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 تجارب الكوتا في العالم العربي  المرأة والمشاركة االنتخابية في ضوء 

 

  التصأقت     مةي  االتتاابات   أكدت االتفاقية الدولية بشأن  القوق  اليأياةأية لأة أل  أن أ  لأءيأاح الق    

تيأأأأأاوه بيءين وبيج ال مأاأ  و  أه تةييك وكأسلأ  لأءيأأأأأاح انتأيأة    ا  تءتااج للةي  اليي أات الةءتااأة  

باالقت اع العام  بشأ و  تيأاوه بيءيج وبيج ال ماأ  و  أه تةييك وكسل  وأ وتل توأد الةءااأع العادة بدو  

 أه تةييك ودتج.

(  أن أ  تتاس الدوأ  1979ا ة أشأألاأ التةييك وأأد الة أل )( دج االتفاقية الدولية إللغاح ك7وقد أكدت الةا ل )

ان  اف مةي  التدابي  الةءاةأأاة لأوءأأاح  أن التةييك وأأد الة أل    القيال اليأأياةأأية والعادة لأاأد  وبقم  

  -  : خاص تلفل لأة أل  أن قدم الةياوال د  ال مل الق  

تأية لالتتاابات للةي  اليي ات الت  تءتاع  التصأأقت     مةي  االتتاابات واالةأأتفتاحات العادة وان (أ

 .أ ءاحتا باالقت اع العام

 

الةشأاتكة    اأيا ة اليأياةأة القلقدية و   تءفيس تسس اليأياةأة  و   شأغل القعامة العادة وتن تة   ( ب

 مةي  الةيام العادة  أن مةي  الةيتقتات القلقدية. 

 

 الةشاتكة    أتة دءظةات ومةعيات  ي  حلقدية تيتن بالقيال العادة واليياةية    الاأد.  ( ت

 

بن  " تكتد الدوأ اإل  اف دج   1988وأواأأأ  للءة الوءأأأاح  أن كا ة أشأأألاأ التةييك وأأأد الة أل  ام   

أمل تعكتك  اةأأتاداديا تدابي  خااأأة د قتة دجل ءم احات ءتلابية أو دعادأة تفءأأيأية أو تظن لأقصأأ  دج  

 ء داج الة أل    التعأين واالقتصا  واليياةة والعةالة ". 

 

أكدت كا ة الة تة ات الت   ودتيا اندن الةتقدل  أن وأ وتل دشأاتكة الة أل بالتءةية  وتسا تتبأع دشأاتكة  

ودقميأة و  أا أأة لأءيأأأأاح     ةأيأة اأأأأء  الو ات  بأا تاأات ا  الويأا ل ودقاق  اتاأا  الو ات ت  ققل د   ل  

داببأة     ةأيأات التءةيأة الشأأأأأادأأة  وليأسا  أبأ  العأدتأد دج اليي أات والةءظةأات الأدوليأة  أن البأأع دج 

( دج االتفاقية الدولية إللغاح كا ة 4القلقدات بءأأ وتل اإلةأأ اع     ةأية الةيأأاوال  وتسا دا أكدت  الفو ل )

الدوأ تدابي  خااأأأة د قتة تيأأأتيدف التعليل     أشأأألاأ التةييك وأأأد الة أل  ء  ماح  ييا " ال تعتا  اتاا 

اتاا   وأ وتل 1995وماح    و يوة بليج الةيأاوال الفعأية بيج ال مل والة أل بالةعءن السه تنخس ب  االتفاقية.

تدابي     الءظن االتتاابية تشألع  انحكاب اليأياةأية  أن ءشأ ام الة أل    الةءااأع العادة االتتاابية أو  ي  

 ية بءفس الءيع والةيتقتات الةتاحة لأ مل   االتتااب

وتءا ه االتقا  الا لةات  الدول  باتااع تظام القص  الةاصصة لأة أل )اللقتا( با تااتس  ءص ا اةاةيا    

 ولة ام ت    57 ولة دج  25كةا اعي ت اتتاابات العام الةاوأ  حي  اتا  الءظام      الءيأام   تقوي  التودم 

وال تكاأ دءبوة الشأ   االوةأو وشأةاأ ا  تويا ت  االقل تةجيال لأءيأاح ا  تودت      2020 ام  اتتاابات ب لةاتية  

 %.17.8ب 

بأغ  تيأاة الءيأاح    صأامية الاء  الدول  واتقا  الا لةات  العالة  حتيأاة تةجيل الءيأاح    الا لةاتات حيأع ا

 %:25.8الا لةاتات الدوأ ا ءاح االتقا  الا لةات  العالة   



%   24% الةغ ب 43اليأأأأءغاأ   %  12%  االت    36اتباليا    %  44%  اةأأأأااتيا46  اتدوتا  %30الااتيا  

 .%  ..39% دودوتيا  46بقليفيا    %  39% الءةيا41%  الء وتج  48الةليي 

 

 المغرب 

  الةيأاوال  بالقوق  قدم    تتةتعا    أن" أن ا  ال مل والة أل   2011دج الدةأتقت الةغ ب    19تء  الفصأل  

 واالمتةا ية والجوا ية والدتءية"الق تات الةدتية واليياةية واالقتصا تة و

دوعدا لأءيأاح  أن اةأا الوامةة   30خصأ     حي 2002د ل  ام   نوأالةغ ب  ا  تظام "اللقتا الءيأامية" 

ب  دوعد لأشاا 30دوعد باالوا ة الن تاصي    60تن زتا ل حصة الءياح الن   2011 ام   العادة  و  الق ءية 

دوعد دج   11دوعد اللقتا الءيأامية    60)دوعد  81حصأأ  الءيأاح  أن   2016و   اتتاابات   ادا    40اقل دج  

  الةقأية(الدوام    10حصة الشااب   

ت شأأأيقا لأءيأأأاح بءيأأأاة   2329بيءين   دت شأأأقا)  6815( 2021وبأغ  د  الة شأأأقيج    االتتاابات اتأقأ  

د شأقا     62793ت شأيقات ا ءأاح دلالس اللةا ات والةوبعات  % دج امةال  الة شأقيج  ادا 34.17

د شأقا    شألل ت شأير    ه وبأغ  د  الةت شأقات    دلالس اللةا ات والةوبعات   94776شألل ققامن و

 االمةال .% دج 30حقال  دت شقة بءياة   47060

المقة الن ماتع تاصأأأي    ا  تءأأأن    كل  ميقتة  تةلجوتء  الواتق  التءظية  اللدتد الن ا تةا  لقامر 

 أج  الت شأيقات لأءيأاح    الأقامر د  اشأت ا  ا  تاصأ  الة تاتيج االولن والجاتية    كل المقة حصأ تا  

 لأءياح.

دوعدا اه داتيأات   95الن  2016 ام   81اتتف   د  الءيأاح دج   2021 التشأ تعية االخي لاالتتاابات  وتتيلة 

26.64.% 

 

 الجزائر 

قاتق   ءأأقه تقد  كيفيات تقةأأي  حظقع تةجيل الة أل    الةلالس  2012تءات  ليأأءة  12اأأدت بتاتت   

او دوددة دج حكب   ت شأأيقات  ح لتلع ا  ال تول  د  الءيأأاح    كل قامةة  :2الةءتااة  حي  اكدت الةا ل 

 او  دل احكاب ةياةية  ج الءيع ا تاس بقيع  د  الةوا د الةتءا س  أييا  

 اابات الةلأس الشعا  الق ء  )الا لةا (  اتت

 دوا د 4%  ءددا تلق   د  الةوا د تياوه 20 -

 (5%  ءددا تلق   د  الةوا د تياوه او تفق  خةية )30 -

 14%  ءددا تلق   د  الةوا د تياوه او تفق  35 -

 32%  ءددا تلق   د  الةوا د تياوه او تفق  40 -

 ااتج  % بالءياة لةوا د اللالية الق ءية بال50 -

تن اق ات قاتق  اتتاابات مدتد السه تء   أن الةءااأأفة    ققامن الت شأأيقات بيج اللءيأأيج  2021و    ام  

 أن اةأا  التةج  الءيأا  الوامةة الةفتقحة اال ا  العدتد دج الةءظةات الءيأامية ت ي  ي  ت امعا  ج دلتيأاات  

ا  كات       بعد407دج امةال  الةوا د % 8دوعد حقال    34الة أل اللكام تة  حي  ت ام  حصأة الءيأاح الن 



ا  الءظام  اأأقتأر  .اشأأات اةأأتا  الواتق  الدةأأتقته بقمةعة 2017دوعدا  ام   120   2012دوعدا  ام   145

 .لن تف ض تياة دعيءة دج الةوا د الةتقصل  أييا لأة أل" دعيءة  للء االتتااب  اللدتد "  ض تياة ت شر 

 

 :تونس

ات لأةلأس التنةأأأيس  أن اةأأأا  التةجيل الءيأأأا     الدوام  دتعد ل د  اشأأأت ا  تن ا تةا  قاتق  االتتااب 

دوعدا  51واأل  د  الءيأاح الن  2019التءااأة    الت شأر بيج ال ماأ والءيأاح   و   االتتاابات االخي ل  

 31%  وكات  تقتس تقتأل الة تاأة  36دا تةجأل  79  حيأ  اتاف   د  دوأا د الءيأأأأاح دج  217دج امةأال   

 13  حي  ا  الواتق  تف ض التءا س العةق ه وال تف ض التءا س اال و   وتءام   76لةيا   اتافءأأ  الن  ا

دوا د(   وليسا ا ات   8او  7 ام ل    أن ال  ن ا  بع  الدوام  كاي ل ) 33 ام ل لن تةجأيا تيأأاح دج ااأأ  

  ليأسا ال بد دج العةأل  أن ا  \ف   تتأامج االتتاأابات التشأأأأ تعيأة ا  التءأااأأأأة العةق ه  اخل الوأامةأات ال تل

تلق  التءأااأأأأة ا و  و ةق ه دج امأل زتأا ل تةجيأل الءيأأأأاح    الا لةأا  كةأا تق دعةقأ بأ     االتتاأابأات  

 الةقأية.

 

 االردن:  

السه تعد تبقتا تاتتايا  أن اأعيد دشأاتكة الة أل    القيال اليأياةأية  2003ليأءة  11وبءاح  أن قاتق  تقن  

دوا د لأءيأاح  أن اةأا  تيأاة  د  االاأقات لأءيأاح الأقات  لن تقالفيج القف بالفقز    6دج خالأ تاصأي   

بالءيأاة لةلةقع االاأقات      ( و ل  باختيات ا أن ةأ  تيأع د قتة104 ج   ت  الةءا يأ   أن الةوا د )

 ام ل اتتاابية حي    45 ام ل دج امةال   27د شأأقة دقز ة  أن  54حي  بأغ  د  الة شأأقات     ام ل  كل 

و ل   2003لعام  54الن  1997 ام  17و 1993 ام   3و  1989د شأقة  ام   12اتتف   د  الة شأقات دج  

  تيامية.دوا د كقتا  6تتيلة تاصي  

  2003%(     ام  5.5)تيأاح  6الن  1993تةجيل الءيأاح    الا لةا  اد أل واحدل     ام   ا  تءام زتا ل   

%(    اتتاابات  10.8ةيدل )  13الن   2007%(    اتتاابات  6.4تياح )  7الن  الءيامية  د  بدح تباي  اللقتا 

و حيأ  تن الت  م ت  أن اةأأأأا  الءظأام الةاتأ  2013%(    اتتاأابأات  12ةأأأأيأدل )18واتتف  الن   2010

    %( ةأأيدل15.4ةأأيدل )20الن   الءيأأا  وواأأأ دوعد لأدام ل العادة  أن اةأأا  التةجيل   27تاصأأي   

ةأأأأيأدات بأاالوأأأأا أة الن الةوأا أد  5حيأ   أاز   دوعأدا 130دج دلةقع ا ءأأأأاح الا لةأا    2016االتتاأابأات  

اد ال    االتتاابات  حي  لن تفك اه   2020%( اتتاابات  12ةأيدل ) 15 واتافءأ  الن لأءيأاح.الةاصأصأة 

الألءة الةألية لتقدت  الةءظقدة الااص بواتق  االتتااب الةودم دج  أن دوت ح   الءيأأأامية. وبءاحخاتج اللقتا  

 ام ل اتتاابية  أن اةأأا  تظام التةجيل الءيأأا  الوامةة    18الاال  الن  االتتاابات تويأأنتظام  اليأأياةأأية حقأ

%  30دوعدا اه  41الت  خصأ  ليا الق ءية القكبية الةغأوة   دوعدا  والوامةة 97السه خصأ  ليا الةفتقحة 

دوعد     18اه %. 18حقال    الوا دة الن   االتتاابات   تتقق  ا  تصأأل تيأأاة الءيأأاحو الةوا د  دج امةال   

القكبية الت   د شأأأأقيج    الوامةة   ة ال الن تةجيل الءيأأأأاح بيج كل دوا د       7  باإلوأأأأا ة  الداوام  الةقأية

 .138دوعدا دج امةال  الا لةا   41خص  ليا 

اال اتل الةقأية اللدتد السه ةأأتل ه االتتاابات الاأدتة ودلالس    قاتق 2021ليأأءة   22وماح    قاتق  تقن 

%( دج  د   25تاصأأ  لأءيأأاح    دلأس الةقا ظة تيأأاة )    22/3/2022  اةأأاةأأ  بتاتت الةقا ظات  أن  

ءتااييج الشأغاليا دج الأقات  حصأأج  أن ا أن االاأقات بالءيأاة لعد  الةوت  يج وأةج ا ءأاح الةلأس الة



 د  اأأقير.  أق ب ام تيج االتتاابية دةج لن تقالفيج القف بالفقز باالتتااب وليسل الغاتة تو ب الليأأ  الن 

الشأغاليا %( دج  د  ا ءأاح الةلأس الاأده 25ل  تاصأ  لأءيأاح     ءأقتة الةلأس الاأده تيأاة )\ووم

 . االتتاابية.دج الأقات  حصأج  أن ا أن االاقات بالءياة لعد  الةوت  يج وةج  ام تيج 

 الع ا :

%    االتتاابات االخي ل  29.4   دلأس الءقاب الع اق  داتيأات    329  أاألدوعدا دج   97حصأدت الءيأاح  

دوعأدا   97. حيأ  دلءأ  دج الفقز  وت  ا أن تيأأأأاأة تقوويأا الة أل الع اقيأة    تأاتتاييأا  2021اوكتقب     10

ات دج االقأيات  يةا اعي ت الءتامج دج بيءيا  امك  (  %25) 83دوعدا  ج اللقتا الةاصصة لأءياح   14بكتا ل  

 اللقتا.اد أل بوقتيا التصقتتية دج  و  القامة الن  57 قز 

 

 المرأة الفلسطينية والمشاركة السياسية 

 

اليياةية د ش اً  أن تودم الةلتة  الفأيبيء  والتءةية الدتةو ا ية  ودج امل   تعتا  دشاتكة الة أل    القيال

تعكتك دشاتكة الة أل    الةلتة  ال بد دج العةل الدحوب لتبقت  وتعكتك دشاتكة الة أل    انحكاب اليياةية 

 (.)الا لةاتية والةءظةات انتأية والةشاتكة الفا أة    االتتاابات الوا دة الةقأية والتش تعية 

أه دا تيات    672اد أل دج أال    27   1996ء  تلد ات  بأغ  د  الة شقات لالتتاابات التش تعية انولن  

الءياح    الدوام  الصغي ل دج دوعد حتن أتبعة ت شير  % وتالحف  ياب  5.7%   از دءيج خةس ةيدات  4

 دوا د.

التعييءات ءال أتءا تالحف  ياب الءياح  ج   دج ةياةةالةقأ ( تلد ات   أن ال  ن  )القلنو أن اعيد الاأدتات 

ء  واأ  تياتيج   الةقأية  الةلالس  1,6الةلالس  قال  كل       قباع%  وو    عل  ياب كادل لعءقتة 

 .2005-2004الةقأية  االتتاابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات 



 

الة أل    االتتاابات الفأيبيءية    خءن الققات الق ء  السه  ب زت  ل ل القةأة الق ءية لتعكتك دشاتكة  

شيدت  انتاو  الفأيبيءية ا   امتياح ققاه االحتالأ اإلة اميأ  لأءفة الغ بية وبعد تاء  الةلأس التش تع   

  حي  أكدت و يوة اإلاالح  أن  15/5/2002و يوة اإلاالح وخباب ال ميس ال احل أبق  ةات    الةلأس  

د امعة قاتق  االتتاابات الفأيبيء   بدأت دءظةات الةلتة  الةدت  بةءاقشة التعدتالت الء وتتة و وتل  

 أن قاتق  االتتاابات وخااة تاء  تظام الءيا  أو الةاتأو دءاافة بيج الدوام  والتةجيل الءيا  وو وتل 

 تعكتك دشاتكة الة أل  ا  تاء  تظام " اللقتا الءيامية" وتافي  ةج الت شر.

قام االتقا  العام لأة أل الفأيبيءية بد قل الةءظةات الءيامية ودةجأيج  ج د ةيات الةلتة  الةدت  لةءاقشة 

آليات تبقت  دشاتكة الة أل    االتتاابات وم ي تواش واة  واختالف    وميات الءظ   أن ال  ن دج  

تتاابات والتنكيد  أن تاصي  تياة تنتيد كا ة ان ءاح  أن و وتل تاء  الةققة العام لتعدتل قاتق  اال

% دج الةوا د لأءياح 30% دج الةوا د الف  تة ودبالاة انحكاب اليياةية والوقامن القكبية بتاصي   20

تسا وقد تن تاء  الةققة دج قال للءة انحكاب اليياةية ود ةيات الةلتة  الةدت  الةعءية   أن الوقامن الءياية.

 بواتق  االتتاابات. 

 

قاتق  لود   لتغيي   الق ءية  القةأة  د   الةااش   بالتءيي   الة أل  ةأيا  دشاتكة  لتعكتك  الق ءية  القةأة  واكا  

االتتاابات  حي  تشاتم دعظن أ  اف القةأة الءيامية    القةأة العادة وكسل  دءي  القةأة الق ءية لواتق  

بأع اللقتا الءيامية تشلل الةبأع الجال      االتتاابات تشاتم    كا ة أ ةاأ حةأة " اللقتا الءيامية " وا  د

 دسك ل الوقي وانحكاب اليياةية ودءظةات الةلتة  الةدت  والشاصيات الفأيبيءية.

 

ال ماةية   االتتاابات  إلم اح  التقءي   دقااأة  ءلن  الفأيبيءية  التق ت   لةءظةة  الة ككه  الةلأس  و  ا 

قاتق  وت كد  أن و وتل ايا ة  والةقأية  التةييك والتش تعية  تلفل  مدتد  و تةو ا    اتتاابات  ص ه    

االتلاب  لأءياح  كةا تد ق الةلأس الة ككه للءة االتتاابات الة ككتة ءلن تلجية  ةأيا    دلاأ اإل دا  

 والتقءي  التتاابات مدتدل.

 

يءية والةءظةات  قام و د تيام  تةجل  ي  كا ة أ  اف العةل الءيام  الفأيبيء  دج االتقا  العام لأة أل الفأيب

بتاتت   تاة     ات  ال احل  لأ ميس  دسك ل  بتودتن  وأكا تةية   قيا تة  وشاصيات  واللةعيات  والة ةيات 

  بالةبالع الءيامية دج امل تبقت  دشاتكة الة أل الفأيبيءية    الةلالس الةقأية  وقد تءةء   8/12/2003

كة الة أل    العةأية الدتةو ا ية واالتتاابات. دسك ل الةبالع الت  خ م   ج القةأة الق ءية لتبقت  دشات

    التش تع .% دج دلةقع أ ءاح الةلأس 20وةا  تةجيل الءياح بةا ال تول  ج  انةاةية وت الةبالع 

 

اليياةية وقءا ة  د    الةدت  وانحكاب  الةلتة   القةأة ود ةيات  بيا  قاد   الت   الةتقااأة  لأليق   تتيلة 

تعدتال  أن قاتق  اتتاابات   2004التش تع  اق  الةلأس التش تع     تياتة آب  كاي  دج أ ءاح الةلأس  

تول تةجيل أه دج اللءييج    دلالس القلن    أال  دا ل ماح  ييا " تلع  1996( ليءة  5اليي ات الةقأية تقن )

د  الواتق   % " وتسس الصيغة ت    أن الستج ت  ءق  اللقتا  أن ا تاات أتيا تةيك تتعاتض  20الةقأ   ج  

 .الدةتقت()انةاة  



 

وقال االتتاابات الةقأية  ود الةلأس التش تع  مأية اق   ييا اللقتا الءيامية  أن أةا  وةا  تةجيل دوعدتج 

    كل تي ة دقأية  أن انقل. وحية  دع كة اللقتا الءيامية    الة حأة انولن والجاتية لالتتاابات الةقأية.

 

اد أل وتسا    100  وخالأ تسا اليقم ت شر أكج  دج  6/12/2004ليقم واحد لأءياح بتاتت     وتن  تر باب الت شر

وشاتك  الءياح   ت كد  أن أ  " اللقتا الءيامية " تق  ادل دقفك وأةاة     ت شير الءياح لأيي ات الةقأية.

 .2005   الة حأة الجاتية اتات 

 

الةقأية تقن   االتتاابات  قاتق   اق ات  تن تاصي  كقتا تيامية دوعدتج  أن االقل       2005  ليءة  10وبعد 

السه م ت  أن اةاةة الة حأة   %.20اه حقال     15و ال ة دوا د    اليي ات    13 11 9اليي ات الةقأية  

   .الت  م ت  وو    الءفة الغ بية 2017و 2012وكسل  االتتاابات الةقأية  ام  2005الجالجة وال ابعة  ام 

السه خص     2005( ليءة  9)  العادة تقن  لقتا الءيامية " الةعتةد    قاتق  االتتاابات أن أةا  تظام " ال

د شقيج واد ال       3حي  تلع ومق  اد ال  أن االقل    اوأ    دوا د دءةقتة لأءياح    الوقامن االتتاابية.

 د شقيج. 5االتبعة الت  تأييا ودج  ن اد ال بيج كل 

 

الة ككتة   االتتاابات  للءة  الوقامن وبأغ  د    11أق ت  لأءياح     بالت شير  الاااة  بالش و   التكد   قامةة 

وت اوح  تياة الءياح     %.22.2ا تيات  د شقا  أن الوقامن وتق د 314ةيدل دج دلةقع  70الة شقات  

تياح    الت شير   تر  تياة% القد ان تن بوامةة  أيبيج الةيتوأة القد ان أن قامةة ح كة 19.5الوقامن بيج 

 %.26.6ء  بأغ  

 

 نتائج النساء في التمثيل النسبي  جدول يبين

 

 الءياة %   د  دوا د الءياح  د  الةوا د  الوامةة 

 20.7 6 29 ح كة حةا 

 28.6 8 28 ح كة  تر 

 33.3 1 3 اللاية الشعاية

 - - 2 الادتل 

 50 1 2  أيبيج الةيتوأة

 50 1 2 الب ت  الجال  

 25.7 17 66 الةلةقع

 

% دج  12.9و% دج حصة التةجيل الءيا   25.7ةيدل  أن تظام التةجيل الءيا  وتق تشلل    17وبيسا  ازت  

دلةقع أ ءاح الةلأس التش تع  وليسا لق التكد  كا ة الوقامن بالقد ان تن الةبأقب قاتقتيا  إتءا ةءلق  أدا 

الةبأقب وكسل  لتودتن  أيبيج الةيتوأة    تظ ا لتودتن ح كة  تر ةيدتيج ءوا ة ءلن القد ان تن   وو  ةيدل    13



د شقات زتا ل  أن   أتب وتسا كا   ادال ديةا    تلاح    2ءلن  3دج تقن  ت تيع الة شقةوالب ت  الجال  

ةيدل   15الدوام  لن تفك اه اد ال  أن ال  ن دج ت شر  تظام )اال أاية(    ادا     القد ان تن " لألقتا الءيامية ".

 د  االاقات الت  حصأ   أييا كا ة الة شقات اقل  وبأغ%  3.6اه دا تيات     414 شقق   امةال  الة  دج

  وو. % 2.3اقت اه دا تيات   ألة 100دج 

 

 المحلية   والمجالسمشاركة المرأة في البرلمان  زالعمل لتعزيبرنامج 

 

ق ات   2003الةعدأ   انةاة  الواتق  دج 43 لأةا ل اةتءا اً  داز  أبق ال ميس أادت   2007أتأقأ 2 بتاتت 

  ام ل الاال  أةا   أن الءيا  التةجيل تظام ءلن اللادل االتتواأ تءةج التش تعية   ال ماةية لالتتاابات بواتق 

  ن وادت تعدتل  أن تةجيل الءياح  أأ  .الصقيقة اناقات دج ٪1.5 ءلن القين تياة وتافي  واحدل اتتاابية

- 33تتقق  ا  تصل  د  الةوا د لأءياح حقال   وبيسا  4دوا د وبعد  ل  اد أل بيج كل  3اةا  اد أل بيج اوأ 

 دوعد.  35

الا لةا    الة أل     تةجيل  الةقأية  ودج أمل زتا ل  الوءاتا  واليي ات  التنكيد  أن  بد دج  وتعكتك ومق تا ال 

 التالية:  

 

االتتااب   أن أةا  التةجيل الءيا  اللادل د  تبقت  ت تيع الة أل    الءظام  التاكيد  أن و وتل تاء   :  أوال

   انقل.%  أن 1.5تياة القين ب  التش تع . وتقدتد % دج أ ءاح الةلأس30الوقامن بةا ال تول  ج 

 

 ين اد أل  أن االقل.. بيء 3و وتل ومق  الة أل الت تيع االوأ او الجات  وبعد  ل  كل  :ثانيا

 

 %    كا ة دقاق  التةجيل  أن ديتقي الةلالس الاأدتة والو وتة 30ا تةا  " اللقتا الءيامية " بالقد ان تن    : ثالثا

الة أل تميس أو تامع تميس. وتعكتك دشاتكة  تاء  أ  تلق     الةقأية  وو وتلوالغاح تياة القين    اليي ات  

الةقأ   القلن  االمتةا       الءقع  ديجا   تاء   الةقأية  ا   الةلالس  الةلالس    الة أل     ا ءاح  كا ة  دج 

 الةءتاايج.

 

الداخأية     رابعا الدتةو ا ية  تعكتك  والءواباتاالحكاب  :  الشعاية    اليياةية  واالتقا ات  والةيءية  العةالية 

  %    كا ة الةقاق  اإل اتتة والويا تة30ات الةلتة  الةدت  ووةا  تةجيل الءياح بءياة ال تول  ج ود ةي

 

 التاكيد  أن  وتتة االتتاابات الةقأية والعادة   :خامسا

 

 تعكتك العالقة بيج الة ةيات الءيامية ود ةيات الةلتة  الةدت  وحوق  اإلتيا .  :سادسا

 

 والشااب واإلاالح لأءياح    يج الشااب والءياح دج امل تعكتك الةشاتكة اليياةيةبءاح تقالة تاة  ب  :سابعا

 الدتةو ا  . 



 

   ن وتعكتك  وت وزاتل ش و  الة أل  أن أةا  االتفاقية الدولية إللغاح كا ة أشلاأ التةييك ود الة أل.   :ثامنا

 الفأيبيءية.وو وتل تش  االتفاقية وكا ة االتفاقيات    الققام  

 

 تبقت  آليات التشاي  الداخأ  والااتم  لد ن واقأ الة أل لةقاق  اء  الو ات.  :تاسعا

 

 .كا ة الءياح ا ءاح الةلأس التش تع . الا لةاتيات دجتشليل دأتون الءياح  :عاشرا

 

 .: تعكتك  وت وةامل اإل الم    الد اع  ج حوق  الة أل وتقييج اقتل الة أل    وةامل اإل المحادي عشر 

 

 : تبقت  العالقات د  د ةيات اندن الةتقدل والا لةاتيات    العالن لد ن الة أل    الا لةاتات.ثاني عشر

 

: تبقت  " الءظام الداخأ  " لأةلأس التش تع  و ل  بتشليل " للءة الءقع االمتةا   "   الةلأس  ثالث عشر

 لدول .دج امل تبقت  دشاتكة الة أل    العةل الا لةات  الداخأ  وا

 

عشر االتتاابات  رابع  للءة  الةةيكل     االتتاابات  ا   ءقتتيا  ء اتل  الة أل     دشاتكة  التنكيد  أن   :

 الة ككتة وومق تا    كا ة الألا  الةش  ة  أن العةأية االتتاابية.

 

 : حةاتة " الصقت الءيام  " دج العا  والتكوت  وش اح اناقات. خامس عشر

 

الةقات  الةالية دج امل   ةيج    القةالت االتتاابية ات لالتتاابات    القاقأ :   ن الة شقسادس عشر

 . وو وتل العةل  أن اتشاح اءدو  لد ن الءياح    الت شر لالتتاابات الةقأية والعادة

 

الءياح  سابع عشر الدتةو ا ية واالتتاابات      ن  الةعءية بوءاتا  الةدت   الةلتة   : تعكتك  وت د ةيات 

 كة    االتتاابات اقت ا ا وت شيقا.لأةشات

 

  ادا.21: تافي  ةج الت شير ءلن ثامن عشر

 

تعدتل قاتق  االتتاابات و ل  بإلغاح ش   االةتوالة دج القعيفة العةقدية أو انتأية لأت شر و ل    :عشر تاسع  

 تقم. 60لةدل  بإمازل حالعادة. واالكتفالتشلي  الءياح  أن الت شر لالتتاابات 

 

 : تشليل د اد و ء  لةتابعة قءية تبقت  دشاتكة الة أل    االتتاابات ودقاق  اء  الو ات. ونعشر 


