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ر�سالـــة �إىل �لقارئ

من  اإقرارها  مت  التى  خلطته  وتنفيًذا  للمراأة،  القومى  املجل�س  من  ا  حر�شً

وتنمية  امل�شرية  باملراأة  للنهو�س   2012 مار�س   16 فى  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ومبا  الدميقراطية،  للقيم  تعزيًزا  و�شيا�شًيا  واجتماعًيا  اقت�شادًيا  قدراتها 

الأجهزة  مع  التعاون  خالل  من  تواجهها  التى  امل�شكالت  حل  من  ميّكنها 

التنفيذية بالدولة وفروع املجل�س مبحافظات م�شر املختلفة.

وتفعياًل لذلك نظم املجل�س برناجًما تدريبًيا للعام املاىل احلاىل 2013/2012 

من خالل 27 دورة تدريبية وور�شة عمل، ا�شتفادت منها �أكرث من 2698 �شيدة 

وفتاة، مبختلف القرى والنجوع للتوعية بدور املراأة فى املجتمع وبحقوقها 

الريفيات  والرائدات  املهنية  النقابات  من  متدربون  فيها  �شارك  وواجباتها، 

والأحزاب ال�شيا�شية املختلفة واجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين.

وتعظيًما للفائدة املرجوة من هذه الدورات، مت اختيار نخبة متميزة من 

التدريبي،  الربنامج  هذا  لإثراء  خمتلفة،  تخ�ش�شات  فى  اجلامعات  اأ�شاتذة 

املجل�س  -قرر  الربنامج  هذا  تناولها  التى  املو�شوعات  ولأهمية   - َثمَّ  ومن 

ال�شتفادة  ول�شمان  العلمية،  املادة  على  حفاًظا  كتيبات  �شل�شلة  فى  اإ�شدارها 

منها، وكذلك ال�شتعانة بها فى تعظيم اإمكانات املراأة فى املرحلة احلالية من 

تاريخ الوطن ... وتت�شمن هذه ال�شل�شلة املو�شوعات التالية:
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مفهوم امل�شاركة ال�شيا�شية وتطبيقه على املراأة امل�شرية. 1 -

املجتمع املدنى وامل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة. 2 -

املفاهيم ال�شيا�شية الكربى. 3 -

املراأة والنظم النتخابية. 4 -

. احلملة النتخابية “املفهوم – املراحل – خطوات التخطيط”- 5

التعريف بالنظام النتخابى و التوا�شل مع اجلمهور. 6 -

الإدارة املحلية فى م�شر. 7 -

فن ومهارات القيادة.- 8

               �ل�سفرية/ مرفت تالوى 

                                       رئي�س املجل�س القومى للمراأة
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تعريف النتخاب:-

اأفراد ال�شعب، الذين تتوافر فيهم  يق�شد بالنتخاب الإجراء الذي يقوم مبقت�شاه 

�شروط النتخاب التى يحددها الد�شتور والقانون باختيار ممثلني عنهم ملمار�شة �شلطة 

نيابة عنهم.

طبيعة النتخاب:-

اختلفت الآراء حول طبيعة النتخاب وانق�شمت اإىل ثالثة هي:-

• يرى اأن�شار هذا الراأي اأن النتخاب حق من احلقوق الطبيعية  اأنه حق �شخ�شي:	

فى  امل�شاواة  ملبداأ  تطبيًقا  املواطن  �شفة  فيه  تتوافر  فرد،  كل  بها  يتمتع  التى 

احلقوق املدنية وال�شيا�شية.

يرى اأن�شار هذا الراأي اأن النتخاب وظيفًة ولي�س حًقا. ووفًقا لهذا  • اأنه وظيفة: 	

الراأي فاإن الناخبني ل ي�شتعملون حًقا �شخ�شًيا لهم ولكنهم يوؤدون وظيفة. ومن 

َثمَّ فاإنه يجوز للدولة اأن تقيد حق النتخاب، واأن يكون واجًبا على الناخب اأن 

يوؤديه، واأنه اإذا مل يوؤده يكون مق�شًرا فى اأداء واجب فر�شه عليه القانون، ومن 

َثمَّ يجوز توقيع عقوبة عليه لإخالله بواجب فر�شه عليه القانون.

ويرى اأن�شار هذا الراأى اأن النتخاب ذو طبيعة مزدوجة، لأنه  • اأنه حق وواجب: 	

يقوم على اجلمع بني فكرتي احلق والوظيفة. 

وهذا الراأي هو الراأي الغالب فى م�شر، والذي اأخذ به امل�شرع امل�شري باأن جعل لكل 

مواطن تتوافر فيه �شروط ممار�شة النتخاب التمتع بهذا احلق، ومتكينه من ممار�شته، 

ا واجًبا عليه اإذا مل يقم به ُتوقع عليه عقوبة الغرامة. وجعله اأي�شً
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اأنواع النتخابات:-

يتم التمييز - عادًة - بني نوعني من النتخابات، هما:

•النتخاب املقيد اأو املحدود. 	
•النتخاب املطلق اأو العام. 	

اأول- النتخاب املقيد اأو املحدود:

يقت�شر النتخاب فى هذا النوع على فئات معينة من املجتمع، اإما لقدرتها املالية اأو 

لكفايتها العلمية.

ثانيا- النتخاب املطلق اأو العام:

وميار�س النتخاب فى هذا النوع كل املواطنني، الذين تتوافر فيهم ال�شروط العامة 

ملمار�شة النتخاب، دون تقييد ذلك بن�شاب مايل اأو بكفاية علمية معينة. ومن َثمَّ فاإنه 

يكون مقرًرا على جميع املواطنني البالغني �شًنا معيًنا، دون متييز ب�شبب اجلن�س اأو اللون 

اأو الدين. وبالتايل فهو يقوم على اأ�شا�س العمومية وامل�شاواة.

حق املراأة فى النتخاب والرت�شيح:- 

للحقوق  املنظمة  القوانني  ذلك  على  ن�شت  وقد  النتخاب،  فى  باحلق  املراأة  تتمتع 

الدويل   امل�شتوى  الوطني. فعلى  امل�شتوى  اأو على  الدوىل  امل�شتوى  �شواء على  ال�شيا�شية 

ب�شورة  النتخاب  فى  احلق  املراأة  متنح  الدولية  التفاقيات  من  جمموعة  جند  فاإننا 

ل�شنة  للمراأة  ال�شيا�شية  باحلقوق  اخلا�شة  التفاقية  التفاقيات  هذه  ومن  وا�شحة، 

1952 والتى تن�س فى املادة الأوىل على اأن »للن�شاء حق الت�شويت فى جميع النتخابات، 

ب�شروط ت�شاوي بينهن وبني الرجال، دون اأي متييز«. كما تن�س فى املادة الثانية على اأن 

»للن�شاء الأهلية فى اأن ُينتخنب جلميع الهيئات املنتخبة بالقرتاع العام، املن�شاأة مبقت�شى 
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الت�شريع الوطني، ب�شروط ت�شاوي بينهن وبني الرجال دون اأي متييز«. والعهد الدويل 

اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية والذي ين�س فى املادة )25( على اأن  »لكل مواطن 

اأو عن طريق ممثلني خمتارين«.  احلق فى امل�شاركة فى ت�شيري احلياة العامة مبا�شرًة 

واتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة لعام 1979 والتى تن�س فى مادتها 

العامة،  وال�شتفتاءات  النتخابات  جميع  فى  الت�شويت  فى  املراأة  حق  على   )7( رقم 

والأهلية لالنتخاب جلميع الهيئات التي تنتخب اأع�شاءها بالقرتاع العام، وامل�شاركة فى 

�شياغة �شيا�شة احلكومة وفى تنفيذ هذه ال�شيا�شة وفى �شغل الوظائف العامة. 

وعلى امل�شتوى الوطني فقد ح�شلت الإناث على حق الت�شويت فى الوليات املتحدة 

الأمريكية عام 1920، بينما ح�شلت عليه الإناث فى م�شر عام 1956 مبوجب د�شتور 23 

وهم  �شواء،  القانون  لدى  امل�شريون   « اأن  على   )31( املادة  فى  ن�س  والذي   1956 يونيو 

اأو  اجلن�س  ب�شبب  ذلك،  فى  بينهم  متييز  ل  العامة  والواجبات  احلقوق  فى  مت�شاوون 

الأ�شل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة«. ومبوجب هذا الن�س الد�شتوري - والذي تكرر فى 

كافة الد�شاتري امل�شرية املتعاقبة - تتمتع املراأة باحلقوق ال�شيا�شية نف�شها التى يتمتع بها 

الرجل ومنها حق النتخاب وحق الرت�شيح للمجال�س النيابية.  

كما ت�شمن - كذلك - قانون تنظيم مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية رقم 73 ل�شنة 1956 

املراأة   حق  على   ون�س  ال�شيا�شية،  احلقوق  جمال  فى  واملراأة  الرجل  بني  امل�شاواة  مبداأ 

كل  :»على  اأن  على  تن�س  والتى  منه،  الأوىل  املادة  فى  وذلك  والرت�شيح،  النتخاب  فى 

م�شري وكل م�شرية بلغ ثمانية ع�شر �شنة ميالدية اأن يبا�شر بنف�شه احلقوق ال�شيا�شية 

القانون. ثانًيا : انتخاب كل من  ا�شتفتاء ين�س عليه  الراأي فى كل  اإبداء  اأوًل  الآتية:- 

رئي�س اجلمورية.... «، وكذلك فى املادة الرابعة والتى تن�س على اأن : » يجب  اأن يقيد 

فى جداول النتخاب كل من له حق مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية من الذكور، وكذلك يجب 

اأن يقيد من الن�شاء من قدمت بنف�شها طلًبا بذلك «.
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ووفقاً لهذه املادة فقد جعل هذا القانون القيد فى جداول النتخاب بالن�شبة للذكور 

وجوبًيا دون التقيد بطلب. اإل اإنه بالن�شبة للمراأة  فقد قيد قيدها فى جداول النتخاب 

باأن تتقدم بنف�شها بطلب تطلب فيه قيدها فى جداول النتخاب، وفى حالة تقدم املراأة 

بالطلب فاإن قيدها يكون وجوبًيا، واأنه اإذا مل تتقدم بطلب بنف�شها تطلب فيه قيد نف�شها 

فى جداول النتخاب فاإنه ل تقيد وذلك على خالف الرجل الذي يجب على ال�شلطة 

يكن  ومل  ميالدية،  عاًما  ع�شر  ثمانية  وهي  القانونية،  ال�شن  بلغ  متى  قيده  املخت�شة 

حمروًما من مبا�شرة حقوقه ال�شيا�شية.

باإ�شدار قانون ع�شوية جمل�س الأمة، والذي   1956 246 ل�شنة  القانون رقم  اأن  كما 

�شدر فى ظل د�شتور 1956، مل ي�شرتط فى ع�شويته اأي �شروط تتعلق باجلن�س، وذلك 

على خالف املجال�س الت�شريعية ال�شابقة التى كانت تق�شر ع�شويتها على الذكور دون 

الإناث، باعتبار اأن قوانني النتخاب كانت ت�شرط فى الناخب اأن يكون من الذكور.

الن�شاء  بع�س  وتر�شحت  القانون،  هذا  ظل  فى  الت�شريعية  النتخابات  اأجريت  وقد 

لأول مرة فى م�شر وفازت �شيدتان بثقة الناخبني ودخلت املراأة جمل�س الأمة )الربملان( 

لأول مرة فى تاريخ م�شر املعا�شرة.

1971 مت الأخذ كما كان الو�شع فى الد�شاتري ال�شابقة فى عهد الثورة  وفى د�شتور 

التوفيق  اأن: »تكفل الدولة  املادة )11( على  اإذ ن�شت  امل�شاواة بني الرجل واملراأة.  مببداأ 

ميادين  فى  بالرجل،  وم�شاواتها  املجتمع  فى  وعملها  الأ�شرة  نحو  املراأة  واجبات  بني 

ال�شريعة  باأحكام  اإخالل  دون  والقت�شادية  والثقافية  والجتماعية  ال�شيا�شية  احلياة 

الإ�شالمية«. كما ن�شت املادة )62( على اأن: »جلميع املواطنني فى الدولة حق النتخاب 

والرت�شيح واإبداء الراأي فى ال�شتفتاء وفًقا لأحكام القانون وامل�شاهمة فى احلياة العامة 

واجًبا وطنًيا«. 
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�شاأنها  النتخاب والرت�شح  املراأة احلق فى  اأعطى   1971 د�شتور  اأن  ويت�شح من ذلك 

�شاأن الرجل دون تفرقة بينهما.

على حق  الوطنية   والقوانني  الدولية  املواثيق  فى  الن�س  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

املراأة فى النتخاب، لي�س كافًيا لتمتع املراأة بحق النتخاب، لأن م�شاركة املراأة فى العملية 

ال�شيا�شية  اأحواله  فى  املجتمع  تطور  مب�شتوى  مرتبط  وتر�شيًحا  ت�شويًتا  النتخابية 

والقت�شادية والجتماعية والثقافية والأخالقية.

قيد املراأة فى جداول النتخاب:-

73 ل�شنة  ال�شيا�شية رقم  1956 �شدر قانون تنظيم مبا�شرة احلقوق  فى ظل د�شتور 

جداول  فى  يقيد  اأن  »يجب  اأن:  على  تن�س  التى  الرابعة  املادة  فى  ن�س  والذي   ،1956

النتخاب كل من له حق مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية من الذكور، وكذلك يجب اأن يقيد 

من الن�شاء من قدمت بنف�شها طلباً بذلك«.

ووفًقا لهذه املادة - كما �شبق وذكرنا - يتم قيد الذكر فى جداول النتخاب مبجرد 

بلوغ ال�شن القانونية ومل يكن حمروًما من مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، اإل اإنه بالن�شبة 

للمراأة  فقد قيد قيدها فى جداول النتخاب باأن تتقدم بنف�شها بطلب تطلب فيه قيدها 

فى جداول النتخاب، واأنه اإذا مل تتقدم بطلب بنف�شها تطلب فيه قيد نف�شها فى جداول 

جاءت  والتي  الد�شتور  ن�شو�س  الن�س  هذا  يخالف  كان  وقد  تقيد.  ل  فاإنها  النتخاب 

�شاأن  �شاأنها  والرت�شح   النتخاب  حق  ومنها  ال�شيا�شية،  احلقوق  املراأة  منح  فى  مطلقة 

املراأة التقدم بنف�شها بطلب قيدها فى جداول  الرجل بال متييز بينهما، بحيث تطلب 

النتخاب وعدم تطلب ذلك بالن�شبة للرجل، يعد اإخالًل مببداأ امل�شاواة ونوًعا من التمييز 

بني الرجال والن�شاء على خالف مبداأ امل�شاواة بينهما والذي ن�س عليه الد�شتور.

وقد زال هذا التمييز بني الرجل واملراأة فى 19 يونيو �شنة 1979 ب�شدور القانون رقم 
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41 ل�شنة 1979والذي ت�شمن تعديل املادة الرابعة من القانون رقم 73 ل�شنة 1956 اخلا�س 

بتنظيم مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، والذي ن�شت املادة الأوىل منها على اأن: »يقيد فى 

الذكور والإناث، ومع  ال�شيا�شية من  جداول النتخاب كل من له حق مبا�شرة احلقوق 

م�شت  قد  كانت  اإذا  اإل  التجن�س،  بطريق  امل�شرية  اجلن�شية  اكت�شب  من  يقيد  ل  ذلك 

خم�س �شنوات على الأقل على اكت�شابه اإياها«.

الت�شريعية  اللجنة  تقرير  فى  الت�شريعي  التعديل  هذا  مربرات  امل�شرع  اأو�شح  وقد 

بقوله »اذا �شاغ القول باأنه كان لهذه التفرقة ما يربرها فى تاريخ اإ�شدار القانون اخلا�س 

مببا�شرة احلقوق ال�شيا�شية عام 1956، حني مل يكن للمراأة دور بارز  فى جمال العمل 

ال�شيا�شي، اإل اأن الد�شتور ال�شادر �شنة 1971 قد حقق للمراأة امل�شاواة بالرجل فى ميدان 

العمل ال�شيا�شي، عالوًة على �شائر امليادين الأخرى، ودون التفرقة بينها وبينه فى اأى من 

هذه امليادين. وملا كانت املراأة قد برهنت خالل هذه احلقبة على جدارتها الوا�شحة بتقلد 

خمتلف املنا�شب، وحتمل كافة الأعباء، فقد اأ�شحى الإبقاء على ما ورد بقانون تنظيم 

مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية من تفرقة بني الرجل واملراأة فى املجال ال�شيا�شي اأمٌر غري 

�شائغ فى ظل د�شتور البالد، عالوًة على مايوؤدى اإليه من حرمان الأمة من عن�شر فعال 

من عنا�شر القوة املرجوة دعًما لكيان املجتمع امل�شري فى هذه املرحلة امل�شريية«.

وبهذا التعديل الت�شريعي فقد حتققت امل�شاواة بني الرجل واملراأة فى نطاق القيد فى 

جداول النتخاب، باأن اأ�شبح القيد يتم لكالهما فى جداول النتخاب مبجرد بلوغ �شن 

الثامنة ع�شرة عاًما والتمتع باحلقوق ال�شيا�شية دون حاجة اإىل التقدم بطلب للقيد، كما 

كان ال�شاأن �شابًقا بالن�شبة للمراأة.  

متثيل املراأة فى جمل�س ال�شعب والتمييز ل�شاحلها:-

على  له  املكملة  النتخاب  وقوانني   1971 د�شتور  ظل  فى  م�شر  فى  الو�شع  ا�شتقر 
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امل�شاواة بني الرجل واملراأة فى التمتع بحق النتخاب والرت�شح، ومن َثمَّ فاإن ثقة الناخبني 

اأ�شبحت هي الفي�شل فى اختيار من ينوب عنهم �شواء كان رجاًل اأو امراأة. ولكن ب�شبب 

النيابية  املجال�س  ع�شوية  على  وح�شولها  املراأة  بني  حتول  التى  الجتماعية  الظروف 

بن�شبة معقولة. فقد تدخل امل�شرع امل�شري واأخل مببداأ امل�شاواة ل�شالح املراأة ) التمييز 

ل�شالح املراأة(. وذلك فى القانون رقم 21 ل�شنة 1979 بتعديل بع�س اأحكام قانون جمل�س 

ال�شعب وقانون حتديد الدوائر النتخابية لنتخاب اأع�شاء جمل�س ال�شعب الذي ن�شت 

املادة الأوىل فى الفقرة الثانية منه على اأن: »تق�شم جمهورية م�شر العربية اإىل مائة 

و�شت و�شبعني دائرة انتخابية وحتدد الدوائر بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخابية 

وذلك  والفالحني  العمال  من  الأقل  على  اأحدهما  يكون  ال�شعب،  جمل�س  فى  ع�شوان 

با�شتثناء ثالثني دائرة تبني بجدول يلحق بقانون حتديد الدوائر النتخابية لنتخاب 

اأع�شاء جمل�س ال�شعب، وينتخب عن كل منها مع مراعاة القيد الوارد فى الفقرة الأوىل 

من هذه املادة ثالثة اأع�شاء يكون اأحدهم على الأقل من الن�شاء«. 

منه  الأوىل  الفقرة  الثالثة  املادة  تن�س  الذي   1979 ل�شنة   22 رقم  القانون  وكذلك 

على اأن: »تق�شم جمهورية م�شر العربية اإىل مائة و�شت و�شبعون دائرة انتخابية وحتدد 

الدوائر النتخابية بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخابية ع�شوان فى جمل�س ال�شعب 

تبني  دائرة  ثالثني  با�شتثناء  وذلك  والفالحني،  العمال  من  الأقل  على  اأحدهما  يكون 

بجدول يلحق بقانون حتديد الدوائر النتخابية لنتخاب اأع�شاء جمل�س ال�شعب ومع 

مراعاة اأحكام املادة )16( من هذا القانون ينتخب عن كل منهما بالإ�شافة اإىل الع�شوين 

للرت�شيح  املنظمة  القواعد  منه  بقرار  الداخلية  وزير  ويحدد  الن�شاء.  من  ثالث  ع�شو 

والنتخاب بهذه الدوائر ل�شمان توافر ن�شبة العمال والفالحني مبجل�س ال�شعب طبقاً 

لأحكام الد�شتور«.
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ويت�شح من الن�شني ال�شابقني اأن املراأة قد خ�ش�س لها عدد من املقاعد فى جمل�س 

�شاأن  �شاأنها  النتخابات  فى  عليها  حت�شل  اأن  ت�شتطيع  التى  املقاعد  جانب  اإىل  ال�شعب 

الرجال، واأن عدد هذه املقاعد ثالثون مقعًدا.

وقد مت زيادة عدد املقاعد املخ�ش�شة للمراأة فى القانون رقم 114 ل�شنة 1983 املعدل 

لقانون جمل�س ال�شعب اإىل واحد وثالثني مقعًدا. 

وحينما راأى امل�شرع اأن املراأة مل تعد بحاجة اإىل التمييز ل�شاحلها فى ع�شوية جمل�س 

ال�شعب فاإنه قد األغى هذا التمييز ل�شالح املراأة وذلك بقانون �شنة 1986 املعدل لقانون 

انتخاب جمل�س ال�شعب، والذي ت�شمنت املادة الثالثة منه اإلغاء املقاعد املخ�ش�شة للن�شاء 

مبجل�س ال�شعب. وبرر امل�شرع ذلك فى املذكرة الإي�شاحية لهذا القانون بقوله: »اإن املراأة 

اأ�شبحت تلعب دوًرا هاًما فى احلياة ال�شيا�شية وداخل الأحزاب«.

اأن عّدل  2010، بعد  اأعاد امل�شرع امل�شري هذا التمييز ل�شالح املراأة فى انتخابات  ثم 

قانون النتخاب وخ�ش�س لها 64 مقعًدا اإىل جانب املقاعد التى ت�شتطيع اأن حت�شل عليها 

�شاأنها �شاأن الرجل.

ثم بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 األغيت احل�شة التى كانت مقررة للمراأة فى مقاعد 

جمل�س ال�شعب وعددها 64 مقعًدا. والكتفاء باأن تت�شمن كل قائمة انتخابية اأن يكون 

بتعديل  الع�شكري  املجل�س  اأ�شدره  الذي  بقانون  باملر�شوم  وذلك  امراأة.  املر�شحني  اأحد 

بع�س اأحكام القانون رقم 38 ل�شنة 1972 ب�شاأن جمل�س ال�شعب والقانون رقم 120 ب�شاأن 

جمل�س ال�شورى. وذلك باملادة الأوىل الفقرة اخلام�شة.

متثيل املراأة فى املجال�س املحلية والتمييز ل�شاحلها:-

1981 وهو القانون  50 ل�شنة  1979 املعدل بالقانون رقم  43 ل�شنة  اأخذ القانون رقم 

املنظم للحكم املحلى، مببداأ امل�شاواة بني الرجل واملراأة فى النتخاب والرت�شيح. با�شتثناء 
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اأنه قام بالتمييز ل�شالح املراأة باأن خ�ش�س لها مقعًدا فى جميع املجال�س ال�شعبية املحلية 

على جميع امل�شتويات. اإذ تن�س املادة الثالثة منه على اأن: »يكون لكل وحدة من وحدات 

وفًقا  مبا�شًرا  انتخاًبا  منتخبني  اأع�شاء  من  ي�شكل  حملى  �شعبي  جمل�س  املحلى  احلكم 

لأحكام هذا القانون. ويكون ن�شف عدد الأع�شاء على الأقل من العمال والفالحني، وذلك 

طبقا لتعريف العامل والفالح املعمول به بالن�شبة لأع�شاء جمل�س ال�شعب. وي�شرتط اأن 

يكون من بني اأع�شاء املجل�س عن�شر من الن�شاء على النحو املو�شح بهذا القانون«. 

النظم النتخابية:-

�شاد فى النظم ال�شيا�شية اأكرث من نظام لالنتخاب، من اأهمها: نظام النتخاب املبا�شر، 

ونظام النتخاب غري املبا�شر. ونظام النتخاب الفردي، ونظام النتخاب بالقائمة، ونظام 

النتخاب املختلط.

اأوًل- نظام النتخاب املبا�شر:

دون  مبا�شرًة  عنه  ينوب  من  بانتخاب  بنف�شه  الناخب  فيه  يقوم  الذي  النظام  وهو 

و�شاطة اأو و�شيط، ولهذا فاإنه ي�شمى بالنتخاب من درجة واحدة.

له  وفًقا  وجرت  النظام،  بهذا  1924م  ل�شنة   4 رقم  القانون  نفاذ  منذ  م�شر  وتاأخذ 

انتخابات جمل�شي ال�شعب وال�شورى وانتخابات رئي�س اجلمهورية.

ثانًيا- نظام النتخاب غري املبا�شر:

يقوم الناخبون فى هذا النظام باختيار مندوبني عنهم، وهوؤلء املندوبون هم الذين 

يقومون باختيار النواب اأو احلكام، ويتميز هذا النظام بتعدد درجات النتخاب لأنه قد 

يكون من درجتني اأو من ثالث اأو اأكرث. 

خذ بهذا النظام مع بداية احلياة النيابية فى م�شر والأخذ بنظام النتخاب ابتداًء 
ُ
وقد اأ
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من عام 1866م وحتى عام 1924م. اإذ اإنه اأخذ به فى انتخاب اأع�شاء جمل�س �شورى النواب 

عام 1866م، وفى انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب �شنة 1882م، وفى انتخاب اأع�شاء جمل�س 

اأع�شاء اجلمعية  انتخاب  1883م، وفى  �شنة  العمومية  واأع�شاء اجلمعية  القوانني  �شورى 

الت�شريعية عام 1913م، وفى انتخاب اأع�شاء جمل�شي ال�شيوخ والنواب فى �شنة 1923م.

ثالًثا- النتخاب الفردي:

هو النظام الذي ينتخب فيه الناخب مر�شح واحد، وهو يركز على الأ�شخا�س اأكرث 

من الأحزاب والربامج. ويتم اإجراوؤه من خالل تق�شيم البالد اإىل دوائر كثرية �شغرية 

تنتخب كل دائرة نائًبا اأو نائبني لتمثيلها فى املجل�س. 

قيام  1866 حتى  النيابية فى  بدء احلياة  النظام فى م�شر منذ  بهذا  العمل  وجرى 

ثورة 25 يناير 2011، با�شتثناء فرتة الثمانينيات التي قامت فيها انتخابات بنظام القائمة 

الن�شبية ثم انتخابات بالنظام املختلط. 

رابًعا- نظام النتخاب بالقائمة:

وفى هذا النظام يقوم الناخب باختيار قائمة، ومن َثمَّ فاإنه ل يديل ب�شوته ل�شالح 

فرد )مر�شح واحد( واإمنا ل�شالح قائمة ت�شم عدًدا من املر�شحني.

وينق�شم نظام النتخاب بالقائمة اإىل نظام النتخاب بالقائمة املغلقة ونظام النتخاب 

بالقائمة املفتوحة.

خام�ًشا- نظام النتخاب املختلط:

ووفًقا  بالقائمة،  النتخاب  ونظام  الفردي  النتخاب  نظام  بني  النظام  هذا  يجمع 

لذلك فاإن الناخب فى هذا النظام يديل ب�شوته للمر�شح الفرد الذي يريد انتخابه،كما 

يدىل فى الوقت نف�شه ب�شوته للقائمة التى يريد انتخابها.
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وقد اأخذت م�شر بهذا النظام فى انتخابات جمل�شي ال�شعب وال�شورى الأخرية.

�شروط النتخاب:

ميار�س  الذي  ال�شخ�س  فى  توافرها  يجب  معينًة  �شروًطا  �شيا�شي  نظام  كل  ي�شع 

�شروط  على  تتفق  املختلفة  ال�شيا�شية  الأنظمة  اأن  جند  العملي  الواقع  وفى  النتخاب 

العامة  الثالثة  ال�شروط  وهذه  اإليها.  اأخرى  �شروًطا  اإ�شافة  اإمكانية  مع  ثالثة  عامة 

هي: 

�شرط اجلن�شية: 

باأن مينح حق النتخاب ملن يحمل جن�شية الدولة، باعتبار اأن هذا احلق من احلقوق 

ال�شيا�شية.

�شرط ال�شن: 

ت�شرتطه  ال�شرط  وهذا  النتخاب،  بحق  يتمتع  فيمن  معيًنا  �شًنا  حتديد  يتم  باأن 

كافة الأنظمة ال�شيا�شية، وتختلف فيما بينها فى حتديد مقدار ال�شن املطلوب، اإذ مييل 

اإىل تخفي�س ال�شن  بع�شها لرفع ال�شن وهي الأنظمة املحافظة، ومييل البع�س الآخر 

وهي الأنظمة التقدمية. 

وفى الغالب جند اأن اأغلب الأنظمة حتدد �شن النتخاب بثماين ع�شرة �شنة.

�شرط عدم وجود مانع من ممار�شة النتخاب:

وهذا املانع قد يكون متعلًقا بال�شالحية العقلية للناخب، فال يتمتع املجنون بحق 

النتخاب. اأو بال�شالحية الأدبية والأخالقية للناخب، فال يتمتع بحق النتخاب من ُحكم 

عليه بحكم ق�شائي فى جرمية خملة بال�شرف. اأو ب�شفة الناخب كال�شفة الع�شكرية.



�لمجل�س �لقومى للمر�أة

 18  

تق�شيم الدوائر:

ارتباًطا  انتخابية يرتبط  اإىل دوائر  الدولة  اإقليم  اأن عملية تق�شيم  مما ل�شك فيه 

حالة  فى  النتخابية  الدوائر  تكرث  حيث  الدولة؛  فى  املتبع  النتخابي  بالنظام  وثيًقا 

القانون  وُيحدد  القائمة.  بنظام  الأخذ  حالة  فى  عددها  ويقل  الفردي،  بالنظام  الأخذ 

عدد الدوائر النتخابية ونظام كل دائرة، ويجب اأن يكون ذلك قائًما على مبداأ امل�شاواة 

العددية التقريبية، ومبداأ امل�شاواة فى الثقل الن�شبي لأ�شوات الناخبني فى كافة الدوائر 

النتخابية، ومبداأ املعاملة القانونية العادلة واملتكافئة للناخبني وللمر�شحني.

كيفية اإدارة العملية النتخابية:

القائمة،  اإ�شراف احلكومة  النتخابية حتت  العملية  املعا�شرة  الدول  جتري غالبية 

وقت اإجراء العملية النتخابية، ولكنها تختلف من حيث اجلهة التى ُت�شند اإليها عملية 

الإ�شراف على النتخابات، ويوجد فى هذا ال�شدد ثالثة اجتاهات هي:

ممثلة  باعتبارها  الداخلية  لوزارة  النتخابات  على  الإ�شراف  مهمة  الأول:  ت�شند 

لل�شلطة التنفيذية. ومثال ذلك اململكة املتحدة.

الثاين:  ت�شند مهمة الإ�شراف على النتخابات اإىل جلنة وطنية م�شتقلة عن ال�شلطة 

التنفيذية، ومثال ذلك الهند.

الثالث:  ت�شند مهمة الإ�شراف على النتخابات اإىل ال�شلطة الق�شائية، ومثال ذلك 

م�شر.

نظم حتديد الفائز: 

يوجد نظامان اأ�شا�شيان لتحديد الفائز فى النتخابات، هما: 
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)اأ( نظام الأغلبية:

ووفًقا لهذا النظام فاإن من يفوز فى النتخابات هو املر�شح الذي يح�شل على غالبية 

الأ�شوات اأو اأكرثها وحده دون غريه. 

وهذا النظام ي�شلح فى كل الأنظمة النتخابية، اأي ي�شلح فى نظام النتخاب الفردي، 

وكذلك فى نظام النتخاب بالقائمة.

والأغلبية التى يعتد بها فى هذا النظام تنق�شم اإىل نوعني: 

الأغلبية الب�شيطة اأو الن�شبية:

ومعناها فى النتخاب الفردي اأن يفوز املر�شح احلا�شل على اأعلى الأ�شوات باملقارنة 

بالأ�شوات احلا�شل عليها اأي مر�شح من املر�شحني الآخرين. 

ومعناها فى النتخاب بالقائمة فوز القائمة التى حت�شل على اأكرثية الأ�شوات التى 

مت الإدلء بها بالن�شبة لعدد الأ�شوات احلا�شل عليها كل قائمة من القوائم املناف�شة كٍل 

على حدة.

الأغلبية املطلقة:

ووفًقا لهذ النمط فاإنه يفوز فى النتخاب املر�شح الفردي فى نظام النتخاب الفردي 

اأو القائمة فى نظام النتخاب بالقائمة، فى حالة احل�شول على خم�شني فى املائة زائد 

اأحد  يح�شل  مل  اإذا  واأنه  بها.  الإدلء  مت  التى  ال�شحيحة  الأ�شوات  جمموع  من  واحد 

من املر�شحني اأو اإحدى القوائم على هذه الأغلبية، فاإنه ُتعاد النتخابات بني املر�شحني 

اللذين ح�شال اأو القائمتني اللتني ح�شلتا على اأكرث الأ�شوات، ثم ُيعلن فوز من يح�شل 

منهما على خم�شني فى املائة زائد واحد. 
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)ب( نظام التمثيل الن�شبي:

ُتوزع  النظام  لهذا  ووفًقا  بالقائمة.  النتخابات  نظام  مع  فقط  النظام  هذا  ي�شلح 

املقاعد النيابية التى جرت النتخابات عليها، على القوائم املختلفة بن�شبة عدد الأ�شوات 

التى حت�شل عليها كل قائمة.

الف�شل فى �شحة الع�شوية:

يعترب مو�شوع الف�شل فى �شحة الع�شوية من اأهم املو�شوعات فى احلياة النيابية، 

لأنه يتعلق ب�شحة اختيار املمثلني ال�شرعيني الذين يعربون عن �شيادة الدولة.

الطعون  فى  الف�شل  تتوىل  التى  اجلهة  عن  الت�شاوؤل  يثور  فاإنه  ال�شدد  هذا  وفى 

النتخابية املتعلقة ب�شحة الع�شوية؟

وقد اختلفت الآراء فى الإجابة على هذا الت�شاوؤل وانق�شمت اإىل ثالثة اآراء هي:

ذاتها تطبيًقا  النيابية  املجال�س  اإىل  الع�شوية  الف�شل فى �شحة  اإ�شناد  الأول:  يرى 

ملبداأ الف�شل بني ال�شلطات.

باعتبارها  الق�شائية  ال�شلطة  اإىل  الع�شوية  �شحة  فى  الف�شل  اإ�شناد  الثاين:  يرى 

�شاحبة الخت�شا�س الأ�شيل فى الف�شل فى املنازعات.

اأن هذا  اإيل هيئة م�شتقلة، باعتبار  الع�شوية  اإ�شناد الف�شل فى �شحة  الثالث:  يرى 

املو�شوع هو مو�شوع ق�شائي ذو طابع �شيا�شي. 
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