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  الممخص:

يعتبر التمييز االيجابي لصالح المرأة مف قبيؿ التدابير التمييزية غير المحظورة التي         
وانتيجتيا بعض النظـ السياسية في قوانينيا الداخمية، كمبدأ عمى  ،اقرتيا أحكاـ القانوف الدولي

يف نتيجة البلمساواة في شتى المجاالت سبيؿ االستثناء بيدؼ تحقيؽ المساواة الفعمية بيف الجنس
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرىا عمى الرغـ مف تواجدىا في نفس المراكز 

في القوانيف الوضعية والسياسات المنتيجة السيما اصبح مبدأ راسخا المتماثمة مع الرجؿ، حيث 
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في الحياة العامة بيدؼ اتخاذ تدابير  في المجاؿ السياسي واالقتصادي مف اجؿ تمكيف المرأة
   مؤقتة تستيدؼ التعجيؿ بالمساواة.

 الفرص. مبدأ التمييز االيجابي، المساواة الفعمية، نظاـ الحصص، تكافؤ الكممات المفتاحية:
 

Abstract: 

Positive discrimination in favor of women is considered as unlawful 

discriminatory measures approved by the provisions of international law 

and adopted by some political systems in their internal laws as an 

exception principle with the aim of achieving actual gender equality as a 

result of inequality in various political, social, economic, cultural and other 

areas despite their presence in the same centers  Identical with men, as it 

has become a firm principle in positive laws and adopted policies, 

especially in the political and economic sphere, in order to empower 

women in public life with a view to taking temporary measures aimed at 

accelerating pain. Equality. 

key words: The principle of positive discrimination, Actual 

equality, Quota system, Equal opportunity. 
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 دمة: مق
 أىمية الموضوع. -
 إشكالية الدراسة الرئيسية. -
 المنيج المستخدـ. -
 العاـ لمدراسة. التقسيـ -

اقرت أحكاـ القانوف الدولي مبدأ التمييز االيجابي نظرا  لنسبية المساواة       
بيف الجنسيف في الواقع المعاش خاصة مع ظيور انماط التمييز المحظور ضد 
المرأة الذي بات يشكؿ عائقا وانتياكا لمتمتع بحقوقيا السيما الحؽ في المساواة 

تفكير في اتخاذ تدابير تمييزية او تفضيمية مف أجؿ اصبلح الفعمية، مما استدعى ال
تمؾ النصوص التشريعية أو السياسات المنتيجة أو تمؾ االفعاؿ واألعماؿ التي 
تسبب اضرار لمنساء في مواقع ومراكز متماثمة مع الرجؿ، حيث يعتبر التمييز 

اليدؼ منو ترقية االيجابي لصالح المرأة استثناء عمى مبدأ المساواة اماـ القانوف 
 .   1حقوقيا في الواقع

فالتمييز االيجابي ييدؼ الى تمكيف المرأة في مجاالت الحياة العامة وتحقيؽ 
المساواة بينيا وبيف الرجؿ في مجاؿ التمتع بحقوقيا المكرسة في ظؿ احكاـ القانوف 
الدولي لحقوؽ االنساف ونصوص تشريعات الدوؿ، حيث انتيجت العديد مف الدوؿ 

لتمييز االيجابي كتدبير مؤقت خاصة في المجاؿ السياسي حينما أقرت نظاـ ا
 .الحصص كآلية لوصوؿ المرأة في المجالس المنتخبة

ىمية دراسة موضوع التمييز االيجابي لصالح المرأة كإجراء قانوني أتكمف 
يستمد مشروعيتو مف أحكاـ القانوف الدولي لحقوؽ االنساف والتشريعات  ،وقتي

                                           
لعقابي سميحة، مبدأ التمييز االيجابي لصالح المرأة كإجراء استثنائي لتفعيؿ حقوقيا، مجمة  1

 .180، ص2018، جانفي 09الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عباس لغرور خنشمة، العدد 
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لى تحقيؽ المساواة بيف الرجؿ والمرأة في شتى إوىو كآلية ييدؼ اساسا  ،نةالمقار 
كوف أف ىذه المساواة  ،مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ف وجدت فأف الواقع يعكس مدى المعوقات والصعوبات التي تحوؿ دوف وصوؿ ا  و 
تخاذ تدابير سواء كانت إيستدعي  مر الذيلى مجاالت الحياة العامة األإالمرأة 

 .و غير تشريعية مف أجؿ تحقيؽ المساواة الفعميةأتشريعية 
عمى مف خبلؿ دراستنا لموضوع التمييز االيجابي لصالح المرأة فإننا اعتمدنا و 

كوف أف ىذا التدابير التمييزية قد تطرقت الييا  ،المقارفوالمنيج المنيج التحميمي 
لحقوؽ االنساف مف جية ومف جية اخرى فقد اعتمدت بعض احكاـ القانوف الدولي 

جراء في بعض مجاالت الحياة العامة مما يستدعي دراسة اوجو ىذا اإل ،الدوؿ
ومف جية  ،المقارنة بيف احكاـ القانوف الدولي والتشريعات المقارنة مف جية

مبدأ االستدالؿ بالتطبيقات حوؿ ىذه االجراءات في بعض الدوؿ التي كرست ىذا ال
 . في تشريعاتيا الداخمية

 وعمى ىذا النحو سوؼ نطرح االشكاؿ التالي:  
من اين يستمد التمييز االيجابي لصالح المرأة  مشروعيته ؟، وما       

 مدى نجاعته كإجراء وقتي لتحقيق المساواة الفعمية؟.
 ولئلجابة ليذه االشكالية سوؼ نتبع الخطة اآلتية:

تحديد حيث نعالج فيو اريخي  لمتمييز االيجابي التطور التالمبحث االوؿ 
في المطمب األوؿ،  أما بالنسبة لممطمب الثاني سوؼ مفهوم التمييز االيجابي 

 . موقف الفقه من مبدأ التمييز االيجابينتطرؽ الى 
الطبيعة القانونية لمتمييز في حيف سوؼ نعالج في المبحث الثاني     
لتمييز االيجابي في احكام المواثيق الدولية مبدأ امف خبلؿ تكريس  االيجابي

تطبيقات التمييز االيجابي في كمطمب أوؿ، اما المطمب الثاني فسوؼ نتناوؿ 
 االنظمة السياسية .



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الداخمي  في أحكاـ القانوف الدولي والتشريع لصالح المرأة التمييز االيجابي

 - 4 - 

 

 المبحث األول: التطور التاريخي لمبدأ التمييز االيجابي
 

يعتبر التمييز االيجابي مفيوـ جديد في الفكر السياسي واالجتماعي الغربي، 
ونو في بداية االمر كاف عبارة عف تدابير ايجابية لصالح المواطنيف السود في ك

الواليات المتحدة االمريكية ثـ اتسع ليشمؿ بعض االقميات الدينية او القومية والفئات 
، حيث كرست قرارات واإلعبلنات الرئاسية في الواليات 1االخرى كالمعاقيف والمرأة

ييز االيجابي مف بينيا قرار الرئيس جوف كنيدي في المتحدة األمريكية مصطمح التم
، الذي اكد فيو وألوؿ مرة عمى سياسة التمييز االيجابي مف قبؿ 1961عاـ 

المتعاقديف الفيدرالييف وذلؾ لضماف حصوؿ المتقدميف لموظائؼ عمى فرص متساوية 
 ،2دوف النظر الى عروقيـ أو ألوانيـ أو مذىبيـ أو جنسيـ أو موطنيـ األصمي

الصادر عف الرئيس االمريكي ليندوف  11246ذي باإلضافة الى القرار التنفي
الذي ألـز المتعاقديف الحكومييف بتوسيع فرص العمؿ وذلؾ  1965جونسوف في عاـ 

باالشتراط عمى ارباب العمؿ التابعيف لمحكومة بإتباع سياسية التمييز اإليجابي 
 .3صؿ القوميلمتوظيؼ بغض النظر عف العرؼ أو الديف أو اال
مف الرئيس كاستر بدعـ  ـ،1979ويقضي ايضا القرار الصادر في عاـ 

سياسية تشغيؿ النساء وطمب مف المؤسسات أخذ موقؼ ايجابي لمؤازرة وتشغيؿ 
النساء، ولـ يبقى التمييز االيجابي حبيس قرارات الرؤساء بؿ تعدى الى السمطات 

                                           
دراسة مقارنة بيف القانوف  -ة بيف التمييز االيجابي والمساواة  قاسـ أحمد قاسـ، حقوؽ المرا 1

،  العدد األوؿ، سنة 08الدولي والشريعة االسبلمية، مجمة رسالة الحقوؽ، جامعة كرببلء، المجمد 
 .95، ص 2016

باسـ كريـ سويداف، مبدأ التمييز االيجابي لصالح النساء وتطبيقاتو في العراؽ، مجمة دراسات  2
 .292، ص  2018جامعة بغداد، العدد الثاني والسبعوف، سنة   دولية،

 . 95قاسـ احمد قاسـ، المرجع السابؽ، ص  3
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حكـ القضائي الصادر مف المحكمة القضائية، ومف بيف ىذه االحكاـ القضائية ال
 1987العميا في قضية جونسوف وىيئة مواصبلت نستا مونيكا في كاليفورنيا عاـ 

الذي جاء فيو أف قمة تمثيؿ النساء واألقميات ىو مبرر غير كافي الستخداـ الجنس 
 .1أو االصؿ العرفي كعامؿ واحد في اختيار المرشحيف لموظيفة مف ذوي الكفاءات

 

 األول:  مفهوم التمييز االيجابي لصالح المرأة المطمب 
 

ييدؼ التمييز االيجابي الى تحقيؽ المساواة الفعمية مف المنظور العممي   
التي تعيشيا النساء في الواقع قصد احداث التوازف في المعادلة بيف الرجؿ والمرأة، 

بدأ المساواة غير انو يصعب تحديد مفيـو مبدأ التمييز االيجابي كونو يتداخؿ مع م
وعدـ التمييز عمى الرغـ مف بعض المحاوالت التي انتقدت مف البعض نظرا ألنيا 

 محؿ جدؿ في الفقو فمنيـ مف ايد ىذا المبدأ ومنيـ مف عارضو. 
 

 الفرع األول: تعريف التمييز االيجابي
 

ىناؾ عدة مصطمحات لمدالة عمى التمييز االيجابي منيا االجراءات       
وغيرىا  1، التمييز المخالؼ3، االجراءات االيجابية2لخاصة، العمؿ االيجابيالمؤقتة ا

                                           
 .294، 293باسـ كريـ سويداف، المرجع السابؽ ص  1
مصطمح " العمؿ االيجابي " مستخدـ في الواليات المتحدة االمريكية وفي عدد مف وثائؽ ىيئة  2

يد تبسي، حقوؽ المرأة في ظؿ اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ االمـ المتحدة. انظر: ىالة سع
 .431، ص 2011، منشورات حمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، سنة 1التمييز ضد المرأة، ط

يكتفي االستاذ "أعمر يحياوي" باستعماؿ مصطمح " االجراءات االيجابية " الف ىذه االجراءات لـ  3
لمنساء في العالـ الذي كشفتو تقارير سمبية. انظر:  أعمر  تكف لتتخذ لو لـ يكف الوضع السمبي

يحياوي، المساواة في الحقوؽ بيف الرجؿ والمرأة في القانوف الدولي والتشريع الجزائري، االمؿ 
 .115، ص 2010لمطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، سنة 
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مف المصطمحات التي استعممت مف أجؿ نتيجة واحدة تمثمت أساسا في التدابير 
الخاصة التي اقرتيا اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة لعاـ 

واة الفعمية التي تعيشيا النساء وييدؼ التمييز االيجابي الى تصحيح البلمسا 1979
 . 2في الواقع قصد اقامة التوازف بيف الجنسيف

يصعب صراحة تحديد تعريؼ مناسب لمتمييز االيجابي لصالح  كما انو      
المرأة في ظؿ الظروؼ والتغيرات الحاصمة في المجتمع مف جية ،ومف جية اخرى 

لة االجتماعية بيف الجنسيف في ظؿ التذبذب السائد في خمؽ التوازف والمساواة والعدا
دولة القانوف، وتكمف صعوبة تحديد مفيومو كونو ذو طابع متحرؾ القترانو ببعض 
المفاىيـ كمبدأ المساواة ومبدأ عدـ التمييز، كما انو يتميز بطابع مزدوج فيو تدبير 

 . 3ايجابي بالنسبة لممرأة وتدبير سمبي في حؽ الرجؿ
" تدخؿ المشرع :عمى اف التمييز االيجابي ىو "ريسري العصا"ويرى الدكتور 

بإجراء نوع مف التفرقة في المعاممة بيف اشخاص طبيعية او معنوية تنتمي الى مركز 
قانوني واحد عف طريؽ منح ميزة قانونية لطائفة محددة بينيا وذلؾ بيدؼ تعويضيا 
                                                                                                         

في اوروبا كما انو يستخدـ بمعى استعمؿ مصطمح االجراءات االيجابية عمى نطاؽ واسع      
آخر في القانوف الدولي لحقوؽ االنساف لوصؼ " اجراء الدولة االيجابي "  )التزاـ دولة ما ببدء 
اجراء مقارنا بالتزاـ الدولة بعدـ اتخاذ أي اجراء ( ولذلؾ فيو مصطمح غامض كونو ليس مقصورا 

مف اتافقية القضاء عمى جميع اشكاؿ  01الفقرة  04عمى التدابير الخاصة التي تضمنتيا المادة 
 .431التمييز ضد المرأة، انظر: ىالة سعيد تبسي، المرجع السابؽ، ص 

أعمر يحياوي، المساواة في الحقوؽ بيف الرجؿ والمرأة في القانوف الدولي والتشريع الجزائري،  1
 .115، ص 2010االمؿ لمطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، سنة 

أعمر يحياوي، تنفيذ التمييز االيجابي في النظاـ القانوني الجزائري، مجمة المجمس الدستوري،   2
 .121، ص 2017، سنة 09العدد 

 .184الى  182لعقابي سميحة، المرجع السابؽ، ص  3
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فعمية عف الحرماف الذي تعرضت لو مف قبؿ المشرع وتمكينيا مف الممارسة ال
 .1لمحقوؽ التي يكفميا ليا الدستور"

لكف نحف نتساءؿ حوؿ مشروعية ىذه التدابير الخاصة ذات الطابع      
التشريعي العادي، فمف أيف يستمد مبدأ التمييز االيجابي مشروعيتو في ظؿ دولة 
القانوف؟، فإذا كاف الدستور ىو حامي الحقوؽ طبقا لممساواة والمعادلة تقتضي 

توازف بيف الجنسيف في بعض المراكز القانونية فاف عدـ التنصيص عمى احداث ال
تمؾ التدابير في الدستور مف قبؿ المؤسس الدستوري وترؾ المشرع العادي مف 
يحددىا فإنيا تعد بحد ذاتيا مخالفة لؤلحكاـ الدستور ومخالفة ايضا لمبدأ المساواة 

 وعدـ التمييز .
قيية لمبدأ التمييز االيجابي مف بينيا  أنو لقد ادرجت بعض التعريفات الف    

" مجموعة مف التدابير ليا طابع مؤقت تيدؼ الى تصحيح وضع جماعة مستيدفة 
في واحد أو أكثر مف جوانب حياتيا االجتماعية، فيو اعتماد مبدأ االفضمية في 
التعامؿ بناء عمى العرؽ أو الموف أو الجنس أو األصؿ لكي تميز مجموعات ميمشة 

ي التوظيؼ أو التعميـ او االستخداـ، وذلؾ بغرض السعي إلصبلح التمييز الذي ف
، فيما عرؼ آخر مبدأ التمييز االيجابي عمى أنو " 2مورس ضدىـ في السابؽ"

اسموب يتمثؿ في ارساء الآلمساواة الشكمية بتمكيف افراد معينيف مف معاممة تفضيمية 
ا عرفتو االستاذة لعقابي سميحة بأنو " وذلؾ مف أجؿ بموغ المساواة الحقيقة "، كم

مبدأ يستيدؼ ارساء معاممة تفضيمية لممرأة مف خبلؿ ايثارىا بجممة مف االجراءات 
                                           

 .112نصر الديف االخذري، المرجع السابؽ، ص  1
 .542عميور خديجة، المرجع السابؽ .ص  2
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التمييزية ال يتمتع بيا الرجؿ وذلؾ بغرض تعزيز وترقية ممارستيا في حقوقيا في 
 . 1إطار تكريس المساواة الفعمية بينيما"

بي عمى انو ذلؾ التدخؿ المشروع والمؤقت ويمكف تعريؼ التمييز االيجا     
مف قبؿ المشرع في احداث التوازف بيف االشخاص التي تنتمي لمركز قانوني واحد 
عف طريؽ تدابير تمييزية ىدفيا تحقيؽ المساواة الفعمية وتستند اساسا الى مبررات ال 

شخاص تمس البت بمبدئي المساواة وال عدـ التمييز وال تمحؽ اضرار بالنسبة لؤل
 اآلخريف التي لـ يشمميـ التدبير.

 

 الفرع الثاني: خصائص التمييز االيجابي لصالح المرأة 
 

مف خبلؿ  تعاريؼ التي قدمت مف قبؿ مف حاوؿ تعريؼ التمييز االيجابي  
يمكف أف نميز خصائصو عمى الرغـ مف صعوبة تحديد مفيـو معيف لو تتمثؿ اساسا 

 في:
يجب أف يكوف التمييز االيجابي  رير معقول:اجراء مشروع مقترن بتب-أوال

مشروع، بحيث ال يكوف مف قبيؿ التمييز الذي يستند الى اعتبارات كالجنس او الديف 
ويستمد شرعيتو مف التشريع إذ ال يمكف اف نكوف بصدد  ،أو المغة أو الرأي...الخ

لة التي تمييز ايجابي ما لـ ينص عميو صراحة، كما أف الوضع يقتضي بالنسبة لمدو 
صادقت عمى االتفاقيات الدولية المعنية بالتمييز أف توافؽ تشريعيا الداخمي مع 
أحكاـ تمؾ االتفاقيات باإلضافة الى ذلؾ  يجب اف يقـو التمييز االيجابي عمى تبرير 
معقوؿ وموضوعي حتى يكوف التمييز مشروعا وىذا ما اكدتو المحكمة االوربية 

 .2لحقوؽ االنساف في اجتياداتيا
                                           

 .185، المرجع السابؽ، ص لعقابي سميحة 1
 .97قاسـ احمد قاسـ، المرجع السابؽ، ص  2
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يجب أف يكوف التمييز االيجابي واضح ومحدد  اجراء مناسب ومؤقت:-ثانيا
النطاؽ ومؤقت ويتناسب مع الغاية التي يعمؿ عمى تحقيقيا أال وىي المساواة الفعمية  

 . 1أي يتـ ايقاؼ العمؿ بو بمجرد زواؿ االسباب الداعية اليو
األساسي مف  يجب أف يكوف اليدؼ هدفه تحقيق المساواة الفعمية:-ثالثا

اإلجراء اإليجابي ىو تحقيؽ المساواة الفعمية، أي تمكيف فئات ميمشة أو تعاني مف 
التمييز مف التمتع بحقوقيا وحرياتيا عمى قدـ المساواة مع باقي األفراد  فيو ال يمس 

  .بتاتا بمبدأ المساواة وعدـ التمييز
 

 المطمب الثاني: موقف الفقه من مبدأ التمييز االيجابي 
 

يعتبر الحؽ في المساواة القاعدة التي تبنى عمييا جميع الحقوؽ ونظرا      
لمجدؿ القائـ حوؿ مضموف المساواة في ظؿ القوانيف والتشريعات التي تسعى الى 
تحقيؽ المساواة الفعمية في ظؿ اختبلؼ المراكز القانونية لمرجؿ والمرأة ووضعيما في 

لمتيميش واإلقصاء والتمييز القائـ عمى اساس كؿ دولة، حيث ال تزاؿ المرأة عرضة 
الجنس مما ادى الى استحداث اجراءات خاصة تمثمت في اعتماد مبدأ التمييز 
االيجابي مف أجؿ تحسيف وضعيا في شتى مجاالت الحياة مما أثار موجة مف 

 .االختبلؼ في الفقو مف مؤيد لو ومنتقد  لمضمونو
 
 

 مييز االيجابيالفرع االول: المعارضون لفكرة الت
 

نما ىو  يرى المعارضوف باف التمييز االيجابي في حقيقة االمر ال وجود لو وا 
مجرد مصطمح استعمؿ كأداة مياـ ووظائؼ تخدـ طبقة سياسية معينة بؿ ال يمكف 
قبوليا ألنيا تتنافى مع مبدأ المساواة والعدالة والمنطؽ وىذا ما يراه االستاذ بوراس 

                                           
 .185لعقابي سميحة، المرجع السابؽ، ص  1



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الداخمي  في أحكاـ القانوف الدولي والتشريع لصالح المرأة التمييز االيجابي

 - 10 - 

التمييز االيجابي ىي نظرية يسعى البعض إلرسائيا عمى الرغـ  عبد القادر "بأف فكرة
 .1مما تواجو ىذه الفكرة مف رفض ومعارضة"

كما يروف أف فكرة التمييز االيجابي فكرة خطيرة كونيا تفتح المجاؿ  
لبلحتجاجات والفوضى مف قبؿ المجموعات االخرى، كالمجموعات الدينية واألقمية 

 . 2واألجانب والشواذ وغيرىـ
التمييز االيجابي في المجاؿ السياسي ىو إجراء غير ديمقراطي ألنو يتـ و 

بإجبار الناخبيف عمى االختيار مف بيف المرشحات في حيف قد يفضؿ البعض اختيار 
 .3مرشح مف الرجاؿ

نظاـ الحصص قد يؤثر سمبا عمى الفئات المجتيدة فيحجبيـ عف إذ أف       
ما وضعت الواليات المتحدة االمريكية نظاـ مراكزىـ وىذا ما يراه جوف حيف 

الحصص لصالح الطمبة السود لمدخوؿ الى الجامعات مف أجؿ مكافحة البلمساواة 
االجتماعية مما ادى الى ابعاد الطمبة البيض وحجبيـ اؿ<ي اثر بدوره  عمى نوعية 

بؿ  الخدمات التي يقدميا السود نظرا انو تحصؿ عمى الشيادة ليس بمستواه الدراسي
 .4بموف بشرتو وعمى ىذا االساس تخوؼ االستاذ جوف مف اف يحصؿ ذلؾ لمنساء

 

                                           
بوراس عبد القادر، التمييز االيجابي كضماف لتمكيف المرأة في الحياة السياسية،  مجمة ابحاث  1

 .107- 106قانونية وسياسية، جامعة محمد الصديؽ بف يحي بجيجؿ، عدد خاص، ص 
أعمر يحياوي، المساواة في الحقوؽ بيف الرجؿ والمرأة في القانوف الدولي والتشريع الجزائري، ص  2

121. 
 .110بوراس عبد القادر، المرجع السابؽ، ص   3
أعمر يحياوي، المساواة في الحقوؽ بيف الرجؿ والمرأة في القانوف الدولي والتشريع الجزائري، ص  4

 . انظر ايضا: 121
Jean Morange, droits des 'hommes et libertés publique, 2eme 

éd,puf,paris ;1989 ,p 353.  
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 الفرع الثاني: المؤيدون لمتمييز االيجابي
 

عمى الرغـ مف وجود معارضوف لمتمييز االيجابي إال اف ىناؾ مف يؤيد      
 فكرة التمييز االيجابي مف بيف حججيـ:

النصاؼ الذي يتمثؿ في التقسيـ يستند التمييز االيجابي الى مبدأ ا -   
 1٪ لمرجاؿ. 55٪ لمنساء و55المتساوي لممنتخبيف .والمنتخبات حيث تمنح   

اف قاعدة الحصص ىي نتاج لممعوقات التي احالت دوف مشاركتيا في  -   
الحياة السياسية والظروؼ الصعبة التي اممتيا تمؾ الوضعية وىو ما ينبغي تأييده 

 . 2دة في مياديف اخرىالف ىذه الطريقة موجو 
في األخير اعتقد أف فكرة التمييز االيجابي في حقيقة االمر ليس لو       

مبرر واف كاف ىدفو التحقيؽ المساواة الفعمية ألنو ال مجاؿ لمتفاضؿ بيف الجنسيف  
كوف أف الرجؿ والمرأة ىما وجياف متكامبلف لعممة واحدة يتمثؿ االوؿ في التمتع 

ى السواء والثاني يتمثؿ اساسا في حظر التمييز القائـ بيف الجنسيف بحؽ المساواة عم
مف خبلؿ تقميص الفجوة بينيما في المجاؿ السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
والثقافي وغيرىا مف مجاالت الحياة العامة مع مراعاة الديف واألخبلؽ انطبلقا مف 

والتعايش بينيما مف أجؿ بناء  ارادة سياسية تؤمف بالحياة المشتركة قواميا التكاتؼ
 مجتمع راقي يؤمف بحقوؽ االنساف وحرياتو االساسية. 

 
 
 

 

                                           
 .110بوراس عبد القادر، المرجع السابؽ، ص   1
أعمر يحياوي، المساواة في الحقوؽ بيف الرجؿ والمرأة في القانوف الدولي والتشريع الجزائري، ص  2

123. 
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 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لمبدأ التمييز االيجابي
 

يعتبر مبدأ التمييز االيجابي لصالح المرأة مف بيف المبادئ التي كرستيا بعض 
ى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة، المواثيؽ الدولية انطبلقا مف اتفاقية القضاء عم

، والبروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ االفريقي 2554والميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف لسنة 
، 1لحقوؽ االنساف وبالتالي نجد لو سند في االتفاقيات الدولية العالمية واإلقميمية
نيف باإلضافة الى تكريس بعض الدوؿ تدابير تمييزية لصالح النساء تستيدؼ تمكي

 في شتى مجاالت الحياة العامة.
  

 المطمب األول : تكريس مبدأ التمييز االيجابي في احكام القانون الدولي
 

يعتبر مبدأ المساواة بيف المرأة والرجؿ مف بيف المبادئ االكثر اىتماما        
وتطبيقا في الدوؿ الغربية التي ال يوجد لدييا ما يتعارض مع ىذا المبدأ واحكاـ 

انوف الدولي لحقوؽ االنساف عكس دوؿ عالـ الثالث غير أنو ال يمكف اف نشيد الق
باإلنجازات الدوؿ الغربية السيما االوروبية بإعماؿ حقوؽ المرأة وفقا لممساواة وىي ال 
تزاؿ تعترضيا عقبات في عدة مجاالت باستثناء المجاؿ السياسي، وعمى الرغـ مف 

طمقيا أممي إال أف األحكاـ الدولية والنصوص أف فكرة المساواة ومنع التمييز من
مما جعؿ اجيزة الرصد  2الداخمية لمدوؿ ال تزاؿ قاصرة عف تحقيؽ ىذا المبدأ

والمتابعة لحقوؽ المرأة اف تحث الدوؿ االطراؼ في االتفاقيات الدولية المعنية بحقوؽ 
 المرأة أف تتخذ تدابير تمييزية .

 
 

 

                                           
 . 451عميور خديجة، المرجع السابؽ، ص  1
اميف عاطؼ صميبا، دور الدساتير والسيادة الوطنية في ظؿ المعاىدات والقرارات الدولية، دوف  2

 .170-169، ص2014ذكر الطبعة، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف ،سنة 
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 يجابي في المواثيق الدولية العالمية الفرع األول: تكريس التمييز اال
 

تبنت معظـ الصكوؾ الدولية والمواثيؽ حضر التمييز السيما المبنى عمى    
وىذا ما تضمنتو تمؾ النصوص  ،اساس العنصر أو المغة أو الديف أو الجنس...الخ

خاصة ما تعمؽ بالتمييز المبنى عمى اساس الجنس والتي اشارت اليو اتفاقية القضاء 
التمييز  –ى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة، ولكف قد يعد التمييز مشروعاعم

، حيث دعت 1وىذا ما تضمنتو االتفاقية تحت مظمة التدابير الخاصة -االيجابي
كوف أف  2الدوؿ االطراؼ الى اتخاذ تدابير تيدؼ الى تعجيؿ المساواة لصالح المرأة

 .3تفاقيةالتمييز االيجابي ىو عمؿ دولي اقرتو ىذه اال
                                           

 1979المادة الرابعة مف اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة  1
األطراؼ تدابير خاصة مؤقتة تستيدؼ التعجيؿ بالمساواة الفعمية بيف  ال يعتبر اتخاذ الدوؿ -1"   

الرجؿ والمرأة تمييزًا بالمعنى الذى تأخذ بو ىذه اإلتفاقية، ولكنو يجب أال يستتبع، عمى أى نحو، 
اإلبقاء عمى معايير غير متكافئة أو منفصمة ،كما يجب وقؼ العمؿ بيذه التدابير متى تحققت 

 الفرص والمعاممة. أىداؼ التكافؤ في
ال يعتبر اتخاذ الدوؿ األطراؼ تدابير خاصة تستيدؼ حماية األمومة بما في ذلؾ تمؾ  -2

التدابير الواردة في ىذه اإلتفاقية، إجراًء تمييزيًا "  انظر: وساـ حساـ الديف أحمد، حماية حقوؽ 
شورات الحمبي الحقوقية، ، من1المرأة في ضوء احكاـ الشريعة االسبلمية واالتفاقيات الدولية، ط

 . 106-105، ص2009بيروت، لبناف، سنة 
ىيفاء ابو غزالة، مؤشرات كمية ونوعية التفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة،  2

 .19ػ، ص  2009دار نوبار لمطباعة، منظمة المرأة العربية، القاىرة، مصر، سنة 
يعة االسبلمية، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية، السياسية أعمر يحياوي، التمييز االيجابي والشر  3

، ص  2010، ديسمبر 04، العدد 47واالقتصادية، جامعة بف يوسؼ بف خدة الجزائر، المجمد 
333. 
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التي اقرتيا المجنة المعنية بالقضاء عمى  25كما تضمنت التوصية رقـ     
التمييز ضد المرأة عمى اف تضع تفصيبل لتوضيح طبيعة ومغزى  حوؿ ما اقرتو 

مف اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة،  54مف المادة  51الفقرة 
لى تعجيؿ تحقيؽ مشاركة المرأة عمى قدـ حيث ينبغي اف تيدؼ التدابير الخاصة ا

، أو أي ميداف آخر 1المساواة في الميداف السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي
وتختص المجنة في النظر الى تطبيؽ ىذه التدابير ال عمى انو استثناء مف قاعدة 
عدـ التمييز بؿ عمى انو جزءا مف االستراتيجيات الضرورية مف جانب الدوؿ 

الطراؼ موجية الى تحقيؽ المساواة الفعمية أو الموضوعية لممرأة والرجؿ في مجاؿ ا
 .2تمتع كؿ منيما بحقوقو وحرياتو االساسية

مف اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ  54وتقضي الفقرة الثانية مف المادة  
ت التمييز ضد المرأة عمى أف التدابير الخاصة التي تستيدؼ حماية األمومة ىي ليس

عمى أف ىذه   25مف قبيؿ التمييز االيجابي، حيث اشارت الييا المجنة في التوصية 
مف المادة  51التدابير قد تبقى طوؿ االمد مقارنة بالتدابير المعمف عمييا في الفقرة 

 .3مف نفس االتفاقية نظرا لمفروؽ البيولوجية بينيا وبيف الرجؿ 54
مف اتفاقية القضاء عمى جميع  51كما تضمنت الفقرة الرابعة مف المادة 

اشكاؿ التمييز العنصري عمى اجازة التدابير الخاصة عمى اف يكوف الغرض الوحيد 
منيا تاميف التقدـ الكافي لبعض الجماعات  العرقية أو اإلثنية المحتاجة او لبعض 

                                           
 .425ىالة سعيد تبسي، حقوؽ المرجع السابؽ، ص  1
 .253الى  241ىيفاء ابو غزالة، المرجع السابؽ، ص  2
 .431-430المرجع السابؽ، ص ىالة سعيد تبسي،  3
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االفراد المحتاجيف لمحماية مف أجؿ ضماف المساواة ليـ في التمتع بالحقوؽ والحريات 
 .1الساسيةا

كما أبرزت المحكمة الدائمة لمعدؿ فكرة التمييز االيجابي في قضية مدارس 
حيث ورد  ـ،54/56/1935االقميات في ألبانيا في الرأي االستشاري الصادر بتاريخ 

فيو" إف العدالة القانونية تستبعد في حيف اف العدالة الفعمية لمقانوف قد تؤدي الى 
ؿ عمى نتيجة تعيد التوازف بيف مختمؼ أطراؼ ضرورة معاممة مختمفة لمحصو 

 .2المجتمع"
 الفرع الثاني: تكريس التمييز االيجابي في المواثيق االقميمية

اما بالنسبة لبلتفاقيات الدولية االقميمية فمقد أكد الميثاؽ العربي لحقوؽ   
ي في المادة الثالثة منو عمى مبدأ المساواة بيف الرجؿ والمرأة ف 2554االنساف 

، كما تتخذ الدوؿ 3الكرامة االنسانية والحقوؽ والواجبات في ظؿ التمييز االيجابي
                                           

ال تعتبر "  1965مف اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز العنصري  04/ فقرة  01المادة  1
مف قبيؿ التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكوف الغرض الوحيد مف اتخاذىا تأميف التقدـ الكافي 

راد المحتاجيف إلي الحماية التي قد لبعض الجماعات العرقية أو االثنية المحتاجة أو لبعض األف
تكوف الزمة لتمؾ الجماعات وىؤالء األفراد لتضمف ليا وليـ المساواة في التمتع بحقوؽ اإلنساف 
والحريات األساسية أو ممارساتيا، شرط عدـ تأدية تمؾ التدابير، كنتيجة لذلؾ، إلي إدامة قياـ 

رط عدـ استمرارىا بعد بموغ األىداؼ التي حقوؽ منفصمة تختمؼ باختبلؼ الجماعات العرقية، وش
 ."اتخذت مف أجميا

فاتح الديف بومنجؿ، التمييز غير المباشر والتمييز االيجابي، مجمة العمـو االجتماعية واالنسانية،  2
 .136ص  2004، ديسمبر 11، العدد 05الجزائر، المجمد –جامعة الحاج لخضر بباتنة 

أف البلمساواة  بيف الجنسيف   2004لحقوؽ االنساف لسنة اعتبروا واضعو الميثاؽ العربي  3
الواردة في الشريعة االسبلمية مف قبيؿ التمييز االيجابي، حيث أف التمييز القائـ بيف الرجؿ والمرأة  
في القرآف الكريـ ال يدخؿ في عداد التمييز االيجابي المقرر دوليا لصالح المرأة الف االحكاـ التي 

ر واألنثى في كتاب اهلل أو سنة المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ ىي احكاـ اصيمة تفضميو بيف الذك
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االطراؼ التدابير البلزمة لتأميف تكافؤ الفرص والمساواة الفعمية بيف الجنسيف في 
 1التمتع بجميع الحقوؽ الواردة في ىذا الميثاؽ.

اؽ االفريقي كما اشار بروتوكوؿ حقوؽ المرأة في افريقيا الممحؽ بالميث  
عمى "ينبغي عمى  )الفقرة )د 52في المادة  2553لحقوؽ االنساف والشعوب لسنة 

الدوؿ االطراؼ مكافحة كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة مف خبلؿ التدابير التشريعية 
...   :والمؤسسية المناسبة، وغيرىا مف التدابير وتقوـ في ىذا الصدد بما يمي

جتصحيحية و  تدابير اتخاذ إيجابية في المجاالت التي ال يزاؿ التمييز يمارس  راءاتا 
 .2عمى صعيد القانوف والواقع العممي" فييا ضد المرأة

 

 المطمب الثاني: تطبيقات التمييز االيجابي في االنظمة السياسية المقارنة
  

تنتيج سياسيات التمييز االيجابي سياسة تكافؤ الفرص الحقيقة في شتى    
، فبل تعتبر مف قبيؿ التمييز كؿ االجراءات 3ؼ اشكاؿ النشاطالمجاالت ومختم

التمييزية التي تمحقيا الدولة تستيدؼ اساسا المساواة الفعمية بيف الجنسيف، حيث 
انتيجت العديد مف الدوؿ ىذه التدابير الخاصة المؤقتة لصالح المرأة وعبرت عنيا 
                                                                                                         

ودائمة اريد منيا اقامة نموذج حياة مستقرة ومتوازنة عمى عكس التدابير المنصوص عمييا في 
القانوف الدولي لحقوؽ االنساف  ال تعدوا أف تكوف اجراءات ترقيعية مؤقتة .انظر: أعمر يحياوي، 

يجابي والشريعة االسبلمية، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية، السياسية واالقتصادية، التمييز اال
 .  2010، ديسمبر 04، العدد 47جامعة بف يوسؼ بف خدة الجزائر، المجمد 

 .2004مف الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف  03/ الفقرة 03المادة  1
 .541انظر: عميمور خديجة، المرجع السابؽ، ص  2
اندماج اجتماعي نظرية العدالة في النموذج الميبيرالي المستداـ،  -مراد دياني، حرية مساواة 3

، 02/05/2012، تاريخ النشر:2014المركز العربي لبلبحاث والدراسات السياسية، بيروت، سنة 
 ، انظر: الموقع اإللكتروني:  22:20، ساعة اإلطبلع: 06/05/2020تاريخ اإلطبلع: 

https://www.dohainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/art322.aspx 
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ية واالجتماعية والثقافية في تشريعاتيا مف أجؿ تمكيف المرأة في الحياة السياس
 واالقتصادية وغيرىا مف مجاالت الحياة . 

 

 الفرع األول: تطبيقات التمييز االيجابي في النظم السياسية الغربية
 

اعتمدت الواليات المتحدة ىذا المبدأ حيث سميت بالعمؿ االيجابي    
affirmative action 1، قدـ نسبيا في فيي الدولة األكثر تعامبل ليذا المبدأ واأل

التجاوب لو نتيجة لمحركات االحتجاجية التي قادىا الزنوج بقيادة لوثر كينغ منذ بداية 
 . 2الستينيات مف القرف الماضي وذلؾ بفتح األبواب الجامعات لمسود

فقد ظيرت   discrimination positiveأما عف مصطمح التمييز االيجابي   
لرغـ مف أف المجمس الدستوري الفرنسي لـ ، عمى ا3في القاموس السياسي الفرنسي

يعترؼ صراحة بيذا المبدأ السيما في المجاؿ السياسي أما في  المجاؿ االقتصادي 
واالجتماعي فقد اقر المجمس بتوافؽ الدستور مع ىذا المبدأ مف أجؿ تحقيؽ المساواة 

تشريع بدستورية  1965يناير  15ومف امثمة ذلؾ الرأي الصادر عف المجمس بتاريخ 
تضمف تيسيرات لمفرنسييف مف أصؿ جزائري في االلتحاؽ بالمعيد الوطني لمدراسات 
القضائية وغيرىا مف القرارات التي اصدرىا في المجاؿ االقتصادي واالجتماعي 

، 1984كقانوف منح االولوية لمسكاف االصمييف إلقميـ كاليدونيا في التوظيؼ 
                                           

، تاريخ 2013/04/04ىاجر الييشري، مشروعية التمييز االيجابي، تاريخ النشر:  1
 ، انظر الموقع االلكتروني:21:30، ساعة اإلطبلع: 05/05/2020اإلطبلع:

https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/2013/03/blog-post_18.html 
 .116ص  نصر الديف األخذري، المرجع السابؽ، 2
(، كمية الحقوؽ والعمـو 2013ىاجر الييشري، التمييز اإليجابي )في ضوء مشروع الدستور  3

، تاريخ اإلطبلع: 2015/08/24جامعة تونس المنار، تاريخ النشر:  -السياسية بتونس
 روني:انظر الموقع االلكت، 20:40، ساعة اإلطبلع: 02/05/2020
 https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/2015/08/blog-post_88.html 
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ذي يرمي بدستورية قانوف قرار االعفاءات ال 1995يناير  26باإلضافة الى القرار 
 .1الضريبية  لممشاريع القائمة في بعض االقاليـ

 

كما اعترفت كؿ مف اليند ودولة جنوب افريقيا مساعي اقرار مبدأ التمييز 
االيجابي مف خبلؿ اقرار آليات في مجاؿ التشغيؿ والتوظيؼ عمى الرغـ اف ىذه 

، وعمى الرغـ مف اقرار ىذا المبدأ في 2كثيرة المساعي بقيت محتشمة والقت انتقادات
الكثير مف دلو السيما التمييز االيجابي لصالح المرآة في المجاؿ السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، حيث اعتمدت الدوؿ ىذا المبدأ السيما في اقرار 

 الحصص كآلية لتجسيد مبدأ المساواة وتمكيف المرأة في المجاؿ السياسي.
تمد ايضا التمييز االيجابي في بعض االنظمة القانونية المقارنة مف بينيا اع

الفقرة الثانية " اف الفقرة االولى مف نفس المادة  15في المادة  1982الميثاؽ الكندي 
ال تمنع أي قانوف او عمؿ ييدؼ الى  -المكرسة لمبدأ المساواة وعدـ التمييز-

ما فيا المتضرر بسبب األصؿ تحسيف ظروؼ اخرى او مجموعات مضرورة ب
العنصر أو القومي أو العرفي أو الموف أو الديف أو الجنس أو الحجر العقمي او 

"  1996مف الفقرة الثانية مف دستور جنوب افريقيا  9الجسدي"، كما تضمنت المادة 
تشمؿ المساواة التمتع التاـ والمتساوي بجميع الحقوؽ والحريات، لترقية تحقيؽ 

تتخذ اجراءات تشريعية أو غيرىا معدة لحماية وتطور اشخاص أو فئات مف المساواة 
 .3االشخاص المتضررة مف تمييز غير عادؿ "

 

 الفرع الثاني: تطبيقات التمييز االيجابي لصالح المرأة في الدول العربية
 

                                           
 .118 -117نصر الديف األخذري، المرجع السابؽ، ص  1
 .117المرجع نفسو ص  2
 .139بومنجؿ فاتح الديف، المرجع السابؽ، ص  3
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اتخذت بعض الدوؿ العربية مبدأ التمييز االيجابي مف خبلؿ ادراج بعض       
الكوتا الطوعي في المجاؿ السياسي، حيث  انتيجت مصر نظاـ الكوتا الدوؿ نظاـ 

النسوية في المجالس النيابية وىذا مف أجؿ تمكيف المرأة في الحياة السياسية مف 
 .1خبلؿ ادراج قانوف خاص خصص عددا مف المقاعد في البرلماف لمنساء

أما بالنسبة الى االردف فقد كرست ىي االخرى نظاـ الحصص االلزامي 
لصالح المرأة كآلية مف أجؿ تمكيف المرأة االردنية مف الوصوؿ الى مختمؼ 

كما تضمف قانوف العمؿ االردني عمى  مجموعة  2المؤسسات القيادية والسياسية ،
االـ العاممة في  مف االحكاـ منيا حظر تشغيؿ النساء ليبل، باإلضافة الى حؽ

 . 3ارضاع مولودىا وبما ال يزيد عف ساعة واحدة كؿ يـو مدة سنة بعد الوالدة
                                           

والمواثيؽ الدولية، الطبعة  فتوح عبد اهلل الشاذلي، الحقوؽ االنسانية لممرأة بيف التشريعات الوطنية 1
 .118، ص 2016دار الكتب القومية، مصر، سنة  الثانية،

 حيث اعتمدت اآلليات اآلتية: 2
مقعدا في مجمس النواب لممرأة بحيث تشغمو مف خبلؿ االنتخابات أو االتفاؽ بيف  20تخصيص -أ

 فقط. دائرة انتخابية ترشح فييا النساء20الحكومة ومختمؼ االحزاب عمى تحديد 
 مقعدا . 20رفع مقاعد مجمس االعياف االردني الى -ب

 ٪ مف الحقائب الوزارية لمنساء في كؿ حكومة اردنية يتـ تشكيميا.20جػ تخصيص 
٪ مف النساء في السمؾ الديبموماسي والقنصمي مف اجماؿ عدد الصفراء في 20تخصيص  -د

 مختمؼ دوؿ العالـ .
محمية ومجالس المحافظات والحكاـ اإلدارييف بما ال يقؿ عف زيادة اعداد النساء في المجالس ال-ذ

 ثمث االعضاء والرؤساء..
دراسة -انظر: مناؿ محمود المشني، حقوؽ المرأة بيف المواثيؽ الدولية وأصالة التشريع االسبلمي

قافة، مقارنة بيف الشريعة االسبلمية والقوانيف الدولية الخاصة بحقوؽ المرأة، الطبعة األولى، دار الث
 .160-159، ص2011عماف، االردف، سنة 

 االردني المتعمؽ قانوف العمؿ االردني. 1996لسنة  8.مف القانوف رقـ  72- 71انظر المواد  3
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في حيف اف دولة تونس فقد دخمت تقنية التمييز االيجابي الى النظاـ   
القانوني مف خبلؿ االتفاقيات الدولية التي صادقت عمييا تونس منذ ستينيات القرف 

التمييز االيجابي" في التشريع اقترنت بقانوف الماضي، لكف استخداـ عبارة "
، وىو القانوف الذي 2554المصادقة عمى الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف لسنة 

 .1أعطى فرصة مباشرة لممجمس الدستوري كي يبيف مدلوؿ التمييز االيجابي وأحكامو
كما قامت المغرب ايضا باعتماد الكوتا النسوية مف وضع كوتا مف النساء في 
القائمة الوطنية، حيث يخصص كؿ حزب عددا مف المرشحيف  في الئحة خاصة 
تضـ النساء الذي اختارىف مف البلئحة الوطنية وتطرح تمؾ البلئحة عمى مستوى 

 .2امرأة  65وصوؿ  2511الدوائر وبمغ النساء في انتخابات 
 

أما بالنسبة لمجزائر فقد منحت ىي االخرى مجموعة مف التدابير الخاصة 
الذي أوحى الى مبدأ التمييز االيجابي مف خبلؿ   1989انطبلقا مف دستور 

                                           
ففي الرأي الدستوري بخصوص مشروع قانوف المصادقة عمى الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف  1

يثاؽ العربي المذكور لتأميف المساواة اعتبر المجمس أف: "تعيد الجميورية التونسية ضمف الم
الفعمية بيف المرأة والرجؿ في إطار التمييز االيجابي لصالح المرأة، يتبلئـ مع ما نصت عميو الفقرة 

مف الدستور في نطاؽ ضماف شمولية لحقوؽ االنساف وطالما أف ىذا التمييز  5األولى مف الفصؿ 
يضمنيا الدستور وكاف خاضعا ليدؼ وحيد وىو االيجابي ال يناؿ مف الحقوؽ األساسية التي 

تحقيؽ تكافؤ الفرص ومتسما بالتناسب بيف مضموف التشريعات المشار الييا، ىاجر الييشري، 
 -(، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بتونس2013التمييز اإليجابي )في ضوء مشروع الدستور 

،  ساعة 02/05/2020طبلع: ، تاريخ اإل2015/08/24جامعة تونس المنار، تاريخ النشر: 
 ، انظر الموقع االكتروني: 20:40اإلطبلع: 

https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/2015/08/blog-post_88.html 
بوالكور عبد الغاني، نظاـ الكوتا كآلية لتفعيؿ المرأة سياسيا، مجمة ابحاث قانونية وسياسية، كمية  2

-246ة محمد بف الصديؽ بف يحي بجيجؿ، عدد خاص،  ص الحقوؽ والعمـو السياسية، جامع
247. 
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مف الدستور التي تضمنت ضماف المساواة  بيف الرجاؿ والنساء  35استقرائنا لممادة 
مف قبؿ المؤسسات، وذلؾ بإزالة كؿ العقبات التي تعيؽ المشاركة الفعمية لمجميع في 

عية والثقافية، لكف العمؿ عمى تنفيذ ىذا المبدأ الحياة السياسية واالقتصادية واالجتما
لـ يباشر إال بعد المصادقة عمى اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد 

 .1المرأة وقد تجسد ىذا التنفيذ في اقامة المؤسسات وتبني القوانيف
 

 2516مف التعديؿ الدستوري  36، 35، 34ومف خبلؿ استقرائنا ايضا لممواد 
ا بأف المؤسس الدستوري لـ ينص صراحة عمى مبدأ التمييز االيجابي بؿ يتضح جمي

عمى مبدأ  2516مف التعديؿ الدستوري  35بصورة ضمنية، حيث اكدت المادة 
التمييز االيجابي لصالح المرأة في المجاؿ السياسي وذلؾ بترقية الحقوؽ السياسية 

ة وىذا كإجراء لدعـ التمكيف لممرأة وتوسيع حظوظيا في تمثيميا في المجالس المنتخب
السياسي لممرأة الجزائرية وبالفعؿ قد تبنت الجزائر مبدأ التمييز االيجابي في صورتيف 

 :2تمثمت في
 

ولقد كرس الدستور الجزائري اقرار حق المرأة بالتمتع في نظام الحصص: -
وي لصالح المرأة ترقية الحقوؽ السياسية وجعؿ مف القانوف العض 2516في تعديمو 

                                           
أعمر يحياوي، تنفيذ التمييز االيجابي في النظاـ القانوني الجزائري، مجمة المجمس الدستوري،  1

 .122-121، ص 2017، سنة 09الجزائر، العدد 
قوقيا، مجمة لعقابي سميحة، مبدأ التمييز االيجابي لصالح المرأة كإجراء استثنائي لتفعيؿ ح 2

-189، ص 2018، جانفي 09الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عباس لغرور خنشمة، العدد 
190. 
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كيفية تحديد التمثيؿ النسوي في المجالس المنتخبة حيث اقرت المادة   12-53
 . 1الثانية مجموعة مف النسب طبقا لعدد المقاعد

 

لقد تضمف التعديؿ الدستوري اقرار مبدأ التناصف في سوق الشغل:  -
عمى ترقية التناصؼ بيف الرجاؿ والنساء في سوؽ التشغيؿ حيث يقضي ىذا  2516
المساواة في التوظيؼ وفي اوقات العمؿ بؿ حتى في االجر، كما تسعى الدولة  المبدأ

جاىدة في ترقية المرأة في مناصب المسؤولية والييئات االدارية العمومية 
وىذا مما يجعؿ المرأة محؿ تمييز ايجابي السيما في التعييف لشغؿ  2والمؤسسات

اواة في التوظيؼ واقرار مبدأ وظائؼ مرموقة وعامة في الدولة مف أجؿ تفعيؿ المس
لغاء كؿ التمييز المبني عمى اساس الجنس خاصة أف المرأة ال تزاؿ  تكافؤ الفرص وا 

 تعاني مف التمييز في مجاؿ الشغؿ والتوظيؼ.
كما أف القوانيف العادية او العضوية قد منحت المرأة تمييزا ايجابيا في مجاؿ 

 1995افريؿ  21المؤرخ ي  11 -95التوظيؼ أو التشغيؿ مف بينيا قانوف رقـ 
المؤرخ في  57-88الذي يحظر تشغيؿ النساء ليبل، باإلضافة الى القانوف رقـ 

المتعمؽ بالنظافة واألمف وطب العمؿ الذي تقضي احكامو إلتزاـ  1988جويمية 
 .3المستخدـ بالتأكد مف أف االعماؿ الموكمة لمنساء ال تقضي مجيودا فوؽ طاقتيف

 
 

                                           
والمحدد لكيفيات توسيع  2012جانفي  12المؤرخ في  03-12مف القانوف العضوي  2المادة  1

انفي ج 14، الصادرة في 01حظوظ تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسمية، العدد 
2012. 

 . 2016مف التعديؿ الدستوري  الجزائري  36المادة  2
 .192-191لعقابي سميحة المرجع السابؽ، ص  3
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 الخاتمة:
يعتبر التمييز االيجابي مف بيف التدابير التي اقرتيا بعض االحكاـ الدولية    

وبعض  ـ،1979مف بينيا اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة 
القوانيف الداخمية لمدوؿ كإجراء استثنائي مؤقت ييدؼ اساسا الى تحقيؽ المساواة 

ادـ مع مبدأ المساواة في الظاىر مما الفعمية، فيو مفيوـ يتسـ بالغموض كونو يتص
يستدعي استعمالو في نطاؽ ضيؽ، حيث اعتمدتو بعض الدوؿ الغربية والعربية 
السيما في المجاؿ السياسي حينما اقروا باعتماد نظاـ الحصص النسائية االلزامية 

 كآلية لتمكيف المرأة في المجاؿ السياسي. 
 ف بينيا:م االستنتاجاتونخمص في األخير لجممة مف 

يعتبر التمييز االيجابي لصالح المرأة كإجراء وقتي يساىـ في اقرار -1
 المساواة الفعمية وتمكيف المرأة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية .

التمييز االيجابي قد أثبت نجاعتو في ظؿ الفجوة القائمة بيف الجنسيف في -2
المساواة نظرا لفشؿ السياسات والتشريعات الوقت الراىف والتي عجز عف سدىا مبدأ 
 وبروز التمييز القائـ عمى اساس الجنس.

في حقيقة األمر ال تعالج كؿ الآلمساواة  بيف الجنسيف بالتدابير الخاصة  -3
حتى ال نمس بمبدأ المساواة كوف أف ىذا االخير ىو األصؿ ومبدأ التمييز االيجابي 

 ىو االستثناء منو.
يعد بحد ذاتو انجازا  ،ظاـ الكوتا في الدوؿ العربية أو الغربيةاف اعتماد ن  -4

في اعماؿ المساواة غير انو قد يساىـ بشكؿ سمبي في جودة الحياة السياسية نظرا 
 لضعؼ التنشئة السياسية لممرأة  السيما في الريؼ.

 ما يمي:  نقترحومف أجؿ تحقيؽ المساواة الفعمية 
يز ايجابي وجب عمى الدولة اف تقوـ قبؿ انتياج أي تدبير أو تمي -1

حيث تنتيج السياسة الدعـ المادي  بإجراءات غير تشريعية تحفيزية، 
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وعند قصور ىاتو االجراءات تقـو  ،والتمويؿ والتدريب في اعماؿ المساواة في الحقوؽ
ومف جية اخرى أال يعدو  ،باعتماده كتدبير وقتي يحقؽ المساواة الفعمية مف جية

 ساواة فيكوف تمييزا يمس بحقوؽ افراد أخرى.فوؽ كبوة الم
ال يصمح التمييز االيجابي أف يعالج جميع البلمساواة بيف الجنسيف إال في -2

جوانب كترقية الوضعية االجتماعية واالقتصادية ورفع الغبف عف المرأة وذلؾ عف 
 طريؽ الدعـ المادي. 

أة في المجالس اف اعتماد الكوتا النسوية كتمييز ايجابي لصالح المر -3
المنتخبة قد يؤثر عمى االداء السياسي مما يستدعي اعتماد الكوتا الحزبية وتدعيـ 

 المرأة حتى يتسنى ليا تحسيف ادائيا.
يؤدي التمييز االيجابي إلى منح فرص لمرشحات بمقتضى النوع  -4

االجتماعي وليس عمى أساس الكفاءة مما يقمؿ مف فرص ذوي الكفاءة الذي يعكر 
ى األداء السياسي، كما تعتمده النظـ الكبلسيكية مثؿ ىذه التدابير مف أجؿ صفو 

ئيا وىذا جمب حشود كبيرة مف النساء وتدعيـ القاعدة حتى تحافظ عمى استمرارية بقا
النظـ السياسية  نظاـ الكوتا النسوية في المجالس  بعض ما نستوعبو حيف ما اقرت

  تنفيذية.المنتخبة دوف غيرىا خاصة في السمطة ال
وجب عمى الدوؿ اعتماد التمييز االيجابي كمبدأ دستوري حتى ال يخرج  -4

ىذا االجراء عف دائرة المشروعية وينحرؼ عف الدور المنوط بو، حيث نجد معظـ 
 الدوؿ لـ تكرسو في نصوص دساتيرىا ووتترؾ القوانيف العادية ىي مف تنظمو.  

 قائمة المصادر المراجع:

 لية:المواثيق الدو -1
  1979اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة -
 اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز العنصري -
  2004الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف لسنة -
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 بروتوكوؿ المرأة الممحؽ لميثاؽ االفريقي لمحقوؽ االنساف والشعوب -
 . 1995اعبلف بكينف -
 المواثيق الوطنية:-2
 .2016عديؿ الدستوري الجزائري لعاـ الت
 القوانين: -3
والمحدد لكيفيات توسيع حظوظ  2012جانفي  12المؤرخ في  03-12القانوف العضوي -

 .2012جانفي  14، الصادرة في 01تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسمية، العدد 
 لعمؿ االردني.االردني المتعمؽ قانوف ا 1996لسنة  8القانوف رقـ  -
 الكتب:-4

أعمر يحياوي، المساواة في الحقوؽ بيف الرجؿ والمرأة في القانوف الدولي والتشريع  -1 
 2010الجزائري، االمؿ لمطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، سنة 

 اميف عاطؼ صميبا، دور الدساتير والسيادة الوطنية في ظؿ المعاىدات والقرارات الدولية،-2
 .2014دوف ذكر الطبعة، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، سنة 

فتوح عبد اهلل الشاذلي، الحقوؽ االنسانية لممراة بيف التشريعات الوطنية والمواثيؽ الدولية، -3
 .2016الطبعة الثانية ،دار الكتب القومية، مصر، سنة 

دراسة -لة التشريع االسبلميمناؿ محمود المشني، حقوؽ المرأة بيف المواثيؽ الدولية وأصا-4
مقارنة بيف الشريعة االسبلمية والقوانيف الدولية الخاصة بحقوؽ المرأة، الطبعة األولى، دار الثقافة، 

 .2011عماف، األردف سنة 
ىالة سعيد تبسي، حقوؽ المرأة في ظؿ اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المرأة، -5
 .2011بيروت، لبناف، سنة  ، منشورات حمبي الحقوقية،1ط

ىيفاء ابو غزالة، مؤشرات كمية ونوعية التفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التمييز ضد -6
 .2009المرأة، دار نوبار لمطباعة، منظمة المرأة العربية، القاىرة، مصر، سنة 

فاقيات وساـ حساـ الديف أحمد، حماية حقوؽ المرأة في ضوء احكاـ الشريعة االسبلمية واالت-7
 .2009، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، سنة 1الدولية، ط

I. 5-:المجالت العممية 
أعمر يحياوي، تنفيذ التمييز االيجابي في النظاـ القانوني الجزائري، مجمة المجمس الدستوري، -1
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 .2017، سنة 09الجزائر، العدد 
ة في القانوف الدولي والتشريع الجزائري، أعمر يحياوي ،المساواة في الحقوؽ بيف الرجؿ والمرأ-2

 .2010طباعة والنشر، تيزيوزو، سنة بدوف ذكر الطبعة، االمؿ لم
أعمر يحياوي، التمييز االيجابي والشريعة االسبلمية، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية، -3

ديسمبر  ،04، العدد 47السياسية واالقتصادية، جامعة بف يوسؼ بف خدة الجزائر، المجمد 
2010. 

باسـ كريـ سويداف، مبدأ التمييز االيجابي لصالح النساء وتطبيقاتو في العراؽ، مجمة دراسات -4
 .  2018دولية، جامعة بغداد، العدد الثاني والسبعوف، سنة  

بوراس عبد القادر، التمييز االيجابي كضماف لتمكيف المرأة في الحياة السياسية، مجمة ابحاث -5
 ياسية، جامعة محمد الصديؽ بف يحي بجيجؿ، عدد خاص، دوف ذكر السنة.قانونية وس

فاتح الديف بومنجؿ، التمييز غير المباشر والتمييز االيجابي، مجمة العمـو االجتماعية -6
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