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مقدمة 

رغــم أن المــرأة العربيــة حصلــت علــى حقوقهــا السياســية، ممثلــة فــي الحــق فــي االنتخــاب والترشــيح 
لعضويــة المجالــس النيابيــة، منــذ أمــد بعيــد يصــل إلــى أكثــر مــن ســبعة عقــود فــي بعــض الــدول، إال 
أن الممارســة الفعليــة لهــذه الحقــوق تأخــرت لفتــرات تاليــة. والزالــت المــرأة العربيــة إلــى اليــوم، ونتيجــة 
لمعطيات شــتى، تكافح لنيل العدالة والمســاواة على صعيد المشــاركة السياســية الكاملة في المجتمع. 
والمتابــع لتطــور البنيــة التشــريعية للــدول العربيــة فــي اآلونــة األخيــرة يرصــد عــدة خطــوات اتخذتهــا 
الــدول العربيــة نحــو تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة وضمــان مشــاركة عادلــة لهــا، مــن ذلــك اســتخدام 

آليــة التمييــز اإليجابــي إلقــرار حصــة للمــرأة فــي المجالــس النيابيــة وفــي الهيئــات الحزبيــة.
ويــورد الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا النصــوص ذات الصلــة بالمــرأة فــي قانون/قوانيــن االنتخــاب فــي كل 
دولــة مــن الــدول العربيــة األعضــاء بالمنظمــة، وهــى تختلــف فيمــا تــورده عــن المــرأة. ففــي حيــن يكتفــي 
هامــش قليــل مــن القوانيــن باإلشــارة العامــة إلــى المواطنيــن، بمــا يشــمل النســاء ضمًنــا دون التصريــح 
بذكرهــن، فــإن كثيــًرا مــن القوانيــن يحــرص علــى اســتخدام تعبيــر »الرجــال والنســاء« أو »الذكــور 
واإلنــاث« ليكشــف قصــد الشــارع فــي التأكيــد علــى حضــور المــرأة بوجــه خــاص ضمــن المواطنيــن، 
ــاه إلــى أهميــة هــذا الحضــور. وفــي حيــن تــورد معظــم القوانيــن نًصــا أو عــدة نصــوص  ويلفــت االنتب
تتصــل بتمثيــل المــرأة بشــكل مباشــر، مثــل مــا يتعلــق بالكوتــا، ومــن الــدول العربيــة مــن اســتحدثت قانونــا 

كامــا لتعزيــز تمثيليــة النســاء.
وتتنــوع القوانيــن الــواردة فــي هــذا الكتــاب بيــن قوانيــن عامــة وبيــن لوائــح تنظيميــة. وفــي أحيــان قليلــة 
يغيــب النــص المباشــر المتعلــق بالمــرأة فــي القانــون العــام فيمــا يظهــر فــي القوانيــن التنظيميــة، وفــي 
أحيــان أخــرى ال يكتفــي القانــون العــام بالنــص علــى تمثيليــة المــرأة إنمــا يطالــب فــي الوقــت نفســه 

باســتحداث قوانيــن تنظيميــة بهــذا الشــأن أو تعديــل القوانيــن القائمــة.
ويســتهل عــرض القوانيــن الخاصــة بــكل دولــة، بلمحــة عامــة عــن أوضــاع الحقــوق السياســية للمــرأة 
فيهــا مــن حيــث تاريــخ نيــل هــذه الحقــوق وواقــع تفعيلهــا، إللقــاء الضــوء علــى شــكل العاقــة بيــن اإلطــار 
القانونــي وحقيقــة حضــور المــرأة فــي المجــال السياســي، وكيــف تأثــر هــذا الحضــور بتطــور القوانيــن 

ذات الصلــة.
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السفرية/ مرفت تالوي

املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية





اململكة األردنية اهلامشية



- حصلــت المــرأة األردنيــة علــى حــق االنتخــاب والترشــيح لمجلــس النــواب عــام 
1974، ودخلــت البرلمــان عــام 1989. ودخلــت أول ســيدة بطريقــة االنتخــاب 

عــام 1993. 
- تــم منــح المــرأة األردنيــة حــق االنتخــاب والترشــيح للمجالــس البلديــة عــام 
1982، ولــم يفّعــل هــذا الحــق إال عــام 1995 حيــث فــازت ســيدة برئاســة إحــدى 

البلديــات، وتســع نســاء أخريــات بعضويــة المجالــس البلديــة.  
- وقــد تضمــن قانــون االنتخــاب األردنــي رقــم )25( لســنة 2012 زيــادة عــدد 
ــك مــن خــال  ــدا وذل ــى 150 مقع ــي مــن 120 إل ــواب األردن ــس الن مقاعــد مجل
ــى مقاعــد القائمــة  ــة إل ــًدا، باإلضاف ــى 15 مقع ــا النســائية إل ــادة مقاعــد الكوت زي

ــدا. ــع 27 مقع ــة بواق الوطني
- وعبر تخصيص 15 مقعدا للمرأة في مجلس النواب ارتفعت نســبة مشــاركتها 
إلــى 12%، كمــا تــم تعييــن تســع ســيدات فــي مجلــس األعيــان لتحصــل المــرأة 

علــى النســبة نفســها فــي هــذا المجلــس.
- وينص قانون البلديات على أن يكون تمثيل المرأة %25.

- وفــي حيــن يحــدد القانــون 10% حــدا أدنــى لمشــاركة المــرأة فــي األحــزاب 
السياســية، فقــد وصلــت نســبة عضويتهــا فعلًيــا إلــى %32 .

- ويصــل تمثيــل النســاء إلــى 40% فــي  مفوضيــة الهيئــة المســتقلة لانتخابــات 
التــي تــم اســتحداثها مؤخــًرا.



قانون االنتخاب لمجلس النواب*
قانون رقم )28( لسنة 2012 قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب

 رقم )25( لسنة 2012
المواد ذات الصلة )3-أ، 8-ب، 51-أ-1، 51-أ-2، 51-ب، 53، 54-ب، 58-أ-3(

المادة )3-أ(
لــكل أردنــي أكمــل ثمانــي عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره فــي التاريــخ المحــدد وفــق أحــكام الفقــرة )ب( مــن هــذه 

المــادة الحــق فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب وفــق أحــكام هــذا القانــون.

المـادة )8-ب(
ب- يخصــص للنســاء خمســة عشــر مقعــًدا نيابًيــا ويتــم تحديــد أســماء الفائــزات بتلــك المقاعــد وفــق أحــكام المــادة 

)51( مــن هــذا القانــون.

المـادة )51-أ-1(
بالمقاعــد  الفائــزات  أســماء  القانــون  هــذا  مــن   )50( المــادة  فــي  إليهــا  المشــار  الخاصــة  اللجنــة  تحــدد   -1
المخصصــة للنســاء فــي كل محافظــة وفــي كل دائــرة مــن دوائــر الباديــة علــى أســاس أعلــى عــدد لألصــوات التــي 
نالتهــا كل مرشــحة فــي دائرتهــا االنتخابيــة المحليــة ســواء كانــت فــي المحافظــة أو فــي إحــدى دوائــر الباديــة، 
وعلــى أن ال يزيــد عــدد الفائــزات بالمقاعــد المخصصــة للنســاء وفــق أحــكام هــذه الفقــرة فــي كل محافظــة وفــي 

كل دائــرة انتخابيــة مــن دوائــر الباديــة علــى فائــزة واحــدة.

المـادة )51-أ-2(

2- إذا تســاوى عــدد األصــوات بيــن مرشــحتين اثنتيــن أو أكثــر علــى مســتوى المحافظــة أو فــي إحــدى دوائــر 
الباديــة، تجــري اللجنــة الخاصــة قرعــة أمــام الحضــور الختيــار المرشــحة الفائــزة.

المـادة )51-ب(

ب- يعلــن رئيــس اللجنــة الخاصــة بصــورة علنيــة أمــام الحضــور أســماء الفائــزات بالمقاعــد المخصصــة للنســاء، 
وتعتبــر نتائــج أوليــة لانتخابــات بشــأن هــذه المقاعــد.

* أقــر مجلــس الــوزراء األردنــي فــي 2015/9/6 مشــروع قانــون االنتخــاب لمجلــس النــواب 2015 وتــم إحالــة المشــروع إلــى مجلــس 
األمــة إلقــراره.
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المـادة )53(

إذا تبيــن للمجلــس وقــوع خلــل فــي عمليــة االقتــراع أو الفــرز فــي أحــد مراكــز االقتــراع والفــرز مــن شــأنه التأثيــر 
علــى أي مــن النتائــج األوليــة لانتخابــات فــي الدائــرة االنتخابيــة المحليــة، أو فــي أســماء الفائــزات فــي المقاعــد 
المخصصــة للنســاء أو النتائــج األوليــة لانتخابــات فــي الدائــرة االنتخابيــة العامــة، أو فــي المقاعــد النيابيــة 
عــادة عمليــة  التعويضيــة، فلــه إلغــاء نتائــج االنتخــاب فــي الدائــرة االنتخابيــة المعنيــة حســب مقتضــى الحــال واإ

االقتــراع والفــرز فــي الوقــت والكيفيــة التــي يراهــا مناســبة.

المادة )54-ب(

ب- عندمــا يقــرر المجلــس اعتمــاد النتائــج األوليــة لانتخابــات بشــأن المقاعــد المخصصــة للنســاء ، تعتبــر 
نتائــج نهائيــة للنســاء فــي المملكــة.

المادة )58-أ-3(

- مع مراعاة أحكام المادة )57( من هذا القانون:

أ- اذا شــغر أي مقعــد مــن مقاعــد مجلــس النــواب ألي ســبب كان فيتــم إشــغال هــذا المقعــد وفقــا لمــا 
يلــى:)......

3- اذا شــغر مقعــد مخصــص للنســاء فــي مجلــس النــواب بمقتضــى أحــكام هــذه المــادة فيملــىء باالنتخــاب 
الفرعــي فــي الدائــرة االنتخابيــة الخاصــة بمــن كانــت تشــغل ذلــك المقعــد وفقــا ألحــكام هــذا القانــون وخــال 
مــدة ال تتجــاوز الســتين يومــا مــن تاريــخ إشــعار مجلــس النــواب الحكومــة أو الهيئــة المســتقلة لانتخــاب 
بشــغور المقعــد، علــى أن يقتصــر الترشــيح لملئــه علــى النســاء اللواتــي تتوافــر فيهــن شــروط الترشــيح فــي 

تلــك الدائــرة.
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قانون البلديات
قانون رقم )41( لسنة 2015

المواد ذات الصلة )33- أ و ب، 68-ج-1(

المادة)33(

أ- يخصــص للنســاء مقعــد واحــد لعضويــة المجلــس المحلــي مــن المقاعــد المقــررة فــي المــادة )3( مــن هــذا 
القانــون ويتــم إشــغاله مــن المرشــحة التــي حصلــت علــى أعلــى األصــوات بالنســبة لعــدد المقترعيــن ولــم يحالفهــا 
ذا لــم تترشــح أي واحــدة النتخابــات المجلــس المحلــي فيتــم  الحــظ بالتنافــس المباشــر مــع باقــي المرشــحين واإ
التعييــن بقــرار مــن مجلــس الــوزراء مــن ضمــن الناخبــات المســجات فــي قوائــم الناخبيــن لذلــك المجلــس المحلــي.

ب-1 - تخصــص للنســاء لعضويــة المجلــس نســبة ال تقــل عــن )25%( مــن عــدد أعضــاء المجلــس إلشــغالها 
مــن بيــن النســاء األعضــاء فــي المجالــس المحليــة التابعــة للمجلــس والحاصــات علــى أعلــى األصــوات بالنســبة 
لعــدد المقترعيــن ضمــن مجالســهن المحليــة وفــي حــال تســاوي النســبة بيــن أكثــر مــن مرشــحة يجــري رئيــس 
ذا لــم يتوافــر العــدد الــذى يســاوى هــذة النســبة مــن عــدد أعضــاء المجلــس إلشــغالها  االنتخــاب القرعــة بينهــن ، واإ
فيتــم التعييــن بقــرار مــن الوزيــر فــي حــددو هــذه النســبة مــن ضمــن الناخبــات المســجات فــي قوائــم الناخبيــن فــي 
منطقــة البلديــة وتطبــق أحــكام هــذة المــادة علــى مجلــس أمانــة عمــان باســتثناء احتســاب نســبة )25%( التــى 

تكــون مــن عــدد أعضــاء مجلــس أمانــة عمــان الكبــرى المنتخبيــن

2- إذا لــم تكــن منطقــة البلديــة مقســمة الــى مجالــس محليــة فإنــه يخصــص للنســاء لعضويــة المجلــس نســبة 
ال تقــل عــن )25%( مــن عــدد أعضــاء المجلــس إلشــغالها مــن النســاء اللواتــى حصلــن علــى أعلــى األصــوات 
ذا لــم يتقــدم العــدد المطلــوب مــن المرشــحات ولــم  ولــم يحالفهــن الحــظ بالتنافــس المباشــر مــع باقــي المرشــحين واإ
يتوافــر العــدد الــذي يســاوى هــذه النســبة مــن عــدد أعضــاء المجلــس إلشــغالها فيتــم التعييــن بقــرار مــن الوزيــر فــي 

حــدود هــذة النســبة مــن ضمــن الناخبــات المســجات فــي  قوائــم الناخبيــن فــي منطقــة البلديــة.

المادة )68-ج-1(

- إذا شــغرت عضويــة أي مــن النســاء فــي أي مجلــس محلــي فتحــل محلهــا المرشــحة غيــر الفائــزة والتــى نالــت 
أعلــى عــدد مــن األصــوات بالنســبة لعــدد المقترعيــن ضمــن المجلــس المحلــى إذا كانــت التــزال محتفظــة بشــروط 

ال فالتــى تليهــا )...(. الترشــح واإ
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اإلمارات العربية املتحدة



ــذ العــام 1972، وبــدأت  ــه من ــدأ المجلــس الوطنــي االتحــادي ممارســة عمل - ب
المشــاركة السياســية للمــرأة اإلماراتيــة عــام 2006، حيــث تــم إدخــال بعــض 
التطويــر علــى نظــام مشــاركة المواطنيــن بعضويــة المجلــس، فأقــر انتخــاب نصــف 

أعضائــه ومشــاركة المــرأة فــي عضويتــه.

- فــازت أول اماراتيــة بعضويــة المجلــس الوطنــي االتحــادي عبــر انتخابــات 
تشــريعية فــي أول تجربــة انتخابيــة نظمــت فــي عــام 2006.

- بلغــت نســبة مشــاركة  المــرأة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي خــال الفصــل 
التشــريعي الرابــع عشــر 22.2% بوجــود 9 عضــوات، وبلغــت هــذه النســبة 
ــي الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر )2011-2015( بوجــود 7  17.5% ف
عضــوات، ووصلــت نســبة تمثيــل المــرأة فــي الهيئــات االنتخابيــة عــام 2015 إلــى 

قرابــة النصــف بنســبة %48.

- في الوقت الحالي تتولى سيدة إماراتية رئاسة المجلس الوطني االتحادي.



قرار اللجنة الوطنية لانتخابات رقم )2015/03/01( بشأن التعليمات 
التنفيذية النتخابات المجلس الوطني االتحادي

المواد ذات الصلة ) 5، 20-أ(

المادة )5(

- يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة االنتخابية لإلمارة التي ينتمي إليها.

المادة )20(

أ. لكل عضو هيئة انتخابية صاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط اآلتية:

- أن ال تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميادية.

- أن يكــون متمتعــًا باألهليــة المدنيــة محمــود الســيرة، حســن الســمعة، لــم يســبق الحكــم عليــه فجريمــة مخلــة 
بالشــرف، مالــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره طبقــًا للقانــون.

- أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.
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مملكة البحرين



- فــي عــام 2000 أمــر جالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك البحريــن 
بتعييــن أربــع ســيدات فــي مجلــس الشــورى المكــون مــن 40عضــوًا. وكان هــذا 
المجلــس قــد ظهــر فــي أوائــل التســعينيات كمجلــس استشــاري معَّيــن بجانــب 
مجلــس األعضــاء المنتخــب، وأعطيــت للمجلــس الجديــد ســلطة استشــارية عــاوًة 

علــى ســلطة مراجعــة التشــريعات. 

- فــي عــام 2002، أطلــق الملــك حمــد ابــن عيســى آل خليفــة مشــروعًا إصاحيــًا 
بحيــث أعطــى المــرأة حّقهــا فــي المشــاركة السياســية فــي المجالــس البلديــة 

ــة.  والنيابي

ــن 2002  ــن االنتخابيتي ــة فــي المشــاركة فــي الدورتي - نشــطت المــرأة البحريني
ــا.  ــة ترشــًحا وانتخاًب ــة والنيابي ــات البلدي و2006 لانتخاب

- ففــي عــام 2002 ، ترشــحت 31 امــرأة ألول انتخابــات بلديــة وثمانــي نســاء 
ألول انتخابــات نيابيــة ، لكــن لــم تتمكــن أي مــن المترشــحات مــن الفــوز.  

- وفــي انتخابــات 2006 ترشــحت 5 نســاء لانتخابــات البلديــة و16 مترشــحة 
لانتخابــات النيابيــة، وفــازت امــرأة واحــدة بعضويــة مجلــس النــواب. 

- وفــى االنتخابــات النيابيــة والبلديــة لعــام 2010، وصــل عــدد عضــوات مجلــس 
النــواب إلــى 4 عضــوات. ودخلــت أول بحرينيــة للمجلــس البلــدي.

- وفــى االنتخابــات النيابيــة والبلديــة لعــام 2014، فــازت 6 ســيدات، بواقــع 3 
ســيدات فــي المجلــس النيابــي و3 فــي المجلــس البلــدي.

- فــي عــام 2014، أصــدر العاهــل البحرينــي األمــر الملكــي رقــم )59( لســنة 
2014 وبموجبــه تــم تعييــن )9( نســاء فــي مجلــس الشــورى عــام 2014. كمــا 

تــم تعييــن )6( نســاء عضــوات فــي مجلــس أمانــة العاصمــة.



قانون مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم بقانون رقم )57( لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )14( 

لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية

الفصل األول
الحقوق السياسية ومباشرتها

أ- يتمتع المواطنون –رجااًل ونساًء– بمباشرة الحقوق السياسية اآلتية:

1- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقًا ألحكام الدستور

2- انتخاب أعضاء مجلس النواب

ويباشر المواطنون الحقوق السالفة الذكر بأنفسهم، وذلك بالشروط المبينة في هذا القانون.

قانون مجلسي الشوري والنواب
مرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب

المادة )3(

- مــع عــدم اإلخــال باألحــكام المقــررة فــي قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية ، يشــترط فيمــن يعيــن عضــوًا فــي 
مجلــس الشــورى:

أ - أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
ب - أن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول االنتخاب.

ج - أال تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثاثين سنة كاملة.
د - أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية:

1( أفراد العائلة المالكة.
2( الوزراء السابقين.

3( من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين.
4( أعضاء الهيئات القضائية السابقين.

5( كبار الضباط المتقاعدين.
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6( كبار موظفي الدولة السابقين.
7( كبار العلماء ورجال األعمال والمهن المختلفة.

8( أعضاء مجلس النواب السابقين.
9( الحائزين ثقة الشعب.

المادة )11(

- مــع عــدم االخــال باألحــكام المقــررة فــي قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية ، يشــترط فيمــن يرشــح نفســه 
لعضويــة مجلــس النــواب:

أ - أن يكون بحرينيًا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
ب - أن يكون اسمه مدرجًا في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.

ج - أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثاثين سنة كاملة.
د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

ه - أال تكــون عضويتــه بمجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب قــد أســقطت بقــرار مــن المجلــس الــذي ينتمــي 
إليــه بســبب فقــد الثقــة أو االعتبــار أو بســبب اإلخــال بواجبــات العضويــة. ومــع ذلــك يجــوز لمــن أســقطت 
عضويتــه الترشــيح إذا انقضــى الفصــل التشــريعي الــذي صــدر خالــه قــرار إســقاط العضويــة ، أو صــدر 
قــرار مــن المجلــس الــذي كان عضــوًا فيــه بإلغــاء األثــر المانــع مــن الترشــيح المترتــب علــى إســقاط العضويــة 

بعــد انقضــاء دور االنعقــاد الــذي صــدر خالــه قــرار إســقاط العضويــة.

قانون البلديات
قانون رقم )24( لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم )35( لسنة 2001

مادة )7(

يشترط فيمن يرشح نفسه عضوًا بالمجلس البلدي ذكرًا كان أو أنثى ما يلى:
)أ( أن يكون بحرينى الجنسية

)ب( أن يكون بالغًا من العمر ثاثين سنة ميادية كاملة.
)ج( أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

)د( أن يكون متمتعًا بكافة حقوقة المدنية والسياسية.
)ه( أن يكــون مقيــدًا فــي جــداول الناخبيــن فــي الدائــرة االنتخابيــة التــي يرشــح نفســه فيهــا، وأن يقيــم فــي 
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نطــاق البلديــة طــوال مــدة عضويتــه.
)و( أن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفًا بها قانونًا.

مرسوم بقانون رقم )58( لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )3( 
لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية

يتمتــع بحــق انتخــاب أعضــاء المجالــس البلديــة المواطنــون البحرينيــون- رجــااًل ونســًاء – إذا توافــرت فــي كل 
منهــم الشــروط التاليــة:

1- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميادية يوم االنتخاب .

2- أن يكون كامل األهلية .

3- أن يكــون مقيمــًا إقامــة عاديــة فــي الدائــرة االنتخابيــة طبقــًا لمــا هــو ثابــت فــي بطاقتــه الســكانية، وفــي حالــة 
إقامتــه فــي الخــارج يكــون آخــر محــل إقامــة لــه أو إلقامــة عائلتــه فــي دولــة البحريــن هــو دائرتــه االنتخابيــة.

ويجــوز لمــن تتوافــر فيــه الشــروط الســابقة مــن مواطنــى دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أن يشــترك 
فــي انتخــاب أعضــاء المجالــس البلديــة إذا كان لــه محــل إقامــة دائــم فــي دولــة البحريــن، ويجــوز ذلــك لغيرهــم 

ممــن يتملكــون عقــارات مبنيــة أو أراضــي فــي الدولــة.

 

األمر الملكي رقم )59( لسنة 2014 بتحديد ضوابط
تعيين أعضاء مجلس الشورى

المادة الثانية: 

يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى ما يلي: 

1- تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو األصل أو الدين أو العقيدة. 

2- تمثيل المرأة تمثيًا مناسبًا. 

3- تمثيل األقليات . 

4- أن يكون من بين الفئات الســابقة عدٌد مناســب من المتخصصين في المجاالت المختلفة التي تحقق 
التكامل بين غرفتي الســلطة التشــريعية. 
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اجلمهورية التونسية



- حصلــت المــرأة التونســية فــي عــام 1959 علــى حــق العمــل السياســي تصويتــا 
وترشــيحا، وفــي ذات العــام تــم إنتخــاب أول امــرأة بمجلــس النــواب. 

- ارتفعــت نســبة مشــاركة المــرأة فــي البرلمــان مــن 1% ســنة 1959 إلــى %5.6 
ســنة 1986، وتراجعت هذه النســبة إلى 4.3% ســنة 1989.

- شــكلت لجنــة خاصــة بالمــرأة فــي مجلــس النــواب فــي عــام 2007  مــن أجــل 
ــج آخــر  ــل نتائ ــا جع ــل أفضــل للنســاء داخــل الهيئــات السياســية مم ــق تمثي تحقي
انتخابــات قبــل الثــورة، والتــي أجريــت ســنة 2009 تشــهد قفــزة نوعيــة بوصــول59 
إمــرأة للبرلمــان أي بنســبة 27.59%، وشــغلت المــرأة منصــب نائبــة ثانيــة لرئيــس 

مجلــس النــواب وترأســت ســيدة لجنــة التشــريع.

- عقــب االنتخابــات التشــريعية لســنة 2014، بلغــت نســبة تمثيليــة المــرأة فــي 
البرلمــان التونســي حوالــي 31% مــن جملــة المقاعــد البالــغ عددهــا 217 مقعــًدا.

للنســاء  العالمــي  المنتــدى  جائــزة  علــى  التونســي  النــواب  مجلــس  حصــل   -
البرلمانيــات لســنة 2015 تقديــرا لتصــّدر تونــس البلــدان العربيــة مــن حيــث نســبة 

مشــاركة المــرأة فــي البرلمــان.

 * هنــاك مــروع جديــد باســم »مــروع القانــون األســايس لالنتخابــات املحليــة« قيــد العــرض عــى الربملــان التونــي. وينتظــر 
أن يقــوم هــذا القانــون بتجســيد مــا جــاء  يف الدســتور لتعزيــز متثيــل النســاء يف املجالــس املنتخبــة عــى أســاس مبــدأ التناصــف 

ــحة يف  ــات املرتش ــى مســتوى القامئ ــال ع ــن النســاء والرج ــاوب ب ــدة التن ــدأ التناصــف وقاع ــاد مب ــن اعت ــل 46(، ويتضم )الفص

االنتخابــات البلديــة والجهويــة مــع التــزام االحــزاب واالئتالفــات التــى تتقــدم يف أكــر مــن دائــرة انتخابيــة باعتــاد التناصــف بــن 

النســاء والرجــال عــى رأس القامئــات.



قانون االنتخابات واالستفتاء
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 مايو 2014 يتعلق باالنتخابات 

واالستفتاء*
الفصول ذات الصلة )5، 19، 24، 25، 40(

الفصل)5(
- يعد ناخًبا كل تونســية وتونســي مرســم في ســجل الناخبين، بلغ ثماني عشــرة ســنة كاملة في اليوم الســابق 
لاقتــراع، ومتمتّــع بحقوقــه المدنّيــة والسياســّية وغيــر مشــمول بــّأي صــورة مــن صــور الحرمــان المنصــوص 

عليهــا بهــذا القانــون.

الفصل)19(

- الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل:
• ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على األقل.

• بالغ من العمر ثاثًا وعشرين سنة كاملة على األقل في تاريخ الترشح.
• غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

الفصل)24(
- تقّــدم الترشــحات علــى أســاس مبــدأ التناصــف بيــن النســاء والرجــال وقاعــدة التنــاوب بينهــم داخــل القائمــة وال 
تقبــل القائمــة التــي ال تحتــرم هــذا المبــدأ إال فــي حــدود مــا يحّتمــه العــدد الفــردي للمقاعــد المخصصــة لبعــض 

الدوائــر.

الفصل )25(
- يتعيــن علــى كل قائمــة مترشــحة فــي دائــرة يســاوي عــدد المقاعــد فيهــا أو يفــوق أربعــة أن تضــم مــن بيــن 
األربعــة األوائــل فيهــا مترشــحًا أو مترشــحة ال يزيــد ســنه عــن خمــس وثاثيــن ســنة. وفــي حالــة عــدم احتــرام هــذا 

الشــرط تحــرم القائمــة مــن نصــف القيمــة الجمليــة لمنحــة التمويــل العمومــي.

الفصل )40(
- يحــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونســي الجنســية منــذ الــوالدة، دينــه اإلســام التّرشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة. 
ذا كان  ويشــترط فــي المتّرشــح يــوم تقديــم تّرشــحه أن يكــون بالغــا مــن العمــر خمســًا وثاثيــن ســنة علــى األقــل. واإ
حامــا لجنســية غيــر الجنســية التونســية فإنــه يقــدم ضمــن ملــف تّرشــحه تعهــدا بالتخلــي عــن الجنســية األخــرى 

عنــد التصريــح بانتخابــه رئيســا للجمهوريــة.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية



- حصلــت المــرأة الجزائريــة عــام 1962 علــى حــق الترشــيح والتصويت، ونجحت 
فــي دخــول البرلمــان فــي نفــس العــام. حيــث أُنتخبــت حينهــا 10 نســاء مــن بيــن 

194 نائبــا بمــا يمثــل 5% مــن مجمــل أعضــاء المجلــس.

ــم تعديــل الدســتور الجزائــري فــي نوفمبــر 2008، حيــث تنــص المــادة 31  - ت
ــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع  ــى ترقي ــة عل ــى أن »تعمــل الدول مكــرر عل
حظــوظ تمثيلهــا فــي المجالــس المنتخبــة« وتطبيقــا ألحــكام هــذه المــادة ، صــدر 
قانــون عضــوي رقــم 12-03 مــؤّرخ فــي 12 جانفــي ســنة 2012، يحــدد 
كيفيــات توســيع حظــوظ تمثيــل المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة . وبهــذا القانــون 
تســجل الجزائــر مبــادرة مهمــة فــي تخصيــص النســاء بقانــون مســتقل يضمــن 

ــز المشــاركة السياســية لهــن. تعزي

- شــهدت االنتخابات التشــريعية التي أجريت عام 2012 ارتفاع نســبة النســاء 
المشــاركات فــي البرلمــان الجزائــري إلــى 31.38% حيــث ارتفــع تمثيــل المــرأة فــي 
البرلمــان إلــى 145 إمــرأة مــن أصــل 462 مقعــدا، وذلــك بعــد التعديــات التــي 
أقرتهــا الحكومــة الجزائريــة فــي اإلصاحــات السياســية األخيــرة التــي تمنــح للمــرأة 

نســبة مشــاركة تتــراوح بيــن الـــ 30 والـــ 50% فــي المجالــس المنتخبــة.



قانون عضوي رقم 01-12 مؤرخ في 18 من صفر عام 1433 الموافق 12 يناير 
سنة 2012م، يتعلق بنظام االنتخابات لدولة الجزائر

المواد ذات الصلة  )7-3(

المادة 3:
يعــد ناخبــًا كل جزائــري وجزائريــة بلــغ مــن العمــر ثمانــي عشــرة  )18( ســنة كاملــة يــوم االقتــراع وكان متمتعــَا 
بحقوقــه المدنيــة والسياســية، ولــم يوجــد فــي إحــدى حــاالت فقــدان األهليــة المحــددة فــي التشــريع المعمــول بــه.

المادة 7:
يجــب علــى كل الجزائرييــن والجزائريــات المتمتعــات بحقوقهــم المدنيــة والسياســية والذيــن لــم يســبق لهــم التســجيل 

فــي قائمــة انتخابيــة أن يطلبــوا تســجيلهم.

قانون عضوي رقم 12-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 
2012،  يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور

المواد ذات الصلة  )1- 2- 3- 4- 5- 6- 7(

الماّدة 1:
ــذا الـقـانـــون الـعضـــوي كـيـفـيـــات تـــوسيع حظــوظ  ــام المــادة 31 مــكــــّرر مــن الـدسـتـــور، يحــدد هـ تـطــبــيــقـــا ألحــكــ

تمثيــل المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة.

المادة 2:
يــــجب أاّل يــــقل عـــدد الــنــســــاء فــي كل قــائــمـــة تـــرشـــيـــحـــــات،  حـــــّرة أو مـــقـــدمـــــة مــن حـــــزب أو عـــــدة أحـــــزاب 

ــد المتنافــس عليهــا:  ــدد المـقـاعـ ــاه، بحســب عــ ــددة أدنـ ســيـاسـيـــة، عــن الـنـــسب المحــ
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* انتخابات المجلس الشعبي الوطني:
- 20 % عـنـدمـا يـكـون عدد المـقـاعـد يـسـاوي أربـعة )4( مقاعد.  

- 30 % عـنـدمــا يـكـون عـدد المـقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق خمسة )5( مقاعد.
- 35 % عـنـدمــا يـكـون عـدد المـقـاعـد يــسـاوي أو يـفـوق أربعة عشر )14( مقعدا.
- 40 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثاثون )32( مقعدا.

- 50 % بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.

* انتخابات المجالس الشعبية الوالئية:
- %30 عــنــدمــا يــكــون عــدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا

- 35 %  عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا،

* انتخابات المجالس الشعبية البلدية:
في المجالس الـــشـــعـــبــيـــة الـــبـــلــديـــة الموجودة بمقرات الدوائـر وبـالبـلـديات الـتي يـزيد عـدد سكـانـها عن عشرين 

ألف )20.000( نســمة.

الماّدة 3:
ــة، وتــــخـــــصص  ــوات الـــتـــي تحـــــصل عــــلـــيــــهـــــا كل قــــائـــمـــ ــسب عـــدد األصـــ ــوزع المقـــاعـــد بيــن الــقــوائـــم بــحـ تــ
الــنــــسب المحــــددة فـــي المــادة 2 أعــاه، وجــوبــــا لــلــمــتــرشــحــــات حســب ترتيــب أســمائهن فــي القوائــم الفائــزة.

المادة 4:
يـــــــجب أن يـــــبـــــــّين الـــــتــــصـــــــريح بـــــالــــتـــــــرشح المنـصــــوص عــلــــيه فــي الــقــانـــون الــعــضــــوي المتـعــــلق بــنــظـــام 

االنتخابــات،  جنــس المترشــح.

المادة 5:
تـــــرفض كل قـــائـــمـــــة تــرشـــيـــحـــــات مــخـــالـــفــــة ألحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي.  غيـــر أنه يمنح أجل 
لـتطـــابق قـــوائم التـرشيـــحات مع أحـكــــام المادة المذكــــورة في الـفـقــــرة أعاه، عـــلى أاّل يــتـجـــاوز هذا األجل الشهر 

الذي يسبق تاريخ االقتراع. 

المادة 6:
يـســتـخــــلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو مـنــتخـــب مـــن نفس الجــنـــس فـــي جــــــــمــــــــيـــع حـــــــــاالت االســتـــــخاف 
المـنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في الـــقـــانــون الـــعـــضــوي المتعلق بنظام االنـتخابات والقانونين المتعلقين بالبلدية والوالية.
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المادة 7: 
يمــكـن األحــزاب الــســيــاســيــة أن تــســتــفــيـد مسـاعدة ماليـة خـاصة من الدولة، بحسب عدد مرشحاتها المنتخبات 

في المجالس الشعـبية الـبلديـة والوالئية وفي البرلمان.

ُتحـــــدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
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مجهورية السودان



- نالــت المــرأة الســودانية حــق التصويــت فــى العــام 1954 وحــق الترشــيح فــى 
العــام 1964 ودخلــت أول امــرأة البرلمــان الســودانى فــى العــام 1965 .

- نــص قانــون االنتخابــات القوميــة لعــام 2008 )قانــون رقم 11 لســنة 2008( 
علــى وجــود قائمــة للمــرأة ُيقصــد بهــا حســب نــص القانــون )القائمــة المغلقــة 
المنفصلــة الوالئيـــة الخاصــة بالمــرأة التــي تحــوى 25% مــن جملــة أعضــاء أي 

مجلــس تشــريعي والمرشــحة مـــن حــزب سياســي(.

- تــم تعديــل قانــون االنتخابــات عــام 2014 لصالــح النســاء ورفعــت الكوتــا مــن 
25% إلــى %30.

- تشــغل المــرأة حاليــا 129 مقعــدا فــي البرلمــان الحالــي مــن أصــل 400 مقعــدا 
تشــكل إجمالــي مقاعــد مجلســي البرلمــان، أي مجلــس الواليــات والمجلــس الوطنــي 
)بنســبة تفــوق الـــ 30% مــن ألن هنــاك نســاء دخلــوا عبــر الدوائــر الجغرافيــة(، 

كمــا تحتكــر المــرأة منصبــي نائبــي رئيــس البرلمــان.



قانون االنتخابات القومية لسنة 2008  المعدل لسنة 2014
تكوين الهيئة التشريعية القومية وانتخاب عضويتها

المواد ذات الصلة )29-2)ب(- 31(

مادة 29 - 2 )ب(
)2( يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضًوا منتخًبا على النحو اآلتي:

)ب( خمســة وعشــرين بالمائــة نســاء يتــم إنتخابهــن علــى أســاس التمثيــل النســبى علــى مســتوى الواليــة عبــر 
قوائــم حزبيــة منفصلــة ومغلقــة.

 

نتخاب أعضائه تكوين المجلس التشريعي الوالئي واإ

مادة31
يتكون المجلس التشريعي لكل والية من عدد األعضاء المحددين في دستور كل والية على النحو اآلتي:

)ب( خمســة وعشــرين بالمائــة نســاء يتــم إنتخابهــن علــى أســاس التمثيــل النســبي عبــر قوائــم حزبيــة 
منفصلــة ومغلقــة.

الفصل الرابع /الفرع األول
النظم االنتخابية – انتخاب المجالس التشريعية

يتكــون المجلــس الوطنــي مــن 426 عضــًوا ينتخــب نصفهــم بنظــام االنتخــاب الفــردي والنصــف اآلخــر بالنظــام 
النســبي علــى أن يكــون للمــرأة 30% مــن المقاعــد ولألحــزاب السياســية 20% مــن المقاعــد.
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اجلمهورية السورية



ــث  ــات 1973، حي ــد انتخاب ــت المــرأة البرلمــان بع - دخل
ــت 5 نســاء. دخل

الوطنيــة  الجبهــة  قوائــم  علــى  المــرأة  تمثيــل  اســتقّر   -
التقدميــة بنحــو 12% مــن مجمــوع المقاعــد، أي 30 

مقعــد مــن أصــل 250 حتــى الوقــت الحالــي.



قانون االنتخابات العامة الصادر بالقانون رقم 5 لعام 2014
المواد ذات الصلة )3- 4- 27- 39(

مادة 3
أ - االنتخــاب واالســتفتاء حــق لــكل مواطــن وواجــب عليــه، متــى توفــرت فيــه الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 

هــذا القانــون لممارســته، وذلــك بغــض النظــر عــن دينــه أو رأيــه أو انتمائــه السياســي. 
ب- يمــارس حــق االنتخــاب أو االســتفتاء باالقتــراع العــام، والســري، والمباشــر، والمتســاوي، بصــورة حــرة 

وفرديــة، وال يجــوز ممارســة هــذا الحــق بالوكالــة.

مادة 4

يتمتــع بحــق االنتخــاب أو االســتفتاء كل مواطــن أتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره، مــا لــم يكــن محرومــًا مــن هــذا 
الحــق أو موقوفــًا عنــه وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.

مادة 27

يعــد التســجيل فــي الســجل االنتخابــي العــام حقــًا أساســيًا ومســؤولية فرديــة لــكل مواطــن تتوفــر فيــه شــروط 
ممارســة حــق االنتخــاب بموجــب أحــكام هــذا القانــون، ولــه أن يطلــب تســجيل اســمه فــي الســجل االنتخابــي، ولــه 

التحقــق مــن تســجيل اســمه إن لــم يكــن واردًا فيــه .

مادة 39

يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس اإلدارة المحلية من تتوافر فيه الشروط اآلتية:
أ - أن يكــون متمتعــًا بجنســية الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ عشــر ســنوات علــى األقــل بتاريــخ تقديــم 
طلــب الترشــيح، ويســتثنى مــن هــذا الشــرط مــن منــح الجنســية العربيــة الســورية بموجــب المرســوم التشــريعي 

رقــم )49( تاريــخ 2011/04/07.
ب-  أن يكون متمًا الخامسة والعشرين من عمره.
 ج - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
د - أال يكون محرومًا من ممارسة حق االنتخاب.

هـــ - غيــر محكــوم بجنايــة أوجنحــة شــائنة أو مخلــة بالثقــة العامــة بمقتضــى حكــم مكتســب الدرجــة القطعيــة 
مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره وفقــًا للقانــون، وتحــدد الجنــح الشــائنة والمخلــة بالثقــة العامــة بقــرار مــن وزيــر العــدل.

و - أن يكون ناخبًا في الدائرة االنتخابية التي يرشح نفسه عنها، أو ناقًا موطنه االنتخابي إليها .
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مجهورية العراق



- حصلــت المــرأة العراقيــة علــى حــق الترشــيح والتصويــت عــام 1980، ودخلــت 
البرلمــان فــي نفــس العــام.

- حصلــت المــرأة العراقيــة علــى 76 مقعــدا برلمانيــا فــي أول جمعيــة وطنيــة 
منتخبــة لكتابــة الدســتور عقــب التغييــر السياســي عــام 2003، وذلــك مــن بيــن 

275 مقعــدا أي مايعــادل 28% مــن المقاعــد البرلمانيــة آنــذاك.

- شــاركت )10( نســاء فــي لجنــة كتابــة الدســتور )مايعــادل 18% مــن أعضــاء 
اللجنــة( توزعــن علــى كافــة اللجــان الفرعيــة التــي عملــت علــى كتابــة فصــول 

الدســتور المختلفــة )6 لجــان فرعيــة(.

- نــص الدســتور العراقــي لعــام 2005 فــي مــادة 49 -رابعــا علــى أن »يســتهدف 
قانــون االنتخابــات تحقيــق نســبة تمثيــل للنســاء ال تقــل عــن الربــع مــن عــدد 

أعضــاء مجلــس النــواب«.

- فــي االنتخابــات البرلمانيــة التــي أجريــت فــي 30 أبريــل 2014، وصلــت 22 
امــرأة إلــى البرلمــان العراقــي الجديــد مــن دون الحاجــة إلــى »الكوتــا«، وذلــك 
مــن أصــل 83 برلمانّيــة يشــّكلن نســبة 25% مــن مجمــل عــدد أعضــاء مجلــس 
النــواب العراقــي البالــغ 328 عضــوًا. ووصلــت ثــاث فائــزات منهــّن بأرقامهــّن مــن 
دون الحاجــة إلــى أصــوات القائمــة االنتخابّيــة. كمــا شــهدت هــذه االنتخابــات فــوز 
إحــدى النائبــات بأعلــى األصــوات فــي محافظتهــا )محافظــة بابــل( وتبوأهــا المركــز 

الســادس فــي قائمــة الحاصليــن علــى أعلــى األصــوات علــى صعيــد العــراق.



قانون انتخابات مجلس النواب العراقي*
رقم )45( لسنة 2013

المواد ذات الصلة )4- 13- 14- 15(

مادة )4-أوال(

مادة )13(

أواًل- يجــب أن ال يقــل عــدد النســاء المرشــحات عــن 25% فــي القائمــة وأن ال تقــل نســبة تمثيــل النســاء فــي 
المجلــس عــن %25  

ثانيًا- يشترط عند تقديم القائمة أن يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثاثة رجال.

مادة )14(- ثانًيا

يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقًا لنظام سانت ليكو  المعدل وكما يلي:)...(

ثانيًا- يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على )25%( على االقل من عدد المقاعد.

مادة )15(- أوالً

أواًل - إذا كان المقعــد الشــاغر يخــص امــرأة فــا يشــترط أن تحــل محلهــا امــرأة إال إذا كان ذلــك مؤثــرًا علــى 
نســبة تمثيــل النســاء.

* وفــق المــادة )11( مــن القانــون، يتكــون مجلــس النــواب مــن )328( مقعــدًا يتــم توزيــع )320( مقعــدَا علــى المحافظــات وفقــا 
لحدودهــا االداريــة ، وتكــون )8( مقاعــد منهــا حصــة )كوتــا( للمكونــات. ويقصــد بالمكونــات: المكــون المســيحي ولــه )5( مقاعــد تــوزع 
علــى محافظــة بغــداد ونينــوى وكركــوك ودهــوك وأربيــل، والمكــون األيزيــدي ولــه مقعــد واحــد فــي محافظــة نينــوى، والمكــون الصابئــي 

المندائــي ولــه مقعــد واحــد فــي محافظــة بغــداد ، والمكــون الشــبكي ولــه مقعــد واحــد فــي محافظــة نينــوى.
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سلطنة عمان



ــت(  ــى حــق العمــل السياســي )الترشــيح والتصوي ــة عل ــت المــرأة العماني - حصل
عــام 1994.

- في عام 2000 دخلت المرأة مجلس الشورى ألول مرة ونالت مقعدين فيه.

بموجبــه  وســع   2002 عــام  أواخــر  مرســوًما  قابــوس  الســلطان  أصــدر   -
ــغ  ــن لمــن يبل ــة المواطني ــس الشــوري لكاف ــات مجل ــوق المشــاركة فــي انتخاب حق
مــن العمــر 21  عامــا أو يزيــد، اعتبــارا مــن الــدورة الرابعــة لمجلــس الشــورى 
ــت تنــص  ــي كان ــن الســابقة الت )2000-2003(. وأنهــى هــذا المرســوم القواني
ــه،  ــات ، وعلي ــي االنتخاب ــط باالشــتراك ف ــة فق ــع ســكان كل والي ــي الســماح لرب عل
جــرت انتخابــات الــدورة الخامســة للمجلــس عــام 2003 باالقتــراع المباشــر ألول 
مــرة فــي تاريــخ الســلطنة  ، كمــا شــهدت هــذه االنتخابــات فتــح المجــال كامــا 
أمــام المــرأة للمشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة دون تقيــد بنســبة معينــة أو قصــره 
علــي محافظــات بعينهــا وتمــت مســاواتها بالرجــل مــن حيــث شــروط الترشــيح 
واالنتخــاب، وبالتالــي وصــل عــدد الناخبــات إلــى 100  الــف ســيدة بنســبة %38  

مــن مجمــوع الناخبيــن . 

- ظــل مجلــس الشــورى استشــاريا حتــى 2011، حيــث تــم منحــه فــي تلــك الســنة 
صاحيــات تشــريعية ورقابيــة بمرســوم ســلطاني صــدر فــي مــارس 2011.

 25 فــي  هــذه االصاحــات  بعــد  الشــورى  لمجلــس  انتخابــات  أول  أجريــت   -
فــي هــذه  تنافــس  للمجلــس.  الثامنــة  االنعقــاد  لــدورة  أكتوبــر2015، تمهيــدا 
االنتخابــات 590 مرشــحا، بينهــم 20 إمــرأة، للفــوز بـــ85 مقعــدا التــي يتشــكل 
منهــا المجلــس. وفــازت امــراة واحــدة بالمركــز األول فــي واليــة الســيب بمحافظــة 

مســقط، لتكــون الممثلــة الوحيــدة للمــرأة العمانيــة فــي المجلــس. 



مرســــوم ســــلطان رقـــم 2013/85
بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى

المواد ذات الصلة )23- 34(

المادة )23(

يحق لكل مواطن أن يطلب قيده فـي السجل االنتخابي إذا توافرت فـيه الشروط اآلتية:

1-  أن يكــون قــد أتــم واحــدا وعشــرين عامــا مياديــا فـــي األول مــن شــهر ينايــر مــن ســنة االنتخــاب ، ويعتــد 
فـــي ذلــك ببيانــات البطاقــة الشــخصية. 

2- أن يكون من أبناء الوالية أو من المقيمين فـيها.

3- أال يكون منتسبا لجهة أمنية أو عسكرية.

المادة )34(

يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس اآلتي:

1- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.

2- أال تقل سنه عند عند فتح باب الترشيح عن ثاثين سنة ميادية.

3- أال يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.

4- أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه نهائيــا بعقوبــة جنائيــة أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة، ولــو رد 
إليــه اعتبــاره.

5- أن يكون مقيدا في السجل االنتخابي.

6- أال يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.

7- أال يكون محجورا عليه بحكم قضائي.

8- أال يكون مصابا بمرض عقلي.

ويجب توافر هذه الشروط في المترشح في اليوم السابق على فتح باب الترشح.

ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية المجلس.
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قانون المجالس البلدية
مرسوم سلطاني رقم 2011/116 بإصدار قانون المجالس البلدية

المادة 8

يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتى:

أ - أن يكون عماني الجنسية.

ب- أال تقل سنه عن 30 ثاثين سنة ميادية.

ج- أن يكــون مــن ذوي المكانــة والســمعة الحســنة فــي الواليــة، وأال يكــون قــد حكــم عليــه بعقوبــة جنايــة أو فــي 
جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة مالــم يكــن قــد رد إليــه إعتبــاره.

د- أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.

ه- أن يكون مقيدا في السجل اإلنتخابي بالوالية المترشح عنها.

و- أال يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز اإلداري للدولة.
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دولة فلسطني



تشــكل   ،1964 عــام  فــي  الفلســطينية«  التحريــر  تشــكيل »منظمــة  - عقــب 
»االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية«، وحظيــت المــرأة الفلســطينية بـــ »كوتــا« فــي 
المجلــس الوطنــي تراوحــت بيــن 2% فــي 1964 إلــى 7.5% فــي دورة المجلــس 

التــي عقدهــا فــي غــزة عــام1996. 

ــي عــام  ــرلمان فــ ــات الـبـ ــي انـتـخــابــ ــن فـ ــواتي نـجــحــ ــساء اللــ ــدد النـــ ــان عـــ - كـ
بعــد نضــال  فــي عــام 2006  إمــرأة  العــدد 17  بلــغ  ثــم  1996، 5 نســاء، 

.%20 بنســبة  كوتــا  علــى  للحصــول  النســائّية  المؤّسســات 

- وفــي ظــل اســتمرار نضــال المؤسســات الحقوقيــة النســائية ارتفعــت الكوتــا 
الخاصــة بنســبة حضــور المــرأة فــي البرلمــان مــن 20% إلــى 30%، وذلــك مــن 
بيــن مجمــل األعضــاء البالــغ عددهــم 132 عضــوا يتــم اختيارهــم عــن طريــق 
ــدس الشــرقية. ــة وقطــاع غــزة والق ــة الغربي االنتخــاب الحــر مــن فلســطينيي الضف

- توجــد حاليــا 600 امــرأة فــي المجالــس البلديــة، والمــرأة تشــغل منصــب رئيــس 
بلديــة رام واهلل وبيــت لحــم. 



قانون االنتخابات العامة
رقم )1( لسنة 2007
المواد ذات الصلة )5- 36(

مادة )5(:

يجــب أن تتضمــن كل قائمــة مــن القوائــم االنتخابيــة المرشــحة لانتخابــات حــدًا أدنــى لتمثيــل المــرأة ال يقــل عــن 
امــرأة واحــدة مــن بيــن كٍل مــن: 

1- األسماء الثاثة األولى في القائمة.
2- األسماء األربعة التي تلي ذلك.

3- كل خمسة أسماء تلي ذلك.

)الباب الخامس( 
الترشح لمنصب الرئيس

مادة )36(:

ُيشترط في المرشح لمنصب الرئيس:
1- أن يكون فلسطينيًا مولودًا ألبوين فلسطينيين.

2- أن يكون قد أتم األربعين عاماً من العمر على األقل في اليوم المحدد إلجراء االقتراع. 
3- أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في األراضي الفلسطينية. 

4- أن يكــون مســجًا فــي الســجل النهائــي للناخبيــن وتوفــرت فيــه الشــروط الواجــب توفرهــا لممارســة حــق 
االنتخــاب. 

5- أن يلتــزم بمنظمــة التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني وبوثيقــة 
إعــان االســتقال وبأحــكام القانــون األساســي.
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اجلمهورية اللبنانية



- أقــر لبنــان الحقــوق السياســية للمــرأة منــذ العــام 1953، ودخلــت أولــى النســاء 
إلــى المجلــس النيابــي العــام 1963.

لعــام 1992 وعــام 1996 وعــام 2000  النيابيــة  ثــم خــال اإلنتخابــات   -
تمكنــت ثــاث نســاء مــن النجــاح.

- رغــم المســاواة القانونيــة فــي مجــال توّلــي الســلطة وصنــع القــرار بيــن الرجــال 
والنســاء فــي لبنــان لــم تأخــذ المــرأة اللبنانيــة بعــد فرصتهــا الحقيقيــة فــي المشــاركة 

السياسية. 

- تبلــغ نســبة تمثيــل النســاء 3.13% فــي البرلمــان المنتخــب عــام 2009 
والمكــون مــن 128 عضــًوا. وبلغــت نســبة نجــاح النســاء فــي االنتخابــات البلديــة 

لعــام 2010، %4.7. 



قانون االنتخابات النيابية
رقم 2008/25

االنتخابات النيابية
)الفصل الثاني(

المواد ذات الصلة )3- 7(

المادة 3: 

ــة أكمــل الســن المحــددة فــي الدســتور ســواًء أكان مقيمــًا أم غيــر مقيــم علــى األراضــي  ــي أو لبناني لــكل لبنان
اللبنانيــة، أن يمــارس حــق االقتــراع.

المادة 7:

لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح لانتخابات النيابية.
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دولة ليبيا



- حصلت المرأة الليبية على حق الترشيح والتصويت عام 1964.

- عقــدت أول انتخابــات برلمانيــة فــي ليبيــا بعــد الثــورة يــوم 7 يوليــو 2012، 
بمشــاركة 62% مــن الليبييــن )1.7 مليــون ناخــب( 40% منهــم ســيدات.

- وترشــح في هذه االنتخابات 3700 مرشــحا، منهم 624 من النســاء )540 
مرشــحة من خال األحزاب السياســية و 84 كمســتقات(.

- فــازت النســاء بـــ 33 مقعــدًا )32 مقعــد مــن خــال قوائــم التكتــات السياســية، 
ومقعــد مســتقل( ويعنــي هــذا أن المــرأة باتــت تمثــل 16.5% مــن مقاعــد البرلمــان 

البالــغ عددهــا 200 مقعــدا.



قانون اإلنتخابات الليبي لسنة 2012 )اإلصدار الثاني المعدل(

)الفصل الثاني( 

مادة )1(:

يتألــف المؤتمــر الوطنــي العــام مــن مئتــي )200( عضــوًا يختــارون بطريــق االنتخــاب الحــر المباشــر، علــى أن 
يخصــص للنســاء عــدد مــن المقاعــد بنســبة )10%( عشــرة بالمئــة مــن إجمالــي عــدد اعضــاء المؤتمــر، إال إذا 

لــم يتقــدم مــن المرشــحات مايســتكمل هــذه النســبة.
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مجهورية مصر العربية



- حصلــت المــرأة المصريــة علــى حــق التصويــت عــام 1956 ودخلــت البرلمــان 
بعــد عــام واحــد.

- فــي ظــل الدســتور المصــري الجديــد لعــام 2014، وقانــون مجلــس النــواب 
لعــام 2014، تــم تقســيم مقاعــد مجلــس النــواب إلــى: 420 مقعــدا للنظــام 
الفــردي، و120 لنظــام القائمــة، تقســم علــى 4 دوائــر، بواقــع دائرتيــن بــكل 
منهمــا 45 مقعــدًا، ودائرتيــن بــكل منهمــا 15 مقعــدًا، بحيــث يصــل عــدد أعضــاء 
مجلــس النــواب المنتخبيــن إلــى 540، باإلضافــة إلــى نســبة 5% يعينهــا رئيــس 

ــى 567. ــد إل ــى عــدد المقاعـ ــدًا، ليصــل إجمال ــع 27 مقع الجمهوريــة، بواق

 - فــي ظــل هــذا التوزيــع تضمــن المــرأة المصريــة بموجــب القانــون 70 مقعــًدا، 
56 مقعــًدا علــى األقــل عبــر القوائــم المغلقــة المتنافســة، و14 مقعــدا عبــر 
التعييــن )حيــث يلــزم القانــون أن تشــكل النســاء نســبة 50% مــن عـــدد المقاعـــد 

التــى ســيتم تعييــن أعضائهــا بموجــب قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة(.

- حصلــت  المــرأة فــي مجلــس النــواب لعــام 2015  علــى 75 مقعــًدا ، فضــا 
عــن نصيبهــا مــن نســبة التعيينــات التــي أقرهــا قانــون مجلــس النــواب والمقــررة بـــ 

14 مقعــدا، ليصبــح مجمــوع مقاعدهــا فــى البرلمــان الجديــد 89 مقعــدا.



قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014

)الفصل األول(
)حق االقتراع(

مادة )1(:

"على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميادية أن ُيباشر بنفسه الحقوق السياسية اآلتية:

 أواًل: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

 ثانًيا: انتخاب كل من: 

-1 رئيس الجمهورية.

 -2 أعضاء مجلس النواب.

 -3 أعضاء المجالس المحلية....."

قانون مجلس النواب
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

تقسيم الدوائر االنتخابية
المواد ذات الصلة )4- 5- 6- 27(

مادة )4(

تُقســم جمهوريــة مصــر العربيــة إلــى دوائــر تخصــص لانتخــاب بالنظــام الفــردي، و)4( دوائــر أخــرى تخصــص 
لانتخــاب بنظــام القوائــم.

ُوينتخــب عــن كل دائــرة منهــا عــدد األعضــاء الــذي يتناســب وعــدد الســكان والناخبيــن بهــا، بمــا يراعــي التمثيــل 
العــادل للســكان والمحافظــات، والمتكافــئ للناخبيــن.

ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل منها.
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التمثيل المناسب والمائم لبعض المصريين

مادة )5(

يجــب أن تتضمــن كل قائمــة انتخابيــة عــددا مــن المترشــحين يســاوي العــدد المطلــوب انتخابــه فــي الدائــرة وعــدًدا 
مــن االحتياطييــن مســاوًيا لــه.

وفــي أول انتخابــات لمجلــس النــواب ُتجــرى بعــد العمــل بهــذا القانــون تكــون هنــاك دائرتــان انتخابيتــان ُيخصــص 
لــكل منهمــا )15( مقعــدا مــن مقاعــد مجلــس النــواب، ويجــب أن تتضمــن كل قائمــة انتخابيــة مقدمــة فــي هاتيــن 

الدائرتيــن األعــداد والصفــات اآلتيــة:
- ثاثة مترشحين على األقل من المسيحيين.

- مترشحين اثنين على األقل من العمال والفاحين. 
- مترشحين اثنين على األقل من الشباب.

- مترشحا على األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة. 
- مترشحا على األقل من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على األقل.

كمــا تكــون هنــاك دائرتــان انتخابيتــان ُيخصــص لــكل منهمــا )45( مقعــدا مــن مقاعــد مجلــس النــواب، ويجــب 
أن تتضمــن كل قائمــة انتخابيــة مقدمــة فــي هاتيــن الدائرتيــن األعــداد والصفــات اآلتيــة:

- تسعة مترشحين على األقل من المسيحيين.
- ستة مترشحين على األقل من العمال والفاحين. 

- ستة مترشحين على األقل من الشباب.
- ثاثة على األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة. 

- ثاثة على األقل من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على األقل.

وفــي جميــع األحــوال يجــب أن يتوفــر فــي المترشــحين االحتياطييــن ذات األعــداد والصفــات المشــار إليهــا. وال 
تقبــل القائمــة غيــر المســتوفية أي مــن الشــروط واألحــكام المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة.

ويجــوز أن تتضمــن القائمــة الواحــدة مترشــحي أكثــر مــن حــزب، كمــا يجــوز أن تشــكل القائمــة مــن مترشــحين 
مســتقلين غيــر منتميــن ألحــزاب، أو أن تجمــع بينهــم.
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مادة )6(:

 ُيشــترط الســتمرار عضويــة أعضــاء مجلــس النــواب أن يظلــوا محتفظيــن بالصفــة التــى تــم انتخابهــم علــى 
أساســها، فــإذا فقــد أحدهــم هــذه الصفــة، أو إذا َغيَّــر العضــو انتمــاءه الحزبــى المنتخــب عنــه أو أصبــح مســتقًا، 
أو صــار المســتقل حزبيــًا؛ تســقط عنــه العضويــة بقــرار مــن مجلــس النــواب بأغلبيــة ثلثــى أعضــاء المجلــس. 

وفــي جميــع األحــوال ال تســقط عضويــة المــرأة إال إذا غيــرت انتماءهــا الحزبــي أو المســتقل الــذي أنتخبــت 
علــى أساســه.

مادة )27(:

يجــوز لرئيــس الجمهوريــة تعييــن عــدد مــن األعضــاء فــى المجلــس ال يجــاوز نســبة )5%( مــن عــدد األعضــاء 
فــى  العلميــة والعمليــة  الخبــراء وأصحــاب اإلنجــازات  لتمثيــل  النســاء،  مــن  األقــل  المنتخبيــن نصفهــم علــى 

المجــاالت المختلفــة، والفئــات التــى يــرى تمثيلهــا فــى المجلــس وفقــًا ألحــكام الدســتور.
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اململكة املغربية



- حصلــت المــرأة المغربيــة علــى حــق الترشــيح والتصويــت عــام 1963، ودخلــت 
البرلمــان عــام 1993.

- نــص الفصــل 19 مــن الدســتور المغربــي لعــام 2011 علــى أن »تســعى 
الدولــة إلــى تحقيــق مبــدأ المناصفــة بيــن الرجــال والنســاء«.

- ونــص الفصــل )30( مــن الدســتور علــى أن »لــكل مواطنــة ومواطــن، الحــق في 
التصويــت، وفــي الترشــح لانتخابــات، شــرط بلــوغ ســن الرشــد القانونيــة، والتمتــع 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وينــص القانــون علــى مقتضيــات مــن شــأنها 

تشــجيع تكافــؤ الفــرص بيــن النســاء والرجــال فــي ولــوج الوظائــف االنتخابيــة«.

- وشــجع الفصــل )146( مــن الدســتور علــى ولــوج النســاء للجماعــات الترابيــة 
حيــث نــص علــى أن »تحــدد بقانــون تنظيمــي بصفــة خاصــة: شــروط تدبيــر 
الجهــات والجماعــات الترابيــة األخــرى لشــؤونها بكيفيــة ديمقراطيــة، وعــدد أعضــاء 
مجالســها، والقواعــد المتعلقــة بأهليــة الترشــيح، وحــاالت التنافــي، وحــاالت منــع 
الجمــع بيــن االنتدابــات، وكــذا النظــام االنتخابــي، وأحــكام تحســين تمثيليــة النســاء 

داخــل المجالــس المذكــورة«.

- وعليــه، حــددت القوانيــن التنظيميــة الخاصــة باالنتخابــات الجهويــة والجماعيــة 
ــا« لتمثيــل المــرأة فــي مجالــس الجماعــات الترابيــة رفعتــه مــن 12% إلــى  »كوت

27% مــن مقاعــد أعضــاء مجالــس الجماعــات الترابيــة.

ــه  ــذي أســفرت عن ــة، ال ــة المنتخب ــل النســاء فــي المجالــس المحلي - ســجل تمثي
علــى  المنتخبــات  حيــث حصلــت  كبيــرا،  ارتفاعــا   ،2015 ســبتمبر  انتخابــات 
6673 مقعــدا مقابــل 3465 فقــط فــي االقتــراع الجماعــي لســنة 2009. أي أن 
ــن.  ــن االنتخابيتي ــن المحطتي ــدم بنســبة 92.6% بي ــات تق عــدد النســاء المنتخب

ــًدا. ــغ 395 مقع ــي يبل ــواب المغرب ــس الن ويذكــر أن عــدد مقاعــد مجل



قانون مدونة االنتخابات*
ظهير شريف رقم 150.08.1 صادر في 2 محرم 1430 )30 ديسمبر 2008( بتنفيذ 

القانون رقم 08.36
القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة االنتخابات

المادة 4:
ناثــا، البالغيــن مــن العمــر عشــرين ســنة شمســية كاملــة فــي تاريــخ حصــر اللوائــح  "يجــب علــى المغاربــة ذكــورا واإ
االنتخابيــة النهائيــة عنــد وضعهــا أو مراجعتهــا طبقــا لهــذا القانــون أن يطلبــوا - مــع مراعــاة أحــكام المــادة 5 
مــن هــذا القانــون- قيدهــم فــي الائحــة االنتخابيــة للجماعــة التــي يقيمــون فيهــا بالفعــل منــذ ثاثــة أشــهر علــى 

األقــل بتاريــخ إيــداع طلبهــم...."

المادة 288 المكررة :
يقــدم، وفــق شــروط وكيفيــات تحــدد بنــص تنظيمــي، دعــم يخصــص لتقويــة قــدرات النســاء التمثيليــة بمناســبة 

االنتخابــات العامــة الجماعيــة والتشــريعية يطلــق عليــه إســم "صنــدوق الدعــم لتشــجيع تمثيليــة النســاء.

قوانين تنظيمية 
)طبقًا ألحكام الفصل 146 من الدستور(*

ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 رمضان 1436 )7يوليو2015(
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات 

مادة )3(: 
الجهــة جماعــة ترابيــة خاضعــة للقانــون العــام ، تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال اإلداري والمالــي 
وتشــكل أحــد مســتويات التنظيــم الترابــي للمملكــة باعتبــاره تنظيمــا ال مركزًيــا يقــوم علــى الجهويــة المتقدمــة.

مادة )9(:
يدبر شئون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه باالقتراع العام المباشر )...(

*  تتعــدد النصــوص التنظيميــة المســتحدثة طبًقــا ألحــكام الفصــل 146 مــن الدســتور المغربــي، وســوف يتــم ابــراز فقــط الفقــرات 
الخاصــة بالمــرأة فــي كل مــادة مــن نصــوص القوانيــن التنظيميــة.
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مادة 19:
)المتعلقــة بانتخــاب نــواب رئيــس الجهــة( : "... ســعيا نحــو بلــوغ المناصفــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 19 
مــن الدســتور يتعيــن العمــل علــى أن تتضمــن الئحــة ترشــيحات نــواب الرئيــس عــددا مــن المترشــحات أال يقــل 

عــن ثلــث النــواب....".

المادة 29:

)المتعلقــة بالترشــح لرئاســة اللجــان الدائمــة( : "....يجــب أن يراعــى فــي الترشــح لرئاســة اللجــان الدائمــة الســعي 
إلــى تحقيــق مبــدأ المناصفــة بيــن الرجــال والنســاء المنصــوص عليــه فــي الفصــل 19 مــن الدســتور..."

القانون التنظيمي رقم 34.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

المادة 76: 

"...يخصــص للنســاء فــي كل دائــرة انتخابيــة ثلــث المقاعــد علــى األقــل. وال يحــول ذلــك دون حقهــن فــي الترشــح 
برســم المقاعــد المخصصــة للجــزء األول مــن الئحــة الترشــيح المشــار إليــه فــي المــادة 85 مــن هــذا القانــون 

التنظيمــي...."

المادة 77 )الفقرة األولى(:

يحــدد بموجــب مرســوم يتخــذ باقتــراح مــن وزيــر الداخليــة عــدد األعضــاء الواجــب انتخابهــم فــي مجلــس كل جهــة 
وتوزيــع عــدد المقاعــد علــى العمــاالت واألقاليــم وعمــاالت المقاطعــات المكونــة لــكل جهــة وتوزيــع عــدد المقاعــد 
علــى العمــاالت واألقاليــم وعمــاالت المقاطعــات "المكونــة لــكل جهــة مــع بيــان عــدد المقاعــد المخصصــة للنســاء 

فــي كل عمالــة أو إقليــم أو عمالــة مقاطعــات". 

المادة 85 )الفقرة الثانية(:

يجب أن تشــتمل كل الئحة ترشــيح "على جزأين يتضمن الجزء األول عددا من األســماء يطابق عدد المقاعد 
المخصصــة لهــذا الجــزء مــع بيــان ترتيبهــم فيــه. وتعتبــر المترشــحة الــوارد اســمها فــي المرتبــة األولــى بالنســبة 

للجــزء المخصــص للنســاء بمثابــة رأس الائحــة ولهــا نفــس الحقــوق المخولــة لــرأس الئحــة الترشــيح المعنيــة".
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المادة 92:
"تقــوم لجنــة اإلحصــاء فــي مرحلــة أولــى بتوزيــع المقاعــد المخصصــة للجــزء األول المشــار إليــه فــي المــادة 85 
أعــاه علــى لوائــح الترشــيح وفــق نفــس الكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 24 مــن هــذا القانــون التنظيمــي 
بنــاء علــى قاســم انتخابــي يســتخرج علــى أســاس عــدد المقاعــد المخصصــة للجــزء المذكــور. وفــي مرحلــة ثانيــة، 
تــوزع وفــق نفــس الكيفيــات المقاعــد المحــددة للجــزء الثانــي المخصــص للنســاء معتمــدة قاســما انتخابيــا يســتخرج 

علــى أســاس عــدد المقاعــد المخصصــة لهــن فــي الدائــرة االنتخابيــة المعنيــة". 

المادة 128 المكررة:
عــاوة علــى عــدد المقاعــد المحــددة فــي المادتيــن 127 و128 أعــاه، يخصــص للنســاء عــدد مــن المقاعــد فــي 
كل جماعــة أو مقاطعــة. وال يحــول ذلــك دون حقهــن فــي الترشــح برســم المقاعــد األخــرى. ويحــدد عــدد المقاعــد 

المخصصــة للنســاء علــى النحــو التالــي:

- بالنســبة لمجالــس الجماعــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا باالقتــراع الفــردي: مقعــدان)2(. ويلحــق أحــد 
فــي الائحــة  المســجلين  الناخبيــن  أكبــر عــدد مــن  التــي تضــم  بالدائــرة االنتخابيــة الجماعيــة  المقعديــن 
االنتخابيــة للجماعــة المحصــورة برســم آخــر مراجعــة عاديــة أو اســتثنائية للوائــح المذكــورة، ويلحــق المقعــد 
المســجلين. وتحــدد هاتــان  الناخبيــن  تليهــا مــن حيــث عــدد  التــي  بالدائــرة االنتخابيــة الجماعيــة  الثانــي 
الدائرتــان بالنســبة إلــى كل جماعــة بموجــب قــرار لوزيــر الداخليــة ينشــر فــي الجريــدة الرســمية قبــل تاريــخ 

االقتــراع بخمســة وأربعيــن يومــا علــى األقــل؛

- بالنســبة لمجالــس الجماعــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا عــن طريــق االقتــراع بالائحــة والتــي يفــوق عــدد 
ســكانها 200.000 نســمة: أربعــة)4( مقاعــد؛

- بالنســبة لمجالــس الجماعــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا عــن طريــق االقتــراع بالائحــة والتــي يفــوق عــدد 
ســكانها 200.000 نســمة وغيــر المقســمة إلــى مقاطعــات: ســتة )6( مقاعــد منهــا أربعــة )4( مقاعــد 
إضافيــة ومقعــدان )2( يخصمــان مــن عــدد المقاعــد المخصصــة لمجالــس الجماعــات المذكــورة بموجــب 

المــادة 127 مــن هــذا القانــون التنظيمــي؛

- بالنســبة لمجالــس الجماعــات المقســمة إلــى مقاطعــات: مقعــدان )2( برســم كل مقاطعــة، منهمــا مقعــد 
إضافــي ومقعــد يخصــم مــن عــدد المقاعــد المخصصــة للمقاطعــة بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 128 

مــن هــذا القانــون التنظيمــي؛

- بالنســبة لمجالــس المقاطعــات: مقعــدان)2( برســم مستشــاري المقاطعــة، منهمــا مقعــد إضافــي ومقعــد 
يخصــم مــن عــدد المقاعــد المخصصــة للمقاطعــة.
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المادة 134)الفقرة األولى(:
"يجــب أن تشــتمل كل الئحــة ترشــيح علــى جزأيــن، يتضمــن الجــزء األول عــددا مــن األســماء يعــادل عــدد 
المقاعــد المخصصــة للجماعــة أو للمقاطعــة بموجــب المادتيــن 127 و 128 مــن هــذا القانــون التنظيمــي بعــد 
األخــذ بعيــن االعتبــار المقاعــد المخصومــة لفائــدة النســاء وفقــا للبنــود 3 و 4 و5 مــن المــادة 128 المكــررة 
أعــاه ، ويشــتمل الجــزء الثانــي علــى أســماء مترشــحات يعــادل عددهــن عــدد المقاعــد المحــدد للنســاء بموجــب 

البنــود 2 و3 و4 و5 مــن المــادة 128 المكــررة أعــاه؛

-بالنســبة للجماعــات التــي يجــرى فيهــا االنتخــاب عــن طريــق االقتـــراع الفــردي، يتضمــن التصريــح بالترشــيح 
البيانــات الخاصــة بالمترشــح أو المترشــحة برســم الدائــرة االنتخابيــة المعنيــة. غيــر أن التصريحــات الفرديــة 
بالترشــيح المقدمــة فــي كل جماعــة معنيــة برســم الدائرتيــن االنتخابيتيــن المحددتيــن بموجــب القــرار المشــار إليــه 
فــي البنــد 1 مــن المــادة 128 المكــررة مــن هــذا القانــون التنظيمــي، تتضمــن وجوبــا اســم المترشــح أو المترشــحة 

فــي الدائــرة االنتخابيــة المعنيــة واســم المترشــحة برســم المقعــد المحــق بهــذه الدائــرة؛

المادة 138) الفقرة الثالثة المضافة(:

بالنســبة للجماعــات التــي يجــرى فيهــا االنتخــاب عــن طريــق االقتــراع الفــردي، يتــم اإلعــان عــن نتائــج االقتــراع 
وفــق أحــكام الفقرتيــن الخامســة والسادســة مــن المــادة 24 مــن هــذا القانــون التنظيمــي. غيــر أنــه بالنســبة إلــى كل 
واحــدة مــن الدائرتيــن االنتخابيتيــن اللتيــن ألحــق بهمــا المقعــدان المخصصــان للنســاء فــي كل جماعــة معنيــة، 
يعلــن أيضــا عــن انتخــاب المترشــح أو المترشــحة التــي حصلــت علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات وكــذا المترشــحة 

برســم المقعــد الملحــق بالدائــرة االنتخابيــة المعنيــة.

المادة 141:

تقــوم لجنــة اإلحصــاء المنصــوص عليهــا فــي المــادة 140 أعــاه بإحصــاء األصــوات التــي حصلــت عليهــا كل 
عــان نتائــج التصويــت النهائيــة. كمــا تتولــى توزيــع المقاعــد بحســب ترتيــب المترشــحين وفقــا ألحــكام  الئحــة واإ

المــادة 24 مــن هــذا القانــون التنظيمــي، مــع مراعــاة أحــكام  المــادة 139 أعــاه، واألحــكام التاليــة:

-بالنســبة لمجالــس الجماعــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا بالائحــة وغيــر المقســمة إلــى مقاطعــات، تقــوم لجنــة 
اإلحصــاء بتوزيــع المقاعــد المخصصــة للجــزء األول المشــار إليــه فــي البنــد الثالــث مــن الفقــرة األولــى مــن المــادة 
134 أعــاه علــى لوائــح الترشــيح وفــق نفــس الكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 24 مــن هــذا القانــون 
التنظيمــي، بنــاء علــى قاســم انتخابــي يســتخرج علــى أســاس عــدد المقاعــد المخصصــة للجــزء المذكــور. وفــي 
مرحلــة ثانيــة، تــوزع علــى لوائــح الترشــيح وفــق نفــس الكيفيــات المقاعــد المحــددة للجــزء الثانــي المخصــص للنســاء 

معتمــدة قاســما انتخابيــا يســتخرج علــى أســاس عــدد المقاعــد المخصصــة لهــن؛
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-بالنســبة لمجالــس الجماعــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا فــي المقاطعــات، تقــوم لجنــة اإلحصــاء فــي مرحلــة أولــى 
بتوزيــع المقاعــد المخصصــة للجــزء األول المشــار إليــه فــي البنــد الثالــث مــن الفقــرة األولــى مــن المــادة 134 مــن 
هــذا القانــون التنظيمــي، حيــث تــوزع المقاعــد المخصصــة لمجلــس الجماعــة فــي المقاطعــة علــى لوائــح الترشــيح 
بنــاء علــى قاســم انتخابــي يســتخرج علــى أســاس عــدد مقاعــد مجلــس الجماعــة المنتخبــة برســم المقاطعــة، 
ثــم تــوزع وفــق نفــس الكيفيــات المقاعــد الخاصــة بمجلــس المقاطعــة بنــاء علــى قاســم انتخابــي يســتخرج علــى 
أســاس عــدد المقاعــد المخصصــة لمجلــس المقاطعــة المعنيــة. ويعلــن عــن المترشــحين المنتخبيــن فــي مجلــس 
المقاطعــة ابتــداء مــن المترشــح الموالــي آلخــر منتخــب فــي مجلــس الجماعــة. وفــي مرحلــة ثانيــة، تــوزع لجنــة 
اإلحصــاء المقاعــد المخصصــة للنســاء فــي مجلــس الجماعــة برســم المقاطعــة، ثــم تــوزع وفــق نفــس الكيفيــات 
المقاعد المخصصة للنســاء في مجلس المقاطعة بناء على قاســم انتخابي يســتخرج على أســاس عدد المقاعد 
المخصصــة لمجلــس المقاطعــة المعنيــة. ويعلــن عــن المترشــحات المنتخبــات فــي مجلــس المقاطعــة ابتــداء مــن 

المترشــحة المواليــة آلخــر منتخبــة فــي مجلــس الجماعــة.

ظهـير شـريـف رقم 165.11.1  صادر في 16 من ذي القعدة 1432) 14 أكتوبر 2011(
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

المادة 3: 
ناثا، المقيدون في اللوائح االنتخابية العامة. الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا واإ

المادة 23:
)....فيمــا يخــص االنتخابــات علــى صعيــد الدائــرة االنتخابيــة الوطنيــة.... يجــب أن تشــتمل الئحــة الترشــيح 
علــى جزأيــن يتضمــن الجــزء األول منهــا أســماء ســتين )60( مترشــحة مــع بيــان ترتيبهــن ويتضمــن الجــزء الثانــي 
منهــا أســماء ثاثيــن )30( مترشــحا ذكــرا ال تزيــد ســنهم علــى أربعيــن ســنة شمســية فــي تاريــخ االقتــراع مــع 
بيــان ترتيبهــم. كمــا يجــب أن يتضمــن، حســب الحالــة، كل جــزء مــن الائحــة أســماء مترشــحات أو مترشــحين 
ينتســبون إلــى كافــة جهــات المملكــة، ويثبــت االنتســاب للجهــة بشــهادة القيــد فــي الائحــة االنتخابيــة العامــة 

إلحــدى الجماعــات التابعــة للجهــة...."
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ظهير شريف رقم 1.12.20 صادر في 27 من شعبان 1433 )17 يوليو 2012(
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور

المادة 4:

تطبيقا ألحكام الفصل 92 من الدســتور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشــار 
إليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة األولــى أعــاه:

1- مبادئ التعيين:

- تكافؤ الفرص واالستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛

- عــدم التمييــز بجميــع أشــكاله فــي اختيــار المرشــحات والمرشــحين للمناصــب العليــا، بمــا فيهــا التمييــز 
بســبب االنتمــاء السياســي أو النقابــي أو بســبب اللغــة أو الديــن أو الجنــس أو اإلعاقــة أو أي ســبب آخــر 

يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان وأحــكام الدســتور؛

- المناصفــة بيــن النســاء والرجــال، باعتبارهــا مبــدأ تســعى الدولــة لتحقيقــه طبقــا ألحــكام الفقــرة الثانيــة مــن 
الفصــل 19 مــن الدســتور، مــع مراعــاة المبــادئ والمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.
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ظهير شريف رقم 1.11.166 صادر في 24 من ذي القعدة 1432 )22 أكتوبر 2011(
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق باألحزاب السياسية

المادة 26:

يعمل كل حزب سياسي على توسيع و تعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للباد.

ولهذه الغاية، يســعى كل حزب سياســي لبلوغ نســبة الثلث لفائدة النســاء داخل أجهزته المســيرة وطنيا وجهويا، 
فــي أفــق التحقيــق التدريجــي لمبــدأ المناصفــة بيــن النســاء و الرجــال.

كما يتعين على كل حزب سياســي أن يحدد في نظامه األساســي نســبة الشــباب الواجب إشــراكهم في األجهزة 
المســيرة للحزب.
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اجلمهورية املوريتانية اإلسالمية



- حصلــت المــرأة الموريتانيــة علــى حــق التصويــت والترشــيح عــام 1961، 
لكنهــا لــم تصــل إلــى البرلمــان إال عــام 1975.

- تــم وضــع الئحــة وطنيــة لدعــم المــرأة فــي المجــال السياســي، ووصلــت نســبة 
تمثيــل النســاء فــي البرلمــان إلــى 21%. )عــدد النــواب إجمــاال 146 نائبــا(.

- حققــت المــرأة الموريتانيــة نجاحــا كبيــرا فــي الــدور األول مــن االنتخابــات 
التشــريعية والبلديــة األخيــرة التــي جــرت فــي ديســمبر 2013، حيــث تمكنــت 31 
ســيدة مــن الدخــول فــي البرلمــان الجديــد الــذي بلغــت نســبة النســاء فيــه %21 
مــن مجمــل التشــكيلة البرلمانيــة . وفــي مجلــس الشــيوخ توجــد 9 نســاء، وتصــل 

نســبة المستشــارات فــي المجالــس البلديــة إلــى %35.4.

- توجــد ســت نســاء فــي منصــب العمــدة مــن بينهــن رئيســة  المجموعــة الحضريــة 
لعاصمــة الباد.



دستور الجمهورية اإلسامية الموريتانية
الصادر بتاريخ 20 يوليو 1990 المعّدل باألمر القانونى رقم 014-2006 

بتاريخ 12 يوليو 2006، الباب السابع النظام االنتخابي

المادة )94( 

يعتبــر ناخًبــا كل مواطــن موريتانــي مــن الجنســين يبلــغ مــن العمــر 18 ســنة كاملــة ويتمتــع بحقوقــه المدنيــة 
السياســية ويكــون مســجا علــى الائحــة االنتخابيــة وبإمكانــه إثبــات إقامتــه فــي البلديــة مــدة التقــل عــن ســتة 

أشــهر.

قانون انتخاب النواب في الجمعية الوطنية
قانون نظامي رقم 2012-029 يعدل بعض أحكام األمر القانوني رقم 028-91 

الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب 
النواب في الجمعية الوطنية

المادة )3(

يكون عدد أعضاء الجمعية الوطنية حسب عدد سكان الدائرة االنتخابية وذلك على النحو التالي:

)...( -عشرين نائبة منتخبة على الائحة الوطنية الخاصة بالنساء.
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قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ  
قانون نظامي رقم 2012-030 يعدل بعض أحكام األمر القانوني رقم 029-91 

الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء 
مجلس الشيوخ

المادة )9(

تتــم الترشــحات باســم األحــزاب السياســية المعتــرف بهــا قانوًنــا . يجــب علــى األحــزاب السياســية أن تقــدم ترشــيح 
امــرأة واحــدة علــى األقــل فــي دائــرة انتخابيــة مــن كل أربعــة. )...(
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قانون نظامي رقم 2012-034 يعدل بعض أحكام األمر القانوني رقم 029-2006 
الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2006 المتضمن القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ 

النساء إلى المأموريات والوظائف االنتخابية

المادة )3(

تشــجيًعا النتخــاب النســاء بالنســب المبينــة فــي المــادة )2( أعــاه وتحــت طائلــة عــدم القبــول، يجــب أن تعــد 
اللوائــح المترشــحة لانتخابــات البلديــة بحيــث تكــون النســاء المترشــحات فــي ترتيــب قابــل لانتخــاب بحســب 

عــدد المستشــارين المحدديــن. وتضــم هــذه اللوائــح علــى األقــل:
- مترشحتين )2( للمجالس ما بين 9 و11 مستشارا بلديا؛

- 3 مترشحات للمجالس ما بين 15 و17 مستشارا؛
- 4 مترشحات للمجالس ما بين 19 و21 مستشارا أو أكثر.
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اجلمهورية اليمنية



- حصلــت المــرأة اليمنيــة علــى حــق التصويــت والترشــيح عــام 1967، لكنهــا لــم 
تتمكــن مــن دخــول البرلمــان إال عــام 1990.

- أجريــت آخــر انتخابــات برلمانيــة فــي اليمــن عــام 2003. وترشــحت فيهــا 11 
امــرأة فــي مقابــل 518 رجــا، ولكــن لــم تصــل إلــى البرلمــان ســوى امــرأة واحــدة 

فــي مقابــل 300 رجــل. )يتألــف البرلمــان مــن 301 عضــو(.

- جــرى تأجيــل االنتخابــات مــن 2009 حتــى 2011 بعــد االتفــاق بيــن الحــزب 
الحاكــم وأحــزاب المعارضــة علــى تعديــل الدســتور خــال تلــك الفتــرة عبــر مــا 
يســمى )اتفــاق فبرايــر(، غيــر أنــه لــم يتــم االتفــاق علــى تعديــل الدســتور. ثــم 

تجمــدت بعدهــا العمليــة االنتخابيــة بقيــام الثــورة فــي فبرايــر 2011.

ــى أن  ــى امــرأة واحــدة إل ــي عل ــي البرلمــان اليمن - اقتصــر الحضــور النســائي ف
ــر 2015. توفيــت فــي فبراي



قانون االنتخابات العامة واالستفتاء باليمن لسنة 2001
المواد ذات الصلة )2- 56(

المادة 2:  
ألغــراض هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والتعابيــر الــواردة فيــه المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقتــض 

ســياق النــص معنــى آخــر .

ب- المـواطــــــن: كل يمني ويمنية.

ج- النـاخـــــــب:كل مواطن يتمتع بالحقوق االنتخابية واالستفتاء وفقًا ألحكام الدستور وهذا القانون.

المادة 56:
 يحــق لــكل ناخــب أن يرشــح نفســه فــي الدائــرة التــي بهــا موطنــه االنتخابــي ويشــترط فــي المرشــح لعضويــة 

مجلــس النــواب الشــروط التاليــة:-

أ- أن يكون يمنيًا.

ب- أن ال يقل سنه عن )خمسة وعشرين عامًا(.

ج- أن يكون مجيدًا للقراءة والكتابة.

د- أن يكــون مســتقيم الخلــق والســلوك مؤديــًا للفرائــض الدينيــة وأن ال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم قضائــي بــات 
فــي قضيــة مخلــة بالشــرف واألمانــة مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره .

قانون رقم )4( لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية

المادة 9:

 للمواطنيــن جميعــًا فــي نطــاق وحداتهــم اإلداريــة حــق الترشــيح واالنتخــاب لعضويــة المجالــس المحليــة طبقــًا 
ألحــكام هــذا القانــون وقانــون االنتخابــات العامــة.
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قائمة املراجع

المملكة األردنية الهاشمية
- قانون رقم )28( لســنة 2012 قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب رقم )25( لســنة 2012، 

نشر بالجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية، العدد رقم 5169 الصادرة بتاريخ 2012/7/25.
- قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015، نشــر بالجريــدة الرســمية للمملكــة األردنيــة الهاشــمية الصــادرة 

بتاريــخ 2015/9/28.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

- قــرار اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات رقــم )2015/03/01( بشــأن التعليمــات التنفيذيــة النتخابــات المجلــس 
الوطنــي االتحــادي، موجــود علــى الموقــع اإللكترونــى للجنــة الوطنيــة لإلنتخابــات بدولــة اإلمــارات العربيــة 

https://www.uaenec.ae :المتحــدة علــى الرابــط التالــى

مملكة البحرين
- مرســوم بقانــون رقــم )57( لســنة 2014 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 
بشــأن مباشــرة الحقــوق السياســية، نشــر بالجريــدة الرســمية لمملكــة البحريــن، العــدد رقــم 3175، الصــادرة 

بتاريــخ 22 ســبتمبر 2014.
- مرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنواب،موجــود علــى موقــع مجلــس 

الشــورى البحرينــي علــى الرابــط التالــي:
http://www.shura.bh/LegislativeResource/Pages/ShuraNuwabLaw.aspx

- قانــون رقــم )24( لســنة 2014 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون البلديــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 
)35( لسنة 2001، نشر بالجريدة الرسمية لمملكة البحرين، العدد 2750، الصادرة بتاريخ 2 أغسطس 

.2006
- مرســوم بقانــون رقــم )58( لســنة 2014 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2002 
بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء المجالــس البلديــة، نشــر بالجريــدة الرســمية لمملكــة البحريــن، العــدد 3175، 

الصــادرة بتاريــخ 22 ســبتمبر 2014.
- األمــر الملكــى رقــم )59( لســنة 2014 بتحديــد ضوابــط بتعييــن أعضــاء مجلــس الشــورى، موجــود علــى 

موقــع مجلــس الشــورى البحرينــي علــى الرابــط التالــي:-
http://www.shura.bh/Council/Sessions/ShuraCouncil/LT4/CP1/s01/Pages/
minutes.aspx
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الجمهورية التونسية
- قانون أساســي عدد 16 لســنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق باالنتخابات واالســتفتاء، نشــر 

بالجريدة الرســمية للجمهورية التونســية ، العدد رقم 42 ، الصادرة بتاريخ 27 مايو 2014.

الجمهورية الجزائــــــرية الديمقراطية الشعبية

- قانــون عضــوي رقــم 01-12 مــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 1433 الموافــق 12 ينايــر ســنة 2012، يتعلــق 
بنظــام االنتخابــات، نشــر فــي الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية  فــي 18 صفــر 

عــام 1433 الموافــق 12 ينايــر ســنة 2012.

- قانــون عضــوي رقــم 03-12 مــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 1433 الموافــق 12 ينايــر ســنة 2012، 
يحــدد كيفيــات توســيع تمثيــل المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة للدســتور، نشــر فــي الجريــدة الرســمية للجمهوريــة 

الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية  فــي 18 صفــر عــام 1433 الموافــق 12 ينايــر ســنة 2012.

جمهورية السودان

- قانون االنتخابات القومية لســنة 2008 المعدل لســنة 2014 تكوين الهيئة التشــريعية القومية وانتخاب 
عضويتهــا، موجــود علــى موقــع المفوضيــة القوميــة لانتخابــات الجمهورية الســودانية

http://nec.org.sd

الجمهورية العربية السورية

- قانــون االنتخابــات العامــة الصــادر بالقانــون رقــم 5 لعــام 2014، موجــود علــى الموقــع اإللكترونــي لــوزارة 
العــدل بالجمهوريــة الســورية علــى الرابــط التالــي:

http://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=30:--5--2014---
&catid=2:syrianlegislation&Itemid=3

جمهورية العراق

- قانــون انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي رقــم )45( لســنة 2013، موجــود علــى موقــع مجلــس النــواب 
http://www.parliament.iq العــراق:  جمهوريــة 
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سلطنة عمان
- مرســــــوم ســــــلطاني رقـــــم 2013/85 بإصــدار قانــون انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــورى، نشــر فــي 
الجريــدة الرســمية لســلطنة عمــان فــي 25 مــن ذي الحجــة ســنة 1434 ه الموافــق 30 مــن أكتوبــر ســنة 

.2013
- قانــون المجالــس البلديــة، مرســوم ســلطاني رقــم 2011/116 بإصــدار قانــون المجالــس البلديــة، نشــر 
فــي الجريــدة الرســمية لســلطنة عمــان، فــي 28 مــن ذى القعــدة ســنة 1432 ه الموافــق 26 مــن اكتوبــر 

ســنة 2011.

دولة فلسطين

- قانــون االنتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007، موجــود علــى الموقــع اإللكترونــى للجنــة االنتخابــات 
المركزيــة بفلســطين علــى الرابــط التالــى:

https://www.elections.ps/ar/tabid/807/language/en-US/Default.aspx

الجمهورية اللبنانية
- قانــون رقــم 2008/25 بشــأن االنتخابــات النيابيــة، موجــود علــى الموقــع اإللكترونــى لــوزارة الداخليــة 

والبلديــات اللبنانيــة علــى الرابــط التالــى:

http://www.elections.gov.lb/parliamentary/Legal-Framework/Election-Law.
aspx

دولة ليبيا
- قانــون اإلنتخابــات الليبــي لســنة 2012 )اإلصــدار الثانــي المعــدل(، موجــود علــى الموقــع اإللكترونــى 

http://aladel.gov.ly/home/?p=812 :لــوزارة العــدل الليبيــة علــى الرابــط التالــى

جمهورية مصر العربية
- قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014،

https://www.elections.eg/home :موجود على الموقع الرسمي للجنة العليا لانتخابات
- قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014،

https://www.elections.eg/home :موجود على الموقع الرسمي للجنة العليا لانتخابات
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المملكة المغربية

- ظهير شــريف رقم 150.08.1 صادر في 2 محرم 1430 )30 ديســمبر 2008( بتنفيذ القانون رقم 
08.36 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 97.9 المتعلــق بمدونــة االنتخابــات، نشــر بالجريــدة الرســمية 

رقــم 5696 الصــادرة يــوم الخميــس 1 ينايــر 2009.

القانــون  بتنفيــذ  )7يوليــو2015(   1436 20 رمضــان  فــي  رقــم 1.15.83 صــادر  شــريف  - ظهيــر 
التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، نشــر بالجريــدة الرســمية عــدد 6380 الصــادرة بتاريــخ 6 

.)2015 يوليــو   23(  1436 شــوال 

المتعلــق  التنظيمــي رقــم 59.11  القانــون  بتغييــر وتتميــم  القاضــي  التنظيمــي رقــم 34.15  القانــون   -
بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجماعــات الترابيــة، نشــر بالجريــدة الرســمية عــدد 5997 مكــرر الصــادرة بتاريــخ 

25 ذو الحجــة 1432 )22 نوفمبــر 2011(.

- ظهـير شـريـف رقم 165.11.1  صادر في 16 من ذي القعدة 1432)14 أكتوبر 2011(

بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلــق بمجلــس النــواب، نشــر بالجريــدة الرســمية عــدد5987 
القعــدة 1432)17 أكتوبــر 2011(. بتاريــخ 19 ذو  الصــادرة 

- ظهيــر شــريف رقــم 1.12.20 صــادر فــي 27 مــن شــعبان 1433 )17 يوليــو 2012( بتنفيــذ القانــون 
التنظيمــي رقــم 02.12 المتعلــق بالتعييــن فــي المناصــب العليــا تطبيقــا ألحــكام الفصليــن 49 و 92 مــن 
الدســتور، نشــر بالجريــدة الرســمية عــدد 6066 الصــادرة بتاريــخ 29 شــعبان 1433 )19 يوليــو 2012(.

- ظهيــر شــريف رقــم 1.11.166 صــادر فــي 24 مــن ذي القعــدة 1432 )22 أكتوبــر 2011( بتنفيــذ 
 5989 عــدد  الرســمية  بالجريــدة  نشــر  السياســية،  باألحــزاب  المتعلــق  رقــم 29.11  التنظيمــي  القانــون 

الصــادرة بتاريــخ 26 ذو القعــدة 1432 )24 أكتوبــر 2011(.

الجمهورية  الموريتانية
- دســتور الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة الصــادر بتاريــخ 20 يوليــو 1990 المعــّدل باألمــر القانونــى 
رقــم 2006-014 بتاريــخ 12 يوليــو 2006، البــاب الســابع النظــام االنتخابــي، نشــر فــي الجريــدة الرســمية 

رقــم 1262 الصــادرة بتاريــخ 2012/04/30.
- قانــون انتخــاب النــواب فــي الجمعيــة الوطنيــة قانــون نظامــي رقــم 2012- 029 يعــدل بعــض أحــكام 
األمــر القانونــي رقــم 91-028 الصــادر بتاريــخ 7أكتوبــر 1991، المعــدل، المتضمــن القانــون النظامــي 
المتعلــق بانتخــاب النــواب فــي الجمعيــة الوطنية،موجــود علــى الموقــع اإللكترونــي للجنــة الوطنيــة المســتقلة 

86



لانتخابــات بالجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة علــى الرابــط التالــي: 
http://www.ceni.mr/spip.php?page=sommaire_ar

- قانــون انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــيوخ قانــون نظامــي رقــم 2012-030 يعــدل بعــض أحــكام األمــر 
القانونــي رقــم 91-029 الصــادر بتاريــخ 7 أكتوبــر 1991 المتضمــن القانــون النظامــي المتعلــق بانتخــاب 
أعضــاء مجلــس الشــيوخ، موجــود علــى الموقــع اإللكترونــي للجنــة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات بالجمهوريــة 

اإلســامية الموريتانيــة علــى الرابــط التالــي: 
http://www.ceni.mr/spip.php?page=sommaire_ar

- قانــون نظامــي رقــم 2012-034 يعــدل بعــض أحــكام األمــر القانونــي رقــم 2006-029 الصــادر 
بتاريــخ 22 أغســطس 2006 المتضمــن القانــون النظامــي المتعلــق بتشــجيع نفــاذ النســاء إلــى المأموريــات 
والوظائــف االنتخابيــة، موجــود علــى الموقــع اإللكترونــي للجنــة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات بالجمهوريــة 

اإلســامية الموريتانيــة علــى الرابــط التالــي: 
http://www.ceni.mr/spip.php?page=sommaire_ar

الجمهورية اليمنية

- قانــون االنتخابــات العامــة واالســتفتاء باليمــن لســنة 2001: نشــر فــي الجريــدة الرســمية العــدد )1/21( 
لســنة 2001 وموجــود علــى الموقــع اإللكترونــي لمجلــس النــواب اليمنــي علــى الرابــط التالــي: 

http://www.parliament.gov.ye/election

- قانــون رقــم )4( لســنة 2000م بشــأن الســلطة المحليــة، موجــود علــى الموقــع اإللكترونــي لــوزارة اإلدارة 
http://hadhramaut.info/view/7130.aspx :المحليــة باليمــن علــى الرابــط التالــي
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