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 :تقديم

 :لماذا هذه الورقة
ه، وتتوقف درجة هذه  تعيش فيي رهن بظروف المجتمع الذعامةمشاركة المرأة فى الحياة ال

، وعلى  وديمقراطية من الناحية السياسيةالمشاركة على مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية
 ولذا فإنه ال يمكن مناقشة. تماعية للمرأة لممارسة هذا الدورما يمنحه المجتمع من حريات اج

سياسية التى يمر  بمعزل عن الظروف االجتماعية وال المرأة في الحياة العامة مشاركةموضوع
 .بها المجتمع

 
من يتابع مشاركة المرأة في الحياة العامة، يجد أنه بالرغم من انجازتها الكثيرة على مختلف 
المستويات، فإنه ما يزال هناك قصوراً واضحاً في كافة صور ومستويات مشاركتها في 

 أو أحزاب سياسية مؤسسات الحكم المحلي والمؤسسات السياسية المختلفة، من مجالس نيابية
 .ونقابات مهنية وعمالية ومنظمات غير حكومية

 
 الجهود المبذولة من المجتمع المدني والمؤسسات ومن هنا فإننا نقدم هذه الورقة لدراسة

السياسية لمساندة المرأة في المشاركة في الحكم المحلي، أو بمعنى أشمل في المشاركة 
 .السياسية

 

 :أهداف الورقة
لدور المنوط بالمجتمع المدني لدعم وتفعيل دور المرأة في         لورقة إلى تقديم عرض     تهدف هذه ال  

وذلك من خالل عرض لواقع هذا الدور فـي األحـزاب           . الحكم المحلي والمشاركة المجتمعية   
 بالتفصـيل مـن خـالل    ثم مناقشة هذا الدور   . والنقابات والمجالس المحلية والجمعيات األهلية    

   .ة المرأة في هذا المجال كدراسة حالةجهود جمعية نهوض وتنمي
 

 :تقسيم الورقة
 :تنقسم هذه الورقة إلى عدد من المحاور أو األفكار الرئيسية هي

 مفهوم المشاركة السياسية والمشاركة المجتمعية : اطار مفاهيمي: أوالً 
 معوقات المشاركة السياسية للمرأة: ثانياً 

 ات المحلية والقاعدية المختلفةواقع مشاركة المرأة في المستوي: ثالثاُ 
 مشاركة المرأة في النقابات .١
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 مشاركة المرأة في المجالس المحلية .٢
 مشاركة المرأة في األحزاب .٣
 مشاركة المرأة في الجمعيات غير الحكومية .٤

 جمعية نهوض وتنمية المرأة : دراسة الحالة: خامساً 
 

 إطار مفاهيمي: أوًال
عامة لم يصبح ترفـاً، أو      لن مشاركة المرأة في الحياة ا     المرأة نصف المجتمع، لذلك فالحديث ع     

بحثاً عن حقوق على النمط الغربي، وإنما هو ضرورة ملحة يجب أن تتعامل معهـا مختلـف                 
والمشاركة في الحياة العامة لها العديد من األشكال ولكننا في هذه الورقة سـوف              . المؤسسات

ولى التي ستكفل لباقي نساء الوطن لحصـول        نركز على المشاركة السياسية؛ ألنها الخطوة األ      
 .المرأة على حقوقها، ألن هناك من يطالب بها ويبحث عنها

 :مفهوم المشارآة السياسية 
يمكن تعريف المشاركة السياسية على إنها تشمل كل االنشطة الطوعية التى يقوم بهـا الفـرد                

لحاكمة بطريقـة مباشـرة أو      ويشارك من خاللها أعضاء المجتمع اآلخرين فى اختيار النخبة ا         
. ١ فى صنع السياسات العامة للدولة     – رجاله ونساءه    –مشاركة أفراد المجتمع    ب و ،غير مباشرة 

كما تزداد أهمية المشاركة السياسية في ظل المناداه باإلصالح المؤسسي وتدعيم الالمركزيـة             
سية هى أحد أبعـاد     وهنا البد أن نؤكد على أن المشاركة السيا        .خاصة على المستوى المحلي   
 . أحد دالالت التنمية فى أى مجتمعكما أنها. المشاركة المجتمعية الفعالة 

 
 :المشارآة المجتمعية 

إننا فى حديثنا عن المشاركة السياسية للمرأة يجب أن ننطلق من مفهوم المشاركة المجتمعيـة               
 مـن النطـاق     أتبـد حيث أن مشاركة المرأة فى صنع القرارات يجب أن          ... بمعناها الواسع   

  .ي ثم القوميالضيق على مستوى األسرة وتستمر فى االتساع حتى تصل للنطاق المحل
 

أن نبدأ بتمكين المرأة علـى المسـتوى األسـرة           با في حديثنا عن مشاركة المرأة يج      لذا فإنن 
سواء كفتاه تختار من ترتبط به وتختار نوعية        في شئون أسرتها     بأن يكون لها صوت      ،الضيق

                                                 
 ٢٠٠١ مكز دراسات المستقبل األفريقى ،:  القاهرة خبرة الشمال األفريقى ، : المشارآة السياسية للمرأة حمدى عبد الرحمن ، .  د- 1

  .١٢٠ – ١١٣، صص 
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في العمل من عدمه وتعليم أوالدها      ليمها، أو كزوجة لتختار مع زوجها عدد أبنائهم ورغبتها          تع
 .وما إلى ذلك من شئون األسرة

ة في الشوارع   ، حيث يجب أيضاً اكتشاف القيادات الطبيعي      ولكن هذا يمثل بداية الطريق فحسب     
ن من يهتمن بالمشاركة في حل      واألحياء ألنهم هم النواه األولى للمشاركة في الحياة العامة، فه         

األحـزاب  مشكالت جيرانهن وشارعهن، ويأتي بعد ذلك االنخراط في النقابـات وعضـوية             
 .المختلفة وغيرها من وسائل المشاركة

 

 معوقات المشارآة السياسية للمرأة:ثانيًا
 هنـاك    فإن  العديدة التي حققتها المرأة المصرية في المجاالت المختلفة،        بالرغم من االنجازات  

حيـث  ل مشاركة حقيقة للنساء فى مصر       لى تحول دون تفعي   إالعديد من المعوقات والصعوبات     
حقيقية والفعليـة   مازالت المشاركة السياسية للمرأة تحبو وأمامها الكثير لتصل إلى المشاركة ال          

بة،  وامكن تقسيم المعوقات التي تواجه المرأة إلى معوقات تواجه المرأة الناخ           .فى صنع القرار  
 :ومعوقات أخرى تواجه المرأة المرشحة

  المرأة كناخبة-١
وجود بطاقة شخصية السـتخراج     اإلجرائية، والتي تتمثل في ضرورة      المعوقات   

 _مـن األسـاس    _نسبة كبيرة من السيدات غير مقيدات     ناك  بطاقة االنتخابات، وه  
 سـكن   ، كما أن البطاقة الشخصية للسيدة المتزوجة تظل بمحـل         بسجالت المواليد 

 .األسرة القديم، ما يمنع المرأة من االنتخاب في الدائرة التي تقطنها مع زوجها

المناخ االنتخابي، حيث تسيطر أليات العنف على العمليات االنتخابية، ماأدى إلـى            
 .إحجام النساء عن المشاركة

  المرأة مرشحة-٢
اء نظـام الكوتـا،     ، فإلغ االفتقار إلى إطار تشريعي للتمييز اإليجابي لصاح المرأة        

 تمثيل المرأة فـي مجلسـي       واالنتخاب بالقائمة النسبية قد أدى إلى انخفاض نسبة       
 .الشعب والشورى

ضعف وهشاشة الدعم الحزبي للمرأة، فمعظم األحـزاب ال تقـدر دور المـرأة،               
 .وتتبنى المفهوم المغلوط للمشارك الشكلية التي ال تتعدى امرأة هنا وامرأة هناك
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  :المعوقات التى تناولتها أدبيات المشاركة السياسية  أهمأما
،  وابعـد أثـراً   واشد خطراًكبر حجماًأأمية النساء  ، خاصة أنالميةاارتفاع نسبة  

  .لتأثيرها السلبي على األسرة واألطفال

 التأثيرات السلبية للقيم والعادات المتراكمة التي أدت إلى عدم حصول المرأة على 

 وضعها الذي تستحقه

النظرة السائدة للمرأة في الريف التي تجعلها اقل قدرا من الرجل فـي الحصـول                
  .حقها في التعليم والموارد والعائد على

 . عدم تحمس األحزاب والقوى السياسية لترشيح النساء على قوائمها  
ع على التفرقة بين الشأن العام      الثقافة الشعبية حيث تعمل الثقافة السائدة فى المجتم        
 وأن دور المرأة يقتصر على العمل الخـاص المتعلـق بـأمور             ،شأن الخاص الو

المنزل واألوالد بينما تعتبر إدارة الدولة أى العمـل العـام جـزء أصـيل مـن                 
 .إختصاص الرجل 

 

 :واقع مشارآة المرأة على المستويات المحلية والقاعدية المختلفة: ثالثا
  على المستويات المحلية والقاعديـة المختلفيـة       يةمشاركة المرأة السياس  وفيما يلي نتناول واقع     

 المجتمع المدني كشريك كامل فـي       أهمية فيها   تخاصة في ظل أوضاع دولية وقومية تصاعد      
 . التنمية ينبغي أن يقوم بمهمة تعبئة الجهود والطاقات الشعبية من أجل تحقيق التنمية المستدامة

 

 :مشارآة المرأة في النقابات
 قوية من  الحركة النقابية المصرية مشاركة الطويل لم تشهدعلى مدى تاريخها

 المهنية والعمالية في مصر محصورة بدرجةالتي ظلت عالقتها بالنقابات  ،المرأة
 نحو االرتقاء بتلك المشاركة إلى  دون اتجاه قوي،العضوية العادية كبيرة في نطاق

 ورئاسة مجالس النقابيةالعمل النقابي، بما في ذلك عضوية ال المستوى األعلى من
 .اللجان والشُعب النقابية

 
 
 
 



 6 

 ٢نسبة مشاركة السيدات في النقابات المهنية المختلفة): ١(    جدول 
 (%)نسبة السيدات  النقابة

 ٥٥ المهن التعليمية
 ٢٩,٢ األطباء
 ٢٧ الصحفيين

 
 ٣عدد الرجال والنساء في مجالس النقابات المهنية المختلفة): ٢(جدول 

 عدد السيدات عدد الرجال نقابةال
 ١ ٢٣ األطباء
 ٠ ٢٥ الصيادلة

 ٠ ٢٥ أطباء األسنان
 ٢٣ ٤ الممرضين
 ٠ ٢٤ المحامين
 ٠ ١٣ الصحفيين
 ٠ ٦٧ المهندسين
 ٢٤ ١٨١ اإلجمالي

 
 النقيب فلم تصل له النساء إال في ثالثة نقابات، هي نقابة االجتماعيين، المرشدين بأما منص

 .الممرضينوالسياحيين، 

 ألف قيادة   ١٨  بين فمنأما على مستوى النقابات العمالية، فمشاركة المرأة فيها محدودة للغاية           
 فقط % ٤بنسبة   ) ٢٠٠١ – ١٩٩٦( ة  نقابية عمالية كانت مشاركة النقابيات في الدورة األخير       

ـ               ي مقعـد   وهذه النسبة ال تختلف كثيرا عن الدورة السابقة عليها وقد حصلت امرأة واحدة عل
 . ا عضو٢٣ بين  منالمجلس التنفيذي لالتحاد العام لعمال مصر

 

 

                                                 
2 www.ecwegpt.org 
3 www.ecwegpt.org 
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 :مشارآة المرأة في المجالس المحلية -٢
ستظل مشاركة المرأة في المجالس المحلية إحدى الوسائل الهامة لضمان تكوين كادر نسـائي              

 مدرسـة تصـقل     حيث أنها بمثابة  . فعال قادر على المنافسة في االنتخابات البرلمانية بعد ذلك        
 .خبرة كل من يعملن بها وترفع وعيهن السياسي ودرجة تفهمهن لمشاكل وقضايا المجتمع

 
 ٤نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية): ٣(جدول 

 النسبة المئوية السنة
١١,٢ ١٩٧٩% 
١,٢ ١٩٩٢% 
١ ١٩٩٧% 
١,٧ ٢٠٠٢% 

 
، والـذي  ١٩٧٩ الذي طبق عـام  نالحظ أنه بخالف نظام الكوتا) ٤(من مراجعة الجدول رقم    

أدى إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة، نجد أن تباين النظام االنتخابي بين نظام الفردي والقائمة لم                
 .يسفر عن االرتفاع بمعدل تمثيل المرأة

 
 :األحزاب المرأة في دور -٣

 المشاركة   شبه كامل عن   المطالع لدور المرأة المصرية فى األحزاب السياسية سوف يجد غياباً         
 اإلنضـمام   ويعدفى النشاط الحزبى، وعزوفاًً ملحوظاً عن االنضمام إلى األحزاب السياسية ،            

خاصة وأن السعى إلى     ،أشكال المساهمة فى الحياة العامة    حزب سياسى من أكثر      الرسمى إلى 
تعبرعن ألنها  التمتع بعضوية الحزب السياسى يعد صورة فعالة من صور المشاركة السياسية            

درجة عالية من الوعى السياسى ومؤشر على أهمية السـلوك التطـوعى اإليجـابى ورغبـة            
 .المنضمين إلى األحزاب فى التأثير على القرارات الحكومية

 - سواء فى الحزب الحاكم أو أحـزاب المعارضـة         -مايزال وجود المرأة فى األحزاب    ولكن  
مرأة المصرية في األحزاب إلى      ويرجع ضعف مشاركة ال    ،وجودا محدودا ويزيد بنسبة ضئيلة    

فى الصعوبات والمعوقات التى تعتـرض      والتي تكمن    مجتمعيةعتبارات  اعدة اعتبارات منها    
مشاركة المرأة فى الحياة الحزبية وعدم وجود ضـمانات للعمـل السياسـى تحمـى هيئـات                 

                                                 
، جمعية ٢٠٠٢دالالت ومؤشرات انتخابات المجالس الشعبية المحلية عام /جمعية المرأة والمجتمع، المشاركة السياسية للمرأة 4

 ١٦ ص )رأةدور المنظمات غير الحكومية في دعم المشاركة السياسية للمأمل محمود، (المرأة والمجتمع، 
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علـى  وليات المضـاعفة    المسئبمرتبطة بظروفها و   واعتبارات أخرى خاصة بالمرأة      .الناخبات
 . والتي تجعل من الصعب عليها أن تجد وقتا للمشاركة السياسية عاتقها

 
 :مشاركة المرأة في أمانات المرأة باألحزاب

نالحظ أن المرأة تتواجد فقط داخل لجان المرأة بالحزب، ولكي تكون مشاركة المـرأة فعالـة                
داخل الحزب الذي تنتمي له، وحتى تشارك المرأة بشكل سليم ويتم التعبير عنها بشكل واقعي               
فيجب أن يكون لها تواجد فعلي داخل كل اللجان مثل السياسات والتدريب والشـباب وصـنع                

كمـا   . تتواجد بشكل فعلي على مستوى القاعدة أو على مستوى قيادات الحزب           القرار، أي أن  
يجب أيضا أن تتخلى األحزاب عن مفهوم اللجان النوعية المتخصصة في أنشطتها الموجهـة              

 .للمرأة ألن هذا يرسخ في ذهن المرأة بأن اهتماماتها يجب أن تنحصر في أطر معينة
حدى اللجان النوعية المتخصصة    إك لجنة للمرأة وهى     هنا:  على سبيل المثال      حزب الوفد  يفف

 القيـام  مثل للمرأة  وم بنشاطات لها طابع تثقيفى موجهة     التى تضم فى تشكيلها نساء ورجال وتق      
 .بحاث وعقد ندوات ومؤتمرات تركز على القضايا التى تهم المرأةأبدراسات و

 ،أمينة للمرأة فى كـل محافظـة       فهناك أمانة مركزية للمرأة ثم هناك        الحزب الناصرى ما فى   أ
 .وهناك محاوالت يبذلها الحزب فى الوقت الحالى لكى تكون هناك أمينة للمرأة فى كل مركز 

 توجد أمانة عامة مركزية للمرأة وأمانات للمرأة منتشرة فى المحافظـات،            حزب األحرار وفى  
القضايا العامة وقضايا   وتهتم هذة التشكيالت باقامة منتدى سياسى يجتمع بصفة دورية لمناقشة           

 .المرأة
 توجد أمانة للمرأة تسعى لحثها على القيد فى الجاول االنتخابية والمشاركة            الحزب الوطنى وفى  

فى العمل السياسى وتأييد مرشحى الحزب فى االنتخابات البرلمانية والمحلية ودعم مرشـحات             
نات المرأة باألقسام والمراكز    وتشرف أمانة المرأة على أمي    .الحزب فى مختلف المواقع العامة      

 .والمحافظات وترفع التقارير الخاصة بأدائهن إلى األمانة العامة للحزب
 

 :مشاركة المرأة في العمل الحزبى العام 
ومن خالل متابعتنا لطبيعة مشاركة المرأة في العمل الحزبي العام داخل األحزاب المختلفة 

 :يتضح لنا ما يلي
جميع عضواتها و( تضم لجنة سيدات الوفد  لحزب الوفدهيكل التنظيمى الإذا نظرنا مثال إلى 

 اللجنة أفرع فى جميع ه ولهذل كتشكيل مواز لتشكيل الحزب ذاته، تعموالتي) من السيدات 
، مع هذا فإننا سنجد أن تمثيل المرأة في الهيئة العليا للحزب تمثيل ضئيل جداً، ففي المحافظات

 .  سيدة٤٠سيدتان فقط من إجمالياالنتخابات األخيرة فازت 
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 فيخصص عشر مقاعد فى لجنته المركزية لممثالت اتحاد النساء التقدمى، حزب التجمعما أ
وتدخل السكرتارية المركزية لالتحاد النسائى فى تكوين المؤتمر السنوى العام للحزب والذى 

ظامه الداخلى له الحق فى تعديل برنامج الحزب وتعديل خطه السياسى وتعديل الئحة ن
 .ومحاسبة لجنته المركزية

األمر المحير في هذا الصدد أنه في الوقت الذي تبذل فيه األحزاب جهدها لتشجيع المرأة على 
االنضمام للحزب، نجد أن هذه األحزاب نفسها ال تقبل على ترشيح السيدات في قوائمها 

 .االنتخابية
 

 ٥ب في انتخابات مجلس الشعب عدد السيدات المرشحات من قبل األحزا): ٤(جدول
 المستقالت الناصري التجمع الوفد الوطني 

٥٠ - ١ ٣ ٦ ١٩٩٥ 
٨٩ - ٣ ٨ ١١ ٢٠٠٠ 
١ ٤ ٢ ٧ ٢٠٠٥  

 
اإليجابية والفعالية، فإنه ينبغي  فى العمل الحزبى يتسم بمستقبالً اذا كنا ننشد للمرأة المصرية

 .ية  أن نبدأ بالقضاء على أسباب السلبية والهامشأوالً
وهنا يجب االعتراف بأن مشاركة المرأة في األحزاب مسئولية كبرى، ال يجب أن يتحملها 
الحزب وحده، فهناك أطراف أخرى يجب أن تشارك في هذه المسئولية، فالجمعيات األهلية 
على سبيل المثال يجب عليها أن تقوم بتوعية المواطنين بشكل مباشر عن مدى جدوى 

المجتمعي أو السياسي، وهنا تظهر أهمية التشبيك بين األحزاب المشاركة على الصعيد 
والجمعيات األهلية والمؤسسات المختلفة، فيجب على جميع مؤسسات المجتمع المدني التكاتف 

 .من أجل زيادة المشاركة المجتمعية وبناء الوطن بشكل عام
 
 :الجمعيات األهلية -٤

 صور المشاركة العامة المظمة للمرأة المصرية يعتبر العمل من خالل الجمعيات األهلية أقدم
ولم . في التاريخ الحديث، حيث بدأت منذ أوائل القرن العشرين حين تأسست أول جمعية نسائية

يرتبط أداؤها منذ اللحظة األولى بالعمل الخدمي فحسب، وإنما كان نشاطها لصيقاً بهموم 
 .١٩١٩الوطن، فكانت في قلب الحركة الوطنية في ثورة 
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وتلعب الجمعيات األهلية دورا مميزا في تحقيق التنمية وتعزيز مبدأ المشاركة سـواء كانـت               
مجتمعية أو سياسية، وتعتبر المشاركة السياسية للمرأة أحد أهم القضايا التي تتناولها الجمعيات             

 من خـالل خـدماتها      رأةبما تتمتع به الجمعيات من مصداقية وعالقات متميزة مع الم         خاصة  
 والتوعية والدعوة لفهم إيجابيات التعديالت      ي التنمية، تتمكن من التأثير فيهن     ها الفاعل ف  ودور

 .ال على التصويت للتعبير عن أرائهنالسياسية التي تشهدها الساحة المصرية، واإلقب

إن الجمعيات األهلية عليها دور كبير فى التعاون مع الحكومة واألحزاب فى ومن هنا ف
  : االجتماعية وذلك من خالل ما يلىسياً ورفع درجة مشاركتها تمكين المرأة سيا

o  تنسيق جهود هذه الجمعيات مع المؤسسات الرسمية للقضاء على األمية بين النساء
 .والفتيات

o توجيه االنتباه إلى ضرورة إزالة الصور النمطية للمرأة في المناهج والكتب المدرسية. 

o ة من خالل التوعية المستمرة وعقد الندوات محو األمية القانونية للفتيات والمرأ
 .والمؤتمرات

o  المساهمة في دعم وتشجيع المبادرات اإلعالمية الخاصة التي تعمل لصالح المرأة
وتعزز حقوقها في وسائل اإلعالم المرئية والمكتوبة والمسموعة وكافة أشكال 

 .االتصال

o ة والنسيج االجتماعي السليم ، توجيه النظر لإلعالميين للتأكيد على تعزيز مكانة األسر
وإبراز الصور االيجابية للمرأة ودورها في المشاركة في تنمية مجتمعها وكذلك عدم 

 .استغالل المرأة وتشويه صورتها

o  األسرة والمدرسة واإلعالم (وضع استراتيجيات موجهة لمؤسسات التنشئة المختلفة
ير الصور النمطية للمرأة في من أجل القضاء على التمييز ضد الطفلة وتغي) وغيرها

 .المناهج والكتب المدرسية

o  تشجيع عضوية المرأة في الجمعيات األهلية وكذلك رئاستها لمجلس اإلدارة ورئاسة
 .اللجان النوعية والتعبير وبصدق عن االحتياجات األساسية للمرأة

o ر سواء بناء صف ثاني وثالث من الكوادر النسائية وإعدادهم وتدريبهم حتى ال يستأث
 .رجال أو نساء الصف األول باتخاذ القرارات

o االهتمام باستقطاب القيادات الطبيعية داخل المجتمعات المحلية. 

o تنمية المهارات القيايدة لدى المرأة. 
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 )جمعية نهوض وتنمية المرأة(دراسة الحالة : خامسًا
 وقد استهدفت ،١٩٨٧ وأشهرت رسمياً عام ١٩٨٥تأسست جمعية نهوض وتنمية المرأة عام 

المرأة المهمشة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، فكانت أول جمعية أهلية نسوية تتخذ النساء 
المعيالت ألسر كفئة مستهدفة، وأول جمعية تقدم لهؤالء السيدات قروض متناهية الصغر بدون 

 للمرأة ضمان عيني أو مالي، كما أنها أول جمعية كشفت النقاب عن مشكلة الوجود القانوني
 .والمتمثلة في غياب األوراق الرسمية وبصفة خاصة البطاقة الشخصية

 
 منحًى تالعمل على تدعيم المشاركة السياسية للمرأة المصرية، اتخذت الجمعية وعندما قرر

 عمل معهاتوألن الفئة التى  ،)أى قرار(لى اتخاذ القرار جديداً، يقوم على دعم قدرتها ع
َعلم شخصاً فى أدنى ت هاعيلة فى المناطق العشوائية ، فهذا يعنى أن هى المرأة المالجمعية

 .مراحل التهميش أن يكون له رأى وقادرعلى اتخاذ القرار
 

 البرنامج القانونى، والذى يقدم من ضمن أنشطته التى تعمل على اثبات بإنشاء كانتالبداية 
.  ) بطاقة١٦,٦٥٤م استخراج  ت(الوجود القانونى للمرأة؛ خدمة استخراج البطاقات الشخصية 

 :ي ه محاورعدةثم بدأ العمل على 
 المرأة كناخبة: أوالً

 كناخبات لهن الحق في تم عقد عدد من الندوات لتوعية السيدات بدورهن في الحياة السياسية
، باإلضافة للندوات التي تم عقدها لتوضيح إجراءات استخراج البطاقات اختيار من يمثلهن

 بطاقة ٧٠٠٠كما قامت الجمعية باستخراج ما يقرب من . يسيرها للسيدات االنتخابية وت
 .منشيةانتخابية للسيدات في مصر القديمة وال

 المرأة كمرشحة: ثانياً
من خالل حمالت قياس االحتياجات ودراسة المشكالت، عرفت الجمعية أن أهم معوقات 

ساسية وعدم درايتهن بقوانين المشاركة السياسية للمرأة هي افتقارهن لبعض المهارات األ
لذلك فقد قامت الجمعية بعقد عدة تدريبات بعنوان . المجالس المحلية وقوانين االنتخاب

 ممن يرغبن في خوض تجربة االنتخابات عام ، سيدة٨٢ لعدد "المشاركة السياسية للمرأة"
تم اختيارهن من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، بغض النظر عن ، ٢٠٠٥

انتمائهن الحزبى أو السياسى، وأغلبهن لديهن اهتمامات سياسية وتجارب انتخابية سابقة، فهن 
، والتى قدمت "ديل كارنجى للتدريب"تم التعاقد مع مؤسسة  وقديمثلن عدة أحزاب سياسية 

أساليب تدريبية مختلفة وجديدة، إلى جانب استضافة عدد من الشخصيات العامة التى تمتلك 
 .مجال العمل السياسىالخبرة فى 
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 على المستوى القومي: ثالثاً
 لتحليل وضع المشاركة السياسية للمرأة ودراسته،  قومية واقليميةجمعية عدة مؤتمراتعقدت ال

وقد شارك في هذه المؤتمرات عدد من صناع القرار والباحثين والمرشحات الالتي نجحن في 
 .يق وذلك لعرض تجاربهناالنتخابات، فضالً عن الالتي لم يحالفهن التوف

المشاركة " مؤتمر. ٢٠٠٣، في مارس "المشاركة السياسية للمرأة"مؤتمر : من هذه المؤتمرات
 . ٢٠٠٤، أكتوبر "السياسية للمرأة العربية

 

 توصيات: سادسًا
 : هي عدة مستوياتالعمل علىيتطلب تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية 

يد الدستورية التي تؤيد زيادة تمثيل فئات فيجب دراسة األسان: القانون -١
 المجتمع خاصة النساء والشباب

ويتم ذلك عن طريق استخدام أسلوب الكوتا النسائية في : النظام االنتخابي -٢
 .المجالس المختلفة

، التي هي الخطوة عن طريق االهتمام بالمشاركة المجتمعية للمرأة: المرأة -٣
 األولى في سبيل المشاركة السياسية

 وهو ما يتطلب تظافر كافة الجهود المعنية، وعلى :غيير الثقافة السائدةت -٤
رأسها الجمعيات األهلية واإلعالم والمجلس القومي للمرأة واألحزاب 

 .السياسية


