
أو اخملتل���ط، وذل���ك مب���ا يضم���ن ح���داً أدنى 
للتمثيل العادل للنس���اء واملواطنني املسيحيني 

والشباب دون األربعني.
7. النص في الدستور اجلديد على االلتزام بكافة 
االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر 
والتي حتمي حقوق النس���اء واألطفال وحقوق 

اإلنسان عامة.

ثانيًا : في النواحي االقتصادية 
واالجتماعية :

1. وض���ع السياس���ات االقتصادية على أس���اس 
االحتياجات األساس���ية خملتلف فئات الشعب 
وش���رائحه... بحيث أن تكون أولويات سياسة 
التنمي���ة ه���ي القض���اء عل���ى الفق���ر واألمية 
مب���ا يؤدي إلى رفع مس���توى معيش���ة املواطن 
... إذ أن امل���رأة أفق���ر الفق���راء ونس���بتها في 
األمي���ة األعل���ى، فالبد أن تتضمن السياس���ة 

االقتصادية إجراءات ملواجهة وضع املرأة.
2. اتخ���اذ كاف���ة التدابي���ر التي تضم���ن احلقوق 
املدنية والسياس���ية العادلة للنساء على جميع 
املستويات وإتاحة الفرصة العادلة لتعيني املرأة 
ف���ي كل مواقع اتخ���اذ الق���رار، كنائبة لرئيس 
اجلمهورية ورئيسة للوزراء ووزيرة ومحافظة 
ورئيسة مدينة وعمدة ورئيسة جامعة ومديرة 
وغير ذلك من املناصب القيادية في مؤسسات 

الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

3. ضم���ان التوزي���ع الع���ادل للدخ���ل وإق���رار نظام 
ضريبي يقوم على العدالة اإلجتماعية. 

4. على مؤسس���ات الدولة أن تقوم بدور رئيسي في 
تغيير الثقاف���ة اجلماهيرية وال تتركها الى فئات 
متطرفة تؤثر على الطبقات البسيطة مبعلومات 
خاطئة، و في هذا اجمل���ال البد من إيجاد ثقافة 
عامة تؤي���د دور املرأة وتعترف مبس���اهمتها في 
اجملتمع، وأن تعمل على تغيير املوروثات اخلاطئة 
عن دور وص���ورة امل���رأة النمطي���ة... إن اغتيال 
مكتس���بات احلري���ة والدميقراطي���ة والكرام���ة 
اإلنس���انية ل���ن ينال امل���رأة وحدها بل سيش���مل 

اجملتمع ككل.
5. مراجع���ة  العدي���د م���ن التش���ريعات والقوانني و 
اللوائ���ح املتعلق���ة بامل���رأة أو األس���رة أو الطف���ل 
وغيره���ا التي ال تلتزم مبب���ادئ احلريات العامة 
أو به���ا ش���بهة معارضة مب���ادئ املس���اواة وعدم 

التمييز.
6. أهمي���ة أن يراع���ي اخلط���اب الدين���ي أال يك���ون 
متعارضاً مع املبادئ العامة الواردة في الدستور 
أو السياس���ة العام���ة وخاصة م���ا يتعلق بحقوق 

املرأة.

لذلك نرى من الضروري العمل على :

1. إنشاء مرصد تش���ريعي ملراقبة التشريعات التي 
تق���دم للبرملان لتحديد موقف���ه منها والتأكد من 
احترامها حلقوق املرأة وذلك إعماالً لنص القرار 

اجلمهوري املنشئ للمجلس القومي للمرأة.
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2. تبني مش���روع قومي للجمعي���ات التعاونية تنظم 
احلرك���ة التعاونية النس���ائية وتعم���ل على تعزيز 
املش���روعات اجلماعي���ة املنظمة خاص���ًة للمرأة 
الفقي���رة واملهمش���ة وذل���ك بهدف رفع مس���توى 
املعيش���ة له���ذه الش���ريحة والقضاء عل���ى الفقر 

واألمية.
3. ضرورة العمل على إنشاء مؤسسة مالية إلقراض 
املش���روعات الصغيرة املناس���بة للم���رأة الريفية 

والفقيرة دون تعقيدات إدارية أو فوائد.

هذه هي رسالتنا إلى
رئيس جمهورية مصر العربية 000

نرجو أن تستجيب سياساته إليها .

تحية تقدير وشكر جزيل لجميعكم .



نح�����������ن املصري���ون واملصري���ات املدافع���ون 
واملدافع���ات عن حقوق املرأة املصري���ة واملناصرين 

واملناصرات لها.
إنط�������القاً من إميانن���ا بالدميقراطية والتنمية 
ومب���دأ املس���اواة أم���ام القانون والش���رعية الدولية 

حلقوق اإلنسان.
ووف����������اًء لنضال الشعب املصري وفي طليعته 
نس���اء مصر في س���بيل التح���رر من القه���ر والظلم 

وعماًل على حتقيق العدل.
والت��زام�����اً منا بأن ش���رائعنا السماوية هي في 
جوهره���ا ش���رائع تُرس���خ العدل واملس���اواة وتآخي 

البشر وحتُض على مقاومة الظلم والقهر. 
وإمي������ان����اً منا أن ثورة 25 يناير التي تضافرت 

فيها جهود وتضحيات نساء مصر ورجالها. 
إن املشاركات واملشاركني في مؤمتر اجمللس القومي 

للمرأة:
إذ ي�ؤمن�����ون بأن املواطنات املصريات ش���ريكات 
في الوطن وشريكات في الثورة وفي مواصلة مسيرة 
النضال من أجل املساواة والعيش واحلرية والعدالة 

االجتماعية والكرامة اإلنسانية.
وإذ يوقن����ون أن مكتسبات املرأة قد انتزعتها عبر 
عق���ود طويل���ة، فإننا نطالب بحماي���ة وتنمية حقوق 
النس���اء وحقوق الطفل وحقوق اإلنس���ان في وطننا 
في إطار دولة دميقراطية حديثة تقوم على املواطنة 
وحك���م القان���ون وحتت���رم التعددية وتكف���ل احلرية 

والعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص جلميع املواطنات 
واملواطنني دون أي متييز أو تفرقة.

وإذ ننظ�������ر إل���ى أن مكتس���بات امل���رأة املصرية 
باعتباره���ا حصيلة رحل���ة كفاح طويل���ة خالل أكثر 
م���ن قرن من الزمان، ش���ارك فيها نس���اء مصريات 
ورج���ال مصري���ون آمن���وا أن احلق���وق واحلري���ات                                
ال تتجزأ، وأن الوطن ال ميكن أن يتنفس برئة واحدة، 
وال ميكن أن ينهض ويتقدم دون مش���اركة فاعلة من 
امل���رأة وضمان حقوقه���ا كمواطنة لها نفس احلقوق 
وعليه���ا نف���س الواجب���ات، ولذلك فإن مكتس���بات 
املرأة هي مكتسبات احلركة الوطنية املصرية والتي 
تشكل احلركة النسائية جزءاً أصياًل منها، وال يجوز 

اختزال تلك املكتسبات في رموز أنظمة بائدة.
ولق���د بلغ ع���دد احلضور ف���ي هذا املؤمت���ر حوالي 
ثالثة آالف مشارك ومش���اركة من ممثلي منظمات 
اجملتم���ع املدن���ي ومن ال���وزراء ورؤس���اء اجلامعات 
وأعض���اء هيئ���ات التدري���س واجملال���س القومي���ة 
املتخصص���ة وممثل���ني ع���ن األح���زاب والتي���ارات 
السياس���ية والنقابات املهنية والعمالي���ة واملفكرين 
وأصحاب الرأي واإلعالميني ومختلف قوى وشرائح 

اجملتمع.
وإذ يالح����ظ املشاركون ظهور توجهات بعد الثورة 
حت���اول أن ترت���د باملكان���ة االجتماعية للم���رأة إلى 
عصور سحيقة مضت من التخلف والقهر والتمييز، 
وت���ؤدي إلى تهميش دور امل���رأة انطالقاً من ثقافات 
ذكوري���ة عف���ا عليها الزم���ن وال جتد س���نداً لها من 

صحيح الدين.

وإذ نؤم�����ن بض���رورة حماي���ة مؤسس���ات الدولة 
واحلفاظ عليها ونرفض املس���اس بكل من:  األزهر 
الش���ريف ودوره الريادي في احلفاظ على وس���طية 
اإلسالم ... السلطة القضائية واحملكمة الدستورية 

العليا... و قواتنا املسلحة الباسلة.
ومبناس���بة انعقاد املؤمت���ر الذي دع���ا إليه اجمللس 
القوم���ي للم���رأة ف���ي 19 ماي���و 2012 نؤك���د نح���ن 

املشاركون فيه على ما يلي:

أواًل : في التعديالت الدستورية :

1. عدالة متثيل املرأة في تشكيل اجلمعية التأسيسية 
لصياغة الدستور، باختيار النساء ذوات الكفاءة 
واخلبرة، مبا يضمن متثياًل عادالً للنساء ال يقل 
عن الثلث في صياغة الدس���تور، باعتباره وثيقة 
توافقي���ة تضمن حقوق جمي���ع املصريني، بغض 

النظر عن األغلبية واألقلية البرملانية.
2. أهمي���ة الن���ص ف���ي الدس���تور عل���ى أن مص���ر 
دول���ة مدنية و حق���وق املواطنة وس���يادة القانون 
واس���تقالل القض���اء ه���ي األس���اس، واملقومات 
األساس���ية للدول���ة واحلقوق واحلري���ات العامة 
متثل قواعد مس���تقرة في ضمي���ر اجملتمع وفي 
الدساتير املصرية املتعاقبة، في الدستور اجلديد 

باعتبارها من أهم ضمانات االستقرار. 
3. النص في نصوص الدستور اجلديد على املساواة 
أم���ام القانون في احلقوق واحلريات والواجبات 
العام���ة وتكاف���ؤ الف���رص بني جمي���ع املواطنني، 

اجلن���س  بس���بب  متيي���ز  دون  ورج���االً،  نس���اًء 

 

أو األص���ل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة 
السياس���ية  اآلراء  أو  االجتماعي���ة  املكان���ة   أو 
أو اإلعاقة، وضم���ان تطبيقها على أرض الواقع 
من خ���الل إصدار قان���ون تكافؤ الف���رص ومنع 
التميي���ز ... و كذل���ك الن���ص على إنش���اء آليات 
تراق���ب وترصد ه���ذه االنته���اكات وتتصدى لها 
باعتباره���ا جرمية يعاقب عليه���ا القانون ويقدم 

من يرتكبها للمساءلة القانونية.
4. النص في الدستور اجلديد على أن تعتبر رعاية 
النشء مسئولية مجتمعية مشتركة، وعلى الدولة 
أن تكفل التوفيق بني واجبات املرأة نحو األس���رة 
وعمله���ا في اجملتم���ع، ومس���اواتها بالرجال في 
ميادين احلياة األساسية واالجتماعية والثقافية 
واالقتصادي���ة دون اإلخ���الل باملب���ادئ العام���ة 

للشريعة اإلسالمية.
5. النص في الدستور اجلديد على احلق في احلياة 
واألمن والسالمة اجلسدية والكرامة اإلنسانية 
في الدستور اجلديد، وعلى التزام الدولة بواجب 
حمايتها، وعدم جواز تعريض أي إنسان للتعذيب 
أو املعاملة املهينة أو املاس���ة بالكرامة في احلياة 

العامة أو اخلاصة.
6. النص في الدستور اجلديد على احلق في إصدار 
قانون ينظم االنتخابات البرملانية واحمللية، سواء 
على أس���اس نظ���ام القوائم النس���بية أو الفردي       


