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 أكاديمية المشاركة السياسية للنساء عن 
 

بأهمية المشاركة السياسية للمرأة و تفعيل دورها الطبيعى فى " نظرة للدراسات النسوية"إيمانا ً من فريق 
و كذلك دعم تواجد النساء فى العمل على كافة المستويات السياسية و المجتمعية المساهمة بصنع القرار 
و مساندتهن فى خوض المعتركات اإلنتخابية المختلفة من برلمان و مجالس محلية و السياسى و بناء قدراتهن 

بصفة  قررت الجمعية إنشاء هذه األكاديمية التى تستهدف نساء ً من كل المحافظات و تشجع, نقابات مهنية
 .الحركة العمالية خاصة من لهن تاريخ نضالى فى

 

 :األهداف
 :دة و التى يمكن تلخيصها فى اآلتىحدمو للمشروع مجموعة من األهداف ال

المساهمة فى تشكيل تمثيل نيابى موزون يعكس التطلعات المشروعة للشعب المصرى و أهداف ثورة  -
أى خلق مناخ ديمقراطى و تقدمى و متحرر من خالل إنتقاء و تدريب و , الخامس و العشرون من يناير

 تخابات مجلس الشعب القادمةمن الشخصيات النسائية المؤهلة لخوض إن 30دعم حوالى 
العمل على الزيادة الكمية و النوعية لمشاركة المرأة فى الحياة السياسية و على وجه التحديد البرلمانية  -

 لتكون لها نسبة التأثير التى تتوافق مع تواجدها و فعاليتها فى النسيج اإلجتماعى المصرى
بعيدا ً عن خصوصيات النوع اإلجتماعى بما يتيح تفعيل دور المرأة المبنى على أسس المواطنة البحتة  -

 .خروجها من المساحة الضيقة و المحدودة التى كانت ُتعطى لها حتى اآلن
إدخال دم جديد من الشابات القادرات على التقدم بأفكار جديدة و خالقة تعكس الوعى و الشعور  -

 .رة جديدةبالمسئولية الجسيمة التى تقع على عاتق هذا الجيل فى بناء مصر ح
إثراء الساحة السياسية المصرية و المساهمة فى تشكيل و تحسين الوعى السياسى لدى الغالبية العظمى  -

 من الشعب المصرى من خالل تقديم مرشحات غير تقليديات فى اإلنتخابات البرلمانية المقبلة
 

 :المعايير
بكل ما لها من كيان ثقافى و ا هى إمرأة بالمرأة بم لإلهتمامأنه أصبحت هناك ضرورة ملحة " نظرة"كما ترى 

 و حضارى متميز و ليست فقط مجرد شخص آخر سيجلس على المقاعد البرلمانية دون أن يضيف رؤية جديدة
تختلف جوهريا ًعن طرح التيار الذى كان سائدا ً فى العهد البائد و لذا فإنها تركز بصفة خاصة على أن يكن 

و لضمان الوصول إلى تلك .  تعبرن عن نسي  الشخصية المصرية األصيل ً المشاركات فى األكاديمية نساءا
وضعت الجمعية بعض المعايير التى قد تكون أداة تساعدها فى , الغاية و كذلك لتحقيق األهداف سالفة الذكر

 :إختياراتها النهائية و هى كالتالى
  سنة 52الى  52سن المشاركة يتراوح من  -
 الديمقراطى المنحل الحزب الوطنيأو قوائم قاعد لم يسبق لها الترشح على م -
سابقة خبرة فى العمل اإلجتماعى أو السياسى أو الحقوقى أو العمالى و ُيفضل بالطبع من تتمتع  لديها -

 .بشعبية معقولة وسط أهالى الدائرة التى تترشح بها لزيادة فرصها فى النجاح
 

 :أنشطة األكاديمية
بمجموعة كبيرة من األنشطة التى ستسهم فى تحقيق األهداف " نظرة"و للوصل إلى غايتها المنشودة ستقوم 

 :المرجوة و التى تتمثل عموما فى كل ما يأتى
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تطوير و تنفيذ برنامج تدريبى مكثف يستهدف تأهيل المرشحة لخوض الحملة اإلنتخابية بشكل ناجح و  -
 .واردة بأسفلاألساسية ال و يتضمن النقاط فعال
 –الشعب والشورى  ىمجلس قوانين –قوانين ممارسة الحقوق السياسية :  تدريبات معرفية  .(1

 (الممارسات  -الهدف  -الدور ) البرلمان والمحليات والنقابات باإلجرائيات الخاصة 
يد تحد –تخطيط الحملة اإلنتخابية  –التعامل مع اإلعالم  –التواصل  –القيادة : تدريبات مهارية .(2

 الهدف و أولويات القضايا
تدريب أعضاء الفريق الخاص بكل مشاركة فى األكاديمية لتنمية قدراته فى إدارة و تنفيذ الحملة  .(3

 اإلنتخابية
بالنسبة  أيضا ً تقديم المشورة فى تطوير البرنام  اإلنتخابى لكل مرشحة و خاصة للمستقالت منهن و  -

 يق الكامل مع حزبهاحينها بالطبع بعد التنسللمنتميات إلى أحزاب سياسية قائمة و لكن 
تطوير و تنفيذ برنامج الحملة اإلنتخابية لكافة التقنية و اإلستراتيجية و اللوجسطيقية فى تقديم المساعدة  -

 المرشحات بمختلف محافظات الجمهورية

 

و كذلك كافة الراغبات فى الترشح بدعوة جميع " نظرة للدراسات النسوية"جمعية  تشرفعليه تبناء ً و 

فى موعد أقصاه يوم الخميس مرشحات قدم بالمشاركة أو إقتراح أسماء إلى التاألحزاب و التحالفات و الروابط 

 .مساهمة حقيقية للمرأة فى صنع القرارعا ً جمي دعمحتى ن 2011/  1/  11المقبل الموافق 

ننا نستهدف عدد محدود من المشاركات من هذا و ستتم مقابلة كل من ترغب فى اإلنضمام لألكاديمية و علما ً بأ

لذلك نشجعكم على سرعة اإلستجابة قبل إستكمال العدد . كل أنحاء الجمهورية إلمكانية تعميق جودة التدريب

 .المستهدف

 

  0144314610على رقم  محمد شيرينالمشروع  إستشارىاإلتصال ب و اإلشتراك باألكاديمية يرجىأواصل للت

  mohamed.shirin@nazra.org: كترونىأو على البريد اإلل


