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ا في الفترة الحالیة قیادات نسائیة تقدم مقترحات لتعزیز مكانة المرأة سیاسیً  

 
جهاد الشبیني -كتبت : 

 
لبت رئیسة المجلس القومي للمرأة ''مرفت تالوي'' بتوحید الجهود المبذولة من ِقبل الحكومة ومنظمات المجتمع  طا
المدني والشباب لكي تستعید المرأة قیمتها ومكانتها التاریخیة، مشددة على ضرورة التوافق وعدم تضارب الجهود 

 .وتبني سیاسة واحدة
التشاوري الذي عقده المجلس بعنوان ''نحو ضمان مشاركة المرأة بأجهزة الدولة  جاء ذلك خالل كلمتها في االجتماع

في المرحلة االنتقالیة'' بهدف ضمان مشاركة المرأة في المرحلة االنتقالیة القادمة، بحضور عدد من الخبراء والمفكرین 
 .وممثلي منظمات المجتمع المدني والقیادات النسائیة

العلوم السیاسیة ''لیلى تكال'' إلى وجوب عمل إطار دستوري واضح، وتشكیل مجموعة ومن جانبها، دعت أستاذة 
ونیة من المجلس القومي للمرأة لمراقبة حقوق المرأة في الدستور الجدید، وكذلك إلى خفض ُعمر المشاركین في  قان

 .مجلس النواب
فعیل فروع المجلس في المحافظات للوصول وناشد رئیس حزب الجبهة الدیمقراطیة ''أسامة الغزالي حرب'' بضرورة ت

كافة شرائح النساء، مشدًدا على أهمیة التركیز في المرحلة القادمة على وضع نسبة محددة للمرأة في المجالس  ل
 .النیابیة

وقالت مؤسسة حركة بهیة یا مصر ''إیناس مكاوي'' إنه یجب تشكیل لجنة موسعة تضم كفاءات من الرجال والنساء 
الوطنین المؤمنین بقضیة المرأة للدفاع عن حقوقها خالل المرحلة القادمة، مطالبة بتشكیل جمعیة تأسیسیة والشباب 

   .بها نسبة من السیدات تتالءم مع حجم ومشاركة المرأة في المجتمع، بحسب تعبیرها
نحل ''حسام بدراوي'' على ضرورة إنشاء مرص قال أو یعرض وشدد أمین عام السیاسات بالحزب الوطني المُ ُ د لكل ما ی

عالن ما خرج به المرصد في وسائل اإلعالم،  في وسائل اإلعالم من انتهاكات تمس كرامة المرأة  للرد علیه، وإ
إضافة إلى رصد كل ما تم حذفه من المناهج التعلیمیة خالل العام الماضي، والذي یتضمن دور المرأة ومكانتها  في 

 .المجتمع



 
قومي للمرأة ''نبیل صموئیل'' بضرورة توحید رؤى وسیاسات كافة الجهات الفاعلة في وطالب عضو المجلس ال

نشاء مرصد إعالمي مختص بكل ما له صلة بقضیة المرأة على األمد  المجتمع لدعم المرأة خالل المرحلة القادمة، وإ
ى المركزي فقطالطویل ولیس بمدة زمنیة محددة، على أن یكون له أفرع بكافة المحافظات ولیس المستو  . 

بدورها، أكدت المدیرة التنفیذیة لمركز وسائل االتصال المالئمة من أجل التنمیة ''عزة كامل'' على ضرورة تكوین 
ائتالف وطني یجمع كل العاملین والناشطین والمهتمین بحقوق المرأة  للدفاع عن حقوق المرأة وضمان وضعها في 

الدستور، الفتة إلى أن هذا االئتالف سیعمل على إعداد قوائم بالقیادات الدستور الحالي ومشاركتها في تأسیسیة 
النسائیة التي من الممكن أن تشارك بفاعلیة في النهوض بالوطن في جمیع المجاالت، على أن یركز هذا االئتالف 

  على الحوار مع السلطة التنفیذیة والضغط علیها للضمان حقوق المرأة، على حد تعبیرها.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


