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ر�سالـــة �إىل القارئ
ً
وتنفيذا خلطته التى مت �إقرارها من
حر�صا من املجل�س القومى للمر�أة،
ً
رئي�س جمل�س الوزراء فى  16مار�س  2012للنهو�ض باملر�أة امل�صرية وتنمية
ً
تعزيزا للقيم الدميقراطية ،ومبا
قدراتها اقت�صاديًا واجتماع ًيا و�سيا�س ًيا
ّ
ميكنها من حل امل�شكالت التى تواجهها من خالل التعاون مع الأجهزة
التنفيذية بالدولة وفروع املجل�س مبحافظات م�صر املختلفة.
ً
برناجما تدريب ًيا للعام املاىل احلاىل 2013/2012
وتفعيال لذلك نظم املجل�س
ً
من خالل  27دورة تدريبية وور�شة عمل ،ا�ستفادت منها �أكرث من � 2698سيدة
وفتاة ،مبختلف القرى والنجوع للتوعية بدور املر�أة فى املجتمع وبحقوقها
وواجباتها� ،شارك فيها متدربون من النقابات املهنية والرائدات الريفيات
والأحزاب ال�سيا�سية املختلفة واجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين.
وتعظيما للفائدة املرجوة من هذه الدورات ،مت اختيار نخبة متميزة من
ً
�أ�ساتذة اجلامعات فى تخ�ص�صات خمتلفة ،لإثراء هذا الربنامج التدريبي،
ومن َث َّم  -ولأهمية املو�ضوعات التى تناولها هذا الربنامج -قرر املجل�س
ً
حفاظا على املادة العلمية ،ول�ضمان اال�ستفادة
�إ�صدارها فى �سل�سلة كتيبات
منها ،وكذلك اال�ستعانة بها فى تعظيم �إمكانات املر�أة فى املرحلة احلالية من
تاريخ الوطن  ...وتت�ضمن هذه ال�سل�سلة املو�ضوعات التالية:
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المجل�س القومى للمر�أة

1 -1مفهوم امل�شاركة ال�سيا�سية وتطبيقه على املر�أة امل�صرية.
2 -2املجتمع املدنى وامل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة.
3 -3املفاهيم ال�سيا�سية الكربى.
4 -4املر�أة والنظم االنتخابية.
5 -5احلملة االنتخابية “املفهوم – املراحل – خطوات التخطيط”.
6 -6التعريف بالنظام االنتخابى و التوا�صل مع اجلمهور.
7 -7الإدارة املحلية فى م�صر.
8 -8فن ومهارات القيادة.
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ال�سفرية /مرفت تالوى
رئي�س املجل�س القومى للمر�أة

مقدمة:

تكت�سب العالقة بني املر�أة واملجتمع املدنى �أهمي ًة كبري ًة فى الوقت الراهن لعدة �أ�سباب:
• �أن املر�أة متثل  %48من �إجماىل ال�سكان ،فهى  -وف ًقا للإح�صاءات  -متثل ن�صف
املجتمع وهو ما يعنى �صعوبة تغييب جهودها �أو عدم اال�ستفادة منها فى خمتلف
املجاالت.
• �أن النظام ال�سيا�سى امل�صرى ي�شهد تغريات مف�صلية فى �أعقاب ثورة اخلام�س
والع�شرين من يناير ،وما يتلوها من حماوالت بناء نظام جديد يتعني �أن يكون
للمر�أة دو ٌر فى ر�سم مالحمه.
• �أن هذه التغريات التى ي�شهدها النظام ت�ستهدف فى املقام الأول حتقيق العدالة
االجتماعية بني خمتلف الفئات ،خا�ص ًة تلك التى كانت تعانى من القهر نتيجة
موروثات ثقافية وعادات بالية.
• �أن للمر�أة امل�صرية ً
تاريخا ون�ضا ًال مورو ًثا متمي ًزا ت�شهد به وثائق التاريخ القدمي
واحلديث ،وتنوعت �صور هذا الن�ضال مع تغري الظروف وال�سيا�سات االجتماعية
املحيطة ،مع الت�أكيد على �أن املكت�سبات التى حققتها املر�أة فى ال�سنوات الأخرية
مل تكن نتيجة ارتباط بنظام �أو قيادة بقدر ما كانت مرتبطة � ً
أي�ضا بالكفاح
املتوا�صل للمر�أة فى �شتى املجاالت ،وجناحها فى �إثبات جدارتها وكفاءتها.
• �أن احلديث عن ق�ضية املر�أة يتعني �أن يكون حدي ًثا مو�صو ًال دائ ًما ولي�س م�ؤق ًتا
مو�سم ًيا وهو حديث عن املجتمع ب�أ�سره ،ولي�س عن فئة �أو نوع فقط ،حتى
ترت�سخ قناعة �أن للمر�أة دو ًرا يتجاوز الأدوار التقليدية على �أهميتها ،ويتجاور
معها فى الوقت ذاته.
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• �أن تتولد من خالل احلديث عن دور وم�شاركة للمر�أة فى خمتلف املجاالت،
قناع ًة لدى �شريكها الرجل ب�أهمية هذه امل�شاركة انطال ًقا من حقيقة �أن امل�شاركة
لي�ست �أن ميار�س الرجل �أو املر�أة دو ًرا فقط؛ بل �أن ي�سمح كل طرف ل�شريكه
مبمار�سة دور جماور �أو مكافئ �أو م�ساند.
• �أن الألفية الثالثة  -وعلى مدار اثنى ع�شر عا ًما � -شهدت متغريات �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية جعلت من ق�ضية املر�أة و�أطروحات التمكني وامل�شاركة
�أولوية فى جدول �أعمال احلكومات املختلفة ،ون�شري هنا �إىل ت�أ�سي�س املجل�س
القومى للمر�أة عام  ،2000كما جعلت � ً
أي�ضا من متكني املر�أة ق�ضية رئي�سية على
جدول �أعمال م�ؤ�س�سات املجتمع املدنى.
• �أن ثمة ت�صاعدًا فى �أعداد و�أوزان املنظمات احلقوقية التى ُتعنى بحقوق الإن�سان
وفى مقدمتها حقوق املر�أة ،وهو ما تزامن مع �صدور وثيقة الأهداف الإمنائية
للألفية التى ت�ضمنت متكني املر�أة بني ق�ضاياها الثمانى ،كتوجه للعامل حتى
عام  ،2015مما مثل نقط ًة مهم ًة فى �إثارة وعى املنظمات والقائمني عليها ب�أهمية
ق�ضية متكني وم�شاركة املر�أة.
• �أن هذا الت�صاعد فى �أعداد و�أوزان هذه املنظمات التى ُتعنى بحقوق املر�أة
يرتافق معه حال ًة �شديد ًة من عدم الثقة بني ال�سلطة واملجتمع املدنى فى م�صر،
تراوحت بني الت�شكيك فى متويل بع�ض منظمات املجتمع املدنى و�أجندة عملها
�أو حماولة احلد من املكت�سبات التى ح�صلت عليها املر�أة  -على وجه اخل�صو�ص-
خالل ال�سنوات املا�ضية ،بدعوى ارتباطها ب�أ�شخا�ص النظام ال�سابق وهو زعم
مردود عليه كما �سلفت الإ�شارة.
• �أننا حني نتحدث عن دور املجتمع املدنى فى دعم ق�ضايا املر�أة ،فى م�ستهل �سنوات
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العقد الثانى من القرن احلادى والع�شرين ،ينبغى �أن ننتبه للإمكانات والفر�ص
املتاحة �أمام هذا املجتمع املدنى ،من التطور التكنولوجى العاملى ،والذى فتح
�أمامنا �آفا ًقا وا�سع ًة  -من خالل الإعالم الإلكرتونى والف�ضائيات  -للتوا�صل،
والتفاعل بني الب�شر وبني الق�ضايا العاملية ،و�أبرزها مكافحة الفقر واحرتام
حقوق الإن�سان من املنظور ال�شامل ،وفتح الباب �أمامنا للت�شبيك ،والتدفق احلر
للمعلومات ،مبا يعنيه ذلك من قدرات �أكرب للت�أثري.
ما هو معنى املجتمع املدين؟

هو كمفهوم ُي�شري �إىل تلك التنظيمات التى ُتن�ش�أ طو ًعا بالإرادة احلرة املنفردة
لأع�ضائها ،بهدف حتقيق م�صلحة م�شرتكة ،من خالل روح من الت�سامح والود واحلوار
دون اللجوء �إىل العنف.
ومع الإدراك ً � -
أي�ضا  -بتعدد ف�صائل هذا املجتمع املدنى فى م�صر ،كما تتعدد �أهدافه
ووظائفه ,ومن �أ�شهر ف�صائل املجتمع املدنى فى م�صر و�أكرثها انت�شا ًرا جغراف ًيا وزمن ًيا
ما ُيطلق عليه اجلمعيات الأهلية.
ملاذا تن�ش�أ اجلمعيات الأهلية؟

تن�ش�أ اجلمعيات الأهلية لتلبية احتياجات جمتمعية معينة ،ي�سعى امل�شاركون �إىل
حتقيقها من خالل جتمعهم فى هذا التنظيم ،فهى ال تن�ش�أ �إال ب�إرادات الأفراد امل�شاركني
فيها وعن رغبة منهم فى حتقيق هدف «جمتمعى» م�شرتك ،وبالتاىل فهى الأقرب �إىل
حتقيق غايات جمتمعاتها املحلية والأقدر على الت�أثري فيها.
ما هو معنى امل�شاركة ال�سيا�سية؟

هى ٌ
�سيا�سي ميار�سه املواطنون طواعي ًة ،للم�ساهمة فى �صنع ال�سيا�سة العامة،
�سلوك
ٌ
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واتخاذ القرارات على كافة امل�ستويات ،واختيار ال ُنخب احلاكمة فى خمتلف املواقع،
ومراقبة الأداء احلكومى ،والتعبري عن الآراء فى و�سائل االت�صال املختلفة ،حول الق�ضايا
التى تفر�ض نف�سها على �أجندة اهتمامات الر�أى العام.
ما هى العوامل امل�ؤثرة فى امل�شاركة ال�سيا�سية �سواء للمر�أة �أو الرجل؟

ترتبط ممار�سة هذا ال�سلوك � -أى امل�شاركة ال�سيا�سية  -مبا يتمتع به املواطنون من
وعىٍ بحقوقهم وواجباتهم ال�سيا�سية ،ودرجة اهتمامهم بالأحوال ال�سيا�سية على �أر�ض
الواقع ،واجتاهات الأفراد و�آرائهم نحو مفردات البيئة ال�سيا�سية املحيطة ،مبا ت�شتمل
عليه من ُنخبة حاكمة و�أحزاب �سيا�سية ونظام انتخابى ،وما تتبناه الدولة من ت�شريعات
وقوانني و�أطر م�ؤ�س�سية لتنظيم املمار�سة الدميقراطية.
ما هى �أبرز �صور امل�شاركة ال�سيا�سية؟

• احلر�ص على ا�ستخراج بطاقة الرقم القومى وبطاقة االنتخاب.
•امل�شاركة فى الت�صويت فى كافة االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية واحلزبية
والنقابية ،واملنظمات غري احلكومية وغريها من انتخابات اختيار ال ُنخب.
• م�شاركة الأفراد فى ع�ضوية الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات املهنية والعمالية
واملنظمات غري احلكومية ،وغريها من املنظمات الفاعلة فى املجتمع.
• الرت�شيح لتمثيل �أفراد املجتمع فى االنتخابات الت�شريعية والنقابية واحلزبية
وغريها من هيئات متثيل الأفراد.
• امل�شاركة فى ُ�صنع ال�سيا�سة العامة من خالل ع�ضوية الهيئات الت�شريعية
والأمانات العامة للأحزاب ،وجمال�س النقابات املهنية والعمالية واملنظمات غري
احلكومية.
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• امل�شاركة فى اتخاذ القرار وتنفيذ ال�سيا�سات العامة من خالل ع�ضوية العمل
احلكومى واملنا�صب الإدارية العليا.
• امل�شاركة فى �صياغة الت�شريعات والقوانني املنظمة حلياة املجتمع ،وكذلك
مراقبة الأداء احلكومى من خالل ع�ضوية امل�ؤ�س�سات الت�شريعية فى املجتمع.
هل ي�سمح الد�ستور فى م�صر بامل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة؟

• ق�صر د�ستور  - 1923وهو �أول د�ستور م�صرى فى القرن الع�شرين  -ممار�سة
ال�سيا�سة على الرجال فقط مبعنى اال�شرتاك فى الأحزاب �أو احلياة ال�سيا�سية.
• �سعت الد�ساتري امل�صرية بد ًءا من د�ستور 1956م ،للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة
فى احلياة العامة وال�سيا�سية ،ف�أقر هذا الد�ستور امل�ساواة بني الن�ساء والرجال
فى احلقوق والواجبات ،ون�صت املادة ( )40على �أن« :املواطنون لدى القانون
�سواء ،وهم مت�ساوون فى احلقوق والواجبات العامة ،وال متييز بينهم فى ذلك
ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أوالدين �أو العقيدة».
• ن�ص قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية رقم  73ل�سنة 1956م ،بتعديالته الأخرية
حتى عام  ،2011ن�ص فى مادته الأوىل« :على كل م�صرى وم�صرية بلغا ثمانى
ع�شرة �سنة ميالدية �أن يبا�شر بنف�سه �أو بنف�سها احلقوق ال�سيا�سية الآتية:
 انتخاب رئي�س اجلمهورية. انتخاب �أع�ضاء جمل�س ال�شعب. انتخاب �أع�ضاء جمل�س ال�شورى. انتخاب �أع�ضاء املجال�س ال�شعبية املحلية.• ون�صت املادة الرابعة من القانون ذاته على �أنه« :يجب �أن ُيقيد فى جداول
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االنتخابات كل من له مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية من الذكور ،وكذلك يجب
�أن يقيد من الإناث من قدمت بنف�سها طل ًبا بذلك» ،وبذلك جعل هذا القانون
القيد بجداول االنتخابات وجوب ًيا بالن�سبة للرجال ،واختيار ًيا بالن�سبة للن�ساء،
مما ُيعد متيي ًزا �ضد املر�أة فى حينه.
• مت تدارك ذلك فى تعديل قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية عام 1979م؛ حيث
�أ�صبح قيد املر�أة وجوب ًيا � ً
أي�ضا ،كما مت الت�أكيد عليه فى التعديل الأخري لقانون
مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية؛ حيث ن�ص فى املادة الرابعة منه على �أنه« :يجب �أن
يقيد فى قاعدة بيانات الناخبني ،كل من له حق مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية من
الذكور والإناث».
• ن�ص د�ستور 1971م فى املادة ( )40على �أن« :املواطنون لدى القانون �سواء،
وهم مت�ساوون فى احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم فى ذلك ب�سبب
اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة» ،ون�ص � ً
أي�ضا فى املادة ( )11على
�أن« :تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املر�أة نحو �أ�سرتها وعملها فى املجتمع،
وم�ساواتها بالرجل فى كافة ميادين احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية
واالقت�صادية ،دون �إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية».
• ن�ص الإعالن الد�ستورى ال�صادر فى  30مار�س  2011فى املادة ( )7على �أن:
«املواطنون لدى القانون �سواء ،وهم مت�ساوون فى احلقوق والواجبات العامة،
ال متييز بينهم فى ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة»
ت�أكيدًا على امل�ساواة التامة بني الرجل واملر�أة ،حتى فى �أثناء املرحلة االنتقالية
التى تعرب بها م�صر من نظام �سيا�سى �إىل �آخر.
• �أقر القانون رقم  158ل�سنة 1963م ،ومن بعده القانون رقم  38ل�سنة 1972م ب�ش�أن
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جمل�س ال�شعب امل�ساواة بني الرجل واملر�أة فى حق الرت�شيح ونزل ب�سن املر�شح
�إىل خم�س وع�شرين �سن ًة مما يعطى الفر�صة لل�شباب من اجلن�سني للرت�شح
وممار�سة دور فى بناء جمتمع ونظام جديد.
• �أقر الإعالن الد�ستورى ال�صادر فى  30مار�س  2011حق املر�أة فى الرت�شح ملن�صب
رئي�س اجلمهورية؛ حيث ن�ص فى املادة ( )26على �أنه «ي�شرتط فيمن ُينتخب
رئي�سا للجمهورية �أن يكون م�صر ًيا من �أبوين م�صريني ،و�أن يكون متمت ًعا
ً
بحقوقه املدنية وال�سيا�سية ،و�أال يكون قد حمل �أو �أى من والديه جن�سي ًة �أخرى،
متزوجا من غري م�صرى و�أال يقل �سنه عن �أربعني �سنة ميالدية».
و�أال يكون
ً
ما هى عالقة املر�أة باجلمعيات الأهلية فى م�صر تاريخيًا؟

• �إن املر�أة  -تاريخ ًيا  -يتوجه ن�شاطها ،فى املجال العام ،نحو املنظمات غري
احلكومية �أو املجتمع املدنى ،وهى ت�سعى بذلك �إىل اخرتاق العمل ال�سيا�سى
والت�أثري من خالل قنوات «موازية» يعتربها البع�ض قنوات «تعوي�ضية» ،بديلة
عن غياب (�أو �ضعف) م�شاركتها فى العمل ال�سيا�سى ،خا�ص ًة الأحزاب ،واملجال�س
الت�شريعية.
• التوجه التقليدى للمر�أة  -فيما نتوافق حوله حال ًيا باملجتمع املدنى  -قد بد�أ
(وا�ستمر �أغلبها للحظة احلالية) عرب منظمات خريية ،تكت�سب الطابع الدينى،
ثم فى جماالت تتعلق بالأمومة والطفولة.
• �إن النظم التى ت�شهد مركزي ًة فى خمتلف دول العامل (ومنها م�صر) ينخف�ض
فيها �إىل حد كبري م�شاركة املر�أة فى العمل ال�سيا�سى ،وفى العمل العام ،عرب
منظمات املجتمع املدنى ،بينما فى النظم التى ت�شهد «ال مركزية» ،وحمليات
قوية ،ت�صبح فر�صة الن�ساء فى امل�شاركة والت�أثري �أكرب.
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عبت عن املر�أة ،من منظور مطالبها وحقوقها ،مل
• �إن املنظمات التطوعية التى رّ
متجان�سا » ,وقد تبني من الدرا�سات فى احلالة امل�صرية،
ُت�شّ كل فى �أى حلظة «كيا ًنا
ً
�أن هذه املنظمات كان البع�ض منها يت�سم بنزعة حتررية ليربالية ،والبع�ض
الآخر ات�سم بال�صفة الدينية (�سواء �إ�سالمية �أو م�سيحية) ،والبع�ض ً �-
أي�ضا -مت
�إدماجه بالدولة وفقد ا�ستقالله ،والآخر �سعى لالحتفاظ با�ستقالليته ،كذلك
ف�إن قطا ًعا من هذه املنظمات املعنية باملر�أة ركز على اخلدمات ،و�آخر ركز على
العمل احلقوقى ...وهكذا ف�إنه مل يكن هناك حتى الآن ،تواجد لقطاع �أو كيان
«متجان�س» ،من منظمات املجتمع املدنى ،توافق ب�شكل كامل حول مطالب املر�أة،
وق�ضاياها ،و�أدوات التعامل معها.
• يرتبط مبا �سبق اختالف ا�سرتاتيجيات املنظمات املعنية باملر�أة ،وف ًقا لل�سياق
الثقافى واالجتماعى واالقت�صادى وال�سيا�سى.
كيف تعاملت املر�أة مع البذور اجلنينية للمجتمع املدنى فى القرن التا�سع
ع�شر ؟

• �إن االنفتاح الأول للمر�أة امل�صرية  -على نف�سها واملجتمع  -قد بد�أ فى القرن
التا�سع ع�شر ،مع حركة التعليم والتغريات االقت�صادية واالجتماعية.
• �إن العقدين الأخريين من القرن التا�سع ع�شر ،كانت �أدوات املر�أة تتمثل فى
«التوا�صل مع الأخريات ومع املجتمع» من خالل الثقافة والفكر والإبداع،
وال�صالونات الثقافية ،ثم كان ت�أ�سي�س جمعيات خريية ن�سائية عام (.)1896
• هناك اختالف بني الباحثني فى �إبراز اخللفية االجتماعية واالقت�صادية
للن�ساء الرائدات فى ذلك الوقت ،والبع�ض يرى �أن البداية كانت فى الطبقة
العليا االر�ستقراطية ،وبع�ض الأمريات من الأ�سرة املالكة ،ويرى ً � -
أي�ضا � -أن
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رموز الطبقة املتو�سطة من الن�ساء قد ارتبطت من القرن الع�شرين بكتابات
�أخرى ترى �أن البدايات كانت قد �شهدت ً � -
أي�ضا  -قيادات ورائدات من الطبقة
املتو�سطة.
• �إن ال�شواهد التاريخية املوثقة تقول لنا �أن ع�شرات من الن�ساء الأثرياء كانت
لهن �إ�سهامات ق ّيمة فى جمال «الوقف» ،والأهم �أن املبادرات التطوعية للمر�أة
ات�سمت بدرجة عالية من الن�ضج (الأمرية فاطمة ابنة اخلديو ا�سماعيل تربعت
ب�أر�ض و�أموال لبناء جامعة ف�ؤاد الأول ،وهى �أول جامعة م�صرية).
• �إن ال�شواهد التاريخية ً � -
أي�ضا  -تقول لنا �أن املنظمات املبكرة املعربة عن املر�أة،
كانت طريقة م�شروعة ،ومقبولة اجتماع ًيا لتوفري �أدوات امل�شاركة والت�أثري
للن�ساء امل�صريات ..الأكرث من ذلك حر�ص املر�أة منذ القرن التا�سع ع�شر  -وهى
البذور التاريخية للمر�أة فى العمل الأهلى  -على �إبعاد �صفة عملها فى املجال
ال�سيا�سى (�إ�صدار هند نوفل جملة «الفتاة» عام  ،1892وكتابة �أنها لي�س لها
«�أهداف �سيا�سية» )..وهو اجتاه قائم � -إىل حد ما حتى  -الآن.
• حني ن�صل �إىل مطلع القرن الع�شرين :تتبلور ع�شرات من املنظمات التطوعية
املعنية باملر�أة ،بد ًءا من العام  ،1904تدعو الأمرية «عني احلياة» جمموعة من
ال�سيدات امل�صريات لت�أ�سي�س م�ستو�صف (مربة حممد على) ثم ت�ؤ�س�س ال�سيدة
«هدى �شعراوى» (� )1906أول ناد ريا�ضى لل�سيدات ،وكان الهدف ال�ضمنى له
توفري مكان الجتماع الن�ساء م ًعا فى �سبيل نه�ضتهن� ،إال �أن التقاليد مل تقبل هذا
التوجه ،ثم فى عام  1907مت ت�أ�سي�س جمعية ال�شفقة بالأطفال (ال�سيدة «زينب
�أني�س») ،ثم جمعية املر�أة اجلديدة ( ..)1909وهكذا تتواىل املنظمات الن�سائية �أو
اجلمعيات الن�سائية ،ومنذ مطلع القرن الع�شرين� ..صاحب ذلك افتتاح اجلامعة
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امل�صرية عام  ،1908وتنظيم حما�ضرات لل�سيدات ،ثم قرار اجلامعة ب�إن�شاء فرع
ن�سائى واظبت فيه ن�ساء رائدات للحركة الن�سائية فى م�صر ،ال�سيدات (هدى
�شعراوى ،نبوية مو�سى ،ملك حفنى نا�صف)� ...إال �أن �أ�صوا ًتا حمافظة ارتفعت
ملنع املر�أة من احل�ضور للجامعة ،لأن ذلك �سي�ؤدى �إىل خروجهن عن العفاف
والآداب التى تتحلى بها كل قابعة باملنزل ،املفارقة هنا �أن �سيد ًة م�صري ًة هى
التى قدمت من مالها اخلا�ص �أكرب تربع ي�سمح ببناء اجلامعة امل�صرية ،ثم يتم
الرتاجع ـ فى ذلك الوقت ـ عن تعليم املر�أة باجلامعة.
• �إن اجلمعيات التى ت�أ�س�ست فى هذه الفرتة مل تكن فقط بالعا�صمة ،بل امتدت
�إىل الإ�سكندرية (جمعية ترقية الفتاة) و�إىل املحافظات ( فى طنطا ت�أ�سي�س
جمعية احتاد ترقى املر�أة امل�صرية املتنوعة) ،وحتى الوجه القبلى (�أ�سيوط).
• ت�أ�س�ست جمعيات ذات طابع �إ�سالمى فى مطلع القرن الع�شرين (نه�ضة ال�سيدات
امل�صريات برئا�سة لبيبة �أحمد) و�أخرى ذات طابع م�سيحى (جمعية يد امل�ساعدة
الإن�سانية وغريها) وكان توجهها العام العمل اخلريى ،والعناية بالطفولة
والأمومة.
• هذه املرحلة الأوىل فى القرن الع�شرين ،بدا فيها بو�ضوح عنا�صر الطبقة
املتو�سطة امل�صرية ،و�أخرى من الطبقة االر�ستقراطية.
• ينتهى الربع الأول من القرن الع�شرين ،بت�أ�سي�س االحتاد الن�سائى الذى تبنى
مطالب �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ،لدعم حقوق املر�أة فى العمل والتعليم
وتعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية.
• �شهد الربع الثانى من القرن الع�شرين ( ،)1952 – 1923انعكا�سات «خطاب
تناف�سى» على �أو�ضاع اجلمعيات الأهلية ،متثل فى تنامى فى عدد و�أمناط
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اجلمعيات الن�سائية وامتدادها �إىل خمتلف املحافظات ،حتى �أ�سيوط (فروع
جمعية العمل مل�صر).
• تبنى �أدوار «حقوقية ودفاعية» باملعنى املتعارف عليه حال ًيا ،وا�ستهداف �صناع
القرار للت�أثري فى الت�شريعات (االهتمام بتدري�س مواد تربوية �ضمن وزارة
املعارف ،الت�صدى القانونى ب�شكل �أكرب لتجار املخدرات ،االرتقاء بالأطفال،
تعديالت فى قانون الأحوال ال�شخ�صية�...إلخ).
• تطور مبكر غري م�سبوق بو�ضع ال�شابات امل�صريات ،من خالل ت�أ�سي�س جمعية
ال�شابات امل�صريات ( )1929ور�أ�ستها �شابة فى عمر  22عا ًما.
• ت�أ�سي�س جتمع الأخوات امل�سلمات ( )1932فى الإ�سماعيلية ،وجمعية ال�سيدات
امل�سلمات التى قادتها ال�سيدة «زينب الغزاىل» والتى كانت من قبل ع�ض ًوا
فاع ً
ال فى احلركة الن�سائية �ضمن االحتاد الن�سائى ،ثم ان�شقت عنه ،وكانت
هذه اجلمعيات تطرح خطا ًبا تناف�س ًيا للمنظمات الن�سائية الليربالية و�أبرزها
«احلزب الن�سائى الوطنى» برئا�سة ال�سيدة «نعمت ها�شم» ورابطة خريجات
اجلامعات واملعاهد واجلمعية الوطنية الن�سائية وغريها ،ثم جمعية بنت النيل
 1949برئا�سة ال�سيدة «درية �شفيق».
• الفرتة التاريخية الثالثة حمل االهتمام هى ما بعد ثورة  1952حتى 1970
ً
تناق�ضا بني اجتاه حكومة الثورة لتحقيق مكا�سب للمر�أة فى
والتى �شهدت
التعليم والعمل والرعاية االجتماعية ،وبني ما ُيعرف بـ « ت�أميم العمل الأهلى»
�أى ت�صفية بع�ض اجلمعيات ومنها املتعلقة باملر�أة ،ثم دمج الأن�شطة اخلا�صة
ريا فى عدد
بها فى الدولة ..ومن جانب �آخر ف�إن هذه الفرتة �شهدت تراج ًعا كب ً
اجلمعيات واملبادرات الأهلية ،وتراجع العمل التطوعى فى كافة املجاالت.
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• كانت فرتة ال�سبعينيات مرحل ًة انتقالي ًة فى �إطار ات�ساع ن�سبى مل�ساحات احلريات
والنظام احلزبى ،والأهم التغريات االجتماعية والثقافية واالقت�صادية ،وهى
فرتة ما ُيعرف بتبنى �سيا�سة االنفتاح االقت�صادى.
• حدث تزايد ن�سبى حمدود فى �إجماىل عدد اجلمعيات الأهلية ،و�إىل جانبه بروز
عدة منظمات ن�سائية جديدة على ال�ساحة� ،أدارت دفة التحول للمرحلة التالية
فى الثمانينيات والت�سعينيات ومطلع الألفية الثالثة.
هل هناك منظمات جمتمع مدنى معنية باملر�أة و�أخرى معنية بالرجل؟

املنظمات املعنية باملر�أة هى منظمات تطوعية �إرادية ،تتوافق حول �أهداف حمددة
ت�ؤثر �إيجا ًبا على �أو�ضاع املر�أة والنهو�ض بها ،وهى م�ستقلة ذات ًيا عن احلكومة ال ت�سعى
للربح ،وت�ستهدف حتقيق نفع عام �أو م�صلحة عامة ،وقد تركز فقط على فئات مهم�شة
من الن�ساء.
ما هى جماالت ن�شاط املنظمات املعنية بالن�ساء؟

• جماالت ن�شاط تقليدية :ت�ضم منظمات العمل اخلريى (و�أغلبها له ال�صبغة
الدينية �أو ت�ستند على وازع دينى) ومنظمات العمل اخلدمى والرعائى.
• جماالت ن�شاط حديثة ،ميكن ت�صنيفها �إىل نوعني رئي�سيني ،وهما :منظمات
ت�ستهدف متكني املر�أة (توفري عنا�صر القوة االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
لها واالعتماد على الذات) ومنظمات حقوقية دفاعية  Advocacyملنا�صرة
املر�أة والأخرية تت�ضمن التوعية والتثقيف ،امل�ساعدة القانونية للمر�أة ،حماية
الن�ساء من العنف ،حقوق املر�أة ال�سيا�سية الت�أثري فى الت�شريعات ملنا�صرة املر�أة،
مراكز درا�سات تتوجه نحو بناء قاعدة معرفية عن املر�أة و�ضمان تدفقها لإبراز
ق�ضاياها والت�أثري فى ال�سيا�سات و�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص.
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ما هو عدد اجلمعيات الأهلية  -ب�صفة عامة  -فى م�صر حتى الآن؟

• �إن البيانات الر�سمية لوزارة ال�شئون االجتماعية ،تعلن �أن عدد اجلمعيات
الأهلية فى م�صر فى �أحدث تقرير هو � 41ألف جمعية �أهلية م�سجلة قانو ًنا
حتى تاريخ كتابة هذه ال�سطور (.)2012
• ينظم عمل هذه اجلمعيات القانون رقم  84ل�سنة  2002وهو القانون املطبق
حال ًيا بعد القانونني رقمى  32ل�سنة  153 ،1964ل�سنة .1999
ما الذى تقوله امل�ؤ�شرات الر�سمية حول توزيع اجلمعيات اخلا�صة باملر�أة؟

• البيان الر�سمى لوزارة ال�شئون االجتماعية ير�صد  124جمعي ًة �أهلي ًة تن�شط
فى جمال املر�أة فقط ،بالإ�ضافة �إىل  10م�ؤ�س�سات �أهلية ن�شطة فى جمال املر�أة
� ً
أي�ضا.
• البيان نف�سه يت�ضمن  10جمعيات �أهلية متخ�ص�صة فقط فى رعاية املر�أة املعيلة،
وهو ن�شاط جديد م�ستقل حر�صت الوزارة على توثيقه (�أى �أن الإجماىل 144
جمعي ًة ن�شط ًة فى جمال املر�أة فقط).
• تر�صد بيانات وزارة ال�شئون االجتماعية لعام  150 ،2009جمعية تنمية حملية
فى خمتلف املحافظات (القرى ،املراكز ـ املحافظة) تن�شط فى جمال الن�ساء
املعيالت لأ�سر (�إىل جانب �أن�شطة �أخرى).
• حتليل التوزيع اجلغرافى للجمعيات الأهلية التى تن�شط فى جمال املر�أة فقط،
يك�شف عن عدم توازن وخلل فى التوزيع بني املحافظات خا�ص ًة الأكرث فق ًرا.
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القاهرة
اجليزة
القليوبية
الإ�سكندرية
البحرية
الدقهلية
املنوفية
ال�شرقية
دمياط
الإ�سماعيلية
ال�سوي�س
كفر ال�شيخ
بور�سعيد
الوادى اجلديد
الفيوم
�سوهاج
قنا
بنى �سويف
املنيا
�أ�سيوط
�أ�سوان
�شمال �سيناء

24
14
6
4
2
4
4
4
2
4
1
3
1
2
9
12
23
8
6
4
4
3

 124جمعية
الإجماىل
 10تخ�ص�ص واحد فى الن�ساء املعيالت لأ�سر
+
 10م�ؤ�س�سات �أهلية
+
 144جمعية وم�ؤ�س�سة �أهلية معنية بالن�ساء فقط
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ما هى جماالت االهتمام ذات الأولوية للمنظمات املعنية باملر�أة؟

• االهتمام بالن�ساء املعيالت لأ�سر (متكني اقت�صادى بالأ�سا�س).
• دعم وم�ساندة الن�ساء العامالت.
• تنمية املر�أة الريفية.
• النهو�ض «باملر�أة والطفل والأ�سرة» (فى �سياق واحد).
• جماالت تنموية عامة ت�ستهدف املر�أة (مكافحة الأمية ،تعليم ،تدريب ،ت�أهيل
للعمل.)...
• جمال ال�صحة الإجنابية للمر�أة وحماربة العادات ال�ضارة.
• البيئة وتوعية وم�شاركة املر�أة للحفاظ على البيئة.
• عمل خريى ي�ستهدف الن�ساء فقط ،ورعاية اجتماعية.
• تثقيف وتوعية حقوقية.
• دفاع عن حقوق ومطالب املر�أة.
• م�ساندة قانونية.
• م�ؤ�س�سات ومراكز بحثية خلدمة ق�ضايا املر�أة.
كيف نفهم البيانات ال�سابقة؟

• جيل العمل اخلريى والرعائى ،وهو اجليل الأول تاريخ ًيا فى املنظمات
التطوعية ،مازال ممتدًا فى �أ�شكال خمتلفة ،وبوزن كبري فى جمال رعاية املر�أة
والطفولة م ًعا.
• جيل املنظمات اخلدمية ،فى جمال املر�أة ،يتوجه �إىل خدمات ال�صحة الإجنابية
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ب�شكل �أ�سا�سى ،و�إىل جانبه منظمات تهتم مب�ساعدة وتنمية املر�أة العاملة.
• جيل املنظمات التنموية فى جمال املر�أة ،توجه اهتمامها الأول �إىل الن�ساء
املعيالت لأ�سر ( %17تقري ًبا فى م�صر).
•فى �إطار املنظمات التنموية نف�سه ،يقع االهتمام باملر�أة الريفية والنهو�ض بها
( 25جمعية لتنمية املر�أة الريفية �ضمن منظومة جمعيات املر�أة فقط) ،كذلك
جمعيات ن�شطة فى جمال البيئة ،م�صنف ًة على �أنها تتوجه للمر�أة فقط.
• منظمات حقوقية معنية بالدفاع عن ق�ضايا املر�أة ،وتقدمي امل�ساعدة القانونية
لها ،وتثقيفها ،هذا النمط حمدود �ضمن منظومة اجلمعيات امل�صنفة (وف ًقا
لوزارة ال�شئون االجتماعية) ب�أنها تتوجه للمر�أة ،وذلك ل�سببني� ,أولهما� :أن
الغالبية العظمى من املنظمات التنموية املذكورة تن�شط ً � -
أي�ضا  -فى العمل
احلقوقى والدفاعى فى جمال املر�أة ،ثانيهما� :أن بع�ض املنظمات الن�شطة فى
املجال احلقوقى غري م�سجلة وف ًقا لقانون اجلمعيات �أو مل توفق �أو�ضاعها
القانونية تب ًعا للقانون  84ل�سنة .2002
وفى هذا ال�سياق ،من املهم الإ�شارة �إىل �أن جماالت الن�شاط احلقوقية والتنموية هى
التى ت�ستهدف « متكني املر�أة» والتمكني هنا يتوجه نحو �أبعاد اقت�صادية (الدخل وفر�ص
العمل) �أو اجتماعية وثقافية (التعليم ،ال�صحة ،الوعى بالذات) �أو �سيا�سية (للدفع نحو
امل�شاركة ال�سيا�سية ،والت�أثري فى ال�سيا�سات والت�شريعات) �أو حقوقية (م�ساعدة قانونية،
دفاع عن مطالب�..إلخ).
ما هى ع�ضوية الن�ساء فى اجلمعيات الأهلية؟

ع�ضوية املر�أة فى اجلمعيات الأهلية فى م�صر ،حواىل  %20فقط ،بينما الذكور .%80
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ميثل الذكور  %90من �أع�ضاء جمال�س الإدارة ،ومتثل الن�ساء  %10فقط فى املواقع القيادية.
كيف تنظر املرحلة االنتقالية لعالقة املجتمع املدنى بق�ضايا املر�أة؟

�إن من �أهم الق�ضايا امللحة فى املرحلة االنتقالية التى نعي�شها الآن ،هو دور منظمات
املجتمع املدنى فى بناء الوعى لدى الن�ساء ب�أهمية امل�شاركة فى احلياة ال�سيا�سية ،و�أن
ريا من م�ستقبل الن�ساء مرهون بهذه امل�شاركة ،وهذا يتطلب ت�شجيع ودعم
جز ًءا كب ً
للن�ساء على امل�شاركة �سواء بالت�صويت �أو الرت�شيح فى االنتخابات �أو االن�ضمام �إىل
الأحزاب �أو دعم اجلمعيات لوعى الن�ساء عرب الندوات واللقاءات املختلفة ،و� ً
أي�ضا مراقبة
مواقف القوى ال�سيا�سية املختلفة من ق�ضايا الن�ساء ،ومدى �إدماجها لهذه الق�ضايا فى
براجمها ،ووجود للن�ساء فى الهياكل التنظيمية لهذه الأحزاب ،فتبنى منهجية حقوقية
تراعى النوع من العوامل الهامة ال�ضامنة حلدوث حتول دميقراطى حقيقي.
هل هناك ا�سرتاتيجية لتعامل املجتمع املدنى مع ق�ضايا املر�أة؟
ميكن التفرقة بني ا�سرتاتيجيتني رئي�سيتني ،ملواجهة ق�ضايا املر�أة من خالل
منظمات املجتمع املدنى� ،أوالهما :ا�سرتاتيجية �إ�شباع االحتياجات الأ�سا�سية ،ثانيهما:
ا�سرتاتيجية متكني املر�أة .تعنى الأوىل الرتكيز على �إ�شباع احتياجات �أ�سا�سية (م�أكل،
ً
ونهو�ضا وتتبنى
ريا
ملب�س ،م�ساعدات) ،وبالتاىل هى �آليات «ت�سكني» ولي�ست تغي ً
الثانية توجهًا نحو التغيري والتمكني ،الذى ي�شري �إىل « متليك الن�ساء لعنا�صر القوة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واملعرفية ،ومتكينهن من الت�أثري فى العملية
التنموية وممار�سة حق االختيار».

23

المجل�س القومى للمر�أة

ما هو املطلوب من منظمات املجتمع املدنى فى امل�ستقبل وعلى الأخ�ص
املنظمات الن�سوية واحلقوقية؟

ن�شري �إىل �أنه البد من تطوير ر�ؤية ا�سرتاتيجية �شاملة للتعامل مع التحديات
التى تواجه ق�ضايا املر�أة حال ًيا ،تقوم على حتليل هذه التحديات فى �سياقها العام بدون
اجتزاء ،وتقدم ر�ؤى تت�سم بال�شمول �إزاء امل�ستقبل ،وتتعدد املحاور املطلوب التعامل معها
عند �صياغة مثل هذه اال�سرتاتيجية فى:
1 -1تفنيد ومقاومة اخلطابات الرجعية املنت�شرة الآن عن املر�أة ،والعمل فى �إطار
قاعدة املواطنة وهى ال�سياق الأعم وال�شامل الذى يجب التم�سك به بقوة.
2 -2العمل على �إعادة �صياغة العالقة بني الدولة واملنظمات احلقوقية والتنموية،
من عالقة تقوم على ال�شك والتكبيل والتقييد والتهمي�ش� ،إىل عالقة متوازنة
تقوم على الثقة واالعتماد املتبادل ،وهذا لن يحدث �إال ب�إدراك �صانعى ال�سيا�سات
�أن املجتمع املدنى �شريك �أ�صيل فى عملية �صنع القرار ور�سم ال�سيا�سات.وهو
ما ي�ستدعى بال�ضرورة العمل على التعديل اجلذرى لقانون اجلمعيات الأهلية،
ب�شكل يحرتم ا�ستقاللية العمل الأهلى ويتيح للمجتمع املدنى الفر�صة كامل ًة
للم�شاركة فى �صياغة امل�ستقبل مع الدولة.
3 -3تعزيز قيم ال�شفافية وامل�ساءلة واملحا�سبة بني كافة ال�شركاء :الدولة مب�ؤ�س�ساتها
واملجتمع املدنى مبنظماته؛ من خالل توفري نظم تتيح لكل منهم القيام بدوره
الرقابى على الطرف الآخر.
4 -4تعزيز الدور الت�شريعى للمنظمات الن�سوية ،من خالل ممار�سة ال�ضغط على
امل�شرع للحفاظ على ما حتقق من مكت�سبات ،ومن خالل ال�سعى لتكوين
جمموعات متخ�ص�صة تتوا�صل مع امل�شرع للدفاع عن ق�ضايا املر�أة دفا ًعا ي�ستند
�إىل �أدلة علمية.وهو ما يرتبط بدعم حتالفات املنظمات الن�سوية التى ت�شكلت
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عقب الثورة ,ومنها حتالف ن�ساء من �أجل م�صر الذى ن�ش�أ فى فرباير 2011
للدفاع عن مكت�سبات املر�أة امل�صرية.
• العمل على متابعة مواقف الأحزاب وبراجمها من ق�ضية املر�أة وحقوقها وبيان
مواقعها فى قوائم الرت�شيح لالنتخابات.
• عقد الندوات واللقاءات التى تركز على دور املر�أة فى احلياة ال�سيا�سية بو�صفها
مواط ًنا كامل الأهلية على �أن ي�شارك فى ح�ضورها الرجال والن�ساء م ًعا.
• توزيع الإ�صدارات التى تقنع الأطراف ذات ال�صلة بدور املر�أة فى احلياة ال�سيا�سية
امل�صرية و�ضرورة متتعها باملواطنة الكاملة.
• عقد الندوات والدورات التدريبية التى ت�ساعد على ت�صميم برامج انتخابية
م�ؤثرة فى جموع الناخبني وكيفية ا�ستخدام �أ�ساليب احل�شد والت�أييد لق�ضايا
املر�أة خالل املرحلة املقبلة.
• العمل على التن�شئة على الدميقراطية واحلوار فال دميقراطية بدون
دميقراطيني خا�صة بالن�سبة للمر�أة وحتاورها مع الطرف الآخر ,فمنظمات
املجتمع املدنى  -وفى موقع القلب منها اجلمعيات الأهلية  -تعد امل�ستويات
الأولية لتعليم الدميقراطية والتن�شئة عليها ،فت�صقل املواطن بالأ�سلوب
الدميقراطى عند �إبداء الر�أى والتدريب على �أ�ساليب التفاو�ض اجلماعى بد ًال
من اللجوء �إىل العنف ,مع ت�أكيد �أهمية الرتا�ضى ك�آلية للو�صول �إىل حلول
و�سط فى حالة اختالف الر�أى �أو امل�صالح ,مع الرتكيز على قيم امل�شاركة فى
احلياة العامة والتكافل االجتماعى ،فالدميقراطية  -فى هذا ال�سياق  -نظام
و�أ�سلوب حياة ينه�ض على جمموعة من القيم االجتماعية والثقافية والأ�شكال
امل�ؤ�س�سية التى حت�شد تلك القيم وتعيد �إنتاجها ب�شكل م�ستمر ،وميكن �أن تتم
التن�شئة على املمار�سات الدميقراطية فى منتظمات املجتمع املدنى  -خا�صة
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اجلمعيات  -من اعتماد القدوة حاف ًزا على هذه الدميقراطية ،مبعنى �أن �سيادة
الدميقراطية الداخلية فى تلك اجلمعيات كفيل  -ولو بقدر ما  -بتعزيز القيم
الدميقراطية فى نفو�س �أع�ضائها.
ولي�س بخاف �أن قدرة اجلمعيات الأهلية على تدريب املواطن العادى على القيم
واملمار�سات الدميقراطية ميكن �أن يفوق قدرة الأحزاب �أو النقابات فى بع�ض الأحيان
ً
ارتباطا بطبيعة و�ضعها من حيث حمدودية عدد �أع�ضائها من ناحية ,وتركيزها على
ق�ضية حمددة فى الأغلب ،ومن َث َّم ت�ضحى العالقات بني �أع�ضائها �أكرث كثافة عالوة
على ما تت�سم به من طوعية االن�ضمام والتى ت�سهم فى ترابط �أع�ضائها لتحقيق م�صلحة
م�شرتكة مما يجعلهم �أكرث فعالية للتطور والتعليم والرتبية ال�سيا�سية الدميقراطية،
�إن جاز التعبري.
ون�شري فى هذا ال�صدد �إىل �أن جناح تلك اجلمعيات ك�أبرز ف�صائل املجتمع املدنى فى
القيام بدورها فى التن�شئة على الدميقراطية  -ومن ثم �سد املنافذ امل�ؤدية �إىل الإرهاب
والعمل العنيف  -ترتبط بالأ�سا�س بعاملني مهمني:
• البيئة ال�سيا�سية املحيطة من خالل عالقة تلك اجلمعيات �أو املنظمات بالدولة
ومدى �سماح النظام ال�سيا�سى لتلك اجلمعيات للقيام بدور مرغوب فى التن�شئة
على الدميقراطية �أخ ًذا فى االعتبار �أن تلك املنظمات /اجلمعيات ترتبط
بالإطار القانونى الذى حتدده الدولة.
• القدرة الذاتية لتلك اجلمعيات /املنظمات ومدى ارتباطها مب�ؤ�س�سات �أخرى
ميكن �أن ت�سهم فى تدريب املواطن على فهم حقوقه ,وذلك بالتن�سيق مع
مناهج املدار�س واجلامعات وهى مهمة لي�ست بال�سهلة وحتتاج �إىل ت�ضافر كافة
اجلهات.
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