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التقديم

يعــد محــور التمكيــن السياســى أحــد أركان اســتراتيجية تمكيــن المــرأة المصريــة ٢٠٣٠ والــذي 

ــال  ــن خ ــية، م ــوق السياس ــرة الحق ــي مباش ــا ف ــى حقوفه ــرأة عل ــول الم ــرورة حص ــى ض ــد عل يؤك

إتاحــة الفرصــة ســواء أكانــت ناخبــة او مرشــحة. مــن هنــا كان التأكيــد علــى أهميــة نشــر الثقافــة 

المجتمعيــة التــي تعمــل علــى دعــم المــرأة فــي المجــال السياســي،وتقديم كل مــا مــن شــأنه تقليــص 

الفجــوة بيــن الجنســين فــي هــذا المجــال.

وانطاقــا مــن ســعى المجلــس القومــى للمــرأة نحــو نشــر هــذه الثقافــة علــى المســتويات كافــة؛ 

يأتــي هــذا الدليــل النوعــي بمناســبة قــرب إجــراء االنتخابــات النيابيــة 2020.

وتهتــم لجنــة التدريــب بإصــدار  عــدد مــن االدلــة النوعيــة التــي اوصــي بهــا األعضــاء الثاثيــن وكان 

ذلــك بمناســبة صــدور دليــل إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي جميــع القطاعــات.

ولقــد تنــاول هــذا الدليــل المجــال السياســي، وأكــد علــى أن المشــاركة بــكل صورهــا تعــد مــن 

معالــم المجتمعــات الحديثــة الديموقراطيــة، باعتئبارهــا العمليــة التــي يلعــب مــن خالهــا ســواء أكان 

األفــراد او االحــزاب دورا فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة.

حيــث توجــد الفرصــة لديهــم للمشــاركة فــي وضــع السياســات العامــة للمجتمــع؛ وكذلــك افضــل 

الوســائل لتحقيقهــا وانحازهــا.

ــى فهــم                                                                                                                                                                                                                                                                                 ــواع وابعــاد المشــكات المختلفــة والقــدرة عل ــة ان ــب ممارســة العمــل العــام معرف وتتطل

خلفياتها وتداعيتها..

و االنتخابــات هــي الوســيلة القانونيــة التــي تضمــن مشــاركة المواطنيــن فــي إدارة الشــؤون العامة 

لبلدانهــم، ووفقاللمواثيــق الدوليــة فلــكل شــخص حــق المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده.؛ 

امامباشــرة، أو بواســطة ممثليــن يختارهــم بحريــة.                       

فاالنتخابــات الحــرة النزيهــة تصبــح نتائجهــا اساًســا لشــرعية مــن تــم انتخابهــم، وهــي الســبيل إلــى 

تحقيــق العدالــة بيــن كافــة الفئــات والطبقــات والتيــارات المكونــة للمجتمــع.                                                  

ــل العــام  واعتمــد  ــا يتفــق والمســار الفكــري الخــاص بالدلي ــل مســارا فكري ولقــد اتخــذ هــذا الدلي

فــي بنائــه علــى عــدد  مــن المحــددات األساســية التــي تمثلــت فــي وجــود، مقدمــة وهــدف رئيســي 
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التقديم

 وأهــداف فرعيــة، ثــم نقــاط أساســية تنتهــي بطــرح افــكار للنقــاش، ثــم قائمــة بالمصــادر والمراجــع.

ولقد تضمن عدًدا من األقسام جاءت كالتالي:

القسم األول بعنوان : اإلطار الدستوري             

وضــم مجموعــة مــن النقــاط: المــرأة فــي دســتور ٢٠١٢، مكاســب المــرأة فــي دســتور ٢٠١٤، ونصوص 

التعديــات الدســتورية ٢٠١٩ فيمــا يخــص المرأة.

أما القسم الثاني فكان بعنوان اإلطار التشريعي وتناول النقاط اآلتية :

قانــون مجلــس النــواب، وقانــون مجلــس الشــيوخ، وقانــون تقســيم الدوائــر االنتخابيــة، وقانــون الهيئة 

ــة لانتخابات. الوطني

 وبخصوص القسم الثالث جاء بعنوان : اإلطار السياسي

وتضمن: تطور التمثيل البرلماني للمرأة، ودور البرلمان في النظام السياسي، ثم ما تم إنجازه في 

الفترة من 2015 حتي 2019.

وهنا أتقدم بخالص شكري وتقديري ألعضاء المجلس القومى 

الثالثين الذين كان لهم الفضل في فكرة إعداد الدليل.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      
وكذلك أعضاء لجنة التدريب على المناقشات المثمرة التي كان لها الفضل في تطوير النقاط 

المطروحة بالدليل.

كمــا تخــص بالشــكر واالعتــزاز بالدكتــورة حنــان ابــو ســكين اســتاذ مســاعد العلــوم السياســية بالمركــز 

القومــي للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة ،وعضــو اللجنــة التــي أعــدت الدليــل.

والننــا الننســى الفضــل فالبــد مــن ارجاعــه الــي أهلــه الدكتــورة مايــا مرســي رئيســة المجلــس 

ــل  ــة الفض ــي صاحب ــاز، وه ــاه اإلنج ــات باتج ــل العقب ــجع وتذل ــم وتش ــي تدع ــرأة الت ــي للم القوم

فــي إعــداد الدليــل العــام الــذي يعــد األول مــن نوعــه باللغــة العربيــة فــي مجــال إدمــاج النــوع 

االجتماعــي فــي جميــع القطاعــات.. ومازالــت تمنحنــا الدعــم المســتمر حتــى يخــرج هــذا الدليــل 

ــور.. ومجموعــة أخــرى للن
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مقدمة عامة

الحديث العصر  فى  المصرية  المرأة  لنضال  التاريخى  التطور 

الدولة  قيام  العام مع  المجال  فى  المشاركة  بهدف  النضال  فى  واضًحا  المرأة  دور  لقد ظهر 

النواة  وكانت   ١8٣٢ عام  الممرضات  مدرسة  أنشئت  حيث  على  محمد  عهد  فى  الحديثة 

فجأة،  يحدث  لم  األمر  هذا  أن  غير  العمل  إلى  المصرية  المرأة  لخروج  مهدت  التى  األولى 

التنوير  دعاة  من  المصريين  والمفكرين  العلماء  من  عدد  تبنى  فيه  وأسهم  عليه  ساعد  بل 

وبحقها  المرأة  بتعليم  ومطالبتهم  المصرية  المرأة  قضية  أمين  وقاسم  الطهطاوى  رفاعة  مثل 

العمل)١(. فى 

تنظيم غير حكومى  أول  المصريات  النساء  العشرين أسست مجموعة من  القرن  أوائل  وفى 

أنشأت  حيث  العام  العمل  فى  المصرية  للمرأة  أوسع  بمشاركة  إيذانًا  ليكون  للخدمات 

وقد  األدبية.  الجمعيات  فى  وكذا  والتطوعية  الخيرية  الجمعيات  من  العديد  فى  واشتركت 

زاد دور المرأة المصرية فى القضايا الوطنية وظهرت المشاركة اإليجابية النسائية فى صورة 

المظاهرات  فى  مرة  ألول  لخروجها  وذلك  السنوات  من  طويلة  لفترة  المجتمع  يعتدها  لم 

مارس سقطت   ١٤ يوم  وفى   ،١٩١٩ مارس  من  التاسع  فى  الشوارع  إلى  والمنظمة  الحاشدة 

للدفاع  محمد(  و)شفيقة  خليل(  )حميدة  السيدتين  وهن  المظاهرات  خال  شهيدتين  أول 

االجتماعات  من  للعديد  باإلضافة  )ملنر(،  لجنة  ومعارضة  زغلول  سعد  الثورة  زعيم  ومؤازرة 

أهمها االجتماع التى عقد بمقر الكنيسة المرقسية فى ١٢ ديسمبر ١٩١٩، رًدا على اإلنجليز 

لجنة  تشكيل  تم   ١٩٢٠ عام  وفى  واألقباط  المسلمين  األمة  عنصرى  بين  والتفرقة  للوشاية 

هدى  السيدة  وانتخبت  زغلول  سعد  بزعامة  الوفد  لحزب  نسبة  للسيدات  المركزية  الوفد 

فى  الكبيرة  مصر  ألحداث  مواكبًا  والسياسى  االجتماعى  الكفاح  واستمر  لها،  رئيًسا  شعرواى 

على   ١٩٢٣ دستور  نص  وقد  المصرية.  الوطنية  الحركة  فى  انخراطها  على  واضحة  داللة 

الواجبات  فى  والمساواة  والسياسية  المدنية  بالحقوق  والتمتع  المصريين  كل  بين  المساواة 

القوانين  لكن صدرت  الدين،  أو  الغة  أو  العرق  أساس  التمييز على  العامة دون  وااللتزامات 

االنتخابية مقيدة لحقوق المرأة وقصرت حق التصويت واالنتخاب والترشيح على الرجال)٢(.

٦
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أول  أسست هدى شعراوى  مارس  تاريخ  ١٦   وفى   ١٩١٩ ثورة  من  سنوات  أربع  مرور  وبعد 

والمرأة ,   الرجل  بين  واالجتماعية  السياسية  المساواة  بتحقيق  طالب  مصرى  نسائى  اتحاد 

الخاصة  والتقاليد  العادات  ومراجعة  الجامعات ,   فى  تعليمها  استكمال  فى  المرأة  وحق 

بالزواج لرفع الظلم الواقع على النساء من جراء تعدد الزوجات أو الطاق ,  كما نادى االتحاد 

الوراء.   إلى  بالمرأة  العقل وترجع  تتفق مع  التى ال  البالية  والتقاليد  العادات  بمحاربة 

مصر  بين  الموقعة  المعاهدة  على  باالحتجاج  النسائية  الحركة  قامت   ١٩٣٦ عام  وفى 

معاهدة  ليست  وأنها  القناة،  منطقة  فى  االنجليزية  القواعد  ببقاء  تقضى  التى  وانجلترا 

حماية إنما احتال دائم)٣(. وقد ظهرت نقطة تحول جديدة فى نهاية الثاثينات من القرن 

المسلمات  النساء  لجمعية  الغزالى  زينب  وتأسيس  اإلسامى  التوجه  ظهور  وهى  العشرين 

فى مصر خطاب  النسائية  الحركة  وناشطات  المصرى  النسائى  االتحاد  ووجه   ،)١٩٣)٤7 عام 

المرأة  لمنح  بالقاهرة  العربى  النسائى  المؤتمر  فى   ١٩٤٤ عام  وفى  العربى  العالم  إلى 

أول  يتضمن  قرار   ٥٠ المؤتمر  عن  ونتج  اإلسامية.  الشريعة  فى   عليها  المنصوص  حقوقها 

لتحقيق  الحكومات  ودعوة  والتصويت  االنتخاب  حق  المرأة  لمنح  الدعوة  منهم  خمسة 

تدريجيًا.  والرجل  المرأة  بين  المساواة 

تم تأسيس أول حزب سياسى للمرأة تحت اسم الحزب النسائى المصرى عام ١٩٤٢ وطالب 

النساء  بإشراك  االنتخاب  قانون  تعديل  بضرورة   ١٩٤7 عام  فى  المصرى  النسائى  االتحاد 

وعضوية  السياسية  الحقوق  جميع  للمرأة  يكون  أن  وضرورة  التصويت  حق  فى  الرجال  مع 

الذى  النسائي  المؤتمر  خال  نسائية  مظاهرات  خرجت  كما  والنيابية،  المحلية  المجالس 

قام   ١٩٥٢ ثورة  وبقيام  والرجال.  للنساء  البرلمان  بأن  تهتف   ١٩٥١ عام  فبراير   ١٩ فى  عقد 

المرأة  منح  تم   ١٩٥٦ عام  وبحلول  المصرى  النسائى  االتحاد  بزيارة  نجيب  محمد  الرئيس 

المصرية حق التصويت والترشيح)٥(. وجدير بالذكر أنه كان يشترط أن تتقدم المرأة بطلب 

كتابى ليتم إدراجها فى كشوف الناخبين إلى أن تم إلغاء هذا الشرط وأصبح إدراجها تلقائيًا 

فى الكشوف عام ١٩7٩)٦(.
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اإلطار الدستوري

المحتويات

المرأة في دستور ٢٠١٢  •

مكاسب المرأة في دستور ٢٠١٤• 

نصوص التعديات الدستورية ٢٠١٩ فيما يخص المرأة.• 
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اإلطار الدستوري

الهدف الرئيسي
معرفة حقوق المرأة  ووضعها فى نصوص الدساتير الحديثة التى تلت ٢٥ يناير ٢٠١١. 

األهداف الفرعية
يتمكن المشاركون من معرفة كل من:

كيفية معالجة دستور ٢٠١٢ لقضايا المرأة.  •

حقوق المرأة التى أغفلها دستور ٢٠١٢.  •

المكاسب الدستورية والسياسية التى ضمنها دستور ٢٠١٤ للمرأة.  •

إقرار التعديات الدستورية ٢٠١٩ التمييز اإليجابى للمرأة فى مجلس النواب.  •
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اإلطار الدستوري

المرأة في دستور 2012 
لم يشارك به فى دستور ٢٠١٢ )المعروف إعاميًا بدستور اإلخوان( سيدات يمثلن مختلف شرائح 

المرأة المصرية فنسبة تمثيل المرأة فى اللجنة التأسيسية للدستور كانت ال تتعدى الـ٦٪، غالبيتهن 

عضوات حزب الحرية والعدالة)7( الذى أسسه اإلخوان المسلمون.

فى ذات السياق، جاءت النصوص الدستورية المتعلقة بالمرأة فى دستور ٢٠١٢ لتؤكد تلك المخاوف:

فلم يحقق ذلك الدستور أى انجاز لحقوق المرأة ولم يتعامل معها كشريك فى المجتمع وفى   •
الثورة

تلك  تعامل  ولم   )١٠ )المادة  مباشرة هى  المرأة  تخص  واحدة  بمادة  آنذاك  الدستور  •  صدر 
المادة المرأة بصفتها شريك فى المجتمع له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، بل تعاملت معها 

فقط من زاوية األم واألسرة، وهو ما يعد انكاًرا منها لدور المرأة المصرية خارج المنزل، بل وتكريس 

لفكرة أن وظيفة المرأة هى الحفاظ على أسرتها، واألمومة، وعليها أن تتخلى عما دون ذلك من أدوار

•  فضاً عن أن دستور ٢٠١٢ لم يتضمن مبادئ أساسية تجرم التمييز ضد المرأة واالتجار بالبشر 
الذى  األمر  وهو  والطفل)8(.  المرأة  والعنف ضد  األسرى  والعنف  األطفال  وعمالة  القاصرات  وزواج 

الدستور  لاعتراض على  متعددة  بتحركات  المرأة  بحقوق  الخاصة  والجمعيات  المدنية  القوى  قابلته 

والمطالبة بتعديله فى ذلك الوقت)٩(.

•  يضاف لذلك األجواء العدائية للمرأة  وتعمد اإلساءة لها مثل الفتاوى الشاذة وومطالبة بعض 
المنتمين لتيار اإلسام السياسى بإلغاء قانون الخلع، والسماح بزواج القاصرات من سن ٩ سنوات)١٠(، 

مما أصاب المجتمع عامة والمرأة خاصة بصدمة كبيرة.

مكاسب المرأة في دستور 2014
بعد اندالع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بمشاركة أعداد كبيرة من المصريين عامة والسيدات خاصة حصلت 

غير  الحقوق  من  مجموعة  على  النص  وتم   ٢٠١٤ دستور  فى  كبيرة  مكاسب  على  المصرية  المرأة 

المسبوقة، فقد تضمن الدستور أكثر من عشرين مادة تستفيد منها المرأة بشكل مباشر من أهمها :

حق أبناء األم المصرية فى الحصول على الجنسية)١١(، وكفالة الدولة تحقيق المساواة بين   •
والثقافية وفقا ألحكام  االقتصادية واالجتماعية  السياسية،  المدنية  الحقوق  المرأة والرجل فى جميع 

الدستور. 

المجالس  مناسبًا فى  تمثيًا  المرأة   تمثيل  الكفيلة بضمان  التدابير  اتخاذ  الدولة على  تعمل   •
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النيابية على النحو الذى يحدده القانون وترجم ذلك النظام االنتخابى لبرلمان ٢٠١٥ حيث نص على أن 

أال يقل تمثيل المرأة عن ٢١ مقعداً فى القائمة االنتخابية المكونة من ٤٥ مقعداً)١٢(، و7 مقاعد فى 

القائمة  المكونة من ١٥ مقعداً، وتخصيص ربع المقاعد فى االنتخابات المحلية للسيدات)١٣(. 

•  تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا فى الدولة والتعيين 
فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف 

وتكفل تمكينها من التوفيق  بين واجباتها فى األسرة ومتطلبات العمل. 

نص الدستور أيًضا على التزام الدولة بتوفيق الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة   •
والمسنه والنساء األشد احتياًجا)١٤(

•  فضاً عن استفادة المرأة من كامل مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام 
الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير سبل التكافل االجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع 

المواطنين رجااًل ونساًء وهذا أمر تستفيد به المرأة ألنها األكثر احتياًجا. ونص الدستور أيضاً فى المادة 

) ٩٣( على التزام الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التى تصدق عليها مصر 

وتصبح لها قوة القانون، مما يضمن استفادة المرأة من االتفاقيات الدولية ذات الصلة.

انظر الشكل التالى :  المصدر: إعداد الباحثة

التدابير  اتخاذ  على  الدولة  تعمل 

المرأة   تمثيل  بضمان  الكفيلة 

تمثيًا مناسبًا فى المجالس النيابية 

حق أبناء األم المصرية 

فى الحصول على الجنسية

الرعاية  بتوفيق  الدولة  التزام 

والطفولة  لألمومة  والحماية 

والنساء  والمسنه  المعيلة  والمرأة 

األشد احتياًجا

التدابير  اتخاذ  على  الدولة  تعمل 

المرأة   تمثيل  بضمان  الكفيلة 

تمثيًا مناسبًا فى المجالس النيابية 

                                                                                                                     
أبرز

مكاسب المرأة                            
في دستور 2014
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نصوص التعديالت الدستورية 2019 فيما يخص المرأة 
مادة 102/ الفقرة األولى )مستبدلة(:

يُشكل مجلس النواب من عدد ال يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون باالقتراع العام   •
السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما ال يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.  

بوجب التعديات الدستورية التى تم االستفتاء عليها وإقرارها فى إبريل  ٢٠١٩تم تخصيص   •
نسبة ٢٥ ٪ من مقاعد مجلس النواب للمرأة بشكل دائم)١٥( ، مما القى قبوالً مجتمعياً باعتباره ضمانة 

دستورية للتمثيل المناسب للمرأة بالنص على نسبة محددة لها.

من  يأتى  لم  الدستور  فى  عليها  المنصوص  للمكتسبات  المصرية  المرأة  وصول  أن  القول  مجمل 

فراغ إنما هو حصاد لمسيرة طويلة من النضال والسعى المستمر على مدار عقود الكتساب الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية واالرتقاء بمستوى مشاركتها فى المجتمع. 

أفكار للمناقشة مع المشاركين :

يمكن طرح النقاط التالية وتبادل األراء بين المشاركين حولها:

كيف كانت النظرة الرجعية وغير المنصفة من جانب جماعات االسام السياسى للمرأة ؟  •

هل تعامل دستور ٢٠١٢ مع المرأة بصفتها شريك فى المجتمع له نفس الحقوق وعليه نفس   •
الواجبات؟

ما أهم مكاسب المرأة فى  دستور  ٢٠١٤؟  •

كيف ترجمت التعديات الدستورية ٢٠١٤  االهتمام بالتمكين السياسى للمرأة؟  •
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المصادر
http://www.civicegypt.org/?p= المرأة المصرية عبر العصور ، ٢١ يوليو ٢٠١١  •

http:// من جمال عبد الناصر إلى محمد مرسي، المرأة في المجالس الُمنتخبة، ١ ديسمبر ٢٠١٢  •
/www.albawabhnews.com

 Margot Badran, Feminists, Islam and Nation, Cairo, Print shop of The American   •
University in Cairo,1996, pp207-215

سلوى العامرى، أوضاع النساء المنتخبات فى المجالس المحلية، القاهرة، المجلس القومى للمرأة،   •
٢٠٠8، ص ص ١٢- ١٣.

  Margot Badran,Op.Cit ,P218.  •
مصر،  تستفيد  كيف  وسلبيات  إيجابيات  األمريكية  االنتخابات  ندوة  قمصان،  رفعت  المستشار   •

الجيزة، المركز الوطنى لاستشارات البرلمانية، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦.

                    .٢٠١٣ يوليو   ٢8 النسوية،  للدراسات  نظرة  مركز  العام،  السياسى  المجال  فى  النساء  حق   •
http://nazra.org

نص المادة ١٠ "األسرة أساس ألمجتمع قوامها الدين واألخاق الوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على   •
االلتزام بالطابع األصيل لألسرة ألمصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها األخاقية وحمايتها، 
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين 
واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة 
واألرملة".                                                                                                                                          
انظر:                                                                                                                                                

دستور جمهورية مصر العربية، القاهرة، الهيئة العامة لاستعامات، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢.  -

•  تهميش المرأة فى دستور مصر ٢٠١٢، جمعية الحقوقيات المصريات                                                                                                                                        

تصريح يونس مخيون رئيس حزب النور، جريدة الوطن، ٢٣ يناير ٢٠١٣. 

•  المادتان ٦ و ١١.

قانون مجلس النواب، الجريدة الرسمية ، العدد ٢٣ ) تابع(، ٥ يونيه ٢٠١٤  •

المادة ١8٠  •

دستور جمهورية مصر العربية ٢٠١٤، القاهرة، الهيئة العامة لاستعامات، ٢٠١٤.  •

التعديات الدستورية ٢٠١٩، الهيئة العامة لاستعامات،  ١إبريل ٢٠١٩.  •
 /١88٩٩٥/http://www.sis.gov.eg/Story  •
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المحتويات

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتعدياته.• 

قانون مجلس النواب، وتعدياته. • 

مشروع قانون مجلس الشيوخ.• 

قانون تقسيم الدوائر االنتخابية.• 

قانون الهيئة الوطنية لانتخابات، وتعدياته.  • 

 •
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الهدف الرئيسي
تحديد المامح األساسية للتشريعات وقوانين التى تنظم االستحقاق االنتخابى للبرلمان المقبل.

األهداف الفرعية
تتبلور األهداف فى  معرفة األتى:

القوانين المنظمة لانتخابات البرلمانية القادمة.  •

أبرز ما تناوله قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.  •

الموضوعات التى ينظمها قانون مجلس النواب.  •

المقصود بالنظام االنتخابى.  •

صاحيات ووظائف مجلس الشيوخ.  •

رئيسية  أعمدة  القادمة فى 2020 على خمسة  البرلمانية  لالنتخابات  المنظم  القانونى  اإلطار  يقوم 

وهى:
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1.  قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
الناخبين  القانون حق االقتراع ومن يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية، وقاعدة بيانات  يتناول هذا 

وكيفية القيد بها ومراجعته وتصحيح األخطاء، وتحديد الموطن االنتخابى، وضوابط الدعاية فى االنتخاب 

واالستفتاء، واستخدام وسائل اإلعام الحكومية، وضوابط كل من التغطية اإلعامية واستطاعات الرأى، 

ودور منظمات المجتمع المدنى، ومواد لتنظيم عمليتى االستفتاء واالنتخاب وكيفية التصويت وفرز 

من  والتظلم  المترشح  بشطب  والحكم  النتائج،  وإعان  الخارج،  فى  المصريين  وتصويت  األصوات، 

إجراءات االقتراع والفرز، وجرائم االنتخاب.

2.  قانون مجلس النواب
يتناول تكوين المجلس وعدد األعضاء، وطريقة توزيع المقاعد بين نظامى الفردى والقائمة، وتقسيم الدوائر 

االنتخابية، والتمثيل المائم والمناسب لبعض المصريين، ووجوب استمرار الصفة االنتخابية، ومدة العضوية، 

وشروط الترشح وإجراءاته، والرموز االنتخابية، وعرض القوائم وأسماء المترشحين، وتنظيم الطعن عليهم، 

المترشحين،  أحد  مكان  وخلو  القوائم،  فى  والتعديل  والتنازل  الناخبين،  بيانات  على  الحصول  فى  والحق 

يعينهم  الذين  األعضاء  اختيار  المنتخبين، وضوابط  األعضاء  أحد  االنتخاب، وخلو مكان  الفوز فى  ونصاب 

رئيس الجمهورية، والفصل فى صحة العضوية، وحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب، كما تضمنت بنود 

له،  الداخلية  المجلس، والائحة  باستقال ميزانية  الخاصة  المتفرقة  األحكام  القانون األخرى مجموعة من 

وتولى صاحيات المجلس فى أحوال الحل.

القانون  يستلزم   2019 إبريل  الدستورية  التعديالت  فى  عليه  الموافقة  تمت  لما  وفقاً 
إجراء تغييرات جوهرية من حيث :

استبدال الهيئة الوطنية لانتخابات باللجنة العليا.   •

•  عدد المقاعد المخصصة للمرأة فقد أصبحت ال تقل عن ربع إجمالى عدد مقاعد المجلس.

تقسيم الدوائر االنتخابية فقد نصت التعديات الدستورية ٢٠١٩ على مراعاة التمثيل العادل.  •

لبعض  المائم  التمثيل  الدستور  اشترط  فقد  المصريين  لبعض  والمناسب  المائم  التمثيل   •
الفئات فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقراره وترك الحرية للمشرع بعد ذلك فى االختيار 

نصت  بينما    ٢٠١٥ عام  المنتخب  النواب  مجلس  فى  بتطبيقه  االكتفاء  أو  استمراره  بين   ما 

التعديات الدستورية الجديدة صراحة على استمرار التمثيل المائم للعمال والفاحين، الشباب، 

النواب. فى مجلس  الخارج  فى  المقيمين  والمصريين  اإلعاقة،  ذوى  واألشخاص  والمسيحيين، 

وبالفعل تقدم ائتاف دعم مصر برئاسة النائب عبدالهادى القصبى بمشروعات قوانين االنتخابات 

فى البرلمان فى 7 يونيو ٢٠٢٠ وقد وافقت عليها اللجنة التشريعية من حيث المبدأ وجرى مناقشتها. 
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السياسية  الحقوق  مباشرة  تنظيم  قانون  أحكام  بعض  بتعديل   ٢٠٢٠ لسنة   ١٤٠ رقم  القانون  وصدر 

الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ ، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، 

والقانون رقم ١٩8 لسنة ٢٠١7 فى شأن الهيئة الوطنية لانتخابات.

ويتضمن مشروع قانون مجلس النواب :

•   عدد األعضاء باالنتخاب  ٥٦8 نائبًا ) بواقع ٢8٤ للنظام الفردى و ٢8٤ بنظام القوائم المغلقة( ، 
ويخصص للمرأة ٢٥٪  منهم أى ١٤٢ مقعداً (، ولرئيس الجمهورية أن يعين ما ال يزيد عن ٥٪) أى يعين  

٢8 عضواً( ، ومن ثم يكون إجمالى عدد أعصاء مجلس النواب ٥٩٦ عضواً.  

•   يخصص ٤ دوائر لانتخاب بنظام القوائم لدائرتين ٤٢ مقعداً لكل منها، ودائرتين اخرتين ١٠٠ 
مقعد لكل منهما.
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•   تتضمن كل قائمة من المخصص لها عدد )٤٢( مقعد األعداد والصفات اآلتية: 

من  اثنين  ومترشحين،  والفاحين  العمال  من  اثنين  ومترشحين  المسيحيين،  من  مترشحين  ثاثة 

الشباب، ومترشح من األشخاص ذوى اإلعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن 

يكون من بين أصحاب هذه الصفات او من غيرهم ٢١ إمرأة على األقل.

•    تتضمن كل قائمة من المخصص لها عدد )١٠٠( مقعد األعداد والصفات اآلتية: 
تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفاحين، ستة مترشحين من الشباب، 

ثاثة مترشحين من األشخاص ذوى اإلعاقة، ثاثة مترشحين من المصريين المقيمين بالخارج على أن 

يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم  ٥٠ إمرأة على األقل.

•   النص على أن ينتخب من كل دائرة عدد من األعضاء يتناسب مع عدد السكان والناخبين مع 
مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات فى تقسيم الدوائر االنتخابية وتم حذف عبارة "التمثيل 
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المتكافئ للناخبين".

اإلعاقة،  ذوى  واألشخاص  والمسيحيين،  الشباب،  والفاحين،  للعمال  المائم  التمثيل  استمرار   •
والمصريين المقيمين فى الخارج.

•   إضافة شرط جديد لشروط الترشح لمجلس النواب وهو أال يكون المرشح قد سقطت عضويته 
من مجلس النواب أو الشيوخ بسبب فقد الثقة واالعتبار أو اإلخال بواجبات العضوية مالم يكن قد 

زال األثر المانع للترشح.

•   زيادة قيمة التأمين الذى يدفعه المرشحون وذلك لضمان الجدية. وأصبحت عشرة آالف جنيه 
للمرشح الفردى، و٤٢ ألف جنيه للقائمة المخصص لها ٤٢ مقعًد، و ١٠٠ ألف جنيه للقائمة المخصص 

لها ١٠٠ مقعداً.

•   تعديل مواعيد الطعن على قرارات لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح ليكون 
فصل المحكمة فى الطعن خال ثاثة أيام على األكثر بدالً من خمسة.

•   تعديل قيمة الرسوم التى يدفعها المرشحون للحصول على بيان بأسماء الناخبين لتصبح ٥٠٠ 
جنيهاً، ويبدو ذلك منطقياً ألن القيمة السابقة جرى تقديرها منذ فترة طويلة قبل تحرير سعر الصرف 

عام ٢٠١٤.

•   حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

•   يحل رئيس مجلس الشيوخ محل مكتب مجلس النواب ورئيسه فى جميع االختصاصات المالية 
واإلدارية فى حالة الحل. 

بإمعان النظر فى التجربة البرلمانية بعد التغيرات السياسية المتاحقة التى مرت بها مصر يتبين أن ثمة 

نصوص فى هذا القانون لم تتغير فى ظل الحوار والمناقشة التى جرت مع القوى السياسية والحزبية 

وتم التوافق على استمرار تطبيقها أو تغييرها ومن أمثلتها ما يلى :

عدد األعضاء
كان العدد المتوقع ألعضاء مجلس النواب الحالى  من المنتخبين والذى نص عليه قانون مجلس النواب 

)رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤( هو ١٢٠ للقائمة و٤٢٠ للفردى أى يبلغ ٥٤٠ نائباً، وجدير بالذكر أنه  وفق قانون 

تقسيم الدوائر الجديد والذى أجريت االنتخابات عام ٢٠١٥ وفقاً له بعد الحكم بعدم دستورية قانون 

تقسيم الدوائر بلغ عدد المقاعد باالنتخاب ٥٦8 مقعدا منها ٤٤8 مقعدا فرديًا و١٢٠ مقعًدا بالقائمة 

وبعد تعيين رئيس الجمهورية نسبة ٥٪ ) ٢8 عضواً( بلغ عدد أعضاء مجلس النواب الحالى ٥٩٦ عضواً. 

وسيتكون مجلس النواب الجديد فى ٢٠٢١ من ٥٩٦ عضواً أيضا. انظر الشكل التالى :
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•  طريقة توزيع المقاعد بين نظامى الفردى والقائمة
فى طُبق  الذى  االنتخابى  النظام  جمع  وقد  االنتخابى  النظام  اختيار  حرية  للمشرع  الدستور  يترك 

المطلقة )١٢٠ مقعداً(، والفردى بنظام المغلقة  القائمة  الحالى عام ٢٠١٥ مابين  البرلمان  انتخابات 

فى النظام  نفس  وهو  منهما  أى  فى  بالترشح  والمستقلين  لألحزاب  وسمح  مقعداً(   ٤٤8( الجولتين 

مشروع القانون الجديد مع اختاف بسيط وهو التساوى بين عدد أعضاء القائمة والفردى ) ٢8٤ مقعداً

لكل منهما(.

•  نصاب الفوز فى االنتخاب
من                                                                                                               ١+  ٪٥٠ على  الحصول  تعنى  التى  المطلقة  باألغلبية  الفوز  النواب  مجلس  قانون  اشترط 

وإذا والقوائم  الفردى  من  كل  فى  وذلك  االنتخابية  الدائرة  فى  أعطيت  التى  الصحيحة  األصوات 

اإلعادة فى  ويفوز  أصواتاً،  األعلى  المرشحين  أو  القوائم  بين  اإلعادة  انتخابات  إجراء  يتم  تتحقق  لم 

القائمة أو المرشح الحاصل على أعلى األصوات.

•  وجوب استمرار الصفة االنتخابية
اشترط القانون الستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم  انتخابه على

المنتخب على أساسه أو أصبح مستقاً أوصار الحزبى  انتماءه  أساسها فإذا فقد هذه الصفة أو غير 

المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وقد استمر

اإلبقاء عليها فى المشروع الجديد فهى تضمن قدر من مصداقية النائب أمام ناخبيه وتحافظ على شكل

البرلمان دون إخال بنسب تمثيل كل حزب .
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3.  قانون مجلس الشيوخ
استحدثت التعديات الدستورية إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ مما استلزم 

ائتاف دعم مصر فى  لما جاء بمشروع  له وفقاً  المقترحة  البنود  يلى  له وفيما  قانون جديد  اصدار 

يونيو٢٠٢٠ الذى صدر فيما بعد بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠:

استحدثت التعديات الدستورية إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ مما استلزم 

ائتاف دعم مصر فى  لما جاء بمشروع  له وفقاً  المقترحة  البنود  يلى  له وفيما  قانون جديد  إصدار 

يونيو٢٠٢٠ الذى صدر فيما بعد بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠:

عدد األعضاء
ترك الدستور للمشرع تحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ واشترط أن ال يقل عن ١8٠ عضواً، وجاء فى 

المشروع  أن العدد ٣٠٠ عضواً) بواقع ١٠٠ مقعد بالنظام الفردى، و١٠٠ عضو بنظام القوائم المغلقة 

ويحق لألحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ١٠٠ يعينهم الرئيس(، على أن يخصص للمرأة ما ال 

يقل عن ١٠ ٪ من إجمالى  عدد المقاعد.

تكوين مجلس الشيوخ

•  تشكيل المجلس

يجمع المجلس فى تشكيله بين االنتخاب والتعيين حيث ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ باالقتراع 

العام ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
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تشكيل مجلس الشيوخ ) 300عضو( باالنتخاب والتعيين

•  تقسيم الدوائر االنتخابية

الفردي، وعدد ٤ دوائر  بالنظام  إلي عدد ٢7 دائرة تخصص لانتخاب  العربية  تقسم جمهورية مصر 

تخصص لانتخاب بنظام القوائم  يخصص لدائرتين منهما عدد ١٥ مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين 

األخريين عدد ٣٥ مقعًدا لكل منهما.  وينتخب  عن كل دائرة منها عدد األعضاء الذي يتناسب وعدد 

السكان والناخبين بها يراعي التمثيل العادل  للسكان والمحافظات.

 ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ١٥مقعدا ثاث نساء  علي األقل، كما يتعين أن تتضمن 

كل قائمة لها عدد ٣٥ مقعًدا سبع نساء علي األقل.

عدد المقاعد فى الدوائر االنتخابية للقوائم المغلقة المطلقة بمجلس الشيوخ
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•  وجوب استمرار الصفة االنتخابية

علي   انتخابه  تم  التى  بالصفة  محتفظا  العضو  يظل  أن  الشيوخ  بمجلس  العضوية  الستمرار  يشترط 

أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقا، أو صار 

المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

•  مدة العضوية

له،  اجتماع  أول  تاريخ  من  تبدأ  بخمس سنوات،  الشيوخ  مدة عضوية مجلس  القانون  حدد مشروع 

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

•  شروط الترشح

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون:

أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.  *

أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وأال يكون يكون   *
قد طرأ عليه سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده.

أال يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثاثين عاما  ميادية.  *

أن يكون حاصل  علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي األقل.  *

أن يكون  قد أدي الخدمة العسكرية أو  أعفي من أدائها قانوني.  *

أال تكون قد  أسقطت عضويته من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة واالعتبار   *
أو بسبب اإلخال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال األثر المانع من الترشح قانونًا. 

يالحظ هنا اشتراط المؤهل الجامعى بينما فى مجلس النواب اكتفى بحصول المترشح على شهادة 

إتمام التعليم األساسى على األقل وارتفع سن الترشح إلى 35 سنة بينما ينخفض فى مجلس النواب 

إلى 25 سنة ويفسر ذلك بالهدف من إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهو أن تكون مجلساً للخبراء تضم 

الخبرات العلمية والعملية والقامات المجتمعية والشخصيات العامة لالستفادة من خبراتها وآرائها.
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•  حظر الجمع بين عضوية المجلسين

جاء النص الدستورى صريحاً أنه ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

•  مسئولية الحكومة

الحكومة مسئولة فقط أمام مجلس النواب فرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء 

الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

•  صالحيات المجلس 

جاءت  صاحيات مجلس الشيوخ فى مجملها ذات طابع استشارى فهو:

االجتماعى،  السام  ودعم  الديمقراطية،  دعائم  بتوطيد  كفياً  يراه  ما  واقتراح  بدراسة  يختص     .١

النظام  العامة، وتعميق  العليا، والحقوق والحريات والواجبات  والمقومات األساسية للمجتمع وقيمه 

الديموقراطى وتوسيع مجاالته

يؤخذ رأيه فى كل من :  .٢

*   االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية  *

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة  *

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية   *
أو مجلس النواب.

أو  للدولة  العامة  بالسياسة  تتصل  موضوعات  من  المجلس  إلى  الجمهورية  رئيس  يحيله  ما   *
بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. 

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ويعرض الشكل التالى تلك الصالحيات:
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• الالئحة الداخلية 
بالقانون رقم ١لسنة ٢٠١7 علي مجلس  الصادرة  النواب   الداخلية لمجلس  الائحة  تسري 
الشيوخ لحين صدور الئحته الداخلية وذلك بما ال يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

ويضع مجلس الشيوخ الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكل من:

  *  كيفية ممارسته الختصاصاته والمحافظة على النظام داخله. 
  *   توقيت انعقاد المجلس.

  *   تفرغ العضو لمهام العضوية.
  *   القسم الذى يؤديه العضو، والمكافأة التى يتقاضاها.

  *   اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية، وخلو مكان أحد األعضاء.
  *   حقوق وواجبات العضوية، واألسباب التى تستدعى إسقاطها.

  *   األغلبية المطلوبة لتمرير قرارات المجلس، والعاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية.

جدير بالذكر أنه وفقاً للتعديالت الدستورية فى 2019 فإن األدوات الرقابية لمجلس الشيوخ 
قد تم تحديدها فى أداتى طلب المناقشة العامة ويقدمه 20 عضواً من المجلس على األقل 
واحد  ويقدمه عضو  عام  فى موضوع  برغبة  واالقتراح  بشأنه،  الحكومة  الستيضاح سياسة 
دون غيرهما من أدوات الرقابة البرلمانية. باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر 
من جانب االتهام والمسئولية ألن الحكومة غير مسئولة أمام مجلس الشيوخ كما سبقت 

اإلشارة.
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4.  قانون تقسيم الدوائر االنتخابية
وكل   ٢٠١٥ عام  المنتخب  النواب  مجلس  انتخابات  على  فقط  القانون  هذا  أحكام  تسرى 
االنتخابية  الدوائر  تقسيم  الجديد  القانون  يتضمن  أن  يجب  ثم  ومن  لها،  تكميلى  انتخاب 
فى انتخابات برلمان ٢٠٢٠ لكل من مجلس النواب ) الفردى والقائمة(، ومجلس الشيوخ ) 

الفردى و القائمة(. ويتوقع صدوره خال األشهر القادمة.

5.  قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات  
تعد االنتخابات القادمة أول انتخابات برلمانية تديرها الهيئة الوطنية لانتخابات فقد أدارت 

على  واإلستفتاء   ٢٠١8 الرئاسية  االنتخابات  هما  فقط  استحقاقين   ٢٠١7 سنة  نشأتها  منذ 

التعديات الدستورية ٢٠١٩. وبموجب هذا القانون تم إنشاء الهيئة وهى مستقلة لها شخصية 

االستفتاءات  بإدارة  غيرها  دون  تختص  واإلدارى  والمالى  الفنى  باالستقال  تتمتع  اعتبارية 

لكل  االقتراع  حق  ضمان  على  وتعمل  بها  المرتبطة  العمليات  جميع  وتنظيم  واالنتخابات 

ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خال االستفتاءات واالنتخابات وال يجوز 

التدخل فى أعمالها أواختصاصاتها. تتكون من مجلس إدارة الهيئة وتشكيله قضائى، والجهاز 

التنفيذى الدائم.

تم إجراء تعديل طفيف على هذا القانون بالمشروع الذى قدمه ائتاف دعم مصر فى يونيو 

٢٠٢٠ وهو تنظيم موعد إعان الهيئة الوطنية  لانتخابات نتائج االنتخابات واالستفتاءات فى 

حالة التقدم بتظلمات لتكون يوماً واحداً فقط بدالً من ثاثة أيام، وذلك بهدف إضفاء  مزيد 

من السرعة على سير عملية االنتخاب أو االستفتاء  وعدم إطالة أمدها.

أفكار للمناقشة مع المشاركين :
يمكن طرح النقاط التالية وتبادل األراء بين المشاركين حولها:

الذى  للمرشح  الحزبى  االنتماء  أو  الصفة  استمرار  لإلبقاء على شرط وجوب  •  هل نحتاج 
انتخب وفاز بالعضوية وفقا له؟

•  ما األسباب التى تدعو العضو لتغيير صفته أو انتمائه الحزبى؟

•  هل األفضل فى أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من 
الوزراء أثناء فترة الحل جميع االختصاصات المالية واإلدارية لمكتب المجلس ورئيسه، أم 

يتوالها مجلس الشيوخ؟

•  ما مزايا وعيوب كل نظام انتخابى ؟ 



٢٩

دليل المرأة المصرية لإلنتخابات البرلمانية 2020

اإلطار التشريعي

المصادر
المادة ١٠٦، دستور جمهورية مصر العربية ، القاهرة: الهيئة العامة لاستعامات، ٢٠١٤.  •

انظر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الجريدة الرسمية، العدد ٢٣ ) تابع( ، ٥ يونيه ٢٠١٤.  •

قانون مجلس النواب، الجريدة الرسمية، العدد ٢٣ ) تابع( ، ٥ يونيه ٢٠١٤.  •

نص التعديات الدستورية ٢٠١٩، الهيئة العامة لاستعامات  •

/http://www.sis.gov.eg/Story  •

قانون تقسيم الدوائر، الجريدة الرسمية، العدد ٢8 )تابع( ، ٩ يوليه ٢٠١٥  •

المادة ١١٠ ، دستور جمهورية مصر العربية ، القاهرة: الهيئة العامة لاستعامات، ٢٠١٤.  •

المادة )٢٤٩( )مضافة(، التعديات الدستورية ٢٠١٩، الهيئة العامة لاستعامات  •

/http://www.sis.gov.eg/Story  •

المادة )٢٥٠( )مضافة(، التعديات الدستورية ٢٠١٩  •

المادة )٢٥١( )مضافة(، التعديات الدستورية ٢٠١٩  •

المادة )١٠٢ ( من الدستور  •

المادة )٢٥٢( )مضافة( ، التعديات الدستورية ٢٠١٩  •

المادة )٢٥٣( )مضافة(، التعديات الدستورية ٢٠١٩  •

المادة )٢٤٩( )مضافة(، التعديات الدستورية ٢٠١٩  •

مادة )٢٥٤( )مضافة(، حيث نصت التعديات الدستورية على أن تسرى أحكام المادة ١١8 الواردة   •
بالدستورفى شأن مجلس الشيوخ

المادة )٢٥٤( )مضافة(، التعديات الدستورية ٢٠١٩، الهيئة العامة لاستعامات، تسري في شأن   •
مجلس الشيوخ األحكام الواردة بالدستور في المواد ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ، ١٠7، ١٠8، ١٠٩، ١١٠، ١١١، 

١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١7، ١١8، ١١٩، ١٢٠، )١٢١/ فقرة ١، ٢(، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٦، ١٣7،

 (  ٥١ العدد  الرسمية،  الجريدة  النواب،  انتخابات مجلس  دوائر  تقسيم  قانون  األولى من  المادة   •
مكرر(، ٢١ ديسمبر ٢٠١٤. 

إصدار الحكم فى القضية رقم ١8 لسنة ٣7 قضائية دستورية ،  الجريدة الرسمية ، العدد ٩ ) مكرر(   •
، ١ مارس ٢٠١٥ .ص ص ١- ١٤ . 

قانون رقم ١٩8 لسنة  ٢٠١7 فى شأن الهيئة الوطنية لانتخابات، الجريدة الرسمية، العدد ٣٠ مكرر   •
)ب(، ١ أغسطس ٢٠١7.

المواد ٢، و٣ و٤، قانون الهيئة الوطنية لانتخابات  •

الجريدة الرسمية – العدد ٢٦ مكرر) ك ( فى أول يوليو٢٠٢٠  •



اإلطار السياسي
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المحتوياتالمحتويات

أوالً: تطور التمثيل البرلمانى للمرأةقانون مجلس النواب، وتعدياته. • 

ثانياً: دور البرلمان فى النظام السياسىقانون تقسيم الدوائر االنتخابية.• 

*ىصاحيات البرلمان

* اختصاصات رئيس الجمهورية

*  العاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  

ثالثاً: ما تم إنجازه فى الفترة من ٢٠١٥- ٢٠١٩• 
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الهدف الرئيسي
اإللمام بمعطيات البيئة السياسية المصاحبة إلجراء االنتخابات البرلمانية المقبلة

األهداف الفرعية
تتمثل األهداف فى معرفة ما يلى :

مسيرة تمثيل المرأة المصرية فى البرلمان 	• 	
تجربة الكوتا وتخصيص مقاعد للمرأة فى البرلمان. 	• 	

صالحيات البرلمان فى النظام السياسى 	• 	
العالقة بين البرلمان والحكومة 	• 	

أبرز إنجازات أول برلمان مصرى بعد ثورة 30 يونيو 	• 	

أواًل: تطور التمثيل البرلمانى للمرأة 
تعــد المــرأة المصريــة صاحبــة تجربــة برلمانيــة قديمــة، فهــى أول امــرأة عربيــة تمثــل بادهــا   •  
سياســيًا فــى البرلمــان، ودخلــت معتــرك الحيــاة البرلمانيــة عــام ١٩٥7 حينمــا أعطــى الرئيــس 

ــتور  ــة بموجــب دس ــرأة المصري ــد الناصــر حــق االنتخــاب والترشــح للم ــال عب الراحــل جم

١٩٥٦. وفتــح بــاب الترشــح وتقدمــت )8( ســيدات للترشــح، وكان ال بــد مــن موافقــة هيئــة 

التحريــر والتنظيــم السياســى للثــورة علــى هــذا الترشــح، وســجل التاريــخ يــوم ١٤ يوليــو عــام 

١٩٥7 علــى أنــه تاريــخ دخــول أول امــرأة مصريــة إلــى البرلمــان حيــث تعــد الســيدة راويــة 

عطيــة أول امــرأة تدخــل البرلمــان المصــرى كعضــو كامــل األهليــة عــن دائــرة الجيــزة ومعهــا 

أمينــة شــكرى عــن اإلســكندرية.

ــن  ــبة ٢,٣٪ م ــك نس ــد وذل ــة مقاع ــى ثماني ــرأة عل ــت الم ــام ١٩٦٤ حصل ــات ع ــى انتخاب •  ف  
إجمالــى عــدد أعضــاء البرلمــان.

•  تناقــص العــدد ليصــل إلــى ثاثــة فــى انتخابــات عــام ١٩٦٩، وعــاد مــرة أخــرى فــى انتخابــات   
ــن. ــدة بالتعيي ــات وواح ــة منتخب ــى ثماني ١٩7١ إل

ــات و)٢(  ــن )٤( منتخب ــتة منه ــى س ــام ١٩7٦ إل ــات ع ــى انتخاب ــرأة ف ــل الم ــض تمثي •  انخف  
بالتعييــن وذلــك بنســبة ١,٦٪ مــن إجمالــى عــدد أعضــاء المجلــس.

•  إزاء الضعــف الملحــوظ فــى عــدد المقاعــد البرلمانيــة التــى شــغلتها المــرأة خــال الفتــرة   
مــن ١٩٥7 - ١٩7٦، ارتــأت الحكومــة تخصيــص عــدد معيــن مــن المقاعــد للمــرأة، وتــم تقنيــن 

ــام ١١٩7٩.  ــم ١88 لع ــون رق ــص بالقان التخصي
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بالفعــل شــهد برملــان عــام ١٩7٩ طفــرة غــر مســبوقة للمــرأة ىف العــدد والنســبة، إذ دخلتــه   •  
)٣٥( ســيدة فــازت )٣٠( امــرأة مبقاعــد الكوتــة و)٣( مــن خــارج الكوتــة، كــا عــن الرئيــس 

ــاء. ــدد األعض ــاىل ع ــن إج ــبة ٩,7٪ م ــت النس ــيدتن فكان س

•  حافظــت املــرأة عــى النســبة نفســها تقريبًــا بحصولهــا عــى )٣٦( مقعــًدا منهــم مقعــد واحــد   
بالتعيــن مــن بــن ٤٤8 مقعــد  وذلــك بنســبة 7,8٪ ىف انتخابــات عــام ١٩8٤، وعــى الرغــم مــن 

إلغــاء القانــون الســابق املتعلــق بتخصيــص مقاعــد للمــرأة، القانــون رقــم ١88 لعــام ١٩7٩ ىف 

عــام ١٩8٦ وحكــم املحكمــة الدســتورية العليــا ىف ١٩8٦ بعــدم دســتورية القانــون، ملــا ينطــوى 

عليــه مــن متييــز عــى أســاس الجنــس، فــإن إقــرار نظــام االنتخــاب بالقامئــة النســبية دعــم 

مركــز املــرأة املرصيــة  نســبيًا.

•  ىف االنتخابــات الربملانيــة عــام ١٩87 حصلــت املــرأة عــى ١8 مقعــًدا منهــن ١٤ باالنتخــاب و٤   
بالتعيــن وكانــت نســبة العضــوات ىف مجلــس الشــعب ٣,٩٪ مــن إجــاىل أعضــاء املجلــس، أى 

نصــف املقاعــد التــى كانــت تشــغلها ىف برملــان عــام ١٩8٤.

•  العــودة مجــدًدا إىل نظــام االنتخــاب الفــردى هبــط بعــدد مقاعــد املــرأة إىل ١٠ مقاعــد ىف   
ــن  ــبة ١,٩٪ م ــن النس ــن وميثل ــاب و )٣( بالتعي ــن )7( باالنتخ ــام ١٩٩٠ وكان منه ــان ع برمل

ــًوا ــغ ٤٥٤ عض ــاء البال ــدد األعض ــاىل ع إج

•  تراجــع العــدد إىل )٩( مقاعــد للمــرأة ىف مجلــس الشــعب عــام ١٩٩٥ منهــن )٥( باالنتخــاب   
بالتعيــن. و)٤( 

•  ارتفــع العــدد قليــًا ىف انتخابــات ٢٠٠٠ ليصــل إىل )١١( مقعــًدا منهــن )7( باالنتخــاب و)٤(   
ــع  ــه ارتف ــد ولكن ــدد املقاع ــن إجــاىل ع ــذاك إال نحــو ٢,٤٪ م ــدد آن ــل الع ــن، ومل ميث بالتعي

إىل)١٣( ســيدة بعــد فــوز النائبتــن ثريــا لبنــة وفريــدة الزمــر مبقعديــن ىف الدوائــر التــى خلــت 

ــان ٢٠٠٠ إىل 8,٢٪. ــيدات ىف برمل ــبة الس ــى وزادت نس ــل الترشيع ــك الفص ىف ذل

•  ىف انتخابــات ٢٠٠٥ مل تحصــل املــرأة إال عــى )٤( مقاعــد باالنتخــاب )تــم تعيــن ٥ ســيدات(   
وأصبــح العــدد )٩( مــن بــن ٤٤٤ هــى إجــاىل عــدد مقاعــد املجلــس النيــاىب ثــم انخفــض إىل 

)8( باســتقالة العضــوة شــاهيناز النجــار٢.

ــرأة ىف  ــد للم ــص مقاع ــى تخصي ــو٢٠٠٩ ع ــا ىف ١٤يوني ــرصي نهائي ــعب امل ــس الش ــق مجل ــد واف لق

الربملــان )٦٤( مقعــًدا بنســبة ١٢,٦٪ ليصبــح عــدد مقاعــد الربملــان )٥١8( مقعــًدا٣، وهــى املــرة الثانيــة 

ــا دون  ــا القانونيــة، وال تحــول الكوت ــة التــى يتــم فيهــا تطبيــق نظــام الكوت ــاة الربملاني ىف تاريــخ الحي

ترشــح املــرأة ىف الدوائــر العامــة٤.
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مبوجــب التعديــل الــذى أقــره الربملــان، أضيفــت ٣٢ دائــرة انتخابيــة بــكل منهــا مقعــدان؛ أى   •  
مبجمــوع ٦٤ مقعــًدا مخصصــة للمــرأة ىف انتخابــات مجلــس الشــعب، عــى أن يســتمر العمــل 

بهــذا النظــام مــدة عــرش ســنوات فقــط، وبعدهــا ال تكــون هنــاك »كوتــة« خاصــة باملــرأة؛ 

بافــراض أنهــا ســتكون آنــذاك قــادرة عــى خــوض املنافســة االنتخابيــة عــى قــدم املســاواة 

مــع الرجــال. ولكــن هــذا التعديــل مل يشــمل مجلــس الشــورى، وال املجالــس املحليــة.

ــس الشــعب ٢٠١٠ وكان أغلبهــن  ــرأة عــى ٦٤ مقعــد ىف مجل ــت امل ــك حصل ــاء عــى ذل •  بن  
مــن عضــوات الحــزب الوطنــى، إال أن إجــراء تلــك االنتخابــات بعيــًدا عــن اإلرشاف القضــاىئ 

ومــا شــابها مــن انتهــاكات وتزويــر عجــل بقيــام ثــورة ٢٥ ينايــر وإســقاط الربملــان٥. وهــو مــا 

ــاىل : يعرضــه  الشــكل الت

تطور التمثيل النياىب للمرأة

بســقوط نظــام الحــزب الوطنــى وتنحــى الرئيــس مبــارك عــن الســلطة، وتــوىل املجلــس األعــى للقــوات 

ــات  ــى الجــدل حــول أســبقية وضــع الدســتور أم إجــراء االنتخاب ــاد وتنام املســلحة إدارة شــئون الب

ــس  ــاء مجل ــات، ج ــراء االنتخاب ــد إج ــم بع ــى الحك ــيطرتهم ع ــار اإلخــوان املســلمن وس ــود تي وصع

الشــعب ٢٠١٢ ليضــم )٩( ســيدات منتخبــات منهــن )٥( منتميــات لحــزب الحريــة والعدالــة الــذراع 

ــة إىل  ــى إضاف ــى االجتاع ــزب الدميقراط ــدة للح ــد وواح ــات للوف ــاث منتمي ــوان وث ــياىس لإلخ الس

تعيــن ســيدتن٦.

ــاء  ــن النس ــن ماي ــم م ــى الرغ ــك ع ــط وذل ــد ٢٪ فق ــعب الجدي ــس الش ــبتهّن ىف مجل ــت نس وبلغ

الــاىئ ذهــّن إىل صناديــق االقــراع للتصويــت، ويُعــزى ذلــك إىل إلغــاء كوتــة املــرأة واالســتعاضة عنهــا 

بقانــون يلــزم كافــة األحــزاب السياســية بتمثيــل املــرأة ىف جميــع القوائــم االنتخابيــة مبــا ال يقــل عــن 
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امــرأة واحــدة، إال أنــه قــد اتضــح مــن املارســة العمليــة أنــه جــرى ترشــيح عــدد قليــل مــن النســاء 

ُوضــع معظمهــّن ىف نهايــة القوائــم االنتخابيــة مــا أســفر عــن فــوز الســيدات بتســعة مقاعــد فقــط 

مــن أصــل ٥٠8 مقعــًدا مبجلــس الشــعب.

ــحن،  ــدد املرش ــاىل ع ــن إج ــاء 7,٢٪ م ــح النس ــبة ترش ــت نس ــورى بلغ ــس الش ــات مجل  وىف انتخاب

ــبة 7٪٢.  ــد بنس ــن ١8٠ مقع ــورى م ــس الش ــة مجل ــيدات بعضوي ــع س ــازت أرب وف

عدد مقاعد املرأة  باالنتخاب ىف مجلىس الشعب والشورى ىف 2012

أمــا برملــان ٢٠١٥ فقــد ارتفــع فيــه متثيــل املــرأة بشــكل ملحــوظ بســبب تطبيــق التمييــز اإليجــاىب 

)الكوتــا( واشــراط تضمــن القوائــم عــدد معــن مــن الســيدات، وبلــغ عــدد الســيدات ىف الربملــان )٩٠( 

ســيدة مــن إجــاىل )٥٩٦( عضــًوا بالربملــان، منهــن )١٩( باالنتخــاب عــى مقاعــد الفــردى وهــو أمــر 

يلفــت النظــر ىف ضــوء صعوبــة املعــارك االنتخابيــة عــى املقاعــد الفرديــة مقارنــة بالقوائــم خاصــة ىف 

الصعيــد، و)٥٦( للقوائــم و )١٤( بالتعيــن8.  
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عدد مقاعد املرأة ىف برملان 2015 وفقاً لنوع العضوية

ــرش  ــاىن ع ــاىب الث ــتحقاق االنتخ ــد االس ــة ىف ٢٠٢٠ تع ــة القادم ــات الربملاني ــر أن االنتخاب ــر بالذك جدي

منــذ ثــورة ٢٥ ينايــر وتفــاوت اإلقبــال عــى املشــاركة ىف تلــك االســتحقاقات. كانــت مــن أعــى نســب  

املشــاركة اســتحقاقات مــا بعــد ثــورة ٣٠ يوينــو بينــا أتــت أدىن نســبة النتخابــات مجلــس الشــورى 

ــة التــى  ــاىل تطــور نســب املشــاركة ىف كل االســتحقاقات االنتخابي ٢٠١٢)%12,75(. ويبــن الرســم الت

أجريــت بعــد تغيــر النظــام الســياىس ىف25 ينايــر :

تطور املشاركة السياسية للمرصيني ىف االستحقاقات االنتخابية بعد 25 يناير
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املصدر: الباحثة باالعتامد عىل النتائج الرسمية املعلنة لنسبة املشاركة ىف كل استحقاق انتخاىب.

تجــدر اإلشــارة إىل أن املشــاهدات امليدانيــة وتقاريــر املجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان9، ومنظــامت 

ــة  ــدت كثاف ــد رص ــة01 ق ــتحقاقات االنتخابي ــر االس ــة س ــركت ىف متابع ــى اش ــدىن الت ــع امل املجتم

مشــاركة املــرأة واإلدالء بصوتهــا، وكانــت كتلــة تصويتيــة مؤثــرة  وحاســمة ىف العمليــة االنتخابيــة، 

ــر املــرأة املرصيــة ودعوتهــن بعظيــامت مــرص وخصــص عــام 2017 عــام  ــز الرئيــس بتقدي فقــد متي

للمــرأة املرصيــة، وقــام بتعيــني 6 وزيــرات بالحكومــة ألول مــرة منــذ العــام 1962 11، واآلن أصبــح 

العــدد 8 وزيــرات ونائبتــان21، كــام شــغلت الدكتــورة منــال عــوض  منصــب محافــظ دميــاط، وحــرص 

ــا استشــعرت  ــم أمهــات وزوجــات الشــهداء. ومــا يفــر املشــاركة الكثيفــة للمــرأة  أنه عــىل تكري

مــن قبــل الخطــر عــىل مكتســبتها الحقوقيــة ىف ظــل حكــم اإلخــوان ودعواتهــم الظالميــة ضــد املــرأة 

ــبقت  ــام س ــتور 2012 ك ــا ىف دس ــىل حقوقه ــص ع ــة الن ــة ومحدودي ــة ثاني ــن درج ــا مواط واعتباره

اإلشــارة لــذا دعمــت بقــوة ثــورة 30 يونيــو والقيــادة السياســية، كــام اهتــم املجلــس القومــى للمــرأة 

ــل  ــف املحافظــات مث ــددة  مبختل ــات متع ــالل آلي ــن خ ــن للمشــاركة م ــة الســيدات ودعوته بتوعي

اطــالق حملــة طــرق األبــواب، وحملــة صوتــك ملــرص بكــرة31. 
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ثانيًا: دور البرلمان فى النظام السياسى

نــص اإلعــان الدســتورى الصــادر ىف 8 يوليــو ٢٠١٣ والــذى ينظــم املرحلــة االنتقاليــة، عــى أن تُشــكل 

بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة لجنــة خــرباء تختــص باقــراح التعديــات عــى دســتور ٢٠١٢ املعطــل، 

ــن خمســن عضــًوا  ــة م ــة مكون ــات الدســتورية عــى لجن ــرح التعدي ــة مق ــم تعــرض هــذه اللجن ث

ــه الســكانية، عــى أن يكــون مــن بينهــم عــرشة مــن  ــات املجتمــع وطوائفــه وتنوعات ــون كل فئ ميثل

الشــباب والنســاء عــى األقــل وتلتــزم اللجنــة بطــرح املــرشوع النهــاىئ للحــوار املجتمعــى.

 عــى تلــك الخلفيــة، قدمــت لجنــة الخمســن مــرشوع الدســتور للرئيــس عــدىل منصــور ىف ٣ ديســمرب 

ــبة  ــت نس ــتور. وكان ــرشوع الدس ــى م ــتفتاء ع ــر ٢٠١٤ لاس ــى ١٤ و١٥ يناي ــد يوم ــم تحدي ٢٠١٣ وت

الحضــور ٣8,٦% مــن الهيئــة الناخبــة وهــى نســبة غــر مســبوقة ىف االســتفتاءات الدســتورية املرصيــة، 

ــدة  ــى ع ــتور ع ــص الدس ــد ن ــن٤١. وق ــن الحارضي ــن الناخب ــة ٩8,١٪ م ــرشوع مبوافق ــر امل ــم متري وت

صاحيــات للربملــان ســواء ىف الترشيــع أو الرقابــة عــى الحكومــة.

صالحيات الربملان
تتحدد اختصاصات وصالحيات الربملان ىف ما يىل:

سلطة اصدار القوانن.  •  
•  إقــرار السياســة العامــة للدولــة والخطــة العامــة للتنميــة االقتصاديــة، واالجتاعيــة، واملوازنــة   

ــة٥١. ــلطة التنفيذي ــال الس ــى أع ــة ع ــارس الرقاب ــة، ومي ــة للدول العام

ياحــظ أنــه مجلــس واحــد وليــس مجلســن ويتفــرغ عضــو مجلــس النــواب ملهــام العضويــة،   •  
ــون٦١.  ــاً للقان ــه وفق ــه أو عمل ــه بوظيفت ــظ ل ويحتف

يختص مجلس النواب باملحافظة عى النظام داخله ويتوىل ذلك رئيس املجلس7١.  •  
•  ال يكــون انعقــاد املجلــس صحيًحــا وال تتخــذ قراراتــه إال بحضــور أغلبيــة أعضائــه وىف غــر   
األحــوال املشــرط فيهــا أغلبيــة خاصــة تصــدر القــرارات باألغلبيــة املطلقــة للحارضيــن وعنــد 

ــا. ــأنه مرفوًض ــة يف ش ــرت املداول ــذي ج ــر ال ــرب األم تســاوى اآلراء يعت

•  تصــدر املوافقــة عــي القوانــن باألغلبيــة املطلقــة للحارضيــن، ومبــا ال يقــل عــن ثلــث عــدد   
أعضــاء املجلــس. 

ــن  ــس. وتعــد القوان ــي عــدد أعضــاء املجل ــة للدســتور مبوافقــة ثلث ــن املكمل •  تصــدر القوان  
املنظمــة لانتخابــات الرئاســية، والنيابيــة، واملحليــة، واألحزاب السياســية، والســلطة القضائية، 

واملتعلقــة بالجهــات والهيئــات القضائيــة، واملنظمــة للحقــوق والحريــات الــواردة يف الدســتور 

ــة له8١.  مكمل

لرئيــس الجمهوريــة وملجلــس الــوزراء ولــكل عضــو يف مجلــس النواب اقــراح القوانــن. ويحال   •  
كل مــرشوع قانــون مقــدم مــن الحكومــة أو مــن ُعــرش أعضــاء املجلــس إىل اللجــان النوعيــة 
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ــة أن  ــس، ويجــوز للجن ــه إىل املجل ــر عن ــم تقري ــواب، لفحصــه وتقدي ــس الن املختصــة مبجل

تســتمع إىل ذوي الخــربة يف املوضــوع. وال يحــال االقــراح بقانــون املقــدم مــن أحــد األعضــاء 

إىل اللجنــة النوعيــة، إال إذا أجازتــه اللجنــة املختصــة باملقرحــات ووافــق املجلــس عــى ذلــك، 

فــإذا رفضــت اللجنــة االقــراح بقانــون وجــب أن يكــون قرارهــا مســبباً. 

كل مــرشوع قانــون أو اقــراح بقانــون رفضــه املجلــس، ال يجــوز تقدميــه ثانيــة يف دوراالنعقــاد   •  
ــه٩١. نفس

•  لرئيــس الجمهوريــة حــق إصــدار القوانــن أو االعــراض عليهــا. وإذا اعرض رئيــس الجمهورية   
عــى مــرشوع قانــون أقــره مجلــس النــواب، رده إليــه خــال ثاثــن يوًمــا مــن إبــاغ املجلــس 

إيــاه، فــإذا مل يــرد مــرشوع القانــون يف هــذا امليعــاد اعتــرب قانونـًـا وأصــدر. وإذا رد يف امليعــاد 

املتقــدم إىل املجلــس، وأقــره ثانيــة بأغلبيــة ثلثــى أعضائــه، اعتــرب قانونًــا وأصــدر٠٢.

املوازنة العامة
تشــمل املوازنــة العامــة للدولــة كافــة إيراداتهــا ومرصوفاتهــا دون اســتثناء، ويُعــرض مرشوعهــا   •  
عــى مجلــس النــواب قبــل تســعن يوًمــا عــى األقــل مــن بــدء الســنة املاليــة، وال تكــون نافــذة 

ــا.  ــا بابً إالمبوافقتــه عليهــا، ويتــم التصويــت عليــه بابً

ــذاً  ــرد تنفي ــي ت ــدا الت ــة ع ــرشوع املوازن ــواردة ىف م ــات ال ــدل النفق ــس أن يع ــوز للمجل يج  •  
اللتــزام محــدد عــى الدولــة. وإذا ترتــب عــى التعديــل زيــادة ىف إجــاىل النفقــات وجــب أن 

يتفــق املجلــس مــع الحكومــة عــى تدبــر مصــادر لإليــرادات تحقــق إعــادة التــوازن بينهــا، 

وتصــدر املوازنــة بقانــون يجــوز أن يتضمــن تعديــاً يف قانــون قائــم بالقــدر الــازم لتحقيــق 

ــوازن.  هــذا الت

ىف جميــع األحــوال، ال يجــوز أن يتضمــن قانــون املوازنــة أى نــص يكــون مــن شــأنه تحميــل   •  
املواطنــن أعبــاء جديــدة. 

يحــدد القانــون الســنة املاليــة، وطريقــة إعــداد املوازنــة العامــة، وأحــكام موازنــات املؤسســات   •  
ــاباتها.  ــة وحس ــات العام والهيئ

تجــب موافقــة املجلــس عــى نقــل أى مبلــغ مــن بــاب إىل آخــره مــن أبــواب املوازنــة العامــة   •  
ــون١٢.  ــة بقان ــدر املوافق ــا، وتص ــى تقديراته ــد ع ــا أو زائ ــر وارد به ــرصوف غ ــى كل م وع

يجــب عــرض الحســاب الختامــى للموازنــة العامــة للدولــة عــى مجلــس النــواب خــال مــدة   •  
ال تزيــد عــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الســنة املاليــة ويعــرض معــه التقريــر الســنوى 

ــت عــى  ــم التصوي ــى. ويت ــه عــى الحســاب الختام ــزى للمحاســبات وماحظات ــاز املرك للجه

ــزى  ــاز املرك ــن الجه ــب م ــس أن يطل ــون. وللمجل ــا ويصــدر بقان ــا بابً ــى بابً الحســاب الختام

ــرى٢٢ . ــر أخ ــات أو تقاري ــة بيان ــبات أي للمحاس
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ينظــم القانــون القواعــد األساســية لتحصيــل األمــوال العامــة وإجــراءات رصفهــا٣٢ فــا يجــوز   •  
ــاط مبــرشوع غــر مــدرج يف  ــل أو االرتب ــة االقــراض أو الحصــول عــى متوي للســلطة التنفيذي

ــدة  ــة مل ــة للدول ــة العام ــن الخزان ــغ م ــاق مبال ــه إنف ــب علي ــدة يرت ــة املعتم ــة العام املوازن

ــان: ــات الربمل ــم صاحي ــاىل أله ــكل الت ــر الش ــواب ٤٢.  انظ ــس الن ــة مجل ــد موافق ــة إال بع مقبل

األجهزة الرقابية
يحــدد القانــون الهيئــات املســتقلة واألجهــزة الرقابيــة وتتمتــع تلــك الهيئــات واألجهــزة بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال   •  
الفنــى واملــايل واإلدارى ويؤخــذ رأيهــا يف مرشوعــات القوانــن واللوائــح املتعلقــة مبجــال عملهــا. وتعــد مــن تلــك الهيئــات 

واألجهــزة البنــك املركــزي والهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة والجهــاز املركــزي للمحاســبات وهيئــة الرقابــة االداريــة ٥٢ . 

ــات اســتقالها  ــا وضان ــا ونظــام عمله ــون يحــدد اختصاصاته ــاىب قان ــاز رق ــة مســتقلة أو جه يصــدر بتشــكيل كل هيئ  •  

والحايــة الازمــة ألعضائهــا وســائر أوضاعهــم الوظيفيــة مبــا يكفــل لهــم الحيــاد واالســتقال. 

يعــن رئيــس الجمهوريــة رؤســاء تلــك الهيئــات واألجهــزة بعــد موافقــة مجلــس النــواب بأغلبيــة أعضائــه ملــدة أربــع   •  

ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة وال يُعفــى أي منهــم مــن منصبــه إال يف الحــاالت املحــددة بالقانــون، ويُحظــر عليهــم 

ــوزراء٦٢.  مــا يُحظــر عــى ال

تقــدم الهيئــات املســتقلة واألجهــزة الرقابيــة تقاريــر ســنوية إىل كل مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس النــواب ورئيــس   •  

مجلــس الــوزراء فــور صدورهــا. وعــى مجلــس النــواب أن ينظرهــا ويتخــذ اإلجــراء املناســب حيالهــا يف مــدة ال تجــاوز 

ــام7٢. ــرأى الع ــر عــى ال ــرش هــذه التقاري ــه وتن ــا إلي ــخ وروده ــن تاري ــة أشــهر م أربع
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تعديل الدستور
ــتور، ويجــب  ــواد الدس ــن م ــر م ــادة أو أك ــل م ــب تعدي ــواب طل ــس الن ــة أو لخمــس أعضــاء مجل ــس الجمهوري •  لرئي  
أن يُذكــر ىف الطلــب املــواد املطلــوب تعديلهــا وأســباب التعديــل. وىف جميــع األحــوال، يناقــش مجلــس النــواب طلــب 

التعديــل خــال ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ تســلمه ويصــدر املجلــس قــراره بقبــول طلــب التعديــل كليــاً أو جزئيــاً بأغلبيــة 

ــه.  أعضائ

إذا رُفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل املواد ذاتها قبل حلول دور االنعقاد التاىل.   •  

إذا وافــق املجلــس عــى طلــب التعديــل يناقــش نصــوص املــواد املطلــوب تعديلهــا بعــد ســتن يومــاً مــن تاريــخ املوافقــة   •  

ــا عــدد أعضــاء املجلــس عــرض عــى الشــعب الســتفتائه عليــه خــال ثاثــن يومــاً مــن  فــإذا وافــق عــى التعديــل ثلث

ــدد األصــوات  ــة ع ــة أغلبي ــان النتيجــة وموافق ــخ إع ــن تاري ــذاً م ــل ناف ــون التعدي ــة ويك ــخ صــدور هــذه املوافق تاري

الصحيحــة للمشــاركن ىف االســتفتاء. وىف جميــع األحــوال، ال يجــوز تعديــل النصــوص املتعلقــة بإعــادة انتخــاب رئيــس 

ــات8٢.  ــن الضان ــد م ــاً باملزي ــل متعلق ــا مل يكــن التعدي ــة أواملســاواة م ــادئ الحري ــة أومبب الجمهوري

يصــدر مجلــس النــواب يف أول دور انعقــاد لــه بعــد العمــل بهــذا الدســتور قانونــاً لتنظيــم بنــاء وترميــم الكنائــس بمــا   •  

ــة٩٢.  ــعائرهم الديني ــيحين لش ــة املس ــة مارس ــل حري يكف

ــات  ــات والهيئ ــدب القضــاة وأعضــاء الجه ــد ن ــم قواع ــا بتنظي ــواب قانون ــس الن يصــدر مجل  •  

القضائيــة مبــا يضمــن إلغــاء النــدب الــكى والجــزىئ لغــر الجهــات القضائيــة أواللجــان ذات 

االختصــاص القضــاىئ أو إلدارة شــئون العدالــة أو اإلرشاف عــى االنتخابــات، وذلــك خــال مــدة 

ــذا الدســتور٠٣. ــخ العمــل به ال تتجــاوز خمــس ســنوات مــن تاري

ــون  ــدار قان ــتور بإص ــذا الدس ــاذ ه ــد نف ــه بع ــاد ل ــواب يف أول دور انعق ــس الن ــزم مجل •  يلت  

ــة  ــة الوطني ــر املصالح ــراح أط ــبة واق ــة واملحاس ــف الحقيق ــل كش ــة يكف ــة االنتقالي للعدال

وتعويــض الضحايــا وذلــك وفقــا للمعايــر الدوليــة١٣. 

ــة  ــاً مامئــا٢٣ً حيــث تعمــل الدول ــواب القــادم العــال والفاحــن متثي وســوف ميثــل مجلــس للن

أيضــاً عــي متثيــل الشــباب واملســيحين واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملرصيــن املقيمــن ىف الخــارج٣٣ 

ولعــل  متثيــل الربملــان للفئــات املهمشــة خطــوة نحــو متكــن تلــك الفئــات.

الرقابة الربملانية 

لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يوجــه إىل رئيــس مجلــس الــوزراء  أو أحــد نوابــه   •  

أو أحــد الــوزراء أو نوابهــم أســئلة يف أى موضــوع يدخــل يف اختصاصاتهــم، وعليهــم اإلجابــة 

ــه. ويجــوز للعضــو ســحب الســؤال يف أى وقــت وال  عــن هــذه األســئلة يف دور االنعقــاد ذات

ــا٤٣. ــل الســؤال إىل اســتجواب ىف الجلســة ذاته يجــوز تحوي

•  لــكل عضــو يف مجلــس النــواب حــق توجيــه اســتجواب لرئيــس مجلــس الــوزراء أو أحــد نوابــه   

أو أحــد الــوزراء أو نوابهــم ملحاســبتهم عــن الشــؤون التــي تدخــل يف اختصاصاتهــم. ويناقــش 

املجلــس االســتجواب بعــد ســبعة أيــام عــى األقــل مــن تاريــخ تقدميــه وبحــد أقــى ســتون 
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يومــاً إال يف حــاالت االســتعجال التــي يراهــا وبعــد موافقــة الحكومــة٥٣.

•  ملجلــس النــواب أن يقــرر ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء  أو أحــد نوابــه  أو أحــد   

ــى  ــاء ع ــتجواب وبن ــد اس ــة إال بع ــحب الثق ــب س ــرض طل ــوز ع ــم وال يج ــوزراء أو نوابه ال

اقــراح ُعــرش أعضــاء املجلــس عــى األقــل، ويصــدر املجلــس قــراره عقــب مناقشــة االســتجواب 

ــة األعضــاء. وىف كل األحــوال، ال يجــوز طلــب ســحب الثقــة يف  ويكــون ســحب الثقــة بأغلبي

ــحب  ــس س ــرر املجل ــه وإذا ق ــاد ذات ــه ىف دور االنعق ــل في ــس أن فص ــبق للمجل ــوع س موض

الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء أو مــن أحــد نوابــه أو أحــد الــوزراء أو نوابهــم وأعلنــت 

الحكومــة تضامنهــا معــه قبــل التصويــت وجــب أن تقــدم الحكومــة اســتقالتها وإذا كان قــرار 

ــا بأحــد أعضــاء الحكومــة وجبــت اســتقالته 63. ســحب الثقــة متعلًق

ــام  ــوع ع ــة موض ــب مناقش ــل طل ــى األق ــواب ع ــس الن ــن مجل ــًوا م ــن عض ــوز لعرشي يج  •  

بشــأنه7٣.  الحكومــة  سياســة  الســتيضاح 

ــس  ــام إىل رئي ــة يف موضــوع ع ــراح برغب ــداء اق ــواب إب ــس الن ــن أعضــاء مجل ــكل عضــو م ل  •  

مجلــس الــوزراء  أو أحــد نوابــه أو أحــد الــوزراء أو نوابهــم8٣.

•  لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يقــدم طلــب إحاطــة أو بيانًــا عاجــاً إىل رئيــس   

مجلــس الــوزراء  أو أحــد نوابــه أو أحــد الــوزراء أو نوابهــم يف األمــور العامــة العاجلــة ذات 

ــة٩٣.  األهمي

ــه بتقــى الحقائــق ىف  ــة مــن لجان ملجلــس النــواب أن يشــكل لجنــة خاصــة، أو يكلــف لجن  •  

موضــوع عــام أو بفحــص نشــاط إحــدى الجهــات اإلداريــة أو الهيئــات العامــة أو املرشوعــات 

العامــة وذلــك مــن أجــل تقــى الحقائــق يف موضــوع معــن وإبــاغ املجلــس بحقيقــة األوضاع 

ــن  ــل م ــق بعم ــوع يتعل ــات يف أى موض ــراء تحقيق ــة أو إج ــة أو االقتصادي ــة أو اإلداري املالي

األعــال الســابقة أو غرهــا، ويقــرر املجلــس مــا يــراه مناســبًا يف هــذا الشــأن وللجنــة يف ســبيل 

القيــام مبهمتهــا أن تجمــع مــا تــراه مــن أدلــة وأن تطلــب ســاع مــن تــرى ســاع أقوالــه وعــى 

جميــع الجهــات أن تســتجيب إىل طلبهــا وأن تضــع تحــت ترصفهــا مــا تطلبــه مــن وثائــق أو 

مســتندات أو غــر ذلــك. 

ــات أو  ــة بيان ــواب الحــق يف الحصــول عــى أي ــس الن ــكل عضــو يف مجل ــع األحــوال ل ىف جمي  •  

معلومــات مــن الســلطة التنفيذيــة تتعلــق بــأداء عملــه يف املجلــس 40.

ــواب، أو  ــس الن ــم حضــور جلســات مجل ــوزراء، ونوابه ــه، وال ــوزراء، ونواب ــس ال ــس مجل لرئي  •  

إحــدى لجانــه ويكــون حضورهــم وجوبيــاً بنــاء عــى طلــب املجلــس، ولهــم االســتعانة مبــن 

يــرون مــن كباراملوظفــن. ويجــب أن يســتمع إليهــم كلــا طلبــوا الــكام وعليهــم الــرد عــى 
ــرأى. 14 ــذ ال ــد أخ ــدود عن ــوت مع ــم ص ــون له ــاش دون أن يك ــوع النق ــا موض القضاي

يجــوز ملجلــس النــواب اقــراح ســحب الثقــة مــن رئيــس الجمهوريــة وإجــراء انتخابات رئاســية   •  



٤٣

دليل المرأة المصرية لإلنتخابات البرلمانية 2020

اإلطار السياسي

ــواب عــى األقــل وموافقــة  ــة أعضــاء مجلــس الن ــاًء عــى طلــب موقــع مــن أغلبي مبكــرة بن

ثلثــي أعضائــه ومبجــرد هــذا القــرار، يوقــف رئيــس الجمهوريــة عــن عملــه ويعتــرب ذلــك مانعــا 

مؤقتــاً يحــول دون مبارشتــه الختصاصاتــه. ويطــرح أمــر ســحب الثقــة مــن رئيــس الجمهوريــة 

وإجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة يف اســتفتاء عــام بدعــوة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء فــإذا 

ــد  ــه ويُع ــن منصب ــة م ــس الجمهوري ــى رئي ــة يُعف ــحب الثق ــرار س ــى ق ــة ع ــت األغلبي وافق

منصــب رئيــس الجمهوريــة خاليــاً وإذا كانــت نتيجــة االســتفتاء بالرفــض ُعــد مجلــس النــواب 

منحــا، ويدعــو رئيــس الجمهوريــة النتخــاب مجلــس جديــد للنــواب خــال ثاثــن يومــا مــن 

ــخ إعــان  ــاً مــن تاري ــات الرئاســية املبكــرة خــال ســتن يوم ــخ الحــل، وتجــرى االنتخاب تاري

نتيجــة االســتفتاء.24 

يخضــع رئيــس مجلــس الــوزراء وأعضــاء الحكومــة للقواعــد العامــة املنظمــة إلجــرءات   •  

التحقيــق واملحاكمــة يف حالــة ارتكابهــم جرائــم أثنــاء مارســة مهــام وظائفهــم أو بســببها وال 

يحــول تركهــم مناصبهــم دون إقامــة الدعــوى عليهــم أو االســتمرار فيهــا٣٤. 

 حصانة أعضاء  البرلمان :
ــا يســأل عضــو  ــة  ف ــم الدســتور حصان ــل له ــف كف ــك الوظائ ــام بتل ــان القي ليتســنى ألعضــاء الربمل

مجلــس النــواب عــا يبديــه مــن آراء تتعلــق بــأداء أعالــه يف املجلــس أو ىف لجانــه٤٤.  وال يجــوز يف 

غــر حالــة التلبــس بالجرميــة اتخــاذ أى إجــراء جنــاىئ ضــد عضــو مجلــس النــواب ىف مــواد الجنايــات 

والجنــح إال بــإذن ســابق مــن املجلــس. 

وىف غــر دور االنعقــاد، يتعــن أخــذ إذن مكتــب املجلــس ويخطــر املجلــس عنــد أول انعقــاد مبــا اتخــذ 

مــن إجــراء وىف كل األحــوال، يتعــن البــت يف طلــب اتخــاذ اإلجــراء الجنــاىئ ضــد العضــو خــال ثاثــن 

يوًمــا عــى األكــر وإال ُعــد الطلــب مقبــوال٥٤ً.

 اختصاصات رئيس الجمهورية 
رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة، ورئيــس الســلطة التنفيذيــة، يرعــى مصالــح الشــعب ويحافــظ 

عــى اســتقال الوطــن ووحــدة أراضيــه وســامتها، ويلتــزم بأحــكام الدســتور ويُبــارش اختصاصاتــه عــى 

النحــو املبــن بــه٦٤ لرئيــس الجمهوريــة حــق إصــدار القوانــن أو االعــراض عليهــا.47  ويختــص مبــا يــى:

لرئيس الجمهورية طلب تعديل مادة أو أكر من مواد الدستور8٤.  •  

لرئيــس  أيضــاً حــق تعيــن الحكومــة  واعفائهــا وحــل مجلــس النــواب عنــد الــرورة وبقــرار   •  

مســبب وبعــد اســتفتاء الشــعب  وفــق عــدة ضوابــط كــا ســيتبن الحقــاً عنــد الحديــث عــن 

ــة. ــة والترشيعي العاقــة بــن الســلطة التنفيذي
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ــه أو  ــوزراء أو لنواب ــس ال ــس مجل ــه لرئي ــض اختصاصات ــوض بع ــة أن يف ــس الجمهوري لرئي  •  

ــذي  ــك عــى النحــو ال ــوزراء أو للمحافظــن وال يجــوز ألحــد منهــم أن يفــوض غــره وذل لل

ينظمــه القانــون .49   

ــوىل رئاســة  ــور املهمــة ويت ــاع للتشــاور يف األم ــة لاجت ــوة الحكوم ــة دع ــس الجمهوري لرئي  •  

يحــره٠٥.  الــذي  االجتــاع 

يضــع رئيــس الجمهوريــة باالشــراك مــع مجلــس الــوزراء السياســة العامــة للدولــة ويرشفــان   •  

ــتور  ــن يف الدس ــو املب ــى النح ــا ع ــى تنفيذه ع

لرئيــس الجمهوريــة أن يلقــى بيانـًـا حــول السياســة العامــة للدولــة أمــام مجلــس النــواب عنــد   •  

افتتــاح دور انعقــاده العــادي الســنوى.  ويجــوز لــه إلقــاء بيانــات أو توجيــه رســائل أخــرى 
ــس.51 إىل املجل

ــربم املعاهــدات ويصــدق عليهــا  ــة وي ــة يف عاقاتهــا الخارجي ــة الدول ــل رئيــس الجمهوري ميث  •  
ــتور.    ــكام الدس ــا ألح ــا وفًق ــد نرشه ــون بع ــوة القان ــا ق ــون له ــواب وتك ــس الن ــة مجل ــد موافق بع

يجــب دعــوة الناخبــن لاســتفتاء عــى معاهــدات الصلــح والتحالــف ومــا يتعلــق بحقــوق   •  
ــع  ــا إال بعــد إعــان نتيجــة االســتفتاء باملوافقــة. وىف جمي ــق عليه ــم التصدي الســيادة وال يت

األحــوال ال يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور أو يرتــب عليهــا التنــازل عــن 

ــة.52   ــم الدول أى جــزء مــن إقلي

رئيــس الجمهوريــة هــو القائــد األعــى للقــوات املســلحة وال يعلــن الحــرب وال يرســل القــوات   •  
ــاع  ــس الدف ــذ رأى مجل ــد أخ ــة إال بع ــدود الدول ــارج ح ــة إىل خ ــة قتالي ــلحة يف مهم املس

ــواب غــر  ــة ثلثــي األعضــاء فــإذا كان مجلــس الن ــواب بأغلبي الوطنــي وموافقــة مجلــس الن

قائــم يجــب أخــذ رأى املجلــس األعــى للقــوات املســلحة وموافقــة كل مــن مجلــس الــوزراء 

ــي.53  ــاع الوطن ــس الدف ومجل

 العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 

فيام يىل كيفية تنظيم العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية:

ال يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حــل مجلــس النــواب إال عنــد الــرورة وبقــرار مســبب وبعــد   •  
ــه املجلــس  ــذى حــل مــن أجل ــذات الســبب ال اســتفتاء الشــعب وال يجــوز حــل املجلــس ل

ــابق. الس

ــس وإجــراء االســتفتاء عــى الحــل  ــراراً بوقــف جلســات املجل ــة ق ــس الجمهوري يصــدر رئي  •  
ــة األصــوات  ــق املشــاركون يف االســتفتاء بأغلبي ــإذا واف ــر، ف ــا عــى األك ــن يوًم خــال عرشي

الصحيحــة أصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرار الحــل ودعــا إىل انتخابــات جديــدة خــال ثاثــن 



٤٥

دليل المرأة المصرية لإلنتخابات البرلمانية 2020

اإلطار السياسي

يوًمــا عــى األكــر مــن تاريــخ صــدور القرار.ويجتمــع املجلــس الجديــد خــال األيــام العــرشة 

ــة 54. ــة النهائي ــان النتيج ــة إلع التالي

لــكل مواطــن أن يتقــدم مبقرحاتــه املكتوبــة إىل مجلــس النــواب بشــأن املســائل العامــة ولــه   •  
أن يقــدم إىل املجلــس شــكاوى يحيلهــا إىل الــوزراء املختصــن وعليهــم أن يقدمــوا اإليضاحــات 

الخاصــة بهــا إذا طلــب املجلــس ذلــك ويحــاط صاحــب الشــأن بنتيجتهــا٥٥. 

يشــرط لقبــول الرشــح لرئاســة الجمهوريــة أن يــزىك املرشــح عــرشون عضــًوا عــى األقــل مــن   •  
ــواب٦٥ . ــس الن ــاء مجل أعض

ــواب  ــس الن ــام مجل ــه أم ــام منصب ــوىل مه ــل أن يت ــة قب ــس الجمهوري ــؤدي رئي يشــرط أن ي  •  
اليمــن اآلتيــة »أقســم باللــه العظيــم أن أحافــظ مخلًصــا عــى النظــام الجمهــورى، وأن أحــرم 

الدســتور والقانــون، وأن أرعــى مصالــح الشــعب رعايــة كاملــة، وأن أحافــظ عــى اســتقال 

ــة  ــة للمحكم ــة العام ــام الجمعي ــه” ويكــون أداء اليمــن أم الوطــن ووحــدة وســامة أراضي

ــواب 57. ــس الن ــدم وجــود مجل ــة ع ــا يف حال ــتورية العلي الدس

يكلــف رئيــس الجمهوريــة رئيســاً ملجلــس الــوزراء، بتشــكيل الحكومــة وعــرض برنامجــه عــى   •  
مجلــس النــواب فــإذا مل تحصــل حكومتــه عــى ثقــة أغلبيــة اعضــاء مجلــس النــواب خــال 

ــوزراء برشــيح مــن  ــس ال ــة رئيســا ملجل ــس الجمهوري ــف رئي ــاً عــى األكــر، يكل ــن يوم ثاث

الحــزب أو االئتــاف الحائــز عــى أكريــة مقاعــد مجلــس النــواب، فــإذا مل تحصــل حكومتــه 

ــّد املجلــس منحــاً ويدعــو  عــى ثقــة أغلبيــة أعضــاء مجلــس النــواب خــال ســتن يومــا ُع

ــة النتخــاب مجلــس نــواب جديــد خــال ســتن يومــاً مــن تاريــخ صــدور  رئيــس الجمهوري

قــرار الحــل. وىف جميــع األحــوال يجــب أال يزيــد مجمــوع مــدد االختيــار املنصــوص عليهــا يف 

هــذه املــادة عــى تســعن يومــاً.

•  ىف حالــة حــل مجلــس النــواب يعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء تشــكيل حكومتــه وبرنامجهــا   
عــى مجلــس النــواب الجديــد يف أول اجتــاع لــه. 

ــس  ــد مجل ــة مقاع ــى أكري ــز ع ــاف الحائ ــزب أو االئت ــن الح ــة م ــار الحكوم ــال اختي ىف ح  •  
ــاع  ــار وزراء الدف ــوزراء، اختي ــس ال ــع رئي ــاور م ــة، بالتش ــس الجمهوري ــون لرئي ــواب، يك الن

والعــدل٥8. والخارجيــة  والداخليــة 

لرئيــس الجمهوريــة إعفــاء الحكومــة مــن أداء عملهــا بــرشط موافقــة أغلبيــة أعضــاء مجلــس   •  
ــواب.  الن

لرئيــس الجمهوريــة إجــراء تعديــل وزارى بعــد التشــاور مــع رئيــس الــوزراء وموافقــة مجلــس   •  
ــس٩٥.  ــاء املجل ــث أعض ــن ثل ــل ع ــا ال يق ــن ومب ــة للحارضي ــة املطلق ــواب باألغلبي الن

ميثــل رئيــس الجمهوريــة الدولــة يف عاقاتهــا الخارجيــة ويــربم املعاهــدات ويصــدق عليها بعد   •  
ــتور٠٦.  ــكام الدس ــا ألح ــا وفًق ــد نرشه ــون بع ــوة القان ــا ق ــون له ــواب وتك ــس الن ــة مجل موافق
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رئيــس الجمهوريــة هــو القائــد األعــى للقــوات املســلحة وال يعلــن الحــرب وال يرســل القــوات   •  
ــاع  ــس الدف ــذ رأى مجل ــد أخ ــة إال بع ــدود الدول ــارج ح ــة إىل خ ــة قتالي ــلحة يف مهم املس

ــاء١٦.  ــي األعض ــة ثلث ــواب بأغلبي ــس الن ــة مجل ــي وموافق الوطن

يعلــن رئيــس الجمهوريــة بعــد أخــذ رأى مجلــس الــوزراء حالــة الطــوارئ، عــى النحــو الــذي   •  
ــام الســبعة  ــواب خــال األي ــون ويجــب عــرض هــذا اإلعــان عــى مجلــس الن ينظمــه القان

ــاد العــادي، وجــب  ــراه بشــأنه وإذا حــدث اإلعــان يف غــر دور االنعق ــا ي ــرر م ــة ليق التالي

ــه.  ــرض علي ــوًرا للع ــاد ف ــس لانعق ــوة املجل دع

وىف جميــع األحــوال تجــب موافقــة أغلبيــة عــدد أعضــاء املجلــس عــى إعــان حالــة الطــوارئ   •  
ــة،  ــرى ماثل ــدة أخ ــد إال مل ــهر، وال مت ــة أش ــاوز ثاث ــددة ال تج ــدة مح ــا مل ــون إعانه ويك

بعــد موافقــة ثلثــي عــدد أعضــاء املجلــس. وإذا كان املجلــس غــر قائــم، يعــرض األمــر عــى 

مجلــس الــوزراء للموافقــة عــى أن يعــرض عــى مجلــس النــواب الجديــد يف أول اجتــاع لــه 

ــة الطــوارئ 62. ــان حال ــاء رسي ــواب أثن وال يجــوز حــل مجلــس الن

ــا وال  ــة أو تخفيفه ــن العقوب ــو ع ــوزراء العف ــس ال ــد أخــذ رأى مجل ــة بع ــس الجمهوري لرئي  •  
يكــون العفــو الشــامل إال بقانــون يُقــر مبوافقــة أغلبيــة أعضــاء مجلــس النــواب٣٦.

•  إذا حــدث يف غــر دور انعقــاد مجلــس النــواب مــا يوجــب اإلرساع يف اتخــاذ تدابــر ال تحتمــل   
ــه. وإذا كان  ــر علي ــاد طــارئ لعــرض األم ــس النعق ــة املجل ــس الجمهوري التأخــر، يدعــو رئي

مجلــس النــواب غــر قائــم يجــوز لرئيــس الجمهوريــة إصــدار قــرارات بقوانــن، إذا طــرأ مــا 

يســتوجب ذلــك عــى أن يتــم عرضهــا ومناقشــتها واملوافقــة عليهــا خــال خمســة عــرش يومــاً 

مــن انعقــاد املجلــس الجديــد، فــإذا مل تعــرض وتناقــش أو إذا عرضــت ومل يقرهــا املجلــس زال 

بأثــر رجعــى مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون دون حاجــة إىل إصــدار قــرار بذلــك، إال إذا رأى 
املجلــس اعتــاد نفاذهــا يف الفــرة الســابقة، أو تســوية مــا ترتــب عليهــا مــن آثــار .46

لرئيــس الجمهوريــة أن يقــدم اســتقالته إىل مجلــس النــواب فــإذا كان املجلــس منحــاً قدمــه   •  
إىل الجمعيــة العامــة للمحكمــة الدســتورية العليــا٥٦.

•  إذا قــام مانــع مؤقــت يحــول دون مبــارشة رئيــس الجمهوريــة لســلطاته حــل محلــه رئيــس   
ــز  ــاة، أو العج ــتقالة أو الوف ــة لاس ــس الجمهوري ــو منصــب رئي ــد خل ــوزراء. وعن ــس ال مجل

الدائــم عــن العمــل أو ألى ســبب آخــر يعلــن مجلــس النــواب خلــو املنصــب، ويخطــر الهيئــة 

ــة٦٦ . ــس الجمهوري ــلطات رئي ــا س ــواب مؤقتً ــس الن ــس مجل ــارش رئي ــات، ويب ــة لانتخاب الوطني

إذا تزامــن خلــو منصــب رئيــس الجمهوريــة مــع إجــراء اســتفتاء، أو انتخــاب مجلــس النــواب،   •  
ــاب  ــام انتخ ــن إمت ــس لح ــتمر املجل ــة، ويس ــس الجمهوري ــاب رئي ــبقية النتخ ــى األس تُعط

الرئيــس7٦. 

ال يجــوز الجمــع بــن عضويــة الحكومــة، وعضويــة مجلــس النــواب، وإذا عــن أحــد أعضــاء   •  
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املجلــس يف الحكومــة يخلــو مكانــه يف املجلــس مــن تاريــخ هــذا التعيــن8٦.

ثالثًا: ما تم إنجازه فى الفترة من 2015- 2019

ــس  ــة مجل ــة إىل مارس ــاد املاضي ــع أدوار انعق ــال األرب ــاىن خ ــة ىف األداء الربمل ــراءة العام ــر الق تش

النــواب للترشيــع والرقابــة تجــاه القضايــا املجتمعيــة الكــربى التــى واجهــت مــرص خــال تلــك الفــرة 

الدقيقــة مــن تاريخهــا وتعــد أبــرز الترشيعــات التــى أقرهــا املجلــس : القــرارات بقوانــن التــى صــدرت 

قبــل انعقــاده ) وافــق عــى ٣٤١ مــن إجــاىل ٣٤٢(، الائحــة الداخليــة للمجلــس، ومــرشوع قانــون 

ــة،  ــادة املعاشــات ،الخدمــة املدني ــة، وزي ــاء الكنائــس، واالســتثار، ومكافحــة الهجــرة غــر الرشعي بن

ــراءات  ــة وإج ــراءات الجنائي ــن اإلج ــل قوان ــة، تعدي ــام، الرياض ــة واإلع ــى للصحاف ــم املؤس التنظي

ــوق رأس  ــون س ــكام قان ــض أح ــل بع ــة٩٦، تعدي ــات اإلرهابي ــض والكيان ــة النق ــام محكم ــن أم الطع

املــال، وحايــة املســتهلك، وهيئــة تنميــة الصعيــد، وحقــوق األشــخاص ذوى اإلعاقــة، وتعديــل قانــون 

املواريــث، مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات، الهيئــة الوطنيــة للصحافــة، الهيئــة الوطنيــة لإلعــام، 

ــات  ــودى ومصــاىب العملي ــا ومفق ــم شــهداء وضحاي ــدوق تكري التأمــن الصحــى الشــامل، إنشــاء صن

الحربيــة واإلرهابيــة واألمنيــة وأرسهــم، إنشــاء املجلــس األعــى ملكافحــة اإلرهــاب والتطــرف، تعديــل 

قانــون الريبــة عــى الدخــل، تعديــل بعــض أحــكام قانــون التمويــن.

ــة، وأخــرى املحافظــات  ــة املناطــق الحدودي أمــا بالنســبة لتشــكيل اللجــان الخاصــة فقــد زارت  لجن

املتــررة مــن أزمــة الســيول٠7، وثالثــة ســجن بــرج العــرب، كــا تــم تشــكيل لجنــة تقــى الحقائــق ىف 

وقائــع فســاد توريــع القمــح، وزيــارات ميدانيــة ملصــاىب األحــداث اإلرهابيــة .

ــل  ــرة مث ــود الزائ ــدد الوف ــد ع ــى صعي ــة ع ــية الربملاني ــاً ىف الدبلوماس ــاطاً ملحوظ ــس نش كان للمجل

وفــد أصدقــاء مــرص ىف الربملــان الربيطــاىن، ومجلــس املستشــارين اليابــاىن، ومجموعــة الصداقــة 

البحرينيــة املرصيــة، والزيــارات التاريخيــة لرؤســاء وملــوك الــدول مثــل العاهــل الســعودى ورؤســاء 

ــس  ــس مجل ــس، ورئي ــس وزراء تون ــو، ورئي ــا، وتوج ــراق، ومقدوني ــال، والع ــا، والربتغ ــن، وفرنس الص

ــرالنكا،  ــان س ــرىب، ورئيــس برمل ــى واملغ ــواب العراق ــس مجلــس الن ــن رئي ــى، وكل م األمــة الكويت

ونائــب وزيــر الخارجيــة اليابــاىن، ووزيــر خارجيــة أوكرانيــا، وســفراء االتحــاد األورىب، ورومانيــا وكنــدا 

وإيطاليــا واإلمــارات، وكازخســتان، وكوريــا الجنوبيــة، ودول أمريــكا الاتينيــة، ووفــد الحــزب الشــيوعى 

ــى١7. الفيتنام
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أما عى صعيد الوفود الربملانية املرسلة فقد سافرت وفود إىل  البحرين وروسيا واملجر وجورجيا وروما 

وأملانيا، والواليات املتحدة وبروكسل لزيارة الربملان األورىب، ومقر حلف الناتو، عاوة عى املشاركة ىف 

أعال االتحاد الربملاىن الدوىل، والجمعية الربملانية لاتحاد من أجل املتوسط، واالتحاد الربملاىن األفريقى، 

واالتحاد الربملاىن العرىب٢7.

أفكار للمناقشة مع المشاركين :

ميكن طرح النقاط التالية وتبادل األراء بني املشاركني حولها:

  • كيف أثرت الكوتا عى متثيل املرأة ىف الربملان؟
  • ما اختصاصات الربملان؟

  • ما طبيعة العاقة بن السلطات؟
  •			ما أبرز القضايا التى عالجها الربملان؟
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ــورة ٣٠  ــة بعــد ث ــة الثاني ــات البرلماني ــة علــى إجــراء االنتخاب ــام قليل تُقبــل مصــر فــى غضــون أي

يوينــو اســتكماالً لمســيرة الممارســة الديمقراطيــة. فقــد أجريــت أول انتخابــات برلمانيــة بعــد ثــورة 

٣٠ يونيــو فــى ٢٠١٥ وعقــد البرلمــان الحالــى أولــى جلســاته فــى 10 ينايــر ٢٠١٦ وينــص الدســتور) 

ــخ أول  ــن تاري ــدأ م ــنوات تب ــواب خمــس س ــس الن ــة مجل ــدة عضوي ــى أن م ــادة 106(  عل ــى الم ف

اجتمــاع لــه، وبنــاء عليــه يجــب أن ينعقــد المجلــس الجديــد فــى ينايــر ٢٠٢١. ومــن جانــب آخــر، 

يشــهد العالــم أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد وأعلــن المديــر العام لمنظمــة الصحــة العالمية 

ــذي  ــد-١٩« وال ــروس »كوفي ــر الفي ــوم فــى11 مــارس 2020 أن المنظمــة باتــت تعتب ــدروس أدهان تي

ــة  ــب أخــذ االحتياطــات الوقائي ــا«. ممــا يتطل ــاء عالميً ــف أرجــاء المعمــورة »وب يتفشــى فــى مختل

لضمــان نجــاح العمليــة االنتخابيــة وحمايــة وســامة المواطنيــن والمــرأة المصريــة مــن بينهــم.

إن مصــر تخــوض اليــوم معركــة مصيريــة إلعــادة البنــاء علــى أســس جديــدة بعــد ثورتيــن أفرزتــا 

تطلعــات مشــروعة نحــو حيــاة أفضــل لكافــة المصرييــن ومســتقبل يليــق بالمكانــة الحضاريــة لمصــر 

وبطموحــات بناتهــا وأبنائهــا. ممــا يســتدعي شــحذ همــم المصرييــن كلهــم، رجــاالً ونســاء وحشــد 

طاقاتهــم الكاملــة لتحقيــق التنميــة الشــاملة علــى كافــة األصعــدة االجتماعيــة واالقتصادية والسياســة، 

ــدول المتقدمــة. ودون  ــة تســتحقها بجــدارة فــى مصــاف ال ــوأ مصــر مكان والتــى ال غنــى عنهــا لتتب

تمكيــن حقيقــي يتيــح للمــرأة فرصــة تحقيــق ذاتهــا، ومن ثــم يحــرر طاقاتها للعطــاء ويدعم مشــاركتها 

ــتراتيجية  ــاً لاس ــه. ووفق ــق أهداف ــى تحقي ــح ف ــوى وال ينج ــد تنم ــل أى جه ــان، ال يكتم ــر وأم بيس

الوطنيــة لتمكيــن المــرأة المصريــة ٢٠٣٠ يأتــى محــور التمكيــن السياســى ضمــن المحــاور المختلفــة 

التــى تشــكل معــاً خريطــة طريــق للنهــوض بالمــرأة.

تبرهــن المــرأة المصريــة يومــا بعــد يــوم علــى قدرتهــا علــى تحمــل المســئولية وتُجمــع التقاريــر 

والماحظــات والنســب الخاصــة باالســتحقاقات االنتخابيــة أن المــرأة فــى مقدمــة المشــاركين وتتقــدم 

الصفــوف لــإلدالء بصوتهــا وممارســة حقهوقهــا السياســية بمــا ال يقــل عــن نســبة ٤٤ ٪ . وفيمــا يلــى 

أبــرز المهــددات الصحيــة المتوقعــة المرتبطــة بانتشــار وبــاء كورونــا  ومقترحــات الوقايــة وحمايــة 

الناخبــات .
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أ المهددات الصحية المرتبطة بالمرشحات	-
	 المرشــحون • يعقدهــا  التــى  الجماهيريــة  واللقــاءات  والمؤتمــرات  التجمعــات 

والمرشــحات إلقنــاع الناخبيــن ببرامجهــم االنتخابيــة أثنــاء الفتــرة الزمنيــة المحــددة 

للدعايــة االنتخابيــة.

االستجابة: 
تخفيض عدد الحاضرين بحيث ال يتجاوز ٥٠ شخصاً. 	

توزيع كمامات ومطهرات على الحضور. 	

االلتزام بمسافة ال تقل عن مترين بين المقاعد. 	

ــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــى، أو يقــوم المرشــح 	   التوســع فــى إجــراء الدعاي

أو المرشــحة بتســجيل فيديــو يشــرح فيــه رؤيتــه وبثــه علــى الهواتــف أو صفحــات 

الفيــس بــوك للناخبيــن.

أ المهددات الصحية المرتبطة بالناخبات	-
	 ــك، • ــدة لذل ــة المع ــى البطاق ــه بالتأشــير عل ــة  بصوت ــون إدالء  الناخــب أو الناخب يك

وبعــد التحقــق مــن شــخصيته يســتلم بطاقــة االقتــراع  الممهــورة بالختــم الرســمى، 

ثــم يذهــب خلــف الســاتر المخصــص لذلــك فــى قاعــة االنتخابــات ليثبــت رأيــه فــى 

ــع  ــات، ويوق ــع البطاق ــاص  لوض ــدوق الخ ــى الصن ــا ف ــم يضعه ــاب، ث ــة االنتخ بطاق

فــى الكشــف إلثبــات حضــوره.  ممــا يُعنــى ضــرورة  إظهــار  بطاقــة الرقــم القومــى 

ــس  ــاتر، ولم ــف الس ــود خل ــم الموج ــتخدام ذات القل ــخصيته، واس ــن ش ــق م للتحق

ــدوق الزجاجــى لوضــع بطاقــة التصويــت. الصن

االستجابة: 
أ بداية تنظيم دخول الناخبين إلى مقر االقتراع  واالنتظار بالخارج فى صفوف ذات 	-

مسافات امنة بين كل ناخب وآخر مع االلتزام بارتداء الكمامات،  ويمكن االستعانة 

بالمتطوعين.

أ توفير قوافل طبية أمام اللجان تحسباً لحدوث أى طوارئ.	-

أ استخدام الكواشف الحرارية للكشف عن أى حاالت مشتبه باصابتها. 	-

ال يسمح بتواجد أكثر من ناخب داخل اللجنة. 	

زيادة عدد اللجان االنتخابية لتقليل الكثافات والزحام. 	

توزيع قفازات باستيكية على الناخبين لتجنب اللمس المباشر لألوراق. 	

التنويه للناخبين عن أهمية االلتزام باإلجراءات السابقة ويفضل إحضار األقام معهم. 	
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بث فيديوهات ارشادية لكيفية التعامل داخل اللجنة، ثم التخلص اآلمن من الكمامة  	

والقفاز.

التعقيم المستمر للجان كل عدة ساعات بالتناوب. 	

	 يغمس الناخب اصبعه فى الحبر الفسفورى بعد االنتهاء من التصويت.•

	 االستجابة: •

طلب االستشارة الطبية فى ذلك األمر، واذا كان يترتب عليه نشر العدوى  يمكن  	

االستغناء عنه 

أ )الهيئــة 	- المؤسســات  فــى  العامــات  بالســيدات  المرتبطــة  الصحيــة  المهــددات 
).... البحثيــة،  المراكــز  اإلعــام،  المدنــى،  المجتمــع  لانتخابــات،  الوطنيــة 

ــات  ــة لانتخاب ــة الوطني ــن الهيئ ــا م ــرح له ــى المص ــع المدن ــات المجتم ــوم  منظم 	•			تق
بمتابعــة االنتخابــات وكتابــة الماحظــات وإعــداد التقاريــر ممــا يعنــى البقــاء فــى مقــرات 

ــة. ــرات طويل االنتخــاب لفت

االستجابة: 
ــراه  ــة وفقــاً لمــا ي ــاوب أعضــاء المنظمــات المختلفــة علــى دخــول اللجــان االنتخابي 	 تن  

ــكان. ــدر اإلم ــت ق ــدد والوق ــل الع ــة وتقلي ــس اللجن رئي

	 التشديد على  االلتزم باإلجراءت الوقائية ) الكمامة، القفازات، تباعد المسافات...(.  

•    تجــرى المؤسســات البحثيــة اســتطالعات الــرأى للناخبيــن وفــق الضوابــط  التــى حددتها 
الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات، ممــا يعنــى اللقــاء المباشــر معهم.

االستجابة: 
ــدال مــن  ــن باســتخدام الهاتــف أو اإلنترنــت ب 	  تطبيــق االســتبيانات مــع جمهــور الناخبي

ــة. المقابل

ــى  ــا يعن ــراع ، مم ــرز أوراق االقت ــة بف ــى اللجــان الفرعي ــات العامــات ف •			تقــوم الموظف 	
ــدوى. ــدر للع ــك مص ــون ذل ــد يك ــن األوراق وق ــة م ــات هائل ــس كمي لم

االستجابة: 
 	 الحفاظ على المسافات اآلمنة بين الموظفات داخل اللجنة.

	 استخدام القفازات الباستيكية وتغييرها باستمرار
	 تطهير اليدين بالكحول.


