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اإلطار العام للدراسة
 مقدمة:
تس ححعى الدول بش ححتى الطرط لتطبيط الديمقراطية وترس ححيا مباد ها من خالل طرط عدة منها تقليل المرك ية
وحماية الحقوط األساسية وتحقيط العدالة االجتماعية وحرية التعبير ,كما يأتى على رأس تلك الطرط والمبادئ
المسححاواة ,فمبدأ المسححاواة هو أحد المبادئ الجوهرية للوصححول الى الديمقراطية وتحقيط مجتمع متجانس مسححتقر,
حيححث تححأتى المرأة كعنصح ح ح ح ح ح ححر مهمل فى المجتمعححات ليغلححب عليهححا الطححابع الح كور

فى حين أن المرأة تمث حل

عنصححر فعال وهام فى المجتمع إن لم يكن أغلبه ل لك مسححاواة المرأة بالرجل واتاحة الفرصححة لها للمش حاركة فى
المجال العام والحياة الس ح ح ححياس ح ح ححية خطوة هامة لللتحس ح ح ححين من االوت ح ح ححاج المجتمعية واالتجاق بالدولة نحو واقع
سياسي ,واقتصاد واجتماعى أفتل لتمكيها من تحقيط خطط التنمية المستدامة
ل لك تكتسححب قتححية المشححاركة السححياسححية للمرأة أهمية خاصححة واسححتثنا ية فى الوقت الراهن نظ ار لما كرناق
فيما سح ححبط من توتح ححيح دورها الهام فى إعادة البناء واالسح ححهام الفعال فى التغلب على الكثير من المعتح ححالت
التى يعانى منها المجتمع لكننا ال يجب أن نغفل ان المشاركة السياسية للمرأة أيتا رهن الطبيعة االجتماعية
للمجتمع التى تعيل فيه وثقافته السح ح ححياسح ح ححية خاصح ح ححة فيما يرتبط منها بمفهومي الحرية والديمقراطية كما تأتى
المشححاركة السححياسححية للمرأة فى صححور متعددة ومختلفة منها المشححاركة االنتخابية واالنتححمام أو تشححكيل منظمات
المجتمع المدنى ,أو التمثيل البرلمانى والحكومى للمرأة ,وال نس ح ححتطيع التحدث عن المش ح ححاركة الس ح ححياس ح ححية للمرأة
دون النظر إلى دورها داخل األح اب السحياسحية التى تمثل الوعاء السحياسحي للمشحاركة السياسية فانها المساحة
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الفعالة المشح ححكلة للكوادر السح ححياسح ححية بما فيها النسح ححا ية بل أنها المنف لالنخراط فى العمل السح ححياسح ححي و الح بى
والبرلمانى

1

تواجه المرأة صعوبات مختلفة عند محاوالتها للعمل بالمجال العام والسياسي و تحديات عدة ل لك والبد أن
يأتى القانون حاميا لتلك الحقوط حيث من المفترض أن تجد المش ح ح ححاركة الس ح ح ححياس ح ح ححية للمرأة أس ح ح ححاس ح ح ححها فى ظل
مقتتح ح ححيات الدسح ح ححاتير المحلية والمواثيط واالتفاقيات الدولية خاصح ح ححة التى تسح ح ححعى للمسح ح ححاواة بين المواطنين فى
الحقوط و الواجبات وبناء على لك اهتم المجتمع الدولى بقت ح ح ح ح ححايا المرأة محاوال أن يعالج ما تعانى منه من
تهميل وتميي مما قد ينعكس س ححلبيا على ارادته فى االتجاق العالمى نحو الديمقراطية وتع ي حقوط اإلنس ححان,
فترجم لححك االهتمححام الى معححاهححدات واتفححاقيححات دوليححة جححاءت فى فترات منيححة مختلفححة  ,فعلى سح ح ح ح ح ح ححبيححل المثححال
االتفاقية الخاص ححة بالقت ححاء على جميع أش ححكال التميي ت ححد المرأة ,وبرنامج عمل بكين الص ححادر عن الم تمر
تم التصححديط عليه من قبل  089دولة ,باإلتححافة إلى

العالمى حول المرأة المنعقد بالصححين عام  0991وال

تقرير األمين العام لألمم المتحدة لعام  0110الخاص بتنفي إعالن األلفية التابع لألمم المتحدة ,كما أكد على
أهميحة تع ي المسح ح ح ح ح ح ححاواة بين الجنسح ح ح ح ح ح ححين وتمكين المرأة ممحا جعحل الهحدف المحدد لعامى  0111و 0101هو
القتاء على التفاوت بين البشر

2

أما على المس ححتو الوطنى أو المحلى فس ححعت الدول لتع ي المش ححاركة الس ححياس ححية للمرأة خاص ححة البرلمانية
باتباج نظام الحصح ححص أو ما يعرف بنظام الكوتا  ,و يتنوج لك النظام بين نظام الحص ح ححص المحدث بموجب
الدس ح ح ح ححتور و نظام الحص ح ح ح ححص المحدث بمقتت ح ح ح ححى القانون االنتخابى  ,و ف كلتا الحالتين فهو يس ح ح ح ححمح للمرأة

1عاطف إسماعيل" ,المرأة المصرية و واقع المشاركة" ,الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان 01 ,مايو  ,0119متاح

علىhttp://www.anhri.net/egypt/easd/2009/pr0521.shtml :

 2حمادق محمد عطيه عبدالرحمن " ,المشاركه السياسيه للمرأق فى البرلمان :دراسه مقارنه لدور المرأة فى البرلمان االس ار يلى
والمغربى" ,المركز الديمقراطي العربى 06 ,فبراير  ,0106متاح علىhttp://democraticac.de/?p=28267 :
5

بالمنافسحة على عدد مقاعد مخصصة بينما نظام الحصص الح بى يقتى بترشيح نسب محددة من المرأة فى
اللوا ح االنتخابية المحلية أو البرلمانية و قد يكون اختياريا من قبل الح ب أو اجباريا بموجب نص قانونى

3

ومن خالل ما سح ح ححبط يتتحح ححح األهمية الجوهرية للمشحح ححاركة السحح ححياسح ح ححية للمرأة وتمثيلها البرلمانى العادل فى
تحقيط التقدم واالسحح ح ح ح ححتقرار وتفعيل الديمقراطية ل لك تهتم تلك الد ارس ح ح ح ح ححة بمعرفة مد فعالية نظام الكوتا وال
يعتبر احد وس ححا ل س ححعى الدولة لخلط مس ححاحة اكبر لتمثيل المرأة برلمانيا فنجد على س ححبيل المثال مص ححر فى
عام  0101تم إصدار قانون بتخصيص  64مقعدا للمرأة فى البرلمان المصر بجانب المقاعد التى يمكن ان
تحصل عليها شأنها شأن الرجل ,ثم بعد قيام ثورة يناير  0100تم الغاء ه ا القانون واصدر المجلس العسكر
مرسححوم باالكتفاء بأن تكون فى كل قا مة انتخابية امرأة مرشحححة ,ولكن جاء دسححتور  0104ليتححمن للمرأة 11
مقعدا حيث تتمن  16مقعدا عبر المغلقح ح ححة المتنافسح ح ححة و  04مقعدا عبر التعيين (حيح ح ححث يل ح ح ح م القانح ح ححون أن
تشححكل النسححاء نسححبة التححى سححيتم تعييححن أعتا هححا بموجححب ق حارر مححن ر يححس الجمهوريححة)

4

أما فرنسا وهى الحالة االخر التى ستقوم الدراسة ببحثها فمن الدول القليلة التى اعتمدت قانون المناصفة
وهو القانون رقم  490الصحادر فى يونيو  ,0111فيقوم بفرض نسحبة  % 11من المرشحين من كال الجنسين
على الال حة بالتناوب ,وكان ل لك القانون اثرق االيجابى على التمثيل البرلمانى للمرأة فى فرنسا

5

 المشكلة البحثية:
نظ ار الهتمام الدول بمختلف حكومتها بتفعيل المش ححاركة الس ححياس ححية للمرأة من خالل تمثيلها البرلماني واعتبارها
خطوة من مسح ححيرتها نحو الديمقراطية و تمثيل كافة ف ات المجتمع و عناص ح حرق فى الحياة السح ححياسح ححية مما يحقط
االس ححتقرار ,متخ ة القوانين وس ححيلة لتش ححجيع تلك المش ححاركة مثل قوانين الحص ححص التمثيلية للمرأة إال ان تمثيل
"3نظام الكوتا :نما ج وتطبيقات حول العالم" ,نظرة للدراسات النسوية 08 ,إبريل  ,0100متاح على:

/http://nazra.org/2013/04

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

 5فريدة غالم " ,دراسة بريطانية عن التمثيل السياسي للمرأة :الكوتا عامل حاسم" ,الحوار المتمدن ,0114 ,العدد,0144 :

متاح علىhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27923. :
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المرأة فى البرلمان يختلف أيت ح ححا من دولة ألخر  ,و ه ا ما تدور حوله المش ح ححكلة البحثية لما ا تختلف نس ح ححب
تمثيل المرأة فى البرلمان فى مصر مقارنة بفرنسا !

 وبالتالي يصححبح التسااا ل الرئيسااي للد ارسححة :ما أثر تطبيط نظام الكوتا على تمثيل المرأة فى البرلمان
فى مصر مقارنة بفرنسا خالل الفترة  0111حتى  0101؟
ومنه تنبثط ثالث اسئلة فرعية من ه ا التسا ل الر يسي و هما:
 -0ما هى طبيعة النظام الس ح ححياس ح ححي و طبيعة النظام االنتخابى باإلس ح ححاس فى مص ح ححر مقارنة بفرنس ح ححا من
 0111إلى 0101؟
 -0إلي أي مدي أثر نظام الكوتا علي نس ح ح ححبة ترش ح ح ححح و تمثيل المرأة للبرلمان و دورها في مص ح ح ححر مقارنة
بفرنسا من  0111إلي 0101؟
 -0بعد التغيرات السحح ح ح ححياسح ح ح ح ححية التى شح ح ح ح ححهدتها مصح ح ح ح ححر ,ما هو الدور ال

لعبه نظام الكوتا فى ارتفاج او

انخفاض نسب تمثيل المرأة المصرية برلمانيا مقارنة بفرنسا فى الفترة ()0101-0100؟

 أهمية الدراسة:
تتمحور أهمية ه ق الد ارسححة "األهمية العلمية" حول أهداف نظرية تتعلط باثراء البحث العلمي بشححكل عام
و المكتبة العربية بشح ح ححكل خاص فى القسح ح ححم المرتبط بالتمثيل البرلماني للمرأة ,حيث أصح ح ححبح موت ح ح حوج التمثيل
البرلمانى للمرأة قتححية تشححغل باحثى العلوم االجتماعية لتحديد أسححباب اختالفها من دولة ألخر بشححكل عام و
العوامل التى تسح ححاعد فى يادة نسح ححب تمثيل المرأة برلمانيا خاصح ححة ما يتعلط بتأثير نظم الكوتا للوص ح ححول الى
نظريات تحكم مدي تأثير تلك النظم مما يمكنهم من تقديم توص ححيات للدول المختلفة وخاص ححة العربية لالرتفاج
بنسب تمثيل المرأة فى البرلمان الى اعلى نسب ممكنة تعكس حجمها الحقيقي فى المجتمع
أما عن "األهمية التطبيقية" تكتسب ه ق الدراسة أهميتها العملية إنطالقا من قدرتها فى تحديد األثر ال
يشح ح ح ح ح ح ححكلححه نظححام الكوتححا على نسح ح ح ح ح ح ححب تمثيححل المرأة فى البرلمححان فى ظححل ظروف مختلفححة من الثقححاقححة المجتمعيححة
والسححياسححية بالمقارنة بين مصححر وفرنسححا ,مما يمكنها من الربط بين النظرية و الواقع ,األمر ال

يمثل الم شححر

االهم لفعالية قدرة المرأة على االندماج فى العمل السياسي كما يعتبر البرلمان الهي ة التشريعية االهم فالبد من
7

التأكد بأن جميع الف ات ممثله فيه على قدر متناسح ححب باالتح ححافة ألهمية الد ارسح ححة بالنسح ححبة للدول العربية على
وجه الخص ح ح ححوص و التى تعانى من تراجع فى م شح ح ح حرات المشحح ح ححاركة الس ح ح ححياس ح ح ححية للمراة و تمثيلها برلمانيا كما
يستطيعوا ان يسترشدوا بالدراسة لمعرفة كيفية تطبيط نظام الكوتا فى بي ة تجعله أكثر فعالية

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

 اإلطار الزمنى و المكانى:
 اإلطار المكانى :جمهورية مص ح ححر العربية و فرنس ح ححا  ,حيث تعتبر فرنس ح ححا دولة أوروبية متقدمة ل لك
يمكن تتبع مد اختالفها عن مص ح ححر فى نس ح ححبة تمثيل النس ح ححاء برلمانيا و مد تأثير نظام الكوتا بها,
فى حين ان مص ح ححر تتبع ايتحح ححا نظام الكوتا و خاصح ح ححة انها فى كثير من االحيان تس ح ححتورد مصح ح ححر و
تتشح ححابه معظم قوانينها من القوانين الفرنس ح ححية ,مع تش ح ححابه النظاميين االنتخابين الى حد ما ب يادة نظام
القا مة المتبع فى مصححر ,كما يمكن االسححتفادة من الواقع الفرنسححى للعمل على يادة نسححبة تمثيل المرأة
المصرية فى البرلمان المصر
 اإلطار ال منى :يقع المد ال منى للد ارسح ححة من  0111حتى  ,0101فتبدأ الد ارسح ححة من عام 0111
وفى تلحك الفترة جرت انتخحابحات برلمحانيحة و لم يكن هناك نظام كوتا يتبع لتمثيل المرأة حتى أقر قانون
الكوتحا الجحديحد فى  0119ثم نر أثرق فى االنتخحابحات البرلمحانيحة التى تم عقحدهحا فيمحا بعد فى 0101
لتأتى ثورة يناير فى  0100فيتطور الوتح ح ح ح حع الس ح ح ح ححياس ح ح ح ححي المص ح ح ح ححر بأكمله وتحدث تغيرات قانونية
ودستورية عدة حتى إقرار دستور  0104الجديد مع تحديد نسبة كوتا لتمثيل المرأة
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أما فى فرنسح ح ح ح ح ح ححا فقد تم اتباج نظام الكوتا من 0110عام ,كما تم تعديله فى عامى  0110و 0111
فجرت انتخححابححات برلمححانيححة فرنس ح ح ح ح ح ح حيححة فى عححام  0111فيمكن معرفححة مححد تححأثير نظححام الكوتححا فى تلححك
االنتخابات كما يمكن أيتا المقارنة باالنتخابات التى تم عقدها فى 0100

مراجعة االدبيات السابقة:
نظ ار ألهمية موت ح ححوج تمثيل المرأة برلمانيا وانتش ح ححار ما يس ح ححمي نظام الكوتا فى الكثير من دول العالم
أمال فى تحح ح ححمان تمثيل جميع الف ات المجتمعية فى البرلمانات الممثلة للسح ح ح ححلطة التش ح ح ح حريعية خاصح ح ح ححة
المهمشح ححة واالقلية فتعددت الد ارسح ححات المتناولة للموتح ححوج س ح حواء من الناحية النظرية او التطبيقية فى
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 انقس ح ح ححمت مراجعة االدبيات الس ح ح ححابقة إلى ثالث محاور بناء على متغيرات الد ارس ح ح ححة :
(المحور االول "المتغير المس ح ح ح ح ححتقل"  :االدبيات المتعلقة بنظام الكوتا المحور الثاني "المتغير التابع":
االدبيات التى تناولت وتح ح ححع المرأة ونسح ح ححب تمثيلها فى البرلمان أما المحور الثالث فهو يتحدث عن
"العالقة بين المتغيريين" أ العالقة بين نظام الكوتا والتمثيل البرلماني)

 المحور األول :األدبيات التى تناولت نظام الكوتا للمرأة فى المجالس التشريعية:
تناولت بتححع االدبيات السححابقة مفهوم الكوتا كأحد المفاهيم الر يسححية المرتبطة بتمثيل المرأة فى المجالس
التش حريعية والتمثيلية ,حيث يعتبر نظام الكوتا هو احد الوسححا ل الر يسححية فى تشححجيع المشححاركة السححياسححية للمرأة
فى البرلمان فنظام الحصححص النوعية المحدد لصححالح المرأة تختلف انواعه واشححكاله وفقا لما جاء فى االدبيات
الس ححابقة ليص ححبح هناك كوتا قانونية او دس ححتورية تمثيلية نص عليها الدس ححتور محددة نس ححبة معينة ال يقل عنها
تمثيل المرأة فى المجالس التشح ح حريعية بينما يظهر أيت ح ححا ش ح ححكل الكوتا الترش ح ححيحية وهى ربما تكون مقننة لتجبر
االح اب على وت ح ححع نس ح ححب محددة للمرأة فى القوا م الترش ح ححيحية أما الش ح ححكل الثالث للكوتا وهو الكوتا الطوعية
9

فتقوم االح اب بتبنى كوتا او نس ح ححبة محددة لتمثيل المرأة فى قوا مها دون وجود نص قانونى يفرض عليها لك
االمر كم ح ححا وتح ح ح ح ح ح ححح فى كت ح ححاب ”."Electoral Politics: Making Quotas Work for Women
مع العلم انحه عنحد اختيحار الدولة نظام معين للكوتا يجب االخ فى االعتبار قوانين الدولة نفسح ح ح ح ح ح ححها لتجنب ا
تناقت ح ححات وم ارعاة طبيعة النظام االنتخابى للدولة حيث تعمل االنظمة االنتخابية بأشح ح حكال متباينة عند دمجها
مع الكوتا ,كما ان النظم المتبعة للكوتا ليسح ح ح ح ح ح ححت جامدة فال يفرض تطبيط النظام اته فى كل الدول فال يعنى
نجاح نظام فى دولة ما نجاحه فى الدولة االخر بل اوت ح ح ح ح حححت االدبيات انه يمكن للدول االخ بالتعديل فى

اشح ح ح ح ح ححكال نظم الكوتا للخروج بالنظام المال م لها كما تحدثت "يو تش ح ح ح ح ح ححين" فى مقالة بعنوان " Do Gender
? "Quotas Influence Women’s Representation and Policiesعن مد تأثير نظام الكوتا فى
الس ح ح ححياس ح ح ححات العامة للدولة بطريقة غير مباشح ح ح حرة حيث تعمل الكوتا على رفع نس ح ح ححب تمثيل المرأة فى المجالس
التش ح ح حريعية مما يفيد المجال العام نظ ار لوجودهم فى المجال العام يحول االنتباق الى امور خاصح ح ححة باحتياجات
النساء واالطفال وي يد من اهمية االنفاط على الصحة والتعليم

6

وب لك يمكن االسح ححتفادة من تلك االدبيات فى تحديد نوج الكوتا المتبع فى حاالت الد ارسح ححة وا منهما اكثر
فعحاليحة لكن يعحاب عليهم عحدم التركي على كيفيحة تطبيط الحدول لتلحك االنظمحة "انظمة الكوتا" كما لم تتح ح ح ح ح ح ححع
م شرات محددة كحد ادنى لتمان نظام الكوتا م ثر يتمن حد ادنى لتمثيل المرأة

 المحور الثاني :األدبيات التى تناولت تمثيل المرأة فى البرلمان:

 6االدبيات السابقة التى تناولت نظام الكوتا:
ادبيات باللغة االنجلي ية:
Tajali, Mona,& Hoodfar, Homa, “Electoral Politics: Making Quotas Work for Women”,
(London: ISBN, 2011), p. 3-246, http://spectrum.library.concordia.ca/973914/1/. ; Stina,
Larserud, & Rita, Taphorn, “Designing for Equality: Best-fit, medium-fit and non-favourable
combinations of electoral systems and gender quotas”, International Institute for Democracy
and Electoral Assistance, 2007, p. 1-27, http://www.eods.eu/library/IDEA.Designing-forEquality-PDF.pdf. ; Li-Ju, Chen, “Do Gender Quotas Influence Women’s Representation and
Policies?”, The European Journal of Comparative Economics, vol.7, no.1, pp.1 -27.

10

تحححدثححت بتح ح ح ح ح ح ححع ادبيححات حول طبيعححة تمثيححل المرأة فى البرلمححان وتنححاولتهححا من عححدة وايححا ,فنجححد ان بعض
االدبيات مثل د ارسحة "المشاركة السياسية للمرأة فى الوطن العربى" تحدثت عن اهمية المشاركة السياسية للمرأة
من خالل تمثيلها برلمانيا كونها وسح ح ححيلة لتحقييط النمو والتقدم بتحقيط االسح ح ححتغالل االمثل للموارد البشح ح ححرية فى
المجتمع باعتبار ان المرأة تمثل نسحبة كبيرة من سكان المجتمعات ,وتع ي االستقرار السياسي والمجتمعى من
خالل تمثيلها ومساهمتها فى عمليات صنع القرار مما ي يد من شعورها باالنتماء والوالء وقد يرجع فى بعض
االحيان ايت ححا ت ححعف تمثيل المرأة ومش ححاركتها فى البرلمان فى بعض الدول خاص ححة العربية كمص ححر بس ححبب
غياب الديمقراطية بينما يتنامى فى الدول الديمقراطية والمتقدمة كفرنسح ححا أو لتح ححعف االطار القانوني الحامى
لحقوط المراة الس ح ححياسحح ححية فى تلك الدول أو نظ ار للثقافة االبوية ال كورية ,و فى احيانا اخر نجد ان طبيعة
تشكيل البرلمان فى بعض الدول والنظام االنتخابى هما احد العوامل الم دية لتعف المشاركة السياسية للمرأة
فى البرلمان ومع تنامى اهمية المشح ححاركة السح ححياسح ححية للمرأة فى البرلمان تناولت أدبيات عديدة كد ارس ح حة بعنوان
” "women’s political participationكيفية تجنب تلك المعوقات و كيفية توفير وسححا ل وسححبل تع

هق

المش ح ح ححاركة مش ح ح ححيرين الى توفير الدعم الح بى لها وتع ي الوعى حول اهمية ه ا الدور ومفاهيمه والعمل على
تشححجيع النسححاء نفسححهن على المشححاركة من خالل وسححا ل االعالم باالتححافة الى تفعيل القوانين الحامية لحقوط
المراة الس ححياس ححية وخاص ححة فى عملية الترش ححح واالنتخاب مع اتباج نظام الكوتا فى كثير من االحيان ,كما يأتى
دور التعليم فى تغير الثقافة المجتمعية ونظرتها حول المرأة لخلط لها مسح ح ح ح ح ححاحة قبول مجتمعى وفكر لتمثيلها
فى البرلمان وتمثيلها للشعب وتوليها مناصب عليا فى الدولة

7

7االدبيات التى تناولت تمثيل المرأة فى البرلمان:
اوال :أدبيات باللغة االنجلي ية:
Marilyn, Waring, “women’s political participation”, the institute of public policy, (Auckland
University of Technology, 2010), p. 7-35, www.marilynwaring.com/130393_1_.pdf.
ثانيا :أدبيات باللغة العربية:
ايمان بيبرس" ,المشاركة السياسية للمرأة فى الوطن العربى" ,جمعية النهوض و تنمية المرأة ,0100 ,ص  ,40-0متاح على
 http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1432529550_.pdf؛ صالح عبد ال ار ط فاتح" ,المشاركة السياسية
للمرأة األردنية :دراسة تحليلية لمشاركة المرأة فى انتخابات مجلس النواب السادس عشر  ,"0101دفاتر السياسة و القانون,
11

كما يمكن االسححتفادة من تلك االدبيات فيما تقدمه فى النهاية من توصححيات للحكومة والمرشحححات واالح اب
السححياسححية ومنظمات المجتمع المدنى كحلول فعالة تعمل على ت ايد وتحس حين نسححب المشححاركة السححياسححية للمرأة
وه ا ما ستحاول الدراسة العمل إليه باالتافة الى االستفادة من التجربة الفرنسية

 المحور الثالث :االدبيات التى تناولت العالقة بين الكوتا و التمثيل البرلمانى للمرأة
اتفقت بت ح ح ححع ادبيات فيما يتعلط بتأثير الكوتا على تمثيل المرأة فى البرلمان على أن نظام الحص ح ح ححص او
الكوتا بمختلف أش ححكاله يعمل على يادة نس ححبة تمثيل المرأة فى المجالس التشح حريعية و المنتخبة ,حتى و ان لم
يكن لك النظام ات تأثير قو فى بدايته ولقى معارت ححه ش ححديدة اال انه تت ححاعف تأثيرق فيما بعد كما وت ححح
فى د ارس ححة “ ,”the increasing effectiveness of national gender quotas 1990-2010حيث
ادت نسح ح ح ححبة مشح ح ح ححاركة المرأة فى المجالس التش ح ح ح حريعية خالل فترة  0991حتى  ,0101ولكن خالل الفترة من
 0111حتى  0101أصح ح ح ح ح ح ححبححت مشح ح ح ح ح ح ححاركة المرأة فى البرلمان اكثر فعالية متأثرة ب لك النظام لنجد ان المرأة
تشح ححارك فى البرلمان فى الدول ات نظام الكوتا بنسح ححبة  %8 1أكثر من الدول غير المتبعة ل لك النظام كما
تعمل الكوتا بصحورة أفتحل و تأثير اعلى فى ظل النظام االنتخابى القا م على التمثيل النسبى حيث يمنح ه ا
النظام االنتخابى للمرأة فرص اعلى للتتمثيل و من إنجا ات الكوتا التفاعل والتحالفات بين نسححاء نشححطات فى
منظمات المجتمع المدنى واالح اب الس ححياس ححية من أجل بلورة فهم مش ححترك وحجج مناصح حرة لمفهوم الكوتا ,ومع
مش ححاركة المرأة فى البرلمان من خالل نظام الكوتا ايتح ححا ي داد تشحححجيع النسح ححاء االخريات للمشح ححاركة فى الحياة
الس ححياس ححية مع االهتمام بنش ححر مفاهيم مثل العدالة النوعية والمس ححاواة والتأكيد على أهمية تمثيل المرأة فى اتخا
القرار وا الة الحواج الثقافية المعيقة لمشح حاركة المرأة لتحقيط أفت ححل نتا ج واس ححتفادة من نظام الكوتا الموت ححوج
من قبل الدولة و خصت أحد االدبيات تعف المشاركة السياسية للمرأة فى البرلمان المصر نظ ار لتعف
دعم النظحام الح بى لهحا والهيمنحة الح كوريحة المجتمعيحة لح لك رأت من نظام الكوتا أحد وسح ح ح ح ح ح ححا ل الحماية لتمثيل
المرأة فى البرلمان

8

العدد الحاد عشر ,0104 ,ص ,04-0متاح على https://dspace.univ-
ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7192/1/D1114.pdf
8االدبيات التى تناولت العالقة بين نظام الكوتا والتمثيل البرلماني للمرأة:
12

يمكن االسح ح ح ح ح ح ححتفحادة من تلحك االدبيحات في التركي على العالقة الطردية بين الكوتا والتمثيل البرلماني للمرأة
عند د ارس ح ح ححة الحاالت كما ايت ح ح ححا فى يس ح ح ححتند البحث فى تحليله للدولة المصح ح ح حرية على النقطة التى وردت فى
بعض االدبيات بت ح ح ححعف الدعم الح بى للمرأة وال

يظهر ت ح ح ححرورة نظام الكوتا واحيانا يت ح ح ححعف ايت ح ح ححا من

تحأثيرق بينمحا يعاب على تلك االدبيات إغفلها لعوامل عديدة قد ت ثر على الحكم فى تأثير الكوتا على التمثيل
للبرلماني للمرأة مثل الثقافية السح ححياسح ححية أو هوية الدولة وه ا ما سح ححتحاول الد ارسح ححة توتح ححيحه فى اثناء تناولها
للموتوج

 اإلطار النظرى و المفاهيمي للدراسة:
أوال :اإلطار النظرى ( النظرية النسوية)
لقد نشأ التيار النسو تاريخيا في المجتمع الليبرالى حركة لتحرير المرأة في القرن  09نتيجة ترد اوتاج
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
السح ح ححنوية انتماءها الماركسح ح ححي من خالل اسح ح ححقاطها فكرة االسح ح ححتغالل الطبقي بين ال أرسح ح ححمالية والبروليتاريا علي

أوال :أدبيات باللغة االنجلي ية:
Pamela, Paxton, & Melanie, M., Hughes, “the increasing effectiveness of national gender
quotas 1990-2010”, Comparative legislative research center, Vol. 40, no. 3, August 2015, p.
& 331-362, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsq.12079/abstract. ; Andreas, Kotsadam,
Mans, Nerman, “the effects of gender quotas in latin America national elections”, university of
Gothenburg, 2012, p.1-36,
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28772/1/gupea_2077_28772_1.pdf.
ثانيا :أدبيات باللغة العربية:
بلقيس بدري وسامية النجار ,الكوتة وانعكاساتها علي المشاركة السياسية للمرأة" ,رسالة ماجستير"( ,السودان :جامعة
األحفاد للبنات) ,يوليو  ,0100ص  61-00؛ دعاء عبد العال ,دينا وهبه ,نوف سفار " ,المشاركة السياسية للنساء فى
مصر :أنماط تصويتهن فى المرحلة الالحقة على ثورة  01يناير ,"0100المعهد الدولى للسالم ,0104 ,ص  ,11-0متاح
على http://www.ikhtyar.org/?page_id=20587
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الجنسحي فت هب المنظرات السححنويات إلى أن اسححتغالل جنسححي بين الرجل والمرأة فعدم التكافو في الفرص وعدم
المساواة فهي يكون االستغالل كما اقتربت بالفكر االشتراكي الرايكالى في اوساط المثقفين الغربين

9

سحتعتمد الد ارسحة على النظرية النسحوية  ,كما رك ت النظرية السحنوية على مشحاركة المرأة في الحياة السحياسية
والمسح ح ححاواة بين الرجل والمرأة حيث مشح ح ححاركة جمع افراد المجتمع مع التركي على تح ح ححرورة مشح ح ححاركة المرأة في
جميع واحل العملية التنموية والس ح ححياس ح ححية ورك ت على مسح ح ح ولية المجتمع عن ص ح ححياغة االدوار بين الجنس ح ححين
وتو يعها بينهما للمشح ححاركة في العملية السح ححياسح ححية وأن الجهود التنموية الفعالة البد أن توجه إلى الرجل والمرأة
وليس الطرف دون أخر واعطاء حقوط المرأة عاملين وحط المرأة في االنتخابات والمش ححاركة في الس ححلطة مثل
الرجل والغاء فكرة التمي الرجل والمرأة

10

وتعرف النظرية النس ح ح ح ح ححوية بتعريفات مختلفة حيث يعرفها معجم أكس ح ح ح ح ححفورد على أنها "االعتراف بأن للمرأة
حقوط وفرص مسح ح ححاوية للرجل" ,أما معجم ويبسح ح ححتر فيعرفها على أنها "النظرية التى تنادي بمسح ح ححاواة الجنسح ح ححين
سححياسححيا واقتصححاديا واجتماعيا ,وتسححعى كحركة سححياسححية إلى تحقيط حقوط المرأة واهتمامتها وعلى إ الة التميي
الجنسي ال

تعاني منه المرأة"

11

مما يوت ححح ان النظرية النس ححوية ت كد على ت ححرورة تمثيل واشح حراك المرأة فى المجال العام والمجال الس ححياس ححي
على وجه الخصح ح ح ح ح ححوص مع إ الة كل العقبات والتميي الجنسح ح ح ح ح ححي ال

يظهر فى المجتمعات ال كورية وعلى

الدولة ان تراعي حقوط النس ح ح ححاء وان تعمل على تمكينهم س ح ح ححياس ح ح ححيا و اقتص ح ح ححاديا من خالل ما يعرف بالتميي
االيجابي للمرأة والتى من احد اش ححكاله نظام الكوتا البرلمانية للنس ححاء وه ا ما س ححيعتمد عليه البحث من الناحية
النظرية فى أهمية رفع نسب التمثيل البرلماني للمرأة من خالل احد الوسا ل "نظام الكوتا"

9رانيا كمال" ,اتجاهات فكرية فى النظرية النسوية" ,عود الند ,العدد ,86 :تاريا النشر 01 :مايو  ,0100متاح على

http://www.oudnad.net/spip.php?article860

10بحري دالل " ,النظرية النسوية في التنمية"  ,مجلة المفكر ,العدد  ,00سبتمبر  ,0104ص  , 4-0متاح على:

http://fdsp.univ-biskra.dz/index.php/20
11المرجع السابق.
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ثانيا :اإلطار المفاهيمي
 أوال :نظام الكوتا
من الناحية اللغوية :الكوتا هى مصطلح التيني األصل يقصد به نصيب أو حصة

12

أما من الناحية االص ححطالحية :الحص ححة هي عبارة عن قاعدة تخص ححيص يتم من خاللها تو يع المناص ححب
أو الموارد أو المهام السححياسححية اسححتنادا إلى معادلة محددة وبشححكل عام يتم اسححتخدام نظام الحصححص (الكوتا)
في الحاالت التي قد ي دي فيها عدم استخدام الحصة إلى خلل أو عدم توا ن غير مقصود في مسألة التمثيل
و في الحقل السححياسححي تسححتخدم الحصححص من أجل تححمان تمثيل عادل لكافة ف ات المجتمع و لك من خالل
تمكينهم من الحصححول على بعض المناصححب المنتخبة وتسححتند الفكرة األسححاسححية لنظام الحصححص إلى محاولة
خلط صح ححورة مص ح ححغرة ودقيقة للمجتمع برمته في البرلمان المنتخب ال تترك أية ف ة مهمش ح ححة وغير ممثلة ل لك
فعادة ما تعتمد الحصص لصالح المرأة أو األقليات الجغرافية أو العرقية أو اللغوية أو الدينية

13

و عند تخصيص نظام الكوتا لف ة النساء ,فنجد أن مفهوم " الكوتا النسا ية" بدأ استمداد قوته و مشروعيته من
انعقاد م تمر المرأة العالمى الرابع فى بيجينغ عام  ,0991و ال

أكد على مبدأ الكوتا كأحد وس ح ح ححا ل التميي

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

14

أما أنواج الكواتا تنقسم إلى أربعة أنواج:

15

-0كوتا تعينية :و هى مرتبطة باإلرادة السياسية حيث أنها تأتى وفقا لقرار سياسي
 -0كوتا تشريعية :و هى التى تحدد بنص قانون او تتطلب تغييرات دستورية
 "12الحصص (الكوتا) القانونية" ,شبكة المعرفة االنتخابية ,متاح على http://aceproject.org/ace-

ar/topics/pc/pca/pca03/default
13المرجع السابق.

14عبدالسالم يحيى المحطوري " ,الكوتا وتطبيقاتها في النظم االنتخابية" ,مركز المرأة للبحوث و التدريب 00 ,يونيو 0100
15المرجع السابق.
15

-0كوتا طوعية :وهى التي تتبناها األح اب في لوا حها دون وجود نص قانوني مل م إ طواعية
-4كوتا تنظيمية :و هى التى تتبناها إجراءات تنفي السح ح ح حياس ح ح ححات و الخطط العامة و القطاعية ت ح ح ححمن تنظيم
عملها

المبادئ ال

يقوم عليها نظام الكوتا و مدعمة له:
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 -0مبدأ تحقيق العدالة :نظ ار ان النساء ف ة كبيرة من المجتمع و فى مجتمعات عدة تعد نصف المجتمع
فبالتالى البد من تمثليهم فى المجالس النيابية و التش ح ح ح حريعية  ,خاصح ح ح ححة إ ا كان االوت ح ح ححاج الخاصح ح ح ححة
بالنسح ح ححاء ال تتيح لهن فرصح ح ححة المنافسح ح ححة امام الرجال او ال توفر لهن فرصح ح ححة متسح ح ححاوية ,ل لك البد ان
يعوتهن النظام الدستور و السياسي بنظام الكوتا لتمان لهن حد ادنى من التمثيل
 -0مبدأ االخذ باعتبارات تمثيل المصااال  :ه ا المبدأ مبنى على تصححور معين للنظام السححياسححي اال و انه
قا م على مجموعة من الجماعات ات المص ح ح ححالح المتباينة كما ان دور المجالس النيابية هو افس ح ح ححاح
المجال العالم لتلك المجموعات للتعبير عن مصح ح ح ححالحها و بما ان للنسح ح ح ححاء مصح ح ح ححالحهن الخاصح ح ح ححة و
المختلفة احيانا عن الرجال ا ا من الترور ان يكون لهن تمثيل مناسب داخل الهي ات النيابية
 -3التعبير عن نطاق أوسع من الحاجات و الرغبات :أما ه ا المبدأ فيقوم على منظور نسو و مختلف
عن المبدأ الس ححابط  ,حيث ير انص ححار تلك الفكرة ان المرأة توجه ما لديها من قوة لص ححالح االخرين و
بقصحححد ان تنمو مصحححالح و قدرات ه الء االخرين ل لك هم يروا ان تمثيل نس ححبة اكبر من النسح ححاء فى
المجالس النيابية عبر نظام الكوتا س ح ح ح ح ح ح حي د الى التعبير عن نطاط اوسح ح ح ح ح ح ححع من الرغبات و االراء و
االتجاهات و التى ال ترتبط بالترورة بمصالح خاصة محددة

16مصطفى كامل السيد" ,نظام حصص المرأة فى المجالس النيابية  :دراسة نظرية" ,سلو شعراو جمعة (محرر) ,فى :تمثيل

المرأة فى المجالس المنتخبة :الفرص و االشكاليات( ,القاهرة :مرك دراسات و استشارات االدارة العامة ,)0111 ,ص -9

00
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 -4مبادأ تعزيز كراماة المرأة من خالل القيماة الرمزياة لهاا فى المجاالس النياابياة :نظ ار الن المرأة تمثل
ف ة كبيرة فى المجتمع فالبد ان تشح ح ح ح ح ححارك فى المجالس النيابية و تمثل نفسح ح ح ح ح ححها  ,فال يتفط مع كرامى
المرأة ان ينوب عنها اخرون فى التعبير عن رغباتها ل لك فص ح ح ححدور التشح ح ح حريعات المختلفة بمش ح ح ححاركة
المرأة فى ص ح ححياغتها و مناقش ح ححتها مثلها مثل الرجل هو دليل على تمتع المرأة بحقوط المواطنة الكاملة
مما يشعرها باالنتماء أكثر و بمكانتها فى المجتمع و الدولة اكثر
 -2دفع المزيد من النسااااء للمشااااركة الساااياساااية :فتخص ححيص مقاعد للمرأة فى المجالس النيابية يعطى
نمو جا للمش ححاركة الس ححياس ححية جدي ار باالقتداء و بالتالى فهو حاف قو لم يد من النس ححاء للمشح حاركة فى
الحياة السياسية بشكل عام و السعى للتمثيل فى المجالس النيابية بشكل خاص
 ثانيا :التمثيل البرلمانى

17

لفظ "برلمان" هو لفظ مسح ححتعرب وليس عربي األصح ححل وهو عبارة عن مجلس يجتمع فيه حيث يتم تداول
وجهححات النظر وتقليححب اآلراء وأهميححة تبححادل وجهححات النظر إلب ار محححاسح ح ح ح ح ح ححن وعيوب كححل منهححا ومن ثم فححان
الممارس ححة البرلمانية لعملية تبادل وجهات النظر س ححوف تتناول البدا ل والتوفيط بينها وتتجه أنظمة الحكم إلى
إعطاء حط التشريع والرقابة لما يسمى ب ح ح ح (البرلمان) أو الجمعية الوطنية أو مجلس النواب أو مجلس الشعب
أي تلك التي تمثل السح ححلطة التشحح حريعية كما ُعرف مجلس النواب بأنه لك المجلس ال ي انتخب أعت ح ححا ق من
بين صفوف األمة ومن سا ر طبقاتها

خاصااية التمثيل  :فالشححعب ال يباشححر سححيادته بنفسححه وانما بواسححطة نواب عنه يمارسححون مهام النيابة باسححمه
ولمدة معينة ثم يتجددون في انتخابات دورية له ا فان البرلمان أص ححبح الهي ة األس ححاس ححية التي تمثل المواطنين
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.

 شبكة المفاهيم التعريفية:

17ع ي وليد " ,ماهية او مفهوم البرلمان" ,القانون الشامل ,مايو  ,0101متاح على:

http://droit7.blogspot.com.eg/2015/05/blog-post_68.html
17

النظام االنتخابي :هو النظام ال ي يحول األصح حوات المدلي بها فى االنتخابات العامة إلى مقاعد مخصح حص ححة
لألح اب السياسية والمرشحين فهو يعﺩ ﺍلﺩعحامة ﺍألساسحية للﺩيمقﺭﺍﻁيحة ﻭقحﻭﺍﻡ ﺍلسحلﻁة

18

المشاركة السياسية :قﺩﺭﺓ ﺍلمﻭﺍﻁنيﻥ عل ح حى ﺍلتعبي ح حﺭ ﺍلعلني ﻭﺍلتأثيﺭ في ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ سواء بشﻜل مباشﺭ ﺃﻭ
عﻥ ﻁﺭيﻕ ممثليﻥ يفعلحﻭﻥ ﺫلحﻙ

19

األح اب الس ح ححياس ح ححية :جماعة اجتماعية تطوعية واعية ومنظمه ومتمي ة من حيث الوعي الس ح ححياس ح ححي والس ح ححلوك
20

االجتماعي المنظم ومن حيث الطموحات واآلمال المستقبلية كما تسعي للوصول إلى السلطة

 منهجية الدراسة:
تتبع ه ق الد ارس ح ح ح ححة المنهج المقارن وهو المنهج ال ي يعتمد على المقارنة في د ارس ح ح ح ححة الظاهرة حيث يبر
أوجه الشبه واالختالف فيما بين ظاهرتين أو أكثر ويعتمد الباحث من خالل لك على مجموعة من الخطوات
من أجل الوصححول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة المدروسححة .وقد اسااتخدما اليونان الذين مثلت لديهم
الدول اليونانية ( المدن اليونانية ) مجاال لدراسااة أنظمتها السااياسااية عن طريق المقارنة ,وقد قام أرسااطو
21

بمقارنة  028دستو ار من دساتير هذه الدول ,ويعتبر ذلك ثورة منهجية في علم السياسة.

ويعرف المنهج المقارن او المقارنة بشححكل عام فى علم السححياسححة كما يلي :د ارسححة تو يع الظواهر السححياسحية
في نظم ومجتمعات مختلفة أومقارنة النظم الس ححياس ححية الر يس ححية من حيث اس ححتم ارريتها وتطورها وك لك د ارس ححة
التغيرات التي تط أر عليها في مراحل التطور المختلفة كماأنها ال تكون عش ح حوا ية أو د ارسح ححة لنظام أو مجتمع
واحد ولكنها تحتاج إلي إطار نظري من المفاهيم وك لك تحتاج إلي تصنيف وف ات تحليلية

22

18لﺭق حﻡ ﺭشحيﺩ ,النﻈﻢ االنتخابية وأثﺮھا على األحﺰاب السياسيااااااة فااااااي الاااجﺰائاااااﺮ" ,رسالة ماجستير"( ,الج ا ر :كلية

الحقوط) ,0111 ,ص0
19
Markus, Pausch, “What is political participation good for?”, Resistance Studies Magazine,
Vol. 24, No.1, 2012, p. 5.
20المهدي الشيباني" ,األح اب السياسية :إلتفافه سوسيولوجية" ,المجلة الجامعة ,العدد ,06 :المجلد االول ,فبراير ,0104

ص ,6متاح على ./https://www.academia.edu/6800628

21مجد الدين عمر خمل علم اإلجتماع:الموضوع والمنهج( ,عمان :دار مجدالوي للنشر  ,)0999ص 018
22عبد الغفار رشاد مناهج البحث في علم السياسة (جامعة القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية  )0114ص040
18

والجدير بالذكر أن الدراساات المقارنة للنظم االجتماعية وعمليات التييير من بين االهتمامات الرئيسة في
العديد من الدراسااااات التاريخية والقانونية والسااااياسااااية وغيرها ,وقد اسااااتعمل رواد الفكر اليربي من أمثال:
كومت ,سااابنسااار ,هوبنز ,وغيرهم التحليالت المقارنة للظواهر والنظم االجتماعية بهدف الكشاااف عن أنماط
التطور واتجاهاتا ,كما نجد نماذج أخرى من الدراسااااااة المقارنة لدى الكثير من رواد العلوم االجتماعية في
أعمال دوركايم وخاصة في مناقشتا لقواعد المنهج.


23

سبب اختيار المنهج:

ويعتبر المنهج المقارن هو أفت ححل منهج له ق الد ارس ححة بس ححبب أن الهدف الر يس ححي وراء الد ارس ححة هو المقارنة
بين أثر تطبيط نظام علي الكوتا المشح ححاركة السح ححياسح ححية للمرأة في برلمان مصح ححر وبرلمان فرنسح ححا لمعرفة عيوب
وممي ات كل تطبيط من أجل تالفي العيوب بعد لك

 مقوالت المنهج:

24

 -0جمع ووصف الحقا ط التي تم الحصول عليهامن خالل التصنيف
 -0تحديد أوجه التماثل واالتفاط وتوصيفها
 -0صياغة افتراتات م قتة حول العالقات البينية في العملية السياسية
 -4إعادة صياغة االفتراتات الم قتة و لك خالل فترة المالحظة االمبريقية الدقيقة
 -1الوصول الي نتا ج يمكن قبولها

 كيفية تطبيط المنهج المقارن على الدراسة:
سححوف تقوم الباحثة بتطبيط ه ا المنهج في الد ارسححة حيث أن الد ارسححة تهدف للمقارنة وك لك تهدف إلي تحديد
أوجه التشححابه واالختالف بين وتححع المرأة وتمثيلها فى البرلمان المصححري مقارنة بالبرلمان الفرنسححي من خالل
معرفة نظام الكوتا المتبع فى كال الدولتين والنظام االنتخابى المتبع فيهما
كما ستطبط مقوالت المنهج فى الدراسة على النحو التالي سيتم جمع المعلومات والحقا ط عن نظام االنتخاب
فى الدولتين و نظم الكوتا المتبعة على مدار فترة الدراسة فيهما لتحديد أوجه الشبه واالختالف بين تأثير نظام
23مجد الدين عمر خمل مرجع سبق ذكره ,ص 019
24عبد الغفار رشاد مرجع سبق ذكره ص 040
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الكوتا على وتع المرأة فى الدولتين ثم صياغة افتراتات م قتة عن تأثير نظام الكوتا على تمثيل المرأة فى
البرلمان المصحري والفرنسحي ثم إعادة صحياغة ه ق االفت ارتحات خالل فترة الد ارسحة للبرلمان المصحري والفرنسي
حتى الوصول إلى نتا ج وتحديد إ دولة تمثل فيها المراة فى البرلمان بصورة اعلى متأثرة بنظام الكوتا

 أدوات جمع المادة العلمية:
-0كتب علمية
-0دوريات علمية.
-0مواقع إلكترونية.
-4مواد دستورية
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الفصل األول

النظام االنتخابي و السااالطة التشاااريعية فى مصااار وفرنساااا فى
الفترة ()5002-5002

 تمهيد:
تختلف درجة االهمية والدور ال

تلعبه السح ححلطة التش ح حريعية من دولة آلخري لكن من غير المختلف عليه

هو أهميتها وفى دول مثل فرنس ح ححا ومص ح ححر تلعب الس ح ححلطة التشح ح حريعية المتمثلة فى البرلمان دو ار هاما خاص ح ححة
لكونهما نظم شححبه ر اسححية فتتنوج سححلطات السححلطة التشحريعية فى تلك الدول بين تخصحصححات قانونية وسححياسححية
ومالية ورقابية مما يدعي تححرورة تمثيل جميع ف ات المجتمع فى تلك المجالس التش حريعية خاصححة المرأة ل لك
21

يجحب معرفة كيفية تكوين تلك المجالس و هيكلها و وظا فها والقوانين التى تحكمها لمعرفة مد امكانية الم أرة
من المرور اليها و الدور ال

تستطيع ان تلعبه بداخلها

أما ا ا انتقلنا الى الج ء االهم وهو تمثيل المرأة فى تلك المجالس وال

يأتى من خالل العملية االنتخابية

فالبد من فهم النظام االنتخابى المتبع فى كل دولة لمعرفة الظروف المحيطة والقوانين التى تحث على ترشح ححح
المرأة او تحول بينها فا ا كان التمثيل النسبي يعمل على يادة تمثيل المراة بينما يقل فى ظل النظام الفردي
والدور ال

يمكن ان تلعبه االح اب فى نسب ترشح النساء كما ي ثر النظام االنتخابى على مدي فعالية نظام

الكوتا و تأثيرق على تمثيل النساء ل لك البد من معرفة طبيعة النظام االنتخابى فى كل دولة الرتباطه الشديد
بنسب تمثيل النساء فى البرلمان حتى فى ظل وجود نظام الكوتا
وبناء على ما س ححبط س ححينقس ححم ه ا الفص ححل الى مبحثين المبحث االول يس ححتعرض طبيعة النظام االنتخابي
والسححلطة التش حريعية فى مصححر خالل الفترة ( )0101-0111والتغيرات الواقعة فيهما ثم ينتقل المبحث الثاني
لتوتيح ايتا شكل السلطة التشريعية و طبيعة النظام االنتخابي فى فرنسا على مدار فترة الدراسة

المبحث األول :السلطة التشريعية و النظام االنتخابى فى مصر
الدولة المصرية شأنها شأن إ دولة حديثة لديها ثالث سلطات "السلطة التنفي ية" "السلطة التشريعية" و
"السحلطة القتحا ية" يسحتعرض ه ا المبحث طبيعة السحلطة التشحريعية فى مصحر و سحلطاتها و م سساتها وكل
ما يتعلط بش ح ح ح ون ادارتها و صح ح ححالحيات أعتح ح ححا ها حيث ينطلط اهمية تمثيل المرأة فى البرلمان من االهمية
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التى يمثلها البرلمان "الس ح ححلطة التشح ح حريعية" فى الدولة والحياة السح ح حياس ح ححية والمجتمعية كما يتناول ه ا المبحث
التغيرات التى طرأت على هيكل السلطة التشريعية المصرية بعد ثورة  01يونيو
ثم يتطرط الج ء الثاني من المبحث الى النظام االنتخابي ال

يتم من خالله تش ححكيل الس ححلطة التشح حريعية

ا طبيعة النظام االنتخابى المتبع فى مصر ومد تأثيرق على فعالية وأثر تطبيط نظام الكوتا المتعلقة بتمثيل
المرأة فى البرلمان المصححري خاصححة حيث تغير النظام االنتخابي الخاص باالنتخابات التشححريعية وقواعدق فى
مصح ح ححر عدة مرات نظ ار الرتباطه بالظروف السح ح ححياسح ح ححية و التغيرات الدسح ح ححتورية الواقعة بعد ثورتي يناير و 01
يونيو
 السلطة التشريعية:
س ح ححنجد اختالف فى هيكل الس ح ححلطة التشح ح حريعية باالنتقال من فترة الى اخري وه ا ما س ح ححيتت ح ححح فى االج اء
التالية ستبدأ الدراسة بتناول فترة ما قبل ثورة يناير  0100وهى من  0111الى 0101
تشح ححكلت فى تلك الفترة السح ححلطة التش ح حريعية من مجلسح ححين (مجلس الشح ححعب ومجلس الشح ححور ) حيث أتح ححيف
مجلس الشححور الى دسححتور  0910وفقا للتعديل الصححادر فى  0981أثناء عهد الر يس محمد حسححنى مبارك
لكن طالما لعب مجلس الشححعب الدور االكبر فى الس ححلطة التش حريعية فهو ُيش ححكل مما ال يقل عن  011عتح حوا
منتخبين باالقتراج المباشححر السححري على ان يكون نصححفهم عمال وفالحين كما يجو لر يس الجمهورية تعيين

عدد من االعتحاء ال ي يد عن عشحرة اعتاء بينما يتألف مجلس الشور من  064عتوا بينهم  08أمرأق ,
حيث يتم أنتخاب  061عتوا عبر األنتخابات المباشرق التي تجر في جميع الدوا ر األنتخابيه في البلد بينما
يقوم ر يس الجمهوريه بتعيين بقيه األعتاء البالغ عددهم ثمانيه وثمانون عتوا

25

ثم تغير تشح ح ح ححكيل المجلس بعد قيام ثورة  01يناير  0100واإلطاحة بنظام حسح ح ح ححنى مبارك وجاء لك فى
تح ححمن التعديالت الدسح ححتورية المترتب عليها صح ححدور دسح ححتور جديد "دسح ححتور  "0100وال

نص على االبقاء

على غرفتين البرلمان "الش ح ححعب والش ح ححور " لكن يش ح ححكل مجلس الش ح ححعب وفقا لمرس ح ححوم القانون رقم  018لس ح ححنة
 0100بشحأن مجلس الشحعب من  498عتوا يختارون ايتا بطريقة االنتخاب المباشر السري العام على ان
David, 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.
25
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يكون نصح ححفهم على االقل من العمال والفالحين بينما يتألف مجلس الشح ححور من  011عت ح حوا كما أعطي
دس ححتور – 0100في حالة حل مجلس النواب – الحط لمجلس الش ححوري في االنفراد بالتخصح حص ححات التشح حريعية
المشحتركة و لك علي أن يتم عرض القوانين التي يقرها مجلس الشوري علي مجلس النواب فور انعقاد مجلس
النواب لتقرير مايراق بشح ححأنها

26

لكن لم يبقى ه ا المجلس مدة طويلة نظ ار لحله لعدم دسح ححتوريته ثم اندالج ثورة

 01يونيو والتى اطاحت بنظام االخوان المسححلمين تلك االحداث التى تالها عدة تعديالت دسححتورية مرة اخر
نتج عنها "دس ح ححتور "0104لك الدس ح ححتور ال
تشح ح ح ح ح ح حريعية وال

اقر الغاء مجلس الش ح ححور واالكتفاء بمجلس الش ح ححعب كس ح ححلطة

اطلط عليه فيما بعد مجلس النواب فتش ح ح ح ح ح ححكل من  168مقعد (  448مقعد للفرد 001 ,

للقا مة) وب لك اصبحت السلطة التشريعية تتألف من غرفة واحدة بدال من اثنين

27

فيما بعد االطالج على تشح ح ح ححكيل السح ح ح ححطلة التش ح ح ح حريعية فى مصح ح ح ححر فى فترات منية مختلفة البد من معرفة
وظا فها واختص ح ح ححاص ح ح ححتها الدس ح ح ححتورية حيث تتعدد االختص ح ح ححاص ح ح ححات التى يلعب بها البرلمان دو ار هاما وهما:
االختصاص السياسي االختصاص التشريعي االختصاص الرقابى واالختصاص المالي لنجد ان من مهام
مجلس النواب توليه السححلطة التشحريعية تولي سححلطة إقرار السححياسححة العامة للدولة وتححع الخطة العامة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية وتع الموا نة العامة للدولة وممارسة الرقابة على اعمال السلطة التنفي ية

28

يعقد مجلس النواب لمدة  1سح ح ح ححنوات ميالدية تبدأ من تاريا أول اجتماج له ويجر انتخاب المجلس الجديد
خالل السح ح ح ح ححتين يوما السح ح ح ح ححابقة على انتهاء مدة المجلس القا م كما يحتوي على عدة اجه ة ادارية وهما ر يس
المجلس مكتب المجلس اللجنة العامة للمجلس لجنة القيم اللجان النوعية) كما نص الدسحتور على شروط
للترشح ححح لعتح ححوية المجلس وهى أن يكون مص ح حريا متمتعا بحقوقه المدنية والسح ححياسح ححية وأن يكون مدرجا بقاعدة
بيانات الناخبين وأال تقل سححنه يوم فتح باب الترشححح عن  01سححنة وأن يكون حاصححال على شححهادة إتمام التعليم
األسححاسححي على االقل وأد الخدمة العسححكرية أو أعفى منها وأال تكون قد اسححقطت عتححويته بقرار من مجلس
26أحمد أبوالحسن رد " ,النظام السياسى المصر وتحوالته فى خمس سنوات (  ,") 0106-0100الهيئة العامة

لالستعالمات 06 ,يناير http://www.sis.gov.eg/section/7278/7371?lang=ar ,0106
27المرجع السابق.

28محمد فهيم درويل السلطة التشريعية ماهيتها-تكوينها-اختصاصها "رسالة ماجستير"( ,جامعة القاهرة :كلية االقتصاد

والعلوم السياسية  )0110ص 080-019
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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 اسحقاط العتحوية بسبب االخالل بواجباتها 29ونظ ار ألهمية السلطة التشريعية حرص دستور  0104على
تمثيححل جميع ف ححات المجتمع المصح ح ح ح ح ح ححري فيححه فنص على كوت حا تمثححل ف ححات بعينهححا برلمححانيححا مثححل المرأة ,و
االحتياجات الخاصة ,االقباط ,الشباب ,العمال و الفالحين ,و المصريين المقيمين بالخارج

30

 النظام االنتخابي المصري:
ك لك أيتا شهد النظام االنتخابي لالنتخابات التشريعية اختالف من دستور آلخر ومن نظام آلخر فنجد
ان فى مصح ح ح ححر فى تاريخها قد اتبعت ثالث نظم انتخابية مختلفة منهم اثنين عاص ح ح ح حرتهم فترة الد ارس ح ح ح ححة حيث
اتبعت فى البداية مص ححر نظام التمثيل النس ححبي وال

تم الغا ه فى  0990وتم االقرار بالعمل بالنظام الفردي

حتى  0101خالل تلك الفترة تم اتباج النظام الفردي االغلبي او ما يطلط عليه نظام الجولتين وتمت عملية
االنتخاب فى تلك الفترة على ثالث مراحل و فى كل دا رة يتم ترشيح عنها عتوين البد ان يكون احدهما من
الفالحين والعمال كما تم النص فى  0119على تخص ححيص نس ححبة مقاعد معينة للمرأة تص ححل عددها الى 64
مقعد فى دوا ر مخص حصححة لها بينما ينافس  444عتححو على الدوا ر االخر

وفى لك النظام الفردي ينافس

المرشح ححح على الجولة االولي ا ا حصح ححل على االغلبية المطلقة ( )%0+11يصح ححبح عتح ح حوا لكن ا ا لم يحدث
ينافس فى الجولة الثانية والتى يتطلب فيها حصح ح ح ححولة على االغلبية النسح ح ح ححبية

31

وظهر مد تأثير ه ا النظام

على تمثيل المرأة فعندما طبط النظام الفردي دون وجود كوتا لتح ح ح ح ح ححمان تمثيل برلماني للمرأة تراجعت نسح ح ح ح ح ححب
تمثيل المرأة بصورة شديدة مما يوتح عدم قدرتها على المنافسة فى النظام الفرد نظ ار المتناج االح اب عن
ترشحيح نسحاء تحعف فرص النسحاء المسحتقالت وال

يرجع لتحعف دعمها المالي والمجتمعي أيتا لكن مع

29المرجع السابق.
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.
 31أحمد أبوالحسن رد" ,تطور الحياة النيابية فى مصر" ,الهيئة العامة لالستعالمات 1 ,اكتوبر ,0101

http://www.sis.gov.eg/section/325/7068?lang=ar
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تطبيط نظام الكوتا الص ح ح ح ح ح ححادر فى  0119و ال

ت ح ح ح ح ح ححمن للمرأة تمثيلها بعدد  61مقعد فى ظل نفس النظام

الفردي
بينما بعد قيام ثورة يناير  0100واالطاحة بنظام مبارك ثم تغيير الدسح ححتور الى دسح ححتور  0100تم تغيير
النظام االنتخابى واتباج النظام المختلط ويتكون من النظام الفردي و نظام القا مة الح بية المغلقة وتم تقسح ححيم
الجمهورية إلى  80دا رة ينافس عليها المقاعد الفردي فينتخب عليها عتوان احدهما من العمال او الفالحين
كما تقسحم ايتحا الى  46دا رة تتخصص لالنتخابات بنظام القا مة الح بية المغلقة مع مراعاة ان يكون نصف
القا مة من العمال او الفالحين وتوتع اسما هم فى القا مة بين االعتاء االخرين ا بالتوالى اسم العتو ثم
اس ححم عت ححو من العمال او الفالحين وهك ا مع الحرص ايت ححا ان تحتو القا مة على االقل على امرأة واحدة
دون تحديد وتحعها فى ترتيب القا مة ويتم انتخاب ثلثي أعتحاء مجلس الشحعب بنظام القوا م الح بية المغلقة
والثلحث اآلخر بنظحام االنتخاب الفردي وتحتوي دوا ر نظام القا مة على دا رتين فردي على األقل إ يجب أن
يكون عدد األعتححاء الممثلين لكل محافظة عن طريط القوا م الح بية المغلقة تححعف عدد األعتححاء الممثلين
لها عن طريط االنتخاب الفردي

32

أما فيما يتعلط بمجلس الشحور ينتخب ثلثي أعتحاءق باالنتخاب المباشحر

الس ح ححري العام على أن يكون نص ح ححفهم على األقل من العمال والفالحين ويعين ر يس الجمهورية الثلث الباقي
كما يتم انتخاب ثلثي أعتح ح ح ح ح ححاء مجلس الشح ح ح ح ح ححور بنظام القوا م الح بية المغلقة والثلث اآلخر بنظام االنتخاب
الفردي وتقس ححم جمهورية مص ححر العربية النتخابات مجلس الش ححور إلى  ٠٣دا رة تخص ححص لالنتخاب بالنظام
الفردي ينتخحب عن كحل دا رة منهحا عت ح ح ح ح ح ح حوان يكون أححدهمحا على األقحل من العمحال والفالحين كما تقسح ح ح ح ح ح ححم
الجمهورية إلى  ٠٣دا رة أخر تخصص لالنتخاب بنظام القوا م ويمثل كل دا رة  ٤أعتاء

33

ثم ُعدل لك النظام االنتخابي بعد ثورة  01يونيو واصححدار دسححتور  0104ظل نظام مختلطا يعتمد على

النظام الفردي والقا مة لكن اد عدد االعتاء الى  168مقعد (  448مقعد للفرد  001 ,للقا مة ,مع تقسيم
الححدولححة الى  011دا رة انتخححابيححة للنظححام الفرد  ,و  4منححاطط جغرافيححة للقححا مححة (اثنين يوجححد بكححل واحححدة منهمححا
32

"مجلسا الشعب والشور  :0100عن مجلس الشعب" ,انتخابات .مصر,0100 ,

https://parliament2011.elections.eg/index.php/about-elections/13-2011-08-19-01-12-42
"33مجلسا الشعب والشور  :0100عن مجلس الشوري" ,مرجع سبق ذكره.

https://parliament2011.elections.eg/index.php/about-elections/14-2011-08-19-01-18-09
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 01مقعد  ,و اثنين اخرون يوجد بكل واحدة منهما  41مقعد) كما تخت ح ححع لنظام االغلبية أيت ح ححا باالت ح ححافة
الى الغاء نظام المناص ح ححفة لص ح ححالح الفالحين والعمال والحرص على تمثيل جميع الف ات ل لك نص الدس ح ححتور
على أن تتت ح ححمن كل قا مة مخصحح ححص لها  01مقعدا على(  0أقباط  0عمال وفالحين  0و اإلعاقة 0
شححباب  0مص حريين مقيمين بالخارج) على ان يكون من تححمنهم  1نسححاء على األقل اما قا مة ال  41مقعد
تت ح ححمن (  9أقباط  6عمال وفالحين  6ش ح ححباب  0وي اإلعاقة  0مصح ح حريين مقيميين بالخارج) على ان
يكون من تمنهم  00من النساء على االقل

34

المبحث الثاني :السلطة التشريعية والنظام االنتخابي فى فرنسا
يصنف النظام السياسي الفرنسي كنظام شبه ر اسي ل لك تلعب االنتخابات ونتا جها فى مثل تلك االنظمة
دو ار محوريا فى توا ن العالقة بين السلطات خاصة التشريعية والتنفي ية هك ا البد عند دراسة دولة مثل فرنسا
معرفة نظامها االنتخابي للسححطلة التشحريعية حتى يتيسححر للد ارسححة قياس مدي تأثير لك النظام فى شححكل النظام
السحياسي للحكم كما ايتا قياس مدي تغطيته وتمثيله لكافة ف ات المجتمع و فى ظل تحسن ظروف المرأة و
وتحعها فى الدول الغربية الليبرالية جاء قانون المناصفة لصالح المرأة فى التمثيل البرلماني لكن لم يتم تطبيط
لك بالفعل واقعيا وه ا يرجع لعوامل اخري يلعب بها االح اب دور ر يسح ح ح ححي ل لك يجب د ارسح ح ح ححة طبيعة النظام
السياسي إلدراك الوتع وتحليله من كافة النواحي

“Elections in Egypt: 2015 house of Representatives elections”, International Foundation for
electoral systems, October 14, 2015, http://www.ifes.org/faqs/elections-egypt-2015-houserepresentatives-elections.
34
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ومن ثم سيستعرض ه ا المبحث فى ج ءق االول طبيعة السلطة التشريعية فى فرنسا موتحا اوجه التشابه
او االختالف مع نظيرتها المصحرية لينتقل فى ج ءق الثاني عن كيفية تشححكيل ه ا البرلمان الفرنسححي وعلى ا
نظام انتخابى يقوم تأسيسه و إلى مدي يعمل ه ا النظام لصالح المرأة الفرنسية وتمثيلها
 السلطة التشريعية:
يتشح ح ح ح ححابه البرلمان الفرنسح ح ح ح ححي مع البرلمان المصح ح ح ح ححري فى كونه يحتو على غرفتين (الجمعية الوطنية ومجلس
الشيوخ) تمتلك الجمعية العمومية السلطات االعلى فى البرلمان الفرنسي اكثر من مجلس الشيوخ فهو بامكانه
فقط التص ح ح ح ح ححديط على القوانين واحيانا طرح قوانين كما ايت ح ح ح ح ححا جاء تعديل  0111لتع ي س ح ح ح ح ححلطته من تقرير
وتص ححديط القوانين الدس ححتورية تعقد االنتخابات البرلمانية الفرنس ححية كل  1اعوام اال ا ا اس ححتخدمت الحكومة او
الس ححلطة التنفي ية فى حقها فى حل الجمعية الوطنية ولكن مع مراعاة عدم اس ححتطاعتها من حل مجلس الش ححيوخ
بالرغم من حلها للجمعية لكن ال يش ح ح ح ححكل لم فارقا جوهريا خاص ح ح ح ححة وان مجلس الش ح ح ح ححيوخ ال يس ح ح ح ححتطيع تمرير
التشريعات دون الرجوج الى الجمعية الوطنية

35

تنتخب الجمعية الوطنية باالقتراج المباش ح ححر الس ح ححري وال يتجاو عدد أعت ح ححا ها خمسما ة وسبعة وسبعيﻦ
عتح حوا فى حين ان مجلس الش ححيوخ يت ححم ما ال يتجاو  048عتح حوا يتم انتخابهم بطريقة غير مباشح حرة كما
يتعين على مجلس الشححيوخ ان يتححمن تمثيل المجتمعات اإلقليمية الخاتححعة للجمهورية الفرنسححية وكما الحال
فى مصح ححر يجب مراعاة تمثيل المواطنين المقيمين بالخارج س ح حواء فى الجمعية الوطنية او فى مجلس الشح ححيوخ
يرأس كال الغرفتين ر س ح ح ح ح ح ح ححاء بححاالنتخححاب ففى الجمعيححة الوطنيححة ينتخححب لمححدة تغطى فترة البرلمححان بينمححا ر يس
مجلس الشيوخ ينتخب فى كل مرة تقام انتخابات التجديد الج ي لمجلس الشيوخ

36

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

36

" دستﻮﺭ فﺮنسا الصادﺭ عاﻡ  8190شامال تعﺪيالته لغاية عاﻡ :0118البرلمان" ,Constitute ,ص 1,8
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ومن أهم وظا ف البرلمان الفرنسحي خاصة الجمعية الوطنية انه يقر القوانين يقوم بمراقبة عمل الحكومة
ويقيم السحححياسح ححات العامة باإلتح ححافة الى ان للترشح ححح واالنتح ححمام للبرلمان يجب ان تسح ححتوفى عدة شح ححروط منها
أن ال يقل عمرق عن  00عاما وأن يكون فرنس ح ح ح ح ححي الجنس ح ح ح ح ححية وأن يتمتع بحط التص ح ح ح ح ححويت وأن يكون
مسحتوفيا لشححروط االنتخاب تتعلط حاالت عدم التطابط مع شححروط الترشححيح بوتححع الشححخص نفسححه "سحواء كان
موتح ححوعا تحت الوص ح ححاية أو كان محروما من الحقوط المدنية أو كان قد تعرض لحالة إفالس ش ح ححخص ح ححي" أو
بالوظا ف التي ي ديها مثل "وس ح ح ححيط الجمهورية والمحافظون والقت ح ح ححاة والموظفين الممارس ح ح ححين لمهام قيادية أو
رقابية في أقسح ححام خارجية أو إقليمية أو تتعلط بالدولة" كما ال يسح ححتطيع العتح ححو البرلمانى الحصح ححول على ا
منصب و اري او العكس ول لك يتم تعيين نا با احتياطيا حتى ا مات احدهم او التحط بالهام الحكومية
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 النظام االنتخابي:
يعتمد النظام االنتخابي الفرنس ح ح ح ح ححي للسح ح ح ح ح ححلطة التش ح ح ح ح ح حريعية على نظام االغلبية فى جولتين او ما يعرف ب
()two-round system or majoritarian system

حيث يتم انتخاب النواب على جولتين كما كر:

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

 %00 1على االقل وفي ه ق الجولة يكفي حصح ححوله على االغلبية النسح ححبية للفو وا ا تعادل المرشح حححين يفو
المرشح األكبر سنا

38

فى حين ان مجلس الشح ح ح ح ح ح ححيوخ وهو الغرفة الثانية من البرلمان ينتخب بطريقة غير مباش ح ح ح ح ح ح حرة حيث ينتخب
االعتاء من طرف هي ة انتخابية متكونة في كل والية فتتم تلك الهي ة نواب مستشارين وال يين ومستشارين
جهويين ومندوبي المجالس البلدية ال ين يمثلون  %91من الهي ة االنتخابية فى حين أن عددهم يتغير حسب
عدد سح ح ح ح ححكان البلديات حيث يمثل مندوب واحد إلى  01في البلديات ات أقل من  9111سح ح ح ح ححاكن والمجلس

"37االنتخابات التشريعية فى مصر" ,فرنسا فى مصر "السفارة الفرنسية فى مصر" 06 ,اغسطس ,0101

https://eg.ambafrance.org/.
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المرجع السابق.
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البلدي بأكمله (من  06مندوب إلى  )69في البلديات ات أكثر من  9111ساكن فى ظل مندوبين إتافيين
في البلديات ات أكثر من  01111ساكن بنسبة مندوب لكل  0111ساكن فوط01111

39

كما يتم انتخابهم لمدة سح ححت سح ححنوات ويقسح ححمون كالتالي ُينتخب  006في الواليات القارية وما وراء البحار

 01في تجمعات ما وراء البحار و  00يمثلون الفرنسحيون المقيمين فى الخارج ثم ينقسمون فى طبيعة النظام
االنتخحابي حيحث فى في الواليحات القحاريحة ومححا وراء البححار السح ح ح ح ح ح ححبعين وفي الجمحاعحات المحليحة األخر يطبط
النظام األغلبية بينما فى تسححع وثالثين والية قارية وما وراء البحار يتم االنتخاب بالتمثيلية النسححبية و ُينتخب

أيتححا أعتححاء مجلس الشححيوخ االثنت عشححر ال ين يمثلون الفرنسححيين المقيمين خارج فرنسححا عن طريط التمثيلية
النس ح ححبية من طرف ال  011عتح ح حوا في المجلس األعلى للجالية الفرنس ح ححية المقيمة في الخارج وب لك يص ح ححبح
 081مقعد (حوالي  %10من المجلس) ُيخصص للتمثيلية النسبية مقابل  068لالقتراج األغلبي

40

خالصة تحليل الفصل
جاء ه ا الفصحل ليعرض السلطة التشريعية فى مصر وفرنسا على مدار فترة الدراسة ليوتح اهمية تمثيل
المرأة فيهحا وطبيعححة البرلمححان فى كال الححدولتين بححأجه تحه لمعرفحة الححدور الح

يمكن ان تلعبححه المرأة بتمثيلهححا فيححه

ومنه نس ححتنتج ان تمثيل المرأة ت ححرور حتى تش ححعر بأنها انس ححانة كاملة المواطنة ممثلة فى الحكومة ولها دور
ورأي وحقوط حتى تقوم بواجباتها تجاق الدولة ونجد ان البرلمان المصر قد ط أر عليه تغيرات سواء من حيث
عدد الغرف خاصححة بعد الغاء مجلس الشححوري او من حيث عدد االعتححاء مما ي ثر على نسححب تمثيل النسححاء

"39انتخاب أعتاء مجلس الشيوخ" ,مجلس الشيوخ الفرنسي ,يونيو ,0100

http://www.senat.fr/lng/ar/election_senateurs.html

George, Tsebelis, &, Jeannette, Money, “Bicameral Negotiations: The Navette System in

40

France”, British Journal of Political Science, Vol. 25, No. 1, (Jan., 1995), p. 117,
http://www.jstor.org/stable/194178.
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ايت ح ححا من حيث ال يادة و النقص ح ححان اما بالنس ح ححبة للبرلمان الفرنس ح ححي وال

نجدق يتش ح ححكل من غرفتين "مجلس

الشيوخ والجمعية الوطنية" و تمثل المرأة فى كالهما بنسب مرتفعة
كما أثرت طبيعة النظام االنتخابي على تمثيل المرأة وتطبيط نظام الكوتا ففي مصر نجد ان مصر ارتفع
بها تمثيل المرأة البرلماني فى ظل نظام القا مة النسحح ححبية ثم تراجع بعد الغا ق و تطبيط النظام الفردي مع الغاء
نظام الكوتا أيت ححا وهنا يتت ححح التأثير الس ححلبي للنظام الفردي على تمثيل المرأة خاص ححة مع عدم رغبة ترش ححيح
االح اب نسححاء عنها وه ا ما اسححتدعى تححرورة عودة نظام الكوتا فى  0119وال

ادي الى يادة نسححب تمثيل

المرأة مرة اخر مع تحديد دوا ر لها تنافس عليها مما يت ح ح ح ححمن لها  64مقعد لكن بعد قيام الثورة عاد التأثير
الس ح ح ح ححلبى مرة اخري نظ ار اللغاء نظام الكوتا وتغيير وت ح ح ح ححع النظام االنتخابي فأص ح ح ح ححبحت مص ح ح ح ححر تتبع النظام
المختلط "الق ا مة والفردي" وفى غياب قوانين كوتا للنظام الفرد مع طبيعة النظام التى ال تسححمح بتمثيل المرأة
و قانون الكوتا المطبط على القا مة بترش ح ححح امرأة واحدة دون تحديد موقعها ادي الى تراجع ش ح ححديد للتمثيل مرة
اخري خاصح ححة مع سح ححيطرة االخوان على السح ححلطة التش ح حريعية لم يس ححتمر الوتح ححع هك ا فبعد  01يونيو شح ححهدت
مصر عص ار جديدا مع دستور  0104والتى تمن للمرأة تمثيال برلمانيا لصالحها خصوصا فيما يتعلط بنظام
القا مة هك ا يتتح مد تأثير النظام االنتخابي وارتباطه بتمثيل المرأة برلمانيا فى ظل وجود او غياب نظام
الكوتا اما فرنسح ححا والتى تتبع النظام الفردي حرصحححت على تمثيل المرأة فيه من خالل تطبيط قانون المناصح ححفة
إلدراكها بتراجع االح اب عن ترش ححيحها ايت ححا و دعمت لك القانون بعقوبات مالية مما رفع من نس ححب تمثيل
النساء فى كال الغرفتين "الشيوخ والجمعية الوطنية"
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الفصل الثاني
أثر نظام الكوتا على التمثيل البرلماني للمرأة فى مصاااار مقارنة
بفرنسا فى الفترة ()5000-5002

 تمهيد:
تعتبر مشحاركة المرأة فى الحياة السحياسحية ووصحولها لم سحسحات صحنع القرار والسيما البرلمان أمر ترور
فيأتى لك فى إطار تمتعها بالمواطنة الكاملة و مرعاة حريتها العامة ,فقد أثبتت الد ارس ح ح ححات المختلفة ان مجرد
النص دسححتوريا بمنح المرأة حقوقها السححياسححية و االقتصححادية و االجتماعية غير ٍ
كاف لتححمان فعالية ممارسحتها
واقعيا لتلك الحقوط و التمتع بها ل لك لجأت معظم الدول لتطبيط نظام الحصح ح ح حص االنتخابية المخصح ح ح حصح ح ح حة
32

للمرأة إ الكوتحه ليتح ح ح ح ح ح ححمن للمرأة ححد أدنى من التمثيحل البرلمحاني مع تحأثر لحك النظحام و نتحا جحه وفقحا لطبيعة
النظحام االنتخحابي المتبع فى الحدولحة و اختلف تحأثير نظام الكوتا على التمثيل البرلمانى للمرأة من دولة آلخر
حس ححب طبيعة النظام االنتخابى و الثقافة المجتمعية ل لك س ححيقوم ه ا الفص ححل بعرض الظروف التاريخية التى
ادت الى تطبيط ه ا النظام فى مصححر و فرنسححا و تحليل التطورات السححياسححية و التعديالت الدسححتورية المتعلقة
بتمثيل المرأة فى البرلمان (مجلس الش ح ححعب) ونظام الكوتا المتبع فى الدولتين لمعرفة مد تأثير نظام الكوتا و
تفاعله مع طبيعة النظام االنتخابى على نس ح ح ححبة تمثيل المرأة فى البرلمان فى كلتا الدولتين فى الفترة (-0111
)2010
وبناء على ما سح ححبط سح ححينقسح ححم الفصح ححل إلى مبحثين حيث يناقل "المبحث األول" من الفصح ححل مد تأثير
نظام الكوتا على نسح ح ح ححبة التمثيل البرلمانى للمرأة المص ح ح ح حرية فى الفترة  0101-0111بينما "المبحث الثانى"
اهتم بالمرأة فى البرلمان الفرنسححى وأثر نظام الكوتا المتبع (قانون المناصححفة) و النظام االنتخابى المطبط عليه
لك القانون على نسبة التمثيل البرلمانى للمرأة الفرنسية فى تلك الفترة

المبحث األول :أثر نظام الكوتا على نسااابة التمثيل البرلمانى للمرأة فى مصااار من  5002إلى
.5000
ُمثلت المرأة فى البرلمان المصح ح ح ح ححر بنسح ح ح ح ححب ال تعكس حجمها الحقيقي فى المجتمع على الرغم من نص

الدسحتور على حقوقها السياسية و حقوقها فى الترشح و االنتخاب و مع تطور العصور و ظهور نظام الكوتا
كوسححيلة تدعيم و تش ححجيع المرأة للمشححاركة فى االنتخابات البرلمانية مما ي يد من نسح حبة تمثيلها البرلماني ل لك
33

يستعرض ه ا المبحث عن الخلفية التاريخية التى أدت إلى تطبيط نظام الكوتا فى مصر ثم الظروف القانونية
التى أدت الى إلغا ه كما انه سحيحلل كيفية تأثير طبيعة النظام االنتخابى على نسحبة تمثيل المرأة خاصة عند
تطبيط النظام الفرد ال

اد ا تراجع حاد فى نسحح ح ح ححب تمثيل المرأة خاصح ح ح ح ححة فى غياب نظام الكوتا وال

ظهر بصورة كبيرة فى انتخابات  0111مما أد الى اعادة تطبيقه فى 0119
لقد كشح ححفت التجربة المص ح حرية عن أن منح حقى التصح ححويت والترشح ححيح وال

تم النص عليهما فى دسح ححتور

 0916لم ي د اال لنفا أقلية عددية محدودة من النس ح ححاء الى مجلس الش ح ححعب حيث نجحت س ح ححيدتان فقط فى
اول انتخابات شح ححارك فيها النسح ححاء عام  0911وهما راوية عطية وأمينة شح ححكر

و ايتح ححا ظلت نسح ححبة تمثيل

المرأة تكاد تكون ش ححبه منعدمة فى فترة الخمس ححينات والس ححتينات لنجد ان فى اواخر الس ححبعينات عام  0919تم
إقرار قانون ينص على تخصحح ح ح ححيص  01مقعد للنسحح ح ح ححاء فى البرلمان وفقا لمبادرة جيهان الس ح ح ح ححادات التى قامت
باقتراح تخصحيص نسحبة معينة من المقاعد فى مجلس الشححعب للنسحاء مع إمكانية ترشحححها على المقاعد االخر
من ثم وص ح ح ح ح ح ح حل تمثيحل المرأة البرلمحانى الى  %9فى برلمان 0919

41

ثم فى انتخابات  0984حافظت المرأة

على ما حققته من انجا بحص ح ح ح ححولها على  06مقعد لكن فى عام  0986تم ص ح ح ح ححدور قانون رقم  188بعدم
دس ححتورية القانون الس ححابط و الغاء ه ا التخص ححيص على الرغم من لك ظلت نس ححب تمثيل المرأة مرتفعة نس ححبيا
نظ ار لطبيعة النظام االنتخابى المتبع وهو القا مة الح بية النسبية حيث حصلت المرأة فى االنتخابات البرلمانية
لعام  0981على  08مقعد و هو ما يمثل نصحف ما حصلت عليه فى  ,0984لكن أيتا بصدور قانون رقم
 010لس ح ححنة  0991تم الغاء العمل به ا النظام االنتخابى و األخ بالنظام الفرد اد الى انخفاض و تراجع
نسح ح ح ح ححب تمثيل المرأة فى البرلمان لتصح ح ح ح ححل إلى عش ح ح ح ح حرة نسح ح ح ح ححاء فقط فى برلمان  0991ثم  9مقاعد فى برلمان
0991

42

 كما يوت ححح الجدول ( )0التالى النس ححب التى فا بها النس ححاء المصح حريات فى االنتخابات البرلمانية من
 0981حتى :0111
41مصطفى كامل السيد" ,نظام حصص المرأة فى المجالس النيابية  :دراسة نظرية" ,سلو شعراو جمعة (محرر) ,فى :تمثيل
المرأة فى المجالس المنتخبة :الفرص و االشكاليات( ,القاهرة :مرك دراسات و استشارات االدارة العامة ,)0111 ,ص 8-6

42وليد عبد الرحمن ومحمد عجم«" ,كوتا» نسا ية في برلمان مصر" ,الشرق االوسط ,العدد  ,11616سبتمبر  ,0101متاح

على http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article
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االنتخابات

عدد المرشحات

عدد الفا ات

0981

00

04

0991

41

1

0991

10

1

0111

019

4

0111

001

4

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

يتتحح ححح أنه قد انخفض عدد النسح ح ححاء فى مجلس الشح ح ححعب فى الفترة  0111-0991عما كان أثناء تطبيط
نظام الكوتا و سيظهر لك عند االطالج على كيفية سير العملية االنتخابية لمجلس الشعب فى  0111حيث
تراجع نسبة المشاركة فى االنتخابات ليصل عدد المرشحات إلى  001مرشحة من أصل  10011مرشحا فى
االنتخابات الثالثة لمجلس الشعب  0111و لم يف منهما سو أربعة فقط وب لك حصلت
المرأة على تسع مقاعد فقط من أصل  414مقعد فى البرلمان حيث هناك أربع نا بات فقط جاءوا عن طريط
االنتخاب وخمسح ححة بالتعيين من قبل ر يس الجمهورية فى لك الوقت الر يس المخلوج محمد حسح ححنى مبارك أ
ما يعادل  % 0فقط فى التمثيل البرلمانى و ب لك شح ححكل تمثيل المرأة فى لك البرلمان تراجعا عن سح ححابقه فى
عام  0111و التى حصلت فيه النساء على  00مقعد منهم  1مقاعد باالنتخاب و  0بالتعيين

43

رشح ححح الح ب الوطنى فى تلك االنتخابات سح ححتة فقط من النسح ححاء وهو ما يتعارض مع وعود الر يس مبارك
بأن يخصححص نسححبة  %1من قا مة مرشحححي الح ب للنسححاء بل مثل لك تراجعا لترشححيح الح ب  00امرأة فى
انتخابات البرلمان لعام  0111مع األخ فى االعتبار فو ثالثة نس ح ححاء من السح ح ححتة المرش ح حححات كما رشحح حححت
جماعة االخوان المسح ح ححلمين  011مرشحح حححا من بينهم "امرأة واحدة فقط " و هى مكار الديري فى منطقة مدينة

 "43المرأة فى السلطة التشريعية" ,الهيئة العامة لالستعالمات 00 ,ديسمبر  ,0101متاح على
http://www.sis.gov.eg/Story/116462?lang=ar
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نصح ححر فى محافظة القاهرة بينما رشح حححت قو المعارت ح حة  00امرأة على قوا مها و كان أكثرهم ح ب التجمع
ال

رشح خمس نساء

44

أما وتحع المرأة فى الغرفة الثانية من البرلمان –مجلس الشور  -بدأ يتجلى مع تعديل دستور  0910فى
 0981حيث تم تعيين خمس نا بات باإلت ححافة إلى نجاح اثنين باالنتخاب هما ش ححفيقة ناص ححر والدكتورة نبيلة
اإلب ارشحى عن محافظتى الجي ة والبرلمان

45

وفى ظل التطورات التى شهدها التمثيل البرلماني للمرأة فى مصر

نجد ان فى برلمان ( )0101-0111تم تعيين إحد عشر سيدة فى مجلس الشور بينما نجح عدد منهم فى
االنتخابات البرلمانية لعام 0111

46

وكان تراجع نسبة تمثيل المرأة به ا الشكل و التى كانت كالصاعقة فى انتخابات  0111الدافع ال
ت ح ححرورة اص ح ححدار قانون رقم  49لس ح ححنة  0119و ال

أد الى

يقت ح ححى بأن تقس ح ححم جمهورية مص ح ححر العربية إلى دوا ر

انتخابية النتخاب  444عت ح حوا كما تقسح ححم الدوا ر االخر النتخاب  64عت ح حوا يقتصح ححر الترشح ححيح فيها على
النساء باإلتافة المكانية ترشحها على المقاعد االخر

47

جاءت أهمية االنتخابات البرلمانية التى جرت فى  0101من عودة تخصححيص نظام الكوتا مرة أخر ليتتححح
مد أثر نظام الكوتا فى تلك االنتخابات و ال

حف النس ح ح ح ح ححاء مرة اخر على المش ح ح ح ح ححاركة فى االنتخابات و

الترشح ححح حتى بلغ عدد المرشح حححات  0141حيث رشح ححح الح ب الوطني  990امرأة بينما التجمع  01نسح ححاء
الوفد  , 00الح ب الناص ح ححري  01كما وص ح ححل عدد المرش ح حححات على المقاعد المخصح ح حص ح ححة للكوتا إلى 081
مرشححة وكان هناك اثنتان غير ال قين للترشح فى دا رتى  6اكتوبر بالقاهرة و فى بنى سويف ليصبح عددهم
44سعيد شحاته" ,االنتخابات البرلمانية المصرية فى المي ان" ,اللجنة العربية لحقوق االنسان 08 ,اغسطس  ,0111متاح على

http://www.achr.eu/art225.htm

45آالء محمد المصري "دراسة ترصد دور المرأة تحت القبة فى  11عاما" ,الوفد 04 ,يناير  ,0100متاح على

https://alwafd.org

46محمد غنايم" ,تفعيل دور المرأة فى المشاركة السياسية :دراسة تأصيلية"( ,القاهرة :المرك القومى لإلصدارات القانونية,

 ,)0104ص.74
47

المرجع السابق ,ص 41
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 018بجانب 16مرشحححة على المقاعد المفتوحة من بين ال  018مرشحححة هناك  041مرشحححة عن االح اب
بينما  000مرشحة مستقل أما في انتخابات مجلس الشور في عام  0101كان هناك  04ح ب ولكن ثالثة
أح اب فقط هم ال ين وتعوا المرأة في قا متهم الح بية وب لك فا ت امرأة واحدة فقط

48

 ستتح تلك النسب فى االشكال البيانية التالية:
الشكل ( :)0عدد النساء المرشحات كمستقالت فى مقابل المرشحات عن اح اب فى انتخابات :0101

Chart Title

250
200
150
100
50
0
االحزاب

المستقالت

المرجع :التقرير السنو لحالة المرأة المصرية  ,0101المرك المصر لحقوط المرأة0101 ,

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

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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Chart Title

400
350
300
250
200
150
100
50

0
كوتا المرأة

الدوائر المفتوحة

المرجع :التقرير السنو لحالة المرأة المصرية  ,0101المرك المصر لحقوط المرأة0101 ,

فى حين ان  06ح با سح ح ححياسح ح ححيا فى تلك االنتخابات دعم المرشح ح حححات على نظام الكوتا حيث خاض الح ب
الوطنى االنتخابات ب  69مرش ح ح حححة على تلك المقاعد المخصح ح ح حص ح ح ححة بينما ح ب الجيل الديمقراطي و ح ب
شححباب مصححر نافس كال منهما بمرشحححتان والجمهور الحر و العربى الناصححر نافس كال منهما ايتححا ب6
مرشحات والسالم الديمقراطي نافس ب 8مرشحات وح ب العدالة االجتماعية والمحافظين والتكافل رشح كل
منهم امرأة واحدة بينما نافس ح ب مص ححر العربى االش ححتراكى بترش ححيح  4مرش حححات

49

حص ححلت المرأة فى تلك

االنتخابات على  61مقعدا برلمانيا حيث فا ت  60مرش حححة على المقاعد المخصح حص ححة للكوتا و اثنتان فا وا
على المقحاعحد المفتوحة احدهما فى دا رة الدقى بمحافظة الجي ة و االخر فى دا رة  01اغا بمحافظة الدخيلة
و تم تعيين امرأة واحححدة من قبحل ر يس الجمهوريحة و هى أمينحة شح ح ح ح ح ح ححفيط من بين ال  64مرش ح ح ح ح ح ح ححححة الح
انتخابهم يوجد  8مستقالت و  16مرشحة تابعين للح ب الوطنى

تم

50

الشكل( :)0نسب ترشيح االح اب نساء عنها فى انتخابات :0101

49التقرير السنو لحالة المرأة المصرية  ,0101المركز المصرى لحقوق المرأة ,0101 ,ص  ,0متاح على

http://nwrcegypt.org

Nehad, Aboul, Komsan, &, ECWR Research Unit, Op-Cit.
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الشكل ( )0من عمل الباحثة
وبححالتححالى من خالل تلححك البيححانححات يظهر مححد تححأثير نظححام الكوتححا على تمثيححل المرأة المص ح ح ح ح ح ح حريححة فى البرلمححان
وأهميته كما يتتح ح ح ححح انه يمكن ايتح ح ح ححا ان يعمل نظام القوا م النسح ح ح ححبية االنتخابى الى حد ما بدون الكوتا على
ت ح ححمان نس ح ححبة التمثيل البرلمانى للمرأة و لك فى الفترة  0984-0919لكن ا ا نظرنا الى النظام الفرد نجد
ان التمثيل البرلمانى للمرأة يتراجع بش ح ح ح ححدة فى غياب نظام الكوتا تحت النظام الفرد و ال
االنتخابات البرلمانية من  0991حتى  0111االمر ال

ظهر بش ح ح ح ححدة فى

اد بالتحرورة لصدور قانون إلعادة العمل بنظام

الكوتا مما يدل على أهميته وتأثيرق االيجابى على التمثيل البرلمانى للمرأة المص ح حرية و ال

اتتح ححح بشح ححدة فى

نتا ج انتخابات 0101

المبحث الثانى :أثر نظام الكوتا على التمثيل البرلمانى للمرأة فى فرنسا خالل الفترة (-5002
)5000
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يس ح ح ححتعرض ه ا المبحث الخلفية التاريخية لجهود الحركات النس ح ح ححوية في فرنس ح ح ححا التي أدت بهم إلي تطبيط
قانون المناصفة في عام  0111والنتيجة اإليجابية التي نتجت عن لك ثم أثر التعديالت االنتخابية التي أدت
إلي تطبيط نظام األكثرية بدال من القا مة النس ح ححبية في العديد من الدوا ر مما أثر س ح ححلبيا علي تمثيل المرأة في
البرلمان خاصة فى انتخابات 0111
فقد بدأ الحراك النسححوي في محاولة يادة المشححاركة السححياسححية للمرأة الفرنسححية من السححبعينيات والثمانينيات
من القرن العشح حرين إيمانا منه بأن االنخفاض في معدالت المش ححاركة الس ححياس ححية للمرأة يرجع س ححببها العتبارات
اجتماعية وتاريخية وم سح ح ح حس ح ح ححية وليس لعدم وجود رغبة لدي المرأة في المش ح ح ححاركة وعلت األصح ح ح حوات المنادية
بتطبيط نظام الكوتا في داخل األح اب السح ح ححياسح ح ححية وعلي قوا م المرشح ح حححين مما تسح ح ححبب في ظهور مصح ح ححطلح
"المناص ح ح ححفة" بداخل المجال العام وال ي دعمه العديد من الس ح ح ححياس ح ح ححيين وجميع األح اب الر يس ح ح ححية والرأي العام
والمنظمات األوروبية وبعض الجماعات النسح ح ح ححوية بدال من مصح ح ح ححطلح الكوتا ال ي لطالما تم الربط بينه وبين
الجماعات النسح ح ح ححوية التي قد "عفا عليها ال من" وتم تعديل الدسح ح ح ححتور في يونيو  0999لينص علي تفتح ح ح ححيل
القانون ألن تكون الفرص التي يحصل عليها النساء والرجال في المجال السياسي علي قدم المساواة وتفتيل
األح اب ألن تكون الفرص التي يحص ح ححل عليها النس ح ححاء والرجال في المناص ح ححب الس ح ححياس ح ححية المنتخبة علي قدم
المساواة وفي عام  0111تم إصدار قانون المناصفة ال ي احتوي علي إجراءات مهمة في تحقيط المناصفة
في االنتخابات بنظام القا مة وبالفعل قد تم تطبيط قانون المناص ح ح ح ح ححفة في انتخابات المجالس المحلية في عام
 0110مما تس ح ححبب في ارتفاج نس ح ححبة النس ح ححاء في المجالس المحلية إلي  %41 1بعدما كانت  %01 1أما
عن االنتخابات التشح ح حريعية في  0110فقد تم ت ويد األح اب التي تتقدم بمرش ح حححات أكثر من النس ح ححاء بحواف
مالية ولكن لم يتم تطبيط المناصح ح ححفة ولقد دعم م يدي المناصح ح ححفة موقفهم بقولهم أنها ليسح ح ححت مطالبة بتمثيل
نسبي للسيدات في المجتمع الفرنسي بل هي ت دي إلي مساواة في المشاركة بين نصفي المجتمع

51

أما في انتخابات مجلس الشحيوخ في عام  0110فتسحبب قانون المناصفة في رفع عدد النواب النساء إلي
 01بدال من  1في الدوا ر التي طبقت نظام القوا م النسح ح ح ححبية االنتخابي ولكن في تلك الدوا ر التي لم تطبقه
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.
51

40

لم تختلف نسححب المشححاركة عن قبل أما عن الجمعية الوطنية فقد اد عدد النا بات من  60نا بة في 0991
إلي  10نا بة في  0110ولكن التعديالت االنتخابية في  0110قسمت الدولة إلي  8دوا ر بعدما كانت دا رة
واحدة في انتخابات الجمعية الوطنية مما يقلل من عدد النسح ح ح ححاء المنتخبات في الدوا ر التي ال تحصح ح ح ححل فيها
قوا م أح اب معينة علي أصوات عديدة مما ي دي إلي عدم حدوث توا ن بين تمثيل الرجال والنساء
كانت االنتخابات البرلمانية لعام  0111هى التطبيط الثانى لقانون المناص ح ح ح ححفة ال

52

تم وت ح ح ح ححعه فى عام

 0111مما إل م كل االح اب بجعل المقاعد المرشح ح ح ح حححة عنهم بالمناصح ح ح ح ححفة بين النسح ح ح ح ححاء والرجال ولكن ظلت
المشح ححكلة الدا مة هى الفجوة بين عدد المرشح حححات وعدد من يتم انتخابهم بالفعل من النسح ححاء بالرغم من لك تم
انتخاب  011امرأة للمقاعد البرلمانية ومن المالحظ ايت ح ح ححا فى انتخابات  0111ان جميع االح اب بمختلف
توجهاتها ش ححهدت ارتفاج فى نس ححب النس ححاء المرشح حححات لديهم مقارنة بانتخابات عام  0110على الرغم من ان
هى ه ق النسحبة المرتفعة لم تنعكس على نسحب النساء المنتخبات يظهر لك فى عدد المرشحات مقارنة بعدد
الفا ات لنجد ان الح ب الش ححيوعي ترشحححح عنه نس ححاء بنسحححبة  %46 1و فا منهم  %06 1فقط بينما ح ب
الختححر الفرنسححى رشححح نسححاء بنسححبة  % 11 4و فا منهم  %01اما الح ب االشححتراكى فكانت نسححبة النسححاء
تمثل  %41 10ليصحعد الى البرلمان  %06فقط ثم يأتى الح ب الجمهوري اليميني المرشحح عنه نسحاء بنسبة
 %06 1و فا منهم %04 0

53

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

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.
52
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%women

%women

%women

%women

elected 2007

candidates

elected 2002

candidates
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party
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16.7%

46.5%

18.2%

43.6%

PCF

25%

50.4%

33.3%

48.9%

VERTS

26%

45.52%

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

المرجع:

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

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

كما أثرت ايديولوجية الح ب فى طريقة اسححتجابته لترشححيح النسححاء ونسححبة تمثيلهن فى البرلمان الفرنسححى بالفعل
فنجد ان االح اب اليسححارية تتفاعل اكثر مع نسححب ترشححح و انتخاب النسححاء عن االح اب اليمينة مما يعني ان
االح اب اليسح ح ححارية اميل فى ترشح ح ححيح نسح ح ححب اعلى للنسح ح ححاء لكن تقل تلك الفجوة عند النظر عن الممثالت لتلك
الكتل الح بية فى البرلمان و لك يرجع لنس ح ححب معدالت حص ح ححول االح اب اليمينية على االصح ح حوات االنتخابية
مقارنة بغيرها من النساء وه ا ال يتنافى مع كون ان االح اب جميعها تمنح العدد االكبر من مقاعدها للرجال
وه ا ما يتتححح عند النظر للجولة االولى من انتخابات  0111حيث حصححلت المرأة على  41مقعد من اصححل
 044تم انتخابهم حيث فا الح ب االشح ححتراكى ب  61مقعد حصح ححلت المرأة على  01مقعد أما ال  08مقعد
هبوا للرجال بينما فا الح ب الجمهور اليمينى ب  61مقعد حص ح ح ححلت المرأة على  04مقعد و الرجال على
االربعين مقعد الباقيين أما الح ب الش ح ححيوعي الفرنس ح ححي و ال
واحدة وحصل ح ب الختر الفرنسي مقعدا واحدا و ال

حص ح ححل على خمس مقاعد كان من بينهم امرأة

لم يمنح فرصة لتمثيل ا امرأة عنه
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Id.
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 يوت ححح الش ححكل ( )4التالى عدد المقاعد التى حص ححلت عليها النس ححاء فى البرلمان عن االح اب التالية
مقارنة بغيرها من الرجال فى انتخابات :0111

CHART TITLE
Women

Men

Candidates

65
60
46
38
27
14
0

1

1

VERTS

1

4

5

UMP

PCF

PS

الشكل ( )4من عمل الباحثة

خالصة تحليل الفصل
بحث ه ا الفص ح ح ححل –الفص ح ح ححل الثانى من الد ارس ح ح ححة -أثر نظام الكوتا على التمثيل البرلماني للمرأة بمص ح ح ححر
مقارنة بفرنس ح ححا فى الفترة من  0111إلى  0101حيث ش ح ححهدت المرأة فى مص ح ححر على وجه التحديد هبوص ح ححا

43

وصح ح ح ح ح ح ححعودا فى تمثيلها البرلمانى وفقا لنظام الكوتا وطبيعة النظام االنتخابى يتتح ح ح ح ح ح ححح لنا ان الثقافة ال كورية
مسححيطرة على اغلب المجتمع المصححر مع عدم توفير االمكانيات المادية والدعم الح بى للمرأة المص حرية كانوا
من االسح ح ح ح ح ححباب الر يسح ح ح ح ح ححية وراء تراجع تمثيلها البرلمانى ل لك عمل النص القانونى للدولة ونظرة النظام الحاكم
ألهميحة تمثيحل المرأة دو ار هحاما فى تمثيلها البرلمانى وبالتالى يمكن القول ان تطبيط نظام الكوتا فى مصح ح ح ح ح ح ححر
عمل على رفع نسحح ح ح ححب التمثيل البرلمانى للمرأة المص ح ح ح ح حرية خاصحح ح ح ححة مع اتباج القا مة الح بية النسح ح ح ح ححبية كنظام
انتخابى تراجعت نسححب التمثيل البرلمانى مع الغاء نظام الكوتا ال

صححدر فى  0919خاصححة فى ظل اتباج

النظام الفرد كنظام انتخابى لتص ححل فى انتخابات  0111الى  %0فى حين ان تلك النس ححبة تش ححمل المعينات
أيت ح ح ححا ه ا ما وتحح ح ححح اهمية اتباج نظام الكوتا وتأثيرق الفعال على تمثيل المرأة مما اد الى صحح ح ححدور قانون
الكوتا فى  0119ليتححمن للمرأة  61مقعدا فى برلمان  0101أما فى فرنسححا التى فتححلت اسححتخدام مصححطلح
المناصفة بدال من نظام الكوتا حيث رأت انه من االفتل ان تتاح الفرص للرجال والنساء فى الحياة السياسية
على قدم المس ح ح ح ح ححاواة بالمناص ح ح ح ح ححفة لكن تعرض ه ا القانون عند تطبيقه لعدة تحديات تم عرض بعت ح ح ح ح ححها فى
المبحث الثانى من الفصحل ولكن الشروج فى تطبيقه مع نظام القوا م النسبية اد الى ارتفاج ملحوظ فى نسب
تمثيل المرأة فى البرلمان الفرنسح ححي خاص ح ححة فى  0111مع مالحظة ان التوجه الح بى ي ثر فى نس ح ححب تمثيل
النسححاء حيث يرشححح اح اب اليسححار عنه نسححاء بنسححب اعلى من اليمين لكن مع نسححب فو اليمين االعلى قد ال
ينعكس لك التمي فى تمثيلها داخل البرلمان وه ا ما وتحه الجدول ( )0والشكل ()4
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الفصل الثالث

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

 تمهيد

45

شهدت منطقة الشرط االوسط عدة اتطرابات سياسية بداية من  0100وما ال بعتها مستمر حتى االن
والتى عرفت بثورات الربيع العربى فى عدد من الدول منها ليبيا س ح ح ح ح ححوريا تونس ومص ح ح ح ح ححر فى تلك االجواء
لعبت المرأة دو ار هاما وبار ا فى المجتمعات أمال فى الحصول على حياة افتل وسعيا لتقدم بالدها فنجد ان
المرأة المص ح ح ح حرية خرجت فى الميادين وعلى أرسح ح ح ححها ميدان التحرير فى الخامس والعش ح ح ح حرين من يناير طلبا فى
عيل وحرية وعدالة اجتماعية حتى تطرط االمر الى تغيير النظام الس ح ح ح ححياس ح ح ح ححي بأكمله فى ظل تلك التغيرات
التى طرأت على المجتمع المص ح ح ححر تص ح ح ححاعدت التيارات النس ح ح ححوية كما اتجهت المرأة بنس ح ح ححبة كبيرة الى الحياة
السححياسححية والمشححاركة االنتخابية هك ا سححيناقل ه ا الفصححل وتححع المرأة من قيام ثورة يناير حتى عام 0101
حيث صححدرت عدة تعديالت دسححتورية ومن تححمنها الغاء قانون الكوتا الصححادر فى  0119والنص على قانون
جديد ال

تم العمل به فى االنتخابات البرلمانية لعام 0100وال

تصححاعد فيها ح ب الحرية والعدالة بصححورة

كبيرة ثم جاء ثورة  01يونيو لتطيح باالخوان مما تبعه ايتا تشكيل دستور جديد  0104وال

تمن حقوقا

جديدة للمرأة أمال فى تحسح ح ح ححين نسح ح ح ححبة تمثيلها البرلمانى أما الوتح ح ح ححع فى فرنسح ح ح ححا التى اعتمدت تغيير نظامها
االنتخابى من القا مة الى االنتخاب المعتمد على االكثرية لم يأتى فى ص ححالح المرأة حتى فى ظل اتباج قانون
المناصفة
وبناء على ما سحبط سينقسم ه ا الفصل إلى مبحثين المبحث االول سيستعرض أثر التطورات الواقعة فى
الحياة الس ححياس ححية والدس ححتورية المصح حرية خاص ححة فيما يتعلط بنظام الكوتا على نس ححبة تمثيل المرأة المصح حرية فى
البرلمان فى انتخابات  0100و  0101بينما المبحث الثانى س ح ح ححييتعرض التطورات الواقعة فى نس ح ح ححب تمثيل
المرأة فى البرلمان الفرنس ح ح ح ح ح ححى خاص ح ح ح ح ح ححة فى االنتخابات البرلمانية لعام  0100فى ظل نظام االكثرية وقانون
المناصفة
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المبحث األول :أثر نظام الكوتا على التمثيل البرلمانى للمرأة فى مصر فى الفترة

(-5000

)5002
شحهدت الفترة من  0100إلى  0101العديد من التغيرات السحياسحية فى منطقة الشحرط االوسط مما أد الى
تغيرات دس ح ح ححتورية و قانونية فى تلك الدول و تغيرت االنظمة أيت ح ح ححا وفى تلك الفترة ظهر دور المرأة بش ح ح ححكل
كبير و بر أهميته فى المجتمع المص ح ححر و خاص ح ححة فى الحياة الس ح ححياس ح ححية لما لعبته من دور هام وبار فى
ثورتى  01ينحاير و 01يونيو و خالل تلحك الفترة فى مصح ح ح ح ح ح ححر حكمهحا تياران مختلفان من الناحية الفكرية مما
اد الى تغيير وتح ح ح ححع المرأة من فترة الخر لتشح ح ح ححهد نسح ح ح ححب تمثيلها البرلمانى هبوطا وصح ح ح ححعودا وفقا للقوانين
المتبعة فى كل فترة و الثقافة المسح ح ححيطرة على من هم فى الحكم و ه ا ما سح ح ححيسح ح ححتعرتح ح ححه ه ا المبحث محاوال
تحليل تأثير تلك االحداث والقوانين خاصة المتعلط بنظام الكوتا على تمثيل المرأة المصرية فى البرلمان خالل
تلحك الفترة التى وقع فيهحا دورتين انتخابيتين فى  0100بعد الثورة مباش ح ح ح ح ح ح حرة و اخر فى  0101بعد االطاحة
بنظام االخوان المسلمين
إن ربيع الثورات العربى ال

ما لبث ان طال الكثير من المظاهر الحياتية المص حرية أتححفى بظالله على

مظاهر المشححاركة السححياسححية للمرأة المص حرية فمن ميدان التحرير إلى صححندوط االنتخابات واتسححمت المشححاركة
الس ح ح ح ح ححياس ح ح ح ح ححية للمرأة فى تلك الفترة بالتنوج على نحو غير مس ح ح ح ح ححبط من منظمات مجتمع مدنى لالتحح ح ح ح حرابات و
المظاهرات للترش ححح فى االنتخابات و ت ايد عدد الممارس ححات لحط االقتراج ففى الوقت التى ش ححاركت فيه المرأة
بكحل قوة فى معترك ميححدان التحرير بحثححا عن العححدالححة االجتمححاعيحة و الحريححة من قيود نظحام فححاسح ح ح ح ح ح ححد اتخح هنححا
الحماس منحنى اخر متعلط بالمشححاركة االنتخابية

55

فجاءت االنتخابات البرلمانية لعام  0100-0100كأول

انتخابات بعد ثورة يناير في ظل بعض العوامل مثل الدعوة من قبل بعض اإلسالميين لتقييد دور المرأة في

55هالة مرجان" ,المرأة المصرية والمشاركة السياسية من يوليو  10إلى  01يناير :استعراض و استشراف مستقبل" ,ماعات

للسالم و التنمية وحقوق اإلنسان 00 ,ديسمبر http://www.maatpeace.org/old/node/3353.htm. ,0100
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الحياة العامة وخاصححة في الحياة السححياسححية إلغاء قانون الكوتا النسححا ية ال ي تم إق اررق في عام  0119والعمل
به في االنتخابات البرلمانية في  0101واسح ح ح ححتبداله باإلعالن الدسح ح ح ححتوري ال ي يتح ح ح ححمن تمثيل المرأة في قوا م
األح اب علي األقل امرأة واحدة في القا مة ولكنة لم يشح ح ح ح ححترط وتح ح ح ح ححع النسح ح ح ح ححاء في بداية القوا م مما أثر علي
احتمالية فو هم على عكس النظام المتبع حاليا

56

وص ح ححل عدد المرش ح حححات فى االنتخابات البرلمانية لعام  0100إلى  984مرش ح حححة من أص ح ححل  8401إ
 %00 0انقسححموا الى  010امرأة من اصححل  4841على المقاعد الفرد إ  %1 0و 600امرأة من اصححل
 0166على القوا م الح بية إ  %00 0كما تنقسححم االنتخابات المص حرية الى عدة ثالث جوالت ففى الجولة
االولى كان عدد إجمالى المرشحين من النساء و الرجال على الفرد و القا مة  0191منهم  0111ينافسون
على المقاعد الفرد تحتل منهم النسح ح ح ح ححاء  064اسح ح ح ح ححما ا ما يعادل  %04 0بينما ينافس  490على القوا م
منهم  000امرأة ا ما يعادل  %40اما فى الجولة الثانية اد عدد المرشحين إلى  0800منهم  0040على
المقاعد الفرد شغل منهم  011نساء ا  %4 1بينما القوا م  0110منهم  000امرأة ا  %04فى حين
ان الجولة الثالثة وص ححل العدد إلى  0110منهم  0110ينافسح حوا على المقاعد الفرد منهم  81امرأة ا 1 0
 %بينما القوا م ترشح عنها  0010منهم  011امرأة إ %06 6

57

فححا فى تلححك االنتخححابححات  9نححا بححات ثالثححة فى المرحلححة االولى ا مححا يعححادل  %0 4حيححث ينتمى اثنتححان
منهن لقا مة ح ب الوفد (مارجريت عا ر فى القاهرة حنان ابو الغيط فى دمياط) والثالثة سناء السعيد مرشحة
عن الكتلة المص ح حرية فى أسح ححيوط أما فى المرحلة الثانية فا ايتح ححا ثالثة جميعهن على القوا م الح بية اثنتان
عن ح ب الحرية والعدالة (ع ة الجرف فى الجي ة ورتح ح ح ححا محمد فى الش ح ح ح حرقية) والثالثة ماجدة النويشح ح ح ححي عن
ح ب الوفد فى االس ححماعيلية بينما فى المرحلة الثالثة اثنتان عن الحرية والعدالة ايت ححا هن(س ححهام اليمانى فى
الدقهلية وهد غنية فى القليوبية) والثالثة فتية سالم عن ح ب اإلصالح والتنمية فى جنوب سيناء

“Egyptian women’s status report 2011”, Egyptian center for women’s rights, 24
March,2012, published on: http://ecwronline.org/?p=4573.
57
Ibid.
56
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وب لك وص ححل عددهم فى البرلمان إلى  00نا بة حيث التس ححعة المنتخبات باإلت ححافة الى اثنتين تم تعيينهم من
قبل ر يس الجهورية هن ماريان مالك وسو

ناشد

58

كما تعتبر انتخابات  0100من أكثر االنتخابات التى شححهدت بها المرأة دعم فى بعض المناطط كشححمال
سححيناء وصححلت نسححبة المرشحححات بها إلى  %08 8وفى أس حوان وصححلت إلى  %08بينما فى الواد الجديد قد
وصححلت إلى  %01فى حين ان محافظة األقصححر والبحر االحمر والسححويس واالسححماعيلية وصححولن إلى نسححبة
 %01ووص ح ح ح ح ح ح ححل عححدد المرش ح ح ح ح ح ح ححححات على القوا م الح بيححة فى القححاهرة والجي ة إلى  %00بينمححا القليوبيححة إلى
 %01 1أما فى المقاعد الفرد نجد أن اعلى نس ح ح ححبة ترش ح ح ححيح للمرأة فى محافظتى بورس ح ح ححعيد والبحر االحمر
بنس ح ححبة  %00وفى جنوب س ح ححيناء بنس ح ححبة  %01لكن جاء الواد الجديد والجي ة فى درجة أقل لتص ح ححل نس ح ححبة
الترشيح بهما على التوالى إلى  %1و %1 6كما أصبحت جاءت محافظة االقصر فى المرتبة االخيرة حيث
لم توجد وال امرأة مرشحة على المقاعد الفردية بينما فى كفر الشيا و التى تعتبر من أقل المحافظات تراجعت
الى %0 1

59

و فى النهاية قد تم حل ه ا لمجلس لعدم دستورية القانون القا م عليه

هك ا فى غياب نظام الكوتا و إغفال القانون الجديد ا رقابة على ترشح ح ح ح ح ح ححح المرأة على المقاعد الفردية و
نص ح ح ححه على ان تحتو القا مة الح بية على امرأة واحدة كحد ادنى دون تحديد موقعها فى القا مة جعل نس ح ح ححبة
تمثيل المرأة فى البرلمان المص ح ح ححر تتراجع إلى ما يقرب من  %0وهو المتوس ح ح ححط العام ال
العمل بنظام الكوتا ال

كان س ح ح ححا دا قبل

أقر عليه فى  0119هك ا يتت ححح لنا مد تأثير نظام الكوتا و ما ينص عليه على

نس ححب تمثيل المرأة فى البرلمان خاصح ححة انه ا ا قارنت تلك النسح ححب بالنسح ححب الدولية سح ححتجدها متدنية حيث يبلغ
متوسط النسب الدولية فى البرلمانات الديمقراطية االخر حوالى %08 1

"58ملخص تقرير حالة المرأة المصرية لعام  :0100عام الخروج الكبير للمرأة المصرية" ,المركز المصرى لحقوق المرأة ,يناير

 ,0100متاح على http://ecwronline.org/arabic

“Egyptian women’s status report 2011”, Op-cit.
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 يوت ح ح ححح الش ح ح ححكل ( )1التالى التراجع ال
وال

ش ح ح ححهدق التمثيل البرلمانى للمرأة فى ظل غياب قانون الكوتا

تم العمل به فى انتخابات :0101
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الشكل ( )1من عمل الباحثة

ثم تطورت االوتح ح ح ححاج فى مصح ح ح ححر وتم الخروج على حكم االخوان المسح ح ح ححلمين فى مظاهرات عرفت بثورة 01
يونيو عام  0100وأثر تلك المظاهرات تم التخلص من حكم االخوان المس ح ححلمين والش ح ححروج فى خارطة الطريط
فى حين انه فى تلك الفترة تغير المش ح ححهد الس ح ححياس ح ححي المص ح ححر كما بدأت ان تس ح ححتعيد المرأة حقوقها من خالل
دستور  0104ال

كفل للمرأة تمثيل مناسبا فى البرلمان المصري تستطيع من خالله تحقيط أهدافها فى كافة

المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية
كما جاء قرار ر يس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منظما قانونا لمجلس النواب القانون( )46لسنة 0104
حيث نصحت المادة ( )1منه على ان تقسم الجمهورية الى  4دوا ر للقا مة الح بية منهم دا رتين بها  01مقعد
ودا رتين  41مقعد مع الشح ح ح ح ح ح ححروط التالية لترشحح ح ح ح ح ححح القا مة الح بية بهم أن تتتح ح ح ح ح ح ححمن القا مة الح بية عدد من
المرشحححين مسححاويا للعدد المطلوب انتخابه فى الدا رة وعدد من االحتياطيين مسححاويا له ويجب أن تتت حمن كل
50

قا مة االعداد والصح ح ححفات االتيه و لك بالنسح ح ححبة للد ار رتين يكون لكل منهما  01مقعد 0 :مرشح ح حححين على االقل
أقباط مرش حححان من العمال و الفالحين و مثلهم من الش ححباب باإلت ححافة الى مرش ححح على االقل ل و االعاقة
مع مرش ح ححح اخر على االقل للمصح ح حريين المقيمين بالخارج على أن يكون من بين أص ح حححاب ه ق الص ح ححفات أو
غيرهم سح ح ححبعة نسح ح ححاء على االقل أما بالنسح ح ححبة الدوا ر التى تمتلك  41مقعدا فيشح ح ححترط ان تحتو على تسح ح ححعة
مرشح ح حححين من األقباط سح ح ححتة من المترشح ح حححين عمال فالحين ومثلهم للشح ح ححباب باالتح ح ححافة الى ثالثة من و
االعاقة وثالثة للمص ح حريين بالخارج على ان يكون من بينهم  00من النسح ححاء و ايتح ححا يحط لر يس الجمهورية
تعيين  %1من نواب المجلس لكن يشترط ان يكون نصفهم نساء

60

رشحت االح اب فى تلك االنتخابات عدد محدود من النساء وهو ما نصت عليه الكوتا فقط ولم يرشح ا
ح ب اكثر من العدد المنص ح ح ححوص عليه اطالقا كأنه ترش ح ح ححيح إجبار

والنه ال يوجد ينظم ترش ح ح ححيح المرأة على

المقاعد الفردية نجد  11ح ب خات ح ح ح ح حوا المعركة االنتخابية على المقاعد الفردية منهم  00ح ب لم يرشح ح ح ح حححوا
عنهم وال امرأة واحدة فى حين ان اعلى ح ب هو ح ب الوفد ال

رش ح ححح عنه على المقاعد الفردية  9نس ح ححاء

من اصح ححل  049مرشح ححح وح ب حماق الوطن رشح ححح عنه  6نسح ححاء من اصح ححل  001بينما رشح ححح ح ب مصح ححر
الجديدة امرأة واحدة من اص ح ححل  61مرش ح ححح ورش ح ححح ح ب الجيل الديمقراطي امرأة واحدة ايت ح ححا من بين خمس
مرشحين كما فعل ح ب الدستور ال

رشح ايتا امرأة واحدة من اصل ست مرشحين

61

ثم نجد ان محافظة جنوب س ح ححيناء هى االعلى فى تنافس النس ح ححاء على المقاعد الفردي لتص ح ححل الى نس ح ححبة
 %00ويليها اسحكندرية التى وصحلت الى  %9 1بينما أقلها فى شحمال سيناء  %0وفى الواد الجديد لتصل
الى  %0 1بينمححا فححا ت على تلححك المقححاعححد الفردي فى النهححايححة امرأتين فقط (واحححدة فى االسح ح ح ح ح ح ححكنححدريححة "إلهححام
رمالو " و االخري فى البحيرة "س ح ح ححناء براغل") هك ا وص ح ح ححل عدد النا بات فى برلمان  0101الى  89نا بة
من اصح ح ح ححل  196عتح ح ح ححوا حيث يوجد  11نا بة منتخبة و  04نا بة معينة إ ما يعادل  %04 1فى التمثيل
البرلمانى وب لك يصبح مجلس النواب لعام  0101االعلى تمثيال للمرأة فى الحياة النيابية المصرية

62

"60قانون مجلس النواب رقم  46لسنة  ,"0104الجريدة الرسمية ,العدد ( 00تابع) 1 ,يونيه  ,0104ص 41-09
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.
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المبحاااث الثاااانى :أثر نظاااام الكوتاااا على التمثيااال البرلماااانى للمرأة فى فرنساااااااااااا فى الفترة
()5002-5000
يسح ح ححتعرض ه ا المبحث مد صح ح حححة النظريات وما تناولته الد ارسح ح ححات من التحدث عن مد تأثير النظام
االنتخححابى المتبع على تطبيط قوانين ونظم الكوتححا المتبعححة وهح ا مححا يحححاول المبحححث النظر فيححه بححالتطبيط على
الوتححع الفرنسححي خاصححة بعد تعديل النظام االنتخابى الى نظام االكثرية خاص حة انه فى  0118عندما أصححبح
النظام االنتخابي في مجلس الشححيوخ يعتمد بشححكل أسححاسححي علي األكثرية سححاء حال تمثيل المرأة في المجلس
فأصبح عدد النا بات  004بعدما كان  001في  0114حيث أن نسبة الرابحين باألكثرية ارتفعت من %01
إلي  %61فسح ححيتتبع المبحث تطورات تمثيل المرأة الفرنسح ححية فى البرلمان حتى انتخابات  0100خاصح ححة انها
اخر انتخابات برلمانية فرنسححية عقدت حيث سححيتم انتخاب برلمانا جديدا فى  0101نظ ار لمرور خمس سححنوات
وهى المحددة للبرلمان الفرنسى
فقد اسح ح ححتمرت التعديالت التي تم إج ار ها علي القوانين االنتخابية لتصح ح ححبح أسح ح ححاسح ح ححا باألكثرية بدال من القا مة
النسح ح ححبية في التقليل من نسح ح ححب وجود المرأة في البرلمان الفرنسح ح ححي حتي في وجود قانون المناصح ح ححفة فلقد كان
التعديل االنتخابي في  0110ينص علي أن تقسححم فرنس ححا إلي عدة دوا ر مما أدي إلي قلة النس ححاء المرش حححات
المحتمل فو هم في انتخابات  0114و 0118كما أن ظهور ظاهرة "االنتشار الح بي" قد ساهمت في مفاقمة
الموقف التي تمثلت في خروج بعض أعت ح ح ححاء ح ب كبير من الح ب م قتا ليش ح ح ححكلوا ح با ص ح ح ححغي ار ال يجب
عليه أن يلت م بقانون المناص ح ح ح ح ححفة مما يعطي األولوية للرجال علي قوا مه دون الحاجة لوت ح ح ح ح ححع امرأة بين كل
رجلين وقد حدث لك بالفعل في  08حي من أص ححل  18حيث فا مرش ححح كر من الح ب الكبير ومرش ححح
كر من الح ب الصغير ويتم تسجيلهم في مجلس الشيوخ علي أنهم من نفس الح ب الكبير
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ومن األمثلة الواتححة للنتيجة السلبية لتعديالت  0110هي أن هناك دا رة في فرنسا لناخبيها ميول اشتراكية
فقاموا بانتخاب رجلين من الح ب االش ح ح ح ححتراكي ورجال من الح ب الش ح ح ح ححيوعي ولو كان النظام المتبع هو نظام

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/.
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القحا محة النسح ح ح ح ح ح ححبية لكان علي الح ب االشح ح ح ح ح ح ححتراكي أن يتح ح ح ح ح ح ححع امرأة وراء أول رجل علي القا مة ولكان قد تم
انتخابها

64

جاءت انتخابات البرلمان الفرنس ححي فى  0100متقدمة فى نتا جها من حيث نس ححب تمثيل النس ححاء مما اد
الى تقدم فرنس ح ح ححا من المرك  69الى المرك  04على المس ح ح ححتو العالم من حيث التمثيل البرلمانى للمرأة وفقا
لما جاء فى تقرير االتحاد البرلمانى الدولى فى حين تراجع نس ححب المرش حححات من النس ححاء الى  %41مقارنة
بانتخابات  0111التى وصحلت بها النسحبة الى  %40 6لكن تم البرلمان الفرنسى فى لك العام  011امرأة
من اص ححل  111مقعد برلمانى تحت نجاح وس ححيطرة الح ب االش ححتراكى ا ما يقرب من ربع المقاعد البرلمانية
تش ح ح ححغلها نس ح ح ححاء وعلى الرغم من لك كانت نتا ج تلك االنتخابات غير مرت ح ح ححية بالنس ح ح ححبة للحركات النسح ح ح حوية
الفرنسية حيث أروا ان فرنسا ال الت امامها طريط طويل المكانية تحقيط المناصفة بالفعل
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 يوت ح ح ح ححح الش ح ح ح ححكل ( )6التالى نس ح ح ح ححب تمثيل النس ح ح ح ححاء فى البرلمان الفرنس ح ح ح ححي ( )0100مقابل الرجال:
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المرجع:
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كما احتلت النسح ححاء من اعتح ححاء الح ب االشح ححتراكى الممثلين فى البرلمان نسح ححبة  %01بينما كان نصح ححيبها من
الح ب اليمينى المدعم لسح ح ح ححاركو

نسح ح ح ححبة  %04هك ا كانت النسح ح ح ححب داخل البرلمان الفرنسح ح ح ححى المنتخب فى

 "011" 0100امرأة مقابل " "400رجل ا ما يعادل امرأة لكل  %0 1من الرجال

66

كانت من ابر اعتاء

لك البرلمان من النسح ح ح ح ح ح ححاء هى مرشح ح ح ح ح ح حححة ح ب اليمين المتطرف مارين لوبان و التى فيما بعد نافسح ح ح ح ح ح ححت فى
االنتخابات الر اسية الفرنسية وخسرت امام ماكرون مرشح اليمين الوسطى وكانت اصغر عتوة برلمانية فى
لك الوقت نظ ار النها كانت فى الثانية والعشرين من عمرها
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 وه ا الشححكل ( )1يوتححح تمثيل النسححاء فى البرلمان الفرنسححى  0100داخل الكتل الح بية بين اليسححار
واليمين:
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خالصة تحليل الفصل
بحث ه ا الفص ح ح ححل –الفص ح ح ححل الثالث من الد ارس ح ح ححة -نظام الكوتا فى مص ح ح ححر وفرنس ح ح ححا وتأثيرق على التمثيل
البرلمانى للمرأة فى كليتا الدولتين حيث فى المبحث االول اسحتعرتحت الدراسة وتع المرأة فى البرلمان بداية
من تشح ح ححكيل البرلمان االول ال

جاء مباش ح ح حرة بعد ثورة يناير فى عام  0100حيث ظهر فى تلك الفترة تراجع

ملحوظ فى التمثيححل البرلمححانى للمرأة المص ح ح ح ح ح ح حريححة مقححارنححة ب 0101يعود لححك التراجع فى تلححك الفترة إلى عححدة
اس ححباب اولها ص ححدور قانون بالغاء نظام الكوتا الص ححادر فى  0119واس ححتبداله بقانون ينص على وت ححع امرأة
واحدة فقط فى القوا م الح بية دون تحديد موقعها مما جعل اغلب االح اب تتح ح ح ح ححعها فى اسح ح ح ح ححفل القا مة حيث
تنعدم فرص فو ها خاصحة اننا قا مة منغلقة باألسحاس إتحافة على الغاء نظام الكوتا  0119واسحتبداله بآخر
جاءت االيديولوجية الفكرية المهيمنة على الحياة السياسية فى تلك الفترة-االخوان المسلمين -لنشر افكار مثل
ان المرأة دورها االسحاسحى فى المن ل واسحتبعاد المرأة من الحياة السحياسحية بشكل عام مما اد الى تراجع نسب
تمثيل المرأة الى  %0مرة اخر

ثم قامت ثورة  01يونيو وتم تغيير النظام والش ح ح ححروج فى اقرار دس ح ح ححتور جديد

 0104والتى كفل للمرأة حقوقا اكبر ونص على قانون كوتا جديد يطبط على نظام القا مة وبالرغم من اغفاله
لتنظيم الترش ححح على المقاعد الفرد اال انه اد الى رفع نس ححب تمثيل المرأة فى البرلمان المنتخب فى 0101
الى  %04 1وتعتبر النسح ح ححبة االعلى فى تاريا الحياة النيابية المص ح ح حرية لتمثيل المرأة أما فى المبحث الثانى
ال

تناول الدولة الفرنس ح ححية حيث ان الوتحح ححع غير مرتحح ححى للنس ح ححويات الفرنس ح ححيات اال انه من ناحية التمثيل

البرلمانى للمرأة افتح ححل بكثير من المجتمع المصح ححر خاصح ححة فى ظل اتباج قانون المناصح ححفة ومحاولة تطبيقه
بص ح ححورة افت ح ححل واقتران مخالفة القانون بعقوبات مالية مع العمل على تطوير الثقافة المجتمعية ونظرتها للمرأة
حتى وصلت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الفرنسى المنتخب عام  0111الى %01
مما يوت ح ح ح ح ححح الدور ال
االنتخابى ال

يلعبه نظام الكوتا فى رفع معدالت التمثيل البرلمانى للمرأة بجانب طبيعة النظام

تلعب دو ار هاما فى مد فعالية تأثير لك النظام خاصة فى ظل ع وف بعض االح اب فى

المجتمعات العربية مثل مصح ح ححر عن ترشحح ححيح نسح ح ححاء وعدم توافر االمكانيات الكافية لد النس ح ححاء للترشح ح ححح على
المقاعد الفرد كمستقالت نظ ار للعوامل االجتماعية والمادية
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 الخاتمة:
لقد اسحتعرتت الدراسة تأثير نظام الكوتا على التمثيل البرلماني للمرأة فى مصر مقارنة بفرنسا على مدار
الفترة من  0111إلى  0101حيث كما كر فى االدبيات السابقة ان تخصيص حصة من المقاعد البرلمانية
للمرأة يعمل على يادة نس ححبة تمثيلها خص ححوص ححا فى المجتمعات العربية التى تعاني فيها المرأة من تهميل فى
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 تسح ح ح ح ح ح ححاهم فى تحديد مدي تأثير نظام الكوتا
وت ححروريته للتمثيل البرلماني للمرأة وقبل ان نس ححتعرض اهم النتا ج التى توص ححلت إليها الد ارس ححة س ححنس ححتعرض
سريعا أهم النقاط التى تناولتها الدراسة فى الفصول الثالثة على النحو التالي:
حيث جاء الفص ح ح ححل االول من الد ارس ح ح ححة بعنوان "الس ح ح ححلطة التشح ح ح حريعية والنظام االنتخابي فى مص ح ح ححر مقارنة
بفرنس ححا" تناول لك الفص ححل هيكل الس ححلطة التشح حريعية وتكوينها والقوانين التى تحكمها لمعرفة ماهية النظام او
الس ح ح ح ححلطة التى تس ح ح ح ححعي للمرأة االنت ح ح ح ححمام إليها وادراك أهمية تمثيل المرأة فى تلك المجالس نظ ار ألهمية الدور
وطبيعة االختص ححاص ححات التى تقوم بها ثم تناول ايت ححا ه ا الفص ححل طبيعة النظام االنتخابي فى كال الدولتين
نظ ار لتأثير جوهر النظام االنتخابي على نس ححب تمثيل النس ححاء فى البرلمان وان هناك عالقة بمد فعالية نظام
الكوتا والنظام االنتخابي
بينما الفصل الثاني كان بعنوان "أثر نظام الكوتا على التمثيل البرلماني للمرأة فى مصر مقارنة بفرنسا من
 0111إلى  "0101فاس ح ح ححتعرض ه ا الفص ح ح ححل الظروف التاريخية التى ادت الى تطبيط نظام الكوتا ووت ح ح ححع
النساء فى البرلمان من حيث التمثيل فى ظل نظام الكوتا وفى غيابه ايتا إليتاح التأثير مع أيتا التغيرات
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
حتى إصحح ححدار ما يسح ح ححمي بقانون المناصح ح ححفة فى  0110وأثرق على تمثيل المرأة فى انتخابات  0110ثم تطورق
ليكون اكثر تأثي ار فى انتخابات 0111
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فى حين أن الفص ح ح ح ححل الثالث واألخير وال ي جاء بعنوان "أثر نظام الكوتا على التمثيل البرلماني للمرأة فى
مصحر مقارنة بفرنسا فى الفترة ( ")0101-0100فبحث ه ا الفصل فى مدي تأثير نظام الكوتا على التمثيل
البرلماني للمرأة فى ظل التغيرات الس ح ححياس ح ححية والفكرية التى ش ح ححهدتها مص ح ححر واتجاهها نحو م يد من الديقراطية
لتقارن في المبحث الثاني بفرنسا الدولة الديمقراطية نظ ار لالنتخابات البرلمانية التى تمت في 0100

 وبعد المرور على تلك الفصااول والنظر فيما تناولتا الدراسااة وقامت با من بحث وتحليل نصاال إلى
أهم النتائج التى توصلت لها:
أوال :من أهم النتا ج التى توصحلت إليها الد ارسحة ان نظام االنتخابي يشحكل فارقا فى نسحب تمثيل النساء فى
البرلمان حيث يعمل نظام التمثيل النسح ححبى على يادة نسح ححب تمثيل النسح ححاء في البرلمان بينما النظام الفردي قد
ي دي إلى تراجعهحا لح لحك يتطلحب وجود نظحام الكوتحا لحمحايحة حقوط النسح ح ح ح ح ح ححاء فى التمثيل البرلماني العادل كما
ظهر لك فى مصر عند اتباعها نظام التمثيل النسبى فى الثمنينات ثم الغا ق واتباج النظام الفردي وال

ادي

الى تراجع شديد فى نسب تمثيل النساء حتى تطبيط نظام الكوتا
ثانيا :أن نظام الكوتا يختلف من دولة آلخري حس ححب قوانين تلك الدولة ودس ححتورها واإلطار الفكري والثقافي
المهيمن على الدولة وشح ح ح ح ححعبها كما يأتي التوجه االيديولوجي أيتح ح ح ح ححا كأحد العوامل التى تلعب دو ار فى طبيعة
وشكل نظام الكوتا المطبط فى الدولة حتى انه ي دي احيانا الى اختالف نظام الكوتا داخل الدولة الواحدة وفقا
للظروف السحياسحية وه ا ما اتتححح حيث اختلفت فكرة نظام الكوتا بين مصحر وفرنسححا التى رفتحت اسححتخدمت
مص ح ح ححطلح الكوتا متأثرة بالتوجه الليبرالي المتبع داخل الدولة والحركات النس ح ح ححوية لتس ح ح ححتخدم ما يس ح ح ححمى "بقانون
المناص ح ح ح ح ح ححفة" حيث تر ان المرأة مثلها مثل الرجل يجب معاملتها بالمثل ه ا ما اختلفت فيه مصح ح ح ح ح ح ححر وال
اختلف نظام الكوتا فيه من نظام مبارك الى نظام االخوان وال ي ظهر فيه االثر االديولوجي بشدة على تمثيل
المرأة ال

تراجع تراجعا ملحوظا ثم ارتفعت نسح ح ح ح ححب التمثيل مرة اخري فى عهد النظام الحالي وال

لتمكين المرأة اكثر واكثر من خالل ما ورد فى دستور 0104
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يسح ح ح ح ححعى

ثالثا :وهو اهم ما توص ح ححلت اليه الد ارس ح ححة ان نظام الكوتا ي ثر بش ح ححكل ملحوظ تأثي ار إيجابيا على نس ح ححب تمثيل
المرأة فى البرلمححان وهح ا مححا يححدفع معظم دول العححالم لتطبيقححه خححاصح ح ح ح ح ح ححة فى الححدول التى تعححاني منهححا المرأة من
التهميل فترتفع أهمية نظام الكوتا ويصحبح تحروريا أكثر ففى تلك الدول التى يتتح فيها تهميل المرأة مثل
مصح ححر جاء نظام الكوتا ليرفع نسح ححب تمثيل المرأة فى البرلمان وه ا ما اتتح ححح فى انتخابات  0101و0101
لنجد ايتح ح ح ححا انه فى ظل اتباج مصح ح ح ححر نظام مختلط نجد ان النظام ال

ينظمه قانون الكوتا "القا مة الح بية"

ترتفع فيه نسح ح ححب فو النسح ح ححاء وتمثيلهم من خالله فى البرلمان مقارنة بنس ح ح ححب تمثيلها من خالل النظام الفردي
غير المنظم بقانون يخصححص نسححب محددة للنسححاء عليه "نظام كوتا" كما يتتححح ايتححا لك فى فرنسححا ولكنها
اتبعت نظام لصح ححالح المرأة بصح ححورة اكبر بكثير وهو قانون المناصح ححفة و حقط ه ا النظام تأثي ار ايجابيا بصح ححورة
اكبر تدريجيا كما ظهر فى انتخابات  0100مما جعل تمثيل المرأة فى فرنس ح ح ححا اعلى بش ح ح ححكل ملحوظ عما هو
الحال فى مصر
رابعا :وبعد المقارنة بين وتحع المرأة البرلماني فى مصحر مقابل وتعها فى فرنسا و قوانين الكوتا المتبعة فى
كال منهما والتى اوت ح ح ح حححت تمي المرأة برلمانيا فى فرنس ح ح ح ححا سح ح ح ح حواء فى االطار القانوني او الواقع الفعلي نظ ار
الرتفاج تمثيلها اكثر فأكثر مع التعديالت التى اتبعتها وتسح ح ححعى لها الدولة الفرنسح ح ححية يتت ح ح حح ايتح ح ححا ان نظام
الكوتحا ليس الفحاعحل الوحيحد فى تمثيحل المرأة برلمحانيحا بحل هو مرتبطحا ومتحأث ار بعوامل اخري مثل التوجه الح بي
الثقافة السياسية للناخبين تمكين المرأة اقتصاديا وال

يلعب دو ار هاما فى ترشحها وحملتها االنتخابية توعية

االعالم والمجتمع المدنى بأهمية تمثيل المرأة برلمانيا كل تلك العوامل ت ثر على نسح ح ح ححب تمثيل المرأة برلمانيا
خاصحة فى الدول العربية حتى في ظل وجود نظام الكوتا ل لك يتتحح الفارط بين مصحر وفرنسا فى اتباج كال
منهما نظاما ومفهوما للكوتا بصححورة مختلفة ومع سححعي كال الدولتين لتحسححين وتححع المرأة نجد ان هناك فجوة
كبيرة بين تمثيلها فى البرلمان المصح ح ححري مقارنة بالبرلمان الفرنس ح ح ححي خاص ح ح ححة فى الفترة ( )0100-0100نظ ار
الختالف نظرة المجتمع للمرأة فى المجتمعات الغربية عن العربية وال
المفهوم ال ي يغيب كليا عن الثقافة المصرية
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انتج مفهوم المناصفة فى فرنسا لك

 التوصيات:
فبعد عرض اهم النتا ج التى توصحلت إليها الد ارسحة يتتحح انه البد من تقديم بتحع توصححيات تعمل على
رفع نس ححب تمثيل المرأة برلمانيا فى كال الدولتين مص ححر فرنس ححا وعلى وجه الخص ححوص مص ححر من خالل العمل
على يادة كفاءة نظام الكوتا والحرص على تأثيرق بصورة ايجابية وفعالة باإلتافة الى تجنب العوامل التى قد
ت ثر سلبا ايتا على نسب تمثيل المرأة سواء تحول دون فو ها او إمكانية ترشحها باإلساس
هك ا تتوجه تلك التوص ححيات إلى عدد من الجهات الفعالة فى الحياة الس ححياس ححية ومنهم من له س ححلطة ص ححنع
القرار أيتا:

 -0توصيات قد تقوم بها الحكومة:
تتعرض إليه
أن تس ح ح ح ح ح ححن الدولة قوانين رادعة لحماية المرأة من العنف
ّ
ولحمايتهن من ك ّل تهديد وتت ح ح ح ح ح ححييط ّ

كنتيجة انخراطها فى العمل الس ح ححياس ح ححي وتعديل القوانين التميي ية الخاص ح ححة باألحوال الش ح ححخص ح ححية بما يت ح ححمن
المس ح ححاواة بين الجنس ح ححين داخل المجتمع لترس ح ححيا أفكار المس ح ححاواة وتغيير نظرة المجتمع للمرأة على انها مواطن
درجة ثانية ال يحط له ان يتمتع بنفس حقوط الرجال باإلتافة إلى اعداد برامج توعية وخطط لتشجيع النساء
على االنخراط فى الحياة السياسية
كما السحعي على قتحاء ا سلوكيات تمي ية قد تعوط مشاركة النساء فى االنتخابات البرلمانية عن طريط
تص ححميم إجراءات انتخابية حس ححاس ححة للنوج االجتماعي فعلى س ححبيل المثال حواف تش ححجيعية لألح اب الس ححياس ححية
التى تنافس بنسح ححب مرشح حححات عالية أو العكس فرض عقوبات مالية على االح اب التى ال ترشح ححح عنها نسح ححاء
وفقا للنسبة التى ينص عليها القانون مثلما فى فرنسا أو العمل على تخفيف التأثير السلبي للعامل االقتصادي
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على نس ح ححب تمثيل النس ح ححاء بالغاء مثال فكرة إيداج المرش ح حححين لمبالغ مالية كبيرة كودا ع مما قد يقف حا ل بين
كثير من النساء خاصة مع ارتفاج معدل تأنيث الفقر

 -0توصيات بالنسبة للنظام االنتخابي:
فيمحا يخص النظحام الفردي يجحب تطبيط عليحه قحانون كوتا محدد يسح ح ح ح ح ح ححمح بالتمثيل العادل للمرأة أما فيما
يخص نظام القا مة فانه يجب وت ححع المرأة في موقع متمي داخل القا مة يس ححمح لها بنس ححب فو أو االس ححتفادة
من النظام الفرنسحح ححي فى تلك النقطة بوتحح ححع امرأة فى القا مة بين كل رجلين أو تخص ح ححيص عدد من المقاعد
للمحافظة الواحدة على أسح ح ح ح ححاس ورقة االقتراج أو إعادة اللجوء مرة أخر إلى نظام الكوتا ال ي طبط فى عام
 0101مع يادة عدد الدوا ر الخاصة بالمرأة

 -0توصيات لألح اب السياسية:
نظ ار للدور الهام والمحور ال

تلعبه األح اب الس ححياس ححية فيما يخص ترش ححيح النس ححاء وال

ي ثر بطبيعة

الحال على نس ححب تمثيلهم فى البرلمان فل لك يقع على االح اب دور فى العمل على رفع نس ححب تمثيل النس ححاء
من خالل إنشح ح ححاء صح ح ححناديط دعم مادي للمرشح ح حححات داخل األحا ب السح ح ححياسح ح ححية على سح ح ححبيل المثال فمثل ه ق
الصناديط والدعم المادي سيساعدهن على تنظيم حمالتهن كما يمكن ايتا التعاون مع الم سسات اإلعالمية
للتعريف بالمرشحح حححات والتوعية بأهمية الدور ال

تلعبه المرأة داخل البرلمان باإلتح ح ححافة ايتح ح ححا الى تح ح ححرورة

تدريب االح اب لكوادرها من النساء حتى يكونوا على خبرة ووعي سياسي ٍ
كاف وخبرة تسمح لهم بالمنافسة فى
االنتخابات البرلمانية

 ر ية مستقبلية:
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 -0فى مص ح ححر :بعد الدور ال

لعبته المرأة فى ثورة  01يونيو و ارتفاج الوعي الس ح ححياس ح ححي لد الشح ح ححعب

عموما وباالخص النسححاء باإلتححافة إلى انتشححار منظمات المجتمع المدنى التى تسححعي لتحسححين وتححع
المرأة والقت ححاء على التميي ت ححدها وتمكينها س ححياس ححيا واقتص ححاديا وفى ظل الدس ححتور الجديد 0104
وال

يمنح المرأة حقوقا واس ح ح ح ح ححعة من المتوقع ارتفاج نس ح ح ح ح ححب تمثيل النس ح ح ح ح ححاء اكثر واكثر فى البرلمان

والقتاء على النظرة النمطية ان الرجال هم االقدر واالكثر كفاءة على ممارسة العمل السياسي
 -0فى فرنسح ححا :مع التعديالت الواقعة فيما يخص العملية االنتخابية خالل فترة  0100-0111والس ح ححعي
اكثر واكثر فى تطبيط قانون المناصح ح ح ححفة بأقصح ح ح ححى درجة ممكنة ومع التطور الملحوظ والتدريجي فى
نسححب تمثيل النسححاء واهتمام الدولة الفرنسححية بالنسححاء على وجه الخصححوص وحقوقهم مما قد ي د الى
ترجيح احتمالية أن تصل بالفعل نسبة النساء فى البرلمان الفرنسي الى النصف بمرور الوقت
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