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ر�سالـــة للقـــارئ

برهنت املراأة امل�شرية منذ فجر التاريخ، على قدرتها الهائلة فى ر�شم معامل 

احل�شارة الإن�شانية، التي ا�شتقى منها الغرب اأ�ش�س حركته وقواعد نه�شته .

عهد  من  بدءاً  واحلركة  الفعل  على  قدرتها  كذلك  امل�شرية  املراأة  واأثبتت 

القدماء امل�شريني، ومروراً بفرتات التحولت ال�شيا�شية ومراحل الكفاح، من 

اأجل ال�شتقالل والتحرر فى املجتمع، وانتهاًء مبا قامت به اإبان ثورة اخلام�س 

الوطنية  وبامللحمة   2013 يونيو  من  والثالثني   2011 يناير  من  والع�شرين 

بها  �شهد  والتي  الأخرية  الرئا�شية  النتخابات  فى  بها  قامت  التي  الهائلة، 

القا�شي والداين على امل�شتوى املحلي والعاملي .

لقد اآمن املجل�س القومي للمراأة، بتلك القدرة الوطنية الفاعلة للمراأة فى 

تطوير املجتمع امل�شري لتعطي العامل در�شًا فى الوطنية، وفى الإ�شرار على 

اإحداث التغيري الذي توؤمن به من اأجل وطنها واأمتها .

ول ي�شتطيع اأحداً اأن ينكر ما قام به املجل�س القومي للمراأة، فى �شبيل اإظهار 

الق�شايا  كل  وفى  الأحداث،  كل  فى  امل�شرية  للمراأة  احلقيقية  ال�شورة  هذه 

التي تهم املجتمع ، كما اأن املجل�س القومي للمراأة يقدر تقديراً خا�شًا ما تقوم 

تو�شيل  فى  جهٍد  من  الوزارات،  خمتلف  مع  العامالت  التنمية  رائدات  به 

ر�شالته واملعاونة فى حتقيق اأهدافه القومية .

2000، وهو يوؤمن اإميانًا  اإن�شاء املجل�س القومي للمراأة فى بدايات عام  فمنذ 

ومتوا�شلة،  م�شتمرة  وجمتمعيٌة  اجتماعيٌة  عمليٌة  التنميَة  باأن  را�شخًا 
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اإن�شانيٍة  ظروٍف  ظل  فى  اأف�شل  حالٍة  اإىل  حالٍة  من  املجتمع  نقل  ت�شتهدف 

واجتماعيٍة اأكرث مالءمًة .

ومع هذا الإميان الرا�شخ ا�شت�شعر املجل�س، اأن هناك حاجًة ما�شًة اإىل ت�شافر 

 ، ناحية  من  الأهلية  املنظمات  وجهوِد  احلكوميِة  الأجهزِة  جهوِد  مع  جهوده 

املحلية،  املجتمعات  فى  الطبيعية  القيادات  �شرائح  جهود  اأخرى  ناحية  ومن 

�شاعيًا من خالل ذلك اإىل تدعيم حركته من اأجل حتقيق اأهدافه القومية .

تاأتي  التنمية  رائدات  فاإن  الطبيعية،  القيادات  تلك  عن  احلديث  وعند 

القيادات  من  ال�شريحة  هذه  به  تتمتع  ملا  نظراً  عمله  اأولويات  مقدمة  فى 

الن�شائية، بقدرة على التوا�شل مع كافة الفئات فى املجتمع ، وكذلك قدرتها 

 000 املختلفة  الفئات  تلك  اإىل  روؤيته  وتو�شيل  املجل�س  اأهداف  ا�شتيعاب  على 

ا�شتنفار  ي�شتوجب  ما  وهذا   ، واحٍد  اآٍن  فى  املحلي  وللمجتمع  لالأ�شرة  تنميًة 

طاقاتها واإمكانياتها التي ت�شب فى �شالح املجتمع باأ�شره .

من اأجل ذلك يقدم املجل�س القومي للمراأة هذا الكتيب، الذي يو�شح جوانب 

فى  الطبيعية  القيادات  من  ال�شريحة  هذه  وبني  بينه  اء  البنَّ التفاعل  من 

املجتمعات املحلية ، كما يقدم روؤيًة م�شتقبليًة نحو مزيٍد من التفاعل مع هذه 

التيارات، تفعياًل لإطار عمله بعد ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير 2011 .

               �ل�سفرية/ مرفت تالوى 

                                       رئي�س املجل�س القومى للمراأة
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مقــدمــــــة

فى  الطبيعية  القيادات  مع  يتعامل  اأن  عليه  كان  ن�شاطه  املجل�س  بداأ  منذ 

كافة املجتمعات املحلية ب�شفٍة عامة، وب�شفٍة خا�شة القيادات الن�شائية فى 

تلك املجتمعات ؛ من اأجل ن�شر اأهدافه الوطنية ور�شالته القومية ، التي ت�شب 

اأو ال�شيا�شية،  اأو الجتماعية  000 القت�شادية  فى م�شارات التنمية املختلفة 

ودمج املراأة فى هذه امل�شارات ونق�شد بهذه القيادات هنا الرائدات العامالت مع 

وزارات الت�شامن الجتماعي وال�شحة وال�شكان والتنمية املحلية والزراعة .

وقد ركز املجل�س فى تعامله مع �شرائح الرائدات، على اأن يكون لهن كيانات 

د�شتورية ترتكز على ما تتيحه قوانني الدولة 000 لذلك قام باإ�شهار جمعية 

لرائدات التنمية فى كل حمافظة من حمافظات اجلمهورية ، وو�شل اإىل هذا 

الهدف من خالل جمموعٍة من اجلهود املخططة علميًا لرفع كفاءة الرائدات، 

كما  التقييم،  عمليات  ملخرجات  وفقًا  خططه  وتطوير  اجلهود  تلك  وتقييم 

�شنلحظ ذلك من خالل هذا الكتيب .
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�نت�سار فكرة �لر�ئد�ت

1939، حيث اأولت اهتمامًا بالغًا  اأن�شئت وزارة ال�شئون الجتماعية فى عام 

باملجتمع  النهو�س  فى  الأ�شا�شية  الدعامات  اإحدى  تعد  التي   ، املراأة  بق�شايا 

الوزارة  نفذته  فيما  الهتمام  هذا  وانعك�س   ، وثقافيًا  واجتماعيًا  اقت�شاديًا 

من برامج وم�شروعات من بينها : 

اأق�شامًا  ت�شم  كانت  والتي  م�شر،  ريف  فى   • �لجتماعية	 �ملر�كز   اإن�شاء 

واأطفالها  امل�شرية  للمراأة  خدماتها  لتقدم  والطفولة،  الأمومة  لرعاية 

املراكز  هذه  فى  الوزارة  واأن�شاأت   ، وتربويًا  و�شحيًا  اقت�شاديًا  ودعمها 

على  الريفيات  لل�شيدات  واإنتاجية  تدريبية  م�شاغل  الجتماعية، 

للنهو�س   ، الغذائية  وال�شناعات  اليدوية  والأ�شغال  املهن  خمتلف 

بامل�شتوى القت�شادي للمراأة واأ�شرتها.

اأمية املراأة ، وكان لها  •واهتمت تلك املراكز باإن�شاء ف�شوٍل م�شائيٍة ملحو  	
دورها امللمو�س فى تثقيف العديد من الريفيات فى ذلك الوقت .

عهد  فى  الزراعي  الإ�شالح  قانون  تنفيذ  وبدء   • 	1952 ثورة  قيام  وبعد 

جمعيات  انت�شار  من  ذلك  ا�شتتبعه  وما  �لنا�سر  عبد  جمال  �لر�حل  �لرئي�س 

التنمية فى العديد من قرى م�شر، خا�شًة مع انت�شار �لوحد�ت �ملجمعة مبا 

حمو  بهدف  واجتماعيٍة،  ثقافيٍة  اأن�شطٍة  من  الوحدات  هذه  حتتويه 

اأمية املراأة اإ�شافًة اإىل الأق�شام التدريبية اخلا�شة بال�شناعات الريفية 

املتعددة، كان لبد من تكوين كوادر قيادية ن�شائية، حلل العديد من 

امل�شكالت التي تواجه هذه اجلمعيات ، وب�شفة اأ�شا�شية فى اإقناع املراأة 

على التعامل مع الأن�شطة املوجهة لها والتي تقدمها جمعيات التنمية 

الريفية والوحدات املجمعة .
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خالل  من  ال�شيا�شية  القيادة  توجيهات  تنفيذ  اإىل  احلاجة  ظهرت  • ثم  	
ا�شطالح  عليها  واأطلق  وتدريبها  تكوينها  مت  التي  الن�شائية  الكوادر 

الرائدات فى عدد من الوزارات .

هوؤلء  من  ال�شتفادة  على  حر�س   ، للمراأة  القومي  املجل�س  اإن�شاء  •ومع  	
�شرح  اأجل  من  املختلفة،  املواقع  فى  املراأة  مع  ات�شال  كحلقة  الرائدات 

ر�شالته، ودجمها فى م�شرية التنمية التي ت�شتهدفها الدولة .

يتم  عملهن  اأن  اأيقن  الرائدات،  فئات  مع  املجل�س  تعامل  ا�شتمرار  • ومع  	
ب�شوٍر فردية فى كل وزارة على حدة، الأمر الذي يتطلب �شرورة العمل 

اإن�شاء  ي�شتهدف  اأن  عليه  وكان   000 الب�شرية  القوى  هذه  ماأ�ش�شة  على 

املحلية  املجتمعات  تنمية  ميدان  فى  تعمل  التنمية  لرائدات  جمعيات 

للم�شاركات  ملا يرتاءى  اأخرى وفقًا  اإىل ميادين  اإ�شافًة  اأ�شا�شية،  ب�شفة 

فى تاأ�شي�س واإ�شهار هذه اجلمعيات .

 • 	27 اإ�شهار   اإىل ما قام به من  الكتيب ب�شكٍل خمت�شر،   و�شوف ي�شري هذا 

كل  فى  واحدٍة  بواقع  التنمية  رائدات  جمعيات  عليها  اأطلق  جمعية 

النوعي  الحتاد  اإ�شهار  اإجراءات  باتخاذ  ذلك  بعد  قام  ثم   ، حمافظة 

القومي  املجل�س  وجهود  جهودها  بني  التن�شيق  بهدف  اجلمعيات،  لهذه 

بني  املنافع  تبادل  ت�شتهدف  لها،  وخمطٌط  متكاملٍة  عمليٍة  فى  للمراأة 

هذه الكيانات الد�شتورية التطوعية وبني املجل�س ، ذلك اأن كاًل منهما 

يحقق اأهدافًا م�شرتكة، ت�شب فى م�شرية التنمية التي ت�شعى الدولة 

اإىل حتقيقها.

•وقبل اأن نتناول ما قدمه املجل�س القومي للمراأة فى �شبيل حتقيق هذا  	
الهدف، فقد يكون من املفيد اأن ن�شري اإىل ملحة تاريخية لبداية فكرة 

الرائدات وانت�شارها فى العديد من الوزارات .
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ملحة تاريخية عن �نت�سار فكرة �لر�ئد�ت

تبنت وزارة ال�شئون الجتماعية وقتئٍذ مهمة اإعداد وتربية جيل جديد 

الوزارة بحاجتها  لقناعة  �لجتماعيات”، نظراً  “�لر�ئد�ت  الن�شائية  القيادات  من 

اإىل حلقة و�شل بني اأجهزتها املنت�شرة على م�شتوى القرى واملدن واملحافظات، 

وبني الأ�شرة امل�شرية بوجٍه عام واملراأة بوجٍه خا�س، حينئٍذ ارتاأت الوزارة 

حتقيق  فى  الإيجابي  ملردوده  املجتمع  فى  الطبيعية  بالقيادات  ال�شتعانة 

ر�شالتها فى التنمية الجتماعية لكافة املجتمعات املحلية ، اقتناعًا باأن هذه 

القيادات ت�شتطيع التعامل املبا�شر مع العنا�شر املكونة لالأ�شرة عمومًا، والأ�شرة 

فى املجتمعات الريفية بوجٍه خا�س ومع املراأة بالتحديد .

الرائدة  فى  توافرها  ينبغي  التي  املعايري  من  عدداً  الوزارة  و�شعت  وقد 

الجتماعية ؛ من بينها اأن تكون �شخ�شيًة قياديًة تتمتع بالعالقات الإيجابية 

مع اأفراد املجتمع ، واأن تكون حمل ثقة ، بالإ�شافة اإىل �شرورة ح�شولها على 

�شهادة البتدائية كحٍد اأدنى .

وعندما بداأ التعامل مع تلك القيادات الطبيعية ، ا�شت�شعرت الوزارة اأهمية 

اإن�شاء مراكز تدريبية متخ�ش�شة للرائدات، بدعٍم من هيئة الطفولة الدولية 

عام 1965 ، وكان لذلك اأثره فى تدريب العديد من القيادات الن�شائية ال�شابة 

تقوم  تدريب  مراكز  �شبعة  عددها  وبلغ   ، التطوعي  الجتماعي  العمل  على 

الأجهزة  مع  التعامل  مهارات  واإك�شابها   ، الجتماعي  للعمل  الرائدة  باإعداد 

التنفيذية ، بعد الإملام بدور كٍل من هذه الأجهزة .

فى عام 1976 اأن�شاأت الوزارة الإدارة العامة للمراأة ، لتعمل كاإطاٍر تنظيمٍي 

واإدارٍي لالأن�شطة والربامج املوجهة للمراأة، ات�شاقًا مع خمرجات املوؤمتر العاملي 
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للمراأة ، الذي انعقد فى املك�شيك عام 1975 .

التي  م�شروعاتها،  معظم  فى  الرائدات  من  للمراأة  العامة  الإدارة  وت�شتفيد 

مثل  والجتماعية،  القت�شادية  للتنمية  القومية  اخلطة  خالل  من  تنفذ 

الأندية الن�شائية وتنمية املراأة الريفية ومراكز خدمة املراأة العاملة .

وز�رة  روؤية  وفق  �حل�سر  �أو  �لريف  فى  �لر�ئد�ت  دور  تلخي�س  ميكننا  هنا  ومن 

�لت�سامن �لجتماعي فيما يلي :

واملوؤ�ش�شات  الهيئات  بني  عنها  غنى  ل  اأ�شا�شيٍة  ات�شاِل  كحلقِة  • العمل  	

لزيادة  ا�شتهدافًا  املناطق  تلك  فى  الأ�شر  وبني   ، واحل�شرية  الريفية 

فاعلية هذه اخلدمات ، لكي حتقق اأهدافها بالكامل .

•القيام فى كافة املناطق التي تعمل فى نطاقها ، بعمليات التوعية والتمهيد  	

للربامج القومية التي تتبناها الدولة كاأ�ش�س لتطوير املجتمع.

اأ�شباب  على  التعرف  فى  ومعاونتهن،  الن�شاء  مع  مبا�شٍر  ب�شكٍل  • العمل  	

تلك  على  التغلب  فى  م�شاعٍد  بدوٍر  قيامهن  اإىل  اإ�شافًة  م�شكالتهن 

امل�شكالت.
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�لر�ئد�ت ووز�رة �ل�سحة و�ل�سكان

عندما �شعرت وزارة ال�شحة وال�شكان باأن مواجهة امل�شكلة ال�شكانية ، حتتاج 

اإىل قيادات قادرة على التعامل مع املراأة امل�شرية ، لتوعيتها بخطورة الزيادة 

تعريف  من  املجال  بهذا  يرتبط  وما   ، الأ�شرة  تنظيم  و�شرورة  ال�شكانية 

مبفاهيم ال�شحة الإجنابية وغريها من الأمور التي توؤدي اإىل حت�شني ال�شمات 

ال�شئون  وزارة  جتربة  من  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  ا�شتفادت   000 ال�شكانية 

م�شمى  حتت  الرائدات  من  عدد  مع  بالتعاقد  وقامت   ، ال�شابقة  الجتماعية 

الرائدات ال�شحيات ، وقد ا�شتلزم الأمر تغيري امل�شمى فى بع�س الأحيان اإىل 

جميعًا  لأنها   ، الهدف  اختالف  عدم  مع  �شحيات  زائرات  اأو  �شحيات  مثقفات 

ت�شب فى حتقيق اأهداف الوزارة .

وميكن تلخي�س دور �لر�ئد�ت �لعامالت فى جمال وز�رة �ل�سحة و�ل�سكان فيما يلي :

يتعلق  فيما   ، امل�شورة  وتقدمي  للتوعية  املنزلية  الزيارات  •تنفيذ  	
ال�شحة  بق�شايا  املراأة  تثقيف  وفى  الأ�شرة،  لأفراد  ال�شحية  باجلوانب 

الإجنابية .

•  تنظيم الندوات ال�شحية داخل الوحدات ال�شحية ، اإ�شافًة اإىل الندوات  	
الإعالمية وندوات التثقيف ال�شحي .

•التوعية ببع�س الأمرا�س املنت�شرة فى اأوقاٍت حمددة . 	
فى  وخا�شًة  الطبية،  القوافل  فى  م�شاركتهن  عند  فعاٍل  بدوٍر  • القيام  	

التجمعات البدوية .

•امل�شاركة فى عملية احل�شر ال�شكاين لأهايل القرى ، ور�شد امل�شتهدفات  	
فى �شن احلمل والإجناب والتوعية بكافة الو�شائل ال�شحية .

•الرتويج خلدمات الوحدة ال�شحية والفريق الطبي ، والإعداد والتجهيز  	

للقوافل الطبية والندوات .
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�لر�ئد�ت فى وز�رة �لتنمية �ملحلية

الذي  الربنامج  خالل  من  �ملحلية  �لتنمية  وز�رة  اإىل  ذلك  بعد  القتناع  وامتد 

التخطيط  فى  بالرائدات  ا�شتعانت  حيث  “�سروق”  ا�شم  حتت  الوزارة  بداأته 

عملية  تتطلبها  التي  امل�شروعات  وحتديد   ، املجتمعية  التنمية  لربامج 

التنمية، والتي تدخل فى نطاق عمل الوزارات املختلفة فى الدولة .

امل�شرية  الأ�شرة  توجيه  اإىل  الرائدات  ن�شاط  ميتد  اأن  الوزارة  ارتاأت  ثم 

وخا�شًة املراأة ، اإىل ال�شتفادة مبا تتيحه �شناديق التنمية املحلية من متويل، 

املراأة  الذي ي�شب فى م�شاركة  الأمر   ، اقت�شادية ب�شروٍط مي�شرة  مل�شروعات 

فى التنمية القت�شادية لأ�شرتها وجمتمعها ، وقد حظيت الرائدات اأنف�شهن 

فى  �شاعد  الذي  الأمر   ، كثرية  اأحياٍن  فى  امل�شروعات  هذه  من  بال�شتفادة 

ا�شتقاللهن وق�شر ن�شاطهن على اإدارة تلك امل�شروعات .

�لر�ئد�ت فى وز�رة �لزر�عة

من  بال�شتفادة  قامت  بل   ، امل�شهد  عن  غائبًة  الزراعة  وزارة  تكن  ومل 

نف�س فكرة الرائدات ، بال�شتعانة بها فى املر�شدات الزراعيات للتوجيه فى 

املنتجات  ا�شتهالك  من  واحلد   ، والغذائي  الزراعي  الإر�شاد  مو�شوعات  جمال 

التي  املنزلية  وال�شناعات  الزراعي  الت�شنيع  عمليات  وتطوير  الزراعية، 

حتتاجها الأ�شرة امل�شرية .
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نظرة �إح�سائية على �أعد�د �لر�ئد�ت

اأرقام  على  احل�شول  فى  �شعوبًة  هناك  اأن  للمراأة  القومي  املجل�س  -  وجد 

الإ�شارة  �شبقت  التي  الأربع  الوزارات  من  كٍل  فى  الرائدات  لأعداد  ثابتة 

اإليها .

�شعوداً  الأعداد  تلك  فى  الدائم  التغري  ذلك  وراء  الرئي�شي  ال�شبب  -  وكان 

وهبوطًا خا�شًة اأن عمل الرائدة فى الأ�شل عمل تطوعي .

- غري اأن املتاح لدى املجل�س والذي يحتاج اإىل اإعادة تدقيق ما يلي:

• رائدة تقريبًا. الرائدات فى وزارة الت�شامن الجتماعي حوايل 2000	

• رائدة تقريبًا . الرائدات فى وزارة ال�شحة وال�شكان حوايل 14000	

• رائدة تقريبًا . الرائدات فى وزارة التنمية املحلية حوايل 28900	

• رائدة تقريبًا ح�شبما ورد من   الرائدات فى وزارة الزراعة حوايل 115	

عدٍد من فروع املجل�س باملحافظات .
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م�سكالت تو�جه �لر�ئد�ت

تختلف امل�شكالت التي تواجه ال�شتعانة بالرائدات من وزارٍة اإىل اأخرى :

•رائدات وزارة الت�شامن الجتماعي ل تتمتع ب�شكل تعاقدي مع الوزارة،  	

، مما  اأو حتى قريبة  لي�شت مت�شاوية  ُت�شرف لهن  التي  املكافاأة  اأن  كما 

اأو  املحلية  التنمية  وزارة  اأو  وال�شكان  ال�شحة  بوزارة  للرائدة  ي�شرف 

وزارة الزراعة .

• اأما فى وزارة ال�شحة وال�شكان فاإن عزوف الرائدات عن القيام بدورهن فى  	

الزيارات املنزلية، مرده اإىل عدم وجود الأمن الكافى للقيام بهذه املهمة 

فى الأونة الأخرية ، كما اأن تثبيت الرائدات بهذه الوزارة قد ابتعد بهن 

عن مفهوم التطوع ، الذي يعد اأ�شا�س التعامل مع �شريحة الرائدات .

الرائدات  من  الكبري  العدد  هناك  يعد  مل  املحلية  التنمية  وزارة  • فى  	

اأو مع �شناديق التنمية املحلية  الالئي �شبق عملهن مع برنامج �شروق، 

اخلريجات  من  باملعينات  ال�شتعانة  اإىل  الوزارة  وتتجه   ، باملحافظات 

 000 الأ�شا�شيات  الرائدات  فى  العجز  ل�شد  املعلومات،  مبراكز  العامالت 

وهذا التوجه يحتاج اإىل تقييم اأدائهن بعد فرتٍة زمنيٍة معينة 000 فقد 

يكون من الأن�شب العودة اإىل نظام التطوع .

فى  تتلخ�س   ، تقريبًا  الرائدات  لكل  العامة  امل�شكلة  فاإن  عامة  •وب�شفٍة  	

فى  العامالت  الرائدات  بني  الأدبية،  اأو  املادية  املعاملة  توحيد  عدم 

الوزارات املختلفة .

• وتواجه جميع الرائدات دون ا�شتثناء م�شكالت التدريب ، الأمر الذي  	

من  كل  فى  للرائدات  املخ�ش�شة  التدريب  مراكز  من  ال�شتفادة  يتطلب 
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وزارات الت�شامن الجتماعي وال�شحة وال�شكان والتنمية املحلية ، فى 

بالعمل،  اللتحاق  قبل  اأ�شا�شية  تدريبية  برامج  تت�شمن  خطة  اإطار 

وفق  تخ�ش�شية  وبرامج  بالعمل،  اللتحاق  بعد  تن�شيطية  وبرامج 

حاجة كل وزارة على حده .

فى  يكمن   ، وغريها  امل�شكالت  تلك  كل  مواجهة  فاإن  العموم  • وعلى  	

ت�شكيل جلنة ت�شم ممثلني عن املجل�س القومي للمراأة ووزارات الت�شامن 

ملراجعة   ، والزراعة  املحلية  والتنمية  وال�شكان  وال�شحة  الجتماعي 

اللوائح املعمول بها فى كل وزارة، واخلروج بروؤية موحدة للتعامل مع 

درا�شة  �شرورة  مع  موحد  ب�شكٍل  الوزارات  كافة  فى  الرائدات  �شريحة 

هو  التطوع  يكون  فقد   ، ال�شريحة  هذه  مع  التعامل  اأ�شاليب  اأف�شل 

الأ�شلوب الأف�شل، لنبعد بها عن كثري من �شلبيات العمل الإداري ، التي 

تظهر نتيجًة لعملية التثبيت .

اأ�شاليب وو�شائل واآليات التحفيز  اإليها درا�شة  •وقد تتوىل اللجنة امل�شار  	

للرائدات ، وفقًا لتقارير اأداء مو�شوعية يتم التفاق حولها .

بهدف  للرائدات  الب�شرية  التنمية  على  للمراة  القومي  املجل�س  ركز  وقد 

رفع كفاءتهن فى عملهن من ناحية ومن ناحية اأخرى توعيتهن بق�شايا املراأة 

00 و�شوف ن�شري اإىل ذلك عند احلديث عن الربامج  وباأ�شاليب التعامل معها 

هذه  حتقيق  �شبيل  فى  املجل�س،  نفذها  التي  التوعية  وبرامج  التدريبية 

التنمية الب�شرية .
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تفعيل دور �لر�ئد�ت هدف �أ�سا�سي للمجل�س

الحتياجات  حتديد  فى  بالبدء  للمراأة  القومي  املجل�س  قناعة  كانت 

العتماد  ميكن  اأ�شا�شية  كوادر  ت�شبحن  حتى  التنمية،  لرائدات  الأ�شا�شية 

عليهن فى حتقيق اأهداف املجل�س، و�شعيه اإىل تنمية املراأة فى كافة املجتمعات 

املحلية 000 ون�شري اإىل بع�س تلك اجلهود التي قام بها املجل�س من اأجل ذلك:

�أوًل - بر�مج �لتوعية و�لتدريب �ملوجهة للر�ئد�ت:

بدرا�شة  خمت�شة  كاآلية  للمراأة  القومي  املجل�س  لعمل  الأوىل  البدايات  منذ 

التي  ال�شيا�شات  وو�شع   ، املختلفة  املجتمعات  فى  وم�شكالتها  املراأة  ق�شايا 

الوزارات  م�شتوى  على  ال�شيا�شات  تلك  تنفيذ  ومتابعة  الق�شايا،  هذه  تواجه 

املختلفة، ولأن عدداً من الق�شايا له ح�شا�شيٍة خا�شة ، تتطلب التعامل املبا�شر 
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مع املراأة فى القرى واملدن واملناطق ال�شحراوية والع�شوائيات ، كان لبد له 

من ال�شتعانة ب�شرائح الرائدات فى كافة الوزارات .

فا�شتهدف املجل�س منذ البداية تنفيذ العديد من دورات التوعية والتدريب 

للقيادات الطبيعية فى املجتمعات املختلفة، وتاأتي الرائدات فى مقدمة هذه 

دورهن  لأداء  الالزمة  املهارات  اإك�شابهن  على  املجل�س  ركز  حيث  القيادات، 

التنموي الجتماعي ، والتعامل مع م�شكالت املراأة ب�شفٍة عامة وم�شكالت املراأة 

الأوىل بالرعاية ب�شفٍة خا�شة ، بالإ�شافة اإىل اأن تلك الدورات التدريبية قد 

املجل�س والتعريف بحقوق  اإي�شاح دور واأهداف ور�شالة  �شملت فى حمتواها، 

املراأة وواجباتها ، وبالتفاقيات الدولية ذات ال�شلة، وقد بلغ عدد الدورات 

التدريبية التي ُخ�ش�شت للرائدات 159 دورًة .

وملا كانت كل دورة تدريبية ت�شم فى املتو�شط 30 رائدة ، فاإن ذلك يعني اأن 

املجل�س القومي للمراأة قام باإك�شاب املهارات املختلفة ملا يزيد على 4770 رائدًة 

فى عدٍد من الربامج املتخ�ش�شة، التي ا�شتهدفت ب�شفة اأ�شا�شية :

• ت�شكيله وجلانه ومهامه   اإك�شاب الرائدات املعارف املختلفة عن املجل�س 000	

وهيكله التنظيمي، ور�شالته فى املجتمع من ناحية املراأة والأ�شرة معًا .

• التعريف بق�شايا املراأة امل�شرية واأ�شاليب مواجهتها عن طريق الإقناع. 	

•-  �شرح املهام الأ�شا�شية التي تتعلق بعمل الرائدات ، فى اأ�شلوب التعامل  	

واملكت�شبات  التعليمية  للم�شتويات  وفقًا  املختلفة،  املراأة  �شرائح  مع 

املهنية واحلالة الجتماعية والقت�شادية ، لكل �شريحٍة من الن�شاء .

 ، التنفيذية  الأجهزة  خمتلف  مع  الت�شبيك  مهارات  الرائدات  •  اإك�شاب  	

التي تقدم خدماتها للمواطن امل�شري، بهدف معاونتهن فى توعية املراأة 

بدور هذه الأجهزة ، وم�شاعدتها فى ال�شتفادة من تلك اخلدمات.
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•  تعريف الرائدات بامل�شادر املختلفة لتحديد احتياجات املراأة ، وكيفية  	

ال�شتفادة من قيادات املجتمع، لرتتيب اأولويات هذه الحتياجات ، مع 

الرتكيز على اأن ذلك يعترب مبثابة م�شاركًة من الرائدة فى التخطيط 

للم�شروعات والأن�شطة املختلفة فى املجتمع املحلي .

على  يعتمد  اأن  يجب  التنمية،  جناح  اأن  على  دائمة  ب�شفٍة  •  الرتكيز  	
اأن  كما   00 الرجل  مع  جنب  اإىل  جنبًا  امل�شرية  للمراة  فاعلة  م�شاركة 

من  والرجل  املراة  من  كٍل  ا�شتفادة  على  اأ�شا�شًا  يقوم  التنمية  جناح 

خمرجات عملية التنمية فى املجتمع .

• توعية الرائدات باأهمية م�شاركة املراأة فى العمل العام، �شواًء كان عماًل  	
تطوعيًا اأو �شيا�شيًا ، ا�شتناداً اإىل اأن هذه امل�شاركة حٌق اأ�شيل لكل مواطن 

رجاًل كان اأو اإمراأة .

يناير   25 ثورة  بعد  وجهت  التي  التدريبية  اجلهود  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

امل�شاركة  وموؤ�شرات  ومفهوم  ال�شيا�شية  امل�شطلحات  على  ركزت  قد   2011

ال�شيا�شية، وُنظم وقوانني النتخابات وتاأثريها على م�شاركة املراأة ، اإ�شافًة 

كل   000 الت�شال  ومهارات  القيادة  ومهارات  النتخابية  احلمالت  اإدارة  اإىل 

ذلك م�شافًا اإىل ور�س العمل التي مت عقدها للرائدات، فى تلك الفرتة الهامة 

من تاريخ الوطن .
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�لنتائج �لإيجابية جلهود �ملجل�س :

وقد حر�س املجل�س القومي للمراأة فى نهاية كل دورة تدريبية ، على تقييم 

املكت�شبات املختلفة بالن�شبة لكل رائدة على حدة ، ومن النتائج الإيجابية 

العامة ما يلي :

اجلدوى  درا�شات  اإعداد  باأ�شاليب  الرائدات،  ومهارات  معارف  •زيادة  	
 ، الن�شاء الأكرث احتياجًا  اإىل  التي تقدم  ال�شغر  للم�شروعات متناهية 

وفى مقدمتهن الن�شاء املعيالت لالأ�شر .

على  عمل  الذي  الأمر   ، منها  وال�شتفادة  املختلفة  اخلربات  •  تبادل  	
جت�شيد روح التعاون بني �شرائح الرائدات فى الوزارات املختلفة .

املراأة  حقوق  على  والتعرف  والعملية  العلمية  املهارات  خالل  •ومن  	
واإميانهن  باأنف�شهن  ثقتهن  زيادة  للرائدات  حتقق  فقد  وواجباتها، 

بقدراتهن ، فى الوقوف بجانب احتياجات املراأة واأ�شاليب مواجهاتها.
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•تعريف الرائدات باأهم التفاقيات الدولية املرتبطة بحقوق املراأة ، مع  	

التاأكيد على اأن هذه التفاقيات تعترب جزءاً من القوانني القومية ذات 

الأولوية ، التي حتر�س الدولة على الوفاء مبتطلبات تنفيذها .

خالل  من   ، واجلنائية  الجتماعية  للبحوث  القومي  املركز  ر�شد  •وقد  	

درا�شة تقيميية لأثر الربامج التدريبية التي نفذها املجل�س ، اأن تلك 

الربامج قد اأفادت ب�شكٍل ملحوظ الرائدات فى جمالت عملهن مبختلف 

الوزارات .

ويحر�س املجل�س دومًا منذ التعامل مع الرائدات ، على دعوتهن حل�شور موؤمتراته 

ومنتدياته الفكرية، ملا له من اأهمية ق�شوى فى اإ�شافة معلومات ومعارف جديدة 

للرائدات ، حول ق�شايا املراأة على امل�شتوى العاملي والإقليمي واملحلي .
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�إ�سهامات للر�ئد�ت فى حتقيق بع�س �أهد�ف �ملجل�س

الرائدات،  فيها  �شاهمت  التي  الأن�شطة  من  عدٍد  اإىل  ن�شري  اأن  هنا  املهم  من 

وكان لها مردوًدا اإيجابًيا  على حتقيق الأهداف القومية للمجل�س ومنها :

عدد  بلغ  وقد   ، الن�شاء  من  يحملنه  ل  ملن   : القومي  الرقم  اأوًل -  ا�شتخراج 

اأكثـر من مليوين امراأة ، وقد مت  من مت ا�شتخراج الرقم القومي لهن 

كامٍل  وباإ�شراٍف   ، للمحافظات  التنفيذية  الأجهزة  مع  بالتعاون  ذلك 

من فروع املجل�س .

من  املكت�شب  للوعي  نتيجة   : للمراأة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  ثانيًا -  جمال 

الرائدات باأهمية م�شاركة املراأة فى العمل ال�شيا�شي فى املجتمع ، فقد 

النتخابية،  البطاقة  ا�شتخراج  على  املراأة  مبعاونة  الرائدات  قامت 

النتخابات  فى  املراأة  م�شاركة  معدلت  على  تاأثريها  لها  كان  والتي 

وال�شتفتاءات املختلفة .
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املجل�س  الرائدات فى تنفيذ م�شروع  : كان جلهود  املعيلة  املراأة  ثالثًا -  دعم 

جناح  على  الإيجابي  تاأثريه  املعيلة  املراأة  دعم  عنوان  يحمل  الذي 

هذا امل�شروع، فى خمتلف القرى الأكرث احتياجًا اإ�شافًة اإىل املناطق 

الع�شوائية فى املحافظات احل�شرية 000 وليزال هذا الدور م�شتمراً 

حتى الآن .

م�شروع   2000 تنفيذ  اإىل  اأ�شا�شًا  ي�شتهدف  الرائدات  دعم  م�شروع  كان   ولقد 

والقرى  للمحافظات  اختيار  معايري  وفق  لأ�شر،  املعيالت  الن�شاء  تديرها 

اإىل معايري اختيار اجلمعيات  اإ�شافًة   ، امل�شروع  اأولوية فى تنفيذ  لها  التي 

التي تقوم بتنفيذ امل�شروع .

الن�شاء  عدد  و�شل  فقد  املجل�س،  به  قام  الذي  اجليد  للتخطيط   ونتيجًة 

8500 امراأة معيلة ، وليزال  امل�شتفيدات من هذا امل�شروع اإىل ما يزيد على 

امل�شروع يحقق اأهدافه حتى الآن .
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من  الوقاية  باأ�شاليب  التوعية  ا�شتهدف  الذي  للتدريب  رابعًا -  ونتيجة 

الأمرا�س ، فقد قامت الرائدات بجهٍد م�شكور فى جمال الوقاية من 

الأمرا�س املختلفة مثل �شرطان الثدي واأنفلونزا الطيور واخلنازير ، 

بالإ�شافة اإىل زيادة معارف املراأة بالقواعد ال�شحية ، التي ينبغي اأن 

تراعيها داخل اأ�شرتها.

خام�شًا -  ن�شر التوعية برت�شيد الإنفاق ملا لهذا املو�شوع من اأثٍر اإيجابي على 

اقت�شاديات الأ�شرة ب�شكٍل اأ�شا�شي .

فى  ودوره   ، الجتماعي  النوع  مبفاهيم  الرائدات  لتعريف  �شاد�شًا -  كان 

ت�شحيح العديد من املفاهيم اخلاطئة املنت�شرة فى معظم املجتمعات 

املحلية ، حول نظرة املجتمع اإىل املراأة وحول نظرة املراأة اإىل ذاتها، 

وي�شب ذلك فى معدلت م�شاركة املراأة فى جهود التنمية ال�شاملة 

فى املجتمع ، وفى تعرفها على حقوقها من عوائد التنمية .



المجل�س القومى للمراأة ورائدات التنمية 2014

 26  

ثانيًا : �لإعالم عن �لر�ئد�ت مكوٌن �أ�سا�سي للمجل�س

ا�شت�شعر املجل�س القومي للمراأة احلاجة املا�شة اإىل ت�شليط ال�شوء على جهود 

فى  الإعالم  اأجهزة  لق�شور  نظراً   ، الوزارات  خمتلف  مع  العامالت  الرائدات 

الإملام بهذا الدور احليوي ، والذي يجب اأن ت�شلط عليه الأ�شواء.

فى  التنمية  لرائدات  خمتلفة  اأدوار  عن  بالإعالم  املجل�س  اهتم  لذلك 

000 وعلى �شبيل املثال  خمتلف و�شائل الإعالم امل�شموعة واملقروءة واملرئية 

فقد كان هناك اأخبار رئي�شية عن تلك الأدوار منها :

45 �ألف �أمر�أة ملحو �أمية �لقرى

للمراأة والتي مت عر�شها فى  القومي  املجل�س  اأعدها  التي  الدرا�شة  اأكدت 

هيئة  مع  بالتعاون  املجل�س  نظمه  الذي  و�مل�ستقبل«  �لو�قع   000 »�لر�ئد�ت  موؤمتر 

كرائدات  يعملن  �شيدة   45000 من  اأكثـر  وجود  عن   ، للمراأة  املتحدة  الأمم 

2000 رائدة يعملن تبعًا لوزارة  ، ويتوزعن بني  اأربعة وزارات خمتلفة  فى 

و28900  ال�شحة  لوزارة  تبعًا  يعملن  رائدة  و14000   ، الجتماعي  الت�شامن 

 . الزراعة  لوزارة  تبعًا  يعملن  رائدة  و115  املحلية  التنمية  بوزارة  يعملن 

الرائدات  التي قامت بها  اأهم الإجنازات  اأن من  الدرا�شة  اأو�شحت  هذا وقد 

الريفيات خالل اخلم�شني عامًا املا�شية هي العمل على ن�شر الثقافة العامة 

بني ال�شيدات وتوعية املراأة بالربامج القومية التي تتبناها الدولة لتطوير 

اأمية املراأة ، والتاأثري على العادات والتقاليد  املجتمع ، وامل�شاهمة فى حمو 

ال�شمان  قانون  من  لال�شتفادة  والأ�شرة  املراأة  وتوجيه   ، ال�شارة  ال�شلبية 

وزيادة   ، القت�شادية  التنمية  برامج  نحو  املراأة  وتوجيه   ، الجتماعي 

م�شاركة املراأة فى احلفاظ على البيئة وتنمية املجتمع .

امل�شائية 2012/12/28
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عن  بالإعالم  قام  للمراأة  القومي  املجل�س  فاإن  اأي�شًا  الإعالمي  املجال  وفى 

الربامج  من  العديد  خالل  من  املختلفة،  التنمية  جمالت  فى  الرائدات  دور 

اأدى  التليفزيونية فى القنوات القومية واخلا�شة على حد �شواء الأمر الذي 

اإىل ت�شليط ال�شوء على هذه الفئة الهامة من فئات العمل التنموي .

ومن خالل م�شاركة الرائدات فى موؤمتر »هي والرئي�س« وما خرج عن هذا 

الواقع   000 »الرائدات  وموؤمتر   ، م�شر  رئي�س  اإىل  موجهة  ر�شالة  من  املوؤمتر 

000 قام املجل�س القومي للمراأة  وامل�شتقبل« وما خرج به املوؤمتر من تو�شيات 

امل�شموعة  الإعالم  و�شائل  خمتلف  فى  التو�شيات  وتلك  الر�شالة  هذه  بن�شر 

واملقروءة واملرئية .

تكليف �خلريجات بالعمل ر�ئد�ت ريفيات

ب�شرورة  للمراأة  القومي  املجل�س  رئي�س  تالوي  مرفت  ال�شفرية  طالبت 

درا�شة تكليف جميع اخلريجات اأو معظمهن بالعمل فى جمالت الرائدات 

كلمة  فى  ذلك  جاء   ، العامة  اخلدمة  فرتة  خالل  واحل�شريات  الريفيات 

األقتها تالوي نيابة عن رئي�س جمل�س الوزراء فى افتتاح موؤمتر »الرائدات 

000 الواقع وامل�شتقبل« بالتعاون مع هيئة الأمم املتحدة .

الأهرام 2012/12/27
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ثالثًا : م�سروع دعم �لر�ئد�ت

مع تزايد قناعة الوزارات املختلفة بالدور الذي تقوم به الرائدات فى جمال 

القومي  املجل�س  به  قام  الذي  الدائم  الر�شد  ومع   ، املحلية  املجتمعات  تنمية 

الريفيات  للرائدات  املوجهة  والتدريب  التوعية  جهود  خالل  من  للمراأة 

اأ�شا�شية  م�شكالت  هناك  اأن  املجل�س  ارتاأى  فقد   ، وال�شحيات  واحل�شريات 

تواجه عمل هذه ال�شريحة من القيادات الطبيعية بكافة املجتمعات املحلية ، 

تلك القيادات التي تعمل فى جمالت ال�شحة وال�شكان والت�شامن الجتماعي 

والتنمية املحلية والزراعة .

تلك  اأن  فى  تتلخ�س   ، املجل�س  ا�شت�شعرها  التي  الرئي�شية  امل�شكلة  وكانت 

على  والرتكيز  جهودها  جتميع  اإىل  حتتاج  فردية  ب�شور  تعمل  القيادات 

ميادين عمل حمددة هذا من ناحية ، ومن ناحية اأخرى فقد تطلبت مواجهة 

فى  بها  ال�شتعانة  لأهمية  ال�شريحة  هذه  على  ال�شوء  تركيز  امل�شكالت  هذه 

تنفيذ اأن�شطة املجل�س ، واإي�شال مقرتحات حلول هذه امل�شكالت اإىل الوزارات 

000 بل واإىل رئا�شة جمل�س الوزراء حتى يت�شنى حل تلك  والأجهزة املعنية 

امل�شكالت تفعياًل ودعمًا لدور الرائدات .

وي�شتهدف هذا امل�شروع ما يلي :

وتبعيتهن  الريفيات،  الرائدات  تواجد  حول  بيانات  قاعدة  1-  جتميع 

لأجهزة وموؤ�ش�شات الدولة .

على  للتعرف  وذلك   ، املختلفة  باملحافظات  اإقليمية  لقاءات  2-  تنظيم 

احتياجاتهن واآمالهن اإ�شافًة اإىل التعرف على كيفية توظيفهن من ِقبل 

املجل�س فى التوعية والتنوير للمراأة الريفية .
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ا�شتطالع راأي الرائدات الريفيات فى فكرة تكوين نقابة اأو احتاد اأو ائتالف 

هذا  تكوين  ليكون   ، لهن  عمل  جمالت  فتح  اإمكانية  وبالتايل   ، جمعية  اأو 

الأن�شطة  فى  وتوظيفهن  الريفية  املجتمعات  فى  لدورهن  تقوية  الهيكل 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية .

وقد ت�شمنت اخلطة التنفيذية مل�شروع دعم الرائدات ما يلي :

ت�سكيل �للجنة �لعامة للر�ئد�ت وحتديد �خت�سا�ساتها :

كانت اخلطوة الأوىل ال�شرورية للبدء فى تنفيذ هذا امل�شروع احليوي قيام 

املجل�س باإ�شدار قراره بت�شكيل اللجنة العامة للرائدات من ممثلي الوزارات 

والأجهزة ذات ال�شلة بعمل الرائدات، بعد اإجراء الت�شالت وتبادل املكاتبات 

بني املجل�س ووزارات ال�شحة وال�شكان والت�شامن الجتماعي والتنمية املحلية 

والزراعة ، وحتددت اخت�شا�شات هذه اللجنة فيما يلي :

1- و�شع ال�شيا�شة التنفيذية للم�شروع املوافق عليه .

2-  حل امل�شكالت التي تعرت�س عملية التنفيذ فى كل حمافظة ح�شب ظروفها .

3-  مراجعة التقارير الدورية التي تقدم عن تنفيذ امل�شروع ، وتقييم اأداء 

الأجهزة املعاونة .

اإىل  يوؤدي  مبا   ، الرائدات  لها  تتعر�س  التي  امل�شكالت  حل  على  4-  العمل 

تفعيل دورهن وحتقيق مزيد من اأهداف الوزارات ذات ال�شلة.

ولقد ��ستقر ر�أي �للجنة �لعامة للر�ئد�ت على �لنقاط �لتالية :

1-  اأن هناك قناعًة كاملًة من كافة الوزارات، باأهمية دور الرائدات ك�شريحٍة 

تنمية  عملية  فى  بفاعلية  ت�شاهم  التي   ، التطوعية  العنا�شر  من  هامٍة 

املجتمعات املحلية .
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2-  حر�س املجل�س القومي للمراأة على ال�شتعانة بجهود هذه ال�شريحة، فى 

العديد من الأن�شطة املرتبطة بالأهداف القومية للمجل�س فى جمالت 

التوعية العامة للمراأة بحقوقها وواجباتها والتنمية القت�شادية للمراأة 

بطرق  التوعية  اإىل  بالإ�شافة  ال�شيا�شية  والتنمية   ، بالرعاية  الأوىلَّ 

الوقاية من الأمرا�س ، التي انت�شرت فى فرتات معينة .

اأن  اإل   ، للرائدات  العامة  للجنة  واحٍد  اجتماٍع  تنفيذ  من  الرغم  وعلى 

التوا�شل التام بني املجل�س القومي للمراأة واأع�شاء هذه اللجنة ، قد حقق ما 

خطط لها من اأهداف بحيث ن�شتطيع القول، باأنها كانت وراء التنفيذ الدقيق 

000 اإ�شافًة اإىل ما ينتظر هذه اللجنة من م�شئوليات ،  مل�شروع دعم الرائدات 

من خالل م�شروع “تفعيل الهيكل التطوعي جلمعيات رائدات التنمية” .

ثم مت حتديد الأهداف الرئي�شية مل�شروع دعم الرائدات فيما يلي :

1-  جتميع الرائدات العامالت فى الوزارات الثالث على م�شتوى كل حمافظة 

املجل�س  م�شروعات  من  العديد  اإ�شناد  وميكن   ، تطوعية  جمعية  فى 

والوزارات والهيئات املختلفة لتقوم بتنفيذها هذه اجلمعيات اأو على اأقل 

تقدير ت�شارك فى عملية التنفيذ والبحوث التي حتدد احتياجات املجتمع 

املحلي ، والتي تفيد فى ر�شم ال�شيا�شات التنموية لتلك املجتمعات.

2-  وبعد اأن تن�شاأ هذه اجلمعيات ميكن جتميعها حتت مظلة واحدة هي الحتاد 

النوعي جلمعيات الرائدات ، ويتوىل هذا الحتاد النوعي درا�شة اإمكانية 

اإن�شاء نقابة للرائدات ، تعمل على الدفاع عن حقوقهن كم�شاركات فى 

عمليات التنمية املختلفة الجتماعية والقت�شادية وال�شحية .

3-  و�شوف تواجه الرائدات فى مرحلة تكوين اجلمعيات ، عدم وجود مقر 

هذه  حلل  بالن�شبة  وزارة  كل  روؤية  على  الوقوف  نود  الذي  الأمر  وهو 

امل�شكلة .
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يبداأ  اأن  املجل�س  رئي�س  تالوي  مرفت   / ال�شفرية  ال�شيدة  عر�شت  4-  وقد 

امل�شروع بعقد موؤمتر عام ت�شارك فيه الرائدات من كافة الوزارات ، حتى 

وحتديد  ال�شريحة  هذه  لها  تتعر�س  التي  امل�شكالت  اأهم  درا�شة  يت�شنى 

احتياجاتها ، ودرا�شة ما ميكن تقدميه ملواجهة هذه الحتياجات وحل 

تلك امل�شكالت .
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ر�بعًا : موؤمتر�ت �ساركت فيها �لر�ئد�ت

1. موؤمتر »هي 000 و�لرئي�س« :

التا�شع  فى  والرئي�س«   000 »هي  �شعار  حتت  املجل�س  عقده  الذي  املوؤمتر  كان 

ع�شر من مايو 2012 قبل النتخابات الرئا�شية ، فر�شًة لعدد كبري من الرائدات 

امل�شاركات فيه للتعبري عن م�شكالتهن واحتياجاتهن وظروفهن ال�شعبة التي 

ميار�شن فيها عملهن التطوعي .

وفى هذا املوؤمتر وجهت امل�شاركات وامل�شاركون ر�شالًة اإىل الرئي�س تت�شمن 

ما يلي :

-  فى �لتعديالت �لد�ستورية :

•عدالة متثيل املراأة فى ت�شكيل اجلمعية التاأ�شي�شية ل�شياغة الد�شتور ،  	
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باختيار الن�شاء ذوي الكفاءة واخلربة ، مبا ي�شمن متثياًل عادًل للن�شاء 

توافقيًة  وثيقًة  باعتباره   ، الد�شتور  �شياغة  فى  الثلث  عن  يقل  ل 

والأقلية  الأغلبية  عن  النظر  بغ�س   ، امل�شريني  جميع  حقوق  ت�شمن 

الربملانية.

واحلفاظ   ، الق�شاء  وا�شتقالل  القانون  و�شيادة  املواطنة  حقوق  •اإر�شاء  	
على املحكمة الد�شتورية العليا باعتبارها اأحد اأهم املوؤ�ش�شات املرجعية 

واحلقوق  للدولة  الأ�شا�شية  واملقومات   ، الناجزة  والعدالة  الدولة  فى 

املجتمع  �شمري  فى  م�شتقرة  قواعد  متثل  التي   ، العامة  واحلريات 

وفى الد�شاتري امل�شرية املتعاقبة ، والن�س عليها فى الد�شتور اجلديد 

باعتبارها من اأهم �شمانات ال�شتقرار .

احلقوق  فى  القانون  اأمام  امل�شاواة  على  اجلديد  الد�شتور  فى  •الن�س  	
 ، املواطنني  جميع  بني  الفر�س  وتكافوؤ  العامة  والواجبات  واحلريات 

الدين  اأو  اللغة  اأو  الأ�شل  اأو  اجلن�س  ب�شبب  متييز  دون   ، ورجاًل  ن�شاًء 

اأو  ال�شيا�شية  الآراء  اأو  الجتماعية  املكانة  اأو  الثـروة  اأو  العقيدة  اأو 

قانون  اإ�شدار  خالل  من  الواقع  اأر�س  على  تطبيقها  و�شمان  الإعاقة، 

تراقب  التي   ، الآليات  على  للن�س  وذلك  التمييز  ومنع  الفر�س  تكافوؤ 

تطبيق القانون وتر�شد النتهاكات وتت�شدى لها .

وال�شالمة  والأمن  احلياة  فى  احلق  على  اجلديد  الد�شتور  فى  •الن�س  	
حمايتها،  بواجب  الدولة  التزام  وعلى  الإن�شانية،  والكرامة  اجل�شدية 

املا�شة  اأو  املهينة  املعاملة  اأو  للتعذيب  اإن�شان  اأي  تعري�س  جواز  وعدم 

بالكرامة فى احلياة العامة اأو اخلا�شة .

ينظم  قانون  اإ�شدار  فى  احلق  على  اجلديد  الد�شتور  فى  •الن�س  	
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النتخابات الربملانية واملحلية ، �شواء على اأ�شا�س نظام القوائم الن�شبية 

اأو الفردي اأو املختلط ، وذلك مبا ي�شمن حداً اأدنى للتمثيل العادل للن�شاء 

واملواطنني امل�شيحيني وال�شباب دون الأربعني .

العادلة  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  ت�شمن  التي  التدابري  كافة  •اتخاذ  	
للن�شاء على جميع امل�شتويات ، واإتاحة الفر�شة العادلة لتعيني املراأة فى 

للوزراء  ورئي�شة  اجلمهورية  لرئي�س  كنائبة   ، القرار  اتخاذ  مواقع  كل 

ومديرة  جامعة  ورئي�شة  وعمدة  مدينة  ورئي�شة  وحمافظة  ووزيرة 

الت�شريعية  الدولة  موؤ�ش�شات  فى  القيادية  املنا�شب  من  ذلك  وغري 

والتنفيذية والق�شائية .

والديني  والإعالمي  الثقافى  بالت�شدي  الدولة  موؤ�ش�شات  •مطالبة  	
، التي ترمي اإىل تهمي�س املراأة وحرمانها  لكل دعاوي الردة اإىل الوراء 

الوطني  الن�شال  من  ون�شف  قرن  طوال  حققتها  التي  مكت�شباتها  من 

للم�شريني ن�شاًء ورجاًل . اإن اغتيال مكت�شبات احلرية والدميقراطية 

 ، ككل  املجتمع  �شي�شمل  بل  وحدها  املراأة  ينال  لن  الإن�شانية  والكرامة 

التقدم  قوى  كل  على  واجٌب  الردة  لهذه  الت�شدي  م�شئولية  فاإن  لذلك 

فى املجتمع امل�شري .

-  فى �لنو�حي �لقت�سادية و�لجتماعية :

•يوؤكد امل�شاركون وامل�شاركات على اأهمية توفري الحتياجات الأ�شا�شية  	
�شيا�شة  اأولويات  تكون  اأن  وينبغي   000 و�شرائحه  ال�شعب  فئات  ملختلف 

م�شتوى  رفع  اإىل  يوؤدي  مبا   ، والأمية  الفقر  على  الق�شاء  هي  التنمية 

الن�شاء  واأن  الفقراء  اأفقر  هي  املراأة  اأن  نالحظ  واإذ   000 املواطن  معي�شة 
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ال�شيا�شة  ت�شتهدف  اأن  يجب  هنا  ومن   ، الأمية  ن�شب  فى  الأعلى  هن 

واحرتام   ، للدخل  العادل  التوزيع  �شمان  والجتماعية  القت�شادية 

مبداأ تكافوؤ الفر�س فى كافة مناحي احلياة .

�شرورة  على  يحر�س  �شوف  القادم  م�شر  رئي�س  اأن  به  امل�شلَّم  •ومن  	
خا�شًة   ، الق�شائية  اأحكامه  وتنفيذ  القانون  واإعمال  وتقوية  احرتام 

فيما يتعلق بحقوق الأ�شرة والطفل واملراأة ومبا يوفر الأمن املجتمعي 

اإىل  يوؤدي  ما  الإجراءات  من  وحكومته  هو  يتخذ  واأن  العنف،  ومينع 

تغيري الثقافة اجلماهريية وبحيث يبتعد بهذه الثقافة عن اأن تتاأثر 

اإ�شاعة معلومات خاطئة توؤثر بها على  ، تعمل على  بثقافات متييزية 

الدولة  تعمل  اأن  من  ال�شدد  هذا  فى  ولبد   000 املواطنني  من  الب�شطاء 

املراأة، والتدين  اإىل �شورة  التي ت�شيء  املوروثات اخلاطئة  على تغيري 

املراأة �شريكًا فاعاًل  اإىل خلق راأي عام م�شاند لأن تكون  ، مبا يوؤدي  بها 

املجتمع  تقدم  اأجل  من  اء  بنَّ تعاون  فى   ، الرجل  مع  امل�شاواة  قدم  على 

وتنميته .

•وفى النهاية فاإننا نطالب فوراً بتعديل العديد من الت�شريعات املتعلقة  	
باملراأة اأو الأ�شرة اأو الطفل وغريها ، التي تنطوي على متييز غري مربر 

�شد الن�شاء بحيث يكون الأ�شل هو امل�شاواة اأمام القانون ، مبا ل يخالف 

ن�شًا دينيًا قطعيًا متفق على دللته .

لذلك نرى من �ل�سروري �لعمل على :

•اإن�شاء مر�شد ت�شريعي ملراقبة الت�شريعات التي تقدم للربملان لتحديد  	
لن�س  اإعماًل  وذلك  املراأة  حلقوق  احرتامها  من  والتاأكد   ، منها  موقفه 

القرار اجلمهوري املن�شئ للمجل�س القومي للمراأة .

التعاونية  احلركة  ينظم  التعاونية  للجمعيات  قومي  م�شروع  •تبني  	
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خا�شًة  املنظمة  اجلماعية  امل�شروعات  تعزيز  على  ويعمل  الن�شائية 

لهذه  املعي�شة  م�شتوى  رفع  بهدف  وذلك   ، واملهم�شة  الفقرية  للمراأة 

ال�شريحة والق�شاء على الفقر والأمية .

•�شرورة العمل على اإن�شاء موؤ�ش�شة مالية لإقرا�س امل�شروعات ال�شغرية  	
املنا�شبة للمراأة الريفية والفقرية ، دون تعقيدات اإدارية اأو فوائد .

2. موؤمتر »�لر�ئد�ت 000 �لو�قع و�مل�ستقبل« :

اأثبت التعامل مع �شريحة رائدات التنمية فى الريف واحل�شر وفى املناطق 

تدريبية،  دورة  لكل  الدائم  التقييم  خالل  ومن   ، وال�شحراوية  الع�شوائية 

كل  لها  تتعر�س  التي  امل�شكالت  من  العديد  هناك  اأن  اإىل  املجل�س  تو�شل 

جمموعة من جمموعات الرائدات العامالت مع الوزارات املختلفة.

من اأجل ذلك عقد املجل�س القومي للمراأة موؤمتراً حتت �شعار “الرائدات 000 

الواقع وامل�شتقبل” فى ال�شاد�س والع�شرين من دي�شمرب 2012، ي�شتهدف :
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للرائدات،  النوعية  وامل�شكالت  العامة  امل�شكالت  على  ال�شوء  •ت�شليط  	
والدعوة اإىل درا�شة اأ�شبابها واقرتاح احللول لها .

 ، املحافظات  كافة  م�شتوى  على  للرائدات  جمعيات  اإن�شاء  اإىل  •الدعوة  	
اعرتافًا من املجل�س باأن اجلمعية الأهلية كياٌن وظيفى ي�شتطيع درا�شة 

هذه  اأولويات  وترتيب  احتياجاته  وحتديد   ، املحلي  املجتمع  م�شكالت 

الحتياجات .

•وجتدر الإ�شارة هنا اأن العمل فى اإن�شاء اجلمعيات قد بداأ بالفعل فى كل  	
من حمافظتي القاهرة واجليزة ، اإ�شافًة اإىل جمعية الرائدات التي مت 

اإ�شهارها منذ مدة مبحافظة القليوبية .

عليها  ي�شتند  اأن  ميكن  اآليات  اجلمعيات،  هذه  فاإن  ذلك  اإىل  •بالإ�شافة  	
املجتمع  ل�شالح  حتقيقًا   ، م�شروعاته  من  العديد  تنفيذ  فى  املجل�س 

واملجل�س من ناحية ول�شالح اأع�شاء اجلمعية من ناحية اأخرى .

املوؤ�ش�شون  يتوجه  فقد  اجلمعيات  لهذه  القانوين  العدد  يكتمل  •عندما  	
اإىل اإن�شاء احتاد نوعي لها ، بحيث يكون لهذا الحتاد اتخاذ ما يلزم من 

خطوات لإن�شاء نقابة معنية تخت�س ب�شئونهم .

ومتيزت فعاليات املوؤمتر بتعبري الرائدات عن خرباتهن وم�شكالتهن امللحة، 

التي حتتاج من الدولة الت�شدي لها و�شوًل اإىل مزيد من التفعيل لدورهن فى 

حتقيق التنمية املجتمعية .

مكافاآت  تدين   ، الرائدات  عنها  ت  عربَّ التي  امل�شكالت  مقدمة  فى  وكان 

واحلاجة   ، الجتماعية  للتاأمينات  نظام  وجود  وعدم  منهن  املتطوعات 

املجتمع  فى  حتدث  التي  التطورات  تواكب   ، تدريبية  برامج  اإىل  الدائمة 

امل�شري خا�شًة فى ظل التطورات احلالية .
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امل�شاواة واحلوافز غري  الرائدات على مو�شوعات  وقد ركزت وجهات نظر 

املادية .

فى  والرائدات  الفروع  مقررات  على  املوؤمتر  هذا  فى  املجل�س  عر�س  كما 

ن�س  ملا  وفقًا   ، اجلمعيات  باإ�شهار  اخلا�شة  الإجراءات   ، املحافظات  خمتلف 

ولئحته  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  ب�شاأن   2002 ل�شنة   84 القانون  عليه 

التنفيذية .

وقد خرج املوؤمتر مبجموعة من التو�شيات العملية ، ميكن اأن تعترب اأ�شا�شًا 

فى حل م�شكالت الرائدات ، ومت الإعالن عنها فى اجلل�شة اخلتامية لفعاليات 

املوؤمتر .

حمافظات  مبختلف  يعملن  رائدًة   313 املوؤمتر  هذا  اإىل  ُدعي  اأنه  ُيذكر 

اأن تت�شمن املدعوات رائدات وزارات  جمهورية م�شر العربية ، حيث روعي 

الت�شامن الجتماعي وال�شحة وال�شكان والتنمية املحلية والزراعة .
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وال�شحة   ، الجتماعي  الت�شامن  وزراء  من  كٌل  املوؤمتر  حل�شور  ُدعى  كما 

وزارة  عن  ممثل  دعوة  اإىل  اإ�شافًة   000 والزراعة  املحلية  والتنمية  وال�شكان 

ملحافظات  حمافظني  ثالثة  للموؤمتر  الدعوة  �شملت  كما  الإدارية،  التنمية 

العامة  ال�شخ�شيات  من  املدعوين  عدد  وبلغ  والقليوبية،  واجليزة  القاهرة 

واملتخ�ش�شني فى �شئون اجلمعيات واملراأة 48 مدعواً.

وفيما يتعلق بالتغطية الإعالمية لفعاليات املوؤمتر ، فقد مت توجيه الدعوة 

جلميع و�شائل الإعالم امل�شموعة واملقروءة واملرئية ، نظراً لأهمية ت�شليط 

خمتلف  مع  العامالت  الن�شاء  �شرائح  من  الهامة  ال�شريحة  هذه  على  ال�شوء 

الوزارات كن�شاط غري م�شبوق بالن�شبة للرائدات .
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تو�سيات �ملوؤمتر

على  وامل�شاركني  امل�شاركات  راأي  ا�شتقر  املوؤمتر  فعاليات  فى  دار  ملا  ونتيجًة 

اخلروج بالتو�شيات التالية :

1-  منا�شدة املجل�س القومي للمراأة ا�شتمرار اهتمامه بالرائدات العامالت مع 

كافة الوزارات ، مع العمل من اأجل الدعوة اإىل اإن�شاء جمعيات تطوعية 

هذه  جتميع  من  ذلك  على  يرتتب  وما   ، املحافظات  كافة  فى  للرائدات 

اإىل  ا�شتناداً  وذلك  بها  يخت�س   ، نوعي  احتاٍد  فى  الد�شتورية  الكيانات 

القانون رقم 84 ل�شنة 2002 ب�شاأن اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية .

2-  منا�شدة وزارة الت�شامن الجتماعي باإعادة النظر فيما ي�شرف للرائدات 

الرائدة،  احتياجات  ملواجهة  املنا�شب  احلد  لتغطي  ورفعها   ، مكافاآت  من 

امل�شرية  للمراأة  بالن�شبة  واحليوي  الهام  بدورها  القيام  لها  يتاح  حتى 

بوجٍه خا�س ، ولالأ�شرة وللمجتمع بوجٍه عام .

3-  منا�شدة وزارة ال�شحة وال�شكان لتثبيت باقي الرائدات ال�شحيات الالئي 

مل يتم تثبيتهن .
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 ، بالرائدات  ال�شلة  ذات  الوزارات  قيادات  من  جلنة  بت�شكيل  4-  املطالبة 

احللول  واقرتاح   ، للم�شكالت  متعمقة  علمية  درا�شة  اإجراء  ت�شتهدف 

املالية  وزارة  عن  ممثاًل  اللجنة  هذه  ت�شم  اأن  وعلى   ، ملواجهتها  املالئمة 

وممثاًل عن اجلهاز املركزي للتنظيم والإدارة .

5-  زيادة الهتمام بالربامج التدريبية للرائدات ، وعلى اأن يتوىل املجل�س 

املو�شوعات  حول   ، مبرئياته  املختلفة  الوزارات  اإخطار  للمراأة  القومي 

التي يرى الرتكيز عليها فى الدورات التدريبية املختلفة ، املوجهة لهذه 

ال�شريحة من �شرائح القيادات الن�شائية .

، مع ربط ذلك بتفعيل قانون  6-  العمل على تر�شيخ روح ومبادئ التطوع 

للعمل  اخلريجات  تكليف  فى  الأولوية  ُتعطى  وبحيث   ، العامة  اخلدمة 

كرائدات ، بعد تدريبهن مبراكز التدريب املختلفة للرائدات مع م�شاركة 

مبكافاآت  املكلفات  اإفادة  اإىل  اإ�شافًة   ، ذلك  فى  للمراأة  القومي  املجل�س 

تغطي احتياجاتهن الأ�شا�شية ، دفعًا لهن ملمار�شة هذا العمل خالل فرتة 

التكليف وبعدها ، ملن ترغب منهن .

ال�شحي  والتاأمني  الجتماعية  التاأمينات  مو�شوعات  درا�شة  7-  �شرورة 

للرائدات ، الالئي مل يطبق عليهن اأيًا من هذين النظامني ، حتى ولو كن 

متطوعات .

تعريف  بطاقة  اإ�شدار   ، بالرائدات  ال�شلة  ذات  الوزارات  كافة  8-  منا�شدة 

للرائدة تي�شرياً عليها للدخول اإىل الأ�شر .

9-  اأن يتوىل املجل�س القومي للمراأة ت�شكيل جلنة من اأمانته الفنية ، ملتابعة 

الوزارات والأجهزة ذات ال�شلة بتنفيذ هذه التو�شيات ، واإعداد التقارير 

الالزمة عن ذلك كم�شئولية اأ�شا�شية للمجل�س .

وقد قام املجل�س باإخطار خمتلف الوزارات والأجهزة ذات ال�شلة مبخرجات 

هذا املوؤمتر غري امل�شبوق .
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خام�سًا : بر�مج تدريبية مت تنفيذها من خالل م�سروع دعم �لر�ئد�ت

تعترب الربامج التدريبية مكونًا اأ�شا�شيًا من مكونات م�شروع دعم الرائدات، 

وفقًا للخطة العامة للم�شروع التي اقرتحها املجل�س القومي للمراأة 000 وللوفاء 

كفاءة  رفع  فى  ت�شب  التي  الفعاليات  من  بعدد  املجل�س  قام  املقرتح  بهذا 

القيادات الطبيعية من الرائدات العامالت مع خمتلف الوزارات 000 ومن اأهم 

هذه الفعاليات ما يلي :

1. موؤمتر “�لر�ئد�ت 000 �لو�قع و�مل�ستقبل” :

الذي عقده املجل�س فى ال�شاد�س والع�شرين من دي�شمرب 2012 ، فقد ت�شمن 

املوؤمتر �شرحًا وافيًا لقانون اجلمعيات به رقم 84 ل�شنة 2002 ، كما ركز املوؤمتر 

كل  م�شتوى  على  الرائدات  جمعية  لإ�شهار  اتخاذها  الواجب  اخلطوات  على 

حمافظة من املحافظات .
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كما حر�شت ال�شيدة ال�شفرية / مرفت تالوي رئي�س املجل�س القومي للمراأة 

اإىل  املوؤمتر  امل�شاركات فى  القومي للمراأة  على توجيه مقررات فروع املجل�س 

اخلطوات الواجب اتخاذها من قبلهن لإ�شهار اجلمعية .

2. �لتدريب �مليد�ين لإجر�ء�ت �إ�سهار عدد من �جلمعيات :

للمراأة  القومي  باملجل�س  العاملني  من  عدد  �شارك  فقد  ال�شدد  هذا  وفى 

ميدانيًا،للوقوف على الإجراءات والوثائق الواجب توافرها واأ�شلوب ا�شتيفائها 

 ، القاهرة  ورائدات  اجليزة  رائدات  جمعية  باإ�شهار  بداأت  التي  املرحلة  فى 

اجلمعيات  اإ�شهار  عن  امل�شئولة  التنفيذية  القيادات  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

مبديريات ال�شئون الجتماعية قد �شاركت فى هذه الفعاليات لالإجابة على 

اأن  التي ميكن  امل�شكالت  ، كما مت الرتكيز على  امل�شاركني  ا�شتف�شارات من  اأي 

وا�شتيفاء  الإ�شهار  باإجراءات  يتعلق  فيما  الرائدات  جمعيات  لها  تتعر�س 

امل�شتمرة بوزارة  القيام بالت�شالت  امل�شكالت مع  واأ�شلوب حل هذه  الوثائق 

ومديريات الت�شامن الجتماعي ملتابعة اإجراءات الإ�شهار واتخاذ ما يلزم من 

خطوات حلل امل�شكالت املتعلقة بذلك .
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3. �إعد�د دليل ��سرت�سادي لإجر�ء�ت وخطو�ت �إ�سهار �جلمعيات :

دليل  اإعداد  مت  فقد  للمراأة  القومي  املجل�س  فروع  ملقررات  ومعاونًة 

اتخاذ  عند  به  لاللتزام  الفروع  مقررات  به  اأخطرت   ، خمت�شر  ا�شرت�شادي 

اإجراءات دعوة الرائدات لإ�شهار جمعياتهن 000 ووجهت مقررات الفروع اإىل 

اأو  اإجراءات الإ�شهار  اأي من  الت�شال بالقائمني على امل�شروع لال�شتف�شار عن 

للمعاونة فى حل اأية م�شكالت تظهر ميدانيًا .

4. تنفيذ دورة تدريبية مكثفة لهيئات مكاتب جمعيات ر�ئد�ت �لتنمية :

اجلمعيات،  مكاتب  لهيئات  تدريبيتني  دورتني  تنفيذ  مت  الإطار  هذا  فى 

ال�شندوق  واأمني  ونائبه  الإدارة  جمل�س  رئي�س  من  كل  دور  على  للتاأكيد 

وال�شكرتري العام فى اإدارة �شئون اجلمعية ، وعالقتها بالأجهزة املعنية ذات 

ال�شلة بعمل اجلمعية .
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تدريبية  احتياجات  من  للمراأة  القومي  املجل�س  ا�شت�شعره  ما  �شوء  وفى 

لهيئات املكاتب فقد مت :

1- حتديد املو�شوعات العلمية والعملية التي حتتاجها هيئة املكتب .

التطوعي  القطاع  عن  امل�شئولني  بني  من  للخرباء  الدقيق  2-  الختيار 

والقادرين على توجيه قيادات الرائدات فى املحافظات املختلفة .

جميع  دعوة  مت  حيث   ، واحدة  دورة  فى  التدريبيتني  الدورتني  3-  �شم 

بالنظر  وذلك  املحافظات،  جميع  فى  الرائدات  جمعيات  مكاتب  هيئات 

ومناق�شة  اخلربات  لتبادل  اأكرب  فر�شة  اإيجاد  اإىل  املا�شة  احلاجة  اإىل 

امل�شكالت .

روؤية م�ستقبلية لعمل �ملجل�س مع ر�ئد�ت �لتنمية

 2011 يناير  من  والع�شرين  اخلام�س  ثورة  قيادة  فى  امل�شرية  املراأة  �شاركت 

اأف�شل  واقٍع  اإىل  املَُعا�س  الواقع  تغيري  فى  م�شاركتها  اأهمية  على  وبرهنت 

يتمناه املواطن امل�شري ب�شفٍة عامة .

باإعادة   2012 ل�شنة   77 رقم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  قرار  و�شدر 

عمٍل  اإطار  املجل�س  ي�شع  اأن  لزامًا  وكان   000 للمراأة  القومي  املجل�س  ت�شكيل 

جديٍد يتالءم مع متطلبات حتقيق اأهدافه القومية فى ظل املناخ املُتغري .

وفى 16 مار�س 2012 عر�س املجل�س القومي للمراأة اإطار عمل املرحلة املقبلة 

بح�شور رئي�س الوزراء اآنذاك 000 وقد ت�شمن اإطار العمل حتديد روؤيته فى 

حت�سني �لوجود �لإن�ساين للمر�أة �مل�سرية ، و�لعمل على حت�سني �أو�ساعها �لقت�سادية و�لجتماعية 

ومعدلت م�ساركتها فى تنمية جمتمعاتها �ملحلية وبالتايل فى تنمية �ملجتمع ككل .
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اأما ر�شالة املجل�س التي يركز عليها فكانت حتقيق �سر�كة فعالة وتاأثري فعال فى �سياغة 

�ل�سيا�سات و�لرب�مج �ملت�سلة بتكوين �ملر�أة �مل�سرية و��ستد�مة تنميتها ، وحتديد �لأدو�ر �لفاعلة 

�لتي تدعم م�ساركتها فى �لتحول �لإيجابي للمجتمع على كافة �أ�سعدته .

اأهمية الرتباط  اأهداف هذه الروؤية ، يت�شح لنا  وفى مراجعة لبع�س من 

الع�شوي والإيجابي والفعال بني حتقيق تلك الأهداف وبني جمعيات رائدات 

التنمية التي �شعى املجل�س اإىل اإن�شائها 000 ذلك اأن من اأهداف هذه الروؤية :

•التاأكيد على تر�شيخ حق املراأة ودورها كمواطنة فى امل�شاركة فى ر�شم  	

ال�شيا�شات، واخلطط التعليمية وال�شحية والقت�شادية والجتماعية 

املوؤ�ش�شات  مع  والتكامل  التن�شيق  اإىل  اإ�شافًة  والإعالمية،  والثقافية 

الد�شتورية احلكومية وغري احلكومية على امل�شتويني املركزي واملحلي، 

كل  اخت�شا�شات  اإطار  وفى  العام  الهدف  حتقيق  فى  املعاونة  اأجل  من 

منهما مع الرتكيز على ما يحقق امل�شاواة الد�شتورية بني كافة املواطنني 

على اأر�س م�شر .

•توثيق العالقة بني املجل�س ومنظمات املجتمع املدين املختلفة ، ون�شر  	
التنمية،  فى  املراأة  م�شاركة  اأهمية  حول  املحلية  املجتمعات  فى  الوعي 

اأجل خلق  وترتكز احلركة امل�شتقبلية للمجل�س، على بذل اجلهود من 

ن�شر  بغر�س   ، املحلية  والتنظيمات  املجل�س  بني  ال�شراكات  من  �شبكة 

والعمل  مل�شر  الدولية  اللتزامات  وتنفيذ  املجتمع  فى  امل�شاواة  ثقافة 

على تعزيز م�شاركة املراأة فى دوائر �شنع القرار ، والعمل عن كثب مع 

املجتمعات املحلية التي تهتم بالنهو�س باملراأة مع الرتكيز على القطاع 

الإعالمي .
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• والتي تعمل  وتقرتب هذه الأهداف كثرياً مع اأهداف جمعيات ر�ئد�ت �لتنمية	

جميعها فى ميدان تنمية املجتمعات املحلية ب�شفة اأ�شا�شية اإ�شافًة اإىل 

اإطار  اأهداف  حتقيق  اإطار  فى  جميعًا  اأن�شطتها  ت�شب   ، اأخرى  ميادين 

عمل املجل�س فى املرحلة القادمة ، وخا�شًة فى املجالت التالية :

-  التنمية القت�شادية للمراأة: والتي تهتم مب�شاعدة املراأة الفقرية ودعم 

تعاونيات  ودعم  املراأة  مهارات  وتنمية   ، الإنتاجي  التدريبي  الن�شاط 

اخلدمات الجتماعية ، ا�شتثماراً للطاقة الإنتاجية للمراأة امل�شرية .

وبني   ، للمجل�س  امل�شتقبلية  الروؤية  اأهداف  بني  تام  تطابق  -  وهناك 

ميادين عمل جمعيات رائدات التنمية ، خا�شًة فى جمال �لرتبية و�لتعليم 

وحمو �لأمية وتعليم �لكبار وذلك اإذا ما اأتيح للدولة تبني م�شروعًا قوميًا ملحو 

اأمية الن�شاء ، كما يتاأتى ذلك من خالل ت�شجيع مبادرات حمو الأمية مع 

احلد من ت�شرب الفتيات من التعليم ، والرتكيز على ثقافة امل�شاواة فى 

مناهج التعليم.

ومن املوؤكد اأن تواأمة عمل املجل�س مع عمل جمعيات رائدات التنمية لتحقيق 

الأن�شطة والأهداف امل�شار اإليها ، يتطلب تنفيذ مرحلة جديدة مل�شروع دعم 

ر�ئد�ت �لتنمية” ، تلك املرحلة  جلمعيات  �لتطوعي  �لهيكل  الرائدات حتت �شعار “تفعيل 

اجلديدة التي يخطط املجل�س حاليًا للعمل عليها ، وقد تقدم بالفعل مب�شروع 

وتتلخ�س   000 لتنفيذه  الالزم  التمويل  اإتاحة  اإىل  �شعيًا  العنوان  هذا  يحمل 

الأهداف الرئي�شية لذلك امل�شروع فيما يلي :

•اإقامة ندوة لتد�شني املرحلة الثانية من امل�شروع . 	
•رفع كفاءة الحتاد النوعي جلمعيات رائدات التنمية . 	

اأدوات  لتكون   ، املحافظات  م�شتوى  على  الرائدات  جمعيات  كفاءة  •رفع  	
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فعالة لتحديد احتياجات املجتمع املحلي �شعيًا اإىل اقرتاح امل�شروعات 

املختلفة التي حتقق تنمية املجتمع .

للنهو�س  قومية  خطٍة  اإىل   ، الحتياجات  درا�شات  نتائج  •ترجمة  	
باملراأة.

•مواجهة امل�شكلة الأ�شا�شية للهيكل التنظيمي التطوعي ، والتي تتلخ�س  	
اإىل تدبري التمويل املجتمعي لأن�شطة وم�شروعات  فى احلاجة املا�شة 

هذا الهيكل ، باأ�شاليب وو�شائل غري تقليدية.

وعندما يتاح للمجل�س هذا التمويل ، وهو ما يتوقع املجل�س حدوثه �شوف 

يبداأ مبا�شرًة فى و�شع اخلطة امل�شرتكة للمجل�س مع الحتاد النوعي جلمعيات 

فى   ، املحافظات  م�شتوى  على  التنمية  رائدات  وجمعيات   ، التنمية  رائدات 

فى  الرائدات  جناح  اإىل  �شعيًا   ، بدقة  متابعتها  يتم  وخمططة  جادة  حركٍة 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة فى املجتمعات املحلية املختلفة .

القومي  املجل�س  من  كل  اأهداف  لتحقيق  التايل  ال�شكل  وفق  العمل  وميكننا 

للمراأة والهيكل التنظيمي التطوعي جلمعيات رائدات التنمية .
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منظومة عمل �ملجل�س �لقومي للمر�أة

التن�شيق 

والتعاون

التنمية 

القت�شادية 

للمراأة

احلماية 

القانونية 

والجتماعية

احلوار 

ال�شيا�شى 

والثقافى

الت�شبيك

ال�شراكة

التقومي امل�شتمر

الأن�شطة 

الثقافية 

والإعالمية

ر�شالة املجل�س

امل�شاركة 

الجتماعية

التمكني 

ال�شيا�شى 

والتوعية 

ال�شيا�شية

روؤية املجل�س

التعليم 

وحمو الأمية
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كلمة ختامية

املجل�س  جهود  من  حمدودة  جلوانب  �شديد  باخت�شاٍر  الكتيب  هذا  تعر�س 

املختلفة  املحلية  املجتمعات  فى  التنمية  رائدات  اإىل  املوجهة  للمراأة  القومي 

اء  000 بالإ�شافة اإىل حتديد الروؤية لعمل املجل�س فى امل�شتقبل ، بالتعاون البنَّ

والدائم مع جمعيات رائدات التنمية .

اإ�شهارها  مت  التي  اجلمعيات  تلك  التنمية  رائدات  بجمعيات  هنا  ونق�شد 

املجل�س  اأن  كما   ، اأنف�شهن  الرائدات  ورغبة  فروعه  وفعالية  املجل�س  بجهود 

�شوف يحر�س فى املرحلة املقبلة على حل م�شكالت تلك اجلمعيات وتو�شيع 

من  عدداً  الحتاد  هذا  ي�شم  بحيث   ، لها  النوعي  الحتاد  ع�شوية  نطاق 

�شيدات  وجمعيات  املحلي  املجتمع  تنمية  جمعيات  من  الراغبة  اجلمعيات 

الأعمال ، واملوؤ�ش�شات الأهلية املهتمة بتنمية املراأة .

تكوين  عينيه  ن�شب  ي�شع  ذلك  اإىل  ي�شعى  وهو  للمراأة  القومي  املجل�س  اإن 

جنب  اإىل  جنبًا  لتعمل   ، املحلية  املجتمعات  قيادات  من  الة  وفعَّ دائمة  كوادر 

املراأة  دور  بتفعيل  امل�شري  املجتمع  فى  التنمية  م�شرية  دفع  فى  املجل�س  مع 

فى امل�شاركة فى كافة اأن�شطة املجتمع القت�شادية والجتماعية والثقافية 

ي�شتطيع  لن  امل�شري  املجتمع  باأن  املجل�س  من  اإميانًا   000 وغريها  وال�شيا�شية 

املراأة  من  لها  خمططًا  عمليٍة  م�شاركٍة  دون   ، اإليها  يرنو  التي  اأهدافه  حتقيق 

امل�شرية .



العنوان:15�شارع حممد حافظ متفرع من �شارع الثورة - املهند�شني- اجليزة

ت: 37603529-37603581- ف:37603508

E-mail: ncw@ncwegypt.com

website:www.ncwegypt.com


