
 

                                                        

                                                                           

                                              

 

 

 "انتخبوا الستات"حممة 

 من أجل مشاركة فعالة لمنساء فى المحميات

 من أجل محميات نزيهة وشفافة

 

  

                                         

، بهدف دعم النساء «وسائل االتصال المالئمة من أجل التنمية»مركز  أطمقها « انتخبوا الستات»حممة 
 ورفع وعي المواطنين بأهمية دمج المرأة في الحياة السياسية.، 4102لبرلمان  المرشحات

محافظات مصر نظمت الحممة عددًا من المقاءات الجماهيرية في « ست كفاءة وال راجل معرفة»وتحت شعار 
من  لتوعية الناخبين، رجااًل ونساًء، بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية، من خالل مجموعات شبابية المختمفة
ا الستات" من أجل دعم النساء المرشحات فى ،ويعود مركز أكت مرة أخرى بحممة "انتخبو  تابعة لمحممة الجنسين

 المجالس المحمية.

 

 



 

 ؟المرأة فى المحميات لماذا نريد

 081،  فألول مرة فى تاريخ دساتير مصر تنص المادة حق ومسئوليةمساهمة ومشاركة النساء  -
تنتخب كل وحدة محمية  "% لمنساء فى المحميات 42تخصيص نسبة  فى الستور الحالى عمى

العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات ،ويشترط فى المترشح أال تقل سنه عن  باالقتراعمجمسا 
جراءات  الترشيحإحدى وعشرين سنة ميالدية ، وينظم القانون شروط  عمى  االنتخاباآلخرى ، وا 

ممرأة عمى أال تقل أن يخصص ربع عدد المقاعد لمشباب دون سن خمس وثالثين سنة وربع العدد ل
نسبة تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تمك النسبة 

 . "تمثيال مناسبا لممسيحيين وذوى اإلعاقة
زيادة عدد النساء فى المحميات يجعل أنظمة العدالة تعمل لصالح المرأة لممساهمة فى إحداث  -

صالحات وتبنى  جنسين و اتخاذ اجراءات تستجيب  مشروعات تعزز المساواة بين التغييرات وا 
 حتياجات النساء .إل

 زيادة عدد النساء فى المحميات يؤدى إلى اإلهتمام بوضع موازنة تراعى المساواة بين الجنسين . -
 ضمان وصول كل من المرأة والرجل لمفرص والموارد بصفة متساوية وعادلة. -
 دور المجتمع المحمىجتماعى فى المشاريع التنموية ،وفى تفعيل تضمين سياسات النوع اال -

 .المشاركة الواسعة لمنساء والرجال  وضمان

 

 لماذا هذه الحممة؟

 لنساء عمى خوض المعركة اإلنتخابيتشجيع ا -
   حشد وتعبئة المواطنين/ات إلنتخابات النساء فى الدوائر المختمفة -
 انتخاب النساء فى المحمياتالترويج المبكر ألهمية   -
 وحشد المتطوعين/ات لحممة المرشحات .تعيئة  -
يز مبدأ سيعمل عمى تعز عامة لممجالس الشعبية المحمية ال االختصاصاتاشراك المراة فى  -

متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختمفة  منفى  المساءلة وتحقيق الشفافية
المرافق ذات الطابع المحمى التى تخدم أكثر من وحدة محمية في  نطاق الرقابة عمى مختمف و 

قرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية ومتابعة و  الوحدة المحمية لممجمس الذى يتولى الرقابة ا 
قرار مشروعات الحسابات الختامية  وممارسة أدوات الرقابة عمى السمطة التنفيذية من ،  تنفيذها وا 



وجيه أسئمة ،وطمبات إحاطة ، واستجوابات وغيرها ، وفى سحب الثقة من رؤساء ، وت اقتراحات
 . ت المحمية الوحدا

 

 اشراك الرجال فى دعم الحممة

 

، وبما مساواة النوع االجتماعي بما أن الرجال ينبغي أن يكونوا العبين فاعمين فى تطور حركة  -
وطني ، ، واإلقميمي وال صانعي القرار عمى المستوى المحمى أنهم يشكمون النسبة األكبر من 

فيصبح  لهم دور كبير في ضمان مساواة النوع  ، والفرد والعائمة  وعمى مستوى المجتمع 
كان ، بما أن الفتيان والرجال يمثمون نصف السو شكال التمييز كافة ، االجتماعي والقضاء عمى أ

وري  أن من الضر لك ،لذ، في إحقاق المساواة  بين الجنسين حمفاءمن المهم أن نعتبرهم شركاء و 
ة بين الرجل والمرأمساواة النعدام ال باب الجذرية لرجال ، لتحدى األستعمل النساء بشراكة مع ا
 ، وأشكال الذكورة المهيمنة .عمى مستوى اتخاذ القرار 

 أو حممة انتخابية لمنساءاسية لنجاح أي برنامج انتخابى وبالتالي ، تعتبر مشاركة الرجال أس -
عميهم جميعهم أن و   فبعض الفتيان والرجال فقط ، وليس كمهم ، يشكمون جزءًا من المشكمة ،

 يكونوا جزءًا من الحل ! 
يتطمب تعاونًا ما بين أعضاء المجتمع المحمى وشرائحه  إن تفعيل مشاركة المرأة فى المحميات  -

معبوا دورًا هامًا فى  كافة . فثمة وعى متزايد بأن الرجال ، بالشراكة مع النساء ، يستطيعون أن ي
 . زيادة عدد النساء فى المناصب القيادية والخدمية 

-  

 


