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 مقدمة

اعلن المكتب السياسفففي الئتالف دعم مصفففر تقفففدم1 م 2019 مطلفففع  ففففبراير في

االئتالف بمقترح لجملة من التعديالت الدسففتورية و الففتي بموجبهففا تحففول البرلمففان في مصففر الي
.غرفتين و هما مجلس النواب و مجلس الشيوخ 

سلاجملا لك يف % في كففل المجففالس25 بمعدل 2كما شهدت التعديالت الدستورية منح المرأة المصرية كوته
.المنتخبة سواء النواب او الشيوخ و أخيرا المجالس المحلية 

و إزاء تلك التعديالت الدستورية بففات النظففام القففانوني لمجلس النففواب بحاجففه الي تعففديال ليتوافففق
.مع التعديالت الدستورية األخيرة 

اال انه و على الرغم من اقرار الدستور و سيطرة ائتالف دعم مصر على االغلبية البرلمانية اال ان
تلففك األغلبيففة المسففيطرة لم تسففعى لالنتهففاء من اعمففال التعففديالت الالزمففة لقففانون مجلس النففواب

.وقانون الدوائر االنتخابية باالضافة الي تدشين قانون خاص بمجلس الشيوخ 

و ظفففل حفففزب مسفففتقبل وطن بالتشفففارك مفففع تنسفففيقة االحفففزاب في تنظيم مجموعفففة من اللقفففاءات
والمباحثات فيما بينهم بشأن القوانين و التشريعات الواجب اقرارها حتى تتوافففق البنيففة التشففريعة
والنظام القانوني لمجلس النواب مع التعديالت الدستورية االخففيرة ، اال و انففه على الففرغم من تلففك
المباحثات و اللقاءات العديففدة فلم يخففرج للنففور اي مشففروع قففانون مشففترك بين تلففك االحففزاب بففل
اننا رأينا خالل االشهر القليل الماضية االعالن عن مشروعات اولية بقففوانين لبعض االحففزاب مثففل

.حزب المحافظين و الوفد و المصري الديمقراطي 

و كان من المتوقع ان يعمل ائتالف دعم مصففر على بلففورة رؤيففة تلففك االحففزاب و دمج مشففروعات
القوانين الخاصة بها فيما بينهففا البعض من اجففل الخففروج بمشففروع قففانون يلففبي رؤيففة قطففاع واسففع
من االحففزاب السياسففية في مصففر اال ان اي من هففذا لم يحففدث ، بففل اننففا رأينففا االعالن عن مقففترح

.بقانون مقدم من االئتالف للمجلس بشكل منفرد 

 مشفففاريع بقفففوانين اخفففرى قفففدمت للمجلس بشفففأن تعفففديل قفففانون3و على الفففرغم من ان هنفففاك اربعة
في ذات4مباشرة الحقففوق السياسففية و قففانون مجلس النففواب باإلضففافة الي ثالث مقترحففات بقففانون 

الشففأن اال ان اللجنففة التشففريعة اعتمففدت مشففروع قففانون ائتالف دعم مصففر و قففامت بففإعالن ان هففذا
.المشروع سيكون محل دراستها و اعداد تقريرها بشأن القانون 



                                                             دراسة تحليلة حول التعديالت المقترحة لقانون مجلس النوابقص و لزق 

.منهجية الدراسة 

اعتمففدت الدراسففة في منهجيتهففا على التقريففر الصففادر من اللجنففة التشففريعية
برئاسة المستشار بها ابو شففقة رئيس اللجنففة و الففتي قففامت بمراجعففة مشففروع القففانون و مذكرتففه

.االيضاحية 

.لمن هذه الدراسة 

نسففعى عففبر تلففك الدراسففة الي ايضففاح رؤيتنففا بشففأن جففوهر القففانون و النظففام
االنتخابي الففذي تبنففاه المشففرع بشففأن انتخابففات مجلس النففواب ، و نسففتهدف من خالل رؤيففة نقديففة
تحليليففة الي اطالع السففادة نففواب البرلمففان و الففرأي العففام المصففري على ماهيففة المقترحففات البديلففة
بشأن التعامل مع نظام الكوته االنتخابي بشأن مقاعد المرأة المخصص لها بالبرلمان و ذلك بهففدف
الوصففول الي افضففل مففا يمكن ان يفيففد العمليففة االنتخابيففة في مصففر بشففكل ايجففابي بمففا يففؤدي الي

.ترجمة اصوات الناخبين في الصناديق االقتراع بشكل دقيق 

.تنقسم هذا الدراسة الي المحاور التالية 

 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :المحور االول   التعليق العام على مشروع القانون 

 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :المحور الثاني  النظام االنتخابي بالقانون ،

 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :اوال    ماهية النظم االنتخابية  

 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :ثانيا  القوائم الغلقة المطلقة و الدوائر الفردية

االكتفاء بالوسيلة دون تحقيق الغاية "ثالثا  الكوتا النسائية  "  نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :
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 المحور األول

التعليق العام على مشروع القانون
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 الففرغم من ان التعففديالت الدسففتورية مففر على اقرارهففا اكففثر من عففام اال انعلى

مشروع القففانون المقففدم من قبففل ائتالف دعم مصففر جففاء فقففيرا للغايففة و كأنففه قففد اعففد
.على عجل و كأن قد فوجئ االئتالف بأن هناك استحقاقات انتخابية قد آن أوانها

فلم يسففعى مشففروع القففانون الي ايجففاد ايففه تغففيرات ذات قيمففة على النظففام االنتخففابي او
على وضعية تشكيل المجلس كل ما فعله المشرع هو سحب عدد من القاعففد الفرديففة و

سلاجملا لك يف % لكففل من القائمففة و الفففردي ليضففمن تمثيففل50تم ضافتها الي القوائم لجعففل النسففبة 
. من اجمالي مقاعد البرلمان 25المرأة بنسبة  سلاجملا لك يف %

و يمكن الي مطلففففع على مشففففروع القففففانون و تقريففففر اللجنففففة التشففففريعية في شففففأن هففففذا
القانون ان يلمس عدم وجود اي تغيرات ذات قيمية  فيما عد سحب مقاعد برلمانية من
النظفففام الففففردي الي نظفففام القفففوائم بفففل انفففه ابقى عفففد ذات عفففدد المقاعفففد لكفففل من الفئفففات

.االخرى التي اشار الدستور الي كونها يحب ان تمثل داخل البرلمان

ولم تستحدث التعديالت المقترحة على قانون مجلس النواب اي تعففديالت بشففأن النظففام
االنتخففابي المتبففع و الففذي جففاء نظامففا مختلطففا مففا بين القائمففة المغلقففة و بين النظففام
الفففردي فيمففا عففدا تعففديل نسففبة المقاعففد لكففل من النظففامين و على الففرغم من ان بعض
االحزاب السياسية طففرحت بعض االفكففار الففتي كففان من الممكن ان تصففبح نففواه لتعففديل
النظففام االنتخففابي المتبففع وسنوضففح في القسففم الثففاني من دراسففتنا تلففك مففا هي عيففوب و
مميزات النظام المتبع الحالي و ماهي اشكال االنظمة االخرى التي كان من الممكن ان

.يأخذ مشروع القانون بأي منها و ماهية مميزات اي من تلك االنظمة االخرى 

و قد  جاءت ابرز و اهم التعديالت التي تقدم بها مشروع ائتالف دعم مصر على النحفففو
.التالي 
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التعديالت و التعليق عليها لنص االصلي بالقانون 

بعد مجلس نواب أول لكشي ( يشكل 1)مادة 
 من18العمل بالدستور الصادر في 

 عضوا،568 من 2014يناير 
ينتخبون باالقتراع العام السرى

.المباشر
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما ال

 من األعضاء وفقسلاجملا لك يف % لكشي ( 5) يزيد على
الضوابط المنصوص عليها في هذا

.القانون

التعديل المقترح هنا شكلي فقط الغير بحذف يشكل
 يناير الي يشكل18اول مجلس بالدستور الصادر في 

 عضوا وباقي النص كما هو 568مجلس النواب من 

 3مادة 
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع

120و مقعدا بالنظام الفردي 448
مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة،

ويحق لألحزاب والمستقلين الترشح في
.كل منهما

تم تعديل النص بحيث تقسم مقاعد البرلمان بين
النظام الفردي و نظام القائمة المغلقة المطلقة بواقع

. مقعد لكل نظام انتخابي284

 لكشي (4)مادة 
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد
من الدائرة تخصص لالنتخاب بالنظام

 دوائر تخصص4الفردي، وعدد 
.لالنتخاب بنظام القوائم

15يخصص لدائرتين منهما عدد 
مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين

 مقعدا لكل منهما،45االخرتين عدد 
ويحدد قانون خاص عدد ونطاق

ومكونات كل منها وينتخب عن كل
دائرة منها عدد األعضاء الذي يتناسب
وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي

التمثيل العادل للسكان والمحافظات
.والمتكافئ للناخبين

ابقى التعديل على تقسيم دوائر القوائم كما هي حيث
قسمت الجمهورية الي اربعة دوائر و تم تعديل عدد

 مقعد42المقاعد في القائمة لتصبح دائرتين بقوائم 
. مقعدا50و دائرتين بقوائم 

و في نهاية النص تم حذف عبارة التمثيل المتكافئ
.للناخبين و اكتفى بالتمثيل العادل للسكان 

و قففد اشففارت المففذكرة االيضففاحية الي ان االبقففاء على
الدوائر االربعة بأن التركيبففة السففكانية لم تتعففدل عمففا

.كنا عليه 
امفففا فيمفففا يخص حفففذف التمثيفففل المتكفففافئ فجفففاء تلبيفففة
للتعففففففديل الدسففففففتوري االخففففففير و امففففففا عن االكتفففففففاء
بالتمثيففل العففادل للسففكان دون االشففارة للنففاخبين فحسففب
المففذكرة االيضففاحية انففه يعففني المتوسففط الحسففابي مففا

.بين عدد السكان و عدد الناخبين في كل محافظة
و حقيقة االمر ان النص ال يلبي مففا جففاء في المففذكرة
االيضفففففاحية فظفففففاهر النص هنفففففا ان يتم تمثيفففففل كاففففففة
المحافظات بينما تقسم الدوائر طبقففا لعففدد سففكان كففل
محافظة و ليس لعففدد النففاخبين فيهففا و هففو فففارق واسففع
بين كفففل منهمفففا فمثال محافظفففة القفففاهرة عفففدد سفففكانها
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يفوق عدد ناخبيها بشففكل كبففير خاصففة في ظففل وجففود
اعداد كبيره من المقيين بالقاهرة و مقيدين انتخابيفففا
بمحافظتهم االصلية و غالبا ما تكففون من صففعيد مصففر
و هففففو مففففا يعففففني ان الففففوزن النسففففبي للمقعففففد بالقففففاهرة
سففففيتختلف عن محافظففففات الصففففعيد و كففففان يحب على
المشفففففرع ان يحفففففدد في متن النص وبشفففففكل ظفففففاهر مفففففا

.وضحة بالمذكرة االيضاحية 
 لكشي (5)مادة 

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية
عددا من المترشحين، يساوي العدد

المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من
.االحتياطيين مساويا له

في أول انتخابات لمجلس النوابو
 يتعين أنتجرى بعد العمل بهذا القانون

تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد
 مقعدا األعداد والصفات اآلتية على15

 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :األقل
. ثالثة مترشحين من المسيحيين .نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث -

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - مترشحين اثنين من العمال
والفالحين

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - مترشحين اثنين من الشباب 
.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - مترشح من األشخاص ذوي اإلعاقة

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - مترشح من المصريين المقيمين في
الخارج

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - على أن يكون من بين أصحاب هذه
الصفات أو من غيرهم سبعة نساء على

األقل، ويتعين أن تتضمن كل قائمة
 األعداد والصفات45مخصص لها عدد 

االتية على األقل
.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - تسعة مترشحين من المسيحيين 

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - ستة مترشحين من العمال والفالحين
.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - ستة مترشحين من الشباب

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - ثالثة مترشحين من االشخاص ذوي
اإلعاقة 

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - ثالثة مترشحين من المصريين
المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين اصحاب هذه

 تعديالت جوهرية حيث تحويل5 لم يشهد نص المادة 
النصاب المخصص للمسحيين و الشباب و ذوي

االحتياجات الخاصة  العمال و الفالحيين من نصاب
مؤقت في نصاب دائم و ذلك استجابة للتعديالت

الدستورية االخيرة باالضافة الي بعض التعديالت
االخيره اضافة الي تعديل نصاب النساء في القائمة و

تعديل عدد المقاعد للقوائم 
42 مقعد تحولت الي 15فالقائمة المخصص لها 

7 مقعدا بدل من 21مقعد و منحت النساء فيها 
45 مقعد بدال من المخصص 100مقاعد و القائمة 

 مقعدا بدال من50مقعدا و منحت النساء فيها عدد 
21 .
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الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرين
من النساء على األقل، وفي جميع

األحوال يجب أن يتوافر في المرشحين
االحتياطيين ذات االعداد والصفات

المشار اليها والتقبل القائمة غير
المستوفية أيا من الشروط واألحكام

.المشار اليها في هذه المادة
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة

مترشحي أكثر من حزب كما يجوز
أن تشكل القائمة من مترشحين

مستقلين غير منتمين ألحزاب أو أن
.تجمع بينهم

وفي جميع األحوال يتعين اظهار اسم
الحزب أو كون المترشح مستقال ضمن

.القائمة الواحدة في أوراق الترشح
 لكشي (10)مادة 

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس
النواب في الدوائر المخصصة لالنتخاب

بالنظام الفردي من طالبي الترشح
كتابة إلى لجنة االنتخابات بالمحافظة
التي يختارها للترشح خالل المدة التي
تحددها اللجنة العليا لالنتخابات على
أالَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح

.باب الترشح
ويكون طلب الترشح مصحوبا

 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :بالمستندات اآلتية
.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح
.وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - صحيفة الحالة الجنائية لطالب
الترشح

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - بيان ما إذا كان مستقال أو منتميا إلى
.حزب واسم هذا الحزب

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأوالده
.القصر

. الشهادة الدراسية الحاصل عليها .نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث -
.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - شهادة تأدية الخدمة العسكرية

.اإللزامية أو ما يفيد االعفاء من أدائها

جففاءت التعففديالت برفففع قيمففة التففأمين لكففل مرشففح فتم
 جنيهففففا الي3000رفعهففففا على المقاعففففد الفرديففففة من 

42عشففففرة االالف و رفففففع قيمففففة التففففأمين في القائمففففة 
100 مقعففففد الي 100 الففففف جنيهففففا و 24مقعففففد الي 

الفففف جنيهفففا و هفففذا التفففأمين لضفففمان جديفففة المرشفففح و
كذلك استعمالة في أزالة الدعاية االنتخابية الففتي يقففوم

.بها المرشحون 
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.طبًقا للقانون
.إيصال إيداع مبلغ ثالثة آالف جنيه.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - 

تودع خزانة المحكمة االبتدائية
.المختصة بصفة تأمين

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - المستندات األخري التي تحددها
اللجنة العليا لالنتخابات إلثبات توفر

.الشروط التي يتطلبها القانون للترشح
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات

.الالزمة لكفالة الحق في المعرفة
وتسري األحكام المنصوص عليها في

.الفقرات السابقة على مترشحي القوائم
على أن يتولي ممثل القائمة االنتخابية

اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم
على النموذج الذي تعده اللجنة العليا

.لالنتخابات مصحوبا بالمستندات التي
تحددها اللجنة إلثبات صفة كل

.مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ
ستة آالف جنيه بصفة تأمين للقائمة

  " مقعدا ويضاعف  15  "المخصص لها 
هذا المبلغ إلى ثالثة أضعاف للقائمة

. مقعدا  45  "المخصص لها  "  
وتعتبر جميع األوراق والمستندات التي

تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام
.قانون العقوبات
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القسم الثاني
النظام االنتخابي
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 ةيباختنالا مظنلا ةيهام :اوال  ماهية النظم االنتخابية

تعمل النظم االنتخابية في مفهومها األساسففي على ترجمففة األصففواتةيباختنالا مظنلا ةيهام :النظم االنتخابية 
الفففففتي يتم اإلدالء بهفففففا في االنتخابفففففات إلى عفففففدد المقاعفففففد الفففففتي تففففففوز بهفففففا األحفففففزاب

.والمرشحين المشاركين بها  

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث -و عليه فكلما تمكن النظام االنتخابي من تحقيففق أعلى نتيجففة لتلففك المعادلففة   ترجمففة
رصم –األصففوات االنتخابيففة لمقاعففد  كلمففا كففان هففذا النظففام هففو األمثففل و عليففه فففأن قيففاس
مفففدى نجفففاح النظفففام االنتخفففابي من عدمفففه هفففو حسفففاب مفففا يهفففدره النظفففام االنتخفففابي من
أصففوات للنففاخبين ، إضففافة إلى مففدى تعقيففده و يسففره و قففدرة المواطففنين على فهمففه و

.التعامل معه

أضف الي ذلك ان من يصنع قواعد اللعبة السياسية فأنه عبر تحديففده للنظففام االنتخففابي
.يمكنه كذلك  أن يحدد من هم المنتخبون وأي األحزاب يحصل على السلطة

وعادًة ما تتأثر القففرارات المتخففذة لتغيففير النظففام االنتخففابي المعتمففد، أو لإلبقففاء عليففه،
 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :بعاملين اثنين هما

بايغ هنع جتني امم ،ةيباختنالا مظنلا لوح ةيفاكلا ةياردلل ةيسايسلا ىوقلا داقتفا • افتقاد القوى السياسففية للدرايففة الكافيففة حففول النظم االنتخابيففة، ممففا ينتج عنففه غيففاب
الوعي الكامل حول مختلف الخيارات المتوفرة والنتائج المترتبة على كل منها؛

بايغ هنع جتني امم ،ةيباختنالا مظنلا لوح ةيفاكلا ةياردلل ةيسايسلا ىوقلا داقتفا • أو، على العكس من ذلففففففك، اسففففففتغالل القففففففوى السياسففففففية لففففففدرايتها بتفاصففففففيل النظم
االنتخابية للدفع باتجاه اعتماد نظٍم يعتقدون بأنها تتالئم بشففكل أفضففل مففع مصففالحهم

.الحزبية

ابرز األنظمة االنتخابية

ويرجففع ذلففك الي عففدة اعتبففارات تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,تختلففف األنظمففة االنتخابيففة و تتنففوع من دولففة ألخففرى
تتعلففففق بالدولففففة والنظففففام السياسففففي والدسففففتوري فيهففففا ومجموعففففة التحففففوالت السياسففففية
تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,واالقتصفففادية واالجتماعيفففة الفففتي مفففرت بهفففا كفففل دولفففة من الفففدول  و تتعفففد االنظمفففة
االنتخابية و تتنوع فيما بينها  وكثيرا ما تفُصنفّف األنظمة االنتخابية على أساس مدى
تناسففففبية عملهففففا  لففففذا يففففبرز تقسففففيم هففففذه األنظمففففة إلى أنظمففففة التمثيففففل القائمففففة على
طه النسبية، والنسبية وفي العففادة يكففون التركففيز الففذي تسلفففّ األغلبية، وشبه .األكثرية .نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث - .نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث -



                                                             دراسة تحليلة حول التعديالت المقترحة لقانون مجلس النوابقص و لزق 

األغلبية على التمثيل عبر استخدام الدوائر االنتخابيففة .نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث -األنظمة القائمة على األكثرية
الصفففغيرة ومن بينهفففا أنظمفففة االنتخفففاب القائمفففة على األكثريفففة واالنتخفففاب النهفففائي أو
الحاسفففم الفففذي ينتخب فيفففه مرشفففح واحفففد بأغلبيفففة األصفففوات، ونظفففام الكتلفففة القفففائم على
التصويت الجماعي داخل الحزب، و ال يتسع المقام هنا للتنففاول الكامففل لماهيففة االنظمففة
االنتخابية و انواعها و فورعها و ماهية االنظمة المتبعففة في الففديمقراطيات العريقففة او

الخ  ..الديمقراطية الناشئة 

و لكن سنعمل على ايجازها بشكل سريع فاالنتخابات تتم عن طريقتين هنا 

 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :االنتخاب المباشر و االنتخاب غير المباشر

 في نظفففام االنتخفففاب المباشفففر يقفففوم النفففاخبون باختيفففار ممثليهم بصفففورة مباشفففرة دون
تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,وساطة أحففد كففاألحزاب أو المنففدوبين أمففا في نظففام االنتخابففات غففير المباشففر فيقففوم تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,
تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,النففاخبون باختيففار منففدوبين عنهم ويقففوم هففؤالء باختيففار رئيس الجمهوريففة أو أعضففاء
تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,البرلمففان ويففرى أنصففار هففذه الطريقففة إن عمليففة االنتخابففات تجعففل االختيففار بيففد فئففة
مميزة أكثر قففدرة على االختيففار أمففا معارضففوها فففيرون إنهففا تحففد من قففدرة النففاخبين
من الناحيففة العمليففة، يتفففق معظم الخففبراء على أنففه ال يوجففد .على اختيففار من يرغبففون
، وأن اختيففار النظففام يجب أن يتم األفضففل متي نأ بجي ماظنلا رايتخا نأو ،”نظام انتخففابي واحففد يمكن القففول بأنففه هففو  متي نأ بجي ماظنلا رايتخا نأو ،”لضفألا“

 ويمكن تقسيم األنظمففة االنتخابيففة إلى مع األخذ في االعتبار األهداف المراد تحقيقها
 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :عدة أنظمة وأكثرها شيوعاً هى

   نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :  رئاودلا ماظنو لماشلا باختنالا ماظن-نظام االنتخاب الشامل ونظام الدوائر1

يسففتخدم األسففلوب األول في انتخففاب رئيس الجمهوريففة في الففدول الرئاسففية الففتي تكففون
أما نظام الدوائر فيستخدم في انتخابات المجالس التشفففريعية تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,البالد كلها دائرة واحدة
إذ تقسففم البالد إلى دوائففر انتخابيففة صففغيرة أوكبيرةيتنففافس في كففل دائففرة عففدد من

تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,المرشحين ويكون للدائرة الواحدة نائب واحد أو أكثر

 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :نظام االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة فف2

تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو, وهو النظام األكثر شيوعا وإتباعففا في العففالم حيث األسففاس في االنتخففاب الفففردي هففو
تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,وجود دوائر صغيرة يخصص لكل دائرة مرشح واحد او اثنففان  ويفففوز بمقعففد الففدائرة
تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,النائب الذي يحصل على أعلى األصوات من بين المرشحين وقد ادخل تعديل على هذه
تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,األسففلوب في بعض الففدول وهففو اشفففتراط حصفففول المرشففح على األغلبيففة المطلقففة من

 لكشي (فففان لم يحصففل أي من المرشففحين على هففذه النسففبة أو حصففل1سلاجملا لك يف %%+ 50)األصففوات 
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أكفففثر من مرشفففح على هفففذه النسفففبة نكفففون أمفففام جولفففة ثانيفففة من االنتخابفففات يخفففوض
.غمارها المرشحين الذين حصلوا على أعلى األصوات في الجولة األولى

فيعتمففد في الففدوائر الكبففيرة الففتي تمثففل بعففدد من المرشففحين الففذينأمففا نظففام القائمففة 
تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,يجتمعففون في قائمففة الي إمففا أن تكففون مفتوحففة بحيث يسففتطيع النففاخب إن يختففار عففدد
من المرشففحين يسففاوي العففدد المخصففص للففدائرة وقففد تكففون مغلقففة يجففبر النففاخب على
اختيار القائمة بمجملها دون أن يكففون لففه حريففة المفاضففلة أو تشففكيل قائمففة ممن يففرغب

حسنات ومساوئ نظام االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة . نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :من المرشحين

النظام االنتخابي في قانون مجلس النواب الحالي 

يعتمففد النظففام االنتخففابي في مصففر على االقففتراع السففري المباشففر يقففوم نظففام انتخففاب
.مجلس النواب باعتماد النظام المختلط ما بين القائمة المطلقة و النظام الفردي 

ودائما ما يكون الهدف من خلففط نظففامي انتخابففات هففو تالفي عيففوب كففل نظففام منهم و
.محاولة تعديل اية انحرافات او اخطاء خاصة بنظام االنتخابات 

اال انه في حقيقة االمففر الخلففط بين النظففام الفففردي و القائمففة المغلقففة المطلقففة هففو ال
يؤدي الخلط فيما بينهما الي معالجة عيففوب النظففام االخففر بففل ان كففل منهمففا يعمففد الي

.تأكيد جملة من السلبيات و يرسخها 

سلاجملا لك يف % من اصففوات النففاخبين  كالهمففا يهمش دور االحففزاب49فكففل من النظففامين يهففدر 
.الناشئة او الصغيرة و كالهما يفتح الباب على مصراعية الستخدام المال السياسي 

.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث -اتسفففاع حجم الفففدائرة االنتخابيفففة   سففواء في دائفففرة القفففوائم او الففدوائراضفففف الي هفففذا 
.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث -الفرديففة و الففتي ستتسففع اكففثر في النظففام الحففالي   يجعففل المرشففحين عففاجزين عن أن

.يجوبوها 

وكمفففا سفففبق و ان ذكرنفففا إن من يتحكم في اللعبفففة السياسفففية يسفففير النظفففام االنتخفففابي
كمفففا يريففد و عليفففه فففأن عففدم تغففير النظفففام االنتخففابي من قبفففل ائتالف دعم مصففر هفففو
اجفففراء يمكن توقعفففة  في ظفففل تمكن االئتالف من الحصفففول على االغلبيفففة  في البرلمفففان
عففففبر الشففففكل القففففديم فففففأن القففففائمين على االئتالف يففففروا انففففه ال حاجففففة لتعففففديل النظففففام

.االنتخابي طالما اننا تمكنا من حصد االغلبية عبر هذا النظام 
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الخالصة 

اخيرا يمكنا القول بأن القائمة المطلقة، خاصة مع وجود نظام فردى، هى أكثر النظم
.عبًئا وتشويًها وعدم عدالة فى تقسيم الدوائر االنتخابية
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ةيباختنالا مظنلا ةيهام :ثانيا   القوائم المغلقة المطلقة و الدوائر الفردية
%”50 نع ديزي امل ناملربلاب نييعتلا لدعم عفرت ةمئاقلا"القائمة ترفع معدل التعيين بالبرلمان لما يزيد عن 

 هل تساءلت  يوما عن اسباب عزوف الناخبين عن المشاركة في االنتخابات ؟
اإلجابففففة هي النظففففام االنتخففففابي المتبففففع هففففو مففففا يففففدفع النففففاخبين لعففففدم المشففففاركة في

.االنتخابات او يدفعهم للمشاركة 
الم تجففد العديففد من المواطففنين يشففعر بففأن صففوته بال قيمففة و انففه لم يفففرق في العمليففة
االنتخابيففففة لففففذا يبتعففففد و ال يشففففارك في ايففففة انتخابففففات ففففف ذلففففك كلففففة بسففففبب ان النظففففام

سلاجملا لك يف % من49االنتخفففابي المتبفففع سفففابقا و حاليفففا و مسفففتقبال هفففو نظفففام قفففائم على اهفففدار 
اصفففوات النفففاخبين فنص النفففاخبين اصفففواتهم تفففذهب هبفففاء بال تفففأثير و هفففو مفففا يفففدفعهم

.لهجرة االنتخابات 

فقد سبق وان انتهينففا الي ان اليففة قيففاس مففدى كفففاءة النظففام االنتخففابي تعتمففد على مففا
يتمكن هذا النظام من تحويل اصوات الناخبين الي مقاعففد و انففه كلمففا انخفضففت نسففبة
االصففوات المهففدرة و الففتي ال تتحففول الي مقاعففد لالحففزاب و المرشففحين كلمففا ارتفعت

.كفاءة النظام االنتخابية 
و هو ما يعني ان اي نظام انتخابيففة يهففدر اعففداد كبففيره من اصففوات النففاخبين هففو نظففام

.غير كفئ و بحاجة الي استبدالة بنظام اخر

و كففذلك انتهينففا الي ان الففدول حينمففا تسففتخدم انظمففة انخابيففة مختلطففة يكففون الهففدف
األساسففي من هففذا الخلففط بين نظففامين هففو معالجففة كففل نظففام انتخففابي لعيففوب النظففام

.األخر 
.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث -أما في الحالة المصرية لدينا  و التي أصر البرلمففان على اسففتمراها   فأننففا اسففتخدمنا .نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث -
نظففام مختلففط جمعنففا فيففه عيففوب كففل من النظففامين الفففردي و القائمففة على بعضففهما

.البعض 
سلاجملا لك يف %49 و هففو مففا يعففني اهففدار 1سلاجملا لك يف %+50فالنظام الفردي قائم على منح الحاصل على 

من اجمالي اصوات الناخبين وهي احد ابرز عيوب النظام الفففردي أضففف الي هففذا اتسففاع
الدوائر لدينا في النظام الفردي و التي تتضمن ثالثة و اربعة احيففاء لمقعففدين مسففاحات
واسعة تحتاج الي انفاق مالي كبير من قبل المرشح لتغطية كامففل دائرتففه االنتخابيففة

.و هو ما ينمي ظاهرة استخدام المال السياسي في االنتخابات 
و يختلط هذا النظام الفردي مع ماهو اسوء منه وهو نظام القائمة المغلقففة المطلقففة و
..هفففو ببسفففاطة قائمفففة كاملفففة تابعفففة لحفففزب او احفففزاب او احفففزاب ومسفففتقليين  الخ يتم
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انتخففففاب القائمففففة بالكامففففل بصففففوت واحففففد اي ان النففففاخب يمنح صففففوته الحففففدى القففففوائم
 وهففو مففا يعففني1+50المتنافسففه وهففو مففا يعففني ان تفففوز القائمففة بففذات نسففبة الفففردي 

سلاجملا لك يف % من اصفففوات النفففاخبين اي ان خلفففط الففففردي بالقائمفففة لم يعفففالج القصفففور49اهفففدار 
.الخاص باهدار ما يقرب من نص اصوات الناخبين

أضف الي هذا ان القائمة المغلقة المطلقة تكون اشبه بالتعيين و ليسففت باالنتخففاب فمففع
 مقعففد و ضففرورة42 مقعففد و 100اتساع الدوائر في القائمة و عففدد المقاعففد مففا بين 

ان تكون القائمة مكتملة و يوجد قائمة احتياطية اخرى فأنه يكون من العسففير ان يكففون
هناك تنافسية بين االحزاب على القوائم بل سيحدث مففا رأينففاه في االنتخابففات الماضففية
قائمة واحففدة تضففم حففزب رئيسففي و مففع بعض االفففراد المنتمين الحففزاب اخففرى نضففيف

 الففف جنيهففا و هففو مففا يعففني ان االحففزاب الصففغيرة100الي هذا رفففع قيمففة التففأمين الي 
سففتكون عففاجزه عن الففدفع بففأكثر من مرشففح لتعينهم بالقائمففة وهففو مففا يعففني سففيطره

رأس المال على القائمة و سيطره حزب واحد على البرلمان 

الخالصة 
 ان نظام االنتخاب المختلط مففا بين الفففردي و القائمففة المغلقففة هففو نظففام ملئ بففالعيوب
حيث انه يففأتي ببنففواب اقففر للتعففيين منهم لالنتخابففات باالضففافة الي انففه يعظم دور رأس
المال السياسي و يحرم الشباب من فرصهم للتنافس على المقاعد البرلمانيففة أضففافة الي

. من اصوات الناخبين  ليس هذا فحسب بل ان هففذا النظففام االنتخففابي49انه يهدر  %
المشفففوه يفففؤدي الي تقلص معفففدالت المشفففاركة للنفففاخبين في ظفففل تنفففامي شفففعورهم بفففأن

.اصواتهم االنتخابية بال قيمة
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     ةيباختنالا مظنلا ةيهام :ثالثا   الكوتا النسائية في القانون الحالي

 نع ديزي امل ناملربلاب نييعتلا لدعم عفرت ةمئاقلا" نع ديزي امل ناملربلاب نييعتلا لدعم عفرت ةمئاقلا"االكتفاء بالوسيلة دون تحقيق الغاية 

 تفففزال ازمفففة معفففدالت مشفففاركة النسفففاء في المجفففالس المنتخبفففة واحفففدة من ابفففرزال

السففلبيات و العيففوب في المنطقففة العربيففة بأكملهففا و العديففد من بلففدان العففالم و هففو مففا
دفففففع الي ابتكففففار مففففا يسففففمي بالمحاصصففففة النسففففائية او الكوتففففا و هي تخصففففص عففففدد من
المقاعففففد في المجففففالس المنتخبففففة للنسففففاء من اجففففل رفففففع معففففدالت مشففففاركتهن بتلففففك

.المجالس و العمل على بناء قدرات الكوادر النسائية في العمل العام و السياسي 

وهففففو مففففا ينتج عنففففه تمكن النسففففاء من المنافسففففة في االسففففتحقاقات االنتخابيففففة و الفففففوز
.بمقاعد المجالس النيابية و المشاركة في ادارة شئون البالد

رصم –  كوتففا للمففرأة ليشففهد2015/2020.نييحيسملا نم نيحشرتم ةثالث -و قففد خصففص النظففام االنتخففابي في مصففر 
البرلمان الحالي اعلى معدالت تمثيل النساء عبر تاريخة ، ليس هذا فحسب بل سففترتفع

سلاجملا لك يف % من عفففففدد المقاعفففففد البرلمانيفففففة في البرلمفففففان القفففففادم25تلفففففك النسفففففبة لتصفففففل الي 
20/25 .

اال انه من الواضح ان المشرع المصري أصر عبر النظام االننخابي الحففالي و حففتى بعففد
.تعديله ان يكتفي بالوسيلة دون تحقيق الغاية من الكوتا االنتخابية 

فالوسيلة هي تخصيص مقاعد للنساء بنسبة معينه و هففذا مففا يحققففة النظففام االنتخففابي
اال ان هذا النظففام ال يحقففق الغايففة من هففذا التخصففيص و الففذي بففات و كففأن الهففدف هففو
مجرد تحقيق رقم لمعدل التمثيل النسائي دون ان نحقق غايتنا من تلففك المحاصصففة و

.هي تمكين النساء من المشاركة الفاعلية في المجالس النيابية و ادارة شئون البالد

رصم –فنظام الكوتا عبر القففوائم المطلقففة المغلقففة هففو نظففام اقففرب للتعين  مثلمففا سففبق و ان
رصم –اوضحنا في الفقره السففابقة  حيث ان االحففزاب السياسففية ستسففعى الى توفففير عففدد من
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النساء لشغر مقاعد في القائمة دون النظر لمدى كفائتهن و تدربيهن و بنففاء قففدراتهن
و لنففا في البرلمففان الحففالي عففبرة من هففذا االمففر فال يمكن للغالبيففة العظمى من السففيدات
ممن انتخبن عبر القوائم  على التنافس في دوائر انتخابيففة بالنظففام الفففردي حففتى و ان
كفففانت الفففدوائر قليلفففة لم تخض اي منهن صفففراعات سياسفففية حقيقفففة تمكنهفففا من بنفففاء
قففففدراتها على العمففففل العففففام و لم تتمكن اي منهن من على المنافسففففة حففففتى على رئاسففففة

.اللجان النوعية داخل المجلس 

و للتأكيفففد على هفففذا االمفففر فأننفففا لم نجفففد اي من االحفففزاب السياسفففية خالل السفففنوات
الخمس الماضية عمل على اعداد كففوادر نسففائية قففادرة على خففوض صففراعات انتخابيففة
تنافسفففية ففففاالمر بال قيمفففة طالمفففا ان الكوتفففا النسفففائية مضفففمونه عفففبر التعفففيين من خالل

.القوائم المطلقة المغلقة 

خالصة االمر ان تجربتنففا مففع الكوتففا النسففائية عففبر القففوائم المطلقففة هي تجربففة اثبتت
.اننا تناسينا او الكوتا هي وسيلة و تعاملنا معها على انها الغاية 

و أن الكوتففا تارابتعا ةدع يلا كلذ عجريو,و حقيقة االمر أن هناك العديد من الطرق لرفففع مسففتويات تمثيففل المففرأة  .
ال يقتصر امرها على القوائم المغلقة المطلقة بل ان هناك العديد من الطرق و االليففان
الففتي من خاللهففا يمكن ان نفعففل وسففيلة الكوتففا لتحقيففق الغايففة و هي المشففاركة الفاعلففة

.للمرأة و مساهمتها في أدارة الشأن العام للبالد

فعلي سفففبيل المثفففال ففففان انظمفففة التمثيفففل النسفففبي تميفففل  إلى اإلسفففهام في انتخفففاب أعفففداد
أكبر من النساء حيث أنها تلغي حاجة األحزاب السياسففية للبحث عن أقففوى المرشففحين
.وأكثرهم حضاَ في الفوز كما هي الحال في ظل نظام الفائز األول مثاًل وبشكل عام،
أي الففتي )تعمففل النظم االنتخابيففة الففتي تسففتند إلى دوائففر انتخابيففة ذات أحجففام أكففبر 
 لكشي (تنتخب أعففففداد أكففففبر من الممثلين عن كففففل منهففففا على تحفففففيز األحففففزاب السياسففففية
لترشفففيح مزيفففد من النسفففاء على قوائمهفففا، حيث أن التفففوازن األكفففبر في تركيبفففة تلفففك
القففففوائم بحيث تشففففمل مرشففففحين من الجنسففففين من شففففأنه أن يزيففففد من حظففففوظ تلففففك
.األحففففزاب بففففالفوز بعففففدد أكففففبر من المقاعففففد التمثيليففففة وتفففففرض بعض البلففففدان الففففتي
تستخدم نظام القائمة النسففبية على األحففزاب السياسففية تضففمين نسففبة معينففة من النسففاء

.المرشحات على قوائمها

وباإلضافة إلى نوع النظام االنتخابي الذي يتم اختياره، يمكن اعتماد مجموعة من
 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  :االستراتيجيات بهدف رفع مستويات تمثيل المرأة، ومنها
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الكوتفففا ويتم ) لكشي (.أواًل، من خالل حجز حصة معينة من مقاعد البرلمان للنساء 
إشفففغال هفففذه المقاعفففد من قبفففل المرشفففحات المنتخبفففات سفففواء من المنفففاطق أو
الدوائر االنتخابية، أو من قبل مرشففحات األحففزاب السياسففية، وذلففك بالتناسففب
.مففع حصففة تلففك األحففزاب من أصففوات النففاخبين على المسففتوى الوطففني ويتم
اللجففففففوء إلى هففففففذا اإلجففففففراء عففففففادًة في البلففففففدان الففففففتي تعتمففففففد إحففففففدى نظم
التأكيففد على حجزهففا من خالل األغلبيففة، وعففادًة مففا يتم ضففمانها  ) لكشي (التعددية /
.المفففففواد الدسفففففتورية ففي الهنفففففد، يتم تقسفففففيم المقاعفففففد المنتخبفففففة في بعض
اإلدارات المحليففففة إلى ثالث مجموعففففات، حيث ال يمكن ترشففففيح سففففوى النسففففاء
ضمن إحدى تلك المجموعات، مما يضمن للمرأة الحصففول على ثلث المقاعففد

.على األقل

ثانياً، يمكن أن يفرض قانون االنتخابففات على األحففزاب السياسففية تسففمية عففدد
.محففدد من المرشففحات النسففاء وهففذا مففا يسففتخدم عففادًة في ظففل نظم التمثيففل

 بالمئففففة من30)النسففففبي، كمففففا هي الحففففال في ناميبيففففا على سففففبيل المثففففال 
)المرشففففففحين على المسففففففتوى المحلي والبففففففيرو   بالمئففففففة من مجمففففففوع30 لكشي (

 لكشي (.المرشفففحين وهفففو مفففا يفرضفففه القفففانون فيمفففا يتعلفففق بالمرشفففحين للمقاعفففد
المنتخبففففة بمففففوجب نظففففام القائمففففة النسففففبية ضففففمن نظففففام تناسففففب العضففففوية

على أن يتم30)المختلطففففة في بوليفيففففا   لكشي (. بالمئففففة من مجمففففوع المرشففففحين
تفففرتيب النسفففاء المرشفففحات في مواقفففع قابلفففة لالنتخفففاب على قفففوائم األحفففزاب،
.باإلضافة إلى بعض الضوابط الكافية لتنفيذ ذلك على أرض الواقففع وهففذا مففا

حيث يفرض القانون تضمين القففوائم   بالمئففة من30)يحصل في األرجنتين 
حيث ، وفي بلجيكففا  )المرشحات النساء في مواقففع متقدمففة وقابلففة لالنتخففاب  لكشي (
،  لكشي (يفففففرض القففففانون ترشففففيح امففففرأة من بين أول مرشففففحين على كففففل قائمففففة

 بالمئففة من المرشففحات النسففاء في مواقففع متقدمففة وقابلففة40)وكوسففتاريكا 
 لكشي (.لالنتخاب

ثالثففاً، يمكن أن تعتمففد األحففزاب السياسففية كوتففا داخليففة خاصففة بهففا لترشففيح
.عففففدد من النسففففاء لالنتخففففاب وهففففذه هي الطريقففففة األكففففثر شففففيوعاً لتحفففففيز
مشاركة المرأة في الحيففاة السياسففية، والمسففتخدمة حففول العففالم ولكن بنسففب
متفاوتة  إذ يستخدمها حزب المففؤتمر الوطففني األفففريقي في جنففوب أفريقيففا،
والحففزب البففيروني واالتحففاد الشففعبي الراديكففالي في األرجنففتين، وحففزب أرض
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اآلبففاء في بوليفيففا، وحففزب الثففورة الديمقراطيففة في المكسففيك، وحففزب العمففال
في كفففففففل من أسفففففففتراليا وبريطانيفففففففا، وكثفففففففير من األحفففففففزاب في البلفففففففدان

.االسكندنافية 
 الخالصة

أن نظففام الكوتففا هففو وسففيلة لتحقيففق غايففة اكففبر فالهففدف من الكوتففا هففو رفففع
معففدالت التمثيففل النيففابي النسففائي في المجففالس المنتخبففة فقففط بففل ان الكوتففا
الية لتمكين المرأة من اثبات قدراتها على القيادة و العمل السياسي مما يمهفففد

.الطريق لالخريات للمشاركة في العمل العام 

.النتائج النهائية للدراسة 

أن مشروع القانون المقدم من قبل ائتالف دعم مصر قد تجاهففل العديففد من.1
أراء االحففففزاب السياسففففية و المناقشففففات السففففابقة فيمففففا بينهم و جففففاءت اغلب
التعفففديالت المقدمفففة شفففكلية لمجفففرد توفيفففق اوضفففاع القفففانون مفففع التعفففديالت

.الدستورية 

االصفففرار على بقفففاء النظفففام االنتخفففابي المختلفففط مفففا بين النظفففام الففففردي و.2
سلاجملا لك يف % من اجمفففالي اصفففوات49القفففوائم المغلقفففة المطلقفففة سفففيؤدي الي اهفففدار 

النففففاخبين و هففففو مففففا سففففيدفع  العديففففد من النففففاخبين لعففففدم المشففففاركة في
االنتخابففففات التاليففففة و هففففو مففففا يفسففففر ظففففاهرة تراجففففع معففففدالت المشففففاركة

.للناخبين

النظام االنتخابي المتبع في القانون الحالي و التعديالت المقترحة من شأنه.3
سلاجملا لك يف % تعين مباشفففففر5ان يفففففؤدي الي ارتففففففاع كتلفففففة المعيفففففنين بالبرلمفففففان الي 

سلاجملا لك يف % تعين غير مباشر عبر القائمة المغلقة المطلقة50باإلضافة الي 

لن تحقق الكوتففا الخاصففة بالنسففاء اي من النتففائج المرجففوة منهففا طالمففا ظلت.4
.النساء ممن يصلن لمقاعد البرلمان ال يخضن انتخابات تنافسية 

النظففام االنتخففابي الحففالي و تعديالتففه سففتؤدي الي سففيطره حففزب واحففد على.5
.البرلمان 



                                                             دراسة تحليلة حول التعديالت المقترحة لقانون مجلس النوابقص و لزق 

سففففيؤدي النظففففام االنتخففففابي و عففففدد النففففواب المقففففترح بالقففففانون الي توسففففيع.6
الدوائر الفردية بشكل كبير مما يففؤدي الي سففيطرة اصففحاب رؤس االمففوال

.على الدوائر االنتخابية و خروج الشباب من المنافسة

 التوصيات النهائية

على البرلمان ان يعقد جلسات اسففتماع مففع االحففزاب السياسففية و الشخصففيات.1
العامة و منظمات المجتمع المدني من اجل االستماع الي ارائهم قبيل اقرار

.هذا القانون

نففرى بضففرورة تغيففير نظففام القففوائم من المغلقففة المطلقففة الي نظففام القائمففة.2
النسفففبية مفففع العمفففل على  ضفففمان وجفففود المفففرأة و الفئفففات الممثلفففة بالتعفففديل
الدستوري في اماكن متقدمة بالقوائم لضمان تمثيلهم ف بما يؤدي الي عدم
اهدار عدد كبففير من اصففوات النففاخبين و كففذلك عففدم انفففراد حففزب واحففد

بالبرلمان و اخيرا يضمن تمثيل تنافسي للنساء

يجب ان يتم زيففادة اعففداد المقاعففد بالبرلمففان بشففكل طفيففف بمففا يحففول دون.3
.توسيع الدوائر الفردية 

يجب ان يعمل القانون على الزام االحزاب السياسية بالففدفع بعففدد محففدد من.4
.المرشحين الشباب و النساء على المقاعد الفردية 



 و تم2019 ابريففل 16 م و قففد تم اقففراره من البرلمففان في 2019 فففبراير 2تم تقففديم مقففترح التعففديالت الدسففتورية في 1
  م2019 ابريل 23عرضة لالستفتاء الشعبي و اعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة في 

 نوناقلا عورشم ىلع ماعلا قيلعتلا  : هي تخصيص نسبة، أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل البرلمانات والمجالس البلديففةالكوته او المحاصة النسائية 2
باعتبفار الكوتفا يمثفل أحفد الحلفول المؤقتفة، الفتي تلجفأ إليهفا .للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقفع التشفريع وصفناعة القفرار

 .الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة

الكوتفففا أو تخصفففيص حصفففص للنسفففاء خالل المفففؤتمر العفففالمي الرابفففع للمفففرأة، في بكين عفففام  "اقفففترح نظفففام  ، كآليفففة يمكن1995"
إستخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشففاركة في مراكففز صففنع القففرار،

.وللحد من اإلقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل

سففالمة الففرافعي ، مصففطفى كامففل ، عبففد المنعم العليمي و محمففد3 "وهي المشففروعات بقففانون المقدمففة من قبففل السففادة النففواب 
"عبد الغني 

قدمت مقترحات بقانون من قبل كل من السادة د عفيفي كامل ، محمد سليم و اخيرا النائب اكمل قرطام4
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