
  دور الجمعيات االهلية فى دعم ومساندة قضايا المرآة 
لم تعد مشارآة المرآة في الحياة العامة حالة من الترف الفكري والثقافي، بقدر ما أصبحت حاجة اجتماعية 

اقتصادية وسياسية لنهضة وتقدم المجتمع ولن يتمكن مجتمعنا المصرى من تجاوز التخلف االقتصادي والسياسي 
لمر أه بكافة مؤسسات المجتمع خاصة مجالس ادارات الجمعيات األهلية ومساهمتها فى بلورة دون مشارآة ا

  برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتنفيذها ومساهمتها الفعالة في تحسين أوضاع المجتمع 
ين أوضاع الحقوق ويقصد بالجمعيات األهلية تلك المنظمات غير الهادفة للربح والتي تعمل من أجل تحس

وتعود بدايات ظهور الجمعيات عمومًا في مصر الي القرن التاسع عشر حيث نشأت أول .اإلنسانية لجميع البشر
باسم الجمعية اليونانية باإلسكندرية ثم توالي تأسيس الجمعيات ذات االتجاهات  1821جمعية في مصر عام 

ماليين  3ألف جمعية وتضم حوالى  20لتقارير الرسمية حوالي المختلفة واألهداف المتعددة حتى بلغ عددها وفقًا ل
  عضو وتعمل في مختلف المجاالت االنسانية 

ويمكن ان تلعب الجمعيات دورا مهما لتمكين المرآة المصرية في المجاالت المختلفة، ويرجع ذلك إلى وجود تلك 
  : الجمعيات بالقرب من أوساط النساء خاصة في المجاالت اآلتية

  ي مجال التعليم ف -1
  . مشارآة الجمعيات مع المؤسسات الرسمية للقضاء علي األمية بين النساء والفتيات -
إعادة المتسربات الي المدارس والضغط على الحكومة لتضمين النوع االجتماعي ببرامج تدريب وتأهيل  -

  المعلمين 
  ة أآثر استجابة الحتياجات الفتيات تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات إلتباع أساليب تربوية متطور -
  المساهمة فى تغيير الصور النمطية للمرآة في المناهج التعليمية والكتب المدرسية  -
اعداد برامج دراسية ودورات تعليمية خاصة للطالبات الالتي يعانون من صعوبات في التعليم وذوي  -

  ج لتحسين أوضاع تلك الفئات االحتياجات الخاصة ومشارآة الحكومة فى تنفيذ تلك البرام
  في مجال الصحة  -2
  . توفير الخدمات الصحية خاصة خدمة الطوارئ المتنقلة وذلك لتخفيض نسب وفيات النساء واألطفال -
  انشاء دور ومراآز الرعاية الصحية األولية لتحسين الصحة اإلنجابية للنساء  -
  ة للنساء ووقف الممارسات الضارة بصحة المرآة توعية وتثقيف المجتمع بأهمية آفالة الحقوق الصحي -
العمل مع الجهات الحكومية لدعم الرعاية الصحية للمرآة وتطوير قاعدة معلومات وبيانات حول االوضاع  -

  . الصحية للمرآة 
  . تحسين أوضاع المرآة المسنة والفتاه وتقديم الرعاية الصحية لهن -
  في مجال حقوق اإلنسان  -3
  مج للتثقيف للفتيات والمرآة من خالل عقد الندوات وتنظيم الحمالت لتوعية المجتمع بحقوق النساء تنفيذ برا -
إنشاء وتدعيم الجمعيات النسائية والشبكات المحلية لمكافحة العنف ضد المرآة بوضع برامج وإجراءات تجرم  -

  أعمال العنف ضد المرآة وتضمن اعادة تأهيلها 
اصة من الفتيات والنساء الواقع عليهن العنف ، وتقديم الخدمات الطبية والنفسية رعاية ضحايا العنف ، خ -

  والقانونية لمساعدتهن لتمكينهن من إيجاد سبل الرزق واالندماج 
  مساندة ودعم مشارآة النساء في الحياة العامة خاصة بالمجالس الشعبية والمحلية ومؤسسات اتخاذ القرار  -
  في مجال اإلعالم  -4
دعم وخلق مبادرات إعالمية تعمل لصالح المرآة وتعزز حقوقها في المساواة عبر وسائل اإلعالم المرئية  -

  والمكتوبة والمسموعة وآافة أشكال االتصال 
إبراز الصور اإليجابية لمشارآة المرآة ومساهمتها في تنمية مجتمعها ووقف إساءة واستغالل المرآة وتشويه  -

  رجال االعالم صورتها عن طريق توعية 
المساهمة في تدريب الكوادر اإلعالمية النسائية وتعزيز قدراتهن لتحقيق مشارآة أوسع للمرآة في وضع  -

  السياسات اإلعالمية والمشارآة في مراآز صنع القرار في المؤسسات اإلعالمية 
  : في مجال رعاية الطفلة والفتاة العاملة -5
من أجل القضاء علي ) األسرة والمدرسة واإلعالم وغيرها ( المختلفة  وضع إستراتيجيات لمؤسسات التنشئة -

  التمييز ضد الطفلة ووقف تسربهن من التعليم 
العمل على حماية األطفال وآفالة حقهم في األمان والحياة الكريمة وتنفيذ برامج لتحسين أوضاعهم ومنع  -

توعية المجتمع للقضاء على  -ومنظمة العمل الدولية  استغاللهم وآفالة حقوقهم الواردة في اتفاقية حقوق الطفل
الممارسات الضارة بالطفلة األنثى ومن بينها الزواج المبكر والختان والتنشئة االجتماعية التي تحد من تنمية 

  الطفلة بصورة متكاملة 
  . نشر الوعي في المناطق الريفية بأهمية مشارآة المرآة المجتمعية  -
  . لة واألسر ذات الدخل المحدود وآفالة حقهن فى الضان االجتماعى دعم المرآة المعي -



  . تشغيل الفتيات والشباب وتوفير فرص عمل الئقة وآمنة تقيهم من االستغالل والحرمان  -
  في مجال تمكين المرآة سياسيًا  -6
حلية والشعبية لتلبية دعم وتعزيز عضوية المرآة في الجمعيات األهلية ومجالس اإلدارة وعضوية المجالس الم -

  االحتياجات األساسية للمرآة 
وتعزيز دورها في .تمكين القيادات النسائية بالمجتمعات المحلية لضمان مشارآتها فى ادارة مجتمعها المحلى  -

  اإلعالم والتنمية 
  رآة السياسية ودعم التحالفات النسائية لتعزيز دور المرآة في المشا.تنمية المهارات القيادية لدي المرآة  -
تشكيل تحالفات وشبكات وروابط لتعديل التشريعات المختلفة لكفالة حق المساواة ووقف سياسات التعسف  -

  واستغالل المرآة 
وهناك العديد من األدوار األخرى التي يمكن أن تقوم بها الجمعيات األهلية وذلك لدعم ومساندة المرآة المصرية 

  الة حقها في المساواة واألمان والحياة الكريمة وتعزيز دورها في المشارآة وآف
ويمكن للجمعيات األهلية أن تبدأ خطوتها نحو تطبيق تلك البرامج باالعتماد على بعض القيادات النسائية والفتيات 

  بالمناطق الريفية 
ة لتعزيز دورها في آما يمكن ألمانات المر أه في األحزاب السياسية والهيئات الحكومية أن تساند الجمعيات األهلي

  تطبيق تلك البرامج وتعزيز دور المر أه في المشارآة السياسية 
ويؤآد مرآز األرض على أن تعزيز دور المر أه وتحسين أوضاعها المختلفة يتطلب إرادة وبرامج سياسية بديله 

تلك البرامج وتطبيقها  تؤمن بحق النساء في المساواة والحياة اآلمنة وضرورة مساهمة النساء وممثليهم في بلورة
بكافة مؤسساتنا وذلك من أجل عالم أفضل يكفل الحياة الكريمة للجميع ، عالم خالي من آافة صور التمييز مبني 

 على التفاهم والتضامن والتعاون والتسامح والمساواة


