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 تمهيد

تأتي دارسة أنظمة مشاركة المرأة في اإلدارة المحلية في إطار مشروع أصوات النساء والذي ينفذه 
ألمم المتحدة لالمركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق المساواة بين الجنسين التابع 

حلية من لخوض انتخابات المجالس الم، والذي يهدف إلي تأهيل القيادات الشابة النسائية للمرأة 
 :عدة محاور خالل

 
 وورش العمل من الدورات التدريبية عددعقد بناء قدرات القيادات النسائية الشابة من خالل  :اولا 

 .محافظات جمهورية مصر العربيةجميع المجالس المحلية علي مستوي بالخاصة 
ن بشكل فعال تفعيل دور النساء المنتخبات كعضوات للمجالس المحلية وتحقيق مشاركته :ثانياا 

 .في عملية صناعة القرار على المستوى المحلي من خالل أمدادهن بالدعم الفني المطلوب
تشريع ال في 4102من دستور  081المشاركة في الحوار المجتمعي حول ادماج المادة  :ثالثاا 

   .المصري من خالل تقديم مشروع قانون داعماا لمشاركة المرأة في المجالس المحلية
 
 
تأتي هذه الدراسة في أطار المحور الثالث من المشروع حيث تهدف لعرض اإلطار القانوني و 

والدستوري للمجالس المحلية في مصر، مع عرض لبعض التجارب التي توضح األثر اليجابي 
لتواجد المرأة في المجالس المحلية، باإلضافة لعرض النظم النتخابية في بعض الدول للوقوف 

 .منها لتطبيقه في مصرعلي المناسب 
 

مقاعد  – كوتهعلي  081أنه وألول مرة ينص الدستور في المادة  في هذه الدراسة وتأتي أهمية 
المقاعد  من% 42من مقاعد المجالس المحلية، فضال عن % 42للنساء مقدارها  -محجوزة

سيفرز أعداد  األمر الذيفي تاريخ المجالس المحلية،  أوليوتعد هذه سابقة  ،للشباب والشابات
التي تساهم في  النتخابية كبيرة من النساء داخل المجالس المحلية، فكان لبد من دارسة النظم

في  المناسبةالمحلية، للوقوف علي أفضل النظم التي  اإلدارةمشاركة المرأة بشكل فعال داخل 
 .المنصوص عليها في الدستور سواء للشباب والشابات أو المرأة هتطبيق الكوت
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 :مقدمة 

أكددددت العديدددد مدددن تقدددارير التنميدددة الصدددادرة عدددن األمدددم المتحددددة والبنددد  الددددولي ومنظمدددة الشدددفافية 
 اعتبدددرت أن إتاحدددةو وهددددف تنمدددوي بحدددد ذاتددده  –المسددداواة بدددين الجنسدددين قضدددية أساسدددية أن 1الدوليدددة

جدل تحسدين ندواتل التنميددة أو أداة بالغدة األهميدة مددن  اقتصدادياالفرصدة لمشداركة المدرأة  تعدد  ذكدداء 
، لدددذل  فدددين تشدددجيع فهدددي تقدددوي قددددرات الددددول علدددى النمدددو، وخفدددض الفقدددر، والحكدددم بطريقدددة فعالدددة

جزء مهم من إستراتيجية التنمية التي تمكن جميع المشاركة السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين  
مددن تفددادى الفقددر وتحسددين مسددتوى معيشددتهم التددي بدددورها  –رجددالا ونسدداء علددى حددد سددواء  –الندداس 

 2. تفتح العديد من المجالت لزيادة المساواة بين الجنسين على المدى الطويل 
ة العامدددة بددين المدددرأة والرجدددال يرافقهدددا زيدددادة حقدددوق المددرأة والمسددداواة فدددي المشددداركة فددي الحيدددا أنكمددا 

أعمدددال تجاريدددة وحكوميدددة أكثدددر نزاهدددة وحكدددم أفضدددل، وحيدددث يدددزداد نفدددوذ المدددرأة فدددي الحيددداة العامدددة 
 -:ينخفض مستوى الفساد حيث ثبت بالعديد من البحوث العلمية 

أن النسددداء فدددي قطاعدددات األعمدددال أقدددل مددديالا لددددفع رشددداوى لمدددوظفي الحكومدددة، ربمدددا ألن لددددي  -
 .ساء معايير أخالقية أعلى أو لحرصهن علي تجنب المجازفة الن
نمامكاسب ليس للنساء فقط  النساء يحققتحسين مكانة  -  األطفال واألسرة   إلىتمتد باألساس  وا 

ينشددطوا اجتماعيددا و سياسدديا ممددا يدد دى بمددرور   أنتتدديح المسدداواة فددرص متكافئددة للنسدداء والرجددال 
 الخبرات و العقول بأفضل بالستفادةالوقت 

 عتبددر مسددألة انتقدداء النظددام النتخدددابي مددن أهددم القددرارات بالنسددبة ألي نظددام ديمقراطددديولكددل ذلدد  ت
ففي غالبيدة األحيان يترتب على انتقاء نظام انتخدابي معدين تبعدات . يرغب في وضع قومي أفضل

جدددراء الدددنظم النتخابيدددة إلنسدددب أ، وتعدددد إشدددكالية تقبل الحيددداة السياسدددية فددددي البلدددددهائلدددة علدددى مسددد
 النتخابات داخل مصر وأثر هذه النظم على تمكين المرأة من أهم اإلشكاليات التي ستواجه الدولة 

                                                           
1

 ـ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 3102تقرير التنمية البشرية 

 المساواة بين الجنسين بوصفها اقتصادا يتسم بالحنكة والبراعة خطة عمل مجموعة البنك الدولي
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الوضددددع القتصددددادي  ثددددر علددددىآبمددددا لهددددذه اإلشددددكالية مددددن  ،والمددددرأة علددددى وجدددده الخصددددوص ةعامدددد
 .في للبالدوالجتماعي والسياسي 

، ومدن في كافة منداحي الحيداةالمحليات هو داعم للدولة  يفوجود المرأة  أنمن هذا المنطلق نجد و 
 فديتحتل المدرأة مراكدز ونسدب متقدمدة فدي تلد  النتخابدات المزمدع انعقادهدا  أنثم يصبح من الهام 

 : اآلتيهذا البحث عن  فيلذل  سوف نتعرض . القريب 
  .أهمية المحليات :أوال 

  .المحليات فياإلطار الدستوري والقانوني لوضع المرأة  :ثانيا 

  .المحليات فيثر مشاركة المرأة آ: ثالثا 

  .الالمركزية اإلدارية وتأثيرها على تمكين المرأة: رابعا 

 .ثر النظم االنتخابية على تمكين المرأةأ :خامسا 

     .النظم االنتخابية في بعض الدول :سادسا 

  .توصيات
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 :ـ أهمية المحليات أوال 

الدولدة بدين الجماعدات والمصدالح المتنوعدة  فديتوزيدع السدلطة أنها تقوم ب فيتتمثل أهمية المحليات 
صددنع السياسددة  فدديمشدداركة لل األمثددلوتمثددل النمددوذج  وتقددوم الدولددة بالتنسدديق بددين هددذه الجماعددات

تطددوير و  .األولويددات واحتياجددات المددواطنيند العامددة عددن طريددق مشدداركة الحكومددة المركزيددة وتحديدد
الموارد البشرية وذل  من خالل إنشاء المددارس والمعاهدد والجامعيدات والم سسدات العلميدة األخدرى 

العمددل علددى و  .وتدددريب اإلفددراد وتعزيددز مهدداراتهم لتمكيددنهم مددن الحصددول علددى فددرص عمددل جديدددة
 .ت المواطنين  وتثقيفهم سياسيا امهار  تعزيزو  إرضاء المواطنين وذل  بتحسين الخدمات وجودتها

تتيح المشاركة الشعبية في التنمية واتخاذ القرار والتخفيف مدن حددة المركزيدة المفرطدة بمدا  أنهاكما 
يمكن كل محافظة مدن اسدتغالل المدوارد والثدروات الطبيعيدة والبشدرية واسدتغاللها السدتغالل األمثدل 

ن األداء في القطاعات القتصادية والجتماعية وتحسين مما يتيح المنافسة بين المحافظات لتحسي
إسدددددتراتيجية وخطدددددط التنميدددددة  إعددددددادبمدددددا يتددددديح للمركدددددز و  المسددددتوى المعيشدددددي داخدددددل كدددددل محافظدددددة

القتصادية والجتماعية على المستوى الدوطني ومتابعدة المشداريع والقضدايا اإلسدتراتيجية التدي تهدم 
 المصدددري وقدددد وضدددع الدسدددتور .الخطدددة والمشددداريع المحليدددةمتابعدددة تنفيدددذ ب أيضددداوتخدددتص  .الدولدددة
 . 083 إلى 072المواد من  فيالمحلية  اإلدارةاإلطار العام لتنظيم  4102 عام الصادر

  مصر عدد المستويات المحلية فيويتراوح  الحالي الشكل الهرمي المصري يأخذ النظام المحلى و 
  يةففددي المحافظددات الحضددر . ة المحافظددات، وذلدد  بدداختالف طبيعددبددين مسددتويين وأربددع مسددتويات

وفددددى بعددددض . ، واألحيدددداء  المحافظددددة: مثددددل محافظددددات القدددداهرة والسددددويس، هنددددا  مسددددتويان هدددددما
: هنددا  أربددع مسددتويات هددي (   مثددل الغربيددة والدقهليددة) المحافظددات الريفيددة التددي توجددد بهددا أحيدداء

محافظددات التددي ل توجددد بهددا بدداقي ال أمددا فددي. المحافظددة ، والمراكددز ، والمدددن والقددرى ، واألحيدداء 
: ثددالث مسددتويات هددي   مثددل محافظددة الددوادي الجديددد والبحددر األحمددر وأسددوان ، فددان هنددا  أحيدداء

 .المحافظة ، والمراكز ، والمدن والقرى 
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 المحافظة

 المراكز

 والمدن

 واألحياء 

 القرى 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 0412حي ،  82مدينة ،  442مركز،  081محافظة ،  47وبصفة عامة، تتكون مصر من 
 .من العزب والكفور والنجوع 42931قرية و  3210 وحدة قرية يتبعها

لغائها فقد حددها  23القانون رقم  أما بالنسبة لسلطة إنشاء الوحدات المحلية وتغيير أسمائها وا 
 : التاليب بشأن اإلدارة المحلية 0979لسنة 

أن تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويجوز : المحافظات 
  .يكون نطاقها مدينة واحدة
تنشأ بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص باإلدارة : المراكز والمدن واألحياء 

 .المحلى للمحافظة الشعبيالمحلية وبعد موافقة المجلس 
المحلى  الشعبيتنشأ بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس : الوحدات المحلية القروية 

 .المحلى للمحافظة الشعبيللمركز المختص وموافقة المجلس 
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 :المحليات  فيـ اإلطار الدستوري والقانوني لوضع المرأة ثانيا 

 : اإلطار الدستوري   -1

 الديباجدةخاصداا سدواء فدي  هتماماا 4102عام  فيدستور جمهورية مصر العربية الصادر  لقد أولى
ليسددت فئددة مددن فئددات المجتمددع فقددط، بددل هددي  هددا نبددالمرأةح حيددث أكددد علددى أ المتعلقددة  أو فددي مددواده

 31ينداير و 42نصف المجتمع وأساس األسرة، مشيراا إلى دورها الفعدال ومشداركتها القويدة بثدورتي 
الحمايدة والرعايدة وذلد  بتخصديص أكثدر مدن عشدرين  ، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستوريونيه

مددادة، تعددد تطددوراا مهمدداا للتأكيددد علددى أهميددة دور المددرأة فددي الدولددة والمجتمددع دون تمييددز أو إقصدداء، 
ومن جهة أخرى فدين المدرأة تسدتفيد أيضداا مدن كافدة مدواد الدسدتور باعتبارهدا مواطنداا كامدل المواطندة 

بمددا يضددمن الحيدداة  الجتمدداعيالجتماعيددة وتددوفير سددبل التكافددل  مثددل التددزام الدولددة بتحقيددق العدالددة
كمددا حددرص الدسددتور الجديدد علددى أن يضددمن تلدد  الحقددوق .الكريمدة لجميددع المددواطنين رجددالا ونسداءا 

 للمرأة على كافة األصعدة السياسية و القتصادية والجتماعية والثقافية
نصوصدده مددن  فدديام لددادارة المحليددة نظددام  العددال  4102وضددع  دسددتور وفيمددا يخددص المحليددات 

، وأكدددد علدددى كفالدددة الدولدددة لالمركزيدددة مدددع إحالدددة تفصددديالتها للقدددانون  083 المدددادة إلدددى 072المدددادة 
مواردها ما تخصصه الدولة لها مدن  فييدخل اإلدارية واستقاللية الموازنة المالية للوحدات المحلية 

تحصديلها القواعدد،  فديموارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى األصلية واإلضدافية، وتطبدق 
يددنظم القددانون شددروق وطريقددة تعيددين أو  أنعلددى  .تحصدديل أمددوال الدولددة فدديواإلجددراءات المتبعددة 

 .رى، ويحدد اختصاصاتهمانتخاب المحافظين، ور ساء الوحدات اإلدارية المحلية األخ
ل السدلطة التنفيذيدة  فيقرارات المجلس المحلى الصادرة و  حدود اختصاصه نهائيدة، ول يجدوز تددخا

فيها، إل لمنع تجاوز المجلس لهذه الحددود، أو اإلضدرار بالمصدلحة العامدة، أو بمصدالح المجدالس 
 .المحلية األخرى 

لقدددرى أو المراكدددز أو المددددن، يفصدددل فيددده وعندددد الخدددالف علدددى اختصددداص هدددذه المجدددالس المحليدددة ل
وفددي حالددة الخددالف علددى اختصدداص المجددالس المحليددة للمحافظددات، . المجلددس المحلددي للمحافظددة

تفصل فيه على وجه الستعجال الجمعيدة العموميدة لقسدمي الفتدوى والتشدريع بمجلدس الدولدة، وذلد  
 .كله وفقا لما ينظمه القانون 
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داريدددة، وماليدددة،  تكفدددل الدولدددة تدددوفير مدددا تحتاجدددهو  الوحددددات المحليدددة مدددن معاوندددة علميدددة، وفنيدددة، وا 

وتضددمن التوزيددع العددادل للمرافددق، والخدددمات، والمددوارد، وتقريددب مسددتويات التنميددة، وتحقيددق العدالددة 
ددا لمددا ينظمدده القددانون  حددل المجددالس المحليددة وحظددر الدسددتور  .الجتماعيددة بددين هددذه الوحدددات، طبقا

 .منها، وا عادة انتخابه أيالقانون طريقة حل  وينظم. شامل إداري بيجراء 
  :نأالمحلية ونص على  اإلداراتلتنظيم القواعد العامة لالنتخابات  081فرد  الدستور المادة وأ
المباشدر، لمددة أربدع سدنوات، ويشدترق فدي  السدري تنتخب كل وحدة محلية مجلسداا بدالقتراع العدام "  

المترشددح أل يقددل سددنه عددن إحدددى وعشددرين سددنة ميالديددة، ويددنظم القددانون شددروق الترشددح األخددرى، 
وا جدراءات النتخداب، علدى أن يصخصدص ربدع عددد المقاعدد للشدباب دون سدن خمدس وثالثدين سدنة، 

عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد  وربع العدد للمرأة، علي أل تقل نسبة تمثيل العمال والفالحين
 ".اإلعاقةالمقاعد، وأن تتضمن تل  النسبة تمثيال مناسباا للمسيحيين وذوي 

تخددتص المجددالس المحليددة  أنهددا همددتن المددادة اختصاصددات المجددالس المحليددة بقولدد فددي أوضددح و 
بمتابعة تنفيدذ خطدة التنميدة، ومراقبدة أوجده النشداق المختلفدة، وممارسدة أدوات الرقابدة علدى األجهدزة 
التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقدة مدن 

د القدانون اختصاصدات المجدالس ويحدد. ينظمده القدانون  الدذير ساء الوحدات المحلية، على النحو 
 المحلية األخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقالله

 : اإلطار القانوني   -2

 022والمعددل بالقدانون رقدم  80لسدنة  29المعدل بالقانون رقدم  0979لسنة  23حدد القانون رقم 
وحددات اإلدارة  91لسنة  82والمعدل بالقانون رقم  89لسنة  9والمعدل بالقانون رقم  0988لسنة 

 وتشكيلها واختصاصاتها  المحلية
يكون لكل وحدة من وحدات اإلدارة المحلية مجلس شعبي  على أن  هونص في المادة الثالثة من

اء يتم انتخابهم عن طريق النتخاب المباشر السري العام وفقاا ألحكام هذا ضمحلي يشكل من أع
وهو ما سوف يتم والفالحين القانون، على أن يكون نصف عدد األعضاء على األقل من العمال 

  .تغييره بناء على الدستور الجديد فيما يتعلق بالعمال والفالحين
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المدادتين العاشدرة والحاديدة عشدرة مدن مدواده  فدي افظدة المجدالس المحليدة للمححددد القدانون تشدكيل و 

كل محافظة مجلس شعبي محلي مدن عشدرة أعضداء عدن كدل مركدز  فيتشكل : "التاليعلى النحو 
 .....إداري أو قسم 

تشددكيل المجددالس الشدددعبية المحليددة للمراكدددز علددى النحدددو  21،  39مددواده أرقدددام  فددديحدددد القددانون و 
محلددى تمثددل فيده المدينددة عاصددمة المركددز بدداثني عشددر  شددعبيكددل مركدز مجلددس  فدديشددكل " التدالي

عضو وتمثل المدينة التي تضم أكثر مدن قسدم إداري بأربعدة عشدر عضدو مدع مراعداة تمثيدل جميدع 
اإلدارية المكونة للمديندة ، وتمثدل بداقي الوحددات المحليدة فدي نطداق المركدز بعشدرة أعضداء  األقسام

 ................عن كل وحدة
يشدكل ": التدالي، تشدكيل المجدالس الشدعبية للمددن علدى النحدو  28،  27مدواده  فديحدد القانون و 
بأربعددة عشددر عضددو ويكددون تمثيددل  أدارى كددل مدينددة مجلددس شددعبي محلددى يمثددل فيدده كددل قسددم  فددي

 .........المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضو،
المجدددالس الشدددعبية لألحيددداء علدددى النحدددو ل تشدددكي،  11،  29،  28مدددواده  فددديحددددد القدددانون كمدددا 
كدل  فديأحيداء ، يشدكل  إلدىيجدوز تقسديم المحافظدة ذات المديندة الواحددة أو المددن الكبدرى : "التالي
محلى يمثدل فيده كدل قسدم إداري بداثني عشدر عضدو ، ويشدكل المجلدس الشدعبي  شعبيمجلس  حي

 ........... يضم قسماا إداريا واحداا ثمانية عشر عضو الذيالمحلى للحى 
 " : التاليتشكيل المجالس الشعبية للمحافظات على النحو  17،  11مواده  فيدد القانون وح
 يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلى من أربعة وعشرون عضو ، فيذا كان  

فيهدددا مقدددر  التدددينطددداق الوحددددة المحليدددة للقريدددة يشدددمل مجموعدددة مدددن القدددرى المتجددداورة تمثدددل القريدددة 
، ول يجددوز فددي  األقددلالقددرى بعضددو واحددد لكددل منهددا علددى  بدداقي و األقددلالمجلددس بعضددوين علددى 

يقتضديه  الدذيجميع األحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عدن أربعدة وعشدرون عضدو إل بالعددد 
 ..............نطاق الوحدة المحلية للقرية  فيتمثيل كل قرية من القرى الداخلة 
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 :المحليات  فيثر مشاركة المرأة آ:  اثالث

تحت عنوان المرأة تضع التعليم والصحة، والم شرات األساسية األخدرى للتنميدة فدي سدلام األولويدات 
ثدر المدرأة آتضدمنت بعدض الم شدرات عدن  3""المدرأة فدي الحيداة السياسدية " ورقة عمدل  NDIصدر أ

نددده عندددد تمكدددين المدددرأة فدددي دورهدددا كقائددددة أالحيددداة السياسدددية فقدددد قدددررت الدراسدددة  فددديالمشددداركة  فدددي
سياسدددية، تختبدددر الددددول معدددايير عليدددا مدددن العددديش وتطدددوارات إيجابيدددة ملحوظدددة فدددي التعلددديم، والبنيدددة 

 . التحتية، والصحة، والخطوات الملموسة لتحقيق الديمقراطية
  دولة من دول التعاون والتنمية في الميدان  09انطالقاا من البيانات المستطلعة من

القتصادي، وجد الباحثون أنا ارتفاعاا في عدد المشراعات ينتل عنه زيادة في مجموع 
 النفقات التعليمية
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 اد البرلماني تحدولة، وجد اإل 12امرأة في المناصب العامة في  087مسٍح شمل  في
يرين من مس وليتهنا تمثيل مصالح النساء والمدافعة عن سائر أفراد  %91الدولي أنا 

 تمعالمج

  في الهند، تبيان األبحاث أنا القرى الواقعة غرب بنغال تحظى بنسبة تمثيل أكبر في
المجالس المحلية وقد شهدت استثماراا في مرافق مياه الشرب التي تضاعفت مقارنةا 
ح أن تكون  بالقرى ذات المستويات المتدنية من النساء المنتخبات، كما من المرجا

وقد كشفت الدراسة أيضاا أنا وجود امرأة في رئاسة المجلس  .الطرقات أفضل حالا بمرتين
 .نقطة مئوية 03تقلاص من الهوة بين الجنسين في المدارس بنسبة 

  من النواب % 02على الرغم من أنا النساء البرلمانيات في األرجنتين يمثالن فقط نسبة
 .من مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق المرأة ةبالمائ 78فقد قدامن ما ل يقلا عن 

 دراسة حول النساء السويديات في الهيئات التشريعية المحلية، أبدت النساء أفضليةا  في
وهذه الختالفات في .ةا بالمواضيع الجتماعية األخرى لرعاية الطفل والعجزة مقارن

ل الموجه نحو رعاية الطفل األولويات تنعكس في أنماق اإلنفاق المحلية، بمزيد من التموي
 .والمسنا في الدوائر النتخابية ذات نسبة التمثيل المرتفعة من النساء

  من المشراعات في الوليات المتحدة األميركية الرعاية الصحية القضية % 02سمات نسبة
فقط من المشراعين الذين اعتبروها قضيةا % 1األولى ذات األولوية، مقابل نسبة 

مشابه في مختلف أنحاء العالم حيث تولي المشراعات دوماا التركيز على واألمر .هامة
 .الرعاية الصحية

  تبيان األبحاث أنا النساء غير المواليات للنسوية أكثر ميالا لوضع القضايا التي تمثال
 .النساء في سلام األولوية، بالمقارنة مع زمالئهنا الرجال

  واتيا، والمغرب، ورواندا، وجنوب أفريقيا، أداى في أماكن منواعة مثل تيمور الشرقية، وكر
الرتفاع في عدد المشراعات إلى اعتماد تشاريع مرتبطة بمناهضة التمييز، والعنف 

 .المنزلي، والقوانين األسرية، واإلرث، ورعاية الطفل وحمايته
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ع ثقة المواطنين في ذات الدراسة عن  أوردتوقد  مشاركة المرأة في الحياة السياسية تشجا
نه غالباا ما ينظر إلى النساء العامالت في السياسة حول العالم بأنهنا أكثر صدقاا أالديمقراطية 

ع على الثقة في الم سسات الديمقراطية  وتجاوباا مقارنةا بأقرانهنا من الرجال، وهي صفات تشجا
مشاركتهنا على تحلاي الهيئة الحاكمة بالشرعية بما أنها تمثال المجتمع الذي كما تشجاع . والتمثيلية
 .تعمل فيه

 دولة ديمقراطية، يرتبط حضور المزيد من النساء في الهيئات   30شملت  في دراسة
نة إلى شرعية الحكم بين الرجال والنساء  .التشريعية ارتباطاا إيجابياا بالنظرة المحسا

 ن القطاع الخاص تثبت أنا التوازن بين الجنسين وسط صنااع القرار تتوافر أدلاة دامغة م
ن إلى حدا كبير من نتائل عمليات صنع القرار في دراسة شملت ألف شركة مصنافة . يحسا

، وجد الباحثون عالقةا مشتركةا إيجابيةا وقويةا بين أداء الشركة "فورتشن"في مجلة 
وتبيان أنا الشركات التي تضما . اإلدارةومستوى التنوع الجتماعي والعرقي في مجلس 

ات التي ل تضم من الشرك ي مجلس اإلدارة تتمتع بأداء أفضلامرأتين على األقل ف
مكن اعتباره وصفةا ناجحةا يمكن ترجمتها في هيئات صنع النساء في صفوفها، ما ي

 . السياسات
 من الجهود، ليثبتن  عندما تنتخب النساء، غالباا ما يشعرن بالضغط وأهمية بذل المزيد

أنفسهنا في الدور الذي يضطلعن به، فيعملن على إقرار قوانين جديدة ويشاركن في 
، قدامت المشراعات معدلا من 4111و 4112في العامين . النقاشات حول السياسات

خطابات من دقيقة واحدة في الجلسات التشريعية الفتتاحية مقارنةا بالرجال الذين  02.9
 .1.2 وسطياا من حققوا معدلا 

  صنافت استطالعات الرأي العام في الوليات المتحدة األميركية النساء في مواقع أعلى
من الرجال في خمس من سبع مجالت أساسية في صناعة السياسات بما في ذل  

ل إلى تسويات، والمحافظة على نزاهة الحكومة، واللتزام بما ي منون به، وتمثيل " التوصا
 ."خبينمصالح النا
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 :الالمركزية اإلدارية وتأثيرها على تمكين المرأة : رابعا 

  حيددث تسددمح البلددديات . تسدداعد علددى التقريددب بددين الدولددة ومواطنيهددا إسددتراتيجيةيددتم تعريددف الالمركزيددة بأنهددا
وتطلعدداتهم، الم سسدات المحليددة الديمقراطيددة للمددواطنين بدالتعبير عددن احتياجدداتهم  كمددا وهيئدات الحكددم المحلددي

كما . ووضع استراتيجيات فاعلة لمواجهة المشكالت التي تواجههم وت ثر عليهم،إلى جانب إدارة موارد الدولة
يسددهم القددرار السياسددي المحلددي القددائم علددى أسدداس مددن الديمقراطيددة والمشدداركة فددي زيددادة ثقددة المددواطنين فددي 

 .النتقاليةتبر أمراا حاسماا في المراحل وهو ما يع م سسات الدولة،ومن ثم تساعد في بناء شرعيتها،
 في الحكدم  للمواطنين هو المبرر الجوهري لضرورات تمكين المرأة توسيع المشاركة الحقيقية  عنصر  ويعتبر

بمعيدار الكدم نصددف  هي  ، ألنهدا أول مواطندة ولهدا حقدوق المواطندة الكاملدة مثلهددا مثدل الرجدل ، وثانيداالمحلدي
يمكدددن فددي حدددال اسدددتغاللها  أكبدددر مددن ذلددد  بكثيددر لمدددا تمتلكددده مددن خبدددرات وقدددراتالمجتمددع وبمعيدددار الكيددف 

تخطديط  فديالمدرأة  إشرا  فيالالمركزية تساهم  أنكما  ،مقدار الرشد في الحكم القائم إلىوتوظيفها اإلضافة 
 فديتمكين المدرأة  أنكما .  القتصاديو  الجتماعي، وتساعد على تحسين وضعها التنموية األنشطةوتنفيذ 

علدى خدمدة المدواطنين المحليدين  إثبدات القددرة  المحليدات يمكنهدا مدن فديسدلطات حقيقيدة  وا عطائهاالمحليات 
 . ومن ثم اكتساب أرضية وشعبية أكبر تمكن من التصعيد إلى المستويات األعلى

 دا الكثرهدا  هدي الحكدومي اإلصدالح أجنددة فدي الالمركزية نحو التوجه ويعتبر  المشداركة النشدطة نحدو انفتاحا
 يطلدق والتدي) المكاتدب التنفيذيدة أو الهيئدات فدي مسدئولت أو المحليدة المجدالس فدي كمنتخبدات سدواء للنسداء
 بالخدمات مستهدفات مواطنات بالختيار، أو أو بالنتخاب ذل  كان سواء(تنفيذية مجالس مصر في عليها

 والمجموعدات عدام، بوجده النسداء نحدو الالمركزيدة التوجده سياسدات تفيدد أن المتوقدع ومدن .المحلية الحكومية
 توجيه يمكن حيث اجتماعياا والمحرومة المهمشة من المجموعات وغيرها المنخفض الدخل ذوى  من األخرى 
 المسداءلة آليدات تدوفر كمدا الفئدات، تلد  مطالدب يحقدق بمدا أفضدل المحليدة بشدكل للحكومدة المتاحدة المدوارد
 4لمطالبهم  المستجيبة غير قراراتهم تبعات المحلية الحكومة تحميل لهذه الفئات بالقانون  المكفولة

 المفروضة الحواجز من العديد هنا  أن لسيما سياسياا النساء لتدريب مهمة ساحة المحلية الحكومة وتعتبر 
 والتنفيذية البرلمانية المقاعد محدودية مثل القومي المستوى  على السياسية المشاركة ساحة النساء دخول أمام

                                                           
4 Sylvia Bergh, "Democratic decentralization and local participation: A review of recent 
research", Development in Practice, Volume 14, Number 6, November 2004 
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نفاق الدولة، عاصمة إلى يسكنوها التي المحلية المنطقة من السفر إلى والحاجة المتاحة،  الوقت من كثير وا 
ا المندزل خدارج  هدذا النتخابدات، فدي بالترشدح المرتبطدة العاليدة الماديدة والتكلفدة واألولد، الدزوج عدن بعيددا

 السياسدية والخبدرة الجتماعيدة والدروابط الشخصدية المسداندة مدن شدبكة وجدود إلدى الحاجدة إلدى باإلضدافة
 للمشداركة المدرأة تجدذب المحليدة الحكومدة أن ذل ، كل إلى يضاف .بالدولة عليا قيادية لمناصب للمرشحات

 أةر المد فرصدة فدين ثدم ومدن المحليدين، للمدواطنين المباشدرة بالمصدالح -المحلية الحكومة أي– لرتباطها نظرا
 اكتسداب ثدم ومن المحليين المواطنين خدمة على قدراتها إثبات في أكبر تكون  المحلى المستوى  على القائدة
  .األعلى المستويات إلى التصعيد من تمكنها أكبر وشعبية أرضية

 التدي الترتيبدات مدن العديدد الددول مدن كثيدر اتخدذت المحليدة الحكومدة فدي أكبدر نسدائي  اقر انخد أجدل مدنو 
 وفدى الترشدح فدي الحصدص نظدام إدخدال بينهدا من والتي المحلية الشئون  في للنساء فعالة مشاركة تستهدف
 الدولي التحاد" عليها وي كد يعززها التي التدابير من وغيرها ،الجتماعي النوع وموازنات التمثيلية، المقاعد
 5"المحلية الحكومة في أةر الم" حول العالمي اإلعالن 1998 عام في أصدر والذي "المحلية تللسلطا
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 على تمكين المرأةاالنتخابية  مآثر النظخامسا ـ 

 : المجالس المنتخبة  فيثر النظم االنتخابية على وضع المرأة آ -1
 مصر دراسة في والمحليات المرأة"المعنونة باسم  هاحد دراسات فيصالح عبد الرحمن / د ورد أ

تحقق كتلة حرجة للمرأة   التيللدول  اإلحصائياتبعض  "العالم في الوضع ضوء في استكشافية

 مجالسها االنتخابية  في
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لعل  أخرى إلىالمجالس المحلية من دولة  فيوتتعدد التفسيرات المقدمة لزيادة نصيب المرأة  

 فيالمتبع  االنتخابيطبيعة النظام  إلىحصة للمرأة  أوحجز مقاعد  إلى باإلضافةعلى رأسها 

 االنتخابيالجدول عالية نجد أن من الواضح أن النظام  فيالدولة ، وبقراءة متأنية للبيانات الواردة 

الفوز بمقاعد نيابية سواء على  فيدولة ما يؤثر تأثيرا كبيرا على فرص النساء  فيالمتبع 

ال  نتخابياالوعلى الرغم من االعتراف بأن النظام . على المستوى المحلى  أو القوميالمستوى 

، كما أن ه للتغير المستمرنه عرضأالمجالس النيابية حيث  فييحدد بمفرده مستوى تمثيل المرأة 

هذا الشأن مثل درجة تطور وحداثة المجتمع والوضع  فينلعب دور  أخرىهناك عوامل 

فرصة لتضمين وانخراط مزيد من  االنتخابيللمرأة ، ولكن يبقى النظام  واالقتصادي االجتماعي

المدى القصير  في األقلالمناصب القيادية على  فيالنساء 
6
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 :المحليات  ف الفردي على وضع المرأة بنظام ثر االنتخابات آيي 2
، و تراوحددت نسددبة النتخابددات  فددي الفددرديعلددى النظددام  0997منددذ عددام  النتخددابياعتمددد النظددام 

وذلد  علددى المسددتوى % 0,8 حددوالي 0997انتخابدات  فدديتمثيدل المددرأة بالمجدالس الشددعبية المحليدة 
 27,131المجالس المحلية المختلفة من إجمالي  فيامرأة فقط بمقاعد  829حيث فازت  اإلجمالي

علدى مسدتوى % 0,3 حدواليمقعد، ومع ذلد  تراوحدت نسدبة اإلنداث أعضداء المجدالس المحليدة بدين 
 .على مستوى األحياء %  2,4 وحواليالقرى، 

 التدداليتشددغلها النسدداء علددى المحافظددات المختلفددة، يقدددم الجدددول  التدديتوزيددع المقاعددد  لددىإوبددالنظر 
 .4114، 0997 عامي فيبيانات مقارنة عن نتائل النتخابات 

 
 بيان بعدد ونسب الفائزات بعضوية المجالس المحلية من النساء حسب المحافظة

 المحافظة

ألعضاء المجالس نسبة النساء  عدد النساء العدد الكلى لألعضاء

 المحلية

1991 2002 1991 2002 1991 2002 

 4,7 4,4 44 47 243 071 القاهرة

 4,0 2 00 02 441 441 اإلسكندرية

 7,4 7,7 04 03 320 001 بورسعيد

 2,4 4,0 4 7 040 040 السويس

 3,0 1,4 27 7 0741 0204 دمياق

 3,2 1,0 017 24 4710 4434 الدقهلية

 0,4 1,4 47 00 2701 2447 الشرقية

 3,1 0,1 41 27 3124 3111 القليوبية

 1,7 1,4 04 0 0170 0177 كفر الشيخ

 0,2 0,1 31 34 3314 3314 الغربية

 0,1 3,4 43 77 3770 3770 المنوفية
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 0,2 1,0 42 34 2241 3110 البحيرة

 3,1 2,0 22 24 0044 0003 اإلسماعيلية

 0,4 1,4 20 04 3400 2311 الجيزة

 1,1 1,7 04 01 0703 0734 بنى سويف

 1,0 1,4 00 7 3001 0770 الفيوم

 1,0 1,4 31 02 3270 3273 المنيا

 1,7 1,1 07 03 3234 0377 أسيوق

 1,2 1,3 7 4 3214 3233 سوهاج

 1,4 1,3 1 4 3307 3327 قنا

 0,0 1,1 04 03 0207 0230 أسوان

 1,1 1,1 2 2 243 223 األقصر

 3,3 0,2 4 2 330 330 األحمرالبحر 

 4,0 3,4 31 00 717 704 الجديد الوادي

 1,7 1,4 03 03 0733 3214 مطروح

 4,0 2,3 002 011 3300 2044 شمال سيناء

 1,3 2,7 30 00 214 214 جنوب سيناء

 0,0 0,3 041 440 47,727 47,203 اإلجمالي

 .3114مركز معلومات مجلس الوزراء، : المصدر
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المجدالس الشدعبية المحليدة  فديومن الواضح مدن األرقدام الدواردة بالجددول السدابق أن مشداركة المدرأة 
تدم  الدذي، لكدن تظدل هدذه الزيدادة دون المسدتوى 0997عن انتخابدات  4114انتخابات  فيتزايدت 
مختلددف سددمح فيدده بتخصدديص مقعددد  انتخددابيانتخابددات محليددة سددابقة جددرت وفددق نظددام  فدديتحقيقدده 
 7. للمرأة 

% 9,4 إلىمحافظة جنوب سيناء حيث تصل  فيمن الجدول ارتفاع نسبة مساهمة المرأة  ويتضح
مدن  4114-0997 عداميمن جملة األعضاء بالمحافظة وقد ارتفعت النسبة بهذه المحافظدة بدين 

 حددواليالمجددالس المحليددة  فددي، ثددم نسدداء بورسددعيد حيددث بلغددت نسددبة مشدداركتهن 48 إلددىة أ مددر ا 00
، ثدددم 0997انتخابدددات  فدددي% 2ورتين، تليهدددا محافظدددة القددداهرة حيدددث بلغدددت النسدددبة خدددالل الدددد% 7

 فديالمحافظات فقد تراوحدت نسدبة مشداركة المدرأة  باقيأما . 4114انتخابات  في% 1 إلىارتفعت 
مددن جملددة األعضدداء بالمحافظددة، وهددى تعتبددر نسددبة % 0أقددل مددن  إلددى% 2المجددالس المحليددة بددين 

ا، وبصدددرف النظدددر عدددن األسدددباب الم ديدددة  ذلددد  وهدددى عديددددة، بالمقارندددة بمشددداركة  إلدددىضدددئيلة جددددا
 . الرجل

تشدغلها  التديعددد المقاعدد  فديبعض المحافظات قدد حققدت تقددماا  فيأن المرأة  إلىوتجدر اإلشارة 
الجديدد  والدوادي، %(2,0 إلدى% 3,4من )، مثل شمال سيناء 4114 إلى 0997خالل الفترة من 

، علددى حددين %(3,4 إلددى% 1,8)والدقهليددة %( 4,0- 1,2)، ودميدداق %(2,0 إلددى% 4,2مددن )
ا  المجالس المحلية خالل نفس  فينسبة مشاركة المرأة  فيشهدت بعض المحافظات األخرى تراجعا

 . الفترة مثل المنوفية والسويس
  2002دورة  ف بات وبالنسبة لالنتخا

أغلبيددددة  فددددي 4118دورة  فدددديارتفدددداع نسددددبة مسدددداهمة المددددرأة   التددددالييتضددددح مددددن بيانددددات الجدددددول  
دورة  فدديمحافظددات الجمهوريددة بنسددبة ملحوظددة بمددا يعددادل ثالثددة وأربعددة أضددعاف نسددبة مشدداركتهن 

محافظدات الشدرقية،  في   4118دورة  فيفعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة مشاركة المرأة . 4114
  4114دورة  فيسويف، أسيوق، والبحر األحمر،عنها  بنيالقليوبية، كفر الشيخ،البحيرة، 

 
 

                                                           
دراسة استكشافية ف  ضوء الوضع ف  العالم قسم اإلدارة العامة، كلية االقتصاد والعلوم : صالح عبد الرحمن أحمد ، المرأة والمحليات ف  مصر 7
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بدددذلت مددد خراا لمدددنح المدددرأة المصدددرية حدددق التصدددويت والترشددديح للوظدددائف  التددديوهدددذا نتيجدددة للجهدددود 
 .العامة، إل أن هذه النسب تعتبر ضعيفة عند مقارنتها بنسب تمثيل الرجال

جنددوب سدديناء  محددافظتي فدديالمجددالس المحليددة  فدديالمقابددل انخفضددت نسددبة مسدداهمة المددرأة  وفددى 
علددددددى % 1.7، % 9.4) 4114ة بالمقارنددددددة بدددددددور  4118فددددددى دورة  %1.0ومطددددددروح  %  8.1

 .من جملة أعضاء المجالس المحلية ( التوالي
 

 (2002-2002) لعاميالمجالس المحلية حسب المحافظات  فينسبة تمثيل الرجال والنساء 

 المحافظة

 %المجالس المحلية        فينسب تمثيل الرجال والنساء 

2002 2002 

 نساء رجال نساء رجال

 01.7 01.2 4.7 14.2 القاهرة

 7.2 13.7 4.0 14.1 اإلسكندرية

 0.7 10.4 7.4 12.4 بورسعيد

 1.4 11.7 2.4 17.7 السويس

 2.1 17.0 3.0 17.1 دمياط

 7.1 14.1 3.2 17.7 الدقهلية

 0.4 10.4 0.4 10.4 الشرقية

 7.1 13.0 3.1 17.0 القليوبية

 4.4 14.4 1.7 11.2 كفر الشيخ

 2.1 17.0 0.2 10.7 الغربية

 4.1 14.0 0.1 10.0 المنوفية

 7.1 13.0 0.2 10.7 البحيرة

 4.7 14.2 3.1 17.0 اإلسماعيلية

 4.1 14.1 0.4 10.4 الجيزة
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 4.7 14.4 1.1 11.0 سويف بني

 3.7 17.4 1.0 11.3 الفيوم

 2.0 17.3 1.0 11.3 المنيا

 3.1 17.0 1.7 11.2 أسيوط

 0.4 10.7 1.2 11.7 سوهاج

 0.1 11.1 1.4 11.7 قنا

 2.4 17.7 0.0 10.1 أسوان

 3.0 17.3 1.1 11.0 األقصر

 1.3 11.0 3.3 17.0 البحر األحمر

 7.4 13.7 4.0 14.1 الوادي الجديد

 1.0 11.1 1.7 11.2 مطروح

 7.0 13.1 4.0 14.1 شمال سيناء

 0.7 10.4 1.3 11.0 جنوب سيناء

 4.1 14.1 0.0 10.3 الجملة

 مركز المعلومات  2002 -2002وزارة الداخلية للسنوات   : المصدر
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من قبل األحزاب  ( نساء/ رجال ) المرشحين جماليإ إلى أعداد ونسب المرشحينجدول 

 2002المجالس المحلية عام  تنتخاباا في السياسية

 من قبل األحزاب السياسية ين المرشح النوع

 

 الوطني

 الجمهوري الحر الناصري الجيل التجمع الوفد

 رجال
47111 417 300 77 047 03 

 نساء
7111 34 07 7 4 3 

 اإلجمالي
43111 431 324 74 040 04 

 %     نسبة         

 الرجال                      

 

 

 النساء                     

00.4 14.4 12.3 11.4 17.7 

 

04.7 

 

00.4 4.7  7.0  1.4  2.2 

 

04.2  

 

 ( 11)ص  00/12/2002اليوم  المصري جريدة: المصدر 
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 :على وضع المرأة ف  المحليات  بنظام القائمةاالنتخابات  ثرآيي 3
وهدددو القدددانون المدددنظم  0980لسدددنة  21المعددددل بالقدددانون رقدددم  0979لسدددنة  23أخدددذ القدددانون رقدددم 

والترشديح  باسدتثناء أنده قدام بدالتمييز  النتخدابللحكم المحلى بمبددأ المسداواة بدين الرجدل والمدرأة فدي 
. لصالح المرأة بأن خصص لها مقعدا في جميع المجدالس الشدعبية المحليدة علدى جميدع المسدتويات

يكدون لكدل وحددة مدن وحددات الحكدم المحلدى مجلدس شدعبي : " إذ تنص المادة الثالثة منه على أن 
ويكددون نصددف عدددد .  هددذا القددانون  محلددى يشددكل مددن أعضدداء منتخبددين انتخابددا مباشددرا وفقددا ألحكددام

األعضاء على األقل من العمال والفالحين وذل  طبقا لتعريف العامل والفالح المعمول به بالنسدبة 
ويشددترق أن يكددون مددن بددين أعضدداء المجلددس عنصددر مددن النسدداء علددى . ألعضدداء مجلددس الشددعب

 ."النحو الموضح بهذا القانون 
 0113 إلى 0102محلية خالل الفترة من تطور أعداد النساء بالمجالس الشعبية ال

المجالس 

 المحلية

1920 1922 1992 

العدد 

 الكلى

 النساء

% 

العدد 

 الكلى

 النساء

% 

العدد 

 الكلى

 النساء

% 

 4,4 3410 4,7 3427 04,1 0701 المحافظات

 4,4 1024 0,0 0743 04,3 7743 المركز

 0,2 4003 3,2 2773 00,1 2344 المدن

 2,7 0100 4,0 170 01,7 747 األحياء

 1,7 31071 1,4 07741 4,7 04410 القرى 

 .3114مركز معلومات مجلس الوزراء، : المصدر

 :على وضع المرأة   "قائمة،فردى" االنتخابات المختلطثر نظام آيي 4
 مجلس النواب  فيمن مدخل لوجود المرأة  أكثر إعطاءعلى  النتخابياعتمد النظام 

مقعددد  218بددد  4102عقدددت عددام  التدديالنتخابددات  فددي النيددابيعدددد مقاعددد المجلددس  جمدداليإبلدد  
 291مقعددد بددالتعيين مددن رئدديس الجمهوريددة ليصددبح عدددد مقاعددد مجلددس النددواب  48بالنتخدداب و 

 :  التاليمقعد وذل  على النحو 
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على ونص القانون قوائم على مستوى الجمهورية   أربع إلىمقعد بنظام القوائم قسمت  031 -0
 علي سيدة  30، ومقعد 04من السيدات على األقل في القوائم المخصص لها  7ترشح 

 .القوائم فيسيدة  47باجمالى   مقعدا 44القوائم المخصص لها 

  .مقعد بنظام الفردي 440 -3

 .سيدة  04مقعد بالتعيين من رئيس الجمهورية على أن يكون بينهم  30  -2
 بنظدددام الفدددردي ةعضدددو  09بنظدددام القائمدددة وعددددد  ةعضدددو  21وأسدددفرت تلددد  النتخابدددات عدددن نجددداح 

  89جمالى العضوات بالمجلس إمن رئيس الجمهورية ليصبح  نتم تعينه ةعضو  02باإلضافة إلى 
 % .02بنسبة  ةعضو 

 فديتقريبا من المقاعدد % 01نظام القوائم ضمن للمرأة نسبة  أنسالفة الذكر نجد  األرقاموبمراجعة 
 الفددددرديالنظددددام  فدددديحددددال ، وفددددتح المجددددال للمددددرأة للتنددددافس  يأبددددول عنهددددا البرلمددددان ل يجددددوز النددددز 

مقعددا بدالتعيين مدن  02 للمدرأةتقريبا ، كما ضمن %  3.3مقعدا بنسبة   09تنتزع  أنواستطاعت 
 .تقريبا %  4.2رئيس الجمهورية بنسبة 

ئمددة ووضددع حددد النظددام المخددتلط الجددامع بددين نظددامي النتخابددات بالقا أن إلددىومددن ثددم فأننددا نشددير 
  .بها للمرأة ، والفردي للتنافس الحر أدنى

 
 ـ النظم االنتخابية في بعض الدول   سادسا 

 2011لسنة  10األردن    قانون البلديات -1
 األعضاءدوائر انتخابية يتم تحديدها وبيان عدد  إلىيجوز تقسيم منطقة البلدية  -أ- 9لمادة ا

 .الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية
المجلس  أعضاءمن عدد % 42يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة ل تقل عن  -ب

بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن  األصوات اعليمن اللواتي حصلن على  إلشغالها
ذاس المباشر، النتخابية ولم يحالفهن الحظ بالتناف لم  أولم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات  وا 

 فيتم التعيين بقرار من  إلشغالهاالمجلس  أعضاءيتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد 
 مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجالت في

عمان الكبرى فيما يتعلق  أمانةقوائم الناخبين في منطقة البلدية ويطبق هذا النص على 
 .المنتخبين باألعضاء
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 42مشاركة النساء في المجالس البلدية لن تقتصر فقط على حصتهن وفقا لنسبة الد ومن ثم فأن
وهي النجاح وفقا للتنافس الحر، ومن ستحصل على مجموع  أخرى بل لهن فرصة  ةبالمائ

 إضافيابل ستكون نجاحا  ةبالمائ 42ي هلها للفوز تنافسيا لن تحتسب ضمن نسبة الدد أصوات
 .للنساء

لم يتوافر العدد الذي  أوالقانون وبحال لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات، أحكاموبحسب 
المجلس إلشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء  أعضاءيساوي هذه النسبة من عدد 

على تنسيب الوزير في حدود النسبة المبينة من ضمن الناخبات المسجالت في قوائم الناخبين في 
 .منطقة البلدية

 
 الجزائر -2

، 4104جدانفي سدنة  04الموافدق  0233صفر عدام  08م راخ في  13 - 04قانون عضوي رقم 
يدددات توسددديع حظدددول تمثيدددل المدددرأة فدددي المجدددالس المنتخبدددة، ويدددنص هدددذا القدددانون و الدددذي يحددددد كيف

 :العضوي على اآلتي
ينص هذا القدانون العضدوي علدى أن ألا يقدل عددد النسداء فدي كدل قائمدة ترشديحات، حدراة أو مقدمدة 

فدي انتخابدات المجلدس الشدعبي الدوطني : من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عدن النسدب المحدددة بدد
عنددما يكدون عددد المقاعدد يسداوي % 31عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعدة مقاعدد، و % 41

عندددما يكددون عدددد المقاعددد يسدداوي أو يفددوق أربعددة عشددر مقعدددا، % 32أو يفددوق خمسددة مقاعددد، و 
بالنسدبة لمقاعدد % 21عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفدوق اثندين وثالثدين مقعددا، و % 21و

 ·في الخارج الجالية الوطنية
% 31أما عن النسدب المحدددة للنسداء فدي انتخابدات المجدالس الشدعبية الولئيدة حسدب هدذا القدانون 

إلى  20عندما يكون عدد المقاعد % 32مقعدا، و 27و 23و 39و 32عندما يكون عدد المقاعد 
 .مقعدا 22

فددي % 31ن فهددي و نأمددا عددن النسددب المحددددة للنسدداء فددي المجددالس الشددعبية البلديددة حسددب هددذا القددا
المجالس الشدعبية البلديدة الموجدودة بمقدرات الددوائر وبالبلدديات التدي يزيدد عددد سدكانها عدن عشدرين 

وحسددب ذات القددانون يدد دي عدددم اللتددزام بهددذا الشددرق إلددى رفددض القائمددة .نسددمة( 41.111)ألددف 
 .بكاملها
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ر من الدستور صدر قانون عضوي رقدم  30وتطبيقا ألحكام المادة   04مد راخ فدي  13 - 04مكرا
فدان . ، و الذي يحدد كيفيات توسيع حظول تمثيل المرأة فدي المجدالس المنتخبدة4104جانفي سنة 

 4104انتخابدات  حظ النساء كان أوفر إذ وصلت نسبة تمثيلهن في المجلدس الشدعبي الدوطني فدي
  مقعدا 214امرأة ضمن    022إلى

  

 المحلية لالنتخابات األساس مشروع القانون : تونس  -0

تقدددم الترشدحات لعضددوية المجدالس البلديددة والجهويددة علدى أسدداس مبددأ التناصددف بددين . 44الفصدل 
. المبدددأتحتددرم هددذا تقبددل القائمددة التددي  تدديالنسدداء والرجددال وقاعدددة التندداوب بيددنهم داخددل القائمددة و ال

مبددأ التناصدف لفائددة ء وفي حالة كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة النتخابية فرديدا، يدتم اسدتثنا
والئتالفدات التدي تتقددم فدي أكثدر مدن دائدرة انتخابيدة  األحدزابتلتدزم  .شدحات علدى تلد  القائمدةالمتر 

 باعتماد التناصف بين النساء والرجال على رأس القائمات
 
 م2002لسنة ( 10)رقم  قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية: سطين لف -4

 تمثيل المرأة (07)مادة 
علددى أن تتضددمن كددل % 41أل يقددل تمثيددل المددرأة فددي أي مددن مجددالس الهيئددات المحليددة عددن يجددب 

 :قائمة من القوائم حداا أدنى لتمثيل المرأة ل يقل عن
 .امرأة من بين األسماء الثالثة األولى في القائمة( أ

 .امرأة من بين األسماء األربعة التي تلي ذل ( ب
 .ذل  امرأة من بين األسماء التي تلي( ج
 

  عضوا  2414من ما مجموعه  المحليةامرأة لعضوية مجالس الهيئات  720وصلت

 انتخابا أو بالتزكية المحليةوصولوا إلى عضوية مجالس الهيئات 

   وهي نسبة تفوق % 30 إلى المحليةمجالس الهيئات  فيالنساء  تمثيلوصلت نسبة ،

 %0بـ الكوتا في المحددةالنسبة 

  ة/فائزا 0200امرأة انتخابيا من ما مجموعه  370فازت : النساء الفائزات باالنتخابات .

 %  1.4بل قلت » الكوتا«قانونيا  المحدد األدنىتقفز نسبة النساء عن الحد  لمو
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 ة/فائزا 3034امرأة بالتزكية من ما مجموعه  477فازت : النساء الفائزات بالتزكية .

 .% 3بـ  المحددةلكوتا وارتفعت نسبة التعين عن ا

 
المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس  29.11القانون التنظيم  رقم : المغرب  -2

 وفق أخر التعديالت-الجماعية 
القددانون التنظيمددي رقددم مكددرر مددن  048لدددعم تمثيليددة المددرأة فددي المجددالس المنتخبددة جدداءت المددادة 

إلددى % 04المتعلددق بانتخدداب أعضدداء مجددالس الجماعددات الترابيددة لرفددع تمثيليددة المددرأة مددن  29.00
47%  . 

أعدددداله  048و  047علددددى عدددددد المقاعددددد المحددددددة فددددي المددددادتين  أو: مكددددرر  048نددددص المددددادة 
هددن فددي مقاطعددة و ل يحددول ذلدد  دون حق أويخصددص للنسدداء عدددد مددن المقاعددد فددي كددل جماعددة 

  الترشح برسم المقاعد األخرى 
 

 : و يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء على النحو التالي
و يلحدق أحدد ( 4)مقعددان : بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضا ها بالقتراع الفردي .0

الالئحدة المقعدين بالدائرة النتخابية الجماعية التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين في 
اسدتثنائية للدوائح المدذكورة و يلحدق  والنتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعدة عاديدة أ

المقعد الثاني بالدائرة النتخابية الجماعية التي تليها من حيث عدد الناخبين المسجلين و تحدد 
الجريدة الرسمية لية ينشر في هاتين الدائرتين بالنسبة إلى كل جماعة بموجب قرار لوزير الداخ

 .تاريخ القتراع بخمسة و أربعين يوم على األقل قبل
بالنسددبة لمجددالس الجماعددات التددي ينتخددب أعضددائها عددن طريددق القتددراع بالالئحددة و التددي ل   .4

  مقاعد( 2)نسمة أربعة  411111يفوق عدد سكانها 
التددي يفددوق ئحددة و ئها عددن طريددق القتددراع بالالبالنسددبة لمجددالس الجماعددات التددي ينتخددب أعضددا  .3

 (2)منهددا أربعددة  دمقاعدد( 1)سددتة : نسددمة و غيددر المقسددمة لمقاطعددات 411111عدددد سددكانها 
يخصدددمان مدددن عددددد المقاعدددد المخصصدددة لمجدددالس الجماعدددات ( 4)إضدددافية و مقعددددين مقاعدددد 

 .من هذا القانون التنظيمي 047المذكورة بموجب المادة 

http://droit-biram.blogspot.com/2015/07/5911-pdf-doc.html
http://droit-biram.blogspot.com/2015/07/5911-pdf-doc.html
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برسددم كددل مقاطعددة منهمدددا ( 4)مقعدددان : تبالنسددبة لمجددالس الجماعددات المقسددمة إلددى مقاطعدددا .2
مقعد إضافي و مقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعدة بموجدب الفقدرة الثانيدة مدن 

 .من هذا القانون التنظيمي 048المادة 
برسم مستشاري المقاطعة منهمدا مقعدد إضدافي و ( 4)مقعدين : بالنسبة لمجالس المقاطعات    .2

 " المخصصة للمقاطعةمقعد يخصم من عدد المقاعد 
حققدت المدرأة المغربيدة قفدزة كبدرى علدى صدعيد مشداركتها فدي النتخابدات ووفقا لتطبيقات النص فقد 

البلديدة التدي أجريدت الجمعدة مدع حصدولها علدى مدا يقدارب ضدعفي عددد المقاعدد قياسدا بد خر اقتدراع 
أي ما يعادل تقريبا مقعدا في القتراع البلدي  1173وحصلت النساء على  .بلدي قبل ست سنوات

 .4119ضعف العدد المسجل خالل القتراع الجماعي لسنة 
 :الهند  -1

. ح ص بالمجدولة الجتماعيةالطوائف . أ :يجب حجز مقاعد لما يلي -1حجز المقاعد . د/243
في كل بانشيات، يتعين أن تكون نسبة عدد المقاعد المحجوزة بهذه الطريقة إلى  .جدولةالقبائل الم

 اإلمكانالمباشر في تل  البانشيات مماثلة قدر  بالنتخابإجمالي عدد المقاعد التي يتعين شغلها 
جدولة في تل  البانشيات إلى إجمالي عدد سكان تل  سبة عدد سكان الطوائف أو القبائل الملن

 قد يتم توزيع تل  المقاعد بالتناوب لدوائر مختلفة في البانشياتالمنطقة، و 
لصالح  (0)يقل عن ثلث مجموع عدد المقاعد المخصصة بموجب البند ليتعين حجز ما -2 .

 جدولة، أو حسب مقتضى الحالاء ص المنتميات إلى الطوائف المجدولة أو للقبائل المالنس
بما )نتخاب المباشر اعد المطلوب شغلها عن طريق اليقل عن ثلث إجمالي عدد المق لما  -3 .

في كل يتعين  (جدولة والقبائل المجدولةالمخصصة للنساء من الطوائف الم في ذل  عدد ص المقاعد
وقد يتم توزيع تل  المقاعد بالتناوب على مختلف الدوائر في أي البانشيات تخصيصها للنساء، 

 واحدة من تل  البانشيات
يتم حجز المقاعد لر ساء البانشيات على مستوى القرية أو على مستوى آخر للطبقات  -4 .

جدولة وللنساء، بطريقة تنص عليها السلطة التشريعية للوالية،  المجدولة، والقبائل الم ص الجتماعية
عد المحجوزة لر ساء الطوائف المجدولة والقبائل شريطة أن تكون نسبة عدد المقا :بموجب قانون 

ية، إلى مجموع عدد هذه المقاعد في البانشيات جدولة في البانشيات في كل مستوى بأية ولمال
جدولة في دد سكان الطوائف أو القبائل الملنسبة ع اإلمكانعلى كل المستويات، مماثلة قدر ص 
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يقل عن ثلث عدد مقاعد الر ساء في البانشيات  لأن ما  :الوليةالوالية إلى إجمالي عدد سكان 
وبشرق آخر أن عدد المقاعد المحجوزة  :في كل مستوى يتعين تخصيصها وبشرق أيضا للنساء

 .بموجب هذا البند يتعين حجزها وتوزيعها بالتناوب على البانشيات المختلفة في كل المستويات
باستثناء حجز المقاعد (وحجز المقاعد للر ساء  )4(و )0(حجز المقاعد بموجب البندين .5

 332يجب أن يتوقف أثره لدى انقضاء المدة المحددة في المادة  )2(بموجب البند  (للنساء
 
من النص على أي حكم لحجز مقاعد  للوليةشيء في هذا الباب يمنع السلطة التشريعية ل  .  6

في أي بانشيات أو مناصب للر ساء في البانشيات، على أي مستوى، لصالح الفئات المتخلفة من 
 .المواطنين

وبفضل عراقة التجربة الهندية المديدة وما قطعته من نضل في التطور الديمقراطي فين المرأة 
شغلت مناصب مهمة في الدولة كرئاسة الدولة ورئاسة الحزب الحاكم حيث شغلت المنصب األول 
براتيبها باتيل رئيسة الدولة، في حين شغلت المنصب الثاني سونيا غاندي زعيمة حزب الم تمر 

 .ني، هذا بخالف ما تشغله من مناصب وزارية ومناصب أخرى مهمة في الدولةالوط
من الدستور بصورة  72و  73بيدخال تعديالت على المادتين  0993قامت الهند في عام فقد 

و . ٪ من المقاعد في المجالس القروية للنساء في المناطق الريفية 33  ساهمت في تخصيص
بعد % 21إلى   تم زيادة المقاعد المخصصة للنساء ،4119بعد ذل  و تحديدا في عام 

 .العتراف بالدور الفعال للقيادات النسائية السياسية
 
 :فرنسا  -1

ن في قوائم األحزاب إذا كا%( 21)أما في فرنسا فقد نص القانون على تخصيص نسبة النصف 
وفي فرنسا  .ئم ، حيث تجري النتخابات المحلية بنظام القواعدد المقاعد ستة مقاعد أو أكثر

لذا ل يلزم القانون األحزاب بتخصيص نصف . تجرى انتخابات الجمعية الوطنية بالنظام الفردي 
تمثل السيدات نصف عدد  الترشيحات للسيدات ولكنه يوقع عقوبة مالية على الحزب الذي ل

 .مرشحيه في النتخابات العامة التي تجرى بالنظام الفردي
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 : توصيات 
  "فردى  قائمة ،" النظام النتخابي مختلط  يكون  أن -0

من مجالس و ر ساء " على األقل  %  34جميع الهياكل المحلية بنسبة  فيتمثل المرأة  أن -3
 "   مدن وأحياءمحافظين و 

 وتخفيف سلطة اإلدارات المركزية  اإلدارة في ى ي سس قانون المحليات للنظام الالمركز  أن -2

 إضافية  توفير موارد مالية أعطاء المجالس المحلية حق  -4

موارد المالية الطبقا للمساحات الجغرافية والتعداد السكاني و  إعادة التقسيم اإلداري للجمهورية -4
 .كل محافظةل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


