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ر�سالـــة اإىل القارئ

من  اإقرارها  مت  التى  خلطته  وتنفيًذا  للمراأة،  القومى  املجل�س  من  ا  حر�سً

وتنمية  امل�سرية  باملراأة  للنهو�س   2012 مار�س   16 فى  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ومبا  الدميقراطية،  للقيم  تعزيًزا  و�سيا�سًيا  واجتماعًيا  اقت�سادًيا  قدراتها 

االأجهزة  مع  التعاون  خالل  من  تواجهها  التى  امل�سكالت  حل  من  ميّكنها 

التنفيذية بالدولة وفروع املجل�س مبحافظات م�سر املختلفة.

وتفعياًل لذلك نظم املجل�س برناجًما تدريبًيا للعام املاىل احلاىل 2013/2012 

من خالل 27 دورة تدريبية وور�سة عمل، ا�ستفادت منها �أكرث من 2698 �سيدة 

وفتاة، مبختلف القرى والنجوع للتوعية بدور املراأة فى املجتمع وبحقوقها 

الريفيات  والرائدات  املهنية  النقابات  من  متدربون  فيها  �سارك  وواجباتها، 

واالأحزاب ال�سيا�سية املختلفة واجلمعيات االأهلية ومنظمات املجتمع املدين.

وتعظيًما للفائدة املرجوة من هذه الدورات، مت اختيار نخبة متميزة من 

التدريبي،  الربنامج  هذا  الإثراء  خمتلفة،  تخ�س�سات  فى  اجلامعات  اأ�ساتذة 

املجل�س  -قرر  الربنامج  هذا  تناولها  التى  املو�سوعات  والأهمية   - َثمَّ  ومن 

اال�ستفادة  ول�سمان  العلمية،  املادة  على  حفاًظا  كتيبات  �سل�سلة  فى  اإ�سدارها 

منها، وكذلك اال�ستعانة بها فى تعظيم اإمكانات املراأة فى املرحلة احلالية من 

تاريخ الوطن ... وتت�سمن هذه ال�سل�سلة املو�سوعات التالية:
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مفهوم امل�ساركة ال�سيا�سية وتطبيقه على املراأة امل�سرية. 1 -

املجتمع املدنى وامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة. 2 -

املفاهيم ال�سيا�سية الكربى. 3 -

املراأة والنظم االنتخابية. 4 -

. احلملة االنتخابية “املفهوم – املراحل – خطوات التخطيط”- 5

التعريف بالنظام االنتخابى و التوا�سل مع اجلمهور. 6 -

االإدارة املحلية فى م�سر. 7 -

فن ومهارات القيادة.- 8

               ال�سفرية/ مرفت تالوى 

                                       رئي�س املجل�س القومى للمراأة
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مقدمة:

تكت�سب �لعالقة بني �ملر�أة و�ملجتمع �ملدنى �أهميًة كبريًة فى �لوقت �لر�هن لعدة �أ�سباب:

% من �إجماىل �ل�سكان، فهى - وفًقا لالإح�ساء�ت - متثل ن�سف  •  �أن �ملر�أة متثل 48	

�ملجتمع وهو ما يعنى �سعوبة تغييب جهودها �أو عدم �ال�ستفادة منها فى خمتلف 

�ملجاالت.

• �أن �لنظام �ل�سيا�سى �مل�سرى ي�سهد تغري�ت مف�سلية فى �أعقاب ثورة �خلام�س  	
و�لع�سرين من يناير، وما يتلوها من حماوالت بناء نظام جديد يتعني �أن يكون 

للمر�أة دوٌر فى ر�سم مالحمه.

• �أن هذه �لتغري�ت �لتى ي�سهدها �لنظام ت�ستهدف فى �ملقام �الأول حتقيق �لعد�لة  	
�الجتماعية بني خمتلف �لفئات، خا�سًة تلك �لتى كانت تعانى من �لقهر نتيجة 

موروثات ثقافية وعاد�ت بالية.

• �أن للمر�أة �مل�سرية تاريًخا ون�سااًل موروًثا متميًز� ت�سهد به وثائق �لتاريخ �لقدمي  	
و�حلديث، وتنوعت �سور هذ� �لن�سال مع تغري �لظروف و�ل�سيا�سات �الجتماعية 

�ملحيطة، مع �لتاأكيد على �أن �ملكت�سبات �لتى حققتها �ملر�أة فى �ل�سنو�ت �الأخرية 

بالكفاح  ا  �أي�سً مرتبطة  كانت  ما  بقدر  قيادة  �أو  بنظام  �رتباط  نتيجة  تكن  مل 

�ملتو��سل للمر�أة فى �ستى �ملجاالت، وجناحها فى �إثبات جد�رتها وكفاءتها.

• �أن �حلديث عن ق�سية �ملر�أة يتعني �أن يكون حديًثا مو�سواًل د�ئًما ولي�س موؤقًتا  	
حتى  فقط،  نوع  �أو  فئة  عن  ولي�س  باأ�سره،  �ملجتمع  عن  حديث  وهو  مو�سمًيا 

ترت�سخ قناعة �أن للمر�أة دوًر� يتجاوز �الأدو�ر �لتقليدية على �أهميتها، ويتجاور 

معها فى �لوقت ذ�ته.
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�أن تتولد من خالل �حلديث عن دور وم�ساركة للمر�أة  فى خمتلف �ملجاالت،   • 	
قناعًة لدى �سريكها �لرجل باأهمية هذه �مل�ساركة �نطالًقا من حقيقة �أن �مل�ساركة 

ل�سريكه  كل طرف  ي�سمح  �أن  بل  فقط؛  دوًر�  �ملر�أة  �أو  �لرجل  �أن ميار�س  لي�ست 

مبمار�سة دور جماور �أو مكافئ �أو م�ساند.

�سيا�سية  �سهدت متغري�ت   - عاًما  �ثنى ع�سر  وعلى مد�ر   - �لثالثة  �الألفية  �أن   • 	
و�مل�ساركة  �لتمكني  و�أطروحات  �ملر�أة  ق�سية  من  جعلت  و�جتماعية  و�قت�سادية 

�ملجل�س  تاأ�سي�س  �إىل  هنا  ون�سري  �ملختلفة،  �حلكومات  �أعمال  فى جدول  �أولوية 

ا من متكني �ملر�أة ق�سية رئي�سية على  �لقومى للمر�أة عام 2000، كما جعلت �أي�سً

جدول �أعمال موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدنى.

• �أن ثمة ت�ساعًد� فى �أعد�د و�أوز�ن �ملنظمات �حلقوقية �لتى ُتعنى بحقوق �الإن�سان  	
وفى مقدمتها حقوق �ملر�أة، وهو ما تز�من مع �سدور وثيقة �الأهد�ف �الإمنائية 

لالألفية �لتى ت�سمنت متكني �ملر�أة بني ق�ساياها �لثمانى، كتوجه للعامل حتى 

عام 2015، مما مثل نقطًة مهمًة فى �إثارة وعى �ملنظمات و�لقائمني عليها باأهمية 

ق�سية متكني وم�ساركة �ملر�أة.

�ملر�أة  بحقوق  ُتعنى  �لتى  �ملنظمات  هذه  و�أوز�ن  �أعد�د  فى  �لت�ساعد  هذ�  �أن   • 	
يرت�فق معه حالًة �سديدًة من عدم �لثقة بني �ل�سلطة و�ملجتمع �ملدنى فى م�سر، 

تر�وحت بني �لت�سكيك فى متويل بع�س منظمات �ملجتمع �ملدنى و�أجندة عملها 

�أو حماولة �حلد من �ملكت�سبات �لتى ح�سلت عليها �ملر�أة - على وجه �خل�سو�س- 

زعم  وهو  �ل�سابق  �لنظام  باأ�سخا�س  �رتباطها  بدعوى  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خالل 

مردود عليه كما �سلفت �الإ�سارة.

• �أننا حني نتحدث عن دور �ملجتمع �ملدنى فى دعم ق�سايا �ملر�أة، فى م�ستهل �سنو�ت  	
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�لعقد �لثانى من �لقرن �حلادى و�لع�سرين، ينبغى �أن ننتبه لالإمكانات و�لفر�س 

فتح  و�لذى  �لعاملى،  �لتكنولوجى  �لتطور  �ملدنى، من  �ملجتمع  �أمام هذ�  �ملتاحة 

�أمامنا �آفاًقا و��سعًة - من خالل �الإعالم �الإلكرتونى و�لف�سائيات - للتو��سل، 

و�حرت�م  �لفقر  مكافحة  و�أبرزها  �لعاملية،  �لق�سايا  وبني  �لب�سر  بني  و�لتفاعل 

حقوق �الإن�سان من �ملنظور �ل�سامل، وفتح �لباب �أمامنا للت�سبيك، و�لتدفق �حلر 

للمعلومات، مبا يعنيه ذلك من قدر�ت �أكرب للتاأثري.

ما هو معنى املجتمع املدين؟

�ملنفردة  �حلرة  باالإر�دة  طوًعا  ُتن�ساأ  �لتى  �لتنظيمات  تلك  �إىل  ُي�سري  كمفهوم  هو 

الأع�سائها، بهدف حتقيق م�سلحة م�سرتكة، من خالل روح من �لت�سامح و�لود و�حلو�ر 

دون �للجوء �إىل �لعنف.

ا - بتعدد ف�سائل هذ� �ملجتمع �ملدنى فى م�سر، كما تتعدد �أهد�فه  ومع �الإدر�ك - �أي�سً

ووظائفه، ومن �أ�سهر ف�سائل �ملجتمع �ملدنى فى م�سر و�أكرثها �نت�ساًر� جغر�فًيا وزمنًيا 

ما ُيطلق عليه �جلمعيات �الأهلية.

ملاذا تن�ساأ اجلمعيات االأهلية؟

�إىل  �مل�ساركون  ي�سعى  معينة،  جمتمعية  �حتياجات  لتلبية  �الأهلية  �جلمعيات  تن�ساأ 

حتقيقها من خالل جتمعهم فى هذ� �لتنظيم، فهى ال تن�ساأ �إال باإر�د�ت �الأفر�د �مل�ساركني 

فيها وعن رغبة منهم فى حتقيق هدف »جمتمعى« م�سرتك، وبالتاىل فهى �الأقرب �إىل 

حتقيق غايات جمتمعاتها �ملحلية و�الأقدر على �لتاأثري فيها.

ما هو معنى امل�ساركة ال�سيا�سية؟

هى �سلوٌك �سيا�سٌي ميار�سه �ملو�طنون طو�عيًة، للم�ساهمة فى �سنع �ل�سيا�سة �لعامة، 
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�ملو�قع،  خمتلف  فى  �حلاكمة  �لُنخب  و�ختيار  �مل�ستويات،  كافة  على  �لقر�ر�ت  و�تخاذ 

ومر�قبة �الأد�ء �حلكومى، و�لتعبري عن �الآر�ء فى و�سائل �الت�سال �ملختلفة، حول �لق�سايا 

�لتى تفر�س نف�سها على �أجندة �هتمامات �لر�أى �لعام.

ما هى العوامل املوؤثرة فى امل�ساركة ال�سيا�سية �سواء للمراأة اأو الرجل؟

ترتبط ممار�سة هذ� �ل�سلوك - �أى �مل�ساركة �ل�سيا�سية - مبا يتمتع به �ملو�طنون من 

وعٍى بحقوقهم وو�جباتهم �ل�سيا�سية، ودرجة �هتمامهم باالأحو�ل �ل�سيا�سية على �أر�س 

�لو�قع، و�جتاهات �الأفر�د و�آر�ئهم نحو مفرد�ت �لبيئة �ل�سيا�سية �ملحيطة، مبا ت�ستمل 

عليه من ُنخبة حاكمة و�أحز�ب �سيا�سية ونظام �نتخابى، وما تتبناه �لدولة من ت�سريعات 

وقو�نني و�أطر موؤ�س�سية لتنظيم �ملمار�سة �لدميقر�طية.

ما هى اأبرز �سور امل�ساركة ال�سيا�سية؟

• �حلر�س على ��ستخر�ج بطاقة �لرقم �لقومى وبطاقة �النتخاب. 	
و�حلزبية  و�لت�سريعية  �لرئا�سية  �النتخابات  كافة  فى  �لت�سويت  فى  •�مل�ساركة  	

و�لنقابية، و�ملنظمات غري �حلكومية وغريها من �نتخابات �ختيار �لُنخب.

و�لعمالية  �ملهنية  و�لنقابات  �ل�سيا�سية  �الأحز�ب  ع�سوية  فى  �الأفر�د  م�ساركة   • 	
و�ملنظمات غري  �حلكومية، وغريها من �ملنظمات �لفاعلة فى �ملجتمع.

• �لرت�سيح لتمثيل �أفر�د �ملجتمع فى �النتخابات �لت�سريعية و�لنقابية و�حلزبية  	
وغريها من هيئات متثيل �الأفر�د.

�لت�سريعية  �لهيئات  ع�سوية  خالل  من  �لعامة  �ل�سيا�سة  نع  �سُ فى  �مل�ساركة   • 	
و�الأمانات �لعامة لالأحز�ب، وجمال�س �لنقابات �ملهنية و�لعمالية و�ملنظمات غري 

�حلكومية.
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• �مل�ساركة فى �تخاذ �لقر�ر وتنفيذ �ل�سيا�سات �لعامة من خالل ع�سوية �لعمل  	
�حلكومى و�ملنا�سب �الإد�رية �لعليا.

وكذلك  �ملجتمع،  حلياة  �ملنظمة  و�لقو�نني  �لت�سريعات  �سياغة  فى  �مل�ساركة   • 	
مر�قبة �الأد�ء �حلكومى من خالل ع�سوية �ملوؤ�س�سات �لت�سريعية فى �ملجتمع.

هل ي�سمح الد�ستور فى م�سر بامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة؟ 

�لع�سرين - ممار�سة  �أول د�ستور م�سرى فى �لقرن  • - وهو  	1923  ق�سر د�ستور 

�ل�سيا�سة على �لرجال فقط مبعنى �ال�سرت�ك فى �الأحز�ب �أو �حلياة �ل�سيا�سية.

م، للق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة  •  �سعت �لد�ساتري �مل�سرية بدًء� من د�ستور 1956	

فى �حلياة �لعامة و�ل�سيا�سية، فاأقر هذ� �لد�ستور �مل�ساو�ة بني �لن�ساء و�لرجال 

�لقانون  لدى  »�ملو�طنون  �أن:  على   )40( �ملادة  ون�ست  و�لو�جبات،  �حلقوق  فى 

�سو�ء، وهم مت�ساوون فى �حلقوق و�لو�جبات �لعامة، وال متييز بينهم فى ذلك 

ب�سبب �جلن�س �أو �الأ�سل �أو �للغة �أو�لدين �أو �لعقيدة«.

م، بتعديالته �الأخرية   •  ن�س قانون مبا�سرة �حلقوق �ل�سيا�سية رقم 73 ل�سنة 1956	

حتى عام 2011، ن�س فى مادته �الأوىل: »على كل م�سرى وم�سرية بلغا ثمانى 

ع�سرة �سنة ميالدية �أن يبا�سر بنف�سه �أو بنف�سها �حلقوق �ل�سيا�سية �الآتية:

- �نتخاب رئي�س  �جلمهورية.

- �نتخاب �أع�ساء جمل�س �ل�سعب.

- �نتخاب �أع�ساء جمل�س �ل�سورى.

- �نتخاب �أع�ساء �ملجال�س �ل�سعبية �ملحلية.

جد�ول  فى  ُيقيد  �أن  »يجب  �أنه:  على  ذ�ته  �لقانون  من  �لر�بعة  �ملادة  ون�ست   • 	
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يجب  وكذلك  �لذكور،  من  �ل�سيا�سية  �حلقوق  مبا�سرة  له  من  كل  �النتخابات 

�أن يقيد من �الإناث من قدمت بنف�سها طلًبا بذلك«، وبذلك جعل هذ� �لقانون 

�لقيد بجد�ول �النتخابات وجوبًيا بالن�سبة للرجال، و�ختيارًيا بالن�سبة للن�ساء، 

مما ُيعد متييًز� �سد �ملر�أة  فى حينه.

م؛ حيث  •  مت تد�رك ذلك فى تعديل قانون مبا�سرة �حلقوق �ل�سيا�سية عام 1979	

ا، كما مت �لتاأكيد عليه فى �لتعديل �الأخري لقانون  �أ�سبح قيد �ملر�أة وجوبًيا �أي�سً

مبا�سرة �حلقوق �ل�سيا�سية؛ حيث ن�س فى �ملادة �لر�بعة منه على �أنه: »يجب �أن 

يقيد فى قاعدة بيانات �لناخبني، كل من له حق مبا�سرة �حلقوق �ل�سيا�سية من 

�لذكور و�الإناث«.

�سو�ء،  �لقانون  لدى  »�ملو�طنون  �أن:  على   ) • 	40( �ملادة  فى  1971م  د�ستور  ن�س   

وهم مت�ساوون فى �حلقوق و�لو�جبات �لعامة، ال متييز بينهم فى ذلك ب�سبب 

ا فى �ملادة )11( على  �جلن�س �أو �الأ�سل �أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة«، ون�س �أي�سً

�أن: »تكفل �لدولة �لتوفيق بني و�جبات �ملر�أة نحو �أ�سرتها وعملها فى �ملجتمع، 

وم�ساو�تها بالرجل فى كافة ميادين �حلياة �ل�سيا�سية و�الجتماعية و�لثقافية 

و�القت�سادية، دون �إخالل باأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية«.

�أن:  على   ) • 	7( �ملادة  فى   2011 مار�س   30 فى  �ل�سادر  �لد�ستورى  �الإعالن  ن�س   

»�ملو�طنون لدى �لقانون �سو�ء، وهم مت�ساوون فى �حلقوق و�لو�جبات �لعامة، 

ال متييز بينهم فى ذلك ب�سبب �جلن�س �أو �الأ�سل �أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة« 

تاأكيًد� على �مل�ساو�ة �لتامة بني �لرجل و�ملر�أة، حتى فى �أثناء �ملرحلة �النتقالية 

�لتى تعرب بها م�سر من نظام �سيا�سى �إىل �آخر.

م ب�ساأن  •  �أقر �لقانون رقم 158 ل�سنة 1963م، ومن بعده �لقانون رقم 38 ل�سنة 1972	
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جمل�س �ل�سعب �مل�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة فى حق �لرت�سيح ونزل ب�سن �ملر�سح 

للرت�سح  �جلن�سني  من  لل�سباب  �لفر�سة  يعطى  مما  �سنًة  وع�سرين  خم�س  �إىل 

وممار�سة دور فى بناء جمتمع ونظام جديد.

• حق �ملر�أة فى �لرت�سح ملن�سب   �أقر �الإعالن �لد�ستورى �ل�سادر فى 30 مار�س 2011	

ُينتخب  �أنه »ي�سرتط فيمن  �ملادة )26( على  رئي�س �جلمهورية؛ حيث ن�س فى 

متمتًعا  يكون  و�أن  م�سريني،  �أبوين  من  م�سرًيا  يكون  �أن  للجمهورية  رئي�ًسا 

بحقوقه �ملدنية و�ل�سيا�سية، و�أال يكون قد حمل �أو �أى من و�لديه جن�سيًة �أخرى، 

و�أال يكون متزوًجا من غري م�سرى و�أال يقل �سنه عن �أربعني �سنة ميالدية«.

ما هى عالقة املراأة باجلمعيات االأهلية فى م�سر تاريخًيا؟

غري  �ملنظمات  نحو  �لعام،  �ملجال  فى  ن�ساطها،  يتوجه   - تاريخًيا   - �ملر�أة  �إن   • 	
�ل�سيا�سى  �لعمل  �خرت�ق  �إىل  بذلك  ت�سعى  وهى  �ملدنى،  �ملجتمع  �أو  �حلكومية 

و�لتاأثري من خالل قنو�ت »مو�زية« يعتربها �لبع�س قنو�ت »تعوي�سية«، بديلة 

عن غياب )�أو �سعف( م�ساركتها فى �لعمل �ل�سيا�سى، خا�سًة �الأحز�ب، و�ملجال�س 

�لت�سريعية.

• �لتوجه �لتقليدى للمر�أة - فيما نتو�فق حوله حالًيا باملجتمع �ملدنى - قد بد�أ  	
)و��ستمر �أغلبها للحظة �حلالية( عرب منظمات خريية، تكت�سب �لطابع �لدينى، 

ثم فى جماالت تتعلق باالأمومة و�لطفولة.

• �إن �لنظم �لتى ت�سهد مركزيًة فى خمتلف دول �لعامل )ومنها م�سر( ينخف�س  	
�لعام، عرب  �لعمل  وفى  �ل�سيا�سى،  �لعمل  �ملر�أة فى  �إىل حد كبري م�ساركة  فيها 

وحمليات  مركزية«،  »ال  ت�سهد  �لتى  �لنظم  فى  بينما  �ملدنى،  �ملجتمع  منظمات 

قوية، ت�سبح فر�سة �لن�ساء فى �مل�ساركة و�لتاأثري �أكرب.
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ت عن �ملر�أة، من منظور مطالبها وحقوقها، مل  • �إن �ملنظمات �لتطوعية �لتى عربرّ 	
كل فى �أى حلظة »كياًنا متجان�ًسا «، وقد تبني من �لدر��سات فى �حلالة �مل�سرية،  ُت�سرّ

و�لبع�س  ليرب�لية،  حتررية  بنزعة  يت�سم  منها  �لبع�س  كان  �ملنظمات  هذه  �أن 

ا- مت  �الآخر �ت�سم بال�سفة �لدينية )�سو�ء �إ�سالمية �أو م�سيحية(، و�لبع�س -�أي�سً

�إدماجه بالدولة وفقد ��ستقالله، و�الآخر �سعى لالحتفاظ با�ستقالليته، كذلك 

فاإن قطاًعا من هذه �ملنظمات �ملعنية باملر�أة ركز على �خلدمات، و�آخر ركز على 

�لعمل �حلقوقى... وهكذ� فاإنه مل يكن هناك حتى �الآن، تو�جد لقطاع �أو كيان 

»متجان�س«، من منظمات �ملجتمع �ملدنى، تو�فق ب�سكل كامل حول مطالب �ملر�أة، 

وق�ساياها، و�أدو�ت �لتعامل معها.

• يرتبط مبا �سبق �ختالف ��سرت�تيجيات �ملنظمات �ملعنية باملر�أة، وفًقا لل�سياق  	
�لثقافى و�الجتماعى و�القت�سادى و�ل�سيا�سى.

التا�سع  القرن  فى  املدنى  للمجتمع  اجلنينية  البذور  مع  املراأة  تعاملت  كيف 

ع�سر ؟

�إن �النفتاح �الأول للمر�أة �مل�سرية - على نف�سها و�ملجتمع - قد بد�أ فى �لقرن   • 	
�لتا�سع ع�سر، مع حركة �لتعليم و�لتغري�ت �القت�سادية و�الجتماعية.

فى  تتمثل  �ملر�أة  �أدو�ت  كانت  ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن  من  �الأخريين  �لعقدين  �إن   • 	
و�الإبد�ع،  و�لفكر  �لثقافة  خالل  من  �ملجتمع«  ومع  �الأخريات  مع  »�لتو��سل 

و�ل�سالونات �لثقافية، ثم كان تاأ�سي�س جمعيات خريية ن�سائية عام )1896(.

و�القت�سادية  �الجتماعية  �خللفية  �إبر�ز  فى  �لباحثني  بني  �ختالف  هناك   • 	
�لطبقة  كانت فى  �لبد�ية  �أن  يرى  و�لبع�س  �لوقت،  ذلك  �لر�ئد�ت فى  للن�ساء 

�أن  ا -  �أي�سً �لعليا �الر�ستقر�طية، وبع�س �الأمري�ت من �الأ�سرة �ملالكة، ويرى - 
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بكتابات  �لع�سرين  �لقرن  من  �رتبطت  قد  �لن�ساء  من  �ملتو�سطة  �لطبقة  رموز 

ا - قياد�ت ور�ئد�ت من �لطبقة  �أخرى ترى �أن �لبد�يات كانت قد �سهدت - �أي�سً

�ملتو�سطة.

�أن ع�سر�ت من �لن�ساء �الأثرياء كانت  �إن �ل�سو�هد �لتاريخية �ملوثقة تقول لنا   • 	
�أن �ملبادر�ت �لتطوعية للمر�أة  �إ�سهامات قيرّمة فى جمال »�لوقف«، و�الأهم  لهن 

�ت�سمت بدرجة عالية من �لن�سج )�الأمرية فاطمة �بنة �خلديو ��سماعيل تربعت 

باأر�س و�أمو�ل لبناء جامعة فوؤ�د �الأول، وهى �أول جامعة م�سرية(.

ا - تقول لنا �أن �ملنظمات �ملبكرة �ملعربة عن �ملر�أة،  • �إن �ل�سو�هد �لتاريخية - �أي�سً 	
و�لتاأثري  �مل�ساركة  �أدو�ت  لتوفري  �جتماعًيا  ومقبولة  م�سروعة،  طريقة  كانت 

للن�ساء �مل�سريات.. �الأكرث من ذلك حر�س �ملر�أة منذ �لقرن �لتا�سع ع�سر - وهى 

�لبذور �لتاريخية للمر�أة فى �لعمل �الأهلى - على �إبعاد �سفة عملها فى �ملجال 

لها  لي�س  �أنها  وكتابة   ،1892 عام  »�لفتاة«  جملة  نوفل  هند  )�إ�سد�ر  �ل�سيا�سى 

»�أهد�ف �سيا�سية«..( وهو �جتاه قائم - �إىل حد ما حتى - �الآن.

• حني ن�سل �إىل مطلع �لقرن �لع�سرين: تتبلور ع�سر�ت من �ملنظمات �لتطوعية  	
1904، تدعو �الأمرية »عني �حلياة« جمموعة من  �ملعنية باملر�أة، بدًء� من �لعام 

�ل�سيد�ت �مل�سريات لتاأ�سي�س م�ستو�سف )مربة حممد على( ثم توؤ�س�س �ل�سيدة 

له  �ل�سمنى  �لهدف  وكان  لل�سيد�ت،  ريا�سى  ناد  �أول   )1906( �سعر�وى«  »هدى 

توفري مكان الجتماع �لن�ساء مًعا فى �سبيل نه�ستهن، �إال �أن �لتقاليد مل تقبل هذ� 

�لتوجه، ثم فى عام 1907 مت تاأ�سي�س جمعية �ل�سفقة باالأطفال )�ل�سيدة »زينب 

�أني�س«(، ثم جمعية �ملر�أة �جلديدة )1909(.. وهكذ� تتو�ىل �ملنظمات �لن�سائية �أو 

�جلمعيات �لن�سائية، ومنذ مطلع �لقرن �لع�سرين.. �ساحب ذلك �فتتاح �جلامعة 
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�مل�سرية عام 1908، وتنظيم حما�سر�ت لل�سيد�ت، ثم قر�ر �جلامعة باإن�ساء فرع 

�ل�سيد�ت )هدى  �لن�سائية فى م�سر،  ن�سائى و�ظبت فيه ن�ساء ر�ئد�ت للحركة 

�سعر�وى، نبوية مو�سى، ملك حفنى نا�سف(... �إال �أن �أ�سو�ًتا حمافظة �رتفعت 

�لعفاف  �إىل خروجهن عن  �سيوؤدى  �ملر�أة من �حل�سور للجامعة، الأن ذلك  ملنع 

هى  م�سريًة  �سيدًة  �أن  هنا  �ملفارقة  باملنزل،  قابعة  كل  بها  تتحلى  �لتى  و�الآد�ب 

�لتى قدمت من مالها �خلا�س �أكرب تربع ي�سمح ببناء �جلامعة �مل�سرية، ثم يتم 

�لرت�جع ـ فى ذلك �لوقت ـ عن تعليم �ملر�أة باجلامعة.

• �إن �جلمعيات �لتى تاأ�س�ست فى هذه �لفرتة مل تكن فقط بالعا�سمة، بل �متدت  	
تاأ�سي�س  طنطا  فى   ( �ملحافظات  و�إىل  �لفتاة(  ترقية  )جمعية  �الإ�سكندرية  �إىل 

جمعية �حتاد ترقى �ملر�أة �مل�سرية �ملتنوعة(، وحتى �لوجه �لقبلى )�أ�سيوط(.

• تاأ�س�ست جمعيات ذ�ت طابع �إ�سالمى فى مطلع �لقرن �لع�سرين )نه�سة �ل�سيد�ت  	
�مل�سريات برئا�سة لبيبة �أحمد( و�أخرى ذ�ت طابع م�سيحى )جمعية يد �مل�ساعدة 

بالطفولة  و�لعناية  �خلريى،  �لعمل  �لعام  توجهها  وكان  وغريها(  �الإن�سانية 

و�الأمومة.

�لطبقة  عنا�سر  بو�سوح  فيها  بد�  �لع�سرين،  �لقرن  فى  �الأوىل  �ملرحلة  هذه   • 	
�ملتو�سطة �مل�سرية، و�أخرى من �لطبقة �الر�ستقر�طية.

• ينتهى �لربع �الأول من �لقرن �لع�سرين، بتاأ�سي�س �الحتاد �لن�سائى �لذى تبنى  	
مطالب �سيا�سية و�جتماعية و�قت�سادية، لدعم حقوق �ملر�أة فى �لعمل و�لتعليم 

وتعديل قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية.

»خطاب  �نعكا�سات   ،) • 	1952 –  1923( �لع�سرين  �لقرن  من  �لثانى  �لربع  �سهد   

و�أمناط  عدد  فى  تنامى  فى  متثل  �الأهلية،  �جلمعيات  �أو�ساع  على  تناف�سى« 
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)فروع  �أ�سيوط  حتى  �ملحافظات،  خمتلف  �إىل  و�متد�دها  �لن�سائية  �جلمعيات 

جمعية �لعمل مل�سر(.

و��ستهد�ف �سناع  �ملتعارف عليه حالًيا،  باملعنى  �أدو�ر »حقوقية ودفاعية«  تبنى   • 	
وز�رة  �سمن  تربوية  مو�د  بتدري�س  )�الهتمام  �لت�سريعات  فى  للتاأثري  �لقر�ر 

باالأطفال،  �الرتقاء  �ملخدر�ت،  لتجار  �أكرب  ب�سكل  �لقانونى  �لت�سدى  �ملعارف، 

تعديالت فى قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية...�إلخ(.

• تطور مبكر غري م�سبوق بو�سع �ل�سابات �مل�سريات، من خالل تاأ�سي�س جمعية  	
�ل�سابات �مل�سريات )1929( ور�أ�ستها �سابة فى عمر 22 عاًما.

�ل�سيد�ت  �الإ�سماعيلية، وجمعية  ( فى  • �مل�سلمات )1932	 �الأخو�ت  تاأ�سي�س جتمع   

ع�سًو�  قبل  من  كانت  و�لتى  �لغز�ىل«  »زينب  �ل�سيدة  قادتها  �لتى  �مل�سلمات 

وكانت  عنه،  �ن�سقت  ثم  �لن�سائى،  �الحتاد  �سمن  �لن�سائية  �حلركة  فى  فاعاًل 

و�أبرزها  �لليرب�لية  �لن�سائية  تناف�سًيا للمنظمات  هذه �جلمعيات تطرح خطاًبا 

خريجات  ور�بطة  ها�سم«  »نعمت  �ل�سيدة  برئا�سة  �لوطنى«  �لن�سائى  »�حلزب 

�جلامعات و�ملعاهد و�جلمعية �لوطنية �لن�سائية وغريها، ثم جمعية بنت �لنيل 

1949 برئا�سة �ل�سيدة »درية �سفيق«.

 • 	1970 حتى   1952 ثورة  بعد  ما  هى  �الهتمام  حمل  �لثالثة  �لتاريخية  �لفرتة   

فى  للمر�أة  مكا�سب  لتحقيق  �لثورة  حكومة  �جتاه  بني  ا  تناق�سً �سهدت  و�لتى 

�لتعليم و�لعمل و�لرعاية �الجتماعية، وبني ما ُيعرف بـ » تاأميم �لعمل �الأهلى« 

�خلا�سة  �الأن�سطة  دمج  ثم  باملر�أة،  �ملتعلقة  ومنها  �جلمعيات  بع�س  ت�سفية  �أى 

بها فى �لدولة.. ومن جانب �آخر فاإن هذه �لفرتة �سهدت تر�جًعا كبرًي� فى عدد 

�جلمعيات و�ملبادر�ت �الأهلية، وتر�جع �لعمل �لتطوعى فى كافة �ملجاالت.
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• كانت فرتة �ل�سبعينيات مرحلًة �نتقاليًة فى �إطار �ت�ساع ن�سبى مل�ساحات �حلريات  	
وهى  و�القت�سادية،  و�لثقافية  �الجتماعية  �لتغري�ت  و�الأهم  �حلزبى،  و�لنظام 

فرتة ما ُيعرف بتبنى �سيا�سة �النفتاح �القت�سادى.

• حدث تز�يد ن�سبى حمدود فى �إجماىل عدد �جلمعيات �الأهلية، و�إىل جانبه بروز  	
عدة منظمات ن�سائية جديدة على �ل�ساحة، �أد�رت دفة �لتحول للمرحلة �لتالية 

فى �لثمانينيات و�لت�سعينيات ومطلع �الألفية �لثالثة.

هل هناك منظمات جمتمع مدنى معنية باملراأة واأخرى معنية بالرجل؟

حمددة  �أهد�ف  حول  تتو�فق  �إر�دية،  تطوعية  منظمات  هى  باملر�أة  �ملعنية  �ملنظمات 

توؤثر �إيجاًبا على �أو�ساع �ملر�أة و�لنهو�س بها، وهى م�ستقلة ذ�تًيا عن �حلكومة ال ت�سعى 

للربح، وت�ستهدف حتقيق نفع عام �أو م�سلحة عامة، وقد تركز فقط على فئات مهم�سة 

من �لن�ساء.

ما هى جماالت ن�ساط املنظمات املعنية بالن�ساء؟

• جماالت ن�ساط تقليدية: ت�سم منظمات �لعمل �خلريى )و�أغلبها له �ل�سبغة  	
�لدينية �أو ت�ستند على و�زع دينى( ومنظمات �لعمل �خلدمى و�لرعائى.

• جماالت ن�ساط حديثة، ميكن ت�سنيفها �إىل نوعني رئي�سيني، وهما: منظمات  	
ت�ستهدف متكني �ملر�أة )توفري عنا�سر �لقوة �القت�سادية و�الجتماعية و�ل�سيا�سية 

لها و�العتماد على �لذ�ت( ومنظمات حقوقية دفاعية Advocacy ملنا�سرة 

�لقانونية للمر�أة، حماية  �مل�ساعدة  �لتوعية و�لتثقيف،  �ملر�أة و�الأخرية تت�سمن 

�لن�ساء من �لعنف، حقوق �ملر�أة �ل�سيا�سية �لتاأثري فى �لت�سريعات ملنا�سرة �ملر�أة، 

مر�كز در��سات تتوجه نحو بناء قاعدة معرفية عن �ملر�أة و�سمان تدفقها الإبر�ز 

ق�ساياها و�لتاأثري فى �ل�سيا�سات و�سمان تكافوؤ �لفر�س.
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ما هو عدد اجلمعيات االأهلية - ب�سفة عامة - فى م�سر حتى االآن؟

�جلمعيات  عدد  �أن  تعلن  �الجتماعية،  �ل�سئون  لوز�رة  �لر�سمية  �لبيانات  �إن   • 	
قانوًنا  �أهلية م�سجلة  �ألف  جمعية   41 �أحدث تقرير هو  �الأهلية فى م�سر فى 

حتى تاريخ كتابة هذه �ل�سطور )2012(.

�ملطبق  �لقانون  وهو   • 	2002 ل�سنة   84 رقم  �لقانون  �جلمعيات  هذه  عمل  ينظم   

حالًيا بعد �لقانونني رقمى 32 ل�سنة 1964، 153 ل�سنة 1999.

ما الذى تقوله املوؤ�سرات الر�سمية حول توزيع اجلمعيات اخلا�سة باملراأة؟

�أهليًة تن�سط  • جمعيًة  	124 �ل�سئون �الجتماعية  ير�سد  �لر�سمى لوز�رة  �لبيان   

فى جمال �ملر�أة فقط، باالإ�سافة �إىل 10 موؤ�س�سات �أهلية ن�سطة فى جمال �ملر�أة 

ا. �أي�سً

• جمعيات �أهلية متخ�س�سة فقط فى رعاية �ملر�أة �ملعيلة،   �لبيان نف�سه يت�سمن 10	

 144 وهو ن�ساط جديد م�ستقل حر�ست �لوز�رة على توثيقه )�أى �أن �الإجماىل 

جمعيًة ن�سطًة فى جمال �ملر�أة فقط(.

• جمعية تنمية حملية   تر�سد بيانات وز�رة �ل�سئون �الجتماعية لعام 2009، 150	

�لن�ساء  جمال  فى  تن�سط  �ملحافظة(  ـ  �ملر�كز  )�لقرى،  �ملحافظات  خمتلف  فى 

�ملعيالت الأ�سر )�إىل جانب �أن�سطة �أخرى(.

• حتليل �لتوزيع �جلغر�فى للجمعيات �الأهلية �لتى تن�سط فى جمال �ملر�أة فقط،  	
يك�سف عن عدم تو�زن وخلل فى �لتوزيع بني �ملحافظات خا�سًة �الأكرث فقًر�.
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�لقاهرة

�جليزة

�لقليوبية

�الإ�سكندرية

�لبحرية

�لدقهلية

�ملنوفية

�ل�سرقية

دمياط

�الإ�سماعيلية

�ل�سوي�س

كفر �ل�سيخ

بور�سعيد

�لو�دى �جلديد

�لفيوم

�سوهاج

قنا

بنى �سويف

�ملنيا

�أ�سيوط

�أ�سو�ن

�سمال �سيناء

24

14

6

4

2

4

4

4

2

4

1

3

1

2

9

12

23

8

6

4

4

3

124 جمعية�الإجماىل

10 تخ�س�س و�حد فى �لن�ساء �ملعيالت الأ�سر+

10 موؤ�س�سات �أهلية+

144 جمعية وموؤ�س�سة �أهلية معنية بالن�ساء فقط
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ما هى جماالت االهتمام ذات االأولوية للمنظمات املعنية باملراأة؟

• �الهتمام بالن�ساء �ملعيالت الأ�سر )متكني �قت�سادى باالأ�سا�س(. 	
• دعم وم�ساندة �لن�ساء �لعامالت. 	

• تنمية �ملر�أة �لريفية. 	
• �لنهو�س »باملر�أة و�لطفل و�الأ�سرة« )فى �سياق و�حد(. 	

• جماالت تنموية عامة ت�ستهدف �ملر�أة )مكافحة �الأمية، تعليم، تدريب، تاأهيل  	
للعمل...(.

• جمال �ل�سحة �الإجنابية للمر�أة وحماربة �لعاد�ت �ل�سارة. 	
• �لبيئة وتوعية وم�ساركة �ملر�أة للحفاظ على �لبيئة. 	

• عمل خريى ي�ستهدف �لن�ساء فقط، ورعاية �جتماعية. 	
• تثقيف وتوعية حقوقية. 	

• دفاع عن حقوق ومطالب �ملر�أة. 	
• م�ساندة قانونية. 	

• موؤ�س�سات ومر�كز بحثية خلدمة ق�سايا �ملر�أة. 	

كيف نفهم البيانات ال�سابقة؟

�ملنظمات  فى  تاريخًيا  �الأول  �جليل  وهو  و�لرعائى،  �خلريى  �لعمل  جيل   • 	
�لتطوعية، ماز�ل ممتًد� فى �أ�سكال خمتلفة، وبوزن كبري فى جمال رعاية �ملر�أة 

و�لطفولة مًعا.

• جيل �ملنظمات �خلدمية، فى جمال �ملر�أة، يتوجه �إىل خدمات �ل�سحة �الإجنابية  	
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ب�سكل �أ�سا�سى، و�إىل جانبه منظمات تهتم مب�ساعدة وتنمية �ملر�أة �لعاملة.

�لن�ساء  �إىل  �الأول  �هتمامها  توجه  �ملر�أة،  جمال  فى  �لتنموية  �ملنظمات  جيل   • 	
�ملعيالت الأ�سر )17% تقريًبا فى م�سر(.

•فى �إطار �ملنظمات �لتنموية نف�سه، يقع �الهتمام باملر�أة �لريفية و�لنهو�س بها  	
)25 جمعية لتنمية �ملر�أة �لريفية �سمن منظومة جمعيات �ملر�أة فقط(، كذلك 

جمعيات ن�سطة فى جمال �لبيئة، م�سنفًة على �أنها تتوجه للمر�أة فقط.

• منظمات حقوقية معنية بالدفاع عن ق�سايا �ملر�أة، وتقدمي �مل�ساعدة �لقانونية  	
)وفًقا  �مل�سنفة  �جلمعيات  منظومة  �سمن  حمدود  �لنمط  هذ�  وتثقيفها،  لها، 

�أن  �أولهما:  ل�سببني،  وذلك  للمر�أة،  تتوجه  باأنها  �الجتماعية(  �ل�سئون  لوز�رة 

�لعمل  فى   - ا  �أي�سً  - تن�سط  �ملذكورة  �لتنموية  �ملنظمات  �لعظمى من  �لغالبية 

�أن بع�س �ملنظمات �لن�سطة فى  �ملر�أة، ثانيهما:  �حلقوقى و�لدفاعى فى جمال 

�أو�ساعها  توفق  مل  �أو  �جلمعيات  لقانون  وفًقا  م�سجلة  غري  �حلقوقى  �ملجال 

�لقانونية تبًعا للقانون 84 ل�سنة 2002.

وفى هذ� �ل�سياق، من �ملهم �الإ�سارة �إىل �أن جماالت �لن�ساط �حلقوقية و�لتنموية هى 

�لتى ت�ستهدف » متكني �ملر�أة« و�لتمكني هنا يتوجه نحو �أبعاد �قت�سادية )�لدخل وفر�س 

�لعمل( �أو �جتماعية وثقافية )�لتعليم، �ل�سحة، �لوعى بالذ�ت( �أو �سيا�سية )للدفع نحو 

�مل�ساركة �ل�سيا�سية، و�لتاأثري فى �ل�سيا�سات و�لت�سريعات( �أو حقوقية )م�ساعدة قانونية، 

دفاع عن مطالب..�إلخ(.

ما هى ع�سوية الن�ساء فى اجلمعيات االأهلية؟

ع�سوية �ملر�أة فى �جلمعيات �الأهلية فى م�سر، حو�ىل 20% فقط، بينما �لذكور %80.
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ميثل �لذكور 90% من �أع�ساء جمال�س �الإد�رة، ومتثل �لن�ساء 10% فقط فى �ملو�قع �لقيادية.

كيف تنظر املرحلة االنتقالية لعالقة املجتمع املدنى بق�سايا املراأة؟

�إن من �أهم �لق�سايا �مللحة فى �ملرحلة �النتقالية �لتى نعي�سها �الآن، هو دور منظمات 

و�أن  �ل�سيا�سية،  �مل�ساركة فى �حلياة  باأهمية  �لن�ساء  �ملدنى فى بناء �لوعى لدى  �ملجتمع 

ودعم  ت�سجيع  يتطلب  وهذ�  �مل�ساركة،  بهذه  مرهون  �لن�ساء  م�ستقبل  من  كبرًي�  جزًء� 

�إىل  �الن�سمام  �أو  �النتخابات  فى  �لرت�سيح  �أو  بالت�سويت  �سو�ء  �مل�ساركة  على  للن�ساء 

ا مر�قبة  �الأحز�ب �أو دعم �جلمعيات لوعى �لن�ساء عرب �لندو�ت و�للقاء�ت �ملختلفة، و�أي�سً

مو�قف �لقوى �ل�سيا�سية �ملختلفة من ق�سايا �لن�ساء، ومدى �إدماجها لهذه �لق�سايا فى 

بر�جمها، ووجود للن�ساء فى �لهياكل �لتنظيمية لهذه �الأحز�ب، فتبنى منهجية حقوقية 

تر�عى �لنوع من �لعو�مل �لهامة �ل�سامنة حلدوث حتول دميقر�طى حقيقي.

هل هناك ��سرت�تيجية لتعامل �ملجتمع �ملدنى مع ق�سايا �ملر�أة؟

خالل  من  �ملر�أة  ق�سايا  ملو�جهة  رئي�سيتني،  ��سرت�تيجيتني  بني  �لتفرقة  ميكن 

�إ�سباع �الحتياجات �الأ�سا�سية، ثانيهما:  �أوالهما: ��سرت�تيجية  منظمات �ملجتمع �ملدنى، 

�أ�سا�سية )ماأكل،  �إ�سباع �حتياجات  ��سرت�تيجية متكني �ملر�أة. تعنى �الأوىل �لرتكيز على 

وتتبنى  ا  ونهو�سً تغيرًي�  ولي�ست  »ت�سكني«  �آليات  هى  وبالتاىل  م�ساعد�ت(،  ملب�س، 

�لثانية توجًها نحو �لتغيري و�لتمكني، �لذى ي�سري �إىل » متليك �لن�ساء لعنا�سر �لقوة 

�لعملية  فى  �لتاأثري  من  ومتكينهن  و�ملعرفية،  و�ل�سيا�سية  و�الجتماعية  �القت�سادية 

�لتنموية وممار�سة حق �الختيار«.
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االأخ�س  وعلى  امل�ستقبل  فى  املدنى  املجتمع  منظمات  من  املطلوب  هو  ما 

املنظمات الن�سوية واحلقوقية؟

�لتحديات  مع  للتعامل  �ساملة  ��سرت�تيجية  روؤية  تطوير  من  البد  �أنه  �إىل  ن�سري 

�لتى تو�جه ق�سايا �ملر�أة حالًيا، تقوم على حتليل هذه �لتحديات فى �سياقها �لعام بدون 

�جتز�ء، وتقدم روؤى تت�سم بال�سمول �إز�ء �مل�ستقبل، وتتعدد �ملحاور �ملطلوب �لتعامل معها 

عند �سياغة مثل هذه �ال�سرت�تيجية فى:

�إطار  فى  و�لعمل  �ملر�أة،  �الآن عن  �ملنت�سرة  �لرجعية  تفنيد ومقاومة �خلطابات  1 -

قاعدة �ملو�طنة وهى �ل�سياق �الأعم و�ل�سامل �لذى يجب �لتم�سك به بقوة.

�لعمل على �إعادة �سياغة �لعالقة بني �لدولة و�ملنظمات �حلقوقية و�لتنموية،  2 -

من عالقة تقوم على �ل�سك و�لتكبيل و�لتقييد و�لتهمي�س، �إىل عالقة متو�زنة 

تقوم على �لثقة و�العتماد �ملتبادل، وهذ� لن يحدث �إال باإدر�ك �سانعى �ل�سيا�سات 

�ل�سيا�سات.وهو  ور�سم  �لقر�ر  �أ�سيل فى عملية �سنع  �سريك  �ملدنى  �ملجتمع  �أن 

ما ي�ستدعى بال�سرورة �لعمل على �لتعديل �جلذرى لقانون �جلمعيات �الأهلية، 

ب�سكل يحرتم ��ستقاللية �لعمل �الأهلى ويتيح للمجتمع �ملدنى �لفر�سة كاملًة 

للم�ساركة فى �سياغة �مل�ستقبل مع �لدولة.

تعزيز قيم �ل�سفافية و�مل�ساءلة و�ملحا�سبة بني كافة �ل�سركاء: �لدولة مبوؤ�س�ساتها  3 -

و�ملجتمع �ملدنى مبنظماته؛ من خالل توفري نظم تتيح لكل منهم �لقيام بدوره 

�لرقابى على �لطرف �الآخر.

على  �ل�سغط  �لن�سوية، من خالل ممار�سة  للمنظمات  �لت�سريعى  �لدور  تعزيز  4 -

لتكوين  �ل�سعى  خالل  ومن  مكت�سبات،  من  حتقق  ما  على  للحفاظ  �مل�سرع 

جمموعات متخ�س�سة تتو��سل مع �مل�سرع للدفاع عن ق�سايا �ملر�أة دفاًعا ي�ستند 

�إىل �أدلة علمية.وهو ما يرتبط بدعم حتالفات �ملنظمات �لن�سوية �لتى ت�سكلت 
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 2011 فرب�ير  فى  ن�ساأ  �لذى  م�سر  �أجل  من  ن�ساء  حتالف  ومنها  �لثورة،  عقب 

للدفاع عن مكت�سبات �ملر�أة �مل�سرية.

• �لعمل على متابعة مو�قف �الأحز�ب وبر�جمها من ق�سية �ملر�أة وحقوقها وبيان  	
مو�قعها فى قو�ئم �لرت�سيح لالنتخابات.

• عقد �لندو�ت و�للقاء�ت �لتى تركز على دور �ملر�أة فى �حلياة �ل�سيا�سية بو�سفها  	
مو�طًنا كامل �الأهلية على �أن ي�سارك فى ح�سورها �لرجال و�لن�ساء مًعا.

• توزيع �الإ�سد�ر�ت �لتى تقنع �الأطر�ف ذ�ت �ل�سلة بدور �ملر�أة فى �حلياة �ل�سيا�سية  	
�مل�سرية و�سرورة متتعها باملو�طنة �لكاملة.

�نتخابية  بر�مج  ت�سميم  على  ت�ساعد  �لتى  �لتدريبية  و�لدور�ت  �لندو�ت  عقد   • 	
�أ�ساليب �حل�سد و�لتاأييد لق�سايا  موؤثرة فى جموع �لناخبني وكيفية ��ستخد�م 

�ملر�أة خالل �ملرحلة �ملقبلة.

بدون  دميقر�طية  فال  و�حلو�ر  �لدميقر�طية  على  �لتن�سئة  على  �لعمل   • 	
فمنظمات  �الآخر،  �لطرف  مع  وحتاورها  للمر�أة  بالن�سبة  خا�سة  دميقر�طيني 

�مل�ستويات  تعد   - �الأهلية  �جلمعيات  منها  �لقلب  موقع  وفى   - �ملدنى  �ملجتمع 

باالأ�سلوب  �ملو�طن  فت�سقل  عليها،  و�لتن�سئة  �لدميقر�طية  لتعليم  �الأولية 

�لدميقر�طى عند �إبد�ء �لر�أى و�لتدريب على �أ�ساليب �لتفاو�س �جلماعى بداًل 

حلول  �إىل  للو�سول  كاآلية  �لرت��سى  �أهمية  تاأكيد  مع  �لعنف،  �إىل  �للجوء  من 

�مل�ساركة فى  �مل�سالح، مع �لرتكيز على قيم  �أو  �لر�أى  و�سط فى حالة �ختالف 

�ل�سياق - نظام  �لعامة و�لتكافل �الجتماعى، فالدميقر�طية - فى هذ�  �حلياة 

و�أ�سلوب حياة ينه�س على جمموعة من �لقيم �الجتماعية و�لثقافية و�الأ�سكال 

�أن تتم  �إنتاجها ب�سكل م�ستمر، وميكن  �ملوؤ�س�سية �لتى حت�سد تلك �لقيم وتعيد 

خا�سة   - �ملدنى  �ملجتمع  منتظمات  فى  �لدميقر�طية  �ملمار�سات  على  �لتن�سئة 
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�جلمعيات - من �عتماد �لقدوة حافًز� على هذه �لدميقر�طية، مبعنى �أن �سيادة 

�لدميقر�طية �لد�خلية فى تلك �جلمعيات كفيل - ولو بقدر ما - بتعزيز �لقيم 

�لدميقر�طية فى نفو�س �أع�سائها.

�لقيم  على  �لعادى  �ملو�طن  تدريب  على  �الأهلية  �جلمعيات  قدرة  �أن  بخاف  ولي�س 

�أو �لنقابات فى بع�س �الأحيان  �أن يفوق قدرة �الأحز�ب  و�ملمار�سات �لدميقر�طية ميكن 

�أع�سائها من ناحية، وتركيزها على  �رتباًطا بطبيعة و�سعها من حيث حمدودية عدد 

ق�سية حمددة فى �الأغلب، ومن َثمَّ ت�سحى �لعالقات بني �أع�سائها �أكرث كثافة عالوة 

على ما تت�سم به من طوعية �الن�سمام و�لتى ت�سهم فى تر�بط �أع�سائها لتحقيق م�سلحة 

م�سرتكة مما يجعلهم �أكرث فعالية للتطور و�لتعليم و�لرتبية �ل�سيا�سية �لدميقر�طية، 

�إن جاز �لتعبري.

ون�سري فى هذ� �ل�سدد �إىل �أن جناح تلك �جلمعيات كاأبرز ف�سائل �ملجتمع �ملدنى فى 

�لقيام بدورها فى �لتن�سئة على �لدميقر�طية - ومن ثم �سد �ملنافذ �ملوؤدية �إىل �الإرهاب 

و�لعمل �لعنيف - ترتبط باالأ�سا�س بعاملني مهمني:

• �لبيئة �ل�سيا�سية �ملحيطة من خالل عالقة تلك �جلمعيات �أو �ملنظمات بالدولة  	
ومدى �سماح �لنظام �ل�سيا�سى لتلك �جلمعيات للقيام بدور مرغوب فى �لتن�سئة 

ترتبط  �جلمعيات  �ملنظمات/  تلك  �أن  �العتبار  فى  �أخًذ�  �لدميقر�طية  على 

باالإطار �لقانونى �لذى حتدده �لدولة.

�أخرى  �رتباطها مبوؤ�س�سات  �ملنظمات ومدى  �لذ�تية لتلك �جلمعيات/  �لقدرة   • 	
مع  بالتن�سيق  وذلك  حقوقه،  فهم  على  �ملو�طن  تدريب  فى  ت�سهم  �أن  ميكن 

مناهج �ملد�ر�س و�جلامعات وهى مهمة لي�ست بال�سهلة وحتتاج �إىل ت�سافر كافة 

�جلهات.
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