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 لیس باألرقام وحدها ُتمّكن البرلمانیات: ورقة تحلیلیة عن أداء النائبات البرلمانیات

 في دور االنعقاد األول لمجلس النواب المصري(10 ینایر- 6 سبتمبر 2016)

 أوال: ملخص تنفیذي

(البرلماني- النظام على یعتمد والذي المصریة للدولة السیاسي النظام 2014 المصري الدستور              حدد
السلطة بین الفصل قاعدة من النظام هذا وینطلق رئاسي). (شبه نظام علیه یطلق ما أو                 الرئاسي)
التشریعیة والسلطة التنفیذیة السلطة صالحیات في تداخل مع والتشریعیة التنفیذیة والسلطتین             القضائیة
األداء ومراقبة التشریعات سن في األصیل بحقها التشریعیة السلطة احتفاظ مع األدوار، بعض               في
النظام بناء ویرتبط شعبي. استفتاء على الجمهوریة رئیس في الثقة وطرح الحكومة ومساءلة               الحكومي
في النساء قضایا لدمج ومخاطبتهن النواب، مجلس داخل النائبات من المشاركات بنسبة              الدیمقراطي
ارتفعت ،2015 مصر في النواب مجلس انتخابات إجراء ومع النواب. مجلس من الصادرة               التشریعات
ل عددهن ووصل السابقة، البرلمانیة المجالس في بنسبتهن مقارنة االنتخابات في الفائزات النائبات              نسبة
وخاصة البرلمان، في المشاركة في البرلمانیات أداء ومتابعة وتحلیل قراءة من یجعل ما وهو نائبة. 89                
وتولیهن - المختلفة البرلمانیة اللجان في البرلمانیات نسب حیث من - النواب بمجلس الداخلیة                االنتخابات
دور بجانب والثاني، األول المجلس ووكیلي المجلس رئیس من بدایة بالمجلس الداخلیة              المناصب
منصور عدلي الرئیسي من االنتقالیة المرحلة أثناء صدرت التي القوانین قرارات مناقشة في               النائبات
بمراجعة تقضي التي الدستور من 165 للمادة تطبیقًا وذلك النواب. مجلس انتخابات قبل               والسیسي
القرارات إلیها أحیلت خاصة لجنة عشر تسع بتشكیل المجلس قام حیث ومناقشته، بقوانین               قرارات
وتقییم لتحلیل یدفعنا ما وهو برلمانیات بها تشترك اللجان أغلب وكانت تخصصها بحسب               الجمهوریة
المجلس في النوعیة اللجان وانتخابات الدائم المجلس انتخاب في البرلمانیات وضع بجانب              دورهن.
في سواء اللجان تلك في النائبات تواجد ونسب للبرلمان. األول االنعقاد دور في وخاصة                الحالي
على والتعرف للجنة، سر أمین أو ثاني وكیل أو أول وكیل أو لجنة رئیسة كانت سواء العلیا                   المناصب
الحالي النواب مجلس في المضافة الجدیدة واللجان الحالي النواب مجلس في الموجودة النوعیة               اللجان
في الموجودة االنتخابیة التحالفات في النساء ووضع السابقة. البرلمانات في قبل من موجودة تكن                ولم
اجتماعیة وقضایا جندریة قضایا على یعمل تحالف أنه أو كتحالف المجلس بها أقر سواء النواب                 مجلس
ومعرفة اآلن، حتى نائبة 89 عددهن وصل التي البرلمانیات النائبات مشاركة ومدى بعینها.               واقتصادیة
العنف، ومناهضة النوع بقضایا خاصة وفود في حتى النائبات، تواجد ونسب البرلمانیة الوفود               ماهي
درایة على نائبات وجود من الرغم على البرلمانیة الوفود في النساء نسب ضعف حول تساؤل                 وطرح
بضرورة النائبات طالبن قضایا عدة في ذلك ویظهر العنف. ومناهضة والدولیة الجندریة              بالقضایا
اللجنة تشكیل على والتعرف الرجال. النواب مثل الفرصة وإعطاءهن البرلمانیة الوفود في              تمثیلهن
وانتماءاتهم، اللجنة تلك في والعضوات األعضاء هم ومن النواب لمجلس الداخلیة الالئحة بإعداد               المعنیة
وضع في المهم النائبات ودور النواب، لمجلس الداخلیة الالئحة إعداد في اللجنة لها وصلت التي                 والنتیجة
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المجلس"، أجهزة في مناسبًا تمثیًال المرأة تمثیل "یراعى أن: على تنص كانت والتي السادسة                المادة
من الموقف مناقشة یتم سوف (كما المادة تلك رفض الذي الدولة مجلس قرار من البرلمانیات                 وموقف
مجلس رفض بتأكید النواب مجلس دفع ما وهو بالرفض)، المنتهیة المرحلة تلك إلى وصوًال                البدایة
بالتمثیل المختصة القضیة تجاه النواب مجلس ودور الدولة مجلس دور وتوضیح السادسة، للمادة               الدولة
النائبات مشاركة وكیفیة الحكومة في العامة الموازنة مناقشة وتحلیل النوعیة. اللجان في لنساء               المناسب
القضایا ألهم ملخص وتقدیم بالموازنة. المختصة المناقشات حول والتعلیقات المناقشات في             ودورهن
النائبات، من الصادرة اإلحاطة طلبات أهم ومعرفة األول االنعقاد دور في النائبات ناقشتها               التي
النائبات من المقترحة والقوانین النائبات، من المقدمة والطلبات النائبات، من المطروحة             واالستجوابات
فیها انجازات تحقیق في النجاح النائبات استطعن التي الجندریة القضایا وطرح األول. االنعقاد دور                في
المعروفة لإلناث التناسلیة األعضاء تشویه جریمة عقوبة تغلیظ مثل ذلك، تدعم لقوانین              وإقرارها

 ب"ختان اإلناث".

 ثانیا: محاور الدراسة:

 تناقش الورقة العناصر اآلتیة في متابعة أداء النائبات في مجلس النواب:

فیها● النائبات ومشاركة المجلس وكیلي المجلس، رئیس في المتمثل الدائم للمكتب المجلس              انتخابات
 كمرشحات لتلك االنتخابات، وممثلي  الهیئات البرلمانیة لألحزاب السیاسیة .

 حصر الوفود البرلمانیة التي تم إرسالها من المجلس ومدى مشاركة النائبات فیها.●

القرارات● بمناقشة المعنیة الخاصة اللجان مناقشات أثناء النائبات قبل من طرحت التي النقاشات               أهم
 بقوانین الصادرة قبل إنعقاد المجلس.

أو● كرئیسات المستویات جمیع على سواء اللجان في النساء تمثیل ونسب للمجلس الداخلیة               الالئحة
 وكیالت أو أمینات سر أو عضوات في تلك اللجان.

 مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب وفعالیة مشاركة النائبات في تلك المناقشة الهامة.●

المناقشة● طلبات - اإلحاطة وطلبات (األسئلة الرقابیة لألدوات استخدامهن حیث من النائبات              أداء
 العامة- االقتراحات برغبة- االستجوابات التي قدمت للمجلس في دور االنعقاد األول).

 القوانین المقترحة من العضوات الخاصة بقضایا النساء.●

ومعرفة● فیها، النائبات ونسبة الحالي البرلمان في والممثلة الموجودة البرلمانیة الكتل أو              التحالفات
 التحالفات النسائیة البرلمانیة.

 توصیات نهائیة.●
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المجلس1- وكیلي المجلس، رئیس في المتمثل الدائم للمكتب انتخابات في النائبات             تمثیل
لألحزاب البرلمانیة الهیئات وممثلي االنتخابات، لتلك كمرشحات فیها النائبات           ومشاركة

 السیاسیة.

561 رقم العربیة مصر جمهوریة رئیس قرار على بناء النواب لمجلس األولى االنعقاد دورة                بدأت
10 یوم في النواب لمجلس األول العادي االنعقاد دور وبدأ لالنعقاد، النواب مجلس بدعوة 2015                 لسنة
النواب مجلس ینتخب "بأن تقضي: والتي الدستور من 117 المادة لنص وإعماًال .2016 لعام                ینایر
سوف أنه مضیفًا تشریعي"، فصل لمدة العادي السنوي االنعقاد دور من اجتماع أول في ووكیلین                 رئیسًا
مجلس قانون من و24 23 والمادتین الدستور من 143 المادة ألحكام اسنتاًد االنتخاب عملیة                تجرى
الصحیحة. األصوات لعدد المطلقة باألغلبیة المباشر السري باالقتراع االنتخاب عملیة وتجري             النواب،
اللجنة تلك وكانت النواب مجلس رئیس انتخابات في األصوات وفرز لمتابعة لجنة تشكیل تم                وبالتالي
/ النائبة وهي واحدة نائبة بینهم من أعضاء ستة اللجنة تلك عدد وكان عامر أحمد كمال النائب/                   برئاسة
جمیعهم مرشحین سبع تقدم المجلس، رئیس منصب انتخاب وفي . مستقلة - العظیم عبد صدقي 1               سحر

المجلس لرئاسة المرشح هو بمن النواب معرفة ألهمیة النائبات إدراك الجلسة من ویتضح الرجال.                من
لمدة لنفسه مرشح كل تعریف على الموافقة تم حسونة، عصام أنیسة النائبة من مقدم طلب على                  وبناًء
جانب إلى المنصب. لذلك مرشحة سیدات وجود عدم من الرغم على وذلك جدید اقتراح وهو                 دقیقة،
إدارة في لنجاحها الحمیلي نهى للنائبة بالشكر العال عبد على الدكتور السید المجلس رئیس تقدم                 ذلك،
تشكیل تم النواب، مجلس رئیس بمنصب العال عبد /على الدكتور نجاح وبعد آخر. ونائب هي                 الجلسة
وهي واحدة ونائبة نواب خمس من مكونة وكانت المجلس في الوكیلین انتخاب على اإلشراف                لجنة
سیدتین ترشحن الوكیلین لمنصب المرشحین/ات ضمن من وكان جبرائیل. مستكلي صبحي هالة              النائبة/
النائبة برغش سناء والنائبة المعینة، النائبة حسونة عصام أنیسة النائبة هن المجلس وكیل               لمنصب
حصلت  المجلس، وكیل لمنصب مرشحًا عشر خمسة ومن دمنهور. دائرة مقعد دائرة عن               المستقلة
ویتضح صوت. 14 على برغش سناء صوت، والنائبة/ 36 على حسونة عصام محمد أنیسة 2              النائبة/

المرشحتین النائبتان ومساندة لدعم األول االنعقاد دور بدایة في البرلمانیة النسائیة الكتل غیاب النتیجة                من
النواب مجلس في النائبات عدد یمثل ال صحیحة أصوات عدد على حصولهن في الوكیل                لمنصب
المجلس إخطار على العمل تم الحالي، النواب لمجلس والوكیلین لرئیسه المجلس انتخاب بانتهاء               الحالي.
الداخلیة الالئحة من 96 للمادة طبقًا  السیاسیة لألحزاب البرلمانیة الهیئات وممثلي النواب، السادة               بأسماء
یمثله من حزب كل اختیار بمعنى الحزبیة الكتل بممثل المجلس رئیس إبالغ یجب كان النواب.                 لمجلس
كامل علي الفت النائبة/ وهي نائبة منهم أعضاء عشرة السیاسیة لألحزاب الممثلین/ات النواب عدد                وكان

. 3 عبد الفتاح ممثلة الهیئة البرلمانیة لحزب مصر الحدیثة

 

  نشرة مجلس النواب العدد األول – الفصل التشریعي األول – دور االنعقاد األول ص 1.12
 نشرة مجلس النواب العدد األول الفصل التشریعي األول –دور االنعقاد األول ص 17 نتیجة أصوات المرشحین لمنصب وكیلي المجلس.2
 المرجع السابق ص 3.22
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 حصر الوفود البرلمانیة التي تم إرسالها من المجلس ومدى مشاركة النائبات.2-

على وتعمل واألوروبیة، والدولیة العربیة البرلمانات مع تواصل أداة لكونها هامة البرلمانیة الوفود               تعتبر
المشاركة خالل من الدول عن والمعلومات الخبرات تبادل حیث من المصریة الدبلوماسیة المسیرة               إعادة
تلك في النائبات مشاركة من یجعل ما وهو العالم. دول مع المشتركة واللقاءات المؤتمرات تلك                 في
بالمشاركة للنائبات تسمح ال ضئیلة التمثیل نسب نجد النائبات مشاركة نسبة في وبالنظر ضرورة                الوفود
وقد األول. االنعقاد دور خالل عقدت التي البرلمانیة الوفود بین والمعارف الخبرات تبادل في                الفعالة
رانیا النائبة واختیرت الدولي، البرلماني االتحاد في العربیة المرأة بمقعد عازر مارجریت النائبة               فازت
الوفود في النائبات تواجد نسب كانت ثم ومن الدولیین. البرلمانین الشباب لمؤتمر كرئیسة علواني                عمرو

 البرلمانیة على النحو اآلتي:

 رقم
 عدد النائبات المشاركات في عدد النواب الرجال المشاركین الشعبة البرلمانیة( الوفد البرلماني) التسلسل

 الوفود البرلمانیة

1 

 االتحاد البرلماني الدولي في الفترة من 19 إلى
 23 مارس 2016

 برئاسة رئیس المجلس شارك فیها سبع
 من النواب الرجال وهما (الدكتور

 على المصیلحى، مصطفى الجندى،
 طارق الخولي،

 جهاد جالل عامر، أحمد بدوى، عبد
 اهللا أحمد الشین.

 مارجریت عازر، ورانیا
 علوانى.

2 
 المؤتمر العالمي الثالث لشباب البرلمانین یومي

 16 و17 مارس 2016
 شارك فیه من النواب: النائب أحمد

 رجب بدوي.
 وشاركت من النائبات: النائبة

 رانیا عمرو علوني.

3 

 المؤتمر الثالث والعشرین لالتحاد البرلماني
 العربي في جامعة الدول العربیة في الفترة

 یومي 10و11 أبریل 2016

 شارك خمسة من النواب:  النائب/ عبد
 المنعم العلیمي، یاسین عبد الصبور
 محمد، الدكتور محمد عبده، محمود

 بدر والنائب أحمد طنطاوي.

  وشاركت اثنتان من  النائبات
 هن: النائبة نهى الحمیلي،

 والنائبة هالة أبو على.

4 

 الجمعیة البریطانیة لالتحاد من أجل المتوسط
 (اجتماع لجنة المرأة في البلدان

 األورومتوسطیة في المجلس المغربي یوم 1
 من إبریل 2016

  یتضح من المؤتمر وتخصص 
 أنه للنساء وتم تمثیل النائبات
 البرلمانیات بحضور نائبتان(

 النائبة فایقة فهیم إبراهیم، والنائبة
 نوسیلة اسماعیل أحمد سویلم.

5 
 زیارة البرلمان األوروبي في سترا سبورج من

  11 إلى 14 أبریل.
 وفد برلماني مصري برئاسة النائب

  أحمد سعید
 ال یوجد نائبات.

6 
 ندوة الجمعیة البرلمانیة لحلف شمال األطلنطي

 في المغرب من یوم 20 إلى 22 أبریل
.2016 

  تمثل الوفد فیه النائبان: كمال أحمد
 أحمد عامر، وأیمن فؤاد عبد اهللا

 المهدي.

 

7 

 المؤتمر البرلماني العربي األفریقي  بمدینة
 ابیدیجان بكوت دفوار یومي 4 و5 مایو لسنة

2016  

 وحضر من النواب: وكیل المجلس
 سلیمان وهدان، وعصام محمد الصافي
 قاسم، هاني نجیب فوزي، عمرو جمال
 محمد ابو الیزید، هشام محمد مجدي،

 سید عبد الوهاب عبد الهادي.

  واحدة من النائبات حضرت:
 النائبة هالة صبحي مستكلي.
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 البرلمان األفریقي في مدینة جوهانسبرج
 بجنوب أفریقیا فترة من 2 إلى 13 مایو

.2016 

 وحضر خمسة من النواب: النائب على
 أحمد فلیفل، حاتم مصطفي، مصطفي

 عبد العزیز، صالح عفیفي عبد
 الظاهر.

  وحضرت نائبة واحدة (مي
 محمود أحمد عبد اهللا.

9 
 المنتدى العالمي للمرأة في البرلمان في عمان

  األردنیة من یوم 4 إلى 8 مایو
 حضر وفد نسائي من البرلمان. 

10 

 الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط
 في مدینة طنجة بالمغرب في الفترة یومي 28

 و29 مایو2016

 حضر ثمان من النواب برئاسة رئیس
 المجلس: محمد هاني، مدحت عواد
 مصطفي، عماد جاد بدرس، محمد
 شعبان، اشرف رشاد، احمد حسن،

 عالء الدین محمد.

 حضرت نائبتان: النائبة ماریان
 أمیر روفائیل، والنائبة سعاد

 محمد عبد الفتاح.

11 
 الجمعیة البرلمانیة لحلف شمال األطلنطي في

 العاصمة األلبانیة تیرانا في الفترة من 28 إلى
  30 مایو سنة 2016.

  ممثلین الوفد نائبان: خالد على
 العراقي، شكري أحمد السید.

 ال یوجد نائبات.

12 
 المائدة المستدیرة حول المیاه بجنیف في الفترة

 من 31 مایو إلى 2 یونیه.
 ممثلین الوفد النواب: عبد الباقي

 محمود، وحسین حسن محمد، محمد
 أحمد عبد المنعم العقاد.

 الیوجد نائبات.

13 
 المؤتمر الثالث للبرلمانین العرب حول قضایا

  الطفولة العربیة في 31 مایو بجامعة الدول
 شارك في الوفد وكیل المجلس السید

 الشریف.
 الیوجد نائبات

14 
 المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمیة

 بمدینة جنیف یومي 13 و14 یونیو سنة
2016 

 ممثلین الوفد من النواب نائبان: یحي
 عیسوي عبد الفضیل، اشرف محي

 الدین

 ممثالت الوفد من النائبات: هند
 قباري خمیس الجبالي، وأیمان

 محمد سالم.

15 
 زیارة رئیس المجلس إلى روسیا من یومي 12

 إلى 15 یولیو 2016
 حضر معه من النواب: السفیر محمد

 العربي، أسامه هیكل، طلعت السویدي،
  مجدي ملك مكسیموس

 حضرت من النائبات: سحر
 طلعت مصطفي.

16 
 الجمعیة البرلماني لالتحاد من أجل المتوسط

  المنعقدة في روما یوم 11 یولیو
 حضر ثالثة من النواب من ضمنهم

 رئیس المجلس، والسفیر محمد العربي،
 ومدحت عوض مصطفي.

 ال یوجد نائبات.

17  
 المؤتمر اإلقلیمي حول دور مجالس النواب في

 مكافحة العنف القائم على النوع في الدول
 المغاربیة یومي 14 و15 یولیو بتونس.

 ممثلین المؤتمر من النواب: نائبان
 محمد المتولي المتولي ابو العینین،

 سامح عبد المنعم خلیل.

 مثلت المؤتمر: نائبة واحدة سحر
 أحمد فكري عثمان.
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 البرلمان األفریقي بمقر البرلمان األفریقي
 بمیدراند بجنوب أفریقیا في الفترة من 1 إلى 4

 اغسطس2016.

 وحضر خمسة من النواب: النائب على
 أحمد فلیفل، حاتم مصطفي، مصطفي

 عبد العزیز، صالح عفیفي عبد
 الظاهر.

 وحضرت نائبة واحدة (مي
 محمود أحمد عبد اهللا.

 

في بما البرلمانیة، الوفود من قلیل عدد في شاركن البرلمانیات النائبات أن السابق الجدول من                 ویتضح
نائبان مقابل واحدة نائبة حضرت حیث النواب، مجالس في النوع قضایا بمناقشة المتعلق المؤتمر                ذلك
تلك في النائبات تمثیل یتم ولم البرلمانیة الوفود من عدد في النواب شارك ذلك جانب إلى                  برلمانیان.
وغیاب البرلمانیة، الوفود من عدد في شاركن النائبات من محدود عدد هناك نجد الوقت نفس وفي                  الوفود

5 



 

الثانیة االنعقاد دور أجندة على جدید تحدي یشكل ما وهو البرلمانیة، الوفود في ُأخریات نائبات                 تمثیل
. 4 لمراعاة التمثیل النسبي للنائبات في مشاركة الوفود البرلمانیة

بمناقشة3- المعنیة الخاصة اللجان مناقشات أثناء النائبات قبل من طرحها تم التي المناقشات               أهم
 القرارات بقوانین الصادرة قبل انعقاد المجلس.

على بقوانین القرارات تقسیم وتم یومًا عشر خمسة خالل بقانون قرارًا (342) النواب مجلس                ناقش
السر وأمین سنًا األكبر العضو اللجنة رئیس یكون أن على المجلس استقر وقد خاصة، لجنة عشر                  تسعة
والمقترحات المناقشات عدد وكانت الخاصة. اللجان تلك في والنائبات النواب من سنًا األعضاء               أصغر
وعلى الخاصة، اللجان في الرجال النواب من ومناقشة ومقترح كلمة 410 عدد لنواب الكلمات                وعدد
داخل الحدیث استطعن التي النائبات من والمقدمة المقترحة والمناقشات الكلمات عدد كانت اآلخر               الجانب
ومناقشات اقتراحات تتضمن مداخلة 40 عددها نجد بقوانین القرارات لمناقشة العامة             الجلسات
لتقدیم الفرص نفس لهن تتاح لم البرلمانیات النائبات أن سبق مما ویتضح بقانون، القرارات                بخصوص
قرار (341) على الموافقة وتم الرجال. بالنواب مقارنة العامة الجلسات أثناء مناقشتها أو               اقتراحات
وتقرر المدنیة الخدمة قانون ورفض وتم الجمهوریة رئیس من االنتقالیة المرحلة خالل صادر               بقانون

 إرساله للحكومة وتعدیله بناًء على تعدیالت وإضافة النواب والنائبات.

المستویات4- جمیع على سواء اللجان في النساء تمثیل ونسبة للمجلس الداخلیة             الالئحة
 كرؤساء أو وكالء أو أمناء سر أو عضویة اللجان.

الئحته المجلس "یضع أن: على تنص التي 2014 لعام المصري الدستور من (118) المادة لحكم                 وفقًا
وتصدر داخله، من النظام على والمحافظة الختصاصاته، ممارسته وكیفیة فیه، العمل لتنظیم              الداخلیة
مشروع إلعداد خاصة لجنة عشر الثامنة بجلسته 21/1/2016 بتاریخ النواب مجلس شكل              بقانون".
خمسة بعدد اللجنة تشكیل على ذاتها بالجلسة وافق المجلس وكان النواب، لمجلس جدیدة الداخلیة                الالئحة
السیاسیة لألحزاب البرلمانیة الهیئات ممثلي من أعضاء تسعة كاآلتي: مقسمین النواب من              وعشرین
ضمنهم من وكان القرعة طریق عن اختیارهم یتم مستقلین أعضاء وتسعة واحدة، نائبة ضمنهم من                 وكان
تشكیل في الحال وینتهي المجلس. مكتب یختارهم المتخصصین من أعضاء وسبعة أیضا، واحدة               نائبة
تحقیق النائبات واستطاعت فقط. نائبتین بتواجد النواب لمجلس الداخلیة الالئحة بوضع المعنیة              اللجنة
وضع وهي انعقاده، بدایة منذ المجلس بها یتعامل التي الطریقة لمواجهة عادل ومطلب دستوري                استحقاق
النوعیة واللجان البرلمانیة األجهزة داخل للنساء النسبي بالتمثیل تطالب والتي الالئحة في السادسة               المادة
موقف لیأتي الداخلیة، الالئحة في وتضمنها المادة تلك على النواب مجلس وموافقة النواب،               لمجلس
طرح یتم ثم ومن المادة برفض النواب لمجلس الفرصة أعطى ما وهو المادة. تلك برفض الدولة                  مجلس
رفض النواب لمجلس یجوز وهل القوانین؟ لمشروعا بالنسبة الدولة مجلس دور حول               تساؤلین

 توصیات مجلس الدولة؟

 المراجع نشرة مجلس النواب بدایة من العدد الرابع الى العدد الحادي عشر.4
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63 للمادتین وفقًا التشریعیة، الصفة ذات والقرارات القوانین مشروعات بمراجعة الدولة مجلس              یختص
أى  استصدار قبل مصلحة أو وزارة كل فعلى ،1972 لسنة 47 رقم الدولة مجلس قانون من                  و64
قسم على المقترح المشروع تعرض أن الئحة أو تشریعیة صفة ذى الجمهوریة رئیس من قرار أو                  قانون
بمراجعة القطاع یختص كما التشریعات. هذه بإعداد إلیه تعهد أن لها ویجوز صیاغته، لمراجعة                التشریع
على نظرها الدولة مجلس رئیس أو الوزراء أو الوزراء مجلس رئیس یرى التي التشریعات                صیاغة
على: نصت والتى 174 المادة في االختصاص ذلك على 2014 دستور أكد وقد االستعجال.                وجه
ومنازعات اإلداریة المنازعات كافة فى بالفصل غیره دون یختص مستقلة؛ قضائیة جهة الدولة               مجلس
یحددها التي القانونیة المسائل فى واإلفتاء التأدیبیة، والطعون الدعاوى ویتولى بأحكامه. المتعلقة              التنفیذ

 القانون،  ومراجعة وصیاغة مشروعات القوانین والقرارات ذات الصفة التشریعیة التى تحال إلیه .

من إلیه المقدمة القوانین بمشروعات یتصل الدولة بمجلس التشریع قسم إختصاص أن یعنى ما                وهو
التي التشریعات على یسرى ال ذلك فإن المخالفة وبمفهوم الجهات، تلك من إحالتها بعد التنفیذیة                 السلطة
الدولة مجلس اختصاص حیث من جدید منحى نحى قد 2014 دستور أن إال النواب. مجلس                 یسنها

 بمراجعة التشریعات والقوانین حیث قرر في المادة 190:

التنفیذ ومنازعات اإلداریة، المنازعات فى بالفصل غیره دون یختص مستقلة، قضائیة جهة الدولة               مجلس
في اإلفتاء وحده ویتولى التأدیبیة، والطعون الدعاوى في بالفصل یختص كما أحكامه، بجمیع               المتعلقة
ذات والقرارات القوانین مشروعات وصیاغة ومراجعة، القانون، یحددها التي للجهات القانونیة             المسائل
فیها، طرفًا العامة الهیئات إحدى أو الدولة، تكون التي العقود مشروعات ومراجعة التشریعیة،               الصفة

 ویحدد القانون اختصاصاته األخرى.

الئحته النواب مجلس یضع :"أن على 118 المادة في الحالي الدستور نص السابقة للدساتیر                وخالفا
وتصدر داخله، النظام على والمحافظة الختصاصاته، ممارسته وكیفیة فیه، العمل لتنظیم             الداخلیة
والقرارات القوانین على القوانین مشروعات مراجعة سلطة یقصر لم الدستور أن ونالحظ              بقانون".
بل فحسب، الحكومة من المقدمة أو الجمهوریة رئیس من تصدر التي التشریعیة الصفة ذات                واللوائح
كانت أیا التشریعیة الصفة ذات والقرارات القوانین مشاریع جمیع على ینسحب االختصاص ذلك أن                قرر
النواب لمجلس الجدیدة الالئحة من 175 المادة قررت الفهم، لذلك وتطبیقا أصدرتها، التي               الجهة
بعد القوانین، مشروعات النواب مجلس رئیس یرسل بأن 2016 لسنة 1 رقم للقانون وفقا                الصادرة
بمراجعتها لیقوم الدولة، مجلس إلى علیها النهائي الرأي أخذ وقبل مجموعها، فى علیها المجلس                موافقة
أن الدولة مجلس من یطلب أن النواب مجلس لرئیس ویجوز األكثر، على یوًما ثالثین خالل                 وصیاغتها

 تتم المراجعة والصیاغة بطریق االستعجال، وفق األحكام المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة.

ذات والقرارات القوانین مشروعات بمراجعة الدولة مجلس اختصاص أصبح فقد المادة، لتلك              ووفقا
على النهائي الرأي أخذ قبل وجوبیًا وأمرا تخصیص دون مطلق اختصاص التشریعیة              الصفة

 مشروعات القوانین وال  یتوقف على قرار مجلس النواب بإحالة مشروع قانون دون آخر.

7 



 

 وجاءت مالحظة مجلس الدولة على المادة 6 من الئحة مجلس النواب على النحو التالي:

خطابًا ،2016 مارس فى الدولة مجلس رئیس نائب مبارك رسالن إسماعیل محمود المستشار               أرسل
الالئحة بإصدار قانون مشروع مراجعة بشأن طلبه على ردًا النواب، مجلس رئیس العال عبد د.على                 إلى
لمجلس الداخلیة الالئحة قانون مشروع على الدولة مجلس مالحظات ضمن من وجاء للمجلس               الداخلیة
استظهر نصه: ما النواب لمجلس البرلمانیة األجهزة داخل للنساء النسبي بالتمثیل یتعلق فیما               النواب
عمد المشرع أن المصري الدستور من (244 ،243 ،81 ،53 ،11) أرقام المواد نصوص من                 القسم
التمییز أشكال كافة على للقضاء الالزمة التدابیر باتخاذ الدولة وألزم القانون أمام المواطنین مساواة                إلى
المرأة تمثیل تضمن التي التدابیر من یلزم ما واتخاذ والرجل المرأة بین المساواة تحقیق وكفل بینهم،                  فیما
والفالحین العمال من كل تمثیل خصوص في الضمانة ذات رَدَد وقد النیابیة، المجالس في مناسبًا                 تمثیًال
للنواب مجلس أول في الخارج في المقیمین والمصریین اإلعاقة ذوي واألشخاص والمسیحیین              والشباب

 ُینتخب بعد إقرار الدستور الحالي.

حكم مع تعارض شبهة ُتخالطها المادة هذه من األخیرة الفقرة أن للقسم تالحظ فقد تقدم، ما على                   وبالبناء
في متساوون وهم سواء، القانون لدى "المواطنون أن: على تنص والتي الدستور من (53) رقم                 المادة
الدولة الجنس...تلتزم أو العقیدة، أو الدین، بسبب بینهم تمییز ال العامة، والواجبات والحریات               الحقوق
إیجابیًا تمییزًا قررت التي األحكام كانت ولما التمییز"". أشكال كافة على للقضاء الالزمة التدابیر                باتخاذ
إكساب على السابقة المرحلة على وروحًا- نصًا – آثارها قصرت إنما الفئات من وغیرها                للمرأة
تلك مباشرة خالل التمییز ذات استمرار إلى الدستوري المشرع إرادة انصراف دون البرلمان               عضویة
قد لما الدستوریة؛ عدم لشبهة درءًا الفقرة هذه حذف إلى القسم خلص وعلیه عضویتها، لمهام                 الفئات
ذات الدستور لها قرر التي الفئات من غیرها دون وحدها المرأة لصالح مبرر غیر تمییز من                  تكتنفه

 المعاملة.

النواب لمجلس الجدیدة الالئحة بنود مراجعة فى الدولة مجلس مستشارین لجهود الشدید التقدیر               رغم
بإلغاء الصادرة توصیاتهم في الصواب جانبهم قد أنه إال والدستوریة، القانونیة الناحیة من               وضبطها

 المادة السادسة من الالئحة الخاصة بالتمثیل النسبي للنساء لعدة أسباب:

في المواطنین جمیع بین المساواة إقرار من 53 المادة فى الدستور علیه نص ما أن  األول: السبب                   
أو األصل، أو الجنس، أو العقیدة، أو الدین، بسبب بینهم تمییز وال العامة، والواجبات والحریات                 الحقوق
سبب ألي أو الجغرافي، أو السیاسي االنتماء أو االجتماعي، المستوى أو اإلعاقة، أو اللغة، أو                 اللون،

 آخر.

جمیع بین المساواة على التأكید إطار وفي العامة) والواجبات والحریات (الحقوق باب فى كان                
الدستور فى 11 المادة في الدستوري المشرع نص بینما أساس، أي على بینهم التمییز وعدم                 المواطنین
والثقافیة. واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة المدنیة الحقوق جمیع في والرجل المرأة بین المساواة              على

  وعلى عمل الدولة التخاذ التدابیر الكفیلة بضمان تمثیل المرأة تمثیال مناسبا في المجالس النیابیة.
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(المقومات األول الفصل للمجتمع)، األساسیة بـ(المقومات المعنون الثاني الباب في جاء ما              وهو
فى للرجل أساسي شریك باعتبارها والمرأة الرجل بین المساواة على التأكید لجوهریة نظرا               االجتماعیة)
علیه نص ما بین كبیر فارق وهناك المصریة. لألمة االجتماعیة المقومات أعمدة أهم ومن الوطن                 بناء
والفالحین العمال من كل تمثیل بخصوص علیه نص وما 11 المادة فى المرأة تمثیل من                 الدستور
المشرع فإن ناحیة فمن الخارج. في المقیمین والمصریین اإلعاقة ذوي واألشخاص والمسیحیین              والشباب
أول في ذلك یكون بأن هذا قصر ولكنه 244 و 243 المادتین فى لهم مالئما تمثیال تمثیلهم قرر                    قد
المرأة تمثیل ضمان على النص بینما تحدیدا، النواب مجلس وفي الدستور هذا إقرار بعد برلمانیة                 دورة
النواب لمجلس أو معینة برلمانیة دورات لعدد تحدید وبدون مطلقا جاء النیابیة المجالس في مناسبا                 تمثیال
اإلیجابي التمییز إلى النظرة بین التفرقة حول المشرع رؤیة یعكس ما النیابیة، المجالس من غیره                 دون
للقضاء اإلیجابي التمییز وبین النوع اختالف أساس على ضدها الممارس التمییز على للقضاء               للمرأة
فالمرأة . المجتمع في األخرى والطوائف الفئات بعض ضد تمارس التي التمییزیة الممارسات               على
إذ والطوائف الفئات من غیرها دون لها اإلیجابى التمییز جواز بعدم البعض لیحتج طائفة أو أقلیة                  لیست
واالنتماءات االجتماعیة والطبقات والمذاهب واألدیان لألعراق عابر أمر النوع أساس على التمییز              أن

 السیاسیة والقضاء علیه سیكون له التأثیر اإلیجابي على هؤالء جمیعا.

 السبب الثاني:  أنه تطبیقا لهذا الفهم الواعي بین التمییز على أساس النوع وبین التمییز على أي أساس
 آخر،  قرر المشرع في القانون رقم 46 لسنة 2015 في المادة الخامسة حول الفئات الواجب تمثیلها في

 القوائم اإلنتخابیة في المادة 5 على أنه یجب أن تتضمن القائمة المكونة من 15 مرشحا على: ثالثة
 مترشحین من المسیحیین، ومرشحین اثنین من العمال والفالحین، ومرشحین اثنین من الشباب، ومترشح

 من األشخاص ذوي اإلعاقة، ومترشح من المصریین المقیمین في الخارج.  على أن یكون من بین
 أصحاب هذه الصفات أو من غیرهم سبع نساء على األقل  وعلى أن تتضمن القائمة المكونه من 45

 عضوًا على: ستة مترشحین من العمال والفالحین، وستة مترشحین من الشباب، 
 وثالثة مترشحین من األشخاص ذوي اإلعاقة وثالثة مرشحین من المصریین المقیمین في الخارج ، على

 أن یكون من بین أصحاب هذه الصفات أو من غیرهم إحدى وعشرین من النساء على األقل.

ولكنه آنفا المذكورة بالفئات أسوة مستقل بشكل للنساء محددا عددًا یقرر أن المشرع مقدور في كان                  وقد
األقل" ، على النساء من غیرهم من أو الصفات هذه أصحاب بین من یكون أن على " واعي بشكل                   قرر
هذه لكل عابر النوع أساس على التمییز ولكن لها، إإیجابیا لتمیز یطمح المشرع كان وإن المرأة أن                   أي
مرشحا) 45 من و(21 مرشحا)، 15 من 7) القوائم فى لها المقررة النسبة إلى بالنظر أن كما                   الفئات.
في النص هو له الطبیعي التطور كان والذي للمرأة، اإلیجابي التمییز تجاه المشرع فلسفة فهم                 یمكننا
والتي النواب "لمجلس البرلمانیة "األجهزة في مناسبا تمثیال المرأة تمثیل على النواب مجلس               الئحة

 تتضمن مكتب المجلس، واللجنة العامة للمجلس، واللجان النوعیة، والوفود البرلمانیة.

قرره لما وفقا الدولة ؟ مجلس توصیات رفض النواب لمجلس یجوز هل حول الثاني التساؤل                أما
ومراجعة صیاغة ضبط في االختصاص الدولة لمجلس فإن النواب، لمجلس الداخلیة والالئحة              الدستور
سلطة دون األخرى والقوانین الدستوریة النصوص مع تعارضها عدم حیث من القوانین              مشروعات
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الدولة، مجلس مالحظات بعض بوجاهة النواب مجلس اعتراف فرغم ثم ومن علیها، والموافقة               إقرارها
كرقم النواب مجلس موازنة بإدراج الخاصة (404) المادة مثل مادة من أكثر بنصوص تمسك                ولكنه
على الدولة مجلس رد في األكثر على یوما الـ30 مدة على اإلبقاء على المجلس وافق كما                  واحد،
لم فلماذا محددة. بمدة تقییده على الدولة مجلس اعتراض رغم 175 المادة فى القوانین                مشروعات
البرلمانیة األجهزة في للنساء المالئم النسبي بالتمثیل الخاصة السادسة المادة بنص النواب مجلس               یتمسك

 للمجلس؟

تم حیث الداخلیة البرلمانیة أجهزته بناء استكمال النواب مجلس تابع (السادسة)، المادة هذه رفض                ومع
والدراسات التقاریر إعداد فیها ویتم نوعیة لجنة 25 إلى لتصل النواب لمجلس النوعیة اللجان                تشكیل
البرلماني. العمل أجندة إلى باإلضافة بقوانین واقتراحات قوانین مشروعات من إلیها یحال التي               الخاصة
النوعیة اللجان عضویة قوائم إعالن تم النواب لمجلس الداخلیة الالئحة من 42 والمادة 41 للمادة                 وطبقًا
مكاتب النتخاب النواب السادة لرغبات وفقًا مستحدثة لجان ستة منها نوعیة لجنة 25 إلى وصلت                 وحیث

 اللجان النوعیة في الجلسة المنعقدة بتاریخ 23/4/2016.

 بیانًا إحصائیا لعدد أعضاء اللجان النوعیة وفقًا للترتیب التنازلي بمجلس النواب لسنة 2016:

 رقم
 عدد أمین سر وكیل ثاني وكیل أول الرئیس اللجنة المسلسل

 األعضاء
 عدد

 النائبات

 لجنة الشؤون الدستوریة 1
 والتشریعیة

 أحمد حلمى نبیل الجمل بهاء أبو شقة
 الشریف

 5 32 أیهاب الطماوي

 3 20 عصام الفقي  یاسر عمر مصطفي سالم  حسین عیسي لجنة الخطة والموازنة 2

 6 22 أحمد فرغلي محمد على مدحت الشریف على المصلیحى لجنة الشؤون االقتصادیة 3

 4 12 طارق محمد فؤاد دالیا یوسف  طارق راضون محمد عرابي لجنة العالقات الخارجیة 4

 أحمد فؤاد سعد الجمال لجنة الشؤون العربیة 5
  أباظة

 4 42 سحر صدقي أحمد إمبابي

 لجنة الدفاع واألمن 6
 القومي

 2 41 أحمد عبد التواب أسامه راضي یحي الكدواني كمال عامر

 لجنة االقتراحات 7
 والشكاوي

 محمد حمدي سید محمد أحمد همام العادلي
 الدسوقي

 رزق جالي نصر
 اهللا

33 2 

 جمال عبد جبالي المراغي لجنة القوى العاملة 8
 الناصر عقبي

 2 11 عبد الرزاق زنط  محمد وهب اهللا

 لجنة الشؤون الدینیة 9
  واألوقاف

 2 9 عمر حمروش أماني عزیز أسامه األزهري أسامه العبد

 الیوجد 22  خالد عبد المولي وحید قرقر  حسین حسن  سعید طعیمة لجنة النقل والمواصالت 10

 لجنة اإلسكان والمرافق 11
 والتعمیر

 عبد الوهاب المهندس معتز
 خلیل

 3 29 عاطف محمد عادل بدوي
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 مارجریت  عاطف مخالیف محمد انور السادات لجنة حقوق اإلنسان 12
 عازر

 العمید محمود
 محیي

38 4 

 2 11  مي محمود ماجد أبو الخیر هشام مجدي حاتم مصطفي لجنة الشؤون األفریقیة 13

 محمد أحمد  محمد زكي لجنة الصناعة 14
 الزیني

 الیوجد 9 أحمد سمیر  محمد بداروي

 لجنة المشروعات 15
 الصغیرة والمتوسطة

 ومتناهیة الصغر

 11 27 محمود سعد هالة أبو السعد محمد المرشدي محمد على یوسف

 4 22  محمد على عمر حمادة غالب عصام بركات  طلعت السویدي لجنة الطاقة والبیئة 16

 لجنة الزراعة والرى 17
 واألمن الغذائي والثروة

 الحیوانیة.

 عبد الحمید  هشام الشعیني
 دمرادش

 1 45 العمدة عثمان رائف تمراز

 لجنة التضامن االجتماعى 18
 واألسرة واألشخاص ذوي

 اإلعاقة.

 3 12 سامر تالوي رشا رمضان هبه هجرس  عبد الهادي القصبي

 لجنة الثقافة واإلعالم 19
 واآلثار

 6 19  غادة موسى تامر عبد القادر احمد شمردن أسامه هیكل

 لجنة السیاحة والطیران 20
 المدني

 سحر طلعت
 مصطفي

 زینب على أحمد احمد إدریس عمرو صدقي
  سالم

18 4 

 أحمد محمد مجدي  لجنة الشؤون الصحیة 21
 العرجاوي

 إیناس عبد
 الحمید

 8 35 محمود أبو الخیر

 لجنة االتصاالت 22
 وتكنولوجیا المعلومات

 2 9 أحمد زیدان  أحمد رجب أحمد رفعت مي محمود

 2 29 سعد سعد رفاعي ممدوح الحسیني احمد سلیمان أحمد السجیني لجنة اإلدارة المحلیة 23

 4 29 فوزي فتي  سحر الهواري محمود حسین محمد فرج عامر  لجنة الشباب والریاضة 24

 لجنة التعلیم والتعلیم العالي 25
 والبحث العلمي

 عبد الرحمن هاني أباظة جمال شیحه
 برعي

 5 15 ماجدة بكري

 

بها وفازت النوعیة اللجان من لجنتین رئاسة على النائبات حصول السابق الجدول من یتضح                وكما
مستحدثة، لجان خمسة ضمن المجلس في قدیمة ولیست مستحدثة لجنة وهي مصطفي طلعت سحر                النائبة
اللجان النائبتان تولي المالحظ ومن المعلومات. وتكنولوجیا االتصاالت لجنة محمود مي برئاسة              والثانیة
والقوانین التشریعات في النوع بدمج االهتمام على والعمل النساء لقضایا لجنة وغیاب              المستحدثة
على النائبات وحصول اللجان. تلك في األعضاء النواب عدد وانخفاض النواب مجلس من               الصادرة
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ضعیفة نسب وهي النوعیة، اللجان في سر كأمناء مقاعد وخمسة نوعیة، للجان كوكیالت مقاعد                سبعة
. 5 جدا ال تعبر عن عدد النائبات في مجلس النواب الحالي

  مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب وفعالیة مشاركة النائبات في المناقشات5-

للمادة طبقا المجلس من لجنة تشكیل تم العامة بالجلسات والموازنة الخطة مشروعي بمناقشات یتعلق                فیما
أحد برئاسة خاصة لجنة إلى الحكومة بیان بإحالة تقضي والتي للمجلس القائمة الداخلیة الالئحة من 111                
السید سیادته وعرض العامة لمناقشة المجلس على لیعرض عنه، تقریر وإعداد لدراسته المجلس               وكیلي
لألحزاب البرلمانیة الهیئات ممثلي اللجنة أعضاء اختیار تقسیم وكانت المجلس. وكیل الشریف              محمود
فقط. النائبات من عضوات 6 بینهم من عضوا خمسون األعضاء عدد وكان المجلس وأعضاء                السیاسیة
و50 ساعة 13 استغرقت عامة جلسات خمس على المناقشات ودارت التقریر المشكلُة اللجنة               قدمت
النواب عدد وكان متحدث/ة 80 والموازنة لخطة العامة الجلسات في المتحدثین/ات عدد عن وأما                دقیقة.
مناقشة وفي الغیر. فقط نائبات 10 العامة الجلسات في تحدثت التي النائبات وعدد نائب، 70                 الرجال
لجنة بتشكیل قام وقدم تشكیله حال النواب مجلس على الوزارة برنامج على الرد لجنة لتقریر                 المجلس
36 البیان في النائبات مشاركة وكان 27/3/2016 في المنعقدة بجلسته الحكومة بیان لدراسة               خاصة

. 6 نائبة وعدد النواب 334نائبًا، بنسبة 10% من المتحدثین

طلبات6- األحاطة- طلبات – (األسئلة الرقابیة لألدوات استخدامهن حیث من النائبات             أداء
 المناقشة العامة- االقتراحات برغبة- االستجوابات التي قدمت لمجلس في دوراالنعقاد األول) .

المناقشة وطلبات اإلحاطة لطلبات تقدیمهن خالل من الفعالة المشاركة في النائبات وضع              لمعرفة
التي اإلحاطة طلبات عدد بلغت األول، االنعقاد دور في قدمت التي واالستجوابات برغبة               واالقتراحات
بیانًا (265) المجلس نظرها التي العاجلة البیانات عدد وبلغ إحاطة، طلب (324) المجلس               نظرها
جانب من كتابیًا الرد وتم سؤاًال (45) على شفاهة وأجیب سؤاًال (472) األسئلة عدد وبلغ                 عاجًال.
االنعقاد دور خالل للمجلس قدمت التي المستوفاة االستجوابات عدد وبلغ األسئلة. باقي على               الحكومة
كانت حیث مناقشتها موعد یحل أن قبل استجوابات (7) منها سقطت استجوابًا (11) برلمان                األول
الالئحة من (225) المادة لحكم طبقًا استقالته قدم حیث الداخلیة والتجارة التموین وزیر إلى                موجه
المناقشة طلبات عدد وبلغ مقدمة. طلب على بناء آخر استجواب سحب تم كما النواب. لمجلس                 الداخلیة
المجلس نظرها التي برغبة االقتراحات عدد وبلغ عامة. مناقشة طلبات (8) المجلس نظرها التي                العامة
األول اإلنعقاد دور خالل النواب مجلس في تمت التي اإلحاطة طلبات وتقدم برغبة. اقتراحًا (119)               
مجلس بین نشبت التي األزمة بشأن إحاطة طلب وثالثون سبعة منهم إحاطة طلب 324 إلى                 وصلت
السابعة الجلسة في وذلك إحاطة طلبات نائبات أربعة وقدمت الداخلیة، ووزارة الصحفیین              نقابة
أعمال جدول في مدرجة غیر عاجلة إحاطة طلبات وتسعة .2016 مایو 8 بتاریخ المنعقدة                والخمسون
القاهرة. محافظ تعیین بسرعة تطالب اهللا جاب منى للنائبة واحد إحاطة طلب منها مختلفة                لموضوعات

 نشرة مجلس النواب العدد الخامس  تقسیم اللجان النوعیة في مجلس النواب ص 5.100
 المرجع السابق من ص 60 وحتى 6.84

12 



 

مقدمة عاجلة إحاطة طلبات بیانات تسعة منهم وعشرین خمس یلي: كما العاجلة اإلحاطة طلبات                وبیانات
من عدد في الصحة ومشكالت والرویعي، العتبة حریق مثل مختلفة مشكالت مختلف على النائبات                من
إلى باإلضافة التموینیة. السلع تورید ونقص الفساد وقضایا القمح محصول تورید ومشكالت              المستشفیات
رئیس المهندس السادة: إلى موجهة عامة لمناقشة وطلبًا أسئلة وخمسة إحاطة طلب وثالثون               ثالث
األراضي، واستصالح الزراعة وزیر والدكتور الداخلیة، والتجارة التموین وزیر والدكتور            الوزراء،
اإلحاطة طلبات هنري نادیة النائبة وقدمت القمح محصول مشاكل عن والسكان الصحة وزیر               والدكتور

 عن تلك القضایا.

إلى والمناقشات البیانات وإحالة المناقشات وإقفال النائبات، من أربعة العامة المناقشات في شاركن               ولقد
كانت النائبات من المقدمة والبیانات اإلحاطة لطلبات واستكماًال الالزمة. اإلجراءات التخاذ             الحكومة
بالقمامة متعلقة مشكالت هناك المتنوعة، المشكالت عن أما القضایا. مختلف في طلبًا وعشرین               خمس
ناصر، ومنشیة الجمالیة حي مثل المحلیة اإلدارات بعض وفساد لحلها، الحكومة ورؤیة المشكلة               وتضخم
وهناك الجمهوریة. مستوى على الصحي والصرف الشرب میاه ومشكالت وحلوان. المعصرة             وحي
مقدمة العامة الثانویة في االمتحانات تسریب مشكلة بخصوص النائبات من مقدمة وإحاطة عاجلة               بیانات
النائبة من المقدم االقتراح كانت: برغبة صقر.واالقتراحات غادة والنائبة سالم، على زینب النائبات               من
منها الثاني واالقتراح المجلس، لرئاسة المرشحین لتقدیم وقت تخصیص بخصوص حسونة عصام              أنیسة
توقیع بخصوص لها الثالث واالقتراح المناقشة، قبل العرض شاشة على واالقتراحات القوانین              بعرض

 جزاءات في حالة غیاب النواب.

الصیفي التوقیت إلغاء طلب ومناقشة الطرق. توسیع بشأن الطربیة آمال النائبة من مقدم واقتراح                
من اقتراحان وكذلك أبوعلى. محمد سلطان وهالة درویش، مصطفي حسین سوالف النائبات فیه               شاركن
رانیا النائبة من آخران واقتراحان الجدیدة، بورسعید مدینة إنشاء بخصوص السادات رانیا              النائبة
طرابیة آمال النائبة من مقدم واقتراح لبورسعید. جامعي ومستشفى الكلیات، لجمیع مجمع بإنشاء               السادات

 بخصوص تنجیل ملعب كرة قدم بمنیة النصر.

أو الرفض أو بالموافقة سواء المدنیة الخدمة بقانون المتعلقة العامة المناقشات في النائبات               ومشاركة
عبد محمود ومي فراج، وشیرین هنري، ونادیة حسونة، عصام أنیسة للنائبات قانونیة تعدیالت               اقتراح
التي واألسئلة والمناقشة واالستجوابات اإلحاطة طلبات جمیع تحدید ویصعب الكسان. ومرفت             اهللا،
تقدیم ضرورة من والبد الرقابیة، األدوات تلك بخصوص المقدمة البیانات لقلة ولذلك النائبات               قدمتها

 المجلس للنشرة الدوریة أن تراعي منظور النوع.
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 أهم مشروعات القوانین المقترحة من النائبات:7-
وعدم● المساواة مفوضیة عن نائبا و214 حسونة عصام أنیسة النائبة من مقدم قانون               مشروع

. 7 التمییز

وشادیة● حسونة، عصام أنیسة النائبات وقدمت والنائبات النواب من عدد من مقدم قانون               مشروع
 محمود ثابت بشأن العدالة االنتقالیة.

منى● (النائبات العقوبات قانون من 98 المادة من (و) الفقرة بحذف وذلك القانونین               مشروعي
. 8 منیر، ونادیة هنري، وآمنة نصیر)

النائبات8- ونسبة الحالي النواب مجلس في والممثلة الموجودة البرلمانیة الكتل أو             التحالفات
 فیها، ومعرفة التحالفات النسائیة البرلمانیة.

مجلس مكتب هیئة موافقة النواب مجلس رئیس العال عبد على الدكتور أعلن مصر: دعم ائتالف                 أـ
اسم تحت الحالي، التشریعي للفصل للمجلس، برلمانیا ائتالف أول تأسیس على رسمي بشكل               النواب،
االئتالفات حقوق كافة له "تكون مضیفا: نائبا، 317 المؤسسون وأعضائه مصر، دعم              ائتالف

 البرلمانیة، وُتتخذ إجراءات نشر تأسیس االئتالف في الجریدة الرسمیة على نفقة أعضاء االئتالف".

النائبات عدد وكان مصر" "حب في قائمة أعضاء من مصر” “دعم البرلمان في األغلبیة ائتالف                 شّكل
الوطن”، و”حماة وطن” “مستقبل السیاسیة األحزاب بعض إلى باإلضافة نائبة. 56 القائمة تلك               في
و”المؤتمر” الجمهوري” “الشعب مثل یونیو 30 قبل تأسست التي الصغیرة األحزاب بعض عن               فضًال

 و”الحریة” و”مصر الحدیثة منهن ثالث وخمسون نائبة.

بعض و لجأت االجتماعیة بالعدالة المتعلقة القضایا أجل من تحالف وهو :30 -25 تحالف               ب-
تشكیل إلى والتجمع االشتراكي الشعبي والتحالف االجتماعي الدیمقراطي كالمصري السیاسیة            األحزاب
القعید”، “یوسف الكاتب مثل العامة والشخصیات المستقلین من عدد مع باالشتراك معارض              تحالف
على بقدرة یتمیز أنه إال نائًبا، 40: 30 بین ما أعضاؤه یتراوح إذ نسبًیا، العدد قلیل التحالف                   ویعتبر
ولم هنري نادیة النائبة التحالف ذلك ضمن ومن النسبیة أعضائه شهرة بسبب اإلعالم وسائل لدى                 النفاذ

. 9 یعلن رسمیًا في المجلس مثل تحالف "دعم مصر"

19 في اجتماًعا النواب بمجلس النائبات من نائبة عشر خمسة عقدت مصر": نائبات تكتل"صوت                ج-
توحید بهدف بالبرلمان، المطروحة في القضایا بینهن للتنسیق المجلس، قاعات بإحدى ،2016             یولیو
فیها والتحرك تبنیها یتم محددة ومجتمعیة جندریة قضایا هناك تكون بحیث العامة، في القضایا               الرؤى

 نشرة مجلس النواب العدد السابع ص 7.20
 نشرة مجلس النواب العدد الثامن  ص 8.124
 التحالفات البرلمانیة وفعالیة دور األحزاب داخل مجلس النواب.. قراءة تحلیلیة - مركز البدیل لتخطیط والدراسات االستراتیجیة9
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اجتماعهن في النائبات واتفقت الرقابي، الدور حیث من النواب، مجلس ومستوى الدوائر مستوى               على
تكتل لتشكیل بدایة االجتماع وكان مصر"، نائبات بـ"صوت تشكیلها تم التي المجموعة تسمیة               على
حسونة، أنیسة والنائبة هنري، نادیة النائبة االجتماع حضرن الالتي النائبات بین المجلس، داخل               نسائي
داخل مصر" نائبات "صوت تكتل خطوات أولى وكانت الحادي. سحر والنائبة العزیز، عبد دینا                والنائبة
حیث من مشكالتهن لعرض العال عبد على الدكتور المجلس رئیس مع اجتماع عقد هي                البرلمان
في حقهن أخذ عدم وكذلك الرجال، بالنواب أسوة العامة المناقشات في والحدیث الكلمة طلب                صعوبات

. 10 السفر بالوفود البرلمانیة

 

 ثالثا: التوصیات الختامیة :

 بناء على ما سبق یمكن طرح بعض النقاط الخاصة بتحسین األداء الخاص بالتعامل مع النائبات من حیث
 التمثیل داخل مجلس النواب، على النحو التالي:

  مراعاة نسب النائبات البرلمانیات في المكتب الدائم لمجلس النواب القادم حتى یكون إحدى●
 الوكیلین نائبة برلمانیة.

 أحقیة النساء النائبات في التمثیل المناسب في اللجان النوعیة في مجلس النواب ونخص بالذكر●
 في دور االنعقاد القادم.

 ضرورة تمثیل النائبات في الوفود البرلمانیة القادمة، وخاصة في الوفود المتعلقة بقضایا النساء●
 والعنف یفضل تمثیل النائبات بنسبة أكبر من النواب إلدراكهن لقضایا النوع.

 ضرورة التوزیع العادل والنسبي لنائبات البرلمانیة في الجلسات العامة لمجلس النواب.●

  العمل على تخفیض نسب بناء التحالفات داخل مجلس النواب لتعطي مساحة أكبر للنساء في●
 تكوین تحالفات رسمیة.

10http://bit.ly/2f3I06s مقال نائبات تحت قبة البرلمان" مش كمالة عدد"- دعاءعبد الوهاب- جریدة الوطن 
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