
 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانيالدور  ،    المعادي   دأوتوستراامتداد االمل  ،  ١٠١برج  
 

 

 

 
 

   2020 أكتوبر  10السبت 

 

 مرصد انتخابات التحالف املصري حلقوق االنسان والتنمية  

 

 ة النسائية يف الربملان  املشارك 
 

 

 

 

   2020  اكتوبر 

 

 

 



 

 

 

2 

 

ي نواب  
   % 30ب    ه يزيد عن سابق   2020تمثيل النساء ف 

ي اطار متابعة المرصد 
ي للتخالف   ف  اهتم المرصد بتحليل مشاركة السيدات لحقوق االنسان والتنمية    المرصياالنتخاب 

لمانية خاص ي االنتخابات الب 
ي النساء    نسبةأصبحت   بعدما  ةف 

لمان    ف  ي   %15  المرصيالب 
ي ،  2016عام    ف 

كانت   والت 

ي تمثل أعىل تمثيل للمرأة عىل اإلطالق  
شح ألول مرة باالنتخابات    ف  لمان المرصي، منذ إعطاء المرأة حق الب  ،  1957الب 

لمان   %25وحصلت المرأة المرصية عىل نسبة  ي من الب 
ي التعديالت الدستورية الجديدة  ف 

 . 2019 ف 

لمانية  االنتخا  فقد خاضت الب  تنافس عىل    308عدد    2015بات  النواب عىل مقاعد الفردي    عضوية مجلسامرأة 

لمانية    7مقعدا للمرأة بنظام القائمة المطلقة ونص القانون عىل ترشح    56والقوائم وحددت قواني   االنتخابات الب 

ي القوائم المخصص لها 
 مقعدا.  15من السيدات عىل األقل ف 

ي العام ووفق التعديالت الدس
لمان سيكون  المرأةلتمثيل  األدب  فإن الحد  2019تورية ف  ي الب 

 رب  ع أعضاء المجلس ف 

ي الي عدد  
أن هناك العديد من العوامل    الالحقظهر من االستعراض  وي  السيدات،نائبة من    149بما يصل كحد ادب 

ي فتخصيص مقاعد  لمان ومن أهمها طبيعة النظام االنتخاب  ي التأثب  عىل نسب تمثيل المرأة داخل الب 
ي قد تسهم ف 

الت 

ي زيادة تمثيل المرأة
ي زيادة تمثيل المرأة والقائمة المغلقة المطلقة أسهمت ف 

لكن السؤال المهم هل أثرا عىل    ،أسهم ف 

 اب والناخبي   الختيار المرأة حت  ولو ترشحت عىل المقاعد الفردية؟وىع كل من األحز 

ي تعزيز كفاءة المرأة كمنافس قوى لديه    إلاالرتكان    إن حيث  
نظام القائمة المغلقة المطلقة ال يسهم بالحد المطلوب ف 

شيح المرأة إال   بالحد االدب  الذي ينص عليه  قدرات عىل خوض المعركة االنتخابية. كما أنها ال تعزز دافعية األحزاب لب 

لمان  ي قوي يعمل عىلي زيادة تمثيل النساء داخل الب  ي وغياب تجمع حزب  ذم الحزب 
ي ضوء حالة التشر

القانون خصوًصا ف 

 واعتبار ما حصلت عليه النساء كافًيا وزيادة وهو ما توضحه األرقام التالية. 

 2020و   2015مقارنة عدد المرشحات بي   برلمان  

 2020برلمان   2015برلمان  

308 581 
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ي برلمان  
صل عدد  أ من    % 30الي  بنسه تصل    2015عن برلمان    2020ويوضح الجدول ارتفاع عدد المرشحات ف 

 .  المرشحات 

ي القوائم والفردي  
ي انتخابات  ويوضح الجدول التالي نسبة المرشحات ف 

   2020وأيضا انتخابات    2015ف 

 مقارنة عدد المرشحات 
 

2020 2015 

 112 261 قوائم 

 196 320 فردي
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ي انتخابات برلمان  
ي للمرشحات ف  حيث يوضح الجدول نسبة   2020ويشب  الجدول التالي الي ضعف التمثيل الحزب 

ي كانت: 
  -المرشحات الحزبيات للمستقالت والت 

ي الفردي 
 مقارنة عدد المرشحات الحزبيات والمستقالت ف 

 المستقالت  الحزبيات  

42 277 

 

ي النظام الفردي من اجمالي عدد المرشحي   عىلي النظام 
ووفق الجداول االنتخابية فإن عدد المرشحات السيدات ف 

ي سابقا وهو إرتكان األحزاب والمرشحات والحركات النسوية 
الفردي يشكل نسبة ضعيفة جدا تؤكد ما اوضحه التقرير ف 

ي  
ي الدستور بالنسبة للعدد السيدات ف 

ي تصل الي نسبة تتعدي  عىلي كوته المرأة ف 
من اجمالي    %49الكتلة التصويتية والت 

اع وفق ما اقرته الهيئة الوطنية لالنتخابات.   عدد من لهم حق االقب 

ي انتخابات  
   2020مقارنة عدد المرشحات السيدات والرجال ف 

 المرشحات النساء  المرشحي   الذكور 

4339 581 

 



 

 

 

5 

 

 

دور لجان المرأة داخل األحزاب لصالح ترشيح المرأة وانتخابها عب  ممارسة  تعزيز  عىلالعمل   ومما سبق فأننا نري

االحزاب للسيدات عىل خاصة لألحزاب بهدف تشجيع  المجتمعي  الوىعي الضغوط المختلفة وتنظيم ندوات لرفع 

ي االنتخاباتت من خالل خوض االنتخابا
 مقبلة. ال اعداد كوادر نسائية قادرة عىل المنافسة ف 

 


