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 اإلطار العام للدراسة
 
 :مقدمة 
رك ية ل طرط عدة منها تقليل المترسححححيا مباد ها من خالبشححححتى الطرط لتطبيط الديمقراطية و تسححححعى الدول     

وحماية الحقوط األساسية وتحقيط العدالة االجتماعية وحرية التعبير, كما يأتى على رأس تلك الطرط والمبادئ 
, قرقيط مجتمع متجانس مسححتلى الديمقراطية وتح, فمبدأ المسححاواة هو أحد المبادئ الجوهرية للوصححول االمسححاواة

ل حين أن المرأة تمثحح حيححث تححأتى المرأة كعنصححححححححححححححر مهمل فى المجتمعححات ليغلححب عليهححا الطححابع الحح كور   فى
تاحة الفرصحححةلبه ل لك مسحححاواة المرأة بالرجل و هام فى المجتمع إن لم يكن أغعنصحححر فعال و  اركة فى لها للمشححح ا 
لللتحسححححححححين من االوتححححححححاج المجتمعية واالتجاق بالدولة نحو واقع الحياة السححححححححياسححححححححية خطوة هامة المجال العام و 

 اجتماعى أفتل لتمكيها من تحقيط خطط التنمية المستدامة  سياسي, واقتصاد  و 

را لما  كرناق نظاسححتثنا ية فى الوقت الراهن أهمية خاصححة و  ل لك تكتسححب قتححية المشححاركة السححياسححية للمرأة    
االسححححهام الفعال فى التغلب على الكثير من المعتحححححالت فى إعادة البناء و ح دورها الهام فيما سححححبط من توتحححححي

تماعية جللمرأة أيتا رهن الطبيعة االيجب أن نغفل ان المشاركة السياسية التى يعانى منها المجتمع  لكننا ال 
كما تأتى مقراطية  الديهومي الحرية و ثقافته السحححححححياسحححححححية خاصحححححححة فيما يرتبط منها بمفللمجتمع التى تعيل فيه و 

ل منظمات أو تشححكي االنتححمامتلفة منها المشححاركة االنتخابية و مخالسححياسححية للمرأة فى صححور متعددة و المشححاركة 
ال نسححححححتطيع التحدث عن المشححححححاركة السححححححياسححححححية للمرأة المجتمع المدنى, أو التمثيل البرلمانى والحكومى للمرأة, و 

ثل الوعاء السحياسحي للمشحاركة السياسية  فانها المساحة التى تمدون النظر إلى دورها داخل األح اب السحياسحية 
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الح بى  راط فى العمل السحححححياسحححححي والفعالة المشحححححكلة للكوادر السحححححياسحححححية بما فيها النسحححححا ية بل أنها المنف  لالنخ
  1البرلمانى  و 

البد أن و  ل لكجال العام والسياسي و تحديات عدة تواجه المرأة صعوبات مختلفة عند محاوالتها للعمل بالم    
ظل  ىيأتى القانون حاميا لتلك الحقوط حيث من المفترض أن تجد المشحححححححاركة السحححححححياسحححححححية للمرأة أسحححححححاسحححححححها ف

مواطنين فى ال االتفاقيات الدولية خاصححححححة التى تسححححححعى للمسححححححاواة بينمقتتححححححيات الدسححححححاتير المحلية والمواثيط و 
 ن يعالج ما تعانى منه منتححححححححححححايا المرأة محاوال أبناء على  لك اهتم المجتمع الدولى بقالحقوط و الواجبات  و 

قوط اإلنسحححان, تع ي  حتجاق العالمى نحو الديمقراطية و تميي  مما قد ينعكس سحححلبيا على ارادته فى االتهميل و 
اتفححاقيححات دوليححة جححاءت فى فترات  منيححة مختلفححة , فعلى سححححححححححححححبيححل المثححال ترجم  لححك االهتمححام الى معححاهححدات و ف

برنامج عمل بكين الصححححادر عن الم تمر لى جميع أشححححكال التميي  تحححد المرأة, و قتحححاء عاالتفاقية الخاصحححة بال
, باإلتحححافة إلى دولة 089تم التصحححديط عليه من قبل ال   و  0991لمرأة المنعقد بالصحححين عام العالمى حول ا

 حدة, كما أكد علىالخاص بتنفي  إعالن األلفية التابع لألمم المت 0110تقرير األمين العام لألمم المتحدة لعام 
هو  0101و 0111ا جعحل الهحدف المحدد لعامى تمكين المرأة ممحيحة تع ي  المسححححححححححححححاواة بين الجنسححححححححححححححين و أهم

  2القتاء على التفاوت بين البشر 

مانية خاصحححة البرلللمرأة   أما على المسحححتو  الوطنى أو المحلى فسحححعت الدول لتع ي  المشحححاركة السحححياسحححية    
م الحصحححححص أو ما يعرف بنظام الكوتا , و يتنوج  لك النظام بين نظام الحصحححححص المحدث بموجب باتباج نظا

الدسحححححححححتور و نظام الحصحححححححححص المحدث بمقتتحححححححححى القانون االنتخابى , و ف كلتا الحالتين فهو يسحححححححححمح للمرأة 

                                                           

, متاح 0119مايو  01, ة العربية لمعلومات حقوق اإلنسانكالشبالمصرية و واقع المشاركة",  عاطف إسماعيل, "المرأة1 
  http://www.anhri.net/egypt/easd/2009/pr0521.shtmlعلى: 

 

حمادق محمد عطيه عبدالرحمن, " المشاركه السياسيه للمرأق فى البرلمان: دراسه مقارنه لدور المرأة فى البرلمان االسرا يلى 2 
  http://democraticac.de/?p=28267, متاح على: 0106فبراير  06, المركز الديمقراطي العربىوالمغربى", 

http://www.anhri.net/egypt/easd/2009/pr0521.shtml
http://democraticac.de/?p=28267
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ى فبالمنافسحة على عدد مقاعد مخصصة بينما نظام الحصص الح بى يقتى بترشيح نسب محددة من المرأة 
 3اللوا ح االنتخابية المحلية أو البرلمانية و قد يكون اختياريا من قبل الح ب أو اجباريا بموجب نص قانونى  

 ىفتمثيلها البرلمانى العادل و من خالل ما سححححححبط يتتححححححح األهمية الجوهرية للمشححححححاركة السححححححياسححححححية للمرأة و     
ال   وتا و بمعرفة مد  فعالية نظام الكلك الدراسححححححححححححة تفعيل الديمقراطية ل لك تهتم تتحقيط التقدم واالسححححححححححححتقرار و 

صححححر فى م فنجد على سححححبيل المثال  برلمانيا لمرأةخلط مسححححاحة اكبر لتمثيل ايعتبر احد وسححححا ل سححححعى الدولة ل
ن ا مقعدا للمرأة فى البرلمان المصر  بجانب المقاعد التى يمكن 64تم إصدار قانون بتخصيص  0101عام 

صدر اتم الغاء ه ا القانون و  0100اير , ثم بعد قيام ثورة ينتحصل عليها شأنها شأن الرجل لمجلس العسكر  ا 
 11ليتححمن للمرأة  0104لكن جاء دسححتور , و ن تكون فى كل قا مة انتخابية امرأة مرشحححةمرسححوم باالكتفاء بأ
 أن القانحححححححون يلححححححح م حيححححححث)عدا عبر التعيين مق 04 و   المتنافسحححححححة  المغلقححححححةمقعدا عبر  16مقعدا حيث تتمن 

            4( الجمهوريححة ر يححس مححن رار قحح بموجححب أعتا هححا تعييححن سححيتم التححى نسححبة النسححاء تشححكل

لمناصفة لة التى اعتمدت قانون اهى الحالة االخر  التى ستقوم الدراسة ببحثها فمن الدول القليأما فرنسا و     
سين من المرشحين من كال الجن % 11, فيقوم بفرض نسحبة 0111الصحادر فى يونيو  490ون رقم هو القانو 

  5 سا فى فرن االيجابى على التمثيل البرلمانى للمرأة كان ل لك القانون اثرقعلى الال حة بالتناوب, و 

  :المشكلة البحثية 

اعتبارها و  من خالل تمثيلها البرلماني السححححياسححححية للمرأةنظرا الهتمام الدول بمختلف حكومتها بتفعيل المشححححاركة 
يحقط  ياة السححححياسححححية مماخطوة من مسححححيرتها نحو الديمقراطية و تمثيل كافة ف ات المجتمع و عناصححححرق فى الح

أة  إال ان تمثيل للمر شححححجيع تلك المشححححاركة مثل قوانين الحصححححص التمثيلية , متخ ة القوانين وسححححيلة لتاالسححححتقرار
                                                           

, متاح على: 0100إبريل  08, نظرة للدراسات النسوية"نظام الكوتا: نما ج وتطبيقات حول العالم", 3 
http://nazra.org/2013/04/  

ربية, )القاهرة: منظمة المرأة الع, المرأة فى القوانين االنتخابية للدول العربية األعضاء بمنظمة المرأة العربيةمليكة الصروخ, 4
  11(, ص 0106

, 0144, العدد: 0114, الحوار المتمدنفريدة غالم, " دراسة بريطانية عن التمثيل السياسي للمرأة: الكوتا عامل حاسم", 5 
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27923.متاح على: 

 

http://nazra.org/2013/04/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27923
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27923
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ختلف أيتححححححا من دولة ألخر , و ه ا ما تدور حوله المشححححححكلة البحثية لما ا تختلف نسححححححب ي البرلمان لمرأة فىا
 مقارنة بفرنسا !مصر فى البرلمان فى تمثيل المرأة 

  أة فى البرلمان لمر تمثيل اما أثر تطبيط نظام الكوتا على للدراسححة:  التسااا ل الرئيسااييصححبح وبالتالي
 ؟  0101حتى  0111الفترة ارنة بفرنسا خالل مق مصرفى 

 من ه ا التسا ل الر يسي و هما:  اسئلة فرعيةثالث ومنه تنبثط     

ما هى طبيعة النظام السححححححياسححححححي و طبيعة النظام االنتخابى باإلسححححححاس فى مصححححححر مقارنة بفرنسححححححا من  -0
 ؟0101إلى  0111

ة في مصححححححححر مقارن و دورها المرأة للبرلماننسحححححححبة ترشححححححححح و تمثيل إلي أي مدي أثر نظام الكوتا علي  -0
 ؟0101إلي  0111بفرنسا من 

بعد التغيرات السححححححححححياسححححححححححية التى شححححححححححهدتها مصححححححححححر, ما هو الدور ال   لعبه نظام الكوتا فى ارتفاج او  -0
 (؟ 0101-0100انخفاض نسب تمثيل المرأة المصرية برلمانيا مقارنة بفرنسا فى الفترة )

 

 :أهمية الدراسة 

 عام شححكلب العلمي البحث باثراء تتعلط نظرية أهداف حول العلمية" "األهمية الدراسححة ه ق أهمية تتمحور     
 التمثيل وجموتححححححح أصحححححححبح حيث لمرأة,ل البرلماني بالتمثيل المرتبط القسحححححححم فى خاص بشحححححححكل العربية المكتبة و

 و عام شححكلب  ألخر  دولة من اختالفها أسححباب لتحديد االجتماعية العلوم باحثى تشححغل قتححية للمرأة البرلمانى
 الى لوصحححححولل الكوتا  نظم بتأثير يتعلط ما خاصحححححة برلمانيا المرأة تمثيل نسحححححب  يادة فى تسحححححاعد التى العوامل
 لالرتفاج يةالعرب خاصححححةو  المختلفة للدول توصححححيات تقديم نم يمكنهم مما النظم تلك تأثير مدي تحكم نظريات
  المجتمع  فى الحقيقي حجمها تعكس ممكنة نسب اعلى الى البرلمان فى المرأة تمثيل بنسب
 ال   األثر دتحدي فى قدرتها من إنطالقا العملية أهميتها الدراسة ه ق تكتسب  "التطبيقية األهمية" عن أما    

 معيححةالمجت الثقححاقححة من مختلفححة ظروف ظححل فى البرلمححان فى المرأة تمثيححل نسحححححححححححححححب على الكوتححا نظححام يشححححححححححححححكلححه
 الم شححر مثلي ال   األمر, الواقع و النظرية بين الربط من يمكنها مما ,وفرنسححا مصححر بين بالمقارنة والسححياسححية

 من فالبد االهم التشريعية الهي ة البرلمان يعتبر كما السياسي العمل فى االندماج على المرأة قدرة فعاليةل االهم
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 على العربية للدول نسححححبةبال الدراسححححة ألهمية باالتححححافة متناسححححب  قدر على فيه ممثله الف ات جميع بأن التأكد
 كما ابرلماني تمثيلها و للمراة السححححححححياسححححححححية المشححححححححاركة شححححححححراتم   فى تراجع من تعانى التى و الخصححححححححوص وجه

  عالية ف أكثر تجعله بي ة فى الكوتا نظام تطبيط كيفية لمعرفة بالدراسة يسترشدوا ان يستطيعوا

  :أهداف الدراسة 
  فعالية تطبيط نظام الكوتا و تمثيل المرأة برلمانيا معرفة مدي تأثير النظام االنتخابي على 
  فى البرلمان المرأة  تمثيلتسعى الدراسة لمعرفة مد  تأثير نظام الكوتا على 
  فى البرلمان المصر  مقارنة بالبرلمان الفرنسى  تمثيل المرأة تحديد نسب 

 
 

  :اإلطار الزمنى و المكانى 
 :فرنسحححححا , حيث تعتبر فرنسحححححا دولة أوروبية متقدمة ل لك   جمهورية مصحححححر العربية و  اإلطار المكانى

ها,  برلمانيا و مد  تأثير نظام الكوتا ب النسححححححاء   اختالفها عن مصحححححر فى نسححححححبة تمثيليمكن تتبع مد
فى حين ان مصححححححر تتبع ايتححححححا نظام الكوتا و خاصححححححة انها فى كثير من االحيان تسححححححتورد مصححححححر و 

يادة نظام   , مع تشحححححابه النظاميين االنتخابين الى حد ما بقوانينها من القوانين الفرنسحححححيةم تتشحححححابه معظ
, كما يمكن االسححتفادة من الواقع الفرنسححى للعمل على  يادة نسححبة تمثيل المرأة القا مة المتبع فى مصححر

 المصرية فى البرلمان المصر   
 :0111, فتبدأ الدراسحححححة من عام 0101 تىح 0111يقع المد  ال منى للدراسححححة من   اإلطار ال منى 

فى تلحك الفترة جرت انتخحابحات برلمحانيحة و لم يكن هناك نظام كوتا يتبع لتمثيل المرأة حتى أقر قانون و 
  0101ثم نر  أثرق فى االنتخحابحات البرلمحانيحة التى تم عقحدهحا فيمحا بعد فى  0119الكوتحا الجحديحد فى 

بأكمله وتحدث تغيرات قانونية  ع السححححححححححياسححححححححححي المصححححححححححر فيتطور الوتحححححححححح 0100لتأتى ثورة يناير فى 
 الجديد مع تحديد نسبة كوتا لتمثيل المرأة   0104دستورية عدة حتى إقرار دستور و 
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 0111و  0110, كما تم تعديله فى عامى عام0110م اتباج نظام الكوتا من  أما فى فرنسححححححححححححححا فقد ت
فيمكن معرفححة مححد  تححأثير نظححام الكوتححا فى تلححك  0111فجرت انتخححابححات برلمححانيححة فرنسححححححححححححححيححة فى عححام 

   0100االنتخابات كما يمكن أيتا المقارنة باالنتخابات التى تم عقدها فى 
 

 مراجعة االدبيات السابقة: 
نظرا ألهمية موتححححححوج تمثيل المرأة برلمانيا وانتشححححححار ما يسححححححمي نظام الكوتا فى الكثير من دول العالم 
أمال فى تححححححححمان تمثيل جميع الف ات المجتمعية فى البرلمانات الممثلة للسححححححححلطة التشححححححححريعية خاصححححححححة 

قية فى التطبيالمهمشحححححة واالقلية  فتعددت الدراسحححححات المتناولة للموتحححححوج سحححححواء من الناحية النظرية او 
الححدول المختلفححة كمححا اتجححه المجححال البحثي بححاعتبححار ان التميي  االيجححابي للمرأة من خالل نظححام الكوتححا 

 يساعد فى رفع نسب تمثيل المرأة برلمانيا  
 

وبناء على  لك انقسححححححححمت مراجعة االدبيات السححححححححابقة إلى ثالث محاور بناء على متغيرات الدراسححححححححة : 
ر المسحححححححححححتقل" : االدبيات المتعلقة بنظام الكوتا  المحور الثاني "المتغير التابع": )المحور االول "المتغي

االدبيات التى تناولت وتحححححححع المرأة ونسحححححححب تمثيلها فى البرلمان  أما المحور الثالث فهو يتحدث عن 
 "العالقة بين المتغيريين" أ  العالقة بين نظام الكوتا والتمثيل البرلماني(  

 
  :ألدبيات التى تناولت نظام الكوتا للمرأة فى المجالس التشريعية:االمحور األول 

مرأة فى المجالس لبتمثيل ااالدبيات السحححابقة مفهوم الكوتا كأحد المفاهيم الر يسحححية المرتبطة  بتحححع تناولت     
, حيث يعتبر نظام الكوتا هو احد الوسححا ل الر يسححية فى تشححجيع المشححاركة السححياسححية للمرأة التشححريعية والتمثيلية

بيات اشححكاله وفقا لما جاء فى االدتختلف انواعه و فى البرلمان  فنظام الحصححص النوعية المحدد لصححالح المرأة 
ال يقل عنها  نسحححبة معينةليصحححبح هناك كوتا قانونية او دسحححتورية تمثيلية نص عليها الدسحححتور محددة   السحححابقة

قننة لتجبر هى ربما تكون مظهر أيتحححححا شحححححكل الكوتا الترشحححححيحية و تمثيل المرأة فى المجالس التشحححححريعية بينما ي
طوعية هو الكوتا الشحححححيحية أما الشحححححكل الثالث للكوتا و االح اب على وتحححححع نسحححححب محددة للمرأة فى القوا م التر 
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ليها  لك نص قانونى يفرض ع لتمثيل المرأة فى قوا مها دون وجودفتقوم االح اب بتبنى كوتا او نسحححححبة محددة 
            ."”Electoral Politics: Making Quotas Work for Womenاالمر  كمحححححا وتححححححححححححححح فى كتحححححاب 

نب ا  الدولة نفسححححححححححححححها لتجمع العلم انحه عنحد اختيحار الدولة نظام معين للكوتا يجب االخ  فى االعتبار قوانين 
د دمجها كال متباينة عنعاة طبيعة النظام االنتخابى للدولة حيث تعمل االنظمة االنتخابية بأشحححححمراتناقتحححححات و 

نى عالنظام  اته فى كل الدول فال ي , كما ان النظم المتبعة للكوتا ليسححححححححححححححت جامدة فال يفرض تطبيطمع الكوتا
 للدول االخ  بالتعديل فىنجاح نظام فى دولة ما نجاحه فى الدولة االخر  بل اوتححححححححححححت االدبيات انه يمكن 

 Do Genderاشحححححححححححححكال نظم الكوتا للخروج بالنظام المال م لها  كما تحدثت "يو تشحححححححححححححين" فى مقالة بعنوان "
Quotas Influence Women’s Representation and Policies? عن مد  تأثير نظام الكوتا فى "

 على رفع نسحححححححب تمثيل المرأة فى المجالسالسحححححححياسحححححححات العامة للدولة بطريقة غير مباشحححححححرة حيث تعمل الكوتا 
ات لى امور خاصحححححححة باحتياجالتشحححححححريعية مما يفيد المجال العام نظرا لوجودهم فى المجال العام يحول االنتباق ا

 6ي يد من اهمية االنفاط على الصحة والتعليم  النساء واالطفال و 

ثر المتبع فى حاالت الدراسححححة وا   منهما اك وب لك يمكن االسححححتفادة من تلك االدبيات فى تحديد نوج الكوتا    
فعحاليحة  لكن يعحاب عليهم عحدم التركي  على كيفيحة تطبيط الحدول لتلحك االنظمحة "انظمة الكوتا" كما لم تتححححححححححححححع 

 م شرات محددة كحد ادنى لتمان نظام الكوتا م ثر يتمن حد ادنى لتمثيل المرأة  

  :فى البرلمان:  أةتناولت تمثيل المر  األدبيات التىالمحور الثاني 

                                                           

  الدبيات السابقة التى تناولت نظام الكوتا:ا 6 
 ادبيات باللغة االنجلي ية:    

Tajali, Mona,& Hoodfar, Homa, “Electoral Politics: Making Quotas Work for Women”, 

; Stina,  .http://spectrum.library.concordia.ca/973914/1/246, -(London: ISBN, 2011), p. 3

Larserud, & Rita, Taphorn, “Designing for Equality: Best-fit, medium-fit and non-favourable 

combinations of electoral systems and gender quotas”, International Institute for Democracy 

-for-http://www.eods.eu/library/IDEA.Designing, 27-, 2007, p. 1and Electoral Assistance

Quotas Influence Women’s Representation and Ju, Chen, “Do Gender -. ; LiPDF.pdf-Equality

Policies?”, The European Journal of Comparative Economics, vol.7, no.1, pp.1 -27. 

  
 

http://spectrum.library.concordia.ca/973914/1/
http://www.eods.eu/library/IDEA.Designing-for-Equality-PDF.pdf
http://www.eods.eu/library/IDEA.Designing-for-Equality-PDF.pdf
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عض , فنجححد ان بلمرأة فى البرلمححان وتنححاولتهححا من عححدة  وايححاتمثيححل اادبيححات حول طبيعححة  بتححححححححححححححع تحححدثححت    
 مرأةتحدثت عن اهمية المشاركة السياسية لل" المشاركة السياسية للمرأة فى الوطن العربىمثل دراسحة " االدبيات

ية فى التقدم بتحقيط االسححححححتغالل االمثل للموارد البشححححححر كونها وسححححححيلة لتحقييط النمو و  من خالل تمثيلها برلمانيا
المجتمعى من ياسي و تع ي  االستقرار السنسحبة كبيرة من سكان المجتمعات, و المجتمع باعتبار ان المرأة تمثل 

 بعض فى عيرج وقدء  الوالمما ي يد من شعورها باالنتماء و  مساهمتها فى عمليات صنع القرارو  خالل تمثيلها
 سحححببب كمصحححر العربية خاصحححة الدول بعض فى البرلمان فى ومشحححاركتها المرأة تمثيل تحححعف ايتحححا االحيان
 الحامى يالقانون االطار لتححححعف أو كفرنسححححا والمتقدمة الديمقراطية الدول فى يتنامى بينما الديمقراطية غياب
 طبيعة نا نجد اخر  احيانا فى و, ال كورية االبوية للثقافة نظرا أو الدول تلك فى السححححححياسححححححية المراة لحقوط
 للمرأة اسيةالسي المشاركة لتعف الم دية العوامل احد هما االنتخابى والنظام الدول بعض فى البرلمان تشكيل

ة بعنوان كدراسحححح عديدةمع تنامى اهمية المشححححاركة السححححياسححححية للمرأة فى البرلمان تناولت أدبيات و   البرلمان فى
women’s political participation”"  كيفية تجنب تلك المعوقات و كيفية توفير وسحححا ل وسحححبل تع   ه ق

عمل على ال ي  الوعى حول اهمية ه ا الدور ومفاهيمه و تعين الى توفير الدعم الح بى لها و مشحححححححير  المشحححححححاركة
ة لحقوط قوانين الحاميتشححجيع النسححاء نفسححهن على المشححاركة من خالل وسححا ل االعالم باالتححافة الى تفعيل ال

كما يأتى  ,نظام الكوتا فى كثير من االحيان االنتخاب مع اتباجلسحححياسحححية وخاصحححة فى عملية الترشحححح و المراة ا
 لتمثيلهاكر  فأة لخلط لها مسححححححححححححاحة قبول مجتمعى و نظرتها حول المر ليم فى تغير الثقافة المجتمعية و دور التع

  7 صب عليا فى الدولةتوليها منافى البرلمان وتمثيلها للشعب و 

                                                           

 فى البرلمان:  تمثيل المرأةاالدبيات التى تناولت 7 
 أدبيات باللغة االنجلي ية: اوال: 

Marilyn, Waring, “women’s political participation”, the institute of public policy, (Auckland 

.www.marilynwaring.com/130393_1_.pdf35, -University of Technology, 2010), p. 7 

 العربية:أدبيات باللغة ثانيا: 
متاح على , 40-0, ص 0100, جمعية النهوض و تنمية المرأةايمان بيبرس, "المشاركة السياسية للمرأة فى الوطن العربى", 

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1432529550_.pdf   صالح عبد الرا ط فاتح, "المشاركة السياسية ؛
, دفاتر السياسة و القانون", 0101للمرأة األردنية: دراسة تحليلية لمشاركة المرأة فى انتخابات مجلس النواب السادس عشر 

http://www.marilynwaring.com/130393_1_.pdf
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1432529550_.pdf
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الح اب امن توصححيات للحكومة والمرشحححات و  كما يمكن االسححتفادة من تلك االدبيات فيما تقدمه فى النهاية    
لمرأة  لين نسححب المشححاركة السححياسححية السححياسححية ومنظمات المجتمع المدنى كحلول فعالة تعمل على ت ايد وتحسحح

 باالتافة الى االستفادة من التجربة الفرنسية وه ا ما ستحاول الدراسة العمل إليه 

  :ة بين الكوتا و التمثيل البرلمانى للمرأةت التى تناولت العالقاالدبياالمحور الثالث 

ام الحصحححححححص او أن نظ يما يتعلط بتأثير الكوتا على تمثيل المرأة فى البرلمان علىادبيات فبتحححححححع اتفقت     
الكوتا بمختلف أشححححكاله يعمل على  يادة نسححححبة تمثيل المرأة فى المجالس التشححححريعية و المنتخبة, حتى و ان لم 

ما وتححححح ك لقى معارتحححه شححححديدة اال انه تتحححاعف تأثيرق فيما بعدلنظام  ات تأثير قو  فى بدايته و يكن  لك ا
, حيث ”the increasing effectiveness of national gender quotas 1990-2010“فى دراسححححة 

لكن خالل الفترة من , و 0101حتى  0991خالل فترة  ادت نسحححححححححبة مشحححححححححاركة المرأة فى المجالس التشحححححححححريعية 
أصححححححححححححححبححت مشححححححححححححححاركة المرأة فى البرلمان اكثر فعالية متأثرة ب لك النظام لنجد ان المرأة  0101حتى  0111

أكثر من الدول غير المتبعة ل لك النظام  كما  %1 8لكوتا بنسحححححبة تشححححارك فى البرلمان فى الدول  ات نظام ا
تعمل الكوتا بصحورة أفتحل و تأثير اعلى فى ظل النظام االنتخابى القا م على التمثيل النسبى حيث يمنح ه ا 

ى شحححطات فالتحالفات بين نسحححاء ن  و من إنجا ات الكوتا التفاعل و نتخابى للمرأة فرص اعلى للتتمثيلالنظام اال
ع ملمفهوم الكوتا, و حجج مناصححححرة سححححياسححححية من أجل بلورة فهم مشححححترك و االح اب المنظمات المجتمع المدنى و 

ي داد تشححححجيع النسححححاء االخريات للمشححححاركة فى الحياة  ايتححححا مشححححاركة المرأة فى البرلمان من خالل نظام الكوتا
فى اتخا   تمثيل المرأة التأكيد على أهميةو  شحححر مفاهيم مثل العدالة النوعية والمسحححاواةالسحححياسحححية مع االهتمام بن

كوتا الموتحححوج م السحححتفادة من نظااركة المرأة لتحقيط أفتحححل نتا ج وا  ا الة الحواج  الثقافية المعيقة لمشحححالقرار و 
تعف را لنظاسية للمرأة فى البرلمان المصر  و خصت أحد  االدبيات تعف المشاركة السي من قبل الدولة 

ثيل لحماية لتمالهيمنحة الح كوريحة المجتمعيحة لح لك رأت من نظام الكوتا أحد وسححححححححححححححا ل الهحا و  دعم النظحام الح بى
 8فى البرلمان  المرأة 

                                                           

https://dspace.univ-, متاح على 04-0, ص0104العدد الحاد  عشر, 
ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7192/1/D1114.pdf  

 :التمثيل البرلماني للمرأةاالدبيات التى تناولت العالقة بين نظام الكوتا و 8 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7192/1/D1114.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7192/1/D1114.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7192/1/D1114.pdf
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يمكن االسححححححححححححححتفحادة من تلحك االدبيحات في التركي  على العالقة الطردية بين الكوتا والتمثيل البرلماني للمرأة     
يله للدولة المصحححححححرية على النقطة التى وردت فى عند دراسحححححححة الحاالت  كما ايتحححححححا فى يسحححححححتند البحث فى تحل

بعض االدبيات بتحححححححعف الدعم الح بى للمرأة وال   يظهر تحححححححرورة نظام الكوتا واحيانا يتحححححححعف ايتحححححححا من 
تحأثيرق   بينمحا يعاب على تلك االدبيات إغفلها لعوامل عديدة قد ت ثر على الحكم فى تأثير الكوتا على التمثيل 

لثقافية السحححححياسحححححية أو هوية الدولة  وه ا ما سحححححتحاول الدراسحححححة توتحححححيحه فى اثناء تناولها للبرلماني للمرأة مثل ا
 للموتوج  

 للدراسة:  المفاهيمي و النظرى اإلطار 
 أوال: اإلطار النظرى ) النظرية النسوية(

نتيجة ترد  اوتاج  09لقد نشأ التيار النسو  تاريخيا  في المجتمع الليبرالى حركة لتحرير المرأة في القرن     
المرأة في ظل الثورة الصحناعية وما بعدها وتهميل دور المرأة اجتماعيا  وسياسيا  ورغم أن هناك كتابات عربية 
عند طرحت قتحايا المرأة وطالبت بالتغيير ول لك كانت حركة تسحوية اجتماعية سياسية قوية   أسست الحركة 

فكرة االسحححححححتغالل الطبقي بين الرأسحححححححمالية والبروليتاريا علي السحححححححنوية انتماءها الماركسحححححححي من خالل اسحححححححقاطها 

                                                           

  أدبيات باللغة االنجلي ية:أوال: 
Pamela, Paxton, & Melanie, M., Hughes, “the increasing effectiveness of national gender   

, Vol. 40, no. 3, August 2015, p. Comparative legislative research center2010”, -quotas 1990

Andreas, Kotsadam, & ;  .://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsq.12079/abstracthttp362, -331

Mans, Nerman, “the effects of gender quotas in latin America national elections”, university of 

 36,-, 2012, p.1Gothenburg

.https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28772/1/gupea_2077_28772_1.pdf 
 أدبيات باللغة العربية:ثانيا: 

 امعةج السودان:) ,رسالة ماجستير", "للمرأة السياسية المشاركة علي وانعكاساتها الكوتة ,النجار وسامية بدري بلقيس  
 فى للنساء السياسية المشاركة, "سفار  نوف, وهبه دينا, العال عبد دعاء  ؛ 61-00, ص 0100 يوليو (,للبنات األحفاد
 متاح, 11-0ص , 0104, للسالم الدولى المعهد", 0100يناير 01 ثورة على الالحقة المرحلة فى تصويتهن أنماط: مصر
  http://www.ikhtyar.org/?page_id=20587 على

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsq.12079/abstract
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28772/1/gupea_2077_28772_1.pdf
http://www.ikhtyar.org/?page_id=20587


14 
 

الجنسحي فت هب المنظرات السححنويات إلى أن اسححتغالل جنسححي بين الرجل والمرأة فعدم التكافو في الفرص وعدم 
 9المساواة فهي يكون االستغالل كما اقتربت بالفكر االشتراكي الرايكالى في اوساط المثقفين الغربين 

رك ت النظرية السحنوية على مشحاركة المرأة في الحياة السحياسية  لدراسحة على النظرية النسحوية , كماسحتعتمد ا  
والمسححححححاواة بين الرجل والمرأة حيث مشححححححاركة جمع افراد المجتمع مع التركي  على تححححححرورة مشححححححاركة المرأة في 

ن ة االدوار بين الجنسححححححيجميع واحل العملية التنموية والسححححححياسححححححية ورك ت على مسحححححح ولية المجتمع عن صححححححياغ
وتو يعها بينهما للمشححححاركة في العملية السححححياسححححية  وأن الجهود التنموية الفعالة البد أن توجه إلى الرجل والمرأة 
عطاء حقوط المرأة عاملين وحط المرأة في االنتخابات والمشحححاركة في السحححلطة مثل  وليس الطرف دون أخر  وا 

لغاء فكرة التمي  الرجل وال   10مرأة الرجل وا 

وتعرف النظرية النسحححححححححححوية بتعريفات مختلفة حيث يعرفها معجم أكسححححححححححححفورد على أنها "االعتراف بأن للمرأة     
حقوط وفرص مسححححححاوية للرجل", أما معجم ويبسححححححتر فيعرفها على أنها "النظرية التى تنادي بمسححححححاواة الجنسححححححين 

ميي  قوط المرأة واهتمامتها وعلى إ الة التسححياسححيا واقتصححاديا واجتماعيا, وتسححعى كحركة سححياسححية إلى تحقيط ح
   11الجنسي ال   تعاني منه المرأة" 

شححححراك المرأة فى المجال العام والمجال السححححياسححححي  مما يوتححححح ان النظرية النسححححوية ت كد على تححححرورة تمثيل وا 
ى لعلى وجه الخصححححححححححححوص مع إ الة كل العقبات والتميي  الجنسححححححححححححي ال   يظهر فى المجتمعات ال كورية  وع

الدولة ان تراعي حقوط النسححححححححاء وان تعمل على تمكينهم سححححححححياسححححححححيا و اقتصححححححححاديا من خالل ما يعرف بالتميي  
االيجابي للمرأة والتى من احد اشحححكاله نظام الكوتا البرلمانية للنسحححاء  وه ا ما سحححيعتمد عليه البحث من الناحية 

 احد الوسا ل "نظام الكوتا"  النظرية فى أهمية رفع نسب التمثيل البرلماني للمرأة من خالل

                                                           

, متاح على 0100مايو  01, تاريا النشر: 86, العدد: عود الندرانيا كمال, "اتجاهات فكرية فى النظرية النسوية", 9 
http://www.oudnad.net/spip.php?article860  

 
متاح على: ,  4-0ص , 0104تمبر ب, س00, العدد مجلة المفكربحري دالل , "النظرية النسوية في التنمية" , 10 

biskra.dz/index.php/20-http://fdsp.univ 
 المرجع السابق.11 

http://www.oudnad.net/spip.php?article860
http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php/20
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 ثانيا: اإلطار المفاهيمي

  :نظام الكوتاأوال 

  12من الناحية اللغوية: الكوتا هى مصطلح التيني األصل يقصد به نصيب أو حصة        

الحصحححة هي عبارة عن قاعدة تخصحححيص يتم من خاللها تو يع المناصحححب  من الناحية االصحححطالحية:  أما    
أو الموارد  أو المهام السححياسححية اسححتنادا  إلى معادلة محددة  وبشححكل عام يتم اسححتخدام نظام الحصححص )الكوتا( 

   ل يتوا ن غير مقصود في مسألة التمثفي الحاالت التي قد ي دي فيها عدم استخدام الحصة إلى خلل أو عدم 
في الحقل السححياسححي  تسححتخدم الحصححص من أجل تححمان تمثيل عادل لكافة ف ات المجتمع و لك من خالل و 

تمكينهم من الحصحححول على بعض المناصحححب المنتخبة  وتسحححتند الفكرة األسحححاسحححية لنظام الحصحححص إلى محاولة 
مثلة  ل لك وغير م خلط صحححححورة مصحححححغرة ودقيقة للمجتمع برمته في البرلمان المنتخب ال تترك أية ف ة مهمشحححححة

  13فعادة  ما تعتمد الحصص لصالح المرأة أو األقليات الجغرافية  أو العرقية  أو اللغوية أو الدينية 

  نجد أن مفهوم " الكوتا النسا ية" بدأ استمداد قوته و مشروعيته منفعند تخصيص نظام الكوتا لف ة النساء, و 
, و ال   أكد على مبدأ الكوتا كأحد وسحححححححا ل التميي  0991ينغ عام انعقاد م تمر المرأة العالمى الرابع فى بيج

االيجابى المسححاهمة فى تفعيل مشححاركة المرأة فى الحياة العامة حتى وصححلت نسححبة تلك المشححاركة الى نسححبة ال 
 14 0111خالل عام  % 01تقل عن 

 15أما أنواج الكواتا تنقسم إلى أربعة أنواج:

 باإلرادة السياسية حيث أنها تأتى وفقا لقرار سياسي كوتا تعينية: و هى مرتبطة -0

 كوتا تشريعية: و هى التى تحدد بنص قانون او تتطلب تغييرات دستورية  -0

                                                           

http://aceproject.org/ace-, متاح على شبكة المعرفة االنتخابية" الحصص )الكوتا( القانونية", 12 
ar/topics/pc/pca/pca03/default  

 المرجع السابق.13 
   0100يونيو  00, لتدريبمركز المرأة للبحوث و اعبدالسالم يحيى المحطوري, " الكوتا وتطبيقاتها في النظم االنتخابية", 14 
 المرجع السابق.15 

http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/pca/pca03/default
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/pca/pca03/default
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/pca/pca03/default
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 إ  طواعية   التي تتبناها األح اب في لوا حها دون وجود نص قانوني مل مكوتا طوعية:  وهى -0

ياسحححححححات و الخطط العامة و القطاعية تحححححححمن تنظيم كوتا تنظيمية: و هى التى تتبناها إجراءات تنفي  السححححححح-4
 عملها  

 

 

 16المبادئ ال   يقوم عليها نظام الكوتا و مدعمة له: 

نظرا ان النساء ف ة كبيرة من المجتمع و فى مجتمعات عدة تعد نصف المجتمع  مبدأ تحقيق العدالة: -0
فبالتالى البد من تمثليهم فى المجالس النيابية و التشححححححححريعية , خاصححححححححة إ ا كان االوتححححححححاج الخاصححححححححة 
بالنسححححححاء ال تتيح لهن فرصححححححة المنافسححححححة امام الرجال او ال توفر لهن فرصححححححة متسححححححاوية, ل لك البد ان 

 ام الدستور  و السياسي بنظام الكوتا لتمان لهن حد ادنى من التمثيل  يعوتهن النظ
ه ا المبدأ مبنى على تصححور معين للنظام السححياسححي اال و انه  مبدأ االخذ باعتبارات تمثيل المصااال : -0

قا م على مجموعة من الجماعات  ات المصححححححححالح المتباينة كما ان دور المجالس النيابية هو افسححححححححاح 
م لتلك المجموعات للتعبير عن مصححححححححالحها  و بما ان للنسححححححححاء مصححححححححالحهن الخاصحححححححححة و المجال العال

 المختلفة احيانا عن الرجال ا ا من الترور  ان يكون لهن تمثيل مناسب داخل الهي ات النيابية  
أما ه ا المبدأ فيقوم على منظور نسو  و مختلف التعبير عن نطاق أوسع من الحاجات و الرغبات:  -3

عن المبدأ السحححابط , حيث ير  انصحححار تلك الفكرة ان المرأة توجه ما لديها من قوة لصحححالح االخرين و 
االخرين  ل لك هم يروا ان تمثيل نسححححبة اكبر من النسححححاء فى بقصححححد ان تنمو مصححححالح و قدرات ه الء 
ي د  الى التعبير عن نطاط اوسححححححححححححححع من الرغبات و االراء و المجالس النيابية عبر نظام الكوتا سحححححححححححححح

 االتجاهات و التى ال ترتبط بالترورة بمصالح خاصة محددة  

                                                           

مثيل تمصطفى كامل السيد, "نظام حصص المرأة فى المجالس النيابية : دراسة نظرية", سلو  شعراو  جمعة )محرر(, فى: 16 
-9(, ص 0111, )القاهرة: مرك  دراسات و استشارات االدارة العامة, المنتخبة: الفرص و االشكالياتالمرأة فى المجالس 

00   
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نظرا الن المرأة تمثل مبادأ تعزيز كراماة المرأة من خالل القيماة الرمزياة لهاا فى المجاالس النياابياة:  -4
ف ة كبيرة فى المجتمع فالبد ان تشححححححححححححارك فى المجالس النيابية و تمثل نفسححححححححححححها , فال يتفط مع كرامى 
المرأة ان ينوب عنها اخرون فى التعبير عن رغباتها  ل لك فصحححححححدور التشحححححححريعات المختلفة بمشحححححححاركة 

لة تع المرأة بحقوط المواطنة الكامالمرأة فى صححححححياغتها و مناقشححححححتها مثلها مثل الرجل هو دليل على تم
 مما يشعرها باالنتماء أكثر و بمكانتها فى المجتمع و الدولة اكثر  

فتخصححححيص مقاعد للمرأة فى المجالس النيابية يعطى دفع المزيد من النسااااء للمشااااركة الساااياساااية:  -2
اركة فى لنسححححاء للمشححححنمو جا للمشحححاركة السححححياسححححية جديرا باالقتداء و بالتالى فهو حاف  قو  لم يد من ا
 الحياة السياسية بشكل عام و السعى للتمثيل فى المجالس النيابية بشكل خاص 

 17ثانيا: التمثيل البرلمانى 

عبارة عن مجلس يجتمع فيه  حيث يتم تداول  وعربي األصححححل  وه مسححححتعرب وليس هو لفظ "برلمان"لفظ     
وأهميححة تبححادل وجهححات النظر إلبرا  محححاسححححححححححححححن وعيوب كححل منهححا  ومن ثم فححان   اآلراءوجهححات النظر وتقليححب 

نظمة الحكم إلى وتتجه أ  تناول البدا ل والتوفيط بينهاالممارسححححة البرلمانية لعملية تبادل وجهات النظر سححححوف ت
شعب  س الإعطاء حط التشريع والرقابة لما يسمى بححححححح )البرلمان( أو الجمعية الوطنية أو مجلس النواب أو مجل

كما ُعرف مجلس النواب بأنه  لك المجلس ال ي انتخب أعتحححححا ق من  التشحححححريعية التي تمثل السحححححلطة  أي تلك
   بين صفوف األمة ومن سا ر طبقاتها

نما بواسحححطة نواب عنه يمارسحححون مهام النيابة باسحححمه   خاصااية التمثيل : فالشحححعب ال يباشحححر سحححيادته بنفسحححه  وا 
في انتخابات دورية  له ا فان البرلمان أصحححبح الهي ة األسحححاسحححية التي تمثل المواطنين ولمدة معينة ثم يتجددون 

في شح ون الحكم مع االحتفاظ بالسيادة للشعب  اته  ألن أعتاء البرلمان يباشرون سلطتهم تحت رقابة الرأي 
 .العام  وطالما حصلوا على ثقة الناخبين  فان الكلمة في نهاية األمر هي كلمة الشعب

 كة المفاهيم التعريفية:شب 

                                                           

, متاح على: 0101, مايو القانون الشاملع ي  وليد, " ماهية او مفهوم البرلمان", 17 
post_68.html-http://droit7.blogspot.com.eg/2015/05/blog  

http://droit7.blogspot.com.eg/2015/05/blog-post_68.html
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هو النظام ال ي يحول األصحححوات المدلي بها فى االنتخابات العامة إلى مقاعد مخصحححصححححة   النظام االنتخابي:
 18 لطةحالس وامحوق ةحللديمقراطي يةحاألساس امةحالدع يعدلألح اب السياسية والمرشحين  فهو 

 أو مباشر لبشك سواء القرارات اتخاذ في والتأثيرني العل رححححالتعبي ىححححعل المواطنين قدرة المشاركة السياسية:
        19 كحذل ونحيفعل ممثلين طريق عن

جماعة اجتماعية تطوعية واعية ومنظمه ومتمي ة من حيث الوعي السحححححياسحححححي والسححححححلوك  ألح اب السحححححياسحححححية:ا
 20 السلطة االجتماعي المنظم ومن حيث الطموحات واآلمال المستقبلية كما تسعي للوصول إلى 

 منهجية الدراسة: 

المنهج ال ي يعتمد على المقارنة في دراسحححححححححة الظاهرة حيث يبر  تتبع ه ق الدراسحححححححححة المنهج المقارن  وهو     
أوجه الشبه واالختالف فيما بين ظاهرتين أو أكثر  ويعتمد الباحث من خالل  لك على مجموعة من الخطوات 

م اسااتخدما اليونان الذين مثلت لديهوقد . المتعلقة بالظاهرة المدروسححةمن أجل الوصححول إلى الحقيقة العلمية 
الدول اليونانية ) المدن اليونانية ( مجاال لدراسااة أنظمتها السااياسااية عن طريق المقارنة, وقد قام أرسااطو 

  21.دستورا من دساتير هذه الدول, ويعتبر ذلك ثورة منهجية في علم السياسة 028بمقارنة 
ية دراسححة تو يع الظواهر السححياسححويعرف المنهج المقارن او المقارنة بشححكل عام فى علم السححياسححة كما يلي:     

ك لك دراسحححة و  في نظم ومجتمعات مختلفة أومقارنة النظم السحححياسحححية الر يسحححية من حيث اسحححتمراريتها وتطورها 
مجتمع  دراسحححححة لنظام أو عشحححححوا ية أو نتكو  ال كماأنها المختلفة  التطور في مراحل عليها التغيرات التي تطرأ

 22 وك لك تحتاج إلي تصنيف وف ات تحليلية نظري من المفاهيم  تحتاج إلي إطار ولكنها واحد 

                                                           

)الج ا ر: كلية , "رسالة ماجستير", رااااائازجااالاي ااااااة فاااااالسياسياب ازألحاا على ھرثوأالنتخابية ا ظملنايد, حم رشححلرق18 
  0, ص0111الحقوط(, 

19 Markus, Pausch, “What is political participation good for?”, Resistance Studies Magazine, 

Vol. 24, No.1, 2012, p. 5. 

, 0104, المجلد االول, فبراير 06, العدد: المجلة الجامعةالمهدي الشيباني, "األح اب السياسية: إلتفافه سوسيولوجية", 20 
 ./https://www.academia.edu/6800628, متاح على 6ص

  018 , ص(0999  دار مجدالوي للنشر)عمان:  ,علم اإلجتماع:الموضوع والمنهجمجد الدين عمر خمل  21  
  040ص  (0114  السياسية والعلوم كلية االقتصاد القاهرة: )جامعة  مناهج البحث في علم السياسة رشاد  عبد الغفار22 

https://www.academia.edu/6800628/
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والجدير بالذكر أن الدراساات المقارنة للنظم االجتماعية وعمليات التييير من بين االهتمامات الرئيسة في   
والقانونية والسااااياسااااية وغيرها, وقد اسااااتعمل رواد الفكر اليربي من أمثال: العديد من الدراسااااات التاريخية 

 كومت, سااابنسااار, هوبنز, وغيرهم التحليالت المقارنة للظواهر والنظم االجتماعية بهدف الكشاااف عن أنماط
 واتجاهاتا, كما نجد نماذج أخرى من الدراسااااااة المقارنة لدى الكثير من رواد العلوم االجتماعية في التطور

 23.أعمال دوركايم وخاصة في مناقشتا لقواعد المنهج

 :سبب اختيار المنهج 

ويعتبر المنهج المقارن هو أفتححححل منهج له ق الدراسححححة بسححححبب أن الهدف الر يسححححي وراء الدراسححححة هو المقارنة   
بين أثر تطبيط نظام علي الكوتا المشححححاركة السحححححياسحححححية للمرأة في برلمان مصحححححر وبرلمان فرنسحححححا لمعرفة عيوب 

 وممي ات كل تطبيط من أجل تالفي العيوب بعد  لك 

 :24مقوالت المنهج 
  ع ووصف الحقا ط التي تم الحصول عليهامن خالل التصنيفجم -0
  تحديد أوجه التماثل واالتفاط وتوصيفها -0
  صياغة افتراتات م قتة حول العالقات البينية في العملية السياسية -0
  و لك خالل فترة المالحظة االمبريقية الدقيقة إعادة صياغة االفتراتات الم قتة -4
  الوصول الي نتا ج يمكن قبولها -1
 :كيفية تطبيط المنهج المقارن على الدراسة 

لي تحديد وك لك تهدف إ سححوف تقوم الباحثة بتطبيط ه ا المنهج في الدراسححة حيث أن الدراسححة تهدف للمقارنة 
وتحححع المرأة وتمثيلها فى البرلمان المصحححري مقارنة بالبرلمان الفرنسحححي من خالل  أوجه التشحححابه واالختالف بين

 معرفة نظام الكوتا المتبع فى كال الدولتين والنظام االنتخابى المتبع فيهما  

  سيتم جمع المعلومات والحقا ط عن نظام االنتخاب التاليكما ستطبط مقوالت المنهج فى الدراسة على النحو 
و نظم الكوتا المتبعة على مدار فترة الدراسة فيهما لتحديد أوجه الشبه واالختالف بين تأثير نظام  فى الدولتين

                                                           

   019, ص مرجع سبق ذكرهمجد الدين عمر خمل  23 
   040  ص ذكرهمرجع سبق عبد الغفار رشاد  24 
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  ثم صياغة افتراتات م قتة عن تأثير نظام الكوتا على تمثيل المرأة فى الدولتينالكوتا على وتع المرأة فى 
فرنسي ة الدراسحة للبرلمان المصحري والالبرلمان المصحري والفرنسحي ثم إعادة صحياغة ه ق االفتراتحات خالل فتر 

 حتى الوصول إلى نتا ج وتحديد إ  دولة تمثل فيها المراة فى البرلمان بصورة اعلى متأثرة بنظام الكوتا   

 

 :أدوات جمع المادة العلمية 

  كتب علمية-0

 .دوريات علمية-0

 .مواقع إلكترونية-0

  مواد دستورية-4
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 الفصل األول

 
ى ف النظام االنتخابي و السااالطة التشاااريعية فى مصااار وفرنساااا

 (5002-5002الفترة )

 

 

 
 :تمهيد 

عليه  غير المختلف تختلف درجة االهمية والدور ال   تلعبه السححححلطة التشححححريعية من دولة آلخري لكن من    
هو  أهميتها وفى دول مثل فرنسحححححا ومصحححححر تلعب السحححححلطة التشحححححريعية المتمثلة فى البرلمان دورا هاما خاصحححححة 
لكونهما نظم شححبه ر اسححية  فتتنوج سححلطات السححلطة التشححريعية فى تلك الدول بين تخصححصححات قانونية وسححياسححية 

 مع فى تلك المجالس التشححريعية خاصححة المرأة  ل لكومالية ورقابية مما يدعي تححرورة تمثيل جميع ف ات المجت
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ة كانية المرأكمها لمعرفة مد  اميجحب معرفة كيفية تكوين تلك المجالس و هيكلها و وظا فها والقوانين التى تح
    تستطيع ان تلعبه بداخلها  من المرور اليها و الدور ال

ى تلك المجالس وال   يأتى من خالل العملية االنتخابية أما ا ا انتقلنا الى الج ء االهم وهو تمثيل المرأة ف    
فالبد من فهم النظام االنتخابى المتبع فى كل دولة لمعرفة الظروف المحيطة والقوانين التى تحث على ترشححححح 
المرأة او تحول بينها  فا ا كان التمثيل النسبي يعمل على  يادة تمثيل المراة بينما يقل فى ظل النظام الفردي  

الدور ال   يمكن ان تلعبه االح اب فى نسب ترشح النساء كما ي ثر النظام االنتخابى على مدي فعالية نظام و 
الكوتا و تأثيرق على تمثيل النساء   ل لك البد من معرفة طبيعة النظام االنتخابى فى كل دولة الرتباطه الشديد 

 تا  بنسب تمثيل النساء فى البرلمان حتى فى ظل وجود نظام الكو 

تخابي طبيعة النظام االنوبناء على ما سحححبط  سحححينقسحححم ه ا الفصحححل الى مبحثين المبحث االول يسحححتعرض     
( والتغيرات الواقعة فيهما  ثم ينتقل المبحث الثاني 0101-0111والسححلطة التشححريعية فى مصححر خالل الفترة )

   فرنسا على مدار فترة الدراسةلتوتيح ايتا شكل السلطة التشريعية و طبيعة النظام االنتخابي فى 

 

 

 

 

 

 فى مصر النظام االنتخابى و التشريعيةالمبحث األول: السلطة 

ية"  و ع  دولة حديثة لديها ثالث سلطات "السلطة التنفي ية"  "السلطة التشريالدولة المصرية شأنها شأن إ    
"السحلطة القتحا ية"  يسحتعرض ه ا المبحث طبيعة السحلطة التشحريعية فى مصحر و سحلطاتها و م سساتها وكل 

و صححححححالحيات أعتححححححا ها  حيث ينطلط اهمية تمثيل المرأة فى البرلمان من االهمية ما يتعلط بشحححححح ون ادارتها 
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بحث ياسححححححية والمجتمعية  كما يتناول ه ا المالتى يمثلها البرلمان "السححححححلطة التشححححححريعية" فى الدولة  والحياة السحححححح
 يونيو   01التغيرات التى طرأت على هيكل السلطة التشريعية المصرية بعد ثورة 

ثم يتطرط الج ء الثاني من المبحث الى النظام االنتخابي ال   يتم من خالله تشحححكيل السحححلطة التشحححريعية      
ا  طبيعة النظام االنتخابى المتبع فى مصر ومد  تأثيرق على فعالية وأثر تطبيط نظام الكوتا المتعلقة بتمثيل 

ى لخاص باالنتخابات التشحححريعية وقواعدق فالمرأة فى البرلمان المصحححري  خاصحححة حيث تغير النظام االنتخابي ا
 01عدة مرات نظرا الرتباطه بالظروف السحححححححياسححححححية و التغيرات الدسحححححححتورية الواقعة بعد ثورتي يناير و مصححححححر 
 يونيو  

 السلطة التشريعية : 

سحححححنجد اختالف فى هيكل السحححححلطة التشحححححريعية باالنتقال من فترة الى اخري وه ا ما سحححححيتتحححححح فى االج اء     
   0101الى  0111وهى من  0100لية  ستبدأ الدراسة بتناول فترة ما قبل ثورة يناير التا

تححححيف حيث أ الشححححعب ومجلس الشححححور ( تشححححكلت فى تلك الفترة السححححلطة التشححححريعية من مجلسححححين )مجلس   
أثناء عهد الر يس محمد حسحححنى مبارك   0981وفقا للتعديل الصححادر فى  0910مجلس الشححور  الى دسححتور 

عتحححوا  011يقل عن  ال شحححكل مماالما لعب مجلس الشحححعب الدور االكبر فى السحححلطة التشحححريعية فهو يُ لكن ط
منتخبين باالقتراج المباشحححر السحححري على ان يكون نصحححفهم عمال وفالحين  كما يجو  لر يس الجمهورية تعيين 

أمرأق ,  08عتوا  بينهم  064شور  من اليتألف مجلس عدد من االعتحاء ال ي يد عن عشحرة اعتاء  بينما 
عتوا  عبر األنتخابات المباشرق التي تجر  في جميع الدوا ر األنتخابيه في البلد بينما  061حيث يتم أنتخاب 

  25 يقوم ر يس الجمهوريه بتعيين بقيه األعتاء البالغ عددهم ثمانيه وثمانون عتوا  

واإلطاحة بنظام حسححححححححنى مبارك  وجاء  لك فى  0100ناير ي 01ثم تغير تشححححححححكيل المجلس بعد قيام ثورة     
"  وال   نص على االبقاء 0100سححححتور تححححمن التعديالت الدسححححتورية المترتب عليها صححححدور دسححححتور جديد "د

لسححححححنة  018على غرفتين البرلمان "الشححححححعب والشححححححور " لكن يشححححححكل مجلس الشححححححعب وفقا لمرسححححححوم القانون رقم 
يختارون ايتا بطريقة االنتخاب المباشر السري العام على ان  اتو ع 498بشحأن مجلس الشحعب من  0100

                                                           
25David, M., Faris, “Constituting institutions: the electoral system in Egypt”, Middle East Policy 

Council, Jan 4, 2012, http://www.mepc.org/constituting-institutions-electoral-system-egypt. 

http://www.mepc.org/constituting-institutions-electoral-system-egypt
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عطي ا أمك عتححححوا   011ن م يكون نصححححفهم على االقل من العمال والفالحين  بينما يتألف مجلس الشححححور 
الحط لمجلس الشححححوري في االنفراد بالتخصححححصححححات التشححححريعية  –في حالة حل مجلس النواب  – 0100دسححححتور

عقاد مجلس ان فورالنواب  ها مجلس الشوري علي مجلس يتم عرض القوانين التي يقر  المشحتركة و لك علي أن
لكن لم يبقى ه ا المجلس مدة طويلة نظرا لحله لعدم دسحححححتوريته ثم اندالج ثورة  26 مايراق بشحححححأنها النواب لتقرير

اخر   دسححتورية مرةيونيو والتى اطاحت بنظام االخوان المسححلمين  تلك االحداث التى تالها عدة تعديالت  01
اقر الغاء مجلس الشحححححور  واالكتفاء بمجلس الشحححححعب كسحححححلطة  دسحححححتور ال  "   لك ال0104نتج عنها "دسحححححتور

 001مقعد للفرد  ,  448مقعد )  168وال   اطلط عليه فيما بعد مجلس النواب  فتشححححححححححححححكل من  تشححححححححححححححريعية
  27من اثنين  وب لك اصبحت السلطة التشريعية تتألف من غرفة واحدة بدال للقا مة(

فيما بعد االطالج على تشححححححححكيل السححححححححطلة التشححححححححريعية فى مصححححححححر فى فترات  منية مختلفة البد من معرفة     
وظا فها واختصححححححححاصححححححححتها الدسححححححححتورية  حيث تتعدد االختصححححححححاصححححححححات التى يلعب بها البرلمان دورا هاما وهما: 

ن مهام   لنجد ان مواالختصاص المالياالختصاص السياسي  االختصاص التشريعي  االختصاص الرقابى  
لتنمية   وتححع الخطة العامة لللدولةسححلطة إقرار السححياسححة العامة التشححريعية  تولي سححلطة ه التوليمجلس النواب 

 28االقتصادية واالجتماعية  وتع الموا نة العامة للدولة  وممارسة الرقابة على اعمال السلطة التنفي ية 

سحححححححححنوات ميالدية تبدأ من تاريا أول اجتماج له ويجر  انتخاب المجلس الجديد  1يعقد مجلس النواب لمدة    
  كما يحتوي على عدة اجه ة ادارية وهما ر يس القا مخالل السحححححححححححتين يوما السحححححححححححابقة على انتهاء مدة المجلس 

شروط  ىكما نص الدسحتور علالمجلس  مكتب المجلس  اللجنة العامة للمجلس  لجنة القيم  اللجان النوعية(  
ن يكون مصححححريا متمتعا بحقوقه المدنية والسححححياسحححححية وأن يكون مدرجا بقاعدة للترشححححح لعتححححوية المجلس وهى أ

سححنة وأن يكون حاصححال على شححهادة إتمام التعليم  01بيانات الناخبين وأال تقل سححنه يوم فتح باب الترشححح عن 
ون قد اسحححقطت عتحححويته بقرار من مجلس األسححاسحححي على االقل وأد  الخدمة العسحححكرية أو أعفى منها وأال تك

                                                           

الهيئة العامة (",  0106-0100أحمد أبوالحسن  رد, " النظام السياسى المصر  وتحوالته فى خمس سنوات ) 26  
  http://www.sis.gov.eg/section/7278/7371?lang=ar, 0106يناير  06, لالستعالمات

 المرجع السابق.27 
 االقتصاد ةكليالقاهرة:  , )جامعة"رسالة ماجستير"  اختصاصها-تكوينها-السلطة التشريعية ماهيتها محمد فهيم درويل 28  

   080-019ص  ( 0110 والعلوم السياسية 

http://www.sis.gov.eg/section/7278/7371?lang=ar
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النواب بسحبب فقد الثقة واالعتبار أو بسحبب اإلخالل بواجبات العتحوية إال ا ا انقتحى الفصحل التشريعى ال   
صححدر خالله قرار اسححقاط العتححوية أو صححدور قرار من مجلس النواب بالغاء األثر المانع من الترشححح المترتب 

على  0104ونظرا ألهمية السلطة التشريعية حرص دستور 29بواجباتها  على اسحقاط العتحوية بسبب االخالل
تمثححل ف ححات بعينهححا برلمححانيححا مثححل المرأة,  و   اكوتحح  فنص على تمثيححل جميع ف ححات المجتمع المصححححححححححححححري فيححه

  30 ين, و المصريين المقيمين بالخارجاالحتياجات الخاصة, االقباط, الشباب, العمال و الفالح

  المصري:النظام االنتخابي 

ك لك أيتا شهد النظام االنتخابي لالنتخابات التشريعية اختالف من دستور آلخر ومن نظام آلخر  فنجد     
يث حان فى مصحححححححححر فى تاريخها قد اتبعت ثالث نظم انتخابية مختلفة منهم اثنين عاصحححححححححرتهم فترة الدراسحححححححححة  

بالعمل بالنظام الفردي    وتم االقرار0990 اتبعت فى البداية مصحححر نظام التمثيل النسحححبي وال   تم الغا ه فى
ملية يه نظام الجولتين  وتمت عخالل تلك الفترة تم اتباج النظام الفردي االغلبي او ما يطلط عل  0101حتى 

االنتخاب فى تلك الفترة على ثالث مراحل و فى كل دا رة يتم ترشيح عنها عتوين البد ان يكون احدهما من 
 64على تخصححححيص نسححححبة مقاعد معينة للمرأة تصححححل عددها الى  0119ا تم النص فى الفالحين والعمال  كم

عتححو على الدوا ر االخر   وفى  لك النظام الفردي ينافس  444مقعد فى دوا ر مخصححصححة لها بينما ينافس 
( يصحححححبح عتحححححوا لكن ا ا لم يحدث %0+11المرشحححححح على الجولة االولي ا ا حصحححححل على االغلبية المطلقة )

وظهر مد  تأثير ه ا النظام  31ا حصححححححححولة على االغلبية النسححححححححبية ى الجولة الثانية والتى يتطلب فيهينافس ف
على تمثيل المرأة فعندما طبط النظام الفردي دون وجود كوتا لتححححححححححححمان تمثيل برلماني للمرأة تراجعت نسححححححححححححب 

 اب عن   نظرا المتناج االحتمثيل المرأة بصورة شديدة مما يوتح عدم قدرتها على المنافسة فى النظام الفرد
ترشحيح نسحاء  تحعف فرص النسحاء المسحتقالت وال   يرجع لتحعف دعمها المالي والمجتمعي أيتا  لكن مع 

                                                           

  المرجع السابق.29 
30 Bradley, hope, “Egypt’s complex electoral system”, The National, November 28, 2011, 

http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/egypts-complex-electoral-system. 

, 0101اكتوبر  1, الهيئة العامة لالستعالماتأحمد أبوالحسن  رد, "تطور الحياة النيابية فى مصر",  31 
eg/section/325/7068?lang=arhttp://www.sis.gov.  

http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/egypts-complex-electoral-system
http://www.sis.gov.eg/section/325/7068?lang=ar
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مقعد فى ظل نفس النظام  61و ال   تححححححححححححححمن للمرأة تمثيلها بعدد  0119تطبيط نظام الكوتا الصححححححححححححححادر فى 
 الفردي  

تم تغيير   0100بنظام مبارك ثم تغيير الدسححححتور الى دسححححتور  واالطاحة 0100بينما بعد قيام ثورة يناير     
النظام االنتخابى واتباج النظام المختلط ويتكون من النظام الفردي و نظام القا مة الح بية المغلقة  وتم تقسحححححيم 

  نينافس عليها المقاعد الفردي فينتخب عليها عتوان احدهما من العمال او الفالحيدا رة  80الجمهورية إلى 
دا رة تتخصص لالنتخابات بنظام القا مة الح بية المغلقة مع مراعاة ان يكون نصف  46كما تقسحم ايتحا الى 

فى القا مة بين االعتاء االخرين ا  بالتوالى اسم العتو ثم القا مة من العمال او الفالحين وتوتع اسما هم 
و  القا مة على االقل على امرأة واحدة اسحححم عتحححو من العمال او الفالحين وهك ا  مع الحرص ايتحححا ان تحت

ويتم انتخاب ثلثي أعتحاء مجلس الشحعب بنظام القوا م الح بية المغلقة  دون تحديد وتحعها فى ترتيب القا مة 
والثلحث اآلخر بنظحام االنتخاب الفردي  وتحتوي دوا ر نظام القا مة على دا رتين فردي على األقل إ  يجب أن 

الممثلين لكل محافظة عن طريط القوا م الح بية المغلقة تححعف عدد األعتححاء الممثلين يكون عدد األعتححاء 
ينتخب ثلثي أعتحاءق باالنتخاب المباشحر أما فيما يتعلط بمجلس الشحور   32  لها عن طريط االنتخاب الفردي

الباقي  ث ثلين ر يس الجمهورية الالسححححححري العام  على أن يكون نصححححححفهم على األقل من العمال والفالحين ويع
خاب لثلث اآلخر بنظام االنتيتم انتخاب ثلثي أعتححححححححححححاء مجلس الشحححححححححححححور  بنظام القوا م الح بية المغلقة واكما 
دا رة تخصحححص لالنتخاب بالنظام  ٠٣وتقسحححم جمهورية مصحححر العربية النتخابات مجلس الشحححور  إلى ي  الفرد

ل من العمحال والفالحين  كما تقسححححححححححححححم الفردي  ينتخحب عن كحل دا رة منهحا عتححححححححححححححوان يكون أححدهمحا على األقح
 33أعتاء  ٤دا رة أخر  تخصص لالنتخاب بنظام القوا م ويمثل كل دا رة  ٠٣الجمهورية إلى 

صححدار دسححتور  01 لك النظام االنتخابي بعد ثورة  ثم ُعدل       ظل نظام مختلطا يعتمد على 0104يونيو وا 
للقا مة, مع تقسيم  001مقعد للفرد  ,  448مقعد )  168 اد عدد االعتاء الى النظام الفردي والقا مة لكن 

)اثنين يوجححد بكححل واحححدة منهمححا  منححاطط جغرافيححة للقححا مححة 4دا رة انتخححابيححة للنظححام الفرد  , و  011الححدولححة الى 
                                                           

, 0100, انتخابات. مصر: عن مجلس الشعب", 0100"مجلسا الشعب والشور   32 
42-12-01-19-08-2011-elections/13-https://parliament2011.elections.eg/index.php/about  

 مرجع سبق ذكره.", : عن مجلس الشوري0100"مجلسا الشعب والشور  33 
09-18-01-19-08-2011-elections/14-https://parliament2011.elections.eg/index.php/about  

https://parliament2011.elections.eg/index.php/about-elections/13-2011-08-19-01-12-42
https://parliament2011.elections.eg/index.php/about-elections/14-2011-08-19-01-18-09
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أيتححححححا  باالتححححححافة  تختحححححع لنظام االغلبية كما مقعد( 41ن يوجد بكل واحدة منهما مقعد , و اثنين اخرو  01
ام المناصحححححفة لصحححححالح الفالحين والعمال  والحرص على تمثيل جميع الف ات ل لك نص الدسحححححتور الى الغاء نظ

 0 و  اإلعاقة   0عمال وفالحين   0أقباط   0على)  مقعدا 01أن تتتححححححمن كل قا مة مخصححححححص لها على 
عد مق 41نسححاء على األقل  اما قا مة ال  1مصححريين مقيمين بالخارج( على ان يكون من تححمنهم  0شححباب  

مصححححححريين مقيميين بالخارج( على ان  0 وي اإلعاقة    0شححححححباب   6عمال وفالحين   6أقباط   9تتحححححمن ) 
  34من النساء على االقل  00يكون من تمنهم 

 

 

 
 : السلطة التشريعية والنظام االنتخابي فى فرنساالمبحث الثاني

يصنف النظام السياسي الفرنسي كنظام شبه ر اسي ل لك تلعب االنتخابات ونتا جها فى مثل تلك االنظمة     
دورا محوريا فى توا ن العالقة بين السلطات خاصة التشريعية والتنفي ية  هك ا البد عند دراسة دولة مثل فرنسا 

ل النظام اس مدي تأثير  لك النظام فى شححكمعرفة نظامها االنتخابي للسححطلة التشححريعية حتى يتيسححر للدراسححة قي
السحياسي للحكم كما ايتا قياس مدي تغطيته وتمثيله لكافة ف ات المجتمع  و فى ظل تحسن ظروف المرأة و 

يط جاء قانون المناصفة لصالح المرأة فى التمثيل البرلماني لكن لم يتم تطبوتحعها فى الدول الغربية الليبرالية 
 ا يرجع لعوامل اخري يلعب بها االح اب دور ر يسححححححححي ل لك يجب دراسححححححححة طبيعة النظام  لك بالفعل واقعيا وه

 السياسي إلدراك الوتع وتحليله من كافة النواحي  

                                                           
34 “Elections in Egypt: 2015 house of Representatives elections”, International Foundation for 

electoral systems, October 14, 2015, http://www.ifes.org/faqs/elections-egypt-2015-house-

representatives-elections. 
 

http://www.ifes.org/faqs/elections-egypt-2015-house-representatives-elections
http://www.ifes.org/faqs/elections-egypt-2015-house-representatives-elections


28 
 

ومن ثم سيستعرض ه ا المبحث فى ج ءق االول طبيعة السلطة التشريعية فى فرنسا موتحا اوجه التشابه     
 فى ج ءق الثاني عن كيفية تشححكيل ه ا البرلمان الفرنسححي وعلى ا او االختالف مع نظيرتها المصححرية  لينتقل 

 نظام انتخابى يقوم تأسيسه و إلى مدي يعمل ه ا النظام لصالح المرأة الفرنسية وتمثيلها  

 السلطة التشريعية: 

يتشحححححححححححابه البرلمان الفرنسحححححححححححي مع البرلمان المصحححححححححححري فى كونه يحتو  على غرفتين )الجمعية الوطنية ومجلس 
الشيوخ(  تمتلك الجمعية العمومية السلطات االعلى فى البرلمان الفرنسي اكثر من مجلس الشيوخ فهو بامكانه 

لتع ي  سحححححححححححلطته من تقرير  0111فقط التصحححححححححححديط على القوانين واحيانا طرح قوانين كما ايتحححححححححححا جاء تعديل 
اعوام اال ا ا اسححححتخدمت الحكومة او  1وتصححححديط القوانين الدسححححتورية  تعقد االنتخابات البرلمانية الفرنسححححية كل 

السحححلطة التنفي ية فى حقها فى حل الجمعية الوطنية ولكن مع مراعاة عدم اسحححتطاعتها من حل مجلس الشحححيوخ 
بالرغم من حلها للجمعية  لكن ال يشحححححححححكل  لم فارقا جوهريا خاصحححححححححة وان مجلس الشحححححححححيوخ ال يسحححححححححتطيع تمرير 

 35ية التشريعات دون الرجوج الى الجمعية الوطن

 نسبعيوسبعة وخمسما ة باالقتراج المباشححححححر السححححححري وال يتجاو  عدد أعتححححححا ها  لوطنيةالجمعية اتنتخب     
  كما بطريقة غير مباشحححرةعتحححوا يتم انتخابهم  048تحححم ما ال يتجاو  عتحححوا  فى حين ان مجلس الشحححيوخ ي

كما الحال و  للجمهورية الفرنسحححية يتعين على مجلس الشححيوخ ان يتححمن تمثيل المجتمعات اإلقليمية الخاتححعة 
فى مصححححر يجب مراعاة تمثيل المواطنين المقيمين بالخارج سححححواء فى الجمعية الوطنية او فى مجلس الشححححيوخ  
يرأس كال الغرفتين ر سحححححححححححححححاء بححاالنتخححاب ففى الجمعيححة الوطنيححة ينتخححب لمححدة تغطى فترة البرلمححان بينمححا ر يس 

  36خابات التجديد الج  ي لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ ينتخب فى كل مرة تقام انت

                                                           

يونيو  00, تاريا النشر: 0944, العدد: الحوار المتمدنهايل نصر, " الجمعية الوطنية الفرنسية )المجلس النيابي(", 35 
0111 ,http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99447  

 

 
   1,8, ص  Constitute: البرلمان", 0118لغاية عام يالتهدشامال تع 8190ر عام دلصاا نسارف روستد " 36

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99447
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ومن أهم وظا ف البرلمان الفرنسحي خاصة الجمعية الوطنية انه يقر القوانين  يقوم بمراقبة عمل الحكومة      
ويقيم السححححياسححححات العامة  باإلتححححافة الى ان للترشححححح واالنتححححمام للبرلمان يجب ان تسححححتوفى عدة شححححروط منها 

عاما  وأن يكون فرنسحححححححححححي الجنسحححححححححححية وأن يتمتع بحط التصحححححححححححويت وأن يكون  00أن ال يقل عمرق عن  
سححواء كان "مسحتوفيا لشححروط االنتخاب  تتعلط حاالت عدم التطابط مع شححروط الترشححيح بوتححع الشححخص نفسححه 

أو  "موتحححححوعا  تحت الوصحححححاية أو كان محروما  من الحقوط المدنية أو كان قد تعرض لحالة إفالس شحححححخصحححححي
وسححححححححيط الجمهورية والمحافظون والقتححححححححاة والموظفين الممارسححححححححين لمهام قيادية أو مثل "بالوظا ف التي ي ديها 

"  كما ال يسحححححتطيع العتحححححو البرلمانى الحصحححححول على ا  رقابية في أقسحححححام خارجية أو إقليمية أو تتعلط بالدولة
 37ات احدهم او التحط بالهام الحكومية منصب و اري او العكس ول لك يتم تعيين نا با احتياطيا حتى ا  م

  :النظام االنتخابي 

ظام االغلبية فى جولتين او ما يعرف ب     يعتمد النظام االنتخابي الفرنسححححححححححححي للسححححححححححححلطة التشححححححححححححريعية على ن    
(two-round system or majoritarian system ) على جولتين كما  كر:   حيث يتم انتخاب النواب

الجولة االولي ا ا حصحل المرشحح على االغلبية المطلقة لألصحوات وعدد مسحاو  لربع عدد الناخبين المسجلين 
فى القوا م االنتخابية  بينما الجولة الثانية ينتقل اليها المرشحح ال   حصحل على عدد اصوات تصل نسبته الى 

ه على االغلبية النسححححبية للفو  وا ا تعادل المرشحححححين يفو  على االقل وفي ه ق الجولة يكفي حصححححول 1% 00
  38المرشح األكبر سنا 

نتخب حيث يفى حين ان مجلس الشححححححححححححححيوخ وهو الغرفة الثانية من البرلمان ينتخب بطريقة غير مباشححححححححححححححرة     
ن ومستشارين تشارين وال يينواب  مسفتتم تلك الهي ة  طرف هي ة انتخابية متكونة في كل والية االعتاء من
 حسبفى حين أن عددهم يتغير  من الهي ة االنتخابية %91ال ين يمثلون  مندوبي المجالس البلديةجهويين  و 

المجلس و  سحححححححححححاكن 9111في البلديات  ات أقل من  01إلى حيث يمثل مندوب واحد   عدد سحححححححححححكان البلديات

                                                           

, 0101اغسطس  06, مصر "السفارة الفرنسية فى مصر"فرنسا فى "االنتخابات التشريعية فى مصر", 37 
.https://eg.ambafrance.org/ 
 
 المرجع السابق.  38 

https://eg.ambafrance.org/
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ساكن  فى ظل مندوبين إتافيين  9111ات أكثر من البلديات   ( في69مندوب إلى  06البلدي بأكمله )من 
  39 01111ساكن فوط 0111  بنسبة مندوب لكل ساكن 01111في البلديات  ات أكثر من 

في الواليات القارية وما وراء البحار   006ُينتخب ويقسححححمون كالتالي  كما يتم انتخابهم لمدة سححححت سححححنوات    
ام   ثم ينقسمون فى طبيعة النظالفرنسحيون المقيمين فى الخارج يمثلون 00في تجمعات ما وراء البحار و  01

طبط ي في الواليحات القحاريحة ومححا وراء البححار السححححححححححححححبعين  وفي الجمحاعحات المحليحة األخر االنتخحابي حيحث فى 
نتخب   و يُ نسححبيةبالتمثيلية اليتم االنتخاب  تسححع وثالثين والية قارية وما وراء البحارالنظام األغلبية  بينما فى 

ط التمثيلية عن طريخارج فرنسححا  قيمينالفرنسححيين الم أعتححاء مجلس الشححيوخ االثنت عشححر ال ين يمثلونأيتححا 
   وب لك يصححححححبحعتححححححوا في المجلس األعلى للجالية الفرنسححححححية المقيمة في الخارج 011 لالنسححححححبية من طرف ا

  40 لالقتراج األغلبي 068من المجلس( ُيخصص للتمثيلية النسبية مقابل  %10مقعد )حوالي  108

 
 خالصة تحليل الفصل

ل صر وفرنسا على مدار فترة الدراسة ليوتح اهمية تمثيجاء ه ا الفصحل ليعرض السلطة التشريعية فى م    
المرأة فيهحا وطبيعححة البرلمححان فى كال الححدولتين بححأجه تحه لمعرفحة الححدور الحح   يمكن ان تلعبححه المرأة بتمثيلهححا فيححه  

تمثيل المرأة تحححرور  حتى تشحححعر بأنها انسححححانة كاملة المواطنة ممثلة فى الحكومة ولها دور ومنه نسحححتنتج ان 
ورأي وحقوط حتى تقوم بواجباتها تجاق الدولة  ونجد ان البرلمان المصر  قد طرأ عليه تغيرات سواء من حيث 

تمثيل النسححاء عدد الغرف خاصححة بعد الغاء مجلس الشححوري او من حيث عدد االعتححاء مما ي ثر على نسححب 

                                                           

, 0100, يونيو مجلس الشيوخ الفرنسي"انتخاب أعتاء مجلس الشيوخ", 39 
http://www.senat.fr/lng/ar/election_senateurs.html  

40 George, Tsebelis, &, Jeannette, Money, “Bicameral Negotiations: The Navette System in 
France”, British Journal of Political Science, Vol. 25, No. 1, (Jan., 1995), p. 117, 
http://www.jstor.org/stable/194178. 
 

http://www.senat.fr/lng/ar/election_senateurs.html
http://www.jstor.org/stable/194178
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ايتحححححا من حيث ال يادة و النقصحححححان  اما بالنسحححححبة للبرلمان الفرنسحححححي وال   نجدق يتشححححححكل من غرفتين "مجلس 
 ثل المرأة فى كالهما بنسب مرتفعة  الشيوخ  والجمعية الوطنية" و تم

مصر ارتفع  نكما أثرت طبيعة النظام االنتخابي على تمثيل المرأة وتطبيط نظام الكوتا  ففي مصر نجد ا    
بها تمثيل المرأة البرلماني فى ظل نظام القا مة النسححححححبية ثم تراجع بعد الغا ق و تطبيط النظام الفردي مع الغاء 
نظام الكوتا أيتحححا  وهنا يتتحححح التأثير السحححلبي للنظام الفردي على تمثيل المرأة خاصحححة مع عدم رغبة ترشحححيح 

وال   ادي الى  يادة نسححب تمثيل  0119ة نظام الكوتا فى االح اب نسححاء عنها وه ا ما اسححتدعى تححرورة عود
مقعد  لكن بعد قيام الثورة عاد التأثير  64المرأة مرة اخر  مع تحديد دوا ر لها تنافس عليها مما يتحححححححححمن لها 

السحححححححححلبى مرة اخري نظرا اللغاء نظام الكوتا وتغيير وتحححححححححع النظام االنتخابي فأصحححححححححبحت مصحححححححححر تتبع النظام 
ا مة والفردي" وفى غياب قوانين كوتا للنظام الفرد  مع طبيعة النظام التى ال تسححمح بتمثيل المرأة المختلط "الق

و قانون الكوتا المطبط على القا مة بترشححححححح امرأة واحدة دون تحديد موقعها ادي الى تراجع شححححححديد للتمثيل مرة 
يونيو شححححهدت  01هك ا فبعد اخري خاصححححة مع سححححيطرة االخوان على السححححلطة التشححححريعية  لم يسححححتمر الوتححححع 

والتى تمن للمرأة تمثيال برلمانيا لصالحها خصوصا فيما يتعلط بنظام  0104مصر عصرا جديدا مع دستور 
القا مة  هك ا يتتح مد  تأثير النظام االنتخابي وارتباطه بتمثيل المرأة برلمانيا فى ظل وجود او غياب نظام 

لفردي حرصححححت على تمثيل المرأة فيه من خالل تطبيط قانون المناصححححفة اما فرنسححححا والتى تتبع النظام االكوتا  
إلدراكها بتراجع االح اب عن ترشحححيحها ايتحححا و دعمت  لك القانون بعقوبات مالية  مما رفع من نسحححب تمثيل 

 النساء فى كال الغرفتين "الشيوخ والجمعية الوطنية"  
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 ثانيالفصل ال
 

البرلماني للمرأة فى مصاااار مقارنة أثر نظام الكوتا على التمثيل 
 (5000-5002بفرنسا فى الفترة )

 

 

 

 
 :تمهيد 

ترور   لبرلمان أمرتعتبر مشحاركة المرأة فى الحياة السحياسحية ووصحولها لم سحسحات صحنع القرار والسيما ا    
طار تمتعها بالمواطنة الكاملة و مرعاة حريتها العامة, فقد أثبتت الدراسحححححححات المختلفة ان مجرد فيأتى  لك فى إ

تها غير كاٍف لتححمان فعالية ممارسححالنص دسححتوريا بمنح المرأة حقوقها السححياسححية و االقتصححادية و االجتماعية 
ة ص االنتخابية المخصححححححححصححححححححل لك لجأت معظم الدول لتطبيط نظام الحصححححححححها  تمتع بواقعيا لتلك الحقوط و ال
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البرلمحاني مع تحأثر  لحك النظحام و نتحا جحه وفقحا لطبيعة ليتححححححححححححححمن للمرأة ححد أدنى من التمثيحل  الكوتحه إ للمرأة 
و اختلف تحأثير نظام الكوتا على التمثيل البرلمانى للمرأة من دولة آلخر    فى الحدولحة النظحام االنتخحابي المتبع

يخية التى الظروف التار  ه ا الفصحححل بعرض ل لك سحححيقوم قافة المجتمعية حسحححب طبيعة النظام االنتخابى و الث
لمتعلقة لتعديالت الدسحححتورية او تحليل التطورات السحححياسحححية و ا ادت الى تطبيط ه ا النظام فى مصحححر و فرنسحححا

لكوتا و اونظام الكوتا المتبع فى الدولتين لمعرفة مد  تأثير نظام  )مجلس الشححححححعب( المرأة فى البرلمان بتمثيل
-0111تفاعله مع طبيعة النظام االنتخابى على نسحححححححبة تمثيل المرأة فى البرلمان فى كلتا الدولتين فى الفترة )

2010)  

أثير مد  تمن الفصحححححل  يناقل "المبحث األول" وبناء على ما سححححبط سححححينقسححححم الفصححححل إلى مبحثين حيث     
  بينما "المبحث الثانى"  0101-0111رية فى الفترة نظام الكوتا على نسححححححححبة التمثيل البرلمانى للمرأة المصححححححححح

 مطبط عليهو النظام االنتخابى ال المتبع )قانون المناصححفة( نظام الكوتا أثرو بالمرأة فى البرلمان الفرنسححى اهتم 
   ة التمثيل البرلمانى للمرأة الفرنسية فى تلك الفترةعلى نسب  لك القانون

 

 

 

 

 

إلى  5002الكوتا على نسااابة التمثيل البرلمانى للمرأة فى مصااار من المبحث األول: أثر نظام 
5000. 

ي فى المجتمع على الرغم من نص  المصحححححححححححر  بنسحححححححححححب ال تعكس حجمها الحقيق المرأة فى البرلمان ثلتمُ     
ظام الكوتا ر نو على حقوقها السياسية و حقوقها فى الترشح و االنتخاب  و مع تطور العصور و ظه الدسحتور
لماني  ل لك ر بة تمثيلها البلة تدعيم و تشحححجيع المرأة للمشحححاركة فى االنتخابات البرلمانية مما ي يد من نسحححكوسحححي
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روف القانونية الظ عن الخلفية التاريخية التى أدت إلى تطبيط نظام الكوتا فى مصر ثمه ا المبحث  يستعرض
كيفية تأثير طبيعة النظام االنتخابى على نسحبة تمثيل المرأة خاصة عند  سحيحلله لغا ه  كما انالتى أدت الى إ

ل   امرأة خاصححححححححححة فى غياب نظام الكوتا و تطبيط النظام الفرد  ال   اد  ا  تراجع حاد فى نسححححححححححب تمثيل ال
   0119مما أد  الى اعادة تطبيقه فى  0111ورة كبيرة فى انتخابات ظهر بص

عن أن منح حقى التصححححويت والترشححححيح وال   تم النص عليهما فى دسححححتور  لقد كشححححفت التجربة المصححححرية    
لم ي د  اال لنفا  أقلية عددية محدودة من النسحححححاء الى مجلس الشحححححعب حيث نجحت سحححححيدتان فقط فى  0916

وهما راوية عطية وأمينة شحححححكر    و ايتحححححا ظلت نسحححححبة تمثيل  0911اول انتخابات شحححححارك فيها النسحححححاء عام 
تم  0919نات والسحححتينات  لنجد ان فى اواخر السححححبعينات عام كون شحححبه منعدمة فى فترة الخمسححححيالمرأة تكاد ت

مقعد للنسححححححححححاء فى البرلمان وفقا لمبادرة جيهان السححححححححححادات التى قامت  01إقرار قانون ينص على تخصححححححححححيص 
عد االخر امكانية ترشحححها على المقباقتراح تخصحيص نسحبة معينة من المقاعد فى مجلس الشححعب للنسحاء مع إ

حافظت المرأة  0984ثم فى انتخابات  091941فى برلمان  %9ل تمثيحل المرأة البرلمحانى الى من ثم وصحححححححححححححح
دم بع 881تم صحححححححححدور قانون رقم  0986لكن فى عام   مقعد 06على ما حققته من انجا  بحصحححححححححولها على 

سحححبيا نو الغاء ه ا التخصحححيص على الرغم من  لك ظلت نسحححب تمثيل المرأة مرتفعة  ن السحححابطدسحححتورية القانو 
البرلمانية  تخاباتناالحصلت المرأة فى حيث  لطبيعة النظام االنتخابى المتبع وهو القا مة الح بية النسبية نظرا
ون رقم لكن أيتا بصدور قان, 0984مقعد و هو ما يمثل نصحف ما حصلت عليه فى  08على  0981 لعام
اد  الى انخفاض و تراجع  الفرد تم الغاء العمل به ا النظام االنتخابى و األخ  بالنظام  0991لسححححححنة  010

مقاعد فى برلمان  9ثم  0991لتصححححححححححل إلى عشححححححححححرة نسححححححححححاء فقط فى برلمان  نسححححححححححب تمثيل المرأة فى البرلمان
0991 42  

 التالى النسحححب التى فا  بها النسحححاء المصحححريات فى االنتخابات البرلمانية من  (0) كما يوتحححح الجدول
 : 0111حتى  0981

                                                           

مثيل تمصطفى كامل السيد, "نظام حصص المرأة فى المجالس النيابية : دراسة نظرية", سلو  شعراو  جمعة )محرر(, فى: 41 
   8-6ص   (,0111, )القاهرة: مرك  دراسات و استشارات االدارة العامة, المنتخبة: الفرص و االشكالياتالمرأة فى المجالس 

, متاح 0101, سبتمبر 11616, العدد الشرق االوسطنسا ية   في برلمان مصر", « كوتا"»وليد عبد الرحمن ومحمد عجم, 42 
  http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&articleعلى 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article
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 عدد الفا  ات عدد المرشحات االنتخابات
0981 00 04 
0991 41 1 
0991 10 1 
0111 019 4 
0111 001 4 

    0101, سبتمبر 00606االوسط, العدد  نسا ية   في برلمان مصر", الشرط« كوتا"»عبد الرحمن ومحمد عجم, جع: وليد ر الم

أثناء تطبيط عما كان  0111-0991عدد النسححححححاء فى مجلس الشححححححعب فى الفترة  انخفض ه قديتتححححححح أن    
 حيث   0111نظام الكوتا و سيظهر  لك عند االطالج على كيفية سير العملية االنتخابية لمجلس الشعب فى 

مرشحا فى  10011مرشحة من أصل  001عدد المرشحات إلى  تراجع نسبة المشاركة فى االنتخابات ليصل
 ب لك حصلت لم يف  منهما سو  أربعة فقط   و  و 0111الثالثة لمجلس الشعب االنتخابات 

مقعد فى البرلمان  حيث هناك أربع نا بات فقط جاءوا عن طريط  414مقاعد فقط من أصل  المرأة على تسع
  أ االنتخاب وخمسححححة بالتعيين من قبل ر يس الجمهورية فى  لك الوقت الر يس المخلوج محمد حسححححنى مبارك

ن سححححابقه فى ا عو ب لك شححححكل تمثيل المرأة فى  لك البرلمان  تراجع فقط فى التمثيل البرلمانى % 0ما يعادل 
   43بالتعيين  0مقاعد باالنتخاب و  1مقعد منهم  00و التى حصلت فيه النساء على  0111عام 

هو ما يتعارض مع وعود الر يس مبارك و رشححححح الح ب الوطنى فى تلك االنتخابات سححححتة فقط من النسححححاء     
امرأة فى  00ح الح ب لترشحححيمن قا مة مرشححححي الح ب للنسحححاء بل مثل  لك تراجعا  %1بأن يخصحححص نسحححبة 

  كما رشحححححححت مع األخ  فى االعتبار فو  ثالثة نسححححححاء من السححححححتة المرشحححححححات 0111انتخابات البرلمان لعام 
ينة قة مدمرشحححححححا من بينهم "امرأة واحدة فقط " و هى مكار  الديري فى منط 011جماعة االخوان المسححححححلمين 

                                                           
, متاح على 0101ديسمبر  00, الهيئة العامة لالستعالماتالمرأة فى السلطة التشريعية",  "43

http://www.sis.gov.eg/Story/116462?lang=ar  

http://www.sis.gov.eg/Story/116462?lang=ar
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امرأة على قوا مها و كان أكثرهم ح ب التجمع  00ة نصحححححر فى محافظة القاهرة  بينما رشححححححت قو  المعارتححححح
 44ال   رشح خمس نساء 

فى  0910بدأ يتجلى مع تعديل دستور  -مجلس الشور –أما وتحع المرأة فى الغرفة الثانية من البرلمان     
 ةخمس نا بات باإلتحححافة إلى نجاح اثنين باالنتخاب هما شحححفيقة ناصحححر والدكتورة نبيل  حيث تم تعيين 0981

وفى ظل التطورات التى شهدها التمثيل البرلماني للمرأة فى مصر  45اإلبراشحى عن محافظتى الجي ة والبرلمان 
( تم تعيين إحد  عشر سيدة فى مجلس الشور  بينما نجح عدد منهم فى 0101-0111نجد ان فى برلمان )

 46 0111االنتخابات البرلمانية لعام 

الدافع ال   أد  الى  0111وكان تراجع نسبة تمثيل المرأة به ا الشكل و التى كانت كالصاعقة فى انتخابات 
و ال   يقتحححححى بأن تقسحححححم جمهورية مصحححححر العربية إلى دوا ر  0119لسحححححنة  49قانون رقم تحححححرورة اصحححححدار 
الترشحححححيح فيها على  عتحححححوا يقتصحححححر 64عتحححححوا  كما تقسحححححم الدوا ر االخر  النتخاب  444انتخابية النتخاب 

 47 باإلتافة المكانية ترشحها على المقاعد االخر  النساء

   

من عودة تخصحححيص نظام الكوتا مرة أخر  ليتتحححح  0101جاءت أهمية االنتخابات البرلمانية التى جرت فى 
 و مد  أثر نظام الكوتا فى تلك االنتخابات و ال   حف  النسححححححححححححاء مرة اخر  على المشححححححححححححاركة فى االنتخابات

نسحححححاء   01امرأة بينما التجمع  990  حيث رشحححححح الح ب الوطني 0141بلغ عدد المرشححححححات  تىح  الترشحححححح
 081إلى  على المقاعد المخصححححححصححححححة للكوتا عدد المرشحححححححات كما وصححححححل  01, الح ب الناصحححححري  00الوفد 

سويف ليصبح عددهم اكتوبر بالقاهرة و فى بنى  6اثنتان غير ال قين للترشح فى دا رتى  وكان هناكمرشححة 

                                                           

, متاح على 0111اغسطس  08, اللجنة العربية لحقوق االنسانسعيد شحاته, "االنتخابات البرلمانية المصرية فى المي ان", 44 
http://www.achr.eu/art225.htm   

, متاح على 0100يناير  04, الوفدعاما",  11  "دراسة ترصد دور المرأة تحت القبة فى المصريآالء محمد 45 
https://alwafd.org  

انونية, الق", )القاهرة: المرك  القومى لإلصدارات تفعيل دور المرأة فى المشاركة السياسية: دراسة تأصيليةمحمد غنايم, "46 
 .74ص (,0104

   41, ص المرجع السابق 47 

http://www.achr.eu/art225.htm
https://alwafd.org/
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مرشححححة عن االح اب  041هناك  مرشحححة 018ال  من بين  مرشحححة على المقاعد المفتوحة16ب بجان 018
ح ب ولكن ثالثة  04كان هناك  0101مرشحة مستقل  أما في انتخابات مجلس الشور  في عام  000بينما 

  48 مرأة واحدة فقط أح اب فقط هم ال ين وتعوا المرأة في قا متهم الح بية وب لك فا ت ا

 :ستتح تلك النسب فى االشكال البيانية التالية 

 :0101عدد النساء المرشحات كمستقالت فى مقابل المرشحات عن اح اب فى انتخابات  :(0الشكل )

 
   0101, المرك  المصر  لحقوط المرأة, 0101التقرير السنو  لحالة المرأة المصرية المرجع: 

 

 

 

 (:0101عدد المرشحات على مقاعد الكوتا فى مقابل عدد المرشحات على الدوا ر المفتوحة ) :(0الشكل )

                                                           
48 Nehad, Aboul, Komsan, &, ECWR Research Unit, “Egyptian Women’s Status 2010 report 

2010”, Egyptian Center for women’s rights, March 2010, published on: 

http://ecwronline.org/?p=4569. 
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  0101, المرك  المصر  لحقوط المرأة, 0101التقرير السنو  لحالة المرأة المصرية المرجع: 

المرشحححححححات على نظام الكوتا حيث خاض الح ب  دعم ح با سححححححياسححححححيا فى تلك االنتخابات 06فى حين ان   
مرشحححححححححة على تلك المقاعد المخصححححححححصححححححححة  بينما ح ب الجيل الديمقراطي و ح ب  69الوطنى االنتخابات ب 

 6مصححر نافس كال منهما  بمرشحححتان  والجمهور  الحر و العربى الناصححر  نافس كال منهما ايتححا ب شححباب
اعية والمحافظين والتكافل رشح كل ات  وح ب العدالة االجتممرشح 8مرشحات  والسالم الديمقراطي نافس ب

حصحححلت المرأة فى تلك  49مرشححححات  4منهم امرأة واحدة بينما نافس ح ب مصحححر العربى االشحححتراكى بترشحححيح 
مرشحححححة على المقاعد المخصححححصححححة للكوتا  و اثنتان فا وا  60مقعدا برلمانيا حيث فا ت  61االنتخابات على 
اغا بمحافظة الدخيلة   01وحة احدهما فى دا رة الدقى بمحافظة الجي ة و االخر  فى دا رة على المقحاعحد المفت

مرشحححححححححححححححححة الح   تم  64و تم تعيين امرأة واحححدة من قبحل ر يس الجمهوريحة و هى أمينحة شححححححححححححححفيط  من بين ال 
 50مرشحة تابعين للح ب الوطنى  16مستقالت و  8انتخابهم يوجد 

 

 : 0101ب نساء عنها فى انتخابات (: نسب ترشيح االح ا0الشكل)

                                                           

, متاح على 0, ص 0101, المركز المصرى لحقوق المرأة, 0101التقرير السنو  لحالة المرأة المصرية 49 
http://nwrcegypt.org  

50 Nehad, Aboul, Komsan, &, ECWR Research Unit, Op-Cit. 
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 ( من عمل الباحثة 0الشكل )

وبححالتححالى من خالل تلححك البيححانححات يظهر مححد  تححأثير نظححام الكوتححا على تمثيححل المرأة المصححححححححححححححريححة فى البرلمححان  
وأهميته كما يتتححححححححح انه يمكن ايتححححححححا ان يعمل نظام القوا م النسحححححححححبية االنتخابى الى حد ما بدون الكوتا على 

ا ا نظرنا الى النظام الفرد  نجد لكن  0984-0919تحححححمان نسحححححبة التمثيل البرلمانى للمرأة و  لك فى الفترة 
ان التمثيل البرلمانى للمرأة يتراجع بشححححححححححدة فى غياب نظام الكوتا تحت النظام الفرد  و ال   ظهر بشححححححححححدة فى 

  االمر ال   اد  بالتحرورة لصدور قانون إلعادة العمل بنظام 0111حتى  0991االنتخابات البرلمانية من 
ق االيجابى على التمثيل البرلمانى للمرأة المصححححرية و ال   اتتححححح بشححححدة فى الكوتا مما يدل على أهميته وتأثير 

  0101نتا ج انتخابات 

 

 

-5002المبحث الثانى: أثر نظام الكوتا على التمثيل البرلمانى للمرأة فى فرنسا خالل الفترة )
5000) 
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الخلفية التاريخية لجهود الحركات النسححححححححوية في فرنسححححححححا التي أدت بهم إلي تطبيط  ه ا المبحث يسححححححححتعرض    
والنتيجة اإليجابية التي نتجت عن  لك ثم أثر التعديالت االنتخابية التي أدت  0111قانون المناصفة في عام 

يل المرأة في علي تمثإلي تطبيط نظام األكثرية بدال من القا مة النسححححححبية في العديد من الدوا ر مما أثر سححححححلبيا 
    0111البرلمان خاصة فى انتخابات 

فقد بدأ الحراك النسححوي في محاولة  يادة المشححاركة السححياسححية للمرأة الفرنسححية من  السححبعينيات والثمانينيات      
 من القرن العشحححرين  إيمانا منه بأن االنخفاض في معدالت المشحححاركة السحححياسحححية للمرأة يرجع سحححببها العتبارات
اجتماعية وتاريخية وم سحححححححسحححححححية وليس لعدم وجود رغبة لدي المرأة في المشحححححححاركة  وعلت األصححححححححوات المنادية 
بتطبيط نظام الكوتا في داخل األح اب السححححححياسححححححية وعلي قوا م المرشحححححححين  مما تسححححححبب في ظهور مصحححححححطلح 

الر يسحححححححية والرأي العام "المناصحححححححفة" بداخل المجال العام وال ي دعمه العديد من السحححححححياسحححححححيين وجميع األح اب 
والمنظمات األوروبية وبعض الجماعات النسحححححححححوية  بدال من مصحححححححححطلح الكوتا ال ي لطالما تم الربط بينه وبين 

لينص علي تفتحححححححححيل  0999الجماعات النسحححححححححوية التي قد "عفا عليها ال من"  وتم تعديل الدسحححححححححتور في يونيو 
ل لرجال في المجال السياسي علي قدم المساواة  وتفتيالقانون ألن تكون الفرص التي يحصل عليها النساء وا

األح اب ألن تكون الفرص التي يحصحححححل عليها النسحححححاء والرجال في المناصحححححب السحححححياسححححححية المنتخبة علي قدم 
  تم إصدار قانون المناصفة ال ي احتوي علي إجراءات مهمة في تحقيط المناصفة 0111المساواة  وفي عام 

قا مة  وبالفعل قد تم تطبيط قانون المناصحححححححححححفة في انتخابات المجالس المحلية في عام في االنتخابات بنظام ال
  أما %1 01بعدما كانت  %1 41مما تسححححححبب في ارتفاج نسححححححبة النسححححححاء في المجالس المحلية إلي   0110

ف  ا  فقد تم ت ويد األح اب التي تتقدم بمرشحححححححات أكثر من النسححححححاء بحو 0110عن االنتخابات التشحححححريعية في 
مالية  ولكن لم يتم تطبيط المناصحححححححفة  ولقد دعم م يدي المناصحححححححفة موقفهم بقولهم أنها ليسحححححححت مطالبة بتمثيل 

 51نسبي للسيدات في المجتمع الفرنسي  بل هي ت دي إلي مساواة في المشاركة بين نصفي المجتمع 

رفع عدد النواب النساء إلي   فتسحبب قانون المناصفة في 0110أما في انتخابات مجلس الشحيوخ في عام     
في الدوا ر التي طبقت نظام القوا م النسححححححححبية االنتخابي  ولكن في تلك الدوا ر التي لم تطبقه   1بدال من  01

                                                           
51 Gill, Allwood, &, Wadia, Khursheed, “Increasing Women’s Representation in France and 

India” Canadian Journal of Political Science, Jun. 2004, vol. 37, no. 02, p.375-393, 

http://www.jstor.org/stable/25165646. 

 

http://www.jstor.org/stable/25165646
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 0991نا بة في  60لم تختلف نسحححب المشحححاركة عن قبل  أما عن الجمعية الوطنية  فقد  اد عدد النا بات من 
دوا ر بعدما كانت دا رة  8لة إلي قسمت الدو  0110ت االنتخابية في   ولكن التعديال0110نا بة في  10إلي 

واحدة في انتخابات الجمعية الوطنية  مما يقلل من عدد النسحححححححححاء المنتخبات في الدوا ر التي ال تحصحححححححححل فيها 
    52 قوا م أح اب معينة علي أصوات عديدة  مما ي دي إلي عدم حدوث توا ن بين تمثيل الرجال والنساء 

مناصححححححححححفة ال   تم وتححححححححححعه فى عام هى التطبيط الثانى لقانون ال 0111كانت االنتخابات البرلمانية لعام     
لكن ظلت الرجال و بين النسححححححححححاء و   مما إل م كل االح اب بجعل المقاعد المرشحححححححححححة عنهم بالمناصححححححححححفة 0111

لك تم بالرغم من   من النسححححاءعدد من يتم انتخابهم بالفعل مة هى الفجوة بين عدد المرشحححححات و المشححححكلة الدا 
ان جميع االح اب بمختلف  0111ومن المالحظ ايتححححححححا فى انتخابات لبرلمانية  امرأة للمقاعد ا 011انتخاب 

على الرغم من ان  0110النسححححاء المرشحححححات لديهم مقارنة بانتخابات عام توجهاتها شححححهدت ارتفاج فى نسححححب 
عدد يظهر  لك فى عدد المرشحات مقارنة ب  ساء المنتخباتهى ه ق النسحبة المرتفعة لم تنعكس على نسحب الن

فقط  بينما ح ب  %1 06و فا  منهم  %1 46الفا  ات لنجد ان الح ب الشححححيوعي ترشححححح عنه نسححححاء بنسححححبة 
  اما الح ب االشححتراكى فكانت نسححبة النسححاء %01و فا  منهم  % 4 11الختححر الفرنسححى رشححح نسححاء بنسححبة 

فقط ثم يأتى الح ب الجمهوري اليميني المرشحح عنه نسحاء بنسبة  %06رلمان ليصحعد الى الب %10 41تمثل 
 53  %0 04و فا  منهم  1% 06

 

 

 

 و  0110التالى التغير الواقع فى التمثيل البرلمانى للمرأة الفرنسححية بين انتخابات  (0) يوتححح الجدول
0111: 

                                                           
52 Priscilla, Southwell, “Gender Parity thwarted? The Effect of Electoral Reform on Senate and 

European Parliamentary Elections in France1999-2011”, French Politics, 2013, vol.11, no.2, 

p.169–181, http://link.springer.com/article/10.1057%2Ffp.2013.4. 
53 Rainbow, Murray, “Was 2007 A landmark or letdown for women’s political representation in 

France”, Representation, 3 April 2009, Vol. 45, no.1, p. 34-36.  

http://link.springer.com/article/10.1057%2Ffp.2013.4
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%women 
elected 2007 

%women 
candidates 

2007 

%women 
elected 2002 

%women 
candidates 

2002 

party 

16.7% 46.5% 18.2% 43.6% PCF 
25% 50.4% 33.3% 48.9% VERTS 
26% %245.5 16.2% 24.6% PS 

0 36.9% n/a n/a MODEM 
0 27.9% 6.9% 19.9% UDF 

14.2% 26.5% 10.7% 19.6% UMP 
n/a 48.8% n/a 48.4% FN 

 ,”Rainbow, Murray, “Was 2007 A landmark or letdown for women’s political representation in Franceالمرجع: 

Representation, 3 April 2009, Vol. 45, no.1. 

 

بالفعل   سححىنسححاء ونسححبة تمثيلهن فى البرلمان الفرنكما أثرت ايديولوجية الح ب فى طريقة اسححتجابته لترشححيح ال
ن عن االح اب اليمينة مما يعني اكثر مع نسحححب ترشحححح و انتخاب النسحححاء فنجد ان االح اب اليسحححارية تتفاعل ا

اعلى للنسحححححححاء لكن تقل تلك الفجوة عند النظر عن الممثالت لتلك  االح اب اليسحححححححارية اميل فى ترشحححححححيح نسحححححححب
ة  اب اليمينية على االصحححححوات االنتخابيالكتل الح بية فى البرلمان و  لك يرجع لنسحححححب معدالت حصحححححول االح

ل دد االكبر من مقاعدها للرجابغيرها من النساء  وه ا ال يتنافى مع كون ان االح اب جميعها تمنح الع مقارنة
مقعد من اصححل  41حيث حصححلت المرأة على  0111وه ا ما يتتححح عند النظر للجولة االولى من انتخابات 

 مقعد 08 مقعد أما ال 01المرأة على  قعد حصححححلتم 61االشححححتراكى ب  تم انتخابهم  حيث فا  الح ب 044
مقعد و الرجال على  04مقعد حصحححححححلت المرأة على  61مهور  اليمينى ب للرجال بينما فا  الح ب الج  هبوا

الباقيين أما الح ب الشحححححيوعي الفرنسحححححي و ال   حصحححححل على خمس مقاعد كان من بينهم امرأة  االربعين مقعد
 54ح ب الختر الفرنسي مقعدا واحدا و ال   لم يمنح فرصة لتمثيل ا  امرأة عنه  واحدة وحصل

                                                           
54 Id.  
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  التالى عدد المقاعد التى حصححححلت عليها النسححححاء فى البرلمان عن االح اب التالية ( 4)يوتححححح الشححححكل
 : 0111مقارنة بغيرها من الرجال فى انتخابات 

 
 ( من عمل الباحثة 4الشكل )

 

 

 

 

 

 خالصة تحليل الفصل 

مصحححححححر ب أثر نظام الكوتا على التمثيل البرلماني للمرأة -الفصحححححححل الثانى من الدراسحححححححة–بحث ه ا الفصحححححححل     
مصححححححر على وجه التحديد هبوصححححححا حيث شححححححهدت المرأة فى   0101إلى  0111فى الفترة من  مقارنة بفرنسححححححا

PS UMP PCF VERTS

65
60

5
1

38

46

4
1

27

14

1 0

CHART TITLE

Candidates Men Women
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فة ال كورية لنا ان الثقا وصححححححححححححححعودا فى تمثيلها البرلمانى وفقا لنظام الكوتا وطبيعة النظام االنتخابى  يتتححححححححححححححح
مسححيطرة على اغلب المجتمع المصححر  مع عدم توفير االمكانيات المادية والدعم الح بى للمرأة المصححرية كانوا 
من االسححححححححححححباب الر يسحححححححححححححية وراء تراجع تمثيلها البرلمانى ل لك عمل النص القانونى للدولة ونظرة النظام الحاكم 

مثيلها البرلمانى  وبالتالى يمكن القول ان تطبيط نظام الكوتا فى مصححححححححححححححر ألهميحة تمثيحل المرأة دورا هحاما فى ت
عمل على رفع نسححححححححححب التمثيل البرلمانى للمرأة المصححححححححححرية خاصححححححححححة مع اتباج القا مة الح بية النسححححححححححبية كنظام 

خاصححة فى ظل اتباج  0919انتخابى  تراجعت نسححب التمثيل البرلمانى مع الغاء نظام الكوتا ال   صححدر فى 
فى حين ان تلك النسحححبة تشحححمل المعينات  %0الى  0111ام الفرد  كنظام انتخابى لتصحححل فى انتخابات النظ

أيتححححححححا  ه ا ما وتححححححححح اهمية اتباج نظام الكوتا وتأثيرق الفعال على تمثيل المرأة مما اد  الى صححححححححدور قانون 
تححلت اسححتخدام مصححطلح التى ف  أما فى فرنسححا 0101مقعدا فى برلمان  61للمرأة ليتححمن  0119الكوتا فى 

المناصفة بدال من نظام الكوتا حيث رأت انه من االفتل ان تتاح الفرص للرجال والنساء فى الحياة السياسية 
على قدم المسححححححححححححاواة بالمناصححححححححححححفة  لكن تعرض ه ا القانون عند تطبيقه لعدة تحديات تم عرض بعتححححححححححححها فى 

سب م القوا م النسبية اد  الى ارتفاج ملحوظ فى نالمبحث الثانى من الفصحل ولكن الشروج فى تطبيقه مع نظا
  مع مالحظة ان التوجه الح بى ي ثر فى نسحححححب تمثيل 0111البرلمان الفرنسحححححي خاصحححححة فى  تمثيل المرأة فى

ر عنه نسححاء بنسححب اعلى من اليمين لكن مع نسححب فو  اليمين االعلى قد ال النسححاء حيث يرشححح اح اب اليسححا
 (  4الشكل )و  (0الجدول ) ها داخل البرلمان وه ا ما وتحهينعكس  لك التمي  فى تمثيل
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 الفصل الثالث
 

 

أثر نظام الكوتا على التمثيل البرلمانى للمرأة فى مصاااار مقارنة 
 5002إلى  5000بفرنسا من 

    

 

 

 

 

 

 تمهيد 
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ما ال بعتها مستمر حتى االن و  0100من شهدت منطقة الشرط االوسط عدة اتطرابات سياسية بداية     
منها ليبيا  سحححححححححححوريا  تونس  ومصحححححححححححر  فى تلك االجواء والتى عرفت بثورات الربيع العربى فى عدد من الدول 

لعبت المرأة دورا هاما وبار ا فى المجتمعات أمال فى الحصول على حياة افتل وسعيا لتقدم بالدها  فنجد ان 
رأسححححححححها ميدان التحرير فى الخامس والعشححححححححرين من يناير طلبا فى  المرأة المصححححححححرية خرجت فى الميادين وعلى

عيل وحرية وعدالة اجتماعية حتى تطرط االمر الى تغيير النظام السحححححححححياسحححححححححي بأكمله  فى ظل تلك التغيرات 
التى طرأت على المجتمع المصحححححححر  تصحححححححاعدت التيارات النسحححححححوية كما اتجهت المرأة بنسحححححححبة كبيرة الى الحياة 

 0101شححاركة االنتخابية  هك ا سححيناقل ه ا الفصححل وتححع المرأة من  قيام ثورة يناير حتى عام ة والمالسححياسححي
والنص على قانون  0119حيث صححدرت عدة تعديالت دسححتورية ومن تححمنها الغاء قانون الكوتا الصححادر فى 

والعدالة بصححورة  وال   تصححاعد فيها ح ب الحرية 0100جديد ال   تم العمل به فى االنتخابات البرلمانية لعام
وال   تمن حقوقا  0104يونيو لتطيح باالخوان مما تبعه ايتا تشكيل دستور جديد  01كبيرة  ثم جاء ثورة 

جديدة للمرأة أمال فى تحسححححححححين نسححححححححبة تمثيلها البرلمانى  أما الوتححححححححع فى فرنسححححححححا التى اعتمدت تغيير نظامها 
معتمد على االكثرية لم يأتى فى صححححالح المرأة حتى فى ظل اتباج قانون االنتخابى من القا مة الى االنتخاب ال

 المناصفة  

وبناء على ما سحبط سينقسم ه ا الفصل إلى مبحثين  المبحث االول سيستعرض أثر التطورات الواقعة فى     
لمصححححرية فى االحياة السححححياسححححية والدسححححتورية المصححححرية خاصححححة فيما يتعلط بنظام الكوتا على نسححححبة تمثيل المرأة 

  بينما المبحث الثانى سحححححححييتعرض التطورات الواقعة فى نسحححححححب تمثيل 0101و  0100البرلمان فى انتخابات 
  فى ظل نظام االكثرية وقانون 0100المرأة فى البرلمان الفرنسححححححححححححححى خاصححححححححححححححة فى االنتخابات البرلمانية لعام 

 المناصفة  
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-5000)رأة فى مصر فى الفترة    برلمانى للمالكوتا على التمثيل النظام المبحث األول: أثر 
5002) 

مما أد  الى العديد من التغيرات السحياسحية فى منطقة الشحرط االوسط  0101إلى  0100شحهدت الفترة من   
تغيرات دسححححححححتورية و قانونية فى تلك الدول و تغيرت االنظمة أيتححححححححا  وفى تلك الفترة ظهر دور المرأة بشححححححححكل 
كبير و بر  أهميته فى المجتمع المصححححححر  و خاصححححححة فى الحياة السححححححياسححححححية لما لعبته من دور هام وبار  فى 

ما متياران مختلفان من الناحية الفكرية يونيو  و خالل تلحك الفترة فى مصححححححححححححححر حكمهحا  01ينحاير و 01ثورتى 
اد  الى تغيير وتححححححححع المرأة من فترة الخر  لتشححححححححهد نسححححححححب تمثيلها البرلمانى هبوطا وصححححححححعودا وفقا للقوانين 

هم فى الحكم و ه ا ما سححححححيسححححححتعرتححححححه ه ا المبحث محاوال المتبعة فى كل فترة و الثقافة المسححححححيطرة على من 
ين خاصة المتعلط بنظام الكوتا على تمثيل المرأة المصرية فى البرلمان خالل تحليل تأثير تلك االحداث والقوان

بعد االطاحة  0101بعد الثورة مباشححححححححححححححرة و اخر  فى  0100فى  فيهحا دورتين انتخابيتينتلحك الفترة التى وقع 
 بنظام االخوان المسلمين  

ى الحياتية المصحححرية أتحححفى بظالله علن ربيع الثورات العربى ال   ما لبث ان طال الكثير من المظاهر إ    
مظاهر المشححاركة السحححياسحححية للمرأة المصححرية  فمن ميدان التحرير إلى صحححندوط االنتخابات واتسحححمت المشحححاركة 
السحححححححححححياسحححححححححححية للمرأة فى تلك الفترة بالتنوج على نحو غير مسحححححححححححبط من منظمات مجتمع مدنى لالتحححححححححححرابات و 

دد الممارسحححات لحط االقتراج  ففى الوقت التى شحححاركت فيه المرأة المظاهرات للترشحححح فى االنتخابات و ت ايد ع
بكحل قوة فى معترك ميححدان التحرير بحثححا عن العححدالححة االجتمححاعيحة و الحريححة من قيود نظحام فححاسححححححححححححححد  اتخح  هنححا 

كأول  0100-0100 مفجاءت االنتخابات البرلمانية لعا 55الحماس منحنى اخر متعلط بالمشححاركة االنتخابية 
 في ظل بعض العوامل مثل الدعوة من قبل بعض اإلسالميين لتقييد دور المرأة في بعد ثورة يناير  انتخابات

 

                                                           

ماعات يناير: استعراض و استشراف مستقبل",  01إلى  10هالة مرجان, "المرأة المصرية والمشاركة السياسية من يوليو 55 
 http://www.maatpeace.org/old/node/3353.htm., 0100ديسمبر  00, للسالم و التنمية وحقوق اإلنسان

 

http://www.maatpeace.org/old/node/3353.htm
http://www.maatpeace.org/old/node/3353.htm
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والعمل  0119الحياة العامة وخاصححة في الحياة السححياسححية  إلغاء قانون الكوتا النسححا ية ال ي تم إقرارق في عام 
ال ي يتحححححححححمن تمثيل المرأة في قوا م واسحححححححححتبداله باإلعالن الدسحححححححححتوري  0101به في االنتخابات البرلمانية في 

األح اب علي األقل امرأة واحدة في القا مة ولكنة لم يشححححححححححترط وتحححححححححححع النسحححححححححححاء في بداية القوا م مما أثر علي 
  56على عكس النظام المتبع حاليا  احتمالية فو هم

إ   8401مرشححححححة من أصحححححل  984إلى  0100وصحححححل عدد المرشححححححات فى االنتخابات البرلمانية لعام     
امرأة من اصححل  600و %0 1إ   على المقاعد الفرد  4841امرأة من اصححل  010  انقسححموا الى 0% 00
االنتخابات المصححرية الى عدة ثالث جوالت ففى الجولة    كما تنقسححم%0 00إ   على القوا م الح بية 0166

ينافسون  0111منهم  0191االولى كان عدد إجمالى المرشحين من النساء و الرجال على الفرد  و القا مة 
على القوا م  490بينما ينافس  %0 04اسحححححححححححما ا  ما يعادل  064على المقاعد الفرد  تحتل منهم النسحححححححححححاء 

على  0040منهم  0800  اما فى الجولة الثانية  اد عدد المرشحين إلى %40امرأة ا  ما يعادل  000منهم 
  فى حين %04امرأة ا   000منهم   0110وا م بينما الق %1 4نساء ا   011المقاعد الفرد  شغل منهم 

 0 1امرأة ا   81ينافسحححوا على المقاعد الفرد  منهم  0110منهم  0110ان الجولة الثالثة وصحححل العدد إلى 
 57  %6 06  امرأة إ 011منهم  0001بينما القوا م ترشح عنها  %

حيححث ينتمى اثنتححان  %4 0مححا يعححادل  نححا بححات  ثالثححة فى المرحلححة االولى ا  9فى تلححك االنتخححابححات فححا      
لقا مة ح ب الوفد )مارجريت عا ر فى القاهرة  حنان ابو الغيط فى دمياط( والثالثة سناء السعيد مرشحة  منهن

عن الكتلة المصحححححرية فى أسحححححيوط  أما فى المرحلة الثانية فا  ايتحححححا ثالثة جميعهن على القوا م الح بية اثنتان 
ع ة الجرف فى الجي ة  ورتححححححححا محمد فى الشحححححححححرقية( والثالثة ماجدة النويشحححححححححي عن عن ح ب الحرية والعدالة )

ح ب الوفد فى االسححححماعيلية  بينما فى المرحلة الثالثة اثنتان عن الحرية والعدالة ايتححححا هن)سححححهام اليمانى فى 
 ناء  يالدقهلية  وهد  غنية فى القليوبية( والثالثة فتية سالم عن ح ب اإلصالح والتنمية فى جنوب س

 

                                                           
56 “Egyptian women’s status report 2011”, Egyptian center for women’s rights, 24 

March,2012, published on: http://ecwronline.org/?p=4573. 
57 Ibid. 

http://ecwronline.org/?p=4573


49 
 

نا بة حيث التسححححعة المنتخبات باإلتححححافة الى اثنتين تم تعيينهم من  00وصححححل عددهم فى البرلمان إلى ب لك و 
         58قبل ر يس الجهورية هن ماريان مالك وسو   ناشد 

من أكثر االنتخابات التى شححهدت بها المرأة دعم فى بعض المناطط  كشححمال  0100كما تعتبر انتخابات     
بينما فى الواد  الجديد قد  %08وفى أسححوان وصحححلت إلى  %8 08سححيناء وصحححلت نسححبة المرشححححات بها إلى 

والسححويس واالسححماعيلية وصححولن إلى نسححبة    فى حين ان محافظة األقصححر والبحر االحمر%01وصححلت إلى 
يوبيححة إلى بينمححا القل %00  ووصحححححححححححححححل عححدد المرشحححححححححححححححححات على القوا م الح بيححة فى القححاهرة والجي ة إلى 01%

  أما فى المقاعد الفرد  نجد أن اعلى نسحححححححبة ترشحححححححيح للمرأة فى محافظتى بورسحححححححعيد والبحر االحمر 1% 01
  لكن جاء الواد  الجديد والجي ة فى درجة أقل لتصحححححل نسحححححبة %01وفى جنوب سحححححيناء بنسحححححبة  %00بنسحححححبة 

ر فى المرتبة االخيرة حيث   كما أصبحت جاءت محافظة االقص%6 1و %1الترشيح بهما على التوالى إلى 
لم توجد وال امرأة مرشحة على المقاعد الفردية بينما فى كفر الشيا و التى تعتبر من أقل المحافظات تراجعت 

 و فى النهاية قد تم حل ه ا لمجلس لعدم دستورية القانون القا م عليه   59 %1 0الى 

  رقابة على ترشححححححححححححححح المرأة على المقاعد الفردية و هك ا فى غياب نظام الكوتا و إغفال القانون الجديد ا    
نصحححححححه على ان تحتو  القا مة الح بية على امرأة واحدة كحد ادنى دون تحديد موقعها فى القا مة جعل نسحححححححبة 

وهو المتوسححححححححط العام ال   كان سححححححححا دا قبل  %0تمثيل المرأة فى البرلمان المصححححححححر  تتراجع إلى ما يقرب من 
  هك ا يتتحححح لنا مد  تأثير نظام الكوتا و ما ينص عليه على 0119   أقر عليه فى وتا الالعمل بنظام الك

نسححححب تمثيل المرأة فى البرلمان خاصححححة انه ا ا قارنت تلك النسححححب بالنسححححب الدولية سححححتجدها متدنية حيث يبلغ 
   %1 08متوسط النسب الدولية فى البرلمانات الديمقراطية االخر  حوالى 

 

 

                                                           

 , ينايرالمركز المصرى لحقوق المرأة: عام الخروج الكبير للمرأة المصرية", 0100"ملخص تقرير حالة المرأة المصرية لعام 58   
  http://ecwronline.org/arabic, متاح على 0100

59 “Egyptian women’s status report 2011”, Op-cit. 

http://ecwronline.org/arabic
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 التالى التراجع ال   شحححححححهدق التمثيل البرلمانى للمرأة فى ظل غياب قانون الكوتا  (1) يوتحححححححح الشحححححححكل
 : 0101عمل به فى انتخابات تم الوال   

 

 
 ( من عمل الباحثة 1الشكل )

 

 01وتم الخروج على حكم االخوان المسححححححححلمين فى مظاهرات عرفت بثورة ثم تطورت االوتححححححححاج فى مصححححححححر  
اهرات تم التخلص من حكم االخوان المسحححححلمين والشحححححروج فى خارطة الطريط وأثر تلك المظ 0100يونيو عام 

فى حين انه فى تلك الفترة تغير المشحححححهد السحححححياسحححححي المصحححححر  كما بدأت ان تسحححححتعيد المرأة حقوقها من خالل 
ال   كفل للمرأة تمثيل مناسبا فى البرلمان المصري تستطيع من خالله تحقيط أهدافها فى كافة  0104دستور 

 مجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ال

 0104( لسنة 46كما جاء قرار ر يس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منظما قانونا لمجلس النواب القانون)    
مقعد  01دوا ر للقا مة الح بية منهم دا رتين بها  4ان تقسم الجمهورية الى ( منه على 1حيث نصحت المادة )

ح بية عدد من القا مة مع الشححححححححححححححروط التالية لترشححححححححححححححح القا مة الح بية بهم أن تتتححححححححححححححمن المقعد  41ودا رتين 
من كل ويجب أن تتتحح المرشحححين مسححاويا للعدد المطلوب انتخابه فى الدا رة وعدد من االحتياطيين مسححاويا له
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ن على االقل مرشحححححححي 0مقعد:  01و لك بالنسححححححبة للدرا رتين يكون لكل منهما  والصححححححفات االتيهقا مة االعداد 
أقباط  مرشححححان من العمال و الفالحين و مثلهم من الشحححباب  باإلتحححافة الى مرشحححح على االقل ل و  االعاقة 

أصححححححاب ه ق الصحححححفات أو  بينمع مرشحححححح اخر على االقل للمصحححححريين المقيمين بالخارج  على أن يكون من 
تحتو  على تسححححححعة مقعدا فيشححححححترط ان  41أما بالنسححححححبة الدوا ر التى تمتلك   ء على االقلغيرهم سححححححبعة نسححححححا

مرشححححححححين من األقباط  سحححححححتة من المترشححححححححين عمال  فالحين ومثلهم للشحححححححباب باالتحححححححافة الى ثالثة من  و  
من النسححححاء  و ايتححححا يحط لر يس الجمهورية  00االعاقة وثالثة للمصححححريين بالخارج على ان يكون من بينهم 

 60نصفهم نساء لكن يشترط ان يكون من نواب المجلس  %1تعيين 

رشحت االح اب فى تلك االنتخابات عدد محدود من النساء وهو ما نصت عليه الكوتا فقط ولم يرشح ا      
ح ب اكثر من العدد المنصحححححححوص عليه اطالقا كأنه ترشحححححححيح إجبار   والنه ال يوجد ينظم ترشحححححححيح المرأة على 

ح ب لم يرشححححححححححححوا  00المقاعد الفردية منهم ح ب خاتحححححححححححوا المعركة االنتخابية على  11المقاعد الفردية نجد 
نسححححححاء  9عنهم وال امرأة واحدة  فى حين ان اعلى ح ب هو ح ب الوفد ال   رشحححححح عنه على المقاعد الفردية 

بينما رشحححححح ح ب مصحححححر   001نسحححححاء من اصحححححل  6مرشحححححح وح ب حماق الوطن رشحححححح عنه  049من اصحححححل 
يل الديمقراطي امرأة واحدة ايتححححححا من بين خمس مرشححححححح ورشححححححح ح ب الج 61واحدة من اصححححححل الجديدة امرأة 

  61مرشحين كما فعل ح ب الدستور ال   رشح ايتا امرأة واحدة من اصل ست مرشحين 

ثم نجد ان محافظة جنوب سححححححيناء هى االعلى فى تنافس النسححححححاء على المقاعد الفردي لتصححححححل الى نسححححححبة     
وفى الواد  الجديد لتصل  %0أقلها فى شحمال سيناء   بينما %1 9ويليها اسحكندرية التى وصحلت الى  00%
  بينمححا فححا ت على تلححك المقححاعححد الفردي فى النهححايححة امرأتين فقط )واحححدة فى االسححححححححححححححكنححدريححة "إلهححام %1 0الى 

نا بة  89الى  0101رمالو " و االخري فى البحيرة "سحححححححناء براغل"(  هك ا وصحححححححل عدد النا بات فى برلمان 
فى التمثيل  %1 04نا بة معينة إ  ما يعادل  04نا بة منتخبة و  11جد حيث يو ا عتححححححححو  196من اصححححححححل 

 62االعلى تمثيال للمرأة فى الحياة النيابية المصرية  0101 مالبرلمانى وب لك يصبح مجلس النواب لعا

                                                           

   41-09, ص 0104يونيه  1)تابع(,  00, العدد الجريدة الرسمية", 0104لسنة  46"قانون مجلس النواب رقم 60 
61 ECWR’s research unit, “Egyptian women in 2015 parliamentary elections”, Egyptian center 

for women’s rights, Feb. 17, 2016, http://ecwronline.org/?p=6788. 
62 Ibid. 

http://ecwronline.org/?p=6788
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    المبحاااث الثاااانى: أثر نظاااام الكوتاااا على التمثيااال البرلماااانى للمرأة فى فرنساااااااااااا فى الفترة 
(5000-5002) 

يسححححححتعرض ه ا المبحث مد  صحححححححة النظريات وما تناولته الدراسحححححححات من التحدث عن مد  تأثير النظام     
طبيط قوانين ونظم الكوتححا المتبعححة  وهحح ا مححا يحححاول المبحححث النظر فيححه بححالتطبيط على االنتخححابى المتبع على ت

عندما أصحححبح  0118ة انه فى الوتححع الفرنسحححي خاصحححة بعد تعديل النظام االنتخابى الى نظام االكثرية خاصحح
النظام االنتخابي في مجلس الشححيوخ يعتمد بشححكل أسححاسححي علي األكثرية  سححاء حال تمثيل المرأة في المجلس  

 %01  حيث أن نسبة الرابحين باألكثرية ارتفعت من 0114في  001بعدما كان  004فأصبح عدد النا بات 
خاصحححححة انها  0100لفرنسحححححية فى البرلمان حتى انتخابات فسحححححيتتبع المبحث تطورات تمثيل المرأة ا  %61إلي 

نظرا لمرور خمس سححنوات  0101اخر انتخابات برلمانية فرنسححية عقدت حيث سححيتم انتخاب برلمانا جديدا فى 
   وهى المحددة للبرلمان الفرنسى  

دال من القا مة ة بسحححححححاسحححححححا باألكثريعلي القوانين االنتخابية لتصحححححححبح أ فقد اسحححححححتمرت التعديالت التي تم إجرا ها 
النسحححححححبية في التقليل من نسحححححححب وجود المرأة في البرلمان الفرنسحححححححي حتي في وجود قانون المناصحححححححفة  فلقد كان 

ينص علي أن تقسحححم فرنسحححا إلي عدة دوا ر مما أدي إلي قلة النسحححاء المرشححححات  0110التعديل االنتخابي في 
ظاهرة "االنتشار الح بي" قد ساهمت في مفاقمة    كما أن ظهور0118و 0114المحتمل فو هم في انتخابات 

الموقف  التي تمثلت في خروج بعض أعتححححححححاء ح ب كبير من الح ب م قتا ليشححححححححكلوا ح با صححححححححغيرا ال يجب 
عليه أن يلت م بقانون المناصححححححححححححفة مما يعطي األولوية للرجال علي قوا مه دون الحاجة لوتححححححححححححع امرأة بين كل 

  حيث فا  مرشحححح  كر من الح ب الكبير  ومرشحححح 18حي من أصحححل  08رجلين  وقد حدث  لك بالفعل في 
 63 كر من الح ب الصغير  ويتم تسجيلهم في مجلس الشيوخ علي أنهم من نفس الح ب الكبير  

هي أن هناك دا رة في فرنسا لناخبيها ميول اشتراكية   0110ومن األمثلة الواتححة للنتيجة السلبية لتعديالت 
ن من الح ب االشححححححححححتراكي ورجال من الح ب الشححححححححححيوعي  ولو كان النظام المتبع هو نظام فقاموا بانتخاب رجلي

                                                           
63 Priscilla, Lewis, Southwell, “Gender Parity Laws in France have been undermined by electoral 

reforms”, European Politics and Policy institute, September 13th,2013, 

http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/09/13/. 

http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/09/13/
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القحا محة النسححححححححححححححبية  لكان علي الح ب االشححححححححححححححتراكي أن يتححححححححححححححع امرأة وراء أول رجل علي القا مة ولكان قد تم 
 64انتخابها 

النسحححاء مما اد  متقدمة فى نتا جها من حيث نسحححب تمثيل  0100جاءت انتخابات البرلمان الفرنسحححي فى     
على المسححححححححتو  العالم من حيث التمثيل البرلمانى للمرأة وفقا  04الى المرك   69الى تقدم فرنسححححححححا من المرك  

مقارنة  %41الدولى   فى حين تراجع نسححححب المرشحححححات من النسححححاء الى لما جاء فى تقرير االتحاد البرلمانى 
امرأة  011ن تم البرلمان الفرنسى فى  لك العام لك %6 40التى وصحلت بها النسحبة الى  0111بانتخابات 
تحت نجاح وسحححيطرة الح ب االشحححتراكى ا  ما يقرب من ربع المقاعد البرلمانية  مقعد برلمانى 111من اصحححل 

وية النسحححححححبة للحركات النسحححححححتشحححححححغلها نسحححححححاء  وعلى الرغم من  لك كانت نتا ج تلك االنتخابات غير مرتحححححححية ب
  65ال الت امامها طريط طويل المكانية تحقيط المناصفة بالفعل  حيث رأوا ان فرنسا  الفرنسية

  ( مقابل الرجال:      0100نسحححححححححب تمثيل النسحححححححححاء فى البرلمان الفرنسحححححححححي )التالى ( 6)يوتحححححححححح الشحححححححححكل

 
 .Kim, Willsher, “French elections: record number of female MPs not enough”, The guardian, Junالمرجع: 

18, 2012. 

                                                           
64 Ibid. 
65 Kim, Willsher, “French elections: record number of female MPs not enough”, The guardian, 

Jun. 18, 2012, https://www.theguardian.com/world/2012/jun/18/french-elections-record-female-

mps. 
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بينما كان نصححححيبها من  %01احتلت النسححححاء من اعتححححاء الح ب االشححححتراكى الممثلين فى البرلمان نسححححبة  كما
  هك ا كانت النسححححححححب داخل البرلمان الفرنسححححححححى المنتخب فى %04الح ب اليمينى المدعم لسححححححححاركو   نسححححححححبة 

كانت من ابر  اعتاء  66من الرجال  %1 0" رجل ا  ما يعادل امرأة لكل 400" امرأة مقابل "011" 0100
 لك البرلمان من النسححححححححححححححاء هى مرشحححححححححححححححة ح ب اليمين المتطرف مارين لوبان و التى فيما بعد نافسححححححححححححححت فى 
االنتخابات الر اسية الفرنسية وخسرت امام ماكرون مرشح اليمين الوسطى  وكانت اصغر عتوة برلمانية فى 

 67ا  لك الوقت نظرا النها كانت فى الثانية والعشرين من عمره

 داخل الكتل الح بية بين اليسحححار  0100يوتحححح تمثيل النسحححاء فى البرلمان الفرنسحححى  (1) وه ا الشحححكل
 واليمين:

 
 ( من عمل الباحثة 1الشكل )

                                                           
66 Ibid. 
67 Christophe, Gueugneau, “the French parliamentary elections: the final results, the political map 

of France”, MEDIAPART, Jun. 18, 2012, https://www.mediapart.fr/content/french-

parliamentary-elections-final-results-political-map-france. 
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 خالصة تحليل الفصل

نظام الكوتا فى مصححححححححر وفرنسححححححححا وتأثيرق على التمثيل  -الفصححححححححل الثالث من الدراسححححححححة–بحث ه ا الفصحححححححل     
البرلمانى للمرأة فى كليتا الدولتين  حيث فى المبحث االول اسحتعرتحت الدراسة وتع المرأة فى البرلمان بداية 

فترة تراجع حيث ظهر فى تلك ال 0100من تشححححححكيل البرلمان االول ال   جاء مباشححححححرة بعد ثورة يناير فى عام 
  يعود  لححك التراجع فى تلححك الفترة إلى عححدة 0101مقححارنححة بملحوظ فى التمثيححل البرلمححانى للمرأة المصححححححححححححححريححة 

واسححححتبداله بقانون ينص على وتححححع امرأة  0119اسححححباب اولها صححححدور قانون بالغاء نظام الكوتا الصححححادر فى 
 تتححححححححححعها فى اسححححححححححفل القا مة حيثاالح اب  اغلبمما جعل ا م الح بية دون تحديد موقعها واحدة فقط فى القو 
  خرله بآواسحتبدا 0119ى الغاء نظام الكوتا اننا قا مة منغلقة باألسحاس  إتحافة عل خاصحة تنعدم فرص فو ها

نشر افكار مثل ل -االخوان المسلمين-جاءت االيديولوجية الفكرية المهيمنة على الحياة السياسية فى تلك الفترة
ى فى المن ل واسحتبعاد المرأة من الحياة السحياسحية بشكل عام مما اد  الى تراجع نسب ان المرأة دورها االسحاسح

يونيو وتم تغيير النظام والشحححححححروج فى اقرار دسحححححححتور جديد  01قامت ثورة ثم مرة اخر    %0تمثيل المرأة الى 
ن اغفاله الرغم موالتى كفل للمرأة حقوقا اكبر ونص على قانون كوتا جديد يطبط على نظام القا مة وب 0104

 0101لتنظيم الترشححححح على المقاعد الفرد  اال انه اد  الى رفع نسححححب تمثيل المرأة فى البرلمان المنتخب فى 
مبحث الثانى ال وتعتبر النسحححححححبة االعلى فى تاريا الحياة النيابية المصحححححححرية لتمثيل المرأة  أما فى %1 04الى 

مثيل من ناحية الت للنسححححححويات الفرنسححححححيات اال انه ر مرتححححححىالوتححححححع غي الفرنسححححححية حيث انالدولة  ال   تناول
البرلمانى للمرأة افتحححححل بكثير من المجتمع المصحححححر  خاصحححححة فى ظل اتباج قانون المناصحححححفة ومحاولة تطبيقه 
بصحححححورة افتحححححل واقتران مخالفة القانون بعقوبات مالية مع العمل على تطوير الثقافة المجتمعية ونظرتها للمرأة 

   %01الى  0111المنتخب عام  حتى وصلت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الفرنسى

مما يوتحححححححححححح الدور ال   يلعبه نظام الكوتا فى رفع معدالت التمثيل البرلمانى للمرأة بجانب طبيعة النظام     
االنتخابى ال   تلعب دورا هاما فى مد  فعالية تأثير  لك النظام  خاصة فى ظل ع وف بعض االح اب فى 

نسححححححاء وعدم توافر االمكانيات الكافية لد  النسححححححاء للترشححححححح على المجتمعات العربية مثل مصححححححر عن ترشححححححيح 
 المقاعد الفرد  كمستقالت نظرا للعوامل االجتماعية والمادية  
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 الخاتمة: 

تأثير نظام الكوتا على التمثيل البرلماني للمرأة فى مصر مقارنة بفرنسا على مدار لقد اسحتعرتت الدراسة     
كما  كر فى االدبيات السابقة ان تخصيص حصة من المقاعد البرلمانية   حيث 0101إلى  0111الفترة من 

يل فى التى تعاني فيها المرأة من تهمللمرأة يعمل على  يادة نسحححبة تمثيلها خصحححوصححححا فى المجتمعات العربية 
شتي المجاالت  ل لك جاءت الدراسة فى صورة مقارنة لنر  نسبة التمثيل فى دولتين مختلفين )مصر وفرنسا( 
تححت تأثير نظام الكوتا فى ظل العوامل المجتمعية والثقافية والتى تسححححححححححححححاهم فى تحديد مدي تأثير نظام الكوتا 

 وقبل ان نسححححتعرض اهم النتا ج التى توصححححلت إليها الدراسححححة سححححنسححححتعرضوتححححروريته للتمثيل البرلماني للمرأة  
 لنحو التالي:سريعا أهم النقاط التى تناولتها الدراسة فى الفصول الثالثة على ا

جاء الفصحححححححل االول من الدراسحححححححة بعنوان "السحححححححلطة التشحححححححريعية والنظام االنتخابي فى مصحححححححر مقارنة  حيث    
ة ماهية النظام او لمعرفبفرنسحححا"  تناول  لك الفصحححل هيكل السحححلطة التشحححريعية وتكوينها والقوانين التى تحكمها 

دراك  أهمية تمثيل المرأة فى تلك المجالس نظرا ألهمية الدور السحححححححححلطة التى تسحححححححححعي للمرأة االنتحححححححححمام إليها وا 
تين طبيعة النظام االنتخابي فى كال الدولثم تناول ايتححححا ه ا الفصححححل  ا وطبيعة االختصححححاصححححات التى تقوم به

نظرا لتأثير جوهر النظام االنتخابي على نسحححب تمثيل النسحححاء فى البرلمان وان هناك عالقة بمد  فعالية نظام 
   لنظام االنتخابي   الكوتا وا

ن نظام الكوتا على التمثيل البرلماني للمرأة فى مصر مقارنة بفرنسا مبينما الفصل الثاني كان بعنوان "أثر     
"  فاسحححححححتعرض ه ا الفصحححححححل الظروف التاريخية التى ادت الى تطبيط نظام الكوتا ووتحححححححع 0101إلى  0111

رات الكوتا وفى غيابه ايتا إليتاح التأثير مع أيتا التغي النساء فى البرلمان من حيث التمثيل فى ظل نظام
التى وقعت فى النظام االنتخابي المصر  من التمثيل النسبي للفردي يوتح اكثر مد  اهمية نظام الكوتا  ثم 
قارنت تلك االوتححاج بأوتححاج المرأة فى فرنسححا فى المبحث الثاني للفصححل بداية من نتححال الحركات النسححوية 

ثم تطورق  0110وأثرق على تمثيل المرأة فى انتخابات  0110ما يسححححححمي بقانون المناصححححححفة فى  حتى إصححححححدار
  0111ليكون اكثر تأثيرا فى انتخابات 
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وال ي جاء بعنوان "أثر نظام الكوتا على التمثيل البرلماني للمرأة فى فى حين أن الفصحححححححححل الثالث واألخير     
("  فبحث ه ا الفصل فى مدي تأثير نظام الكوتا على التمثيل 0101-0100فى الفترة )مصحر مقارنة بفرنسا 

البرلماني للمرأة فى ظل التغيرات السححححححياسححححححية والفكرية التى شححححححهدتها مصححححححر واتجاهها نحو م يد من الديقراطية 
   0100بفرنسا الدولة الديمقراطية نظرا لالنتخابات البرلمانية التى تمت في  في المبحث الثاني لتقارن

 

  وبعد المرور على تلك الفصااول والنظر فيما تناولتا الدراسااة وقامت با من بحث وتحليل نصاال إلى
 أهم النتائج التى توصلت لها: 

من أهم النتا ج التى توصحلت إليها الدراسحة ان نظام االنتخابي يشحكل فارقا فى نسحب تمثيل النساء فى  :أوال   
ظام الفردي قد بينما الن ى  يادة نسححححب تمثيل النسححححاء في البرلمانالبرلمان حيث يعمل نظام التمثيل النسححححبى عل

ي دي إلى تراجعهحا لح لحك يتطلحب وجود نظحام الكوتحا لحمحايحة حقوط النسححححححححححححححاء فى التمثيل البرلماني العادل  كما 
ي ي وال   ادواتباج النظام الفردظهر  لك فى مصر عند اتباعها نظام التمثيل النسبى فى الثمنينات ثم الغا ق 

 الى تراجع شديد فى نسب تمثيل النساء حتى تطبيط نظام الكوتا  

ثانيا: أن نظام الكوتا يختلف من دولة آلخري حسححححب قوانين تلك الدولة ودسححححتورها واإلطار الفكري والثقافي    
 المهيمن على الدولة وشحححححححححححعبها كما يأتي التوجه االيديولوجي أيتحححححححححححا كأحد العوامل التى تلعب دورا فى طبيعة

فقا و وشكل نظام الكوتا المطبط فى الدولة حتى انه ي دي احيانا الى اختالف نظام الكوتا داخل الدولة الواحدة 
للظروف السحياسحية  وه ا ما اتتححح حيث اختلفت فكرة نظام الكوتا بين مصحر وفرنسححا التى رفتحت اسححتخدمت 

انون كات النسحححححححوية لتسحححححححتخدم ما يسحححححححمى "بقمصحححححححطلح الكوتا متأثرة بالتوجه الليبرالي المتبع داخل الدولة والحر 
المناصححححححححححححححفة" حيث تر  ان المرأة مثلها مثل الرجل يجب معاملتها بالمثل  ه ا ما اختلفت فيه مصححححححححححححححر وال   
اختلف نظام الكوتا فيه من نظام مبارك الى نظام االخوان وال ي ظهر فيه االثر االديولوجي بشدة على تمثيل 

وظا ثم ارتفعت نسحححححححححححب التمثيل مرة اخري فى عهد النظام الحالي وال   يسحححححححححححعى المرأة ال   تراجع تراجعا ملح
   0104لتمكين المرأة اكثر واكثر من خالل ما ورد فى دستور 



58 
 

ثالثا: وهو اهم ما توصححححححلت اليه الدراسححححححة ان نظام الكوتا ي ثر بشححححححكل ملحوظ تأثيرا إيجابيا على نسححححححب تمثيل 
المرأة فى البرلمححان وهحح ا مححا يححدفع معظم دول العححالم لتطبيقححه  خححاصحححححححححححححححة فى الححدول التى تعححاني منهححا المرأة من 

ميل المرأة مثل دول التى يتتح فيها تهالتهميل فترتفع أهمية نظام الكوتا ويصحبح تحروريا أكثر  ففى تلك ال
  0101و 0101جاء نظام الكوتا ليرفع نسححححب تمثيل المرأة فى البرلمان وه ا ما اتتححححح فى انتخابات مصححححر 

لنجد ايتححححححححا انه فى ظل اتباج مصحححححححححر نظام مختلط نجد ان النظام ال   ينظمه قانون الكوتا "القا مة الح بية" 
هم من خالله فى البرلمان مقارنة بنسحححححححب تمثيلها من خالل النظام الفردي ترتفع فيه نسحححححححب فو  النسحححححححاء وتمثيل

ها كما يتتححح ايتححا  لك فى فرنسححا ولكنغير المنظم بقانون يخصححص نسححب محددة للنسححاء عليه "نظام كوتا"  
اتبعت نظام لصححححالح المرأة بصححححورة اكبر بكثير وهو قانون المناصححححفة و حقط ه ا النظام تأثيرا ايجابيا بصححححورة 

مما جعل تمثيل المرأة فى فرنسححححححححا اعلى بشححححححححكل ملحوظ عما هو  0100اكبر تدريجيا كما ظهر فى انتخابات 
 الحال فى مصر  

 رابعا: وبعد المقارنة بين وتحع المرأة البرلماني فى مصحر مقابل وتعها فى فرنسا و قوانين الكوتا المتبعة فى
سحححححححححا سححححححححححواء فى االطار القانوني او الواقع الفعلي نظرا فى فرنبرلمانيا المرأة كال منهما والتى اوتححححححححححت تمي  

ح ايتححححححا ان نظام   يتتححححححالرتفاج تمثيلها اكثر فأكثر مع التعديالت التى اتبعتها وتسححححححعى لها الدولة الفرنسححححححية
الكوتحا ليس الفحاعحل الوحيحد فى تمثيحل المرأة برلمحانيحا بحل هو مرتبطحا ومتحأثرا بعوامل اخري مثل التوجه الح بي  

السياسية للناخبين  تمكين المرأة اقتصاديا وال   يلعب دورا هاما فى ترشحها وحملتها االنتخابية  توعية  الثقافة
االعالم والمجتمع المدنى بأهمية تمثيل المرأة برلمانيا  كل تلك العوامل ت ثر على نسححححححححب تمثيل المرأة برلمانيا 

ال يتتحح الفارط بين مصحر وفرنسا فى اتباج ك خاصحة فى الدول العربية حتى في ظل وجود نظام الكوتا ل لك
منهما نظاما ومفهوما للكوتا بصحححورة مختلفة ومع سحححعي كال الدولتين لتحسحححين وتحححع المرأة نجد ان هناك فجوة 

( نظرا 0100-0100كبيرة بين تمثيلها فى البرلمان المصحححححححري مقارنة بالبرلمان الفرنسحححححححي خاصحححححححة فى الفترة )
أة فى المجتمعات الغربية عن العربية وال   انتج مفهوم المناصفة فى فرنسا   لك الختالف نظرة المجتمع للمر 

 المفهوم ال ي يغيب كليا عن الثقافة المصرية  
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  :التوصيات 

تعمل على  اتتوصححييم بتحع فبعد عرض اهم النتا ج التى توصحلت إليها الدراسحة  يتتحح انه البد من تقد    
رفع نسحححب تمثيل المرأة برلمانيا فى كال الدولتين مصحححر فرنسحححا وعلى وجه الخصحححوص مصحححر من خالل العمل 
على  يادة كفاءة نظام الكوتا والحرص على تأثيرق بصورة ايجابية وفعالة باإلتافة الى تجنب العوامل التى قد 

 او إمكانية ترشحها باإلساس   ت ثر سلبا ايتا على نسب تمثيل المرأة سواء تحول دون فو ها

هك ا تتوجه تلك التوصحححيات إلى عدد من الجهات الفعالة فى الحياة السحححياسحححية ومنهم من له سحححلطة صحححنع     
 القرار أيتا:

 

 توصيات قد تقوم بها الحكومة:  -0

قوانين رادعة لحماية المرأة من العنف ولحمايتهّن من كّل تهديد وتتحححححححححححححييط تتعّرض إليه  الدولة سحححححححححححححنأن ت   
وتعديل القوانين التميي ية الخاصحححححة باألحوال الشحححححخصحححححية بما يتحححححمن انخراطها فى العمل السحححححياسحححححي   كنتيجة

ا مواطن على انهلترسحححححيا أفكار المسحححححاواة وتغيير نظرة المجتمع للمرأة  المسحححححاواة بين الجنسحححححين داخل المجتمع
درجة ثانية ال يحط له ان يتمتع بنفس حقوط الرجال  باإلتافة إلى اعداد برامج توعية وخطط لتشجيع النساء 

   على االنخراط فى الحياة السياسية

السحعي على قتحاء ا  سلوكيات تمي ية قد تعوط مشاركة النساء فى االنتخابات البرلمانية عن طريط كما     
تصحححميم إجراءات انتخابية حسحححاسحححة للنوج االجتماعي  فعلى سحححبيل المثال حواف  تشحححجيعية لألح اب السحححياسحححية 

نسححححاء  ترشححححح عنها التى تنافس بنسححححب مرشحححححات عالية أو العكس فرض عقوبات مالية على االح اب التى ال
وفقا للنسبة التى ينص عليها القانون مثلما فى فرنسا  أو العمل على تخفيف التأثير السلبي للعامل االقتصادي 
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على نسحححححب تمثيل النسحححححاء بالغاء مثال فكرة إيداج المرشححححححين لمبالغ مالية كبيرة كودا ع مما قد يقف حا ل بين 
 ث الفقر  كثير من النساء خاصة مع ارتفاج معدل تأني

 

  بالنسبة للنظام االنتخابي: توصيات -0

  أما فيما مرأةيسححححححححححححححمح بالتمثيل العادل لل عليحه قحانون كوتا محدد يجحب تطبيط النظحام الفردي محا يخص في    
دة يسحححمح لها بنسحححب فو  أو االسحححتفا فانه يجب وتحححع المرأة في موقع متمي  داخل القا مةيخص نظام القا مة 

د أو تخصححححححيص عدد من المقاع تلك النقطة بوتححححححع امرأة فى القا مة بين كل رجلين  من النظام الفرنسححححححي فى
أو إعادة اللجوء مرة أخر  إلى نظام الكوتا ال ي طبط فى عام  االقتراج الواحدة على أسحححححححححححاس ورقة  للمحافظة
    مع  يادة عدد الدوا ر الخاصة بالمرأة0101

 

   لألح اب السياسية: توصيات  -0

نظرا للدور الهام والمحور  ال   تلعبه األح اب السححححياسححححية فيما يخص ترشححححيح النسححححاء وال   ي ثر بطبيعة     
الحال على نسحححب تمثيلهم فى البرلمان  فل لك يقع على االح اب دور فى العمل على رفع نسحححب تمثيل النسحححاء 

مثل ه ق ف ى سححححححبيل المثالعل إنشححححححاء صححححححناديط دعم مادي للمرشحححححححات داخل األحا ب السححححححياسححححححيةمن خالل 
 التعاون مع الم سسات اإلعالميةكما يمكن ايتا   مادي سيساعدهن على تنظيم حمالتهنالصناديط والدعم ال

والتوعية بأهمية الدور ال   تلعبه المرأة داخل البرلمان  باإلتححححححافة ايتححححححا الى تححححححرورة  للتعريف بالمرشحححححححات
تدريب االح اب لكوادرها من النساء حتى يكونوا على خبرة ووعي سياسي كاٍف وخبرة تسمح لهم بالمنافسة فى 

 االنتخابات البرلمانية  

 

 :ر ية مستقبلية 
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يونيو و ارتفاج الوعي السححححححياسححححححي لد  الشححححححعب  01ورة بعد الدور ال   لعبته المرأة فى ث فى مصححححححر: -0
عموما وباالخص النسححاء باإلتححافة إلى انتشححار منظمات المجتمع المدنى التى تسححعي لتحسححين وتححع 

 0104المرأة والقتححححاء على التميي  تححححدها وتمكينها سححححياسححححيا واقتصححححاديا  وفى ظل الدسححححتور الجديد 
ارتفاج نسححححححححححححب تمثيل النسححححححححححححاء اكثر واكثر فى البرلمان  وال   يمنح المرأة حقوقا واسححححححححححححعة من المتوقع

 والقتاء على النظرة النمطية ان الرجال هم االقدر واالكثر كفاءة على ممارسة العمل السياسي 
  والسحححححعي 0100-0111مع التعديالت الواقعة فيما يخص العملية االنتخابية خالل فترة  فى فرنسحححححا: -0

بأقصحححححححححى درجة ممكنة  ومع التطور الملحوظ والتدريجي فى  اكثر واكثر فى تطبيط قانون المناصحححححححححفة
 د  الى مما قد ينسححب تمثيل النسححاء واهتمام الدولة الفرنسححية بالنسححاء على وجه الخصححوص وحقوقهم 

 البرلمان الفرنسي الى النصف بمرور الوقت   صل بالفعل نسبة النساء فىترجيح احتمالية أن ت

 

 قائمة المراجع

  العربية:مراجع باللية 
 :مصادر أولية 

 الوثائق:

  0118عام لغاية يالتهدتع شامال 8190 عام ردلصاا نسارف روستدالباب الرابع", "  -0
  0104يونيه  1)تابع(,  00", الجريدة الرسمية, العدد 0104لسنة  46"قانون مجلس النواب رقم  -0
  0100 العربية جمهورية مصر دستور -0

 

 :مصادر ثانوية 
 كتب: (0

(, ,)السودان: جامعة األحفاد للبنات الكوتة وانعكاسااتها علي المشااركة الساياساية للمرأةبلقيس بدري وسحامية النجار,  -0
  0100يوليو 
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http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article
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 الم تمرات واألبحاث والتقارير: (4

, المركز المصرى لحقوق المرأة: عام الخروج الكبير للمرأة المصرية", 0100"ملخص تقرير حالة المرأة المصرية لعام  -0
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 الالحقة حلةالمر  فى تصويتهن أنماط: مصر فى للنساء السحياسحية المشحاركة, "سحفار  نوف, وهبه دينا, العال عبد دعاء -4
 عحححححححححلحححححححححى محححححححححتحححححححححاح, 0104, لاااااالساااااااااااااااالم الاااااادولااااااى الاااااامااااااعااااااهااااااد", 0100يحححححححححنحححححححححايحححححححححر 01 ثحححححححححورة عحححححححححلحححححححححى
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يونيو  00, التدريبمركز المرأة للبحوث و عبحدالسححححححححححححححالم يحيى المحطوري, " الكوتحا وتطبيقحاتهحا في النظم االنتخحابيحة",  -1

0100  
 
 الصحف: (2
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http://ecwronline.org/arabic
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1432529550_.pdf
http://nwrcegypt.org/
http://www.ikhtyar.org/?page_id=20587
https://alwafd.org/
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/pca/pca03/default
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/pca/pca03/default
http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/pca/pca03/default
https://eg.ambafrance.org/
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