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لعبت املرأة دورا كبريا يف احلياة السياسية املصرية ،يف كل عصورها من عصر الفراعنة فامللكة  
حتشبسوت تظل منوذجا رائعا إلدارة احلكم ،كما أن ما فعلته شجرة الدر عندما مات زوجها الصاحل جنم 

خضم حربه مع الصليبيني ،فأخفت خرب موته وأدارت احلرب بل وانتصرت فيها ورغم  الدين أيوب ىف
النهاية املأساوية لشجرة الدر إال أا تظل ىف أذهان املؤرخني ملكة حكمت فنجحت ،وهكذا ففى 
العصور املختلفة فقد لعبت املرأة دورا بارزا واألمساء الىت خلدها التاريخ على مستوى النضال الوطين 

ثرية وال ننسى دعم الكثري من زوجات وأمهات املناضلني ألزواجهن وأبنائهن ىف كفاحهم فهن ظهرهم ك
القوى الداعم واملؤازر الالئي يربينهم  على االنتماء للوطن والعمل من اجل  إعالء شأنه  ، إال أن تراجع 

من أعضاء الربملان املصري %١.٨التمثيل السياسي للمرأة يف السنوات األخرية ووصول نسبة املرأة إىل 
املرأة املصرية هي أول - عاما على إعطاء املرأة املصرية حق االنتخاب والترشيح٥٠بعد مرور ما يقرب من 

 ٢٠٠٥اذ أن املرأة ىف آخر انتخابات تشريعية أجريت عام –امرأة يف املنطقة العربية حتصل على هذا احلق 
ثالثة منهن حصلن على مقاعدهن  مبجلس الشعب ، مقعدا ٤٥٤حصلت على مثانية مقاعد من جمموع 

باالنتخاب بينما شغلت مخسة منهن مقاعدهن بالتعيني كل ذلك أدى  اىل  جلوء عدد من املدافعني عن 
الذي كان قد مت تطبيقه ) احلصة ( حقوق املرأة واملثقفني واحلزبيني إىل الدعوة إىل اللجوء إىل نظام الكوتا 

ه ألغى حبكم من الدستورية العليا لعدم دستوريته، ويطرح العديد من التساؤالت اال أن١٩٧٩يف مصر عام 
حول أوضاع املرأة املصرية عامة ووضعها على اخلريطة السياسية خاصة ،وهل عجزت املرأة املصرية 
على أن تثبت كفاءا للحد الذي جعلنا نلجأ للكوتا كحل أخري ورغم أن الكوتا قد يكون حل جيد 

كنه ليس حال مثاليا ،فلقد كنا نتمىن أن تقتحم املرأة املصرية احلياة السياسية بنفسها وفعال  ل
وبقوا وعزميتها وإرادا الشخصية وأال نضطر إىل الكوتا اليت ختتزل الكثري من نضال املرأة املصرية 

يطة احلياة ليتحول إىل قانون ليضعها يف مكاا ،إال أن التراجع املستمر يف وضع املرأة على خر
السياسية  عجل بالكوتا كحل ينقذ الوضع من التأزم ولكننا ندعو كل املعنيني بشئون املرأة أال يكون 

هو اية لتنشيط املرأة ونتوقف مبجرد احلصول على هذا احلق املبتور، - ىف حالة تطبيقه–تطبيق الكوتا 
حىت نتمكن يوما من إيقاف الكوتا ،وترشح ولكن البد أن نلجأ للعديد من الوسائل والطرق لتدعيم املرأة و

املرأة املصرية نفسها يف  أي انتخابات وهى تعلم أن جنسها لن يلعب دورا إجيابيا أو سلبيا ىف عملية 
اختيارها وأن برناجمها االنتخايب اجليد فقط هو الذي سيكون جواز سفر للوصول اىل أصوات الناخبني 

ل الكوتا اىل هدف للمرأة ،وامنا أن تظل آلية مرحلية للتمكني ،والبد هنا أن نوضح ضرورة أال تتحو
السياسى للمراة مثلها مثل باقى اآلليات ،وأن يأتى اليوم الذى تعلن فيه املرأة ىف البالد الىت طبقت 

  .      الكوتا استغنائها عن هذا النظام 

صرية بداية من القرن العشرين وتتناول الدراسة عدة حماور هي نبذة عن املشاركة السياسية للمرأة امل
وقبل ثورة يوليو وكما أنه يعدد لعدد من احلقوق اليت نالتها املرأة بعد ثورة يوليو ومن أبرزها حق الترشيح 
واالنتخاب ،كما يرصد التمكني السياسي للمرأة يف التشريعات الدولية والدستور املصري ، ومعوقات 

،وتعريف التمكني السياسي وطرقه، واملعوقات تفاقيات  الدوليةالتمكني السياسي للمرأة والكوتا يف اال
اليت تقف يف وجه التمكني السياسي للمرأة ،والتمكني السياسى للمراة ىف التشريعات الدولية وىف 
الدستور املصرى ،كما تتناول الكوتا ىف االتفاقيات الدولية ،ونبذة عن تواجد املرأة ىف السلطة التشريعية 

تنفيذية والسلطة القضائية ،وأيضا عن تواجدها ىف االس الشعبية احمللية ،ونسرد مناذج والسلطة ال
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سريعة للكوتا ىف بعض الدول مث نتطرق إىل توصيات الدراسة الىت نأمل أن تكون داعمة للتمكني 
  السياسى  احلقيقى للمراة

  :بداية املشاركة السياسية للمرأة ىف مصر

شراً هاماً من مؤشرات النمو االجتماعي وفاعلية الشرائح والفئات تعد املشاركة السياسية مؤ
املختلفة يف اتمع، ومن مث فإن مشاركة املرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع املرأة يف اتمع والدرجة 
اليت بلغها تطور اتمع، كما تعترب مؤشراً على الوضع الدميقراطي ووعى النظام السياسي، وتوجيه 

  .ية لالنتفاع بقدرات املرأة السياسية التنم

تأسس احلزب الوطين، وشاركت املرأة املصرية يف جهوده وأنشطته، فقد دعي العبقري  ١٩٠٧يف عام 
السياسي مصطفى كامل لتعبئة جهود املرأة يف احلركة الوطنية، إال أن هذه العضوية ظلت عضوية 

  .غري رمسية 

قيع على العريضة اليت قدمها احلزب الوطين للخديوي للمطالبة اشتركت املرأة يف التو ١٩٠٨ويف عام 
  .بإنشاء جملس نيايب 

مثلت السيدة انشراح شوقي املرأة املصرية يف املؤمتر الدويل الذي عقد يف بروكسل من أجل  ١٩١٠وىف عام 
  .تأييد مصر 

   . املرأة السياسية للمطالبة حبقوق" الرابطة الفكرية للنساء املصريات"تكوين  ١٩١٤كما شهد عام 

أنشئ االحتاد النسائي برئاسة السيدة هدى شعراوي دف املطالبة حبقوق املرأة  ١٩٢٣وىف عام 
  .السياسية وىف مقدمتها حق الترشيح والتصويت 

ومبجرد إنشاء االحتاد النسائي املصري انضم إىل االحتاد الدويل حلقوق املرأة يف مجيع أحناء العامل خلدمة 
ومن خالل هذا االحتاد الدويل شاركت املرأة املصرية يف املؤمترات الدولية، وأصدر االحتاد ، ية مجعاء اإلنسان

برئاسة السيدة سيزا نرباوى وصدرت باللغة الفرنسية لتوزع باخلارج  ١٩٢٧" اإلجبسيان " النسائي جملة 
  .وتعرف بنشاط االحتاد 

بتصاعد الدعوة للمساواة بني الرجل واملرأة، واملطالبة  ١٩٢٢فرباير  ٢٨واقترن أول برملان ملصر بعد إعالن 
ما يشري إىل حقوق املرأة  ١٩٢٣مبنح املرأة حقوقها السياسية، حيث مل تتضمن نصوص دستور 

  .السياسية 

على أن  املصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون يف  ١٩٣٠، ١٩٢٣من كل من دستوري  ٣ونصت املادة 
لسياسية واملدنية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ال متييز بينهم يف ذلك التمتع باحلقوق ا

  . بسبب األصل أو اللغة أو الدين

ومن نص هذه املادة نلحظ أن قوانني االنتخاب الصادرة يف ظل هذين الدستورين تقصر احلقوق السياسية 
  . بسبب اجلنس على الرجال دون النساء إذ أا مل تشر إىل عدم التمييز
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وشهدت األربعينيات زيادة التوجه السياسي للحركة النسائية، وتكوين أول حزب نسائي مصري هو 
وطالب احلزب مبنح املرأة كافة حقوقها السياسية . برئاسة فاطمة نعمت راشد  ١٩٤٢" نساء مصر"

  .واالجتماعية، وحبقها يف االنتخابات والترشيح يف االس النيابية 

ه املرحلة من تاريخ النضال للحصول على احلقوق السياسية للمرأة املصرية، ساندها ىف وىف هذ
  .مطالبها سالمة موسى وطه حسني وزكى عبد القادر 

وشاركت السيدة هدى شعراوي يف املؤمترات احمللية والدولية اليت ناقشت حقوق املرأة والسيما احلقوق  
املصري كتابا تضمن املطالبة بتعديل قانون االنتخاب  السياسية وأصدرت مجعية االحتاد النسائي

  .لينص على منح املرأة حق االنتخاب مثل الرجل 

الذي حرم املرأة  ١٩٢٣انتقدت فيه دستور " احلقوق السياسية للمرأة"كما ألفت السيدة منرية ثابت كتاب 
  •امن حقوقها السياسية، كما رفعت دعوة ضد جملس الوزراء الذي حرمها من حقه

اشتركت املرأة املصرية يف التنظيمات واجلمعيات اليت ظهرت  ١٩٤٥- ١٩٣٩وخالل احلرب العاملية الثانية 
  : خالل هذه الفترة، وكان اشتراكها من خالل

الذي نص برناجمه على " احلزب النسائي الوطين"و " مجعية األخوات املسلمات"منظمات مستقلة مثل -
مبستواها األديب واالجتماعي وحصول املرأة على حقوقها السياسية مساواة املرأة بالرجل والنهوض 

  "واالجتماعية وحق االنتخاب والتمثيل النيايب

، كما شهدت هذه الفترة تكوين " جلنة نشر الثقافة احلديثة" و" دار األحباث العلمية" جلان نسائية مثل -
رناجمه على رفع مستوى األسرة املصرية ونص ب" درية شفيق"برئاسة الدكتورة  ١٩٤١" بنت النيل"احتاد 

مبنح املرأة حق االنتخاب والنيابة لتدافع عن حقوقها وتساهم يف إصدار تشريع يكفل صيانة هذه 
  .احلقوق

  

  :م ما يلى١٩٥٢ويالحظ على نشاط املرأة املصرية للمطالبة حبقوقها السياسية قبل ثورة 

  من األحزاب املصرية متبايناً بني مؤيد ومعارضكان موقف احتاد القيادات النسائية املصرية   •

فقد كان موقف السيدة نبوية موسى موقفاً معادياً للوفد وأعلنت ذلك على صفحات صحيفتها • 
  املنتمية حلزب األحرار الدستوريني" جلنة السيدات األحرار"وشاركها ىف هذا االجتاه املعادى للوفد " الفتاة"

كانت السالح الصحفي حلزب الوفد واألحزاب األخرى على الساحة وذلك من أما السيدة منرية ثابت فقد •
  "لسبوار"و " األمل"خالل جملتيها 

كانت احلركة السياسية النسائية مقتصرة على فئة قليلة وقد ولد هذا انطباعاً بأن دعوة احلقوق  •
   السياسية تعرب عن اهتمام قلة مرفهة من الناس
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ية بالرجال من قيادات األحزاب القائمة أما بروابط القرابة أو بصالت طبقية ارتباط القيادات النسائ  •
وطيدة أو بانتماءات فكرية وثقافية ىف حني كانت قيادات األحزاب من الرجال ترى أن القوى النسائية جمرد 

   عنصر مساعد ثانوي وأداة لتدعيم ذات احلزب

مع األدوار االجتماعية التقليدية للمنظمات  تداخل األنشطة السياسية احلزبية للمرأة املصرية •
  األهلية النسائية أو اجلمعيات، وقامت باألعمال اخلريية غري السياسية وغري احلزبية

  : ١٩٥٢املشاركة السياسية للمرأة املصرية بعد ثورة 

ن متثيل كانت خالية م" هيئة التحرير"أن التنظيمات السياسية وأوهلا  ١٩٥٢يوليو  ٢٣ونالحظ بعد ثورة 
  : املرأة وبناء على ذلك فإنه

الذي ساوى بني الرجل واملرأة ىف االنتخاب والترشيح  ١٩٥٦يؤرخ لدخول املرأة يف الربملان بصدور دستور 
املصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون يف احلقوق "على أن  ٣١للمجالس النيابية، فقد نصت املادة 

وبفضل هذه املادة " بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة والواجبات ال متييز بينهم ىف ذلك
على أنه  ١٩٥٦لسنة  ٧٣حصلت املرأة على حقوقها السياسية حيث نصت املادة األوىل ىف القانون رقم 

  : على كل مصري وكل مصرية بلغ مثاين عشر سنة ميالدية أن يباشر بنفسه احلقوق السياسية اآلتية"

  الرأي يف االستفتاء الذي جيرى لرئاسة اجلمهوريةإبداء  -١

  انتخاب أعضاء جملس األمة -٢

م بعدة حتوالت اجتماعية واقتصادية وسياسية أثرت على ١٩٥٦ومر اتمع املصري بعد صدور دستور 
  .التمثيل النيايب للمرأة وأدائها داخل الربملان

 ١٩٥٩، وعند انتخاب القاعدة الشعبية ١٩٥٧ واشتركت املرأة يف تنظيمات اإلحتاد القومي املختلفة
وجمالس البنادر ، برزت املرأة يف تنظيمات اإلحتاد القومي من خالل اللجان الثالثية لألحياء والشياخات 

  وجلنة احملافظة، كما تشكلت جلنة نسائية ىف إطار اإلحتاد القومي للتخطيط للنشاط النسائي

لجنة التحضريية للمؤمتر القومي للقوى الشعبية، حيث صدر قانون بتشكيل ال ١٩٦٢وىف نوفمرب 
  من إمجايل األعضاء% ٥عضو متثل املرأة  ١٥٠٠أوصت بأن يكون أعضاء املؤمتر 

مع إعالن اإلحتاد االشتراكي كمنظمة سياسية، دخلت هيئاته العديد من السيدات، إال أن  ١٩٦٢وىف 
  .اجتماعات اللجان كانت غري منتظمة مث توقفت ائياً

من جمموع % ٢سيدة بنسبة  ١٣٠٩وإعادة بناء اإلحتاد االشتراكي دخلت  ١٩٧١ومع ثورة التصحيح ىف مايو 
من جمموع األعضاء يف مؤمتر احملافظة % ١سيدة بنسبة  ١٦األعضاء بالوحدات األساسية باحملافظات و 

  ومل تدخل جلان احملافظة إال سيدتان
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ر السادات قراراً بتكوين التنظيم النسائي لإلحتاد االشتراكي أصدر الرئيس حممد أنو ١٩٧٥وىف سبتمرب 
والذي أقر ألعضائه حق االنتخاب والترشيح ملستويات التنظيم املختلفة، حىت يعمل على رفع قدرة 

  املرأة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ويتعرف على مشكالت املرأة والعمل على حلها

على مساواة املرأة يف احلقوق السياسية بدون متييز، إال أن قيد  ١٩٧١در عام ونص الدستور املصري الصا
الذي أزال هذه التفرقة  ١٩٧٩لسنة  ٤١املرأة يف جداول االنتخابات كان اختيارياً حىت صدور القانون رقم 

   . وجعل القيد يف جداول االنتخابات إجبارياً بالنسبة للرجل واملرأة

إلجراءات القانونية للمساواة بني الرجل واملرأة يف املشاركة السياسية قبل وبذلك تكون مصر اختذت ا
التزام الدول أطراف االتفاقية باختاذ : "منها على ٧اليت تنص املادة  ١٩٨١انضمامها التفاقية املرأة عام 

صول كافة التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة لضمان ح
املرأة على املساواة يف احلقوق السياسية، وذلك سواء بالتصويت يف مجيع االنتخابات أو الترشيح 
لالنتخاب واملشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذها وتوىل الوظائف العامة أو املشاركة يف مجيع 

  . " املنظمات واجلمعيات غري احلكومية

علي ختصيص ثالثني مقعداً للمرأة "ن جملس الشعب حيث نص يف شأ ١٩٧٩لسنة  ٢١وصدر القانون رقم 
تقريباً % ٩بنسبة  ١٩٧٩سيدة يف جملس  ٣٥يف الس على األقل وعقب صدوره قفز عدد العضوات إىل 

  "من مجلة عدد األعضاء

غاء بإل   ١٩٨٦ومل ىنء املرأة املصرية بانتصارها هذا كثري،إذ  قضت احملكمة الدستورية العليا ىف عام 
لعدم دستوريته ، وقضت بإلغاء ختصيص مقاعد للمرأة ، وبذلك هبطت  ١٩٧٩لسنة  ٢١القانون رقم 

 ١٩٩٥،  ١٩٩٠، وهبطت النسبة مرة أخرى يف كل من جملسي % ٢.٤إىل  ١٩٨٧نسبة متثيل املرأة يف برملان 
خنفاضها لتصل إىل وعاودت ا ٢٠٠٠يف برملان % ٢.٤مث ارتفعت النسبة قليالً ووصلت إىل %  ٢.٢وبلغت 

  .٢٠٠٥يف انتخابات %١.٨

 ١٩٨٣ىف عام %  ١٠تراجعا مماثال فقد كانت نسبتها تقارب   وشهدت عضوية املرأه ىف االس احمللية
 بلغت٢٠٠٨،مث ىف انتخابات %  ٢، ٤اىل  ٢٠٠٢مث ترتفع ىف انتخابات عام  ١٩٩٢ىف عام %  ١، ٢لتنخفض اىل 

مرشحة بنسبة  ٢٣٣٥قاعد ىف االس احمللية بالتزكية او بالنجاح عدد السيدات الالتى حصلن على م
 . من أمجاىل أعضاء االس احمللية%  ٤.٤

 ١٩٨٦مليون مقيدة يف  ٣.٦وسجل عدد النساء املقيدات يف جداول االنتخابات ارتفاعاً مضطرداً من 
مليون مقيدة بنسبة  ١٠.٨إىل  مث ارتفع العدد% ٣٥بنسبة  ٢٠٠٠مليون مقيدة يف سنة  ٨.٨إىل % ١٨بنسبة 

  . ٢٠٠٣عام % ٣٧

 ماذا نقصد بالتمكني السياسي

التمكني يف معناه العام هو إزالة كافة العمليات و االجتاهات والسلوكيات النمطية يف اتمع 
  . واملؤسسات اليت تنمط النساء والفئات واملهمشة وتضعهن يف مراتب أدىن
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طلب تبين سياسات وإجراءات وهياكل مؤسساتية وقانونية والتمكني السياسي عملية مركبة تت
دف التغلب على أشكال عدم املساواة وضمان الفرص املتكافئة لألفراد يف استخدام موارد اتمع ويف 

ليس القصد من التمكني املشاركة يف النظم القائمة كما هي عليه ، بل . املشاركة السياسية حتديدا
واستبداهلا بنظم إنسانية تسمح مبشاركة الغالبية يف الشأن العام وإدارة العمل احلثيث لتغيريها 

  .البالد ويف كل مؤسسات صنع القرار ضد هيمنة األقلية

أن التغريات العاملية أصبحت ضاغطة حنو إعادة تعريف التمكني من منظور القدرة على التواصل 
حالل املفاهيم السلبية لتوزيع األدوار والتنظيم وليس فقط فرض التشريعات واإلجراءات كما تتجه إل

مبفاهيم اجيابية مبنية على املساواة وتكافؤ الفرص ويعترب النموذج املثايل لإلجراءات هو ذلك الذي يأخذ 
  .بإدماج اموعات أو الفئات واملهمشة أو األقل حظا يف اإلدارة العامة

وع أو الفكر ولتعزيز حرية االختيار يف أمور إن السياسات التمكينية تصاغ ملنع التفرقة على أساس الن
ويشمل التمكني أيضا تزويد الفرد باملعرفة واملهارات الالزمة . تتعلق حبياة الفرد وزيادة فرصه يف االختيار

   .ملواجهة التناقضات احمليطة هلبناء القدرات حتت مشروعات متنوعة ملختلف الفئات احملتاج

كن خلق نظم انتخابية جديدة ، جتعل الناس يف املركز ونقضي على وعن طريق التجديد الدميقراطي مي
تلك النظم االنتخابية اليت يتم هندستها خلدمة فئات معينة كالطائفة مثال أو األغنياء الذين ميتلكون 

  .األموال

  صور التمكني السياسي للمرأة 

 عليه املوقعة الدول سياسية بإلزامالثاين للعهد الدويل للحقوق املدنية وال االختياري الربوتوكول يقوم

 من االتفاقية جلنة متكني طريق عن الشكاوي برفع فيما يتعلق خاصة للنساء التمكني صور من مبزيد

 اتمعات أو األفراد من ترد اليت الشكاوى واستالم النساء التمييز ضد صور كافة إزالة بغرض الرقابة

 : عليصالحياا وذلك للعمل  منطقة ضمن الواقعة

 .إليها واإلضافة للمرأة اإلنسانية باحلقوق اخلاصة التنفيذ آليات حتسني .١

 .السيداو التفاقية واألفراد الدول باستيعاب النهوض .٢

 السيداو لتطبيق اخلطوات اختاذ على الدول حتفيز .٣

 التمييزية املمارسات على يقضي مما القوانني يف التغيريات حتفيز .٤

 .املتحدة األمم نظام داخل اإلنسانية احلقوق لتطبيق القائمة تاآلليا تعزيز .٥

  .املرأة ضد بالتمييز املتعلقة اإلنسان حقوق مبعايري أوسع عام وعي إجياد

  كيف ينفذ التمكني
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إن النظريات احلديثة يف التقنني تبني أن النماذج اخلاصة يف الضبط االجتماعي و برامج توعية الفئات 
يف تغيري السلوك عن قوانني الدولة ، وتركز النظريات أيضا على أمهية تضمني ذات املصلحة أجدى 

السياسات وجهة نظر وخربات الفئات املتضررة مثل أصحاب القضية ومؤسسات اتمع املدين الراعية 
   .لتلك القضايا

أحد . هميش املطلوب هنا بناء أنظمة تعزز املشاركة الفعلية العادلة وتقضي على مظاهر اإلقصاء والت
هذه األنظمة يركز على املطالبات الفردية احلقوقية عندما تنتهك حقوق الفرد ويلجأ للقضاء والنموذج 
اآلخر يعتمد على الضبط والتسيري بواسطة احلكومة أو سلطة أهلية مستقلة تضع املعايري املطلوبة 

تدابري الذاتية الطوعية ، والرابع أما النموذج الثالث فهو يعتمد ال. وأنظمة التحقق ليعمل ا اجلميع
يعتمد اختاذ العقوبات القضائية ضد من ال يلتزم بالنظام ، واألخري يعتمد التشجيع املعنوي واملكافآت 
ملن يلتزم بتطبيق األنظمة وهكذا ، ورمبا حنتاج يف فترة من الفترات تركيبة من هذه النماذج وفق مستويات 

  .الوعي وااللتزام السائدة لدينا

  :النظام السياسي الصاحل أهم متطلب لعملية التمكني السياسي 

يعطي الشعب : من أهم متطلبات عملية التمكني السياسي هو وجود نظام سياسي صاحل حبيث 
وكما هو   . بأكمله احلقوق املدنية والسياسية الكاملة كما نصت عليه الوثيقة العاملية حلقوق اإلنسان

ن عندما حتصل النساء علي مناصب سياسية هامة يف الدول غري معلوم فانه يف بعض األحيا
فإن يفشلن يف التقدم حنو الدميقراطية وذلك حلرصهن علي احلفاظ علي مناصبهن   ، الدميقراطية

، ولذلك فإنه من الوهم القول بأن إعطاء املرأة   واإلبقاء علي الوضع القائم من أجل البقاء يف السلطة
   . سيعزز حتقيق الدميقراطية يف تلك الدول  ، دة مثل الرجل يف مناخ أوتوقراطينفس احلقوق احملدو

  : معوقات التمكني السياسي

الثقافة السائدة من املعوقات ، ويتمثل دورها يف منظومة القيم واملعتقدات واملمارسات واالجتاهات 
قافات املختلفة تتفاوت يف املشتركة موعة من الناس واليت تؤثر يف سلوكهم وطرق تفكريهم، فالث

كذلك التنشئة . حتديدها لألدوار اجلندرية اليت يقبلها اتمع للمرأة والرجل كل حسب جنسه
االجتماعية ميكن أن تكون معوقا ، حيث تؤثر املوروثات االجتماعية اليت تنتقل من جيل إىل آخر عن طريق 

  . املرأة يف احلياة السياسيةالتنشئة االجتماعية على تكوين النظرة للمجتمع ملوقع 

ويكتسب دور احلكومات أمهية خاصة يف إقرار السياسات املتعلقة خبصوص املرأة، واملشاركة بني 
الرجال والنساء، وإزالة العقبات القانونية اليت متيز ضد املرأة، واحلكومات إذا أرادت فهي اليت تدفع باملرأة 

  .زال دورها ضعيفا يف إيصال املرأة إىل السلطة التشريعية إىل مراكز القيادات، إال إن احلكومات ما

ولألحزاب السياسية أيضا دورا هاما ، حيث تعترب نسبة مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية متدنية 
  .جدا، فالنساء عازفات عن االنتساب إىل األحزاب السياسية، كما إن األحزاب ال تتوجه للنساء

لنسائية ضعف أدوارها يف التمكني السياسي للمرأة من حيث التخطيط وكذلك تتحمل التنظيمات ا
والربامج ، وتبقى يف النهاية وبقدر هام جدا القدرات الشخصية للقيادات النسائية فالقدرات 
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الشخصية للمرأة واستعداداا للقيادة وخرباا يف احلياة السياسية من املعوقات األساسية ، ومع 
  .النساء هلن تأثري كبري يف جناح املرأة يف احلياة السياسيةذلك فقد برز عدد من 

، ومن مث فهي شريك أساسي يف حتقيق )٢٠٠٦وفقًا لتعداد % ٤٨,٨٨(وتشكل املرأة يف مصر نصف اتمع 
من إمجايل % ٣٠فاملرأة متثل . ومتارس املرأة دورها التنموي يف خمتلف ااالت. أهداف التنمية املستدامة

، والعلوم الزراعية %)٧,٤(، والعلوم الطبيعية %)٥٨,٥( مصر حيث يتركزن يف العلوم الطبية العلماء يف
، وتبلغ نسبة )سنه ٦٤-١٥من هم يف سن العمل (من إمجايل قوة العمل % ١٥,٣واملرأة متثل حوايل %). ٢,٨(

، %٤٩تبلغ النسبة من إمجايل العاملني به، وىف قطاع الصحة % ٤١,٢النساء العامالت يف قطاع التعليم 
، وىف %٩,٧، وىف قطاع الكهرباء والغاز %٩,٦، وىف قطاع الصناعة %٤,٩وىف القطاع الزراعي بلغت نسبتهن 

، %٢٢أما يف اجلهاز احلكومي فنسبة متثيل املرأة بلغت حوايل %. ٣١,٨قطاع األنشطة املالية والعقارات 
ما حتتل املرأة عددا من املواقع القيادية يف بعض من القائمني باألعمال الكتابية، ك% ٣٩ومتثل املرأة 
  .القطاعات 

  :التمكني السياسي للمرأة ىف التشريعات الدولية 

، صدقت مصر علي املعاهدات واالتفاقيات الدولية لتعزيز مسامهة املرأة يف احلياة العامة والسياسية
اليت وقعت )السيداو(ضد املرأة فقد وافقت علي االتفاقية الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز 

واالتفاقية الدولية اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة ومتت  ١٩٨١وصدقت عليها ١٩٨٠عليها مصر عام 
صياغة حقوق املرأة يف بنود الدستور، ومواد القوانني املصرية اليت ال تفرق بني الفرص اليت حيصل عليها 

ولية وقدرم علي اكتساب اخلربات واملهارات الالزمة املواطنون إال بقدر استعدادهم لتحمل املسئ
  . للمشاركة يف عملية التنمية 

كما شاركت مصر يف كل املؤمترات الدولية املعنية باملرأة وعمدت إىل تناول قضية التنمية البشرية من 
  .منظور متكامل قوامه االهتمام جبودة التعليم، وحمو األمية، وتوفري الرعاية الصحية

 :كني السياسي للمرأة يف الدستور والقوانني املصرية التم

منذ ذلك التاريخ ،  ١٩٥٦ظلت املرأة املصرية حمرومة من حقوقها السياسية يف مصر حىت صدور دستور 
 .وأن ترشح نفسها لعضوية االس النيابية . أصبح من حقها أن تنتخب من ميثلها يف الربملان 

على كل مصري و كل مصرية بلغ مثاين عشرة سنه " على أنه  ١٩٥٦ر فقد نصت املادة األوىل من دستو
ميالدية أن يباشر بنفسه احلقوق السياسية وهي إبداء رأيه يف االستفتاء الذي جيرى لرئاسة اجلمهورية 
وكل استفتاء آخر ينص عليه الدستور، وكذلك انتخاب أعضاء كل من جملس الشعب ، وجملس 

 "احمللية  الشورى ، واالس الشعبية

) ٤٠(الذي أكد املساواة التامة بني الرجل واملرأة حيث نصت  املادة  ١٩٧١مث صدر دستور مصر احلايل سنة 
املواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم يف " منه على أن 

  ."يدةذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العق
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ومقتضى هذا النص أن تتمتع املرأة باحلقوق اليت يتمتع ا الرجل، ومن ذلك حق التعليم، وحق العمل، 
 .وحق الترشيح، وحق االنتخاب، وحق تكوين اجلمعيات، وحق االنتماء إىل النقابات

العامة واحلفاظ  كذلك تلتزم املرأة مبا يلتزم به الرجل من واجبات مثل أداء الضرائب واملسامهة يف احلياة
 .على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة

تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املرأة حنو األسرة وعملها يف "من الدستور على أن ) ١١(كما نصت املادة 
اتمع، ومساواا بالرجل يف ميادين احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل 

  ".  الشريعة اإلسالمية بأحكام

ومسامهته يف   ، للمواطن حق االنتخاب وإبداء الرأي يف االستفتاء وفقا ألحكام القانون) : ٦٢(مبوجب املادة
وفقا للنظام   ، وينظم القانون حق الترشيح لسي الشعب والشورى  ، احلياة العامة واجب وطين

وجيوز أن يأخذ   . ويتيح متثيل املرأة يف السني  ، ب السياسيةمبا يكفل متثيل األحزا  ، االنتخايب الذي حيدده
كما جيوز أن يتضمن   ، القانون بنظام جيمع بني النظام الفردي والقوائم احلزبية بأي نسبة بينهما حيددها

   . حدا أدين ملشاركة املرأة يف السني

  . جلميع املواطننيتكفل الدولة تكافؤ الفرص  :علي  اليت تنص)  ٨( وهناك املادة

و لكن النص وحده ال يكفى، على الرغم ضرورته، بل األهم هو تالزم التطبيق للنص، حبيث تتم مشاركة 
املرأة بصورة أكرب يف إدارة شئون جمتمعها ليس فقط على املستوى احمللى، بل أيضا على املستوى 

وعلى منظمات اتمع املدين  وىف هذا الشأن تقع املسئولية ليس فقط على احلكومة بل. القومي
  .ومنظمات القطاع اخلاص واملواطنني فرادى رجاالً ونساءً يف حتقيق هذا اهلدف

كما قامت مصر بإصدار عدد من التشريعات الرامية إىل إصالح الوضع االجتماعي للمرأة مثل تعديل 
سرة ، وقانون إنشاء صندوق قانون األحوال الشخصية ، وتعديل قانون اجلنسية ، وقانون إنشاء حماكم األ

تأمني األسرة وقانون تعديل أحكام النفقة ،وكلها إصالحات دف إىل إاء مشكالت املرأة على 
الصعيد االجتماعي حىت جتد فرصتها يف الوقت واجلهد لتقدم جهدها على صعيد احلياة السياسية   

نتخابية جنبا إىل جنب مع دعم قدرا علي ودعم توجه املرأة لتويل املناصب القيادية وخوض املعارك اال
  .تربية النشء 

  :الكوتا النسائية يف االتفاقيات واملؤمترات الدولية 

هناك بعض االتفاقيات الدولية اليت تؤيد األخذ بنظام الكوتا النسائية وان كانت تطلق علية تسمية 
ومن هذه . رأة أو التعجيل فيهاغايتها حتقيق املساواة بني الرجل و امل) تدابري خاصة مؤقتة(أخرى 

  :االتفاقيات

  )السيداو (االتفاقية الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز العنصري ضد املرأة

ال يعترب اختاذ الدول تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة " واليت تنص على انه ) ٤(املادة     
، بينما غالبية االتفاقيات الدولية تؤكد "ي تأخذ به االتفاقياتباملعىن الذمتييزا الفعلية بني الرجل واملرأة 
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على ضرورة املساواة بني الرجل واملرأة وعدم التمييز بينهما ألي سبب كان فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
  ):٢١(ينص يف املادة 

 لكل فرد احلق يف إدارة شؤون بالده العامة .  

 ائف العامة يف بالدهلكل األشخاص حق متساوٍ يف تقلد الوظ .  

يتمتع كل مواطن باحلقوق والفرص "من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ) ٢٥(ويف املادة      
  :ومن دون قيود منافية للعقل) ٢(التالية من دون أي وجه من وجوه التمييز املذكورة يف املادة 

  .باشرة أو بواسطة ممثلني خمتارين حبريةأن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، أما م     - أ  

أن ينتخب وينتخب يف انتخابات نزيهة جتري دورياً باالقتراع العام، على قدم املساواة بني الناخبني     - ب
  .وبالتصويت السري، وتضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني

  .ائف العامة يف بلدهأن تتاح له، على قدم املساواة مع سواه عموماً، فرصة تقلد الوظ -جـ

تتعهد الدول األطراف ) " ٥(ويف االتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة املادة      
مبنع التمييز والقضاء عليه بأشكاله كافة، وضمان حقوق اجلميع من دون أي متييز على أساس العنصر 

أي  -السياسية السيما حق املشاركة يف االنتخابات  وكذلك أشار إىل احلقوق....أو اللون أو األصل الوطين
باالقتراع العام املتساوي وحق املشاركة يف احلكومة، وإدارة الشؤون  -التصويت والترشيح لالنتخابات

  ...."العامة على أي صعيد وتقلد الوظائف العامة على قدم املساواة مع أي شخص آخر

  يز ضد املرأة أيضا ويف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي

تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة كافة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف حياة الدولة ) " ٧(املادة     
السياسية والعامة وهي تكفل للمرأة خاصة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف التصويت يف 

شيح جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاءها االنتخابات، واالستفتاءات العامة كافة واألهلية للتر
  ".باالقتراع العام

للنساء األهلية للترشيح جلميع اهليئات اليت ) " ٢(املادة  : ويف اتفاقية بشأن حقوق املرأة السياسية
ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام، واملنشأة مبقتضى التشريع الوطين، على قدم املساواة مع الرجال، من 

   ".دون أي متييز

للنساء أهلية تقلد املناصب العامة وممارسة الوظائف العامة كافة اليت نشأت "فتنص ) ٣(أما املادة 
  ".مبقتضى التشريع الوطين، على قدم املساواة مع الرجال وبدون أي متييز

 لكل مواطن احلق يف حرية املشاركة يف) " ١٣(يف مادته  أما امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
  ".حكومة بلده، سواء مباشرةً وبواسطة ممثلني خمتارين حبرية وفقاً إلحكام القانون
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املشاركة يف إدارة " حق املشاركة يف احلكومة ) ٢٣(ففي املادة ، أما االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
حلقوق اإلنسان أما اإلعالن األمريكي " الشؤون العامة، سواء مباشرة أو بواسطة ممثلني خمتارين حبرية

  ".حيق لكل شخص يتمتع باألهلية القانونية بان يشارك يف حكومة بلده " وواجباته 

وثيقة كوبنهاغن للدول التابعة ملنظمة ( حول مؤمتر البعد اإلنساين ١٩٩٠وثيقة اجتماع كوبنهاغن عام 
ملقاعد كافة يف غرفة واحدة تسمح بالتنافس على ا) ٢(فقرة ) ٧(ويف املادة) OSCE  األمن والتعاون األوروبية

من اهليئة التشريعية على األقل، على أن يكون تنافساً حراً بواسطة التصويت الشعيب، بينما أشارت 
حتترم حق املواطنني يف تقلد املناصب السياسية أو العامة، سواء منفردين أم كممثلني عن ) ٥(الفقرة 

  أحزاب أو منظمات سياسية، من دون أي متييز

  يف السلطة التنفيذية املرأة

  :املرأة يف الوزارة 

دخلت املرأة املصرية كوزيرة يف احلكومة منذ بداية الستينيات من القرن املاضي حيث تولت السيدة 
، ومنذ ذلك التاريخ مل ختل حكومة مصرية من  ١٩٦٢حكمت أبو زيد وزارة الشئون االجتماعية يف سبتمرب 

 .الها نساء عدد من احلقائب الوزارية اليت تتو
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  : ثالث وزيرات هن) ٢٠٠٦( وتوجد يف احلكومة املصرية احلالية

 .فايزة أبو النجا وزيرة للتعاون الدويل 

 .عائشة عبد اهلادي عبد الغين وزيرة للقوى العاملة واهلجرة 

  ).  ٢٠٠٩تعديل وزاري ( مشرية حممود خطاب وزيرة للدولة لألسرة والسكان 

  :اإلدارة العليا  مشاركة اإلناث يف وظائف

ألف امرأة حىت سبتمرب  ٢.٠٤بلغ عدد اإلناث شاغلي وظائف اإلدارة العليا يف اجلهاز اإلداري للدولة حوايل 
من إمجايل موظفي اإلدارة العليا لترتفع بذلك نسبة اإلناث يف وظائف اإلدارة العليا % ٢٥.٧أي حوايل  ٢٠٠٤

 .من إمجايل موظفي اإلدارة العليا % ٢٣.٧ا حوايل  واليت مثلت اإلناث ٢٠٠١مقارنة بأول يناير 

 :وتنقسم وظائف اإلدارة العليا إىل الدرجة املمتازة والعالية ومديري العموم ، وفقاً لذلك جند أن

% ٢٧.٦من الدرجة العالية و% ٢١.٩من وظائف الدرجة املمتازة وحوايل % ١٢.٨حوايل  ٢٠٠٤اإلناث تولت عام  
 :كما يتضح يف اجلدول التاىل  مديري العموم وذلك

  : ٢٠٠٤ــ سبتمرب  ٢٠٠١نسبة اإلناث يف وظائف اإلدارة العليا القيادية باجلهاز اإلداري للدولة   يناير 

  

الدرجة 
 الوظيفية

 ٢٠٠٤سبتمرب  ٢٠٠١يناير 

 (%)نسبة اإلناث  إمجايل الوظائف (%)  نسبة اإلناث إمجايل الوظائف

 ١٢.٨ ٣٦٦ ٧.٩ ٣١٥ املمتازة

 ٢١.٩ ١٧٢٧ ١٨.٧ ١٥١٨ العالية

 ٢٧.٦ ٥٨٢٢ ٢٥.٦ ٦٨٠٦ مدير عام

 ٢٥.٧ ٧٩١٥ ٢٣.٧ ٨٦٣٩ اإلمجايل

   وزارة التنمية اإلدارية: املصدر 

وبتوزيع اإلناث شاغلي وظائف اإلدارة العليا يف اجلهاز اإلداري للدولة وفقاً للقطاعات املختلفة ، جند أن 
منهن  بقطاع الثقافة % ١٧ة تعمل بقطاع االقتصاد واملال ، وحوايل من القيادات النسائي% ٢٢حوايل 

  .بقطاع اخلدمات الرئاسية % ١١بقطاع التعليم والبحوث والشباب ، وحنو % ١١.٥واإلعالم ، وحوايل 
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بينما جند أن الدواوين العامة واالس احمللية وقطاعات التموين والتجارة الداخلية وقطاع السياحة هي 
 .طاعات يف الدولة اليت تتوىل ا اإلناث املناصب القياديةأقل الق

أما قطاع الثقافة واإلعالم ، فيعترب من أكثر القطاعات اليت تتوىل فيها اإلناث الوظائف القيادية باإلدارة 
من وظائف اإلدارة  العليا ، يليه قطاع التأمينات % ٤٤العليا ، حيث متثل القيادات ذا القطاع حوايل 

% ٣١.٥من إمجايل وظائف اإلدارة العليا ، كما متثل اإلناث نسبة % ٣٢.٧شئون االجتماعية بنسبة بلغت وال
أما قطاع الزراعة والري والنقل واالتصاالت والطريان املدين . من وظائف اإلدارة العليا بقطاع السياحة 

من امجاىل % ١٤.٦و % ١٥.٣(فتمثل القيادات النسائية م النسب األقل على مستوى مجيع القطاعات 
  ) .القيادات على التوايل

  املرأة يف السلطة التشريعية

تعد املشاركة السياسية للمرأة إحدى األولويات اليت أخذت أجهزة الدولة املختلفة االهتمام ا ، ويعترب 
رأة يف احلياة متثيل املرأة يف األجهزة النيابية والتشريعية أحد املؤشرات الدالة على فعالية مشاركة امل

كما يعترب متثيل املرأة يف هذه األجهزة التشريعية أحدى الوسائل اليت ميكن من خالهلا . السياسية 
التأكد من مدى انفتاح وتغري الثقافة السياسية للمواطنني من حيث القبول بانتخاب ومتثيل املرأة هلم 

لطة التشريعية متدنية جدا حيث أن عدد النساء يف هذه االس النيابية ، وال تزال مشاركة املرأة يف الس
باالنتخاب وأربعة بالتعيني ، وتتوىل إحدى السيدات  ٣يف جملس الشعب املصري سبع نساء فقط منهن 

 .املعينات وهي الدكتورة زينب رضوان وكالة الس عن الفئات 

 املرأة يف السلطة القضائية

املرأة والرجل يف جمال تويل الوظائف القضائية حيث اختذت اجتهت مصر إيل حتقيق قدر من املساواة بني 
 -:جمموعة من اإلجراءات يف هذا اإلطار كالتايل 

مت تعيني العديد منهن يف هيئة قضايا الدولة ويف هيئة النيابة اإلدارية وقد بلغ عدد النساء يف هيئة  -
 .عضواً ١٩١٢ي بلغ من جمموع عدد أعضاء اهليئة الذ ٢٠٠٤امرأة عام  ٧٢قضايا الدولة 

عضواً أي  ١٧٢٦امرأة من جمموع أعضائها البالغ حنو  ٤٣٦بلغ عدد النساء يف النيابة اإلدارية حنو  -
 % .٢٥بنسبة 

تولت املرأة رئاسة هيئة النيابة اإلدارية فترتني متتاليتني وشارك أعضاء هيئة النيابة اإلدارية وهيئة  -
كما  ٢٠٠٠القضائي على االنتخابات التشريعية اليت أجريت عام قضايا الدولة من النساء يف اإلشراف 

إذ  ٢٠٠٠لسنة  ٧شاركن يف عضوية جلان التوفيق يف املنازعات الذي أخذ به املشرع املصري بالقانون رقم 
تتويل املستشارات السابقات من هيئيت قضايا الدولة والنيابة اإلدارية رئاسة عدد من اللجان املشار 

 .إليها

بتعيني السيدة اين اجلبايل  ٢٠٠٣لت املرأة منصب قاضية حيث صدر قرار رئيس اجلمهورية يف تو -
عضواً يف هيئة احملكمة الدستورية العليا وهي أعلي درجات السلم القضائي ، جاء القرار ليحسم حالة 

مي أول طلب عام من تقد ٥٠اجلدل بشأن قضية تعيني املرأة قاضية بعد معركة طويلة استمرت أكثر من 
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عائشة راتب آنذاك ،السيما وأنه ال توجد عوائق دستورية إذ ينص / لتويل منصب القضاء من الدكتورة 
كما مل تكن هناك عوائق . الدستور املصري على أن مجيع املصريني متساوون يف احلقوق والواجبات

 .شرعية إذ ال يوجد يف الدين اإلسالمي ما حيول دون تويل املرأة القضاء 

طلب وزير العدل من رئيس حمكمة النقض رئيس الس األعلى للقضاء يف مصر  ٢٠٠٦وىف سبتمرب  -
من حيث املبدأ، وطبقا للقواعد املنصوص عليها يف قانون " قاضية"موافقة الس على تعيني املرأة 

 .من الدستور املصري  ٤٠السلطة القضائية ، وذلك إعماال للمادة 

 ١٢٤قاضية من الاليت مت اختيارهن من بني  ٣١صدر الرئيس مبارك قرارا مجهوريا بتعيني أ ٢٠٠٧وىف ابريل  -
سيدة تقدمن هلذا العمل من عضوات هيئيت النيابة اإلدارية وقضايا الدولة ويعد هذا القرار خطوة هامة 

 .على طريق املواطنة الكاملة

لس القضاء االعلي برئاسة رئيس حمكمة قاضية اليمني القانونية أمام جم ٣٠أدت  ٢٠٠٧ابريل  ٩وىف  -
 .النقض رئيس جملس القضاء االعلي ، واملتقدمات من عضوات هيئيت النيابة اإلدارية وقضايا الدولة

  :املرأة يف السلك الدبلوماسي والقنصلي 

 .تتوىل املرأة يف مصر  العديد من املناصب يف السلك الدبلوماسي والقنصلي 

تولت املرأة  ١٩٦١هذا اال ارتفاعاً مطرداً عرب السنوات األخرية ، فمنذ عام وقد شهد عدد اإلناث يف 
 .املصرية مناصب يف السلك الدبلوماسي والقنصلي 

يبلغ عدد السيدات الآلتى يعملن بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة سفري إىل درجة ملحق  - ١ 
 .سلك الدبلوماسي والقنصلي من إمجايل عدد أعضاء ال% ٢٠.٥سيدة ميثلـن نسبة  ٩٥

( سفرية منصب رئيس بعثة باخلارج  ١٥سيدة تشغل منهن  ٣٧يبلغ عدد السيدات يف درجة سفري -٢
سفريات  ٦منهن مناصب رئاسية بديوان عام الوزارة ، حيث تتوىل  ١٩، وتشغل ) سفري أو قنصـل عام 

 .شئون مكتب الوزير منصب مساعد وزير اخلارجية ، إحـداهـن مساعد وزير اخلارجية ل

  .سيدة  ١٥٨يبلغ عدد السيدات من درجة وزير مفوض إىل درجة ملحق  -٣

  :املرأة يف االس احمللية 

ويعترب التوجه حنو الالمركزية يف أجندة اإلصالح احلكومي أكثرها انفتاحا حنو املشاركة النشطة للنساء 
واليت يطلق عليها يف (يئات أو املكاتب التنفيذية سواء كمنتخبات يف االس احمللية أو مسئوالت يف اهل

سواء كان ذلك باالنتخاب أو باالختيار، أو مواطنات مستهدفات باخلدمات ) مصر جمالس تنفيذية
ومن املتوقع أن تفيد سياسات التوجه حنو الالمركزية النساء بوجه عام، واموعات . احلكومية احمللية

وغريها من اموعات واملهمشة واحملرومة اجتماعيا حيث ميكن توجيه األخرى من ذوى الدخل املنخفض 
املوارد املتاحة للحكومة احمللية بشكل أفضل مبا حيقق مطالب تلك الفئات، كما توفر آليات املساءلة 

  .املكفولة بالقانون هلذه الفئات حتميل احلكومة احمللية تبعات قرارام غري املستجيبة ملطالبهم 
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احلكومة احمللية ساحة مهمة لتدريب النساء سياسيا السيما أن هناك العديد من احلواجز وتعترب 
املفروضة أمام دخول النساء ساحة املشاركة السياسية على املستوى القومي مثل حمدودية املقاعد 

اصمة الدولة، الربملانية والتنفيذية املتاحة، واحلاجة إىل السفر من املنطقة احمللية اليت يسكنوا إىل ع
وإنفاق كثري من الوقت خارج املرتل بعيدا عن الزوج واألوالد، والتكلفة املادية العالية املرتبطة بالترشح يف 
االنتخابات، هذا باإلضافة إىل احلاجة إىل وجود شبكة من املساندة الشخصية والروابط االجتماعية 

يضاف إىل كل ذلك، أن احلكومة احمللية . ولةواخلربة السياسية للمرشحات ملناصب قيادية عليا بالد
باملصاحل املباشرة للمواطنني احملليني، ومن  - أي احلكومة احمللية –جتذب املرأة للمشاركة نظرا الرتباطها 

مث فإن فرصة املرأة القائدة على املستوى احمللى تكون أكرب يف إثبات قدراا على خدمة املواطنني احملليني 
  .أرضية وشعبية أكرب متكنها من التصعيد إىل املستويات األعلى ومن مث اكتساب

ومن أجل اخنراط نسائي أكرب يف احلكومة احمللية اختذت كثري من الدول العديد من الترتيبات اليت تستهدف 
مشاركة فعالة للنساء يف الشئون احمللية واليت من بينها إدخال نظام احلصص يف الترشح وىف املقاعد 

االحتاد الدويل "ة، وموازنات النوع االجتماعي، وغريها من التدابري اليت يعززها ويؤكد عليها التمثيلي
  )املرأة يف احلكومة احمللية ( اإلعالن العاملي حول  ١٩٩٨والذي أصدر يف عام " للسلطات احمللية

  ٢٠٠٤متثيل النساء يف االس احمللية يف بعض دول العامل يف عام 

  ئوية للنساء يف االس احملليةالنسبة امل  الدولة

 %٥أقل من   مصر

  %٣٠أقل من   الواليات املتحدة

  %٣٥أقل من   بوليفيا

  %٤٠أقل من   اهلند

  %٥٠أقل من   ناميبيا

  %٥٠أقل من   السويد

  %٦٠أقل من   صقلية

  . ٢٠٠٤منظمة املدن املتحدة واحلكومات احمللية، :  املصدر

وبقراءة البيانات . ختتلف عن متوسط النسبة يف الربملانات الوطنية وجتدر مالحظة أن هذه النسبة ال
الواردة يف اجلدول ، يتضح أن مصر ال تزال يف وضع متدين فيما يتعلق بوضع املرأة يف االس الشعبية 

دول  وجتدر اإلشارة إىل ارتفاع نسبة متثيل املرأة يف%. ٥احمللية حيث تقل نسبة متثيل النساء فيها كثريا عن 
العامل املختلفة يعود يف جزء كبري منه إىل أن هذه الدول تطبق نظام احلصص أو غريه من بنود ما يعرف  
بالتمييز اإلجيايب على املستوى احمللى مثل ناميبيا وأوغندا وباكستان واهلند وبنجالديش وفرنسا وجنوب 

  .أفريقيا والغالبية العظمى من دول أمريكا الالتينية 
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لق باملواقع القيادية التنفيذية على املستوى احمللى، فنسبة متثيل النساء أدىن من مثيالا يف وفيما يتع
، فعلى سبيل املثال بلغت نسبة النساء الاليت تشغلن منصب العمدة يف )املنتخبة(االس احمللية 

حتتل مكانة كبرية يف فقط على الرغم من أن املرأة يف هذه اموعة % ٥بلديات أمريكا الالتينية حوايل 
االس احمللية، وإذا ما نظرنا إىل الوضع يف مصر يف ظل هذه األرقام جند أن عدد شاغالت املناصب 

  .التنفيذية العليا يف احملافظات املختلفة يكاد يعد على أصابع اليد الواحدة كما سيلي توضيحه

 :الوضع العاملي للمرأة يف األجهزة التنفيذية احمللية 

، بلغ إمجايل عدد الرجال الذين يشغلون ٢٠٠٥ا لبيانات منظمة املدن املتحدة واحلكومات احمللية لعام وفقً
بينما بلغ عدد النساء حوايل  ٩٠٦١٣حوايل ) دولة ٦٧(منصب العمدة حول العامل يف الدول حمل البحث 

% ٩احمللى يصل إىل  ، أي أن متوسط نسبة النساء يف املناصب القيادية التنفيذية على املستوى٩٠١٣
  .فقط 

هناك مثة تفاوت بني املناطق يف حجم مسامهة املرأة يف السلطات التنفيذية احمللية، جند أن متوسط 
، وتنخفض %٥,٦فقط، بينما يبلغ يف آسيا واحمليط اهلادي حوايل % ١٢نصيب النساء يف أفريقيا يبلغ 

، %١٠,٥، بينما تبلغ يف أوروبا %)٠,٨(الشرق األوسط  النسبة لتصل إىل ما دون الواحد باملائة يف دول منطقة
  %.  ٥,٥، وترتفع قليالً يف دول أمريكا اجلنوبية لتصل إىل %٤,٨وتصل يف دول أمريكا الوسطى إىل 

  :الوضع املصري للمرأة يف االس احمللية 

 صنع القرار على على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة من أجل رفع مسامهة املرأة ومشاركتها يف
مجيع املستويات من خالل إنشاء وحدات تنظيمية على مستوى الدولة مثل الس القومي للمرأة 
والس القومي للطفولة واألمومة، ووحدات تنظيمية على املستوى املركزي واحمللى مثل وحدات تكافؤ 

من التحسن الذي شهده وضع وزارة بإنشاء هذه الوحدات، و بالرغم  ٢٢الفرص حيث قامت حىت اآلن 
املرأة بالنسبة للوظائف القيادية مع مطلع األلفية اجلديدة، حيث تضاعفت نسبة اإلناث يف كافة 

، إال أن نصيب املرأة من الوظائف القيادية ١٩٩٦يف عام % ١٥إىل  ١٩٨٨يف عام % ٧الوظائف العليا من حوايل 
ل متواضعا، فاألرقام تدل على اخنفاض نصيب املرأة املصرية ال يزا ٢٠٠٦العليا وفقًا لألرقام املتاحة لعام 

يف الوظائف القيادية، ووفقًا ألرقام اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فإن عدد الذكور يف الوظائف 
، بينما ٢٠٤٧٩قد بلغ ) من الدرجات مدير عام، الدرجة العالية، الدرجة املمتازة، درجة نائب وزير(القيادية 

وجتدر املسارعة بالقول أن اجلزء األكرب من %. ٢٤,٤٢أي ما نسبته  ٦٩٨١بلغ عدد اإلناث يف املناصب القيادية 
ووفقًا لتقرير التنمية البشرية . أدىن سلم الوظائف القيادية هذه النسبة يتركز يف درجة مدير عام أي يف

من قوة العمل املهنية والفنية، إال أم % ٢٨فإنه على الرغم من أن النساء املصريات شكلن  ٢٠٠٠لعام 
  .فقط من كبار املسئولني احلكوميني % ٥من اإلداريني واملديرين و% ١٦مل يشكلن إال 

وذلك على املستوى % ١,٨حوايل  ١٩٩٧باالس الشعبية احمللية يف انتخابات تراوحت نسبة متثيل املرأة 
مقعد، ومع  ٤٧,٦٣٦امرأة فقط مبقاعد يف االس احمللية املختلفة من إمجايل  ٨٤٩اإلمجايل حيث فازت 

ى عل%  ٥,٢على مستوى القرى، وحوايل % ١,٣ذلك تراوحت نسبة اإلناث أعضاء االس احمللية بني حوايل 
ورمبا يفسر ذلك %) ٥,٢(يالحظ أن النسبة األكرب للمرأة جاءت على مستوى األحياء ، مستوى األحياء
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بوجود األحياء يف احملافظات احلضرية واملدن الكربى مثل القاهرة واجليزة وبورسعيد واإلسكندرية ودرجة 
العادات والتقاليد والروابط وىف ذات اإلطار أيضا رمبا تفسر . الوعي السياسي للمرأة يف هذه املناطق

  %) .١,٣(العائلة اخنفاض نسبة متثيل املرأة يف االس احمللية القروية 
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  ٢٠٠٧إىل  ١٩٨٣تطور أعداد النساء باالس الشعبية احمللية خالل الفترة من 

االس 
  احمللية

٢٠٠٢  ١٩٩٧  ١٩٩٢  ١٩٨٨  ١٩٨٣  

دد 
لع

ا
لى

لك
ا

اء   
س

الن
 %  

دد 
لع

ا
لى

لك
ا

  

ساء
الن

  %  

دد 
لع

ا
لى

لك
ا

اء   
س

الن
 %  

دد 
لع

ا
لى

لك
ا

  

ساء
الن

  %  

دد 
لع

ا
لى

لك
ا

اء   
س

الن
 %  

  ٣,٥  ٣٢٢٧  ٣,٢  ٣١٧٢  ٤,٤  ٢٥٠٨  ٥,٦  ٢٤٣٦  ١٥,٠  ١٧٨٩  احملافظات

  ٤,٥  ١٢٩٦٩  ١,٠  ١٢٧٠٧  ٤,٤  ٩٨٣٤  ١,٨  ٨٧٥٢  ١٥,٢  ٦٦٥٢  املراكز

  ٢,٩  ٥١٤٦  ١,٧  ٥٠٠٠  ١,٣  ٤١١٢  ٢,٣  ٣٧٧٢  ١١,٠  ٣٢٥٤  املدن

  ٥,٢  ١٣٧٢  ٤,٥  ١٢٥٤  ٣,٧  ١٠١٨  ٤,١  ٩٧٨  ١٠,٧  ٦٥٦  األحياء

  ١,٣  ٢٤٩٢٢  ٠,٧  ٢٥٢٤٨  ٠,٦  ٢٠١٦٠  ٠,٥  ١٧٧٤٠  ٥,٦  ١٥٤٠٨  القرى

  .٢٠٠٤مركز معلومات جملس الوزراء، : املصدر

 ٥٣,٠١٠، فإن عدد املقاعد اإلمجايل على مجيع مستويات احمللية بلغ ٢٠٠٨وفيما يتعلق بنتائج انتخابات 
آالف مرشحة على مجيع املستويات ، وذا فإن نسبة  ٦عدا من بني مق ٢٤٩٥مقعدا، وحصلت املرأة على 

، على الرغم من هذا %٤,٧إىل  ٢٠٠٨متثيل املرأة يف االس الشعبية احمللية ارتفعت لتصل وفق انتخابات 
التقدم والذي حتقق بفعل دفع األحزاب بعدد أكرب من املرشحات يف هذه االنتخابات، والطريقة اليت اتبعها 

حلزب الوطين يف تسمية مرشحيه فيها، إال أنه مازل أمام املرأة املصرية الكثري من العمل من أجل ا
  .  املشاركة بدرجة أكرب يف االس احمللية

وجتدر اإلشارة أيضا اىل أن املرأة املصرية مل تشغل حىت اآلن منصب رئيسا للمجلس الشعيب احمللى 
اللجان الرئيسية ىف االس، وشغلت عدة نساء معدودات بعض للمحافظة أو املركز أو حىت رئاسة 

املناصب األخرى من رئيس جملس حي أو وكيل للمجلس نذكر منهن على سبيل املثال السيدة سحر 
عثمان مدير عام باخلدمة املدنية باجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة وأول رئيس جملس حملي مبدينة 

  .بالتزكية ٢٠٠٨، واليت فازت أيضا يف انتخابات ٢٠٠٢يف انتخابات   ) شرق ( نصر

  :املرأة املصرية واالس احمللية التنفيذية

وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يتم تعيني امرأة يف منصب احملافظ أو نائب احملافظ حىت اآلن، وال حىت يف منصب 
اء عبد العزيز كسكرتري عام رئيس املركز أو سكرتري عام للمحافظة، وألول مرة مت تعيني املهندسة هن

أما بالنسبة ملناصب رؤساء املدن واألحياء والقرى فعدد من يشغلن هذه . أكتوبر ٦مساعد حملافظة 
املناصب من النساء ال يتعدى أصابع اليد الواحدة، تتوزع على حمافظات اجلمهورية يف القليوبية 

 ٢٨(م من كثرة عدد هذه الوحدات احمللية وسوهاج وقرية توماس وعافية بإسنا مبحافظة قنا، على الرغ
وحدة قروية حملية،  ١٢١٠حي ،  ٧٨مدينة،  ٢٢٢مركز،  ١٨٤حمافظة ومدينة ذات وضع خاص هي األقصر، 

وهكذا فمن الواضح أن املكسب املتحقق للمرأة املصرية بتغيري ). كفر وجنع وعزبة ٢٦٦١١قرية أم،  ٤٦٧٣
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واملشايخ والذي كان يشترط فيمن يعني عمدة أو شيخ بلد أن يكون النص الذي ظل قائما يف قانون العمد 
، وقد وافقت احلكومة ٤٠، ٨من الذكور ، حيث ثبت أن هذا النص خيالف الدستور على األقل يف مواده 

املصرية والربملان املصري على حذف هذا الشرط من القانون وأصبح من حق املرأة أن تشغل منصب 
  .هو ما أمثر تعيني أو امرأة يف منصب العمدة بأحد قرى حمافظة أسيوط العمدة أو شيخ البلد و

هامشية دور : أن املسامهة املتواضعة للمرأة يف السلطة احمللية يرجع إىل عدة أسباب على رأسها
االس احمللية املنتخبة، وتركيبة النظام احمللى املعقدة، وانتشار الفساد يف احملليات، وسيادة اخلطاب 

ين يف العملية االنتخابات، والعادات والتقاليد، وضعف منظمات اتمع املدين املساندة للمرأة، الدي
وتنميط دور اإلعالم للمرأة، وحمدودية عدد املرشحات يف االنتخابات احمللية، وضعف الثقافة السياسية 

ار األمية، ضعف وهشاشة لدى الناخبني احملليني، وانتشار الفقر وتأثريه على الترشح لالنتخابات، انتش
العمل احلزيب للمرأة، وضعف إميان األحزاب بدور املرأة وقدرا على املشاركة الفعالة، وعدم اقتناع املرأة 
بدورها وعدم إميان املرأة بقدرة املرأة، افتقاد وجود مناذج نسائية حتتذي للمرأة على املستوى املركزي، افتقاد 

  .وسيادة الثقافة الذكورية مشروع معرب عن قضايا املرأة، 

 أنظمة الكوتا 

و على وجه العموم ) . الكوتا(و هناك العديد من أنظمة ختصيص نسبة للمرأة ىف التمثيل السياسى 
هناك أربعة أنظمة رئيسية للكوتا و هى احلصة الدستورية و احلصة القانونية للربملان و احلصة 

 و تأخذ العديد من الدول بأكثر من نظام ىف الوقت نفسه .  القانونية للمجالس احمللية و احلصة احلزبية

  : الكوتا الدستورية 

و هى نظام ختصص فيه مقاعد للمرأة ىف الربملان بنص ىف الدستور ،  و تأتى فرنسا و األرجنتني و الفلبني و 
ندا أعلى نسبة دولة تأخذ ذا النظام، و به حققت روا ١٤نيبال و رواندا و أوغندا و بوركينا فاسو ضمن 

  %) .  ٤٨.٥(متثيل للمرأة ىف الربملان ىف العامل 

  :  الكوتا القانونية 

و هى نظام ختصص فيه مقاعد للمرأة ىف الربملان بنص ىف قانون اإلنتخابات ، و الدول األربع عشر الىت 
من دولة صدرت فيها قوانني تنص على ختصيص نسبة  ٣٢تأخذ بنظام الكوتا الدستورية تقع ضمن 

و تتوسع دول أمريكا الالتينية ىف األخذ بنظام الكوتا القانونية و منها الربازيل . املقاعد ىف الربملان للمرأة 
و األرجنتني و املكسيك ، و من أوروبا تطبق هذا النظام العديد من الدول و منها فرنسا و بلجيكا ، و 

  ن باكستان و إندونيسيا ىف آسيا و من الدول العربية السودا

  : الكوتا القانونية ىف االس احمللية 

و قد أخذت اهلند ذا النظام لتخصيص ثلث املقاعد باالس احمللية للسيدات ، و كذلك فعلت جنوب 
ىف %) ٥٠(أما ىف فرنسا فقد نص القانون على ختصيص نسبة النصف . إفريقيا لتصل إىل نسبة مماثلة 

و . ستة مقاعد أو أكثر ، حيث جترى االنتخابات احمللية بنظام القوائم قوائم األحزاب إذا كان عدد املقاعد 
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و هذا النوع من الكوتا ينص .  من الدول األخرى الىت تأخذ ذا النظام باكستان و اليونان و تايوان و بريو
   . عليه ىف الدستور أو بالقانون 

  : نظام احلصة احلزبية 

دول االسكندنافية ، و فيها تلتزم األحزاب بترشيح نسبة النصف دولة ، و أمهها ال ٦١تطبق هذا النظام 
على قوائمها من السيدات و هو التزام اختيارى دون تشريع ىف بعض األحيان كإيطاليا و النرويج و إجبارى 

  . ىف أحيان أخرى كالسويد ، و هى دول جترى فيها االنتخابات بنظام القوائم

ب عددا من السيدات إلتزاما بالقانون أملانيا و فرنسا و بريطانيا و و من الدول الىت ترشح فيها األحزا
و .. السويد و إسبانيا و بلجيكا و النمسا و سويسرا و بولندا و أيرلندا و استراليا و اسرائيل و باراجواى 

  . اهلند و الربازيل و كندا و من الدول العربية اجلزائر و تونس و املغرب 

ن ترشح األحزاب سيدات بوضع عدد حمدد من املرشحات ضمن قوائمها أو على و قد ينص القانون على أ
  . أن ختصص نسبة للسيدات ضمن الترشيح املبدئي داخل احلزب مثل بريطانيا

لذا ال يلزم القانون األحزاب بتخصيص . و ىف فرنسا جترى انتخابات اجلمعية الوطنية بالنظام الفردي 
وقع عقوبة مالية على احلزب الذي ال متثل السيدات نصف عدد نصف الترشيحات للسيدات و لكنه ي

  . مرشحيه يف االنتخابات العامة اليت جترى بالنظام الفردي 

و قد الحظ أساتذة العلوم السياسية أن إقدام حزب األغلبية على االلتزام بترشيح نسبة من السيدات 
 .  يدفع األحزاب األخرى إلتباع  نفس األسلوب 

و مع ذلك ميكن . يق الكوتا يف ظل التمثيل النسيب حيث االنتخابات بنظام القوائم و يسهل تطب
  . ختصيص مقاعد للنساء يف ظل نظام االنتخاب الفردي كما هو احلال يف فرنسا 

  مميزات نظام الكوتا 

إلغاء و منذ . عاما  ٤٩و يتجاهل معارضو الكوتا أن املشاركة السياسية للمرأة املصرية مل تتقدم طوال 
و % .  ٢.٥و نسبة التمثيل الربملاىن للمرأة تتراوح حول نسبة  ١٩٨٦مقاعد املرأة ىف جملس الشعب عام 

تشري خمتلف التجارب السياسية إىل مميزات نظام الكوتا و هى مميزات يؤكدها الواقع السياسي ىف 
  :و ميكن تلخيص تلك املميزات ىف اآلتى . العديد من الدول 

بار الكوتا متييزا ضد الرجال و افتئات على حق الرجل بل تعويض للمرأة عن التمييز الذي ال ميكن اعت ●
تعانيه بالفعل خصوصا ىف اال السياسي ، و مسعى لتحقيق املساواة و إجراء يهدف إىل حتويل تكافؤ 

ظل الضعف  و ىف. فالواقع اإلقتصادى و اإلجتماعى للمرأة أدىن من الرجل . الفرص من مبدأ إىل واقع 
بل إن زيادة . اإلقتصادى و اإلجتماعى ال ميكن أن ننتظر زيادة تلقائية ىف املكانة السياسية للمرأة 

املشاركة السياسية و املكانة السياسية للنساء مدخل من مداخل تطوير األحوال االقتصادية و 
  . االجتماعية للمرأة 
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شحات و املرشحني و ليس الناخبني أنفسهم ، و بذلك ال إن األحزاب هي اليت تقوم باختيار و تقدمي املر ●
تعد الكوتا اجتراء على حقوق الناخبني  يف اختيار مرشحيهم ، إمنا حافز لألحزاب لصناعة كوادر نسائية 

  .  و التقدم مبرشحات من السيدات لشغل املقاعد املخصصة بالفعل للسيدات

سياسيا خبوض االنتخابات مستقالت بغض النظر و يف الوقت نفسه تفسح الكوتا الفرصة للناشطات 
عن املعارك و املنافسات داخل األحزاب ، و بعيدا عن فرض العقوبات على املرشحات حبجة خرق االلتزام 

  . احلزيب 

و تؤدى زيادة املشاركة السياسية للمرأة إىل زيادة ممارستها حلقوق املواطنة و هي التعبري السياسي و  ●
  . وة يف احلقوق و الواجبات املنصوص عليها يف الدستوراملدين عن املسا

كما أن نظام الكوتا يؤدى إىل خلق جتمع من النساء ىف االس النيابية مما خيفف من الضغوط الىت  ●
  . تعانيها السيدات املنتخبات فرادى و نتيجة لندرة وجودهم ىف مواقع اختاذ القرار 

تمع على . الس النيابية و بذلك يتشكل جتمع من النساء يف او هو ما يؤدى إىل تقدم قضايا األسرة و ا
و يساعد على مناقشة خطة الدولة من زاوية عائدها املباشر على األسرة باإلضافة إىل . أجندة احلكومة 

  . طرح قضايا املرأة و األسرة بصورة أكثر فعالية

املرأة بنظرا املتميزة ملشاكل جمتمعها و و ال يكتمل التمثيل السياسي و النيايب إال مبشاركة  ●
  . برؤيتها املختلفة للحلول املطروحة حول قضايا التنمية 

تسعى االنتخابات لتمثيل اجلماهري و ليست مقياسا للمؤهالت األكادميية ، و ىف كل األحوال هناك   ●
  ران و كفاءن و لكن الكثريين مييلون للتقليل من قيمة قد. سيدات مؤهالت كالرجال و أكثر

وإذا سببت الكوتا بعض االحتقان داخل هذا احلزب أو ذاك ، فهو إحتقان مؤقت يصاحب كل تغيري و  ●
و مع إستقرار النظام اجلديد تتبدد املخاوف و بالتدريج تتكشف مميزاته و يكتسب . يعقب كل حتول 

  . القبول و يصبح جزءا من العملية السياسية 

  أسباب معارضة الكوتا

  -:و يسوق املعارضون األسباب التالية . ومع ذلك فهناك معارضة لتخصيص مقاعد للمرأة ىف الربملان 

  .اعتبار الكوتا خرقا ملبدأ املساواة و مناقضا لتكافؤ الفرص و ليس حتقيقا هلما  ●

البعض و إجراءا غري دميوقراطى بإجبار الناخبني على االختيار من  بني املرشحات يف حني قد يفضل  ●
  . اختيار مرشح من الرجال

و يعترض البعض ألن الكوتا ستؤدى إىل منح فرص ملرشحات مبقتضى النوع اإلجتماعى و ليس على  ●
باإلضافة إىل احتمال أال تتوفر الشروط . أساس الكفاءة ، مما قد يقلل من فرص أصحاب الكفاءة 

  . املوضوعية الالزمة لبعض املرشحات 
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  . ال يرضيهن الوصول للربملان رد أن سيدات  و أن بعض السيدات ●

و يضاف إىل هذه األسباب االحتقان و اخلالفات داخل األحزاب الىت قد تنشأ بسبب الكوتا ، على أن  ●
الكوتا تضمن عددا من املرشحات من بني السيدات بينما املرشحون احملتملون من الرجال يتنافسون على 

  .    نيل ترشيح احلزب 

ضعف املشاركة السياسية للمرأة واحد من أهم أسباب الضعف العام للمشاركة السياسية و إن 
فالتنشئة السياسية هي أوىل خطوات ترسيخ املشاركة السياسية . ليس فقط واحدا من مظاهره

فإذا كنا بصدد . و تقع على املرأة مسئولية أساسية يف التنشئة السياسية . للرجال و النساء 
شاركة السياسية و اتمعية و تدعيم دور األحزاب و الدعوة إىل تعظيم روح املبادرة و مضاعفة امل

االنتقال إىل مرحلة جديدة من مراحل التطور الدميوقراطى ، فإن دعم املشاركة السياسية للمرأة جيب أن 
  . ينطلق هو اآلخر إىل مرحلة جديدة تتسم بنقلة نوعية إجيابية 

ذلك أن إحداث التقدم ال يكون بانتظار . النوعية بالتدخل اإلجيايب ضرورة ملحة  و قد أصبحت تلك النقلة
  . و قد كانت الدولة يف مصر دائما صانعة التقدم . التطور اإلجتماعى ، إمنا بصناعته 

بينما . إن ترك اتمع لنفسه دون تدخل لن يسفر إال عن إعادة إنتاج األوضاع القائمة و الظروف السائدة 
  . جربة املصرية تؤكد عرب تارخيها أن التقدم كان مطلبا ال يتحقق على أرض الواقع إال بدور فعال للدولة الت

  :هناك ثالث مستويات للكوتا و هي 

  بريطانيا  –كوتا داخل األحزاب بني املتقدمني للترشيح املبدئي  ●

  فرنسا  –كوتا بني املرشحني ترشيحا رمسيا  ●

  املغرب –الربملان   كوتا بتخصيص مقاعد يف ●

و من املهم مالحظة أن تطبيق نظام الكوتا مبفرده ال يعىن إزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة يف جمال 
إذ ال بد من تعزيز تطبيق هذا النظام حبزمة من اإلجراءات و التدابري ملساندة الناشطات . العمل السياسي 

 جمال احلقوق السياسية للمرأة و إجياد و تأهيل الكوادر يف العمل السياسي و دعم املنظمات العاملة يف
  .النسائية و تشجيع املشاركة الواعية للمرأة يف االنتخابات العامة و احمللية 

  اآلليات املصرية لدفع املشاركة السياسية للمرأة

  :اللجنة القومية للمرأة

لس القومى للطفولة واألمومة برئاسة السيدة سوزان مبارك وهى جلنة منبثقة عن ا ١٩٩٣أنشئت 
وتشكل توعية املرأة والسيما املرأة الريفية حبقوقها السياسية ·· للنهوض باملرأة ىف مجيع ااالت 

  ·والقانونية واحد من أهم اهتمامات وأنشطة اللجنة

  :الس القومي للمرأة 



  !!هل الكوتا هي احلل ؟....... التمكني السياسي للمرأة املصرية 
 

 ٢٤

ون شريكاً فعاالً ىف احلياة يسعى الس القومي للمرأة إىل توعية املرأة حبقوقها ومقدراا لتك
السياسية وللنهوض ا ىف خمتلف ااالت، وكان للمجلس دوراً مهماً ىف جمال تنمية املشاركة 

، ومت ٢٠٠٠يوليو  ١٢ىف " املرأة واملشاركة السياسية"السياسية للمرأة بدأها بعقد املنتدى الفكري الثاين 
زاب وأمينات املرأة باألحزاب وعقد عدد من املؤمترات عقد عدد من االجتماعات الدورية مع رؤساء األح

وجملس  ٢٠٠٠اجلماهريية بكافة حمافظات اجلمهورية لتدعيم دور املرأة ىف انتخابات جملس الشعب عام 
بنشر الوعي السياسي بدور املرأة ىف مراكز الشباب واجلامعات وخمتلف  ٢٠٠٢واحملليات  ٢٠٠١الشورى عام 

نقابات العمالية، كما ساهم الس من خالل فروعه باحملافظات حنو استخراج التجمعات الشعبية وال
املستندات الرمسية للسيدات من خالل االتصال باألجهزة املعينة لتسهيل مهمة الفرع ىف مساعدة 

  ·السيدات للحصول على البطاقات االنتخابية

  الس القومي للمرأة والتأهيل السياسي هلا

 :ادر سياسية قادرة على اقتحام جماالت احلياة والعمل السياسي مت إنشاء وىف إطار إعداد كو

 :مركز التأهيل السياسي للمرأة 

أنشأ الس القومي للمرأة هذا املركز مبوجب اتفاقية التعاون مع برنامج األمم املتحدة االمنائى لتدريب 
  :النساء الاليت

  ·لديهن الرغبة يف دخول جمال العمل السياسي -١

  ·لديهن سابق خربة يف العمل العام -٢

  ·ممثالت ملختلف األحزاب السياسية -٣

وبدأ تنفيذ املرحلة األوىل للتدريب من خالل عقد عشر دورات واستغرقت كل دورة مخسة أيام واستهدفت 
  ·سيدة  ٣١٧

  :املنتدى السياسي للمرأة 

ن خالل فروع الس واهليئة بكافة نفذ هذا املنتدى بالتعاون مع اهليئة العامة لقصور الثقافة وم
وتضمن املنتدى لقاءات توعية سياسية وثقافية للمرأة لتعريفها بأمهية · حمافظات اجلمهورية

مشاركتها يف احلياة السياسية واملشاركة يف اختاذ القرار، شارك يف هذه اللقاءات أعضاء الس القومي 
  ·للمرأة وخنبة من األساتذة واخلرباء املتخصصني

  حتقيق املساواة وضرورات تدخل الدولة

و يتطلب البحث يف مدى  ٤٠و  ١١و  ٨ينص الدستور املصري على مبدأ املساواة يف ثالث مواد هي املواد 
   . دستورية نظام الكوتا تعمقا مبدئيا يف مفهوم املساواة
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االقتصادية و  هل املساواة حقيقة واقعة يف احلاضر اإلجتماعى املصري خاصة فيما خيص األحوال
   السياسية و االجتماعية أم أن املساواة هدف و غاية نسعى إىل حتقيقها ؟

و هل تعىن املساواة كما نص عليها الدستور مساواة ىف اإلجراءات و التدابري أم هي مساواة تتحقق 
   كنتيجة ائية لعدد من اإلجراءات و التدابري ؟

عى املصري اآلن ، فإن حتقيق املساواة يصبح واجبا على الدولة فإذا مل تكن املساواة هي الواقع اإلجتما
   . بنص الدستور الذي يؤكد على كفالة الدولة للمساواة

و إذا مل تكن املساواة هى احلاصل ىف احلياة السياسية املصرية اليوم ، فمن الضروري أن تكون املساواة 
   . الفعل اإلجيايب حصيلة لعدد من اإلجراءات و التدابري اليت تدخل ىف باب

و من واجب الدولة أن تتدخل حبزمة من التشريعات و السياسات لتغيري الواقع الذى ال تتحقق فيه 
  . املساواة و خيتل فيه التكافؤ ىف سبيل متكني الفئات الضعيفة و األقل قدرة من بلوغ درجة املساواة 

 أن املساواة غاية و هدف، و يف سبيل حتقيقها و هي رؤية تستند إىل.  تلك رؤية إصالحية ملفهوم املساواة 
. إصدار القوانني و سن التشريعات و إتباع السياسات اليت تؤدى إىل بلوغ هذا اهلدف  –و قد جيب   –ميكن 

و يف كل . و قد تكون القوانني و اإلجراءات املطلوبة مرحلية و مؤقتة حىت تصبح املساواة حقيقة راسخة 
   .ن تتوفر آليات لرصد الواقع لتصحيح أوجه اخللل سعيا لتحقيق املساواةاألحوال من الضروري أ

أما مفهوم املساواة الذي يقوم على أساس املساواة يف اإلجراءات و التدابري فهو تكريس للواقع و إبقاء 
 على مافيه من خلل و تثبيت لألوضاع السياسية و املعطيات االقتصادية و االجتماعية القائمة بالفعل

و طبقا هلذا املفهوم فإن الواقع حيمل يف طياته آليات التغيري و دوافع . و هو مفهوم حمافظ للمساواة  ،
فمبدأ تدخل الدولة . التطور و هو بذلك ال حيتاج استحداث آليات جديدة أو إقرار سياسات خمتلفة 

   . النهج و إتباع نفس املسارإمنا ينبغي االستمرار على ذات .  مرفوض و التغيري بالتشريع يبقى بال مربر 

عاما من حصول املرأة على حقوق  ٤٩بعد %  ٢.٨فإذا كانت نسبة التمثيل النيايب يف مصر ال تزال عند  
االنتخاب و الترشيح ، فليس من املتوقع أن يؤدى استمرار اتمع يف نفس املسار دون تغيري أو تدخل إىل 

     .  املرأة و الرجلحتقيق املساواة يف املشاركة السياسية بني

  :جتارب للكوتا ىف بعض دول العامل 

  :جتربة بنجالديش 

ملدة عشر ٣١٥مقعدا من أصل ١٥اذ أعطيت املرأة ١٩٧٢أقر تطبيق الكوتا ببنجالديش طبقا لدستور عام 
سنوات ،وقد أقرت بنجالديش الكوتا احملددة زمنيا مبعىن تطبيق الكوتا مؤقتا حىت تتالشى الظروف 

جتاهات االجتماعية اليت تعمل ضد املرأة ،وأثبتت األيام أن تعديل النظرة االجتماعية  جتاه املشاركة واال
ارتفعت مبوجبه احلصة  ١٩٧٨السياسية للمرأة حتتاج وقتا أطول مما كان متوقع ،إذ اجري تعديل يف عام 

د العمل ذا النظام ملدة جتد ١٩٩٠ويف عام . ١٩٧٢سنة ابتداء من  ١٥ملدة  ٣٣٠مقعدا من أصل  ٣٠إىل 
جرت مداوالت طويلة أمثرت عن تعديل دستوري ارتفع  ٢٠٠١وبانقضاء الفترة يف عام . عشر سنوات أخرى
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مقعدا للنساء، على أن  ٤٥باملائة منها أو  ١٣مع ختصيص نسبة  ٣٤٥مبوجبه عدد مقاعد الربملان إىل 
عن طريق ممثلي األمة املنتخبني،إال أن نساء  بطريقة غري مباشرة أي -كما كان احلال دائما - ينتخنب 

  .  بنجالديش تكافح من اجل رفع هذه احلصة وإتباع أسلوب االنتخاب املباشر

  :جتربة أندونسيا 

من نسبته %١٥اىل ٢٠٠٩وصل عدد النساء يف الربملان اإلندونيسي  يف االنتخابات التشريعية هذا العام 
مقعدا يف الربملان بنسبة  ٦١يت سبقتها حيث حصلت املرأة علىالكلية بفارق واضح عن االنتخابات ال

وطبق يف انتخابات نفس العام ، و مبوجب هذا ٢٠٠٤،ويرجع هذا إىل تشريع دستوري مت إقراره يف عام %١١.١
التشريع الذي ينطبق فقط على االنتخابات العامة دون احمللية جيب أن يكون ضمن مرشحي األحزاب 

  .من اموع الكلى %٣٠يم انتخايب نسبة من السيدات ال تقل عن السياسية يف كل إقل

  : جتربة أفغانستان 

إذ جاء الدستور  ٢٠٠١ىف أفغانستان  اختلفت أوضاع املرأة بشكل واضح بعد  سقوط حركة طالبان،
، ليسجل أهم اإلجنازات ٢٠٠٤يناير  ٤يف » لويا جريغا«الذي أقره جملس زعماء العشائر املعروف باسم 

السياسية لضمان توفري حقوق اإلنسان بالنسبة للمرأة األفغانية وتأمني مكاسبها املدنية 
 ٢٥واالجتماعية، ألنه يضمن املساواة يف احلقوق لكل املواطنني، رجاال ونساء،إذ خصص الدستور اجلديد 

  .من مقاعد جملس النواب للنساء %

من تسعة أعضاء، سيدتني، وهناك سبع كما تضم اللجنة اليت وضعت مسودة الدستور، واملكونة 
  .عضوا يف جلنة مراجعة الدستور ٣٥نساء من أصل 

منعت التعليم للنساء، بل حىت البنات  ١٩٩٦يذكر أنه عندما سيطرت حركة طالبان على احلكم عام 
وطردت النساء من معظم الوظائف خارج البيوت وأجربن على تغطية وجوههن . الصغريات يف السن

  .الربقع بارتداء

  

  :جتربة الصومال

مث ارتفع الحقا اىل ٢٠٠٠من مقاعد الربملان ىف ختام مؤمتر جيبويت عام %١٠حصلت املرأة الصومالية على 
ومت حينها توزيع املقاعد بشكل حيافظ على التكافؤ بني العشائر  ،٢٠٠٤ىف اية مؤمتر كينيا %١٢

ألربع خبمس نساء، فيما خصصت املقاعد املتنافسة، ومثلت كل عشرية من العشائر الرئيسية ا
  .النسائية اخلمس املتبقية للعشائر الصغرية

عضوا ٢٧٥لينضم إليه  ٥٥٠يف جيبويت زيادة عدد أعضائه إىل  ٢٠٠٩يناير ٢٦مث أقر الربملان الصومايل يف 
ال ،إال أن جديدا من املعارضة حسب اتفاق جيبويت الذي وقع بني احلكومة االنتقالية وحتالف حترير الصوم
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عدد من النائبات الصوماليات اعترضن على قرار زيادة عدد أعضاء الربملان من دون األخذ يف االعتبار نسبة 
  %.١٢مشاركة النساء واليت  تصل إىل 

  :جتربة السودان 

مقعد ،إال أن نساء اجلنوب هددن مؤخرا بعدم ٣٥-١٠خصص املشرع السوداين مقاعد للمرأة تتراوح بني 
، وامن حكومة اجلنوب بالنكوص عن وعود ٢٠٠٩للرجال يف االنتخابات العامة املقررة يف متوز  التصويت

مقعداً يف املؤسسات الدستورية ) ٢٥(الراحل جون جارانج  زعيم احلركة الشعبية بتخصيص 
  .والتشريعية للنساء

ة السياسية للمرأة عرب ويذكر أن التشريعات والقوانني السودانية اجلديدة جاءت لتصحح مسار املشارك
نصوص منحتها نصيب أوفر يف مراكز صنع القرار، إذ ضمن قانون االنتخابات القومـية السودانية  

 .توسيع املشاركة السياسية للمرأة  ٢٠٠٨لسنة 

تكوين االس التشريعية ونظام : أما الفصل الرابع املتعلق بالنظم االنتخابية فنص على التايل  
ا تكوين اهليئة التشريعية القومية وانتخاب عضويتها فقد تضمنت إحدى فقراته انتخاب عضويته
من نساء يتم انتخان على أساس التمثيل النسيب على مستوى الوالية عرب قوائم %مخسة وعشرين 

  .حزبية منفصلة ومغلقة

 :جتربة تيمور الشرقية 

على مستوى آسيا حيث أدت انتخاباا  يتميز برملان تيمور الشرقية بوجود اكرب نسبة من النساء فيه
اىل حصول املرأة على ثالثة وعشرون مقعدا يف الربملان املكون من ٢٠٠١التشريعية األوىل يف عام 

رغم عدم األخذ بنظام %٢٩اىل ٢٠٠٧ارتفعت فوصلت يف االنتخابات اليت جرت يف % ٢٦.١مقعدابنسبة ٨٨
- ١٩٩٩خضوع تيمور الشرقية إلداري األمم املتحدة بني عامي الكوتا الذي دار حوله الكثري من اجلدل أثناء 

٢٠٠١.  

تعد منوذجا فريدا  يف التعامل مع الكوتا ،اذ أن برملانياا بعدما حققن النجاح يف االنتخابات التشريعية 
  .صوتن ضد مشروع قانون بفرض نظام الكوتا املزدوجة على األحزاب 

  :ان يف  بعض التشريعات العربية مناذج أخرى للكوتا النسائية يف الربمل

  .مقعد يف الربملان املغريب ٣٢٥مقعد من أصل  ٣٠حيث خصص : التشريع املغريب          -١

    ١١مقاعد وذلك مبوجب تعديل قانون االنتخاب رقم  ٦حيث خصص : التشريع األردين         -٢

  .٢٠٠٣لسنة             

  .مقعد للنساء ٣٥- ١٠تتراوح بني خصص نسبة : التشريع السوداين         -٣

  من%٢٥خصص نسبة ال تقل عن ربع عدد أعضاء جملس النواب أي : التشريع العراقي         -٤

  .عضواً ٢٧٥عدد األعضاء البالغ            
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 ٢٠٠٥لسنة  ٩من قانون االنتخاب الفلسطيين رقم ) ٤(حيث نصت املادة: التشريع الفلسطيين         -٥
جيب أن تتضمن كل قائمة من القوائم االنتخابية املرشحة لالنتخابات ) "  متثيل املرأة( على ما يأيت

  :حداً أدىن لتمثيل املرأة ال يقل عن امرأة واحدة من بني كل من) القوائم( النسبية 

                .األمساء الثالث األوىل من القائمة    - أ   

  .األربعة أمساء اليت تلي ذلك   - ب 

  .كل مخسة أمساء تلي ذلك   - ت 

  : ٢٠٠٩التغطية الصحفية لقضية التمكني السياسي للمرأة خالل أشهر يناير و فرباير و مارس 

   :صحف العينة
  : نستند هنا علي عدد من صحف العينة من الصحف املصرية علي النحو التايل بيانه

  )ضة مصر -املصري اليوم -البديل(صحف يومية خاصة 
  )روزا ليوسف–األهرام (ية صحف يومية قوم

  )الوفد(صحف يومية حزبية 
  ) األسبوع( صحف أسبوعية خاصة 
  )الوطين اليوم -األهايل(صحف أسبوعية حزبية 

، وقد رأي املرصد اإلعالمي إجراء تعديل يف طريقة إحصاء تغطيات قضايا التمكني السياسي للمرأة 
تناول الصحفية تتفاوت يف قيمتها ومدي تأثريها ليكون اإلحصاء أكثر كيفية انطالقا من أن أشكال ال

  :فاعتمدنا نظام اإلحصاء بالنقاط وتقسم النقاط كالتايل 

تقرر إعطاء نقطة لكل رأي للقارئ ونقطتني للخرب وثالث نقاط لعمود الرأي وأربع نقاط لربع الصفحة أو 
اقل وسبع نقاط اقل و مخس نقاط لنصف الصفحة أو اقل وست نقاط لثالث أرباع الصفحة أو 

للصفحة أو اقل وأكثر من صفحة مت حساب مثان نقاط له كذلك إضافة نقطة لصور األشخاص يف 
  .التغطية وإضافة نقطتني لصور األحداث 

  :تغطية صحف العينة لقضية التمكني السياسي للمرأة 
  الترتيب  النسبة  النقاط  اجلريدة

  األول % ٢٤  ١١٠  روزا ليوسف
  الثاين % ٢٠.٦  ٩٦  األهرام
  الثالث  % ١٤  ٦٧  البديل
  الرابع % ٩.٢  ٤٣  الوفد

  اخلامس  % ٩  ٤٠  املصري اليوم
  اخلامس % ٩  ٤٠  ضة مصر
  السابع  % ٦.٦  ٣١  الوطين اليوم
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  الثامن  % ٦  ٢٨  األهايل
  التاسع % ٢  ٩  األسبوع
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  جريدة روزا ليوسف: أوال 

 ١١٠لقضية التمكني السياسي للمرأة بواقع احتلت جريدة روزا ليوسف املركز األول لتغطية الصحف 
كما متيزت ، )  ١٩،  ١٠،  ٩،  ١٨،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١( كما نشرت أخبارها يف الصفحات %   ٢٤و بنسبة ، نقطة 

بنشر صور مع األخبار توضح االجتماعات أو الندوات اليت تعقد لصاحل متكني املرأة سياسيا و قد 
كني السياسي للمرأة املصرية و نسبة تقدم التمكني السياسي للمرأة تناولت العديد من قضايا التم

عن ذي قبل و لكنه يظل يف دور النمو و مل حتصل املرأة على كامل حقوقها السياسية بعد و مل تتمكن 
  .من ختصيص حصص و مقاعد داخل الربملان هلا 

  
  الصفحة  العنوان  التاريخ

بتمكني املرآة والوطين ال حيركه رجال الرئيس مبارك طالب : الشريف  ٢٧/٣/٢٠٠٩
 األعمال 

٣ 

١٥/٣/٢٠٠٩ 
سيدة أعمال يف مصر لكن املشاركة السياسية للمرأة ال ١٦٠٠: فرخندة 

 تزال هامشية 
٢ 

 ٤ قيادة نسائية ٥٥اليوم عائشة عبد اهلادي تكرم  ١٥/٣/٢٠٠٩

 ١ آة يف الربملان مؤمتر املرآة يدعو احلكومة لإلسراع بقانون من اجل املر ١٧/٣/٢٠٠٩

١٧/٣/٢٠٠٩ 
تعديالت تشريعية لتحقيق متثيل عادل للمرأة يف االس : سوزان مبارك 

 النيابة 
٢ 

 ١٨ املرأة أكثر جدية يف املناصب القيادية  ٥/٢/٢٠٠٩

 ٥الكوتة هي أفضل الطرق لتمكني املرأة : أبو اد لوفد االشتراكية الدولية  ٨/٢/٢٠٠٩
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 سياسيا 

 ٥ قيادات نسائية يتهمن نواب احملظورة بعرقلة قوانني التمييز ضد املرأة ٥/١/٢٠٠٩

 ٤  وداعا للحرملك  ٩/١/٢٠٠٩

  جريدة األهرام : ثانيا 

من تغطية الصحف لقضية %  ٢٠.٦نقطة و بنسبة  ٩٦كما احتلت جريدة األهرام املركز الثاين بواقع 
،  ٢٨،  ٢٦،  ١١،  ٩،  ٨،  ١( أخبارها على الصفحات و قد نشرت ، التمكني السياسي خالل األشهر الثالث 

كما متيزت بنشر صور للمؤمترات اليت تعقد للمرأة و صور للسيدة ، )  ٤١،  ٢٠،  ٢٣،  ٦،  ٣٥،  ٣٤،  ٤١،  ٣٠
كما نشرت الكثري عن أخبار التمكني السياسي للمرأة العربية و ليس املرأة املصرية فقط ، سوزان مبارك 

.  

رام جريدة قومية و قد متيزت مبتابعة نشر أخبار عن جهود السيدة سوزان مبارك يف قضية جريدة األه
التمكني السياسي للمرأة املصرية و ما بذلته من جهد و عقد مؤمترات يف داخل و خارج مصر لتعزيز دور 

ة السياسي و املرأة املصرية و رفع شأا السياسي ، و قد ظهر اجتاه جريدة األهرام املؤيد لدور املرأ
  .املشجع لتمكني املرأة سياسيا و اجلهود املبذولة لذلك 

  الصفحة  العنوان  التاريخ
 ٩ اجتماع دويل ملناقشة توىل املرأة املناصب القيادية ٧/٣/٢٠٠٩

 ٩ سوزان مبارك توجه  كلمة  لتمكني املرأة مبونرو فيا ٩/٣/٢٠٠٩

 ٩ وض باملرأة إشادة أمريكية جبهود سوزان مبارك للنه ٢/٣/٢٠٠٩

 ٢٨ قيادة نسائية  ٥٥تكرمي  ١٦/٣/٢٠٠٩

 ١١ التمثيل الربملاين للمرأة املصرية  ٢٤/٣/٢٠٠٩

 ٩ تبادل اخلربات بني الربملانيني لتعزيز الدور السياسي للمرأة ٧/٢/٢٠٠٩

 ٩ سوزان مبارك ترأس املؤمتر الدويل حول املرأة ومواقع القيادة   ٦/٢/٢٠٠٩

 ٢٣ يف ندوة .. تا ومشاركة النساء الكو ٢٢/٢/٢٠٠٩

  ٢٠  الكوتا على مائدة حوار قضايا املرأة  ٦/١/٢٠٠٩
  ٢٦  متكني املرأة يف مؤمتر دويل  ٢٠/١/٢٠٠٩
  ٤١  ال تكفى. مخس قيادات  نسائية : يف احملليات   ٢٣/١/٢٠٠٩

  جريدة البديل: ثالثا 

و قد ، من تغطية صحف العينة %   ١٤بة نقطة و بنس ٦٧حصلت جريدة البديل علي املركز الثالث بواقع 
و قد أخذت ) ١٢،  ٧،  ٨،  ١١،  ٣،  ١،  ١٦،  ١٠،  ٤( نشرت أخبار التمكني السياسي للمرأة علي صفحاا 

حيث أا نشرت أخبار تعارض التمكني السياسي ، البديل اجتاه حمايد جتاه قضية متكني املرأة سياسيا 
كما أوضحت القصور يف الدور السياسي املرأة ، دور املرأة السياسي للمرأة و نشرت أخبار أخري تؤيد 

و لكنها نشرت ، املصرية و أن مصر من أسواء البلدان العربية و اإلسالمية يف التمثيل السياسي للمرأة 
  .مناذج للمرأة القيادية و املرأة اليت تولت مناصب عليا 
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  الصفحة  العنوان  التاريخ

  ١٦ توىل منصب سكرتري عام حمافظة الوادي اجلديدأول سيدة ت  ٣٠/١/٢٠٠٩
  ٤ مصر من أسوء البلدان العربية واإلسالمية متثيال للمرأة يف الربملان: ندوة   ٩/١/٢٠٠٩

 ١٠ كوتة التمثيل النيايب للنساء ٤/٢/٢٠٠٩

اإلخوان يؤكدون متسكهم بعدم أحقية املرأة أو القبطي يف الترشيح لرئاسة  ٢٣/٢/٢٠٠٩
 يةاجلمهور

١ 

١٥/٣/٢٠٠٩ 
النساء املسجالت يف اجلداول االنتخابية باحملافظات : تقرير القومي للمرأة 

 الريفية أعلى من احلضرية
٣ 

 ١٠ ليس باملرأة وحدها يستكمل الربملان ٢٠/٣/٢٠٠٩

 ٧ ال ضرورة لالنتخابات أو متثيل املرأة: وزير الداخلية السعودي  ٢٦/٣/٢٠٠٩

 ١١ ة يف الربملانات العربيةنساء احلكوم ١٨/٣/٢٠٠٩

 ٨ على النساء رفض التمييز االجيايب..هلذا  ٢٠٠٩\٣\٢٣

  جريدة الوفد: رابعا 

نقطة و  ٤٣بواقع ، جريدة الوفد و هي جريدة يومية حزبية حصلت علي املركز الرابع من تغطية الصحف 
و مل تنشر ، )  ١٠،  ١٦،  ١٤،  ١١ ، ٩،  ٨،  ٢،  ٤،  ١( و قد نشرت أخبارها على الصفحات ، %  ٩.٢بنسبة 

  .بل نشرت عدد قليل جدا من الصور ، العديد من الصور 

و قد ظهر اجتاه جريدة الوفد املؤيد للتمكني السياسي للمرأة املصرية و اتضح ذلك من املقاالت و متابعة 
  .أخبار التمكني السياسي للمرأة املصرية 

  

  
  

  الصفحة  العنوان  التاريخ
 ٨ !!حنو التغيري .. ائبات ن ٥/٣/٢٠٠٩

 ٢ ارتفاع نسبة مشاركة املرآة يف القضاء واالس النيابة والنقابات ٨/٣/٢٠٠٩

 ١١ اللويب النسائي وتأثرياته على احلياة االجتماعية يف مصر ٢/٣/٢٠٠٩

 ١٦ دليل أبعاد اإلصالح التشريعي لصاحل املرأة العربية ٣/٢/٢٠٠٩

 ١٦ يف مواجهة حتديات العوملةاملرأة العربية  ١٠/١/٢٠٠٩

 ١٦ !هكذا تتطور املرأة املصرية يف عيون عمر النجدي  ١/٢٣/٢٠٠٩

 ٩ املشاركون يطالبون اتمع بتغري نظرته للمرأة لزيادة دورها النضايل ٩/١/٢٠٠٩

 ٩ امرأة العصر احلديث ٩/١/٢٠٠٩

  جريدة املصري اليوم: خامساً 
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من حتليل الصحف %  ٩نقطة و بنسبة  ٤٠ملركز اخلامس بواقع حصلت جريدة املصري اليوم علي ا
و مل تنشر عن أخبار الكوتا بشكل خاص ، مل تنشر املصري اليوم سوي القليل من الصور ، املصرية 

كما حتدثت عن ميش دور ، و لكن تناولت احلديث عن التمكني السياسي للمرأة ، خالل األشهر الثالث 
،  ١٦،  ١٣،  ١٢،  ١١( و قد نشرت أخبارها علي الصفحات ، وى الرجال من متيز املرأة املرأة املصرية و عن شك

كما نشرت عمود رأى للكاتبة روال خرسا مع نشر مقاالت للقراء عن دور املرأة املصرية ، و ، )  ١،  ٥،  ٧،  ١٠
  .قد أخذت جريدة املصري اليوم اجتاه حمايد جتاه قضية التمكني السياسي للمرأة 

  الصفحة  العنوان  لتاريخا

٥/١/٢٠٠٩ 
تشريعات الوطن العريب ال تعترب املرأة مواطنة كاملة األهلية : العمل العربية 

 وتلتمس العذر للرجال يف جرائم الشرف 
١١ 

٥/١/٢٠٠٩ 
عاما والنظام مسئول عن  ٣٠وضع املرأة كانت أفضل منذ / قيادات نسائية 

 ميش دورها 
١١ 

 ١٢ ال من متييز املرأةشكوى الرج ٢/٢/٢٠٠٩

١٢/٣/٢٠٠٩ 
الوزارة اجلديدة تطور طبيعي لـ األمومة والطفولة والتعيني مل : مشرية خطاب 

 يفاجئين 
٧ 

 ١٣ النساء والرجال  ١٨/٣/٢٠٠٩

 ١٠ فضفضة السيدات يف جمالس املشايخ ٨/٣/٢٠٠٩

  جريدة ضة مصر: خامسا 

 ٤٠بواقع ، ري اليوم علي املركز اخلامس مكرر حصلت جريدة ضة مصر بالتساوي مع جريدة املص
 ١٤،  ٧،  ٥،  ٤،  ٣(  و قد نشرت أخبارها علي صفحاا ، من حتليل الصحف املصرية %  ٩نقطة و بنسبة 

قد نشرت أكثر من عمود رأى منهم عمود رأى للكاتب حممد الشبه و أمرية خواسك ، و أخذت ، )  ١٦، 
كني السياسي للمرأة املصرية و املرأة العربية و امهية دور املرأة جريدة ضة مصر اجتاه مؤيد للتم

  .السياسي 
  الصفحة  العنوان  التاريخ

 ٥ مصر نائبا لرئيس املؤمتر الوزاري للنهوض باملرأة  ٤/٣/٢٠٠٩

 ٧ مواطنة من الدرجة األوىل .. املرأة املصرية  ٥/٣/٢٠٠٩

 ٤ ن يف متكني النساء آمال كبرية على وزارة األسرة والسكا ٢٠٠٩\٣\٢٣

 ١٦ حممد الشبه/ شوية حرية  ٢٧/٢/٢٠٠٩

 ٧ مؤمتر دويل يف أمريكا لتغيري املفاهيم حول وضع املرأة يف البالد اإلسالمية  ١٠/١/٢٠٠٩

 ٧ واقع املرأة العربية يف ورشة عمل بتونس  ١٧/١/٢٠٠٩

 ١٤ أعداء املرأة  ٢٢/١/٢٠٠٩

  الوطين اليوم : سابعا 

من حتليل صحف العينة %  ٦.٦نقطة و بنسبة  ٣١ة الوطين اليوم علي املركز السابع بواقع حصلت جريد
و مل تنشر جريدة الوطين اليوم أخبار عن ، )  ٣،  ١٦،  ١١،  ١٠،  ٦،  ٤( و نشرت األخبار علي صفحاا ، 
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خالل شهري التمكني السياسي للمرأة خالل شهر يناير و لكنها نشرت عن التمكني السياسي للمرأة 
كما أا نشرت أخبارها علي مساحات ليس بكبرية مع نشر صور للسيدة سوزان مبارك ، فرباير و مارس 

و قد اهتمت اجلريدة بنشر أخبار عن متابعة السيدة سوزان مبارك لدور املرأة الفعال يف اتمع املصري و ، 
  . ملرأة و تأييد متكينها السياسي يف اتمع خاصة دورها السياسي ،و قد ظهر اجتاه اجلريدة املؤيد لدور ا

  الصفحة  العنوان  التاريخ
 ١١ ألف عضوية جديدة وإقبال شديد للمرأة  ١٥: بين سويف  ١٠/٣/٢٠٠٩

 ٤ سوزان مبارك ترأس اجللسة اخلتامية وتلقى كلمة احتفاال بيوم املرآة املصرية  ١٧/٣/٢٠٠٩

 ١٦ جهود رمسية ومدنية للمرأة  ١٧/٣/٢٠٠٩

 ٦ اإلسالم مل يتجاهل املرآة وموقع اإلخوان يتجاهلها: أساتذة اإلعالم  ٢٤/٣/٢٠٠٩

 ١٠ قيادية نسائية  ٤٠٠تأهيل  ٢٤/٣/٢٠٠٩

 ١٠ وحدة حزبية  ٣٥٧فرصة كبرية للشباب واملرأة  يف  ٣/٢/٢٠٠٩

 ١٠  وحدة حزبية وتفعيل دور املرأة ١٥٢حتديث عضوية  : أكتوبر ٦ ٢٤/٢/٢٠٠٩

  جريدة األهايل: ثامنا 

فقد حصلت ، جريدة األهايل جاءت يف مؤخرة الصحف املصرية يف اهتمامها بالتمكني السياسي للمرأة 
( و قد نشرت األخبار علي صفحاا ، %  ٦نقطة و بنسبة  ٢٨علي املركز الثامن من صحف العينة بواقع 

لسياسي للمرأة خالل شهر فرباير و  لكنها مل تنشر جريدة األهايل أخبار عن التمكني ا، )  ٨،  ١٠،  ٧،  ٤
،و قد أخذت اجلريدة   ٢٠٠٩نشرت عدد قليل من األخبار عن التمكني السياسي خالل شهري يناير و مارس 

  .اجتاه حمايد يف قضية التمكني السياسي للمرأة املصرية 
  الصفحة  العنوان  التاريخ

٢٠٠٩\٢٨\٠١ 
على %٣٠لتجمع يطالب بنسبة ا:مشاركة املرأة السياسية حرب على ورق 

 األقل من املقاعد للنساء
٨ 

 ١٠ املرآة املصرية تاج على رأس الوطن  ١١/٣/٢٠٠٩

١٨/٣/٢٠٠٩ 
االحتاد : حترر املرأة ضرورة لتحرر اتمع ، سيد عبد العال : رفعت السعيد . د

 النسائي شريك يف كل األنشطة والفعاليات 
٧ 

  األسبوع : تاسعا 

%  ٢نقاط و بنسبة  ٩بواقع ، ألسبوع علي املركز التاسع و األخري يف حتليل صحف العينة حصلت جريدة ا
و قد نشرت جريدة األسبوع ، و علي مساحات صغرية )  ١٨،  ٩( و نشرت أخبارها علي صفحتيها ،  فقط 

جريدة  و قد ظهر اجتاه،  ٢٠٠٩عن التمكني السياسي للمرأة خالل شهر مارس دون شهري يناير و فرباير 
  .األسبوع احملايد لقضية التمكني السياسي للمرأة 

  الصفحة  العنوان  التاريخ
 ١٨ !أيها املتنطعون كفاكم تالعبا بالشريعة و السنة  ٢٠/٣/٢٠٠٩

٢٠٠٩\٣\١٣ 
قيادات اتمع املدين يعتربون تعيينها تعويضا لتجاهل املرأة يف حركة 

 ل رؤية شاملةوزارة األسرة حتم: مشرية خطاب، احملافظني 
٩ 
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  التوصيات

يستلزم ذلك ،  لكي تتمكن املرأة من الوصول إىل الربملان يف الدول اليت يغلب عليها الثقافة الذكورية -١
تطبيق الكوتا وندعو اىل استخدامها  بشكل حمدد زمنيا  وهو النموذج الذى تطبقه بنجالديش مبعين أن 

دها خلرباء االجتماع ،حبيث ميكن خالل تلك السنوات أن نرصد تطبق الكوتا لعدد من السنوات نترك حتدي
أن اتمع أصبح مينح صوته على أساس الربنامج االنتخايب للمرشح وال يلعب جنس املرشح دورا يف 

  . اختيارات الناس ،حينها ميكننا إلغاء الكوتا والعودة اىل نظام االنتخاب للجميع 

تمعات مثارها  مبعزل عن التغريات االجتماعية اليت حتدث يف اتمع لن تكون الكوتا ناجحة و جتين ا -  ٢
و جيب أن تلق الكوتا املساندة والدعم الكافيني من ، فالبد أن يساندها تغري يف مفاهيم اتمع ، 

  .و زيادة الوعي لدي أفراد اتمع بأمهية دور املرأة السياسي ، املؤسسات اإلعالمية

وعية خلفض األمية القانونية والسياسية عند النساء لتمكينهن من النهوض تنظيم محالت ت -  ٣
  .باتمع 

تبين سياسات وبرامج لتعزيز متثيل النساء يف كل أجهزة السلطة السياسية واختاذ إجراءات حلماية  - ٤
  .املرشحات من كل الضغوط والتهديدات اليت يتعرضن إليها 

االجتماعية بأن الدميقراطية واإلدارة اجليدة ال ميكن أن تتحقق يف ظل  التأكيد علي توعية كل األطراف - ٥
  .غياب النساء عن الساحة السياسية

التأكيد علي تفعيل دور اإلعالم وتنظيم دورات توعية لكل املهتمني يف هذا اال حىت يساهم اإلعالم  -  ٦
  .قتصارها على أدوار معينةيف تغيري األمناط السائدة عن النساء عرب وسائل اإلعالم،وعدم ا

البد من اقتناع املرأة املصرية نفسها بقدرا علي املشاركة الفعالة يف احلياة السياسية و قدرا  -  ٧
لذلك فعلي اجلمعيات املعنية بشئون املرأة أن تنشط  يف دوراا و ، علي النجاح يف املناصب القيادية 

  .ندواا فكرة املشاركة السياسية للمرأة 

أن تبدأ اجلامعات املصرية يف دعوة طالباا للمشاركة يف انتخابات االحتادات الطالبية باالنتخاب و  - ٨
  .الترشيح لتكون لبنة اجيابية يف طريق متكني املرأة السياسي

البد من حتديد معايري موضوعية الختيار النساء الالئي سوف يتم اختيارهن لتمثيل املرأة ، حبيث  - ٩
ن كافة الشرائح اتمعية وأال يتم اقتصار االختيار على شرحية جمتمعية واحدة أو عضوات من يعربن ع

  . حزب واحد لضمان متثيل عادل ونزيه للمرأة يف الربملان املصري 

عودة نظام القائمة النسبية لكي تضطر األحزاب إىل الدفع باملرأة على رأس قوائمها االنتخابية  -١٠
أصبح من أفضل النظم االنتخابية ملا حيققه من عدالة يف التمثيل الكامل إلرادة ،وألن ذلك النظام 

  . الناخبني والتعبري عن كافة االجتاهات املوجودة يف الشارع السياسي 
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نذكر بأن الكوتا جيب أال تتحول إىل هدف بعينه ،وإمنا هي آلية مرحلية للتمكني السياسي للمرأة  – ١١
  . اء عنها ميكن بعد حتققه االستغن
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