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  مقدمة : 
  

جملتمعات. وتتعدد تعترب املشاركة السياسية جوهر الدميقراطية وإحدى آلياهتا اهلامة، كما متثل معيارا كاشفا حلقيقة الوضع الدميقراطي يف أي جمتمع من ا
ثل املشاركة االنتخابية من أشكال املشاركة السياسية وقنواهتا، ابتداء من املشاركة يف التصويت يف االنتخاابت وانتهاء بتقلد الفرد ملنصب سياسي ، ومت

االقتصادية  خالل الرتشح والتصويت أو االشرتاك يف احلمالت االنتخابية أكثر أشكال املشاركة السياسية اتساعًا، ، فضال عن عالقتها جبوانب التنمية
 اجملتمع. واالجتماعية .وملا متثله من آلية لتقاسم السيطرة على القرارات السياسية بني القوى املتباينة يف 

  
ة وتعد مشاركة املرأة يف االنتخاابت ضرورة ملحة ومطلب اجتماعي يستهدف النهوض ابجملتمع،كما ترتبط بكافة التغريات والتحوالت االقتصادي  

يت يتم حتديدها اجتماعيًا وثقافيا أدوار النوع االجتماعي،وهي األدوار الواالجتماعية والسياسية والثقافية يف اجملتمع، وبدورها السياسي يف اجملتمع،وبطبيعة 
 .عرب التطور التارخيي للمجتمع والعالقة املتداخلة بني املرأة والرجل

 
م اليت اقرتن حتقيقها ابألخذ ابلدميقراطية والتعددية احلزبية والســــــــياســــــــية، إجراء 1990لقد شــــــــهد اجملتمع اليمي منذ حتقي  الوحدة اليمنية عام 

خابية الربملانية والرائســــــية  واحمللية ، شــــــارك فيها املواطنون ن الرجال والنســــــاء ا  يف فارســــــة حقوقهم اليت كفلتها هلم النصــــــو  العديد من العمليات االنت
 .الدستورية والقانونية ،للرتشح لعضوية هذه اجملالس أو التصويت الختيار فثليهم فيها 

 
فيما يتعل  بنسبة املشاركة وما متخض عنها من نتائج، حيث أظهرت االنتخاابت اليت غري أن مشاركة الرجال والنساء يف االنتخاابت قد تباينت  

السلبية لعمل املرأة  متت حىت االن العديد من الصعوابت اليت تواجه مشاركة املرأة فيها اليت ترتبط بقضية عدم املساواة بني الرجل واملرأة، وبنظرة اجملتمع
ة قاصرة تعوق دورها  السياسي يف اجملتمع ، بسبب الثقافة الذكورية املسيطرة على الطابع العام .ويشمل ذلك  املرأة يف ميدان السياسية اليت ال تزال نظر 

 نفسها اليت ال تزال حتمل عن نفسها الصورة ذاهتا املفروضة من قبل اجملتمع، وتقوم إبعادة إنتاجها بصورة تلقائية .
 

م التغري النسيب جتاه حقوق املرأة، ال تزال تعمل على مبدأ اإلعالء من قيمة ومكانة الرجل, من خالل فالثقافة السائدة يف اجملتمع اليمي ورغ 
سهمت يف التأثري سلباً متكينه من تويل املسئولية بشىت أنواعها. األمر الذي أدى يف الغالب إىل إقصاء املرأة عن اجملال السياسي ومواقع صناعة القرار. كما أ

والنخب السياسية يف دعم ومتكني املرأة،فقضية مشاركتها يف االنتخاابت ومتثيلها السياسي يف اجملالس املنتخبة ال متثل أولوية ضمن على دور الدولة 
 بينها .  ياسي فيمااالهتمامات احلزبية إال يف املناسبات السياسية، فاألحزاب تعمل على احتواء مشاركة املرأة وتوظيفها سياسيا وفقا ملقتضيات الصراع الس

 
تالك إن املشاركة الفاعلة يف العمليات االنتخابية تتطلب قدرات ومهارات معينة مثل املعرفة السياسية والقدرة على التواصل مع اجلماهري وام 

والنساء فيما يعرف ابملوارد املال، ما يشكل صعوابت حقيقة أمام مشاركة املرأة نظرا الفتقارها هلذه املتطلبات بسبب التوزيع غري املتكافئ بني الرجال 
على العالقة السياسية.كما أن التصويت يف االنتخاابت ووف  نظام الدائرة الفردية املعمول به حاليا  جيعل من عالقة الناخب ابملرشح غالبا ما تقوم 

جملتمع املدين العاملة يف اجملال السياسي واحلقوقي وضعف املصلحية أو ما يعرف ابلزبونية السياسية  واليت ال تكون يف صاحل املرأة. كما تؤثر قلة تنظيمات ا
 نشاط املوجود منها على ما يعول عليها من أدوار هامة يف مسألة متكني املرأة وتفعيل دورها السياسي .
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تصويت أو الرتشيح للمؤسسات واهلياكل وبشكل عام ميكن القول:إن إسقاط القيود القانونية املقيدة للمشاركة السياسية للمرأة ومن ذلك حقها يف ال      

الواقع االجتماعي املنتخبة ال يكفي لوصوهلا ومتثيلها مبا يتناسب مع وزن املرأة يف اجملتمع أو دورها يف االنتخاابت بوصفها انخبة وقوة تصويتية يف ظل 
الذي يتطلب هتيئة الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية جلعل  والثقايف والسياسي السائد الذي يفرز العديد من الصعوابت أمام مشاركة املرأة، األمر

 مشاركة املرأة مشاركة حقيقية وفاعلة.
 

إىل ثالثة وهبدف التعرف على املعوقات االجتماعية والثقافية والسياسية  ملشاركة املرأة يف العمليات االنتخابية فقد مت تقسيم الدراسة الراهنة  
حتليل نتائج  ول اإلطار النظري للدراسة والذي يشمل اإلجراءات املنهجية واملدخل النظري للدراسة ،فيما يتناول الفصل الثاينفصول مثَّل الفصل األ

 الدراسة امليدانية ومناقشتها، أما الفصل الثالث فنتعرض فيه لنتائج الدراسة والتوصيات. 
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 للدراسة إطارها النظري.الفصل األول:  اإلجراءات المنهجية 
 

 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة  -أوال

 

 املدخل النظري للدراسة.-اثنيا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 6 مركز المعلومات و التأهيل لحقوق اإلنسان 

 

 
 أوال: اإلجراءات المنهجية للدراسة 

 
 مشكلة الدراسة  -

والتشريعات والقوانني الوطنية للمرأة حقوق مساوية مل تستطع املرأة اليمنية إثبات وجودها على الساحة السياسية، فعلى الرغم من منح الدستور 
ت يف خمتلف للرجل, ومن ذلك احل  يف التصويت والرتشح يف االنتخاابت العامة، إال أن املشاركة الواسعة للمرأة من خالل عمليات االقرتاع أو التصوي

ملشاركة املرأة كمرشحة أو منتخبة يف اهليئات واجملالس املنتخبة، إذ ال م أبرزت التدين الواضح 1990العمليات االنتخابية اليت شهدهتا اليمن منذ عام 
العديد من  تزال  املشاركة ضعيفة ودون الطموح ، بل إهنا  شهدت تراجعا من دورة انتخابية إىل أخرى خالل هذه الفرتة، األمر الذي يبني جبالء وجود

ة حقيقية وفاعلة يف االنتخاابت العامة، وابلتايل متكنها من التأثري أو الوصول إىل مراكز التحدايت واملعوقات اليت حتول دون مشاركة املرأة مشارك
وقانونية...اخل، صناعة القرار على مستوى مؤسسات الدولة املختلفة. وتتنوع املعوقات املرتبطة مبشاركة املرأة يف االنتخاابت ما بني اجتماعية وثقافية 

 دد يف التعرف على بعض املعوقات وذلك ابلرتكيز على املعوقات االجتماعية والثقافية والسياسية.ومن مث فإن إشكالية الدراسة تتح

 

 أمهية الدراسة :
 أتيت أمهية الدراسة من اآليت : 

اجملتمع. تربز أمهية الدراسة يف الكشف عن التحدايت اليت تواجه  مشاركة املرأة يف االنتخاابت العامة على اعتبار أن املرأة تشكل نصف  -
يف التغلب على هذه التحدايت ، األمر الذي ميكن   -اليت جيب أن تتبعها خطوات أخرى ضرورية  -وفارسة هذا احل  متثل اخلطوة األوىل 

 أن يسهم  يف تطور دور املرأة السياسي وزايدة مشاركتها بفعالية يف تطوير اجملتمع.
  

رتض حدوث أهنا أتيت بعد إجراء ثالث دورات انتخابية نيابية وجتربتني انتخابيتني للمجالس احمللية وجتربتني انتخابيتني رائسيتني األمر الذي يف -
املرأة  يف وعي املواطنني االجتماعي والسياسي حنو املرأة ومشاركتها السياسية يف االنتخاابت، وكذا يف املمارسة واخلربة لدىإجيايب تراكم 

 ذاهتا.وهو ما حتاول الدراسة الراهنة التعرف والكشف عنه من خالل الدراسة امليدانية.
 

 هدف  الدراسة : -
 -هتدف الدراسة إىل الكشف عن معوقات مشاركة املرأة يف عملية التصويت والرتشح والفوز يف االنتخاابت العامة وهي: 

  نظرة املرأة لذاهتا ا –بيلة دور الق –املعوقات االجتماعية ندور األسرة  -
 املعوقات الثقافية ن مسالة تساوي الرجل واملرأة يف املكانة االجتماعية _ تعاليم ودور رجال الدينا -
 دور مؤسسات اجملتمع املدينا -املعوقات السياسية ندور األحزاب السياسية_ دور الشرطة والقضاء -
 
 تساؤالت الدراسة:  -

 جابة عن األسئلة اآلتية :تسعى الدراسة إىل اإل
 ما طبيعة التوجهات الثقافية للمواطي حنو مشاركة املرأة يف االنتخاابت العامة ؟ وهل هي توجهات داعمة أم كاحبة ومعيقة ؟  -
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 ما أتثري املوروث االجتماعي التقليدي يف مسالة متكني املرأة يف اجملال السياسي ؟ -
 األسرة، القبيلةا على مشاركة املرأة يف االنتخاابت ؟ ما أتثري املؤسسات غري الرمسية ن -
 االنتخاابت ؟ هل تقوم الدولة واألحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين املعنية بقضااي املرأة بدور حقيقي وفاعل يف تشجيع ودعم مشاركة املرأة يف -
 مشاركتها يف االنتخاابت ؟ما أتثري العوامل الذاتية كشعور املرأة ابلضعف والدونية على  -
 ما مدى أتثري افتقار املرأة للقدرات واملهارات، وكذا امتالكها لإلمكانيات املادية على ترشحها وفوزها يف االنتخاابت ؟  -
 ما أبرز الصعوابت والتحدايت اليت تواجه ترشح املرأة وفوزها يف االنتخاابت من وجهة نظر املرشحات . -
 
  مفاهيم الدراسة : -

  تستخدم الدراسة عدد من املفاهيم وتتمثل ابأليت

 : مفهوم املشاركة السياسية -1

ية هي ذلك تتعدد التعريفات اليت تتناول مفهوم املشاركة السياسية.وعليه فإننا يف هذه الدراسة نستخدم املفهوم اإلجرائي األيت :املشاركة السياس  
املواطنون بطريقة إرادية وواعية وفقا ألهدافهم وتوجهاهتم وذلك الختيار حكامهم أو فثليهم يف اجملالس املنتخبة النشاط الفردي أو اجلماعي الذي يقوم به 

ح أو االشرتاك ، ووضع أو صياغة السياسة العامة وذلك ابالعتماد على الوسائل الشرعية اليت كفلها الدستور والقوانني وذلك من خالل التصويت أو الرتشي
 .االنتخابية أو االنتماء إىل عضوية األحزاب السياسية أو التنظيمات املدنية أو تقلد منصب سياسييف احلمالت 

 مفهوم االنتخاابت : -2
م االنتخاابت العامة أبهنا" فارسة الشعب حقه يف انتخاابت رئيس اجلمهورية 2001ا لسنة 13يعرف قانون االنتخاابت العامة واالستفتاء رقم ن  

 يه يف جملس النواب واجملالس احمللية وأية انتخاابت عامة أخرى ، بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية ".وانتخاب فثل
مهورية وميكن تعريف االنتخاابت أبهنا تلك اإلجراءات اليت تتخذها الدولة واليت مبقتضاها يقوم املواطنون مبمارسة حقهم يف انتخاابت رئيس اجل  

 س احمللية وذلك من خالل الرتشح أو اختيار من ميثلهم يف هذه املؤسسات .أو جملس النواب أو اجملال
 مفهوم الدور : -3

عايري يقصد به السلوك الذي يتوقع أن يقوم به الفرد رجال كان أو امرأة  حبسب وضعة أو مكانته يف اجملتمع والذي حيتكم أيضا إىل جمموعة من م  
 . اجملتمع واألفراد اآلخرين وتوقعاهتم

 

 منهجية الدراسة -
واملقابلة  اعتمدت الدراسة الراهنة يف اإلجابة على تساؤالهتا ومن مث حتقي  أهدافها، منهج املسح االجتماعي ابلعينة مع استخدام أدايت االستبيان  

عشر ابحثة  الشخصية، حيث تضمنت استمارة االستبيان عدد من احملاور، اشتمل كل حمور على عدد من األسئلة.وقد مت إجراء االستبيان بواسطة مخسة
يت ترشحن يف االنتخاابت قمن بتعبئة االستبيان عن طري  املقابلة املباشرة مع املبحوثنين الناخبني والناخباتا. أما وسيلة مجع البياانت من عدد من النساء اآل

 املقابلة املوجهة. من خاللاحمللية األخرية فقد 
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   جماالت الدراسة -

ا مفردة من الناخبني املشاركني  1100ُأجريت الدراسة يف مدينة تعز، مبديرايهتا الثالث وهي مديرايت املظفر، القاهرة، صالة. وقد مشلت الدراسة عدد ن
د اســــتغرق إجراء ا  مرشــــحات، ق8م من الرجال والنســــاء واللذين مت تطبي  اســــتمارة االســــتبيان عليهم ، ابإلضــــافة إىل ن 2006يف االنتخاابت األخرية 

 م  2008الدراسة بصورة كاملة فرتة أربعة  أشهر ابتداء من شهر يوليو وحىت  أكتوبر 
 

 .عينة الدراسة -

ت حول من بني الـدوائر احملليـة لكـل مـديريـة من املـديرايت الثالث املكونـة ملـدينـة تعز مت اختيـار دائرة حمليـة واحـدة بطريقـة عمـديـه جلمع البيـاان 
م ،أما عن إطار العينة فقد اعتمد على  2006. على أن تكون من الدوائر اليت ترشـــحت فيها امرأة يف  انتخاابت اجملالس احمللية ألخرية موضـــوع الدراســـة

وتكونت  م. 2006البياانت اإلحصـــائية املتعلقة بكل دائرة الصـــادرة عن اللجنة العليا لالنتخاابت حول النتائج النهائية للتصـــويت يف االنتخاابت احمللية 
% ا من الذين أدلوا أبصــواهتم يف كل دائرة 10الناخبني نســبة ن حبيث ميثل ا مفردة نانخب وانخبة ا فن شــاركوا يف هذه االنتخاابت، 1100العينة من ن

توافر قائمة أبمساء الناخبني يف  حملية.وقد مت اختيار مفردات العينة ابملصـــــادفة ن أي العينة الصـــــدفية ا ويرجع الســـــبب يف اختيار هذا النوع من العينة لعدم
ليمي ومسـتوى املعيشي الدائرة.كما روعي يف االسـتبيان أن يشـمل توزع الناخبني يف احلارات املختلفة يف إطار الدائرة احمللية,كما روعي التنوع الثقايف والتع

 والدخل الفردي واالنتماء احلزيب والقبلي*.

 ملديرية والدائرة احمللية واجلنس. جدول يبني توزيع العينة املستهدفة حسب ا

 

 المديرية
 الدائرة
 المحلية

 الدائرة
 النيابية

 المركز
 االنتخابي

عدد الذين 
أدلوا 

بأصواتهم في 
 الدائرة المحلية 

 العينة المستهدفة

 النسبة إلى الجنس
 االجمالي انثى ذكر العينة الكلية

 45.5 500 288 212 4775 ب 31 10 المظفر

 27.3 300 188 112 2993 هـ 32 5 القـاهرة

 27.3 300 201 99 3060 د 34 12 صـالة

 100.1 1100 677 423 10.828    اإلجمالي
 

م، واليت أمكن التواصل معهن وأبدين 2006ا نساء فن ترشحن يف االنتخاابت احمللية عام 8فقد تكونت العينة أيضا من عددنوإىل جانب الناخبني 
ا منهن مرشحات يف دوائر حملية يف  الثالث مديرايت املذكورة سابقا مبدينة تعز،  6استعدادهن إلجراء مقابلة معهن، أما عن توزيع املرشحات فقد كانت ن

، وقد مت االستعانة آبرائهما للتعرف ا  ترشحتا يف دوائر حملية يف كال من مديرية الشمايتني، ومديرية  موزع ،ومها مديريتان ريفيتان اتبعتان حملافظة تعز 2فيما ن
املناط  الريفية, ولتمكن الباحثان على العوامل املساعدة يف فوزها يف االنتخاابت ونوعية املعوقات اليت حتد من مشاركة املرأة يف االنتخاابت كمرشحه يف 

لتفصيل يف الفصل من التعم  يف حتليل اجلانب االجتماعي املفسر لكيفية جتاوز املرشحات للعادات والتقاليد االجتماعية املتجذرة , والذي سيتم تناوله اب
 الثاين من الدراسة.  

 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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لعدد من ساكنيها ,ابإلضافة إيل إحالة العينة  *من املتعارف عليه أن حمافظة تعز ليست قبلية ومت إدراج مصطلح القبيلة يف طيات هذه الدراسة إال أن مديرية صالة فيها انتماءات قبلية

 .) خيذف (ا دور سليب يف عدم متكني املرأة يف اجملال السياسياالستطالعية قبل النزول الفعلي إلدارة االستمارة ابن القبيلة هل

 أهم الصعوابت اليت مت مواجهتها يف تنفيذ الدراسة الراهنة. -
 هناك العديد من الصعوابت اليت واجهها الباحثان يف تنفيذ الدراسة امليدانية وتتمثل يف األيت: 

ل حمدودية التمويل املايل اخلا  ابلدراسة ، أألمر الذي أدى إىل االكتفاء مبدينة تعز لتنفيذ الدراسة امليدانية،حيث كان الطموح أن تشم -
% 70الدراسة أكثر من حمافظة،وتشمل كال من الريف واحلضر، خاصة وان معظم الدوائر االنتخابية تقع يف الريف الذي يتجاوز نسبته 

 ليمن، كما تشري إىل ذلك البياانت اإلحصائية. على مستوى ا
أما النوع الثاين من الصعوابت فيتمل بصعوبة التواصل مع النساء اليت سب  هلن خوض جتربة الرتشح يف االنتخاابت، حيث لقي الباحثان  -

اجلهات الرمسية ، أو اعتذار  صعوبة كبرية يف الوصول إىل املرشحات واحلصول على عناوينهن، لعدم توافر بياانت عن املرشحات لدى
 بعضهن عن املقابلة، األمر الذي أدى إىل اقتصار عينة املرشحات على العدد املذكور من املرشحات . 
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 ثانيا : المدخل النظري للدراسة

املشاركة السياسية للمواطنني يف دولة ما، أو جمتمع من تتعدد االجتاهات واملداخل النظرية السوسيولوجية اليت تتناول ابلتحليل والتفسري قضية  
درا الذي يعد من أكثر اجملتمعات. وتتبىن الدراســة الراهنة يف حتليلها وتفســريها ملعوقات مشــاركة املرأة اليمنية يف االنتخاابت منظور النوع االجتماعين اجلن

نوعية بني النســـــــــــاء والرجال يف أي جمتمع ،ويف إطار ظروفه االقتصـــــــــــادية واالجتماعية املداخل النظرية واملنهجية مالئمة وقدرة على تفســـــــــــري الفجوة ال
ن االجتماعي والســـــياســـــية والثقافية. ولدراســـــة أدوار املرأة وأدوار الرجل واالختالفات القائمة على أســـــاس الدور االجتماعي وما تتبعه من دراســـــة التكوي

شــــــــئة االجتماعية، واالجتاهات االجتماعية حنو أدوار اجلنســــــــني ولتفســــــــري الثقافة اجملتمعية واملعايري احلاكمة ملفهوم الذكورة واألنوثة من خالل عمليات التن
سية لتمكني املرأة لتقسيم األدوارٍ بني اجلنسيني. كما يركز هذا املنظور على ضرورة إشراك املرأة  يف القطاع أو اجلانب السياسي كعنصر من العناصر األسا

 ا 1 عملية التنمية.نمن املشاركة يف
 

ث أن هذا األخري يولد به اإلنســـــــــــان وينهض هذا املنظور على أســـــــــــاس التفري  واالختالف بني مفهوم اجلندر أو النوع وبني مفهوم اجلنس، حي
وار اليت يقوم لذا فان أدوار النوع االجتماعي هي األدبيولوجيا ومن مث فهو غري قابل للتغيري، بينما النوع االجتماعي قابل للتغيري ألنه يتكون اجتماعيًا، و 

شـــري إىل اخلصـــائع النوعية أو اإلقرار والقبول هبا الرجال والنســـاء حســـب ما حدده اجملتمع مســـبقاً لكنثى والذكر.ومن مث فان مفهوم  النوع االجتماعي  ي
 املتبادل ألدوار الرجل واملرأة داخل اجملتمع . 

 
ة املتـــداخلـــة بني املرأة والرجـــل يف اجملتمع، واليت تســـــــــــمى بعالقـــة نالنوع أن منظور النوع االجتمـــاعي ناجلنـــدرا هو "عمليـــة دراســــــــــــــة للعالقـــ

دم االجتماعيا.حيث يرتكز هذا املفهوم على عوامل ثالث رئيســــــــة هي : معرفة وحتليل اختالف العالقات ما بني النوعني، وحتديد أســــــــباب وأشــــــــكال ع
 ا  2يتم من خالل ذلك توفري العدالة واملساواة بينهما".ن التوازن يف العالقة بني النوعني، وتعديل وتطوير هذه العالقة حىت

ات ويتف  العديد من الباحثني على تعريف "النوع االجتماعي" أبنه "اختالف األدوار ناحلقوق، والواجبات وااللتزاماتا والعالقات واملســـــــــــؤولي
 ا .3ر التارخيي جملتمع ما وكلها قابلة للتغيري". نوالصور ومكانة املرأة والرجل واليت يتم حتديدها اجتماعياً وثقافيا عرب التطو 

 
 ا 4تتمثل أبرزها يف األيت:نالقضااي الرئيسية ومن مث فان هذا املنظور يعتمد عددا من  -
على ضـــرورة إشـــراك املرأة يف مجيع مراحل العملية  إن التنمية الفعالة هي التنمية املتوازنة اليت تقوم على مشـــاركة مجيع أفراد اجملتمع مع الرتكيز -

 التنموية. 

                                                 

يقي، ، خربة الشمال اإلفريقي، القاهرة،  مركز دراسات املستقبل اإلفر  –زينب شاهني املرأة واملشاركة السياسية يف منظور اجلندر، يف : محدي عبد الرمحن ن حمرراٌا املشاركة السياسية للمرأة  - 1
 .16م ،   2001

 , اليونيفم –مفهوم النوع االجتماعي ، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  - 2

 املرجع نفسه. - 3

 17، 16شاهني، مرجع ساب  ،   زينب - 4
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ومن حقبة اترخيية إىل ف من جمتمع إىل أخر إن اجملتمع هو الذي يقوم بصياغة وتشكيل األدوار والعالقات االجتماعية للجنسيني، وابلتايل ختتل -
 أخرى. 

غري  –عقالين / املرأة عاطفية  -جيايبإ –إن التصــنيف القائم على أســاس اختالف الصــفات النفســية والعاطفية للمرأة والرجل ن الرجل املبادر  -
 ختلفة لتطور اجملتمع.ملراحل املسلبية...اخل ا يتغري يف ضوء الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية السائدة ويف ا -عقالنية 

لرجل واملرأة وما يعتربه الســـــــــــلوك املناســــــــــــب إن مفهوم النوع ن اجلندرا يُعىن ابألدوار والعالقات االجتماعية اليت حيددها اجملتمع  لكل من ا -
حيث غالباً ما يرتبط  -وارلقيام هبذه األدلالقدرة يف احلصــــــــول على املوارد، وإمكانية التحكم فيها، وتلبية احتياجاهتما ابلتايل و  -للجنســــــــني 

إجادة كل من اجلنســــــني القيام ابلدور  التقســــــيم  لكدوار مبجموعة من الســــــلوكيات اليت تعرب عن القيم الســــــائدة يف هذا اجملتمع، وحتدد مدى
 املنوط به ودرجة قبول اجملتمع له.

  ألنثى أي على االختالفات الثقافية.الجتماعي للذكر واإن هذا املفهوم يبتعد عن اخلصائع البيولوجية والطبيعية لريكز على املعىن ا   -

الجتماعية السائدة املؤثرة على أدوار كل اإن معاجلة قضااي املرأة من خالل منوذج النوع جيب أن ال يركز على املرأة فحسب بل على العالقات  -
 من املرأة والرجل.

يعات يساعد على وضع اسرتاتيجيات لتقريب تمع بسبب العادات والتقاليد والتشر إن حتليل الفجوة القائمة بني وضع املرأة ووضع الرجل يف اجمل -
 الفجوة والعمل على إزالتها.

 فجوة النوعية، التمكني.يرتبط حتليل منوذج النوع بعدد من املصطلحات األساسية املستخدمة كأدوات للتحليل ومن أمهها: ال  -

 

اليت ترتبط بني أفراده، كما تتميز مجيع اجملتمعات بوجود بنية من العالقات االجتماعية تنتظم وتنظم يتكون اجملتمع من نســــــــ  من العالقات املتداخلة 
ون غري ظاهرة أي أعضـــــائها وفقاً لتوجهات ثقافية فيزة،وتتألف ثقافة اجملتمع من املعتقدات واآلراء والقيم اليت تشـــــكل املضـــــمون اجلوهري للثقافة اليت تك

 ا. 5اء والرموز والتقانة اليت جتسد هذا املضمون واليت تكون ظاهرة وملموسة نخفية ومضمرة ومن األشي
 

تمع ، كما أهنا تضــــــفي معىن حمدد ، وتعطي وتعد القيم من العناصــــــر اجلوهرية يف مجيع الثقافات، فهي حتدد لكفراد ما هو مهم وحمبذ ومرغوب يف اجمل
القيم يف ثقافة ما ، وتعمل القيم واملعايري ســـواي  أما املعايري فهي قواعد الســـلوك اليت تعكس أو جتســـد مؤشـــرات إرشـــادية لتوجيه تفاعل األفراد يف اجملتمع ،

 على تشكيل األسلوب اليت يتصرف به أفراد اجملتمع . 
يه نقل الثقافة وانتقاهلا من جيل وتعد التنشـــــئة االجتماعية ابعتبارها العملية اليت يتعلم هبا أفراد اجملتمع أســـــاليب احلياة تعد الوســـــط األول الذي تتم ف

األحزاب ،  إىل أخر  وتتم عملية التنشــئة االجتماعية بواســطة املؤســســات والتنظيمات االجتماعية األســرة واملدرســة ومجاعات األقران، وســائل االتصــال ،
لســياســية وهي التوقعات املعروفة اجتماعيا اليت يتوقع أن حيققها الدولة، ...إخل. وعرب عملية التنشــئة االجتماعية يتعملم أفراد اجملتمع األدوار االجتماعية وا

 ا  6الفرد يف أوضاع اجتماعية حمددة ن
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لفهم شــــائع أبن التصــــنيف القائم على أســــاس صــــفات خاصــــة ابملرأة وأخرى خاصــــة   -ومنها اجملتمع اليمىن  -خيضــــع األفراد يف اجملتمعات العربية 
األفراد سلم ابلرجل تصنيف اثبت وموضوعي وليس تصنيفا دينامي يتشكل يف ضوء العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية  والسياسية املختلفة ، إذ ي
في حني يعتقد ابلطبيعة املغايرة للجنســـــني وأبن األمناط والنماذج الشـــــائعة واخلاصـــــة ابلذكورة واألنوثة هي واقع طبيعي بل واقع قيمي وأخالقي، أيضـــــا، ف

ة إىل احلياة املنزلية اخلاصة، وهو ما يعي  أن أفراد اجملتمع أن الرجل بطبيعته إجيايب ومبادر إىل احلياة السياسية العامة ، يعتقد أن املرأة بطبيعتها سلبية وخانع
ومن مث يرى اجملتمع أبن املرأة ال تصــــلح نظراً لطبيعتها/جنســــها لبعض األعمال، ومنها ا  7هذه الرؤية تشــــكل حدا فاصــــال  بني عامل الرجل وعامل املرأة .ن 

 الذي حيدمد عرب تصوراته وقيمه ما ميكن أو ما ال ميكن للمرأة القيام به. أعمال "القوة" ناجلنس الضعيفا والقيادة نختضع إىل العاطفةا فاجملتمع هو 
 

يتصــف بضــعف تطوره  االقتصــادي واالجتماعي والســياســي واىفاض املســتوى التعليمي  -إىل حد كبري يتســم اجملتمع اليمي بكونه جمتمعا تقليداي _
عصـــبوية              ن العائلة والعشـــرية والقبليةاالبىن االجتماعية الفاعلة واهم الوســـائط والثقايف ألفراده وارتفاع معدالت األمية، وتشـــكل املؤســـســـات ال

 ا. 8االجتماعية يف تنشئة األفراد وتثقيفهم وحتديد والءاهتم وانتماءاهتم  االجتماعية والسياسية ن
وال تشـــركها يف احلياة  –ومن ذلك النســـاء  -ية الضـــعيفة أن هذه البىن االجتماعية تتســـم بطابعها أإلقصـــائي فهي تقصـــي وهتما الفئات االجتماع 

غة وتشـــــكيل العامة  للمجتمع واحلياة الســـــياســـــة خاصـــــة ، وتعد التنظيمات االجتماعية اليت تقوم على روابط الدم  والبطريركية هي األكثر أتثري يف صـــــيا
ن  الثقافة  النخبوية الذكورية، كما تعمل على اســــــتمرار االنتماءات التحتية التوجهات الثقافية والســــــياســــــية ألفراد اجملتمع اليمي، وهي  تنظيمات تعزز م

والالمساواة االجتماعية  والوالءات التقليدية وتقاوم  تعزيز االنتماءات املستندة على عالقات املواطنة ، وابلتايل استمرار القيم االجتماعية املكرسة للتمايز
 ا.9اجتماعي كما تكرس توجهات ثقافية وسياسية تتعارض مع مبادئ وقيم حقوق اإلنسان ن واالقتصادية والسياسية على أساس النوع

 
القيم االجتماعية وتلعب الدولة فثلة ابلنخب الســياســية الســيما احلاكمة منها دورا هاما يف إعادة إنتاج هذه البىن ومنظومة القيم املرتبطة هبا فمنظومة 

م ، لذلك ال يزال معظم 1990ن غري مواكبة للتغريات الســــياســــية والتشــــريعية اليت شــــهدها اجملتمع اليمي منذ العام والتوجهات الثقافية الســــائدة يف اليم
عدالة واإلنصاف أفراد النخب السياسية واحلاكمة وبعض اجلهات املسئولة عن تطبي  وحتقي  املواطنة خيضعون ملنظومات القيم اليت ال تعرتف ابملساواة وال

لوكها م حقوق األفراد واليت تشكل جوهر الدميقراطية واملواطنة ، فال تزال القيم التقليدية هي السائدة وهي اليت حتدد أدوار هذه اجلهات وسواحلرية واحرت 
اليت حتددها الثقافة األمر الذي حيول دون التعامل مع أفراد اجملتمع حسب مبادئ املواطنة ، وإمنا حسب األدوار االجتماعية التقليدية واملكانة االجتماعية 

 ا. 10التقليدية ن
 

ض األعمال أو إن  قيام املرأة اليمنية  ابدوار معينة غري تلك اليت حددها ورمسها اجملتمع واملتمثلة ابلدور اإلجنايب، وابلتايل القيام مبمارســــــــــــة بع
لة أو يف قيادات األنشـــطة اليت تنتمي إىل اجملاالت األخرى، الســـيما تلك اليت تنتمي للمجال الســـياســـي كتقلد مناصـــب عامة  يف املؤســـســـات العامة للدو 

                                                 

 . 18زينب شاهني، مرجع ساب  ،   - 7

 72م ،    2005فؤاد الصالحي ، الدور السياسي للمرأة اليمنية من منظور النوع االجتماعي، صنعاء ، مؤسسة فريد ريا إيربت ، يناير  - 8

البشرية وحقوق اإلنسان ، ملتقي املرأة للدراسات والتدريب،  ملوجة ضد النساء، حتليل اجتماعي ألاثر العنف العائلي على التنميةعادل جماهد الشرجيب ، الكلفة االجتماعية للعنف العائلي ا - 9
 . 36-17م ،     2006يونيو 

راسات عن املرأة العربية يف التنمية ، اللجنة االقتصادية سلسلة د  عادل الشرجيب، النوع االجتماعي، واملواطنة ودور املنظمات غري احلكومية املتأثرة ابلنزاعات : دراسة حالة  اليمن، - 10
 .8م،     2002ا ، 29واالجتماعية لغريب آسيا ن االسكوا ا ،  نيويورك ، األمم املتحدة، العددن
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ياسية واالقتصادية األحزاب ومنظمات اجملتمع املدين أو الرتشح يف االنتخاابت العامة. ال تزال مطوقة أبحكام األطر واملؤسسات االجتماعية والثقافية والس
سـي، واليت حتد من مشـاركة املرأة يف الرتشـح أو ، األمر الذي يؤدي إىل بروز العديد من الصـعوابت واملعوقات الذي يفرزها السـياق اجملتمعي والنظام السـيا

 الفوز ابلعضوية يف اجملالس املنتخبة ومواقع صناعة القرار أو التأثري عليها .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
 

 تحليل نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها.
 

.أوال: اتجاهات المواطنين نحو المرأة ومشاركتها في االنتخابات  
 

 .التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في الترشح والفوز في االنتخابات من وجهة نظر المرشحاتثانيا: 
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 أوال: اتجاهات المواطنين ) الناخبين( نحو المرأة ومشاركتها في االنتخابات.
 ا1جدولن

  اخلصائع االجتماعية واالقتصادية للمبحوثني

 االجمالي الجنس  الخصائص /الجنس

 % العدد انثى ذكر الفئات العمرية  -1

20-24 104 122 226 20.5 

25-29 81 123 204 18.5 

30-34 62 119 181 16.5 

35-39 48 83 131 11.9 

40-44 33 69 102 9.3 

45-49 27 59 86 7.8 

50-54 16 47 63 5.7 

55-59 24 25 49 4.5 

 5.3 58 30 28 فأكثر 60

 100 1100 677 423 االجمالي

 المستوى التعليمي -2

 25.6 282 227 55 ال يقرأ وال يكتب

 7.5 83 40 43 يقرأ ويكتب

 14.3 157 98 59 أساسي

 24.8 273 149 124 ثانوي

 7.8 86 49 37 دبلوم بعد الثانوية

 18.7 206 107 99 جامعي

 1.3 13 7 6 أعلى من جامعي

 100 1100 677 423 االجمالي

 الحالة االجتماعية -3

 29.3 323 176 147 أعزب

 61 671 413 258 متزوج

 3.4 37 28 9 مطلق

 6.3 69 60 9 أرمل

 100 1100 677 423 االجمالي

 المهنة – 4

 13.1 144 12 132 يوميعامل بأجر 

 19.5 215 79 136 موظف حكومي/خاص

 3.9 43 10 33 مهني /حرفي

 3.1 34 0 34 تأجر

 11.1 122 87 35 طالب

 36.3 399 399 0 ربة بيت

 10.7 118 84 34 ال يعمل

 2.3 25                                                                                         6 19 أخرى

 100 1100 677 423 االجمالي

 الدخل الشهري -5

 7.7 85 20 65 10,000أقل من 

11,000 - 20,000 65 18 83 7.5 

21,000 - 30,000 79 14 93 8.5 

31,000 - 40,000 46 23 69 6.3 

41,000 - 50,000 37 15 52 4.7 

51,000 - 60.000 17 8 25 2.3 

 2.2 24 2 22 فأكثر – 61,000
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 60.8 669 577 92 ال يوجد دخل شهري

 100 1100 677 423 االجمالي

 : يتبني من اجلدول الساب  ما يلي
على ، ويرجع ارتفاع نسبة النساء بغرض التعرف %38الذكور النسبة األقل % يف حني شكل 62شكلت اإلانث النسبة األعلى من املبحوثني  -

نون والدستور, طبيعة املعوقات االجتماعية والسياسية والثقافية اليت حتول دون متكني املرأة يف اجملال السياسي واحلصول علي حقوقها اليت كفلها القا
 واليت تسعى الدراسة الكشف عنها.

%. يف حني احتلت بقية الفئات 67.4عاما قد مثلوا النسبة األعلى، إذ شكلت نسبتهم ما جمموعه  40إىل  20أن من تقع أعمارهم ما بني  -
إملاماً مبا  غالباً ما يكون لديهم% وهو ما يبني أن معظم املبحوثني هم يف سن الشباب والذين 32,6العمرية نسب أدىن، حيث شكلت ما نسبته 

 ومعرفتهم  مبطالب املرأة وضرورة إشراكها يف اجملال السياسي .الساحة السياسية  جيري يف

شكلت نسبة األميني النسبة األعلى وخاصة لدى النساء كون غالبية املبحواثت هن رابت البيوت، والغرض من استهداف هذه النسبة هو إهنن   -
يما يتعل  ابملوروث االجتماعي ومدى أتثري األسرة على مشاركة املرأة يف اجملال يشكلن الرافد األساسي لإلجابة على تساؤالت الدراسة وخاصة ف

اثنويا –السياسي بشكل عام وخوض جتربة االنتخاابت كناخبة ومرشحة بشكل خا  ، بينما نالحظ أن نسبة الفئة املتعلمة تعليم متوسط نأساسي 
% 7,8أعلى من جامعي ا على التوايل ن –جامعي  –ندبلوم بعد الثانوية %ا ،ونسبة من لديهم تعليم عايل 24,8 -% 14,3على التوايل ن

والذين غالبًا ما يتمتعون  مبعرفة جديدة ، %ا ، والنسب السابقة تبني أن أفراد العينة من ذوي التعليم املتوسط والعايل 1,3 -% 18,3 -
 السيما يف اجملال السياسي واحلقوقي . 

 %، وتوزع بقية املبحوثني ما بني أرمل ومطل .23%، فيما نسبة غري املتزوجون  61بنسبة أن أغلب املبحوثني هم متزوجون  -

%  وهذه النسبة تؤكد حتليل الفقرة 36توزع املبحوثني حبسب العمل واحلالة املهنية إىل رابت بيوت، واليت احتلت النسبة األعلى من املبحوثني  -
%،مث العاملون أبجر يومي 19.5ملون كموظفني يف اجلهاز احلكومي أو لدى القطاع اخلا  بنسبة السابقة واخلاصة ابلنساء األميات ، يليها العا

تنوعت  %،2%، وأخرياً مهن أخرى بنسبة 3%، مث التجار بنسبة 10.7%،مث الذين ال يعملون بنسبة  11%، فالطالب بنسبة 13بنسبة  
 ف سيارات.ما بني حارس، سائ ، ابئع، فراش، ابئع أدوات، يعمل يف تنظي

% من النساء ليس لديهن دخل شهري كون 85%ليس لديهم دخل شهري، إذ أن نسبة   60.8أن النسبة األعلى من املبحوثني بنسبة  -
% فقط لديهن دخل، فيما توزع بقية املبحوثني على فئات الدخل األخرى، وإبضافة من يقل دخلهم 15غالبيتهن رابت بيوت ،مقابل نسبة 

%،  وهو ما يظهر ضعف املستوى االقتصادي لغالبية 67رايل إىل من ليس لديهم دخل فإن جمموع نسبتهم يرتفع إىل  ألف 10الشهري عن 
أو املبحوثني خاصة النساء.وما يرتتب على ذلك من ضعف يف االستقالل االقتصادي والقدرة على اختاذ الكثري من القرارات على املستوى اخلا  

 ملشاركة الفاعلة يف احلياة السياسية.يف اجملال العام. ومن ذلك ا
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 ا 2جدول ن 

 توزيع املبحوثني حبسب االنتماء أو العضوية
 يف تنظيمات اجملتمع املدين ونوعها. 

 االنتماء أو العضوية في حزب أو تنظيم سياسي / نقابة /جمعية -1

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 أنثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 44.6 491 40.2 272 51.8 219 ينتمي

 55.4 609 59.8 405 48.2 204 ال ينتمي

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 نـــــــوع االنتـــــماء -2

 93.5 459 93.4 254 93.6 205 حزب /تنظيم سياسي

 3 15 3.3 9 2.7 6 نقابة مهنية

 3.3 16 3.3 9 3.2 7 جمعية

 0.2 1 0 0 0.5 1 غير  مبين

 100 491 100 272 100 219 االجمالي

 
 

% من املبحوثني  ال ينتمون إىل أحزاب أو تنظيمات ســـــياســـــية  أو أعضـــــاء يف نقاابت أو مجعيات، 55تشـــــري بياانت اجلدول أعاله أن نســـــبة 
ا ويدلل ذلك على أن العمل يف اجملال  الســــياســــي هو من أهم األدوار االجتماعية 48,2ا مقارنة ابلرجال ن59,8وتشــــكل النســــاء النســــبة األكرب  ن

وســـــع تجســـــيد  للثقافة  اجملتمعية الســـــائدة ودروها يف حتديد أدوار الرجل واملرأة ، ويشـــــكل  االنتماء لكحزاب واملنظمات الســـــياســـــية اجملال األكللرجل   
االهتمام والعناية  ا ملمارســة الرجل للســياســة ،يف حني أن أوىل مهام املرأة وتطلعاهتا كما تكرســه الثقافة الســائدة تتمثل  يف اجملاالت األخرى واليت من أمهه
غريها من الوظائف ابألمور املنزلية كربة بيت، تليها املهام أو الوظائف  األخرى يف حال حصـــول املرأة على التعليم  كالعمل يف جماالت التعليم ، الصـــحة و 

 واألعمال اإلدارية ..اخل .
 
ن تنظيمات اجملتمع املدين. فقد شــكل االنتماء إىل األحزاب أو التنظيمات أما عن طبيعة ونوع االنتماء ملن قالوا ابنتمائهم أو عضــويتهم يف أايً م 

% مقارنة ابالنتماء إىل غريها من تنظيمات اجملتمع املدين األخرى كالنقاابت أو اجلمعيات، وتتقارب هذه النســـــــبة عند 93الســـــــياســـــــية النســـــــبة األعلى 
حزاب الســـياســـية. غري إن إدماج املرأة يف اجملال الســـياســـي من خالل العضـــوية يف بعض الرجال والنســـاء على حد ســـواء، خاصـــة املنتمون إىل عضـــوية األ

للحزب،  األحزاب الســـياســـية ال يعد مؤشـــرا  على متكني املرأة ســـياســـياً يف الواقع الســـياســـي اليمي وذلك نظرا الســـتخدام هذه العضـــوية كواجهة دعائية
 ات السياسية .ولكسب أصوات النساء كناخبات أو دعمهن يف  املناسب

وبصـــــوره عامة فإن تدين نســـــبة االنتماء لدى املبحوثني يشـــــري من جهة أوىل إىل ضـــــعف املشـــــاركة الســـــياســـــية للمواطنني من خالل  االنتماء أو  
قدرة على التجنيد االىراط يف تنظيمات وأحزاب ســـياســـية أو غريها من تنظيمات اجملتمع املدين، بوصـــفها أحدى أهم قنوات املشـــاركة الســـياســـية وأكثرها 
ام، وضــعف قدرة الســياســي لكفراد وتوليهم املناصــب العامة أو الســياســية، وكذا أتهيل ورفع املســتوى الثقايف والســياســي للمواطنني للمشــاركة يف اجملال الع
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ية، الســيما وأن املبحوثني هم من املقيمني األحزاب ومنظمات اجملتمع املدين وفاعليتها على أتطري اجلماهريي واســتقطاهبم لعضــويتها وأنشــطتها من جهة اثن
 ة.يف احلضر، حيث متثل املدن الرئيسية واملراكز احلضرية يف اليمن أكثر األماكن اليت  تتواجد فيها التنظيمات املدنية أبنشطتها املختلف

 أوالً :  التوجهات الثقافية للناخبين نحو المرأة ومشاركتها  في االنتخابات .
 

 ا 3جدول ن 
 اجتاها املبحوثني حول تساوى الرجل واملرأة

  يف املكانة االجتماعية 

 اإلجابة

 االجمالي الجنس

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 71 781 73.4 497 67.1 284 نعم 

 29 319 26.6 180 32.9 139 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 
  

%ا ويعود سبب ذلك ملا وصلت 71يبني اجلدول الساب  أن غالبية املبحوثني يرون أن املرأة ميكن أن حتظى  مبكانه متساوية مع الرجل وبلغت نسبتهم ن
املراف  والقطاعات العامة واخلاصـــة وابلتايل إمتالكهن  دخل شـــهري اثبت ميكنهن إىل حد ما تعليم عايل وحصـــوهلن على وظائف يف إليه بعض النســـاء من 

%ا  وعن أســباب عدم 29، بينما نســبة من يرون عدم التســاوي بلغت ن من حتقي  نوع من االســتقالل االقتصــادي واحلد من التبعية االقتصــادية للرجل
ثني فقد أكدت اإلجاابت أبن األســــباب ترجع  إىل " أن عقلية املرأة غري متكافئة مع الرجل "، " الفروق التســــاوي بني الرجل واملرأة من وجهة نظر املبحو 

ك املرأة القدرات اليت البيولوجية بني الرجل واملرأة " ، " الدين ال يســــــــاوي بني الرجل واملرأة "، "ضــــــــعف املرأة " ، " قوامة الرجل على املرأة " ، " ال متتل
 "  وغريها من املربرات اليت تشكل جزء من  موروث اجتماعي وثقايف سليب يكرس النظرة الدونية للمرأة.ميتلكها الرجل 

 

 ا  4جدول ن 
 اجتاهات املبحوثني  حنو ح  املرأة يف الرتشح يف 

 .االنتخاابت احمللية والنيابية والرائسية
 

 ترشح المرأة في انتخابات المجالس المحلية -1

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 89.6 986 92.8 628 84.6 358 نعم 

 10.4 114 7.2 49 15.4 65 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي 

 في االنتخابات النيابيةترشح المرأة  -2

 84.5 929 87 589 80.4 340 نعم 

 15.5 171 13 88 19.6 83 ال

 100 1100 100 677 100 423 اإلجمالي 

 ترشح المرأة في االنتخابات الرئاسية -3

 51.5 567 51.4 348 51.8 219 نعم 
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 48.5 533 48.6 329 48.2 204 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي 

 

يرون أن للمرأة احل  يف الرتشح يف انتخاابت اجملالس حمللية وهي نسبة  %89.6تشري بياانت اجلدول الساب   أن غالبية املبحوثني بنسبة  
%  فقط هم من  قالوا مبعارضتهم لرتشح املرأة بعضوية اجملالس 10.4مرتفعه،كما ترتفع نسبة من قالوا هبذا احل  عند اإلانث مقارنة ابلذكور،يف حني أن 

 احمللية.
%، مقارنة مبن يرون عكس ذلك 85.5كما تظل النسبة مرتفعة أيضا عند من يرون أن للمرأة احل  يف الرتشح يف االنتخاابت النيابية بنسبة  

% 80.4% عند اإلانث و 92.8% فقط. ومبقارنة رأي الذكور واإلانث جند أن نسبة املوافقة مرتفعه بصورة عامة لدى اجلنسني. 15.5بنسبة 
يف نظرة اجملتمع للمرأة ويتبني ذلك من خالل موافقة غالبية املبحوثني على ترشح املرأة يف اجملالس احمللية   تغيري إجيايبر ويدلل ذلك أن هناك عند الذكو 

ة مبن قالوا حبقها يف الرتشح والنيابية, أما فيما يتعل  حب  املرأة يف الرتشيح يف انتخاابت رائسة اجلمهورية، فنجد أن نسبة من يرون أن هلا احل  تنخفض مقارن
% عند من يرون أنه ال حي  هلا، كما 48.5% مقابل 51.5يف االنتخاابت احمللية والنيابية، إذ تكاد  أن تتساوى النسبة بني  من يرون  أن هلا احل   

 تقارب النسبة أيضا عند الذكور واإلانث.
ره عامة والرائسية خاصة عدم موافقتهم للعديد من األسباب من وجهة نظرهم مثل  ويرجع املعارضني حل  املرأة يف الرتشح يف االنتخاابت بصو 

ال ميسح بذلك " ، " عدم " املرأة مكاهنا الطبيعي املنزل " ، " عدم قدرهتا على تويل املناصب وحتمل املسئولية " ، " عقلية املرأة ضعيفة" ،" الدين واجملتمع 
ذلك ال يناسبها" ، " عدم قدهتا على احلكم " ،" ألن اجملتمع ال يتقبل ذلك " ، " غري مؤهلة للرائسة" ،" إذا غضب   قدرهتا على اختاذ القرارات " ، " ألن

فة  " ، " ألن الرائسة هللا على قوم وىل عليهم امرأة"، " املرأة ال حتكم الرجل " عقلية الرجل أفضل" ، " ألن السياسية من مهام الرجل " ، " ألن املرأة ضعي
عبارات تفسر  تطلب االحتكاك والتواصل مع العامل اخلارجي  " ، " عدم قدرهتا على محاية الشعب " ، " ال يصح أن متثل الشعب امرأة "  ودالالت تلك الت

وابلتايل حتديدها لطبيعة األدوار أتثري العادات والتقاليد واألعراف اجملتمعية والثقافة األبوية يف تشكيل مواقف وتوجهات املبحوثني املعارضني لرتشح املرأة ، 
ية.يف حني حتصر عمل االجتماعية والسياسية لكل من الرجل واملرأة.حيث حتصر عمل املرأة يف اجملال اخلا   والدور اإلجنايب وتربية األطفال واإلعمال املنزل

 وأدوار الرجل يف اجملال العام ومن ذلك أالشتغال ابلسياسة وفارسة السلطة..
سهم عوامل أخرى تتعل  ابلسياق العام اليت جترى فيه العمليات االنتخابية ونوعيتها وما يعرف ابلظرفية السياسية واالنتخابية وطبيعة كما قد ت

 حتديد فاوتة يفوشكل النظام االنتخايب الذي جترى االنتخاابت وفقا له، واالعتبارات املوقفية لكفراد.حيث تؤثر تلك العوامل بصور متباينة وبدرجات مت
 املمارسات والسلوك االنتخايب،للمواطنني وتقبلهم واختيارهم لنوعية املرشحني يف االنتخاابت.

 

 
 ا    5جدول ن  

 يبني اجتاهات املبحوثني حول هل تعاليم الدين اإلسالمي
 تعارض ترشح املرأة يف االنتخاابت 

 

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 16.5 182 13.4 91 21.5 91 نعم

 83.5 918 86.6 586 78.5 332 ال
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 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

  

يرون أن ترشح املرأة يف االنتخاابت أمرًا ال يتعارض مع تعاليم الدين % 83.5تظهر بياانت اجلدول الساب  أن غالبية املبحوثني بنسبة 
% فقط ، ويرجع السبب من 16.5اإلسالمي, وهي نسبة مرتفعه، يف حني أن من يعتقدون أن ذلك يتعارض مع تعاليم الدين اإلسالمي ميثلون نسبة 

" يؤدي إىل اختالطها ابلرجال " ، و" عدم جواز والية املرأة على الرجل " ...اخل.  وجهة نظر من قالوا بوجود تعارض إىل أن ترشح املرأة يف االنتخاابت، 
االنتخاابت العامة  ومبا أن غالبية عينة الدراسة هي من ذوي التعليم املتوسط والعايل وابلتايل فهم يدركون  أبن الدين اإلسالمي ال يعارض ترشح النساء يف

سالمية ، كما أن غالبية عينة الدراسة كانت من ذوي االنتماءات احلزبية والتنظيمية ، لذا كانت إجاابهتم مؤكدة على أن طاملا كانت املرأة ملتزمة ابلقيم اإل
نصاف ، كما الدين اإلسالمي يساوي بني الرجل واملرأة "الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض" واشرتط يف القوامة القدرة على اإل

 ا .3جلدول جاء مؤكداً للجدول رقم نأن هذا ا
 نستنج من التحليل الساب  أن الدين اإلسالمي ال يعترب عائ  أمام مشاركة النساء يف االنتخاابت العامة كناخبة أو مرشحة ، وابالستدالل

يابية فقط ، أما فيما يتعل  حب  ترشحها للرائسة فإن ا فإن غالبية املبحوثني يرون أن ح  املرأة يف الرتشح  تقتصر على اجملالس احمللية والن4ابجلدول رقم ن
املرأة هلذا الغالبية تعارض ذلك وميكن إرجاع سبب يف ذلك من جهة إىل العديد  من الفتاوى والقراءات املختلفة لرجال الدين والعلماء يف عدم أهلية 

 .    هاما يف مسألة اختيار املرشح الذكر وليس األنثى ملثل هذه املناصب ا أن املوروث االجتماعي يلعب دوراً 7املنصب ابلذات.كما يبني اجلدول رقم ن
 

 ا 6جدول ن  
 اجتاهات املبحوثني حول أتثري املواقف واآلراء املتشددة

 . لرجال الدين على ترشح وانتخاب املرأة

 

 اإلجابة

 الجنس
 اإلجمالي

 أنثى ذكر

 % ك % العدد % العدد

 65.6 722 66.2 448 64.8 274 نعم

 29.6 326 28.3 192 31.7 134 ال

 4.7 52 5.5 37 3.5 15 ال أدري

 100 1100 100 677 100 423 اإلجمالي

   
وآراء رجال الدين ومعارضتهم لرتشح املرأة يف االنتخاابت,  %من املبحوثني يرون أن تشدد مواقف65.6يتبني من اجلدول الساب  أن نسبة 

%، يف حني  66.2%و 64.8قد أثر سلبا على التصويت لصاحل النساء الاليت يرشحن يف االنتخاابت. وتتقارب نسبة اإلجابة  عند الذكور واإلانث 
 عرفتهم .% قالوا بعدم م4.7% يرون أن تلك املواقف غري مؤثرة، فيما نسبة 29.9أن نسبة 

 

امة، ويتضح فا سب  أن اآلراء واملواقف املتشددة  لبعض رجال الدين, تسهم يف  االنتقا  من مكانة املرأة والتقليل من دورها يف احلياة الع
ذا ما مت استنتاجه من والسياسية بصورة خاصة ،كما تؤثر سلبا يف وعي األفراد ومواقفهم واجتاهاهتم، رغم معرفتهم أن الدين ال يعارض ترشح النساء وه

يف  ا  كما قد يعزز من عمل هذه املواقف واآلراء املتشددة وأتثريها السليب هذا تدين الثقافة العامة.وحماولة الرتويج هلذه اآلراء ونشرها5اجلدول رقم ن
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ثريه يف الوجدان اجلمعي، كل ذلك يلعب دورا سلبيا أوساط اجملتمع وبوسائل خمتلفة ووسائط متعددة، مستغلني بذلك العاطفة الدينية وقوة ومكانة الدين وأت
 ية.يف عدم متكن النساء من احلصول على حقوقهن أو فارستهن  لتلك احلقوق اليت كفلتها هلن النصو  القانونية والتشريعات الوطنية أو الدول

 
 ا  7جدول ن  

 اجتاهات املبحوثني حول تصويتهم يف االنتخاابت 
 .للمرشح وفقا للنوع االجتماعي

 

 اإلجابة

 االجمالي الجنس

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 60.5 665 49.6 336 77.8 329 للرجل

 39.5 435 50.4 341 22.2 94 للمرأة 

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 
% يفضلون التصويت لصاحل املرشح الرجل, يف حال إذا ما كان املرشح 60.5تشري بياانت اجلدول الساب  أن النسبة األعلى من املبحوثني 

ا أبهنم سيصوتون لصاحل % هم من قالو 39.5املنافس له يف االنتخاابت امرأة، حىت يف حال متتعهما بنفس الكفاءة واملستوى التعليمي، يف حني أن نسبة 
 املرأة.

اإلانث الاليت سوف ،فيما نسبة %49.6% مقارنة بنسبة اإلانث 77.8وترتفع نسبة القائلني ابلتصويت لصاحل الرجل عند الذكور إىل  
املرأة للرتشح يف % وهي نسبة متقاربة وتدلل رغبة النساء يف اختيار الرجل دون 50,4% بينما نسبة من سريشحن املرأة 49,6يرشحن الرجل 

% من احملبواثت هن أميات ورابت بيوت ، واليت 33,5كما أن نسبة    - االنتخاابت العامة على النظرة القاصرة للمرأة حلقوقها االجتماعية والسياسية
ب اختياراهتم وتفضليهم للمرشح الرجل ويدلل على ذلك إجاابت املبحوثني من كال اجلنسني اليت تبني سب  -ال تزال الثقافة الذكورية هي املسيطرة عليهن 

رأة" ، " قدرة مثل " أفضلية الرجل " ، " قدرته على حتمل املسئولية " ، " يظل الرجل أكثر كفاءة " ، " قوامة الرجل " ، " ألن الرجل أكثر حزم من امل
تعامل والتواصل املباشر مع الرجل" ،" أكثر قدرة على التواصل مع الرجل على متثيل الناس والتصرف " ، "  الثقة اليت يتمتع هبا الرجل " " القدرة على ال

يقف إىل جانب الناس والتعرف على احتياجاهتم "، " ألن الرجل أكثر فهما ألمور الشعوب واحلكم " ، " ألن املرأة ذات عاطفة متقلبة "، " ألن اجملتمع 
 الرجل "،...اخل.

 
% عند الذكور . وذلك  22.2% ، مقارنه بنسبة 50.4والعكس يف حال التصويت لصاحل املرأة، حيث ترتفع النسبة عند اإلانث إىل.  

ر "  " ألهنا أكث لعدد من األسباب اليت تكرر ذكرها عند املبحوثني مثل  " تعاطفي مع املرأة " ، " لتتمكن املرأة من أخذ حقوقها " ،" تشجيع للمرأة " ،
،"   واحتياجاهتم  "تفهم ملتطلبات املرأة "، " نوع  من الدعم املعنوي للمرأة " ، " ألهنا أكثر مصداقية من الرجال " ، " ألهنا أكثر تفهم للحقوق الناس 

 لقدرتنا على التواصل معها " ، " جتربة جديدة  بدال من الرجال ". 
 -مقارنة  ابألسباب أألخرى -عادة ما أيخذ شكل التعاطف أو املؤازرة من قبل اآلخرين  وتبني العبارات السابقة أن التصويت للصاحل املرأة

ومؤازرهتا، هبدف مساعدهتا على فارسة حقوقها، ابعتبارها فئة ضعيفة، حيث يؤدي الشعور حنوها بسبب تعرضها للظلم من قبل اجملتمع إىل الوقوف معها 
 هبا. وليس للكفاءة والقدرة اليت ميكن أن تتمتع 
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وتظهر النسب السابقة أن الرجل حيظى ابألفضلية من وجهة نظر املبحوثني  وأبنه هو األقدر على القيام ابألعمال اليت تنتمي إىل جمال 
السياسة، وال تقتصر تلك النظرة على الرجال بل تشمل أيضا نسبة كبرية من النساء ،حيث يعتقدن بعدم قدرة املرأة وضعفها وهو ما ميكن 

وار ه ابستبطاهنن ومتثلهن لتك القيم والعادات والتقاليد اليت تنتقع من قدراهتن ومكانتهن، وتصور املرأة أبهنا كائن ضعيف وأبن بعض األدتفسري 
للمرشحني والتصويت لصاحلهم  يف االنتخاابت بقدرهتم على حتقي  بعض املصاحل  لنوعية ال تتناسب مع طبيعتها،ولربط الناخبني بني اختيارهم

ية. اخلاصة اليت يعول على املرشح الفائز حتقيقها سواء كان ذلك على املستوى الفردي والشخصي أو على مستوى الدائرة االنتخابية من جهة اثن
ة اءوالعوامل السابقة تصب مجيعها يف صاحل املرشحني الرجال، وتعمل على إقصاء واستبعاد النساء من عملية التنافس االنتخايب وف  شروط الكف

 والقدرة.
واملرأة يف ونستنج من التحليل الساب  أن املوروث الثقايف مازال جيسد الثقافة الذكورية, فبالرغم من قناعة املبحوثني أبن هناك تساوي بني الرجل 

 تقف أمام املرأة  ومشاركتها الفاعلة اجملال السياسي, فإن مقدرة ومهارة الرجل تطغى على قدرة املرأة, األمر الذي ميثل أحد أهم  املعوقات االجتماعية اليت
 يف اجملال السياسي 
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 ثانياً :  تأثير المؤسسات غير الرسمية ) األسرة ، القبيلة( في  مشاركة المرأة في االنتخابات.

 

 ا  8جدول ن  
 .اجتاهات املبحوثني حول تصويتهم لصاحل املرشح يف االنتخاابت 

 

 الخيارات

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 13.7 151 13.3 90 14.4 61 الحزب الذي انتمي  إلية

 6.8 75 9.7 66 2.1 9 حسب اختيار األسرة

 79.5 874 77 521 83.5 353 قناعتي الشخصية

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 
مقارنة  تشري بياانت اجلدول الساب  أن قناعة الناخب الشخصية ابملرشح، وابلتايل اختياره والتصويت لصاحلة يف االنتخاابت أحتل املرتبة األوىل

%، وإن كانت أعلى نسبيا لدى  77%، و 83.5واإلانث %، وهذه النسبة مرتفعة عند كل من الذكور 79.5ابخليارات واحملددات األخرى بنسبة 
%، وتتقارب نسبة 14الذكور، فيما احتل التصويت لصاحل املرشح الذي ينتمي إىل احلزب أو التنظيم نفسه الذي ينتمي إلية الناخب املرتبة الثانية بنسبة 

% فقط، 6.8رشح، حسب رغبة األسرة املرتبة األخرية بنسبة %، فيما احتل حمدد اختيار امل13.3%،و 14.4هذا اخليار عند الذكور واإلانث 
 وهي نسبة متدنية، وترتفع نسبة اختيار املرشح والتصويت لصاحلة وفقاً لرغبة األسرة عند اإلانث مقارنة ابلذكور.

 
رض املواطنني يف احلضر  للعديد وميكن تفسري اختيار املرشح والتصويت لصاحلة وفقا للقناعة الشخصية إىل عامل اإلقامة يف احلضر، حيث يتع

ليتهم إىل حد كبري يف من املؤثرات االتصالية واإلعالمية اليت تسهم مع غريها من العوامل األخرى يف رفع املستوى الثقايف والسياسي لكفراد وابلتايل استقال
 ومن ذلك اختيارهم للمرشحني يف االنتخاابت العامة والتصويت لصاحلهم.اختاذ قراراهتم املتعلقة بسلوكهم وتصرفاهتم ومشاركتهم يف احلياة العامة والسياسية .

 
إىل وفا سب  يتضح ضعف أتثري األسرة يف قناعة ورغبة املواطنني وخياراهتم االنتخابية, وكذا ضعف عامل االنتماء السياسي الذي يشري بدورة 

ايل قدرهتا على أتطري املواطنني وجذهبم إىل عضويتها ، وكذا ضعف االلتزام احلزيب ضعف أتثري األحزاب السياسة يف الواقع االجتماعي والسياسي, وابلت
فقط هم من قالوا أبن  151فردا جند أن  459للمنتمني منهم عند اختيارهم  للمرشحني من جهة اثنية، ففي حني بلغ عدد املنتمني ألحزاب سياسية 

 اختيارهم للمرشح يكون وفقاً لالنتماء السياسي. 
 

ه وميكن القول هنا أن التصويت وفقا للقناعة الشخصية يعي أن هناك العديد من العوامل الظرفية اليت قد تؤثر يف حسم خيار الناخب وتصويت
دمات أو أو فعالية الدعاية االنتخابية، أو قدرته على تقدمي اخل لصاحل املرشح، مثل الصفات الشخصية للمرشح ومكانته االجتماعية وإمكانياته املالية

 الوعود االنتخابية إىل غري ذلك من احملددات املوقفية ، خالل الفرتة اليت يتم فيها إجراء االنتخاابت.  
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 ا   9جدول رقم  ن  
 اجتاهات املبحوثني حول تشجيعهم وأتييدهم للقريبة   

  حال ترشحها يف االنتخاابت

 

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 75.3 828 82.9 561 63.1 267 نعم

 24.7 272 17.1 116 36.9 156 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 

املبحوثني وهي النسبة األعلى ستشجع وتؤيد ترشح أحد القريبات يف حال أذا ما قررت الرتشح % من 75.3تشري بياانت اجلدول أن نسبة 
% وهي األقل من املبحوثني لن يشجعوا أو يؤيدوا  ترشح أحد قريباهتم، وقد ذكر هؤالء أن أسباب عدم 24.7يف االنتخاابت، يف حني أن نسبة 

و العائلة يف هذه األمور وعدم الرغبة يف ذلك " ، العتقادهم  أبهنا  "  قد تتعرض للمضايقات بسبب تشجيعهم ترجع إىل حتفظات أسرية " لتشدد األسرة أ
ها بصورة رئيسية الرتشح يف االنتخاابت " ، وإما " للقناعة الشخصية " ، أو " العتبارات دينية " ، أو ألن "  هذا العمل ليس من اختصا  املرأة وإن عمل

 هو يف املنزل" .
% 83النسبة بني الذكور واإلانث يف التشجيع والتأييد أو املعارضة لرتشح القريبة، ففي حال التأييد يتبني أن النسبة ترتفع عند اإلانث  وتتفاوت
 % عند اإلانث.17% عند الذكور مقارنة 37%، أما يف حال عدم التأييد فنجد العكس 63مقارنة ابلذكور 
 

لقريبات من النساء يف االنتخاابت ميكن إرجاعه إىل شعور األفراد،السيما النساء بنوع من التضامن أو إن ارتفاع نسبة املؤيدين لرتشح أحدى ا
كانيات املرأة التعصب العائلي واألسري للقريبة ابعتباره واجب تفرضه طبيعة االنتماءات األسرية أو العائلية كجماعة،أكثر من كونه اقتناع بقدرات وإم

فضيل النسبة األكرب من املبحوثني للمرشح الرجل يف حال تنافسه مع املرأة رغم متتعهما بنفس الكفاءة أو املستوى املتقارب من ،وهو ما يتبني من خالل ت
 التعليم .

 
 ا   10جدول ن  

 .اجتاهات املبحوثني حول وقوف القبيلة إىل جانب املرأة يف االنتخاابت

 

 اإلجابة

 الجنس
 اإلجمالي

 أنثى ذكر

 % ك % ك % العدد

 21.3 234 22 149 20.1 85 نعم

 62.1 683 57.9 392 68.8 291 ال

 16.6 183 20.1 136 11.1 47 ال ادري

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي
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% يرون أن القبيلة ال  تشجع املرأة على الرتشح يف االنتخاابت،وال تدعمها يف 62الساب  أن النسبة األعلى من املبحوثني يتبني من اجلدول 
يت تقف إىل جانب حال ترشحها ، وعند إجابة املبحوثني عن السبب فقد تعددت إجابتهم وأبرزها تتمثل يف " العادات والتقاليد اليت حتكم أفراد القبيلة وال

أفراد ألقبلية أن حتكمهم أو متثلهم امرأة " ، " ألهنا تنظر للمرأة  جل " ، " نظرهتا للمرأة أبهنا متخلفة" ،"تعصب القبيلة لصاحل الرجل " ، " عدم قبولالر 
عدم قدرة املرأة على حتمل املسئولية أبهنا عورة وال يصح أن ختتلط ابلرجال" ،" ألن ترشح املرأة ميثل عيب عند القبائل  " ، " أفضلية الرجل على املرأة" ، " 

البيت" ، " ألن املرأة " ، " ألن الرجل هو املسيطر يف القبلية " ، " ألن العقلية القبلية متخلفة ورجعية  "، "ألن املكان الطبيعي للمرأة  لدى القبائل هو 
 إىل غري ذلك من األسباب .مضطهدة من قبل القبلية " ، " ألن التعليم والوعي لدى القبائل ال يزال متدين" 

% من املبحوثني أفادوا بعدم 16.6% هم من قالوا بتشجيع القبيلة ودعمها للمرأة يف االنتخاابت، كما أن نسبة 21.3يف حني أن نسبة  
حتكم أبناءها وحتدد مكانتهم وأدوارهم نتيجة لضعف معرفتهم لطبيعة القبيلة, وأعرافها والعادات اليت  من قالوا بدعم أو بعدم درايتهمدرايتهم.  وتفسري نسبة 

 إىل طبيعة إال قامة الدائمة للمبحوثني يف احلضر, اليت ينحسر فيه أتثري العادات والتقاليد القبلية بشكل نسيب. مقارنه ابلريف.ة, ويرجع االجتماعي
أساسي يف نظامه السياسي مبؤسساته املختلفة ، فإن ذلك  ونظرا ألن القبلية ال تزال متثل أبرز مكوانت  البناء االجتماعي للمجتمع اليمي وفاعل 

،كما يؤثر بدورة على مسألة  متكني املرأة وفارستها حلقوقها السياسية, ومن ذلك حقها  يؤثر بصورة مباشرة يف تكوين هذه املؤسسات وفارستها لوظائفها
امة، حيث يصطدم نيل وفارسة تلك احلقوق ابلعقلية والثقافة القبلية الذكورية, اليت يف املشاركة االنتخابية كالتصويت والرتشح والفوز يف االنتخاابت الع

يف املؤسسات  تسهم بصورة فاعلة يف هتميا وإقصاء املرأة من مؤسسات ومراكز صناعة القرار،كما يعمل املنتمني هلذه الثقافة والعقلية من خالل مواقعهم
والقيم التقليدية هذه بصورها ومظاهرها املختلفة، بغرض تكريس الواقع االجتماعي والسياسي القائم واحليلولة  املختلفة على إعادة إنتاج منظومة األفكار

 دون تغيريه.لضمان احملافظة على مكانتهم االجتماعية ومواقعهم السياسية يف اجملتمع ومؤسسات الدولة .
 
 

 ا  11جدول رقم ن 

 يبني اجتاهات املبحوثني حول وقوف القبيلة
  إىل جانب املرشح الرجل أم املرأة 

 

 الخيارات 

 االجمالي الجنس

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 89.6 986 88.2 597 92 389 الرجل

 10.4 114 11.8 80 8 34 المرأة

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 
% يرون أن القبيلة ستقف إىل جانب الرجل يف حال ترشح رجل 89.6تشري البياانت اإلحصائية يف اجلدول الساب  أن غالبية املبحوثني بنسبة  

% 10.4%، يف حني أن نسبة 88% و 92وامرأة وكالمها ينتميان إىل القبلية نفسها. وتتقارب نسبة من قالوا هبذا الرأي عند كالً من الذكور واإلانث 
ا يف عدم وقوف القبيلة إىل جانب املرأة حال 10اجلدول مؤيدة للجدول رقم ن وقد جاءت نتيجةهم من قالوا أبن القبيلة ميكن أن تقف إيل جاب املرأة. 

رة نفسها  ا ستقف إىل جانب املرشح الرجل يف حال ترشحت يف الدائ11% ، كما أن القبيلة يف اجلدول رقم ن62,1ترشحها يف االنتخاابت بنسبة 
 أبن مسألة اختيارهم للمرشحني انبعة من قناعتهم الذاتيةا كون غالبية املبحوثني ، أكدوا 8% وهذه النتيجة تعزز نتيجة اجلدول رقم ن89,6امرأة بنسبة 
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احملددة واملرسومة لكل منهما، حيث  القبلية املناصرة للرجل مقارنة ابلنساء، وفقًا لكدوار االجتماعية ، تلك القناعة اليت رسختها العادات والتقاليد
 لرجال .تنحصر مهام وأدوار املرأة ابألدوار اإلجنابية واملهام املنزلية، يف حني تعد مهام أو جمال فارسة شئون احلكم والسياسية من اختصا  ا

 

تقوم العالقة بني أفرادها على أساس روابط القرابة وفا سب  ميكن القول: أن القبلية ابعتبارها مكون أساسي يف البنية االجتماعية التقليدية، 
انة دنيا، ويعزز هذا والبطريركية، وابلتايل تركز السلطة والقوة فيها بيد الرجال دون النساء، فإن ذلك جيعل الرجل حيتل مكانة عليا يف حني حتتل املرأة مك

جتماعي التقليدي للعمل، كما يؤدي هذه التقسيم وكذا طبيعة األعراف والتقاليد الوضع االجتماعي والسياسي لكل من الرجل واملرأة طبيعة التقسيم اال
سسات األولية واجلماعات املتوارثة, والثقافة األبوية إىل تكريس  عالقات النوع االجتماعي اليت تتسم أبهنا عالقات متييزية.وملا كانت القبلية متثل أحدى املؤ 

فهي حتدد للكثري من األفراد سلوكهم االجتماعي والسياسي، األمر الذي جيعل منه سلوكاً اجتماعيا وسياسيا متييزايً ضد  املرجعية الفاعلة يف اجملتمع اليمي.
 املرأة بصورة عامة, ودورها ومكانتها االجتماعية والسياسية يف إطار القبيلة ذاهتا أو اجملتمع بصورة خاصة .

 
  

 
 والفوز فيها لمدني في تشجيع ودعم مشاركة المرأة في االنتخاباتثالثاً :  دور الدولة وتنظيمات المجتمع ا

 
 ا  12جدول ن  

 اجتاهات املبحوثني حول مدى إدراكهم أبن الدولة  
  تسمح للمرأة ابلرتشح  يف االنتخاابت العامة

 

 اإلجابة

 الجنس
 اإلجمالي

 أنثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 93.9 1033 93.8 635 94.1 398 نعم

 6.1 67 6.2 42 5.9 25 ال

 100 1100 100 677 100 423 اإلجمالي

 

 

% من املبحوثني يرون أن الدولة يف بالدان تسمح للمرأة الرتشح يف االنتخاابت،  يف حني أن نسبة 93.9تشري بياانت اجلدول الساب  أن نسبة  
ذلك بقيام  % فقط هم من قالوا أبهنا ال تسمح .  وهو ما يبني أن  معظم املواطنني يدركون مساح الدولة  للمرأة الرتشح يف االنتخاابت. وميكن تفسري6

ر من كونه بعض النساء خالل الدورات االنتخابية اليت شهدهنا اليمن ابلرتشح أو الفوز يف االنتخاابت.وهو ما أكسب املواطنني الوعي واإلدراك, أكث
ومن مث فإن قيام املرأة لرجل ، استيعااًب لطبيعة النصو  الدستورية والقانونية, اليت تنع على ح  املرأة يف التصويت والرتشح يف االنتخاب مثلها مثل ا

كفلتها هلا التشريعات والقوانني الوطنية والدولية ومن ذلك حقها يف املشاركة السياسية الفاعلة أبشكاهلا املختلفة،   حلقوقها اليت  -العملية   -وفارستها 
 مارستها .هي الوسيلة األكثر اجيابية وفعالية لزايدة الوعي هبذه احلقوق وتقبل أفراد اجملتمع مل
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 ا  13جدول ن  
 اجتاهات املبحوثني حول جدية الدولة يف تشجيع املرأة 

 .على فارسة حقها يف الرتشح لالنتخاابت
 

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 69.6 766 68.5 464 71.4 302 نعم

 15.1 166 13.9 94 17 72 ال

 15.3 168 17.6 119 11.6 49 ال ادري

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 
% من املبحوثني يرون أن الدولة جادة يف تشجيعها ودعمها للمرأة يف فارسة 69.6تشري البياانت اإلحصائية يف اجلدول الساب  أن نسبة 
ها % يرون أهنا غري جادة ، وعن سبب عدم جدية الدولة يف تشجيع املرأة ومتكين15.1حقها يف الرتشح أو الفوز يف االنتخاابت العامة.يف حني أن نسبة 

شجعها " ألهنا من فارسة حقها فقد تعددت اإلجاابت من وجهة نظرهم " ألن ما تقول به الدولة يف الظاهر غري ما هو يف الواقع " أو"  ألهنا امرأة ال ت
ال تدعمها إال إذا كانت  تفضل الرجال " ، ألهنا ال تعطي املرأة حقوقها كاملًة " ، " تسمح هلا للرتشح يف االنتخاابت نتيجة ضغط من دول أخرى " ، "

% إجابتهم بعدم معرفتهم عما أذا كانت الدول تشجع أو ال تشجع املرأة على فارسة حقها يف 15.3مرشحة عن احلزب احلاكم ". كما أن نسبة  
 الرتشيح والفوز يف االنتخاابت. 

 
الرتشح يف االنتخاابت.. وميكن تفسري سبب ارتفاع نسبة  ويتضح فا سب  أن النسبة األكرب يعتقدون أبن الدولة جادة يف تشجيع املرأة على

النتخاابت ،حيث القائلني هبذا الرأي يعود إىل  تضخيم اخلطاب السياسي واإلعالم الرمسي لدور الدولة والنخبة احلاكمة يف تشجيع املرأة ومشاركتها يف ا
ب عليها يف هذا اجلانب،يف حني أن الواقع  السياسي  يكشف حمدودية وضعف دور أدى ذلك  إىل اعتقاد الكثري من أفراد اجملتمع أبن الدول تقوم مبا جي

أعداد ونسب الدولة يف تشجيعها دعمها  ملشاركة املرأة يف االنتخاابت،ويتبني خطأ هذا االعتقاد وضعف هذا الدور وحمدوديته  مبجرد عقد مقارنة بني 
ة احمللية والنيابية والرائسية اليت متت خالل الفرتة املاضية ، إذ تبني  تلك األعداد والنسب املتعلقة املشاركني من الرجال والنساء يف الدورات االنتخابي

نتخبة قد شهدت ابملرشحني والفائزين يف هذه االنتخاابت طبيعة الفجوة النوعية القائمة يف جمال املشاركة االنتخابية، بل أن مشاركة املرأة كمرشحة وم
 ابية إىل أخرى.تراجعا من دورة انتخ

أن الثقافة التقليدية هي الثقافة األكثر أتثريا مقارنة ابلثقافة احلديثة يشمل ذلك عدد كبري من أفراد النخب السياسية  ونستنتج من اجلدول الساب 
اة العامة والسياسية  األمر الذي أثر سلبا وال السيما احلاكمة،واجلهات واملؤسسات املسئولة يف الدولة ذات العالقة واملعنية  بقضية املرأة ومشاركتها يف احلي

املعوقات اليت حتد يزال على دور الدولة يف جمال متكينها  للمرأة ملمارسة حقوقها السياسية. كما أدى إىل غياب التمثيل العادل هلا . ويعترب ذلك من أهم 
 من متكني املرأة سياسيا.

 
 
 



 
 

 27 مركز المعلومات و التأهيل لحقوق اإلنسان 

 

 ا 14جدول رقم ن  
 تشجيع األحزاب للمرأة للرتشحاجتاهات املبحوثني حول 

 يف االنتخاابت ودفعها للناخبني للتصويت لصاحلها. 
 

 تشجيع األحزاب  للمرأة على ممارسة حقها في الترشح في االنتخابات. -1

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 34.4 378 31.8 215 38.5 163 نعم

 29.5 325 24.5 166 37.6 159 ال

 36.1 397 43.7 296 23.9 101 ال ادري

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 االنتخابات.قيام األحزاب السياسية بحث الناخبين ودفعهم للتصويت لصالح المرأة في  -2
 55.3 609 53.2 360 58.9 249 نعم

 37.5 412 37.1 251 38.1 161 ال

 7.2 79 9.7 66 3 13 ال ادري

 100 1100 100 677 100.1 423 االجمالي

 
% قد أجابوا بعدم معرفتهم عما إذا كانت األحزاب والتنظيمات السياسية 36.1يتضح من اجلدول الساب  أن النسبة األعلى من املبحوثني 

% هم من قالوا بتشجيع ودعم األحزاب السياسية للمرأة ، أما من 34.4تقوم بتشجيع املرأة للرتشح يف االنتخاابت أو دعمها للفوز فيها، يف حني أن 
%. وحول إجابة املبحوثني عن سبب 29.5قالوا أبن األحزاب ال تقوم  بتشجيع املرأة ودعمها للرتشح أو الفوز يف االنتخاابت فقد بلغت نسبتهم 

ضعف وحمدودية دور األحزاب والتنظيمات السياسية سواء يف السلطة أو املعارضة يف دعمها لرتشيح النساء أو التصويت لصاحل من ترشحن يف 
نظرة أألحزاب الدونية للمرأة"، " “ املبحوثني ذلك ألسباب خمتلفة تتمثل أبرزها يف : " رغبة األحزاب يف أن ميثلها الرجال"،  نتخاابت.فقد ارجعاال

سيطرة العرف “ ، “معارضة بعض األحزاب السياسية لرتشح النساء يف االنتخاابت “ العتقادهم ابن املرأة خملوق ضعيف وال تصلح للممارسة السياسية"،
ألحزاب القبلي على بعض األحزاب وغياب الوعي أبمهية دورها " ، " ألهنا تقف إىل جانب الرجل وحتط من مكانه املرأة "،"سياسات وحساابت خاصة اب

، " ألن أغلبية مرشحي األحزاب هم يف االنتخاابت " ،" لعدم رغبتها يف منافسة املرأة للرجل " ،" ألهنا ال تدعم املرأة إال إذا كانت تنتمي للحزب نفسه " 
 من الرجال " .

السابقة  أن ضعف وحمدودية دور األحزاب والتنظيمات السياسية يف تشجيع ودعم املرأة يف االنتخاابت أصبح واقعا يدركه  وتؤكد العبارات
اضحة بني املواقف العملية من جهة واخلطاب السياسي املواطنني ،وترجع أسباب هذا الضعف بعدم جدية أألحزاب والتنظيمات السياسية واالزدواجية الو 

كة من خالل املعلن يف األدبيات والربامج السياسية من جهة اثنية، ففي الوقت الذي تعمل األحزاب السياسية مبختلف توجهاهتا على دفع املرأة للمشار 
ها للفوز يف االنتخاابت .وابلرغم من وجود تفاوت نسيب بني مواقف التصويت يف االنتخاب العامة جندها بعضها يتخاذل أو ميتنع عن ترشيحها أو دعم

،حيث مارست  األحزاب يف الساحة،جتاه املرأة ومسألة ترشيحها إال أن التجارب االنتخابية خالل الفرتة املاضية ، أظهرت زيف مواقف األحزاب السياسية
للرتشح يف االنتخاابت سواء كان ذلك يف أطار احلزب نفسه أو املرشحات من أحزاب  بعض األحزاب العديد  من الضغوط جتاه بعض النساء الاليت تقدمن

 أخرى .
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% من املبحوثني هم من قالوا أبن 55.3وفيما يتعل  بقيام األحزاب حبث الناخبني ودفعهم للتصويت لصاحل املرشحات يتضح أن نسبة  
تصويت لصاحل املرشحات من النساء يف االنتخاابت ويرون أن ذلك يتضح  خالل املراحل أألحزاب والتنظيمات السياسية تقوم حبث املواطنني ودفعهم لل

ت إىل بذل كافة املختلفة للعملية االنتخابية  السيما أثناء احلمالت االنتخابية ، حيث تعمد بعض األحزاب  اليت  تقوم برتشيح بعض النساء يف االنتخااب
ا والدفع ابلناخبني للتصويت لصاحلها للفوز يف االنتخاابت من جهة، ولرغبة بعض األحزاب يف حتسني صورهتا املساعي للتعريف بكفاءة املرشحة وقدراهت

يف حني أن ما نسبتة  أمام منظمات اجملتمع املدين واجملتمع الدويل من خالل حماولة إظهار اهتمامها ومناصرهتا لقضااي املرأة ومشاركتها يف االنتخاابت 
 % وهي النسبة األدىن من املبحوثني قد أفادوا بعدم معرفتهم.7.2زاب ال تقوم هبذا الدور،  فيما نسبة %يرون أن األح37.5

 
  

 ا 15جدول  ن  
 اجتاهات املبحوثني حول وجود أحزاب سياسية 

 تعارض ترشح املرأة يف االنتخاابت.
 

 اإلجابة

 االجمالي الجنس

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 52 573 49.9 338 55.6 235 نعم 

 40.5 445 41.4 280 39 165 ال

 7.5 82 8.7 59 5.4 23 ال ادري

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 

% من املبحوثني هم من قالوا أن هناك أحزاب سياسية تعارض ترشح النساء يف االنتخاابت، إن 52تشري بياانت اجلدول الساب  أن نسبة    
اد العاديني بل يتجاوز ذلك الثقافة الذكورية املتحيزة للرجال ضد النساء ال تزال هي الثقافة األكثر أتثريا يف اجملتمع اليمي.كما ال يقتصر أتثريها  على األفر 

من املثقفني  والنخب الثقافية والسياسية يف اجملتمع، مبا يف ذلك قيادات األحزاب والتنظيمات السياسية اليت تؤل إليها مسألة اختاذ ليشمل عدد غري قليل 
املرأة  ك ترشيحالقرارات اخلاصة بشئون احلزب أو التأثري فيها، اليت عادة ما تكون متحيزة ضد املرأة بسبب املوروث الثقايف والسياسي التسلطي، ومن ذل

حل املنتمية لنفس احلزب أو التصويت لصاحل املرشحات املنتميات لتنظيمات أخرى،أو كمستقالت،حيث تعمل بعض األحزاب على تغليب وتقدمي املصا
ناعة القرار . يف حني أن اآلنية اخلاصة ابحلزب على حساب املصلحة العامة, وقضية مشاركة املرأة  السياسية وعدالة متثيلها يف اجملالس املنتخبة، ومراكز ص

% هم من قالوا بعدم وجود أحزاب تعارض ترشح املرأة، إن ما يتسم به اخلطاب السياسي واإلعالمي ملعظم األحزاب السياسية خاصة 40.5نسبة 
اابت، ال يعدو أن يكون جزء من الكبرية والفاعلة منها على الساحة يف السلطة أو املعارضة وما قد تقوم به من الدفع ببعض النساء للرتشح يف االنتخ

  -خاصة النساء-الدعاية االنتخابية والسياسية هلذه األحزاب وحماولة لتحسني وجتميل صورهتا أمام الرأي العام احمللي, بغرض كسب أصوات الناخبني 
 يل والدعم املقدم لربامج التنمية.والرأي العام اخلارجي أو املؤسسات واهليئات الدولية,  لكسب التأييد السياسي أو احلصول على التمو 
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 ا 16جدول رقم ن  
 اجتاهات املبحوثني حول معرفتهم بوجود منظمات أو مجعيات تقوم 

 . بتشجع أو دعم املرأة على الرتشح أو الفوز يف االنتخاابت
 

 وجود منظمات أو جمعيات تشجع المرأة على الترشح ودعمها للفوز في االنتخابات -1

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 32.2 354 26.4 179 41.4 175 نعم

 67.8 746 73.6 498 58.6 248 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 وجود جمعيات تهتم بقضايا النساء ودعمهن للحصول على حقوقهن. أهمية -2
 85.9 945 87.6 593 83.2 352 نعم

 9.5 104 6.8 46 13.7 58 ال

 4.6 51 5.6 38 3.1 13 ال ادري

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 

 

% من املبحوثني قد أجابوا بعدم معرفتهم أو مساعهم عن وجود منظمات أو مجعيات تقوم بتشجيع 67.8تشري بياانت اجلدول الساب  أن نسبة 
قالوا مبعرفتهم عن وجود مثل % هم من 32.2النساء على الرتشح يف االنتخاابت أو تقوم بتقدمي الدعم ملن يرتشحن  يف االنتخاابت، يف حني أن نسبة 

جه الدعم هذه املنظمات، األمر الذي يظهر غياب هذه املنظمات وضعف دور املتواجد منها يف تشجيع املرأة ودعمها للرتشح يف االنتخاابت من خالل أو 
ية املشاركة يف االنتخاابت واختيار املرشحني والتصويت املختلفة اليت ميكن ملثل هذه املنظمات تقدميها أو القيام هبا،ومن ذلك ما يتعل  مبسألة التوعية أبمه

وجه الدعم لصاحلهم، وتدريب وأتهيل املرشحات واملسئولني عن إدارة احلمالت االنتخابية على املهارات اليت تتطلبها عملية الرتشح, وغري ذلك  من أ
 حة .للتغلب على الصعوابت واملعوقات اليت حتد من مشاركة املرأة كناخبة أو مرش

 
إن ما يؤكد ضعف دور املنظمات واجلمعيات هو عدم معرفة الكثري فن قالوا بسماعهم ومعرفتهم عن وجود مثل هذه املنظمات ألمساء هذه 

منظمة حقوق  ئي "املنظمات أو اجلمعيات، فغالبتهم مل يستطع ذكر أمساء صحيحة أو أنه ذكر أمساء عامة أو مجعيات يرتكز عملها يف اجملال اخلدمي أو الرعا
ريية " ،"اليونيسيف" اإلنسان " ،" منظمة أو مجعية حقوق املرأة " ،" مجعية اإلصالح اخلريية "، " مجعية املرأة " ، " مجعية األسرة" " ،" مجعية الصاحل اخل

ملثل هذه املنظمات مثل  " ملتقي املرأة  ،" اليونسكو" إىل غري ذلك من األمساء اليت ذكرها املبحوثني ، يف حني أن عدد قليل منهم ذكر أمساء صحيحة
 للتدريب والتأهيل " مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان " ،"  منظمة بال قيود " ، " احتاد نساء اليمن".

 
اي املرأة هو الغالب على إن الطابع املومسي لكنشطة اليت تتبناها أو تقوم هبا الكثري من هذه املنظمات واجلمعيات املعنية أو املهتمة حبقوق وقضا

اليت عادة ما تكون غائبة عن أجندة هذه املنظمات حىت قبل إجراء االنتخاابت بفرتة قصرية ، حيث  -عملها، السيما ما يتعل  ابملشاركة يف االنتخاابت 
م ابجلوانب العملية كالتأهيل والتدريب، حيث ميثل تبدأ مبمارسة بعض األنشطة يف هذا اجملال أواهنا تقتصر على اجلوانب النظرية، وضعف أو إغفال االهتما

ية هلذه ذلك  أحد األسباب اليت تؤدي إىل ضعف دورها يف تشجيع ودعم مشاركة املرأة يف االنتخاابت,إىل جانب صعوابت أخرى تتعل  ابلطبيعة البنيو 
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اليت تقوم مبمارستها ،وعالقتها مع الدولة أو عالقتها البينية بغريها من  سواء ما يتعل  بطبيعة عملها واألنشطة -وغريها من التنظيمات املدنية  –اجلمعيات 
 املنظمات ومسألة التمويل.حيث يسهم كل ذلك يف غياب مثل هذا املنظمات أو عدم قيام املوجود منها ابلدور املطلوب. 

 
عيات هتتم بقضااي املرأة وتعمل على حصوهلا على % يرون أن وجود منظمات أو مج85.9كما تشري تلك البياانت أن غالبة املبحوثني بنسبة 

هم أبمهية جود حقوقها املختلفة ومتكينها من فارسة هذه احلقوق شيء هام وضروري، يف حني أن النسبة األقل. هم من قالوا بعدم أمهية ذلك أو عدم درايت
أحدى أهم الوسائل اليت ميكن أن تسهم من خالل أنشطتها املختلفة مثل هذه اجلمعيات. ويوضح ذلك احلاجة الفعلية لوجود هذه املنظمات ابعتبارها 

ال السياسي حتديدا واملتعدد يف تسليط الضوء على القضااي املختلفة اليت ختع املرأة ومعاانهتا ومن ذلك قضاايها احلقوقية ومشاركتها يف اجملال العام.واجمل
 اسة العامة.من خالل املشاركة أو التأثري يف صناعة القرارات والسي

 
 

 ا  17جدول رقم ن  
 اجتاهات املبحوثني حول نزاهة االنتخاابت 

 

 الخيارات

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 33.7 371 32.9 223 35 148 نزيهة

 44.5 490 39.6 268 52.5 222 ليست نزيهة

 21.7 239 27.5 186 12.5 53 ال ادري

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 

% من املبحوثني يعتقدون ابن االنتخاابت اليت أجريت يف بالدان خالل الفرتة املاضية مل تكن نزيهة، ، 44.5تشري بياانت اجلدول أن نسبة  
حول األسباب اليت جتعل من االنتخاابت من وجهة نظرهم تفتقر إىل النزاهة " وجود تزوير عند عملية االنتخاب والنتائج اليت يعلن وعند إجاابت املبحوثني 

افية" ، ،" غياب الشفعنها" ، " ألن فيها شراء وبيع " ،   " إغراء الناخبني ابملال " ، " وجود الغا "، " وجود الرشوة"، "تغري وتبديل صنادي  االقرتاع " 
حزاب "، " العنف والقتل " " تصويت األطفال وصغار السن يف االنتخاابت "،" فارسة الضغوط على الناخبني واملرشحني "، " وجود مشاكل فيما بني األ

. 
هم فتمثلت % من املبحوثني هم من يرون أهنا كانت نزيهة،وعند سؤال املبحوثني عن معايري النزاهة من وجهة نظر 33.7يف حني أن نسبة  

قة منظمة" ، " وجود إجاابهتم بـ " وجود حرية يف التصويت واختيار املرشحني"،" وجود الدميقراطية " ، " وجود قوانني تنظم االنتخاابت" ،" ألهنا تسري بطري
رفتهم عما إذا كانت االنتخاابت % قد أجابوا بعدم مع21.7أماكن سرية للتصويت " ،"وجود مندوبني من قبل األحزاب ومراقبني دوليني". فيما نسبة 

% من النساء هن أميات ورابت بيوت ، ولسن على إطالع واسع مبا جيري يف الساحة السياسية,  33.5نزيهة أم ال. ويدلل عدم املعرفة اىل أن نسبة 
 وما يكتب أو يذاع عن نزاهة أو عدم نزاهة  االنتخاابت العامة .
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سبة من قالوا بعدم نزاهة االنتخاابت ليست عالية إال أهنا تظل مرتفعة مقارنة مبن قالوا بنزاهة االنتخاابت، وفا سب  يتضح أنه ابلرغم من أن  ن 
ة أو الدولية ،أألمر السيما وان املبحوثني هم من سكان أحدى املدن الرئيسية وانخبني يف دوائر انتخابية حضرية واليت عادة ما تكون مشمولة ابلرقابة احمللي

فتقر ملثل من العمليات االنتخابية فيها أقل عرضة لالحنرافات والتجاوزات اليت قد تشهدها بعض الدوائر االنتخابية يف املناط  الريفية اليت قد ت الذي جيعل
 تلك الرقابة .

 
يرتتب عليها ضعف الثقة أن ضعف االعتقاد لدى املواطنني بنزاهة االنتخاابت وما يتمخض عنها من نتائج ميثل أحد املظاهر السلبية اليت  

صحة اإلجراءات  ابلعمليات االنتخابية والعملية والدميقراطية بصورة عامة،كما ينعكس ذلك يف السلوك االنتخايب والسياسي للناخبني، فعدم االطمئنان إىل
نتخاابت والعملية السياسية بصورة عامة ، أو أن املشاركة املتبعة يف االنتخاابت والثقة ابلنتائج اليت تعرب عنها يؤدي إىل عزوف املواطنني عن املشاركة يف اال

السياسية،  يف االنتخاابت تكون مشاركة غري حقيقية تعتمد على التعبئة عن طري  حشد الناخبني للتصويت يف االنتخاابت دون الوعي بطبيعة االختيارات
ميكن أن تتحق  للشخع املشارك،وليس على أساس املصلحة العامة. األمر الذي  أو أن تتحد املشاركة  يف ضوء املصاحل الفردية والشخصية اآلنية اليت 

الناخبني لصاحل يؤثر سلبا على مشاركة املرأة يف االنتخاابت،سواء فيما يتعل  بطبيعة وسالمة إجراءات الرتشح واملنافسة بني املرشحني،أو عملية تصويت 
 رشحها أو جناحها يف االنتخاابت.املرشحات من النساء.حيث يسهم ذلك يف تضائل فر  ت

   
 ا  18جدول ن  

 اجتاهات املبحوثني حول نزاهة وعدالة القضاء 

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 24.4 268 24.2 164 24.6 104 نعم

 57.4 631 52.1 353 65.7 278 ال

 18.2 201 23.6 160 9.7 41 ال ادري

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

  
% وهي النسبة األعلى من املبحوثني يعتقدون أن القضاء غري نزيه ، نتيجة عدم الفصل يف الدعاوي 57.4تشري بياانت اجلدول الساب  أن   

% هم من قالوا بنزاهة 24.4فيما خيع املسائل االنتخابية, وذلك خبصو  الفصل وعادل يف حني أن نسبة والشكاوي املقدمة للمحاكم وخاصة 
 %  أجابوا بعدم معرفتهم  بنزاهة القضاء من عدمه .18.2وعدالة القضاء، فيما نسبة 

 
يبني ضعف ثقة املواطنني بنزاهة وعدالة القضاء  ويتضح فا سب  أن من يعتقدون أن القضاء غري نزيه وعادل يشكلون  النسبة األعلى،األمر الذي 

تعرض احلقوق  وهو ما يؤثر سلبا يف فارسة املواطنني حلقوقهم بصورة عامة وحقهم يف املشاركة االنتخابية خاصة،السيما النساء، إذ يسهم ذلك الضعف يف
جاوزات غري القانونية،سواء كان ذلك من قبل األفراد أو اجلهات نظرا لعدم للكثري من املمارسات واالنتهاكات والت  -اليت كفلتها القوانني والتشريعات  -

 خضوعهم أو تعرضهم للمساءلة والعقاب .
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يف جمتمع تقليدي يتسم ابلسيطرة الذكورية وضعف الوعي  احلقوقي والقانوين ألفراده، وكذا  -إن مسألة  يف التصويت أو الرتشح يف االنتخاابت  
عادة ما تواجهه تنفيذ تلك احلقوق ابلكثري من املخالفات والتجاوزات والعراقيل اليت تؤدي إىل عدم املساواة بني  -لقوانني  ضعف أو عدم  إنفاذ ا

عن  الكفاءات السياسية سواء من الرجال أو النساء يف فارستهم لتلك احلقوق ،كما يؤدي إىل تعرض بعض النساء للضغوطات املختلفة هبدف منعهن
يف الرتشح يف االنتخاابت  ومنافسة مرشحني آخرين ، أو القيام ابلعديد من املخالفات والتجاوزات لعرقل فوزهن يف االنتخاابت. ومن مث  فارسة حقهن

كل رأة بشميكن القول أن ضعف الثقة ابلقضاء ونزاهته وعدالته ميثل أحد املعوقات املوضوعية يف ضعف فارسة ذوي الكفاءات العالية  بشكل عام وامل
 خا  حلقوقهم السياسية ومشاركتهم يف االنتخاابت .

 ا 19جدول ن  
 اجتاهات املبحوثني حول  قيام اجلهات األمنية 

 بدورها يف حال اإلساءة أو التعرض  للمرشحات 

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 70.9 780 72.2 489 68.8 291 تقوم بدورها

 29.1 320 27.8 188 31.2 132 تقوم بدورهاال 

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

  
اجلهات األمنية  نالشرطة ،  األمن ، ،النياابت ا تقوم بدورها يف % من املبحوثني يعتقدون أن 70.9تشري بياانت اجلدول الساب  أن نسبة  

ل ذلك أن املرأة حباجة معاقبة من يتعرضون أو يسيئون للمرشحات أثناء العملية االنتخابية ابتداء ابلدعاية االنتخابية وانتهاء إبعالن النتائج النهائية ويدل
، لذا أصبح  اجلهات ا ما جتسده الثقافة السائدة يف اجملتمع ، وما أصبح راسخ لدى العاملني يف تلكاىل احلماية الدائمة كوهنا خملوق ضعيف وعاطفي وهذ

% فقط هم من يعتقدون غري ذلك، وسبب ذلك من وجهة نظرهم " ألن 29لزاماً محاية املرشحني حىت االنتهاء من العملية االنتخابية . يف حني أن نسبة 
عادة ما تتعامل مع حقوق املرأة  هذه اجلهات غري مقتنعة ومهتمة مبسألة ترشيح املرأة "، " لغياب الوعي  ابحلقوق عند هذه اجلهات " ، " ألن هذه اجلهات

فوذ" ، "  ووجود واملرشحات بشكل انتقائي" ، " لعدم رغبة هذه اجلهات واملسئولني فيها يف ترشح بعض النساء يف االنتخاابت " ، " ألن املرأة ليس هلا  ن
 الرشوة ...اخل.

 
ها مبا يسهم من نستنتج فا سب  أن النسبة العالية من املبحوثني يؤكدون أن اجلهات األمنية تقوم بدورها يف تسيري العملية االنتخابية يف خمتلف مراحل
  ذوي االنتماءات احلد من املمارسات السلبية أثناء العمليات االنتخابية واحلد قدر اإلمكان من حدوث مظاهر العنف يف أوساط الناخبني واملرشحني

 السياسية و احلزبية 
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 . رابعاً :  تأثير العوامل الذاتية للمرأة في  مشاركتها في االنتخابات

 ا 20جدول ن  
 اجتاهات املبحوثني حول موافقتهم أبن املرأة ضعيفة وعاطفية 

 . وال تصلح ملمارسة السياسة

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 47.6 524 47.3 320 48.2 204 نعم

 52.4 576 52.7 357 51.8 219 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

   
املبحوثني ال يوافقون على أن املرأة ضعيفة وعاطفية وأبهنا غري قادرة على فارسة % من 52.4تشري بياانت اجلدول الساب  أن نسبة  

رأة نفسها " ، السياسية.وهي نسبة مرتفعة.وقد ذكر هؤالء عدداً من املربرات لوجهة نظرهم مثل  " أن ضعف النساء سببه عادات وتقاليد اجملتمع وليس امل
لقدرات " ،" ألن النساء أكثر مثابرة ومصداقية من الرجال " ،"ألن هناك نساء راجحات العقل " ، " ال ينطب  " ألن هناك نساء اثبنت جناحهن وامتالكهن ل

لاليت مارسن هذا على كل النساء "،" ال توجد عالقة بني عاطفة النساء وفارستهن للسياسة" ، " ألن التاريخ اليمي واإلسالمي حافل أبمساء النساء ا
% قالوا مبوافقتهم أبن املرأة ضعيف وعاطفية ومن مث فهي غري قادرة على 47.6النساء أقل عرضة للفساد" . يف حني أن نسبة السياسية " ، " ألن 

 فارسة السياسية. ويتقارب رأي الذكور واإلانث سواء ابملوافقة أو غري املوافقة .
وأهنا غري قادرة على فارسة السياسية  ابالرتفاع نسبة املتعلمني من أفراد العينة وميكن تفسري ارتفاع نسبة من ال يوافقون على أن املرأة ضعيفة وعاطفية  

% تقريبًا وابلتايل فإن ارتفاع املستوى التعليمي يعترب مؤشرًا  قوي أبن املرأة ال حتكمها العاطفة وليست 60واحلاصلني على تعليم متوسط وتعليم عايل حوايل 
% ، 40,2من التعليم وكذا اندماجها يف تنظيمات سياسية حيث بلغت نسبة املنتميات إىل أحزاب سياسية حوايل  ضعيفة وإمنا وصلت إىل مستوى مرتفع

 وابلتايل فإن املرأة وصلت إىل مرحلة من النضج السياسي متكنها من فارسة السياسة .
وخمتلفة يف تعديل وتغيري كما تسهم عوامل خمتلفة كاإلقامة احلضرية لكفراد وخروج املرأة واشتغاهلا ببعض األعمال اليت تنتمي إىل اجملال العام ألسباب متعددة 

 مواقف األفراد واجتاهاهتم. 
 

ئف يف الدولة أو يف القطاع اخلا  وكذا عملها وفارستها يف ونستنج من التحليل الساب  التأكيد على قدرة ومهارة املرأة، واشتغاهلا مبختلف الوظا
 اجملال السياسي.
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 ا 21جدول ن  
 اجتاهات املبحوثني حول عدم ترشيح النساء ألنفسهن يرجع 

 إىل شعورهن بضعف الكفاءة والثقة ابلنفس.
 

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 66.2 728 65.6 444 67.1 284 نعم

 33.8 372 34.4 233 32.9 139 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 

اابت سببه شعورهن بضعف النساء يف االنتخ% من املبحوثني يرون أن عدم ترشيح 66.2تشري بياانت اجلدول الساب  أن نسبة  
 وا بعدم صحة هذا الرأي.% قال33.8%، يف حني أن نسبة 56.6% واإلانث 67الكفاءة والثقة ابلنفس، وتتقارب هذه النسبة عند الذكور 

 
ع إىل ضعف ثقة املرأة بنفسها أو  ت، يرجوابلنظر إىل هذه النسب نستطيع القول أن ارتفاع نسبة من يرون أبن عدم ترشيح النساء يف االنتخااب 

اهم يف إعال الثقافة الذكورية ، اليت تتأسس على أن لنظرة اجملتمع، اليت تس  -خاصة النساء-كفاءهتا إمنا يشري إىل متثل أفراد اجملتمع الداخلي ن تصورهما 
 ن ابلرجل.الضعف والعاطفة...اخل صفات ختع املرأة يف حني أن القوة والكفاءة ...اخل هي صفات تقرت 

 
ستمرار يف وميكن تفسري هذا األمر وفقا لعامل االجتماع الفرنسي" بيريبورديو "  بنظرة اجملتمع املتمحورة حول الذكورة  " واليت جتد مشروعيتها اب  

مؤسس ضمن نظام األشياء ال  نفس املمارسات اليت حتددها هذه النظرة ،فلما كانت استعدادات النساء هي التمثل الداخلي حلكم مسب  معاد لكنثوي 
اومن مث ميكن  القول أن ضعف أو عدم الثقة ابلنفس وابلكفاءة واالقتدار لدى املرأة يف  11يكون إبمكاهنم سوى أن يثبنت  ابستمرار هذا احلكم املسب " ن

 ا االنتخابية الفاعلة.منافستها للرجل يف العمل واالشتغال يف جمال السياسية واحلكم، ميثل أحد أهم العوامل املرتبطة ابملرأة ذاهتا واليت حتول دون مشاركته
نفسهن أو عدم كفاءهتن وذلك لكون أبعدم ترشح النساء يف االنتخاابت العامة يرجع إىل عدم الثقة   يرون أبن% ال33,8بينما نالحظ أن نسبة 

كما أصبحن    هامة يف قيادات هذه األحزاب ، وكذا أصبحن ينتمني إىل أحزاب سياسية  متنوعة حيتلني مواقعبعض النساء وصلن إىل مستوى عايل من التعليم 
ن القدرة والكفاءة العالية ما ميكنها من  فارسة ا والذي يؤيد أن املرأة لديها م20لعامة ، لذا جاءت هذه النسبة مؤيدة للجدول الساب  نفاعالت يف احلياة ا

 السياسة .
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في  خامساً :  قدرة المرأة المرشحة على القيام بالمهرجانات االنتخابية، وتأثير ضعف امتالكها  لإلمكانيات المادية في الفوز

 االنتخابات.

 
 ا 22جدول ن  

 اجتاهات املبحوثني حول قدرة املرأة املرشحة يف االنتخاابت  
 .على القيام ابملهرجاانت االنتخابية

 

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 61.3 674 60.7 411 62.2 263 نعم

 38.7 426 39.3 266 37.8 160 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 
% يرون أن املرأة تستطيع أن تقوم ابملهرجاانت االنتخابية مثلها يف ذلك مثل املرشح الرجل، كما 61.3يتبني من اجلدول الساب  أن نسبة  

 % ويدلل ذلك من وجهة نظرهم أن املرأة لديها القدرات نفسها اليت ميتلكها60,7% ابملقارنة مع أتييد اإلانث 62,2نالحظ أن نسبة أتييد الذكور 
صويت لصاحلها. املرشح الرجل يف القيام  ابلدعاية واملهرجاانت االنتخابية اليت تتطلبها عملية الرتشح يف االنتخاابت, بغرض كسب أتييد الناخبني والت

تيجة ملهارهتن وذلك ألن البعض استطعن الوصول إىل مستوايت عالية من التعليم واالشتغال يف خمتلف الوظائف, وأحرزن تقدم ملموس يف أعماهلن ن
ملهرجاانت اليت وامتالكهن لقدرات وكفاءات عالية ، األمر الذي يشري إىل ثقة الناخبني يف قدرات املرأة. وهو ما يدحض القول بعدم  قدرهتا على إقامة ا

سياسي واحلزيب، خاصة  يف  املناط  والدوائر تتطلبها عملية الرتشح واملنافسة االنتخابية ،خاصة يف حال توافر اإلمكانيات الالزمة والدعم اجلماهريي أو ال
 االنتخابية احلضرية اليت تكون إقامة مثل هذه احلمالت فيها أكثر سهوله ويسر وأكثر تقبل للمرأة وإقامتها ملثل هذه املهرجاانت . 

جمتمعية انمجة عن املوروث الثقايف الذي % يرون أهنا غري قادرة، وتتقارب تلك النسب عند الذكور واإلانث نتيجة لصعوابت 38.7فيما نسبة 
تلح  ابلعائلة ومسعتها  يرى يف خروج املرأة  وخماطبتها أو تواصلها مع  اآلخرين أمر يتعارض مع العادات والتقاليد العامة واألسرية ونوع من اإلساءة اليت قد 

مها  ابملهرجاانت االنتخابية والدعائية لكسب أتييد ودعم الناخبني لرتشحها أو األمر الذي  يعي  املرأة املرشحة وحيد من قدرهتا التواصلية  وإمكانية قيا
دوائر االنتخابية على مستوى التصويت لصاحلها يف االنتخاابت،  السيما يف الدوائر االنتخابية احمللية والنيابية يف املناط  الريفية اليت تشكل دوائرها أغلبية ال

  .اجلمهورية
 ا  23جدول ن 

 ات املبحوثني حول عدم تعرف الناخبني على شخصية املرأة املرشحة اجتاه
 وأتثري ذلك يف عدم التصويت لصاحلها 

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 80.1 881 80.8 547 79 334 نعم 

 19.9 219 19.2 130 21 89 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي
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% يرون أن عدم تعرف الناخبني على شخصية املرأة املرشحة يف االنتخاابت يؤدي 80.1يتبني من اجلدول الساب  أن أغلب املبحوثني بنسبة  
%وهي األدىن هم من يعتقدون إن ذلك ال يؤثر يف التصويت لصاحل املرشحة يف 9االنتخاابت ، يف حني أن نسبه.إىل عدم التصويت لصاحلها يف 

ار دائرته احمللية االنتخاابت. األمر الذي يظهر أمهية وضرورة أن يكون املرشح معروفا جلمهور الناخبني، كما يتطلب متتعه حبضور مجاهريي قبل ترشحه يف إط
م بذلك، على املستوى العام.إىل جانب أمهية وفاعلية إدارة محلته الدعائية واالنتخابية وقدرته على انتقاء األشخا  ذوي الكفاءة العالية للقياأو النيابية أو 

 سواء كان املرشح مستقل أو مرشح عن حزب أو تنظيم السياسي.
 

الناخبني لصاحلة،خاصة يف إطار النظام االنتخايب القائم على الدائرة أن معرفة الناخبني للمرشح تكتسب أمهية كبرية يف جناح املرشح وتصويت  
االنتخايب أو انتمائه  الفردية واملعمول به يف اليمن ، حيث يكون  اختيار املرشحني عادًة وفقاً ملعرفة الناخب لشخع املرشح، أكثر من اختياره وفقا لربانجمه

يف أوساط اجلماهري والتعريف بشخصه بوسائل وطرق خمتلفة، ومن ذلك العمل يف اجملال العام، أو قدرته السياسي، وهو ما يقتضي من املرشح مسبقا العمل 
 على تقدمي اخلدمات للمواطنني وما قد يتمتع به من مكانة اجتماعية أو حضور سياسي.، بوصفها صفات متكن الناخبني من التعرف علية.

 
النساء يتساوى فيها الرجال والنساء إذ أن الكثري منها تكون متاحة ومهيأة للرجال أكثر من  إن الكثري من اخلصائع أو الصفات السابقة ال 

وعملها وقدرهتا على التواصل مع اآلخرين على املستوى العام، األمر الذي يؤدي إىل تقليع فرصها  نظرا لسيادة والتقاليد اليت متنع املرأة وتعي  خروجها
 هور الناخبني وهو ما يؤثر سلبا ابلتصويت لصاحلها يف حال ترشحها يف االنتخاابت.وقدرهتا ابلتعريف بنفسها لدى مج

ا والذي يتبني منه أن النسبة األعلى من املبحوثني يرون أن املرأة املرشحة قادرة على القيام ابملهرجاانت االنتخابية 22ومن خالل اجلدول رقم ن
ا يرون أن عدم تعرف الناخبني على 23% ، يف حني أن النسبة األعلى  يف اجلدول رقم ن62,2% وأن أغلب املؤيدين هم من الذكور 61,3بنسبة 

% وهي نسبة متساوية بني الذكور واإلانث وميكن  االستنتاج انه حىت يف حال 80,1شخصية املرأة املرشحة يؤثر يف عدم التصويت لصاحلها بنسبة 
ا على الرجل فإن  ذلك ال ميكن املرأة من منافسة الرجل يف قضااي الشأن العام والقضااي السياسية حتديد امتالك املرأة للقدرات واملهارات واليت تتفوق فيه

املمارس ضد املرأة ، فهذه القضااي  وفقا للمورث الثقايف والسياسي هي حكر على الرجل  دون املرأة .كنتيجة  لطبيعة التنشئة االجتماعية والتمييز السليب 
  . 
 

 ا 24جدول ن  
 اجتاهات املبحوثني حول عدم متكن النساء املرشحات من االلتقاء

 . والتواصل مع الناخبني وأتثري ذلك يف نتيجة التصويت 

 

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 80.6 887 79 535 83.2 352 نعم

 19.4 213 21 142 16.8 71 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي
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% من املبحوثني وهي النسبة األعلى يعتقدون أن عدم متكن املرشحات من االلتقاء ابلناخبني 80.6توضح بياانت اجلدول الساب  أن نسبه. 
لعدد من الصعوابت اجملتمعية واليت تناولتها الدراسة يف حتليل اجلدول الساب  ،  أمر يؤثر يف نتيجة التصويت والفوز يف االنتخاابت، أو التواصل معهم نتيجة 

 % من املبحوثني وهي األدىن ال يعتقدون أن ذلك يؤثر يف نتيجة التصويت لصاحل املرشحات وفوزهن يف االنتخاابت.19.4فيما نسبة 
كنه من التعرف وتبني النسب السابقة  إن خماطبة الناخبني والتواصل معهم  من األمور اهلامة اليت متكن املرشح من التأثري يف قناعات الناخبني،كما مت 

لناخبني وإقناعهم بقدراته على واإلملام بظروف املواطنني واحتياجاهتم على املستوى احمللي أو العام، األمر الذي ميكنه من صياغة برانجمه وعرضه على مجهور ا
لعديد من املهارات متثيلهم بصورة جيده وعرض مشاكلهم أو نقل مطالبهم ومن مث كسب أصواهتم االنتخابية. وتتطلب عملية االلتقاء ابلناخبني والتواصل معهم ا

غرض متكنه من خماطبة الناخبني وإقناعهم أبفضليته عن بقية التواصلية اليت يفرتض توفرها مسبقا يف املرشح واكتساهبا من خالل التدريب املسب ، وذلك ب
 املرشحني. 
ه على وميكن القول: أن  التقاء وتواصل املرشح مع  الناخبني، من األمور اهلامة املقررة لفوزه يف االنتخاابت، ومن مث فإن ضعف أو عدم مقدرت 

من املرشحني خاصة النساء  يف االنتخاابت ويرجع ذلك من جهة وإىل افتقار بعضهن   التواصل مع الناخبني تعد أحد العوامل اهلامة يف إخفاق الكثري
تمعية اليت تضع للمهارات والقدرات الالزمة اليت متكنهن من التواصل مع املواطنني بصورة عامة والناخبني خالل فرتة االنتخاابت، أو إىل الصعوابت اجمل

 آلخرين من جهة اثنية .الكثري من احلواجز أمامهن يف تواصلهن مع ا
 

 ا 25جدول ن  
 اجتاهات املبحوثني حول ضعف امتالك النساء لإلمكانيات املالية 

 وأتثريها يف الفوز يف االنتخاابت

 

 اإلجابة

 الجنس
 االجمالي

 انثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

 71.3 784 73 494 68.6 290 نعم

 28.7 316 27 183 31.4 133 ال

 100 1100 100 677 100 423 االجمالي

 

 % يرون أن ضعف امتالك  النساء لإلمكانيات املالية يؤدي إىل عدم فوزهن71.3يتبني من اجلدول الساب  أن النسبة األعلى من املبحوثني  
 %من املبحوثني  وهي األدىن يرون عدم أتثري ذلك على فوزهن يف االنتخاابت .28.7يف االنتخاابت .فيما نسبة 

 
االنتخابية، ويتضح فا سب  مدى أتثري توفر اإلمكانيات املالية الالزمة يف فوز أو إخفاق املرشحني املتنافسني يف االنتخاابت، إذ تتطلب املنافسة  

ها املرأة للرجل إمكانيات مضاعفة نظراً للصعوابت اليت تواجه املرأة يف قدرهتا على التواصل مع مجهور الناخبني والتعريف بشخصها وبرانجمالسيما منافسة 
 االنتخايب.وما تتطلبه احلمالت االنتخابية وعملية الدعاية االنتخابية.

 
واليت تعد إحدى النقائع  -أن عدم حتديد قانون االنتخاابت للسقف واملبلغ املايل احملدد لعملية اإلنفاق على احلمالت الدعائية واالنتخابية  

ة،  وبني املرشحني يؤدي إىل حدوث تفاوت كبري يف اإلنفاق فيما بني املرشحني وابلتايل التأثري يف  فر  جناهم يف االنتخاابت من جه –والثغرات القانونية 
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ئم على الدائرة الفردية وفقا للنوع االجتماعي ن رجال /نساء ا من جهة أخرى . وتتعاظم أمهية ودور املال يف املنافسة االنتخابية يف ظل النظام االنتخايب القا
ة، والنفقات اليت تتطلبها عملية  تنقل وتواصل ،  يتطلب إمكانيات مالية مضاعفة، نظرا ألن احلمالت االنتخابية هي محالت فردية لكل مرشح على حد

اخبني إىل مراكز املرشح مع الناخبني  يف إطار الدائرة هبدف التعريف بشخع املرشح، وقيام بعض املرشحني ذو اإلمكانيات املالية من توفري وسائل نقل للن
واختيار مندوبني املرشح يف جلان التصويت والفرز ، إىل غريها من  -بية الريفية يف ظل الطبيعة اجلغرافية يف اليمن يف املناط  والدوائر االنتخا -االقرتاع 

 اخلدمات اليت قد يتعني على  املرشح تقدميها للناخبني قبل أو أثناء عملية االقرتاع، أو تتطلبها عملية كسبه ألصوات الناخبني. 
 
 

ء، ميثل أحد األسباب اهلامة يف إحجامهن عن املشاركة السياسية وعدم الرتشيح وميكن القول أن ضعف وحمدودية اإلمكانيات املالية ملعظم النسا 
ت املالية خاصة إذا ما يف االنتخاابت،نظرًا للكلفة املالية الكبرية اليت تتطلبها عملية الرتشح وخوض املنافسة االنتخابية ، ويتضاعف أتثري توافر اإلمكانيا

مستقلة أو أن ترتشح ابسم حزب سياسي يتصف بضعفه وافتقاره لإلمكانيات املالية،وهي السمة اليت متيز غالبة رغبت املرأة يف الرتشح يف االنتخاابت ك
هن ابلكفاءة األحزاب السياسية يف الساحة، األمر الذي يؤدي إىل استبعاد النساء من جمال املشاركة االنتخابية كمرشحات أو فائزات، حىت يف حال متتع

 ذاتية والقبول االجتماعي أو الثقة يف كسب أصوات الناخبني للفوز بنتيجة االنتخاابت.وامتالكهن للقدرات ال
 

   
 

 

 

 
 
 



 
 

 39 مركز المعلومات و التأهيل لحقوق اإلنسان 

 

 ثانيا:التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في الترشح والفوز في االنتخابات من وجهة نظر المرشحات.

 

صعوابت اليت تعرتض ترشحها وفوزها فيها فقد مشلت الدراسة امليدانية هبدف التعرف على العوامل املساعدة على جناح املرأة يف االنتخاابت وال  
ا منهن ترشحن يف مدينة تعز مبديرايهتا الثالث املظفر ، 6م. ن2006ا نساء فن ترشحن يف االنتخاابت احمللية األخرية عام 8إجراء مقابلة مع عدد ن 
ا من 5ديريتني ريفيتني من مديرايت احملافظة، مها مديرية موزع، ومديرية الشمايتني. وكانت نا ترشحن يف دائرتني حمليتني يف م2والقاهرة، وصالة ، فيما ن

 ا وقد مت عرض وحتليل إجاابت املبحواثت من خالل احملاور التالية : 12ا مل يتمكن من الفوز،ن3املبحواثت قد فزن يف هذه االنتخاابت فيما ن
 الخصائص االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمبحوثات.   -1

 
هو ما يبني أهنن يف سن الشباب، األمر سنة. و  46سنة و  30من خالل حتليل البياانت األولية للمبحواثت فقد تبني أن أعمارهن ترتاوح ما بني 

إىل املواقع واملراكز القيادية وتوليها للمناصب  الرتشح يف االنتخاابت للوصولالذي  يظهر تطلع املرأة يف هذا السن وطموحها للمشاركة السياسية من خالل 
 العامة للمشاركة يف صناعة القرارات  أو التأثري عليها .

 
ة، احاصالت على مؤهل دبلوم بعد الثانوي2ا منهن حيملن مؤهالت دراسية جامعية، فيما ن3وفيما يتعل  ابحلالة التعليمية للمبحواثت فقد كانت ن

متعن مبستوى جيد من التعليم يتيح هلن  ا حاصلة على مؤهل تعليم أساسي. وهو ما يبني أن غالبيتهن يت1ا حاصالت على مؤهل اثنوية عامة، فيمان2ون
 .  عملية املشاركة السياسية ابعتبار أن مستوى التعليم يعد من أهم العوامل االجتماعية اليت تؤثر يف -املشاركة يف احلياة السياسية

 
د يشري إىل ضعف أو انعدام أتثري ا مطلقات، األمر الذي  ق2ا عازابت، ون2ا منهن متزوجات فيمان3وخبصو  احلالة االجتماعية فقد كانت ن

 متغري احلالة االجتماعية  للمرأة على قرارها ابلرتشح لالنتخاابت العامة.

 

ا يف وظائف حكومية يف 6ال العام ،حيث تعملنقد تبني أن مجيع املبحواثت يعملن يف اجملوفيما يتعل  بطبيعة املهنة اليت متارسها أو جمال العمل، ف 
يما تقوم األخرى مبزولة عمل حر من خالل ملكها فجمال الرتبية والتعليم،واإلعالم،والداخلية، أما بقية املبحواثت فتعمل أحداهن موظفه يف مجعية خريية، 

عامال هاما ومؤثرا يف مشاركة املرأة يف احلياة العامة  ب. ويتضح من طبيعة مهن املبحواثت أن العمل يف اجملال العام ميثلوإدارهتا ملعهد تعلمي يف جمال احلاسو 
 والسياسية وتطلعها لشغل وظائف أو مناصب عامة . 
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أفادت أبن دخلها غري اثبت ا حبصوهلن على دخل اثبت فيما  حالة واحد 7وخبصو  مستوى دخل املبحواثت فقد أفادت غالبية املبحواثتن  
ألف رايلا كأعلى دخل عند بعض املبحواثت،  50ألف رايل ا كأقل دخل اثبت ون    28بسبب طبيعة عملها احلر،وقد تراوح مقدار الدخل ما بني ن 

لتايل إمكانية تصنيف وضعهن الطبقي وكان مصدر الدخل يف الغالب الراتب الشهري، األمر الذي يشري إىل حمدودية الدخل الشهري لغالبية املبحواثت، واب
دخل اثبت للمرأة  ابالنتماء إىل الشرائح الدنيا من الطبقة املتوسطة يف اجملتمع اليمي.  وعلى الرغم من حمدودية الدخل الشهري للمبحواثت، إال أن وجود

ميكن أن يكون له أثر إجيايب  يف متتعهن   -النعدام الدخل لديهن يف ظل جمتمع تتسم فيه غالبية النساء بتبعيتهن االقتصادية للرجل نظرا -رغم حمدوديته 
 بنوع من القدرات النسبية  على اختاذ بعض القرارات املتعلقة بنشاطهن، ومن ذلك قرار املشاركة السياسية كالرتشح يف االنتخاابت. 

 
ا منهن للحزب احلاكم املؤمتر الشعيب العام، 6ياسية، إذ  تنتمي نأما عن االنتماء السياسي للمبحواثت، فقد تبني أن  مجيعهن ينتمني إىل أحزاب س

ا من املبحواثت ينتمني ألحزاب سياسية معارضة، مها احلزب الناصري 2ا منهن مناصب قيادية على مستوى املراكز والدوائر احلزبية، فيما ن4حيث تشغلن
افظة، فيما املبحوثة األخرية تنتمي إىل تنظيم اجلبهة الوطنية، وابستثناء مبحوثة واحدة الدميقراطي، وتشغل فيه رئيسة القطاع النسائي لفرع احلزب يف احمل

   ترشحت بصفة مستقلة رغم انتمائها احلزيب للمؤمتر الشعيب، فقد كانت بقية املبحواثت مرشحات عن أحزاهبن السياسية.

 

 ن وفوزهن في االنتخابات .النشاط العام والسياسي للمرشحات ) المبحوثات( وتأثيره في ترشحه -2

 
، أن يتمتع الفرد املشارك بتكوين شخصي وثقايف وسياسي، ميكنه من التفاعل  تقتضي عملية املشاركة السياسية ابعتبارها سلوكا سياسيا إجيابيا 

إخل ،تلعب …و العمل العام واالهتمامات العامة ، االجيايب واملشاركة. وتلعب العديد من العوامل كالتعليم والقراءة واالطالع، والنشاط العام،وجمال العمل أ
التدرج   -كأحد مظاهر عملية املشاركة السياسية بصورة عامة -دورًا هاما يف هذا التكوين، كما تتطلب عملية املشاركة من خالل الرتشح يف االنتخاابت

 يف املستوايت العليا غالبا ما يقوم ابملشاركة يف املستوايت الدنيا. يف فارسة األنشطة السياسية، فاملشاركة السياسية ذات طابع تراكمي ، فاملشارك
 

وقد أوضحت املبحواثتن املرشحاتا  اليت مشلتهن الدراسة امليدانية أن حصوهلن على مستوى جيد من التعليم، أييت يف مقدمة العوامل اليت  
ية احلياة العملية من خالل فارستهن للعمل يف اجملال العام، والقراءة واالطالع أسهمت يف تكوينهن الشخصي والثقايف والسياسي، يلي ذلك من حيث األمه

ومشاركتهن يف  على الكتب واجملالت، ومن خالل وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة كالقنوات الفضائية واالنرتنت ، واالهتمام مبتابعة القضااي السياسية،
تخاابت، أو التصويت فيها،واالنتماء إىل تنظيمات اجملتمع املدين،كاجلمعيات والنقاابت، والتواصل واالحتكاك أنشطة سياسية،كاالشرتاك يف جلان إدارة االن

الناس، حيث ابآلخرين من خالل فارستهن لعملهن، أو فارسة بعض األعمال االجتماعية واخلريية على مستوى دوائرهن احمللية ، والتعاون والتواصل مع 
 سهم يف تكوين شخصياهتن.أكدن أن كل ذلك قد أ

 وبصورة عامة يكن القول أن أهم العوامل اليت سامهت يف تكوين شخصيات املبحواثت قد متثلت ابأليت : 
 احلصول على قدر  مناسب من التعليم . -
 العمل يف اجملال العام وفارسة وظائف حكومية أو أعمال خاصة ن احلياة العملية ا. -
 القراء ة واالطالع ومتابعة القضااي العامة .التثقيف الذايت من خالل  -
 االشرتاك أو فارسة بعض األنشطة واألعمال اخلريية واالجتماعية والسياسية. -

 التواصل والتعاون مع املواطنني واالهتمام ابلقضااي واملشكالت العامة اليت يعانون منها، على املستوى احمللي أو املستوى العام. -
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   للربامج السياسية والصحف احمللية وتقدميهن للخدمات يف دوائرهن احمللية : متابعة املبحواثت   -

ا إهنن يتابعن بعض الربامج السياسية يف القنوات الفضائية، 7وحول اهتمام املبحواثت مبتابعة الربامج السياسية فقد أكدت الغالبية  ن  
واملسئولني يف الدولة أو اللقاءات واملقابالت مع الشخصيات السياسية وكذا بعض الربامج مثل نشرات األخبار واخلطاابت السياسية لرئيس اجلمهورية 

ج بال حدود يف اليت تتعرض لقضااي ختع اليمن يف القنوات الفضائية ، والربامج السياسية يف بعض القنوات اإلخبارية كربانمج االجتاه املعاكس ، وبرانم
ا فن مشلتهن املقابلة إهنن يتابعن بعض الصحف احمللية.كالصحف 6ر احمللية، إىل غري ذلك من الربامج. فيما أكدت نقناة اجلزيرة، وقناة احملور، واألخبا

، فيما  الرمسية ن الثورة واجلمهوريةا،أو الصحف املستقلة كصحيفة األايم، أو بعض صحف أحزاب املعارضة كصحيفة الثوري،أو صحيفة اإلحياء العريب
 يهتمني مبتابعة الصحف احمللية. ا أهنن ال2أفادت ن

 

. أما عن تقدمي املرشحات للخدمات للمواطنني. بصورة خدمات شخصية أو عامة يف أطار الدائرة احمللية، قبل أو أثناء ترشحهن يف االنتخاابت 
احمللية اليت ترشحن فيهن، سواء من خالل  ا  أنه سب  هلن أن قمن بتقدمي بعض اخلدمات للمواطنني على مستوى دوائرهن7فقد أكدت غالبية املبحواثت ن

الدائرة،  عملهن،أو بصورة تطوعية مثل خدمة الطالب والطالبات وأوليا أمور الطالب وذلك ملن يعملن يف اجملال الرتبوي، أو البحث عن وظائف ألبناء
ري، أو املطالبة واملتابعة بغرض حصول بعض األسر الفقرية وتقدمي بعض املساعدات حلاالت مرضية من خالل اجلهات املختصة أو القطاع اخلا  ورجال اخل

بية ن ماء، كهرابء، على معاشات الضمان االجتماعي لدى صندوق الرعاية االجتماعية، ومتابعة بعض املشاريع اخلاصة ابلبنية التحتية يف أطار الدائرة االنتخا
 تقدمي بعض اخلدمات الشخصية للمواطنني بصورة مباشرة أو لدى اجلهات املعنية ...إخل.صرف صحي مراكز حمو األمية ،مركز تعلم اخلياطة والتطريزا، أو 

 
 - ممارسة المرشحات )المبحوثات( للنشاط السياسي ، واالنتماء إلى تنظيمات المجتمع المدني.

   
نتمني إىل أحزاب سياسية. غري أن انتمائهن ا مبحواثت أهنن ي3وفيما يتعل  بقيام املرشحات مبمارسة نشاطا سياسيا من نوع ما، فقد أكدت ن  

ن جهة، أو جملرد االنتماء فقط أو احلصول على بطاقة العضوية يف احلزب، وأهنن ال ينشطن يف إطار أحزاهبن السياسية. بسبب عدم اهتمامهن ورغبتهن م
سئولة يف هذه األحزاب من جهة أخرى،  فيما أكدت بسبب ضعف نشاط بعض األحزاب وضعف فاعليتها، أو عدم تقارب وجهات النظر مع القيادات امل

 ا مبحواثت أهنن أعضاء قيادايت يف أحزاهبن السياسية على مستوى املراكز أو الدوائر االنتخابية.4ن
 

لنيابية أما عن األنشطة السياسية األخرى، فقد أكدت املبحواثت أهنن قد شاركن كناخبات أو مشاركات يف إدارة العملية االنتخابية احمللية ،أو ا   
 خاابت.أو الرائسية اليت ُأجريت  خالل الفرتة املاضية، أو سب  لبعضهن املشاركة يف احلمالت االنتخابية لصاحل بعض املرشحني يف هذه االنت

 
ا مبحواثت أهنن ينتمني إىل احلزب احلاكم املؤمتر الشعيب العام، وأن  5وعن األحزاب السياسية اليت تنتمي إليها املبحواثت فقد أوضحت ن  

ساسية لكونه انتمائهن هلذا احلزب كان يف فرتة سابقة لرتشحهن يف االنتخاابت، أما عن سبب اختيارهن هلذا احلزب فقد أوضحن أن ذلك يرجع بصفة أ
ية، أما بقية املبحواثت احلزب احلاكم ، أو ألهنن يعتقدن أنه احلزب األفضل واألكثر اعتداال يف مواقفه، مقارنة بغريه من األحزاب املتواجدة يف الساحة السياس

زب املعارضة اليت تصنف مبوالهتا للسلطة ومها من أح -ا فتنتمي أحداهن للحزب الناصري الدميقراطي، فيما تنتمي األخرى للجبهة الوطنية 2وعددهن ن
أما عن سبب اختيارهن هلذه األحزاب فقد متثلت أما بسب القناعة الشخصية للمرشحة، أو هبدف احلصول على مساندة ودعم احلزب  -واحلزب احلاكم 

شحن فيه لالنتخاابت احمللية. األمر يشري إىل أمرين م وهو العام نفسه الذي تر 2006يف الرتشح يف االنتخاابت، وكان انتمائهن هلذه األحزاب يف العام 
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احلصول على  يتمثل األول يف جلوء  بعض النساء الراغبات يف الرتشح إىل االنتماء إىل بعض األحزاب  بغرض متكنهن من الرتشح أبمساء هذه األحزاب، أو
لرتشح يف االنتخاابت كمستقالت، فيما يتمثل األمر األخر بقيام بعض  مساعدهتا يف االنتخاابت، نظرا للصعوابت اليت تواجهه النساء الراغبات يف ا

ى الرغم من األحزاب برتشيح بعض النساء يف االنتخاابت بغرض حتسني صورهتا أمام الرأي العام بوقوفها إىل جانب املرأة  وترشيحها يف االنتخاابت عل
دة تتمثل أبرزها بضعف هذه األحزاب وضعف تواجدها احلقيقي يف الساحة، أو امتالكها إدراك هذه األحزاب لصعوبة فوزهن يف االنتخاابت ألسباب متعد

 لقاعدة مجاهريية ميكن التعويل عليها يف دعم مرشحيها يف االنتخاابت، وهو ما تؤكده  نتائج االنتخاابت خالل الفرتة املاضية.
 
قة الزبونية، أما بغرض احلصول على تسهيالت ألحيان  الطابع املصلحي أو العالويتضح فا سب  أن االنتماء لكحزاب السياسية يتخذ يف كثري من ا 

كثري من املقدرات نتيجة للتداخل القائم من نوع ما، أو حتقي  مكاسب شخصية أوظيفية، خاصة املنتمني للحزب أو األحزاب احلاكمة بسبب امتالكها لل
ملضايقات اليت قد تتعرض هلا النساء، السيما كمة،من جهة أو بغرض احلماية من بعض املمارسات واأو التماهي بني أجهزة الدولة واحلزب أو األحزاب احلا 

 عيا ابحلزب وأهدافه أو دوره  يف احلياة السياسية.العامالت يف الوظائف احلكومية أو من يتولني مناصب قيادية يف جماالت عملهن، أكثر من كونه  اقتناعا وا
 

ستثناء إحدى املبحواثت اليت  ليست عضو يف يف تنظيمات اجملتمع املدين كالنقاابت واجلمعيات األهلية  فقد تبني أنه  ابأما عن عضوية املبحواثت 
ا منهن إىل عضوية 4لوقت نفسه، حيث تنتمي ن اأاي من تنظيمات اجملتمع املدين ، فأن بقية املبحواثت  أعضاء يف مجعية و نقابة، أو أكثر من مجعية يف 

و األمني العام أو مسئولة مالية، وكذا عضويته أساء اليمن فرع احملافظة ، فيما حتتل اثنتني منهن مناصب قيادية يف مجعيات أخرى، كرئيسة مجعية احتاد ن
 بعضهن يف النقابة التابعة جملال العمل.

 
ت أو النقاابت أبي دور. كما مل تقدم أية ام  اجلمعياأما عن الدور الذي لعبته هذه التنظيمات يف دعم ترشيح املبحواثت، فقد أكدن على عدم قي  

ات أولية لتدريب وأتهيل األعضاء على ابعتبارها مؤسس -دعم أو مساعدة  هلن أثناء ترشحهن.األمر الذي يشري إىل غياب دور اجلمعيات والنقاابت 
ا يف حال ترشحهم يف االنتخاابت، كما يكشف اابت أو مسانده أعضائهيف الدفع أبعضائها للرتشح يف االنتخ -فارسة السياسية وتقلد املناصب القيادية 

ملرأة من جهة، وغياب اإلدراك لدى قياداهتا ذلك عن ضعف مثل هذه التنظيمات املدنية وعدم قيامها مبهامها ومسئوليتها، السيما تلك املعنية بقضااي ا
صاهلم إىل مراكز صناعة القرار، األمر الذي هم، ومن مث الدفع هبم والوقوف خلفهم إليأبمهية تكامل عمها ودورها ، يف  تدريب وأتهيل أعضائها وجتنيد

 . ميكن أن يسهم يف حال تواجدهم يف هذه املراكز  يف متثيل هذه التنظيمات وحضورها والتأثري يف  قراراهتا
  
 تأثير األسرة  على مشاركة المرشحات  )المبحوثات(  في االنتخابات . -3
  

رات األسرة دورًا هاما ومؤثرًا يف تشكيل العالقات االجتماعية بني أبنائها من الذكور واإلانث من خالل عملية التنشئة االجتماعية، والقراتلعب  
سرة وعملية التنشئة األاليت تتخذ بشأن ختصيع املوارد وتوزيع األدوار بني اإلانث والذكور وقدر االستقاللية املسموح هبا لإلانث مقارنة ابلذكور، كما تتأثر 

القائمة بني النساء  االجتماعية والسياسية اليت يتلقاها األفراد ابإلطار اجملتمعي، مبا حيتويه موروثة االجتماعي من عادات وتقاليد تتحكم يف شكل العالقة
 ا.13املقبول ملشاركتهم يف اجملتمعن والرجال. وتؤثر يف املوارد والفر  املتاحة لكل منهم ويف األنشطة اليت ميكن هلم فارستها والشكل
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حلياة العامة إن فارسة األسرة للتمييز بني أفرادها وفقا لعامل اجلنس أو النوع يؤثر بصورة مباشرة يف قرار هؤالء أألفراد يف عملية املشاركة يف ا 
 الغالب،كما جيعل من  فارسة األسرة للتميز السليب والسياسية بصورة خاصة، حيث جيعل من دعم وأتييد األسرة ينحصر لصاحل الذكور دون النساء يف

لسليب ضد اإلانث أن يؤدي إىل إضعاف أو عدم أو مشاركتهن  يف احلياة العامة والسياسية، وحيدث عكس ذلك  يف حال عدم فارسة األسرة للتمييز ا
 ضد اإلانث.

 
ا أهنن مل يكن يشعرن بوجود نوع التميز السليب يف إطار األسرة. 3نوحول شعور املبحواثت  مبمارسة أسرهن للتمييز السليب ضدهن أوضحت   

اأهنن كن يشعرن بوجود نوع من التميز لصاحل األفراد الذكور يف إطار األسرة. غري إهنن  قد استطعن التغلب على هذا التمييز من خالل 5فيما أوضحت ن
 ن يف  وظائف عامة،  األمر الذي أدى إىل تقبل أسرهن ألدورهن اجلديدة والثقة  يف قدراهتن.حصوهلن على التعليم وإثبات ذاهتن يف احلياة العملية،ويف عمله

 
طا أما ما يتعل  بقيام أحد أو بعض أفراد األسرة مبمارسة عمال أو نشاطا سياسيا، فقد أوضحت اثنتان من املبحواثت أن أزواجهن ميارسون نشا 

ي يبني الذسياسيا، بوصفهما عضوين يف حزبني سياسيني، فيما أوضحت بقية املبحواثت عدم فارسة أحد أو بعض أفراد األسرة ألي نشاٍط سياسٍي. األمر 
 ل امتداد هلا. أن فارسة أو اشرتاك معظم املبحواثت يف العمل السياسي ال يرجع بصورة أساسية إىل أتثري اخللفية االجتماعية والسياسية لكسرة أو يشك

 
ية وتقدمي املساعدة ا مبحواثت  أهنن جيدن تشجيع من أسرهن على القيام ببعض األنشطة االجتماعية واألعمال اخلري 5ومن جهة ُأخرى أوضحت ن 

ت للفتيات للناس من خالل عملهن، أو تقدمي املساعدات لكسر الفقرية يف إطار دوائرهن االنتخابية، أو العمل على حمو أمية الكبار وتنمية املهارا
ورات،والتشجيع أيضا على فارسة وتشجيعهن على االلتحاق بدورات عامة، أو التنسي  لذلك مع بعض املراكز أو اجلهات اليت تقوم بعمل مثل هذه الد

ا أن أسرهن مل تكن تقوم 2أنشطة سياسية كحضور الندوات واللقاءات والنقاشات العامة أو االىراط يف عضوية بعض اجلمعيات اخلريية. فيما أوضحت ن
 بتشجعهن على فارسة مثل هذه األعمال.

 
االنتخاابت فقد أكدن مجيعهن أن دعم األسرة واألهل واألقارب من العوامل أما عن طبيعة دور أسر املبحواثت على قرارهن ابلرتشح وخوض  

 اهلامة اليت سامهت يف دفعهن للرتشح أو الفوز يف االنتخاابت، على الرغم من تعرض بعض املرشحات وأسرهن لبعض املضايقات من قبل املرشحني
 .املنافسني أو بعض مؤيديهم من الناخبني كما أفادت بعض املبحواثت 

 
يئة ويتضح فا سب  أتثري الوسط االجتماعي، واألسرة حتديدًا ابعتبارها أحد أهم املؤسسات االجتماعية ، وأمهية ودورها كجماعة مرجعية يف هت  

 االنتخاابت من خالل الظروف األسرية للدفع ابلنساء للممارسة أنشطة تنتمي للمجال العام أو اجملال السياسي ، األمر الذي يساعد املرأة على املشاركة يف
 عملية الرتشح فيها .

 
فة. فقد أمجعن وفيما يتعل  برأي املبحواثت عن دور الثقافة السياسية السائدة يف اجملتمع وأتثريها يف مشاركة املرأة يف االنتخاابت أبشكاهلا املختل 

رغم  -بصورة سلبية على مشاركة املرأة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةأن الثقافة السياسية السائدة  ال تزال تشكل احد املعوقات احلقيقية اليت تؤثر 
حيث تعمل الثقافة السائدة يف اجملتمع اليمي على ربط  -اعتقادهن بوجود حتسن إجيايب نسيب يف نظرة أفراد اجملتمع حنو  املرأة وعملها يف اجملال السياسي 

نساء بسبب املوروث الثقايف والسياسي الذكوري والتسلطي، وإىل حداثة التجربة السياسية والدميقراطية، قيم االجناز يف اجملال السياسي ابلرجل دون ال
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عاية واستخدم مشاركة النساء يف االنتخاابت ، كناخبات أو مرشحات سواء من قبل النظام السياسي أو األحزاب والتنظيمات السياسية كنوع من الد
 السياسية، حيث تظل مشاركة غالبية النساء مشاركة غري حقيقية نظرا لعدم قدرهتن يف التأثري احلياة السياسية .السياسية واإلعالمية واملزايدات 

  
 األسباب التي تدفع  المرأة للترشح  في االنتخابات. -4

وفيما يتعل  ابألسباب اليت دفعت تتعدد األسباب اليت قد تدفع ابلفرد للمشاركة يف االنتخاابت، من خالل الرتشح لعضوية اجملالس املنتخبة،  
 ابملبحواثت للرتشح يف االنتخاابت احمللية األخرية ،  فقد تبني تعدد هذه األسباب، واليت ميكن تصنيفها إىل  األيت  :

 أسباب ذاتية :  -
نون واملسامهة يف " انتزاع حقوق املرأة يف تتمثل برغبة املرشحة وشعورها بضرورة وأمهية فارستها حلقوقها السياسية اليت كفلها هلا الدستور والقا 

مور السياسية، وكذا رغبتها املشاركة يف احلياة العامة والسياسية اليت ال تزال رهينة لنظرة اجملتمع القاصرة للمرأة وحقوقها "، أو نتيجة لالهتمام املرشحة ابأل
فوز ابلعضوية يف هذه اجملالس، أو خلوض املرشحة لتجربة سابقة انجحة يف الرتشح يف حتقي  ذاهتا من خالل ترشحها للعضوية يف اجملالس املنتخبة. أو ال

وأبمهية قيامها  والفوز يف االنتخاابت ، األمر الذي يدفع هبا لتأكيد هذا النجاح. وفا سب   ميكن استخال   أن املرأة تشعر بدورها يف اجملال السياسي
 قدم املساواة يف حتي  أهداف اجملتمع. بدورها يف هذا اجملال مثلها مثل الرجل وعلى

 
 أسباب اجتماعية: -

 يتمثل أبرزها يف دور األسرة ن األب، الزوج، األخوة، األهل واألقارب...إخلا يف تشجيع املرشحة على خوض  جتربة الرتشح يف االنتخاابت.  
قرارات الرتشح يف االنتخاابت، غري أهنا استطاعت التغلب على ذلك فباستثناء مرشحة واحدة واليت أوضحت أهنا واجهت معارضة من قبل أسرهتا عندما 

ن يف يف  هناية األمر، من خالل إقناعهم برتشحها ومن مث الوقوف إىل جانبها. فقد أكدت بقية املبحواثت أن أسرهن مل يعرتضن على مسألة ترشحه
يعية، كما أهنن حظني بتشجيع ودعم أسرهن املعنوي واملادي والعملي من خالل االنتخاابت، حيث نظرت األسرة  لرتشحهن يف االنتخاابت أبهنا مسألة طب

وميكن تفسري تشجيع . قيام أفراد أألسرة، مبمارسة الدعاية االنتخابية لصاحلهن،والوقوف إىل جانبهم يف خمتلف مراحل خوضهن جتربة الرتشح يف االنتخاابت
 ألفراد  أبمهية املكانة االجتماعية اليت ستحظى هبا األسرة يف حال فوز أحد أعضاها يف االنتخاابت.ودعم األسرة للمبحواثت يف االنتخاابت إىل شعور ا

 
وإىل جانب دور األسرة هناك أسباب اجتماعية أخرى تدفع ابملرأة إىل الرتشح يف االنتخاابت، مثل شعور املرشحة ابحتياج املواطنني لشخع  

لبهم وتوصيل احتياجاهتم للجهات املسئولة، أو الشعور بقدرة املرشحة على تقدمي اخلدمات للمواطنني من أبناء الدائرة ميثالهم التمثيل اجليد ويهتم بنقل مطا
من القيام بذلك والتواجد بشكل أو بصوره رمسية من خالل اكتساهبا صفة العضوية يف اجملالس املنتخبة، األمر الذي سيمكنها يف حال فوزها يف االنتخاابت 

س فضل،إىل جانب ثقة املرشحة بشعبيتها بني املواطنني ملا تقدمه هلم من خدمات سواء بشكل شخصي أو من خالل عملها، وكذا الشعور أو اإلحسابصورة أ
متابعتها ورة ابملسئولية جتاه استكمال بعض املشاريع أو اخلدمات السابقة اليت سب  للمرشحة أن قامت مبتابعتها لدى اجلهات املختصة،واليت تستلزم ضر 

 على مستوى دائرهتا االنتخابية.
 

حملدودة من ومتثل األسباب السابقة  أبرز الدوافع االجتماعية للرتشح يف االنتخاابت، األمر الذي ميكن  معه االستنتاج أن املرأة ورغم مشاركتها ا  
 نفوس أبناء اجملتمع، كما أن تشجيع األسرة للمرأة للرتشح يف خالل الرتشح يف االنتخاابت، تلعب دورًا أسياسيا وهاما يف أتسيس وخل  قيم سياسية يف
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يف طبيعة األسرة وثقافة اجملتمع ، من خالل تفهمها وتقبلها لطبيعة تعدد األدوار االجتماعية   -وإن ظل حمدودا   -االنتخاابت يعي حدوث تغيريا  إجيابيا
 جناب وتربية األبناء واالهتمام ابألمور املنزلية. للمرأة يف اجملتمع، وعدم حصرها بدورها األسري املتمثل إب

 
 :أسباب سياسية -
برغبة احلزب واختياره للمرأة للرتشح ابمسه،  نظراً  لثقة احلزب  -وفقا ملا ذكرته املبحواثت  -متثل ابرز األسباب السياسية لرتشح املرأة يف االنتخاابت     

ب مقعد الدائرة ، وهو ما أكدته من يف إمكانية فوزها يف االنتخاابت. ابعتبارها شخصية معروفة يف أطار دائرهتا االنتخابية، األمر الذي سيتيح للحزب كس
ة. ترشحن عن املؤمتر الشعيب العام بوصفة احلزب احلاكم، حيث أكدت معظمهن أن سبب ترشحهن يرجع بصفة أساسية الختيار احلزب هلن للرتشح ابمس

ابت، أو الشعور أبمهية وجود امرأة متثل النساء وتعمل أو الرغبة يف  متثيل احلزب عند بعض املبحواثت ،  أو رغبة احلزب يف دعم املرأة للمشاركة يف االنتخا
ية اليت حتث على على املطالبة حبقوقهن وتوصيل احتياجاهتن إىل اجملالس املنتخبة، والرغبة يف " أتكيد وترمجة وتوجهات رئيس اجلمهورية وخطاابته السياس

 بة الدميقراطية يف اجملتمع.دعم املرأة وترشيحها يف االنتخاابت"، وكذا املسامهة يف تطوير التجر 
 

ا 6وبصفه عامة ميكن القول: أن اختيار احلزب للمبحوثة ميثل أكثر األسباب السياسية أمهية يف اختيار املبحواثت للرتشح، حيث أكدت ن  
الشعور أبمهية تواجد املرأة ومتثيلها أن ترشحهن كان بقرار احلزب أكثر منه  قرارا شخصيا. إىل جانب  -السيما من ترشحن عن احلزب احلاكم  -مبحواثت 

 يف مراكز صناعة القرار أو املسامهة يف تطوير التجربة السياسية.

 العوامل المساعدة على مشاركة المرأة ونجاحها للفوز  في االنتخابات.   -5

اثت أن هناك العديد من األسباب اليت يؤدي وفيما يتعل  ابلعوامل اليت تساعد أو متكن املرشحة  على الفوز يف االنتخاابت فقد ذكرت املبحو  
 توافر بعضها أو كلها إىل متكن املرأة من الرتشح والفوز يف االنتخاابت وتتمثل أبرز هذه العوامل ابأليت: 

ت، دعم احلزب احلاكم ، الذي يعد من أكثر العوامل أمهية يف جناح املرشحني بصفة عامة، ومن ذلك املرشحات من النساء يف االنتخااب -
بسبب امتالكه للكثري من املقدرات واملقومات اليت متكنه من تذليل الكثري من الصعوابت اليت قد يواجهها املرشح ، ومن مث قدرته على 

 استمالة الناخبني للتصويت لصاحله، األمر الذي يعزز من فرصة  ابلفوز بنتيجة االنتخاابت.
ة الشخصية أو العامة للمواطنني سواء يف جمال عملها أو جماالت أخرى،مثل قدرهتا على قيام املرشحة وقدرهتا على تقدمي اخلدمات الطوعي -

ني ويتيح متابعة املشاريع اخلدمية اليت ختع الدائرة االنتخابية  قبل أو أثناء فرتة الرتشح لالنتخاابت، األمر الذي يكسبها شعبية لدى املواطن
 نتخابية.هلم التعرف عليها، وابلتايل منحها أصواهتم اال

يساعدها يف  عمل املرأة يف اجملال العام وشغلها ملركز وظيفي يف إطار عملها،فا يرتتب علية متتعها مبكانة اجتماعية يف اجملتمع احمللي أو العام، -
 التغلب على املعوقات االتصالية املتعلقة بعملية الدعاية االنتخابية والوصول إىل الناخبني للتعريف بشخصها.

ء والرتشح ابسم حزب سياسي قوي حيظى مبعرفة الناخبني،وبشعبية وقاعدة مجاهريية وإمكاانت مادية ويتواجد بصورة فاعله على االنتما -
 مستوى الساحة السياسية والدائرة االنتخابية.

املرشحة بنفسها وبقدراهتا  دعم األسرة واألهل واألقارب ووقوفهم إىل جانب املرأة ودعم ترشحها يف االنتخاابت، األمر الذي يعزز من ثقة -
 على خوض االنتخاابت واملنافسة مع املرشحني اآلخرين. 
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تعمرف املواطنني على املرشحة سواء من خالل جمال عملها أو وضع ومكانة أسرهتا،أو نشاطها يف جمال من اجملاالت، ومتتعها بسمعه طيبه  -
 وعالقات اجتماعية واسعة.

 إدارهتا بكل مراحلها .متكنها التحضري والتخطيط واإلعداد املسب  خلوض االنتخاابت و متتع املرشحة خبربة إدارية كافية  -

 ثقة املرشحة بنفسها وعدم خوفها من مواجهة  اآلخرين . -

 خوض املرشحة لتجربة سابقة يف الرتشح فا يكسبها اخلربة واالستفادة منها يف تعزيز االجيابيات وحماولة تاليف السلبيات وجوانب القصور -
 اليت تعرفت عليها من خالل  جتربتها السابقة.

 

 الصعوبات التي تواجه ترشيح المرأة في االنتخابات العامة والفوز فيها . -6

تمكن تتنوع الصعوابت اليت تواجهها النساء املشاركات يف االنتخاابت، سواء كان ذلك قبل عملية الرتشح أو أثنائها، أو بعد االنتخاابت ملن ي 
من  االنتخاابت، وقد أوضحت املبحواثت أن هناك  العديد من الصعوابت اليت تقف أمام  املشاركة الفاعلة للمرأة ، سواء تلك اليت واجهنها من الفوز يف

 -وتنوعهات خالل جتربتهن الشخصية ،أو من معرفتهن بطبيعة الواقع االجتماعي والسياسي ملشاركة املرأة يف االنتخاابت، وابلرغم من تعدد هذه الصعواب
فقد حظيت الصعوابت احلزبية أو املتعلقة ابألحزاب والتنظيمات السياسية أبمهية نسبية وتركيز املرشحات مقارنة بغريها من   -وفقا ملا ذكرته املبحواثت 

 الصعوابت، تليها يف ذلك الصعوابت املادية، وميكن عرض هذه الصعوابت على النحو األيت :
 والتنظيمات السياسية : صعوابت تتعل  ابألحزاب - 

 وتتمثل أهم الصعوابت يف هذا اجلانب يف األيت : 
 ت. عدم وجود رغبة حقيقية لدى الكثري من أعضاء األحزاب والتنظيمات السياسية والقيادات احلزبية يف ترشيح املرأة ودعم فوزها يف االنتخااب -
يف االنتخاابت يف احلزب نفسه الذي قد تنتمي إلية من ترغب من النساء تعرض املرشحات للمضايقات من بعض احلربني املتطلعني للرتشح  -

 يف الرتشح يف االنتخاابت .
 عدم قيام احلزب /األحزاب بدورها يف عملية الدعاية االنتخابية لصاحل املرشحة، وتذليل الصعوابت اليت تعرتضها يف هذا اجلانب،فا يؤدي -

 ود ذاتية، األمر الذي يؤثر سلبا على ترشحها وإمكانية فوزها بنتيجة االنتخاابت.إىل اضطرار املرشحات خلوض االنتخاابت جبه
 افتقار بعض املرشحات ألي شكل من أشكال الدعم احلزيب واالكتفاء فقط مبنحها مذكرة الرتشح ابسم احلزب. -

خالل ترشيحها أو العمل على دعم فوزها يف ختاذل األحزاب السياسية وعدم وقوفها إىل جانب املرأة ودعمها للمشاركة يف االنتخاابت من  -
 أو عدم أتييد بعضها ومعارضتها للرتشح املرأة للمناصب العامة. -السيما احلزب احلاكم -االنتخاابت

تقدمي وتغليب األحزاب السياسية للمصاحل احلزبية الضيقة املتمثلة بكسب بعض املقاعد االنتخابية على املصاحل العامة، وعدم تقدمي بعض  -
التنازالت اليت ميكن من شأهنا أن تعمل على تشجيع النساء على املشاركة والفوز يف االنتخاابت. من خالل وقوف بعض األحزاب ضد 

 بعض من يرتشحن كمستقالت أو ينتمني إىل أحزاب سياسية أخرى.

يز السليب ضد بعض النساء احلزبيات الراغبات يف فارسة الكثري من األعضاء والقيادات احلزبية،السيما يف املستوايت الدنيا والوسطية للتم -
 الرتشح، أو من ترشحن يف االنتخاابت سواء من احلزب نفسه أو األحزاب السياسية األخرى. 

 ضعف معظم األحزاب يف الساحة السياسية وعدم امتالكها لقاعدة شعبية ومجاهريية يف الواقع. -

 ، السيما مرشحي األحزاب السياسية املتحالفة.ضعف، أو انعدام عملية التنسي  فيما بني املرشحني -
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 صعوابت مالية : -

ضعف الدعم املايل املقدم للمرشحات من احلزب/ األحزاب، السيما أحزاب املعارضة ،وعدم توافر املال الكايف اليت تتطلبها عملية الرتشح  -
طلبها العمليات االنتخابية وعملية الدعاية االنتخابية والنزول امليداين والفوز يف االنتخاابت، السيما يف ظل اإلمكانيات املالية الكبرية اليت تت

 لالتقاء ابلناخبني ،والدفع هبم للتصويت لصاحل من تتمكن من النساء من الرتشيح يف االنتخاابت.

مبالغ مالية من بعض  عدم وجود جهات أو مؤسسات معنية بتقدمي دعم مايل ملن يرغنب يف الرتشح يف االنتخاابت، أو قلة ما يقدم من -
 املنظمات .

 

 صعوابت جمتمعية: -

 وتتمثل يف األيت : 

 ذلك استمرار النظرة الدونية والقاصرة للمرأة وحقوقها وأمهية دورها السياسي يف اجملتمع بسبب املوروث الثقايف والقبلي السليب.ويشمل أتثري -
 املعنية بتمكني املرأة. الكثري من القيادات احلزبية أو املسئولني يف اجلهات احلكومية

تعرض بعض املرشحات لالستهداف الشخصي،واإليذاء اللفظي أو املادي، واستخدام أساليب الرتهيب أو الرتغيب من قبل بعض النافذين   -
 والقيادات احمللية،  بغرض إثنائهن عن الرتشح أو إثناء الناخبني من التصويت لصاحلهن.

قبل أعضاء أو القيادات احلزبية أو املرشحني املنافسني أو اجلان املسئولة عن إدارة العمليات االنتخابية تعرض املرشحات ملمارسات متيزية من  -
 واللجان األمنية.

ية عدم وقوف الناخبات النساء إىل جانب املرأة والتصويت لصاحلها بسبب استبطاهنن للنظرة اجملتمع الدونية للمرأة وانتشار الثقافة السياس -
  تربط قيم االجناز يف اجملال السياسي ابلرجل .الذكورية اليت

 توظيف الدين واستخدامه كسالح يف املعركة االنتخابية ضد املرأة لالنتقا  من قدراهتا وعدم أهليتها للرتشح أو ألفوزها يف االنتخاابت. -
 .عدم تكوين أو امتالك املرشحة لقاعدة شعبية من خالل العمل يف أوساط اجملتمع احمللي خالل الفرتة اليت تسب  الرتشح  يف االنتخاابت  -

يف  صعوبة االلتقاء ابلناخبني والتواصل معهم خاصة الرجال بسبب طبيعة العادات والتقاليد اجملتمعية واقتصار الدعاية االنتخابية للمرشحات -
 غالب على بعض أألشكال التقليدية مقارنة ابلفر  املتاحة أمام املرشحني الرجال.ال

ور عدم متكن الكثري من املرشحات من القيام بتنفيذ الدعاية االنتخابية ابلشكل املطلوب،كإقامة املهرجاانت االنتخابية أو نشر وتوزيع الص  -
زيع حمدود مللصقات حتمل السرية الذاتية فقط للمرشحة، نظراً للخوف من املضايقات وامللصقات الدعائية، واالكتفاء يف كثري من األحيان بتو 

 الشخصية واألسرية اليت قد تتعرض هلا. 
 صعوابت إدارية: -

 وتتمثل أبرزها يف األيت :       
لصاحل مرشح احلزب احلاكم، فا  حتيز بعض اجلهات يف مؤسسات الدولة واألجهزة احلكومية وقيادات اجملتمع احمللي، على املستوايت احمللية -

الت يؤدي إىل عدم التكافؤ الفر  بني املرشحني املتنافسني كاستخدام األماكن واملراف  العامة للقيام ابلدعاية االنتخابية، وتقدمي التسهي
 . للمرشحني أو تذليل الصعوابت أمام الناخبني للتصويت لصاحل هؤالء املرشحني

ناخبني على مستوى مراكز الدائرة االنتخابية لتنفيذ االشرتاطات القانونية للراغبات يف الرتشح كمستقالت أو صعوبة احلصول على تزكية ال -
 تعمد عرقلة ترشحهن ابالمتناع على املصادقة تلك التزكية من قبل األمناء أو عقال احلارات واحملاكم االبتدائية.
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خابية مبراحلها املختلفة وكذا اجلان األمنية لسلوك متييزي ضد بعض املرشحات، السيما فارسة بعض اللجان املسئولة عن إدارة العمليات االنت -
 إذا كن مرشحات مستقالت أو ينتمني ألحزاب سياسية معارضة.

 حدوث عمليات تزوير يف نتائج االنتخاابت هبدف عرقلة فوز بعض املرشحات بعضوية اجملالس احمللية والنيابية. -

 ب التأهل : صعوابت تتعل  ابلتدري -

عدم حصول من يرتشحن من النساء يف االنتخاابت على التدريب الكايف عن الكيفية اليت متكنهن من وضع اخلطط االنتخابية أو منهجية  -
 العمل يف احلمالت االنتخابية وتنفيذها أو قيام بعض املنظمات بدورات قصرية غري كافية قبل االنتخاابت بفرتة وجيزة.

عداد القبلي للكثري فن يرشحن أنفسهن يف االنتخاابت، والقيام بدراسة جوانب القوة والضعف ووضع احلساابت اليت ضعف أو عدم االست -
 تتطلبها عملية الفوز يف االنتخاابت.

تفيد عدم التدرج يف فارسة أنشطة أو عمل سياسي كالرتشح يف مناصب يف مستوايت أدان، األمر الذي ميكن معه اكتساب اخلربة األزمة تس -
 منها عند خوضها جتربة الرتشح يف االنتخاابت.

عدم وجود هيئات أو منظمات متخصصة، تعىن بتدريب وأتهيل املرشحني/املرشحات لالنتخاابت وتقدمي االستشارات اليت متكنهم من إدارة  -
 احلمالت االنتخابية وتساعدهم يف احلصول على أتييد الناخبني وكسب أصواهتم االنتخابية.

 

 ابت تتعل  ابملرأة ذاهتا: صعو  -

 وتتمثل  أبرز هذه الصعوابت يف األيت  : 
 ضعف ثقة املرأة ذاهتا بنفسها وقدرهتا على فارسة العمل السياسي ومنافسة الرجل يف هذا اجملال. -
السياسية.ومبساعدهتا ودعمها للمرأة للفوز املرأة أبمهية فارستها حلقوقها السياسية وتواجدها يف مراكز صناعة القرار واملؤسسات  وعي ضعف -

 .يف االنتخاابت لتمثيلها يف اجملالس النيابية واحمللية أو غريها من اجملالس املنتخبة

 صعوابت سياسية : -

 تتمل أهم هذه الصعوابت يف:

مة غياب اإلرادة السياسية لدى القيادات السياسية وصناع القرار والنخب السياسية يف اجملتمع أبمهية دور و مشاركة املرأة يف الشئون العا  -
 واحلياة السياسية، ومتكينها من فارسة حقوقها السياسية.

 وعدم وجود تداول حقيقي للسلطة بني األحزاب السياسية.طبيعة الظروف السياسية اليت تتسم هبيمنة حزب سياسي حاكم على مقاليد السلطة،  -

ى مظاهر الفساد السياسي اليت تشهدها العمليات االنتخابية، مثل تزوير نتائج االنتخاابت لصاحل بعض املرشحني أو األحزاب، وتقدمي الرشاو  -
 االنتخابية العينة أو املادية للناخبني.

يامها مبهامها الدستورية، األمر الذي ينعكس بدورة بصورة سلبية على صورة هذا املؤسسات ودورها ضعف أداء اجملالس احمللية والنيابية، وق  -
 لدى املواطنني والناخبني واختيارهم للمرشحني أو التصويت لصاحلهم.

 سية.ضعف تنظيمات اجملتمع املدين، السيما تلك التنظيمات املعنية بقضااي املرأة عموما ،ومبشاركتها يف احلياة السيا -
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 استشراف لمستقبل مشاركة المرأة في االنتخابات. -7

 يف وعن اعتقاد املرشحات فيما إذا كانت املرأة يف بالدان تشارك بصورة حقيقة وفاعله يف االنتخاابت العامة ويف صناعة القرارات أو التأثري 
الراهن ال تشارك مشاركة حقيقية وفاعلة يف صناعة القرار السياسية أو التأثري فيها السياسية العامة. فقد أمجعت املبحواثت أن املرأة اليمنية يف الوقت 

احمللية ويرجع سبب ذلك من وجهة نظرهن إىل غياب املرأة وضعف تواجدها يف مراكز صناعة القرار واملؤسسات السياسية مثل جملس النواب أو اجملالس 
 النظرة الدونية للمرأة واحتكار الرجال ملمارسة السياسية  يف اجملتمع . وغريها من مؤسسات النظام السياسي. وبسبب استمرر

  
غالبية أما عن رأي املبحواثت واعتقادهن عما إذا كانت مشاركة املرأة يف االنتخاابت ستسهم يف تغيري يف األوضاع القائمة حنو األفضل فقد رأت   

الل التصويت أو الرتشيح أو الفوز فيها، سيؤدي إىل تراكم يف طبيعة هذه املشاركة،ومن مث تقبل املبحواثت أن استمرار مشاركة املرأة يف االنتخاب من خ
صناعة القرارات اليت  اجملتمع ملشاركة املرأة وعملها يف اجملال السياسي من جهة، وتعزيز تواجدها يف املؤسسات واجملالس املنتخبة، مبا يؤدي إىل إشراكها يف

مر الذي سيسهم يف أحداث تغريات إجيابية يف طبيعة األوضاع السياسية واالقتصادية والسياسية وتطوير اجملتمع من جهة اثنية.  تعىن بشئون اجملتمع.أأل
بتفاؤل ملبحواثت ينظرن فبالرغم من املعوقات الراهنة اليت تقف أمام املرأة وحتد من مشاركتها االجيابية والفاعلة يف االنتخاابت واحلياة السياسية ،إال أن ا

اب والتنظيمات وإجيابية، كما يرين أن هذا التفاؤل جيب أن يقرتن بعمل جاد من قبل املرأة ذاهتا والدولة وتنظيمات اجملتمع املدين ويف مقدمتها األحز 
 نتخاابت العامة واحلياة السياسية .السياسية يف متكني املرأة من احلصول على حقوقها وفارستها يف اجملاالت املختلفة،  ومن ذلك حقها يف املشاركة يف اال
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 الفصل الثالث  النتائج والتوصيات 
 

 النتــــائج
 

 التوصـــيات 
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 أوال: النتــــائج

 من خالل املعطيات اليت كشفت عنها الدراسة امليدانية ميكن إجياز أهم االستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة الراهنة وتتمثل ابأليت: 
نتخاابت،غري  االأن هناك تغيري اجيايب نسيب يف نظرة األفراد واجتاهاهتم حنو املرأة وإمكانية فارستها ألعمال تنتمي إىل اجملال السياسي كاملشاركة يف -1

 أن هذا التغيري يتسم ببطء وتريته وبكونه تغيريا تلقائيا.

 
.فاملرشح الرجل ال أن الثقافة الذكورية املتحيزة للرجال ضد املرأة ال تزال هي الثقافة األكثر فاعلية وأتثرياً يف خيارات الناخبني وسلوكهم االنتخايب  -2

صورهم لطبيعة األدوار يزال حيظى ابألفضلية يف اختيارات املواطنني االنتخابية، ويشمل ذلك غالبية الرجال والنساء ، ما يوضح متثل املواطنني وت
 .اليت حددها اجملتمع 

 
لثقافية والسياسية،مبا إن أتثري منظومة الثقافة التقليدية  يف اجملتمع اليمي ال يقتصر على األفراد العاديني، بل يشمل جزءاً كبرياً من املثقفني والنخب ا -3

املسئولة يف الدولة عن تطبي  الدميقراطية وحقوق املواطنة واملعنية  يف ذلك قيادات األحزاب والتنظيمات السياسية والنخبة احلاكمة، واجلهات
 فارستها بقضااي املرأة ومتكينها السياسي، األمر الذي أثر سلبا وال يزال على دور الدولة واألحزاب السياسية يف جمال تشجيعها ودعمها للمرأة يف

 العادل للمرأة يف اجملالس املنتخبة.حلقوقها السياسية واالنتخابية، كما أسهم يف غياب التمثيل 

 
ن واستخدمه أن انتشار الثقافة السياسية الذكورية اليت تربط قيم االجناز يف اجملال السياسي ابلرجل، وتشوه الثقافة الدينية للمجتمع، توظيف الدي -4

رأة يف االنتخاابت، كما يؤدي إىل استمرار الفجوة كسالح ضد مشاركة املرأة يف العمل العام واجملال السياسي، يؤثر بشكل سليب على مشاركة امل
 .النوعية القائمة يف جمال املشاركة السياسية

 
تلعب دوراً أن القبلية مبحدداهتا االجتماعية والثقافية وبوصفها أحد أبرز مكوانت البنية االجتماعية التقليدية، وفاعل أساسي يف النظام السياسي  -5

 سياسي. سلبياً من خالل أتثريها يف توجهات األفراد واجلماعات وسلوكهم االجتماعي والسياسي حنو املرأة، ومشاركتها يف اجملال العام و ال

 
تخاابت ضعف وعي املواطنني بواقع مشاركة املرأة يف االنتخاابت، ودور الدولة احلقيقي يف دعمها ومتكينها من فارسة حقوقها يف الرتشح يف االن -6

 والفوز فيها .

 
حلقيقية والفاعلة يف االنتخاابت،األمر إدراك املواطنني للدور الضعيف واحملدود لكحزاب والتنظيمات السياسية يف دعم ومتكني املرأة من املشاركة ا -7

 تمع.الذي يكشف االزدواجية الواضحة بني خطاهبا السياسي والرباجمي وبني سلوكها وفارستها الفعلية يف الواقع، وضعف دورها التحديثي يف اجمل

 
املرأة، ودعمها للرتشح والفوز يف االنتخاابت،وغلبة قلة املنظمات املدنية العاملة يف اجملال السياسي واحلقوقي وضعف دور املوجود منها يف تشجيع  -8

 الطابع املومسي على أنشطتها أو اقتصارها على اجلوانب النظرية، وإغفال أو ضعف االهتمام ابجلوانب العملية.
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العمليات االنتخابية والعملية ضعف ثقة املواطنني يف نزاهة االنتخاابت وما ميثله ذلك من عامل سليب يؤثر بصورة مباشرة يف ضعف االعتقاد جبدوى  -9
 السياسية، وعلى مشاركة املرأة يف االنتخاابت،وتضاؤل فر  ترشحها أو جناحها.

 
اصة ضعف ثقة املواطنني بنزاهة وعدالة القضاء، األمر الذي يؤثر سلبا يف فارستهم حلقوقهم بصورة عامة. وحقهم يف املشاركة االنتخابية،  خ -10

يف عدم إنفاذ النصو  القانونية،أو تعرض تلك احلقوق اليت نصت عليها التشريعات والقوانني للتجاوزات  النساء، إذ يسهم ذلك الضعف
 واالنتهاكات غري القانونية،سواء كان ذلك من قبل األفراد  أو اجلهات،نظرا لثقتهم لعدم خضوعهم للمساءلة أو تعرضهم للعقاب .

 
اابت أو التصويت لصاحلها ال يقوم على االقتناع بقدرات وكفاءة املرأة. بقدر ما يعتمد يف الغالب أن تشجيع وأتييد املرأة على الرتشح يف االنتخ -11

ابلتعصب العائلي حنوها، ابعتبار ذلك واجبًا تفرضه طبيعة االنتماءات العائلية أو التضامن أو التعاطف  -السيما النساء  -على شعور املواطنني
 ية ضعيفة تعاين من ظلم وهتميا اجملتمع.واملناصرة جتاه املرأة كفئة اجتماع

 
سرة أن القناعة الشخصية للناخبني هي أكثر احملددات السلوكية أمهية وأتثري يف خيارهتم االنتخابية والتصويت لصاحل املرشحني. مقارنة ابأل -12

 واألحزاب السياسية اليت يتسم أتثريها ابلضعف. 

 
تقدمي اخلدمات الطوعية الشخصية أو العامة، وشغلها ملركز وظيفي يف إطار عملها،ومتتعها هي أو أن عمل املرأة يف اجملال العام وقدرهتا على  -13

ئرة أسرهتا مبكانة اجتماعية يف اجملتمع احمللي أو العام، واالنتماء والرتشح ابسم حزب سياسي قوي وفاعل على مستوى الساحة السياسية والدا
ووقوفهم إىل جانبها يف االنتخاابت، وخوضها لتجربة سابقة يف الرتشح، ومتتعها خبربة إدارية كافية متكنها  االنتخابية، ودعم األسرة واألهل واألقارب

 من التخطيط واإلعداد املسب  خلوض االنتخاابت. كل ذلك متثل عوامل ذات أمهية يف دفع املرأة  للرتشح يف االنتخاابت أو الفوز فيها.

 
املتواجد يف السلطة يعد من أكثر العوامل أمهية يف جناحها وتعزيز فرصها للفوز بنتيجة االنتخاابت. بسبب امتالك أن ترشح املرأة ابسم احلزب  -14

ويت احلزب / األحزاب للكثري من املقدرات واملقومات اليت متكنه من تذليل الصعوابت اليت تواجه مرشحيه،وقدرته على استمالته الناخبني للتص
 ر حاله الداخل القائم وعدم الفصل  بني احلزب/األحزاب احلاكمة وأجهزة الدولة .لصاحلهم .نتيجة الستمرا

 
تيجة أن ربط املواطنني يف اختيارهم للمرشحني بقدرهتم على تقدمي اخلدمات العامة واخلاصة، والذي يكون يف الغالب لصاحل املرشحني الرجال. ن -15

ألعضاء يف هذه اجملالس. واستمرار األخذ ابلنظام االنتخايب القائم على الدائرة الفردية الذي لضعف وعي املواطنني مبهام اجملالس املنتخبة ووظيفة ا
 يف االنتخاابت.يؤدى إىل ترسيخ العالقة الزبونية القائمة بني املرشح والناخب.األمر الذي  ميثل أحد أهم  الصعوابت اليت تعي  ترشح املرأة أو فوزها 

 
كفاءهتا يف منافستها للرجل يف العمل العام،  واالشتغال يف جمال السياسية وشئون احلكم، ميثل أحد أهم العوامل   إن ضعف ثقة املرأة بنفسها أو -16

 الذاتية املرتبطة ابملرأة ذاهتا واليت حتول دون مشاركتها االنتخابية الفاعلة.
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 -سواء قبل عملية الرتشح أو أثنائها -على التواصل معهم إن عدم قدرة املرأة على تعريف مجهور الناخبني بشخصها وكذا ضعف أو عدم قدرهتا  -17
وزهن يف نتيجة ألسباب جمتمعية، أو طبيعة النظام االنتخايب القائم على الدائرة الفردية، يعد أحد العوامل اهلامة اليت تعي  ترشح النساء أو ف

 االنتخاابت .

 
كس  بصورة مباشرة يف ضعف وحمدودية اإلمكانيات واملوارد  املالية لديها اليت إن ضعف الدور واملكانة االقتصادي للمرأة يف اجملتمع قد انع -18

ائية واالنتخابية متكنها من املشاركة الفاعلة ، كما أن عدم حتديد قانون االنتخاابت للسقف واملبلغ املالية احملدد على عملية اإلنفاق يف احلمالت الدع
 .يب على مشاركة املرأة يف االنتخاابت تصويتا وترشيحا وانتخاابميثل أحد األسباب اهلامة اليت تؤثر بشكل سل
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 ثانيا: التوصيــات
إن تطوير دور املرأة ومشاركتها السياسية بصورة عامة واالنتخابية خاصة، ال يتوقف على جمهود أحادى سواء من طرف الدولة أو األحزاب 

ية وفعليه ركة حقيقوالتنظيمات السياسية واملدنية.أو املرأة ذاهتا، لكن ذلك يتطلب تضافر كل اجلهود جمتمعة لتحقي  نتيجة إجيابية من أجل الوصول إىل مشا
  -وليست صورية.ويف سبيل ذلك نقدم التوصيات التالية:

 

ربها أقل العمل على تغيري نظرة اجملتمع للمرأة إبحداث تغريات جذرية يف املوروث االجتماعي والثقايف والسياسي الذي يقلل من قدرات املرأة ويعت -1
 املرأة يف احلقوق واملوارد والقدرة على التأثر يف احلياة العامة والسياسية، من الرجل، السيما يف فارسة العمل السياسي. هبدف منع التمييز ضد

 لسياسي .وذلك من خالل أتكيد وتعزيز التوجهات العامة واألسرية االجيابية الداعمة ملشاركة املرأة،ومتكينها يف خمتلف اجملاالت وخاصة اجملال ا

 

اد اجملتمع سواء كانوا رجاال أم نساء، أبمهية مشاركة املرأة يف االنتخاابت وأمهية منحها حرية ضرورة رفع وتطوير الوعي العام والسياسي جلميع أفر  -2
ع املرأة الرأي يف اختيارها للمرشحني يف االنتخاابت أو ترشحها والفوز فيها، ابعتبار ذلك من األولوايت اليت يتطلبها العمل السياسي وتطوير وض

 برامج التوعية الثقافية والسياسية .من خالل زايدة  يف اجملتمع، وذلك

 

راد اجملتمع إبراز دور املرأة إعالميا يف االجتاهات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للعمل على توعية املرأة نفسها وتثقيفها سياسيا وتثقيف أف -3
  متثيلها يف اجملالس احمللية أو النيابية.ابلدور الذي ميكن أن تقوم به املرأة يف اجملتمع واجملتمع السياسي .ومن ذلك تواجدها أو 

وضمان فر  متساوية للمرأة  يف التعليم النظامي والعمل على رفع مستواها التعليمي،  متكني املرأة من خالل احلد من معدالت األمية عند النساء. -4
للرجل،األمر الذي  سيمكنها من امتالك املتطلبات وفتح جماالت العمل أمامها، مبا يعزز من استقالهلا االقتصادي وعدم تبعيتها االقتصادية 

 الضرورية للمشاركة يف بناء شخصيتها ، واملشاركة يف بناء الوطن مثلها مثل الرجل من خالل مشاركتها السياسية  والواعية والفاعلة.
معيات اليت تعترب مدارس أولية  تعمل على تشجيع املرأة لالنضمام لكحزاب السياسية وخمتلف مؤسسات اجملتمع املدين، السيما النقاابت واجل -5

 تنمية وعي املرأة بذاهتا وتساعدها على املشاركة يف العمل السياسي.

 

عاجل القضااي ضرورة أن تتبىن األحزاب قضااي املرأة وتقدميها للرأي العام ابلطريقة السليمة البعيدة عن املزايدات احلزبية،ووضع خطط وبرامج عامة ت -6
 يل دور املرأة االجتماعي والسياسي.اليت تعوق تفع

 

لكل منظمة على  -ضرورة أن تعمل مؤسسات اجملتمع املدين املهتمة بقضااي املرأة على مراجعة أدائها وأنشطتها،وعملها، وإجراء تقيم فردي   -7
ا خالل الفرتة املاضية، للعمل ومجاعي عام من خالل مؤمتر عام تدعي إليه هذه املنظمات للوقوف على جوانب القصور اليت شاب عمله -حدة

ع املرأة  على تالفيها، ووضع اخلطط املستقبلية للمرحلة القادمة من اجل حتسني عملها، وتنسي  اجلهود فيما بينها وبني املنظمات احلكومية، لتشجي
 ودعم مشاركتها ومتثيلها  يف االنتخاابت العامة القادمة .

تمع املدين على تدريب وتطوير إمكانيات وقدرات املرأة من خالل إقامة ندوات ودورات تدريبية أن تعمل األحزاب السياسية وتنظيمات اجمل -8
 وأتهيلية بصورة مستمرة وبوقت كاف قبل إجراء العمليات االنتخابية ملساعدة الراغبات يف الرتشح يف االنتخاابت على فهم واستيعاب عملية

بية واحلمالت االنتخابية وتنفيذها يف الواقع ، مبا يؤدي إىل اكتساهبن للمهارات الالزمة خلوض الرتشح ومتطلباهتا، وكيفية وضع اخلطط االنتخا
 املنافسة االنتخابية .
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% 30عن تعديل قانون االنتخاابت احلايل وأن يراعي فيه أن يتضمن التمثيل العادل للنساء، ولو حبده األدىن ابعتماد نظام الكوات بنسبة ال تقل  -9
اجملالس املنتخبة. كإجراءات خاصة لتخطى ظروف عدم املساواة، واستبدال النظام االنتخايب احلايل القائم على الدائرة الفردية  من نسبة مقاعد

 واألغلبية النسبية بنظام القائمة النسبية الذي جيعل من خيارات الناخبني خيارات سياسية أكثر من كوهنا خيارات اجتماعية .

 

لى سري العملية االنتخابية، واإلجراءات اإلدارية املتبعة يف مجيع مراحلها، من خالل إشراك فثلي منظمات اجملتمع املدين أتكيد الرقابة التامة ع -10
 وغريها من اجلهات لضمان نزاهة االنتخاابت، وما يتمخض عنها من نتائج. 

فرضها اجملتمع أو األسرة، ، وعدم االستسالم هلذه العوائ ، أن تعمل املرأة ذاهتا على ختطي العوائ  االجتماعية والثقافية، خاصة تلك اليت  -11
رستها واعتبارها أشياء يصعب التغلب عليها أو جتاوزها وأن تشارك بنفسها يف العمل على تغيري هذه العادات والتقاليد السلبية اليت تعي   فا

 حلقوقها.
ال العام وخروجها من عاملها اخلا ، وتنمية قدراهتا الفكرية واالجتماعية أن تعمل املرأة ذاهتا على تكوين نفسها من خالل االنفتاح على اجمل -12

تمثيل والسياسية، ابكتساهبا ثقافة سياسية تدعم مركزها يف اجملتمع وقدرهتا يف طرح قضاايها ومن ذلك مشاركتها يف االنتخاابت وحصوهلا على ال
 املناسب .

 
اط املختلفة للناخبني والرتكيز على البعد االجتماعي والعالقات االجتماعية والتواصل مع املواطنني ضرورة االهتمام ابلعمل العام للنساء يف األوس -13

 من خالل األعمال االجتماعية التطوعية وعدم االقتصار أو الرتكيز على أايم احلمالت االنتخابية فقط.

 
ية كبرية، خاصة يف حال ترشحها.وهو ما يتطلب توفري الدعم االقتصادي أتهيل املرأة ماداي ألن املشاركة يف االنتخاابت حتتاج إىل إمكانيات ماد -14

احلقوقية والسياسية والناشطة يف جمال  للمرأة من خالل إنشاء صندوق وطي خا  يشرتك  يف متويله القطاع اخلا  واملنظمات غري احلكومية 
 املرأة.
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