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 التعدیالت الدستوریة ال تحقق الدیمقراطیة الداعمة

 لتواجد النساء في الحیاة السیاسیة

الدولة وعالقة الحكم أنظمة تطور لقیاس أداة هو والمواطنات للمواطنین والحریات الحقوق تنظیم               یعد
لها التي الدول من مصر أن فیه الشك ومما للبالد. الحاكم الدستور في جلي بشكل یتضح والذي                   بمواطنیها
وقد الحكم لنظام شكل ترسیخ أو حقوق لتضمین محاوالت من سیاسیة كعملیة الدساتیر تطور في                 تاریخا
في والمواطنات المواطنین بمشاركة مصر دساتیر تطور ارتباط وكان ،1923 دستور منذ جلیا هذا                ظهر

 المجال العام ومن ثم المشاركة أو الضغط لضمان حقوق الكافة رجاال ونساًء.

مصر دساتیر تطور على الدور هذا وانعكس تغییرات من مصر به مرت ما في كبیر دور مصر لنساء                    كان
في تطرح قضیة النساء حقوق أصبحت 1919 مظاهرات في المصریات النساء خروج توثیق فمنذ .               

1 المجال العام وبرزت المطالبات بتضمین بعض الحقوق في دساتیر مصر.

في المصري النواب مجلس قرار بعد 2019 فبرایر في الورقة هذه النسویة" للدراسات "نظرة                تصدر
اللجنة إلى 2014 لعام مصر دستور مواد من عدد تعدیل مقترح بإحالة فبرایر 14 یوم العامة                  جلسته
من طرحه ماتم إطار وفي النساء حقوق عن عامة خلفیة لطرح منا محاولة في والتشریعیة                 الدستوریة
وهل 2014 دستور لتعدیل مصر نساء تحتاج هل أساسي: سؤال عن اإلجابة الورقة تلك تحاول                 تعدیالت.
الدستور لتعدیل 2019 عام في مصر نساء تحتاج وهل للنساء؟ أكثر حقوقا المقترحة التعدیالت                تتضمن
وإقرار السلطات بین الفصل قیم من 2014 دستور كفله مما واالنتقاص الجمهوریة رئیس حكم مدة                 لزیادة
المجالس داخل النساء حصص زیادة هل وأخیًرا النساء؟ حقوق بینها من والحریات الحقوق من                العدید
أكثر لعوامل یرجع للنساء السیاسیة المشاركة ضعف أن أم حقوقها، لتمارس النساء تحتاجه ما هو                 المنتخبة

  تعقیًدا؟

توثیق تم والتي 1919 مظاهرات منها العام المجال في مختلفة فعالیات في المصریات النساء                شاركت
لوضع ذلك أعقاب في الطرح وجاء المظاهرات تلك داخل 1919 أبریل 10 في مصریة شهیدة أول                  سقوط
ونسویة نسائیة حركات تكوین وبدایة فاعالت كمشاركات العام للمجال خروجهن على یترتب وما               النساء
الكفاح في للنساء المبكرة المشاركة تلك علي ترتب الوطن. قضایا طرح في كأولویة النساء حقوق                 ترى
وهم سواء. القانون لدى "المصریون أن على تنص والتي و1930 1923 دستوري من (3) المادة                 الوطني
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فى بینهم تمییز ال العامة والتكالیف الواجبات من علیهم وفیما والسیاسیة المدنیة بالحقوق التمتع فى                 متساوون
2 ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدین…"

من بالعدید ومطالبتهن العام المجال في النساء مشاركة وتزایدت والنسویة النسائیة الحركة تطور               استمر
عصر انتهاء بعد للبالد جدید دستور إقرار على العمل بدأ عندما 1952 بعد جلیا ظهر والذي                  الحقوق
المعنیة اللجنة داخل نساء بتمثیل المطالبة من بدءا بحقوقهن المطالبات مقدمة في النساء وكانت                الملكیة،
للنساء السیاسیة المشاركة حق إقرار رأسها على كان للنساء مختلفة حقوق تضمین حتى الدستور                بكتابة
العدید شفیق دریة قادت حیث مصر نساء نضال محطات أهم من المعركة تلك وتعد ومرشحات.                 كناخبات
اتجهت 1951 عام مصریة سیدة 1500 ضمت مظاهرة منها البرلمان على للضغط النسائیة التحركات                من
الشخصیة األحوال قانون بإصالح وكذلك للنساء، السیاسیة الحقوق بكامل مطالبات المصري             للبرلمان

. 3 والمطالبة بالمساواة بین الجنسین في األجور وتنظیم إضراب عن الطعام للتأكید على مطالبهن

إقامة تحدید في تجلت والتي المطالبات تلك جراء من باهًظا ثمًنا الحقوق بتلك المطالبات النساء دفعت                  بینما
منها العام المجال لغلق اإلجراءات من العدید ذلك وتبع ،1975 في المنیة وافتها حتى بیتها في شفیق                   دریة
شفیق دریة تدیرها كانت والتي النیل" بنت " جمعیة حل منها األهلي العمل وتأمیم السیاسیة األحزاب                  إلغاء
تضمینه تم النساء تلك به طالبت ما أن إال آنذاك، الحكم لنظام المعارضین من للكثیر االعتقاالت من                   والعدید
المختلفة، االنتخابات في والترشح االنتخاب مرة ألول المصریة المرأة حق من وأصبح 1956 دستور                في
1954 دستور من (43) المادة نصت كما الدستور. إقرار بعد برلمان أول داخل عطیة راویة تمثیل                  وتم
بین التوفیق للمرأة تیسر التى المنظمات بإنشاء الدولة وتعنى واألحداث. للنساء العمل القانون "ینظم أن                 على
والجسماني األدبي اإلهمال وتقیه االستغالل من النشء تحمى كما األسرة، فى واجباتها وبین               العمل
في عملها بین التوفیق للمرأة الدولة "تیسر أن على 1956 دستور من (19) المادة ونصت                 والروحي."،
النساء مساعدة في الدولة بدور الخاصة الصیغة تلك استمرار ویالحظ األسرة.". في وواجباتها 4              المجتمع

و 2012-1971) التالیة مصر دساتیر كافة في والخاص العام المجالین في أدوارهن بین التوفیق               على
إلیه ینظر الخاص المجال في دورهن لكون نظرَا النساء ضد ضمني تمییز على تنطوي والتي (2014                
الدور بهذا المساس عدم على ومترتًبا له تالیا العام المجال في دورهن یأتي بینما "األساسي" دورهن                  بوصفه
المصریة الدولة رؤیة وارتباك تناقض مدى یبرز المادة لتلك المختلفة للصیغ النسوي التحلیل إن                باألساس.

 دستور مصر لعام 1923، الصادر في 19 أبریل 1923 بموجب األمر الملكي رقم 42 لعام 1923 -2
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النضال من طویلة عقوًدا رغم المصریات النساء تنجح لم أصیل ارتباك وهو منهن تریده وما النساء                  ألدوار
  في حسمه أو القضاء علیه.

دستور طرح ومع والنسویة النسائیة الحركة وتطور بحقوقهن ومطالبتهن النساء مشاركة استمرار              ومع
نحو المرأة واجبات بین التوفیق الدولة تكفل " أن على تنص 1971 دستور من (11) المادة جاءت 1971                  
والثقافیة واالجتماعیة السیاسیة الحیاة میادین في بالرجل ومساواتها المجتمع، في وعملها             األسرة
أحكام إضافة مع هي كما جاءت المادة أن أي اإلسالمیة." الشریعة بأحكام إخالل دون 5               واالقتصادیة،

وإضافة الدستور من الثانیة المادة تعدیل بعد جاء الذي للدولة الجدید االتجاه مع تماشًیا اإلسالمیة                 الشریعة
 أحكام الشریعة اإلسالمیة كمصدر أساسي للتشریع.

تخص والتي "192 " والمادة للمادة"76" 2005 في التعدیل واقرار 1971 دستور تعدیل محاوالت                ومع
الرئیس منها یستفید لم والتي التعدیالت تلك على شعبي اعتراض هناك وكان الجمهوریة، رئیس حكم                 مدة
في شاركت قد النساء وكانت .2011 ینایر 25 ثورة قیام بعد للتنحي اضطر والذي مبارك حسنى                  محمد
باسم" عرفت والتي 2005 مایو مظاهرة منها الدستوریة التعدیالت على لالعتراض التظاهرات من               العدید

. 6 األربعاء األسود" والذي تم فیها توثیق العدید من االعتداءات الجنسیة الجماعیة على المتظاهرات

جدید دستور صیاغة على العمل وبدایات 2011 فبرایر 11 في مبارك حسني محمد الرئیس تنحي                 وبعد
جاء فقد الدستور. في تضمینها یجب كان والتي للنساء أساسیة بحقوق عاصفا 2012 دستور جاء                 للبالد
(في الوطنیة" والمسئولیات المكتسبات في وشریكات للرجال "شقائق كـ أوًال النساء لیصور 2012               دستور
هذه تشترك الحاالت اختالف مع .(10 المادة (في وأرملة ومطلقة لألسرة ومعیلة "أم" كـ ثم                 الدیباجة)
المصري االجتماعي العقد هذا في مستقل كفرد تظهر وال دائًما به" "مفعول فالمرأة "تابع" لحالة                 اإلشارات
اللجنة اختارت التي الوثیقة في المطروح المواطنة مفهوم مع متناسًقا التصویر هذا یأتي النهایة وفي                 الجدید.
العقیدة" أو الدین أو اللغة أو األصل أو الجنس "بسبب التمییز عدم مبدأ عنها تسقط أن للدستور                   التأسیسیة

7 (المادة 33).

مرسي محمد للرئیس السیسي الفتاح عبد آنذاك المصري الدفاع وزیر عزل ومع 2013 یونیو 30                 وبعد
لتعدیل العشرة لجنة بتشكیل قرارا منصور المستشارعدلي المؤقت الرئیس أصدر 2012 دستور              وتعطیل
ومن الدستوري اإلعالن علیها نص التي الجهات ومن الدستوري اإلعالن من 28 المادة بموجب                الدستور
التعدیالت مشروع دراسة بهدف 2013 لسنة 570 بقرار 2013 سبتمبر في الخمسین لجنة تشكیل                ثم

 دستور مصر لعام 1971 والمنشور في الجریدة الرسمیة الرقم 36 مكرر ( أ ) والصادرة في 21 سبتمبر 1971 -5
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وتم 2014 ینایر و15 14 في المسودة علي العام االستفتاء تم وعلیه العشرة لجنة من الوارد                  الدستوریة
8 العمل بیه منذ تاریخ 18 ینایر 2014.

لتضمین النسائیة والمجموعات النسویة الحركة نضال مكاسب أحد هو 2014 لعام مصر دستور               یعد
السیاسیة المستویات كافة على بالنساء الخاصة والحریات الحقوق كافة تخص دستوریة             استحقاقات
متساویات كمواطنات النساء تٌعامل التي والعامة الهامة المبادئ الدستور وتضمین واالقتصادیة،             واالجتماعیة
سواء قبل من المصریة الدساتیر في موجودة تكن لم مبادئ وهي الواحد، الوطن في الرجال من                  لنظرائهن
واالستحقاقات المكاسب ألن وذلك تعدیلها. تم التي الدساتیر أو وجدید أول من إنشاءها تم التي الدساتیر                  في
بین المساواة على القائم الدیمقراطي الحكم أساس وضعت 2014 دستور في الموجودة الحالیة               الدستوریة
منها حقیقیة دیمقراطیة دولة لقیام وفعالة هامة مبادئ وأقرت الحیاة مناحي كافة في والمواطنات                المواطنین
التشریعیة الثالثة السلطات بین الفصل وثانیا السلطة، تداول مبدأ أوال الحصر، ولیس المثال سبیل                علي
وأنواعه أشكاله بكافة التمییز تجریم مبدأ وثالثا األخرى، مهام في سلطة أي تداخل دون والقضائیة                 والتنفیذیة
لصالح محددة مقاعد وتخصیص المحلیات إدارة في الالمركزیة مبدأ إقرار ورابعا المصري، المجتمع               في
العدالة أسس ووضع وخامسا المحلیة، اإلدارات في بالمجتمع المختلفة الفئات تمثیل وضرورة              النساء
والقضائیة، والتنفیذیة والبرلمانیة التشریعیة الهیئات جمیع في للنساء المناسب التمثیل على والعمل              االنتقالیة
وتفعیل بتطبیق الدولة التزام وأخیرا النساء، ضد العنف أشكال كافة وتجریم مناهضة ضرورة إقرار                وسادسا

 المواثیق والمعاهدات الدولیة التي وقعت علیها.

النساء ضد للعنف واضح تجریم ویشمل والرجال للنساء كاملة مساواة المصري الدستور یضمن مرة                فألول
بأطر المشاركة للنساء یضمن واضح انتخابي ونظام القضائیة منها المناصب جمیع تولي في النساء                وأحقیة
تضع بمواد الدستور أتي كما التمییز. لمناهضة مفوضیة وإقرار %25 بنسبة المحلیات في إیجابیة                تمییز

 حقوق النساء في مساحة یمكن النقاش والمطالبة بتحقیقها طوال الوقت.

به والعمل الدستور إقرار منذ تحقیقها یتم لم الدستوریة االستحقاقات تلك من العدید أن بالذكر الجدیر                  ومن
النساء تمثیل عدم استمرار التمییز، مكافحة مفوضیة إنشاء عدم منها 2019 فبرایر وحتى 2014 ینایر                 في
في السیاسات وضعف النساء ضد العنف لمناهضة قانون إقرار وعدم القضائیة"، المناصب من العدید                في
أقرها والتي والرجال النساء بین المساواة تحقیق في القصور من وغیرها العنف من النساء                حمایة
2019 فبرایر 3 یوم في الرابع االنعقاد دور في الحالي النواب مجلس یطالعنا الوقت نفس                 الدستور،وفي
الرئاسیة الدورة في الحكم مدة زیادة باقتراح السلطة تداول عدم مبدأ ترسیخ على تعمل دستوریة                 بتعدیالت

 اإلعالن الدستوري المصري الصادر عن رئاسة الجمهوریة والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد 27 مكرر (أ) في 8 یولیو 2013 -8
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غیر تعدیالت ووضع جدد، لمدتین الترشح من وتمكینه الحالي الرئیس استثناء مع سنوات ست الى أربع                  من
  دستوریة ومخالفة المادة 226 من الدستور والتي تنص على:

ویجب الدستور، مواد من أكثر أو مادة، تعدیل طلب النواب، مجلس أعضاء لٌخمس أو الجمهوریة،                 "لرئیس
النواب مجلس یناقش األحوال، جمیع وفى التعدیل. وأسباب تعدیلها، المطلوب المواد الطلب فى ُیذكر                أن
جزئًیا أو كلًیا، التعدیل طلب بقبول قراره المجلس ویصدر تسلمه، تاریخ من یوًما ثالثین خالل التعدیل                  طلب
التالى. االنعقاد دور حلول قبل ذاتها المواد تعدیل طلب إعادة یجوز ال الطلب ُرفض وإذا أعضائه.                  بأغلبیة
تاریخ من یوًما ستین بعد تعدیلها المطلوب المواد نصوص یناقش التعدیل، طلب على المجلس وافق                 وإذا
ثالثین خالل علیه الستفتائه الشعب على عرض المجلس، أعضاء عدد ثلثا التعدیل على وافق فإذا                 الموافقة،
عدد أغلبیة وموافقة النتیجة، إعالن تاریخ من نافًذا التعدیل ویكون الموافقة، هذه صدور تاریخ من                 یوًما
بإعادة المتعلقة النصوص تعدیل یجوز ال األحوال، جمیع وفى االستفتاء. فى للمشاركین الصحیحة               األصوات
الضمانات." من بالمزید متعلًقا التعدیل یكن لم ما المساواة، أو الحریة، بمبادئ أو الجمهوریة، رئیس                انتخاب
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من منها ومخاوفنا الدستوریة بالتعدیالت یتعلق فیما الراهن الوضع هو ما تقدیم الورقة تلك في                 ونحاول
 خالل المحاور اآلتیة:

فبرایر● 3 بتاریخ الرابع االنعقاد دور في المصري البرلمان من المقترحة الدستوریة التعدیالت               تقدیم
2019 

●25 بنسبة القادمة البرلمانیة النیابیة المجالس في النساء نسب زیادة بخصوص المقدم المقترح              تحلیل
 % على األقل

النساء● مشاركة تدعم وهل المصري النواب مجلس قبل من المطروحة الدستوریة التعدیالت              مناقشة
 في السیاسة أم ترسخ للسلطویة وإقصاء النساء من المشهد السیاسي والمجال العام

لدستور● المصري الواقع في والتنفیذ التطبیق عن الغائبة الدستوریة االستحقاقات حول الضوء              إلقاء
  عام 2014، وكیفیة دعمها للمشاركة السیاسیة الفعالة والدائمة للنساء في مصر

 

 التعدیالت الدستوریة المقترحة من البرلمان المصري في دور االنعقاد الرابع بتاریخ 3 فبرایر 2019:

9/http://dostour.eg/2013/topics/general-transitional/transitional-5-2 - 2014 مادة 226، دستور مصر لعام  
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من أكثر من مقدم طلب على بناء الدستور مواد بعض تعدیل مبدأ عن العامة اللجنة تقریر في جاء لما                      طبقا
كتابي بطلب المجلس)، أعضاء ٌخمس من أكثر عضو، 155 تقدم 2019 فبرایر 3 بتاریخ المجلس أعضاء                  خمس
استبدال اقتراح تضمن الدستور، مواد بعض بتعدیل المجلس رئیس العال عبد علي الدكتور األستاذ السید                 إلى
/160 انتقالیة، مادة من یلزم ما إضافة مع أولى 140/فقرة والثالثة، األولى 102/الفقرتین المواد؛                نصوص
الثانیة /الفقرة األولى،204 200/الفقرة ثالثة، فقرة /190 الثانیة، /الفقرة 189 ،185 والخامس، األولي               الفقرتین
استناًدا وذلك ،213 المادتین212، وإلغاء أحكامه إلى جدیدة مواد ثمان وإضافة الدستور، من 244 ،243 ،234                
المجلس رئیس الدكتور األستاذ كان للمجلس. الداخلیة الالئحة من 140 والمادة الدستور، من 226 المادة حكم                  إلى
المادة في للنظر العامة اللجنة إلى التعدیل طلب بإحالة التاریخ ذات في المنعقدة جلسته خالل المجلس أخطر                   قد
عقدت للمجلس. الداخلیة الالئحة من 141 المادة بحكم عمال وذلك شأنه، في للمجلس الداخلیة الالئحة من 133                 

 اللجنة العامة اجتماعین لهذا الغرض، یومي 3، 5 من فبرایر 2019.

 

  تحلیل النصوص المقترحة استبدالها في الدستور المصري 2019:

 

الجمهوریة رئاسة منصب تولي مدة زیادة إلى 140 المادة من األولى الفقرة تعدیل اقتراح یستهدف :140                  المادة
للواقع المالئم وغیر الشدید قصرها العملیة التجربة أظهرت التي سنوات أربع من بدال سنوات ست                 لتصبح
  المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالیة بسریان هذا الحكم على الرئیس الحالي، وتعدیل ما یلزم لذلك.

لرئیس أكثر او نائب منصب استحداث 160 المادة من األولى الفقرة تعدیل اقتراح یستهدف :160                 ا لمادة
رئیس محل یحل بمن الخاصة الحالة وتنظیم مهامه أداء في الجمهوریة رئیس لمعاونة               الجمهوریة
رئیس نائب وجود عدم حالة في الرئیس محل مجلس الوزراء رئیس ویحل غیابه، في                الجمهوریة

 الجمهوریة او تعذر حلوله محله وإعادة النظر فیها یحظر علیه في حالة حلوله محل رئیس الجمهوریة.

للجهات المشتركة الشئون في للنظر القضائیة للهیئات أعلى مجلس بإنشاء تعدیال الطلب ضمن :185                المادة
هذا وجود العملي الواقع اقتضى حیث الدولة، رئیس بوصفه الجمهوریة رئیس یرأسه القضائیة               والهیئات
الجهات رؤساء الختیار واضحة إجرائیة آلیة ووضع المشتركة القضائیة الشئون في للنظر              المجلس

 والهیئات القضائیة من بین خمسة مرشحین لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العلیا.

ذات والقرارات القوانین مشروعات وصیاغة مراجعة تقتصر أن المادة لهذه المقترح التعدیل یستهدف :190                المادة
 الصلة على ما یحال إلى مجلس الدولة.
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إجرائیة الیة توحید ثالثة فقرة /193 والمادة الثانیة فقرة /189 المادة تعدیل اقتراح یستهدف :193 ،189                  المادة
من قرار باالختیار ویصدر األعلى القضاء مجلس یرشحهم ثالثة بین من العام النائب من كل                 الختیار
نواب خمسة اقدام بین من العلیا الدستوریة المحكمة رئیس الجمهوریة رئیس یختار وأن الجمهوریة،                رئیس
العامة الجمعیة ترشحه أحدهما اثنین بین من المحكمة رئیس نائب منصب إنشاء مع المحكمة،                رئیس

 للمحكمة ویرشح اآلخر رئیس المحكمة ویصدر قرار التعیین من رئیس الجمهوریة.

المسلحة القوات مهمة صیاغة إعادة 200 المادة من األولى الفقرة تعدیل اقتراح یستهدف :204 ،200                 المادة
یستهدف كما الدولة. مدنیة على والحفاظ الدیمقراطیة ومبادئ الدستور وصیاغة حمایة في دورها               وترسیخ
قیام حال المترتبة الجرائم نظر في الصالحیة العسكري القضاء منح 204 المادة من الثانیة الفقرة                 تعدیل

  القوات المسلحة بحمایة بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمایتها.

 المادة 234: یستهدف الطلب بتعدیل هذه المادة التوافق مع حالة االستقرار التي تعیشها البالد.

والفالحین العمال من لكل المالئم التمثیل على استمراریة إضفاء التعدیل بهذا الطلب یستهدف :244 ،243                 المادة
تشریعي، لفصل مؤقتا تمثیلهم كان بعدما اإلعاقة ذوي واألشخاص بالخارج والمصریین واألقباط              والشباب
المواطنة مبدأ ویدعم یرسخ بما المجتمع فئات جمیع تمثیل زیادة في التجربة هذه نجاح إلى بالنظر                  وذلك

 ویقوي النسیج الوطني.

مقاعد في المرأة تمثیل ترسیخ 102 المادة من والثالثة األولى الفقرتین تعدیل اقتراح یستهدف :102                 المادة
المتكافئ التمثیل عبارة حذف عن الربع، فضال عن تقل ال دستوریا محجوزة حصة لها تكون وأن                 البرلمان

 للناخبین في مسألة تقسیم الدوائر االنتخابیة نظرا لما أثارته من مشكالت في التطبیق العملي.

دستور علیه نص ما تغییر الى تهدف انها النواب مجلس قبل من المقترحة الدستوریة التعدیالت من                  یتضح
صالحیات المنتخب البرلمان وإعطاء السلطات وتوزیع السلطة تداول قیم إعالء تخص مبادئ من 2014              
تم إن - التعدیالت بتلك العمل وان والمواطنات للمواطنین أكثر حقوقا وتضمین الدولة رئیس من                 أكثر
للمواطنین تعطي ال حكم لنظم وترسیخ السلطة وتداول الدیمقراطیة بقیم إخالل هو بالموافقة- علیها                االستفتاء
التمكین أو حقوقهم\ن عن بالتعبیر وكفیل أمن عام مجال بخلق لهم\ن تسمح وال الكاملة الحقوق                 والمواطنات

 لهم\ن بما فیهم الفئات المختلفة مثل (العمال، الفالحین، الشباب، النساء، المسیحیین، وغیرهم).

 تحلیل المقترح المقدم بخصوص زیادة نسب النساء في المجالس النیابیة البرلمانیة القادمة:

النسوي. بالتحلیل تختص والتي للمواد تعدیلها المقترح بفقرتیها (102) المادة الورقة تطرح اإلطار هذا                وفي
تكفل تمییزیة إجراءات من خوفا النقد إلى -كمثال- النساء تمثیل نسب حول النقاش یخضع ما                 فدائما
ما سلطة لصالح اإلیجابي التمییز هذا استغالل یتم أن أو مختلفة، مواقع في التواجد مؤهالت غیر                  لمواطنات
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أو توجهات كانت أیا هام أمر للنساء ایجابیا تمییزا وإقرار اإلیجابي التمییز أن نرى وبینما أغراضها.                  لتحقق
تقتل تعدیالت سیاق في سیاسیا النساء تمثیل لدعم ایجابي تمثیل طرح أن نرى أننا إال النساء، هؤالء                   خلفیات
من ینتقص وقد بل للنساء حقیقیا تمكینا یعد ال دیمقراطي، غیر لنظام وترسخ عام بشكل السیاسیة                  المشاركة

 حقوقهن السیاسیة.

النظام صلب في عامة كقضیة لها ننظر أن علینا السیاسیة الحیاة في النساء مشاركة قضیة مناقشة إطار                   ففي
ولكن النساء. لتمكین محددة حقب في وضروریا مقبوال یكون - عددي تمثیل مسألة فقط ولیست                 الدیمقراطي
بالمساواة العام المجال في بالمشاركة للنساء تسمح والتي دیمقراطیة وأدوات دیمقراطیا نظاما غیاب ظل                في
وتیرة زیادة مع أو الحاكم النظام مع نظرهن وجهات الختالف العام المجال من نساء وإقصاء الرجال                  مع
نرى أن الصعب من أم الجرائم، لهذه الكافي بالشكل الدولة تصدي وعدم العام المجال في النساء ضد                   العنف
المجالس في النساء عدد من فقط یزید ال حقیقي إیجابي كتمییز العوامل باقي من مجردة عددیة تمثیل                   نسبة
أمثلة واعطائهن وتمكینهن السیاسیة حقوقهن بممارسة والتوجهات الخلفیات مختلفة لنساء ویسمح بل              المنتخبة

 إیجابیة لنساء أخریات تحفزهن على خوض معترك الحیاة العامة والسیاسیة.

تمثیل أساس وعلى الدستوریة التعدیالت مجمل عن منفصل بشكل بفقرتیها 102 المادة لتعدیل النظر                إن
السیاسي المجال في النساء لمشاركة آفاق وفتح للنساء حقیقي تمكین على یساعد ال قد للنساء، فقط                  عددي
إحداهن تكون أن مثل منها، واألفضل األكثر في طامحات المختلفة المنتخبة المجالس انتخابات               وخوضهن
الحاكمة الدیمقراطیة البیئة من المجرد العددي للتمثیل النظر إن یوما. كسیدة العربیة مصر لجمهوریة                رئیسة

 لهذا التمثیل قد یقصي العدید من النساء بدال من زیادة تمثیلهن وتمكینهن .

 إلقاء الضوء حول االستحقاقات الدستوریة الغائبة عن التطبیق والتنفیذ في الواقع المصري لدستور عام
 2014، وكیفیة دعمها للمشاركة السیاسیة الفعالة والدائمة للنساء في مصر.

رؤیة في تحول نقطة أنها نجد 2014 عام دستور في المذكورة الدستوریة االستحقاقات على الضوء                 بإلقاء
تتدخل ولم التنفیذ حیز تدخل لم والتي المكتسبات تلك من العدید أن ال وحقوقهن للنساء المصریة                  الدساتیر
دستوریة حقوق من وتحویلها الحقوق هذه وتحقیق تفعیل على العمل والقضائیة والتشریعیة التنفیذیة               السلطات

 إلى قوانین وسیاسات، ومن أمثلة ذلك:

في● قوانین مشروعات عدة والنائبات النواب من عدد تقدیم تم التمییز: مكافحة مفوضیة إقرار                 عدم
 أكثر من دور انعقاد للبرلمان المصري فیما یتعلق بإنشاء مفوضیة التمییز إال أنها لم تقر بعد.

من● عدد على 11 المادة وتنص القضائیة: وخاصة المناصب من العدید في النساء تعیین                عدم
استثناء، دون القضائیة والجهات الهیئات جمیع في النساء وتواجد تعیین منها للنساء الهامة               الحقوق
وقامت العامة، والنیابة الدولة مجلس في الحال هو كما تماما النساء تستبعد مؤسسات هناك                ومازال
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للنساء یسمح قانون مشروع وتقدیم القضیة تلك بمناقشة المختلفة االنعقاد دور في النائبات               بعض
تقاضي إجراءات في السیر في النساء من عدد قامت كما فیه، یبت ولم القضائیة المناصب                 بتولي

 للحصول على حقوقهن ولم یحصلن علیها حتى اآلن .

 * العمل على القضاء على العنف ضد المرأة:●

ضد العنف یناهض شامل تشریع لسن بتقدیمها البرلمانیات النائبات من العدید قامت عدة مقترحات                هناك
  النساء ولكن لم یتم إقراره حتى اآلن.

أنه نجد علیها صدقت التي الدولیة والمعاهدات المواثیق وتنفیذ بتطبیق مصر التزام یخص فیما 93                 *المادة
المدنیة النساء حقوق بضمان الخاصة الدولیة والمواثیق االتفاقیات من العدید على مصر تصدیق من                بالرغم
تلك تفعیل في جدیتها ومدى البنود لتلك المصریة الدولة تطبیق كیفیة أن إال واالجتماعیة،                والسیاسیة

  االستحقاقات للنساء مازال قاصرا ومازالت العدید من السیاسات وأطر حمایة النساء وحقوقهن غائبة

 

الفئات تمثیل یضمن تشریع إصدار على یعمل أن الحالي البرلمان على الواجب من كان المحلي: الحكم *                 
في للنساء المقاعد ربع وتخصیص اإلعاقة وذوي والفالحین والعمال الشباب من 180 المادة في                المذكورة
في أساسه على واالنتخاب المحلیة اإلدارة قانون في الالمركزیة مبدأ واعتماد بمصر، المحلیة               المجالس
في وإشراكهم القرارات، صنع في المواطنین/ات مشاركة فرص وتوسیع الفساد على للقضاء كأداة               المساهمة
ركیزة وهو للنوع، المستجیبة التشاركیة والموازنة الخطة المحلى المستوى على والموازنة الخطة              إعداد
أفضل بشكل منخرطات ویجعلهن خبراتهن ویثقل النساء یدعم سوف كان التي الدیمقراطي الحكم في                أساسیة
یحدث لم ما وهو بكفاءة، المحلیات إدارة كیفیة وفهم للمحلیات الالمركزي الحكم خالل من العام المجال                  في

 لعدم إقرار القانون الخاص باإلدارات المحلیة.

التعدیالت طرح إطار في النساء بحقوق الخاصة القضایا من العدید استعراض الى الورقة تلك هدفت                 أخیًرا،
النساء تحتاج ماذا الخاص التساؤل عن االجابة الورقة حاولت وقد ،2014 دستور مواد لبعض                الدستوریة
الحكم وأنظمة المجتمع تطور من یتجزأ ال كجزء النساء لحقوق والنظر وحمایتها تمكینها لیتم حقوق                 من
حقوق إن للنساء. الكاملة الحقوق وهو الحقیقي الهدف تحقق ال قد عددیة أو رمزیة تعدیالت فقط                  ولیس
دیمقراطیة تجربة من وأساسي فاعل كجزء الفعلیة مشاركتهن عن بدیال تكون أن یمكن ال الرمزیة                 النساء
المساواة بقیم حقیقي إیمان من وتنطلق النساء بین من عدیدة وأصوات بدائل بوجود تؤمن حقیقیة                 تعددیة

 والحریة والتعددیة للنساء والرجال مًعا.
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