةييةصسي كنبمييةيت اًهييةي ييايكا 

الي ي المكقيبياادييني اةل ي ي يايفيمةي يال ينان,يا يالنيالتاينقاة يهيايما يةنيكمين ايتطيكنيااميميلًكفيكس
ي يتمم  ياةمً يتماك ييً يكة  يال مةخيالم تمب.

ص ييتكنيال مهكنقيي يالانب يي يال ييكنق يتاييصييرييكيم ًيي يالايياا,ي مييي يالاييااي مييني52كالمييةصاي
 ييي ,يكل  ييي يمك يييةةالييًييي ياإلطيييوق,ي ك يييكصيالمييينالايكالن ييي يت ييي يقةييي ي هيييايالمةمييي يكطم ال يييكنكيةأدمًيييعم

  يكا  صهةن.. الم ً يهكي ةل يط  ا  يلًاناد يال      يالتاي ي مكنيت ةك هةياكيصكل يتماصيالت صم

كالمييينالايال يييكنق ي يييايم ًييي يالاييياايل  ييي ي ةلييي يالميك ييي ييًييي يا طيييوق,ي ييي يهييياي ةلييي يكطم ييي ي
 كا قتفيةصيكالي ة ي يكالتاًي ميكال  يةايا  تمةي ي يكالهميكميالعكم ي يلًميكاطنمال  ة ي ي ةةمت ية يتتطينقيالي 

  يكال  ةايال نلمةم  يتاطايلًمنالاييم يالت نب يكالماةنك يال      ي ايالم تمب.
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ي  ص يالةاةصز, يةك  يال ككم  يم ً يالاااييً  ي مةن ع يال ك يالنقة ا يةةلصكن يالمنالا  كت ةهم

يالم ً ي نق  ي ا يك كصهة يككمةياليطةهة يكمكركي  , يك نالا يةك يفنا   ينالعهة يين اليطةهةي التا عن
كالمنالايي يكا  صاخيالنالك. الص تكنيكال ةمكنيال  يالدةم يةةلتنا  يكا متوةايال رةالياليطةهةيال  يةةلم ةش

يمكتاي ي ا يتميعًهة يووس يمن يك لة ي  م ع, يعتمع  ي  ي ةي  يكارك يكةموال يصكناال يت صك يالم ً   ا
  ةم يكة  ,يك اي ما ة يالفصاق يكالااة يال نلمةم  يلً  ا.يالم ً يكالً ةنيالصا

يمكتايم ً يالااا ي ا يمنا ياكس يامتو  ي عصا ييةميي(19)كقص يامتوة هة يكاليعص يلً ن المعمةال
ميكمةيتاةنةي م بياإلمةلي ايم ةسيم ً يالااايك ايالدينيمنيل م ميكتاةنةييوليم ةخي2007

ي ايمكةتايالً ةن.

 المرأة في السلطة القضائية:  -9

ال ًط يال رةة  يهايال ًط يالتايتتكل ي ف يالم اية يكالوو ة ي عنيال ناصيالم تمبيكت رياي
 عمهميةةلاصسيك  ةاليلً كامعنيكالتانقاة ميكتفصنيال كةمهةيةة ميالااايالانباي اي كنق ميكتانفييًعهةي

يك انايالاصس.ي
%ي12كاييكً يالم ةم يية يي1952لم ةمييةايمميي يالاييةمي ييصال يالميينالايال ييكنق يةةلاميي ي ييايمهميي يا

منيي14,5.يكاكً يالم ةخي2002%يمنيم مكايالم ةمعنييةمي19ميكانتصا يالم ة يال ي1993يةمي
يم ةمايالصكل ي اي كنق .ي

ياالنويي31/12/2009كتاعنيا فةة ة يم ةة يالم ةمعنيل ة  ي
 23698 الاصصياإل مةلايلًم ةمعن

 19366 ادساتذة العدد اإلجمالي للمحامين

 15666 الاصصياإل مةلايلًم ةمعنياا ةت اي) ككن(

 3700 الاصصياإل مةلايلًم ةمعنياا ةت اي)امةل(

 4332 العدد اإلجمالي للمحامين المتمرنين

 3267 الاصصياإل مةلايلًم ةمعنيالمتمنمعني) ككن(

 1065 الاصصياإل مةلايلًم ةمعنيالمتمنمعن)امةل(

كيالنيم ة يالم ةخي اي ًةي/ميال4765ال صكسيالنييصصيالم ةخيالم ةم ة يهكي/مو ظيمني
ي%.ي20هكيياالم ةمة
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يكالاك يالتةلايعكر يم ة يالم ةخي اي ًةيالم ةمةاوي

ي

 لييمي15/11/1961تييةنقخيي98انيقييةمكنيال ييًط يال رييةة  يالفييةصنيةةلمن ييكميالتايينقااينقييمي

 ليةي  يصيكةمي يهي زيالمهمي يم فيكنايةةلي ككني  يط.يعترمنيانطيال ككنايلممةن ي يمهمي يال ريةخميكميبي
غاادة من كمةالي مهكنقيةاليتيميةمك ةيعيتاعيعنيالم ةم ي ييحافظ ادسدالفصنيال ةةصيالوةلصييي1975الاةمييك ا
.يككييةنييييصصي1979كييأكسيقةريياي يياي ييكنق .يكة عيي يالميينالايالك عييصاي يياي ييًةيال رييةخي تيي يالاييةمييمااراد

ي.1999يةميي170كانتصبيال يي1995قةراييةميي115ال ةر ة ي اي كنق ي

ا ً يالمنالايممفايالمةةايالاةميلً مهكنق يالانب ي يال يكنق يككةمي يال ةريايي1998ك اييةمي
ي.يغادة مرادال عصاي

غاادة من يكمةالي مهكنقيةالي  رياي تاعيعنيال يعصاييبشار ادسدالفصنيالينة  يي29/10/2005ك اي
 ي يياياغت ييةسينةيي  يك ناخيل مييةنياا يي  يالمن ييكمينة  ييةاليلً ميي يال رييةة  يال ييكنق يالوةفيي يةييةلت  عيمااراد

مييصمععني تتييكل يهيي زيالً ميي يمةةاييناايا ييناخا يالت  عيي يمييبياااييوة يال ييكنقعنيمييني.رفيااا الحريااري 
ي1595كي كنقعني يايكي يميةيعتفي يةمهمي يل مي يالت  عي يالصكل ي يالمايكً يةمك يايقينانيم ًي يااميني

 يايكي يميةيعتفي ي يإ ناخا ي كال ًطة يال رةة  يالً مةم  كالتاةكنيمبيالً م يالصكل  يي7/4/2005تةنقخي
يكهكيمةعصسييً يمص يالي  يالتايالك هةي  ةصتعيلًمنالاي اي كنق .يالت  ع .ي

/ي200كتاييعنيا فييةة ة يك انايالاييصسياليي يالنييييصصيالم ييةخي يياي ييًةيال رييةخيقييصيكفيي ياليي ي/
/يةمنتةيي ي54كة يي ميمييمهني/كقتييك ايهيي ايالاييصصي ييايم ة ايية يال طيينيي11/8/2008قةريياي تيي يتييةنقخي

م تاةنميكا  صاهنيتا  يممفايم ةماييةميالو ق  .يك لةيمنيا مةلاييصصيال رةاي اي كنق يالةيةلغي
ي%.يي15/يقة ايالكيالنيم ة يتميع يالمنالاي اي ًةيال رةخيهايةماصسي1307/

 ذكور
80% 

 إناث
20% 

 
0% 

 
0% 

 المحامون في سورية 
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يوي11/8/2008كالاك يالتةلايعكر يم ة يالم ةخي اي ًةيال رةخي اي كنق ي ت يتةنقخي

ي

يالصكل .يك يعك صيالكي انيقةمكماي ياإل فةخيم ةم ة يالصكل ي اياصانايقرة ة ك ي ام يه ا
يً يتكلايالمنالاياكيكا ص يقرةة  يك يالصسييً ي لةيمنيالنيالمنالايقصيكفً يال ياليً يالممةفاي
ال رةة  ايمنييرك  يم ً يال رةخياايً يال يممفايالمةةايالاةميلً مهكنق .يكمةيتكل ينةة  ي

ل ن  يال مةة  ي ايم كم يالم  يكالاصعصيمنيالممةفايال رةة  يالمهم يالتايالي ت ي عهةيقصنتهةييً يا
الام يكالتفصكيلموتًفيالم  كل ة يالمً ةاييً ييةت هةيكممهةيالم ةة يالاةم يكقرةخيالفً يكالت  ع ي

يكاإل ةل يكا  تةمةفيكال مة ة .ي

نيال رةخيالانيايكينيالت ك مي ايال رة ةياا نق يكمبي لةي ةلمنالاي يت اسيم تةاصايكً ةاليي
 ا يالاوق يالمةةانايةةا كاسيالاوف  مييً يالنغميمنيالمهةينبمةيتدكنيالدينيم صنايكمان  ي ايمي ي
يكم ةم ةال...ي يقةر ةال يالمنالا يتدكن يالن يالم  كس يغعن يكمن يالاةةً   يةةلا كن يالم ة  ي ا  ياامكن ه ز

ي اياليً يال ًطة يال رة يالصكنيك ةرنا يالكيقة يانيايالكيمأ كنيلع يم كم  ة  يك ي    يك كصهة
يالنقةصكي ايالطوقيكال كاايكالكفة  يكال كام يكالك   يكهاياادينيالتفةقةاليةك يه زيالمكركية .ي

ي تةنقخي يكالتايفصن يمتةة هة يااوعناا يال رةخ يتاععني/ي23/9/2010ك ايم ةة   /ي160تم
ي%.ي19نيم ة ياإلمةلي ايالم ةة  يااوعناي ً  ي/يامنالا.يالكيال30قةر ةالايممهمي/

ي

ي

 رجال
85% 

 نساء
15% 

 
0% 

 
0% 

 قضاة سورية  
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يالمرأة في السلك الدبلوماسي: -10

ميكيعمييي يالكسي يييصعناي يييايالويييةنايييييةمي1953صوًييي يالمييينالايال يييًةيالص ًكمة ييياياكسيمييينايييييةمي
 يياييبشاار  كنفااانيالتييايكةميي ي ييصعناي ييايةييةنق .يكمييةييعميي يال ييعصاييصاابا ناصاارميكهييايال ييعصاي1988

يةمنتة يك قني اينكمة.ييسعاد العبدهكاامطنمي اي عنييعم يالمن كم ي ُُ ي صعناال

ك ييايال ييمكا يالاايينيااوعييناي اصييييصصيال ييصعنا يكالاييةمو ي ييايال ييًةيالص ًكمة ييايلتفيي ياليي ي
كتايي  ييص ًكمة يي  .ي50 ًييغييييصصيال ييصعنا ي يي ي ييصعنا ميكمييةي ًييغييييصصيالص ًكمة يي ة ي%.ي عييليي10

المييينالايممةفيييايمهمييي ي يييايك انايالوةن  ييي ي هيييايميييصعنياصانايك يييصعنيمصيييك .ي عيييليتاييي  ي ةل يييةاليال يييعصاي
يمصعنيصاةناياإليوميالوةن ا.ييبشر  كنفاني

يهااد  الحمصاايمن ييكمةالي تاعييعنيال ييعصاييبشااار ادساادالفييصنيال ييعصياليينة  يي19/2/2009ك يياي
ي.ييسعاد اديوبي صعناالي ايالعكمةني ص اليمنيال عصاي

يال كنق ي ايالام يالص ًكمة ايا يالمعي يع اسي يالمنالا كيً يالنغميمنيالم ة ة يالتايت   هة
همةةيالاصعصيمنيال عكصيكااكامنياإلصانق يالمة  ايتمع ي عني  يالمنالاي ايالام يالص ًكمة ايك  يالن  اي

يكالتاك رة يالم ت   .ي  مةيمةيعتاً يةأك صهةيك ك هةيك ايم م ييمً ة ياإل صةصيكا ت ةايالوصم ي

 :المرأة في المنظمات الشعبية-11

الدييص يال نكيي يالتفيي     ييًيي يتمايي ميال مييةهعني ييايمماميية ياييا   يكم ةةيية يمهم يي .يكيميي ي
ال  اييً يصيميالمنالايك رهةييً يا مت ةايلًممامة يالاا   يلتدكنيلهيةيمايةنك ي اةلي ي يايالمايط ي
ةيي يهيي زيالمماميية يكمكةت هييةيالتمصع  يي يك نكيهييةي ييايالم ة ايية ميكت ًييغياليًيي يم يية يماييةنك يلًميينالاي ييايم ة

ي%يمنييصصيممت  ايه زيالم ةة .يي53,9الماًمعني عليت ًغي

  :المرأة في االتحاد الوطني لطلبة سورية - أ

ي يم ة  يالطًة  يتميع ياإلمةلي ايالهعةة ياإلصانق ي45تاك ياإلمةلي ايات ةص يم ة  يكت ًغ .%
ي%.30  ةناي%ميك ايق ةصا يالصنكايالصاوً  يكالوةن   يمةي45لوت ةصي ايم تك يالدً ة يمةي  ةناي
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(يلوت ييةصيالييكطمايلطًةيي ي ييكنق ي2010 ًييغييييصصياليرييةخيالميي تمنيالاييةميالناةييبيياييني)  انيكقييصي
يطةلة .يي74يركاالايممهميي364

كالاك يالتةلايعكر يم ة ياإلمةليال يالي ككني يايالمي تمنيالايةميالناةيبيياينيلوت يةصياليكطماي
يلطًة ي كنق وي

ي

/ي معي اي عيمهمي معًي يكا يصا.ي11ك ايمهة ي يالمي تمنيتيميتايكع يالمكتيايالتمصعي كيكالم ليفيميني/
%ي  يط.ي عمميةيكةمي ي9الكي ً  يم ة يتميعي يالمينالاي يايالمكتيايالتمصعي كيلوت يةصياليكطمايلطًةي ي يكنق ي

ي%.ي18م ة يتميع يالمنالاي ايالمكتايال ة  ي كالاي

/ي109 ييناياصانكي ييايال ةمايية يكالماةهييصايكتتييألفيق ييةصا يالصيينكاي عهييةيمييني/ي15كالعييكميعك ييصي
ي%.ي21/ي معً ي  ط.يالكي م ة ي23 مع .ي عمهمي/

يا صانق يلوت ةصيالكطمايلطًة ي كنق وييكالاك يالتةلايعكر يم ة ياإلمةلي ايق ةصا يالصنكا

ي

 طالب
80% 

 طالبة
20% 

 
0% 

 
0% 

 عدد أعضاء المؤتمر 

 زميل
79% 

 زميلة
21% 

 
0% 
 

0% 

 الفروع االدارية لالتحاد الوطني لطلبة سورية
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/ي4 ت ييةصي يياي يينايماةهييصيالو ق يي اي عييليعك ييصي/كقييصي ً يي ياليًيي يم يية يلًامفيينيالم ييةةاي يياي يينكايا
ي%.يي58/ي موخ.يالكي م ة ي3 م و يك/

 :المرأة في اتحاد شبيبة الثورة - ب

ي148/ين   يةالياي ع  ةالايميمهمي530/ي2005 ًغييصصياليرةخيالم تمنيالاةميال ةةبي ت ةصيا عة ياليكنايييةمي
ي%.يي28ن    .يالكي م ة ي

يوي2005 ايالم تمنيالاةميال ةةبي ت ةصيا عة ياليكنايكالاك يالتةلايعكر يم ة يالم ةخي

ي

ن   يي .يالكيي260ن   ييةاليايي ع  ةالايمييمهميي776 ًييغييييصصياليرييةخيالميي تمنيي2010ك ييايالميي تمنيالاييةمياليييةمني
ي%.يي34 م ة ي

يوي2010كالاك يالتةلايعكر يم ة يالم ةخي ايالم تمنيالاةمياليةمني ت ةصيا عة ياليكناي

ي

 رفيق
72% 

 رفيقة
28% 

 
0% 

 
0% 

 2005المؤتمر العام السابع 

 رفيق
66% 

 رفيقة
34% 

 
0% 

 
0% 

   2010المؤتمر العام الثامن 
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%يييينيالم يية ي6قييصيا صاص ي م يية ييي2010كبيي لةيم ييصيالنيم يية يتميعيي يالميينالاي ييايالميي تمنيالاييةمياليييةمني
ي.ي2005 ايالم تمنيالاةميال ةةبي ايالاةمي

ن   ي يكفيً يالي يمكقيبييريكيق يةصاي ينايم ةنمي يميبيي36ك ايق ةصا ي نكايالا عة يعك صيالعكمي
ي%.يي37ن   ةال.يالكي م ة يي62

ي يم ة يتميع يالمنالاي ايق ةصا ي نكايالا عة ي اي كنق وييكالاك يالتةلايعكر

ي

ي-صنيييةي-الو ق يي ي-كالعييكميهمييةةيالنبييبين   يية يالمعميية يلصيينكايالايي عة ي ييايكيي يميينوينقييفيصمايي 
ي%.ييي24 م .يالكي م ة ي

يكالاك يالتةلايعكر يم ة يتميع يالمنالاي ايالممةخي نكايالا عة ي اي كنق ويي

ي

المييعنيي150ن   يي يتايي  يممفييايالمييعنيناةطيي يايي ع   يميينيالفيي يي22المييةيةةلم يية ياممييةخياليينكاةطاي همييةةي
ي%.يي15ناةط .يالكي م ة ي

يكالاك يالتةلايعكر يم ة يتميع يالمنالاي ايالممةخيالنكاةطيالا عة ي اي كنق ويي

 رفاق
63% 

 رفيقات
37% 

 
0%  

0% 

 قيادات فروع الشبيبة 

 رفاق
71% 

 رفيقات
29% 

 
0% 

 
0% 

 أمناء فروع الشبية
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  :المرأة في االتحاد الرياضي العام - 

ي241621/يميييمهمي264531/يي2009الايييةمي يييايالايييةمي ًيييغيييييصصيالممت ييي عنيلوت يييةصيالنقةرييياي
ي%.9 ية .يالكي م ة يي22906 يةةالميك

يكالاك يالتةلايعكر يم ة يالم ةخيالممت ةة يال يا ت ةصيالنقةراويي

ي

/ييرييكاالاي478/يي2010كبًييغييييصصياليرييةخيالميي تمنياليييةمنيلوت ييةصيالنقةرييايالاييةمي ييايالاييةمي
ي%.11المنالاي ايالم تمنيامنالاايالكيكةنيم ة يتميع يي35ممهمي

ي

ي

ي

 رفاق
85% 

 رفيقات
15% 

 
0% 

 
0% 

 أمناء الروابط الشبيبية

 العب
91% 

 العبة
9%  

0% 
 

0% 

المنتسبين لالتحاد الرياضي 
 العام 
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يكالاك يالتةلايعكر يم ة يتميع يالمنالاي ايالم تمنيالاةمياليةمنيلوت ةصيالنقةراويي

ي

ي%.يي5 يةة يالكي م ة يي4 يةةالميممهميي71كتميامتوةايم ً يمنك كيم لفيمنيي

يكالاك يالتةلايعكر يم ة يتميع يالمنالاي ايالم ً يالمنك كيلوت ةصيالنقةراويي

 

يالمجلس المركزي لالتحاد الرياضي العام 
يرييكاالايي13ك ييايمهة يي يالميي تمنيتييميامتوييةايق ييةصاي صعييصايلوت ييةصيالنقةرييايالاييةمايتألصيي يمييني
ي%.ي8ممهمييمفنيم ةةايك عص.يالكيالنيم ة يتميع يالمنالاي ايق ةصايا ت ةصيالنقةرايالاةمي ً  ي

ي

ي

ي

ي

 العب
89% 

 العبة
11% 

 
0% 
 

0% 

 أعضاء المؤتمر الثامن لالتحاد الرياضي

 العب
94% 

 العبة
6% 

 
0% 
 

0% 
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يايالتمصع كيلوت ةصيالنقةراوييكالاك يالتةلايعكر يم ة يتميع يالمنالاي ايالمكت

 
 المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام 

يواتحاد نقابات العمالي-ص
ا يتطةي يالميينالايالكفييكسياليي ي م يبيا ت ييةصا يالمهم يي يكالمكتييايالتمصعي كيكبيين يصكنيل ميي يالميينالايي

الاةمً يكتفصعهةيلم أل يتطكقنيالدكاصنيك قةصاييصصيالم ةخيكتا قي يالامي يال ميةيايالم   يةتايكميةيتيمي
ماهيييصيا ييييصاصيياصويييةسيمصهيييكميالميييكايا  تميييةيايكالتنب ييي يال يييكةم  ي يييايالي ة ييي يالامةل ييي يريييمنيمميييةهج

يالم ة ا.ي
كا ييتطةي يالميينالايالصو يي يالكفييكسياليي ي م ييبيالممةفييايال  ةص يي ي ييايا ت ييةصيالاييةميلًصو ييعني ييصخاالي

  منيالناةط يالصو   يككفك اليال يالمكتايالتمصع ك.ي
كميةيتايي  يصكنيالميينالايكماييةنكتهةي ياياإليييوميالن ييمايكالويية ايةايصيال ييمةكي إفييصانيالمط كييية ي

%ي ييايالمكتيياي20%يكت ًييغيهيي زيالم يية ي45كت ًييغيم يية يماييةنك يالميينالاي ييايات ييةصيالفيي صععنيالوةفيي مي
ي%ي ايق ةصا يالصنكا.ي40التمصع كيك

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
 

 العب
92% 

 العبة
8% 

 
0% 
 

0% 
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 خاتمة: 
 

ال نانمي ل صي    يالمنالايال كنق يالديعنيمنيالم ة ة ميككفً يال يمكقبين  بيمنيمكاقبيفمب
الهةم يالتايتم مي ال كنق ميهكيالمعينغميالوطكا لدنيمةيم توًفعيمنيين يم انا يتمكعنيالمنالاي

ةةإلناصايكالتاةكني عني م بيالمامععنية رة ةي ا يالنيالم عنايمةيت اسيطكقً ميكالنيالم ةكيكالت صميمنتةطةن
يكالكطن يال ننيال كيتت ةناي  عيي.التمم   ي ايه ا يال  ةا يكقمه يةأيةةخ يم تمبم  وي مكنيالنيعت صم

ال ة ة ميصكنيااو يةاعنيا يتةةنميالصكنيالم كنّكيال كيتًاةعيالمنالاي اي  ةاييكتةةنيالتمم  ميلتً   
ياامميكمهر يالااكا.

الانكفيكا  ت ة ية ي يايالم تميبايال يصناييًي يتمكيعنيالمينالايالديينيلًكفيكسيالي ي كمطم يالنيت من
ال يم ,يك ليةيةيةلتوً يمكاقبيفمبيال نان,يكالني ككنيالت ع مييً يال ة يالدصةخايكال صناي ييً يال ة ي

ي يمنيةا يااينافيكالت ةلعصيال ص م يالتايت فنيصكنيالمنالايةةاصكانيالممط  يال ص م .
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 المراجع: 

نةة  يم ً يالك ناخميهعة يتوط طيالصكل ميالت نقنيالكطماياهصافيالتمم  ياالص  ي ايال مهكنق يي-1
 الانب  ي
.32مي 2005ال كنق ي  

2-يقط طميمة صا)2010(ميتم ة يالمنالاتميصنا ة ي كنق ميالاصصي22ميصما ويمنك يالصنا ة ي ايال  ةصاي
 ال طنق يل  ايالةاليالانبايا اتنادا.

ت ييص موي(  مرصااد اإلصااال  العربااي اإلشااكاليات والم شاارات  2006)م  يينويوساا    ال ييعصيسااين   -3
يا مةيع ي ناايالصعنميمكتة ياإل كمصنق .ي

"بعض مان م شارات النهاوض فاي العقاد ادول لقياادة السايد الارئيس بشاار (مي2010مينغصا)ادحمد -4
ميصماييي ويمنكييي يالصنا ييية ي يييايال  يييةصايال طنقييي يل ييي ايالةايييليالانبييياي22ميالايييصصيصنا ييية ي كنقييي يادساااد" 

يا اتنادا.ي

يأنظمة الكوتا وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة.  (م2004 نقصايغوم)إسماعيل  ي-5

.يكامت ي  يالي يكً ي ي1950مي فً ييً يالاهةصاياليةمك  يييةمي1933كلص ي ايمصعم يصما ييةميي-6
ك ييية ن يميييبي ك هيييةيالييي يي1955.يييييمي فيييً ييًييي يص ًيييكميالتنب ييي يييييةمي1954اأصاايكتون ييي يييييةمي

  مكا .امكًتنايكمةل يالصكتكنازيةمنتة يانفيةاصييولي
ةاييصييكصتهييةياليي يصمايي يك ييص يطنقيي يالتييصنق ي ييايال ةمايي يم ً ييةالي ييايك ههييةيلدكمهييةياميينالا.ي
 ّصن  ييولي مكا ي ايالتاً مياليةمككمييميامت ً يةاصهةيال يك انايالي ة  يكاإلناةصيال يكمايكيمًي ي ياي

ك انايالي ة ييي ييمصعنقييي يالتيييألعفيكالتن مييي ميييييميالفييية  يميييصعنتهةميككةمييي ي يييايهييي ايالممفييياييميييصمةيتكلييي 
ميكميةي2000كا تمن ي ياي ليةيالممفيايالي يالنبيبيااكسيمينيييةميي1976/ ا/8كاإلناةصيال كماي اي

يكةم ييركاالي ايالمكتايالتمصع كي ت ةصيالدتةايالانا.ي
ي .1968منيمكالعصيم ة ا يصعنيال كن.يامرم يال يفصكفي  ايالةاليالانبايا ايتنادايييةميي-7

 ييايالفييفيالاةايينيا تت يي يالكسيصكنايلم ييكياام يي ي ييايممط يي ينكيينيالييصعني صمايي .يامت ًيي ياليي يممط يي ي
ييميي. كةم يالكسيالمعمي ي نقي يم يةة   ال ككمةسية  اييم ي ك هةيكال   يالكسيتما ميم ةةاي  بايهمةة.

ي7ناي يمكا يييمييريكيق يةصاي يي4يركيق ةصاياياة يلميصاي الفة  ييركيق ةصاي نق ي ايال ككمةس.يالكس
ك ايالميي تمنيمنك قيي ي يياي يي ايالةاييليالانبييايا اييتنادا. الفيية  ييرييكيل ميي ي2000 ييمكا .ييييةمي
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