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نظرة للدراسات النسوية

هي مجموعة تهدف إىل العمل عىل استمرارية وتطوير الحركة النسوية املرصية واإلقليمية مبنطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا، وتؤمن بأن القضايا النسوية وقضايا النوع هي قضايا مجتمعية وسياسية تؤثر يف تطور 

املجتمعات وتحررها. وتهدف املجموعة إىل إدماج هذه القضايا يف املجالني الخاص والعام يف املجتمعات املعنية. 

النسوية وقضايا  القضايا  إدماج  بأن  نساًء ورجاالً  الذي يضم  النسوية  للدراسات  نظرة  فريق  يؤمن 

النوع يأيت عن طريق اإلميان بها والنضال من أجلها يف املجالني. ترى نظرة للدراسات النسوية أن الشابات 

والشباب بتنوعهم يناضلون من أجل إدماج قضاياهم التي تضم منظور النوع يف املجتمع، لذا تعمل 

نظرة عىل تقديم كل أشكال الدعم للمساندات واملساندين لتلك القضايا بشكل عام ودعم املجموعات 

الشبابية التي تأخذ عىل عاتقها تحقيق تلك األهداف بشكل خاص.

وتسعى نظرة لتحقيق رؤيتها من خالل تبنيها ملنظور النوع الذي يعمل عىل تحليل وطرح تساؤالت 

نسوية بخصوص عالقات القوى االجتامعية وتأثريها عىل أوضاع النساء السياسية واالجتامعية واالقتصادية، 

مثلام تسعى أن يكون مفهوم »الرجولية« هو القاعدة التي تنطلق منها نحو إدماج الرجال إميانًا منها 

بقدرة هذا املفهوم عىل تحليل واستيعاب األدوار االجتامعية املصبوغة عىل الذكور. 

تعمل نظرة للدراسات النسوية عىل استخدام آليات واسرتاتيجيات متنوعة لتحقيق رؤيتها وللمساهمة 

يف تطور الحركة النسوية محليًا وإقليميًا أيًضا، انطالقًا من رؤيتها مثل العمل عىل قضايا الحريات والسالمة 

الجسدية من منظور نسوي ودعم املشاركة الفاعلة للنساء يف املجالني العام والسيايس إمياناً منها بأّن الحركة 

النسوية ليست منفصلة عن الحراك االجتامعي والسيايس الذي يسعى لرتسيخ قيم الدميوقراطية. وتحرص 

نظرة أيًضا عىل تقديم أساليب الدعم املختلفة للنساء يف إطار مساندتها للمدافعات عن حقوق اإلنسان 

ودعمها للمشاركة السياسية للنساء يف مواجهة أشكال العنف والتمييز التي يتعرضن لها يف املجالني العام 

والسيايس. كذلك تعد قضية العنف الجنيس ضد النساء من أولويات نظرة للدراسات النسوية نظرًا لكون 

ذلك العنف خطرًا ينال من حق النساء يف التواجد واملشاركة مبجال عام آمن. وتقوم نظرة بإدماج املفاهيم 

النسوية والخاصة بالنوع االجتامعي يف كافة أنشطتها التي تهدف إىل حث الدولة عىل أخذ التدابري واآلليات 

الرضورية لتحقيق ذلك، انطالقاً من إميانها بالدور املنوط بالدولة ومؤسساتها أن تلعبه يف تعزيز بيئة خالية 

من اإلقصاء والتمييز ومجتمع آمن. كذلك تعمل نظرة من خالل برامجها ومبادراتها النسوية املختلفة عىل 

توفري مساحات ميكن للشابات والشباب االندماج فيها يف إطار سعي نظرة لنرش املفاهيم النسوية التي 

تؤمن بها، كام تؤمن نظرة برضورة املساهمة يف تطوير إنتاج معريف نسوي قادر عىل استيعاب خصوصية 

السياق محليًا وإقليميًا عىل أن يصاحب هذا اإلنتاج املعريف مجهودات تعمل عىل تطوير املصطلحات 

العربية يف ارتباطها بالقضية النسوية يف مرص ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 



5 تعمل نظرة للدراسات النسوية عىل أن تسهم كافة أنشطتها ومبادراتها بشكل رئييس نحو دعم وجود 

العام،  واملجال  الخاص  املجال  بتقاطع  القوي  اإلدراك  مع  العام  املجال  يف  الفعالة  ومشاركتهن  النساء 

وكيف أن أشكال العنف والتمييز ضد النساء يف املجال الخاص تؤثر عىل تواجدهن وقضاياهّن يف املجال 

العام. تؤمن نظرة للدراسات النسوية بأن تتطور واستمرارية الحركة النسوية يرتبط ارتباطًا وثيًقا بوجود 

مجال عام تتساوى فيه حقوق وواجبات املواطنة السياسية واالجتامعية وتتمكن النساء من خالله من 

إدماج قضاياهّن يف عملية صنع الدميوقراطية.
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مجاالت عمل نظرة

والتوثيق . 1 البحث  إىل  مستند  االجتامعي  والنوع  النساء  بقضايا  خاص  معريف  إنتاج  عىل  العمل 

والرصد والتحليل باإلضافة إىل العمل عىل تطوير مصطلحات عربية ذات صلة بالقضايا التي نهتم 

بها.

دعم املدافعات عن حقوق اإلنسان عن طريق تقديم الدعم القانوين والنفيس والطبي.. 2

دعم املشاركة السياسية للنساء وتواجد النساء يف املجال العام بالشكل الذي يؤدي لطرح قضايا . 3

النساء باعتبارها قضايا سياسية واجتامعية.

إىل . 4 والدولية  واإلقليمية  املرصية  القانونية  املنظومة  داخل  النوع  لقضايا  االسرتاتيجي  التقايض 

جانب العمل عىل السياسات واإلصالح القانوين من منظور نسوي.

والقانونية . 5 السياسية  العمل  االجتامعي يف خطة  والنوع  النساء  لوضع قضايا  الدعوية  الحمالت 

والثقافية واالجتامعية.

التشبيك بني املجموعات النسوية الشابة بالشكل الذي يدعم استمرارية الحركة النسوية ويؤكد . 6

عىل عدم مركزيتها.

الرتكيز عىل الفن وأهمية دوره يف تناول القضايا النسوية.. 7

إطالق مبادرات تسعى إلدماج الشابات والشباب من أجل نرش الوعي النسوي والثقافة النسوية.. 8

تقديم الدعم النفيس والقانوين والطبي للناجيات من جرائم العنف الجنيس يف املجال العام.. 9

دعم الحريات والسالمة الجسدية من منظور النوع.. 10
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مة ُمقدِّ

َشِهدت مرص خالل السنوات الخمس الفائتة تحوالت متعددة املسارات يف بنية الدولة واملجتمع كان 

لها تأثرٌي مبارش عىل وضع النساء؛ حيث شهد وضع النساء بالسياسية ثالث مراحل:

املرحلة األوىل

مرحلة انفتاح مؤقتة يف املجال العام نتيجة الحراك الجامهريي الذي حدث يف يناير 2011 ويونيو 

2013 والذي أطاح بنظامني للحكم )مبارك – مريس(. وكان لذلك تأثرٌي إيجايب عىل دور النساء يف املجال 

العام.

املرحلة الثانية

مرحلة االنتهاكات العنيفة التي شهدتها النساء من ِقبَل فاعلني من الدولة وأطراف من خارجها.

املرحلة الثالثة

مرحلة تأميم املجال العام وهي مرحلة مير بها املجتمع املرصي من ِقبَل نظام الحكم، ووضع النساء 

بها ليس بعيًدا عن التضييق، مع استمرار االنتهاكات املامرسة ضدهن. 

لهن  يضمن  آمٍن  مجاٍل  لخلق  منهن  محاولة  يف  للنساء  حقيقيًا  تحديًا  الثالث شكلت  املراحل  تلك 

مشاركة متساوية مع الرجال يف املناصب العامة واملجال السيايس مبعناه الواسع )من أحزاب ونقابات 

وقوانني  آليات  من خالل  تفعيله  ويجب  الدستور  يضمنه  أصيل  حٌق  وهو  ونيابية(،  محلية  ومجالس 

تضمن مشاركة واسعة للنساء عىل اختالفهن.

ويف هذا اإلطار تعمل »نظرة للدراسات النسوية« عىل دعم النساء يف املجال العام السيايس بصور 

بأن قضايا  أيًضا  العام. كام تؤمن مجموعة نظرة  املجال  النساء يف  بأهمية وجود  إميانًا منها  مختلفة، 

النساء هي جزٌء ال يتجزأ عن قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان. لذا، تعمل نظرة عىل توفري ُسبل الدعم 

األحزاب  أو  املهنية  النقابات  داخل  سواء  السيايس  العمل  يف  ينخرطن  اللوايت  للنساء  املختلفة  التقني 

السياسية أو من خالل املشاركة يف االنتخابات العامة -ترشيعية ومحلية- وغريها من صور املشاركة يف 

املجال السيايس العام.

النواب يف  انتخابات مجلس  النساء يف  املايض شاركت  العام  نهاية  النيايب يف  االستحقاق  إجراء  ومع 

العملية االنتخابية يف ظل تعقيد باملناخ السيايس العام. وكان ذلك مبثابة تحٍد واضح ألنفسهن، خاصة 

مع املحاوالت املستمرة لغلق املجال العام وزيادة مامرسات القمع التي متثَّلت يف االعتقاالت الواسعة 

الذي  النظام االنتخايب  ضد متظاهرين سلميني يف أكرث من مناسبة، وأيًضا يف إجراء حوار شكيّل حول 

طُبّق يف هذه االنتخابات دون مشاركة العديد من األطراف املعنية من أحزاب ومنظامت املجتمع املدين 

واملنظامت النسوية والنسائية املعنية بالدميقراطية واالنتخابات والذي أسفر عن نظام انتخايب له الكثري 
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من العيوب وال يساعد املواطنني واألحزاب السياسية األقل متكيًنا أو التي مُيَارس عليها ضغوط سياسية 

من خوض املعركة االنتخابية.

أسفرت كل العوامل املذكورة سلًفا عن إقصاء العديد من األطراف السياسية، خاصة بعض األحزاب 

املدنية الدميقراطية التي أعلنت مقاطعتها للعملية االنتخابية. وانتهى األمر بعدم القدرة عىل تشكيل 

مرص«،  »صحوة  قامئة  بانسحاب  العامة  والشخصيات  األحزاب  من  كبريًا  عدًدا  تضُم  انتخابية  قامئة 

حيث أدى ذلك إىل تقليص الفرص املتاحة للكثري من الناشطات باملجال السيايس يف الرتّشح لالنتخابات 

الترشيعية.

وبالرغم من ذلك أرصّت بعض الفاعالت السياسيات يف مختلف املحافظات املرصية عىل االستمرار يف 

العملية االنتخابية، ومل يرتاجعن عن قرار الرتشح ملا مثّلته هذه املرحلة من فرصة الستمرار وجودهن 

داخل املجال السيايس مبا يسمح لهن بالتواصل املبارش مع املواطنات واملواطنني يف دوائرهن، ومبا يدعم 

بناء مسريتهن السياسية التي دأبن عىل استمراريتها وتطورها بالرغم من تدهور حالة املجال العام يف 

مرص.

وقد متكَّن فريق عمل »نظرة للدراسات النسوية« من تقديم دعم تقني من خالل العمل مع خمس 

ترشحن جميًعا  القاهرة، وأسوان. وقد  بورسعيد،  اإلسكندرية،  مرشحات يف محافظات مختلفة ضمت 

ملقاعد فردية لغياب التحالفات االنتخابية بني بعض األحزاب الدميقراطية التي كان ميكن أن تضمهن 

للقوائم التي تشكلها، فلجأن للرتشح بصفة مستقلة.

 ويأيت هذا التقرير لتوثيق تجارب هؤالء املرشحات داخل دوائرهن والتحديات والعراقيل التي واجهنها 

خالل عملهن السيايس يف إطار حمالتهن االنتخابية.

قة يف البيئة السياسية واألمنية التي أحاطت بانتخابات مجلس  كام يقدم هذا التقرير دراسة ُمتعمِّ

املجموعات  مختلف  لتتبناها  النسوية«  للدراسات  »نظرة  تطرحها  التي  بالتوصيات  ويُختتم  النواب. 

الترشيعية  األجندة  إىل  بها  الدفع  أجل  من  املعنية  األطراف  ومختلف  والنسوية  النسائية  واملنظامت 

ملجلس النواب املنتخب لتكون عىل جدول أعامله فيام يخص قضايا النساء.
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املحور األول

البيئة السياسية واملجال العام

ووضع النساء خالل املراحل االنتقالية بعد الثورة

مدخل:

احتلت مرص املركز )129( من بني )142( دولة عىل مستوى العامل-وفق تقرير الفجوة بني الجنسني 

الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي لعام -2014 عىل مستوى التمكني السيايس للنساء. وقد تراجعت 

من املركز )128( إىل املركز )134( يف عام 2013. وازداد الرتاجع يف مؤرش تويل الوظائف القيادية للنساء 

حتى وصلت مرص للمركز )116( يف عام 2014 بعد أن كانت باملركز )101( يف عام 2013.

ا عىل املستوى االقتصادي، فقد شهدت أيًضا تراجًعا من حيث إتاحة الفرص واملشاركة االقتصادية،  أمَّ

فقد احتلت مرص املركز )131( من بني )142( دولة عىل مستوى العامل. وكذلك احتلت املركز )136( من 

بني )142( دولة من حيث مشاركة النساء يف القوى العاملة وفق تقرير الفجوة بني الجنسني الصادر عن 

املنتدى االقتصادي العاملي لعام 2014.

ويوضح الشكل التايل مؤرش التمكني السيايس للنساء خالل ثالثة أعوام وفق تقرير الفجوة بني الجنسني 

)علاًم بأن القيمة األكرب متثل تراجًعا يف مؤرش التمكني(1.

املتعاقبة خالل  السلطات  اهتامم  تفاوت  يناير 2011  ثورة 25  التالية عىل  الخمس سنوات  وخالل 

املرحلة االنتقالية بوضع النساء يف املجال العام، وللوقوف عىل ذلك ميكن تقسيم املرحلة التالية لثورة 

25 يناير إىل أربع مراحل يف محاولة الستقراء منط السلطة الحاكمة لدور ووضع النساء يف املجال العام.

أواًل: املرحلة االنتقالية األوىل )حكم املجلس األعىل للقوات املسلحة( 

11 فرباير 2011/ 29 يونيو2012

َشِهدت املرحلة االنتقالية األوىل بعد ثورة 25 يناير 2011 العديد من املسارات املتناقضة مع أهداف 

الثورة -من حيث مطالب الدميقراطية والعدالة واملساواة- نتيجة محاوالت السلطة الحاكمة للتحالف 

مع بعض األطراف السياسية يف محاولة منها إلعادة السيطرة عىل األوضاع السياسية واألمنية يف البالد.

1 املركز املرصي لحقوق املرأة، تقرير حالة املرأة املرصية لعام 2014، متاح عىل:

http://ecwronline.org/arabic/2014%d8%b9%d8%a7%d985%%d8%a7%d984%%d988%%d8%b9%d988%%d8%af%

d8%a7%d984%%d8%aa%d98%a%d984%%d985%%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d982%%d982-%%d984%%d984%-%

d985%%d8%b1%d8%a3%d8%a9/

http://ecwronline.org/arabic/2014
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وهذا ما قد يوصف بأن دخول املجلس األعىل للقوات املسلحة يف تحالف مع جامعة اإلخوان املسلمني 

انعكس عىل تشكيل املجلس األعىل للقوات املسلحة للجنة إلعداد وثيقة دستورية )مارس 2011(، فقد 

تم تشكيل اللجنة برئاسة املستشار طارق البرشي وعضوية كل من:

رئيس اللجنة د.عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة

حسنني عبد العال، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة

د.محمد باهي، وكيل كلية الحقوق بجامعة اإلسكندرية

املستشار ماهر سامي يوسف، املستشار الفني لرئيس املحكمة الدستورية العليا

األستاذ صبحي صالح، محام بالنقض ينتمي لجامعة اإلخوان املسلمني ومن ثَمَّ لحزب الحرية والعدالة 

عند إشهاره رسميًا

املستشار حسن البدراوي، نائب رئيس املحكمة الدستورية

مقرر اللجنة املستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة املفوضني باملحكمة الدستورية العليا.

وقد خلت تلك اللجنة من أي متثيل للنساء، وهو ما انعكس عىل مخرجات تلك اللجنة التي ظهرت 

يف محتويات اإلعالن الدستوري يف 9 مارس2011، حيث خلت التعديالت الدستورية من إعطاء النساء 

املزيد من الحقوق السياسية واالجتامعية، وحاولت تكريس منط التفكري التقليدي للسلطة قبل ثورة 25 

يناير القامئة يف بنيتها عىل تحالف »محافظ اجتامعيًا وذي خلفية دينية محافظة«. 

كام جاءت أول حكومة بعد الثورة تفتقر للتمثيل النسايئ. فعىل مستوى حكومة الدكتور عصام رشف، 

والتي تم تشكيلها مرتني، جاء التشكيل األول الذي استمر منذ حلف اليمني يف 7 مارس 2011 وحتى 21 

يوليو2011 يشتمل عىل وزيرة واحدة فقط هي السفرية فايزة أبو النجا.

أما التشكيل الثاين الذي استمر منذ حلف اليمني يف 21 يوليو2011 وحتى 1 ديسمرب 2011، فقد خال 

أيًضا من السيدات سوى وزيرة واحدة هي السفرية فايزة أبو النجا.

ومع تكليف الدكتور كامل الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة- أو كام أُطلق عليها )حكومة إنقاذ 

ت تلك  وطني(- أُعلَِن عن تشكيلها النهايئ وحلفت اليمني الدستورية األربعاء 7 ديسمرب 2011، وضمَّ

الحكومة 29 وزيرًا، منهم 3 وزيرات فقط من النساء.

ثانًيا: مرحلة الدستورية األوىل )الرئيس األسبق محمد مريس(

 30 يونيو2012 /3 يوليو2013

الحكم  لسدة  املسلمني-  اإلخوان  جامعة  -مرشح  مريس  محمد  بوصول  السياسية  الساحة  شهدت 

تطوراٍت رسيعة انعكست عىل مسار التحول الدميقراطي ومنها وضع النساء.

فمنذ اللحظة األوىل التي دخل فيها الرئيس األسبق مريس قرص الرئاسة بدا أن هناك مياًل ملحوظًا 
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التباع ما يسمى بــ »سياسة استبعاد« من ِقبَل جامعة اإلخوان املسلمني، وتواَزى مع ذلك ما ُصنَِّف عىل 

أنه ابتعاد عن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

وميكن اعتبار أحد تلك املسارات هو عدم إعالء قيم املواطنة، وهو استكامل لغياب مفهوم املساواة 

املؤسسة  التغيرياتفي هيكلة  الثورة؛ حيث جاءت  بعد  األوىل  االنتقالية  املرحلة  إبان  كان سائًدا  الذي 

خ مفهوم الهيمنة واإلقصاء. الرئاسية من حيث القامئني عىل إدارتها مبا يُرسِّ

وكان أول فريق مصاحب للرئيس األسبق محمد مريس للعمل باملؤسسة مجموعة من شباب حملة 

الرئاسة )ومنهم د. يارس عىل، د. أحمد عبد العاطي ، ويحيى محمد( والذين كانوا مبثابة النواة األوىل 

التي اعتمد عليها الرئيس األسبق يف إدارة مؤسسة الرئاسة ثم توسع يف االستعانة مبجموعة متعددة من 

الشخصيات املحسوبة عىل جامعة اإلخوان املسلمني تنظيميًا )ومنهم د. عصام الحداد ُمساعد الرئيس 

للشؤون الخارجية واملهيمن الفعيل عىل كل الفعاليات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة، ومنهم أيضا 

د. باكينام الرشقاوي التي اختريت مساعًدا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية(.

ومام سبق نجد أن القامئني عىل أغلب امللفات الرئيسية مبؤسسة الرئاسة شخصيات تنتمي لجامعة 

اإلخوان املسلمني وخاصة املقربني من املهندس خريت الشاطر، ما جعل مفهوم مؤسسة الرئاسة باملعنى 

التقليدي مل يعد موجوًدا، بل أصبح هناك تنظيامن: 

تنظيم رشعي جاء عرب صناديق االقرتاع متمثاًل يف شخص الدكتور محمد مريس رأس السلطة ومؤسسة 

الرئاسة و»تنظيم ظل« أو»تنظيم مواٍز« يتمثل يف جامعة اإلخوان املسلمني. 

وتعقيدات تلك العالقة بني التنظيمني انعكست عىل نظرة الرئيس األسبق محمد مريس لوضع النساء 

عضًوا  خمسني  تضم  مريس(  محمد  األسبق  الرئيس  )عهد   2012 الدستور  صياغة  لجنة  جاءت  حيث 

من خارج الربملان تم اختيارهم لوضع دستور 2012 ومنهم ثالث سيدات فقط، ومن ضمن 20 عضًوا 

احتياطيًا كان هناك سيدتان فحسب.

أيًضا  انعكس  ما  وهو  املرصي.  الدستور  مسودة  صياغة  يف  النساء  متثيل  يف  ضعًفا  ميثُل  ما  وهو   

عىل مخرجات الدستور حيث جاءت النصوص التي تخص النساء يف دستور 2012 منتقصة من حقها 

االجتامعي والسيايس عىل حد سواء، وهو ما قوبل بالرفض من ِقبَل القوى املدنية واملنظامت الحقوقية 

التي تعالج وضع  املواد  التي تخص  هْت لدستور 2012 تلك  التي وجِّ االنتقادات  والنسوية. ومن أهم 

النساء فيه؛ حيث مل يحقق دستور 2012 أيَّ إنجاٍز لحقوق النساء، ومل يتعامل معهن كرشيك يف املجتمع 

ويف الثورة بل عىل العكس حاول أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور تقييد حقوق النساء وعدم االعرتاف 

قْت عليها مرص. بالحقوق التي أقرتها املعاهدات واملواثيق الدولية التي َصدَّ

يخل  ال  »مبا  عبارة  إضافة  عىل  اإلسالمية«1  إرصار»األحزاب  مع  املضامر  هذا  يف  النقاش  تطور  وقد 

الرجال  بني  املساواة  تُقّر  التي  املادة  عىل  واالعرتاض  بالنساء،  املتعلقة  املواد  يف  اإلسالمية«  بالرشيعة 

1 بعض األمثلة لألحزاب اإلسالمية: حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية الرسمية لجامعة األخوان املسلمني مروًرا بأحزاب تابعة للجامعة اإلسالمية 

والحركة السلفية وأهل السنة، وقد وصل عددا ألحزاب اإلسالمية إيل 20 حزبًا إسالميًا )حزب الوسط، النهضة، التسامح االجتامعي، االتحاد من أجل 

الحرية، مرص الحرة، النهضة اإلسالمي، اإلصالح والتنمية، األصالة، الفضيلة، النور الدميقراطي، التوحيد العريب، وضمري األمة(.
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والنساء حتى أدت إىل إلغائها.

أن  عىل  ْت  نَصَّ التي   )10 )املادة  هي  النساء  تخص  واحدة  مبادة  آنذاك  الدستور  النهاية صدر  ويف 

»األرسة أساس املجتمع، قواُمها الدين واألخالق الوطنية. وتحرص الدولة واملجتمع عىل االلتزام بالطابع 

األصيل لألرسة املرصية وعىل متاسكها واستقرارها وترسيخ قيمها األخالقية وحاميتها، وذلك عىل النحو 

الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة باملجان، والتوفيق بني واجبات املرأة 

نحو أرستها وعملها العام. وتويل الدولة عناية وحامية خاصة للمرأة املعيلة واملطلقة واألرملة«. وهنا 

نالحظ أن املادة مل تعامل النساء بصفتهن رشيًكا أو مواطًنا يف املجتمع لهن نفس الحقوق وعليهن نفس 

الواجبات، بل تعاملت معهن فقط من زاوية »األم واألرسة«، وهو ما يعد إغفاالً منها لدور النساء خارج 

املنزل، بل وتكريًسا لفكرة »أن وظيفة النساء هي الحفاظ عىل أرَُسِهّن، واالضطالع مبهام األمومة« دون 

دوٍر فاعٍل ومستقٍل يف املجال العام.

فضالً عن أن دستور 2012 مل يتضمن مبادئ أساسية تُجرِّم التمييز ضد النساء واإلتجار بالبرش، وزواج 

القارصات، وعاملة األطفال، والعنف األرسي، والعنف ضد النساء واألطفال وهو األمر الذي قابلته القوى 

املدنية والجمعيات النسائية والنسوية بتحركات متعددة لالعرتاض عىل الدستور حيث أصدرت جمعية 

»نظرة للدراسات النسوية« - بجانب العديد من املنظامت النسوية- رؤية حول مخرجات دستور 2012 

أكدت أن تكوين الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مرص 2012 مل يكن بها متثيٌل ُمرٍض للنساء.

وبالرغم من كل املحاوالت التي قام بها »تحالف املنظامت النسوية«،  والحركات واملنظامت النسوية 

للضغط من أجل متثيل ُمرٍض لنساء مرص يف تأسيسية الدستور مثل » بهية يامرص«، فجاء متثيل النساء بعدد 

قليل جًدا وهو 6 عضوات من أصل 100، وغالبيتهن ينتمني ملا يعرف بـــ »تيار اإلسالم السيايس« يف مرص.

ثم صدر ُحكم بحل الجمعية التأسيسية األوىل من محكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولة، ملا رأت 

هيئة املحكمة مخالفتها لنص املادة 60 من اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ 2011/3/30 والتي فرستها 

املحكمة عىل أنها ال تجيز انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بني أعضاء مجليس الشعب والشورى.

ثم أعاد الربملان بغرفتيه انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بعد افرتاضية اتفاق القوى السياسية عىل 

َمت للجمعية من جهات  معايري اختيار أعضائها وطريقة متثيلها ألطياف وتركيبة الشعب املرصي. كام قُدِّ

ومنظامت مختلفة– النسوية منها وغري النسوية- أسامء العديد من النساء ليَكّن ممثالت لنساء مرص 

بأطيافهن املختلفة. ولكن مل يتم االلتفات إىل أيٍّ من هذه األسامء. ويف نهاية األمر تََشكَّلت الجمعية 

بشكل غري متوازن وال يلبي الطموحات.

وفور االنتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة تم فتح الباب لتلقي مقرتحات الشعب والقوى 

والحركات السياسية واألحزاب ملواد الدستور الجديد. وقام تحالف املنظامت النسوية من خالل مجموعة 

»النساء والدستور« بتقديم مقرتحاته وطموحاته يف مواد دستور مرص الجديد وهي املواد املتعلقة بوضع 

النساء يف الدستور وتحديًدا يف 7 من فروعه وهي: 

- املساواة وعدم التمييز

- املشاركة السياسية
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- العمل

- الطفولة

- التعليم

- الحريات الشخصية

- الرعاية الصحية

وهو ما تم تجاهله متاًما يف كل املسودات والنقاشات التي خرجت عن الجمعية التأسيسية.

وقد ثار جدٌل سيايٌس وحقوقٌي ومجتمعٌي حول نص املادة التي تتعلق باملساواة بني النساء والرجال 

والتي تم اقرتاحها من ِقبَل أعضاء الجمعية التأسيسية والتي نصت:

»تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابري الترشيعية والتنفيذية لرتسيخ مبدأ مساواة املرأة مع الرجل يف مجاالت 

الحياة السياسية، الثقافية، االقتصادية، االجتامعية، وسائر املجاالت األخرى مبا ال يخل بأحكام الرشيعة 

اإلسالمية. وتوفر الدولة خدمات األمومة والطفولة باملجان وتكفل للمرأة الحامية والرعاية االجتامعية 

واالقتصادية والصحية وحق اإلرث، وتضمن التوفيق بني واجباتها نحو األرسة وعملها يف املجتمع«

وظهرت املادة يف مسودات مختلفة ملرشوع الدستور تحت رقم املادة )36( ثم املادة )68(. وكان 

التأسيسية  الجمعية  أعضاء  من  األكرب  العدد  من  الواسع  الرفض  املادة هو  تلك  األسايس حول  الجدل 

يناير.  من  والعرشين  الخامس  ثورة  بعد  مرص  دستور  يف  والرجال  النساء  بني  للمساواة  مادة  إلدراج 

وتضمنت املادة استثناءات ملبدأ املساواة. 

وكان الجدال املجتمعي حول ما هي أشكال عدم املساواة بني الرجال والنساء التي متنع وجود مادة 

تضمن حق املساواة يف دستور مرص؟ انتهى الجدل والنقاشات بإلغاء املادة وعدم تضمينها يف املسودة 

األخرية من مرشوع الدستور والتي تم التصويت عليها يف 30 نوفمرب 2012.

مرشوع الدستور: النساء مواطنات من الدرجة الثانية

وقد اختتمت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أعاملها بصفة رسمية مبجرد تسليمها مرشوع مسودة 

الدستور إىل رئيس الجمهورية، وهو ما تمَّ يوم السبت املوافق 2012/12/1. وهي الوثيقة التي مل تُلّب 

تطلعات فئات شعب مرص كافة السيام النساء الاليت مل يذكرن يف الدستور إال بخمسة مواضع فقط كام 

ييل:

1. يف ديباجة الدستور

الرجال  الفرد من كرامة الوطن.. وال كرامة لوطن ال تكرم فيه املرأة، فالنساء شقائق  ثالًثا: كرامة 

ورشيكات يف املكتسبات واملسؤوليات الوطنية.
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2. يف ديباجة الدستور

خامًسا: املساواة وتكافؤ الفرص بني الجميع مواطنني ومواطنات، فال متييز وال وساطة وال محاباة يف 

الحقوق والواجبات.

3. يف الباب األول )مقومات الدولة واملجتمع( – الفصل األول )املقومات األساسية( – مادة 6:

يقوم النظام السيايس عىل مبادئ الدميقراطية والشورى، واملواطنة تسوي بني جميع املواطنني يف 

بني  والفصل  للسلطة  السلمي  والتداول  والحزبية  السياسية  والتعددية  العامة  والواجبات  الحقوق 

السلطات والتوازن بينها وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته، وذلك عىل النحو املبني يف 

الدستور. وال يجوز قيام حزب سيايس عىل أساس التفرقة بني املواطنني بسبب الجنس أو األصل أو 

الدين.

4. يف الباب األول )مقومات الدولة واملجتمع( – الفصل الثاين )املقومات االجتامعية واألخالقية( – 

مادة 10:

األرسة أساس املجتمع قوامها الدين واألخالق الوطنية. وتحرص الدولة واملجتمع عىل االلتزام بالطابع 

األصيل لألرسة املرصية وعىل متاسكها واستقرارها وترسيخ قيمها األخالقية وحاميتها، وذلك عىل النحو 

الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة باملجان، والتوفيق بني واجبات املرأة 

نحو أرستها وعملها العام، وتويل الدولة عناية خاصة للمرأة املعيلة واملطلقة واألرملة.

5. يف الباب الثاين )الحقوق والحريات( - الفصل الثالث )الحقوق االجتامعية واالقتصادية( – مادة 73:

يحظر كل صور القهر واالستغالل القرسى لإلنسان وتجارة الجنس، ويجرم القانون ذلك.

نساء مرص مواطنات من الدرجة الثانية:

جاء مرشوع دستور 2012 الذي مل تعرب جمعيته التأسيسية بتمثيلها واآلليات التي اعتمدت عليها 

نتيجة  الدستور  الشعب. وجاءت صياغة مرشوع  فئات  املجتمعي« عن كل  »الحوار  أُطلق عليه  فيام 

ملا اعتمدته الجمعية من آليات ال تصدر دستوًرا هو«العقد االجتامعي« الجديد بني الشعب وسلطته 

الجديدة بعد ثورة الخامس والعرشين من يناير.

لقد أىت مرشوع دستور مرص ما بعد ثورة الخامس والعرشين من يناير ليَذكر النساء كمطلقات وأرامل 

ونساء معيالت، وكأن النساء مواطنات من الدرجة الثانية يحتجن الرعاية، ولسن رشيكات يف الوطن.

 وقد َركَّز مرشوع الدستور عند ذكره للنساء عىل أنهن بحاجة لرعاية أو دعم، ومل يعتمدهن كرشيكات 

عىل قدم املساواة مع الرجال، ومل يكفل لهن حقوقهن املتساوية يف كافة مجاالت الحياة العامة والخاصة.

األطر  عىل  النساء  قضايا  قرص  وتَمَّ  املرصي.  الدستور  مرشوع  مواد  صلب  يف  النساء  قضايا  تأِت  مل 

بها  يتم  التي  األدوات  تكون هي  أن  األبوية عىل  املجتمعات  اتفقت  التي  التقليدية  العامة  األخالقية 

تحديد أدوار محددة للنساء. فلم يتم اإلشارة إىل حقوق النساء يف مختلف املجاالت. فعىل سبيل املثال مل 

تحدد الحقوق الصحية للنساء والحقوق اإلنجابية يف املادة املتعلقة بالحق يف الصحة يف مرشوع الدستور 

واكتفي بالتزام الدولة بخدمات األمومة والطفولة.
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والتنظيامت  للنقابات  سواء  التنظيم  يف  للحق  مقيًدا  مجمله  يف  أيًضا   2012 الدستور  مرشوع  جاء 

العاملية مام يؤثر عىل إمكانية تنظيم النساء داخل النقابات العاملية أو املهنية وغريها.

جاء مرشوع الدستور 2012 مبواده متجاهالً مشاركة النساء السياسية، ومل يتنّب نظاًما انتخابيًا يضمن 

املتعددة،  املنتخبة  املجالس  داخل  متثيالً دميقراطيًا  بنساء ممثالت  ويأِت  فعالية  أكرث  نسائية  مشاركة 

يف الوقت الذي ألزم فيه األحزاب السياسية بعدم التمييز عىل أساس الجنس ومل يلزم مرشوع الدستور 

الدولة ومؤسساتها مببدأ املساواة وعدم التمييز.

التفت مرشوع الدستور 2012 إىل تجريم تجارة الجنس التي مل تكن ُمجرَّمة يف دساتري مرص السابقة، 

كام جاءت صياغة هذه املادة َمطَّاطة وعامة وملتبسة ومرتبطة بأشكال االستغالل القرسي، ما يُظهر أن 

تجارة الجنس هي شكل لإلتجار بالنساء. كام أن وجود تلك املادة داخل باب الحقوق والحريات دون 

وجود مادة عن حقوق وحريات النساء يظهر وبشكل واضح عدم اعتامد تلك الوثيقة ملبدأ املساواة بني 

الرجال والنساء.

وبناًء عىل ما سبق أكدت املنظامت واملجموعات النسوية والنسائية رفضها ملرشوع الدستور 2012 

د الرئيس األسبق محمد مريس تجاهل كل الدعاوى واملطالبات بإيجاد توافق وحوار وطني  والذي تَعمَّ

ومجتمعي حوله قبل طرحه لالستفتاء، مثلام تجاهل مطالبات كل القوى السياسية والحقوقية والنسوية 

بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية التي أخلَّ تشكيلها بالرتكيبة املجتمعية ملرص. وأرصَّ بدالً من ذلك 

عىل دعوة الناخبني لالستفتاء عىل مرشوع الدستور، وهو ما وضع جميع األطراف يف أزمة سياسية كبرية 

ُ فيه املواطنون واملواطنات ما بني إعالٍن دستوري يعطي كل الصالحيات للرئيس رأس  وَوْضعٍ دقيق يُخريَّ

السلطة التنفيذية –وهو وضٌع مرفوض– أو دستوٍر يعصُف بكل الحقوق والحريات التي خرجت من 

أجلها ثورة هذا الشعب.

الوزاري يف عهده والذي  التشكيل  وانعكس نفس األداء السيايس للرئيس األسبق محمد مريس عىل 

جري خالل عام 2013، حيث جاء تشكيل أول حكومة برئاسة هشام قنديل مفاجئًا وغامًضا من حيث 

غيَّمت  الحكومة  بتشكيل  قنديل وتكليفه  للدكتور  الدكتور مريس  اختيار  األسامء. فمنذ لحظة  اختيار 

حالة من التشكيك حول خلفيات الدكتور قنديل ومدى صحة مزاعم انتامئه لجامعة اإلخوان املسلمني 

من عدمه، وتأثري ذلك عىل مصداقية الدكتور مريس فيام يخص وعده باختيار شخصية مستقلة لتشكيل 

الحكومة.

ما كان له بالغ األثر عىل ردود فعل القوى السياسية ورفض كل األحزاب السياسية املشاركة يف تلك 

اإلسالمية  لألحزاب  بل وصل  املدنية،  والشخصيات  األحزاب  املشاركة عىل  يقترص رفض  ومل  الحكومة. 

كحزب النور السلفي »الفصيل الثاين من حيث نسبة التمثيل داخل الربملان سواء مجلس الشعب املنحل 

أو مجلس الشورى املنحل«.

وبالنظر يف تركيبة حكومة الرئيس األسبق محمد مريس سنجد أنها تشتمل عىل 5 وزراء ينتمون لحزب 

الحرية والعدالة، باإلضافة إىل وزير واحد ينتمي إىل حزب الوسط اإلسالمي، أي أن مجمل املنتمني للتيار 

اإلسالمي ٦ وزراء، وباقي التشكيل الحكومي يتكون من أكادمييني ُصنِّف بعضهم عىل أنهم مقربون من 
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جامعة اإلخوان املسلمني، فطبًقا للمستويات التنظيمية للجامعة هناك: جمهور، ُمحب، صديق، عضو 

منتسب، وعضو عامل. وضمت الحكومة 34 وزارة ومل تتضمن سوى وزيرتني فقط هام د. نجوى خليل 

وزيرة التأمينات والشؤون االجتامعية، ود. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي أي أن التمثيل النسايئ يف 

حكومة اإلخوان جاء بنسبة %5.8 من التشكيل الوزاري.

مع الوضع يف االعتبار أن كال الوزيرتني تم تعيينهام أثناء فرتة حكم املجلس األعىل للقوات املسلحة 

خالل املرحلة االنتقالية األوىل. وقد خلت حركة املحافظني يف عهد الرئيس األسبق من أي متثيل نسايئ. 

وجاء متثيل النساء يف املجلس القومي لحقوق اإلنسان يف عهد الرئيس األسبق بنسبة %11 فقط بواقع 

3 سيدات من إجاميل 27 عضًوا باملجلس )1(.

ويف املجمل شهدت فرتة الرئيس األسبق محمد مريس تراجًعا شديًدا لوضع النساء يف بنية السلطة 

ومكوناتها، مع احتدام شدة التمييز من قبل سلطة الرئيس األسبق تجاه العديد من مكونات املجتمع 

املرصي، وهو ما قوبل برفض شعبي وصل إىل املطالبة برحيله من السلطة. خرجت املظاهرات الحاشدة 

يف 30 يونيو2013 مطالبة برحيله، ومن ثَمَّ قامت القوات املسلحة - بحضور بعض رموز املجتمع املرصي 

املدين واملؤسيس )األزهر- الكنيسة(- بإصدار قرار بعزل الرئيس األسبق محمد مريس من منصبه وتشكيل 

سلطة مؤقتة إلدارة شؤون البالد برئاسة رئيس املحكمة الدستورية املستشار عديل منصور.

ثالثا: املرحلة االنتقالية الثانية )الرئيس عديل منصور(

4 يوليو7/2013 يونيو2014

جاءت املرحلة االنتقالية الثانية يف أعقاب موجة ثورية ثانية يف 30 يونيو2013. لعبت النساء يف تلك 

املوجة دوًرا كبريًا إلنجاح التحركات الجامهريية كام كان الحال يف مختلف الفعاليات السابقة، وهو ما 

انعكس عىل خطابات املسؤولني يف الدولة كام تبني يف خطابات الفريق أول عبد الفتاح السييس، القائد 

العام للقوات املسلحة ووزير الدفاع حينذاك، حيث أوضح الدور الذي لعبته النساء املرصيات يف نجاح 

30 يونيو2013 ودورهن أيًضا يف عزل الرئيس األسبق محمد مريس.

النساء  لطموحات  مخيبة  منصور  عديل  املستشار  برئاسة  االنتقالية  السلطة  تحركات  جاءت  ولكن 

ودورهن يف الحراك الجامهريي الذي شهدته البالد يف 30 يونيو2013؛ حيث أصدر الرئيس عديل منصور 

النساء وحقوقهن يف  يوليو2013 والذي خىل متاًما من أي مواد تخص شؤون  الدستوري يف 8  اإلعالن 

مؤقتا، حيث  به  العمل  وُعلِّق  وتَمَّ رفض دستور 2012  باعرتاضات عدة،  قوبلت  املواد  تلك  املساواة. 

الدستوري  اإلعالن  يف  النساء  تجاهل  رًدا عىل  والحقوقية يف مرص  النسوية  املنظامت  تحركات  توالت 

املؤقت.

1 موقع جريدة الفجر، سبتمرب 2012، متاح عىل:

http://www.elfagr.org/180094

http://www.elfagr.org/180094


17

وأعلنت املنظامت النسوية موقفها السيايس عىل النحو التايل:

تحركت جموع الشعب املرصي داخل العاصمة وخارجها يف يوم 30 يونيو2013 معربة عن مطالبها 

بعزل الرئيس محمد مريس، يف موجة جديدة لثورة الشعب املرصي ضد سلطة تحكمها والتي بدأت يف 

يوم 25 يناير 2011.

ويف 3 يوليو 2013 أعلن الفريق أول عبد الفتاح السييس، القائد العام للقوات املسلحة ووزير الدفاع 

طريق  خارطة  وقدم  مريس.  الرئيس  عزل  والسياسية،  املجتمعية  القوى  ممثيل  من  وطيٌف  حينذاك، 

وتنتهي  ترشيعية  بانتخابات  مروًرا  للدستورية  للتعديالت  فرتة  تضمنت  القادمة  االنتقالية  للمرحلة 

بانتخابات رئاسية مبكرة خالل ستة أشهر.

التحركات الشعبية لالحتفال بسقوط نظام اإلخوان.  وانطلقت بعد هذا اإلعالن موجة جديدة من 

واتسمت  طويلة.  عقود  منذ  العامة  الحياة  يف  يشاركن  مرص  نساء  فإن  يونيو،   30 أحداث  قبل  ومن 

املراحل املختلفة من التطور السيايس ملشاركة النساء بتجاهٍل واضح لوجودهّن داخل مواقع صنع القرار، 

باإلضافة إىل تجاهل قضايا النساء بشكل عام.

وعىل الرغم من توسيع نطاق مشاركة النساء يف املجال العام وتواجدهن داخل مختلف التجمعات 

والحركات الثورية فإن سؤال قضايا النساء ال زال مطروًحا ويجب النظر إليه بيشء من االهتامم وبشكل 

أكرب خالل املرحلة املقبلة ملرص.

مبختلف  واحتشادهّن  يونيو   30 مظاهرات  خالل  بقوة  النساء  مشاركة  استمرار  من  الرغم  وعىل 

التطورات  فإن  الوطن  هذا  نسيج  من  يتجزأ  ال  جزء  أنهن  إلثبات  مرص  مبحافظات  العامة  الساحات 

السياسية ال تبدو مبرشة فيام يخص حقهن يف املشاركة يف عملية بلورة السياسات والرؤية للفرتة القادمة.

فقد خلت أغلب املناقشات الرسمية من مشاركات نسائية، كام مل تتطرق لقضايا النساء عىل الرغم 

من املشاركة النسائية الكثيفة يف املظاهرات التي دعت لها حركة مَتَرُّد وقوى سياسية مختلفة، عىل سبيل 

املثال، منذ يومها األول.

ويف إقصاء واستبعاد النساء دليل عىل قرص رؤية غالبية الفاعلني السياسيني عن إدراك أهمية وجود 

متثيل نسايئ متساٍو يف عرض ومناقشة تطورات املرحلة القادمة والتي تؤثر توابعها عىل النساء بأشكال 

مختلفة. كام أن املفاوضات التي جرت بشأن التشكيل الحكومي مل تتضمن أي إشارة إىل اختيار وزيرات 

من النساء.

وبالرغم من اإلشارة اإليجابية املتمثلة يف تعيني الكاتبة سكينة فؤاد كـــ »مستشارة لشؤون املرأة«، فإن 

هذا االختيار نفسه ينطوي عىل إغفاٍل واضٍح عن رضورة وإمكانية إدماج رائدات سياسيات وحقوقيات 

منخرطات بالعمل السيايس النسوي وعىل دراية بقضايا وإشكاليات النساء املختلفة عىل أرض الواقع، 

»مستشارة  منصب  من خالل  تحقيقه  الواجب  والدور  الوظيفة  تلك  مهام  توضيح  عدم  إيل  باإلضافة 

شؤون املرأة«. ومثل تلك القرارات تؤكد بشكل مقلق رغبة القامئني عىل إدارة املرحلة االنتقالية القادمة 

الة يف تشكيل كافة السياسات الصادرة عنها. يف متثيل نسايئ شكيل، بدالً من ضامن مشاركة نسائية فَعَّ
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ولألسف جاء اإلعالن الدستوري الذي صدر يف يوم 8 يوليو2013 خاليًا متاًما من أي مواد تخص شؤون 

النساء وحقوقهن يف املساواة. تلك املواد التي سبَّب غيابها اعرتاضاٍت عدة والتي كانت إحدى األسباب 

الرئيسية وراء رفض دستور 2012 الذي تم تعليق العمل به مؤقتًا. 

العام  كانت إحدى أشكالها   النساء يف املجال  ولقد جاء كل ذلك يف ظل مناخ عام معادي لتواجد 

تعرض الفتيات ألعنف أشكال االعتداءات الجنسية  و االغتصابات الجامعية وسط تجاهٍل صارٍخ من 

املسؤولني عن الدعوة لتلك املظاهرات من األحزاب والحركات الثورية، ملا تتعرَّض له املواطنات حني 

يحاولن املشاركة عىل قدم املساواة يف أحداث سياسية ووطنية عامة. وهو األمر الذي يعد أحد أهم 

الدالئل يف تحليل رؤية الجهات املسؤولة حول نوع وأهمية املشاركة النسائية يف الحياة العامة.

ومع استمرار نضال النساء واملطالبة بحقوقهن السياسية واالقتصادية واالجتامعية دفعت التحركات 

السلطة الحاكمة املؤقتة برئاسة املستشار عديل منصور أن يتخذ خطوات رمزية من حيث الشكل بتعيني 

السيدة سكينة فؤاد كمستشار الرئيس لشؤون املرأة. ومع استمرار منط الحكم »املحافظ والتقليدي« 

املهيمن عىل أداء السلطة يف مرص جاءت اآلمال مخيِّبة بتمثيل النساء يف أول حكومة بعد 30 يونيو2013، 

حيث تشكلت حكومة الدكتور حازم الببالوي بتمثيٍل زهيٍد للنساء ال يتعدى %8 من تشكيل الحكومة. 

وَضمَّ التشكيل 3 وزيرات فقط من بني 35 وزيرًا، هن د. درية رشف الدين وزيرة اإلعالم، وليىل راشد 

إسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة، ود. مها سيد زين العابدين وزيرة الصحة والسكان.

ثم جاءت حكومة محلب األوىل التي ُشكِّلت يف مارس 2014 يف عهد الرئيس املؤقت عديل منصور 

تحمُل نصيبًا ملشاركة النساء يف التشكيل الوزاري فقد حصدت النساء 4 مقاعد فقط من إجاميل 34 

وزارة، منهن اثنتان كانتا يف الحكومة السابقة وُهنَّ الدكتورة درية رشف الدين وزيرة اإلعالم والدكتورة 

تا للحكومة ألول مرة وُهنَّ ناهد حسن عرشي وزيرة القوى  البيئة، واثنتان انضمَّ لييل اسكندر وزيرة 

العاملة والهجرة، وغادة وايل وزيرة التضامن االجتامعي. وبذلك أصبح نصيب النساء %12 وهو ما ميثُل 

ارتفاًعا نسبيًا لوضع النساء يف الحكومة منذ قيام ثورة 25 يناير.

وضمَّ »املجلس القومي لحقوق اإلنسان« الذي تم تشكيله يف عهد الرئيس املؤقت عديل منصور 5 

سيدات من إجاميل27 فرًدا بنسبة %18.5، وهو ما يعترب أقل مام جاء يف عهد الرئيس األسبق محمد 

مريس. 

وكان متثيل النساء يف »املجلس األعىل للصحافة« يف عهد الرئيس املؤقت السابق عديل منصور مرتاجًعا 

كذلك عامَّ بدا عليه إبان حكم الرئيس األسبق محمد مريس، حيث َضمَّ املجلس سيدتني فقط من إجاميل 

15 عضًوا، أي بنسبة  13,3%.

رة لوضع مسودة لتعديل دستور  وحني أصدر الرئيس املؤقت عديل منصور قراًرا بتشكيل لجنة ُمصغَّ

2013 تحت مسمى لجنة العرشة، خلت تلك اللجنة من أي متثيل للنساء.
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تشكيل لجنة الخمسني لتعديل الدستور:

أصدر املستشار عديل منصور القرار الجمهوري رقم 570 بتشكيل لجنة الخمسني واختصاصاتها وتحديد 

مكان انعقادها. وتضمنت اللجنة 50 عضًوا، منهم 5 عضوات فقط من النساء؛ حيث بلغ التمثيل النسايئ 

يف التشكيل نسبة %10 فقط1.

وبالرغم من ضعف متثيل النساء يف لجنة الخمسني فإن تركيبة لجنة الخمسني يف املجمل كانت أقرب 

ل املُستَفتى عليه  ملفهوم الدولة املدنية واملواطنة، وهو ما انعكس عىل وضع النساء يف الدستور املُعدَّ

يف يناير 20142. فقد أَوىَل دستور 2013 اهتامًما خاًصا -سواء يف الديباجة أو يف مواده املتعلقة بالنساء- 

حيث أكد عىل أن النساء لَْسَن مجرد فئة من فئات املجتمع، بل ُهنَّ نصُف املجتمع وأساُس األرسة. 

ال ومشاركتهن القوية بثوريت 25 يناير و30 يونيو. ومن هذا املنطلق  وأشار دستور 2013 إىل دورهن الَفعَّ

فقد منحها الدستور الحامية والرعاية، وذلك بتخصيص أكرث من عرشين مادة ملا يخصُّ النساء. وهذا يُعدُّ 

تطوًرا هاًما للتأكيد عىل أهمية دورهن يف الدولة واملجتمع دون متييز أو إقصاء.

كامالت  مواطنات  باعتبارهن  الدستور  مواد  كافة  من  أيًضا  تستفدن  النساء  فإن  أخرى  جهة  ومن 

املواطنة، مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة االجتامعية وتوفري سبل التكافل االجتامعي مبا يضمُن الحياة 

الكرمية لجميع املواطنني رجااًل ونساًء. كام حرص الدستور الجديد عىل أن يضمن تلك الحقوق للنساء 

عىل كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل النحو التايل:

جنسية أبناء األم املرصية: 	 

ت املادة السادسة من الدستور املرصي عىل »الجنسية حٌق ملن يولد ألب مرصي أو ألم مرصية.  نَصَّ

واالعرتاف القانوين به ومنحه أوراًقا رسمية تُثِبت بياناته الشخصية حٌق يكفله وينظمه القانون. ويحدد 

القانون رشوط اكتساب الجنسية«.

وقد كرَّست هذه املادة حق النساء يف إعطاء جنسيتهن ألوالدهن، والذي كُنَّ قد حصلن عليه يف تعديل 

قانون الجنسية يف عام 2004. وقد أقرَّت هذه املادة، مبا ال يدع مجااًل للشك أو الجدل، أن جنسية األوالد 

من أم مرصية هي جنسية »أصيلة« تستند إىل حق الدم وليست جنسية مكتسبة. وبناًء عليه، يتم إقرارها 

عند امليالد دون الحاجة إلجراءات أو موافقة وزارة الداخلية، متاًما كام هو وضع األطفال من أب مرصي3.

املساواة بني الرجال والنساء: 	 

حيث أكد الدستور عىل حق اإلنسان املرصي يف الكرامة دون متييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين 

1  موقع جريدة الوطن، سبتمرب 2013، متاح عىل:

http://www.elwatannews.com/news/details/295257

2 الهيئة العامة لالستعالمات، 9 يناير 2014، متاح عىل:

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=81772#.VsQiT7Bun3g

3 عمرو عبد العاطي، املونيتور، مارس 2015، متاح عىل:

#egypt-women-status-sisi-rule-muslim-brotherhood.html/02/http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015

http://www.elwatannews.com/news/details/295257
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=81772#.VsQiT7Bun3g
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/02/egypt-women-status-sisi-rule-muslim-brotherhood.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/02/egypt-women-status-sisi-rule-muslim-brotherhood.html
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أو األصل أو اإلعاقة وحتى االنتامء السيايس.

وأكَّد الدستور عىل أن »تكفل الدولة تحقيق املساواة وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل دون متييز« 

وذلك طبًقا للامدتني التاسعة والحادية عرشة. 

آلية ملراقبة كافة  إنشاء  القانون ودعا إىل  الدستور عىل أن »التمييز جرمية يعاقب عليها  أكد  كام 

أشكال التمييز«. والنساء هنَّ أكرث فئات املجتمع التي عانت منه لذا سيُكنَّ أول املستفيدات من هذه 

املادة.

املشاركة يف الحياة السياسية: 	 

     حرص الدستور الجديد عىل أن تتخذ الدولة التدابري الكفيلة بضامن متثيل النساء متثياًل مناسبًا 

ص للنساء ربع عدد املقاعد يف املجالس  يف املجالس النيابية عىل النحو الذي يحدده القانون. كام خصَّ

املحلية، وذلك طبًقا للامدة 180 أي مبا يعادل 13 ألف مقعد.

الحق يف تويل الوظائف العامة: 	 

    تكفل املادة 11 حق النساء يف تويلِّ الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا يف الدولة والتعيني يف 

الجهات والهيئات القضائية دون متييز ضدها، والتأكيد عىل املساواة يف تويل املناصب القيادية.

تعترب تلك املواد والحقوق املنصوص عليها يف الدستور هي الحد األدىن املطلوب، خاصة بعد ما قامت 

به النساء املرصيات من مطالبة بالحرية واملساواة واملواطنة، وهو ما دفع بعض املنظامت النسوية إىل 

ل بطرح رؤيتها عن تشكيل  املطالبة مبزيد من الضامنات والتمكني للنساء أثناء صياغة الدستور املُعدَّ

لجنة الخمسني املنوط بها صياغة مواد الدستور بشأن حقوق النساء املرصيات يف الدستور. وجاءت رؤية 

تلك املنظامت عىل النحو التايل:

أوال:

والطفولة  األمومة  حامية  الدولة  »تكفل  أن  عىل  تنصُّ  األخرية  التعديالت  يف   )11( املادة  جاءت 

ورعايتها، والتوفيق بني واجبات املرأة نحو أرستها وعملها يف املجتمع، ومساواتها بالرجال يف ميادين 

وتويل  اإلسالمية.  الرشيعة  مببادئ  إخالل  دون  واالقتصادية،  والثقافية  واالجتامعية  السياسية  الحياة 

الدولة عناية وحامية خاصة للمرأة املعيلة واملطلقة واألرملة«.

وإننا هنا نعرتض عىل نقطة جوهرية: الصيغة »مساواتها بالرجال« ال تشري إىل حق النساء يف املساواة 

باعتباره مبدأ عاًما. وهو ما يتم ترسيخه الحًقا يف عبارة »دون إخالل مببادئ الرشيعة اإلسالمية« ومبا 

يوحي بأن املساواة تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية. ومن هنا يجب حذف تلك العبارة من هذه املادة 

خاصة يف ظل وجود املادة )2( يف الدستور والتي تنطبق عىل كافة ما يليها من مواد، وإال كان لزاًما إضافة 

عبارة »دون إخالل مببادئ الرشيعة اإلسالمية« يف منت كل مادة من مواد الدستور.
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ثانيا: 

تنصُّ املادة )38( عىل»املواطنون لدى القانون سواء. وُهم متساوون يف الحقوق والواجبات، ال متييز 

بينهم بسبب الجنس أو النوع أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو ألي سبب آخر«.

وتأيت تلك املادة لتنصَّ عىل املساواة وعدم التمييز دون ضامنات لتنفيذها، ودون تأكيد عىل تكافؤ 

الفرص ودون تجريم للتمييز.

ومن هنا فإننا نقرتح أن يتم تعديل هذه املادة كاآليت: »املواطنون واملواطنات لدى القانون سواء. 

وهم متساوون يف الحقوق والحريات والواجبات العامة. وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميًعا يف 

للنهوض  فئات معينة  أو  أو غريها لحامية أشخاص  تدابري ترشيعية  اتخاذ  املجاالت. كام يجوز  جميع 

بأوضاعهم. ويُجرَّم التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو النوع أو األصل أو اللغة أو الدين 

أو العقيدة أو ألي سبب آخر«.

ثالثًا:

تنصُّ املادة )60( عىل: »لكل طفل فور الوالدة الحق يف اسم مناسب، ورعاية أرسية، وتغذية أساسية، 

ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحاميته عند فقدانه 

أرسته. وتكفل حقوق الطفل املعاق وتأهيله واندماجه يف املجتمع. ويحظـر تشغيل الطفـل يف أعامل ال 

تناسب عمره أو متنع استمراره يف التعليم. وال يجوز احتجاز الطفل إال ملدة محددة، وتوفَّر له املساعدة 

القانونية، ويكون احتجازه يف مكان مناسب؛ بعيًدا عن أماكن احتجاز البالغني.«

ويعيب تلك املادة عدم النص رصاحة عىل سن الطفولة. ومن هنا يجب تحديد سن الطفولة وفًقا 

للمعايري الدولية ومواثيق حقوق الطفل التي تحدد سن الطفولة من امليالد وحتى 18 عاًما. كذلك ال 

تضمُن تلك املادة أدىن حامية لألطفال من مخاطر عاملة األطفال، وهو ما يجب تجرميه يف الدستور. 

وأخريًا ال تضمن املادة حق األطفال يف عدم التمييز عىل أساس الجنس، وال تضمن له حامية جسدية 

ونفسية.

رابًعا:

تنصُّ املادة )66( عىل: »تحظر كل صور القهر، واالستغالل القرسي لإلنسان، وتجارة الجنس وغريها من 

أشكال اإلتجار بالبرش. ويُجرِّم القانون هذه األفعال، ويحدد العقوبات التي توقع عىل ارتكاب أي منها«.

إليها هنا  املادة 45 فال داٍع لتكرار اإلشارة  بالبرش يف  أنه متت اإلشارة إىل تجريم اإلتجار  ونظرًا إىل 

بربطها بتجارة الجنس مبا يوحي بقرص اإلتجار بالبرش عىل تجارة الجنس. وبالتايل، فإننا نطالب بإلغاء 

عبارة »تجارة الجنس« بحيث يصبح النص كاآليت: »تحظر كل صور القهر، واالستغالل القرسي لإلنسان، 

وكافة أشكال اإلتجار بالبرش. ويُجرِّم القانون هذه األفعال ويحدد العقوبات التي توقع عىل ارتكاب أي 

منها«.
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خامًسا:

جاءت املادة )191( لتحدد نظام االنتخابات فيام ييل: »تكون انتخابات مجلس الشعب واملجالس 

املحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام االنتخاب الفردي«.

إن قرص االنتخابات الربملانية واملحلية عىل النظام الفردي يعيُدنا إىل سيطرة األموال وسيادة العصبية 

والقبلية عىل االنتخابات والحياة السياسية. كام يؤدي إىل إضعاف الحياة الحزبية الناشئة بداًل من دعمها 

الفردي  النظام  وبنائها يف الساحة السياسية املرصية مبا يهدد املسار الدميقراطي املأمول. كام يساهم 

يف إبعاد وتهميش النساء يف االنتخابات نظرًا إىل الثقافة السائدة يف املجتمع وعدم سيطرة النساء عىل 

املوارد املالية الالزمة، مبا يؤدي إىل عدم ضامن وجود متثيل نسايئ عادل يف املجالس النيابية واملحلية.

القوائم، مع تحديد حصة  الفردي ونظام  النظام  الدستور عىل الجمع بني  ومن هنا يجب أن ينصَّ 

عادلة )كوتة( للنساء يف املجالس املنتخبة لضامن قدر من تكافؤ الفرص يف الربملان واملحليات.

ثانيًا: بشأن مواد الدستور

يجب أن ينصَّ الدستور عىل احرتام مرص لالتفاقيات واملواثيق الدولية التي وقَّعْت عليها مرص.. 1

تحديد حصة للنساء )كوتة النساء( يف املجالس املُنتََخبة بنسبة ال تقل عن %35 من تشكيلها.. 2

النص الواضح يف الدستور عىل املساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بني الجنسني، مع تجريم كافة . 3

أشكال التمييز.

إدماج النوع ضمن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والتنمية البرشية، مع إلزام الدولة . 4

بتخصيص املوارد الالزمة )الرعاية الصحية، التعليم والبحث العلمي، املسكن، العمل، املعاشات 

والتأمني االجتامعي، إلخ( وذلك وفًقا ملعايري وأهداف محددة.

ن  وباملقارنة بني ما طالبت به بعض املنظامت النسوية وما خرج به الدستور نجُد أن الدستور تَضمَّ

فكرة املساواة وعدم التمييز بني الجنسني واحرتام املواثيق واالتفاقيات الدولية املوقعة عليها مرص، لكنه 

تجاهل نسبة التمثيل النسايئ التي طالبت بها تلك املنظامت وهي 35%. 

أكرب  مساحة  أتاحت  التي  الدساتري  من  كواحد   2014 يناير  يف  املعدل   2013 دستور  جاء  وإجاماًل، 

لوضع النساء يف اإلطار الترشيعي للدولة عامَّ كانت عليه منذ إقرار حق النساء يف دستور 1956. واألهم 

من ذلك مامرسة الضغط عىل السلطة الحاكمة ومجلس النواب املرصي لتفعيل تلك املواد الدستورية 

برتجمتها يف أطر قانونية ومامرسات حقيقية تعرب عن مفهوم املواطنة واملساواة ومتكني النساء.
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رابًعا: مرحلة الدستورية الثانية

)عهد الرئيس عبد الفتاح السييس( 8 يونيو2014 حتى اآلن

جاء قرار املشري عبد الفتاح السييس بالرتشح النتخابات رئاسة الجمهورية ليعيد صياغة املشهد السيايس 

واالنتخايب يف مرص بعد 30 يونيو، حيث اعترب القرار بأنه إعالن نتيجة الفوز للمرشح عبد الفتاح السييس 

الواقع أكدت عىل فوز املشري السييس قبل بدء إجراء االنتخابات، ما  وليس قراًرا بالرتشح. فمعطيات 

أدى إىل خلل يف توازن القوى ملن يريد أن يرتشح ملنصب رئاسة الجمهورية. يُضاُف إىل ذلك عدم احتياج 

املرشح عبد الفتاح السييس إلعالن برنامج انتخايب مُيِكُن للمواطنني والقوى السياسية انتخابه بناًء عىل 

مضمونه أو تقييمه بناًء عليه.

الوضع  هذا  وَشكَّل  االنتخاب.  وليس  االستفتاء  ملفهوم  أقرب  التعبري(  صح  )إن  االنتخابات  جاءت 

السيايس مالمح املرحلة الجارية من حيث العالقة بني السلطة الحاكمة متمثلة يف الرئيس السييس وباقي 

مؤسسات الدولة من جهة، وُمكوِّنات املجتمع املرصي من قوى وأحزاب سياسية وجمعيات مجتمع مدين 

من جهة أخرى.

وبالنظر إىل وضع النساء يف رؤية الرئيس عبد الفتاح السييس التي ميكن استنتاجها من ترصيحاته 

بجانب بعض املامرسات – نظرًا لعدم وجود رؤية سياسية مكتوبة )برنامج انتخايب( لدى الرئيس قبل 

الرتشح للمنصب- سنجد أن أوىل استدالالت وضع النساء لدى الرئيس عبد الفتاح السييس متثلت يف اآليت:

الحكومة . 1

تََشكَّلت أول حكومة يف عهده برئاسة املهندس إبراهيم محلب يف يونيو2014، ومل تشغل النساء يف 

تلك الحكومة سوى 4 وزارات فقط من إجاميل 34 وزارة أي بنسبة أقل من %12، منهن ثالث سيدات 

من الوزارة السابقة: د. ناهد العرشي وزيرة القوى العاملة، د. غادة وايل وزيرة التضامن االجتامعي، ود. 

ليىل إسكندر وزيرة التطوير الحرضي- وهي وزارة مستحدثة-، وأُضيفت إليها د. نجالء األهواين وزيرة 

للتعاون الدويل.

ويف حكومة املهندس رشيف إسامعيل حدث نوٌع من الرتاجع يف عدد النساء املمثالت يف الحكومة 

عام كان عليه متثيل النساء خالل املرحلة االنتقالية الثانية )فرتة الرئيس املؤقت عديل منصور( وبداية 

حكم الرئيس السييس. تألََّف هذا التشكيل من 33 حقيبة وزارية تضم 3 وزيرات فقط أي نسبة %9 من 

إجاميل التشكيل الوزاري، وُهنَّ نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، سحر نرص وزيرة التعاون الدويل، وغادة وايل 

وزيرة التضامن االجتامعي.

ومع إجراء حركة املحافظني الجديدة يف عهد الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس خلت الحركة من 

الجيزة،  القاهرة،  نائب املحافظ يف 3 محافظات:  النساء منصب  رت  النسايئ، ورغم ذلك تصدَّ التمثيل 

واإلسكندرية. وهو تطوٌر نسبيٌّ يف مفهوم إدارة الحكم املحيل بإدخال النساء يف الحكم املحيل، مامَّ دفع 

العديد من املنظامت النسوية واألحزاب السياسية إلصدار بيان ينصُّ عىل رفضهم مبدأ إقصاء النساء من 
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حركة املحافظني حيث جاء موقفهم عىل النحو التايل:

التنمية املحلية الذي طالعتنا به الصحف املرصية أن حركة  اللواء عادل لبيب وزير  )أعلن ترصيح 

املحافظني املُقِبلة لن تضمَّ سيداٍت، وستكتفي بتعيينهّن »كنائبات ومساعدات« للمحافظني حتى يتمَّ 

تأهيلهّن وتدريبهن – حسب قوله- عىل الخربات املحلية. ويدين املُوقِّعون تجاهل وزير التنمية املحلية 

لتعيني النساء كمحافظات وتأثري ذلك عىل وضع النساء يف جميع مجاالت التنمية املحلية. وأكَّد أن عدم 

تعيني النساء كمحافظات يُعدُّ إجحافًا نظرًا لكرثة النساء ذوات الخربة الواسعة يف مجال التنمية املحلية 

إىل  كمحافظات  تعيينهنَّ  من خالل  املحلية  التنمية  يف  النساء  مشاركة  وتؤدي  املجتمعية.  والخدمات 

تعزيز وجودهّن يف مواقع ُصنع القرار عىل املستوى املحيل. كام تسهم يف جعل برامج التنمية املحلية 

م عىل املستوى املحيل  أكرث تضميًنا ألولويات النساء واحتياجاتهن، وتحسني نوعية الخدمات التي تُقدَّ

لدعم الفئات األكرث تهميًشا وضعًفا من خالل دمج قضايا النوع يف خطط واسرتاتيجيات وسياسات وزارة 

التنمية املحلية.

حركة  يف  كمحافظات  السيدات  بتعيني  املحلية  التنمية  وزير  لبيب  عادل  اللواء  املوقِّعون  ويطالب 

املحافظني املقبلة، وتحقيق مبادئ الدستور املعدل للجنة الخمسني لسنة 2014 يف الفقرة الثانية من 

ت عىل أن »تعمل الدولة عىل اتخاذ التدابري الكفيلة بضامن متثيل املرأة  املادة الحادية عرش التي نصَّ

للمرأة حقها يف تويلِّ  القانون. كام تكفل  الذي يحدده  النحو  النيابية، عىل  املجالس  متثياًل مناسًبا يف 

الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا يف الدولة والتعيني يف الجهات والهيئات القضائية، دون متييز 

ضدها«، ووصواًل لضامن أحقية مشاركة النساء يف السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية. وتلك هي 

الصورة املثىل لتتمتع النساء بحقهّن ودورهّن يف املجال العام السيايس ويف مواقع صنع القرار، فاملشاركة 

والتمكني السيايس للنساء يجب أن يتسع نطاقه وآفاقه ليشمل جميع مؤسسات الدولة(.

املجلس األعىل للثقافة:. 2

بلغ عدد األعضاء املُعيَّنني يف املجلس األعىل للثقافة يف جميع اللجان 611 عضًوا، بينام بلغ عدد النساء 

يف التشكيل 166 بنسبة %27 تقريبًا.

مجلس علامء مرص:. 3

تَّم تشكيل املجلس االستشاري لكبار علامء مرص بقرار جمهورّي يف عهد الرئيس عبد الفتاح السييس 

الجامعي؛ سيدة  التعليم ما قبل  أبو بكر عن مجال  الدكتورة مريفت  .َضمَّ املجلس سيدة واحدة هي 

واحدة من إجاميل 16عضًوا أي بنسبة6,25%1.

1  املركز املرصي لحامية حقوق املرأة، تقرير حالة املرأة املرصية لعام 2014، متاح عىل:

http://ecwronline.org/arabic/2014%d8%b9%d8%a7%d985%%d8%a7%d984%%d988%%d8%b9%d988%%d8%af%

d8%a7%d984%%d8%aa%d98%a%d984%%d985%%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d982%%d982-%%d984%%d984%-%

d985%%d8%b1%d8%a3%d8%a9/

http://ecwronline.org/arabic/2014
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لجنة اإلصالح الترشيعي. 4

 َصَدر قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السييس بتشكيل لجنة عليا لإلصالح الترشيعي يكون 

هدفها إعداد وبحث ودراسة مرشوعات القوانني والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، 

فضاًل عن بحث ودراسة ومراجعة مرشوعات القوانني الرئيسية، باإلضافة إيل تشكيل لجان فرعية إلعداد 

وتطوير الترشيعات يف املجاالت املختلفة.

تشكيلها؛ وهو  األهم من  للهدف  تتطرق  قوانني جديدة ومل  إصدار  اللجنة عىل  تلك  واقترص عمل 

مراجعة حزمة القوانني الكثرية يف الترشيع املرصي والتي وصلت ملرحلة من التضارب بني بعضها البعض 

من ناحية، وتناقضها مع نصوص الدستور الجديد 2014 من ناحية أخرى.

وقد َخلَت تلك اللجنة من أي عنرص نسايئ فيها، وهو ما دفع أطرافًا من املجتمع املدين واملنظامت 

والقوى السياسية إلعالن موقف تجاه سياسة إقصاء النساء من واحدة من أهم اللجان املنوط بها إعادة 

صياغة البنية الترشيعية يف مرص.

ن موقف تلك القوى رًدا عىل مجلس الوزراء لعدم ضّم نساء إىل تلك اللجنة برفضهم ألسباب  فقد تضمَّ

السيد رئيس الوزراء؛ حيث َعلَّل رئيس الوزراء ذلك بأن »املجلس القومي للمرأة« ميلك صالحية مراجعة 

الترشيعات والقوانني التي تخصُّ قضايا النساء كام جاء يف الخطاب، واإلسهام يف الحوار املجتمعي حول 

هذه القوانني والترشيعات. كام يستطيع املجلس القومي »أو غريه« أن يشارك يف الحوار املجتمعي الذي 

يفتح املجال القرتاح القوانني والترشيعات -خاصة املتعلقة بقضايا النساء- دون إلزام للجنة بضم نساء 

من الخبريات القانونيات أو املعنيات بقضايا النساء حتى يف اللجان الفرعية املُنبثقة عنها. وأكدت تلك 

القوى عىل:

أواًل:

ل الذي أُقرَّ يف 18 يناير 2014، والتي نصت عىل  يتجاهل الرد نص املادة 11 من الدستور املرصي املُعدَّ

»....وتعمل الدولة عىل اتخاذ التدابري الكفيلة بضامن متثيل املرأة متثياًل مناسًبا يف املجالس النيابية عىل 

النحو الذي يُحدده القانون. كام تكفل للمرأة حقها يف تويل الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا 

يف الدولة والتعيني يف الجهات والهيئات القضائية، دون متييز ضدها« حيث يجب ترجمة هذا النص 

الدستورّي إىل مامرسة فعلية تشتمل عىل تدابري يتم اتخاذها من أجل تويلِّ النساء املناصب املختلفة يف 

مؤسسات الدولة. وملَّا كانت اللجنة العليا لإلصالح الترشيعي هي إحدى الهيئات التي تَشكَّلت بقرار 

اللجنة  هذه  لهيكل  نساء  َضّم  وجوب  نرى  فإننا  والقوانني؛  الترشيعات  تعديل  عىل  لتقوم  جمهوري 

ملشاركتهن يف عملية اإلصالح الترشيعي الذي يؤثر عىل حياة املواطنات املرصيات بطبيعة الحال والتزاًما 

من اللجنة بالنص الدستوري املُشار إليه سلًفا -خاصة لعدم وجود ما مينع ضم خبريات قانونيات معنيات 

هذه  هيكل  يف  للمرأة(  القومي  )املجلس  النساء  لحقوق  الوطنية  اآللية  متثيل  وأيًضا  النساء-  بقضايا 

اللجنة ويف اللجان الفرعية املُنبثقة عنها.
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ثانيًا:

تعاين املنظومة الترشيعية املرصية القامئة من وجود متييز يف العديد من القوانني. وقد أدرجت لجنة 

الحكومة  تقرير  عىل  الختامية  مالحظاتها  يف  املرأة«  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  »اتفاقية 

املرصية يف فرباير 2010، توصية )رقم 16( تتعلق برضورة مراجعة الترشيعات، بالرشاكة مع األطراف 

املعنية ومن بينها مؤسسات املجتمع املدين، وخاصة املنظامت النسوية غري الحكومية.

وهو ما يعترب تناقًضا واضًحا بني الدور املنوط باللجنة، وهو إصالح املنظومة الترشيعية الحالية ليك 

تتطابق مع نصوص الدستور الجديد، واإلرصار عىل التجاهل الواضح لاللتزامات الدستورية القامئة تجاه 

التمييز ضد النساء خاصة فيام يتعلق بتمثيلهن ومشاركتهن يف مواقع صنع القرار، وتجاهل  مكافحة 

التزامات مرص الدولية يف هذا الصدد، واإلرصار عىل االكتفاء بالتعاون مع »املجلس القومي للمرأة« فيام 

يخص الترشيعات املتعلقة بالنساء ودون انضاممه رسميًا للجنة، عىل الرغم من وجود التزام دستوري 

عىل الدولة يف املادة 93 التي تنصُّ عىل: »تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية لحقوق 

ق عليها مرص، وتصبح لها قوة القانون بعد نرشها وفًقا لألوضاع املقررة«. اإلنسان التي تُصدِّ

لذا.. تعيد املنظامت واألحزاب التأكيد عىل نفس املطالب السابقة بتفادي الخطأ الواقع وضمِّ نساء من 

الخبريات القانونيات للجنة اإلصالح الترشيعي، باإلضافة إىل ضمِّ خبريات معنيَّات بقضايا النساء املختلفة 

القوانني والترشيعات  النساء يف إصالح  الفرعية، كلٍّ حسب اختصاصها، لضامن دمج قضايا  اللجان  يف 

التنفيذية ويف  أو  الترشيعية  املختلفة سواء  الدولة  القرار يف هيئات  مواقع صنع  القامئة، ومتثيلهن يف 

ذ حتى اآلن. املجالس املُنتَخبة. وهو ما قوِبَل من ِقبَل الدولة والسلطة الحاكمة بتجاهٍل شديد ومل يُنفَّ

املجلس القومي للمرأة:. 5

شمل تشكيل الرئيس عبد الفتاح السييس للمجلس القومي للمرأة 30 فرًدا، منهم 24 سيدة بنسبة 

%80، و6 رجال بنسبة 1%20. ومل يتضمن قرار إعادة تشكيل املجلس إعادة هيكلة لصالحيات املجلس. 

يف مجال القضاء: . 6

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السييس القرار رقم 235 لسنة 2015 بتعيني كل من عضوات هيئتي النيابة 

ًنا 26 مستشارة من النيابة اإلدارية وهيئة قضايا الدولة َصَدر لهنَّ قراٌر  اإلدارية وقضايا الدولة، متضمِّ

ت دفعة القضاة السيدات التي اعتمدها »مجلس القضاء األعىل« تعيني  بالعمل يف القضاء العادي. وضمَّ

الفئة  من  رئيس محكمة  بدرجة  و3 مستشارات  »أ«،  الفئة  من  رئيس محكمة  بدرجة  8 مستشارات 

»ب«، وانتقال 15 مستشارة بدرجة قاٍض2وهو ما اعتربته العديد من املنظامت الحقوقية والنسوية غرَي 

1  موقع املجلس القومي للمرأة، متاح عىل:

2016-19-http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/slideara/2078

2 اليوم السابع، يونيو 2015، متاح عىل:

http://www.youm7.com/story/20159/6//%D986%%D986%%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D984%%D8%A3%D8%B3%D985%%D8%

A7%D8%A1%D8%AA%D981%%D8%A7%D8%B5%D98%A%D984%%D8%AA%D8%B9%D98%A%D98%A%D986%%D8%AF%D981%%

D8%B9%D8%A9%D982%%D8%A7%D8%B6%D98%A%D8%A7%D8%AA%D984%%D984%%D8%B9%D985%%D984%%D8%A8%D8%

A7%D984%%D982%%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D92218377#/89%.VsQ2v7Bun3g

http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/slideara/2078
http://www.youm7.com/story/2015
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ع وللسلطات املرصية الثالثة الحقَّ يف تفعيل دورالنساء  كاٍف، خاصة أن الدستور املرصي أتاح للُمرشِّ

يف السلطة القضائية. وهو ما دفع تلك املنظامت للمطالبة برضورة إدماج النساء يف الجهات والهيئات 

د ضدُهّن يف التعيني ف أو متييز ُمتَعمَّ القضائية املختلفة وخاصة يف مجلس الدولة، دون تعسُّ

وجاء مضمون الرؤية السياسية لتلك املنظامت عىل النحو التايل: 

)بالرغم من وجود نٍص دستوريٍّ رصيٍح حول حق النساء يف تويلِّ املناصب العامة والقضائية يف املادة 

11 التي تنصُّ عىل »... كام تكفل للمرأة حقها يف تويلِّ الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا يف الدولة 

والتعيني يف الجهات والهيئات القضائية، دون متييز ضدها« ونصٍّ دستوريٍّ آخر يُجرِّم التمييز عىل أي 

أساس يف املادة 53 التي تنصُّ عىل »املواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون يف الحقوق والحريات 

والواجبات العامة، ال متييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس. التمييز والحضُّ عىل الكراهية 

للنساء  د  املُتعمَّ اإلقصاء  يف  مستمرة  املختلفة  القضائية  الهيئات  تظل  القانون«  عليها  يعاقب  جرمية 

بداخلها وعدم السامح لهن بالتقدم لوظائف فيها. وهو ما حدث مع بعض خريجات كليات الحقوق من 

دفعة 2013 الاليت تقدمن للتعيني يف منصب »مندوب مساعد« بناًء عىل إعالن رقم 1 لسنة 2014 الذي 

نرُِش يف الجرائد القومية من ِقبَل مجلس الدولة. وقوِبَل طلبهن بالرفض ومل يَتَمكنَّ من سحب ملفات 

شغل الوظيفة من األساس عىل سند أن القرار ال يشمل اإلناث أيًضا.

هذه الواقعة إمنا تدلُّ عىل عدم التزام الهيئات القضائية بالنصوص الدستورية من ناحية، وتعكس 

املناصب  تويلِّ  وتُقيِّد حقهن يف  النساء  مُتيِّز ضد  التي  السائدة  املجتمعية  والثقافة  التقاليد  تأثري  أيًضا 

العامة والقضائية. وتطاُل هذه الثقافة التي تنمُّ عن نظرة دونية للنساء هيئاِت القضاء ومؤسساتِه عىل 

تنوعها من هيئة مجلس الدولة والنيابة العامة واملحاكم العادية وغريها من مؤسسات القضاء. ويستلزم 

تغيري هذه الثقافة تضافر جهود مؤسسات الدولة واملجتمع املدين، خاصة املنظامت واملجموعات املَعنيَّة 

بقضايا النساء واألحزاب السياسية حتى ميكن إحداث تغيري جذري يف هذه النظرة الدونية للنساء التي 

تحّط من قدرهن وكفاءتهن، والتي تَطاُل الهيئات والجهات القضائية بنفس القدر.

وطالبت املُنظامت النسوية والحقوقية مجلَس الدولة ومختلف الجهات والهيئات القضائية بااللتزام 

التعيني يف مختلف  التمييز ضدهن يف  النساء والتوقف عن  بإدماج  تُلزِمها  التي  الدستورية  بالنصوص 

ة بالنظر يف الشكاوي املتعلقة بالتعيني يف مجلس الدولة  املناصب بها، بل وإنشاء لجنة قضائية ُمختصَّ

حتى ال تكون الخصم والحكم يف مثل هذه الشكاوى.

كام تري تلك املنظامت رضورة وجود ضامنات ترشيعية لتطبيق النصوص الدستورية السابق ذكرها، 

ورضورة إدخال تعديالت عىل قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية تسمح بتخصيص نسبة 

تدريجيًا يف  إدماَجهنَّ  مبا يضمُن  القضائية،  والجهات  الهيئات  داخل جميع  التعيني  للنساء يف  محددة 

سينعقد  الذي  النواب  مجلس  أعضاء  جميع  املُوقِّعون  ويُطالِب  العموم.  وجه  عىل  القضائية  السلطة 

فور انتهاء املرحلة الثانية من االنتخابات الترشيعية بتَبَنِّي هذا املطلب ضمن قامئة أولويات األجندة 

الترشيعية لهم.
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التمثيل النسايئ يف تعيينات مجلس النواب. 7

الفتاح  عبد  الرئيس  أصدره  الذي  الجمهوري  القرار  عىل  -بناًء  النواب  مبجلس  عضًوا   28 تعيني  تَمَّ 

وتُعترَب    1.50% بنسبة  أي  التعيينات،  إجاميل  من  نائبة   14 نوا  تضمَّ  2015- لسنة   560 رقم  السييس 

تلك التعيينات هي األكرب – فيام يخصُّ النساء- عىل اإلطالق يف تاريخ حركة التعيينات من ِقبَل رؤساء 

يف  املُعيَّنات  النساء  نسبة  ارتفاع  ويأيت  الترشيعية.  املجالس  يف  قرن  نصف  الجمهورية يف مرص خالل 

مجلس النواب من ِقبَل الرئيس عبد الفتاح السييس إعاماًل ملادة التعيني املُقرَّة يف الدستور املرصي 2014، 

والتي ألزمت رئيس الجمهورية بنسب محددة للفئات املُعيَّنة يف مجلس النواب، وهو ما ال يُعترب ُمعطى 

ميكن القياس عليه حول إحداث تحوُّل يف منط التفكري السيايس السائد عىل سدة الحكم يف مرص تجاه 

النساء ودورهن يف املجال العام.

مبادرات من ِقَبل الدولة لتمكني النساء:. 8

حاولت بعض مؤسسات وأجهزة الدولة إعالن موقف إيجايب تجاه النساء املرصيات بإيجاد مسارات 

وآليات عمل تُعزِّز حقوق النساء. وعىل الرغم من أن أغلب تلك املبادرات شكلية تفتقد ألطر قانونية 

واضحة فإنه ميكن إلقاء الضوء عىل مبادرة خاصة بوزارة الداخلية جاءت عىل النحو التايل:

1.تقوم وزارة الداخلية بإنشاء أقسام رشطة يف كافة مديريّات األمن ملكافحة جرائم العنف ضد النساء.

2.يتم توقيع بروتوكول مع »املجلس القومي للمرأة« بهدف دعم التعاون القائم بني املجلس ووزارة 

الداخلية -وخاصة مصلحة األحوال املدنية- الستخراج 225 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غري القادرات 

األمم  وهيئة  املدنية  األحوال  مصلحة  مع  بالتعاون  أشهر،  ثالثة  خالل  مرص  محافظات  مستوى  عىل 

املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني النساء.

3.يتم توقيع بروتوكول تعاون بني املجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية لتعزيز التعاون بني الجانبني 

يف مجال حامية النساء، والتأكيد عىل احرتام حقوقها. ويُسهم الربوتوكول يف تسهيل اطالع محامي مكتب 

، باإلضافة إىل إنشاء إدارة »متابعة  الشكاوى باملجلس وتحرير محارض للسيدات التي تم التحرش بهنَّ

جرائم العنف ضد املرأة«. وجاء إنشاء هذه اإلدارة كمبادرة من وزارة الداخلية بهدف متابعة جرائم 

التابعة لقطاع حقوق اإلنسان يف مايو2013. وهذه اإلدارة املتخصصة تعتمد عىل  النساء  العنف ضد 

الرشطة النسائية ملتابعة كل ما تتعرَّض له النساء من صور العنف. وتم إلحاق ضابطتني من الطبيبات 

الواليات  يف  تدريبًا  أعضاؤها  وتلقَّى  دون حرج  واقعة  أي  عن  اإلبالغ  النساء عىل  لتشجيع  النفسيات 

املتحدة األمريكية عىل أحدث وسائل مكافحة العنف ضد النساء. 

1 اليوم السابع، 31 ديسمرب 2015، متاح عىل:

http://www.youm7.com/story/201531/12//%D8%A7%D984%%D982%%D8%A7%D8%A6%D985%%D8%A9%D8%

A7%D984%%D983%%D8%A7%D985%%D984%%D8%A9%D984%%D8%A3%D8%B3%D985%%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D984%%D986%%D988%%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D984%%D985%%D8%B9%D98%A%D986%%D98%A

%D986%%D8%A8%D8%A7%D984%%D8%A8%D8%B1%D984%%D985%%D8%A7%D986%%D988%%D988%%D8%B8-

%D8%A7%D8%A6%D981%%D987%%D985-%%D988%%D8%A32517336#/.VsMdRbBun3g

http://www.youm7.com/story/2015/12/31


وتستهدف اإلدارة يف إطار عملها دعم النساء ليتخذن قرار اإلبالغ، السيام يف ظل خجل العديد من 

األرقام  اإلبالغ عن طريق  ويكون  الزوج.  أو  األهل  من  اإلبالغ خوفًا  وترددهن يف  والفتيات  السيدات 

الهاتفية التي خصصتها اإلدارة لتلقي الشكاوى أو عن طريق التوجه إىل مقر اإلدارة بوزارة الداخلية.

ع يف قبول العنرص النسايئ للقيام مبهام رشطية خدمية وتأمينية، وهو ما بدا يف تعيني ضابطات  4.التوسُّ

يف أقسام الرشطة، وإلحاق الفتيات بخدمات جديدة كانت حكرًا عىل الرجال مثل »خدمات املرور«.

إن التطورات الرسيعة التي حدثت عىل مدار الفرتة االنتقالية الثانية بعد مظاهرات 30 يونيو تبدو 

كافية لتنذر بإدارة تفتقد لرؤية شاملة حول املصالحة واملشاركة الوطنية بني كافة فئات الشعب والتي 

تتقدمها املجموعات والشخصيات النسائية الاليت ال زلن يقاومن محاوالت اإلقصاء املنهجي، سواء كان 

ذلك عىل املستوى السيايس والترشيعي وما يشمله ذلك من إصدار قوانني ُمنظِّمة لالنتخابات مقيدة 

ملشاركة النساء يف الحياة السياسية الرسمية، أو عىل املستوى االجتامعي حيث تفتقدن البيئة املناسبة 

التي تسمح بحريات أوسع للتحرك واملشاركة بأمان وعىل قدم املساواة مع الرجال، أو عىل املستوى 

االقتصادي الذي ينطوي عىل كثري من املشاكل الهيكلية التي متنع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة.
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املحور الثاين

بيئة العملية االنتخابية

ترتبط العملية االنتخابية بثالث ُمحددات متداخلة ومتشابكة تشكل جوهر العملية االنتخابية وتحدد 

مخرجاتها. وتتمثل تلك املحددات يف: 

أواًل: البيئة السياسية

ثانيًا: البيئة الترشيعية 

ثالثًا: البيئة األمنية واالقتصادية. 

أواًل: البيئة السياسية املحيطة بالعملية االنتخابية

كان ظهور العديد من األحزاب السياسية يف مرص هو املعنى املبارش لفشل الحياة الحزبية السياسية 

السياسية إلنشاء  القوى  ما دفع  املواطن املرصي، وهو  ثقة  اكتساب  يناير وعجزها عن  ثورة 25  قبل 

أحزاب جديدة بديلة يحاولون من خاللها تنفيذ تطلعاتهم وطرح أفكارهم. 

ورغم أن هذه األحزاب ما زالت يف بدايات النشأة لخوض غامر العمل السيايس فإنها ولجت ميدان 

الثورة  قوى  بني  الجارية  التفاعالت  يف  فاعاًل  عنرًصا  تصبح  أن  وجيزة  فرتة  واستطاعت خالل  السياسة 

والسلطة الحاكمة خالل املرحلة االنتقالية األوىل )ُحكم املجلس األعىل للقوات املسلحة(. تفاءل البعض 

بالتأثريات اإليجابية التي ميكن أن يؤثرها ظهوُر مثل هذه األحزاب عىل إعادة صياغة البنية السياسية 

الحزبية يف مرص، لكن وبعد خمس سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011 تغريت الظروف وتزايدت الضغوط 

وخنق املجال العام، بل إن بعض تلك األحزاب انزوى ورمبا اختفي متاًما، وهو ما أثر عىل عملية التحول 

الدميقراطي يف مرص. وانعكس ذلك بشكل خاص عىل دور النساء يف املجال العام؛ فهناك العديد من 

الداخيل،  بإطارها  تتعلق  عوامل  النتيجة؛  هذه  إىل  األحزاب  بعض  وصول  يف  ساهمت  التي  العوامل 

وبتفاعلها مع محيطها الخارجي وعالقتها مع السلطة الحاكمة.

أنها تشري  ُوِجَد  يناير  التي نشأت بعد ثورة  ويف محاولة الستقراء مالمح خريطة األحزاب السياسية 

وأحزاب  قومية،  أحزاب  يسارية،  أحزاب  ليربالية،  أحزاب  إسالمية،  أحزاب  حزبية:  مجموعات  لخمس 

بدون صبغة أيديولوجية.
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1. األحزاب اإلسالمية:

قبول  حيث  من  املرصية  الحزبية  البيئة  يف  الداخلية  التحوالت  من  العديد  يناير   25 ثورة  أحدثت 

املشهد حزب  ويتصدر  السياسية.  الحياة  إىل معرتك  إسالمية ودخولها  أحزاب  لظهور  الحاكمة  الُنَخب 

»الحرية والعدالة« الذراع السياسية الرسمية لجامعة األخوان املسلمني مروًرا بأحزاب تابعة للجامعة 

اإلسالمية والحركة السلفية وأهل السنة حتى وصل عدد األحزاب اإلسالمية إيل 20 حزب إسالمي )حزب 

الوسط ، النهضة، التسامح االجتامعي، االتحاد من أجل الحرية، مرص الحرة ، النهضة اإلسالمي، األصالة ، 

الفضيلة ، النور الدميقراطي، التوحيد العريب ، وضمري األمة(

2. األحزاب الليربالية: 

هي أحزاب تؤمن بآليات السوق الحر والتعددية السياسية والفكرية، ولكنها أصبحت تؤمن بالبُعد 

االجتامعي بعد ثورة 25 يناير. وتتمثل األحزاب الليربالية يف: حزب املرصيني األحرار، الحزب الليربايل، 

حزب النهر الجديد، حزب اإلصالح والتنمية، وحزب مرص الحرية.

3. األحزاب اليسارية:

شة وحقوق العامل والفالحني، مثل  تؤمن باأليديولوجية االشرتاكية واالنحياز الطبقي للطبقات املُهمَّ

ل  حزب العامل املرصي، حزب التحالف الشعبياالشرتايك، الحزب الشيوعي، االشرتايك املرصي، حزب الُعامَّ

الدميقراطي، حزب الريف املرصي، وحزب العيش والحرية »تحت التأسيس«.

 4. األحزاب القومية:

هات البعد القومي واملرشوع الِوحَدوّي العريب مثل حزب الكرامة، حزب املؤمتر الشعبي  تقوم عىل توجُّ

النارصي، الحزب الشعبي الوحدوي، وحزب التيار الشعبي »تحت التأسيس«.

5. أحزاب غري أيديولوجية:

هي النسبة الغالبة وسط األحزاب الجديدة، وتعتمد عىل شعارات عامة ُمتمثِّلة يف »العدل والحرية 

والكرامة« بدون طرح آليات للتنفيذ مثل حزب ثورة 25 يناير، حزب مرص اليوم، حزب ثورة التحرير، 

حزب رؤية مرص، حزب شباب 25 يناير.

6. أحزاب اليسار الوسط )االشرتاكية الدميقراطية(:

مع  واالقتصادية،  السياسية  مستوياتها  يف  بالليربالية  اإلميان  فلسفة  عىل  تقوم  التي  األحزاب  وهي 

مثل  الخ(،  العامل...  وحقوق  الشامل،  الصحي  )كالتأمني  االجتامعية  العدالة  أبعاد  االعتبار  يف  الوضع 

الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي وحزب الدستور.

وعىل الرغم من تنوع األيديولوجيات السياسية وتعدد األحزاب السياسية بعد ثورة 25 يناير 2011 

باإليجاب يف فرتات  انعكس  الثورة  بعد  الذي شهدته مرص خالل خمس سنوات  السيايس  املسار  فإن 

وجيزة وبالسلب يف أغلب األوقات، خاصة الفرتة التي أعقبت 30 يونيو2013.

جديدة  سياسية  وائتالفات  حركات  ظهور  بني  ما  مغايرة  تحوالٍت  السياسية  الخريطة  شهدت  فقد 
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ُمتمثِّلة يف جبهة ٣٠ يونيو التي تضمُّ )شباب حملة مترد والتيار الشعبي والدستور واملرصي الدميقراطي 

وما تبقي من شباب ائتالف الثورة ٢٥ يناير(. هذا بجانب جبهة اإلنقاذ الوطني التي تشكلت يف أعقاب 

أزمة اإلعالن الدستوري يف نوفمرب 2012، وكان لها دوٌر هام يف توحيد صف القوى املدنية يف مواجهة تيار 

اإلسالم السيايس. وبالرغم مامَّ شاب أداءها من قصور، ومع رحيل الرئيس األسبق محمد مريس وخالل 

القوي خالل  التأثري  ذات  األحزاب  بعض  تراجعت  )املستشار عديل منصور(،  الثانية  االنتقالية  املرحلة 

املرحلة االنتقالية األوىل )املجلس األعىل للقوات املسلحة(. ووصل الرتاجع إىل مرحلة االختفاء التام من 

الساحة السياسية، وهو ما انعكس عىل بيئة العملية االنتخابية سواء الرئاسية أو الربملانية التي شهدتها 

مرص بعد 30 يونيو2013؛ فقد شهدت الساحة الحزبية املرصية إعادة صياغة لِبَنى التحالفات السياسية 

اإلخوان  لخروج  نتيجة  السيايس،  اإلسالم  تيار  تراجع  بعد  وخاصة  االنتخابية،  التحالفات  تسبق  والتي 

املسلمني من املشهد السيايس )املُعلَن(.

وجاء قانون االنتخابات الذي أصدره الرئيس السابق عديل منصور مخيبًا آلمال القوى الدميقراطية، بل 

إنه عمل عىل إعادة املسار االنتخايب يف مرص ملا كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011. ومبعنى آخر.. لعب 

النظام الفردي -والذي يقرتب من حيث الشكل واملضمون من النظام االنتخايب 2010 - دوًرا يف عدم 

متكني النساء )كام كان املطلوب(، وهو ما دفع العديد من منظامت املجتمع املدين والجمعيات النسوية 

االنتخابات-  )قانون  واملُتَمثِّلة يف  االنتخابية يف مرص  للعملية  الحاكمة  الترشيعية  األُطر  لالعرتاض عىل 

قانون تقسيم الدوائر- قانون مبارشة الحقوق السياسية( من حيث تأثري مواد تلك القوانني عىل مشاركة 

النساء يف مجلس النواب.

وجاءت رؤية تلك املنظامت والجمعيات النسوية عىل النحو التايل:

العليا  اللجنة  اللجنة وعدم وجود نساء داخل  بتشكيل  تتعلق  القوانني عدة مشكالت  تلك  )تواجه 

لالنتخابات، ومن ثَمَّ إدارة مراحل إقرار القانون باإلضافة إىل ما جاء يف القانونني من مواد ال مُتثَّل عىل 

أثرها النساء متثياًل عاداًل يف املجلس. 

وفيام يتعلق بقانون مبارشة الحقوق السياسية فقد خال من تضمني نساء يف اللجان العامة أو الفرعية 

املادة عىل أن »يُجرى االقرتاع، تحت اإلرشاف  ت  القانون؛ حيث نصَّ املادة 40 من  نَصَّ عليها يف  التي 

الكامل للجنة العليا، وتُشكِّل هذه اللجنة اللجان الفرعية التي تتوىل اإلرشاف عىل االقرتاع والفرز برئاسة 

أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية. 

ويجوز أن يتوىل العضو رئاسة أكرث من لجنة فرعية، عىل أن يضمها جميًعا ودون فواصل مقٌر واحٌد 

اللجنة  الفرعية لجاٌن عامة تُشكِّلها  اللجان  الفعيل عليها. وتقوم باإلرشاف عىل  يُتيح لرئيسها اإلرشاف 

العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد واإلجراءات التي تحددها اللجنة 

العليا. كام تُعني أميًنا أصليًا أو أكرث، وعدًدا كافيًا من االحتياطيني لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملني 

املدنيني بالدولة عىل أن يكون من بينهم سيدة.

وميكن للجنة العليا أن تستعني بالشباب من الجنسني الذين مل يبلغوا سن الخامسة والثالثني من حملة 

املؤهالت العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية وفًقا للضوابط التي تضعها يف هذا الشأن.
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وميكن للجنة العليا -عند اللزوم- أن تعني احتياطيني من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء 

اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة. ولها أن تعني أعضاء أصليني واحتياطيني من هذه الجهات 

والهيئات يف كل محافظة ملساعدة اللجان العامة يف اإلرشاف عىل االنتخابات باملحافظة، وتويلِّ رئاسة 

لجان االقرتاع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الرضورة.

القضائية املشكلة للجان  فكان لزاًما عىل املرشع أن ينصَّ عىل تضمني نساء من الجهات والهيئات 

كُممثِّالت للقضاة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من النيابة اإلدارية بعد موافقة املجالس العليا 

لها، وُممثِّالت عن الوزارات املعنية التي تحددها اللجنة العليا عىل أن يختارهم الوزراء املختصون. ولكن 

ع اكتفي بوجود سيدة واحدة ضمن العدد االحتياطي للجان العامة والفرعية، وهو ما نراه تقصريًا  املرُشِّ

من اللجنة املنوط بها إصدار القانون.

طبًقا لقرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تعديل القانون كان عىل اللجنة أن تدعو األطراف املعنية 

واألحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين لحوار مجتمعي حول مرشوع القانون الذي كُلِّفت اللجنة 

بإعداده، وهو ما مل يحدث، حيث اقترص عىل بعض الجلسات غري املُعلَنة. وتمَّ فيام بعد طرح التعديالت 

عمل  عن  الشفافية  غياب  يؤكد  ما  وهو  قانون  مبرشوع  الصحف  طالعتنا  حيث  رسمية؛  غري  بصورة 

اللجنة وصياغة القانون بشكل غري ُمرٍض ملعظم األحزاب السياسية واملجتمع املدين املعني بالدميقراطية 

واالنتخابات ومشاركة النساء سياسيًا.

قامت العديد من املنظامت واملجموعات النسوية والحقوقية واألحزاب بتقديم أكرث من مقرتح للجنة 

االنتخابات  القادم. ويف خضم سباق  النواب  النساء يف مجلس  القانونني لضامن متثيل  بتعديل  املعنية 

الرئاسية وانشغال كل األطراف السياسية يف مرص مبعركة انتخابات الرئاسة أقرَّت اللجنة النصَّ النهايئ 

للقانون بتجاهٍل واضٍح لكل مقرتحات القوى السياسية.

نصَّ القانون عىل متثيل النساء داخل 4 قوائم ليضمن متثياًل ال يقل عن 56 عضوة يف الربملان القادم، 

ت عليه املادة الدستورية من متثيل مناسب للنساء، حيث أن نسبة النساء  وهي نسبة ال تُحقق ما نصَّ

يف املجتمع تكاد تقارب نصفه. ومن مشاهدتنا ملشاركة النساء يف املجال السيايس العام فيام سبق، هناك 

مثَّة التزام عىل الدولة لدعم تواجد النساء -ليس فقط يف املجال السيايس مبعناه األوسع ولكن أيًضا يف 

املجالس املنتخبة، السيَّام يف مجلس النواب القادم. 

إن وضع النساء يختلف عن الُكتل التمثيلية األخرى التي نصَّ عليها القانون، حيث نصَّ الدستور عىل 

متثيٍل مناسٍب للنساء عىل عكس الكتل األخرى التي نصَّ عىل متثيل مالئم لها. وطبًقا لنسبة النساء يف 

التعداد السكاين يف مرص فنسبة التمثيل التي نصَّ عليها القانون جاءت غري مرضية، وكان يجب عىل 

ع الدستوري. املرشع أن ينص عىل متثيل أكرث عدالة للنساء كام قصد املرُشِّ

أما فيام يخص النظام االنتخايب فقد نصَّ القانون الجديد يف املادة الثالثة منه عىل أن »يكون انتخاب 

مجلس النواب بواقع )420( مقعًدا بالنظام الفردي، و)120( مقعًدا بنظام القوائم املغلقة املطلقة. 

ويحق لألحزاب واملستقلني الرتشح يف كل منهام«. حيث أفرد مساحة أكرب للنظام الفردي الذي يعتمد 

املُمنَهجة، مام يحدُّ من قدرة األحزاب عىل  الحزبية  الحياة  املادية وال يدعم  الِقبَليَّة واإلمكانات  عىل 
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ترشيح النساء عىل املقاعد الفردية ومينع العنارص النسائية األقل متكيًنا من أي فرصة فوز بالنسبة األكرب 

يف الربملان وقرص ترشحها داخل القامئة.

يتطلب نظام االنتخاب الفردي كثريًا من اإلمكانات املادية لتحمل عبء الحمالت االنتخابية التي تتم 

بشكل فردي يف هذه الحالة والعصبيات العائلية والِقبَلية، وهي عنارص تفتقر لها كثرٌي من النساء يف هذا 

ع أن يراعي إفراد مساحة أكرب لنظام القامئة. الوطن. لذا.. كان لزاًما عىل املرُشِّ

إن للنظام الفردي عيوٌب وتأثريات سلبية عىل املشاركة السياسية للنساء وقضاياهن بشكل عام. ويُعدُّ 

أول العيوب تقسيم الدوائر االنتخابية؛ حيث قد متتد مساحة الدائرة يف بعض األحيان إىل 600 كيلومرت 

تتخللها مسافات صحراوية، بينام ال تتجاوز مساحة دوائر أخرى العرشة كيلومرتات عىل سبيل املثال. 

وقد أدى هذا التفاوت يف تقسيم الدوائر فيام يتعلق باملرشحني عىل النظام الفردي إىل تركيز املرشحة 

أو املرشح عىل منطقة محددة من الدائرة لنرش دعايته االنتخابية والتواصل مع سكانها، األمر الذي يؤدي 

إىل عدم معرفة العديد من الناخبني لهذا املرشح أو هذه املرشحة من األساس. ويف بعض األحيان يكون 

ح، حيث شاهدنا  املرشَّ لهذا  الناخبني  الواحدة هو سبب عدم معرفة  الدائرة  الدميوغرايف يف  االختالف 

يف االنتخابات الربملانية 2012/2011 بعض الدوائر التي تضم مناطق سكنية مختلفة أيًضا بني املناطق 

الغنية واملناطق العشوائية ومناطق صناعية أيًضا يف نفس الدائرة، مام يُشكِّل صعوبة بالنسبة للناخبة 

أو الناخب واملرشحة أو املرشح يف آن واحد. فاملرشحة أو املرشح تجد صعوبة يف توجيه خطاب وسياسة 

التواصل مع  لعدم قدرته عىل  نفسه يف حرية  الناخبة  أو  الناخب  بينام يجد  الواحدة،  للدائرة  واحدة 

املرشح أو املرشحة بشكٍل طبيعي. 

وتتزايد تلك الصعوبات إذا ما كانت املرشحات من النساء. فالنساء ما مل ينتمني ألحزاب قوية )أحزاب 

السلطة يف الغالب(، أو ميتلكن سلطة مال مُتكِّنهن من تغطية هذه املساحات الكبرية، أو سطوة عائلة، 

لن ينجحن أبًدا يف الحصول عىل مقاعد يف ظل النظام الفردي.

وثاين تلك العيوب هو املزاج العام للناخب املرصي وتفضيله لنوعية معينة من املرشحني. ويُشكِّل 

ذلك عقبة أساسية يف وجه املرشحات من النساء حيث ال مييل املزاج العام لدعم النساء، باإلضافة إيل 

وجود خطابات رافضة لوجود النساء يف الحياة السياسية وعدم قدرتهن عىل التواجد داخل تلك العملية 

وخاصة إن كُّن نساء داعامت ملنظور نوعي أو من أحزاب أو تيارات سياسية حديثة النشأة.

أما العيُب األكرث شيوًعا فهو سيطرة الَقبَلية والعائالت واملال السيايس وخاصة يف الصعيد واألرياف 

ومنطقة سيناء؛ حيث تسيطر العائالت الكبرية ذات النفوذ واملال. وتلجأ تلك العائالت إىل فرض نفوذها 

سواء كان هذا النفوذ يتجسد يف سيطرة العائلة عىل موارد املحافظة أو باستخدام املال يف رشاء األصوات 

أو العصبية القبلية املعنوية أو غريها من أشكال النفوذ، وهو ما يؤثر بالسلب عىل املشاركة السياسية 

للنساء الاليت تفتقرن -يف املجتمعات التقليدية وخاصة بالصعيد- ملثل هذا النفوذ إال يف حاالت قليلة 

للغاية.
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إن نظام القامئة النسبية وليست املُطلقة أمٌر يُقوي من الحياة الحزبية يف مرص ويفرز برملانًا حزبيًا 

يعرب أكرث عن جموع املواطنني، ويف هذه الحالة ميكن لألحزاب طرح الكثري من النساء للرتشح يف الربملان 

ودعمهن سياسيًا وماديًا، مامَّ يؤدي لتمكينهّن سياسيًا ومشاركتهن يف املجال العام ومواقع صنع القرار.

وقد أقرَّ القانون نظام القامئة املغلقة املطلقة بحيث تنجح القامئة التي تحوز عىل غالبية األصوات 

بنسبة %50 1+، وبحيث يُهدر فرص النساء املرشحات يف القوائم األخرى حتى يف حالة حصولها عىل 

نسبة قد تفوق األربعني يف املائة من نسبة أصوات الناخبني، وكذلك يهدر أصوات الناخبات والناخبني 

الذين أدلوا بأصواتهم للقوائم األخرى.

كام أقرَّ القانون يف املادة الرابعة منه عىل 4 دوائر لنظام القامئة يف قانوٍن الحق يراعي نسبة التمثيل السكاين، 

ع العدالة التمثيلية يف النوع للتعداد السكاين يف  ولكنه مل ينّص عىل مراعاة التمثيل النوعي؛ فلم يراعِ املرُشِّ

الدوائر. ولقد نّص عىل مراعاة الكثافة السكانية العددية دون مراعاة الكثافة العددية طبًقا للنوع.

باإلضافة إىل ما سبق.. فقد خلت املادة 31 املتعلقة مبحظورات الدعاية من ضوابط تشديد العقوبات 

الخاصة بانتهاك حقوق املرشحات يف الدعاية، لكونهن األكرث عرضة للسب والقذف والتعدي عىل حرمة 

حياتهن الشخصية سواء لفظيًا أو كتابيًا. لذا يجب إضافة العنف الجنيس املامرَس ضد النساء يف املجال 

ت املادة  العام كأحد محاذير الدعاية املنصوص عليها يف نص املادة )32( من مرشوع القانون؛ حيث نصَّ

نصَّ عىل حظر  الذي   )3( البند  بينها  من  الدعاية،  لغرض  املحظورة  األعامل  تتضمن  بنود  مثانية  عىل 

استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وتجاَهل العنف املامرَس ضد النساء بأشكاله املختلفة وخاصة 

العنف الجنيس.

وفيام يخصُّ ضوابط التغطية اإلعالمية، فقد جاءت املادة )32( غري مراعية لوضع النساء وكونهن األقل 

حظًا يف االهتامم اإلعالمي كمرشحات؛ وبناًء عليه.. يجب أن ينصَّ القانون عىل رضورة إتاحة مساحة 

أوسع لتغطية الحمالت االنتخابية للمرشحات الربملانيات كجزء من الدعم والتشجيع املجتمعي ملشاركة 

اإلعالم  لوسائل  بالوصول  يتعلق  فيام  واملرشحات  املرشحني  بني  الفرص  تكافؤ  مبدأ  ولتحقيق  النساء 

املختلفة.

دة عىل أي تغطية إعالمية من شأنها أن تقوم بانتهاك املرشحات سواء  كام يجب فرض عقوبة ُمشدَّ

انتهاك حرمة حياتهن الخاصة، والتي قد ينتج عنها تعرض حياتهن الشخصية  بالسب أو السخرية أو 

للخطر. ويجب أيًضا إفراد مساحات واسعة يف وسائل اإلعالم املختلفة للتعريف بالنظام االنتخايب املُزمع 

املطلقة  القوائم  للنساء عىل  التمثيلية  للناخبني والناخبات، خاصة مع تطبيق نظام »الكوتة«  تطبيقه 

املغلقة التي نصَّ عليها مرشوع قانون مجلس النواب الجديد حتى يتسنى للناخبني والناخبات االختيار 

عىل أساس فهم واضح للنظام االنتخايب القائم.

العملية  لسري  »ُمتابع«  كــ  املدين  املجتمع  دور  إىل  القانون  من مرشوع   )38( املادة  تعرضت  وقد 

االنتخابية، دون النصِّ عىل ضوابط متعلقة بعدم التعرض للمراقبات واملراقبني من منظامت املجتمع 

باملتابعة  املنظامت  لتلك  والترصيح  له،  يتعرضون  انتهاك  أي  من  وحاميتهم  والدولية  املحلية  املدين 

ف اإلداري ضدها. وحاميتها من التَّعسُّ
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وختاًما، أدَّى تجاهل اللجنة املعنية بإعداد القانونني للمطالِب التي تقدمت بها املجموعات النسوية 

ومنظامت املجتمع املدين واألحزاب السياسية، أدَّى إىل إقرار قانونني ال ميثِّال النساء متثياًل عاداًل ومنصًفا 

يف االنتخابات القادمة ويف مجلس النواب القادم؛ حيث تجاهلت اللجنة أكرث من مرة مطالبهم بتضمني 

نساء داخل اللجنة، واللجان الفنية املختلفة. 

وقد تمَّ تقديم أكرث من مرشوع قانون للجنة يطرحون أكرث من شكل للنظام االنتخايب األمثل، فطالبت 

املنظامت بإقرار نظام انتخايب يوِجد مساحة أكرث لنظام االنتخاب بالقامئة لضامن التمثيل املناسب للنساء 

استحقاقات  لتفعيل  بداخله  قوية  حزبية  تكتُّالت  بوجود  يسمح  نواب  مجلس  ولفرز  للدستور،  طبًقا 

بحيث  املختلط؛  االنتخايب  النظام  إقرار  اللجنة  من  يطلب  قانون  تجاُهل مرشوع  وتمَّ   ،2014 دستور 

تكون نسبة التمثيل بنظام القوائم %50 وبالنظام الفردي %50 مع جعل القوائم تراتُبية، ولكن اللجنة 

ت عىل نظام انتخايب ينحاز للنظام الفردي عن نظام القوائم  تجاهلت كافة املقرتحات املقدمة إليها ونصَّ

ت عليه املادة الدستورية من متثيل مناسب للنساء. وبنسبة للنساء ال تحقق ما نصَّ

إن متثيل النساء بــ 56 مقعًدا يف مجلس النواب وبُنظُم تغلق أبواب عدة عىل مشاركة فعالة وحقيقية 

لنساء متعددات أمٌر يطرح مستقبل مشاركة النساء سياسيًا يف الفرتة املقبلة لتساؤالٍت عدة، ويؤثر عىل 

عدم مشاركة أعداد أكرث من النساء يف الحياة السياسية املُقبلة. وال يحقق ما تستحقه النساء املرصيات 

الاليت شاركن طوال السنوات املاضية يف حراك هذا الوطن ويخل باالستحقاقات الدستورية.

ثانًيا: اإلجراءات املتعلقة بالعملية االنتخابية

أصدرت السلطة الحاكمة عدة قوانني ارتبطت بشكل مبارش بالعملية االنتخابية، ومتثلت يف تعديالت 

مبارشة  قانون  النواب-  مجلس  انتخابات  )قانون  النواب  مجلس  النتخابات  املُنظمة  الثالثة  القوانني 

لالنتخابات،  العليا  اللجنة  عن  الصادرة  القرارات  بجانب  الدوائر(،  تقسيم  قانون  السياسية-  الحقوق 

والقرارات الصادرة عن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات.
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أ. التعديالت عىل قوانني )مبارشة الحقوق السياسية – مجلس النواب – تقسيم الدوائر(:

متثَّلت التعديالت يف القوانني الثالثة املنظمة لالنتخابات الربملانية )انتخابات مجلس النواب وتقسيم 

الدوائر ومبارشة الحقوق السياسية( -بعد قرار املحكمة الدستورية مارس -2015 بعدم دستورية بعض 

ق عليها الرئيس عبد الفتاح السييس بعد انتهاء اللجنة املكلَّفة من ِقبَل رئاسة مجلس  موادِّها التي صدَّ

الوزراء منها- فيام ييل: 

رقم املادة 

املعدلة
النص املعدل

 قانون تقسيم الدوائر االنتخابية

pdf.88-https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/Constituencies2015

مادة )1(

تُستبدل املادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 يف شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ليصبح عدد الدوائر 

205 دوائر انتخابية بالنظام الفردي تضمُّ 448 مقعًدا، و4 دوائر انتخابية بنظام القوائم تضمُّ 120 مقعًدا؛ ليصبح اإلجاميل 568 مقعًدا 

مبجلس النواب القادم.

يستبدل بالجدول )أواًل- الفردي( املرفق بقانون يف شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب املشار إليه، الجدول املرافق للقانون.مادة )2( 

قانون مبارشة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014

pdf.92-https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/HouseOfRepresentativesAmendments2015

املادة )2( 

ما يتعلق بالفئات املحرومة من املبارشة السياسية: وقد ُعدلت املادة بوضع كلمة »نهايئ« بداًل من كلمة »بات« ليصبح النص كالتايل: 

"من صدر ضده حكم نهايئ الرتكابه جرمية التهرب من أداء الرضيبة أو الرتكابه الجرمية املنصوص عليها يف املادة )132( من قانون 

الرضيبة عىل الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005".

املادة )12( 

ما يتعلق بتشكيل لجان انتخابات املحافظات: وقد جاء التعديل لينصَّ عىل أن يحلَّ رئيس محكمة االستئناف باملحافظة محلَّ رئيس 

املحكمة االبتدائية؛ وذلك يف املحافظات التي ال توجد بها محكمة ابتدائية.

املادة )25( 

ل الحد األقىص لإلنفاق عىل الدعاية االنتخابية فيام يتعلق بالقوائم االنتخابية، ليُصبح مليوين  ما يتعلق بالدعاية االنتخابية: فقد ُعدِّ

جنيه ونصف املليون لكل قامئة مكونة من 15 مرشًحا، بداًل من مليون جنيه فقط، ويصبح سبعة ماليني ونصف املليون بداًل من ثالثة 

ماليني لكل قامئة مكونة من 45 مرشًحا.

قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014

pdf.92-https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/HouseOfRepresentativesAmendments2015

مادة )1( 

لت يك تتوافق مع التعديالت التي تم إجراؤها عىل قانون تقسيم الدوائر االنتخابية؛ حيث  ما يتعلق بتحديد عدد أعضاء املجلس: ُعدِّ

تم زيادة عدد مقاعد املجلس من 540 مقعًدا إىل 568 مقعًدا، باإلضافة إىل املُعينني.

وأصبح نصُّ املادة كاآليت: "يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر يف الثامن عرش من يناير 2014 من 568 عضًوا، 

ي املبارش. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيني ما ال يزيد عن %5 من األعضاء، وفق الضوابط املنصوص عليها  يُنتَخبون باالقرتاع العام الرسِّ

يف هذا القانون".

مادة )3( 

ما يتعلق بتحديد عدد املقاعد املخصصة لالنتخاب بالنظام الفردي وعدد املقاعد املخصصة لالنتخاب بنظام القوائم الحزبية.

وأصبح نص املادة: "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعًدا بالنظام الفردي، و120 مقعًدا بنظام القوائم املغلقة املطلقة، 

ويحق لألحزاب واملستقلني الرتشح يف كل منهام".

مادة )8( 

البند األول الذي كان أحد أسباب وقف إجراءات االنتخابات وعدم دستورية قانون مجلس النواب، والذي كان قد نّص عىل رشط متتُّع 

املرشح بالجنسية املرصية منفردًة، دون الجمع بينها وبني جنسية أي دولة أخرى، ليصبح نّص البند األول من املادة كاآليت: "أن يكون 

مرصيًّا متمتًعا بحقوقه املدنية والسياسية".

املادة )6( 

ن انتامءهن الحزيب أو  ألغت التعديالت نصَّ الفقرة األخرية من املادة، الذي كان قد نّص عىل عدم إسقاط عضوية النساء إال إذا غريَّ

املستقل الذي انتُخنب عىل أساسه، لتصبحن متساويات يف الحقوق والواجبات مع باقي األعضاء من الرجال.

https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/Constituencies2015-88.pdf
https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/Constituencies2015-88.pdf
https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/HouseOfRepresentativesAmendments2015-92.pdf
https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/HouseOfRepresentativesAmendments2015-92.pdf
https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/HouseOfRepresentativesAmendments2015-92.pdf
https://www.elections.eg/images/pdfs/laws/HouseOfRepresentativesAmendments2015-92.pdf
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ب. قرارات رئاسية مرتبطة بالعملية االنتخابية

الثالثة املنظمة  القوانني  الرئيس عىل تعديالت  التي تلت تصديق  الفرتة  الربملاين خالل  رََصد املرصد 

إلغاء قرار رئيس  ن  النواب، تضمَّ ارتبط مبجلس  بقانوٍن واحٍد فقط  قراًرا  الربملانية إصداره  لالنتخابات 

الجمهورية األسبق بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون املحكمة الدستورية العليا، 

والذي كان يستهدف تقصري مدة نظر الدعاوى التي تطعن يف دستورية قانون انتخابات الرئاسة الصادر 

مؤخرًا )ملدة أقصاها 23 يوًما( مبا ال يؤثر كثريًا يف جدولها الزمني. وكان نصُّ تعديل القانون عىل النحو 

املبني.

إجراءات اللجنة العليا لالنتخابات لبدء العمل يف انتخابات مجلس النواب: 

خالل املدة الزمنية التي حددها املرصد لعدده الثاين، التي انتهت يف نهاية أغسطس 2015، تم رصد 

العليا  اللجنة  رئيس  أصدرها  التي  والقرارات  لالنتخابات  العليا  اللجنة  أصدرتها  التي  القرارات  جميع 

لالنتخابات منفرًدا، والتي تتعلق بتنظيم انتخابات مجلس النواب، وكانت عىل النحو التايل: 

ج. القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا لالنتخابات:

القرار األول: قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم 49 لسنة 2015 بشأن وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015.

بطلبات  التقدم  باب  فتح  بشأن   2015 لسنة   55 رقم  لالنتخابات  العليا  اللجنة  قرار  الثاين:  القرار 

التغطية اإلعالمية النتخابات مجلس النواب.

التقدم ملنظامت  العليا لالنتخابات رقم 56 لسنة 2015 بشأن فتح باب  اللجنة  الثالث: قرار  القرار 

املجتمع املدين املرصية واألجنبية ملتابعة االنتخابات )املنظامت الدولية واملحلية املقبولة للمشاركة يف 

متابعة االنتخابات(: انظر ملحق 1.

ح. القرارات التي أصدرها رئيس اللجنة العليا لالنتخابات:

القرار األول- قرار رئيس اللجنة العليا لالنتخابات رقم 15 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تلقِّي . 1

طلبات تخصيص الرموز املوجهة إىل اللجنة العليا.

القرار الثاين- قرار رئيس اللجنة العليا لالنتخابات رقم 18 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة للشكاوى . 2

والدعاوى.

القرار الثالث- قرار رئيس اللجنة العليا لالنتخابات رقم 19 لسنة 2005 بشأن ضم أعضاء لألمانة . 3

العامة الدامئة للجنة.

** الجدول الزمني للعملية االنتخابية )انظر ملحق 2(.

العملية  املنظِّم لسري  الزمني  الجدول  بتاريخ 30 أغسطس 2015  العليا لالنتخابات  اللجنة  أصدرت 

االنتخابية والذي تبدأ من خالله فرتة تلقى طلبات الرتشيح اعتباًرا من يوم 1 سبتمرب وملدة 12 يوًما؛ 

وييل ذلك خطوات زمنية تتضمن مرحلتني إلجراء العملية االنتخابية؛ عىل أن ينتهي الفرز وإعالن مجلس 

نواب مرصي منتَخب قبل نهاية عام 2015.
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ثالًثا: البيئة األمنية املحيطة بالعملية االنتخابية:

تعترب العوامل األمنية مؤثرًا ثانيًا بعد العوامل االقتصادية يف تحديد توجهات الناخبني مبرص، وهذا 

ما حدث يف انتخابات برملان 1990 وبرملان 1995؛ حيث لعبت حالة عدم االستقرار األمني نتيجة عنف 

التسعينيات دوًرا هاًما يف  الضعف االقتصادي يف  الجهاد منوذًجا( وحالة  التنظيامت اإلرهابية )تنظيم 

صياغة توجهات الناخبني يف املجالس الترشيعية خالل ذلك العقد. وتعرَّضت الدولة املرصية لسلسلة 

من أعامل العنف املسلح املتتالية منذ 30 يونيو2013، والذي أخذ أمناطًا أكرث حدة مام كان عليه يف 

التسعينيات حيث تطورت أعامل العنف املسلح متخذًة أشكااًل متنوعة مُيكن رصد أهمها فيام ييل:

ح الشكل رقم )1( تطور أعامل العنف يف الفرتة من يوليو2013 وحتى ديسمرب 2015، حيث شهد  يوضِّ

املنحنى صعوًدا واضًحا يف عام 2015. ُويعدُّ شهر مارس 2015 أعىل الشهور من حيث عدد العمليات 

اإلرهابية حيث بلغ عددها 125 عملية إرهابية، يليه شهر يناير 2015 والذي شهد وقوع 124 عملية 

إرهابية. ولعل ذلك الصعود الواضح يف منحنى العنف يف عام 2015 جاء نتيجة ملا شهده نفس العام من 

تصعيد للعمليات اإلرهابية يف سيناء، والتي تضمنت عدًدا من الهجامت املُنظَّمة التي شنَّها تنظيم أنصار 

بيت املقدس عىل عدد من الكامئن واملؤسسات ومواقع متركز قوات الجيش والرشطة.

وقد انقسمت أعامل العنف املسلَّح من ِقبَل التنظيامت اإلرهابية إىل ست نوعيات أساسية، وهي: 

)العبوات الناسفة والقنابل الهيكلية، أعامل حرق املنشآت ووسائل املواصالت الخاصة والعامة، أعامل 

سيارات  نار،  إطالق  واملحمول،  العايل  والضغط  الكهرباء  وأبراج  الغاز  كخطوط  التحتية  البنية  تدمري 

كثافة  من حيث  النوعيات  كأعىل  الناسفة  العبوات  نوعية  جاءت  وقد  بأنواعها(.  والقذائف  مفخخة، 

 .2015 عام  يف  الواقعة  املسلَّح  العنف  أعامل  إجاميل  من   55% حوايل  نسبتها  بلغت  حيث  وقوعها، 
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التحتية  البنية  العنف املسلح، وتالها تدمري  ويالحظ تزايد نسبتها عام قبل يف إجاميل نوعيات أعامل 

ووسائل  املنشآت  حرق  وجاء  الفرتة.  هذه  يف  املسلح  العنف  عمليات  إجاميل  من  تقريبًا  بنحو17% 

املواصالت يف املرتبة الثالثة بنحو%14 تقريبًا من إجاميل العمليات، ويف املرتبة الرابعة حلت عمليات 

إطالق النار بنسبة %10 من إجاميل العمليات، ثم استخدام السيارات املفخخة مبا يقرب من %3 من 

عمليات العنف املسلح يف تلك الفرتة، ذلك عالوة عىل دخول فئة جديدة مل تكن موجودة من قبل، وهي 

عمليات العنف باستخدام القذائف بأنواعها السيَّام الهاون، والتي حلَّت يف املرتبة األخرية مبا يقرب من 

%1 من إجاميل عمليات العنف املسلح يف الفرتة من أول يناير وحتى ديسمرب 2015. 

كام يوضح الشكل رقم )2(.

التنظيامت  ِقبَل  املسلح من  العنف  أعامل  الزمني ألعداد  التوزيع  مقارنة   )3( رقم  الشكل  ح  ويوضِّ

اإلرهابية يف مرص بني عامي 2014 و2015. ويُظهر الشكل تبايًنا واضًحا يف التوزيع الزمني ألعامل العنف 

بني العامني، ففي الوقت الذي اتَّجهت فيه أعامل العنف يف عام 2015 إىل الرتاجع بصورة منتظمة، اتَّسم 
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التوزيع الزمني ألعامل العنف يف عام 2014 بعدم االنتظام. ومل يشهد تصاعًدا أو هبوطًا تدريجيًا طوال 

شهور العام؛ ففي الوقت الذي شهد فيه شهرا يناير وفرباير من عام 2014 هبوطًا يف أعداد العمليات 

اإلرهابية، شهدت شهور مارس وأبريل ومايو صعوًدا نسبيًا. وعىل النقيض من منحنى العنف يف عام 

2015 والذي وصلت العمليات اإلرهابية يف الشهور الثالثة األخرية منه إىل أدىن درجاتها، نجد أن الشهور 

الثالثة األخرية من عام 2014 شهدت اتجاًها للصعود مقارنة بالشهور الثالثة األوىل من نفس العام. كام 

يوضح الشكل رقم )4(.

ح الشكل رقم )5( أهم املحافظات التي شهدت أعامل عنف مسلح يف الفرتة من أول يناير 2015  يوضِّ

املحافظات من حيث  أعىل  والجيزة(  )القاهرة، سيناء،  الثالثة  املحافظات  مُتثِّل  وحتى ديسمرب 2015. 

أعداد أعامل العنف املسلح. احتلت القاهرة الرتتيب األول من حيث عدد أعامل العنف املسلح والتي 

بلغ عددها 91 عملية، يليها بفارق ضئيل سيناء والتي شهدت وقوع حوايل 90 عملية عنف مسلح، ثم 

تحتل الجيزة الرتتيب الثالث بواقع 86 عملية عنف مسلح خالل عام 2015، بينام مل تشهد كل محافظة 

من املحافظات الثالثة: مرىس مطروح، سوهاج، الوادي الجديد سوى عملية واحدة خالل العام. 

ويوضح الشكل رقم )9( النسب املئوية لعمليات العنف املسلح يف املحافظات الثالثة )القاهرة، سيناء، 

املحافظات، حيث بلغت  بباقي  املحافظات األكرث اضطرابًا يف عام 2015 مقارنة  والجيزة( والتي متثل 



نسبة العمليات يف املحافظات الثالثة %43 من مجمل أعامل العنف املسلح يف عام 2015 مقارنة بباقي 

املحافظات والتي بلغت نسبتها مجتمعة 57%.

االستقرار  َشِهدت حالة من عدم  االنتخابية  العملية  التي سبقت  األشهر  أن  القول  وختاًما، ميكننا 

األمني نتيجة عنف العمليات اإلرهابية التي قامت بها بعض التنظيامت املتطرفة. ظهرت أعامل العنف 

العمليات غطت  تلك  أن  يعني  ما  محافظة( وهو   26( تقريبًا  الجمهورية  محافظات  كافة  املسلح يف 

ِقبَل  مساحة ما يزيد عن مليون كم، حيث إن بعرثة تلك العمليات جعلت مسألة التعامل معها من 

األجهزة األمنية من الصعب مبكان.

يُضاف إىل ذلك وجود تنوع كبري يف األماكن التي تم استهدافها لتشمل خطوط الغاز وُمنشآت البنية 

التحية خاصة أبراج الكهرباء والضغط العايل التي كانت األكرث استهدافًا من قبل التنظيامت اإلرهابية 

خالل الفرتة من بني األول من يناير2015 وحتى ديسمرب 2015، فضاًل عن استهداف شخصيات ومسئولني 

كبار يف الدولة عىل غرار حادث مقتل النائب العام من خالل استهداف موكبه بسيارة مفخخة. 

ولقد ساعد استمرار حالة التخبط اإلعالمي السائدة منذ 25 يناير والتي تجلَّت بعد 30 يونيو، والتي 

ولَّدت شعوًرا لدى املواطنني بعدم االستقرار األمني املصحوب بحالة عدم استقرار سيايس، باإلضافة إىل 

لغة التخوين السائدة لدى أطراف إعالمية عدة تجاه القوى املدنية والشبابية املحسوبة عىل 25 يناير، 

انتخابات  بنسبة املشاركة يف  املواطنني مقارنة  االنتخابية من قبل  ساعد ذلك كله يف ضعف املشاركة 

مجلس الشعب 2011.

التي  املحافظات  نتائج  أن  نجد  الرابع(  املحور  يف  تناولها  )سيتم  النواب  مجلس  نتائج  إىل  وبالنظر 

القريبة من السلطة الحاكمة  شهدت عدًدا أكرب من  العمليات اإلرهابية كانت متيل لصالح األصوات 

وبعض األصوات التي تنادي بتضييق املجال العام ومبزيد من اإلجراءات القمعية تحت مسمى محاربة 

عدد  حيث  من  الصدارة  موقع  والجيزة(  سيناء،  )القاهرة،  الثالثة  املحافظات  احتلت  حيث  اإلرهاب؛ 

أعامل العنف املسلح يف عام 2015، حتى أنه ميكن وصف هذه املحافظات بأنها األكرث اضطرابا خالل 

عام 2015، وهو العام الذي شهد إجراء انتخابات مجلس النواب.

االنتخابية-  والقوانني  اإلجراءات  العامة-  السياسية  البيئة   ( السابقة  الثالثة  العوامل  أن  نجد  وأخريًا 

البيئة األمنية( كانت املحدد الرئييس لشكل مجلس النواب، بل كان للمتابعني للشأن املرصي العام التنبؤ 

بنتائج مجلس النواب قبل إجراء االنتخابات وإعالن النتائج رسميًا.
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املحور الثالث

تجارب املرشحات الاليت عملت معهن نظرة للدراسات النسوية

عن التدريب باملعايشة:

بتدريبهن بل يتم  يُكتفي  حات وفريق عملهن عن قرب، حيث ال  املُرشَّ للتعامل مع  هوإسرتاتيجية 

ذلك  ويبدأ  والفرص.  واملخاطر  والقوة  الضعف  نقاط  لتحليل  االنتخابية  حمالتهن  أثناء  معايشتهّن 

التدريب من خالل تحليل دائرة املرشحة االنتخابية ملعرفة ما يلزمها أثناء جوالتها االنتخابية وما يلزمها 

لجذب الُكتَل التصويتية املختلفة داخل دائرتها. وتقوم »نظرة« بتطبيق هذه املنهجية مع كل مرشحة 

عىل حدة بهدف دعمها عىل املستوى القانوين، السيايس، النفيس. كام تقدم »نظرة للدراسات النسوية« 

نفس الدعم لفريق حمالتهن االنتخابية.

معايري االلتحاق باألكادميية:

حات الاليت تعمل معهن منذ بدايتها يف عام 2011: لقد حددت األكادميية مجموعة املعايري اآلتية الختيار املُرشَّ

مل يسبق لها الرتشح عىل مقاعد الحزب الوطني املُنحل.. 1

أال يزيد عمرها عن ٤٥ عاًما.. 2

يل.. 3 أن يكون لديها خربة يف مجال العمل السيايس أو االجتامعي أو الحقوقي أو الُعامَّ

أن تكون أقل متكيًنا داخل مجتمعها.. 4

وهذا القرار املُنبِثق من »نظرة« يرتكز عىل أن العمل السيايس للنساء ال ينفصل عن العمل السيايس 

بوجه عام، وأن الوصول إىل حقوق النساء يأيت يف إطار دميقراطي يدعم حقوق اإلنسان، لذلك تسعى 

تستمر  بحيث  داخله،  النساء  يدمج  سيايس  عام  مجال  للنساء«إلىوجود  السياسية  املشاركة  »أكادميية 

الحركة النسوية كحركة سياسية مرتبطة باملجال العام املفتوح.

رحلتهن  يف  املرشحات  مشاركة  األكادميية  فريق  يف  ممثلة  النسوية«  للدراسات  »نظرة  قررت  وقد 

السياسية، وذلك بداية من تقديم الدعم القانوين والنفيس، ومساعدة املرشحات كاًل منهن عىل حدة يف 

 .)SWOT Analysis( فهم دائرتها االنتخابية، مروًرا بتحليل نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص

االنتخابية واملندوبني  لهن ولفريق حمالتهن  والعملية  النظرية  التدريبات  بعقد  األكادميية  كام قامت 

واملندوبات عىل رصد االنتهاكات يف مراكز االقرتاع. باإلضافة إىل ذلك، قامت نظرة بالتداخل مع املرشحات 

االنتخابية،  حمالتهن  ومشاركتهن   )Mentoring on the Ground( باملعايشة  التدريب  خالل  من 

والعمل معهن يف دوائرهن االنتخابية، ودعم املرشحات حسب قدرة الفريق والوقت املتاح بغض النظر 

عن انتامءاتهن الحزبية إال فيام يتعارض مع معايري األكادميية ورشوطها الختيار املرشحات.
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خمس مرشحات منهن مرشحتان يف املرحلة األوىل وهن:

- محافظة أسوان: املرشحة وفاء عبد القوي العرشي مستقلة- الدائرة األوىل مدينة أسوان- فردي.

- محافظة اإلسكندرية: املرشحة رشا الجبايل مستقلة- الدائرة الثانية منتزه ثاين -فردي.

الثالث مرشحات يف املرحلة الثانية يف انتخابات مجلس نواب عام 2015.

- محافظة القاهرة: املرشحة سلوى عالء -الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي- الدائرة الثالثة عرش 

بوالق- فردي.

الدائرة  االجتامعي-  الدميقراطي  املرصي  الحزب  الرحمن-  عبد  زينب  املرشحة  القاهرة:  محافظة   -

الثامنة عرش البساتني – فردي.

- محافظة بورسعيد: املرشحة رانيا السادات مستقلة - الدائرة الثالثة الزهور- فردي.

خصائص الدوائر االنتخابية

- محافظة أسوان: املرشحة وفاء عبد القوي العرشي مستقلة- الدائرة األوىل مدينة أسوان- فردي.

االنتامء/ ُمستقلة.

نوع الرتشيح/ فردي.

املرحلة االنتخابية/ األوىل.

املحافظة/ أسوان.

عدد املقاعد/ مقعدين.

موعد االنتخاب/ 18 و19 أكتوبر.

الرمز االنتخايب/ الشمعة- رقم 10

الدائرة/ األوىل قسام أول وثان أسوان- ومركزا أسوان وأبو سمبل.

تواريخ العمل مع املرشحة/ أغسطس 2014 حتى أكتوبر 2015.

الوصف الجغرايف والدميوغرايف للدائرة:

عدد الناخبني املُقيَّدين : 271.107 ، عدد الحضور 62.846، النسبة 23.18%

إجاميل األصوات الصحيحة 57.757، النسبة 91.95%

إجاميل األصوات الباطلة 5.089، النسبة 8.10%

تتكون الدائرة االنتخابية من أربع وحدات محلية قَرويَّة ومنها 11 قرية رئيسية و60 نجًعا وكفرًا.
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ويضم مركز أسوان مدينة أسوان ومدينة أبو سمبل السياحية، وتقسم إىل أربع شياخات وهم:

مدينة أسوان شياخة أوىل وتضم املناطق: )القرود- الشكباب- الطيباب- أرشكول- الطور – املحطة- 

الشالل – جبل شيشة- املرشح- السوق- الجبل- الحدود – الدابودية- شنودة- خلف املساهمة- هيسا- 

سهيل- غرب سهيل- الكرور- تنقار – منشية الخزان(.

كيام-  عزب  عواضة-  خور  الريفي-  السيل  الحكروب-  النارصية-  الجزيرة-   ( تضم  الثانية  الشياخة 

السيل الجديد- صحاري- السد العايل غرب – السد العايل رشق(

الشياخة الثالثة تشمل ) القرود- الكششاب- الطيباب- أرشكول- الطور – املحطة- الشالل – جبل 

الدابودية- شنودة-هيسا- سهيل- خلف املساهمة- غرب  شيشة- املرشح- السوق- الجبل- الحدود – 

سهيل- تنقار- الكرور- منشية الخزان(.

والشياخة الرابعة تضم مدينة أبو سمبل السياحية وتضم خمس قرى وهي:

قرية أبو الريش بحري وتضم )قرية أبو الريش بحري- قرية أبو الريش قبيل – وقرية األعقاب- وقرية 

بهريف- وقرية غرب أسوان - قرية الكوبانية(

شاترمة-  واملاليك-  السبوع  قرى  القدمية-  النوبة  فيها  وتدخل  العالقي  )وادي  وتضم  العالقي  قرية 

السنقاري( 

قرية بشاير الخري، وقرية وادي كركر وتضم مثاِن قرى. ويوجد يف هذه الدائرة عدد كبري من الجمعيات 

األهلية 557 جمعية أهلية.

وتقسم الكتل التصويتية يف دائرة أسوان األوىل كاآليت:

قسم أول أسوان: 118447 ألف صوت ومتثل نسبتهم %44 من الكتل التصويتية وتعد هذه النسبة 

هي األكرب يف األصوات.

وقسم ثاِن أسوان عدد األصوات: 102961 نََسمة متثل النسبة الثانية يف الكتل التصويتية وهي 38% 

من األصوات.

ويأيت بعد ذلك مركز أسوان يف املرتبة الثالثة للكتل التصويتية وعدد الناخبني به 44885 بنسبة 17% 

تقريبًا من إجاميل الناخبني.

ويأيت أبو سمبل يف املرتبة األخرية من حيث عدد الناخبني والكتل التصويتة ليصل العدد به إىل 2996 

بنسبة %1 فقط من إجاميل كُتل الناخبني يف دائرة أسوان األوىل.

هذا وتستحوذ الفئة العمرية من 21 إىل 30 سنة عىل الجزء األكرب من الكتل التصويتية يف الدائرة 

لتصل إىل %26 من قاطني املنطقة منها%50 لإلناث، وتستحوذ الفئة العمرية من 31 إىل 40 سنة عىل 

نسبة %24 من الكتل التصويتية منها %49 لإلناث، وتندرج بعدها الفئة العمرية من 41 إىل 50 سنة 

لتصل نسبة الناخبني بها إىل %18 من الكتلة التصويتية منها %48 لإلناث، وأما الفئة العمرية من سن 

51 إىل 60 سنة تحتل 13 % من كتل الناخبني منها %50 لإلناث، ويأيت بعدها الفئة العمرية من 60 
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سنة فام فوق لتصل إىل %13 من كتل الناخبني منها %54 لإلناث وهي النسبة األكرب لإلناث يف الفئات 

العمرية ُمطلًقا، وأخريًا الفئة العمرية األقل نسبة واألصغر سًنا من 18 إىل 20 سنة لتصل %6 من كتل 

الناخبني بنسبة %47 لإلناث.

ومن املالحظ يف هذه الدائرة االنتخابية املساواة واملناصفة التقريبية بني نسب اإلناث والذكور )50%( 

مام قد يرجع إىل كونها تضم املركز واملدينة يف أسوان.

االختالفات  تضم  ألنها  متجانسة  دائرة غري  أسوان-  -مدينة ومركز  األوىل  الدائرة  بأن  القول  وميكننا 

العرقية والدينية والوافدين من املحافظات األخرى للعمل يف السياحة أو األنشطة التجارية. وهي دائرة 

تضمُّ املغرتبني املقيمني باملحافظة من أبناء قنا وسوهاج وأسيوط، وبها أيًضا النوبيون والجعافرة وبنو 

هالل واألقباط والدابودية، وهي دائرة تتصارع فيها القبائل عىل مقاعد مجلس النواب يف إطار التوازنات 

القبلية دون وضع اعتبار ألي انتامءات سياسية للمرشحني.

وتنقسم دائرة مدينة ومركز أسوان إىل حرض وريف، عدد السكان يف الحرض 329949 نسمة )159218 من 

اإلناث و170731 من الذكور( وعدد سكان الريف 85366 نسمة )43128 من اإلناث و 42238 من الذكور(.

األوضاع االقتصادية واالجتامعية للدائرة مدينة ومركز أسوان:

تشمل الدائرة عدًدا من األنشطة التجارية منها القائم عىل الزراعة وصيد األسامك واألنشطة الصناعية 

والتعدين والسياحة، وذلك ألهمية مدينة أسوان ومكانتها السياحية باإلضافة إىل احتوائها عىل محطات 

توليد الكهرباء لوجود السد العايل داخل نطاق الدائرة.

إدارة  ترُشف عىل مرشوع  كام  املحافظة،  ِقبَل  من  يتم  أسوان  ومدينة  مركز  بالنظافة يف  واالهتامم 

واستغالل املُخلَّفات الصلبة من خالل جمع وكنس ونقل وتدوير القاممة بدائرة املحافظة ) أسوان - كوم 

امبو- إدفو(، ترُشف عليه فنيًا وماليًا وإداريًا طبًقا لقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 واملعدل بالقانون 

10 لسنة 2005 والئحته التنفيذية.

أبناء  أكرب قدر ممكن من  املحافظة والعمل عىل تشغيل  الحفاظ عىل نظافة  ويهدف املرشوع إىل 

املحافظة املحلية التابعة لها. ويف 25 / 10 / 2009 تم رشاء معدات ملرشوع النظافة مبدن ) أسوان - كوم 

امبو- إدفو( بإجاميل مبلغ 18.007.000 جنيه ) مثانية عرش مليونًا وسبعة آالف جنيه فقط ال غري ( حيث 

تم سداد دفعة مقدمة بواقع %25 عند التعاقد وسداد الباقي عىل 24 قسط شهري.

ويف 1 / 10 / 2010 تم عمل عقد تكمييل لتوريد معدات ملرشوع النظافة بإجاميل مبلغ 1.993.000 

) مليون وتسعامئة وثالثة وتسعون ألف جنيه فقط ال غري (. ويف 1 / 11 / 2010 تم التعاقد عىل رشاء 

معدات إضافية لسري حركة العمل مبرشوع نظافة املدن بإجاميل تكلفة قدرها 20 مليون جنيه. 

مواطنني  لدى  رئيسية  قضية  الصلبة  املخلفات  وإدارة  القاممة  مشكلة  تُعدُّ  ذلك،  من  الرغم  وعىل 

أسوان، إىل جانب املخلفات الَخِطرة للمستشفيات. ويتضمن برنامج املرشحة وفاء عرشي العمَل عىل 

التخلص من املخلفات بصور صديقة للبيئة من خالل تكليف رشكات وطنية -بتشجيع من القطاع الخاص 
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واملبادرات األهلية- بجمع القاممة، وتشجيع الشباب لعمل مرشوعات خاصة إلعادة تدوير القاممة.

وتُعدُّ بحرية نارص من أهم املظاهر املميزة ألسوان، وهي بحرية صناعية يبلغ طولها حوايل 500 كم، 

نتيجة  والثاين  األول  الشالل  بني  البحرية  إنشاء  وتم  السودان.  داخل  منها 350 كم يف مرص و150 كم 

لبناء السد العايل يف أسوان 1969، وتكمن أهميتها الحيوية يف أنها متثل مخزون مرص الرئييس من املياه 

التاريخية من  العذبة. ومنطقة البحرية تكاد تكون خالية من الهياكل العمرانية وذلك تأثرًا بالظروف 

تهجري السكان األصليني وبناء السد العايل. 

وتضمُّ منطقة البحرية مجموعة من املرشوعات الهامة مثل مرشوع محاجر الجرانيت والرخام  عىل 

ضفاف البحرية، والتي تُعترب من أهم املحاجر عىل مستوى الجمهورية ملا تحويه من خامات جرانيتية 

هامة،  حيث إن إجاميل عدد محاجر الجرانيت بأسوان فقط يصل إىل  63  محجرًا تم تجديد  44  منها، 

 بجانب  17  محجرًا  رمليًا ورمال وزلط،  هذا بخالف املحاجر التي كانت تقع تحت سيطرة الهيئة العامة 

لبحرية نارص مبنطقة »العالقي« والتي يصل عددها إيل  250  محجرًا  للجرانيت والرخام وعدد العاملني 

بكل محجر يرتاوح بني  5  عامل إىل  20  عاماًل.

وتمَّ نقل تبعية املحاجر املُقامة عىل ضفاف بحرية نارص من الهيئة إيل املحافظة بهدف تنمية موارد 

املحافظة. وجديٌر بالذكر زيادة حصيلة إيرادات املرشوع عىل مستوى املحافظة إىل %008 بواقع 24 

مليون جنيه خالل العام املايل 2009 / 2010 بعد أن كان 3 ماليني جنيه فقط.                      

املحسوبة عىل  القوى  غياب  إىل  باإلضافة  ككل،  الدائرة  يف  املسيحيني  املواطنني  نسبة  ارتفاع  وأدى 

جامعة »اإلخوان املسلمني« واختفائها من املشهد االنتخايب، إىل ظهور الكتل التصويتية للمسيحيني يف 

هذه الدائرة واستطاع املرشح نجيب نصيف شنودة غايل )مستقل( خوض اإلعادة يف االنتخابات، وهي 

إحدى املرات املعدودة التي يف هذه الدائرة االنتخابية.

الدائرة من منظور النوع:

تُعدُّ الدائرة األوىل مدينة ومركز أسوان ذات أهمية يف الدوائر االنتخابية يف املحافظة حيث تتميز 

السياحية  الحرضي يف حني تشتهر مبعاملها  الطابع  الريفي والحرضي، ويغلب عليها  الطابع  مبزيج من 

ومعاناتها من سوء مستوى املعيشة نتيجة انخفاض العائد من السياح! وساهم هذا يف سهولة حركة 

املرشحة وحملتها االنتخابية. 

الخلفية السياسية واالجتامعية واملهنية للمرشحة:

القوي عرشي  عبد  الحاج  ابنة  فهي  السيايس؛  العمل  يف  ممتًدا  رصيًدا  وفاء عرشي  املرشحة  متتلك 

الدستور  حزب  يف  سة  مؤسِّ وعضوة  الثالثينيات،  يف  األمة  مجلس  عضو  بكر  أبو  القادر  عبد  وحفيدة 

بأسوان، وأمينة الصندوق عن املحافظة سابًقا، وعضوة سابقة يف الجمعية الوطنية للتغيري عام )2010(، 

وعضوة يف حملة الرئاسة لدعم الربادعي 2011.



50

كام أن للمرشحة وفاء عرشي تاريًخا يف النشاط السيايس، فقد كانت مرشحة سابقة يف قامئة »الثورة 

مستمرة« النتخابات مجلس الشورى 2012، وعضوة يف حملة مَترُّد بأسوان 2013، وهي اآلن عضوة يف 

القصور والفساد يف  املرأة املرصية« لكشف مدى  التابعة ملركز »قضايا  الفساد«  مجموعة »نساء ضد 

تنفيذ القوانني أو األحكام الخاصة بالنساء.

ت بالقضايا النوبية يف دائرتها بصفة مستمرة. وهي عضوة  وتُعدُّ املرشحة وفاء عرشي من النساء املُهتامَّ

ت أيضا بامللف النويب ومناقشة أهم  باالتحاد النويب العام بأسوان، وعضوة باملجلس األعىل للنوبة. واهتمَّ

مشكالت النساء النوبيات والعمل عىل محاربة العادات والتقاليد املجتمعية مثل حق النساء النوبيات 

يف الزواج من غري القبيلة، وحقوقهن االقتصادية باملطالبة بكتابة قامئة مبستحقات الزوجة.

وتعمل وفاء عرشي كمحاسبة حرة، فهي حاصلة عىل درجة البكالوريوس من كلية التجارة بجامعة 

ية من جامعة عني شمس عام 2008. عني شمس عام 1991، ثمَّ حصلت عىل دبلومة الطرق الَكمِّ

ح يف تلك الدائرة بالنسبة للمرشحة: إشكاليات الرتشُّ

فربغم من أن املرشحة وفاء عرشي تبدو للوهلة األوىل سيدة تقليدية حيث إنها يف منتصف األربعينات 

من عمرها وهو ما يعطي انطباًعا بأنها سيدة ال تستطيع كرس التقاليد والعادات، لكنها استطاعت كرس 

هذه القيود من خالل قيامها مبامرسة النشاط السيايس واالجتامعي أثناء مشاركتها يف ثورة 25 يناير ومن 

ثَمَّ املطالبة بالتغيري.

وافتقاد  العشوائية  من حيث  املناطق  أصعب  يف  أبواب«  »طَرْق  عمل حمالت  حة  املُرشَّ استطاعت 

األمان مثل عزبة املرشحة وغرب سهيل. وعقدت عدًدا من الجلسات مع كبار العائالت والقبائل النوبية 

حة من الحصول عىل مرتبة عالية بني املرشحني املفضلني من املجلس النويب  يف دائرتها. ومتكَّنت املُرشَّ

بأكملها،  الدائرة  من  صوتًا   1563 عدد  عىل  املرشحة  حصلت  األوائل.  مرشحني  العرشة  ضمن  وكانت 

العتبارات ترجع إىل املال السيايس وضعف الدعاية االنتخابية للمرشحة والتخبط بينها وبني املرشحات 

األخريات من حيث الدعاية.

املرشحون املنافسون الذين استطاعوا النجاح واإلعادة يف الدائرة األوىل مدينة أسوان:

استطاع أربعة مرشحني خوض جولة اإلعادة يف انتخابات مجلس النواب وهم: 

التي حصل عليها 24.595 بنسبة %42.58 من  الظاهر خليل وعدد األصوات  - صالح عفيفي عبد 

أصوات الناخبني، وانتامؤه الحزيب لحزب »حامة الوطن« وقد كان من قيادات ونواب الحزب الوطني 

ح عقيًدا يف الرشطة املرصية وتقلَّد منصب مأمور قسم أول أسوان سابًقا واستطاع  املنحل. وكان املُرشَّ

م خدمات من خالل منصبه السابق. السيطرة عىل كافة العائالت والقبائل يف الدائرة وقَدَّ

- نجيب نصيف شنودة الذي حصل عىل عدد أصوات 6.154 بنسبة %10.65 من إجاميل الناخبني، 

وهو مُيثِّل الكتلة التصويتية للمسيحيني يف تلك الدائرة.
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 - رشعي محمد صالح عبد الله، وحصل عىل عدد أصوات 5.964 بنسبة %10.33 من إجاميل الناخبني، 

وهو نائٌب سابق يف مجلس شورى لعام 2010 ولديه تأييد من القبائل والعائالت يف دائرة مدينة أسوان.

- أحمد سيد أحمد حسن، وحصل عىل عدد أصوات 5.918 بنسبة %10.25 من إجاميل الناخبني. 

ويف جولة اإلعادة يف الدائرة األوىل ملدينة أسوان يحصل عىل املقعدين النائبان السابقان اللذان ميتلكا 

الظاهر خليل والسيد رشعي محمد  السيد صالح عفيفي عبد  السيايس وهام  السلطة والعائلة واملال 

صالح عبد الله.

محافظة اإلسكندرية: املرشحة رشا الجبايل- مستقلة- الدائرة الثانية منتزه ثاِن- فردي.

االنتامء/ مستقل.

ح/ فردي. نوعية الرتشُّ

الرمز االنتخايب/ متثال نهضة مرص- رقم 22.

املرحلة االنتخابية/ األوىل.

موعد االنتخاب/ 18 و19 أكتوبر 2014

املحافظة/ اإلسكندرية.

الدائرة الثانية قسم ثان منتزه.

مسقط الرأس/ أبو قري.

تواريخ العمل مع املرشحة/ من يوليو2014 حتى أكتوبر 2015.

عدد املقاعد/ 3 مقاعد.

الوصف الجغرايف والدميوغرايف للدائرة:

عدد الناخبني 384.279، وعدد الحضور 86.426 بنسبة %22.49، إجاميل األصوات الصحيحة 77.417 

بنسبة %89.58، وإجاميل األصوات الباطلة 9.007 بنسبة 10.42%. 

وتم إنشاء حي منتزه ثاِن طبًقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1189 لسنة 2013 التابع له قسم ثان املنتزه 

بناًء عىل قرار وزير الداخلية رقم 10053 لسنة 2006 بإنشائه. ويتكون قسم ثان املنتزه من مثاِن شياخات 

وهى: شياخة املندرة بحري- املندرة قبيل- املعمورة – العمرواي- النارصية )الكوبانية االنجليزية سابًقا(، 

طلمبات الطابية، أبو قري الرشقية ، وأبو قري الغربية.

التي  الزراعية  األرايض  رقعة  واتساع  والقرى  العزب  يتمثل يف  ريفي  ثاِن ظهري  املنتزه  بحي  ويوجد 

تشمل العصافرة حتى يسار شارع 45، العامروة ، املالحة ، الرأس السوداء، عزبة املكنة، عزبة العرب 

الكربى والصغرى، عزبة الرحامنية، عزبة الجبل، عزبة اسكوت، عزبة حوض 10 ، حوض 12، عزبة الربنس 
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البحرية، عزبة كرملة، عزبة قيلة، عزبة الكوبانية، عزبة حوض 11، عزبة مقنص، عزبة دبانة، سيكالم.

وتتميز دائرة املنتزه ثان بأنها منطقة غري متجانسة تضم ) ريف- حرض- سكان ذوي أصول صعيدية- 

فالحني- عرب- مسيحيني – مسلمني – صيادين – مزارعني(. وتضم املنتزه قلعة صناعية كربى نذكر منها 

عىل سبيل املثال مصنع سامد أبو قري، ومصانع تكرير البرتول يف أبو قري وغريها من الصناعات الهامة عىل 

مستوى املحافظة والدولة بشكل عام.

كام تضمُّ مقومات سياحية هامة منها قرص وحدائق املنتزه ومنطقة املعمورة السياحية، باإلضافة إىل 

الدينية سواء  الواقعة يف نطاق الحي طابية كوسا 1، وطابية الربج1، واألماكن األثرية  املناطق األثرية 

املسيحية أو  اإلسالمية.

تحديدها  تم  متجانسة  مناطق  بها  ويوجد  ما  حد  إىل  متجانسة  الدائرة  هذه  بأن  القول  وميكننا 

باإلسكندرية.  العمراين  للتخطيط  العامة  للهيئة  التابع  اإلسكندرية  إلقليم  التخطيطي  املركز  مبساعدة 

وتنقسم املناطق إىل مناطق متميزة )املعمورة( ومناطق متوسطة )أبو قري واملندرة بحري(، وهناك بعض 

املناطق غري املتجانسة تفتقر إىل الخدمات األساسية من املرافق واملدارس التي تعادل الزيادة السكانية 

يف الحي بأكمله.

الفئة  وتستحوذ  الناخبني،  كتلة  من  حوايل 6%  عىل  سنة   20 إىل   18 من  العمرية  الفئة  وتستحوذ 

العمرية من 21 إىل 30 سنة عىل نسبة %28 من الناخبني، بينام مُتثِّل الفئة العمرية من 31 إىل 40 سنة 

نسبة %23 من الناخبني، والفئة العمرية من 41 إىل 50 سنة متثل نسبة 16 % من كتل الناخبني، والفئة 

العمرية من 51 إىل 60 سنة نسبة %14,5 من الناخبني، وتستحوذ الفئة العمرية من 60 سنة فيام فوق 

عىل النسبة األكرب يف كتل الناخبني لتصل إىل %12,5 من الناخبني. ومتثِّل نسبة اإلناث حوايل %50 تقربيًا 

من إجاميل الناخبني.

األوضاع االقتصادية واالجتامعية للدائرة:

نقاط  أبو قري، ويضمُّ 9  القطاع شارع 45 وحتى  ثاِن مبنطقة طوسون: وميتد  املنتزه  أبو قري- قسم 

رشطة وعدًدا من املنشآت والهيئات ذات األهمية الحيوية منها 6 محطات كهرباء - 3 محطات رصف 

صحي –محطتني ملياه الرشب - 9 مستشفيات ومراكز صحية حكومية - إدارات عامة تابعة للوزارات 

املختلفة - 257 مدرسة لجميع املراحل التعليمية باإلضافة إىل 16 معهًد أزهرًي - كُلِّيتني تابعتني لجامعة 

اإلسكندرية )السياحة والفنادق– الرتبية الرياضية بنني(- باإلضافة إىل فروع األكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا ) أبو قري – ميامي(- مركز شباب أبو قري الدويل - املعهد الديني بالعصافرة وفرع جامعة 

األزهر باملندرة.

كام يضمُّ حي املنتزه قلعة صناعية كربى نذكر منها مصنع سامد أبو قري – رشكة الورق األهلية – 

مصانع تكرير البرتول بأيب قري – مصانع قهاوإدفينا للصناعات الغذائية – رشكة الكتان. 
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ويتَّسم حي املنتزه ثاِن بأنه من مراكز الصناعات الهامة يف املحافظة، إذ يتواجد به مصانع سامد أبو 

قري، ومصنع تكرير البرتول يف أيب قري. ويف تقرير أوضاع التعليم مبحافظة اإلسكندرية يالَحظ ارتفاع نسبة 

األمية يف منطقة املنتزه يف الحي األول والثاين.

ل حي املنتزه أعىل نسبة يف استهالك الطاقة، بالرغم من وجود مناطق بدون  ومن حيث اإلنارة سجَّ

أعمدة إنارة تفتقر إىل املرافق الصحية، إيل جانب األزمة الكربى التي تعرضت لها محافظة اإلسكندرية 

من إهالك للبنية التحتية بسبب السيول، حيث تعرضت عدة مناطق بها للسقوط بسكانها، إىل غري ذلك 

من األزمات التي تعرضت لها املحافظة والحي مًعا متضمنة أزمة استغالل الشواطئ يف أيب قري ومشكالت 

الصيادين واملزارعني يف حي منتزه ثاِن.

ومتثِّل نسبة الدخل املنخفض يف حي املنتزه حوايل %4.7، ومتثل نسبة الدخل املرتفع نحو%46.2 من 

إجاميل األرس بالحي وترتكز مبنطقة املعمورة.

ولقد انخفض معدل نصيب الفرد من الخدمات األساسية بحي املنتزه حيث يبلغ )32,، 14,، 11،( 

مقارنة بنصيب الفرد عىل مستوى مدينة اإلسكندرية الذي يبلغ )53,، 22,، 27,( من الخدمات التعليمية 

والصحية والرتفيهية عىل الرتتيب.

وتعد أبو قري أكرب املناطق يف حي منتزه ثاِن وتضم أيب قري الرشقية والغربية وعدًدا كبريًا من السكان 

والناخبني. ويوجد بها عدٌد من املصانع من بينها مصنع أبو قري لألسمدة. 

نوعية املياه بخليج أيب قري:

لتلوث مياه  الرئيسية  املصادر  الصناعي واملصارف والرتع من  النشاط  يعترب  الصناعي:  أواًل- الرصف 

خلـيج أبـي قري، حيث يتم رصف املخلفات الصناعية السائلة بدون معالجة يف خليج أيب قري إما بشكل 

مبارش أو عن طريق املرصف العام. وتتمركز تلك املشكلة يف ثالث مناطق منها منطقة الطابية يف أيب قري، 

ومن املنشآت الصناعية التي ترصف يف املرصف العام لخليج أيب قري رشكة »أبو قري لألسمدة«.

ثانيا- الرصف الزراعي: يتجمع الرصف الزراعي مبا يحمل من ملوِّثات من منطقة كفر الدوار وأيب قري 

والطرح والطابيـة باملصارف الزراعية باملنطقة ومنه إىل مرصف العامية ثم إىل خليج أيب قري عن طريـق 

محطـة طلمبات الطابية. 

ثالثًا- الرصف الصحي: يتم رصف مياه الرصف الصحي الناتج عن املساكن العشوائية املوجودة مبنطقة 

أيب قري يف خليج أيب قري بطريق غري مبارش عن طريق املصارف نظرًا لعدم وجود شبكة للرصف باملنطقة. 

وقد أدى رصف تلك املخلَّفات السائلة الصناعية والزراعية والصحية بخليج أيب قري بدون معالجة إىل 

تلوث الشاطئ من البحر امليت وحتى بحرية إدكو. وتلقى املنشآت الصناعية مبنطقة خليج أيب قري )رشكة 

أيب قري لألسمدة والكيامويات – رشكة قها لألغذية املحفوظة( مبخلفاتها يف خلـيج أيب قري إما مبارشة أو 

عن طريق مرصف الطابية.
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يناسب  مبا  والخدمية  الصناعية  القطاعات  من  الحرمان  يف  فتكمن  الدائرة  يف  الكربى  اإلشكالية  أما 

الزيادة السكانية يف الدائرة، وبالتايل فهو يواجه مشكالت جمة يف توفري ما يكفي من فرص عمل، إيل 

جانب مشكلة الصيادين املتمثلة يف عدم وجود تأمني اجتامعي وتأمني صحي للصيادين، باإلضافة إىل 

مشكلة إغالق الشواطئ ملدة شهر أو اثنني، وعدم توفري معاش لكبار السن من الصيادين، ووجود ميناء 

تلك  املعيالت يف  للنساء  الصيد، والحاجة إىل توفري عمل ومعاش  للسفن يعوق حركة  أيب قري كمرىس 

الدائرة.

الدائرة من منظور النوع:

تتميز دائرة املنتزه ثاِن بأنها من أكرب الدوائر االنتخابية ملحافظة اإلسكندرية، وهي دائرة حديثة لكنها 

تضمُّ عدًدا كبريًا من الناخبني، ويغلب عليها الطابع الريفي والحرضي والساحيل مًعا، وتعاين من مظاهر 

الفقر الشديد، وقد ساعد تقسيم الدائرة عام سبق يف سهولة تعامل املرشحة داخل الدائرة وذلك لكون 

العقارية، وتنتمي لعائلة من الصيادين تعرف  املرشحة نقابية تعمل باحثة ربط يف مصلحة الرضائب 

مشكالتهم، واستطاعت التعامل مع أكرب فئات يف الدائرة كالعامل والصياديني.

الخلفية السياسية واالجتامعية واملهنية للمرشحة:

حة رشا الجبايل عن دائرة املنتزه ثاِن. كانت الجبايل منتمية لحزب  تعدُّ هذه هي الخربة األوىل للُمرشَّ

»العيش والحرية« -تحت التأسيس- وعند مقاطعة الحزب النتخابات مجلس نواب لعام 2015، نظرًا 

ملطالبته بالتحقيق يف قضية مقتل الشهيدة شيامء الصباغ واملطالبة بتعديل املنظومة الترشيعية القامئة 

عىل االنتخابات، قررت املرشحة رشا الجبايل تجميد عضويتها يف الحزب رغبة يف خوض تجربة االنتخابات 

الربملانية.

تعمل رشا الجبايل كباحثة ربط يف مديرية الرضائب العقارية باإلسكندرية، ومتتلك املرشحة رشا الجبايل 

رصيًدا من العمل النقايب الذي ساهم يف تشجيعها عىل املشاركة يف خوض تجربة الرتشح ملجلس النواب 

لعام 2015، وشاركت يف تأسيس نقابة مستقلة ملوظفي الرضائب العقارية. وتُعترب الجبايل أحد القيادات 

لية باإلسكندرية حيث إنها عضوة بائتالف »املؤمتر الدائم لعامل اإلسكندرية« وأصبحت  النسائية الُعامَّ

أمينة الصندوق به خالل انتخاباته األخرية، يف الوقت الذي يشهد فيه جميع أعضاء االئتالف لها بالنزاهة 

لية خاصة يف حاالت الفصل التعسفي، وهي أيًضا عضوة يف حملة عدالة  واإلخالص يف خدمة القضايا الُعامَّ

ومساواة يف األجور، وعضوة يف حملة »رشكاء يف النضال رشكاء يف القرار« لتمكني النساء من املشاركة يف 

صنع القرار.
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إشكاليات الرتشح يف تلك الدائرة بالنسبة للمرشحة:

تظهر املرشحة رشا الجبايل مبظهر سيدة تقليدية يف أواخر الثالثينات من عمرها -عند التقدم للرتشح 

لالنتخابات مجلس النواب -2015 مام قد يعطي انطباًعا من عدم القدرة عىل كرس األمناط التقليدية 

حة واحدة ضمن ثالث مرشحات  وخوض انتخابات مجلس نواب يف مجتمع مثل منتزه ثاِن، وكانت املُرشَّ

نساء من إجاميل أربعني مرشًحا لتلك الدائرة.

واستطاعت الجبايل أن تحصل عىل عدد 4802 صوت داخل الدائرة وعدد 36 صوتًا من الخارج يف دائرة 

منتزه ثاِن وتكون يف املرتبة التاسعة عرش يف ترتيب املرشحني األربعني والسيدة األوىل يف ترتيب السيدات 

املرشحات. واستطاعت املرشحة جمع األصوات من خالل عالقاتها بالقيادات النقابية يف أماكن متفرقة، 

وحمالت طرق األبواب يف منطقة أيب قري وحلقة السمك والسوق الشعبي، وعن طريق استضافتها يف 

قهوة شعبية يف أيب قري، وبذلك استطاعت تغطية منطقة أيب قري ألنها مسقط رأسها ولديها معارف من 

العائلة وأصدقاء العمل يف تلك املنطقة.

ومن أهم املنافسني الذين استطاعوا خوض اإلعادة يف دائرة منتزه ثاِن:

حسني حسن خاطر، مرشح مستقل وعضو مجلس محافظة وميتلك رشكة مقاوالت

 محمد أرشف محمود السيد رسدينة، وميتلك ثالث مدارس خاصة وأتوبيسات خاصة وينتمي لحزب 

الريادة.

 إيهاب محمد محمود عبد الجواد أبو كليلة )له أقرباء مبجلس املحافظة واملجالس املحلية يسيطرون 

عىل مراكز الشباب يف املندرة والعصافرة واملنتزه(

سامح عبد املنعم خليل إبراهيم الشهري بسامح السايح، ينتمي لحزب املؤمتر، ويعمل عىل مرشوع 

فصول محو األمية.

 محمد أبو فراج عطا سليم- شباب مستقل، نجل عضو مجلس الشعب السابق عطا سليم.

رمضان محمد سعيد- مستقل، ويعمل مهندًسا.

ويف جولة اإلعادة استطاع الثالثة النواب أصحاب العائلة واملال السيايس والقبلية الفوز مبقاعد دائرة 

منتزه ثاِن، وهم: حسني حسن خاطر، سامح عبد املنعم خليل إبراهيم الشهري بسامح السايح، ومحمد 

أبو فراج عطا محمد سليم.
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محافظة القاهرة: املرشحة سلوى عالء- الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي- الدائرة الثالثة عرش 

بوالق- فردي

الحزب/ املرصي الدميقراطي االجتامعي.

الرمز االنتخايب/ القطار-الرقم 16.

نوعية الرتشيح/ فردي.

الدائرة الثالثة عرش) بوالق- الزمالك- قرص النيل- األزبكية(.

مسقط الرأس/ بوالق.

املرحلة االنتخابية: الثانية.

عدد املقاعد/ 1 )مقعد واحد(

تواريخ العمل مع املرشحة: أغسطس 2014 حتى آخر نوفمرب 2015.

الوصف الجغرايف والدميوغرايف للدائرة:

عدد الناخبني املقيدين: 156.644عدد الحضور يف االنتخاب 42.088 بنسبة %26 ، إجاميل األصوات 

الصحيحة 38.997 بنسبة %92.66، إجاميل األصوات الباطلة 3.091 بنسبة 7.34%. 

تتكون الدائرة االنتخابية من أربع مناطق هي: حي بوالق – األزبكية – الزمالك – قرص النيل. وحي 

بوالق يتوسط القاهرة وتقرر أن يكون منفصاًل عن حي غرب عندما صدر قرار رقم 1858 لسنة 2002 

بإنشاء حي بوالق أبو العال. ويتكون الحي من 19 شياخة: ) أبو العال- األحمدين – الرتجامن- الجالدين- 

الجوابر- الخطريى – السبتية – السندبيىس- الشيخ عىل- الشيخ فراج- العدوية- العليمي )الفرنساوي 

سابًقا(- القالية- حوض الزهور – درب نرص- سنان باشا- سوق العرص- عشش النحل- رشكس( وتبلغ 

مساحة الحي 14 فدانًا، كام يبلغ عدد سكانه 84308 نسمة، عدد الذكور 42985 وعدد اإلناث 41323، 

ويحتوي الحي عىل رملة بوالق وهي من األحياء العشوائية واألشد فقرًا يف مرص، ويبلغ عدد الناخبني 

بالحي 84151 نسمة من حيث الخدمات الصحية واملرافق العامة واملباين غري اآلمنة للسكان.

ويُعدُّ حي األزبكية ثاين أكرب حي يف عدد شياخاته بعد حي بوالق ليضم مثاِن شياخات وهي: )الجيَّارة- 

الة- القبيلة- القليل- عرايب- كلوت بك( وعدد سكانه 31955  الريحاين/ قنطرة الدكة سابًقا- الزهار- الفجَّ

نسمة منها 17715 ذكور و14240 إناث، وعدد الناخبني يف هذا الحي 24347 نسمة. 

وهناك أيًضا حي غرب القاهرة الذي يضمُّ قرص النيل الزمالك، وتقسم قرص النيل إىل 4 شياخات وهي 

)اإلسامعيلية – جاردن سيتي- قرص الدوبارة- معروف( ويتكون حي الزمالك من 4 شياخات أيًضا هي ) 

أبو الفدا – الجبالية – عمر الخيام- محمد مظهر(. ويبلغ عدد السكان يف حي غرب 32190 نسمة، عدد 

الذكور 16794 وعدد اإلناث 15396، وعدد الناخبني يف حي غرب القاهرة 43070، ويستحوذ الذكور عىل 

عدد 77494 نسمة بنسبة %52 تقريبًا وعدد اإلناث 70959 بنسبة %48 من إجاميل عدد سكان دائرة 
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بوالق. وتنقسم الكتل التصويتية للناخبني كاآليت:

تستحوذ الفئة العمرية من 18 إىل 20 سنة عىل حوايل %4 من كتلة الناخبني، وتستحوذ الفئة العمرية 

من 21 إىل 30 سنة عىل نسبة %19 من الناخبني، وبينام تستحوذ الفئة العمرية من 31 إىل 40 سنة عىل 

نسبة %20 من الناخبني، والفئة العمرية من 41 إىل 50 سنة تصل إىل نسبة 18 % من كتل الناخبني، 

والفئة العمرية من 51 إىل 60 سنة تصل إىل نسبة %18 من الناخبني، وتستحوذ الفئة العمرية من 60 

سنة فيام فوق عىل النسبة األكرب يف كتل الناخبني لتصل إىل %21. وتُعدُّ نسبة اإلناث يف تلك الدائرة من 

املعدل القومي للسكان وهي %48 تقريبًا.

وميكن مالحظة التناقض وعدم التجانس يف تلك الدائرة من خالل النظر بعمق يف مكوِّنات الدائرة 

بها  القاهرة، ويوجد  األحياء يف  أقدم  العريق وهو من  بها حي بوالق  لبوالق؛ حيث يوجد  االنتخابية 

عدد من الشياخات واألماكن املُصنَّفة من ِقبَل صندوق تطوير املناطق العشوائية كمناطق غري آمنة من 

ا كحرفيني أو موظفني، أو أصحاب  الدرجة الثانية يف الخطورة مثل منطقة سانتو، والسكان يعملون إمَّ

أمالك من محالت تجارية وورش وغريها. ويف نفس الحي تحتوي منطقة الكورنيش عىل بُرجّي النايل 

سيتي ومول أركيديا ووزارة الخارجية. 

وتوجد الكثري من الخالفات حول تطوير ُمثلَّث ماسبريو ورملة بوالق؛ حيث يعتمد أهايل رملة بوالق 

وسكان الِعشش عىل املساعدات التي تٌقدم لهم من جمعيات محلية مثل جمعية رسالة وجمعية بوالق، 

باإلضافة إىل عدم وجود شبكات رصف صحي يف تلك املناطق، عىل خالف حي غرب القاهرة – عىل سبيل 

املثال- الذي يضمُّ حي قرص النيل وحي الزمالك. ويتميز حي غرب بالتحرضُّ وبأنه من أكرث األماكن رقيًا 

يف القاهرة وترتكز فيه مباين السفارات األجنبية ويعترب من األحياء الغنية مبحافظة القاهرة.

األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتامعية يف دائرة بوالق:

حي بوالق من أقدم األحياء املرصية يف القاهرة، ويرجع إنشاؤه إىل عهد النارص محمد بن قالوون، 

ثم حدثت العديد من التغيريات يف بوالق يف عهد محمد عىل واحتوت املنطقة عىل عدد من الصناعات 

واألماكن الحرفية منها مصانع الزجاج والطوب وحلج القطن وورش أعامل الحدادة، ثم ساءت األوضاع 

والورش  املصانع  من  عدد  التسعينيات ورشاء  يف  سيتي  النايل  وأبراج  أركيديا  مول  بناء  بعد  الحي  يف 

وخصخصتهم، ومن ثمَّ تفاقم مشكلة البطالة، وتدهور األحوال االقتصادية يف كثري من الشياخات وعدم 

مة يف مستشفي بوالق العام، وعدم توفر الخدمات  توفر املرافق العامة وتدهور الخدمة الصحية املُقدَّ

الصحية وال األدوية وال الرعاية املركزة.

ويأيت كل ذلك إىل جانب املشكلة الكربى التي تكمن يف تنازع الحكومة والسكان عىل ملكية األرايض يف 

مناطق مثل رملة بوالق، وعشش الكفراوي، ومثلث ماسبريو. ويعاين حي بوالق من تدهور املياه والكهرباء 

والرصف الصحي والخدمات العامة. وتُصنَّف شياخات عدة منها بالعشوائيات من الدرجة الثانية غري اآلمنة.

ل ألثرياء املدينة.  يشتهر حي الزمالك بأنه من أرقى وأكرث أحياء القاهرة هدوًء، وهو السكن املُفضَّ

ويتضمن الحي عدًدا من النوادي واملراكز الثقافية والجمعيات املرصية والدولية وعدًدا من السفارات. 
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ومن أهم املشكالت التي تواجه منطقة حي الزمالك رَفْض أهايل الزمالك إلنشاء محطة مرتو وهو ما 

من  وغريهم  الجائلني  الباعة  تواجد  من  ذلك  يتبع  وما  الراقي  الحي  مالمح  لهم ضياع  بالنسبة  يعني 

يعرب  مامَّ  الحي،  بهذا  والدامئة  املستمرة  املرورية  الكثافة  إىل مشكلة  باإلضافة  الَحرَضية،  املظاهر غري 

حة  عن عدم التجانس بني هذا الحي وبني حي بوالق مبشكالته املجتمعية الضخمة. وقد حاولت املرشَّ

التواصل مع العائالت املوجودة يف حي جاردن سيتي واالجتامع بالنوبيني من خالل جمعية املد.

حي قرص النيل: هو أحد األحياء القدمية يف مرص ويضمُّ عدًدا من األماكن السياحية والتاريخية الهامة 

الهامة.  الوزراء وغريها من املؤسسات  النواب ورئاسة  التحرير واملتحف املرصي ومجلس  منها مجمع 

من  كثري  مثل  للرتميم  وتحتاج  التاسع عرش  القرن  إىل  ترجع  أثرية  قدمية  مباٍن  مجموعة  أيًضا  ويضمُّ 

عامرات الحي. ويفتقر حي قرص النيل إىل وجود مستشفيات ووحدات الصحية، إىل جانب الفوىض من 

التي يحدثها الباعة الجائلون يف معظم املناطق الحيوية، ويفتقر الحي أيًضا إىل مكان انتظار للسيارات.

حي األزبكية: وهو حي مشهور بتجارة األوراق والسرياميك والكثري من الورش للِحرَف املختلفة، والعامرات 

القدمية. وتتميز بالكثري من الشوارع الضيقة جًدا نتيجة كرثة املحالت وألن أصحاب املحالت يضعون البضاعة 

خارج املحل. ويعاين الحي من مجموعة من املشكالت أهمها مشكلة النظافة وانتشار القاممة، فمخلَّفات 

الحي تصل يوميًا إىل أكرث من ألف طن من القاممة، %80 منها ناتجة عن الوحدات السكنية وال20% 

الباقية ناتجة عن املحال التجارية والوحدات الصناعية. ويعاين حي األزبكية أيًضا من مشكلة انقطاع التيار 

الكهربايئ باستمرار، ويرجع ذلك إىل رسقة الباعة الجائلني للتيار الكهربايئ »علًنا« دون رقابة، باإلضافة إىل 

عدم االهتامم بأعمدة اإلنارة ومن ثَمَّ شعور األهايل بالخوف وعدم الطأمنينة يف شوارع الحي. 

وال زالت هناك أزمة قامئة بني الباعة الجائلني وبني املحافظة لعدم قيام األخرية بتوفري أماكن مخصصة 

لهم بشكٍل كاٍف، خاصة يف سوق الرتجامن وسوق أحمد حلمي. ورغم تلك املشكالت املتعلقة بالباعة 

أنهم ال يدخلون يف  الكثرية فنجد  التجارية والصناعات  الورش واملحالت  الجائلني وغريها من أصحاب 

تعداد سكان هذا الحي. ومل تستطع املرشحة سلوى عالء من عقد مؤمتر جامهريي يف هذا الحي نظرًا 

وتمَّ  األمالك،  أصحاب  من  وغريهم  التجار  مع  التعامل  وصعوبة  املنطقة  هذه  دخول  تأمني  لصعوبة 

االكتفاء بطَرْق األبواب وتوزيع الدعاية.

وعىل هذا، تُعترب دائرة بوالق دائرة غري متجانسة من حيث احتوائها عىل أحياء راقية جًدا وأحياء 

فقرية جًدا ومناطق عشوائية وأخرى أكرث خطورة وأقل أمانًا. ووجود الحي األكرب يف الدائرة »حي بوالق« 

املال  انتشار ظاهرة  أكرب يف  األكرب ساهم بشكل  التصويتية  والكتل  السكان  املتعددة وعدد  بشياخاته 

ح الفائز هو  السيايس واستطاعة املرشحني األغنى واألكرث عطاًء للناس من الفوز يف االنتخابات، واملرشَّ

محمد املسعود مرشح حزب املرصيني األحرار.

حة بالحي األكرب »حي بوالق« جهًدا كبريًا، حيث عقدت أربعة مؤمترات جامهريية  ولقد بذلت املُرشَّ

يف )السبتية ومثلث ماسبريو والجوابر والجالدين واألنصاري وقهوة بوالق( ناقشت فيها املشاكل الرئيسية 

للحي مثل ضعف البنية التحتية وسوء الخدمات املُقدمة يف التعليم والصحة وغريها، باإلضافة إىل سوء 

مة مبستشفى بوالق العام وتدين مستوى العالج واألجهزة الطبية بها وعدم توافر  الخدمات الصحية املُقدَّ
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العدد الكايف من األطباء.

وكانت  االجتامعي«،  الدميقراطي  املرصي  حزب  إىل  »تنتمي  حزبية  حة  املُرشَّ كون  من  الرغم  وعىل 

عضوة سابقة بالهيئة العليا بالحزب وتعتيل منصب أمني قطاع القاهرة الكربى باتحاد الشباب، فإن ذلك 

كله مل يجعلها تحصل عىل أعداد كبرية من أصوات الناخبني، حيث حصلت عىل 633 صوتًا فقط. ويرجع 

النواب 2015، باإلضافة إىل تدخل عوامل  انتخابات مجلس  الناخبني عن املشاركة يف  ذلك إىل عزوف 

الرشاوى االنتخابية واملال السيايس.

الدائرة من منظور النوع:

تتميز الدائرة الثالثة عرش »بوالق«بأنها دائرة صغرية وليست كبرية مثل بعض الدوائر األخرى. وهي 

دائرة غري متجانسة من حيث احتوائها عىل األحياء العشوائية واألحياء الراقية داخل نفس القطاع. وهي 

بها،  املحليات  دور  بضعف  تتسم  حيث  األهلية  الجمعيات  من  املقدمة  الخدمات  عىل  تعتمد  دائرة 

ولذلك ساهم املال السيايس يف نجاح املرشح الذي يرأس جمعية أهلية. وكان هذا التباين الشديد بني 

ت  ين. ويف انتخابات مجلس نواب 2015 جدَّ الطبقات الوسطى العليا والطبقة الفقرية سالًحا ذي حدَّ

ظاهرة انتخابية جديدة حيث إن الدوائر االنتخابية ذات املقعد الواحد ال تساعد النساء عىل النجاح فيها 

وال عىل اإلعادة يف تلك الدوائر االنتخابية.

الخلفية السياسية واالجتامعية واملهنية للمرشحة:

تتميز الدكتورة سلوى عالء بأنها سياسية حزبية واستطاعت الوصول لعدد من املناصب داخل حزب 

املرصي الدميقراطي االجتامعي ووصلت إىل الهيئة العليا للحزب، وتتقلَّد حاليًا منصب أمني قطاع القاهرة 

الكربى يف اتحاد الشباب. 

وبدأت  سلوى عالء العمل كعضوة بالحزب املرصي الدميقراطي بالبحر األحمر منذ 2011 كأمينة لجنة 

الحقوق والحريات، ثم أصبحت القامئة بأعامل أمينة التثقيف وعضوة أمانة وسط القاهرة، واتخذت 

مناصب إدارية عدة منها مساعد أمني أمانة املِهنيني، مساعد أمانة التنظيم، وأخريًا منصب القائم بأعامل 

أمني محليات عىل مستوى أمانة وسط القاهرة، وعضوة بأمانة التثقيف املركزي وبأمانة املرأة املركزي، 

وتهتم بالعدالة االجتامعية واملساواة بني جميع املواطنني.

وتعمل املرشحة سلوى عالء أخصائية عالج طبيعي يف مستشفي بوالق العام مام جعلها تستطيع التواصل 

مع أهايل بوالق أكرث من غريهم، وعملت كمساعدة أمينة املِهنيني وشاركت يف الحشد النتخابات نقابة 

األطباء والتواصل مع أطباء وسط القاهرة. وعملت كمسئولة ملف تطوير مستشفى »بوالق أبو العال العام« 

بالحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي، وعملت كعضوة يف مبادرة »مًعا نغري مجتمعنا« لتأهيل 100 شاب 

بة تنمية برشية وكاتبة قصص قصرية. وفتاة مسلم ومسيحي ككوادر مجتمعية وسياسية، وهي ُمدرِّ
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إشكاليات الرتشح يف تلك الدائرة بالنسبة للمرشحة:

ت بالعمل السيايس، صغرية السن »يف العرشينات من عمرها«،  سلوى عالء شابة من الشابات املُهتامَّ

ح  والرتشُّ والحزيب،  السيايس  العمل  مجال  دخول  خالل  من  املجتمعية  األمناط  كرس  استطاعت  لكنها 

النتخابات مجلس النواب. وعىل الرغم من ذلك استطاعت املرشحة سلوى عالء التواجد يف حي بوالق 

الزمالك  يف حي  بذلك  القيام   تستطع  مل  لكنها  الجامهريية،  واملؤمترات  األبواب  طرق  وعمل حمالت 

واكتفت بتوزيع الدعاية فقط، بينام كان التواصل ضعيًفا جًدا يف حي األزبكية وقرص النيل. ومع ذلك 

مل تحصل املرشحة عىل أصوات من حي بوالق، وجاءت أعىل األصوات التي حصدتها من حي األزبكية 

وقرص النيل والزمالك.

املرشحون املنافسون الذين استطاعوا النجاح واإلعادة يف دائرة بوالق:

استطاع املرشحان محمد أحمد مسعود عفيفي املنتمي لحزب املرصيني األحرار من الحصول عىل عدد 

12.909 أصوات بنسبة %33.10 من إجاميل الناخبني، وهو رجل أعامل ميتلك العديد من املرشوعات 

محافظة رشم  يف  سياحية  مدينة  وميتلك  السيارات،  وتصدير  لصناعة  منها رشكة  والسياحية  الصناعية 

الشيخ »مدينة هوليوود السياحية والرتفيهية«، باإلضافة إىل امتالكه جمعية املسعود الخريية املعروفة 

ألهايل رملة بوالق وماسبريو بتقديم الخدمات واملساعدات اإلنسانية بصفة مستمرة.

واملرشح الثاين هو محمد مصطفي حسني حمودة، مستقل، وحصل عىل عدد 10.571 صوتًا بنسبة 

%27.11 من إجاميل الناخبني، وهو محامي املوكِّل أحمد عز أمني تنظيم حزب الوطني املُنحّل واملتهم 

الرئيس املخلوع محمد حسني مبارك. ولقد اعرتف  السياسية يف عهد  الحياة  بعدة قضايا منها إفساد 

حمودة يف أحد الربامج التلفزيونية بأنه من املؤيدين للرئيس املخلوع محمد حسني مبارك. ويف جولة 

اإلعادة متكَّن املرشح محمد أحمد محمد مسعود عفيفي من الفوز مبقعد دائرة بوالق ملا ميتلكه من 

املال السيايس، واالنتامء الحزيب القوي والداعم له، وتقدميه للخدمات اإلنسانية واالجتامعية داخل دائرة 

بوالق.
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)الدائرة  االجتامعي-  الدميقراطي  املرصي  الحزب  الرحمن  عبد  زينب  حة  املرشَّ القاهرة:  محافظة 

الثامنة عرش البساتني – فردي(.

الحزب/ املرصي الدميقراطي االجتامعي.

ح/ فردي. نوعية الرتشُّ

الرمز االنتخايب/ القطار-رقم6

املرحلة االنتخابية/ املرحلة الثانية.

موعد االنتخاب/ 22 و23 نوفمرب 2015.

تاريخ العمل مع املرشحة/ من سبتمرب 2015 إىل نوفمرب 2015

املحافظة/ القاهرة. 

الدائرة/ الثامنة عرش قسم البساتني.

مسقط الرأس/ البساتني.

الوصف الجغرايف والدميوغرايف للدائرة:

الذكور و 225.532 من  البساتني 458.468 نسمة منهم 232.936 من  دائرة  السكان يف  يبلغ عدد 

اإلناث لتصبح نسبة النساء %49 ونسبة الذكور %51 وهو ما يتفق متاًما مع املعدل القومي فيام يخص 

مة عىل أساس النوع. نسب السكان مقسَّ

 ،14.77% بنسبة   45.588 االنتخابات  يف  الحضور  وعدد   ،308.666 املقيدين  الناخبني  عدد  ويبلغ 

وإجاميل األصوات الصحيحة 39.587 بنسبة %86.84، وإجاميل األصوات الباطلة 6.001 بنسبة 13.16%.

وسمي حيُّ البساتني بهذا االسم نظرًا لطبيعته السابقة، حيث كان اسمه يف عرص املامليك )بساتني 

السلطان( وكان عبارة عن مساحة ضخمة من األرايض الزراعية، ثم سقط اسم«بساتني السلطان« وتحول 

إىل »البساتني« فقط. ويعدُّ حيُّ البساتني من أعرق أحياء القاهرة وله شهرة وتاريخ؛ حيث يوجد به تراث 

ي القاهرة باملياه  أثري كـــ »بري أم سلطان« وهي عبارة عن برئ مائية أنشئت منذ حوايل 1000سنة لتغذِّ

وتتبع هذه البرئ شامل قسم البساتني مارة بأرض عني الصرية.

وتشتهر منطقة البساتني بانتشار صناعة مواد البناء من أحجار ورخام وجرانيت وأحجار فرعونية إىل 

الحد الذي جعل الكثري من املؤرخني يشريون إىل إسهامات الكثريين من السكان القدماء لهذه املنطقة 

البساتني  الرشقية،  :البساتني  سكنية  ومناطق  شياخات  عدة  البساتني  ويشمل حي  األهرامات.  بناء  يف 

الغربية، عزبة جربيل، عزبة نافع،عزبة دسوق،مدينة الوحدة،منطقة فايدة كامل ومنشية. ومن أهم 

املعامل الهامة يف حي البساتني: برئ أم سلطان، املنطقة الصناعية بالبساتني، مقابر اليهود، ومقابر البساتني.

كانت معظم عائالت البساتني تعمل يف مجال الزراعة والفالحة، وبعض العائالت تعمل يف مجال البناء 
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واملحاجر وقطع أحجار البناء من الجبال املحيطة باملنطقة كاملقطم وعني الصرية وطرة وحلوان، باإلضافة 

إىل عائالت معدودة كانت تعمل يف مجال البناء والتشييد. وكانت البساتني تُدار محليًا بنظام العمودية؛ 

حيث كان لها ُعْمدة معني، ويف نهاية الخمسينيات تم إلغاء نظام العمودية من البساتني، وتم إنشاء 

نقطة رشطة البساتني التي كانت تتبع قسم الخليفة ثم انتقلت تبعيتها لقسم املعادي ثم تحولت بعد 

ذلك إىل قسم رشطة البساتني. ومن أشهر العائالت املوجودة يف حي البساتني:

عائلة أبو عوف، عائلة الشيخ، عائلة غايل، عائلة عبد الرؤوف، عائلة سالمة، عائلة الزيني، عائلة الجزار، 

أبو الخري، عائلة طنطاوي،عائلة معوض،  عائلة املطري، عائلة عوض، عائلة رشف، عائلة عقبي، عائلة 

عائلة شبايك، عائلة السعدين، عائلة أيوب، عائلة عزام، عائلة زعلوك، عائلة غياض، عائلة العجارمة، عائلة 

عبد اللطيف املطراوي، عائلة الحاميدة، عائلة عبد الغني، عائلة عبد الواحد، عائلة أبو جاللة، عائلة 

العرب. وهناك  الصباغ، عائلة فتوح، عائلة محمد محمود شاكر، عائالت  الغنام، عائلة  الجامل، عائلة 

مجموعة من هذه العائالت تقدمت مبرشحني ممثلني لها يف انتخابات مجلس نواب 2015.

وينقسم حي البساتني إىل عدة مناطق منها منطقة مقابر البساتني وتضم مدافن كبار العائالت التي 

عائلة  الرؤوف،  عبد  عائلة  أبو عوف،  عائلة  أهمها مدفن  والبساتني من حولها، ومن  بالفخامة  تتميز 

طنطاوي، عائلة السعدين، عائلة عزام، وعائلة عجارمة. وعىل الرغم من ذلك فإن أهايل البساتني الفقراء 

يسكنون يف هذه القبور نظرًا الرتفاع أسعار الوحدات السكنية وثبات موارد الدخل الخاصة بهم. ووفًقا 

القاهرة،  مقابر  املليون نسمة يف  مليون ونصف  نحو  يعيش  للتعبئة واإلحصاء  املركزي  الجهاز  لتقرير 

وظهر ذلك جليًا يف عام 1977 حينام حاول محافظ القاهرة وقتها طرد سكان املقابر لكنه فشل بسبب 

أعدادهم الكبرية. ويعاين سكان املقابر من ضعف الخدمات األساسية من كهرباء ومسكن آمن وغذاء 

ومياه ومرافق عامة.

منطقة شق التعبان: تتميز هذه املنطقة بصناعة الرخام والجرانيت التي تراجعت إىل حد كبري خالل 

ل بتلك املصانع وخصوًصا بعد تراجع الصادرات الصناعية  الفرتة السابقة، حيث ازدادت مشكالت الُعامَّ

للرخام والجرانيت؛ حيث تحوي عرشات املصانع التي تضمُّ ما يقرب من ثالثة آالف عامل معظمهم من 

أهايل عزب »خري الله« و«الطحاوي« و«بري أم سلطان«. وقد أُغلقت أبواب العديد من هذه املصانع بعد 

أن غمرتهم مياه املجاري وأتلفت املعدات واآلالت.

ل يف تلك الورش.  وتتكون دائرة البساتني من العائالت أصحاب ورش صناعة الرخام والجرانيت، والعامَّ

بأنها ضيقة وغري مستوية،  غالبية شوارعه  به. وتتسم  السكانية  الكثافة  بارتفاع  البساتني  ويتميز حي 

باإلضافة إىل أن »طرنشات« الرصف الصحي تتوسط الطريق إىل املسجد، والقاممة تنترش يف كل مكان، 

واملساكن مبنية  بدون تخطيط ومتالصقة بصورة ال تعطي مجااًل للحرية أو الخصوصية.

وتستحوذ الفئة العمرية من سن 21 إىل 30 سنة عىل النسبة األكرب من كتل الناخبني يف تلك الدائرة 

وهي %28 من إجاميل الناخبني. يأيت بعدها يف املرتبة الثانية من حيث النسبة والعدد الفئة العمرية من 

سن 31 إيل 40 سنة ومتثل بنسبة %25 من الناخبني، ثم الفئة العمرية من سن 41 إىل 50 سنة ومتثل 

بنسبة %16 من الناخبني، ويأيت بعدها الفئة العمرية من سن 51 إىل 60 سنة ومتثل بنسبة %13 من 
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الناخبني، والفئة العمرية من 60 سنة فام فوق متثل بنسبة %11، والفئة العمرية من 18 إىل 20 سنة 

متثل بنسبة %7 من الناخبني. مامَّ يعني أن الشباب يحتلون النسبة األكرب من كتل الناخبني وتعد تقريبًا 

%53 من إجاميل كتل الناخبني.

األوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية للدائرة:

يعد حي البساتني من املناطق العشوائية طبًقا لخريطة املناطق العشوائية التي أعدها صندوق تطوير 

املناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء مثل عزبة خري الله عني الخيالة »1« اململوكة للدولة عىل 

مساحة 7.8 أفدنة بـ407 وحدات سكنية، وعزبة خري الله عني الخيالة »مجمع املدارس« اململوكة للدولة 

عىل مساحة 1.3 فدان بـ42 وحدة سكنية، وعزبة خري الله عني الخيالة »الطريق الدائرى1« اململوكة 

للدولة عىل مساحة 5.9 أفدنة بـ 364 وحدة سكنية، وهي منطقة غري آمنة وعشوائية من الدرجة األوىل. 

وتشرتك املناطق العشوائية يف معاناتها من مشكالت أساسية كاالفتقار إىل املرافق والخدمات األساسية 

وتدينِّ مستوى املعيشة، وانتشار الفقر واألمية، وسيادة سلوكيات اجتامعية خطرية. 

ومنطقة شّق التعبان إحدى املناطق العشوائية املُقامة عىل مساحة ألف فدان أي ما يُعادل 4 ماليني 

مرت مربع، وتقوم عىل صناعة الرخام والجرانيت وتضمُّ نحو1300 مصنع وورشة للصناعات التكميلية 

هذه  وتشتهر  عامل.  ألف   30 بـ  تقدر  مؤقتة  عاملة  بخالف  عامل،  ألف  نحو25  بها  ويعمل  للرخام، 

املنطقة بالطرق غري املتساوية، ونقص الخدمات واملرافق العامة والصحية، إيل جانب انتشار األمراض 

الصدرية نتيجة صناعات الرخام والجرانيت.

واملؤسسات  التعليمية،  واملستشفيات  الجامعية  املستشفيات  وجود  عدم  من  البساتني  ويعاين حي 

اليوم  جراحة  ومستشفى  متنقلة  واحدة  عيادة  بالحي  ويوجد  الصحي.  التأمني  ومستشفى  العالجية 

الواحد، وثالثة مكاتب صحة، ومستوصف عالجي، وعربة إسعاف واحدة. ويحتوي الحي عىل أحد عرش 

مستشفى خاصة. وتنعدم التجهيزات الطبية يف املستشفيات املوجودة يف حي البساتني حيث ال يوجد 

بها بنوك دم أو معامل تحاليل أو مراكز غسيل كلوي. 

مة يف حي البساتني نجد أنها ال تكفي عدد السكان أو  ومن الحرص السابق للخدمات الصحية املُقدَّ

الناخبني، يف حني يتمتع الحي بعدد من الجمعيات األهلية يصل إىل 227 جمعية، ونادي نسايئ، وستة 

مشاغل للنساء. ومن هنا يظهر دور العائالت والقبائل الكبرية يف حي البساتني يف السيطرة عىل الورش 

وغريها من املصانع يف مناطق عدة بالحي. إىل جانب ذلك، يُعترب حي البساتني املعقل الرئييس لإلخوان 

القاهرة، حيث يسيطر اإلخوان املسلمون عىل معظم  الثامنة عرشة من محافظة  الدائرة  املسلمني يف 

العبادة اإلسالمية، وهو  العظمى لدور  الغالبية  الواسع للسلفيني يف  االنتشار  املنطقة، بخالف  مساجد 

الرئيسية  التجارية  املحال  غالبية  أن  والجيزة. ونجد  بالقاهرة  الشعبية  املناطق  السائد يف  النمط شبه 

خاصة محالت البقالة والبويات غالبًا ما تكون مملوكة ألعضاء ُمنتمني للجامعة أو متعاطفني معها عىل 

أقل تقدير. ويف الوقت نفسه وبعد أحداث 30 يونيو وانهيار نفوذ »جامعة اإلخوان املسلمني« سياسيًا 

انخفضت نسب تصويت هذه الدائرة االنتخابية لتصل إىل %14.77 من كتل الناخبني.
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الدائرة من منظور النوع:

تتسم الدائرة الثامنة عرشة من محافظة القاهرة – دائرة حي البساتني- بأنها دائرة كبرية نسبيًا من 

حيث عدد السكان والناخبني وتتطلب مقعدين لها وحدها. وتتميز الدائرة بالطابع »العشوايئ« يف مبانيها 

اشتُِهرت  لذلك  املال،  بها عىل رأس  الكبرية  والقبائل  العائالت  بها. وتسيطر  املحيطة  املساكن  وتقسيم 

بالرشاوى االنتخابية واستغالل تقديم الخدمات يف دعم مرشحني بعينهم دون غريهم. مام صعب مهمة 

نجاح أو الوصول ملرحلة اإلعادة من سيدة لها باع يف العمل الخدمي مثل زينب عبد الرحمن. 

الخلفية السياسية واالجتامعية واملهنية للمرشحة:

كانت املرشحة زينب عبد الرحمن عضوة املكتب السيايس يف الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي 

حة تجارب الرتشح لالنتخابات الربملانية  وعضوة الهيئة العليا »سابًقا« وأمينة جنوب القاهرة. وخاضت املرشَّ

عدة مرات: املرة األوىل كمرشحة يف انتخابات مجلس الشعب عىل مقعد »الكوتة« املخصصة للنساء لسنة 

2010 بجنوب القاهرة سابًقا، واملرة الثانية كانت عن الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي 2011 عن جنوب 

القاهرة، واملرة الثالثة يف انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي.

والتزمت املرشحة بالربنامج االنتخايب املوضوع من ِقبَل الحزب يف لقاءاتها، كام قدم لها الحزب دعاًم 

لدعمها ومساندتها،  املرشحة  مؤمترات  عدًدا من  الغار  أبو  الدكتور محمد  لوجستيًا من خالل حضور 

باإلضافة إىل حضور عدة قيادات حزبية أخرى، ولكن ضعف املوارد املالية املتاحة يف الحزب أدى إىل 

ضعف املوارد املالية املقدمة منه إىل املرشحة الحاجة زينب عبد الرحمن، وكان ذلك عاماًل من عوامل 

ضعف املرشحة يف تلك الدائرة.

وساهم عمل املرشحةكرئيس مجلس إدارة »جمعية الخري للغري لتنمية املجتمع« يف معرفتها بالدائرة 

االنتخابية »حي البساتني« من خالل التعامل مع األرس املعيلة وغريها من الفئات األكرث احتياًجا. وشاركت 

املرشحة يف عدد من املبادرات البيئية »مبادرة تطوير موقف عرب املعادي« وعملت عىل مساعدة النساء 

املعيالت من خالل املساهمة يف عمل مرشوعات صغرية، فصول محو أمية، وتوعية النساء بحقوقهن 

البساتني ودار السالم،  العليا للتخطيط ملحو األمية بحي  باللجنة  القانونية، ومن خالل عملها كعضوة 

وعضوة لجنة البيئة بحي البساتني.

ح يف تلك الدائرة بالنسبة للمرشحة: إشكاليات الرتشُّ

فرتة  منذ  التقليدية  األمناط  كرس  استطعن  الاليت  املرشحات  من  الرحمن  عبد  زينب  املرشحة  تعد 

وجيزة؛ فبالرغم من كونها يف أوائل األربعينات من عمرها فإنها استطاعت أن تنشئ جمعية أهلية وأن 

الدميقراطي  الحزب املرصي  الوصول إىل مناصب عليا يف هيئة  تتوىل رئاستها وإدارتها،كام متكَّنت من 

البساتني املعروف بالعشوائية.  حة عمل حمالت طرق أبواب داخل حي  االجتامعي. واستطاعت املُرشَّ

وحصلت املرشحة عىل عدد 3538 صوتًا متضمنة أصواتها يف الخارج.
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الَقَبلية والعائالت الكبرية ودورها يف دائرة البساتني:

تعدُّ دائرة حي البساتني دائرة العائالت الكبرية ويتضح ذلك من نتائج اإلعادة يف انتخابات تلك الدائرة؛ 

حيث تنافس أربعة مرشحني كان من بينهم ثالثة ينتمون لكبار العائالت يف حي البساتني، هم: 

الجزار وميتلك مصنًعا  الجزار، وهو من عائلة  بأحمد  الشهري  إبراهيم  ح أحمد عبده مصطفي  املُرشَّ

إجاميل  من  الناخبني 27%  أصوات  عدد  يف  األكرب  النسبة  عىل  وحصل  الدائرة،  يف  والجرانيت  للرخام 

املصوِّتني. 

الشهري  شبايك  السيد محمد  املرشح سعيد حنفي  األصوات  الثانية من حيث عدد  املرتبة  وجاء يف 

بسعيد شبايك، وكان ميتلك الدعم الحزيب والعائيل من ِقبَل عائلته، وحصل عىل نسبة %25.4 من إجاميل 

املصوِّتني. 

واملرشح الثالث عالء محمد حافظ غايل – مستقل- وحصل عىل نسبة %16.54 من إجاميل املصوِّتني. 

ويأيت يف املرتبة األخرية املرشح رأفت سعدي عبد الله عبد الواحد من حزب املرصيني األحرار وقد حصل 

عبد  زينب  املرشحة  »منهم  بينهم ثالث سيدات  للدائرة 27 مرشًحا  ح  ترشَّ ولقد  نسبة 15.25%.  عىل 

إبراهيم  املرشحان أحمد عبده مصطفي  البساتني نجح  لدائرة  االنتخابية  اإلعادة  الرحمن«. ويف جولة 

الشهري بأحمد الجزار، وسعيد حنفي السيد محمد شبايك.

محافظة بورسعيد: املرشحة رانيا السادات مستقلة- الدائرة الثالثة الزهور- فردي.

االنتامء/ مستقلة.

نوعية الرتشيح/ فردي.

املحافظة/ بورسعيد.

الرمز االنتخايب/ الكامريا- رقم 28

موعد االنتخاب/ 22 و23 نوفمرب، واإلعادة 1 و2 ديسمرب2015.

مواعيد العمل مع املرشحة/ من أكتوبر 2015 حتى ديسمرب 2015.

الدائرة/ الثالثة- الزهور) الزهور – املناخ- املنارصة(.

عدد املقاعد / مقعدين.

مسقط الرأس/ املناخ.
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الوصف الجغرايف والدميوغرايف للدائرة:

يبلغ عدد الناخبني املقيدين 222.726، وعدد الحضور 47.628 بنسبة %21.38، وإجاميل عدد األصوات 

الصحيحة 42.560 بنسبة %89.36، وإجاميل األصوات الباطلة 5.068 بنسبة %10.64. ويف املرحلة الثانية 

حة يف اإلعادة عىل مقعد فردي وفازت به، وحصلت عىل املقعد الربملاين لدائرة الزهور. نافست املُرشَّ

وتتكون الدائرة الثالثة »الزهور« من ثالثة أحياء: حي املناخ- الزهور- املنارصة. والقرى التابعة لحي 

الزهور هي )الديبة- املنارصة- الجرابعة وتقع يف غرب بورسعيد(. 

ويتكون حي املناخ من أربعة شياخات ) الجالء – الرسايا- املناخ – عديل(، ويعدُّ حي املناخ من أقدم 

أبنائه بحرفة الصيد. وأنشئ حي املناخ منذ حفر قناة  الغالبية العظمى من  أحياء بورسعيد ويعمل 

السويس عام 1800 ويقيم فيه الغالبية العظمى من الطبقات الفقرية واملتوسطة، وتتكون النسبة األكرب 

العمرانية املُخططة له حاليًا ومستقباًل.  عات  التوسُّ الحي من مساكن حكومية إىل جانب  من إسكان 

ر عدد السكان بالحي بــ61346 نسمة، ويبلغ عدد اإلناث من سن 15-49 )سن اإلنجاب(16730  ويُقدَّ

نسمة، ويبلغ عدد السكان من 45-65 سنة )فئة العمل(20.873، ويبلغ عدد السكان من 6-15 سنة 

ر إحصاءات الخدمات بالحي كاآليت: )تعليم أسايس(8670. وتُقدَّ

عدد املستشفيات 62 

عدد مراكز اإلسعاف23 

عدد األندية الرياضية ومراكز الشباب 64 

عدد الجمعيات األهلية املُعانة 19 

إحصاءات السياحة: عدد الفنادق 3 

األجهزة  مصانع  عدد   ،156 األسمنت  مصانع  عدد   ،526 الحديد  مصانع  عدد  الصناعة:  إحصاءات 

املنزلية 516، وعدد محطات الكهرباء 170.

ر إحصاءات عدد السكان بـــ 999941 نسمة منهم من اإلناث من سن 15-49 )سن  حي الزهور: تُقدَّ

اإلنجاب(279315نسمة، وحاالت الطالق تصل إىل3014. ويُقدر عدد املستشفيات بــ 12 مستشفي، 

وعدد مراكز اإلسعاف بــــ 23 مركًزا، وعدد األندية الرياضية ومراكز الشباب بـــــــ 24 مركًزا، وعدد 

الجمعيات األهلية املُعانة بــــ 6 جمعيات.

ر عدد السكان باملنارصة بـ242651 نسمة، عدد اإلناث من سن 49-15  املنارصة- غرب بورسعيد: يُقدَّ

ر عدد السكان من 65-45  )سن اإلنجاب( يقدر بــ64725 نسمة، وتبلغ حاالت الطالق 468.1حالة، ويُقدَّ

سنة )فئة القدرة عىل العمل( بـــ82585 نسمة. وتوضح إحصاءات الخدمات بأن املنارصة تحتوي عىل 42 

مركًزا لإلسعاف، 73 ناديًا رياضيًا ومركًزا للشباب، 43 جمعية أهلية ُمعانة، ومصنع واحد للحديد.

تستحوذ الفئة العمرية من سن 21 سنة إىل 30 عىل النسبة األكرب من كتل الناخبني يف تلك الدائرة، 

مبا مُيثِّل %26 من إجاميل الناخبني. يأيت بعدها يف املرتبة الثانية من حيث النسبة والعدد الفئة العمرية 

من سن 31 إىل 40 سنة ومتثَّل بنسبة %22 من الناخبني، وتصل نسب متثيل الفئات العمرية من سن 
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41 إىل 50 سنة، ومن سن 51 إىل 60 سنة إىل نفس النسبة »%15« من الناخبني. ومتثِّل الفئة العمرية 

من سن 60 فام فوق نسبة %14 من كتل الناخبني، والفئة العمرية من 18 إىل 20 سنة متثَّل بنسبة 8% 

من الناخبني. مامَّ يعني أن الشباب يحتلون النسبة األكرب من كتل الناخبني وهي تقريبًا %53. وتتميَّز 

الدائرة الثالثة- الزهور بارتفاع نسبة النساء يف الناخبني عن الذكور لتصل إىل %51 من كتل الناخبني.

القرى  بها  يوجد  متجانسة؛ حيث  دائرة غري  بورسعيد  الزهور يف  الثالثة-  الدائرة  بأن  القول  وميكن 

والعزب التي تعاين من فقر شديد يف الخدمات واملرافق العامة والصحية، وتوجد بها مناطق أخرى تتمتَّع 

بكافة االحتياجات األساسية للحياة واملعيشة الجيدة.

األوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية للدائرة:

كٌل  بورسعيد من مجتمع ذي خصائص معينة فرضها  والثقافية ملحافظة  االجتامعية  الحياة  تتكون 

من البيئة واملوقع؛ حيث تعترب التجارة وصيد األسامك من أهم األنشطة املهنية واالقتصادية باملحافظة، 

ار وعاملني وموظفني بأجهزة الدولة املختلفة. ولذلك تهتمُّ  وعليه فإن البيئة االجتامعية تنقسم إىل تُجَّ

املحافظة بانتخابات ُغرِفها التجارية مثاًل. يحتوي حي الزهور عىل 12 مستشفي، 23 مركزًا لإلسعاف وهو 

عدد غري كاٍف لعدد سكان تلك املنطقة.

ومن أهم مشكالت الدائرة الثالثة يف بورسعيد/ دائرة الزهور زيادة عدد املطلقات، باإلضافة إىل مشكلة 

اإلسكان املتفاقمة، خاصة مشكلة مساكن األمني يف حي املناخ، حيث تتدهور أحوال السكان ويتواجدون 

يف مساكن غري آمنة ومعرضة للسقوط. ويُعاين الحي أيًضا من ضعف البنية التحتية من حيث املرافق 

العامة وخطوط شبكات الرصف الصحي، مع عدم وجود إسرتاتيجية تنمية من قبل املحافظة، باإلضافة 

إىل انتشار القاممة يف شوارع أحياء الزهور واملناخ واملنارصة مام يؤدي إىل انتشار األمراض واألوبئة.

ومن املعامل املؤثرة يف دائرة الزهور وجود اإلستاد الذي وقعت به مذبحة األولرتاس التي متَّت بني أولرتاس 

النادي األهيل واملرصي البورسعيدي وأسفرت عن وجود ضحايا من الجانبني. ويزيد من تأزم الواقعة عدم 

النائبة رانيا  اعرتاف الدولة بضحايا وشهداء إستاد بورسعيد وهو ما يُطالب به النواب الحاليون ومنهم 

السادات من خالل حل املشكلة بوجود الطرفني والعمل عىل إعطاء الحق ألرس وشهداء الضحايا.

ولقد تدنَّت األحوال االقتصادية للتجار يف بورسعيد بعد إلغاء املنطقة الحرة،  واملطالبة بتفعيل العمل 

بالقانون رقم 12 لسنة 1977 للمنطقة الحرة، باإلضافة إىل مشكلة »نحر البحر« التي متر بها املحافظات 

السياحية التي متتلك شواطئ.

الزهور ومناخ  السلفيني يف دائرة  أو  املتمثل يف »اإلخوان املسلمني«  التيار اإلسالمي  يتفاوت تواجد 

واملنارصة؛ حيث يتواجد السلفيون وحزب النور بكرثة يف حي الزهور، وقرى الغرب، كام يتخللون حي 

و»مالك  »الصديق«،  الصالحني«،  »رياض  منها  بهم  الخاصة  املساجد  من  عدد  لهم  والسلفيون  املناخ. 

امللك« بحي الزهور، ومسجد »الحسني« بحي املناخ.
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الدائرة من منظور النوع:

أصبحت الدائرة الثالثة- الزهور مبحافظة بورسعيد ذاَت طابعٍ مختلف بعد التقسيم الجديد للدوائر 

االنتخابية؛ فهي تُعدُّ أكرب الدوائر االنتخابية يف املحافظة وتحوي بداخلها أحياء فقرية وعشوائية تعاين 

من الطابع الريفي والحرضي مًعا، كام أصبحت الدائرة مُتثَّل يف الربملان مبقعدين، مامَّ ساهم يف دخول 

حة ملرحلة اإلعادة والفوز مبقعد يف جولة اإلعادة. املرشَّ

حة رانيا السادات صاحبة رصيٍد غنّي يف مجال العمل الصحفي خاصة يف املؤسسات الصحفية  تُعدُّ املرشَّ

محررة  وعملت  بورسعيد،  عيون  لجريدة  تحرير  ومديرة  مستقلة  صحفية  عملت  حيث  اإللكرتونية؛ 

صحفية يف موقع بورسعيد الباسلة وموقع بورسعيد أرض الفداء، ويف مؤسسة الشبكة اإلعالمية رابطة 

عيون بورسعيد، وصحفية بجريدة الرشوق اإللكرتونية سابًقا.

القبلية: 

ال يتقبل املجتمع – يف أغلب األحيان- وجود النساء يف املجال العام والسيايس خاصة يف دائرة مختلطة 

مثل دائرة الزهور؛حيث يتواجد فيها التيار اإلسالمي بعنرصيه »السلفيني واإلخوان املسلمني«، والفلول 

املنتمني للحزب الوطني املُنحّل، وشباب الثورة والفقراء املقيمني يف أحياء عشوائية وغري آمنة.

ولكن يف دائرة املرشحة رانيا السادات، قام والدها بدور الداعم املايل واإلداري من خالل تويلِّ إدارة 

الوالد  أصدقاء  وقام  االنتخاب.  يوم  يف  واملندوبني  االنتخابية  الدعاية  عىل  واإلنفاق  االنتخابية  الحملة 

ار املالبس بسوق البالة بحي الزهور،  حة إىل جانب أعاممها تجَّ الحاج السادات عبد الرحمن بدعم املُرشَّ

والقبول  باملصداقية  السادات، مامَّ دعَّم حملتها  لعائلة  املقربني  األقارب واملعارف  جنبًا إىل جنب مع 

الجامهريي الذي ساهم يف نجاحها.

ح يف تلك الدائرة بالنسبة للمرشحة: إشكاليات الرتشُّ

تنتمي النائبة رانيا السادات إىل فئة الشباب داخل مجلس النواب الحايل، فهي يف منتصف الثالثينات 

انتخابات  الدخول إىل  السادات يف  للنائبة رانيا  التجربة هي األوىل من نوعها  من عمرها، وتُعدُّ هذه 

بحي  مناطق  وعدة  األسواق  يف  األبواب  بحمالت طرق  السادات  وقامت   .2015 لعام  النواب  مجلس 

الزهور، من بينهم عمر بن الخطاب- عثامن بن عفان- خالد بن الوليد- عيل بن أيب طالب– عمرو بن 

العاص- بالل بن رباح، وهي مناطق تتميز بالفقر إىل حٍد كبري.

حة بجولة ميدانية يف »قرى غرب« لزيارة كبري قرية املنارصة وقرية الجرابعة، وعقدت   وقامت املُرشَّ

التُّجار،  املناخ مبساندة والدها وأعاممها  الخامسة والسادسة بحي  املنطقتني  مؤمترًا جامهرييًا كبريًا يف 

من  السادات  وتُعدُّ  واقتصاديًا.  اجتامعيًا  املختلقة  املناطق  يف  الدائرة  أهايل  مع  التواصل  واستطاعت 

بــ  السابق مبا يسمى  نتيجة عملها كصحفية واهتاممها  الناس  التعامل مع  الاليت ال تخفن  املرشحات 

»صحافة املواطن«.
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حون املنافسون يف دائرة الثالثة الزهور: املُرشَّ

خاض تجربة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 أربعون عضًوا، وكان من بينهم سيدتان هام املرشحة 

املرشحتني  السيدتني  أن  واملالحظ  الرحمن،  عبد  السادات  رانيا  واملرشحة  ألفي،  السيد  محمد  حنان 

مستقلتان وغري منتميتني ألحزاب سياسية!

حصل كٌل من املرشحني الذين استطاعوا الدخول إيل اإلعادة عىل:

رشيف صالح محمد عبده من حزب »مرص بلدي« حصل عىل نسبة 11.57%

أحمد محمد أحمد فرغيل حصل عىل النسبة األكرب كمستقل %44.98، ونال قبواًل جامهرييًا نتيجة 

أيًضا من  التجاري وموقفه من االعرتاض عىل غلق املنطقة الحرة يف بورسعيد، وهو  النشاط  عمله يف 

حني الشباب. املُرشَّ

والنائب أحمد سليامنسليامن- مستقل حصل عىل نسبة 11.60%

وحصلت املرشحة رانيا السادات عىل نسبة %11.45 من األصوات، ويف اإلعادة استطاع كل من املرشح 

أحمد فرغيل واملرشحة رانيا السادات الفوز مبقعدي الدائرة وهام شباب ومستقلَّني.
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املحور الرابع

النساء يف انتخابات مجلس النواب

عىل الرغم من صعوبة املناخ املحيط بالعملية االنتخابية عىل مستوياته الثالثة القانونية والسياسية 

ح يف انتخابات مجلس النواب، خاصة عىل املقاعد  واألمنية، فإننا نالحظ ازدياًدا يف رغبة النساء يف الرتشُّ

حات يف انتخابات 2015 النيابية 448 مرتشحة، ومثَّلت  الفردية؛ حيث شكَّل إجاميل عدد السيدات املرتشِّ

ح  الرتشُّ السيدات عىل  إقبال  نسبة  أن  إىل  يُشرُي  ما  الفردية %54.6، وهو  املقاعد  ترشحهن عىل  نسبة 

بالفردي كانت أكرب من القوائم بفارق بلغ %9.2، وهو ما يُعتربُ تحديًا واضًحا من النساء للوضع الصعب 

املحيط بالعملية االنتخابية.

أصبح  بل  األخرية،  النواب  انتخابات مجلس  نتائج  هاًما وحاساًم يف  دوًرا  السيايس  املال  لعب  ولقد 

وعاماًل  ناحية،  من  السياسية  األحزاب  لبعض  مرشحني  استقطاب  يف  حاساًم  واالنتخايب  السيايس  املال 

مؤثرًا يف تشكيل القوائم والتحالفات االنتخابية من ناحية أخرى، وهو ما انعكس عىل قدرة العديد من 

األحزاب والقوى السياسية عىل املشاركة يف انتخابات مجلس النواب. وتُعدُّ تلك اإلشكالية سببًا رئيسيًا 

القامئة  مرشحي  تقديم  إلعادة  مالية  موارد  توفري  عن  عجزت  التي  »صحوة مرص«  قامئة  انسحاب  يف 

ح. ويُعترَب انسحاب قامئة »صحوة مرص« من االنتخابات  واستكامل اإلجراءات القانونية الخاصة بالرتشُّ

الصورة  القامئة  تلك  كانت  حيث  االنتخابية؛  بالعملية  املحيط  العام  املجال  تضييق  عىل  واضًحا  مثااًل 

الوحيدة التي قد تعرب عن تحالف لقوى املعارضة املرصية بعد 30 يونيو.

ومع انسحاب قامئة صحوة مرص أصبحت العملية االنتخابية تدور بني مؤيدي النظام السيايس الحاكم، 

خاصة عىل مستوى القوائم؛ أي أصبحت »املنافسة« االنتخابية- إن صحَّ التعبري- عىل مستوى القامئة بني 

أطراف تسعي لتأييد النظام السيايس، وهو ما انعكس عىل ُمجَمل العملية االنتخابية. وظهر هذا بوضوح 

يف كتلة أحزاب اليسار التي أعلن أغلبها مقاطعتهم للقوائم االنتخابية، وانتهى عدٌد منها إىل املشاركة عىل 

املستوى الفردي بـ 43 مرشًحا تم توزيعهم عىل النحو التايل:
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حات من النساء مبحافظات املرحلة األوىل: - توزيع املرُتشِّ

حات من السيدات يف جولة اإلعادة مبحافظات املرحلة األوىل:  - عدد املرُتشِّ

- النتائج النهائية للسيدات باملرحلة األوىل:
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حات من النساء مبحافظات املرحلة الثانية: - عدد املرُتشِّ

حات من النساء يف جولة اإلعادة باملرحلة الثانية: - عدد املرُتشِّ

- النتائج النهائية للسيدات باملرحلة الثانية: 
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وبتحليل األشكال السابقة نجد اآليت:

الفردية 142 مرشحة من إجاميل 2893 مرشًحا عىل ذات  املقاعد  حات عىل  املُرشَّ بلغ إجاميل عدد 

املقاعد، أي بنسبة %4.90 من إجاميل املرشحني عىل املقاعد الفردية، وبذلك يكون إجاميل عدد السيدات 

ح  الفردي ومتثيل النساء يف  حة، وهو حاصل جمع الرتشُّ حات يف انتخابات 2015 النيابية 448 ُمرتشِّ املرُتشِّ

حهن عىل الفردي من إجاميل ترشحهن  القوائم املتنافسة يف املرحلتني األوىل والثانية. وتكون نسبة ترشُّ

ح الفردي كانت أكرب من القوائم بفارق بلغ  %54.6، وهو ما يُشري إىل أن نسبة إقبال النساء عىل الرتشُّ

الفردي  النظام  ح عىل  الرتشُّ بالنظر إىل صعوبة  رة  ُمَقدَّ اهتامًما معقواًل وشجاعة  %9.2، ويعكس ذلك 

وسيطرة املال السيايس عىل معظم الدوائر الفردية.

املُشكَّلة لخوض  القوائم  الفردية قلة عدد  باملقاعد  ح  الرتشُّ النساء عىل  التي ساعدت  ومن األسباب 

االنتخابات والتي انحرصت يف ثالث قوائم، منها قامئتان غري مكتملتني من حيث تغطية األربعة قطاعات 

حات عىل القوائم، ودفع بعضهن لخوض االنتخابات عىل  بالجمهورية، وهو ما قللَّ نسبة النساء املرتشِّ

املقاعد الفردية.

البناء الداخيل ملجلس النواب:

تتشكَّل هيئة مكتب مجلس النواب من رئيس الربملان الدكتور عيل عبد العال عضو تحالف »دعم 

مرص«، والوكيلني النائب محمود الرشيف من تحالف »دعم مرص« والنائب سليامن وهدان من حزب 

الوفد. 

ويتشكَّل املجلس من 596 نائبًا، منهم 89 نائبة، و57 نائبًا ترتاوح أعامرهم بني 25 – 35 سنة. ويتوزَّع 

النواب وفًقا لالئحة القدمية عىل 19 لجنة نوعية، تحتل لجنة الدفاع واألمن القومي املرتبة األوىل بعدد 

نواب بلغ 58 نائبًا بنسبة %9.73 من إجاميل عدد النواب، بينام بقيت لجنة الشئون الدينية واألوقاف 

يف الرتتيب األخري بعدد 10 نواب بنسبة 1.67%. 



75

وعن التمثيل الحزيب داخل قاعة مجلس النواب، فيحتل حزب املرصيني األحرار املرتبة األوىل بني 19 

حزبًا بعدد 65 نائبًا ميثلون %10.90 من إجاميل عدد النواب، ويليه حزب »مستقبل وطن« بعدد 52 

نائبًا، ثم حزب الوفد بعدد 34 نائبًا، ثم »حامة الوطن« بعدد 18 نائبًا، وميثل حاصل جمع نواب األحزاب 

نائبًا بنسبة %70 من إجاميل عدد نواب األحزاب. ويتطرَّق »املرصد«  األربعة تحت قبة الربملان 169 

خالل السطور التالية إىل تحليل البناء الداخيل للربملان، راصًدا مهن النواب وانعكاسها عىل أدائهم، وذلك 

كام يحدده الشكل التايل:

شكل )1(: توزيع املؤهالت التعليمية للنواب

يبدو من الشكل السابق أن تنوع املؤهالت التعليمية لنواب الربملان قد يتيح مساحة ما من القدرة عىل 

تجاوز أي أزمات قد تحدث بني النواب، بل ويرُثي التفاعالت الداخلية التي قد تحدث بني مختلف القوى 

السياسية املمثَّلة. ويساعد تنوع املؤهالت كذلك عىل رسعة انضباط النواب داخل القاعة، واستيعابهم 

برسعة لالئحة الجديدة، وقد اتضح ذلك خالل مناقشة الربملان للقرارات الخاصة بالقوانني التي صدرت 

قبل انعقاده.

يتضح من قراءة وتحليل الشكل السابق، أن العدد األكرب من نواب برملان 2016 حاصلون عىل مؤهالت 

عليا، وقد بلغ عددهم 407 نواب تقريبًا بنسبة %68.28 من اإلجاميل.. وبلغ عدد الحاصلني عىل درجة 

الدكتوراه 48 نائبًا تقريبًا بنسبة بلغت %8.05، وانخفض عدد نواب التعليم األسايس إىل 16 نائبًا، وعدد غري 

الحاصلني عىل مؤهالت إىل 20 نائبًا.
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شكل )2(: توزيع املهن والوظائف يف مجلس النواب

ع مهن ووظائف نواب برملان 2016 ما بني أطباء ومهندسني وأساتذة  يبدو– وفًقا للشكل السابق– تنوُّ

جامعة وصحفيني وضباط ومحاسبني وباحثني يف مجاالت متفرقة، باإلضافة إىل املهن املختلفة التي اعتاد 

عليها الربملان، سواء من املزارعني أو السائقني أو املهن الحرة. وجاءت نسبة النواب املحامني يف الربملان 

األعىل بني املهن املنظَّمة، والتي تحكمها نقابات وأندية مختصة، فقد بلغت نسبتهم %9.65، وهو ما 

يرُثي لجنة الشئون الترشيعية والدستورية. واحتلَّت نسبة الضباط من الجيش والرشطة املرتبة الثانية 

بنسبة بلغت %9.3، وذلك قد يكون سببًا يف أن تحتل لجنة الدفاع واألمن القومي املرتبة األوىل بني 

اللجان النوعية من حيث عدد النواب. 

شكل )3(: توزيع أعامر النواب

ح الشكل السابق أن الرشيحة العمرية األكرث متثياًل يف مجلس النواب من 46 إىل 55 سنة؛ حيث  يُوضِّ

تبلغ 199 نائبًا بنسبة %33.38. وجاءت يف املرتبة الثانية الرشيحة العمرية من 36 إىل 45 سنة بنسبة 

%22.65 من إجاميل عدد النواب املُنتََخبني واملُعيَّنني، وقد كانت داللة ذلك واضحة عىل أداء النواب منذ 



77

انعقاد الربملان؛ حيث لوِحَظ ارتفاع عدد مطالبات هؤالء النواب للوزراء واملسئولني لحل مشاكلهم من 

خالل تحركات مبارشة إىل مكاتب املسئولني لعرض مشاكل دوائرهم. أما الرشيحة العمرية من 56 إىل 60 

سنة فقد احتلت املرتبة الثالثة بعدد نواب بلغ 106 نواب بنسبة %17.78، بينام بلغ عدد نواب رشيحة 

الشباب من 25 إىل 35 سنة 57 نائبًا بنسبة 9.56%.

وبالنظر إىل مستوى النواب الناجحني من حيث التخصصات واملؤهالت الدراسية نجد أن هذا املجلس 

واحد من املجالس ذات الغلبة للمؤهالت الدراسية العليا. 

يُضاف إىل ذلك قلة الفائزين املُنتمني لتيار اإلسالم السيايس، وهو ما قد يوحي أن هناك اكتساح  التيار 

املدين داخل تشكيلة املجلس وهو ما يظهر من حيث الشكل، فهل ميكن أن ينعكس ذلك عىل مضمون 

املجلس من حيث ترشيح النساء للجان النوعية باملجلس، بجانب اهتامم املجلس بقضايا النساء املختلفة 

البنية الترشيعية املقيدة للنساء يف مرص؟ هذا ما ميكن  وإصدار ترشيعات تساعد عىل إعادة صياغة 

مالحظته خالل املرحلة القادمة من عمر املجلس، عىل الرغم من تشككنا يف ذلك.
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املحور الخامس

التوصيات املبنية عىل القراءة التحليلية لنتائج هذه االنتخابات من منظور 

نسوي

النسوية«  للدراسات  »نظرة  ترى  النواب،  مجلس  انتخابات  لنتائج  تحليلية  نسوية  قراءة  عىل  بناًء 

رضورة طرح أجندة نسوية لهذا املجلس الذي انعقد مع بداية العام، والذي ميرُّ اآلن مبرحلة إقرار الئحته 

الداخلية من أجل تحديد لجانه وتشكيلها ووضع اختصاصاتها. 

ة خاصة مع رفض مجلس الدولة إقرار  وقد بََدت املؤرشات فيام يخصُّ النساء من النائبات غري ُمبرشِّ

مبدأ التمييز اإليجايب للنائبات يف لجان املجلس، ويبدو أن النواب أيًضا ال ميانعون إلغاء املادة )6( من 

الالئحة التي تقره، ومن ثمَّ أعلنت النائبات عدم قبولهن لهذا التجاوز ونأمل يف خوضهن املعركة حتى 

نهايتها حتى ال تصري هناك لجان بال نائبات وحتى ال يُعزَلن عن موضوعات بعينها مثل املوازنة واألمن 

القومي، وغريها من املوضوعات التي قد يرى النواب عدم رضورة مناقشة النائبات لها، مثلام رأى النواب 

عدم رضورة لوجود سيدة ضمن مكتب املجلس املشكَّل من رئيسه ووكيليه.

وتطرح »نظرة للدراسات النسوية« مجموعة من التوصيات املُتعلِّقة بأجندة هذا املجلس، آملة أن 

تتبنَّى النائبات هذه التوصيات ليك تكون هناك فرصة لعمل املجموعات واملُنظَّامت النسوية والنسائية 

املعنية بالسياسات والترشيع مع النائبات عىل هذه التوصيات التي نطرحها للنائبات والنواب املهتمني 

بقضايا النساء ومتكينهن السيايس وتحسني وضعهن يف املجتمع املرصي. ونطرحها أيًضا للجهة الوطنية 

املختصة بحقوق النساء يف مرص املُتمثِّلة يف »املجلس القومي للمرأة«.

تتضمن التوصيات النقاط اآلتية:

 مراجعة قوانني االنتخابات من ِقبَل مجلس النواب الحايل:	 

الدوائر،  تقسيم  وقانون  النواب  مجلس  وقانون  السياسية  الحقوق  مبارشة  القوانني  هذه  وتتضمن 

أن هناك  انتخابات 2015، كام  الذي طُبّق يف  الدميقراطي  االنتخايب غري  النظام  مراجعة  ينبغي  حيث 

رضورة ملراجعة ضوابط الدعاية واإلنفاق االنتخايب يف قانون مبارشة الحقوق السياسية. 

وفيام يتعلق بتقسيم الدوائر ينبغي أن تُراَجع عىل أساس املعايري الدولية التي تُطبَّق يف دول أكرث 

دميقراطية وأكرث تقدًما يف هذا الشأن. كام يجب أن تُراعي- خاصة يف تقسيم دوائر القوائم االنتخابية- 

العدالة السكانية وتكافؤ الفرص بني القوائم املتنافسة والتي البد أن تكون نسبية وليست مطلقة من 

أجل عملية أكرث تعددية سياسيًا.

http://masreiat.com/news/2016/mar/30/35772
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx%3Fcdate%3D30032016%26id%3D5ed889ee-42f4-4b8c-ae74-14c8847ab340
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx%3Fcdate%3D30032016%26id%3D5ed889ee-42f4-4b8c-ae74-14c8847ab340
http://masreiat.com/news/2016/mar/30/35772
http://nazra.org/2014/07/%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A9-%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9
http://nazra.org/2015/03/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9


80

 أجندة الحقوق والحريات العامة والخاصة:	 

الدميقراطية مجموعة مطالب  واألحزاب  والنسوية  النسائية  املنظامت  بعُض  أن طرحت  وقد سبق 

يجب أن تكون يف أولويات األجندة الترشيعية، خاصة فيام يتعلق بالحقوق والحريات العامة التي تؤثر 

عىل عموم املواطنات واملواطنني، وانتهاكها يؤثر عىل املجتمع ككل، مع بعض االختالفات النوعية فيام 

يخص النساء الاليت يتعرضن النتهاكات مبنية عىل النوع يف كثري من األحيان، األمر الذي يظهر بوضوح يف 

ظاهرة العنف الجنيس ضد النساء يف املجال العام. 

كام ينبغي أن تُطَرح قضايا املجال الخاص التي تؤثر عىل النساء بصورة واضحة، مثل العنف األرسي 

واألحوال الشخصية وغريها من األمور التي تنطبع عىل املجال الخاص.

 رضورة وجود لجنة نوعية للنساء داخل املجلس: 	 

عىل الرغم من عدم إقرار الالئحة الداخلية الحالية لوجود مثل هذه اللجنة، فمن الرضوري أن تطالب 

النائبات بوجودها مستقباًل باملطالبة مبراجعة الالئحة الداخلية للمجلس وتشكيل اللجنة ، ليك يكون 

هناك لجنة رسمية تعمل عىل قضايا النساء النوعية تحديًدا. ويجب أن تضم جميَع األطراِف من املهتمني 

سواء من النواب أو النائبات دون أن تعزلهن داخل إطار هذه اللجنة.

 أهمية وجود تكتُّل نسايئ ذي صبغة غري رسمية داخل املجلس: 	 

سيوفر هذا التكتُّل مساحة خاصة للنائبات ليك يناقشن احتياجاتهن املعرفية واملهاراتية، وأن يضعن 

أدائهن  الاليت يطرحنها، كام سيُمكنهّن من تطوير  القضايا  النواب من حيث  أولوياتهن داخل مجلس 

الترشيعي من خالل عملهن املشرتك مع اآللية الوطنية لحقوق النساء وأيًضا مع منظامت املجتمع املدين 

املعنية بالنساء.

 رضورة وجود آليات للتمييز اإليجايب للنائبات يف اللجان: 	 

لذا يجب أن يرتاجع قسم الفتوى والترشيع يف مجلس الدولة عن التمييز ضد النساء الذي يطبِّقه 

دستوريًا  يلتزم  وأن  الحايل  للمجلس  الداخلية  الالئحة  من   )6( املادة  عىل  يوافق  وأن  دامئة،  بصورة 

باملادة)11( التي أقرَّت املساواة للمرصيات يف كافة املناصب العامة والقيادية.

http://nazra.org/2016/01/%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2581%25D9%2589-%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9
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املالحق

ملحق )1(

املنظامت الدولية واملحلية املقبولة يف عملية متابعة انتخابات مجلس النواب 2015

املنظامت الدولية املقبولة: . 1

عدد املرتجمني املطلوبني واملسموح بهمعدد املتابعني املطلوبني واملسموح بهماسم املنظمةم

20060منظمة الدميقراطية الدولية1

30050الشبكة الدولية للحقوق والتنمية2

10025املعهد الدويل للسالم والعدالة وحقوق اإلنسان3

9030املعهد االنتخايب للدميقراطية املستدامة يف أفريقيا4

10015املنظمة املسكونية لحقوق اإلنسان والتنمية5

املنظامت املحلية املقبولة: . 2

عدد املتابعني املطلوبني واملسموح بهم اسم املنظمةم

2000املؤسسة العربية للدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان1

1500الجمعية املرصية لدعم التطور الدميقراطي2

36جمعية رعاية العسكريني املتقاعدين وأرسهم3

600جمعية حلف مرص لحقوق اإلنسان4

50مؤسسة العدل لحقوق اإلنسان5

7000مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان6

1000الجمعية الوطنية املرصية لحقوق اإلنسان7

500جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق اإلنسان وتنمية املجتمع8

2850مؤسسة عامل واحد للتنمية ورعاية املجتمع املدين9

300جمعية عامل مرص للتنمية وحقوق اإلنسان10

3050املنظمة املرصية لحقوق اإلنسان11

5000جمعية شباب مرص12

500الجمعية املرصية للتنمية والدفاع عن حقوق اإلنسان والبيئة13

1500جمعية االعتصام14

5500جمعية تنمية حق املواطن املرصي15

10جمعية تنمية املجتمع16

1200جمعية فرسيس الخريية لتنمية املجتمع17

300مركز الحرية لحقوق اإلنسان والخدمات االجتامعية18

750الجمعية املرصية لدعم حقوق اإلنسان19

200املجلس الدويل العريب لحقوق اإلنسان20

500الجمعية املرصية للتوعية والتنمية الشاملة21
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100مؤسسة املركز الوطني لحقوق اإلنسان22

50جمعية حريتي23

1500الجمعية املرصية لحقوق اإلنسان24

750جمعية العفو املرصية للتنمية وحقوق اإلنسان25

600الجمعية املرصية للنهوض باملشاركة املجتمعية26

500جمعية السادات للتنمية والرعاية االجتامعية27

1000جمعية املنتزه للتنمية الثقافية28

100جمعية الرشطة والشعب ملرص29

6000الجمعية العمومية لنساء مرص للتنمية30

15000مؤسسة املبادرة الوطنية للتفاعل اإليجايب31

400الجمعية العاملية القانونية لحقوق اإلنسان32

120الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان33

1000الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات34

2000جمعية معكم للتنمية35

50جمعية النهوض بالريف املرصي36

440جمعية منظمة مرص أواًل لحقوق اإلنسان والتنمية37

1000جمعية محبي العدالة االجتامعية للتنمية وحقوق اإلنسان38

500جمعية الرشق األوسط للسالم وحقوق اإلنسان39

300جمعية املستقبل السامي للتنمية40

1000الجمعية الدولية لحقوق اإلنسان ومكافحة الفساد41

150جمعية املنظمة الوطنية الدولية لحقوق اإلنسان42

1000مؤسسة سمية خطاب الخريية والتنمية البرشية43

2500جمعية يال نشارك للتنمية االجتامعية44

300جمعية عيون املستقبل للثقافة والتنمية45

1000جمعية مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان46

2000جمعية جيل العدل47

320االتحاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية48

100جمعية املنظمة املرصية لحقوق اإلنسان والتنمية49

2700جمعية املنظمة املرصية الدولية لحقوق اإلنسان والتنمية50

4000جمعية الوطن للجميع51

1جمعية األيادي املحبة للطفولة واألمومة وحقوق اإلنسان52

350مؤسسة ضد التمييز53

2000جمعية الوحدة لحقوق اإلنسان54

350جمعية الصحوة لحقوق اإلنسان وتنمية املجتمع55

400مؤسسة حول العامل للتنمية56

800مؤسسة املجلس املرصي الدويل لحقوق اإلنسان والتنمية57

250جمعية حقوق اإلنسان وحامية املستهلك58

5000الجمعية املرصية للرقابة الشعبية وحقوق اإلنسان59

1000جمعية حقوق املرأة والطفل لتنمية املجتمع بأسيوط60

1550مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق اإلنسان والدميقراطية61

1550جمعية حقوق اإلنسان لتنمية املجتمع بأسيوط62

20مؤسسة إدراك للتنمية63
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ملحق )2(

الجدول الزمني للعملية االنتخابية ملجلس النواب 2015

اإلجراءاتاملدةالتاريخ

     اإلجراءات املشرتكة

نرش قرار دعوة الناخبني لالقرتاع وإعالن الجدول الزمني لالنتخابات 31 /8/ 2015

2015/ 9/1

تقديم وفحص طلبات الرتشح12 يوًما2015/9/12

2015/9/13

إعالن الكشوف والطعون3 أيام2015/9/15

2015/9/17

الفصل يف الطعون 5 أيام2015/9/21 

املرحلة األوىل

إعالن الكشوف النهائية للمرحلة األوىل وبدء الدعاية1 يوم2015/9/28

2015/9/29

التناول والتعديليومان2015/9/30

 2015/10/1

إعالن الكشوف بعد التناول والتعديل وتقديم الطعون 3 أيام 2015/10/3 

2015/10/4

الفصل يف الطعون 5 أيام 2015/10/8

الصمت االنتخايب 1 يوم2015/10/16

2015/10/17

االنتخاب يف الخارجيومان 2015/10/18

2015/10/18

االنتخاب يف الداخل يومان2015/10/19

 2015/10/20

إعالن النتائج وتقديم التظلامت للجنة العليا والفصل فيها يومان2015/10/21

الصمت يف اإلعادة 1 يوم 2015/10/25

2015/10/26

االنتخاب يف الخارج يومان2015/10/27

2015/10/27

االنتخاب يف الداخليومان2015/10/28

2015/10/29

إعالن النتائج وتقديم التظلامت للجنة العليا والفصل فيها يومان2015/10/30

املرحلة الثانية 

إعالن الكشوف النهائية للمرحلة الثانية وبدء الدعاية 1 يوم2015/11/3

2015/11/3

التناول والتعديليومان2015/11/4

2015/11/5

إعالن الكشوف بعد التناول والتعديل وتقديم الطعون 3 أيام2015/11/7

2015/11/8

الفصل يف الطعون 5 أيام2015/11/12

الصمت االنتخايبا يوم2015/11/20

2015/11/21

االنتخاب يف الخارجيومان2015/11/22
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2015/11/22

االنتخاب يف الداخل يومان2015/11/23

2015/11/24

إعالن النتائج وتقديم التظلامت للجنة العليا والفصل فيها يومان2015/11/25

الصمت يف اإلعادة 1 يوم 2015/11/29

2015/11/30

االنتخاب يف الخارجيومان2015/12/1

2015/12/1

االنتخاب يف الداخليومان2015/12/2

2015/12/3

إعالن النتائج وتقديم التظلامت للجنة العليا والفصل فيهايومان2015/12/4

   تسليم الشهادات لألعضاء املنتخبني حتى 2015/12/20
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امللحق الثالث )3(

مراجع املحور الثالث: تجارب املرشحات الاليت عملت معهن نظرة للدراسات النسوية

مراجع تحليل محافظة أسوان: املرشحة وفاء عبد القوي العرشي مستقلة- الدائرة األويل مدينة . 1

أسوان فردي.

مراجع تحليل محافظة اإلسكندرية: املرشحة رشا الجبايل مستقلة- الدائرة الثانية منتزة ثان فردي.. 2

االجتامعي- . 3 الدميقراطي  املرصي  الحزب  عالء  سلوى  املرشحة  القاهرة:  محافظة  تحليل  مراجع 

الدائرة الثالثة عرش بوالق- فردي.

الدميقراطي . 4 املرصي  الحزب  الرحمن  عبد  زينب  املرشحة  القاهرة:  محافظة  تحليل  مراجع 

االجتامعي- الدائرة الثامنة عرش البساتني – فردي.

مراجع تحليل محافظة بورسعيد: املرشحة رانيا السادات مستقلة -  الدائرة الثالثة الزهور- فردي.. 5

مراجع تحليل محافظة أسوان: املرشحة وفاء عبد القوي العرشي مستقلة- الدائرة األويل مدينة . 1

أسوان فردي.

املوقع الرسمي للجنة العليا النتخابات – مجلس نواب 2015.	 

محافظة أسوان - مركز املعلومات واتخاذ دعم القرار إدارة اإلحصاء - الدليل اإلحصايئ 2014.	 

البوابة اإلليكرتونية ملحافظة أسوان – وزارة الدولة للتنمية اإلدارية.	 

قطاع التعليم - للدليل اإلحصايئ لسنة 2012 إلدارة اإلحصاء التابعة لوزارة الدولة للتنمية اإلدارية 	 

مبحافظة أسوان.

الدولة 	  لوزارة  التابعة  اإلحصاء  لسنة 2015 إلدارة  اإلحصايئ  للدليل  االجتامعي-  التضامن  قطاع 

للتنمية اإلدارية مبحافظة أسوان.

ملفات املعايشة مع املرشحة وفاء عرشي من خالل عمل فريق أكادميية املشاركة السياسية للنساء.	 

بروفايل املرشحة وفاء عبد القوي العرشي من نظرة للدراسات النسوية.	 

الربنامج االنتخايب للمرشحة وفاء عرشى عن دائرة مدينة ومركز أسوان.	 

كتاب املنظور البيئي إلقليم جنوب الصعيد.	 

مقاالت عن املرشحة وفاء العرشي يف الجرائد واملواقع اإلخبارية اإلليكرتونية.	 

ننرش أماكن املراكز االنتخابية وعدد الناخبني يف أسوان.	 

http://www.vetogate.com/1029209

http://www.vetogate.com/1029209
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املؤرشات النهائية النتخابات النواب بأسوان.. اإلعادة بني عفيفي ونصيف ورشعى وأحمد حسن 	 

بدائرة القسم.. والحناوى وعرشى يخوضان اإلعادة يف دراو.. و »يف حب مرص« تكتسح 4 دوائر.. 

ونداء مرص تفوز بـ»نرص النوبة«.

http://s.youm7.com/2398423

»الهاليل« 	  تنافس  توقف  مل  الهدنة  الربملانية..  املقاعد  عىل  أسوان  عائالت  بني  مبكر  رصاع 

و»الدابودية« يف االنتخابات.. وغياب محمد منري وشيكاباال عن دوائرهم أسقطها من الحسبان.. 

والفلول يبحثون عن القبائل.

http://s.youm7.com/1634973

باملرحلة 	  محافظة   14 والقوائم يف  والدوائر  والقضاة  واللجان  واملرشحني  الناخبني  باألرقام..عدد 

 91 باإلسكندرية.  ناخب  ماليني  و3  بأسيوط  ناخبا  و349  مليون   2 الربملانية.  االنتخابات  األوىل 

مرشحا يتنافسون باألقرص.

http://s.youm7.com/2392342

بني االستقرار والتغيري.. الخرائط التصويتية املحتملة لالنتخابات الربملانية القادمة.	 

http://www.albawabhnews.com/20805

39 قبطياً و87 امرأة تحت قبة مجلس النواب املرصي.	 

http://alwafd.org/%D8%A7%D984%%D8%B7%D8%B1%D98%A%D982-%

%D8%A5%D984%%D989-%%D8%A7%D984%%D8%A8%D8%B1%D984%%

D985%%D8%A7%D939-%-1014289/86%D982%%D8%A8%D8%B7%D98%A%-

D98%B%D8%A7-%D98887-%%D8%A7%D985%%D8%B1%D8%A3%D8%A9-

% D 8 % A A % D 8 % A D % D 8 % A A - % D 9 8 2 % %D 8 % A 8 % D 8 % A 9 -

%D985%%D8%AC%D984%%D8%B3-%D8%A7%D984%%D986%%D988%%D8%A

7%D8%A8-%D8%A7%D984%%D985%%D8%B5%D8%B1%D989%

“وفاء عرشي” تنافس يف الدائرة االويل بأسوان.	 

http : / /www.na2ebatmasr. com/%D988% %D981% %D8%A7%D8%A1-

%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D98%A-%D8%AA%D986%%D8%A7%D981%%D8%B3-

%D981%%D98%A-%D8%A7%D984%%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D984%%D8%A7%D988%%D984%%D98%A-%D8%A8%D8%A3%D8%B3/

بالفيديو والصور.. »بنت النوبة« ممثلة املرأة يف برملان 2015 بأسوان.	 

http://www.vetogate.com/1808202

4 سيدات يدخلن املاراثون الربملاين بأسوان.	 

http://s.youm7.com/2398423
http://s.youm7.com/1634973
http://s.youm7.com/2392342
http://www.albawabhnews.com/20805
http://alwafd.org
http://www.na2ebatmasr.com
http://www.vetogate.com/1808202
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http://www.dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?field=news&id=189240

املرشحة األوىل للربملان بأسوان: إقبال السيدات معدوم.	 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D

8%B1-%D985% %D8%B5%D8%B1489695-% /D8%A7%D984% %D985% %D

8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D984% %D8%A3%D988%%

D984% %D989-% %D984% %D984% %D8%A8%D8%B1%D984% %D985%%

D8%A7%D986-% %D8%A8%D8%A3%D8%B3%D988% %D8%A7%D986-%

%D8%A5%D982%%D8%A8%D8%A7%D984-%%D8%A7%D984%%D8%B3%D98%

A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D985%%D8%B9%D8%AF%D988%%D985%

املرأة املرصية يف الطريق إىل الربملان.. 210 مرشحات يشعلن املعركة االنتخابية يف 25 محافظة..	 

سيدات مرص يحلمن بتكرار تجربة »أم املقاتلني« راوية عطية أول سيدة عربية تدخل الربملان.

http://s.youm7.com/2358354

فيديو | أول »نوبيه« ترتشح لـ»برملان 2015« بأسوان.	 

http://www.dotmsr.com/detai ls/%D981% %D98 %A%D8%AF%D98 %A

%D988-%%D8%A3%D988%%D984-%%D8%B3%D98%A%D8%AF%D8%A9-

% D 8 % A A % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 8 % B 4 % D 8 % A D - % D 9 8 4 % %D 9 8 0 - %

%D8%A8%D8%B1%D984%%D985%%D8%A7%D92015-%-86%D8%A8%D8%A3%D8

%B3%D988%%D8%A7%D986%

أسوان| مرشحة للربملان تطرح رؤية لحل مشكلة القاممة.	 

http://www.masress.com/tahrirnews/3313759

وفاء عرشي مؤسسة “جنوبية حرة” لـــ”ولها وجوه أخرى”: التاريخ يوثق حكم ملكات نوبيات 	 

ملرص والذكورية املوجودة االَن وفدت مع نزول العرب إىل النوبة.. و الثقافة النوبية األصيلة ترفض 

تعدد الزوجات.

http://wlahawogohokhra.org/home/173/%D988%%D981%%D8%A7%D8%A1-

%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D98%A-%D985%%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-

%D8%AC%D986%%D988%%D8%A8%D98%A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-

-%D984%%D980%%D980%%D980%%D988%%D984%%D987%%D8%A7-%D988%/

صعيديات يف مواجهة العادات.	 

8%D8%A7%D9%/63405/http://nisfeldunia.ahram.org.eg/NewsP/1076/NewsP/1076

%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%4%D9

8A%D8%A7%D%8A%D8%AF%D9%D8%B5%D8%B9%D9%/86-%85%D8%A7%D9

http://www.dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?field=news&id=189240
http://www.masralarabia.com
http://s.youm7.com/2358354
http://www.dotmsr.com/details
http://www.masress.com/tahrirnews/3313759
http://wlahawogohokhra.org/home/173
http://nisfeldunia.ahram.org.eg/NewsP/1076/NewsP/1076/63405
http://nisfeldunia.ahram.org.eg/NewsP/1076/NewsP/1076/63405
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87%D8%A9-%88%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%8%AA-%D9

84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA.aspx%%D8%A7%D9

وفاء عرشى مؤسسة ”جنوبية حرة” :عن تعدد الزوجات و الذكوريه يف النوبه.	 

http://www.araged.com/news/?p=895

قرية نوبية ضمن املناطق املحظورة.. واألهايل: أراضينا خط أحمر.	 

http://almesryoon.com/%D8%A7%D984% %D8%B3%D98 %A%D8%A7%

D8%B3%D98 %A%D8%A9731135-% /D982% %D8%B1%D98 %A%D8%A9-

%D986%%D988%%D8%A8%D98%A%D8%A9-%D8%B6%D985%%D986-%

%D8%A7%D984% %D985% %D986% %D8%A7%D8%B7%D982-% %D8%A7

% D 9 8 4 % %D 9 8 5 % %D 8 % A D % D 8 % B 8 % D 9 8 8 % %D 8 % B 1 % D 8 % A 9 -

%D988% %D8%A7%D984% %D8%A3%D987% %D8%A7%D984% %D98 %A-

%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D98%A%D986%%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-

%D8%A3%D8%AD%D985%%D8%B1

أسوان.. مواجهة برملانية بني بني هالل والدابودية.	 

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D982% %D8%A7%D8%B1%D9

8%A%D8%B1-%D988% %D8%AA%D8%AD%D982% %D98 %A%D982%%

D8%A7%D8%AA/506023-%D8%A3%D8%B3%D988% %D8%A7%D986-%

%D985%%D988%%D8%A7%D8%AC%D987%%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9

84%%D985%%D8%A7%D986%%D98%A%D8%A9-%D8%A8%D98%A%D986-%

% D 8 % A 8 % D 9 8 6 % %D 9 8 %A- % D 9 8 7 % %D 9 8 4 % %D 8 % A 7 % D 9 8 4 - %

%D988%%D8%A7%D984%%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D988%%D8%AF%D98%

A%D8%A9

»تنسيقية النوبة« تنتهي من تحديد أسامء مرشيحها بقوائم أسوان.	 

http://www.tahrirnews.com/wiki/posts/129269

AA.aspx
http://www.araged.com/news/?p=895
http://almesryoon.com
http://www.masralarabia.com
http://www.tahrirnews.com/wiki/posts/129269
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ثان . 2 منتزة  الثانية  الدائرة  مستقلة-  الجبايل  رشا  املرشحة  اإلسكندرية:  محافظة  تحليل  مراجع 

فردي.

املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات باب النتائج التفصيلية للجان الفرعية 	 

https://www.elections.eg/results/detailed-results

املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات ملف املرشحني الفردي.	 

ملفات نتائج االنتخابات للمرحلة األوىل من املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات.	 

األوىل 	  للمرحلة  الخارج  يف  بالتصويت  الرسمي  البيان  لالنتخابات  العليا  للجنة  الرسمي  املوقع 

الجولة االوىل.

دليل التقسيميات االدارية بجمهورية مرص العربية إصدار فرباير2014. 	 

الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املرصي محافظة اإلسكندرية حي منتزة ثان.	 

http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_

id=5077

كتاب املنظور البيئي السرتاتيجية التنمية العمرانية إلقليم اإلسكندرية  الصادر عن وزارة اإلسكان 	 

واملرافق والتنمية العمرانية الهيئة العامة للتخطيط العمراين الصادر يف عام 2010.

كتاب إعداد نظرة شاملة عن قضايا اإلسكان ورصد التغريات التي تطرأ عىل سوق اإلسكان )مدينة 	 

اإلسكندرية( الصادر عن وزارة اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية يناير 2010.

كتاب التوصيف البيئي ملحافظة اإلسكندرية لعام 2007 الصادر عن محافظة اإلسكندرية إدارة شئون البيئة.	 

محافظة 	  اإلسكندرية-  )محافظة  اسكندرية  إقليم  الجمهورية  ملحافظات  التنمية  اسرتاتيجية 

العمرانية  والتنمية  واملرافق  اإلسكان  وزارة  عن  الصادر   2008 عام  مطروح(  محافظة  البحرية- 

والهيئة العامة للتخطيط العمراين.

خريطة حي املنتزة ثان من موقع محافظة اإلسكندرية التابع  لوزارة الدولة للتنمية اإلدارية. 	 

http://www.alexandria.gov.eg/Government/districts/montazah2/default.aspx

حدود حي املنتزة ثان من موقع املحافظة اإلسكندرية التابع  لوزارة الدولة للتنمية اإلدارية.	 

http://www.alexandria.gov.eg/Government/districts/montazah2/Shared%20

Documents/montaza2.pdf

خريطة حي املنتزة ثان وتقسيامته اإلدارية من موقع محافظة اإلسكندرية.	 

http://www.alexandria.gov.eg/Government/districts/montazah2/map.aspx

األجهزة الحكومية واملنشآت الهامة يف حي منتزة ثان باب معلومات تهمك يف موقع محافظة اإلسكندرية.	 

http://www.alexandria.gov.eg/Government/districts/montazah2/AllInformation.aspx

https://www.elections.eg/results/detailed
http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_id=5077
http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_id=5077
http://www.alexandria.gov.eg/Government/districts/montazah2/default.aspx
http://www.alexandria.gov.eg/Government/districts/montazah2/Shared
montaza2.pdf
http://www.alexandria.gov.eg/Government/districts/montazah2/map.aspx
http://www.alexandria.gov.eg/Government/districts/montazah2/AllInformation.aspx
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ملفات املعايشة مع املرشحة رشا الجبايل مع فريق أكادميية مشاركة السياسية .	 

التحليل الرباعي للمرشحة ولفريق حملة املرشحة رشا الجبايل بواسطة فريق اكادميية املشاركة 	 

السياسية للنساء.

مقاالت للمرشحة يف عدد من املواقع املرصية: 	 

مقال بعنوان« تحت مظلة االشرتاكية 5 وجوه انتخابية تعد بتحقيق العدالة يف اإلسكندرية« يف 	 

موقع بوابة القاهرة.

http://bit.ly/1S6bkoF

موقع كفاءة نيوز »رشا الجباىل »نريد أن ننهض باملنظومة التعليمية ومننع ظاهرة الترسب من 	 

التعليم ومنحو األميه و ال أقصد هنا أمية القراءة والكتابة فقط وإمنا أيضاً األميه الثقافية و أرى 

أنها األهم« الثالثاء املوافق 22 سبتمرب 2015.

blog-post_468.html/09/http://www.kafa2anews.com/2015

موقع اليوم السابع تحقيق »املرأة املرصية يف الطريق إىل الربملان.. 210 مرشحات يشعلن املعركة 	 

أول  راوية عطية  املقاتلني«  »أم  بتكرار تجربة  يحلمن  االنتخابية يف 25 محافظة..سيدات مرص 

سيدة عربية تدخل الربملان« الثالثاء املوافق 22 سبتمرب 2015.

/22/9/http://www.youm7.com/story/2015

املدنية يرضنا وسنتظاهر 	  الخدمة  العقارية«: قانون  بالرضائب  الوطن« »العاملني  موقع جريدة 

ضده« األثنني 27 يوليو 2015.

http://www.elwatannews.com/news/details/775836

موقع مرصيات مقال بعنوان« رشا الجبايل.. شاركت يف تأسيس نقابة مستقلة ملوظفي الرضائب 	 

العقارية وتستعد لسباق الربملان النتزاع حقوق العامل « بتاريخ 15 يناير 2015.

7115/15/01/http://masreiat.com/faces/2015

http://bit.ly/1S6bkoF
http://www.kafa2anews.com/2015/09/blog-post_468.html
http://www.kafa2anews.com/2015/09/blog-post_468.html
http://www.youm7.com/story/2015/9/22
http://www.youm7.com/story/2015/9/22
http://www.elwatannews.com/news/details/775836
http://masreiat.com/faces/2015/01/15/7115
http://masreiat.com/faces/2015/01/15/7115
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االجتامعي- . 3 الدميقراطي  املرصي  الحزب  عالء  سلوى  املرشحة  القاهرة:  محافظة  تحليل  مراجع 

الدائرة الثالثة عرش بوالق- فردي.

املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات باب النتائج التفصيلية للجان الفرعية.	 

https://www.elections.eg/results/detailed-results

املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات ملف املرشحني الفردي.	 

ملفات نتائج االنتخابات للمرحلة الثانية من املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات.	 

املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات البيان الرسمي بالتصويت يف الخارج للمرحلة األوىل الجولة 	 

االوىل.

العمراين 	  التغيري  سيناريوهات  بوالق  رملة  يف  القوى  وعالقات  التهميش   .. »النشاطات  دراسة 

واالجتامعي » للباحثة الرئيسة: أمنية خليل، والباحثني املساعدين نوران املرصفي، وعبد الرحمن 

حجازي. إصدار يناير 2016.

دليل التقسيميات االدارية بجمهورية مرص العربية إصدار فرباير2014. من ص 16 ايل 18.	 

النرشة الشهرية ملحافظة القاهرة  موقع وزارة الدولة للتنمية االدارية البوابة اإلليكرتوين ملحافظة 	 

القاهرة. 

http://www.cairo.gov.eg/studying/

Anashra/%D986%%D8%B4%D8%B1%D8%A920%

%D98%A%D986%%D8%A7%D98%A%D8%B1202016%/defaultsss.aspx

 	/http://www.salwa-alaa.com :موقع املرشحة الدكتورة سلوى عالء

ملفات املعايشة مع املرشحة سلوى عالء مع فريق أكادميية مشاركة السياسية للنساء يف الفرتة من 	 

أغسطس 2014 حتى أخر نوفمرب 2015. 

التحليل الرباعي للمرشحة ولفريق حملة املرشحة سلوى عالء بواسطة فريق اكادميية املشاركة 	 

السياسية للنساء.

مقاالت للمرشحة يف عدد من املواقع املرصية:	 

سلوى عالء: الربملان يضمن حقوق ومطالب ثوريت 25 يناير و30 يونيو	 

http://www.tahrirnews.com/wiki/posts/339948

اليوم.. مرشحة »املرصي الدميقراطي« ببوالق تبدأ جوالتها االنتخابية.	 

http://www.tahrirnews.com/wiki/posts/330457

سلوى عالء: املال السيايس عائق أمام املرشحات لالنتخابات.	 

http://www.vetogate.com/1895883

https://www.elections.eg/results/detailed
http://www.cairo.gov.eg/studying/Anashra
http://www.cairo.gov.eg/studying/Anashra
defaultsss.aspx
http://www.salwa-alaa.com
http://www.tahrirnews.com/wiki/posts/339948
http://www.tahrirnews.com/wiki/posts/330457
http://www.vetogate.com/1895883
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مرشحة املرصي الدميقراطي ببوالق أبو العال: أرفض تهجري أهايل مثلث ماسبريو.	 

http://s.youm7.com/2427010

اليوم.. مرشحة »املرصي الدميقراطي« ببوالق تبدأ أوىل جوالتها االنتخابية.	 

http://s.youm7.com/2421684

مرشحة »املرصي الدميقراطي« ببوالق: أسعى لتغيري قوانني املنظومة الصحية.	 

http://s.youm7.com/2387663

اليوم.. املرشحة سلوى عالء تنظم مؤمترًا جامهرييًا مبثلث ماسبريو.	 

http://www.tahrirnews.com/wiki/posts/331640

مرشحة »املرصي الدميقراطي« ببوالق: الصحة أوال.	 

http://www.dotmsr.com/details/%D985% %D8%B1%D8%B4%D8%AD%

D8%A9-%D8%A7%D984% %D985% %D8%B5%D8%B1%D989-% %D8%

A7%D984% %D8%AF%D98 %A%D985% %D982% %D8%B1%D8%A7%D

8%B7%D989-% %D8%A8%D8%A8%D988% %D984% %D8%A7%D982-%

%D8%A7%D984%%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D988%%D984%%D8%A7

مرشحة »املرصي الدميقراطي« ببوالق أبو العال: سأعمل عىل تطوير املحليات والتعليم الفنى.	 

http://bit.ly/1TKEo6R

مرشحة »املرصي الدميقراطي« ببوالق: سأطالب بتعديل قوانني الضامن االجتامعى لتوسيع نطاقها.	 

http://bit.ly/1OHTCTI

مرشحة »املرصي الدميقراطي« ببوالق: أواجه أزمة كبرية مع »املال السيايس« بدائرىت.	 

http://bit.ly/1Uu1gZ3

بالصور.. مرشحة »املرصي الدميقراطي« ببوالق أبو العال تتواصل مع أبناء الدائرة.	 

http://bit.ly/1Lq7Spo

مرشحة املرصي الدميقراطي ببوالق: أخوض االنتخابات بإمكانيات مادية قليلة للغاية.	 

http://bit.ly/1QGsaah

حوار مع املرشحة »تعرف عىل مرشحك …فــــخر املرصيني الرشفاء )سلوى عالء دائرة قرص النيل(«.	 

http://alnaharda.net/?p=5546

برنامج كالم تاين: حوار خاص مع بعض أعضاء الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي.	 

https://www.youtube.com/watch?v=8i8MmKvRCnU

http://s.youm7.com/2427010
http://s.youm7.com/2421684
http://s.youm7.com/2387663
http://www.tahrirnews.com/wiki/posts/331640
http://www.dotmsr.com/details
http://bit.ly/1TKEo6R
http://bit.ly/1OHTCTI
http://bit.ly/1Uu1gZ3
http://bit.ly/1Lq7Spo
http://bit.ly/1QGsaah
http://alnaharda.net/?p=5546
https://www.youtube.com/watch?v=8i8MmKvRCnU
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الدولة.. 	  تطوير  تساعد يف  االنتخابات  النساء يف  الدميقراطي«: مشاركة  بـ»املرصى  شابة  قيادية 

والحزب يدعم تواجدنا.

97205/21/09/http://albedaiah.com/news/2015

مرشحة »املرصي الدميقراطي«: البد من تطوير منظومة التعليم الفني.	 

http://www.misrjournal.com/707229

مرشحة »املرصي الدميقراطي« ببوالق: نخوض االنتخابات بأقل إمكانيات.	 

http://bit.ly/1QGzt1u

الدميقراطي . 4 املرصي  الحزب  الرحمن  عبد  زينب  املرشحة  القاهرة:  محافظة  تحليل  مراجع 

االجتامعي- الدائرة الثامنة عرش البساتني – فردي.

 	https://www. .الفرعية التفصيلية للجان  النتائج  العليا لالنتخابات باب  املوقع الرسمي للجنة 

elections.eg/results/detailed-results

املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات ملف املرشحني الفردي.	 

ملفات نتائج االنتخابات للمرحلة الثانية من املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات.	 

الثانية 	  للمرحلة  الخارج  يف  بالتصويت  الرسمي  البيان  لالنتخابات  العليا  للجنة  الرسمي  املوقع 

الجولة االوىل.

دليل التقسيميات االدارية بجمهورية مرص العربية إصدار فرباير2014  ص25.	 

النرشة الشهرية ملحافظة القاهرة  موقع وزارة الدولة للتنمية االدارية البوابة اإلليكرتوين ملحافظة 	 

القاهرة.  من ص 8 إيل ص 41.

http://www.cairo.gov.eg/studying/Anashra/%D986%%D8%B4%D8%B1%D8%A920%

%D98%A%D986%%D8%A7%D98%A%D8%B1202016%/defaultsss.aspx

البوابة اإللكرتوينة ملحافظة القاهرة حي البساتني.	 

http://www.cairo.gov.eg/areas/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=31

موقع املعرفة وملف عن حي البساتني.	 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D984%%D8%A8%D8%B3%D8%A7

%D8%AA%D98%A%D986%%D88%C_%D8%A7%D984%%D982%%D8%A7%D9%

87%D8%B1%D8%A9

كتاب خطة التنمية ملحافظة القاهرة التابع للهئية العامة للتخطيط العمراين.	 

http://albedaiah.com/news/2015/09/21/97205
http://albedaiah.com/news/2015/09/21/97205
http://www.misrjournal.com/707229
http://bit.ly/1QGzt1u
https://www.elections.eg/results/detailed
https://www.elections.eg/results/detailed
http://www.cairo.gov.eg/studying/Anashra
defaultsss.aspx
http://www.cairo.gov.eg/areas/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=31
http://www.marefa.org/index.php
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كتاب تطوير املنطقة الجنوبية للمحافظة القاهرة التابع للمحافظة.	 

دراسة عن »الخصائص البيئية واسرتاتيجية إعادة التنظيم املكاين ملنطقة حلوان« لدكتور حمدي كامل 	 

هاشم.

دراسة تحليلية إلمناط املناطق العشوائية ملهندس عهدي عادل.	 

تحقيق عن املناطق العشوائية بجريدة الرشوق »57منطقة عشوائية منها 43 أمالك دولة.. ومرص 	 

القدمية عىل رأسها بـ14 منطقة)الرشوق( تنرش الخريطة التفصيلية لعشوائيات القاهرة.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112011&id=e136117a-

08f94-c3f-9d67404415-c64ba3

موقع الشبكة العربية لحقوق اإلنسان ملف عن ” جمهورية شق الثعبان ” تقرير بنتائج اعامل 	 

بعثة تقيص الحقائق حول تردي اوضاع عامل الرخام و الجرانيت بشق الثعبان.

http://anhri.net/?p=115842

مختلفة.. 	  األسامء  عنرت  وإسطبل  »التالتات«  بعنوان«البساتني  اليوم  املرصي  جريدة  يف  تحقيق 

واألوجاع واحدة«.

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=187379

الجزار وشبايك 	  البساتني..  االنتخابات يف دائرة  البساتني يف  مقال جريدة الرشوق »لوغاريتامت 

وأبوحجر يتأهبون القتناص »التذكرة الذهبية« بسالح الخربة«.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012015&id=68033e59-

4d1e-4ef3-a82b-5c0cd16e8246

مقال بجريدة األهرام املسايئ بعنوان »عائالت البساتني تحسم املعركة االنتخابية«	 

http://massai.ahram.org.eg/News/10280167093/1685//%D985%%D984%%D98%

1%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D980%%D980%%D8%A7%D8%A6%D980%%D

980%%D984%%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D984%%D8%A8%D8%B3%D8%A7-

%D8%AA%D98%A%D986-%%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D980%%D985-%%D8

%A7%D984%%D985%%D8%B9%D980%%D980%%D8%B1%D983%%D8%A9-%D8

%A7%D984%%D8%A7%D986%%D8%AA%D980%%D8%AE%D8%A7%D8%A8%

D980%%D98%A%D980%%D980%%D8%A9.aspx

موقع تضامن عن العدالة يف التخطيط السكاين تحقيق »عزبة خريالله«.	 

 http://www.tadamun.info/?post_type=city&p=3495#.Vt7Mjfl97IU

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112011&id=e136117a-08f9-4c3f-9d67-404415c64ba3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08112011&id=e136117a-08f9-4c3f-9d67-404415c64ba3
http://anhri.net/?p=115842
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=187379
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012015&id=68033e59-4d1e-4ef3-a82b-5c0cd16e8246
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012015&id=68033e59-4d1e-4ef3-a82b-5c0cd16e8246
http://massai.ahram.org.eg/News/10280/1685/167093
A9.aspx
http://www.tadamun.info/?post_type=city&p=3495#.Vt7Mjfl97IU
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تحقيق مبوقع االشرتاكني الثوريني عن »عزب »خري الله« و»بري أم سلطان« و»الطحاوي« خارج 	 

حسابات الحكومة«.

http://revsoc.me/workers-farmers/zb-khyr-llh-wbyr-m-sltn-wlthwy-khrj-hsbt-

/lhkwm

يف 	  والجرانيت  الرخام  أسعار  يحرقون  والصينيون  »»النشرية«  بعنوان  املال  جريدة  مبوقع  مقال 

»شق الثعبان«

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=6654

مقال رأي لألستاذ عامد حسني يف جريدة الرشوق بعنوان«اإلرهاب الكامن يف البساتني«.	 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21012015&id=5ebf2595-

5dbc54d5553e-8554-f19c-41d3

ملفات املعايشة  للمرشحة الحاجة زينب عبد الرحمن مع فريق أكادميية مشاركة السياسية للنساء. 	 

التحليل الرباعي للمرشحة ولفريق حملة املرشحة الحاجة عبد الرحمن بواسطة فريق اكادميية 	 

املشاركة السياسية للنساء.

مقاالت للمرشحة يف عدد من املواقع املرصية:	 

مرشحة املرصى الدميقراطى بالبساتني: مؤسسات املجتمع املدىن تعتمد عىل »فيس بوك«	 

http://bit.ly/1Tpjv2o

مرشحة »املرصى الدميقراطى« الخارسة بالبساتني تعلن دعمها لـ«أحمد الجزار« باإلعادة.	 

http://bit.ly/1QAgqt0 

مرشحة املرصى الدميقراطى: رشاء األصوات »عىل عينك يا تاجر«	 

http://www.dostor.org/928394

اليوم.. »املرصي الدميقراطي« يدعم »زينب عبد الرحمن« يف البساتني.	 

http://www.tahrirnews.com/wiki/posts/336818

»حامة 	  مرشح  مستقالً..  و23  أحزاب   5 بني  مقعدين  عىل  البساتني  دائرة  يف  تشتعل  املنافسة 

الوطن« يتعهد مبواجهة الفساد.. حشمت أبو حجر: سأسعى لتأسيس منطقة صناعية للحرفيني.. 

ومرشحة تحذر منافسيها من متزيق الدعاية

http://s.youm7.com/2427022

http://revsoc.me/workers-farmers/zb
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=6654
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21012015&id=5ebf2595-f19c-41d3-8554-5dbc54d5553e
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21012015&id=5ebf2595-f19c-41d3-8554-5dbc54d5553e
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21012015&id=5ebf2595-f19c-41d3-8554-5dbc54d5553e
http://bit.ly/1Tpjv2o
http://bit.ly/1QAgqt0
http://www.dostor.org/928394
http://www.tahrirnews.com/wiki/posts/336818
http://s.youm7.com/2427022
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مرشحة »املرصى الدميقراطى« بالبساتني: إمكانياىت املادية ضعيفة واملنافسون اخرتقوا الدعاية.	 

http://bit.ly/1pd739Y

مرشحة بالبساتني:أتصل بالحى ملواجهة األمطار..والتصوير مع املشكلة«شو إعالمى« لن أقوم به.	 

http://bit.ly/1X9HaSE

مراجع تحليل محافظة بورسعيد: املرشحة رانيا السادات مستقلة-الدائرة الثالثة الزهور- فردي.. 5

املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات النتائج التفصيلية للجان الفردي املرحلة الثانية محافظة 	 

بورسعيد.

املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات ملف املرشحني الفردي.	 

ملفات نتائج االنتخابات للمرحلة الثانية من املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات.	 

املوقع الرسمي للجنة العليا لالنتخابات البيان الرسمي بالتصويت يف الخارج املرحلة الثانية وجولة 	 

اإلعادة.

بورسعيد( 	  اإلسامعيلية-   – )السويس  السويس  قناة  محافظات  يف  التنمية  مقومات  عن  دراسة 

الصادرة من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الصادر يف سبتمرب 2015.

كتاب خطة التنمية ملحافظة بورسعيد الصادر عن الهيئة العامة للتخطيط العمراين.	 

دراسة عن »مؤرش أداء املحافظات لتمكني املرشوعات الصغرية واملتوسطة 2015 » الصادر عن 	 

املركز املرصي لدراسات السياسات العامة يف يناير 2016.

كتاب التوصيف البيئي ملحافظة بورسعيد لسنة 2007 الصادر عن وزارة التنمية املحلية.	 

العامة 	  املرصية  الهئية  عن  الصادر  بورسعيد  محافظة  خرائط   دليل  بورسعيد  محافظة  كتاب 

للمساحة.

رسالة ماجستري » الطابع العمراين للمدن القناة« دراسة تطبيقية ملدينة اإلسامعيلية مقدم من 	 

املعيد أحمد عبد الفتاح السيد الزيات معيد بقسم العامرة كلية فنون جميلة جامعة األسكندرية.

الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املرصي محافظة بورسعيد قسم الزهور.	 

http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_

id=5077

الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املرصي محافظة بورسعيد حي املناخ.	 

http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_

id=5077

http://bit.ly/1pd739Y
http://bit.ly/1X9HaSE
http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_id=5077
http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_id=5077
http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_id=5077
http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_id=5077
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الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املرصي محافظة بورسعيد قسم املنارصة غرب بورسعيد.	 

http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_id=5077

موقع محافظة بورسعيد التابع  لوزارة الدولة للتنمية اإلدارية حي الزهور.	 

http://www.portsaid.gov.eg/areas/DistrictData.aspx?DID=78&DName=%D8%AD%D920%89%

%D8%A7%D984%%D8%B2%D987%%D988%%D8%B1

موقع محافظة بورسعيد التابع لوزارة الدولة للتنمية اإلدارية حي املناخ.	 

h t t p : / / w w w . p o r t s a i d . g o v . e g / a r e a s / D i s t r i c t D a t a .

aspx?DID=79&DName=%D8%AD%D920%%89%D8%A7%D984%%D985%%D98%

6%D8%A7%D8%AE

موقع محافظة بورسعيد التابع لوزارة الدولة للتنمية اإلدارية حي غرب.	 

h t t p : / / w w w . p o r t s a i d . g o v . e g / a r e a s / D i s t r i c t D a t a .

aspx?DID=81&DName=%D8%AD%D920%%89%D8%BA%D8%B1%D8%A8

ملفات املعايشة  رانيا السادات مع فريق أكادميية مشاركة السياسية للنساء .	 

التحليل الرباعي للمرشحة ولفريق حملة املرشحة رانيا السادات بواسطة فريق اكادميية املشاركة 	 

السياسية للنساء.

مقاالت للمرشحة يف عدد من املواقع املرصية:	 

رانيا السادات نائبة بورسعيد تطلق استامرة إلكرتونية لتلقى شكاوى أهاىل املحافظة.	 

http://bit.ly/22noeXA

رانيا السادات:أناقش مع رئيس الوزراء مشكالت اإلسكان والشباب واملنطقة الحرة ببور سعيد.	 

http://bit.ly/21wP6yO

خريطة »النواب« يف 25 يناير.	 

http://bit.ly/1R5DaPF

رانيا السادات »نائبة بورسعيد«: عرضت عىل املحافظ إحياء ذكرى أحداث السجن ورحب بالفكرة.	 

http://bit.ly/1Z4L8xD

القناة 	  بتنمية محور  الوزراء أحمد بدران: توضيح ما يحدث  مطالب نواب »القناة« من رئيس 

وسعاد  الحرة..  واملنطقة  اإلسكان  ملف  بحث  السادات:  رانيا  اإلسامعيىل..  لنادى  مادى  ودعم 

املرصى: وضع خطة لتنشيط السياحة ببورسعيد.

http://bit.ly/1pw7goM

http://www.capmas.gov.eg/Pages/GIS_Boundaries_DetailedMap.aspx?page_id=5077
http://www.portsaid.gov.eg/areas/DistrictData.aspx?DID=78&DName=%D8%AD%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.portsaid.gov.eg/areas/DistrictData.aspx?DID=78&DName=%D8%AD%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.portsaid.gov.eg/areas/DistrictData.aspx?DID=79&DName=%D8%AD%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://www.portsaid.gov.eg/areas/DistrictData.aspx?DID=79&DName=%D8%AD%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://www.portsaid.gov.eg/areas/DistrictData.aspx?DID=79&DName=%D8%AD%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://www.portsaid.gov.eg/areas/DistrictData.aspx?DID=81&DName=%D8%AD%D9%89%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://www.portsaid.gov.eg/areas/DistrictData.aspx?DID=81&DName=%D8%AD%D9%89%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://bit.ly/22noeXA
http://bit.ly/21wP6yO
http://bit.ly/1R5DaPF
http://bit.ly/1Z4L8xD
http://bit.ly/1pw7goM
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رانيا السادات نائبة بورسعيد: رئيس الوزراء طالبنا مبحاربة الفساد االدارى يف املحليات.	 

http://bit.ly/1U9jVLg

السرية الذاتية للمرشحة رانيا السادات عن الدائرة الثالثة مبحافظة بورسعيد موقع املجلس القومي 	 

للمرأة.

http://egywomen.com/pages.php?option=browse&id=177244#.VuqtTuJ97IU

الصحفية رانيا السادات تقتنص مقعد النساء الوحيد يف بورسعيد.	 

http://www.albawabhnews.com/1642557

نساء نحو الربملان.. »رانيا السادات« بورسعيدية تخوض االنتخابات برفقة سيدة واحدة يف مواجهة 	 

39 رجاًل . موقع مرصيات.

26589/08/11/http://masreiat.com/faces/2015

بورسعيد« 	  يف  الثالثة  الدائرة  مبقعدي  السادات  ورانيا  فرغيل  أحمد  »فوز  الوفد  جريدة  مقال 

الخميس 3 ديسمرب 2015.

http://bit.ly/1Mp6Hlc

جريدة الدستور »دائرة الزهور األكرث سخونة بعد إعالن نجل البدرى فرغىل خوض االنتخابات« 	 

بتاريخ 8 فرباير 2015.

http://www.dostor.org/768336

جريدة املبتدأ »انتخابات الربملان يف بورسعيد.. البدرى فرغىل ميتنع ورشدى ينافس بقوة« يوم 13 	 

فرباير 2015.

http://www.mobtada.com/details.php?ID=292420

موقع جورنال مرص »الصحفية »رانيا السادات«.. الربملانية الوحيدة يف بورسعيد« املوافق  3ديسمرب 	 

.2015

http://www.misrjournal.com/741345

موقع صوت األمة«رانيا السادات تنفي تحالفها مع أي مرشح يف انتخابات بورسعيد« املوافق 2 	 

ديسمرب 2015.

http://www.soutalomma.com/56610

http://bit.ly/1U9jVLg
http://egywomen.com/pages.php?option=browse&id=177244#.VuqtTuJ97IU
http://www.albawabhnews.com/1642557
http://masreiat.com/faces/2015/11/08/26589
http://masreiat.com/faces/2015/11/08/26589
http://bit.ly/1Mp6Hlc
http://www.dostor.org/768336
http://www.mobtada.com/details.php?ID=292420
http://www.misrjournal.com/741345
http://www.soutalomma.com/56610




فريق العمل

كتب هذا التقرير:

أحمد كامل البحريي

مرثا عديل

سلمى النقاش

راجع هذا التقرير: مزن حسن

قام بالتحرير اللغوي للتقرير: أحمد الدريني

فريق العمل امليداين يف انتخابات مجلس النواب 2015:

مزن حسن، املديرة التنفيذية بنظرة للدراسات النسوية

 سلمى النقاش، مديرة أكادميية املشاركة السياسية للنساء،

مرثا عديل، الباحثة باألكادميية 

خلود جمعة، منسقة األكادميية، 

مصطفي محمود، الباحث القانوين واملحامي.

هذا التقرير منشور برخصة املشاع اإلبداعي املنسوب للمصدر - لغري األغراض الربحية، اإلصدارة 3.0 غري املَُوطَّنة.


