


حنو برملانات تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بني اجلنسني
دليل استرشادي للبرملانيين والبرملانيات 

حترير
األستاذة الدكتورة/ عال أبو زيد



منظمة املرأة العربية

15 شارع محمد حافظ - متفرع من شارع الثورة - املهندسين

الجيزة - جمهورية مصر العربية

هاتف: 24 / 23 848 374 )202 +(

فــاكس: 21 848 374 )202 +(

info@arabwomenorg.net : البريد اإللكترونى

www.arabwomenorg.org :املوقع اإللكترونى

ال يجوز طبع أو نشر أو ترجمة أي جزء من أجزاء هذا اإلصدار بأى شكل من األشكال ألغراض تجارية أو 
غير تجارية دون ترخيص من منظمة املرأة العربية 

 

© جميع حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة 2021

طبع بجمهورية مصر العربية، الطبعة األولى 2021

رقم اإليداع:  2021/29994

الترقيم الدولي:  978-977-86039-1-0

* إن اآلراء الواردة في األبحاث تعبر عن أصحابها.



إهداء

نهدي هذا العمل لروح 

ى خضر األستاذة/ أسم

ى  ى خطواته األول ي غادرتنا بعد أن وضعت بصماتها عل الت

وستلهم مسيرتها طريق كل امللتزمين بقضايا حقوق اإلنسان.

د/ فاديا كيوان       





5

التنسيق: 

أسمى خضر

الخبيرات كاتبات الدراسات: 

أسمى خضر 

أنوار منصري

خديجة الزياني

 فاديا كيوان 

 مرفت رشماوي 

منية عمار 

نهاد أبو القمصان

 هند الصوفي

 وفاء بني مصطفى

الصياغة والتحرير والتدقيق:

عـــــال أبــــــو زيــــــد

ــل
دلي

 ال
اد

عــد
ق إ

ريــ
ف

فريق إعداد الدليل





املحتويات





9

ت
ويا

حت
الم

تمهيد للدليل ...........................................................................................................................
عال أبو زيد

11

تقديم الدليل ..........................................................................................................................
أسمى خضر

21

الفصل األول: األطر القانونية الدولية ذات الصلة بمبدأ املساواة بين الجنسين والحاكمة 
للعمل البرملاني .........................................................................................................................

أسمى خضر
25

منظور  من  العامة  السياسات  وتنفيذ  رسم  في  والبرملانيين  البرملانيات  دور  الثاني:  الفصل 
النوع االجتماعي .......................................................................................................................

فاديا كيوان
35

الفصل الثالث: دعم ومناصرة حقوق النساء في التشريعات العربية ...................................
أنوار منصري

47

الفصل الرابع: الصياغة التشريعية املستجيبة للنوع االجتماعي ..........................................
نهاد أبو القمصان

73

في  ودورها  االجتماعي  للنوع  املراعية  القضائية  والتفسيرات  االجتهادات  الخامس:  الفصل 
تحصين وترسيخ املساواة وعدم التمييز بين الجنسين ............................................................

منية عمار 
89

للعدالة  حديث  مفهوم  نحو  االجتماعي:  للنوع  املستجيبة  املوازنات  السادس:  الفصل 
االجتماعية  ..............................................................................................................................

هند الصوفي
125

الفصل السابع: دور البرملانات في أجندة املرأة واألمن والسالم ..............................................
مرفت رشماوي

163

الفصل الثامن: دور البرملانات في االستجابة الحتياجات النساء والفئات املهمشة في أوقات 
األزمات والكوارث الطبيعية ....................................................................................................

وفاء بني مصطفى
185

الفصل التاسع: مهام البرملانيات والبرملانيين فيما يتعلق باملساواة بين الجنسين: بين التشريع 
واملراقبة )دراسة للحالة التشريعية في اململكة األردنية الهاشمية( .........................................

أسمى خضر
205

الفصل العاشر: وضع املرأة املغربية في التشريع املغربي ........................................................
خديجة الزياني

227




