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  إهداء

  الورودشهيدة ، .. شي̲ء الصباغ إيل

 اإلسرتاتيجية األهداف  

زيادة ʯثيل املرأة يف املؤسسات الربملانية واملجالس الترشيعية والسياسية ومواقع اتخاذ القرار من  .١

 .خالل دعم مشاركتها السياسية

رأة يف األحزاب واالتحادات والجمعيات املهنية واملجالس املحلية ومنظ̲ت زيادة عضوية امل .٢

 .املجتمع املد̹

  

  التظاهر السلميالحق يف و اسية املشاركة السيالنساء 

  

شاركت النساء يف االحتجاجات السلمية طوال األعوام األربع السابقة، وصناعة الحراك الج̲ه̺ي الواسع التي  .١

و̬ تكن مشاركة النساء قارصة فقط عىل يونيو،  ٣٠يناير و ٢٥انتفاضة شعبها يف مرص طول فرتة  شاهدته

̷ا شاركت النساء يف أطياف مختلفة من فقط واملطالبة بتغي̺ النظام، وإ  احتجاجات ذات الطابع السيايس

ن انقطاع طوال يناير واستمرت دو  ٢٥االحتجاجات النوعية األخرى كاالحتجاجات الع̲لية والنقابية  والتي سبقت 

عد مشاركة ملفتة وملحوظة للنساء من اجل تغي̺ األوضاع السياسية السابقة والزالت مستمرة ، في̲ ت األعوام

وهو ما يؤكد عىل اقتناص النساء الحق يف التظاهر السلمي وم̲رسة واالقتصادية واالجت̲عية وغ̺ها يف البالد، 

 . ملطالباالحتجاج من الدولة لتأكيد عىل الحقوق وا

 

غ̺ أن هذه االحتجاجات السلمية قبلت بأشكال مختلفة من العنف أكʳها وضوحا التعرض للعنف الجنيس إيل  .٢

حد االحتجاز والقتل العشواʨ من قوات الرشطة طوال األربع سنوات املاضية، وباختالف املعني̼ بإدارة املراحل 

س العسكري  فاإلخوان املسلم̼ وحتى الحكم الحايل، فحسب االنتقالية بداية من مرحلة حكم مبارك وتباعا للمجل

الشعبية الواسعة، وهو االحتجاجات  إثناءحالة اعتداء جنيس  ٢٥٠ ما يزيد عن نسويهتوثيق مجموعات ومنظ̲ت 

حالة   أيما يفيد انتهاك ممنهج للنساء أثناء مشاركتهم السياسية لحق التظاهر السلمي، و̬ نرصد محاسبة عىل 

االت االعتداءات الجنسية الج̲عية غ̺ واحدة فقط وهي الحالة التي تم التحقيق فيها أثناء تنصيب الرئيس حمن 

الحايل، يف ح̼ تبنت عدد من املنظ̲ت النسوية بالغ لسبع حاالت اعتداء واختطاف واغتصاب ج̲عي أمام النائب 

 .العام دون تحقيق وتقايض حتى اآلن

 



  

  الجديدة  ةاملرأ مؤسسة 

  حول تقرير 

   ومواقع اتخاذ القرارلسياسية للنساء ااملشاركة 

   ٢٠+بيجن 

  ٢٠١٥نيويورك 

٢ 

 

سلميا أثناء املرحلة االنتقالية األويل لكشوف العذرية من قبل قوات الرشطة  وقد سبق وتعرضت متظاهرات .٣

 .العسكرية، ʪا ينتهك الخصوصية، ويكرس لقيم الثقافة املحافظة تجاه مشاركة النساء يف التظاهر والعمل السيايس

  

إمام املواطن̼  اشتملت كل مرحلة انتقالية عىل عدد من الترشيعات التي تعمل عىل تقييد املجال العام .٤

واملواطنات، والتي جاء منها قانون تنظيم التظاهر الحايل والذي يصل حد العقوبة فيه للحبس والغرامة، إضافة 

لتوقيع الحبس االحتياطي عىل املته̲ت وʯاطل إجراءات التقايض وʪا يعد ʪثابة توقيع عقوبة بالحبس عىل 

 . املتظاهرات دون إصدار حكم واضح

ن ̬ نشهد تحقيقا يف أي من أحداث العنف أو الشغب التي سقط عىل أثارها النساء سواء مصابات أو وإيل اآل  .٥

شهيدات، رغم تشكيل الحكومات االنتقالية لعدد من لجان تقيص الحقائق عن كل مرحلة انتقالية غ̺ انه ̬ تنرش 

قالية ̬ تشهده مرص حتى اآلن ، ك̲ ̬ ̲ يعرف بإجراءات العدالة االنتفيإي من نتائج هذه اللجان حتى اآلن، ف

نحتسبه  ئق التي تم تشكيلها حتى اآلن، وهو ماي من لجان تقىص الحقايتم دمج منظور النوع االجت̲عي بإ

تداب̺ لض̲نة  أنتواطئا من الدول لعرقلة املشاركة السياسية للنساء، ويتناىف مع ما تعلنه الدولة من حرص 

 .عملية التغي̺ ʪستوياتها بداية من ʯكن النساء من حق التظاهر السلميمشاركة النساء سياسية يف 

  النساء والدستور 

 

نسبة ضعيفة  ٢٠١٤آو  ٢٠١٢تعد نسبة مشاركة النساء يف اللجان التأسيسية للدستور التي شهادتها مرص سواء يف  .٦

دعوة وكسب التأييد من إطراف تمرار الجهود للʪا يعكس رضورة اس%. ٥ففي أحسن الظروف ̬ تزد عن إج̲ال 

مختلفة بغرض الضغط عىل الدولة لرضورة دمج النساء يف مواقع صناعة القار السيايس، فالزال ʯثيل النساء 

 .مناصفة آو بنسب مناسبة أمر بعيدا عن حرص الدولة

 

عىل تداب̺ خاصة يفتح املجال أمام الدولة للنص ورغم نص الدستور عىل احرتام الدولة للمواثيق الدولية وهو  .٧

يف الدستور جاءت صياغة ʯثيل النساء يف الربملان من اتفاقية السيداو ) ٤(لتمثيل النساء بالربملان ʪوجب املادة 

فضفاضة وغ̺ ملزمة ألي من الدولة أو القوة السياسية لرضورة ʯثيل النساء يف الربملان، " بالتمثيل املناسب"بــــ 

بالربملان رهينة الضغوط املسموح بها، دون النص بوضوح عىل نسبة ʯثيل منصفة ما يجعل ʯثيل النساء  وهو

 . للنساء

 

إال إن العديد من حقوق املنصوص  ٢٠١٤يف استفتاء % ٩٦بنسبة تتجاوز  ٢٠١٤ورغم املوافقة الشعبية عىل دستور  .٨

نهم النساء، سواء يف في̲ يخص عليها هذا الدستور متوقفة أو يتم اخرتاقها ، ʪا ينعكس عىل عموم املواطن̼ وم

 . الحق يف التظاهر واالحتجاج السلمي أو حق التنظيم وتكوين الجمعيات األهلية
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يف  خاصة في̲ يتعلق بحقوق العامالتيأخذ عىل الدستور الحايل عدم إقرار الحق يف التنظيم النقاʭ املستقل  و .٩

لعمل النقاʭ احد صور املشاركة السياسية والتصعيد يف ظيم أنفسهن يف كيانات نقابية ع̲لية مستقلة، ويعد اتن

 . مراكز صناعة القرار املتاحة للنساء عىل مستوى العمل

 

إما في̲ نص عليه الدستور من تشكيل مفوضية ملكافحة أشكال التمييز ضد املرأة، وغ̺ها من حقوق فهي رهينة  .١٠

الحقوق السياسية الخاص بتنظيم انتخابات قانون مبارشة الترشيعات املتوقع أن يتناولها الربملان القادم ، وحسب 

الربملان القادم يتعذر علينا أن نتوقع دخول برملانيات وبرملاني̼ ذو كفاءة وحساسية تجاه قضايا النساء، ʪا يجعل 

هذه النصوص محل تهديد ما ̬ يتيح قانون االنتخابات الربملانية الفرصة للنساء الحريصات عىل ʯك̼ املرأة من 

 .للربملانالدخول 

 

  النساء وترشيعات املشاركة السياسية 

 

يعد قانون االنتخابات الربملانية الحايل مجحفا في̲ يخص ض̲ن ʯثيل النساء ، فإيل أالن النسبة األكرب من املقاعد  .١١

جب يف االنتخابات وهو ما يدفع بتعذر النساء عىل الفوز باملقاعد ʪو % ٨٠الربملانية رهن النظام الفردي بنسبة 

العملية االنتخابية ، ك̲ يتجاهل رضورة ʯك̼ النساء أمام ثقافة مجتمعية ذكرية ومحافظة بطبعها، فلم ̻ثل نظام 

فقط من املقاعد ، وʯثل القوائم والنظام األمثل لوصول النساء للربملان، غ̺ انه وايل اآلن ̬ %  ٢٠القوائم سوى 

السياسية عىل ʯثيل قوائم  م ، إضافة لتعʳ القوىالنساء من القوائينص القانون بوضوح عىل نسبة واضحة لتمثيل 

 .أخرىمن ناحية املحافظة القوة الرجعية  آومن التيارات الدينية من ناحية  أي أمامقوية تحرز الفوز 

 

از الفوز ̬ يوضح قانون مبارشة الحقوق السياسية الحايل تصورا ممكنة للدوائر االنتخابية ʪا ييرس عىل النساء إحر  .١٢

عىل املقاعد الفردية، ف̲ نرش بالصحف حتى أالن من تشكيل دوائر انتخابية  يؤكد عىل اتساعها وهو ما يعوق 

من نسبة املقاعد % ٢٠النساء من املنافسة عىل املقاعد الفردية ويحرصها يف نسب القوائم التي ال تزيد عن 

 . يتقاسمها معها رجال وذوى احتياجات خاصة ومسيحي̼

 

̬ يضع قانون مبارشة الحقوق السياسية حتى اآلن حد مقبوال للدعاية االنتخابية ، ʪا ينبئ باستخدام املال السيايس  .١٣

تعريفا واضحا وعقوبة عىل استخدام الخطابات الطائفية  أويف االنتخابات القادمة وهو معوق كب̺ أمام النساء، 

 .الخرتاق النزاهةيعرض مجمل العملية االنتخابية والطبقية وخطاب الكراهية يف االنتخابات، وهو ما 
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والزال يوجد عىل الساحة السياسية عدد من األحزاب ذات الخلفية الدينية، والتي تبدو رشيكة للدولة ملرحلة ما  .١٤

 .يونيو وهو ما يهدد مفهوم املواطنة ويفتح املجال لتنامي الفكر السيايس للتميز ضد النساء والطائفية ٣٠بعد 

 

، إال إن مالمح القانون املنظم للمحليات % ٢٥ املادة الخاصة باملحليات بالدستور ناصة عىل ʯثيل النساء وت̡أ .١٥

الزال غامضا، ك̲ نصت مواد اإلدارة املحلية عىل الالمركزية وهو مفهوم يتطلب خطة انتقالية ترتبط بإعادة هيكلة 

ص إمكانية تنفيذها ، وهي تؤثر عىل كفاءة ʯثيل النساء املحلية وكلها أمور ̬ تعلن الدولة بعد عن أي تصور يخ

 .وإنجاح تجربة إدماج النساء يف اإلدارة املحليةباملجالس املحلية 

  

 النساء يف مواقع صناعة القرار 

 

طوال املرحلة االنتقالية ̬ تحصل النساء سوى عىل خمس حقائب وزارية بشكل متفاوت وغ̺ ثابت عىل مدى كل  .١٦

بقة ، فحصلن عىل حقائب القوى العاملة والتعاون الدويل والصحة واإلعالم والبيئة، ولكن الزال الحكومات السا

 . النساء يف التمثيل عىل مستوى الوزارات بحاجة ملزيد من التعزيز والتنوع

 

حافظ يف املقابل ̬ تتوىل النساء منصب املحافظ ، بل رصح وزير التنمية املحلية بصعوبة توىل النساء ملنصب امل .١٧

نظرة لندرة الكفاءة لديهن ، وهو ما يعكس استمرار الدولة يف قناعات التمييز وحد النساء من مناصب اتخاذ 

 . القرار

 

هناك استمرار متعمدا إلقصاء النساء من منصب القضاء، فلم تفتح النيابة العامة أبوابها لتعي̼ النساء يف منصب  .١٨

اء، ك̲ يتعنت مجلس الدولة يف تعي̼ النساء يف منصب النائب املساعد وكيل نيابة وبالتايل تصعيدها ملنصة القض

ʪا يعوق وصولها لقضاء الدولة، ك̲ تشهد املحكمة الدستورية تأخرا يف وجود النساء بها بعد استبعاد القاضية 

 . الدستورية الوحيدة بها

تصل النساء ملنصب النقيبة حتى أالن، و̬ تشتمل أما القوان̼ املنظمة للنقابات املهنية والع̲لية املسموح بها ،فلم  .١٩

قوانينها عىل إلزام النساء ʪجالسها وفق أي نسبة ، يف ح̼ استطاعت النقابات املستقلة والتي تجد صعوبة يف 

 .  االعرتاف بها دستوريا وقانونية من ʯثيل النساء يف مجالسها وفق نسب نصت عليها لوائحها الداخلية

  

  

  



  

  الجديدة  ةاملرأ مؤسسة 

  حول تقرير 

   ومواقع اتخاذ القرارلسياسية للنساء ااملشاركة 

   ٢٠+بيجن 

  ٢٠١٥نيويورك 

٥ 

 

 

  التوصيات 

 

  ،..مستوى الدولة  عىل

  

رضورة االهت̲م بتحقيق تجربة خاصة ʪرص يف مجال العدالة االنتقالية تراعي منظور النوع االجت̲عي، و  .١

 .تخصص تحقيق ومحاسبة وجرب رضر وغ̺ها للنساء وأرساهم من أض̺وا طوال السنوات السابقة

 

د النساء واملعنية برضورة تطبيق تداب̺ من اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ض) ٤(رضورة تطبيق املادة  .٢

 .خاصة لتمك̼ النساء من املشاركة السياسية ومواقع اتخاذ القرار

 

النظر يف جملة الترشيعات الصادرة يف املراحل االنتقالية وعىل رأسها قانون تنظيم التظاهر والتي راحت  .٣

 باعتباره السلمي لتظاهر، والنظر ايل اة ضحيته العديد من الفتيات املسحوبات عىل تيارات التغي̺ املختلف

 .للنساء يف االحتجاج وحرية التعب̺ أصيلحق 

 

إعادة النظر يف قوان̼ االنتخاب لتفعيل نظام القوائم ووضع ض̲نات لتمك̼ النساء من املشاركة السياسية  .٤

 .عىل كافة املستويات سواء الربملان آو املحليات

 

الترشيع املختلفة ، وخاصة املنظ̲ت النسوية ، والحرص عىل إجراء حوار  مشاركة املجتمع املد̹ يف لجان .٥

 .مجتمعي حقيقي فاعل ومؤثر يف رسم الترشيعات االنتقالية والداʥة للدولة

  

  ،.. عىل مستوى املجتمع الدويل

 رضورة العمل عىل تفعيل آليات مراقبة عىل تعهدات الدولة وفق جدول زمني وخطة عمل واضحة خاصة ما .١

 . يتعلق بالعمل السيايس ومشاركة النساء

 

̺ة املنوط  .٢ أتاح مجال أوسع لتمك̼ منظ̲ت املجتمع املد̹ من املشاركة بشكل اكرب يف صياغة التوصيات األخ

 .بإصدارها اإللية الدولية ، اشرتاط إدماجه يف تنفيذ الخطط الرسمية املعنية بنهوض باملرأة

 

  .اتها عىل السيداو والتوقيع عىل الربتوكول الخاص بها توصية امللزمة برفع الدولة تحفظ .٣
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