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 : مقدمة 
مع قيام الدولة الحديثة في عهد محمد علي برز دور المرأة فلعبت المرأة دورًا مهمًا في المجتمع المصري 
حيث كانت النواة األولي التي مهدت لخروج  2381م واضحًا حيث أنشئت مدرسة الممرضات عا

إلى العمل غير أن هذا األمر لم يحدث فجأة بل ساعد عليه وأسهم فيه تبني عدد من العلماء  المصرية المرأة
أمين قضية المرأة المصرية ومطالبتهم والمفكرين المصريين من دعاة التنوير مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم 

  بتعليم المرأة وبحقها في العمل
مسيرة ) وفي أوائل القرن العشرين أسست مجموعة من النساء المصريات أول تنظيم غير حكومي للخدمات 

 .الرابطة الفكرية للنساء المصريات  –محمد علي 
زب النسائي المصري وطالب االتحاد تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الح 2491عام وفى 

النساء مع الرجال في حق  بإشراكبضرورة تعديل قانون االنتخاب  2491النسائي المصري في عام 
 .التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية 

حقوقها السياسية الكاملة حيث سادت قناعة  على منح المرأة 2491نص دستور  2491بعد قيام ثورة يوليو 
بأن حرمان المرأة من هذه الحقوق يتنافي مع قواعد الديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب كله وليست جزء 

تعيين وشهدت مصر  . 2491منه فقط وبناء علي ذلك دخلت المرأة ألول مرة البرلمان إثر انتخابات عام 
 . .2411ي مصر عام أول وزيرة للشئون االجتماعية ف

عادة بناء االتحاد االشتراكي دخلت  2412ومع ثورة التصحيح في مايو   من % 1سيدة بنسبة  2834وا 
من مجموع األعضاء في مؤتمر % 2سيدة بنسبة  21مجموع أعضاء الوحدات األساسية بالمحافظات و

إضعاف الحركة اط النسائي إلى المحافظة و لكن نتج عن هذه السياسة واإلشراف المباشر للدولة على النش
 . النسائية

قرارًا بتكوين التنظيم النسائي لإلتحاد االشتراكي  2419وبعد حرب أكتوبر ْاصدر أنور السادات في عام 
والذي أقر ألعضائه حق االنتخاب والترشيح لمستويات التنظيم المختلفة  وبالفعل في نفس العام شغلت 

 .   وية عطية وأمينة شكريرا سيدتان المقعد البرلماني هما
 الذي أقر بجعل قيد المرأة المصرية في جداول االنتخابات إجباريًا  92صدر قانون  2414وفي عام 

بضعف المشاركة السياسية بأستثناء فترة بداية تسمت هذه المرحلة ا 1339الى عام  2431ومنذ عام 
لغاء تخصيص المقاعد للمرأة في مجلس ، وعلي الرغم من إالثمانيات التى تم تخصيص مقاعد للنساء 
نائبة من 23حيث ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلي % 8.4الشعب، إال أن نسبة تمثيلها بلغت نحو 

وذلك بسبب األخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت األحزاب  2431عضوًا في مجلس991إجمالي 
نظام االنتخاب الفردي، ترتب عليه ومع األخذ ب. عض النساءفي ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية ب

تضاعف نسب قيد المرأة في جداول االنتخاب من  رغم. تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة
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ولم ينعكس على تمثيل النساء هذة الزيادة حيث وصلت مشاركتها . 1331عام % 93إلي 2431عام % 23
  من إجمالي األعضاء% 2.3إلي  1339 دورة مجلس الشعبفى 

الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص 1334لسنة 294صدور القانون رقم  االمر الذى أدى إلى 
، مع اإلبقاء علي إمكانية ترشحها للمقاعد  مقعدًا للمرأة  19مقاعدها للمرأة، وهو ما أسفر عن تخصيص 

طبقا لما ورد بتقرير حالة المرأة المصرية  يادة عدد المرشحات االمر الذى أنعكس بااليجاب على ز .  العامة
 : واصفًا لمشاركة المرأة كالتالى الذى اعدة المركز المصرى لحقوق المرأة   1323خالل 

محطة بالغة األهمية ألنها شهدت تطبيقًا لنظام ( 1323)مثلت االنتخابات البرلمانية التي جرت هذا العام )) 
بتقسيم دوائر والذي أقر . في شأن مجلس الشعب 11لسنة  83بعد تعديل القانون رقم الكوتا ألول مرة 

عضوا، يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين،  19انتخابية إضافية النتخاب 
بحيث ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على األقل من العمال والفالحين، وتحدد جميع هذه 

ففتح قانون تخصيص المقاعد شهية النساء للمشاركة السياسية ، إذ أن ....  .وائر طبقا لقانون خاص بذلكالد
 مرشحة  2391أرقام الترشيحات األولية أشارت إلي أن إجمالي المتقدمات للمنافسة علي الكوتا بلغ 

 
 اإلجمالي  الناصري  إخوان  الوفد  التجمع  الوطني  الحزب

المتقدمات 
 يح للترش

999 01 01 92 7 0107 

النتائج النهائية الرسمية   1323ديسمبر  1أما عن نتائج االنتخابات فقد أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات في 
 1سيدة علي مقاعد الكوتا منهم  833والتي نافست فيها   1323النتخابات مجلس الشعب المصري لعام 

مرشحة في  813يف، ليصبح إجمالي المرشحات علي الكوتا نجحتا بالتزكية في محافظتي أكتوبر وبني سو 
 .مرشحة علي المقاعد العامة  11كافة محافظات الجمهورية  ، كما نافست

مرشحة  علي مقاعد الكوتا وتم  تأجيل انتخابات  11مرشحة في النتائج النهائية ، حيث فازت  19وقد فازت
علي المقاعد العامة في دائرتي الدقي العجوزة بمحافظة  الكوتا  في محافظة كفر الشيخ ،و فازت سيدتان فقط

الجيزة و الدائرة الخامسة عشر أجا بمحافظة الدقهلية وتم تعيين سيدة واحدة هي الصحفية أمينة شفيق عضو  
 91وقد حصد الحزب الوطني . عضوه   19هو 1323حزب التجمع ليصبح إجمالي النساء في برلمان 

 ((  المقاعد،  وثمانية مقاعد للمستقالت وسيدة  معينة مقعدا للمرأة من إجمالي 
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 القسم االول
 52ما قبل ثورة  -المرأة في األحزاب  السياسية المصرية 

    5122يناير 
 

علمى يمد المديمقراطي حين تمم إنشماء الحمزب الموطني  7091الحقيقية لنشأة األحزاب المصرية لعام  تعود البداية
ي مصمطفى كاممل والمذي كمان دافعما إلمى نشمأة أحمزاب أخمرى جماءت لتشماركه فمي قضمية التحريمر الزعيم المصر 

 .الوطني مثل حزب األمة والذي أسسه أحمد لطفي السيد 
 

ثمممم ظهمممر حمممزب الوفمممد كحركمممة شمممعبية فمممي بمممادي األممممر كانمممت تهمممدف إلمممى تأييمممد المجموعمممة المصمممرية التمممي تمممم 
ض مع المحتل من أجل تحقيق الجالء ثم توالى بعمد ذلمك تكموين اختيارها كممثلين عن الشعب المصري للتفاو 

عشمممرات األحمممزاب الصمممغيرة والتمممي جممماء معظمهممما كانشمممقاقات عمممن أحمممزاب رئيسمممية ولمممم يكمممن يعمممدو أغلمممب همممذه 
الشميخ " األحزاب عن كونمه صمحيفة ورئميس حمزب يتوقمف عممل الحمزب ، وممن همذه األحمزاب حمزب اإلصمال  

زب النممبالء والحممزب الدسمتوري وحزبممي المموطني الحمر والحممزب المصممري كممما وحمم" علمي يوسممف وجريدتممه المؤيمد 
 .كانت أحزاب الكتلة السعدية واألحرار الدستوريين وغيرها من األحزاب المنشقة عن حزب الوفد 

ثممم جمماءت مرحلممة جديممدة مممن الحيمماة الحزبيممة فممي مصممر كانممت بمثابممة عمليممة تممذويب وفممك االرتبمماط بممين هممذه 
صمدار قمرار حمل األحمزاب فمي األحزاب التي تحو  ينماير  71لت جميعهما إلمى تنظميم واحمد بعمد قيمام ثمورة يوليمو وا 

والتممي كانممت تممرى الثممورة أنهمما سممبب مباشممر فممي بقمماء االحممتالل وأن أغلبهمما كممان يوصممف بالعميممل  7091عممام 
 .لالحتالل أو بالموالة للقصر

االشمتراكي والتمي دعما فيهما إلمى إعمادة أصمدر المرئيس السمادات ورقمة تطموير االتحماد  7011في أغسمطس عمام 
النظر في تنظيمه وهدفمه وفمي يوليمو عقمد الممؤتمر القمومي العمام الثالمث لالتحماد االشمتراكي وخلمص إلمى رفمض 

فمي و " التعدد الحزبي ووافق علمى تعمدد االتجاهمات داخمل الحمزب الواحمد فيمما أطلمق عليمه بعمد ذلمك اسمم المنمابر
" واليسممار " األحممرار االشممتراكيين " ى تأسمميس ثالثممة منممابر تمثممل اليمممين تمممت الموافقممة علمم 7011مممارس عممام 

 7011ثمممم صمممدر قمممرار فمممي نممموفمبر " تنظممميم مصمممر العربمممي االشمممتراكي " والوسمممط " التجممممع الممموطني الوحمممدوي 
صمممدر قمممانون تنظممميم األحمممزاب والمممذي يقضمممي  7011وفمممي يونيمممو .. بتحويمممل همممذه المنمممابر إلمممى أحمممزاب سياسمممية

لنظام التعددي مع عدم إلغاء االتحاد االشتراكي الذي أعطيت لمه الكثيمر ممن الصمالحيات ومنهما بالتحول إلى ا
ثمم . 7097حق الموافقة على تأسيس األحزاب الجديدة عبر المادة السابعة من قانون األحزاب فيما قبل تعديل 
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ديمقراطي ودعمما مممن اتبممع الممرئيس السممادات هممذه الخطمموات بتأسمميس حممزب جديممد أطلممق عليممه الحممزب المموطني المم
 .استه ئر  توليخالله أعضاء حزب مصر االشتراكي إلى االنضمام إليه و 

حزبا ،  وقد اتسمت بشكل عام  42عدد األحزاب المصرية قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي  وصل 
فمي جمذب  كبيمر األحمزاب دورلمم يكمن لهمذه ف. في إثراء الحياة السياسمية فمي مصمربضعف الدور الذي لعبته ، 

جماهير النماس إليهما، فمال يزيمد عمدد المنتممين إلمى غالبيمة األحمزاب عمن عمدد األعضماء المؤسسمين فمي خطماب 
؛ "األحممزاب الكرتونيممة"كثيممر مممن المحللممين علممى هممذه األحممزاب اسممم  قممد أطلممقو . طلممب تأسمميس الحممزب إال يسمميًرا

ن ظوضعف برامجها  نظًرا لعدم فعاليتها على أرض الواقع ، ولم  لت تتمتع بوجودها بفضل أوراق تأسيسها، وا 
فممي الشممارع المصممري، بممل إن معظممم هممذه األحممزاب لمميس لممه جريممدة تعبممر عنممه يممذكر لهممذه األحممزاب وجممود يكممن 

 .وتنطق بلسانه
ذا نظرنا نظرة سريعة لبرامج األحزاب المصرية التي سبقت  ثورة الخامس  والعشرين فسنجد أنها جاءت وفق  وا 

ة شديدة التعمميم والتقليديمة، تفتقمر إلمى الموضموعية وتحفمل بالشمعارات وتغفمل الخطمط التنفيذيمة صياغات خطابي
فضال عن عدم إدخال أي تطوير عليها منذ صياغاتها األولى مما جعلها تقمف عماجزة عمن اللحماق بمالتطورات 

 .ماعي المجتمعية الحادثة وقاصرة عن مواكبة التغييرات الحاصلة على المسر  السياسي االجت
 برامج األحزاب فيما يخص أوضاع المرأة

إذا نظرنمما لبممرامج األحممزاب فيممما يخممص أوضمماع المممرأة فسممنجدها باهتممة ، شممديدة العموميممة قاصممرة عممن إدراك  
التطورات المجتمعية التي استطاعت المرأة تحقيقها في السنوات األخيرة فضال عن إغفالها للعديد ممن القضمايا 

ترتكز فمي جمزء كبيمر منهما علمى تقمديم رؤيمة همي أقمرب إلمى المدعم . صة التمكين السياسيالتي تشغل المرأة خا
 .اللوجستي منها إلى تغيير السياسات بما يحقق للمرأة المكانة التي تستحقها السيما في مجاالت الشأن العام

ثمر سملطة وسمطوة ، واألك افعلي سبيل  المثال ، في برنامج الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحماكم  سمابق 
المرجعيمة الرئيسمية ( 4002سمبتمبر )مثل البرنمامج االنتخمابي للمرئيس  السمابق مبمارك فمي االنتخابمات الرئاسمية 

المرأة كأم : األولى: في صياغة أفكار الحزب ورؤيته المستقبلية وقد تناول البرنامج المرأة في نقطتين رئيسيتين
 ت المشاركة السياسية للمرأةتناول: والنقطة الثانية. وعاملة ومعيلة

ة فمي برنامجمه أوهو أعرق األحزاب المصرية وأقدمها على الساحة السياسية فكمان نصميب الممر  حزب الوفدأما  
ة وهممي أصممفحة، جمماء فيهمما أن الحممزب  يممؤمن بممأن للمممر  42نصممف صممفحة مممن مجمممل صممفحاته البممالغ عممددها 

ويممرى فممي ضمموء ذلممك ضممرورة مضمماعفة الجهممود لتنظمميم سممرة والمموطن ألفممي حيمماة ا ساسممياً أ نصممف المجتمممع دوراً 
وضمممبط النسمممل بمممما يتفمممق ممممع أهميمممة همممذه القضمممية الحيويمممة لمسمممتقبل المممبالد وضممممان الحيممماة الكريممممة لشمممعبها ، 

نشاء هذه الدور تيسميرا إلزام المصانع الكبرى بإنشاء دور الحضانة وتعميمها في جميع البالد مع إوالتوسع في 
ول، تتقاضمى ألجمل التفمرل لرعايمة طفلهما اأقصماها سمنتان ممن أجمازة إالزوجة العاملمة فمي ، حق . للعامالت بها

جمازة ضممن ممدة إلقدمية والترقية والعالوات الدورية وحساب مدة األخاللها نصف مرتبها مع حفظ حقوقها في ا
 .! ال حرمت من هذه الحقوقا  جازة و إلثناء تلك اأشتغالها لدى الغير االخدمة وذلك بشرط عدم 
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وفر حظما عنهما فمي برنمامج أة في برنامجه أفقد كان نصيب المر   أما حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
اشمتملت علمى ديباجمة   !!ةأربمع صمفحات للممر أربعمائمة صمفحة، أذ ضم البرنمامج والمذي صميغ فمي إحزب الوفد، 

ة أنواعمممه للممممر أفمممرص العممممل بكافمممة  تاحمممة جميمممعإة ممممن بينهممما أثمممم اقتمممرا  لمجموعمممه ممممن التغييمممرات لتحريمممر الممممر 
حممداث تغييممرات جذريممة فممي إجممر والترقيممة والحمموافز الماديممة والمعاملممة فممي المعمما  ، ألومسمماواتها بالرجممل فممي ا

وضمممع .سمممرة كيانهممماألسمممالمية وواقمممع الممممرأة وظروفهممما وتحفمممظ لإلحممموال الشخصمممية تسمممتلهم الشمممريعة األقممموانين ا
الزوجمات وتقييمد الطمالق تقييمدا موضموعيا ممع رفمع سمن المزواج للممرأة الضوابط التي تحول دون اسمتغالل تعمدد 
 .لحمايتها صحيا ونفسيا وحماية أطفالها

واختلف الحال فى برنامج هذا الحزب اذ نظر الى المرأة االم فقط  فقد ضمن   :حزب الجيل الديمقراطى  وفى
ذا فسمدت برنامجة إن األسرة هي اللبنة األولى األساسمية للمجتممع إذا صملحت  صملح المجتممع ونهمض وتقمدم وا 

فسمد المجتمممع وتممدهور ممن هنمما نطالممب ونمدعو إلممى العنايممة باألسمرة وبخاصممة المممرأة التمي ينبغممي إعطاؤهمما كافممة 
الحقمموق االجتماعيممة والسياسممية والقتصممادية التممي اقرهمما الممدين والعممرف والدسممتو ر وبطالممب باالعتنمماء باألطفممال 

عطماؤهم حقمموقهم فبالتربيممة السمليمة لألسممرة والممرأة والطفممل نبنمى مجتمعممًا صممحيًا  المقمررة شممرعاً  وحسمن تممربيتهم وا 
خاليممًا مممن التمموترات والمشمماكل ومعممافى مممن كافممة المفاسممد التممي تممدمره الن بنيتممه األساسممية بنيممت علممى أصممول 

 .صحيحة وسليمة 
تم ايضا باالسرة وعلى وجة لم يختلف الوضع كثيرا عن حزب الجيل الديمقراطى فقد اه :حزب مصر الفتاة  وفى

يعيد إلى األسرة الخلية األولى فى بناء  ة سوف أنالخصوص االم باعتبارها عماد االسرة واكد فى برنامجة على 
فرأى الحزب أن تتبوأ المرأة األم .. أن تعود األمومة إلى الن ء الضائع.. المجتمع مصدر األمن والفضيلة فيها

أن تحتاج المرأة إلى .. فربط عمل المرأة بظرف الضرورة إذا ال عمل بال ضرورة.. والدينية مسئوليتها التربوية والعائلية
 .العمل أو يحتاج العمل إلى المرأة

مع الشرعة   بما يتوافق  تطور قوانين االسرةويسعى الى  تمييز يمارس ضد المرأة   رفض ايفقد  :حزب االحراراما 
 المرأة المعيلة والمرأة العاملة رعاية ويعمل على  ويصون حقوق المرأة 

فى استخدم عبارات فضفاضة عامة ولم يرهق نفسة كثيرا فعمد الى التقرير فى برنامجة الى  : حزب شباب مصر  وفى
برازها بشكل مكثف وفى كل المناسبات  إشراك المرأة المصرية على نطاق واسع فى كافة البرامج والنشاطات وا 

المرأة للتربية والرضاعة فقط هذا اقرب شعار يمكن ان نطلقه على برنامج   :راطى حزب الشعب الديمقوبالنسبة ل
الحزب الخاص للمرأة فقد قرر ان تربية الطفل يجب ان تبدأ قبل والدتة بعشرين عام وذلك بتربية امة حيث ان بصمات 

طبيعية ضرورة صحية لتغذية شخصيات االم تعكس بصدق على ابنها  و رعاية االمومة والطفولة مجانا و الرضاعة ال
 .الطفل و االهتمام بثقافة المرأة 
 :المرأة في  الهياكل الحزبية 

هنمماك تفاوتممًا ملحمموظ فيممما يتعلممق بتعيممين المممرأة فممي مواقممع صممنع القممرار داخممل الحممزب وداخممل الهيئممات العليمما  
" ياسمي فمي السماحة السياسمية حمزب س42واألمانات العامة وكذلك اللجان الحزبية، إذ أنه وبمالرغم ممن تواجمد ، 
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ن كممان فممي مجملممة يممدل علممى ضممعف تمثيممل "  قبممل الثممورة  إال أن وضممع المممرأة بتلممك األحممزاب متفمماوت تفاوتممًا وا 
الممممرأة فمممي األحمممزاب السياسمممية ، ورغمممم تواضمممع مشممماركة الممممرأة فمممي األحمممزاب  فقمممد دخلمممت الممممرأة فمممي كثيمممر ممممن 

أحممزاب قانونيممة مجمممد مممن ثممورة  ينمماير  ،كممان هنمماك  ثالثممة األحيممان فممي الصممراع الحزبممي ، فقبممل عممدة  أشممهر 
م والمممذي تمممم 8791تأسمممس عمممام  والمممذي "العممممل المصمممري "وهمممي أحمممزاب  نشممماطها بسمممبب التنمممازع علمممى رئاسمممتها

حمزب مصمر الفتماة  كمأول سميدة رئميس لحمزب مصمري  كمذلك(  أسمهان شـكري) اختيار رئيسًا له وهي السميدة 
ثممم عمماد للحيمماة مممرة أخممري بعممد الثممورة وتولممت "والممذي تنممازع علممى رئاسممته ، م8770تأسممس عممام  والممذيالجديممد 

،ولمم تكمن  هنماك لجمان نوعيمة أو  االجتماعيمةحمزب العدالمة كذلك ، (زينب سليم أبو العال )رئاسته سيدة  هي 
التنظيميمة  لجنة للمرأة في تلك األحزاب المجمدة، بينما باقي األحزاب فقد تفاوت وجود لجان المرأة فمي هياكلهما

الخاصممة باللجممان النوعيممة حيممث نجممد أن العديممد مممن األحممزاب لممم يوجممد بهمما لجممان للمممرأة إنممما هممي تحممت مسمممى 
لجان شباب أو مسمميات أخمرى ولميس لجمان معنيمة بقضمية الممرأة، كمما يقودهما كموادر حزبيمة ممن الرجمال غالبمًا 

معمممالم للتمثيمممل النسمممائي داخمممل عمممدم وضمممع مخطمممط واضمممح الممممما يوضمممح  دون النظمممر إلمممى البعمممد الجنمممدري
همذا األممر وعلى الرغم من أن بعض األحزاب السياسية تقدم مبررًا لمذلك بمأن  لغياب لجان المرأة بها،،األحزاب

وهممو أمممر قممد  يكممون مقبممواًل علممى  .سمملبيًا لهمماأمانممة للمممرأة تمييممزًا  يخممالف المبممادي الليبراليممة التممي تعتبممر إنشمماء
تجماه دعمم النسماء و ينطبمق عليمة القمول الممأثور  ةقمع يكشمف الهمروب ممن المسمؤوليلكمن الوا,المستوى المنطقي 

حيمث أن همذه األحمزاب ال تبمذل جهمدًا كافيمًا إلدمماج النسماء فمي اللجمان أو حشمد "  قمول حمق يمراد بمه باطمل" أنه
 .النساء للعضوية 

 المرأة في الهيئة العليا في األحزاب 
ي مممن األحممزاب السياسممية إال بنسممبة ضممعيفة، فقممد أسممفرت انتخابممات الهيئممة المممرأة فممي الهيئممة العليمما أل لممم تمثممل

 كاميليا شكري . والتي أجريت بعد ثورة  يناير عن فوز سيدة واحدة وهي د األخيرة لحزب الوفد 
، %5عضمًوا بنسمبة  04أما عن  انتخابات الهيئمة  العليما التمي سمبقتها ،  فقمد فمازت سميدتين فقمط ممن إجممالي 

ومممن % 0.4عضممًوا فممي األمانممة العامممة لحممزب التجمممع كممان  هنمماك ثممالث سمميدات فقممط بنسممبة  40ومممن بممين 
 %.7.2عضًوا باللجنة المركزية للحزب الناصري توجد سيدتان فقط بنسبة  27إجمالي

 المرأة في اللجان العامة لألحزاب 
 بمأن الممرأة ذهمن فمي ممما يرسمخ بماألحزاب المختلفمة  ، الممرأة لجمان داخمل فقمط تتواجمد من المالحظ  أن المرأة

 وهمى للممرأة لجنمة هنماك المثمال سمبيل علمى الوفمد حمزب ففمينمة ، معي أطمر فمي تنحصمر أن يجمب اهتماماتهما
 تثقيفمي طمابع لهما بنشماطات وتقموم ورجمال نسماء تشمكيلها فمي تضمم التمى المتخصصمة النوعيمة اللجمان إحمدى
 .المرأة تهم التى القضايا على تركز ومؤتمرات تندوا وعقد وأبحاث بدراسات القيام مثل للمرأة موجهة

 محماوالت محافظمة،وهناك كمل فمي للممرأة أمينمة هنماك ثمم للممرأة مركزيمة أمانمة فهنماك الناصمري الحمزب فمي أمما
 للممرأة مركزيمة عاممة أمانمة توجمد األحمرار حزب وفى.مركز كل في للمرأة أمينة هناك تكون لكي الحزب يبذلها

 لمناقشة دورية بصفة يجتمع سياسي منتدى بإقامة التشكيالت هذه المحافظات،وتهتم في رةمنتش للمرأة وأمانات
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 القيد على لحثها تسعى للمرأة أمانة كان هناك "  المنحل " الوطني الحزب وفى.ةوقضايا المرأ العامة القضايا
 والمحلية البرلمانية تخاباتاالن في الحزب مرشحي وتأييد السياسي العمل والمشاركة في االنتخابية لالجداو  في

والمراكمز  باألقسمام الممرأة أمينمات علمى الممرأة أمانمة وتشمرف. العاممة المواقمع مختلمف فمي الحمزبمرشمحات  ودعمم
 .للحزب العامة األمانة إلى بأدائهن الخاصة التقارير وترفع والمحافظات

 المرأة في  ترشيحات األحزاب لالنتخابات البرلمانية 
الصورة الحقيقية لواقمع الممرأة الحزبمي ،  1323ت البرلمانية األخيرة لمجلسي الشعب والشورى عكست االنتخابا

فمممي مصمممر ، كمممما عكسمممت أيضممما حقيقمممة دور األحمممزاب فمممي تحريمممك قضمممية الممممرأة وتفعيمممل دورهممما السياسمممي فمممي 
مها فمي انتخابمات ، وهو ما يبدو جليا في ترشيحات األحزاب للنساء علي قوائ ً  المجتمع والذي يكاد يكون صفراً 

لممم يممتم ترشميح سمميدات علممي قمموائم األحممزاب  آنممذاك ، حزبمما سياسميا بمصممر 70مممن بممين فمممن ،  1323 الشمورى
، وتبخممرت كممل وعممود األحممزاب والحممزب المموطني  فقممط هممم حممزب التجمممع وحممزب األحممرار ثالثممة أحممزاب سمموي 

 .هابترشيح سيدات علي قوائم
حد ة باالنتخاب همي همدي طمبالوي مرشمحة الحمزب الموطني فمي كفمر  وقد أسفرت االنتخابات عن فوز  امرأة وا

 .الشيخ  
حيممث  شممجع قممانون الكوتمما األحممزاب علممي ترشمميح   4080اختلممف األمممر قلمميال مممع انتخابممات مجلممس الشممعب  

النساء وان كان عدد النساء المرشحات يقل كثيرا عمن أعمداد المرشمحين ممن الرجمال ويمثمل بالكماد الحمد االدنمي 
ب الترشيح  ، وكان الحزب الوطني المنحل أكثر األحزاب  التي رشحت علي قوائمها نساء حيث رشمح من نس

مرشممحا ،   053سمميدة  مممن إجمممالي    03علممي مقاعممد الكوتممة ،أممما حممزب الوفممد  فقممد رشممح     46الحممزب  
سمميدات    6مرشمحا بيممنهم   46وهممي الحمد االدنممي لتمثيمل النسمماء ، أممما حمزب التجمممع فقمد رشممح % 20بنسمبة 

مرشممحات علممى مقاعممد الكوتمما ، أممما  7  حــزب األحــرارمرشممحات  ، ورشممح 7،كممما شممارك الحممزب الناصممري ب
 .سيدات  23فقد أعلن ترشيحه  الحزب الجمهوري الحر
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 القسم الثانى
   الحياة الحزبية بعد الثورة -

 
ه االنضمام لالحزاب  يناير ، واقبل المصريين على خوض تجري 19شهدت مصر حراكا حزبيا بعد ثورة 

أعلن المجلس العسكري صدور قانون تكوين وتشكيل   1322والمشاركة فى الحياة االحزبية  ، ففى مارس 
ومن أهم االشتراطات التي تضمنها القانون  عدم تعارض مبادي  ، 1322لسنة  1األحزاب الجديد، رقم 

سة نشاطه مع المبادي األساسية للدستور أو الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممار 
مقتضيات حماية األمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي والنظام 

عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه  -1. الديمقراطي
-8. ي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدةعلى أساس ديني أو طبقي أو طائف

عالنية مبادي -9. عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيالت العسكرية أو شبه العسكرية
يقدم اإلخطار بتأسيس الحزب كتابة  -9. الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله

بتوقيع خمسة آالف عضو من أعضائه المؤسسين من عشر محافظات على األقل إلى لجنة  مصحوبا
األحزاب السياسية التي سيرأسها رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ورئيسين بمحاكم 

في . )االستئناف يختارهم مجلس القضاء األعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص
ويتمتع (. السابق كان رئيس مجلس الشورى وهو شخصية بارزة في الحزب الحاكم يتولى رئاسة لجنة األحزاب

الحزب بالشخصية االعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثالثين يوما 
أى تبرع أو ميزة أو منفعة من  ال يجوز للحزب قبول -1. على إخطار لجنة شئون األحزاب دون اعتراضها

يلتزم  -1. أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية
الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين في نهاية 

 .كل عام
بعض العوائق ، إال أنه جاء ملبًيا لتطلعات الشعب ل وضعة  لى الرغم منعويرى البعض ان قانون األحزاب 

ونقلها من حالة الموات , في مستقبل سياسي أفضل، وبمثابة إعادة الحياة السياسية والحزبية إلى العمل
سية وبعد صدور القانون شهد الساحة السيا. والتجميد التي كانت تعاني منها لعقود سابقة إلى العمل مرة أخرى

إال أنه بمرور الوقت سوف تتبلور تلك , ما يسمى باالنفجار الحزبي ألعداد كبيرة من األحزاب على الساحة
 وقادرة على التواصل مع المجتمع, األحزاب الجديدة لتصبح أكثر قدرة على تشكيل قاعدة عريضة
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ف من تبسيط هذه التسهيالت أن القانون الجديد قدم تسهيالت غير مسبوقة لكن التخو  االخر ويري البعض  . 
والتخوف أن تتساقط األحزاب الجديدة نتيجة . ضعيفة وال تستطيع المنافسةاحزاب كثيرة  و ستؤدي إلي 

 . مشكالت التمويل وعدم وجود الخبرة واللجوء إلنشاء أحزاب أسرية وغيرها
ر العديد من األحزاب يناير بدأت الخريطة الحزبية في مصر تتغير وظه 19يمكن القول أنه بعد ثورة  

 . الجديدة التي تسعى للتواجد في الشارع السياسي المصري
عدة مجموعات أساسية حسب التوجه  ويمكننا تصنيف األحزاب التي  وافقت عليها لجنة شئون االحزاب الى 

 : األساس لها
واالصال  والنهضة  وهى حزب الوسط والنور واالصالة والحرية والعدالة:   أحزاب ذات مرجعيات دينية  -8

 بالخالف الى عدد كبير من االحزاب االخرى التى اعلن عن تأسيسها ولم يتم اشهارها 
وهى اإلصال  والتنمية والمصرين األحرار ومصر الثورة ومصر الحديثة ، العدل و :  أحزاب ليبرالية  -4 

  .حراس الثورة والحرية و الكرامة الذى يوصف بالحزب القومى 
، "التحالف الشعبي"حزب مثل  وجميعها تحت التأسيس حتى كتابة هذا التقرير  :  يسارية أحزاب  -3

 "الحزب القومي المصري" حزب العمال الديمقراطي، وو ". االشتراكي المصري"، و"الشيوعي"والحزب 
حزب الديمقراطي االجتماعي و المصرى الحزب ، مثل أحزاب مختلطة تجمع بين الليبرالية واليسارية  -4

 . االجتماعيالسالم "حزب الدستور و 
 

  -:5122يناير  52المرأة بعد  
وشاركت فى  ، وجوهريا فيهاشكلت المرأة عنصرا أساسيا   1322يناير  19فى الثورة المصرية العظيمة 

في الحراك السياسي الذي ادي الي   وساهمتتندد بالفساد والقمع والظلم فاعليتها واحداثها بجانب الرجال 
وتتلقى تطالب باسقاط النظام اندالع الثورة ، وشاركن باالعتصام في ميدان التحرير وفي جميع مدن مصر 

وكان دافعها هو االمل في غدا افضل تستطيع فية .  الوطن نفس الضربات الموجعة وتنال الشهادة فى سبيل
واصبح الوجود النسائى فى المشهد . ان تشارك في الحياة السياسية واالجتماعية علي قدم المساواة مع الرجل 

  .العام السياسى  امرا واقعا واثبتت ان قدرة المرأة فى النجا  لم تعد مجاال للشك  
بلغ عددها اربعة عشر أحزاب جديدة لظهور تيارات سياسية عده وتكوين المالئمة  البيئة الثورة  وقد وفرت 

 .هذا الرقم مازال تحت التأسيس حزب حصلوا على موافقات من لجنة شئون االحزاب وضعف 
 :  اال انه تالحظ تراجع دور المرأة فى الحياة السياسية ودائرة صنع القرار فاين

 .؟.. الثورة حكومة ىاين المرأة ف -2
 اين المرأة فى لجنة تعديل الدستور   -1
 رأة فى لجان الحوار الوطنى او الوفاق القومى اين الم -8
 اين المرأة فى برامج االحزاب الجديدة -9
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علن المستشار محمد عطية، ان ي اين المرأة فى حركة المحافظين وهل يستقيم مع العقل والمنطق ان  -9
يتم ترشيح المستشارة  ، أنه تم استبعاد المرأة من الترشيحات لحركة المحافظين، وأنه لموزير التنمية المحلية

وأشار إلى أن استبعاد المرأة من تولي منصب   نهى الزيني، الفتا إلى أنها لم تكن مطروحة بالمرة للترشيح
غير قادرة للنزول للشارع »، مؤكدا أن المرأة «يأتي بسبب الفرال األمني الذي تشهده البالد حاليا»المحافظ 

 ( 1/1322/ 83المصرى اليوم ) ..«ى األقللحل مشاكل الجماهير في الوقت الحالي عل
وهو ما يعد انتكاسة جديدة لوضع المرأة فى المجتمع وان دلت على شئ فانها تدل ان مازالت السلطة  فى 

 مصر تنظر للمرأة نظرة فوقية ال تعترف بقدرتها و إمكانياتها 
عي وفاعلية الشرائح والفئات المختلفة مؤشرًا هامًا من مؤشرات النمو االجتما فالمشاركة السياسية للمرأة هى 

بأهمية في المجتمع، ومن ثم فإن مشاركة المرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع المرأة في المجتمع 
، كما تعتبر مؤشرًا على الوضع الديمقراطي ومدى وعى اشتراك كافة فئات المجتمع فى إدارة المرحلة 

التى أشهرت بعد الثورة لم يكن أفضل حاال ، فرغم مبادي  لكن وضع المرأة فى االحزاب النظام السياسي
  الثورة التى نادت بالعدالة والمساواة اال انها لم تنعكس على أغلب برامج االحزاب الجديدة 

 
 :االئتالفات والتيارات السياسية -

وحيث ان ال يتسع السياسية بعد الثورة ونتجاهل دور الحركات الشبابية الثورية  األحزابال يمكن الحديث عن 
او تقدير اجمالى بشأنها  اال انه يمكن ان  إحصائيةالمجال هنا لدراستها وتحليلها وعلى االخص انه ال يوجد 

 :حراك سياسى واجتماعى يؤثر فى العقلية المصرية  أوجدتنسلط الضوء عينة منها باعتبارها 
 :ائتالف شباب الثورة  -1

وتضمن االئتالف مجموعة من الحركات الثورية التى  1322فبراير  1اعلن رسميا عن تاسيس االئتالف يوم 
ابريل وشباب الجمعية الوطنية للتغير وحركة الحرية والعدالة وغيرها وشكلوا قيادة  1تأسسست قبل الثورة كمم 

وتشكل االئتالف بهدف توحيد اصوات سالى مور / تتحدث باسمهم من بينهم قيادة نسائية وهى االستاذة 
الثورة والتأكيد على مطالب الثورة ورفض االئتالف كافة المفاوضات مع نائب رئيس الجمهورية حتى  شباب

 يرحل مبارك 
وقد بدأ اعضاء االئتالف  فى االندماج فى حركات تأسيس االحزاب وكانوا النواة الحقيقية التى شكلت 

راطى االجتماعى والتحالف الشعبى االحزاب التى تأسست بعد الثورة مباشرة كحزب العدل والمصرى الديمق
 .االشتراكى وغيرهم 

أعلن أعضاء ائتالف شباب الثورة، الذين يمثلون التيارات السياسية الليبرالية واإلسالمية واليسارية الى ان 
 133، التي تضم نحو «فيس بوك»حل االئتالف وغلق صفحته الرسمية على   1/1/1321يوم  والقومية،

 .ألف مشترك
 ف نسا  مصر ائتال -2
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انه و بعد قيام الثورة لم تاخذ المراة رءوا مجموعة من النساء المصريات  وهم  1321اسس فى فبراير 
المصرية حقها في المشاركة السياسية و التمثيل في اللجان المختلفة التي شكلها المجلس العسكري المؤقت 

المصرية في الحكومة الجديدة جاء ضعيفا جدا  المرأةمن اجل تعديل الدستور و القوانين و راينا ان تمثيل 
حتي في المجموعات السياسية التي تشكلت بعد الثورة لم يتا  للمصريات مشاركة ,متمثال في وزارة واحدة 

 منصفة و من هنا قررنا انشاء إئتالف نساء الثورة
 :الجبهة الوطنية لنسا  مصر  -3

الجبهة »ة العامة والقيادية بأحزاب سياسية، عن تدشين عدد من الشخصيات النسائي 1321فى يونيو  أعلنت
مشاركة  رفض كل اشكال القهر والتمييز ضد النساء فى كل مناحى الحياة و ، من أجل«الوطنية لنساء مصر

وتوحيد صف التيار المدني الليبرالي واليساري في  ،%93عادلة للنساء في كتابة الدستور القادم، ال تقل عن 
وتضم الجبهة، قيادات نسائية من أحزاب الناصري، والتحالف الشعبي  .إلسالم السياسيمواجهة تيار ا

االشتراكي، والحزب االشتراكي المصري، والحزب المصري الديمقراطي االجتماعي، وأحزاب العدل والدستور 
يا المرأة و المركز المصرى لحقوق المرأة ومؤسسة عالم واحد واتحاد شباب ماسبيرو ومؤسسة قضا.والكرامة

 .المصرية 
 : التيار الشعبى  -4

أعلن حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعدد من القيادات السياسية والحزبية والثقافية، من 
، بمشاركة اآلالف من المواطنين فى مؤتمر « التيار الشعبى المصرى»تدشين   1321 – 4 ميدان عابدين
مفتو  ألعضاء  ، وباب عضويتهكما اعلن مؤسسية  المصرى ليس حزباً التيار الشعبى ف .شعبى حاشد

تيار , تيار يحقق التوازن في موازين القوي السياسيه المصريهفهو وكما يقول مؤسسية  األحزاب المحترمة
واصبح للتيار الشعبى مجموعات عمل  .يؤسسه اآلن اآلالف من المصريين في كل مراكز و محافظات مصر

 .ء الجمهورية يقودها الشباب فى معظم انحا
 :جبهة اإلنقاذ الوطنى  -5

تم ورفض القوى السياسية له  1321بصدور ما سمى بتعديل فى اإلعالن الدستوري الصادر فى نوفمبر 
الديمقراطي االجتماعي والتيار و المصري  الدستور أحزابوالتى تضم  الوطنيتشكيل ما سمي بجبهة االنقاذ 

ورغم اهمية هذة  لمصريين االحرار والتحالف االشتراكي وعدد من القوى واالئتالفاتالشعبي والمؤتمر و ا
الجبهة اال انها لم تلتفت لوضع المرأة بداخلها او تسعى لضم قيادات نسائية الى صفوفها رغم وجود قيادات 

 .مع هذه الجبهة  فى تواجهاتها نسائية كثيرة تتفق
 
 فى البرلمان المرأة  اثر التحالفات االنتخابية على تمثيل -
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فقد اشترط القانون على القوائم المقدمة من األحزاب أن . المرأة ت نسبة تمثيلاالنتخابااحد عيوب قانون 
تمسك شكلى بتمثيل المرأة فى البرلمان ، وكان األجدر أن  وهويتضمن كل منها على األقل سيدة واحدة، 

 مثل العمال والفالحين . أدنى من المشاركة النسائيةيتضمن القانون ضوابط أكثر إلزاما بشأن ضمان حد 
فقط وهو وضع كارثى بكل %  2وقد نسبب ذلك فى ضعف تمثيل المرأة فى البرلمان فقد مثلت بنسبة 

لم تساند المرأة  فهى  فى ذلك الوضع  وتكتالتها االنتخابية المقاييس وقد ساعدت االحزاب الليبرالية والمدنية
 ( حصائيات المركز المصرى لحقوق المرأة ا)  بالشكل المطلوب
ضم ثالثة احزاب وهى المصرى الديمقراطى االجتماعى  انتخابيهو تحالف  الكتلة المصرية  فها هو تحالف

فيما بينها وشنوا حملة دعائية   والمصريين االحرار والتجمع الوطنى التقدمى واقتسمت هذه االحزاب الدوائر
مرشح  143 أصلسيدة من  91ى ان الكتلة المصرية رشحت على قوائمها الت اإلحصائياتموحدة وتشير 

ن تلك القوائم امتازت بوضع المرأة دائما فى ، اال اماليين الجنيهات على الحمالت االنتخابية  أنفقتوقد 
موضع متأخر من القوائم االنتخابية  عدا مرشحة واحدة فازت فى االنتخابات وهى النائبة سناء السعيد عن 

 الثانية أسيوط ائرة د
 و التحالف الشعبي االشتراكي احزاب ضمن  خابيتانوايضا وبالمثل تحالف الثورة مستمرة وهو تحالف 

وتشير  مصر الحرية و التحالف المصري و ائتالف شباب الثورةو  التيار المصريو  االشتراكي المصري
مرشح والنتيجة هى فوز صفر  131سيدة من أصل  88اإلحصائيات التى هذا التحالف رشح على قوائمه 

 من النساء ، لم تنجح اى سيدة وضعت على هذه القوائم 
ؤمن بحقوق المرأة ي الذى الليبراليرغم تكوينها  أحزابضمنت  ومن المالحظ ان تلك التحالفات االنتخابية 

تجربة حقيقية لها  بل تعمدت  أول فيلم تطبق ذلك  هاأن أالوتهدف الى تمكين المرأة على كافة المستويات 
 فى قوائمها  متأخروضع المرأة فى وضع 

األحزاب  اكد على ان   1321يناير  23وفى مقال للدكتور زياد بهاء الدين منشور فى جريدة الشروق فى  
مها فى ترتيب متأخر السياسية المتنافسة قد فهمت المطلوب منها ولم تتردد فى أن تأتى بالمرأة على قوائ

. يحقق االلتزام بالنص القانونى ولكن يلغى واقعيا كل فرصة حقيقية لتمكين النساء من دخول البرلمان
ولألسف أننى ال أعفى أى حزب من وزر المشاركة فى هذه المؤامرة الصامتة، فقد قضينا الوقت نستهزي 

بالورود والزهور، ولكن فى نهاية المطاف جاءت باألحزاب السلفية التى استبدلت صور النساء على قوائمها 
النتيجة واحدة، وهى أن األحزاب الليبرالية والمدنية واإلسالمية والصوفية واالشتراكية والرأسمالية كلها اجتمعت 
. على أمر واحد، وهو إقصاء المرأة من برلمان الثورة واالكتفاء بتطبيق القانون بشكل شديد الحرفية واالنتهازية

من الواجب على األحزاب أن تخاطر، وأن تجرب، وأن تقدم مبادئها المتعلقة بتمكين المرأة وبمشاركتها  كان
فى العمل السياسى على السباق المحموم على المقاعد، ولكن فى النهاية لم يتردد أى منها فى استبعاد النساء 

السياسى تتطلب ذلك، وتم تبرير ذلك بأن من المواقع المتقدمة على القوائم ظنا أن الحنكة والخبرة والدهاء 
مصلحة النساء تتحقق أكثر لو تم انتخاب رجال قادرين على الدفاع عن حقوق المرأة بدال من انتخاب المرأة 
نفسها، وهذه حكمة فاسدة وسوف تثبت األيام أن ال شىء يحقق مصلحة المرأة ويعطيها حقوقها كاملة سوى 
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وفى التشريع ال االعتماد على انفتا  عقول الرجال وال على تعاطفهم مع  مشاركتها بنفسها فى صنع القرار
 .القضية النسوية

هذه الكتلة . مليون ونصف المليون سيدة 43كتلة تصويتية هائلة بلغت قوامها  شكلوا  المصريات ومن الثابت ان 

ن هذا الوجود المدهش كان يجب عليها أن تعضد بنات جنسها وتقف جبهة واحدة وراء المرشحات وبالرغم م

 !!!!!!!للمرأة فى انتخابات برلمان الثورة ما بين مرشحة وناخبة، فإن النتائج جاءت مخيبة لآلمال

 
  : ـــ معوقات المشاركة السياسية للمرأةثالثا  
 بخمالف ، األصمعدة كافمة علمى مصمر فمي الممرأة وضمع تراجع بمصر المعنية والعالمية المحلية التقارير أكدت   
 حمول العمالمي االقتصمادي المنتمدى تقريمر أشمارفقمد ,  بحقموق المصرية المرأة تنعم من الثورة قبل يروج كان ام

  الجنسمين بمين  الموجمودة الفجموات علمي التغلمب فمي مصمر وضمع  تمأخر إلمي  4080  الجنسمين  بين المساواة
 بمالفجوة يتعلمق فيمما( دولمة 832 من 842) العالم دول بباقي مقارنة للغاية منخفضة مكانة مصر احتلت حيث
 4080 عام في السياسي التمكين في الجنسين بين
 :المعوقات السياسية  -2

كمما ان . عمن المشماركة   النسماء  إحجامسيطرة  الفساد والعنف وسطوة المال على المشهد السياسمى ادى  المى  
كمما . فمى عمزوفهن عمن المشماركة ضعف االحزاب السياسية وهشاشتها وعدم تواصلها مع النسماء سماهم ايضما 

السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة فيي الحقيوق وعيدم اقتصيارها عليى المسياواة        اإلرادةضعف ان 

 ذات من عزلتها  أمام القانون
 :  والقانونية المعوقات االقتصادية -5

معممدل البطالممة بممين النسمماء تعممانى المممرأة المصممرية مممن مشمماكل اقتصممادية تممؤثر علممى مجممال حياتهمما فقممد وصممل 
من الرجال وأصبحت األوضاع االقتصادية  2إلي  8أربعة أضعاف الرجال ، فنسبة حصول المرأة علي عمل 

  فممي  المممرأة معانمماة  اسممتمرتو   ضمماغطة علممي الجميممع السمميما مممع وجممود ثلممث األسممر المصممرية تعولهمما امممرأة
والحد  األساسية الخدمات يم تقد عن الدولة تراجعت للنساء االقتصادي الدور زيادة من الرغم فعلي ، العمل مجال
  الفقر مما أدي إلي انتشار البطالة معدالت من 

 ومممما زاد الطممين بلممة ان المممرأة اصممبحت مقيممدة بعممدة قمموانين تكبممل حريتهمما فممى المشمماركة السياسممية فمممثال فهممذا 

 للممرأة يحمق يعمد فلمم  مسمبقا النسماء عليهما حصملت التمي المكتسمبات ممن العديمد انمتقص فقمد الموحمد العممل قمانون

 أشمهر سمتة السمابق القمانون فمي كانمت بينمما العممل بمدء ممن أشمهر عشمرة ممرور قبمل وضمع إجمازة علمى الحصمول

 فمي  العماملين عمدد يكمون أن وبشمرط أجمر بدون  لمرتين يوم بتسعين الطفل رعاية إجازة القانون حدد كما .فحسب

 حضانة دار لتوفير المنشأة في قل أال على عاملة مائة وجود القانون اشترط  كما عامال خمسين من أكثر المنشأة

 فممي التمييممز مممن المممرأة معانمماة تتمثممل حيممث  القممانون  فممي المشممكالت  عممن  فضممال ، العممامالت أطفممال لرعايممة
 عن فضال لللعام نظيره عن للعامالت األساسي األجر ينخفض  التعيين بداية ففي ، النوع أساس  علي األجر

 أن يمكن مؤقتة عمالة أنهن أساس على  معهن التعامل و إشرافية مناصب شغل أو الترقي من العامالت حرمان
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 الزراعيمات العمامالت حرممان اسمتمرار و  األسمرة، داخمل اإلنجمابي  دورهما بسمبب وقمت أي فمي العممل تتمرك
 فممي  الجنسممي  التحممر  مممن الحمايممة غيمماب عممن  فضممال  ،  القانونيممة  الحمايممة مممن المنزليممة الخدمممة وعممامالت

، باإلضممافة الممى تحمممل المممرأة المصممرية االعبمماء الناشممئة  عممن تممدنى المنظومممة التعليميممة حيممث  العمممل أممماكن
باالضمممافة المممى الظلمممم الواقمممع عليهممما فمممى القممموانين المتعاقبمممة لالحممموال  .تتمممولى همممى معالجمممة همممذه الفجممموة بنفسمممها 

 .الشخصية 
، وكمان ممن الطبيعمى ان يسميطر الجممود السياسمي  بمالظلمع العممل جعمل النسماء يشمعرن هذا التردي في أوضما

 .على النخبة السياسية النسائية وانعدام تجديد الدماء مما ادى الى تراجع مشاركتهم فى الحياة السياسية 
 :المعوقات الثقافية واالجتماعية  -3

لتى تعمل على الحد من مشاركة المرأة فى العمل السياسى هناك موروثا اجتماعيا يتمثل فى العادات والتقاليد ا
وتحديد دورها كربة منزل او ام او زوجة او اخت ، وانتقلمت همذه التقاليمد والعمادات المى الممرأة نفسمها واصمبحت 

وسماهم فممى تعزيمز ذلممك الممموروث تعممد الجماعممات الدينيممة .  هممو اكثممر منهما كفائممة وقممدرة  باعتبمارةتابعمة للرجممل 
تأويمممل النصممموص الدينيمممة و عرضمممها مبتمممورة ممممن سمممياقها وتوظيفهممما علمممى قصمممد يعطمممى سمممند دينمممى لعمممدم جمممواز 

للنسماء االمية  نسبة ارتفاعكما ان . مشاركة المرأة فى الحياة السياسية واالكتفاء بدورها باعتبارها أم او زوجة 
 . العربي الوطن في السياسية كةالمشار له تفعيمتواج يمالت المشكالت اكبر  من يعد
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 القسم الثالث
يناير  52بعد  أشهرتالتى  األحزاببعض برامج حالة المرأة فى 

5122 
 :واليسارية ـــ حالة المرأة فى برامج األحزاب الليبرالية 

 :الدستور  حزب:اوال 
 : عريف بالحزب ت -2
  حرار و ا المواطنين جميع ويؤكد الحزب على يتبنى الديمقراطية االجتماعية  حزب الدستور حزب

 أو العرق أو النوع بسبب تمييز دون والدستور القانون أمام والحريات والواجبات الحقوق في متساوين
 على االجتماعية العدالة تحقيق ليةمسئو  تقعان  .القانون عمييا يعاقب جريمة والتمييز الدين، أو األصل
 محمد البرادعى / اسسة د،  الدولة عاتق

 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
  ال يتناول الحزب فى برنامجة اى تنظيم او اهتمام خاص بوضع المرأة االجتماعى او االقتصادى او

 رسالة وتقديم الثقافية الجتماعيا النوع لقضايا لترويجعدا فقرة فى برنامجة الثقافى نصت على  السياسى
  .ةلالشام التنمية تحقيق وفي المجتمع بناء في اهر ودو  ة أالمر  قيمة من يلتع ثقافية

  وذلك الشباب، أو للمرأة بنودا ةبرنامج فى يخصص ال الحزب فإن وختاماً )كما زيل برنامج الحزب بقولة 
  الجميع على ينطبق ما علية ينطبق االجتماعى جالنسي من أجز يت ال جزء والشباب المرأة  بأن ةمن إيمانا

 تشريعات أو سياسات ألي الحزب رفض على التأكيد مع والواجبات، الحقوق في الجميع مع يتساوى و
 ، قائمة تشريعات في عليها المرأة تلحص التي الحقوق من انتقاص ألي ورفضو ،المرأة  ضد تميزية
 فالحزب المجتمع، في بيلالس التمييز سياسات لكل ةرفض سياق في المرأة قضايا مع يتعامل والحزب
 ،  ام المرأة رجل شابا،  اوالهك كان سواء مجتمعلل السياسية الوحدة هو والمواطن المواطن، مع يتعامل

 . عليهم ما لية وع المواطنين لبقية ما ةل
  : تعقيب  -3
  اكد على اهمية المساواة من قيمتها ، و  لالعالءاهتم البرنامج بتغير ثقافة المجتمع عند نظرة للمرأة

وضع المرأة اال انه لم يتعمق فى وعدم التمييز السلبى ضد المرأة و الحفاظ على مكتسباتها السابق 
لتمكين لاو يشجع او يتطلع ولم يتحدث عن سواء السياسى او االقتصادى او االجتماعى   السلبى

 .االيجابى للمرأة 

http://www.ecwronline.org/
mailto:ecwr@ecwronline.org
mailto:ecwr@ecwronline.org


 The Egyptian Center for Women’s Rights - ي لحقوق المرأةرالمصلمركز ا

 المرأة المصرية بين تحرير الميدان وقيود األحزاب
  ( قبل وبعد الثورة تقرير عن وضع المرأة فى برامج االحزاب )

 

 المعادي ، القاهرة ، مصر - طريق مصر حلوان الزراعي 135 : المركز المصري لحقوق المرأة

 2757-725 202: +فاكس  - 2176-528 202+ -  7935-725 202+  :تليفون 

 ecwr@ecwronline.org : لبريد اإللكترونيا http://www.ecwronline.org : الموقع االلكتروني

 يمقراطي االجتماعي حزب المصري الدال -:ثانيا
 : تعريف بالحزب  -2
   و  يتبنى أيديولوجية ديمقراطية اجتماعية في السياسة والمجتمعالحزب المصري الديمقراطي االجتماعي

ضمان كافة الحقوق السياسية ويؤكد الحزب على  هو نتاج اندماج التيار الليبرالي والتيار اليساري ، 
الدكتور محمد  وقام ،  .والثقافية واحترام الحريات الشخصية لألفراد  والمدنية واالقتصادية واالجتماعية

 باإلعالن عن برنامج وأهداف الحزب ومبادئه األساسية  أبو الغار
 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
   إلغاء كافة التشريعات التي تميز بين المواطنين من يهدف هذا الحزب فى برنامجه الخاص بالمرأة الى

اء والرجال كما فى قانون األحوال الشخصية، وقانون العقوبات وقانون العمل، وغيرها من التشريعات النس
التمسك بحق المرأة فى و .تعزيز وجود الشرطه النسائية في جميع األقسامو  . التي ترسخ التفرقة وتقننها

لعمل المرأة وعدم التمييز فتح جميع المجاالت و  .شغل المناصب القضائية دون تفرقة بينها وبين الرجل
 . فى تولى المناصب القياديه والترقي فيها

  و  .رعاية المرأة الفقيرة والحامل لالتوسع في أنظمة التأمين االجتماعي اإلجباري اهتم البرنامج بضمان و
إعطاء األولوية في توزيع و . زيادة االستثمارات في الريف بهدف خلق فرص عمل للنساء والرجال

تحقيق المحو النهائى بين الفتيات و .ي المستصلحة لفقراء الفالحين، ومساعدة المرأة المعيلة األراض
دعم وتعميم مبادرات تعليم الفتيات للحد و .تفعيل قانون التعليم اإللزامي للفتيات والفتيان و .والسيدات 

الثقافية التى تؤدى الى التمييز العمل على ازالة العقبات المادية و ، و من الممارسات التمييزية ضد المرأة 
زيادة عدد رياض األطفال والحضانات مما يتيح الفرصة لتعليم و .ضد البنات فى العملية التعليمية
التركيز على الصحه االنجابيه وصحة االمهات االطفال والحد من و . أفضل ويوفر فرصا للعمل للنساء

ادات الضارة بصحة الفتيات كالختان ، وزواج العمل على القضاء على العو  االنحياز لنوع الطفل
، مع اعتبار العنف األسرى من العنف  ...ومحاسبة المعتدي ( النساء واألطفال ) حماية  و  .القاصرات

و . توفير فرص عمل والتأكيد على حق المرأة فى العمل و  .ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون
 .ن التحر  الجنسي فى اماكن العملتوفير الحماية القانونية للنساء م

  : تعقيب  -3
  يعتبر برنامج حزب المصرى الديمقراطي االجتماعي اكثر البرامج شموليا مقارنة بباقي البرامج األخرى

التي تناولت وضع المرأة فى المجتمع وادمج المرأة فى برنامجه ولم يفرد لها باب خاص بها باعتبارها 
ياها السياسية وقانونية  واجتماعية واقتصادية  ، ولم يتعرض لمدى حق جزء من المجتمع واهتم بقضا

 .المرأة فى التمثيل بنسبة محددة فى البرلمان 
 
 المصريين األحرار حزب -ثالثا 
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 : تعريف بالحزب  -2
  بالديمقراطية وبالحريات وبحق المواطنين في  ويؤمن الحزب. حزب المصريين األحرار حزب ليبرالي

بداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل السلميةالتنظيم ال إليمان بالمساواة بين جميع المواطنين وا .حر وا 
بدور المرأة فى المجتمع ووجوب تمكينها من المشاركة فى كافة المجاالت وتولى كافة ويؤمن  .بال تفرقة

 نجيب ساويرسالمهندس  الحزب أعلن عن تأسيس .الوظائف العامة
 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
  م ل. والنساء الرجال بين تفرقة أية دون الى المساواة فى كافة الحقوق والحرياتفى برنامجة يدعوا

 ل تخص المرأة اقتصادية او اجتماعية يتعرض البرنامج الى مشاك
  : تعقيب  -3
  تحدث برنامج حزب المصريين االحرار عن المرأة فى فقرة واحدة فقط مؤكدا على عدم التمييز بينها وبين

ولم يتعرض البرنامج الى اليات او سياسات تنفيذية  ودون وضع . الرجل سياسيا او قانونيا او دوليا 
 نعرف جميعا أن المساواة في القانون ال تقود تلقائيا إلي المساواة في التطبيقو   إستراتيجية تمكين شاملة

 . 
 التحالف الشعبى االشتراكى : رابعا

 التعريف بالحزب -2
  وهو . مناهض لالستغالل الرأسمالي وهيمنة الرأسمالية واالحتكاراتاشتراكي  "التحالف الشعبي".حزب

  عبد الغفار شكر/ ة ديتراس منحاز لمصالح الفقراء والمنتجين
 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
  اكد حزب التحالف الشعبى االشتراكى على عدم التمييز بين المواطنين وتجريم العنف ضد المرأة ومراعاة

مراجعة جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة بما يضمن تجريم العنف  و. الحقوق الخاصة للمرأة 
رساء مبدأ المساو  مع .اة واحترام مكانتها وكرامتها في كل القوانين، وعلى األخص قوانين األسرة، ضدها وا 

مراعاة الحقوق و  ولية التي تؤكد علي حقوق اإلنسانضمان توافق كل التشريعات مع االتفاقيات الد
مرأة الخاصة بالمرأة في إطار الحقوق الصحية والحقوق التعليمية فيجب احترام وتنفيذ الحقوق اإلنجابية لل

 .ويجب أيضا مراجعة مناهج التعليم المختلفة ورفع أي إيحاءات بالتمييز ضدها
  : تعقيب  -3
  نين، وعلى األخص وكرامتها في كل القوا ة المرأة إرساء مبدأ المساواة واحترام مكانعلى اكد البرنامج

رأة في إطار الحقوق السياق اجتماعى أيد البرنامج  مراعاة الحقوق الخاصة بالمو فى  قوانين األسرة، 
، اال انه لم يتعرض للتمكين  الصحية والحقوق التعليمية فيجب احترام وتنفيذ الحقوق اإلنجابية للمرأة 

 والياتة السياسى للمرأة 
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 حزب العدل : خامسا
 : تعريف بالحزب  -2
  عادلة و  مصر دولة مدنية،ان ويرى   محور النهضة باعتبارةاإلنسان ب يهتمحزب ليبرالي اجتماعي

مصطفي  /ددعى الى تأسيسه   حرة، حديثة، ناهضة بأبنائها، مشاركة ومضيفة للحضارة اإلنسانية
 .النجار

 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
 المرأة لها الحق في تولي كافة المناصب العليا في الهيئات والمراكز  اكد برنامج الحزب على ان

ة مناهضة التميز ضد جزء أساسي من سياستواكد على ان  .مهوريةواألعمال المختلفة وتشمل رئاسة الج
ال يتناول الحزب فى ،  مة من القوانين تضمن تكافؤ الفرصبأشكال عملية وخطاب مختلف وحز المرأة  

 . برنامجة اى تنظيم او اهتمام خاص بوضع المرأة االجتماعى او االقتصادى  
 تعقيب -3
  أة باقتضاب شديد دون وضع اى سياسات واليات لتمكين المرأة  تناول برنامج حزب العدل وضع المر

واكتفى بالقول بأحقيتها فى تولى المناصب ورفضه للتميز ضد المرأة ، وتجاهل المشكالت االقتصادية 
 .واالجتماعية 

 
 

 :حزب اإلصالح والتنمية : سادسا 
 : تعريف بالحزب  -2
 ويقوم الحزب  ،  عية الليبرالية وتؤمن باقتصاد السوقوهى األحزاب التي تؤكد في برنامجها على المرج

الحرية و  الحوكمة الرشيد و سيادة القانون و مجموعة من المبادىء النابعة من المجتمع المصريعلى 
يترأس  ، و العدالة االجتماعية و تكافؤ الفرص و المسئولة لألفراد في التنظيم و السوق و االعالم

 اداتمحمد أنور عصمت الس الحزب
 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
  ذلك من و للمرأة بالبرلمان مكانا إيجاد ضرورةدعم هذا الحزب المرأة فى برنامجه السياسى  واكد على 

و فى البرلمان للمرأة ،  المقاعد من % 25 إلى مع تخصيص  االنتخاب لقانون مشروع الحزب تفعيل
 الجنسية قانون حول النظر إعادة ، األسرة ، تطوير قوانين دنيالم المجتمع بمؤسسات المرأة  دور تفعيل

 المرأة توعيةضرورة العمل على و . الجنائية بالقوانين لذلكرادعة  عقوبات وضعو  المرأة حمايةو  .
 نسبة بوضع االيجابي التمييزو  النساء أمية بمحو برنامج الحزب اهتم  ، و  حياتها تحكم التي بالقوانين
 في المرأة دور فعيل وت . الحكومية الوظائف جميع من % 30 ادني بحد تكون و نساءلل للوظائف
تبنى التشريعات والقوانين التى تكفل حقوق المرأة ، وتنظيم عالقتها بالعمل فى حالة ، و  اإلنتاج عملية
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 العاملة ةالمرأ تمتع وجوبيه  ، وضع إجازة على الحصول في المرأة  أحقيةو  .الوالدة وتربية االطفال 
 المجتمع بمؤسسات أةر الم دور تفعيل تمييز، دون العمال وتشغيل لعمل المنظمة واألحكام المزايا بجميع
 و المنزلي العنف منع و األزواج من الجسدية بالتعديات تختص التي بالقضايا الشديد االهتمامو  . المدني
التطبيق الكامل و . جنسي تحر  لياتعم أي تجاه للمؤسسات اللوائح و القانون دور تفعيلو  تجريمه

بشأن المساواة فى االجر  233و االتفاقية رقم  األمومة حماية بشأن م 1952 لسنة 100 رقم تفاقيةلال
 . 1982 ) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقيةو .عند التساوى فى العمل 

 : تعقيب  -3
 لمرأة جزء خاص بها فى برنامجه وعالج فى برنامجة بعض المشاكل حزب االصال  والتنمية  افرد ل

السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمرأة و ويعتبر هو البرنامج الوحيد الذى حدد نسبة مشاركة المرأة فى 
االنتخابات فقد وضع نظام انتخابيا يعتمد على ان الدائرة الواحدة لها اربع مقاعد فى البرلمان وللمرأة 

ها مقعد واحد وذلك كتميز ايجابى للمرأة وذلك  الن  وضع المرأة فى الظروف الراهنة للمجتمع من
من %  83واهتم بتخصيص نسبة  . المصرى تجعل هناك صعوبة شديدة فى نجا  المرشحات 

 . الوظائف الحكومية للنساء 
 
 

 حزب الكرامة : سابعا  
 التعريف بالحزب -2

   المرشح المحتمل لرئاسة    حمدين صباحيالسابق هو ل المؤسسين كيو   قومي عربي مصري حزبو
 مين اسكندر الحالى هو  ا وكيل مؤسسي الجمهورية 

  :وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
  رغم ان هذا الحزب من االحزاب التى اعلنت عن نفسها قبل الثورة بسنوات وعاصر قضايا المجتمع اال

 :بالقول  اكتفىانه 
 (الوظائف والمناصب العامة تحرير حركة النساء من قيودها، وتأكيد مساواة المرأة بالرجل في تولى)  
 

 :حزب مصر الثورة  - ثامنا
 : تعريف بالحزب  -2
  هو العنصر األهم فى الوجود كان لزامًا علينا أن نهتم به كأهم أساسيات لنا  االنسان  بأن نيؤمحزب

وأن نحقق له ما يصبو إليه من إستقرار وراحة بال وأن يتمتع بصحة جيدة طيلة حياته وأن نؤمن له 
 رانمحمود مه/ اسسة المهندس  .عيشة هنية ومسكن صحى مالئم يتناسب مع إحتياجاته هو وأسرته 

 اإلسكندرية محافظة فى امانتة العامة  اول حزب تكونوهو 
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 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
  يسعى حزب مصر الثورة إلى تفعيل دور المرأة والمشاركة في الحياة السياسية فهذا هو الهدف األساسى

ولتحقيق  عن مصالحهاأكثر قدرة على التعبير عن مشاكلها والدفاع  وذلك الن المرأه  الثورةلحزب مصر 
ضمان الحقوق السياسية للمرأة وضمان المساواة بين الجنسين في  هذه األهداف يجب العمل على
سن التشريعات التي تلزم أولياء األمور في األسرة الفقيرة والريفية و  .الحقوق المدنية والسياسية دستورياً 

تدعيم المشاركة السياسية و  .مادي لمساعدتهمإلحاق بناتهم بالمؤسسات التعليمية وتقديم الدعم ال على
تشجيع الجمعيات والمنابر السياسية على وضع أسماء و  .للمرأة وتدليل عقبة تمويل الحملة االنتخابية

النهوض و  .التوعية السياسية لتشجيع المشاركة في الحياة السياسيةو  .السيدات على قوائم ترشيحاتها
و  .التي تعمل في مجال المرأة لما لها من دور بالغ في األهمية بالجمعيات والمنظمات والمؤسسات

االسترشاد عند مناقشة التشريعات المتعلقة ،و تعميم فكرة إنشاء مركز التوعية النسوية وخاصة في القرى 
 االستعانة بالكفاءات لنشر وتعليم المواثيق،   بالمرأة واألسرة بآراء الجمعيات النسائية واللجان النسائية

المرأة  بالديمقراطية وبحقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الدولية المتعلقة
 .الجامعات واالتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل وذلك في المدارس والمعاهد

  تنظيم دورات لمحو األمية على نطاق وسع وتثقيف المرأة على  اكد برنامج الحزب على ضرورة و
توفير البعثات التدريبية الخاصة بهموم المرأة واألسرة والتعاون في إنجاز  و.قها وواجباتهاممارسة حقو 

إنشاء وتفعيل شبكة خدمات مساندة المرأة في كافة مراحل حياتها  و .والدوليةذلك مع المنظمات العربية 
شرافو  عالم من وسائل اإل تنظيم محاضرات و ندوات وور  عمل ودورات تدريبية وحلقات حوار وا 

إبرازًا ألهمية دور المرأة في المشاركة في  مرئية ومسموعة ومقروءة لتصل إلى شرائع واسعة إلى الجمهور
 .الشأن العام

 
 :تعقيب  -3
  لم يهتم بنفس الدرجة اهتم برنامج الحزب بمشاركة المرأة فى الحياة السياسة وتثقيفها واالرتقاء بقدراتها 

 .جتماعية واال االقتصاديةفى الجوانب 
 عدد النساء المؤسسين داخل  فىحزب مصر الثورة قاعدة بيانات عن وضع المرأة داخل الحزب ف لدى

عضوًا حوالى  9229األعضاء البالغ عددهم   سيدة وتبلغ نسبتهم من إجمالى 7199 حوالىالحزب 
ئة العليا البالغ من إجمالى الهي% 11سيدة تمثل  71بلغ عدد النساء حوالى و فى الهيئة العليا  % 17

 محافظة 27 تم تكوين أمانات للمرأه فى عضو   19عددهم 

 
 حزب حراس الثورة  -:  تاسعا

 : تعريف بالحزب  -2
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  تعداد مصر  و ان بعدم تصنيف المصريين على أساس ديني ونسعي لترسيخ حق المواطنة يؤمنحزب
أحد مقومات مصر لريادتها في  قوه ضرورية يجب السعي الستغاللها والنهوض بها ورعايتها لتكون

 مجدى حسن محمد الشريف/ مؤسسة  االوسطمنطقة الشرق 
 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
 يتناول الحزب فى برنامجة اى تنظيم او اهتمام خاص بوضع المرأة االجتماعى او االقتصادى او السياسى ال 
 

 حزب الحرية  -: عاشرا
 : تعريف بالحزب  -2
 السياسي واالصال  االقتصادي والعدالة  اإلصال يهدف الي  ة هو حزب ليبرالي  وحزب الحري

 رئاسة، باالجتماعية ومحاربة الفساد و التخطيط لتنفيذ برامج واقعية تعمل علي االرتقاء بالفرد والمجتمع 
 ممدو  محمد محمود/ لدكتور مهندس ا

 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
  ذكر فى برنامجه االهتمامو  بان الحزب يهدف الى تحقيق المساواة بين جميع االفراد  بالقول االكتفاءتم 

 .برعاية الفئات المحرومة من الخدمات كالمرآة و كبار السن 
 :تعقيب  -3
  األحزاب الى أسست قبل الثورة لم يهتم باى مشاكل واكتفى بألفاظ عامة فضفاضة ، ال أغلب كغيرة من

لمرأة او الحياة السياسية طواط محددة يمكن ان يضيفها البرنامج على وضع ااو خ عناصرتتضمن اى 
 .عاما  

 
 حزب مصر الحديثة -: الحادى عشر

 : تعريف بالحزب  -2
  ليبراليا اجتماعيا يؤمن بالديمقراطية والعدالة االجتماعية والوحدة الوطنية الحديثة حزب  مصرحزب. 

  .الجامعة الحديثة  دعبس رئيس مجلس أمناء نبيل. دمؤسسة  
 
 
 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
   اكد البرنامج على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حقيقة وواقع

 .وذلك مع عدم اإلخالل بأي حكم شرعي قاطع الداللة بالكتاب والسنة في هذا الخصوص
 اى تنظيم او اهتمام خاص بوضع المرأة االجتماعي او االقتصادي او  يتناول الحزب فى برنامجه  ولم

 السياسى 
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 تعقيب -3
  و للكتاب او السنة باشتراط عدم المخالفةظاهر نص البرنامج يوحى ان هناك مساواة بين الرجل والمرأة 

ألى من ة البرنامج ماذا يقصد باالحكام قاطعة الداللة بالكتاب والسنة وقاطعة الدالل لنالم يوضح 
،  كما ان إقحام األحكام ......... اليهودى  معند من المواطنين مع المسلم ام المسيحى االمذاهب و 

 . الشرعية فى برنامجه يتنافى مع ليبراليته 

 
 

 حزب السالم االجتماعى: الثانى عشر 
 التعريف بالحزب -2

  أن يطمئن كل مصري  السالم االجتماعي ويعنى اليسارية   –وهو من األحزاب ذات التوجهات الليبرالية
في كل مناحي الحياة من مأكل و مشرب و ملبس و رعاية صحية و سكن مناسب  أسرتهعلى نفسه و 

وفرصة عمل مناسبة  صلواتهو تعليم متطور الوالده و وسيلة مواصالت ميسرة و دار عبادة يؤدي فيها 
 .واحترام آلدميته وكرامته و فوق الجميع عدالة ناجزة

 : المرأة فى برنامج الحزب  وضع -5
  فى برنامجة اى تنظيم او اهتمام خاص بوضع المرأة االجتماعى او االقتصادى او  الحزبال يتناول

 السياسى 
 

 : ذات المرجعيات الدينية  األحزاببعض ة فى برامج أـ حالة المر 
 

 برنامج حزب الوسط: أوال 
 : تعريف بالحزب  -2
  يؤمن أن األوطان الحرة ال تملك ترف و  مرجعية إسالميةذو  مصري حزب سياسيحزب الوسط هو

ويعتقدون أن األمة تكون أقوى . االستغناء عن جهود أحد من أبنائها، وال تستطيع إهمال رأي فريق منهم
 / يترأسه المهندس . اجتهاداتهم علي اختالفاتهمعزما وأعظم شأنا عندما تتضافر جهود أبنائها وتتعدد 

 أبو العال ماضي
 :وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
 المكانة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الدين بسببالتميز بين الموطنين  اكد برنامج الحزب على عدم 

 رئاسة منصب ذلك فى بما العامة والواليات المناصب وتولى ماتزاوااللت الحقوق جميع في الثروة أو
ول يتنا  ولم.  والقانونية ، لسياسيةا األهلية في والرجل رأةمال بين الكاملة وقرر المساواة  .الجمهورية

 الحزب فى برنامجه اى تنظيم او اهتمام خاص بوضع المرأة االجتماعي او االقتصادى او السياسى 
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  : تعقيب  -3
  اكتفى فقط حزب الوسط بالتأكيد على مبدأ المواطنة والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل دون وضع

اليات وسياسات محددة تحقق هذة  دون التطرق الى والقانونية ،سياسات واليات لتحقيق هذة المساواة  
في ندوة تحت عنوان  و .ولم يتعرض الى برنامج اقتصادى او اجتماعى خاص بالمرأة . المساواة 

المهندس  قرر  كلية الهندسة جامعة القاهرة،ب 1322-9-24 عقدت فى "مستقبل الديمقراطية في مصر"
ي ثبت صحتها تحرم والية المرأة وغير هناك من األحاديث الت"ان ، الحزب أبو العال ماضي، رئيس 

 ."، لكن ماضي أجابه بأن الفقه اإلسالمي ُجمِّد منذ مئات السنين، فما بالكم بالفقه السياسي"المسلم
http://www.alwasatparty.com/article-13497.html  

 صالةحزب اال: ثانيا  
 : تعريف بالحزب  -2
  ينبغي على كل  حزب ذات مرجعية اسالمية  ، وينطلق برنامج  الحزب من عدة منطلقات اولهما  انه

وأن من أخص خصائص الربوبية أن  -سبحانه وتعالى-مسلم أن يضعه نصب عينيه أن الحكم هلل 
فكل , حاكم بهذه الشرائع الربانيةُيَشرِّع لعباده أحكاما يتحاكمون بها، ومن أخص خصائص األلوهية الت

فينبغي أن يكون الدستور على وفق المنهج , أحكام مخالفة لحكم اهلل فهي باطلة،وال يجوز والتحاكم بها 
 للواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفيا/ ، رئيسة هو  اإللهي

 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
 شور على صفحتة على الفيس بوك مجموعة من المبادى ال يوجد برنامج معلن للحزب وكل ما هو من

 .واالفكار ليس من ضمنها االهتمام بالمرأة 
 حزب النور -:ثالثا

 : تعريف بالحزب  -2
  وان  . بالمرجعية العليا للشريعة اإلسالمية ، وهو حزب يلتزم   أول حزب سياسي سلفيحزب النور

الشامل والضابط لالجتهادات السياسية واالجتماعية  الشريعة اإلسالمية هي المرجعية العليا والمنهج

 عماد عبد الغفور /الدكتور و يترأسه. واالقتصادية

 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
  مع ضرورة المحافظة على التمايز . اكد الحزب على المساواة فى الكرامة اإلنسانية بين الرجل والمرأة

اعية واإلنسانية ، ويتطلب تحقيق ذلك وفقا لما جاء فى برنامج الرجل فى األدوار االجتم وبينبينها 

وتطوير مفاهيمه، والتغل ُّب على الحزب بحوثا كافية ودراسة مكثفة وخطة محكمة لتغير ثقافة المجتمع 

إطالق حمالت التثقيف اإلعالمي ُّة واالجتماعي ُّة والديني ُّة، والتي تعمل بكافة الوسائل  وتلك األوضاع، 

 لتصحيح الصورة الذهنية السلبي ُّة للمرأة، والتحذير من ظلمها واالفتئات علي حقوقها الم تاحة
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 البرنامج ان المرأة تواجه مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والمرض والعنف ، والزواج السري ،  اقر

تلك والطالق وما يترتب علية من مشاكل ،  والتميز الوظيفي ضد المرأة لذلك فقد قرر البرنامج لحل 

تكوين مجموعة من الصناديق االجتماعي ُّة المدعومة من مؤسسات الزكاة واألوقاف المشاكل 

والمشاركات األهلية، لمساعدة الفئات المعوزة من شرائح المرأة المصري ُّة، مثل المرأة الر ُّيفي ُّة، 

 .والمطلقات، والمسنات
 

 :تعقيب  -3
 المساواة بين الرجل والمرأة اكد على التمايز بينهم  تناقض برنامج حزب النور مع نفسه فحينا أكد على

 فى األدوار االجتماعية واإلنسانية ولم يوضح ما المقصود بتلك االدوار 
 المشاركة السياسية للمرأة و حق المرأة فى الترشح لالنتخابات او تولى المناصب القيادية ، وقد  تجاهل

 .يكون ذلك عدم اعتراف منة بحقها فى ذلك 
 تتطلب هذه االوضاع بحوثا كافية )ا اسرد مشاكلها االجتماعية واالقتصادية وضع حل نظرى بقولة وعندم

رغم ان المجتمع المدنى يعمل من سنوات وسنوات على تلك الدراسة ( ودراسة مكثفة وخطة محكمة

واالبحاث ووضع حلول لتلك المشكالت ، فهل ينظرون للمجتمع المدنى النسوى بنظرة كفر او على 

 .االقل جنوح عن الدين 
  تجاهل المشاكل االجتماعية واالقتصادية والثقافية الخاصة بالمرأة 
 

 الحرية و العدالة حزب  -:رابعا 
 : تعريف بالحزب  -2
  مبادي  الحزب علىقوم ي و ،حزب الحرية والعدالة هو  حزب نابع من جماعة االخوان المسلمين

 يترأس الحزب الدكتور محمد مرسى وللتشريع هى المصدر الرئيسى  اإلسالميةالشريعة 
 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
  يؤمن حزب العدالة والحرية بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص  وتمكين المرأة من كافة حقوقها بما ال

واقر بحقها فى العمل السياسى واالجتماعى بشرط عدم مخالفة ذلك مع  المجتمعيتعارض مع قيم 
 السالميةالشريعة ا

  اهتم برنامج حزب العدالة والحرية بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص  وتمكين المرأة من كافة حقوقها بما ال و
يتعارض مع قيم المجتمع واقر بحقها فى العمل السياسى واالجتماعى بشرط عدم مخالفة ذلك مع 

الدينية  تهمتوعي مع ير أسبابه تشجيع الشباب والشابات على الزواج وتيسواهتم  الشريعة االسالمية ، 
مكافحة ، و  تضييق منافذ الطالق، واتخاذ أسباب الوقاية منهو واالجتماعية بقدسية العالقة الزوجية 

مل فى ، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين مع احترام التكاالزواج العرفى والسرى وبيان حرمته ومخاطره 
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تجريم كل أشكال المساس بالنساء و والصحية لألمهات واألطفال تنمية الرعاية االجتماعية ، و األدوار 
التزام و .وتغليظ العقوبات على التحر  بهن أو االعتداء على سمعتهن أو االعتداء المباشر عليهن 

اإلقرار بحق  .اإلعالم بكل ما يدعم لحمة األسرة ويحافظ على قدسيتها، والعزوف عن كل ما يهدد استقرارها 
التوسع فى مع  .دون إخالل بحق األسرة ودون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية  لعمل ا فيالزوجة 

 لحقة أو القريبة من أماكن العمل إنشاء دور الحضانة الم
 :تعقيب  -3
 -  من غير المفهوم أعطاء المرأة حق فى العمل السياسي واالجتماعى  ثم تقيدة بحق األسرة و الشريعة

 .د الواردة فى الشريعة االسالمية فى هذا الشأن القيو  هىاإلسالمية وما 
 -  معظم المشاكل االجتماعية واالقتصادية والثقافية الخاصة بالمرأة  تجاهل 
 -  سياسات تنفيذية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل  يضعلم . 
 - حق المرأة فى الترشح لالنتخابات او تولى المناصب القيادية  تجاهل. 

 
 ب اإلصالح  والنهضة حز  -:خامسا 

 : تعريف بالحزب  -2
  نشر ثقافة الحرية بضرورة   ويؤمن الحزبحزب االصال  والنهضة  حزب ذى مرجعية اسالمية

 إزالة جميع المشكالت المزمنة التي تواجه مصرو  .على القيم األصيلة في كل مكان المبنيةوالمواطنة 
 هشام مصطفى عبد العزيز/ اسسة االستاذ 

 : المرأة فى برنامج الحزب وضع  -5
   اتخاذ التدابير الالزمة لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة يهدف الحزب من خالل برنامجه الى

 .المرأة على االنخراط في العمل الحزبي، ولعب دور فعال في السياسة تشجيعو  .العامة
  تخاذ إجراءات وقوانين رادعة لمنع ا، ويجب  أن المرأة لها دور محوري في نهضة بالدنا حزبال يؤمنو

 للمواطنالقيام بدور التوعية االجتماعية وعلية  .العنف واالستغالل الجنسي واالقتصادي ضد المرأة
برامج تربوية  وضعو  .تشجيع اإلدارات المحلية على حل مشكالت المرأة، و  الممصري حول حقوق المرأة

القاضية بزيادة  السياساتتنفيذ و  .لبيئة التي يعيشون بهاللبنات في المناطق الريفية تتناسب مع حالة ا
إنشاء برامج لحماية النساء  .العمل على تغطية ربات البيوت بالضمان االجتماعي، و  معدل تعليم المرأة

  .اللواتي ال يتمتعن بدعم مالي، أو اللواتي يتعرضن للعنف
 :تعقيب  -3
  (  تأثير كبير في تنشئة أجيال سوية ومنتجة)لها  نجابى بأنمنظور الدور االاهتم البرنامج بالمرأء من

كما ذكر وليس باعتبارها نص المجتمع او ان هناك مشاكل تواجهها فى المجتمع سواء سياسية او 
الياتة لجعل مهمة المرأة الوحيدة هى تربية اجيال ، ولم  سخراقتصادية او اجتماعية ، لكن البرنامج 
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يق المساواة بين المرأة والرجل و تجاهل المشاكل االجتماعية واالقتصادية يضع سياسات تنفيذية لتحق
و لم يتطرق الى دور سياسي او . الخاصة بالمرأة و تناول وضع المرأة باعتبارها الزوجة و األم فقط  

 .قانوني للمرأة 
 
 حزب الفضيلة : رابعا 

 التعريف بالحزب -2
 عادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين بما يسعى لنشر قيم العدالة وال سلفى  زب سياسيح مساواة وا 

  اإلسالمية الشريعةيتفق مع مباديء 
 : وضع المرأة فى برنامج الحزب  -5
 إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لممارسة حقوقها السياسية  بالقول االكتفاء. 

 
    التحرير المصرىحزب : خامسا 

 2- التعريف بالحزب

  بدعم عدد من الزعماء  حظيوقد  السنة منهجه يعتمد علي الكتاب و ميإسالسياسي   صوفيحزب
 زهران  إبراهيماسسة  الصوفيين

 5-  وضع المرأة فى برنامج الحزب : 

  ال يوجد برنامج معلن 
 

 ـ:حزب التوحيد العربي : سادسا 
 2- التعريف بالحزب

  يسعى آلقامة دولة العدل .. ةاإلسالميهو مشروع لوحدة األمة العربية و  منشق من حزب العملحزب
، مؤمنين أن عبادة اهلل وحده هى مصدر حريتنا وحرية مصرنا وأمتنا ، ومؤمنين أيضًا أن  مصرفى 

ونؤمن بأن اإليمان العميق باهلل هو الركيزة األولى لكافة ما يقوم . والعمل عبادة تقربنا من اهلل السعي
 .عليه الحزب من نهج ويصدقه العمل

 5-  وضع المرأة فى برنامج الحزب : 

 إن األسرة هي البناء التحتي و .حفظ النسل مقصد من مقاصد الشريعة تناول وضع المرأة من منطلق ان
، والمقصد من التشريع لألسرة فى الزواج والطالق وحقوق الزوج والزوجة واألبناء هو الحفاظ  للمجتمع

رات داخلها ومن ثم تؤثر بالسلب على رسالتها على األسرة وصيانتها من كل المؤثرات التى تحدث التوت
المرأة فهي نصف المجتمع وهى مدرسة  وذكر فى برنامجه ان.فى وجود مجتمع متماسك راق له رسالة 
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التربية األولى والتي تؤسس منظومة قيم وأخالق المجتمع، واالهتمام بها وبدورها ضرورة حتمية، 
يجابيتها ومشاركتها فى كل ما يتعلق بوا قعنا السياسي فريضة دينية ووطنية، بما فى ذلك حقها فى وا 

 .االنتخاب والترشيح للمجالس النيابية والمساهمة فى العمل الحزبي والنقابي واإلجتماعى
  فالرجل والمرأة متساويان فى الخلق واإلنسانية والكرامة ومناط التكليف وملكاته والجزاء والحساب، ولكنهما

وتمييز اهلل لهما من حيث الذكورة واألنوثة يترتب عليه تمايز بالتبعية فى . يختلفان من حيث التماثل
وعليه فإن الدور األساسي للمرأة من الناحية االجتماعية هو فى تربية األبناء  .الوظائف االجتماعية

 وهو الدور الذي يشكل الوحدة البنائية للمجتمع الذي يتطلع لقيام المشروع الحضاري. ورعاية األسرة
 .النهضوي المطلوب

  االهتمام بكافة حقوق المرأة وتمكنيها من المشاركة االجتماعية والسياسية وخاصة فيما يتعلق بالمرأة
 .العائلة ألسرتها وحمايتها

 3- تعقيب :

   الزوجةالبرنامج تجاهل المشاكل االجتماعية واالقتصادية الخاصة بالمرأة و تناول وضع المرأة باعتبارها 
سخر الياتة لجعل مهمة المرأة الوحيدة و  .و لم يتطرق الى دور سياسي او قانوني للمرأة . ط  و األم فق

 .االسرة  هى 
 
 
 

 حزب مصر البنا  : سابعا 
 2- التعريف بالحزب 

  يهدف إلى تحقيق منظومة سياسية .، رئيسة الشيخ نضال حماد سنية إسالمية حزب ذو مرجعية
 .. إسالمية راشدة 

  : 5-  وضع المرأة في برنامج الحزب 

  وكان ال وجود لها توجد فيه  ذكر عن برنامج للمرأة ال. 
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 الرابعالقسم 
 لم تكتمل مبادرات  

كثير  الحزبي السياسيكانت يظهر على المشهد  2977عندما بدأنا هذه الدراسة فى شهر يوليو 

مبادرات نجع اغلبها بمرجعيات مختلفة هذه الحركات وال أحزابمن الحركات  لمحاولة تأسيس 

العام ومنها من  السياسيوظهرت على المشهد  األحزابفى استيفاء الشروط القانونية لتأسيس 

 السياسياو الوجود  السياسيفى القرار  التأثيرلكنة لم يستطع الظهور او  التأسيسفى  أيضانجح 

 سبيل المثال ال الحصر لم يكتب لها النجاح ومنها على  وا، ومنها حركات ال نعلم مصيرها االن 

 : المصري  االشتراكيالحزب : اوال
  2- التعريف بالحزب

  لعدم استطاعة مؤسسية استيفاء  االشتراكي الشعبياندمج مع حزب التحالف  المصري االشتراكيالحزب
 . الشروط القانونية للتأسيس  

 5-  وضع المرأة فى برنامج الحزب : 

 جراء تعديالت تشريعية بالقوانين التى تضر بالمرأة   اكد الحزب على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة ، وا 
، وأحقيتها على تولى المناصب ،مع التأكيد على توفير الحماية للعامالت فى الزراعة  وقد اكد فى برنامجه 

لقضاء ضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، سواء في نصوص القانون أو في الواقع الفعلي، وا على 
جراء التعديالت التشريعية الالزمة التي تكفل ترسيخ مبدأ المساواة،  ، على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وا 

ضمان حق المرأة في تولي جميع و   ومن بينها على سبيل المثال تعديل قانون األسرة وقانون الجنسية
 جميع مستوياتها على قدم المساواة مع الرجلالمناصب العامة، السياسية واالجتماعية والقضائية واإلدارية، ب

، (العمل المنزلي)اإلقرار بالمساهمة االقتصادية واالجتماعية الهائلة للعمل غير المدفوع األجر للنساء ، و 
توفير الحماية القانونية و  .والسعي لتغيير المفاهيم التقليدية التي تحصر المرأة في أدوار اجتماعية بعينها

الزراعة والقطاع الخاص غير المنظم والعامالت في المنازل وضمان تمتعهن بالتأمين للعامالت في 
التزام القطاع الخاص بتوفير الرعاية االجتماعية للمرأة خالل مراحل الحمل  , االجتماعي والتأمين الصحي

تكفل القضاء على  اتخاذ إجراءات تشريعية , .والوالدة وتوفير دور الحضانة المناسبة لرعاية أبناء العامالت
العنف األسري تجاه النساء والفتيات وتضمن الحماية الالزمة لهن، مع توفير دور اإليواء اآلمنة ومراكز 

 .التأهيل الصحي والنفسي لضحايا العنف األسري
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 المصريحزب التحالف : ثانيا
 2- التعريف بالحزب

  وكيل المؤسسين  والتغير  أالجتماعيةلة والعدا  والديمقراطية  يؤمن حزب ألتحالف بالحريةحزب مدنى ،
 محمد الجيالنى 

 
 5-  وضع المرأة فى برنامج الحزب : 

  أخرىالتى اكتفت فقط بتقرير المساواة دون التعرض الى قصية  األحزابمن  . 
 

  الوطنيحزب التقدم :  ثالثا
 2- التعريف بالحزب

 ويؤمن بالحرية ( ادي والسياسي واالجتماعييبرالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدان االقتصحزب ل
 . والديمقراطية

 5-  وضع المرأة فى برنامج الحزب : 

 تحقيق وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواةوقد قرر  أهدافوانما معلن  يوجد برنامج  ال 
 

 ـ:حزب الريادة : رابعا
 2- التعريف بالحزب

 وكيل المؤسسين  –أحمد خيري / لدكتور ا لمتمثلة في اإلنسان،يؤمن الحزب بالقيمة الحقيقية للثروة البشرية ا
  ورئيس الحزب

 5-  وضع المرأة فى برنامج الحزب : 

  اكتفى هذا الحزب بذكر انه سوف يهتم بالمرأة بقولة : 
  وثقافيًا وسياسيًا وتفعيل دورها في المجتمع من خالل تمثيلها في المجالس النيابية االهتمام بالمرأة اجتماعيا

عدادها لتولي المهام الرسمية ومنحها الفرصة الكاملة  والمحلية وا 
 
 ـ:حزب التنوير المصري :  خامسا

 2- التعريف بالحزب

  المستدامة من خالل السعي هو حزب مدني يسعي لتحقيق التحرر الوطني الكامل والدفع في طريق التنمية
يؤمن الحزب انه من أجل تحقيق هذه األهداف و  لتحقيق االستقالل الوطني الكامل للبالد في كافة المجاالت
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يجب أن يتكاتف كل أبناء الوطن تحت مظلة استكمال السيادة الوطنية للبالد وبناء دولة مدنية بمعناها 
 يسناء حجاز / االستاذه، مسئولة الحزب  الحقيقي

 5-  وضع المرأة فى برنامج الحزب : 

  المرأة هي نصف المجتمع ونحن نستمد رؤيتنا للمرأة من التراث اإلنساني واالسالمى وتحدد المرأة دورها
 بالولوج في المجتمع بنفسها وليس على مايحدده اآلخرون عليها

 
 
 

 الخالصة
مشاكل المرأة فى برنامجه الحزبى ولم يفرد لها ادمج  1322يناير  19التى أسست بعد ثورة ان معظم األحزاب  -2

 باب خاص 
حزب الوسط ، والمصريين األحرار ، )وهم .خمسة أحزاب اكتفت فقط بالنص على عدم التمييز ضد المرأة  -1

نعرف جميعا أن المساواة في القانون ال و (  الدستور - والعدل والنهضة والتنمية ، والحرية والعدالة ، والحرية
 . تلقائيا إلي المساواة في التطبيقتقود 

حزبى المصرى الديمقراطي االجتماعى واالصال  والتنمية اهتموا بادماج المرأة فى المكون االقتصادى  -8
 واالجتماعى والسياسى لبرامجهم الحزبية 

زواج والطالق ، ثالثة أحزاب وهى ما تعرف باألحزاب ذات المرجعيات اإلسالمية اهتموا بوضع المرأة األسرى وال -9
النور م حزب الحرية حزب )والتأكيد على التمايز بينها وبين الرجل  فى األدوار االجتماعية واإلنسانية وهم 

تأكيد هذه البرامج على المساواة بين الرجل والمرأة اال انها  ورغم( . حزب اإلصال  والنهضة  -والعدالة 
عية واالنسانية دون توضيح لماهية االدوار االجتماعية رهنت ذلك بالتفريق بينهما فى االدوار االجتما

 .واالنسانية 
حزب واحد فقط وهو حزب مصر الثورة الذى لدية قاعدة بيانات متكاملة عن عدد النساء فى الهيئة العليا   -9

 .واللجان واألعضاء المؤسسين
، ونسبة شغل النساء للمراكز مؤشرات كمية ونوعية لقياس نسبة عضوية النساء في كل حزبعدم وجود اى  -1

  القيادية في األحزاب
 . على مقاعد البرلمانمرشحات ل ضعف  تسمية االحزاب -1
 عدم تنظيم أمانات المرأة فى األحزاب   -3

لم يختلف الوضع كثيرا بين االحزاب التى اسست بالفعل واالحزاب تحت التأسيس من ناحية تناول قضايا المرأة بل 
 :اقل منها اهتماما فمن المالحظ حت التأسيس االحزاب تتعتبر 
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وتركز على أعتبار المسئوليات االسرية مسئولية المرأة فقط  إنجابىانها تتناول قضايا المرأة من منظور  -2
 .بالدرجة االولى 

دون وضع سياسات ( عدم التمييز بين الرجل والمرأة)ان جميع االحزاب تستخدم نفس المصطلحات   -1
 .واليات تنفيذية 

 غياب الوعي بأهمية تناول البرامج الحزبية لقضايا المرأة  -8
عدم استعانة األحزاب بمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بقضايا المرأة لمساعدتها فى ايجاد اليات او  -9

 .حلول لمشاكل المرأة فى برامجها 
 :مقترحات يمكن ادراجها فى البرامج الحزبية  للتمكين السياسى والقانونى 

 يع المجاالت لعمل المرأة وعدم التمييز فى تولى المناصب القياديه والترقي فيهافتح جم . 
 المجاالت؛  تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار على كافة المستويات القيادية و القاعدية و في كل

 .التنفيذية و االستشارات التخصصية التشريعية،
 تأهيل وتدريب الكوادر النسائية سياسيا. 
 30 مب دني للنساء في كافة هياكل الحزب القاعدية والقيادية يحددأالسياسية بوجود حد  األحزابلتزام كافة ا.% 
 توعية المرأة بحقوقها وأهمية مشاركتها السياسية الفاعلة وتحفيزها لذلك   
  للمرأةبأعضاء البرلمانات واألحزاب السياسية لتعزيز المشاركة السياسية  وتنسيق القيام باتصاالت 
 بضروريته لفترة تساهم فى دعم مشاركة المرأة تبني نظام الحصص وتوعية الرأي العام  عقد 
  للمرأة إدماج تبني استراتيجيات تنموية مستدامة ومتكاملة تستهدف 
   تقوية التواجد والفعالية وبناء الشراكات والتعاون مع مختلف األطراف األهلية والحكومية والمؤسسات اإلقليمية

  . العالمية المعنية بشؤون المرأة لتفعيل الدور السياسي للمرأةو 
  توعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة والعمل على إيجاد تغيير في األنماط الفكرية التقليدية المبنية

 على األعراف والتقاليد التي تحجم المرأة وتهمشها
 ، كقانون االحوال الشخصية وقانون العقوبات  الغاء كافة التشريعات التى تميز ضد المرأة 
  توفير الحماية القانونية والتشريعية للمرأة 

 :مقترحات يمكن ادراجها فى البرامج الحزبية  للتمكين االقتصادي واالجتماعى للمرأة  
  تأثيرة على المجتمع رفع مستوى الوعي حول مخاطر العنف المنزلي و. 
  اء من خالل التنسيق مع مشروع محو االمية رفع المستوى التعليمي لدى النس> 
  دارة مشاريع خاصة بهن  تعزيز مهارات النساء لتأسيس وا 
   العملين واتاحة الفرص لهن على قدم المساواة بناء قدرات النساء 
  عادة إدماجهن في المجتمع  .العمل على تمكينهن ذاتيًا وا 
 ضارة بصحة المرأة االهتمام بالصحة االنجابية و القضاء على العادات ال 
  توفير مساكن للمرأة المعيلة. 
 توفير الحماية القانونية للنساء من التحر  الجنسي فى اماكن العمل 
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 :توصيات 
تغيير وتطوير برامج األحزاب السياسية بحيث تقر فيها المساواة بين الجنسين وممارسة التمييز االيجابي لصالح  -2

 .األحزابفي تلك  مشاركة المرأةالمرأة وتشجيع 
 التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال تمكين المرأة واالستفادة من خبراتها فى هذا المجال   -1
العمل المشترك بين المنظمات النسوية واألحزاب المدافعة عن المساواة الكاملة للمرأة لتطبيق االتفاقيات الدولية  -8

 .بشان الحقوق السياسية للمرأة 
 .ت للمرأة وهيكلتها داخل االحزاب وتفعيل دورها داخل باقى اللجان والهيئة العليا للحزب تشكيل امانا -9
 .إعداد خطط وبرامج عمل لتفعيل الدور السياسي للمرأة -9
 لدمج المرأة فى الحياة االقتصادية واالجتماعية  اعداد خطة وبرنامج عمل -1
ماديا واعالميا والعمل على تدريب النساء من اجل  دعم النساء المرشحات لعضوية البرلمان او المجالس البلدية -1

 .الحصول على المهارات االنتخابية والسياسية
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