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تعمل أصوات نساء منذ نشأتھا على مناھضة جمیع أشكال التمییز القائم
 على النوع االجتماعي و نشر ثقافة المساواة بین النساء و الرجال و جمیع 

 فئات المجتمع وعلى تشجیع المشاركة النسائیة في الحیاة العامة و دعم
 قدرات النساء القیادیة والدعوة إلى دمج مقاربة النوع االجتماعي في

السیاسات العامة
و في إطار الدعوة التي قدمتھا  لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانین

 البرلمانیة والقوانین االنتخابیة لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في إبداء 
 الرأي وتقدیم مقترحاتھا بخصوص تعدیالت النظام الداخلي لمجلس نواب

الشعب وفقا ألحكام الفصل 81 من النظام الداخلي للمجلس
تقدمت أصوات نساء في 17 فیفري 2020 بجملة من المقترحات من أجل

جعل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مراعیا للنوع االجتماعي و ذلك 
 إیمانا منھا بأھمیة إدراج ھذه المقاربة في كل ھیاكل وأعمال السلطة 

التشریعیة من أجل تحقیق المساواة و التنمیة والعدالة االجتماعیة
 تنقسم المقترحات إلى محورین و ھما

مقدمة



 تنقیح فصول النظام الداخلي

الفصل 11 (3): إضافة ما ھو بین قوسین: "وفي صورة تساوي األصوات یرجح 
المترشح األكبر سنا، فإن انتفى فارق السن (ترجح المترشحة، فإن لم تكن ھناك 

."مترشحة) یتم اللجوء إلى القرعة لتحدید الفائز 

 المھام النیابیة

)".

 تضمن ھذه اإلضافة أن ینال النساء نصیب متناسب مع حجمھن العددي داخل
.المجلس من المھام النیابیة

  المناصب داخل المجلس

_

 في صورة تساوي األصوات یكون المعیار في الترجیح ھو السن غیر أنھ في حالة
 انتفاء فارق السن یقع المرور إلى القرعة وھنا ینتفي المعیار في الترجیح تماما

نقترح عوض المرور مباشرة إلى القرعة إدراج معیار ثان قبل الوصول إلى القرعة     
 لدعم حضور النساء في المناصب القیادیة 

.

الفصل 12: إضافة "وبغض النظر عن الرئیس یجب أن یكون أحد نائبي الرئیس
"امرأة 

.

.

 الفصل 163: إضافة ما ھو بین قوسین: "یبت المكتب في تعیین من یمثل 
المجلس في الھیئات والمجالس الوطنیة والعربیة والدولیة مع الحرص على

 إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما یعكس حجمھا (ومن الجنسین بما یعكس
تمثیلیتھما داخل المجلس



إضافة فصول للنظام الداخلي
إحداث لجان

اقتراح عام: تعویض تسمیة "لجان قارة" بـ"لجان تشریعیة" و"لجان خاصة 
بـ"لجان رقابیة "

 ینبع ھذا المقترح من كون تسمیة اللجان الحالیة غیر متجانسة فتصنیفھا إلى لجان
 قارة ولجان أخرى تنعت بخاصة یوحي بكون ھذه اللجان الخاصة ھي غیر قارة
 والحال أنھا لجان قارة أیضا فالفرق الحقیقي بین ھذین الصنفین ھو أن الصنف

 األول من اللجان یحتوي على اللجان ذات الوظیفة التشریعیة في حین یضم الصنف 
الثاني اللجان ذات الطبیعة الرقابیة وتماشیا مع طبیعتھا یكون من المتجھ تقسیمھا إلى

.لجان تشریعیة ولجان رقابیة عوضا عن لجان قارة ولجان خاصة  

.

) .احداث لجنة المساواة ضمن اللجان القارة (التشریعیة  

 تحتوي العدید من البرلمانات في العالم على لجنة تدعى لجنة المساواة ونؤكد
 ھنا على ضرورة أن تكون وظیفتھا تشریعیة أي أن تدخل ضمن التصنیف الحالي

 ضمن اللجان القارة وتكون ھذه اللجنة مسؤولة عن دراسة مشاریع القوانین
 المعروضة على المجلس من زاویة مبدأ المساواة كما یمكنھا على غرار اللجان
 الشبیھة بھا في برلمانات عدیدة في العالم دعم عمل لجان أخرى والتعاون معھا

 من أجل أخذ مقاربة النوع االجتماعي بعین االعتبار في مجاالت اختصاصھا
 المختلفة. وینصح بأن یتم عرض جمیع مشاریع القوانین علیھا ما عدا تلك التي ال

.تمت بأي صلة بصفة واضحة لمجال اختصاصھا



_

 اإلبقاء على لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والشباب والمسنین ضمن    
) .اللجان الخاصة (الرقابیة

 ال یتعارض احداث لجنة المساواة مع االبقاء على لجنة شؤون المرأة واألسرة
 والطفولة والشباب والمسنین بل إنھ یدعمھ نظرا إلى أن اقتراحنا ینبع من تصور
 للجنة المساواة باعتبارھا لجنة تشریعیة تمّر عبرھا مشاریع القوانین لیقع نقاشھا

 من منظور مبدأ المساواة على عكس لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
 والشباب والمسنین التي تقوم حالیا بمھمتھا كلجنة رقابیة. وبھذا یضحي لدینا

 لجنتان متكاملتین إحداھما تشریعیة واألخرى رقابیة. ویبدو ھذا الرأي في نظرنا
 أوجھ من مجرد تعویض لجنة شؤون المرأة بلجنة المساواة سواء مع المحافظة

.على طبیعتھا الحالیة أو مع تغییرھا
تركیبة اللجان

 التنصیص على أن یراعى في تركیبة اللجان مبدأ التناسب بین عدد 
النائبات داخل كل لجنة والعدد الجملي للنساء داخل المجلس

الھیاكل داخل المجلس
 إنشاء جھاز فني مختص في توفیر المعلومات المتخصصة واإلحصائیات   

 المبوبة وفقا لمعیار النوع االجتماعي وتقدیم المقترحات المتعلقة بإدراج
مقاربة النوع االجتماعي داخل المجلس وفي التشریعات

.

.
 لدعم نقاشات اللجان والمجلس وتمكینھ من أخذ قرارات واعیة ومستندة إلى
معلومات دقیقة ال إلى مسائل انطباعیة وإیدیولوجیة نقترح إنشاء جھاز فني



  
 مختص في توفیر المعلومات المتخصصة واإلحصائیات المبوبة وفقا لمعیار
 النوع االجتماعي وتقدیم المقترحات المتعلقة بإدراج مقاربة النوع االجتماعي

داخل المجلس وفي التشریعات. ومن التجارب التي یمكن االستئناس بھا في ھذا
 المجال تجربة برلمان كوستاریكا الذي أحدث داخلھ وحدة مختصة وبرلمان 

المكسیك الذي یتعاون في ھذا المجال لتوفیر المعلومة العلمیة مع مركز مختص
.موضوع على ذمتھ 

مأسسة آلیة تلقي ومتابعة الشكاوي المتعلقة بالتحرش داخل المجلس 
.تكون مستقلة عن التمثیلیة السیاسیة

الثقافة البرلمانیة
 مأسسة نظام تدقیق داخلي دوري لقیاس قدرة مجلس نواب الشعب على

.إدراج مقاربة النوع االجتماعي
یمّكن ھذا التدقیق من قیاس قدرة البرلمان على إیجاد ھیاكل وآلیات عمل قادرة 

 على إدراج مقاربة النوع االجتماعي وفي مرحلة الحقة من قیاس أدائھا واقتراح
تطویرھا إن لزم األمر. ویجدر أن تكون ھذه العملیة دوریة ومتواصلة. ومن المتجھ

 أن یتم القیام بھا من قبل ھیكل مستقل مختص یوفر لھ المجلس إمكانیة النفاذ 
 والتسھیالت الالزمة للقیام بعملھ. ومن التجارب التي یمكن االستئناس بھا في

.ھذا المجال تجربة البرلمان الرواندي

 التنصیص على إعداد مدونة سلوك تأخذ بمقاربة النوع االجتماعي  
.متوجھة للنواب والموظفین بالمجلس والمتعاملین معھ



من المھم االعتراف بوجود تجاوزات في ھذا المجال والتأكید على إرادة تجاوزھا 
 عبر إصدار مدونة السلوك المشار إلیھا. وال تكون ھذه المدونة خاصة بالنوع 

.االجتماعي بل إنھا مدونة سلوك عامة تأخذ بعین االعتبار ھذا المعطى
 مأسسة تكوین النواب وموظفي المجلس في مجال مقاربة النوع

االجتماعي
من خالل الدراسة التي أنجزتھا أصوات نساء تبین أن العدید من النواب و

 موظفي المجلس لدیھم فھومات مغلوطة أو غیر دقیقة عن مقاربة النوع
 االجتماعي وإلرساء ثقافة برلمانیة مشجعة إلدراج ھذه المقاربة ضمن العمل

البرلماني من الضروري إجراء دورات تكوینیة في ھذا المجال تكون دوریة وتطال
جمیع النواب وجمیع الموظفین بالمجلس 

.

.

.التشجیع على إحداث مجموعة برلمانیة نسائیة داخل المجلس
 المجموعات البرلمانیة النسائیة ھي مجموعات تنسیق عابرة لألحزاب والكتل
 تشارك فیھا البرلمانیات على أساس طوعي. ھذه المجموعات سمحت للنساء

 أن تتجاوز االنقسامات الحزبیة وتدافع عن اھتماماتھا المشتركة وتشكل إطارا
للسماح بإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص

یمكن جمع ھذه المقترحات المتعلقة بالثقافة البرلمانیة ضمن فصل واحد نقترح
:صیاغتھ كاآلتي 

.



 یشجع مجلس نواب الشعب عبر ھیاكلھ المختلفة على إدراج ثقافة المساواة 
 ومقاربة النوع االجتماعي داخلھ وذلك أساسا عبر مأسسة نظام تدقیق داخلي
دوري لقیاس قدرة مجلس نواب الشعب على إدراج مقاربة النوع االجتماعي

إعداد مدونة سلوك متعلقة بمقاربة النوع االجتماعي متوجھة للنواب والموظفین
بالمجلس والمتعاملین معھ، مأسسة تكوین النواب وموظفي المجلس في مجال 

مقاربة النوع االجتماعي والتشجیع على إحداث مجموعة برلمانیة نسائیة داخل 
المجلس". وھذا یفتح المجال لمبادرات أخرى في نفس السیاق قد تنجم عن 

النواب أو عن رئاسة المجلس أو غیرھا من الھیاكل 
 كما یمكن إفراد فصل خاص بكل مقترح من ھذه المقترحات تكون صیاغة ما

 تعلق منھا بالتكوین في مجال النوع االجتماعي  وإحداث مجموعة برلمانیة
 استحثاثیة في حین تكون صیاغة ما تعلق منھا بنظام التدقیق وإعداد مدونة

.السلوك في رأینا إلزامیة

.
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