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 43-45 والتوصيات الخاتمة

 53-48 قائمة المراجع

 

 

 

 -المقدمة :

سنوات الماضية، وكان من المتوقع أن تؤدي هذه  عشربي العديد من التغيرات خالل اللقد شهد العالم العر    

التغيرات إلي تضمين العديد من الفئات المهمشة في العملية السياسية داخل البالد، إعماالً لمبادئ الديموقراطية 

التي تم رفعها كشعار أساسي خالل جميع حركات اإلحتجاج داخل الوطن العربي، ولعل علي رأس هذه الفئات 

في العديد من الحركات اإلحتجاجة ضد األنظمة العربية السابقة،  محورياً  المرأة التي لعبت دوراً المهمشة تأتي 

ولكن من خالل النظر إلي موقع المرأة في الدول العربية التي شهدت هذه التغيرات نجد أنها ما تزال تشغل دوراً 

 .هامشياً في المجال العام السياسي بهذه الدول

 نتخابات تشريعيةإلم تعكس أية  مرأة عربية تدخل البرلمان،إأول  المرأة المصرية ُتعتبروعلى الرغم من أن 

ى الفترة السابقة عل متوسط نسبة تمثيل المرأة المصرية خالل فقد كان .مصرية التمثيل الحقيقي للمرأة في المجتمع

هذا ن ثير من الباحثين والسياسيين أضعيفاً للغاية، وبعد الثورة إعتقد الك فى مجلس الشعبيناير  25قيام ثورة 

يناير لم  25فثورة  اإل أن هذا لم يحدث اة السياسية.الوضع لن يستمر وأن المرأة سيكون لها دور فعال فى الحي

ات مايو نتخابإنسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب في ير من هذا الوضع السيء بل على العكس إنخفضت  تغ

 الً للنساء المرشحات. بد مقعداً  24يلغى حصة ال  مرسوماً  2211فى مايو  كريأصدر المجلس العسحيث  ،2211

ة على مرأة واحدإ (في إطار نظام التمثيل النسبياإلنتخابية )شترط المرسوم أن تتضمن جميع القوائم إمن ذلك، 

س هذا فقط لي .إلنتخابيةخر القوائم اآ. ولكن في الحقيقة تم ترشيح عدد قليل من النساء ووضع معظمهن في ألقلا

وال شك أن ذلك يعود إلى  المركز األول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية، مصر حتلتبل إ

 نتخابات عن وضع المرأة على قوائمها فى ترتيب يتيح لها فرصاً في اإل إحجام األحزاب السياسية األوفر حظاً 

أفضل في الحصول على مقاعد. فقد جاءت المرأة في النصف الثاني من معظم القوائم الخاصة بتكتلي الحرية 

والعدالة والنور، وسار على ذات النهج كثير من األحزاب والتكتالت األخرى، في حين أن أًيا من القوائم لم تحصل 

 مما باعد بين المرأة ومقاعد البرلمان.على نصف عدد المقاعد سوى فى عدد محدود للغاية من الدوائر، 

 نسبة وذلك بحصولها على المرأة المصرية نجاحاً كبيراً فقد حققت  2215اإل أن هذا المشهد تغير تماماً فى عام  

ة تاريخياً للسيدات، يحصل ألول مر عتبره المعنيون بحقوق المرأة، إنجازاً إما فى البرلمان، البأس بها من المقاعد 

 .1952الحياة النيابية المصرية، منذ حصولها على حق الترشح عام في تاريخ 
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به منها غتها األلمانية ررمقارنة دور المرأة المصرية فى البرلمان بنظيفى هذة الدراسة إلى  الباحثة وعليه تسعى

 الدولفي الوصول إلي نتائج وأحكام يمكن تعميمها علي مشاركة المرأة بشكل عام في كل من الدول النامية و

 .المتقدمة في الحياة السياسية

 

 

 

 -المشكلة البحثية :

 و يرجع ذلك إلى تبنى الديمقراطية و ،تسم بالوهن و المحدوديةإالعربية قد  إن الدور السياسى للمرأة فى بالدنا 

و الدليل على ذلك عدم تقبل البعض لعمل المرأة فى المجال  ،المساواة كمبادئ نظرية فقط ال تتعدى كونها شعارات

مما أصاب مشاركة المرأة فى الحياة السياسية بحالة من التهميش و أضعف دورها فى  ،السياسى أو القضائى

وعلى  .صياغة التشريعات و القوانين و عدم إعطائها الدور الفاعل فى التمثيل و التعبير عن إرادة نصف المجتمع

الغربية. ومن هنا جاءت هذة الدراسة فى يض نرى إرتفاع المشاركة السياسية للمرأة فى الدول المتقدمة النق

ق على بالتطبيمحاولة للبحث عن أسباب هذا اإلختالف فى دور المرأة فى بالدنا العربية عن الدول الغربية، 

 . ومن هنا ُيصبح التساؤل الرئيسي للدراسة: لمانياحالتى مصر وأ

  فى بالدنا العربية عن مثيلها فى الدول المتقدمة؟تنخفض نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان  هل

 ( يصبح السؤال التطبيقى كما يلي :لمانياتطبيق على حالتى )مصر وأوبال

 (.2215-2211فى الفترة ) ى عن مثيله فى البرلمان األلمانى هل يختلف دور المرأة فى البرلمان المصر

 سئلة الفرعية على النحو التالى :صياغة األن ومن هنا يمك

 ؟لمانياأمن مصر و هل يختلف النظام اإلنتخابي في كالً  -

 (؟2215-2211)لمانيا أمن مصر و لبرلمانية في كالً نتخابات امدي مشاركة المرأة في اإل ما -

 فى تمثيل المرأة فى البرلمان؟ بين التجربة المصرية واأللمانية ماهى أوجة الشبة واإلختالف -

 ما هي أهم المعوقات التي تقف أمام التمثيل البرلماني للمرأة في مصر مقارنة بألمانيا ؟ -

ختالف بين التجربة األلمانية و نظيرتها المصرية في تمثيل المرأة في البرلمان ما هي أوجه الشبه و اإل -
 ؟

 

 -الدراسة :فرضية 
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ي والتمثيل لعمل السياسي مدي تتصف فاعلية المرأة في القيام بأدوراها في اأمعرفة الي  تسعي الدراسة الي    
ن كل دولة علي لقانو  )النسبة التمثيلية( داخل البرلمان وفقا   ومعرفة حدود المشاركة السياسية للمرأة ,البرلماني

 فتراضإعلي  ءنظام السياسي السائد فيهما بنالل حدي ووفقا  

 التنمية في البرلمان و المشاركة السياسية للمرأة   بين زيادة فاعلية إرتباطية موجبه ن هناك عالقةأ
 .المجتمعية

 

 -أهداف الدراسة:

 ة بين نموذجين,لمقارنتسعي الدراسة الي التعرف علي مدي فاعلية الدور الذي تقوم به المرأة في البرلمان وذلك با
 ،رمصو النموذج العربي وهو دولة والنموذج الثاني ه ,ألمانياة هو النموذج الغربي وهو دولول النموذج األ

والكيفية التي  ,ة بها داخل البرلمانعمال المناطلي الكفاءة في قيام المرأة في األوبالتالي يمكن التعرف السليم ع
 مرأة وماال ية معوقات تواجةأذا كان هناك إوما  ,نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمانستقرار عليها حول يمكن اإل

دول ذا كان نظام الكوتة الجديد والمطبق في الإوالفصل فيما  ,د في التغلب عليهان تساعأالوسائل التي يمكن 
 نهإتالي فوبال م ال,ألحقوق المرأة  نصافا  إمعين لشغل مقاعد البرلمان يمثل  المتقدمة والخاص بتخصيص عدد
ف بين ختالوجه الشبه واإلأعلي مقارنة بين  كل ذلك بناءا  و  ,عمالهاأنجاز إيمكن معرفة مدي نجاح المرأة في 

  .النموذجين المذكورين سالفا  

 -أهمية الدراسة :

 -األهمية النظرية ) العلمية ( : -أوالً :

في  لمانيةا األوكذلك مثيلته لمصرية,من المرأة ا تتمثل األهمية العلمية في هذه الدراسة في المقارنة بين دوركال  
 ،المجال هذا منهما في كال   وبالتالي يمكن التوصل لنظرية عامة حول مدي مشاركة ودور السلطة التشريعية،

الدراسة  للباحثين الذين سيتناولون نفس موضوع وكذلك يمكن أن تصبح أحد األدبيات والتي يمكن أن تكون عونا  
 .في المستقبل

 - األهمية التطبيقية ) العملية ( : -ثانياً : 



2 
 

الى معرفة الصعوبات التى تعرقل دور المرأة فى البرلمان، وبالت مثل األهمية التطبيقية في هذه الدراسة فيتت
 يمكننا اإلستفادة من ذلك فى  تحديد اإلجراءات والسياسات الالزمة لتفعيل هذا الدور. 

 -منهج الدراسة :

، ختصارإالقول أن المنهج المقارن يعني ب ويمكن ،سوف يتم اإلعتماد خالل هذه الدراسة علي المنهج المقارن
 يتعلق م معينلى حكإبقصد الوصول  ن،قتصاديتين أو طبيعيتيإجتماعيتين أو إإجراء مقارنة بين ظاهرتين " 

تين ستخدام عناصر التشابه أو التباين بين الظاهرتين المدروسإوالحكم هنا مرتبط ب ،بوضع الظاهرة في المجتمع
 " 1تطور ظاهرة ماأو بين مراحل 

 2 ومن التعريف السابق يمكن الوصول إلي أهمية المنهج المقارن وهي كاآلتي:

المساهمة في تطوير عدد من المفاهيم والمصطلحات والمفردات التي لها أهمية في العديد من المجاالت . 1
 لتحديد في مجال العلوم السياسية.العلمية وبا

توسيع أفق البحث والدراسة ، حيث أنه خالل المقارنة يمكن للباحث أن  التحليل المقارن سوف يعمل علي .2
يكتشف عوامل أخري تؤثر علي المفهوم أو الظاهرة محل الدراسة وهو ما سوف تعمل عليه هذه الدراسة في 

 .دور المرأة فى البرلمان مجال

ث لتحليل السياسي بشكل خاص حيومن أهم مناهج ا ،من أقدم مناهج التحليل بشكل عام ويعد المنهج المقارن
ستخدام هذا المنهج من قبل عدد كبير من الفالسفة والمفكريين السياسيين وعلي رأسهم أرسطو وأميل دور إتم 

                                                           
 (،2002 جامعة دمشق، :كلية إدارة األعمال) ،" ماجستير منشورةرسالة "  ،المنهج المقارنأحمد خضر ،  1

 .              13-3ص
 .222: 241صص ، (2002،: كلية اآلدابجامعة القاهرة) ،مناهج البحث فى علم السياسة  ،ى. عبد الغفار رشاد القصب  2
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د لتزام بها عنويوجد لهذا المنهج عدد من المقوالت أو الشروط التي يجب اإل،  3كايم وكارل ماركس
 5 4 -هذة المقوالت تتمثل فى :و  مهإستخدا

 ختالف بين حادثتين أو أكثر، وهذا يعني أنهلى دراسة مختلف أوجه الشبه واإلإ. يجب أن تستند المقارنة 1
 .ية التي سيتم المقارنة من خاللهاختيار عدد من المفاهيم المركز إيجب العمل علي 

ومات ل، ويجب أن يعمل الباحث علي وصف وتصنيف هذه المعى الباحث أن يجمع معلومات دقيقة.يجب عل2
 التي توصل إليها تصنيفا  موضوعيا .

نما يجب الغوص في ختالف منطقيةإ.أن تكون هناك أوجه شبه وأوجه 3 ، ويجب تجنب المقارنة السطحية وا 
 الجوانب األكثر عمقا  لفحص وكشف طبيعة الواقع المدروس وعقد المقارنات الجادة و العميقة.

خر آمقارنتها بحادثة مشابهة في مكان .أن تكون الظاهرة المدروسة مقيدة بعاملي الزمان والمكان لنستطيع 4
 خرين.آ خر أو زمان ومكانآأو زمان 

قة البينية . أن يتم صياغة إفتراضات مؤقتة حول العالقة بين الظاهرتين في الدولتين محل الدراسة أو في العال2
 ويجب تطوير هذه اإلفتراضات خالل فترة المالحظة والدراسة األمبريقية.، و في العملية السياسية

 ، ومراعاة أن تكون هذه النتائج منطقية وموضوعية وواقعية ..يجب في النهاية التوصل للنتائج6

لعقبات وهذة ا، من العقبات التي تواجه الباحث عند اإلعتماد علي المنهج المقارنويمكن القول أنه توجد عدد 
 6 -تتمثل فى :

                                                           
 .224، ص  .المرجع السابق3
 .12، ص.مرجع سبق ذكرهأحمد خضر، 4
 .222-242ص  ، ص مرجع سبق ذكره رشاد القصبي،عبدالغفار 5
 .13-2، ص.ص.  مرجع سبق ذكرهأحمد خضر ، 6
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خصوصا  إذا ما كان التالزم بينها هو تالزم  ،األحيان تحديد السبب من النتيجة من الصعب في كثير من •
، كما أن ما يعمق من هذه المشكلة هو التشابك والترابط بين المؤسسات على الصدفة وليس تالزما  سببيا   قائم

 .والسلوكيات والمعايير التي يتم علي أساسها القياس

خلة اال ترتبط النتائج غالبا  وفي كثير من العلوم بعامل واحد بل تكون حصيلة مجموعة من العوامل المتد •
 .والمتفاعلة مع بعضها البعض

ن تيجة لسبب أخر يختلف عقد تحدث ظاهرة ما نتيجة لسبب ما في ظرف معين وقد تحدث هذه الظاهرة ن •
موضوعية لمثل هذه الظواهر هو  عنا من الوصول إلي دراسةخر، والذي يعقد ويمنآول في ظرف السبب األ

 فتقار لمعلومات صحيحة ودقيقة بشأن هذه الظواهر ألسباب مادية أو زمنية أو سياسية.اإل

ال يمكن في حالة المنهج المقارن ضبط المتغيرات المختلفة والتحكم بها كما هو الحال في المنهج التجريبي •
وذلك بسبب تداخلها وتشابكها مع بعضها البعض وبالتالي يصعب عزلها والسيطرة عليها لذلك فإن المنهج 

 .التجريبي على سبيل المثال لمنهجالمقارن ال يوصل لنفس دقة النتائج التي يمكن تحققها في حالة ا

 -سوف تقوم الباحثة بتطبيق مقوالت المنهج وذلك على النحو التالى :

 و البرلمان األلمانى. جمع المعلومات والحقائق عن دورالمرأة في كال من البرلمان المصري 
 ختالف بين كال الدورينتحديد أوجه التشابه واإل. 
  والبرلمان األلمانى كل من البرلمان المصري فتراضات مؤقتة حول دورالمرأة فيإصياغة. 
 والبرلمان األلمانى إعادة صياغة هذه االفتراضات خالل فترة الدراسة للبرلمان المصري. 
  لمانيةداخل السلطة التشريعية هل المرأة المصرية أم األ الوصول إلي نتائج وتحديد من لها دورأكبر. 

 

 -تحديد الدراسة :

 -الزمانى :التحديد  -أوالً :

 ينصرف تحديد الدراسة إلى تحديد نطاقها، الزمني والمكاني والمجالي: 
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 -:  التحديد الزماني -2

ختيار كل من تاريخي بدء الدراسة إولعل في ، 2012إلى عام  2011 يتحدد النطاق الزمني للدراسة من عام
، يناير 22شريعية في مصر بعد ثورة نتخابات للسلطة التإتم إجراء أول  2011، ففى عام ونهايتها ما يبرره

حيث تجددت  2012. وتنتهى فترة الدراسة فى 2010نتخابات بعد إلغاء كوتة إأول  وكذلك كانت أيضا  
 .2014اإلنتخابات مرة أخرى وكانت أول إنتخابات لمجلس النواب المصرى بعد إقرار دستور 

 

 

 -التحديد المكانى : -1

 :الدور الذى تقوم به المرأة فى البرلمان وذلك بالمقارنة بين نموذجينتدور هذة الدراسة حول مدى فاعلية 
 .لمانيا، النموذج الثانى هو النموذج العربى وهو دولة مصرول هو النموذج الغربى وهو دولة أالنموذج األ

 

 -التحديد المجالى : -3

 .هذه الدراسة في مجال دراسات المرأة ومجال النظم السياسية المقارنة قعت
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 -األدبيات السابقة :

م األدبيات ن طريق تقسيسوف تقوم الباحثة بعرض األدبيات السابقة التي تعرضت لموضوع الدراسة وذلك ع
 -:كما يلي محاور أربعإلي 

 
المحور أو اإلتجاه األول : أدبيات ركزت علي المشاركة السياسية للمرأة في دول شمال أفريقيا 

:- 

 في هذا اإلتجاه إلي نوعين:تنقسم األدبيات 

النوع األول:أدبيات ركزت علي الرصد الكمي للفرق ما بين المشاركة السياسية للرجال والنساء في فترة ما بعد 
 -الثورات العربية:

ة يفي هذا اإلتجاه اإلختالف ما بين المشاركة السياسية للرجال والمشاركة السياس عدد من األدبيات تناولت
، وقد مقارنة ما بين تونس ومصر وليبيا ، وذلك  من خالل دراسة7ترة ما بعد الثورات العربية للنساء خالل ف

                                                           
7Lindsay J.Benstead and Ellen Lust," The Gender Gap in political participation in North Africa ", Middle East 
Institute, 2015, p.p. 3-6, available on: http://www.mei.edu/content/map/gender-gap-political-participation-north-
africa, Accessed date: 12/5/2017. 
 
Khalil Andréa, Gender, Women and the Arab Spring, (New York: Rutledge, 2015). 
 



11 
 

، لتحليل األرقام التي تم جمعها عن مشاركة المرأة هج المقارن وأسلوب تحليل المضمونتم اإلعتماد علي المن
، كما تم مقارنة مشاركة الرجال، ومقارنتها بنسب 2011في اإلنتخابات التي أجريت في هذه الدول بعد فترة 

ية للمرأة المشاركة السياس وقد تم التوصل إلي أن، من الدول الثالثة ببعضهما البعض مشاركة النساء في كل
 ، علي الرغم من إحتالل المرأة مكانةرات العربيةفي هذه الدول قد تراجعت عما كان عليه الوضع قبل الثو 

لرجل ا بينضرورة المساواة وعليه رأت هذة الدراسات  .ذه الثوراتتجاجات الشعبية خالل ههامة في اإلح
 ضرورة أن يكون للمرأة أسرة ولها حق الزواج,و جتماعية, قتصادية واإلفي كافة الحقوق السياسية واإلوالمرأة 

ذه وسوف يتم اإلستفادة من هأن تتمتع بحقوق تمكنها من مباشرة العمل السياسي في المجتمع. كما يجب 
 اسات فى معرفه مدى اإلختالف بين المشاركة السياسية للمرأة والمشاركة السياسية للرجل.الدر 

 

 النوع الثاني :أدبيات ركزت علي أسباب تراجع المشاركة السياسية للمرأة بعد الثورات العربية:

رات فترة الثو تناولت عدد من األدبيات األخري مشاركة المرأة في المظاهرات واإلحتجاجات الشعبية خالل 
حركة مكثفة  سيوية التي شهدت أيضا  ، وعدد من الدول العربية اآل8العربية في كال من مصر وتونس وليبيا

، وذلك ف والتحليل بجانب المنهج المقارن، وقد تم اإلعتماد علي كل من أداتي الوص 9من اإلحتجاجات
تيجة أوضحت هذه الدراسات أن المرأة العربية ن ، وقدحتجاجاتلتوضيح الدور الفعال للمرأة العربية في تلك اإل

لت جزء ال يتجزأ شك الفترة السابقة للثورات العربية، لمشاركتها الفعالة علي مواقع التواصل اإلجتماعي خالل
قرانها من الرجال في اإلحتجاجات وتعرضت لما تعرضوا له من تعذيب أمن هذه الثورات ، فقد شاركت بجانب 

حتجاز وقتل، ول كن بعد ذلك تراجع دور المرأة السياسي في المجال العام وذلك بسبب تصاعد دور التيارات وا 
تفيد من ن الباحثة سوف تسا  ، و ، ولعوامل أخرى مرتبطة بنظرة المجتمع للمرأةاإلسالمية في العملية السياسية

                                                           
8Sika, Nadine," The Role of Women in the Arab World: Toward a new wave of Democratization, or an Ebbing Wave 

toward Authoritarianism?" Journal of International Women's Studies, available on: 
Http://fride.org/download/PB_189_Tunisian_women_in_politics.pdf, Access date: 12/5/2017. 
 
9Shalaby, Marwa and Marnicio, Ariana, "a Change of Seasons for Arab Women?" journal of women and human 
rights in the Middle East, available on: https://bakerinstitute.org ,Access date: 12/5/2017. 
 

https://bakerinstitute.org/media/files/Research/dfe28b28/WHR-Pub-StudentJournal-101613.pdf
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السياسية للمرأة  كةر النتائج التي توصلت لها هذه الدراسات ولن تقتصر علي ذلك بل ستعمل علي رصد المشا
 10بعد ذلك ) بعد إنتهاء اإلحتجاجات وبدأ العملية اإلنتخابية(. برلمانفي ال

 -:أدبيات ركزت على دور المرأة فى البرلمان المصرى  -: المحور الثانى

 :يشيرهذا اإلتجاه إلى مشاركة المرأة فى البرلمان المصرى وينبثق عنه عدة دراسات على النحو التالى

تقديم ب    المشاركة السياسية للمرأة ومعوقات هذة المشاركة وذلك  تسعى الدراسة األولى إلى تناول حيث   
 خريأ دراسة ليإ شارةاإل يمكن ذاته السياق وفي، 11نماذج للدول العربية ومنهم مصر

المناسب، وتغيير تخابي نخالل مناقشة قضية النظام اإل  موضوع دعم المشاركة السياسية للمرأة من ت تناول
نتخابي الفردي والعودة لنظام القائمة حيث يسمح بفرصة أكبر لتمثيل الكوادر والكفاءات النسائية فى النظام اإل

تناولت عدد من ، كما 12نتخابيةعارك اإلالبرلمان ممن يصعب عليهن فى ظل النظام الفردي خوض الم
ما  لسياسية للرجال والمشاركة السياسية للنساء خالل فترةاألدبيات في هذا اإلتجاه اإلختالف ما بين المشاركة ا

 13بعد الثورات العربية
تدنى نسبة تمثيل المرأة المصرية برلمانيا ، وأنه لم يحدث تحول ديمقراطى بسبب  وقد توصلت هذة الدراسات إلى

عدم نزاهة اإلنتخابات وعدم توافر الرقابة القضائية الالزمة. وأن نظام الكوتة ليس له أهمية كبيرة فهو مجرد 
وغير  ك من هو كفءحافز لكن لن يرجع للمرأة إنسانيتها المفقودة، وأن المرأة التختلف عن الرجل حيث هنا

الكفء، وبالتالى البد أن يكون المبدأ هو وضع المواطن المناسب فى المكان المناسب سواء كان رجل أو 
التي  تمن هذه الدراسات من خالل اإلستعانة بعدد كبير من البيانات واإلحصاءا تستفيد الباحثة وسوف  .إمرأة

 االمرأة ومشروعات القرارات التى إقترحتها ونمط تصويته ، كذلك التعرف على دورساتأجريت بواسطة هذه الدرا
، نتخابيةتشجيعهن على القيد فى الجداول اإلوضع خطة علمية وعملية للتحرك بين النساء لمما يسهم فى  .

                                                           
10Merlini, Cesare, and Olivier Roy," Arab Society in Revolt: The West's Mediterranean Challenge", Brookings 
Institution Press, 2012, available on: http://www.jstor.org, Access date: 12/5/2017. 

 
 (.2228نيفين مسعد، المشاركة السياسية للمرأة العربية، ) القاهرة: مكتبة النهضة،  11
" ، ) ، " رسالة ماجيستير : دراسة مقارنة فى االنثروبولوجيا اإلجتماعية2211المشاركة السياسية للمرأة فى ثورتى مصر وليبيامروة محمد تهامى،  12

 (.2213القاهرة: معهد البحوث والدراسات األفريقية، 

 
13 Ryan C Merrill," The Middle Eastern Gender Gap: The State of Female Political Participation Before, during and 

After the Arab Spring", available on: https://www.umb.edu, Access date: 26/4/2017. 
 

http://www.jstor.org/
https://www.umb.edu/
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ور المرأة دتقارنها ب بشكل عام وسوف دور المرأة فى البرلمان المصرى توضيح أسباب تراجعمن خالل وذلك 
 .األلمانىفى البرلمان 

 14 -أدبيات ركزت على دور المرأة فى البرلمان األلمانى : -:المحور الثالث
ر الفيدرالية تأثي تناول البعض منها وقد لمانى، هناك عدد من الدراسات التى تناولت دور المرأة فى البرلمان األ

ى إعتمده البوندستاغ، القانون الذ، بينما ركزت دراسة أخرى على 15على نسبة المشاركة السياسية للمرأة األلمانية
المساواة بين الرجل والمرأة فى قوانين القطاعى العام والخاص، كخطوة أولى نحو المساواة بينهم فى والذى أقر 

ركزت على نسبة تمثيل ، 16المجال السياسي بشكل عام وفى الترشح واإلنتخاب للسلطة التشريعية بشكل خاص
ثار حصص النساء فى األحزاب السياسية آاإل أن دراسات أخرى ركزت على  ،17المرأة فى اللجان البرلمانية

أن تخصيص مقاعد للمرأة هو وسيلة لتجاوز ، بينما تكشف دراسة أخرى 18 نسبة عددهم فى البرلمانعلى 
 19المعوقات التى تعوق مشاركة المرأة فى البرلمان

 
ا هأن مشاركة المرأة ونسب تمثيلها فى البرلمان اإل نه على الرغم من زيادة نسبةأوقد توصلت هذة الدراسات إلى 

 ، إذهاالمرأة األلمانية نفس وهذا يرجع إلى  لم تحصل على حق المشاركة الكاملة كالرجل فى الحياة السياسية,
 لى عدم تمكن المرأة منإدت أوهذا أحد العوامل التى ، نتخابلم يكن لديها أى طموح سياسى بالترشح أو اإل

حقوقها السياسية كاملة, لكن النظام الذى تبنته األحزاب مكن المرأة من زيادة نسب تمثيلها فى البرلمان وبالتالى 

                                                           
  
15   Christine comfort, the effects of federalism on women's political representation: a case study of German 
federalism, "master thesis ", (Central Florida: College of Sciences, 2013). 
 
Dr. Konrad Reuter, "the bundesrat and the federal system ", 2009, available on: https://www.bundesrat.de, access 
date: 26/4/2017. 
 
16 Overy, "German parliament (bundestag) adopted the equal participation of women and men act ", 2015, 
available on: http://www.allenovery.com, access date: 26/4/2017. 
 
17 Hilde Coffé, " female representation in German parliamentary committees " , (Victoria University of Wellington: 
faculty of Political Science and International Relations, 2013). 
 

18 Eva kolinsky, "Political participation and parliamentary careers: Women's quotas in West Germany", 3/12/2007, 
available on: http://www.tandfonline.com, access date: 26/4/2017. 

  
تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة ,فى:)محرر( سلوى شعراوى ," نتخابيةخصيص مقاعد للمرأة فى الهياكل اإلالتجربة األلمانية فى ت" ،هدى عوض 19

 (.2222، دارة العامةستشارات االإ, )القاهرة: مركز دراسات والفرص واألشكاليات

https://www.bundesrat.de/
http://www.allenovery.com/
http://www.tandfonline.com/
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ة مطالبة المرأة بزيادة النسب المخصص، مما دفع النساء إلى اللى التمسك بحقها فى المشاركة السياسيةإدى أ
 في يلللتمث عرضة أكثر النساء من البرلمان أعضاء ما تم التوصل إلى أن ، كمن المقاعد فى البرلمانن له

 مع التعامل من أكثر جتماعيةاإل والرعاية والتعليم األسرة مثل النموذجية اإلناث قضايا مع اللجان التى تتعامل
 .قتصادواإل الخارجية والسياسة التمويل قضاياالمتعلقه ب اللجان

على نظام  التعرف، و األلمانى المرأة فى البرلمان فى دراسة مشاركةوسوف تستفيد الباحثة من هذة الدراسات 
العوائق التى على التعرف  ، كما سيتم الكوتة الحزبية ومدى فاعليته فى زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان

  البرلمان.تها فى مشاركة المرأة بصفة عامة, وسبل زيادة مشارك قف ضدت

 
 
 

 -: أدبيات تركز على دور المرأة فى كاًل من البرلمان المصرى واأللمانى -: المحور الرابع
فى  لم يتم التوصل سوى لدراسة واحدةو  لمانيا،هناك ندرة فى الدراسات التى تجمع بين دور المرأة فى مصر وأ

ان عتبار أنه حق من حقوق اإلنسإالمرأة في الحياة السياسية علي  حق مشاركةويتم فيها تناول  20هذا الصدد،
أهم  نمأنه عتبار إنتخابي علي النظام اإل تتناول , كماالحقوق علي حد سواء كما أن الرجل والمرأة لهم نفس

أكبر  مثيال  تعلي نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية حيث أن نظام القوائم الحزبية يمثل  هالعوامل المؤثر 
مشاركة زه لل, كما يعرض دور المجتمع المدني من خالل تعزيبرلمان عن نظام التعددية الحزبيةللمرأة في ال

 .للمرأة في البرلمان
 مانىلالدراسة التى تحاول اجراء المقارنة بين دور المرأة فى البرلمان المصرى واأل هذة  ومن هنا تأتى أهمية

وف يتم االستفادة من تلك وس .خرىستفادة منها فى الدولة األتمثيل للمرأة لإلتعرف على أفضل نسبة فى ال
 مصرىبدور نظيرتها فى البرلمان ال حتي يتم مقارنته راسة دور المرأة فى البرلمان األلمانىمن خالل د سةالدرا

 هذا االصدد.ألمانيا فى واالستفادة من خبرة  مرأة المصرية فى البرلمانة لتحسين أوضاع الفي محاول
 
 
 
 

                                                           
20 Marwa Mahmoud Haseeb ,  Determinants of Women's Representation In Parliament in Egypt and Germany ( A 
comparative study : 1990 – 2008)  , "Master's Degree " , ( Cairo: Faculty of Economics and Political Science , 2012 ) . 
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 -: والمفاهيمي اإلطار النظرى

ها بشكل اإلعتماد عليتتحدث عن النظرية التى سيتم  الحديث عن اإلطار النظري فإن الباحثة سوفسياق  في
 إلى المفاهيم المتعلقه بموضوع الدراسة.رئيسي ثم ستتطرق 

 -نظرية الدور : 
المصطلحات السياسية بأنه مجموعة السلوكيات المتوقعة من شخص يعرف الدور في معجم  -مفهوم الدور:
 21وهويشير إلي درجة من تقسيم العمل بغرض إنجازه جتماعية ما؛إفي جماعة  معينا   ما يحتل مركزا  

ديد من خدمت في العست  إولقد  من أهم النظريات المستخدمة في دراسة السلوك التشريعي، وتعد نظرية الدور
تشريعي العام وكذلك السلوك ال وذلك للداللة علي السلوك التشريعي علي المستوي الفردي، يعية،الدراسات التشر 

ستخدام تحليل الدوركان ينصرف إلي تحديد دورمعين لعضو البرلمان من ولكن التركيز األساسي إل للمؤسسة،
الدورفي ية وتستعين نظر  ،رومن وقت ألخ خرلتشريعي علي أنه يختلف من موقف آلواقع شخصيته في العمل ا

يتصوره ألن ما ،ظرية الدورهي ذو طبيعة غيرسلوكيةولكن ن ستبيان أو المقابلة،جمع المعلومات بأسلوب اإل
بين الدورالذي ز وبالتالي البد من التميي عضو البرلمان عن دوره ليس بالضرورة أن يكون هو ما يقوم به بالفعل،

حف ويمكن أن يستخدم الوثائق أوالص إلي السلوك الفعلي، ي يشيرخرين وسلوك الدورالذيتحدد بتوقعات اآل
 22.لجمع معلومات عن السلوك الفعلي
                                                           

 .ومابعدها325(،ص1993السياسية،القاهرة:مركزالبحوث والدراسات )،قضايا نظرية في السياسة المقارنة عبد الغفار رشاد، 21

 .323المرجع السابق،ص 22
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 -:المفاهيم المرتبطة بالدراسة
 23-مفهوم المشاركة السياسية :

 إلى تركيبة هذا المفهوم فهو مكون من جزئيين هما من الناحية اللغوية البد بداية اإلشارة للحديث عن 
  : جتماعي وفيمايلى التوضيحإنسان، وكلمة)سياسة( كمصطلح كنشاط يقوم به اإل  ()المشاركة

 ويتكون هذا المصطلح من جزأين Participate سم المفعول للكلمة الالتينيةإمشتقة من   المشاركة كلمة
pars بمعنى جزء Part والثاني Compare  وبالتالي المشاركة تعني "القيام بـ" وتعني To take part  أي

  .24القيام بدور معين
 :بشكل عام نجد المشاركة نه من التعريفات العامة التي تناولت مفهومإف يضا  أ

  قتصادية الجماعات في كل أنشطة المجتمع اإلالمشاركة هي المساهمة الرسمية وغير الرسمية لألفراد و
 25 .جتماعية بهدف تحقيق الصالح العاموالسياسية واإل

   26تعني حصول الفرد على نصيب من شى ما أي أن المشارك له نصيب في الشأن العام أيضا 
و لغة مشتقه من مصدر الفعل ) ساس ( وهى  ةالسياس وننتقل بعد ذلك إلى تناول المقصود بكلمة

والرياسة عليهم ونفاذ األمر فيهم، وهذه   وتملك أمورهم شؤون الناس بمعنى تدبير تأتى هذه الكلمة
خرى مثل معاني القيادة والرئاسة والمعاملة والحكم المعاني األ  داللة على العديد منتستخدم للالكلمة 

 27.والتربية والترويض
. هسة تشكيل السلطان والمشاركة فيلى دراإعلم تجريبي يهدف ويمكن تعريف السياسة على أنها: 

ن يستو إالتختلف عن تعريف " كابالن " يف طار تعر إن كلمه سلطان هنا في أويجب مالحظة 
مر يصدر من صانع القرار ويخضع له أن هناك أمن التعريفين يتفقان في  ن كال  أللسياسة في 
 28.المحكومين

 
 -التعريف اإلصطالحى للمفهوم:

                                                           
، متاح على: المركز الديمقراطى العربىفاطمة عصام عبدالمجيد، " دور المرأة فى السلطة التشريعية "،  23

http://democraticac.de/?p=34920 :23/4/2213، تاريخ الدخول. 
 .122(، ص1999، ) القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر، سيكولوجية المشاركة السياسيةارق محمد عبدالوهاب، ط 24
، " رسالة ماجيستير"،) جامعة منتورى قسطنطينية: كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، المرأة والمشاركة السياسية فى الجزائر بادى سامية، 25

 .22(، ص2225
، متاح على: 1/8/2223، الحوار المتمدن"،  التأصيل الفقهى للمشاركة السياسيةله واردى، " عبداال 26

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104505 :29/4/2213، تاريخ الدخول. 
 .23ص، مرجع سابقبادى سامية،  27
(، ص 1939، " رسالة دكتوراة "، ) جامعة القاهرة: كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، المشاركة السياسية فى مصرالسيد عبدالمطلب أحمد غانم،  28

14. 

http://democraticac.de/?p=34920
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104505
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كاديميين هى نشاط سياسى يرمز إلى مساهمة المواطنين السياسية كما عرفها العديد من األالمشاركة 
ظام السياسى. وتبعا  لتعريف صموئيل هنتنجون وجون نيلسون، فإن المشاركة ودورهم فى إطار الن

السياسية تعنى تحديدا  ذلك النشاط الذى يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير فى عملية صنع 
القرار الحكومى، سواء أكان هذا النشاط فرديا  أم جماعيا ، منظما  أم عفويا ، متواصال  أم منقطعا ، 

ميا  أم عنيفا ، شرعيا  أم غير شرعى، فعاال  أم غير فعال. ويرى آخرون أن المشاركة السياسية تعنى سل
فى أوسع معانيها حق المواطن فى أن يؤدى دورا  معينا  فى عملية صنع القرارات السياسية، سواء 

 29.أكانت لتقديم المساندة للسلطة القائمة أم المعارضة والمساندة
 

 
 -الثقافة السياسية :مفهوم 

الثقافة السياسة تشير من ناحية إلي القيم والمعتقدات واإلتجاهات نحو السلطة والحكم، وتشير من ناحية ثانية 
إلي الغايات والوسائل المتعلقة بالنظام السياسي وحركته وتطور الحركة السياسية والقيم والمعايير التي تحكمها. 

 30شرعية القواعد واإلجراءات والتنظيمات السياسية.كما تشير من ناحية ثالثة إلي 
 31-مفهوم المواطنة :

لي إسان نة لألفراد المتساوين، حيث سعى اإلتعني إقرار المساواة بين المواطنين وقبول حق المشاركة الحـر 
 . ممارسـة الديمقراطية من عصر اإلغريق إلى اليوم من أجل إرساء دعائم العدل والمساواة والحرية

، حيث وقى والسياسي للفـرد فـي المجتمعستحدثت للتعبير بها عند تحديد الوضع الحقإالمواطنة كلمة عربية 
ن أث في لسان العرب، حي "بـن منظورإ "نسان ومحله المنزل الذي تقيم به وهو موطن اإلنها أتعني في اللغة 
أو الوالدة  ستقرارأي مكان اإلقامة أو اإل في بقعة أرض معينة وينتسب إليها، نسان الذي يستقرالمواطن هو اإل

كم حنسان الذي يستقر بشـكل ثابـت بداخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركا  في الوهو اإل ،أو التربية
 ويلتزم بأداء ،قية المواطنين بمجموعة من الحقوق، فيتمتع بشكل متساوي مع بويخضع للقوانين الصادرة عنها

ق صفة المواطن الذي يتمتع بـالحقو  نهاأتجاه الدولة، وتعني في الموسوعة السياسية ب مجموعة من الواجبات
 .نتماؤه إلى الوطنإـزم بالواجبات التي يفرضها عليه ويلت
 

 -مفهوم الكوتا :
                                                           

، تاريخ الدخول: http://www.youm7.comمتاح على:  ،23/12/2215، اليو  السابعإسراء عبدالفتاح، " المشاركة السياسية "،  29

29/4/2213. 

  13.-Ibid, p 12 30   
 المرجع السابق ذكره. 31

http://www.youm7.com/
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لق ألول مرة ، والذي أطرتبط تاريخي ا بالتمييز اإليجابيإتيني األصل يقصد به نصيب أو حصة، مصطلح ال
في ستينيات القرن "  األقلية السوداء   "المتحدة األمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومةفي الواليات 

، حيث الزم المؤسسات التعليمية بتخصيص نسبة معينة يث تم تطبيق نظام حصص نسبية كوتاح  ى،الماض
 .ات بأنها محرومةفيها األقلينتشر في بلدان أخرى كانت تشعر إولين فيها لألقليات األثنية كما من الطالب المقب

رابع في ال نعقاد مؤتمر المرأة العالميإي بدأ يستمد قوته ومشروعيته منذ لكن مبدأ الكوتا النسائية كمطلب حقوق
أة في مشاركة المر  يجابي يساهم في تفعيلإعتماد مبدأ الكوتا كتمييز إقر وجوب أ، والذي 1992بيجينغ عام 

 ستخدم هذا المصطلحإ .200232في حدود عام  % 30حقيق نسبة ال تقل عن لى تإالحياة العامة، وصوال  
، ية للنساءرلمانات والمجالس البلد, أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة كالببدرجة كبيرة لإلشارة إلى النسبة
التي  ،الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة نأإلى مواقع التشريع وصناعة القرار، حيث وذلك لضمان إيصال المرأة 

  .تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة

 

 

 -تمكين المرأة:
والمعاهدات  د من الوثائقمنذ تسعينيات القرن المنصرم أصبح مصطلح تمكين المرأة شائع اإلستخدام في العدي

المصطلح تم تطويره وتحويله من مجرد كلمة نظرية إلي كلمة عملية تجد من ، ويجب اإلشارة إلي أن الدولية
وية ة النس، وذلك من خالل مجهودات مفكرات المدرسحمايتها من خالل الوثائق الدوليةيهتم بها ويتعهد ب
 .الراديكالية وكتاباتهم

العربية بمعني تمكين  ( ويتم ترجمتها للغة women empowermentالكلمة لغة هي كلمة إنجليزية األصل )
فاألصل القول أن الكلمة تعني تقوية المرأة ،ألن تمكين المرأة مصطلح يقابله في اللغة  أيعد خط المرأة وهذا

 33(.women enablingاإلنجليزية كلمة )

                                                           
 المرجع السابق ذكره. 32

، متاح 2212،اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل ( في منشأه،Women Empowermentكاميليا حلمي، مفهوم مصطلح  تمكين المرأة )33

 .12/5/2213، تاريخ الدخول: : http://iicwc.org/lagna_I0I/iicwc/iicwc.php?id=103:على

http://iicwc.org/lagna_I0I/iicwc/iicwc.php?id=103
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تي :" تمكين المرأة هي تلك العملية التي تصبح المرأة من خاللها يمكن تعريف تمكين المرأة باآل إصطالحا  
س والقدرة على فتكسب الثقة بالنف حياتهارديا  وجماعيا  واعية بالطريقة التي تؤثر من خاللها عالمات القوة في ف

 34التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل".

 -مفهوم النظام السياسي :
داف و أهنظام الحكم عبارة عن أنماط متداخلة و متشابكة و متعلقة بعمليات صنع القرار التي تترجم الي 

السلطة  عية،، السلطة التشريةالسلطة التنفيذي)سياسية الثالث منازعات المجتمع من خالل المؤسسات الحكومية ال
لتفاعالت نه مجموع اأ "ستون"إالخارجية، كما ذكر التي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات  (القضائية

ستخدام نه يتضمن اإلأعلي "  جابرييل" لسلطة، كما أضافة التي تتعلق باو األدوار المتداخلة و المتشابك
ستخدام اإلرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل و تكيف المجتمع علي الصعيدين إو التهديد بأالفعلي 

35الداخلي و الخارجي
.  

 

 -أدوات جمع المادة العلمية :

المراجع ، وفي البداية سوف يتم توضيح الفرق ما بين  نخالل هذه الدراسة سوف يتم اإلعتماد علي عدد م
 -: المصادر التقليدية والمصادر الغير تقليدية

النظري  ، بمعني أنها تمثل المصدرالمكتبية لجمع المادة العلمية : تتمثل في األدواتالمصادر التقليدية (أ
الغير رسمية والدوريات وهذا المصدر يضم المخطوطات والكتب والوثائق الرسمية و  ، للمعلومات
ه وهذا النوع من المصادر سوف تعتمد علي، والتقارير الدولية والخاصة )كل ما تم كتابته ( ،والمقاالت

 الباحثه بشكل رئيسي.

هي تلك المصادر التي تعتمد بشكل رئيسي علي التحليل النظري والميداني  :المصادر الغير تقليدية (ب
 ،بلة واإلستبيان وتحليل المضمونذه المصادر المالحظة والمقاستخالصها، ومن أهم ها  للمعلومات و 

                                                           
خول: دتاريخ ال، http://maktabatmepi.org ، متاح على،2211، رق األوسطشمركز تحسين الحياة الخليل النعيمات، تمكين المرأة،  34

12/5/2213. 
 

 (.2222) القاهرة: مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجية،  ،النظام السياسى والسياسة العامةمها عبداللطيف،  35

http://maktabatmepi.org/
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إن ف عتماد الباحثة علي أداتي المقابلة واإلستبيان لعوامل ترتبط بالمكان والزمان،إستحالة ونتيجة إل
 الدراسة سوف تعمد بشكل رئيسي علي أداتي المالحظة وتحليل المضمون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 الفصل األول

 السياسية للحك األنظمة 
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فمع التطور الذي لحق بالسياسة ، م فلكل دولة نظام و لكل نظام أسسعدد أشكال نظام الحكم في العالتت
أصبح هناك العديد من المؤسسات التي تشارك السلطة التنفيذية مسؤوليات الحكم ومنها دون شك  ه،المعاصر 
العالم اليوم هو قله مشاركة المرأة فى الحياة السياسية لعل من أهم المشاكل السياسية التى تواجه و البرلمان, 

الذى ي عد بمثابة الهيئة التى تمثل مختلف طوائف الشعب وتسعى لتوصيل مطالبهم  -بوجه عام، وفى البرلمان 
لمصرى ونات النظام السياسي ابشكل خاص. وعليه يأتى هذا الفصل ليوضح لنا مك –إلى السلطة التنفيذية 

ونظيره األلمانى، مما يمكننا من اإلجابة على تساؤل رئيسي فى النهاية وهو : هل يؤثر شكل وتكوين النظام 
 السياسي على مشاركة المرأة فى الحياة السياسية؟
 -وعليه بنقسم الفصل إلى مبحثين رئيسيين كاآلتى:

 .المبحث األول: النظام السياسى المصرى 
 .المبحث الثانى: النظام السياسى األلمانى 
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 النظا  السياسي المصرىالمبحث األول : 

 مركزية علي ضفاف واديعرفت مصر النظام السياسي منذ حوالي سبعة أالف عام وذلك عندما قامت الدولة ال
, ريفي المجال البحري والبالسيطرة لما يمثله موقع مصر من أهمية كبري في مجال السيادة و  أيضا   النيل,
توسط في آن لبحر األحمر والموا فريقيا سيا وأآعتبارها ملتقي طريق الوصل بين إفي قناة السويس وب متمثال  
 ستقرار العالم العربيإستقرار مصر من إستقرار الدولي, فا جعل مصر من الدول المهمة في اإل, هذا مواحد
     36. ككل

                                                           
، متاح على: 5/8/2212، دنيا الوطنمعتز الدبس، " النظام السياسي المصرى "،  36

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/08/05/206255.html :28/4/2213، تاريخ الدخول. 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/08/05/206255.html
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ة و رئيس جمهوريهو رئيس ال ن رئيس الدولة فعليا  أ نظام رئاسي جمهوري، حيثلسياسي المصري النظام اإن 
 .، يحكم من خالل أحكام الدستور و القانون و في ظل وجود السلطتين التشريعية و القضائيةالسلطة التنفيذية

 يتكون النظام السياسي المصرى من :

 37-السلطة التنفيذية وإختصاصاتها:

 -رئيس الجمهورية : (أ

ختصاصات رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة المنتخب ألربعة أعوام ميالدية، وهو رئيس السلطة إحدد ت  
ن السلطات. لحدود بيستقالل الوطن وسالمة أراضيه، ويراعي اإ؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على التنفيذية
وزراء ويضع للمجلس ا يسا  ختصاصاته على النحو المبين في الدستور ويختار رئيس الجمهورية رئإويباشر 

شتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو رئيس الجمهورية، باإل
المبين فى الدستور. ويتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما 

 .سة الخارجية، والسلطات المنصوصيتصل منها بالدفاع واألمن القومى والسيا

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عالقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى  أيضا  
النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقا لألوضاع المقررة. وتجب موافقة 

بحقوق  تتعلق ئهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التىالمجلسين بأغلبية ثلثى أعضا
 .سلحةهو القائد األعلى للقوات المقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور. ورئيس الجمهورية إالسيادة. وال يجوز 

 -الحكومة : (ب

لحكومة، رئاسة ا تتشكل الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجلس الوزراء
ختصاصاتها ويحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، إف على أعمالها، ويوجهها فى أداء ويشر 

 .وأعضاء الحكومة

 -:ختصاصات الحكومةإ
 .شتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، واإلشراف على تنفيذهااإل .1

                                                           
 (.2224، ) القاهرة: ايترك للطباعة، التنشئة السياسية والقيمسمير حطاب،  37
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 .والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتهاتوجيه أعمال الوزارات والجهات  .2

 .إعداد مشروعات القوانين والقرارات .3

 .إصدار القرارات اإلدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها .4
 .إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .2

 .إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .6

 .عقد القروض ومنحها، وفقا  ألحكام الدستور .2

 .متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .2

 

 

 

 38-السلطة التشريعية :

قرار السياسة العامة ل من 101وفقا  للمادة  مية لدولة، والخطة العامة للتنيتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وا 
 للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.والموازنة العامة  جتماعية،واإل قتصادية،اإل

راع قت، ينتخبون باإلشكل مجلس النواب من عدد ال يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا  ي  102لمادة ووفقا  ل  
مثيل العادل نتخابية التنتخاب، وتقسيم الدوائر اإليراعى في شروط الترشيح ونظام اإل السري المباشر على أن

ي الفردي أو نتخابت المادة ذاتها األخذ بالنظام اإلكما أجاز  لمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،للسكان، وا
 القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

                                                           
، متاح على: 28/8/2215، مجلة روز اليوسفعادل عمر، " ماهى إختصاصات مجلس النواب فى مصر"،  38

http://www.rosaelyoussef.com :28/4/2213، تاريخ الدخول. 

http://www.rosaelyoussef.com/
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، على أن يحدد القانون كيفية %2كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من األعضاء ال يزيد على  
وات ميالدية، تبدأ من ن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنإ، فالدستورمن  106بموجب المادة ترشيحهم و 
 جتماع له .إتاريخ أول 

ختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم نعقد اإلإ 102وبحسب المادة  
صل في الطعن وتف نتخابات،تاريخ إعالن النتيجة النهائية لإلإليها الطعون خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوم ا من 

ن تاريخ م –متى قضت المحكمة بذلك  –خالل ستين يوم ا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة 
 إبالغ المجلس بالحكم .

خب نتأأو فقد أحد شروط العضويـة التي  عتبار،د األعضاء إال إذا فقد الثقة واإلوال يجوز إسقاط عضويـة أح
( 110ي أعضاء مجلــس النواب )مادة ويكـون قرار إسقاط العضـوية بأغلبيـة ثلث ،هاعلى أساسها، أو أخل بواجبات

تخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في مواد الجنايات والجنح إال إ، وال يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة
 د أوليخطر المجلس عننعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، و ن سابق من المجلس وفى غير دور اإلبإذ
 تخذ من إجراء .إنعقاد بما إ

 -السلطة القضائية :

ريعية لى جانب السلطتين التشإحتل السلطة القضائية مكانة مهمة فى عموم النظم السياسية الحديثة, وذلك ت
والتنفيذية وتعتبر مصر من بين الدول التى عرفت منذ عهد بعيد النظم الحديثة فى التنظيم القضائى والسلطة 

ختالف أنواعها ودرجاتها، وت صدر أحكامها وفقا  للقانون. إالقضائية هي سلطة مستقلة، تتوالها المحاكم على 
كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ  ويبين القانون صالحياتها. وتقوم

رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقا  لما ينظمه القانون. والقضاة مستقلون، غير قابلين 
نون شروط القاللعزل، ال سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد 

 39جراءات تعيينهما  و 

. ة والفكريةاإلقتصادية واإلجتماعيوأخيرا  فقد تدخلت السلطة فى النظم السياسية الحديثة فى مختلف المجاالت 
ومن ثم أصبح شكل الحكومة ي عد أحد عناصر النظام السياسي وليس العنصر الوحيد. وبذلك يكون من المهم 

النظام اإلجتماعى الحالى للدولة وأبعاده المستقبلية وعلى أساس ذلك، تكون دراسة شكل الحكم، وكذلك تحليل 
القواعد الدستورية التى تنظم السلطة العامة بمثابة األدارة التى تطبق الجهة القابضة على السلطة ) الحاكم أو 

                                                           
 .مرجع سابقسمير حطاب،  39
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النظام البرلمانى  ت فى ظلالحكام ( بها فلسفتها اإلقتصادية واإلجتماعية والفكرية واألمنية والسياسية، سواء أكان
 أو الرئاسي أو المجلسى، أو سواء أكانت طبيعة النظام ديمقراطية أم ال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظا  السياسي األلمانى المبحث الثانى: 

 -الدستور : -أوالً :

لى معاملة عالدستور في ألمانيا، أو ما يسمى بالقانون األساسي، يحمي حريات الفرد ويضمن كرامته ويؤكد     
جميع المواطنين بمساواة أمام القانون، بغض النظر عن العرق أو األصل أو اللغة أو الديانة. وتحتل الفقرة 

إلنسان: حترام كرامة اإقرة من الدستور لما تنص عليه من األولى من الدستور مكانة خاصة، فهي تعتبر أهم ف
عالوة على ذلك، ي خضع "كافة مؤسساتها باحترامها وحمايتهاال يجوز المساس بكرامة اإلنسان. وتلتزم الدولة ب" 
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الدستور نفوذ الدولة لسيطرة محكمة من خالل مبدأ تقاسم السلطات، إذ ال يجب على اإلطالق أن يحكم طاغية 
 40 .ألمانيا مرة أخرى

 41-األحزاب السياسية: -ثانياً :

المساهمة في بناء الوعي السياسي للشعب. وهكذا حسب الدستور األلماني فإن مهمة األحزاب السياسية هي     
لهذا نتخابية ترقيان إلى مرتبة الواجبات الدستورية و إللمناصب السياسية وتنظيم حمالت  فإن تسمية مرشحين

 تتحملها في إطار هذه الحمالت السبب تحصل األحزاب على تعويض مادي من الدولة مقابل النفقات التي
في معظم  تبعا  م بتدعته ألمانيا، أصبح مبدءا  إنتخابية الذي ت اإلالمادي ألعباء الحمال نتخابية. هذا التعويضاإل

 فإن تشكيل األحزاب السياسية يخضع لألسس الديمقراطية )ديمقراطية ديمقراطيات العالم. وحسب الدستور أيضا  
 .عترافها بالدولة الديمقراطيةإألعضاء(. وينتظر من هذه األحزاب ا

زاب التي يشكك في ديمقراطيتها فيمكن منعها بناء على طلب تتقدم الحكومة. ولكن ليس هناك ما أما األح    
 على النظام الديمقراطي يلزم بمنع هذه األحزاب. وعندما تتبين الحكومة أن أحد هذه األحزاب يشكل خطرا  
ا قرار المنع ذا الحزب. أموتتشكل لديها القناعة بأن منعه ضروري، فيمكنها في هذه الحال تقديم طلب بحظر ه

بحد ذاته فهو محصور بالمحكمة الدستورية العليا. وبهذه الطريقة يمكن تفادي خطورة أن تقوم األحزاب السياسية 
زاحة إلها. وعادة ما تفضل األحزاب الحاكمة  منافسا   سياسيا   الحاكمة بمنع أي حزب يعارضها ويشكل خطرا  

 األساليب السياسية المعتادة، عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وفي تاريخ ستخدامإاألحزاب غير الديمقراطية ب
، وكان من النادر حظر أحدها. فالدستور األلماني يشجع كانت طلبات حظر األحزاب قليلة جدا   تحاديةالدولة اإل

تحمل ته. وهي تجاهاتا  أدوات التعبير عن آراء المجتمع و ويدعم األحزاب. واألحزاب بدورها تمثل في جوهرها 
 نظام األحزاب األلماني في غاية الوضوح. مخاطر الفشل ف

 42-المستشار األلمانى والحكومة: -ثالثاً :

                                                           
، متاح على: 19/1/2214، المركز العربى اليمقراطىنى : دراسة حول البوندستاغ "، محمود خليفة،"  النظام السياسي األلما 40

http://democraticac.de/?p=2059 :1/5/2213، تاريخ الدخول. 
، تاريخ الدخول:  http://www.almania.diplo.deح على:، متازارة الخارجية األلمانية: و المركز األلمانى لإلعال " األحزاب السياسية"،  41

1/5/2213.  
، تاريخ الدخول:  http://www.almania.diplo.de، متاح على:زارة الخارجية األلمانية: و المركز األلمانى لإلعال " الحكومة األلمانية"،  42

1/5/2213. 

http://democraticac.de/?p=2059
http://www.almania.diplo.de/
http://www.almania.diplo.de/
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تحادية. ويمنحه الدستور حق تعيين الوزراء نتخب الوحيد في الحكومة اإللمانى هو العضو الم  المستشار األ
صاص كل ختإعدد الوزارات ومجاالت  أيضا   بصفته رئيس أعلى سلطة سياسية في البالد. ويحدد المستشار

منها. وهو صاحب الحق في توزيع المسؤوليات والمهمات. األمر الذي يعكس سلطة المستشار ودوره الحاسم 
يتمتع  تحادي بدور سياسي قيادي أشبه بذلكهذه الصالحيات يتمتع المستشار اإلفي وضع سياسة الحكومة. وب

 .طيات األخرىبه رؤساء الجمهورية في الديمقرا
ه ل من صورة رئيس الوزراء البريطاني مثاال   1949تخذ المجلس البرلماني الذي صاغ الدستور في العام إوقد 

يتمتع بها  لصالحيات التيتحادي. حيث يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بذات اعندما قرر منصب المستشار اإل
د ففي النظام البرلماني البريطاني يقوم حزب واح ، بل وتزيد صالحياته عن صالحيات المستشار.رالمستشا

بحكم البالد، حيث يمنح نظام األغلبية حق الحكم للحزب األقوى في البرلمان. أما في البوندستاغ فال يتمتع 
نتخاب إاألحزاب المختلفة من أجل أن يتم ئتالف بين إية. ولهذا فإنه ال مفر من تشكيل عادة حزب واحد باألغلب

 .المستشار
نتخاب المستشار مشاورات بين األحزاب التي ستشكل الحكومة. وهنا يدور الحوار حول توزيع المناصب إويسبق 

التحالف  االوزارية بين األحزاب، وحول إنشاء وزارات جديدة أو إلغاء وزارات معينة. ويتمتع الحزب األقوى في هذ
ة. محزاب حول برنامج عملها في السنوات القادتحادي. باإلضافة إلى ذلك تتشاور األبحق تسمية المستشار اإل

نتهاء . وبعد اإل"تفاقية االئتالفإ " ئتالف هذه من خالل التوقيع على ما يسمىويتم تثبيت نتيجة مشاورات اإل
. وعادة ما تسبق المشاورات بين األحزاب الحاكمة قرارات الحكومة رنتخاب المستشاإمن هذه الخطوات يتم 

ذا ما به مؤكد. ش ستبدال المستشار يصبح أمرا  إالوفاق بين األحزاب الحاكمة فإن نضب نبع التآلف و  وترافقها. وا 
 نتخاب مستشارإلثقة عن الحكومة، يجب أن يرافقه إعفاء المستشار من مهامه الذي يتم من خالل حجب ا

جديد. هذه الخطوة الجريئة في حجب الثقة البرلمانية عن الحكومة، تلزم األحزاب الممثلة في البرلمان بتشكيل 
حكومة غالبية جديدة قادرة على الحكم، حتى قبل قيامها بعزل المستشار. وقد تمت حتى اآلن محاولتان فقط 

الثقة من المستشار الديمقراطي حيث تم آنذاك سحب  :1922لعزل المستشار، نجحت واحدة منهما في العام 
 .نتخب مكانه المستشار الديمقراطي المسيحي هيلموت كولا  جتماعي هيلموت شميت، و اإل

تأكد من كي يطرح موضوع الثقة على البوندستاغ في أي وقت يشاء، ل تحادي أيضا  كما يمكن للمستشار اإل
ذا لم يفلح المستشار في نيل هذه الثقة، أي إذا ستمراره بالتمتع بالدعم غير المشروط لألحإ زاب الحاكمة. وا 

جراء فشلت الحكومة في تحقيق الغالبية البرلماني ي هذه الحال نتخابات جديدة يعود فإة، فإن قرار حل البرلمان وا 
يل كمطالبة األحزاب الممثلة في البوندستاغ بمحاولة تش لرئيس الجمهورية. ويمكن لرئيس الجمهورية أيضا  

لكن تحادية فشل حقيقي ذريع في نيل الثقة البرلمانية. و يسبق أن حصل في تاريخ ألمانيا اإلحكومة جديدة, ولم 
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كان هناك ثالث خسارات للثقة: حيث أحجب أعضاء برلمانيون من األحزاب الحاكمة أو أعضاء من الحكومة 
، 1922جديدة، وكان ذلك في األعوام )عن التصويت، وذلك بهدف إسقاط الحكومة والعمل على تشكيل حكومة 

لمبكرة نتخابات االوحيدة التي تضمن فرض عملية اإل (. وقد تم اللجوء إلى هذه الطريقة ألنها2002، 1922
التي ال يسمح بها الدستور إال في مثل هذه الحال. وهذه العملية تتطلب موافقة رئيس الجمهورية على أية حال، 

 .وهي موضع خالف قانوني
 

 43-السلطة القضائية : -رابعاً :

تحادية هو الحفاظ على وحدة القانون في الدولة وضمان علوية الدستور إإن الغرض من تنظيم سلطة قضائية  
، لدستور الفيدراليسلطة في تفسير اتحادية والورية على القوانين اإلقليمية واإلالفيدرالي من خالل تنظيم رقابة دست

، تحاديةة اإلرية ما بين األقاليم والحكومختصاصات الدستو الدستورية المتعلقة بتوزيع اإلعد خاصة تفسير القوا
ألقاليم تحادية واك حل الخالفات ما بين الحكومة اإل. وكذلتحاديةمن المسائل الشائكة في الدولة اإلوالذي يعد 

 .يستدعي حلها من خالل هيئة قضائية
 ، الذي أسس نظاما  للمحاكم )العادية(1222لقانون األساسي لسنة ع إلى اإن التراث القضائي األلماني يرج
ي رية( التي كانت محكمة عليا تسر ، وقد خلق هذا القانون )المحكمة االمبراطو لممارسة القضاء المدني والجنائي

هي  م، وتوجد إلى جانبها محاكم األقاليم، حيث كان هناك أربعة مستويات من المحاكحكامها على ألمانيا كلهاأ
، والمحكمة اإلمبراطورية. وكان القضاة ورجال قليمستئناف في اإلقليم، محكمة اإلإلمحكمة المقاطعة، محكمة ا

ع العاملين ما جميأرون بمثابة موظفين لدى)الرايخ(، النيابة وغيرهم من العاملين بالمحكمة اإلمبراطورية يعتب
 (.ةعتبارهم بحق )ممثلين لسلطة القضاء المستقلإلم يكن   ظفهم األقاليم. ومن هنابالمحاكم األخرى فكانت تو 

وا ستقالله والقضاة كانإن يضمن أء، وان كان قد حاول قضاولم يغير دستور فايمار من الهيكل األساس لل
تفصل لنشاء محكمة عليا زراء العدل المحليين في األقاليم. ومع ذلك فقد وضع ترتيب خاص إليخضعون لو 

يتشرب  زمنا  طويال   ن القضاء األلماني ظلأالرايخ(. ونظرا  إلى ، وبين األقاليم و)في المنازعات بين األقاليم
تور فايمار الذي جديدة لدس، فلم يكن متمشيا  بالقدر الكافي مع المبادئ اليد التشريعية ذات الروح المحافظةالتقال

غيرهم ستعدادهم وميلوهم السياسية المحافظة لم يكن هؤالء القضاة و ا  تقالل القضاة. فبمقتضى تدريبهم و سإيحترم 
ة النازية ي. وعندما حلت الدكتاتور اد لتأييد هذه التغييرات الجديدةستعدإ لعاملين اآلخرين في المحاكم علىمن ا

ناقش ي نأعتاد إهتلر تماما  على السلطات الثالث، ولما لم يكن القضاء قد  ستولىإمحل جمهورية فايمار، 

                                                           
 .مرجع سابقمحمود خليفة،  43
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ضعاف الجهاز إ دى تصميم الحكم النازي علىأاع عن الحكم الدستوري، و سلطة الدولة فلم يتخذ موقفا  قويا  للدف
 .القضائي إلى تحويل سلطة القضاء ونقلها من األقاليم إلى الحكومة المركزية في برلين

قضائية وتم يم السلطة العملية إعادة تنظوقد سهلت إعادة تقسيم ألمانيا إلى أقاليم بعد الحرب العالمية الثانية، 
 تحياء وجوه كثيرة للنظام الذي كان سائدا  في عهد جمهورية فايمار، مع إدخال بعض التجديداإمن جديد 

ستقالل المحاكم وضمان المحافظة على الحكم إاألخرى في بناء الجهاز القضائي، كان القصد منها حماية 
 .الدستوري

ي ، فان المحاكم من مختلف المستويات مدمجة فم عليها النظام السياسي األلمانيالتي قارغم األسس الفيدرالية 
ى ، في حين تدار المحكمة العليا على مستو يات الثالث األدنى من هذا النظامنظام موحد. وتدير األقاليم المستو 

لنصوص وتطبق جميع المحاكم ا ،كم في القضايا المدنية والجنائيةالموحد من المحا  فيدرالي. ويفصل هذا النظام
 ،قضايا المحاكم في مجاالت متخصصة القانونية القومية ذاتها. ويتعامل فرع آخر من النظام القضائي مع

ة، وتتعامل ب، وتتعامل أخرى بقضايا الضريى اإلدارية ضد الوكاالت الحكوميةفتتعامل إحدى المحاكم بالشكاو 
ي جتماعي. وكما هي الحال في باقلبات الخاصة ببرنامج الحكومة اإلا، ورابعة بحل المطثالثة بنزاعات العمل

 .النظام القضائي فان هذه المحاكم الخاصة مدمجة في نظام واحد يشمل محاكم األقاليم والمحاكم الفيدرالية
 

 

 

 -) البوندستاغ(:

قلد رئيس الرايخستاغ في برلين. يتتحادية، الذي يجتمع في مبنى غ" هو برلمان جمهورية ألمانيا اإلالـ "بوندستا
 2002تحادي. ويرأس البوندستاغ األلماني منذ عام لى منصب في الدولة بعد الرئيس اإلالبوندستاغ ثاني أع

جتماعي /اإلة الحزبين الديمقراطي المسيحيالبروفيسور نوربرت المرت، وهو عضو في أكبر الكتل النيابية، كتل
 44.المسيحي

 45-: هامهوظيفة البوندستاغ وم

  المكان الذي تصاغ وتناقش فيه اآلراء المختلفة حول المنهاج السياسي الصحيحهو. 
                                                           

 .1/5/2213، تاريخ الدخول: http://www.almaniah.com، متاح على: ألمانيا" البوندستاغ األلمانى "،  44
 .المرجع السابق 45

http://www.almaniah.com/
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 أهم واجبات البوندستاغ هي التشريع والرقابة على عمل الحكومة. 
 تحادية ومهام جيش الدفاع األلماني في خارج البالدب القرارات الخاصة بالميزانية اإليصدر النوا. 
  ر تحادية أو المستشانتخاب المستشارة اإلإالملقاة على عاتق البوندستاغ هي إحدى المهام الحاسمة

 .تحادياإل
  .طبقا  لمبدأ فصل السلطات، فإن البوندستاغ يصدر القوانين بصفته السلطة التشريعية في ألمانيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانى 
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 دور المرأة فى البرلمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدى الصور عتبارها إإعية سواء بالترشح أو االنتخاب، بالمرأة فى السلطة التشرييتناول هذا الفصل مشاركة 
، حيث تسعى المرأة دائما  للعب دور قوى و فعال فى فى الحياة السياسية فى أى مجتمع الهامة لمشاركة المرأة
ة فى الحياة شاركع المإن للمرأة المصرية تاريخ طويل م تعيش فيه مثلها مثل الرجل. ذىالالمجتمع السياسى 

تبر المرأة حيث تع 1926، بداية من سعيها للحصول على الحق فى التصويت والترشح فى عام البرلمانية
، بالرغم من ذلك ظلت المرأة المصرية سنوات 1922مرأة عربية تمثل دولتها فى البرلمان عام االمصرية أول 

ى البرلمان لزيادة تمثيلها ف البرلمانية، و قد سعت جاهدةجالس عدة تعانى من التهميش و ضعف التمثيل فى الم
ستطاعت المرأة من إلمقاعد المخصصة لها، لكن مؤخرأ  من خالل نظام الكوته حيث حاولت زيادة نسبة ا
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ورها د، لذلك سوف  يتم من خالل هذا الفصل تحليل الحقوق من خالل الدستور الجديد ضالحصول على بع
 .لمانونسب مشاركتها فى البر 

تجد المرأة  المشاركة فى الحياة السياسية، بالتالىب اطية التى تسمح للمواطنين فيهامن الدول الديمقر  ألمانياو تعد 
و قوى فى الحياة السياسية عامة و فى المشاركة فى السلطة  دور فعال فرصة كبيرة فيها للظهور و لعب

 فى السلطة التشريعية.  مرأة األلمانيةدور ال صفة خاصة، بالتالى سوف يتم تحليلالتشريعية ب

 وعليه ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين :
  :2012إلى  2011دور المرأة المصرية فى البرلمان  من المبحث األول. 
  :دور المرأة األلمانية فى البرلمانالمبحث الثانى. 

 

 

 

 

 

 

 

 1122إلى  1122دور المرأة المصرية فى البرلمان  من المبحث األول : 

تعدد أشكال المشاركة السياسية للمرأة لكن تظل مشاركة المرأة فى السلطة التشريعية )البرلمان( من أهم صور 
و  ،المشاركة السياسية خاصة فى مصر، حيث أنها تمنح المرأة فرصة حقيقة للمشاركة فى عملية صنع القرار

فى الحياة السياسية من خالل المشاركة فى ونة األخيرة إلى ممارسة دور فعال قد سعت المرأة المصرية فى اآل
األحداث السياسية ) ثورتى الخامس و العشرون من يناير و ثورة الثالثين من يونيو( والتى غيرت من مالمح 
النظام السياسى فى مصر، وأدت إلى وضع دستور جديد للبالد، و قد سعى الدستور إلى التمييز اإليجابى 

 حقوق للمساواة بينها وبين الرجل.للمرأة و منحها العديد من ال
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عندما وقفت بجانب الرجال في ميدان  يناير 22لم إلى شجاعتها في ثورة لفتت المرأة المصرية أنظار العا لقد 
التحرير، مسرح عمليات الثورة، حتى سقط النظام. لكن مع مرور عام من الثورة، لفتت الفئة نفسها األنظار 

، كانت المرأة المصرية محور الكثير من األحداث، 2011فمع مرور عام . واألدوارذاتها، لكن مع تبدل المواقف 
، وتشكيل نيةنتخابات البرلماة المتالحقة، التي كان أبرزها اإلحول دورها في المشاهد السياسي وأثارت جدال  

عادة تا  األحزاب السياسية، و  تساع إمرأة. فمع شكيل المجلس القومي للحتجاجات الموجة الثانية من الثورة، وا 
ا على الرغم مم حقوقيات أن معظم األحزاب السياسيخريطة األحزاب في مصر بعد الثورة، ترى ناشطات و 

 من ترحيب بوجود المرأة بين أعضائها بل وحتى في بعض المناصب القيادية بها، إال أن القليل جدا   أظهرته
مرأة إنتخابات برلمان الثورة بواقع إلسيدات في ى ترشيح عدد قليل من امن هذه األحزاب هو الذي تجاسر عل

 46.واحدة فقط لم يتسع لها المقام إال في ذيل قوائمه الحزبية

أي بعد  1922حدث ذلك عام  -مرأة عربية تدخل البرلمان، إأول  عتبرالمرأة المصرية ت  على الرغم من أن و 
أة المصرية متوسط نسبة تمثيل المر اإل أن ،47 -1926عام لتصويت والترشيح رسمي ا عام واحد من منحها حق ا

عتبار أن فى المتوسط، مع األخذ فى اإل %9.2 يتعد مفى مجلس الشعب ل الفترة السابقة على قيام الثورة خالل

 48نفسه. هذه النسبة تشتمل على المعينات والمنتخبات فى الوقت

ي مجلس فنسبة تمثيل المرأة  يناير لم تغيير من هذا الوضع السيء بل على العكس إنخفضت  92كما أن ثورة 
فى مايو  أصدر المجلس العسكريحيث  ،2011في مايو % 2إلى %12من  2011نتخابات إالشعب في 

شترط المرسوم أن تتضمن جميع إمن ذلك،  ال  للنساء المرشحات. بد مقعدا   64يلغى حصة ال  مرسوما   2011
ح عدد قليل . ولكن في الحقيقة تم ترشيألقلمرأة واحدة على اإ (في إطار نظام التمثيل النسبياإلنتخابية )القوائم 

مقاعد فقط في مجلس  9. وقد حصلت النساء على إلنتخابيةخر القوائم اآمن النساء ووضع معظمهن في 
 49 %.2مرأتين من قبل المجلس العسكري، وهو ما يمثل إمقاعد و تم تعيين  202الشعب الذي يشمل 

                                                           
، متاح على: 8/3/2212، الشرق األوسطرية ورحلة البحث عن المساواة السياسية والعدالة اإلجتماعية "، محمد عجم، " المرأة المص 46

http://archive.aawsat.com :28/4/2213، تاريخ الدخول. 
،  https://www.sasapost.com، متاح على: 12/12/2215، ساسة بوست" متي منحت الدول العربية المرأة حق الترشح واإلنتخاب؟ "،  47

 .28/4/2213تاريخ الدخول: 
، متاح على: 13/12/2215، مبتدأ "، 2215عالء عزمى، " باإلجبار .. المرأة المصرية تحقق رقماً قياسياً فى برلمان  48

http://www.mobtada.com :28/4/2213، تاريخ الدخول. 
، متاح على: الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان" العالم العربى : أى ربيع للنساء؟ "،  49

org/IMG/pdf/28_05_12_women_ar_final.pdfhttps://www.fidh. :28/4/2212، تاريخ الدخول. 

http://archive.aawsat.com/
https://www.sasapost.com/arab-women-and-elections/
http://www.mobtada.com/
https://www.fidh.org/IMG/pdf/28_05_12_women_ar_final.pdf
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 126ث وصلت إلى المركز المركز األول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية، حي حتلتإكما  
دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية،  122من بين  92المركز مصر حتلت إ أيضا   ،2012عام ل

مرأتين، هن إ وزيرا   31ضمت الحكومة المكونة من  ،حيث فقط فى الوزارة، %10للتمثيل الهزلي بنسبة  نظرا  
ا الوضع لهذ ونتيجة 50.جتماعيةإلخليل، وزيرة التضامن والشؤون ا فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، ونجوى

السيء ظهرت العديد من النساء من بينهم نهاد أبو القمصان بالمساواة بين الرجل والمرأة، حيث قالت أبو 
ما نريده ليس برلمان ا للنساء ومن النساء فقط بل نريد برلمان ا تكون نسبة المرأة فيه منصفة على  إنالقمصان " 

 51 " أن يضم نساء ذوات كفاءات وقادرات على تمثيل قضايا المرأة والمجتمع ككل

سيدة إلى مجلس النواب، وهو حدث تاريخى  29بعد وصول  2012اإل أن هذا المشهد تغير تماما  فى عام 
عن طريق اإلنتخاب الحر المباشر، سواء بالمنافسه منهم  22غير مسبوق فى البرلمانات المصرية، فقد وصل 

التى تم إقراراها فى الدستور  11على المقاعد الفردية أو عن طريق القائمة الم طلقه. ويرجع ذلك إلى المادة 
مقعدا  فى البرلمان عن طريق القوائم  26 والتى تكفل التمثيل المناسب للمرأة فى البرلمان، وهو ماضمن لها

 52المطلقه.

،  2011/2012فى  وفي ذلك الجدول سيتم إدراج عن عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في البرلمان المصري
2012.53 

إجمالى عدد  إجمالي المقاعد السنة
 المرشحات

 النسبة المئوية  عدد الفائزات

 2 11 924 202 م2012/2011

                                                           
، متاح على: 19/1/2213، وكالة أخبار المرأةمصر تحتل المركز األول فى تراجع مكانة المرأة"، " 50

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=4993 :28/4/2213، تاريخ الدخول. 
، تاريخ http://www.albawabhnews.com/1099444، متاح على: 3/2/2215، البوابة نيوز"،  2215وفاء مجدى، " المرأة فى برلمان  51

 .28/4/2213الدخول: 
،  http://www.swissinfo.com، متاح على: 22/4/1122، سويسسيدة فى البرلمان المصرى: وجود فعال أم ديكور "،  89همام سرحان، "  52

 .22/4/2213تاريخ الدخول: 
، 8/12/2215،   السابع، اليويونيو أول مجلس تحصل فيه المرأة واألقباط على أكبر عدد من مقاعد فى تاريخ مصر 32أحمد عرفة، " برلمان  53

http://www.youm7.com ،28/4/2213. 

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=4993
http://www.albawabhnews.com/1099444
http://www.youm7.com/
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 14.6 22 302  296 م 2012

 ( 1جدول رقم )
 

ريعية لقياس حجم مشاركة المرأة فى السلطة التش 2012نتخابات البرلمانية بالتالى سوف يتم التركيز على اإل
لية ويت و معرفة مدى فاعالتص نتخابات أو دورها كناخبة تشارك فى عمليةسواء عن طريق الترشح فى اإل

نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان وفى تمكين المرأة من المشاركة فى الحياة  نتخابات الجديد فى زيادةقانون اإل
 السياسية.

 نتخاب:ة عن طريق ال أواًل المشارك

نتخاب ية من خالل المشاركة فى عملية اإلسعت المرأة إلى تأكيد دورها فى المجتمع و ممارسة حقوقها السياس
نسبة  نتخابات و التى وصلتاإلقبال على التصويت فى اإلن ضعف ، و بالرغم منتخابات البرلمانيةفى اإل

إال أن المرأة كان لها النصيب األكبر من المشاركة حيث وصل عدد المشاركين  %1.19المشاركة فيه إلى 
 4،أى أن نسبة المرأة كانت  3002فى حين كان عدد الرجال  13636من المرأة ممن يحق لهم المشاركة 

 54شاركت المرأة بمختلف الفئات العمرية. أضعاف نسبة الرجال، وقد

 ثانيًا المشاركة عن طريق الترشح:

 29ستطاعت إوقد 55إمرأة بأوراق الترشح،  302نتخابى و تقدمت لسباق اإلسعت المرأة المصرية لخوض ا
بنظام القائمة و  26نتخابات نائبة من الفوز باإل 22حيث نجحت  امرأة من الحصول على مقاعد فى البرلمان

                                                           
تاريخ   http://www.parlmany.com، متاح على:2215رجالة " ، موقع برلمانى، أكتوبر 4سماح عبدالحميد، " الست المصرية بـ  -54

 .14/5/2213الدخول:
, تاريخ الدخول: http://www.sis.gov.eg" ، الهيئة العامة لإلستعالمات، 2215"مشاركة المرأة في االنتخابات البرلمانية المصرية  -55

14/5/2213. 
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و هى أعلى نسبة  %14.2نتخابات إلى نسبة نسبة تمثيل المرأة فى اإلت بنظام الفردى، بالتالى وصل 19
 56للمرأة المصرية فى الحياة البرلمانية بالمقارنة بنسب المشاركة فى البرلمانات السابقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور المرأة األلمانية فى البرلمانالمبحث الثانى: 

النضال من أجل الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية منذ أواخر القرن التاسع بدأت النساء لقد      
نساء من العامالت في كل ، بل كل الضال الناشطات في حقوق النساء فقطعشر، ولم تشارك في هذا الن

اجية حتجمرأة في المظاهرة اإلإ، خرجت نحو مليون 1911المرأة العالمي في مارس عام وفي يوم  ، المجاالت
ابات ضطر سادت المشاكل السياسية واإل، وعليه نتخاباتقهن في التصويت والترشيح لإل، مطالبات بحولياأل

وسط  ، ووجدت المرأة آذانا  صاغية فيأعطى الحركة النسوية دفعة جديدة ، مماسنوات 2الثورية البالد بعد 

                                                           
تاريخ  https://drive.google.comمتاح على: , 8ص "، المركز المصرى لحقوق المرأة ،2215"تقرير حالة المرأة لعام -56

 .14/5/2213الدخول:
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لمجالس عتبرت تلك اإ، حيث 1912فمبر عام ل مكان في نو ، التي تم تشكيلها في كالمجالس العمالية والعسكرية
 57.نتخابية جزءا  من شعار الحركة الثوريةالمطالبة بحقوق المرأة اإل

ل من نتخابية متساوية لكإار بيان مجلس الشعب بإعطاء حقوق صدإم المرأة األلمانية السياسي بعد تحقق حل
مرأة ألول مرة الذهاب ستطاعت الإ، حيث 1912نوفمبر عام  12ل والنساء في بلغ عشرين عاما  من الرجا

يناير  19ر األلماني في نتخابات المجلس القومي المسؤول عن وضع الدستو إقتراع للمشاركة في لصناديق اإل
 ولم. % 22.3نتخابات، حيث وصلت إلى النسائية مرتفعة جدا  في تلك اإل . حيث كانت المشاركة1919عام 

حن نائبات في ل مرة ليصبستطعن خاللها الترشح ألو إبات على حق التصويت، لكن النساء نتخاتقتصر تلك اإل
كن ، ولنية، في أول مشاركة لهن بالترشيحمن المقاعد البرلما % 9، وتمكنت النساء من الحصول على البرلمان

اء الرفض ، بل وقد جرحيب من الجميعخاب لم يقابل بالتنتالنسائية في الحصول على حقوق اإل نجاح الحركة
 58.من قبل بعض النساء، خاصة الجمعيات النسائية الكنسية

نتهاء الحرب إلجمعيات النسائية األلمانية قبل تحاد اإينشق عن  تحاد النسائي التابع للكنيسة اإلنجيلية أنقرر اإل
، وأن ةالمرأة الرئيسي هو رعاية األسر  دور، حيث كان يرى أن نتخابية للمرأةإالعالمية األولى، لمطالبته بحقوق 

ذات  ئس ا، حيث كانت الكنسي سيشغل المرأة عن دورها األسري، وهو بذلك ضد مصلحة المجتمعالعمل السيا
 الديمقراطي شتراكيية في وسائل اإلعالم ضد الحزب اإل، وقامت الكنائس بحمالت دعائتأثير كبير على النساء

لى بعض ة فايمر ع، حيث حصلت المرأة في جمهورياأللمانية ضئيل في البرلماناتأصبح دور المرأة ومن هنا .
. و تم حظر النساء من الترشح للمراكز 1933نتخاب الحزب االشتراكي القومي عام إحقوقها السياسية، حيث تم 

ذا الوضع كثيرا  تغير ه ، واليوم1942قها البرلمانية سوى بعد عام لم تستعيد المرأة األلمانية حقو و السياسية، 
، كما تصل نسبة مشاركة % 34إلى حوالي  "البوندستاج "  ة النساء في البرلمان األلمانيتصل نسب حيث

ن المدن الكبرى مثل برلييعد تمثيل المرأة متساويا  مع الرجل في . كما  . %30النساء في برلمانات الواليات إلى 
يع المزيد ، حيث تم تشجغيرة التي يسودها التيار المحافظالص، بينما يكاد وجودها ينعدم في المدن وهامبورج

                                                           
، تاريخ http://www.dw.com، متاح على: 12/11/2228نهله الحناوى، " نضال المرأة الطويل للحصول على المساواه مازال مستمراً "،  57

 .1/5/2213الدخول: 
 المرجع السابق. 58

http://www.dw.com/
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قم نتخاب وحده ليس كافيا  لتحقيق المساواة للمرأة إن لم تساء لترشيح أنفسهن للعمل السياسي، فحق اإلمن الن
 59.هي بخطوات لتحقيق دورها السياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، متاح 12/12/2212، موقع شمال أفريقيا للدراسات والتحليلفاطمة عصام عبدالمجيد،" دور المرأة فى السلطة التشريعية فى مصر وألمانيا "،  59

 .1/5/2213، تاريخ الدخول: http://www.afriquenord.netعلى: 

http://www.afriquenord.net/
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 الفصل الثالث

 بواعث التعثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع يستهدف النهوض بالمجتمع، كما ترتبط ب جتماعيا  إ نتخابات ضرورة ملحة ومطلبا  المرأة فى اإلتعد مشاركة 
ول جتماعية والسياسية والثقافية، وتواجه النساء العديد من التحديات التى تحقتصادية واإلالتغيرات والتحوالت اإل
تتعرض لها  ة المجتمع وبين الضغوط التى قدنتخابات، وتتنوع هذه العقبات ما بين ثقافبينها وبين تقدمها لإل
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ر الذى عتبار التطويجتماعية، فحين نتحدث عن أوضاع المرأة علينا أن نأخذ بعين اإلإو أمالية  سواء ضغوطا  
دماجهاطرأ على عمل لطبيعى ، متجاهلين حقها اردةن كان يرمز لها برموز ال تليق بها كالو أ، بعد ية مشاركتها وا 

نفتاح على صالح ودرجة اإلنتخابات بصورتها، فالتجارب السياسية وتراكم عمليات اإلاإلن تشارك فى أفى 
اآلخر كلها عوامل تؤثر فى مستوى تطور وضعية المرأة هذا بشكل عام، فهى تحتاج الى مزيد العمل وتضافر 

 .الجهود من أجل تطوير أوضاعها

يتطرق معوقات المشاركة السياسية للمرأة المصرية، و وعليه ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين يتناول المبحث األول 
 المبحث الثانى إلى معوقات المشاركة السياسية للمرأة االلمانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول : معوقات المشاركة السياسية للمرأة المصرية
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أن إقرار هذه الحقوق لم يواكبه  , إال1926وقها السياسية بمقتضى دستور لقد حصلت المرأة المصرية على حق
لنيابية ا, وبالذات على صعيدي الترشح في المجالس على المشاركة في الحياة السياسيةقبال ملموس من جانبها إ

وف ظر و  م والتقاليد السائدة في المجتمععتبارات تتعلق بالقينتخاب, إلوممارسة حق التصويت واإل
 يلي سيتم توضيح تلك المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة والتي تعتبرجتماعية. وفيما واإل قتصاديةاإل ةأالمر 

 60.بمثابة المحددات األساسية للمشاركة السياسية للمرأة

 :معوقات السياسيةأوال:ال

 تعد العوامل السياسية من أهم العوامل الي تعوق المرأة عن المشاركة السياسية ومن هذه العوامل

  المناخ اإلنتخابى: والذى يؤثر سلبا  على مشاركة الرجال والنساء على حد سواء، حيث تسيطر آليات
إستخدام العنف والفساد وسالح المال على المناخ السياسي، مما أدى إلى إحجام النساء عن المشاركة. 

61 

 دور المرأة الكافى ل ال تحمل األحزاب المصرية التقدير: ضعف وهشاشة الدعم الحزبي للمرأة
مكانياتها في العمل السياسى, المشاركة  تصر علىيق مغلوطا   بل والغالبية منها تتبنى مفهوما   وا 

 شيحل في الهيئات العليا والتر حزاب ليس فقط من خالل التمثيتضح موقف األتالشكلية للمرأة. 
  62.ياسيا  نتخابات بل وعلي المستوى القاعدي من حيث تكوين الكادر الحزبي النسائي سلإل

  هيمنه القبلية والطائفية والعشائرية: على نظام اإلنتخابات، فهو نظام يؤسس بدرجة اولى على
اإلنتماء إلى القبيلة أو العشيرة، ويحكم حسب تقاليد قبلية خاصة. ففى هذا النظام يقدم المرشح أو 

ظام الطوائف مع. أما نيشارك فى اإلنتخابات بوصفه ممثال  للقبيلة باألساس، وليس كفرد فى المجت
 63فهو يقوم على تمثيل الطائفة بالدرجة األولى، بدال  من أن يكون تمثيال  للمواطنين والمواطنات.

 -اإلقتصادية: المعوقات -ثانيا :

                                                           
 (.2222،" رسالة ماجيستير"، ) جامعة بغداد: كلية القانون، عملية صنع القرار وتولى المسئوليات دور المرأة فى بشرى العبيدي، 60
، .syhttp://www.parliament.gov ، متاح على:جمعية نهوض وتنمية المرأةإيمان بيبرس، "المشاركة السياسية للمرأة فى الوطن العربى"،  61

 .12/5/2213تاريخ الدخول: 
 بشرى العبيدى، موقع سبق ذكره. 62
، تاريخ http://swnsyria.org/?p=3701، متاح على: 4/8/2215، شبكة المرأة السوريةسحر حويجه، " أهمية المشاركة السياسية للمرأة "،  63

 .12/5/2213الدخول: 

http://www.parliament.gov.sy/
http://swnsyria.org/?p=3701
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ر التتمتع مص حيث تؤثر التحوالت اإلقتصادية فى المجتمع، على المرأة بصورة أكبر من الرجل، فالمرأة فى
إقتصادية، لذا فإن الفقر واإلنشغال بمطالب الحياة اليومية، يمثالن أهم العوائق اإلقتصادية التى بإستقالليه 

 64تحول دون مشاركة المرأة فى العمل العام.

 65-المعوقات الثقافية واإلجتماعية : -ثالثا  :

 -وتتنوع هذة المعوقات مابين :

 ضعف الثقافة السياسية والمدنية. 
 جتماعي والنظام األبوي القائم على عادات وتقاليد وقيم تمييزيةسيطرة الموروث اإل. 
 ستمرارية التقسيم التقليدي لألدوار ما بين المرأة والرجلإ. 
  تعّدد األدوار التي تقوم بها المرأة داخل وخارج البيت، يحيل ما بينها وبين إمكانية مشاركتها في

 .الحياة العامة
 

 -المعوقات الذاتية: -رابعا  :

بأهمية دورهّن السياسي كنتيجة للتربية العائلية والمدرسية التي يتلقوها منذ  نساءعود إلى عدم وعي الت
ة أركة المر ضعف تناول ح، كما ترجع إلى رتفاع نسبة األمّية النسائية في بعض البلدان العربية، إالصغر

 66.أةعاّمة غير مقتصرة على المر المصرية لمسألة المشاركة السياسية وعدم التعامل معها كقضية مجتمعية 

 67-معوقات دينية: -خامسا  :
 -تعود هذة المعوقات إلى :

 عتماد تفاسير الدين لتكريس التمييزإ. 
  ختالف تفسيراتهاا  تعدد المدارس الفقهية و. 

                                                           
، تاريخ الدخول: http://kenanaonline.com، متاح على: كنانة اونالينمختار حسن الغباشى، " مشاركة المرأة فى الحياة السياسية "،  64

12/5/2213. 
، تاريخ الدخول: http://www.anhri.netعلى: ، متاح 29/2/2229، مركز اإلتحاد للتنمية وحقوق اإلنسان" المشاركة السياسية للمرأة "،  65

12/5/2213. 
، http://democraticac.de، متاح على: 2212، المركز الديمقراطى العربىحمادة محمد عطية، " المشاركة السياسية للمرأة فى البرلمان "،  66

 .12/5/2213اريخ الدخول: ت
 (.2229، " رسالة دكتوراة "،) جامعة بغداد: كلية القانون، العنف المرتكب ضد المرأة فى المجتمعبشرى العبيدي،  67

http://kenanaonline.com/
http://www.anhri.net/
http://democraticac.de/
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  على  نتهاك حقوقها واإلعتداءا  مييز ضد المرأة و ة و العنف هو التأنتشار العنف ضد المر إهذا بجانب
المعنوي والجسدي والجنسي. ونؤكد على أن العنف يبدأ داخل األسرة ويمتد إلى المجتمع كيانها 

كالشارع والمدرسة ومؤسسات الدولة ومراكز العمل، ويرتبط بالموروث الثقافي الذي يقوم على مبدأي 
اركة شاإلخضاع والسيطرة، وغياب الحريات العاّمة والديمقراطية، ونتفق على أّن العنف يؤّثر على الم

 . ة والرجالأقة غير متوزانة وتابعة بين المر السياسية بإنشائه لعال
 

 -معوقات تتعلق باإلعالم: -سادسا  :

تقوم وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها وخاصة التلفزيون بتهميش الوعى لدى المرأة حيث تكثر من اإلستهالك 
شلها ربة منزل والربط الدائم بين خروجها للعمل وفالترفى دون التثقيفى، كما أنها تكرس دور النمطية للمراة ك

 68، باإلضافة إلى محدودية معالجة الموضوعات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة. فى حياتها األسرية

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
، متاح على: 1/12/2212، البوابة نيوزيسري العزباوى، من جمال عبدالناصر إلى محمد مرسى المرأة فى المجالس المنتخبة"،  68

http://www.albawabhnews.com/23748 :12/5/2213، تاريخ الدخول. 

http://www.albawabhnews.com/23748
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 -المبحث الثانى : معوقات المشاركة السياسية للمرأة األلمانية:

صورة سلبية  أنه ما زالت تسود يز دور المرأة في المجتمع. غيرفي تعز  كبيرا   تقدما   تحقيق ألمانيا رغم منعلى ال
ه للتنمية يحتذى به، وهو وضع من شأن مكانات هائلة، ويعد نموذجا  إبلد ذو  ألمانياالزمن. و  للمرأة عفا عليها

ركة السياسية امثل إمكانية الوصول إلى المش كبيرا   أن يحسن وضع المرأة، ومع ذلك فإن هناك مجاالت تثير قلقا  
لى التعل جميع ف .نسبتها كبيرة، وال يوجد تكافؤ بين دخل المرأة ودخل الرجل ألمانيا يم، حيث بطالة المرأة فىوا 

ن هناك بطبيبغض النظر عن الجنس أو الطبقة اإلالنساء في هذا البلد يخضعن للتمييز،  عة الحال جتماعية، وا 
 .69 طبقات معينة تعاني أكثر من غيرها

ة النساء في نسباالأن  ،وبالرغم من أن مواقع السلطة بمختلف مستوياتها أصبحت في متناول المرأة بعدة طرق 
المناصب الصغيرة، والتي تعد بداية طريق العمل السياسي، مازالت ضئيلة. األمر الذي دعا وزيرة األسرة، 

والسلطة والبلديات". وتدير هذا المشروع  أورسوال فون دير الين، إلى إطالق الحملة التي تحمل شعار: "المرأة
قول: قتصاد، وعن سبب إقامة المشروع تبية للمرأة في مجالي السياسة واإلأوتا كلتسينج، من األكاديمية األورو 

بالمائة. وفي بعض البلديات والمجالس  22"نسبة مشاركة النساء في المجالس المحلية والبلديات ال تزيد عن 
رأة واحدة". وتضيف أن دور المرأة في ألمانيا ومدى تمثيلها سياسيا ، يختلف من مدينة المحلية ال توجد ام

ألخرى، حيث يعد تمثيل المرأة متساويا  مع الرجل في المدن الكبرى مثل برلين وهامبورج، بينما يكاد وجودها 
د من النساء تشجيع المزي ينعدم في المدن الصغيرة التي يسودها التيار المحافظ. ولذلك تسعى هذه الحملة إلى

وات نتخاب وحده ليس كافيا  لتحقيق المساواة للمرأة إن لم تقم هي بخطيح أنفسهن للعمل السياسي، فحق اإللترش
 .70لتحقيق دورها السياسي

  

 

 

 

 

                                                           

69 Alan Siaroff, Women's Representation in Legislatures and Cabinets in Industrial Democracies,    j stor, 2000, 
available on: https://www.jstor.org, accessed date: 16/5/2017. 

 نهلة الحناوى، مرجع سابق. 70

https://www.jstor.org/
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 الخاتمة

قتصاديا  داخل وا   فى معظم الدول النامية تعتبر النساء أحد أهم الفئات المهمشة سياسيا   لمجتمع، اجتماعيا  وا 
ة دراسة ، وقد تم خالل هذه الورقة البحثيالمرأة فى المجال السياسيتحقيق تمكين إلى الدول  تلك  ولذلك تسعي

،  (2012-2011بالتطبيق على البرلمان خالل مرحلة مابعد الثورة المصريه )وتحليل التمكين السياسي للمرأة 
وهي  ، ولقد تم التوصل لعدد من النتائجنظيرتها األلمانية دور المرأة فى البرلمان المصرى بدورتم مقارنة كما 

 كاآلتي:

 مجلس النواب مقارنة  بنسب التمثيل فى البرلمانات السابقة، إالى من زيادة نسبة تمثيل المرأة ف مبالرغ 
أن هذه تظل ضئيلة عن ما كان يأمل تحقيقه، حيث نجد أن نسبة كبيرة من المقاعد التى فازت بها 

ألمر الذى ، الى الذين قام الرئيس بتعينهمإة تخصيص حصة معينة لها باإلضافة كانت نتيجالمرأة 
 .نتخابية فى حالة عدم وجود تلك الوسائل المساعدةالمرأة فى الفوز فى السباقات اإل يعكس ضعف قدرة

 واقع  ىتنخفض نسبة المشاركة السياسية للمرأة بوجه عام، وذلك لعدم وجود إرادة سياسية مترجمه إل
، وعدم وجود حركة نسائية نشطة أو مؤسسات السياسية المؤمنة بالديمقراطيـة وتراجع القوىعملى، 

نظرة سياسـية، باإلضافة الي الفاعلـة تمكـن المرأة من مواجهة المجتمع والدفاع عن حقها فـي المشـاركة ال
  .فاعال   وليس عنصرا   تابعا   جتماعية و الثقافية التي تري المرأة جزءا  اإل

  فى مصر ت حجم النساء عن اإلدالء بأصواتهن، ألنهم ال يرغبن فى أن يتعرضن لإلهانه إذا لم يوافقن
علي بيع أصواتهن لمن ال يستحق، كما تحجمن عن ترشيح أنفسهن خوفا  من التشهير بهن وتلويث 

 سمعتهن بسبب عد القدرة على تلبية المتطلبات المالية للدعاية اإلنتخابية.
  ،تؤثر التحوالت اإلقتصادية فى المجتمع على المرأة أكثر من الرجل، فالمرأة التتمتع بإستقاللية إقتصادية

حيث يمثال الفقر واإلنشغال بمطالب الحياة اليومية أهم العةائق اإلقتصادية التى تحول دون مشاركة 
 المرأة فى العمل العام كما هو الحال فى مصر.

 

 

 -التوصيات :
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ر المرأة السياسي حتى ال تكون اجة ملحة اآلن في مصر أكثر من أي وقت مضى لتفعيل حضو تبدو الح
ها مفتقدة ألهم محددات نزاهتها ونجاحها بتهميش -التي هي أحد أبرز آليات الممارسة الديمقراطية - نتخاباتاإل

 :من اإلجراءات من بينها، وبناء عليه يجب إتخاذ عدد أو إقصائها لشريحة مهمة وواسعة من المجتمع كالمرأة
وتغيير فكرة المجتمع الذكوري الذي ال يعطى الحياة السياسية  توعية المرأة أكثر بأهمية دورها في .1

عالم من أجل بث الثقة وتوعية المرأة ومن هنا تأتى وظيفة اإل، المناصب القيادية سوى للرجال فقط
قتراح ا  البد من وجود مراكز لتوعية المرأة بهذه الحقوق وتمكينها من الترشح و  يضا  أبحقوقها الساسية, و 

 .القوانين البناءة
مسئوليات  ألنها تتحمل تخاذ التدابير العاجلة لتحسينها نظرا  ا  و  ة،عديل ظروف وأوضاع المرأة المتدهور ت .2

 .أكثر من الرجل
دة أكي على نحو يتيح فرصا  ، السياسية الحقوقنتخابات ولمباشرة فى التشريعات المنظمة لإلإعادة النظر  .3

 11المادة  لنص وفى المجالس التشريعية وذلك إعماال   السياسية لتمثيل النساء والشباب فى األحزاب
 .تفاقية التمييز ضد المرأةإمن  44ن الدستور المصرى والمادة م

نتخابات يح األحزاب للمرأة للتنافس في اإلتمثيل المرأة داخل القيادات العليا فى األحزاب السياسية, وترش .4
 .ةيعتبار أن هذين هما أهم المؤشرات التي توضح مدى تمثيل المرأة فى األحزاب السياسإالتشريعية ب

 .نتخابيةإتواصل مع الناخبين وصياغة برامج رفع قدرات النساء في مجال ال  .5
ة ومحايدة لنتخابية وتضمن وجود هيئة مستقتؤكد على النزاهة في العملية اإل إقرار تعديالت تشريعية .6

 .نتخابيةمسئولة عن العملية اإل
حيث  من ويشمل هذا الدعم التدريبدعم القيادات السياسية النسائية من أجل توسيع نطاق نفوذها،  .7

تجمعات  الدعوة آلليات مثل تشكيل ويستلزم الدعم أيضا   (،المهارات )المناقشات البرلمانية واللغة والدعوة
ة عن إنشاء آليات حكومي برلمانية نسائية أو شبكات نسائية داخل مؤسسات الخدمة المدنية، فضال  

يتيح لها ممارسة الدعوة لسياسات فعالة من أجل مصالح  لديها والية وقدرات ووضع في الحكومة بما
 .المرأة

تخاذ تدابير للتصدي للعوامل التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية )العنف ضد المرأة ا  و  .8
سياسية ألحزاب العالم المنحازة ألحد الجنسين وممارسات اير رعاية الطفل وتقارير وسائط اإلوعدم توف

https://vb.almstbah.com/t207540.html
https://vb.almstbah.com/t207540.html
https://vb.almstbah.com/t207540.html
https://vb.almstbah.com/t207540.html
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نتخابات ئات إدارة اإلنتخابية( عن طريق العمل مع هيفتقار إلى تمويل الحمالت اإلواإل غير الشفافة
 .واألحزاب السياسية

 على تعليم ,وذلك من أجل االبد أن يكون هناك من ضمن شروط ترشح المرأة للبرلمان شرط حصوله .9
ى لألنسان الى درجات أعرتقى اإألنه من المتعارف علية أنة كلما دائهن فعال فى البرلمان, أأن يكون 

انت تخاذ القرارات الصحيحة, وبالتالى كلما كإتساع األفق والقدرة على إفى التعليم كلما ساعد ذلك على 
 .قتراح مشاريع القوانين والقرارات البناءةإلى إدى ذلك أ اليم كلمعالعضوات على مستوى عالى من الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -قائمة المراجع :
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 -باللغة العربية :المراجع  -أوال :

 -الكتب : -أوالً :

 (.2228،) القاهرة: جمعية نهوض المرأة، المشاركة السياسية للمرأةإيمان بيبرس،  .1

،) القاهرة: كلية اإلقتصاد مقدمة فى منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسيةحامد عبدالماجد،  .2

 (.2222والعلوم السياسية، 

التنشئة السياسية: دراسة ريتشارد داوسن وآخرون، ترجمة: د. مصطفي عبد هللا، د. محمد زاهي بشير،  .3

 (.1992) بنغازي: جامعة فاريونس ، ،تحليلة

 (.2225،)جامعة عين شمس: كلية التربية، المشاركة السياسية والديمقراطيةسامية خضر صالح،   .4

) ،بى الجديد: دراسة عن االثار االجتماعية للثروة النفطية، النظام اإلجتماعى العرسعد الدين إبراهيم .5

 (.1982بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 (.2224، ) القاهرة: ايترك للطباعة، التنشئة السياسية والقيمسمير حطاب،  .2

لوم الع ، ) جامعة دمشق: كليةأزمة المشاركة السياسية فى البلدان النامية: الجزائر نموذجاً صخر المحمد،  .3

 (.2211السياسية، 

 (.1999، ) القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر، سيكولوجية المشاركة السياسيةطارق محمد عبدالوهاب،  .8

 (.2223،: كلية اآلدابجامعة القاهرة) ، مناهج البحث فى علم السياسة ،ىعبد الغفار رشاد القصب .9
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