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 مقدمة  
         

 ۲۰۲۰  إلى ۲۰۱٥مصر خالل السنوات 
 

ھلیة في كل دولة والذي یتابع  الذي تكتبھ الجمعیات األ  موازيتقریر الالعداد  إ العام لنســاء مصــر   اإلتحاد تعود  
نعقد في بیجین عاصـــمة  إمن المؤتمر العالمي الرابع الذي  تنفیذ خطة العمل التي خرجت  كل خمس ســـنوات 

ظال نھ لیس أالموازي لیعني ذلك  صـبح یسـمي بالتقریر  أ. وھذا ھو التقریر الخامس والذي ۱۹۹٥الصـین عام  
  قل قیمة منھ ولكنھ مواز لھ. أو أللتقریر الذي تقدمھ الحكومة 

بذلت خاللھا حكومات    ،الصـین نعقاد مؤتمر  إسـنة كاملة منذ   ۲٥نقضـاء  إبمناسـبة   تي ھذا التقریر  أوی
ــر   ھلـیة التي تعمل لتمكین  األوزاد عدد الجمعـیات  ،جـھدا لتنفـیذ خـطة عـمل المؤتمر الدول كلـھا ومن بینـھا مصــ

  جنبیة الموجھة لتقلیل الفجوة النوعیة.رتفع سقف المعونات األإمرأة، وال
ــھ ھذا التقریر لمركز الإلذا ف ــریة ومدي ما تحقق لھ مرأةلل إلىالح  مرأةن ما یعكس ا من خطة عمل بیجین  المص

عة لھا بھذه المناســبة وقررت التاب  مرأةمم المتحدة ولجنة مركز الھتمت األإ. وقد ھتماما خاصــاإیســتحق وقفة و
ھ إلى، لمناقـشة ما وـصلت  الـسنوي بنیویورك  مرأةجتماع لجنة مركز الإبجانب    ۲۰۲۰جتماعین دولیین في إعقد 

بعــد  ال ــنــة من    ۲٥ مرأة  ــاء العــال   ۲۰نتخــاب  إ. وتكونـت لجنــة دولیــة تم  نعقــاد مؤتمر بیجینإســ م  من نســـ
ــویتـھا   ــاء بـھذه األـقأـیة بـكل  ھللیمثلن الجمعـیات األ   لعضــ م لكي یعبرن عن وجـھة  إلىـقإلىم الـعالم وتحرـیك النســ

  ختیار الدكتورة فاطمة خفاجيإنھ قد تم  أ. والجدیر بالذكر ھنا  عن مدي ما تحقق من خطة عمل بیجین  ،نظرھن
  العربي في اللجنة الدولیة.قلیم اإلتحاد العام لنساء مصر لكي تمثل اإل من 

قتصــادھا حیث تعكس  الشــامل إل صــالحلخطة اإل وات من بدایة تنفیذ مصــر  یخرج ھذا التقریر بعد خمس ســن
لمسـتوي الغالء  رتفاع المسـتمر دي اإلأخري أ. ومن ناحیة  تحسـنا مضـطردا علي المسـتوي الوطني المعاییر  

كبر علي الفئات الضـعیفة  أوزاد الضـغط بشـكل   العادي بشـكل كبیر،یزانیة المواطن زیادة الضـغط علي م إلى
سـاسـیة  السـلع األ أسـعارزیادة كبیرة في  إلىدي تعویم الجنیھ المصـري أمرأة علي وجھ الخصـوص.  ومنھم ال

أدى  و  .ھم الكثر من الـضعفأـسعاروـصول   إلىدي أدعم عن الخبز والزیت والـسكر مما وزاد الطین بلة رفع ال
. ویعیش  ۲۰۱٥ما كان علیھ في  ثالثة اضـعاف  إلى  ۲۰۱۸وصـول ـسعره في عام   إلىن البنزین  رفع الدعم ع

ــتوي خط الفقر  من   ٪   ۲٥كثر من  أن  اآل ــكان تحت مس ــر  الس دوالر   ۲عن     ٪  ٤۰ إلىویقل دخل حو لمص
ومة في المضـي  ویعتمد نجاح الحك .العاملین  مرتبات  زیادة في   سـعاروم، ولم یصـاحب غالء األیلامریكي في أ

قناع المواطنین بشـكل عام  إندة الفئات الضـعیفة في المجتمع وعلي قدرتھا علي مسـا صـالحفي تنفیذ برنامج اإل
حاول  قتصـادي. وتصـالح اإلالم خالل عملیة اإلآعلیھا نتیجة ما تحملوه من صـعاب وبالفائدة التي سـیحصـلون  

جتماعیة التي تنفذھا وزارة التضـامن  قیرة من خالل برامج الحمایة اإللفسـر االحكومة تخفیف الضـغط علي األ
ــتطاع    ۲۰۱٥البرناج عام    أ. بد ھمـھا برنامج "كرامة وتـكافل "أجتـماعي ومن  اإل بقرض من البـنك الدولي واســ

نوات الماضـیة تغطیة حو تفید ال  .ملیون فرد   ۹،٥  إلىخالل الخمس ـس روط معینة    من  مرأةوتـس ھذا البرنامج بـش
خري غیر مشـــروطة تســـتفید منھا  أج  وھناك برام  .للخدمات الصـــحیة طفالھا  أنتظام ھي وإســـتخدامھا بإا  منھ
   مرأة.سر المھمشة وتستفید منھا الاأل

ــي للمجتمع الذي تعیش فیھ وینعكس ذلك  طار اإلمرأة باإلثر مركز الأویت  ــیاسـ ــادي والسـ ــعھا   قتصـ علي وضـ
خري علي عدة مقاییس دولیة  خرا بالنســبة للدول األأویجيء ترتیب مصــر مت. وترتیبھا علي المقاییس الدولیة
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تي  أ.  المصــریة    مرأةن یعبر عن مركز ضــعیف للخیرة وحتي اآلخالل الســنوات الخمس األ ترتیبھا    والزال
ــر  ــبیل     WEF Global Gender Gap Index علي المقیاس الدولي للفجوة النوعیة   ترتیب مصـ علي سـ

،  ۲۰۱۸دولة عام    ۱٤۹ إلىجمإمن   ۱۳٥صـــبح ترتیبھا  أ، ثم  ۲۰۱٤دولة عام    ۱٤٥   إلىجمإمن   ۱۳٦المثال 
ــات  أ. و۲۰۲۰ دوـلة ـعام    ۱٥۳  إلىجـمإمن    ۱۳٤ خیرا  أوـجاء ترتیبـھا   ــســ ــر طبـقا لمقـیاس المؤســ ـتت مصــ

 .شدید ضدھا من تمییز   مرأة٪ من الدول التي تعاني فیھا ال۱٦ ضمن  ،  ۲۰۱٤لعام    SIGI جتماعیة والنوع  اإل
ذا التمییز   ــرات  ینعكس ـھ اصــ ادل لل  ،في زواج الـق ھ إمرأة،  والمیراث غیر الـع   ،نتشـــــار العنف المنزلي وقبوـل

، طبقا لمقیاس  دولة  ۱٥۹ إلىجمإمن    ۱۳٥ . وجاء ترتیب مصــر  مور العامةمرأة في األوضــعف مشــاركة ال
ــاواة علي   ــاس النوع  أعدم المس ببناء مقیاس    ۲.۱۸العربیة عام   مرأةالعام لل  تحاد اإلوقام     .۲۰۱٦عام    GII س

ــر.وجرـبھ علي   مرأةلتمكین ال ــت دول عربـیة من بینـھا مصــ ــرـیة مـتوـجاء ترتـیب ال  ســ خرا عن  أمرأة المصــ
ــعا لل وتلخص نتائج     .خري كما بینت نتائج المقیاسزمیالتھا في الدول األ ــریة    مرأةھذه المقاییس وضـ المصـ

ھداف التنمیة المسـتدامة أھ مصـر من تطبیق للھدف الخامس من حقق ما تعھدت بیحتاج جھدا لتحسـینھ ولكي ت
SDGs.  رادة سیاسیة علیاإإلى ھلیة كما یحتاج جھدا من الحكومة ومن الجمعیات األیحتاج ذلك.  

ــتراتیجیة المجلس القومي للإتقول   ــیة المنوط بھا تمكین المرأة، وھي الجھة الحكومیة األس ــاس عام   ن  أمرأة،  س
ھداف التنمیة  أفي تحقیق  صـــبحت من خالل نشـــاطھا عامال مھما أمرأة المصـــریة وقد  ســـیشـــھد ال"    ۲۰۳۰

جتماعیة  ، وتتیح لھا الفرص السـیاسـیة واإلالمسـتدامة في دولة تضـمن لھا حقوقھا الدسـتوریة وحمایتھا الكاملة
ــادیةواإل ــتطیع تنمیة قدراتھا  ،دون تمییز    ،قتصـ ــي حد أإلى لكي تسـ ن یتحقق ھذا أونحن نرجو   . ممكن"قصـ

ــدید الطموحإالھدف و ــي جھودھا لإلأھلیة  تبذل الجمعیات األ خر آ. من جانب ن بدا ش ــدي  قص ــھام في التص س
ـستطاعت بالرغم  إنھا أال إ، تحت ظروف قانونیة تـضعف من قدرتھا  مرأةللعوامل التي تـشكل تحدیات لتمكین ال

. وترجو الجمعیات في نفس  اجحة خالل الخمس سنوات الماضیةتقدیم مشروعات وتجارب مشرفة ون من ذلك 
الظروف القائمة فیرتفع سقف طموحھا   تحسین   إلىن یؤدي القانون الجدید الذي تنتظر الئحتھ التنفیذیة  أالوقت 

  ۲۰۱۷حیث خـصص رئیس الجمھوریة   مرأةیجابیا نحو الإدة الـسیاـسیة العلیا دائما موقفا وتعلن القیا  .ونـشاطھا  
  .ولمســیرة مصــر نحو الدیمقراطیة   إلىشــكرھا الرئیس مرارا علي ما قدمتھ من مســاندة للنظام الحو ،عاما لھا

كـما  ،ملإلى توفیر الموارد لتحقیق ھذا األالـجدیة و إلىل ولكن یبقي ھـناك حاجة ؤمل والتـفاإلى األیدفع ھذا كـلھ 
والذي یحد من قدراتھا علي    مرأةھیم الثقافیة العمیقة والتمییز الالشـــعوري ضـــد التغییر المفا إلىتبقي الحاجة 

 .سرتھا ومجتمعھا ووطنھاأالمساھمة في تنمیة 
 

ــح اإل  یحتوي بیــانــات توضــ التقریر علي  الفترة  ھــذا    ۲۰۲۰  إلى  ۲۰۱٥نجــازات التي تمــت خالل 
. وتختص  ھلـیةوجـھة نظر الجمعـیات األ  ا، وذـلك منوالتـحدـیات التي الزاـلت ـقائـمة وبعض المقترـحات لتخطیـھ

اـنات بـعدد   من    ـعداد التقریر ـعدد إر بیجین. وـقد ـقام ـبمن المـجاالت التي ـجاءت في خـطة عـمل مؤتم  ۸ـھذه البـی
العام لنسـاء مصـر.    اإلتحاد شـراف الدكتورة فاطمة خفاجي مسـتشـارة  إتحت  الخبیرات والعضـوات بالجمعیات 

    مرأة.ا لكل العامالت والعاملین لتحقیق المساواة وتمكین المفید  ن یكون التقریرأاإلتحاد ویرجو 
 
 د. ھدي محمد بدران                                                                           
 العام لنساء مصر اإلتحاد رئیسة مجلس ادارة                                                                 

 ِ◌◌ِ 
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 ) 2019- 2014سنوات (   5المصریة فى  المرأةاوضاع وحقوق  أوال:  
 

 :مقدمة

اواة ھى   ان  الـشخصـیة التى تلزمھ من مولده الى إالمـس نھایتھ والتى ھى متكاملة وال  حدى مبادىء حقوق األنـس
  .یجوز التنازل عنھا  ویقاس مدى تقدم الدول بأحترامھا لحقوق األنسان   وخاصة حقوق النساء

سـنوات   5فى مصـر خالل ال المرأةوبالرغم من الجھود المبذولة وأحراز نجاحات فى مجال أوضـاع وحقوق  
  .األخیرة أال انھ یوجد تمییز فى بعض التشریعات المصریة

  :ىتلأل سنوات األخیرة طبقا 5ریة خالل الوفیما یلى سنتاول وضع المساواة أمام القانون  للمرأة المص

وتعتبر    1981من أتفاقیة الســیدوا التى وقعت وصــدقت علیھا مصــر عام    15توصــیات بكین والمادة  •
ــرى طبقا لنص المادة  ــریعى المص ــریع  داخل الھرم التش ــ  93تش ــرى   وص من نص ــتور المص الدس

2014. 
  المرأة  الطراف  الدول تمنح .القانون أمام الرجل مع  المسـاواة  المرأة الطراف  الدول  تمنح ) :۱٥(المادة •

ــئون ا في ــةتـلك  فرص   ونفس الرـجل  الھلـیة  مـماثـلة  ـقانونـیة  أھلـیة  الـمدنـیة  الشــ   وتكـفل.  األھلـیة  مـمارســ
اویة  حقوقا خاص   بوجھ  للمرأة  قدم على  الممتلكات وتعاملھا وإدارة العقود  إبرام في الرجل  لحقوق  مـس

 الطراف الدول توافق.  القضــائیة  والھیئات   المحاكم في المتبعة األجراءات  مراحل  جمیع في المســاواة
  األھلیة  تقیید  قانوني یســتھدف أثر لھا  التي الخاصــة  الصــكوك  أنواع  وســائر العقود   جمیع  اعتبار  على

  یتعلق  مـا  في  الحقوق  نفس  المرأةو  جـل  الر  األطراف  الـدول  تمنح.والغیـة  بـاطلـة  للمرأة  القـانونیـة
 .وإقامتھم سكنھم محل اختیار األشخاص وحریة كة بحر المتصل بالقانون

 اإلنجازات

 أوال : اإلطار الدستورى:

بمكانة متمیزة بدایة من دیباجیھ الدســتور التى ذكرت 2014المصــریة فى الدســتور الجدید   المرأةحظیت  •
 (المواطنات والمواطنین)مرورا بالمواد التى تكفل الدولھ 

اوأة وتكافؤ الفرص بین   .1  المرأةوالرجل دون تمییزوصـوأل الى المادة التى تضـمن تمثیل    المرأةتحقیق المـس
ــص ربع المـقاـعد للمرأة فى  ـــبأ فى المـجالس النـیابـیھ على النحو اـلذى یـحدده الـقانون كـما خصــ تمثیأل مـناســ

 االف مقعد  3)اى مایعادل 180المجالس المحلیھ طبقأ للماده (
 المرأةحســــین نوعیھ الحیاة وھو نص یراعى  التزأم الدولھ بوضــــع خطھ قومیھ لمواجھھ العشــــوائیات لت .2

 )87الفقیرة من سكان العشوائیات وذلك طبقا لنص الماده (
اده ( .3 ة والتعیین فى   المرأة)حق  11تكـفل الـم دوـل ا فى اـل اـمة ووـظائف االدارة العلـی اصــــب الـع فى تولى المـن

 .الجھات والھیئات القضائیھ دون تمییز
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ة المـصریة حق لمن یولد ألب مـصرى او ألم مـصریة وھذا یعنى  من الدـستور فأن الجنـسی261طبقأ للماده  .4
 فى منح ابنائھا الجنسیة المصریة المرأةانھاء معاناة 

ــرة    المرأة)التزام الدولة بحمایة  11أكدت المداة ( .5 ــكال العنف وتمكینھا من واجباتھا فى األسـ ــد كل اشـ ضـ
 <والعمل

لداخلیة وبكل مدیریة أمن بكل محافظة بل ایضـأ بوزارة ا المرأةتم اسـتحداث ادارة لمناھضـھ العنف ضـد    .6
ادارة حقوق األنســــان والعالقات العامة فى كل قســــم من اقســــام الشــــرطة فى الجمھوریة وایضــــأ عدد 

 المعنفة بمصر أنشأت بخطھ وزارة التضامن  المرأة)مراكز لحمایة وایواء 8(
رـشاد النفـسى للمعنفات بمنظمات المجتمع  العدید من مراكز المـساندة القانونیة ووحدات االـستماع واالأنـشئ   .7

 .المدنى نقدم للسیدات العم القانونى والنفسى مجانا
تماســك االســرة واســتقرارھا وفى مقدمتھا  على  )على ضــرورة حرص الدولة 10أكد الدســتور فى الماده ( .8

مســنة والنســاء األشــد  المعیلة وال المرأةوقد الزم الدســتور الدولة بتوفیر الرعایة والحمایة لالمومة و  المرأة
 .احتیاجا

%بعد أن 15نائبة بنســبة تزید على   90ألى    2015  برلمانول مرة فى مصــر عدد النائبات فى وصــل وأل •
 .% للمرأة والشباب 25% وأیضا تخصیصنسبة 2كانت التزید عن 

للتمكین األقتصـادى وأماكن أیواء لألطفال بأل   برنامج تكافل وكرامھ وایضـا مشـروعات (مسـتورة) صـدر •
قوات االنقاذ الـسریع كل المحافظات ألیداع الـسیدات واألطفال    طافت فمأوى ولألطفال المـشردین بالـشارع  

لھم وـشارك فى ذلك والرجال الذین ینامون فى الـشوارع فى دور األیواء وصـرف غطاء وواجبات ـساخنھ  
 .وزارة التضامن ووزارة الداخلیة

  ؛الخاص بمعاقبة من لم یســلم مســتندات أو میراث ألحد الورثة و  2017لســنة    219تم أصــدار قانون رقم   •
اكثر المستفدیات منھا نظرا ألنھ فى المحافظات الریفیة ومحافظات وجھ قبلى یمتنع الورثة الذكور   المرأةو
 .أعیانھم من المیراث وخاصة أن كانت أرض أو ن تسلیم األناث انصبتع

 ثانیا : التشریعات 

ــان ومكافحة العنف الذى یمارس  أصـــدر مجلس النواب عدد من التشـــریعات التى تھدف الى تعزیز حقوق األنسـ
 :علیھا منھا

) التى تجرم االمتناع العمدى عن تســـلیم المیراث ألحد الورثھ وخاصــة  49قانون المواریث أضـــافھ ق ( •
  .من الحصول على میراثھا وباألخص لو كان أرضا المرأةوأن فى صعید مصر كانت تمنع 

ــدار قانون یجرم خـتان األناث رقم     • ـــنھ     78تم أصــ مكرر من قانون    242حیث عدل الـمادة 2016لســ
ــجن ـمده التـقل عن  العق ــنوات والتتـجاوز  5وـبات بتغلیظ العقوـبة على من یقوم بخـتان األـناث ـبالســ  7ســ

 .اشھر والتتجاوز سنھ 3سنوات بعد أن كانت التقل عن 
ــدر قانون الخدمة المدنیة رق • ــنھ    81  مصـ ــمن    2016لسـ ــغل    15والتى تضـ حقأ للمرأة من بینھا حق شـ

خفض عدد ساعات العمل الیومیة فى بعض الحاالت والحصول  الوظائف العامة وتقلیدالمناصب القیادیھ و
ــع لمدة   ــھر  4على أجازة وض ــبى ألجمالى موظفى وحدات األدارة  . أش ــمن القانون التوزیع النس كما تض

ت   ث مثـل ة حـی ات الجمھورـی افـظ ة بمـح ة 51المحلـی ائف األدارـی الوـظ ات وـب املین فى المحلـی دد الـع %من ـع
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اب54  المرأةمثـلت   ــالح األـناث و  57ـیھ و%فى الوـظائف الكـت ـــیھ  43% لصــ ــصــ %لـلذكور وفى التخصــ
ھ45 ـــب ھ مثـلت بنســ اـبل 48%لالـناث والوـظائف العینـی ھ والـخدـمات 52%مـق %للرـجال والوـظائف الحرفـی

 .% 19المعاونة بنسبھ 
ــتراتیجیة تمكین   كلفت  • ھى  2030  المرأةالحكومة وكافة اجھزة الدولة والمجلس القومى للمرأة بأعتبار اسـ

 .عوام القادمة لتفعیل الخطط والمشروعات المتضمنھ فى ھذة االستراتیجیةوثیقة العمل لأل
المعیلة األكثر أحتیاجأ من خالل برامج دعم میسـرة یقدمھا بنك   المرأةوزارة التضـامن بدعم أسـر    قامت  •

واألســــرة حیاتھا    المرأةملیون جنیھ ألتاحھ البنیھ التحتیھ التى تیســــر على  50ناصــــر األجتماعى بقیمھ  
 .ومیة فى القرى األكثر أحتیاجأالی

تكلیف وزارة التـضامن األجتماعى بالتنـسیق مع كأفھ األجھزه والمؤـسـسات المعنیة بالدولة باطالق مبادرة  •
قومیة للمشروعات متناھیھ الصغر من صندوق تحیا مصر من خالل بنك ناصراالجتماعى لتحقیق تمكینأ  

ملیون جنیة لصـالح ھذه 250اجأ على ان یتم تخصـیص مبلغ  اقتصـادیأ للمرأة المعیلة والفئات األكثر احتی
 .المبادرة

 المعیلة أو المسنھ أوالمعاقھ المرأةتخصیص برنامج تكافل وكرامھ لعدد ملیون سیدة سواء من  •
 – وزارات(وزیرة التضــامن    8ب   المرأةبلغ ربع حقائب الوزارة فى مصــر األن من النســاء حیث مثلت  •

 – وزیرة الســــیاحة   –وزیرة الثقافة   –االســــتثمار والتعاون الدولى   –رة  وزیرة الھج  –وزیرة الصــــحة 
 .وزیرة التخطیط ) –وزیرة البیئة 

ــى میخائیل   • ــة / نادیة عبده محافظ للبحیره ثم الدكتورة / منى العوض تم تعیین أول محافظة أمراة المھندس
 .محافظ دمیاط

 .لرئیس قضایا الدولةسیدات نائب 6قاضیھ و 66ارتفع عدد القاضیات بمصر لیصل  •
 .بورسعید) –المنیا  –الشرقیة  –(أسوان  مأذونة شرعیة 6تم تعیین  •
تم  تعیین أول ـسیدة تـشغل منـصب محافظ البنك المركزى المـصرى الدكتورة / لبنى ھالل والـسیدة / دالیا  •

  .رئیس للبنك األھلى لالباز أو
 –  المرأةلتنمیة المسـتدامة متضـمنة كل ما یخص لعنف ضـد المرأة وخاصـة بال  ات  أسـتیراتیجیتم وضـع   •

دراســات عن العنف وأشــكالھا وأســبابھ   كما  قامت العدید من المنظمات النســویة الغیر حكومیة بأجراء
ــة ھذا   ــراك الرجال فى مناھض ــات الش ــیة على المجتمع ودراس ــادیة واألجتماعیة والنفس وتكلفتھ األقتص

قدمت للمجلس القومى   المرأةقوانیین لمناھضــة العنف ضــد العنف وأیضــا ھناك عدة مقترح مشــروعات  
 .للمرأة ومجلس النواب 

 التحدیات :

  التي  الریفیة المجتمعات  في  وخـصوـصا ؛الذكوریة الـسائدة الثقافة و  ،المجتمعیة   والتنـشئة والتقالید،  العادات  .1
ك  المرأةو  الرجـل  بین  والتمییز  التنمیط  في تكریس  تســـــاھم ا تنعكس تـل ة على رجـال مـم ذكورـی ة اـل اـف الثـق
  .التشریع

  .المرأةبعض المفاھیم الدینیة الخاطئة التى تدنى من وضع  .2
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ــة ـجد  تو ال .3 ـــیاســ ــان،اإل حقوق على  التربـیة  أـجل من  ســ  جھود   أھمـھا متفرـقة مجھودات   ـجد  تو لكن و  نســ
 .المدنى المجتمع

  .عدم أنشاء مفوضیة عدم التمییز .4
ـسرة مراعیا المـصلحة یحقق األمن واألمان والكرامة األنـسانیة لكل أفراد األور قانون أـسرة عادل  د عدم ـص .5

 .الفضلى للطفل
اء لجنة عامة بكل محافظة ولجنة فرعیة بكل حى  لور قانون یناھض العنف األـسرى  د عدم صـ .6 یتضـمن أنـش

ـــكل من ـكل األطراف المعنـیة ومعـھا   ــاء المعنـفاء تشــ منظـمات مجتمع  لحـماـیة ووـقاـیة وتـقدیم ـتدخالت للنســ
  .مدنى

ذـیة لمراكز حـماـیة  .7 ــأة فى جمعـیات ـبالمـحافـظات والـمدعـمة من    المرأةتـعدـیل الألئـحة التنفـی المعنـفة والمنشــ
  .المیزانیة العامة للدولة بالكامل

 .باألعالم المرأةتدنى صورة  .8
 الجنائیة.المصریة التعین في منصة القضاء اإلداري بالرغم من تواجدھا في المحاكم   المرأةالزالت  .9
 

 التوصیات :  
ــرة وإســراع بضــروة اإل .1 ــریعات الخاصــة باألس ــات   المرأةصــدار التش مع األخذ فى األعتبار الدراس

  .المیدانیة والتوصیات  الصادرة من الحوار المجتمعى مع البرلمانیین
 العمل على تغییر المفاھیم الثقافیة والدینیة الخاطئة من خالل تطویر الخطاب الدینى واألعالم  .2
 تخصیص میزانیة عامة  تراعى النوع األجتماعى في كل اجھزة الدولة .3
ــورة  تنقـیة البر .4 ـــیة فى ـكل مراحلـھا من التمییز وـتدنى صــ وأدـماج ـمادة فى الكلـیات   المرأةامج اـلدراســ

 والمواثیق الدولیة  المرأةوالمعاھد ضمن مادة حقوق األنسان عن حقوق 
تعدیل بعض الســــیاســــات فیما یخص برامج التمكین األقتصــــاى للمرأة وخاصــــة المنفذة من وزارة  .5

 دى النسائیة) من میزانیة الدولةالنوا –التضامن ( األسر المنتجة 
أنشــــاءشــــراكة حقیقیة بین الدولة والمنظمات الغیرحكومیة والجھات الدولیة والنســــاءأنفســــھن  فى  .6

 التخطیط لما یخص النساء.
 قاضیة في مجلس الدولة. المرأةضرورة تعیین  .7
  .نشاء مفوضیة عدم التمییزإسراع باال .8
  .الشخصیة وقانون العقوبات وقانون العملزالة التمییز الصارخ فى قوانیین األحول إ .9

فى كل مؤـسـسات الدولة وخاـصة (   المرأةنـسان وخاـصة حقوق  ھتمام ببرامج التربیة على حقوق اإلاإل .10
 .األعالم ) –التعلیم  –األسرة 

  .العمل مع التشریعیین لضرورة التشریع بمبدأ المساواة وتساوى المراكز القانونیة .11
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 القائم على النوع االجتماعيالعنف  :  ثانیا

وقد تم تعریفھ بمنھاج عمل بیجین بأنھ    المرأةیعد العنف القائم على النوع االجتماعي أحد صــور التمییز ضــد 
أحد أـشكال العنف "التي تنتج عنھا أو یحتمل أن تنتج عنھا حدوث ـضرر جـسدي أو جنـسي أو نفـسي أو تعرض 

ــكل من    المرأة ــفي من الحریة، لمعاناة ما كتھدیدھا بأي ش ــابقة أو اإلكراه أو الحرمان التعس ــكال العنف الس أش
 .سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة"

ائم على النوع اإلویترـت ة  ب على العنف الـق ذات والثـق د احترام اـل ل فـق ـــم ات خطیرة والتي تشــ داعـی اعي ـت جتـم
نتاجیة. وقد تتســبب أیضــاً في حدوث بالنفس، وإلحاق الضــرر الجســدي والعقلي والنفســي، فضــالً عن فقد اإل

 .حاالت حمل عارضة وعدوى وتحمل الضحایا الرعایة الصحیة والتكالیف القانونیة والقضائیة

مل ذلك التصـدیق على اتفاقیة القضـاء على كافة   المرأةوقد التزمت مصـر بمناھضـة العنف ضـد  والفتیات ویـش
. وعادة ال تفي  المرأةبشــأن القضــاء على العنف ضــد   1993وإعالن األمم المتحدة  المرأةأشــكال التمییز ضــد 

كما تفتقرمـصر إلى آلیات   المرأةالتـشریعات أو األلتزام بالمعاھدات الدولیة بالتعامل مع كافة أـشكال العنف ـضد 
التنفیـذ الفعـال  في الكثیر من الحـاالت. كمـا یفتقر الموظفین الحكومیین في كثیر من الحـاالت بمـا في ذلـك 

ي أو ف المرأةإنفاذ القانون والرعایة الصـــحیة التدریب المطلوب في التعامل مع حاالت العنف ضـــد ممارســـو  
  .ئقةتقدیم خدمات للمعنفات بصورة ال

وتتعرض النســاء والفتیات في مصــر إلى العنف األســري وفي األماكن العامة كالشــوارع والمدارس وبأماكن  
یة.  إن انتشـار  العنف القائم على أسـاس النوع، في كافة صـوره  العمل وبالمواصـالت العامة، وبأحیائھم السـكن

على الحقوق والحریات وعادة ما یشكل عائقاً یحول دون التحاقھا   المرأةفي مصر  یؤدي إلى الحد من حصول  
  .بالمؤسسات التعلیمیة والمشاركة في الحیاة االقتصادیة والحیاة العامة

عام) قد    49إلى   15نســاء متزوجات (ما بین    10من   3، یوجد  2014وبحســب المســح الدیموغرافي الصــحى 
تعرضـن إلى العنف الجسـدي والنفسـي والجنسـي من أزواجھن، حیث أصـیبت ثلثھن  باصـابات جسـدیة وكان  

وقد أظھرت الدراســات االســتقصــائیة التي تتضــمن العنف العاطفي كأحد أشــكال  العنف   % منھن حوامل.  7
 .مقارنة بصور العنف األخرىعلى أساس النوع نسبة أعلى 

فعلى ســبیل المثال، بیّن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصــاء وصــندوق األمم المتحدة للســكان ارتفاع  
  64إلى   18% عند حســاب كافة أشــكال العنف بین النســاء الالتي ســبق لھن الزواج في ســن ( 46النســبة الي 

"، كما 2015ة للعنف القائم على النوع االجتماعي في مصــر عام) من خالل إجراء "مســح التكلفة االقتصــادی
أظھر أن غالبیة ضـحایا ھذا العنف لم یـسعین إلى طلب خدمات دعم أو االتصـال بمن ھم في مناصـب یـستطعن  

ویســلط ذلك الضــوء على الحاجة الُملحة إلى التوعیة بشــأن أھمیة إیجاد آلیات لإلبالغ الفعال عن    .مســاعدتھن
 العنف األسري مثل االتصال بالخطوط الساخنة واللجوء الي مالجيء ضحایا العنف.

ــة ذاتھا أن  ــاء الالئي یتراوح أعمارھن بین  13وقد أظھرت الدراسـ ــن    64إلى   18% من النسـ عام قد تعرضـ
الـسنوات الـسابقة إلى العنف باألماكن العامة وأماكن أعمالھن والمؤـسـسات التعلیمیة والمواـصالت العامة  طوال

% من غرباء كما تعدت خمس ھذه الحاالت أي 92أو بالشـوارع. وقد ارتكبت غالبیة التحرش الجنسـي بنسـبة  
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نطاق واســع أن مثل ھذه  %  اشــتراك ما یزید عن مرتكب واحد. وتزعم المنظمات النســائیة على22بنســبة  
 .النسب أقل من التقدیرات الواقعیة

، لھ تكالیف اقتـصادیة ـضخمة مثل حرمانھا من األمن الـشخـصي، والحد المرأةوتظھر الدراـسة، أن العنف ـضد 
ــة  ــول على الفرص التعلیمـیة، والترفـیة، والعـمل في المـجال الـعام. كـما تـقدر اـلدراســ من إمـكانیتـھا في الحصــ

 .ملیون دوالر في السنة 693على أساس النوع المتكبدة في مصر بقیمة  تكالیف العنف

ــلطوي، والفقر والظروف االقتصــادیة الصــعبة ونســب البطالة المرتفعة إلى  ــیر عوامل مثل المجتمع الس وتش
انتشـــار صـــور العنف بشـــكل عام. ویزداد ھذا الوضـــع تفاقماً بانخفاض مســـتوى وعي النســـاء بحقوقھن  

العنف الذي یعانین منھ وبخاـصة العنف األـسري. ویؤمن المجتمع الذي یتـسم بطابع ـسلطوي  واـستـسالمھن إلى 
ــاس النوع االجتماعي بأن   ــخ وبالعادات التقلیدیة على أس   .ال تعدو كونھا من المعالین وتابعة للرجل المرأةراس

ن لھن الحق في تأدبیھن.  وتعتقد النـساء المـستـضعفات بعدم تـساویھن مع الذكور من  أفراد أـسرتھن وأن أزواجھ
كما یـسھم النظام التعلیمي واإلعالم وقوانین األـسرة في تعزیز مفھوم أن الرجال ھم المـصدر الرئیـسي للرعایة  

 .ویتعین على النساء طاعتھم

 تشویھ االعضاء التناسلیة للفتیات

ملیون فان واحدة من    125من بین كل النـساء والغتیات الالتي خـضعن لعملیة الختان حول العالم ویبلغ عددھن  
كل اربعة منھن تعیش في مصــر فلدي مصــر أكبر عدد من النســاء المختتنات في أي بلد في العالم حیث یبلغ  

 .ملیون امرأة27عددھن حوالي  

ــحي الدیموجرافي لعام   ــح الصـ ــبق لھن الزواج في الفئة    92فان    2014وطبقا للمسـ ــاء  التي سـ % من النسـ
ســنوات    10  – 7نھ قد خضــعن للختان وأكثر من نصــفھن قد تم ختانھن بین عمر  ســ  49-15العمریة ما بین  

ــة قلیال عام    15وتقریبا جمیعھن تم ختانھن قبل بلوغھن   ــت الممارسـ ــنھ وقد انخفضـ ولكن أكثر من    2016سـ
مھات في تختین بناتھن في األعاما قد تم ختانھن وأفـصح الـسؤال عن نیة    19-5خمس البنات في الفئة العمریة  

ــتقبل   ــبة قد  إفالمس ــت من  إن ھذه النس ــبة الرجال الذین إف% وفي المقابل 58لي إ  1995% في 82نخفض ن نس
ــتمرار عملـیة الخـتان ـقد   ــلون اســ لي إرتفع  إثم   2008% في  54لي إ  2005% في ـعام  94نخفض  من إیفضــ

ــیر أن أ% علي    52% من عملیات الختان و48جراء  إبطباء  األویقوم    2014% في 61 یدي الدایات مما یشـ
رتفع بشــكل كبیر حیث كان المعتاد أن یقوم بھذه الممارســة الدایات إطباء قد  األعمل ھذه الممارســة علي أیدي  

 .طباء في الترویج لھذه الممارسة الخاطئةاأللي الدور السلبي الذي یقوم بھ إمما یشیر 

صـحي الدیموجرافي أن أكثر من نصـف السـیدات یعتقدن أن ختان االناث متطلب وفقا لتعالیم  ویظھر المسـح ال
ــلون    10من كل   6الدین و ــفھن أن الرجال یفض ــتمر ویعتقد نص ــة الختان البد أن تس ــیات یعتقدن أن ممارس س

  .استمرار ممارسة الختان

ن الســیدات في أعلي مســتوي مؤشــر الثروة  نھا تقل بیأرتفاع المســتوي التعلیمي  كما إوتقل عملیة الختان مع  
  .خري لمؤشر الثروةاألعنھا في المستویات 
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بق لھن الزواج (ما بین   یدات التي ـس نھ)    49-15ویوضـح المـسح الصـحي الدیموجرافي أن أكثر من ربع الـس ـس
ة  صـــدقاء أو الجیران وحوالي الثلث قد حصـــل علي معلومات عن ممارســـواألقارب األقد ناقشـــن الختان مع 
  .الختان من التلیفزیون

بوي ویكون وضـع النسـاء في األناث بشـكل كبیر ومؤثر حیث ینتشـر المجتمع  اإلویصـعب القضـاء علي ختان  
قتـصادیة والـسیاـسیة وفي مجال اإلموقع أدني من وـضع الرجال ویقل عدد وحجم مـشاركة النـساء في المجاالت 

مكانیة تخلص إومكانیة المناداة والحصــول علي المســاواة بین الجنســین  إالعدالة وأیضــا التشــریع مما یضــعف 
ــیطرون ع ــاء من العنف ویبقي الرجال ھم المسـ ــوح لھن في النسـ ــاء والحدود المسـ لي التحكم في حریة النسـ

  .مور الجنسویةواألممارسة أیة حریة بما فیھا حریة الجسد 

دوار والمسـئولیات التي یجب أن یقوم بھا الرجال وتلك التي  األبوي التفرقة الجامدة بین  األویسـود في المجتمع 
مثل متي   المرأةتشـمل حریة التعامل مع جسـد   یجب أن یقوم بھا النسـاء ویسـمح للرجال بحقوق تخص النسـاء

  .حتفاظھا بعذریتھا وغیره مما یخص التعبیر الجنسيإتعاقب عند عدم تنجب وكم تنجب وماذا تلبس وكیف 

ناث فیصــعب مواجھتھ  اإلبویة نفســھا بغطاء دیني كما ھو الحال في موضــوع ختان  األوعندما تحیط  الســلطة  
  .ل علي النساء مبررة من منطلق دینيوالحد منھ حیث تصبح حقوق الرجا

ن النسـاء تقوم  أن النسـاء ولیس الرجال ھن اللواتي یدفعن ببناتھن للختان ولكن یجب التذكرة  أویبرر الكثیرون  
ــلحة الرجال الذین یعتبرون   ــائص  أبذلك لمصـ الطاھرة العفیفة ھو الختان وفي أحیان كثیرة   المرأةن أحد خصـ

جراء إصـــبح  ین الزوج عندما یكتشـــف أن زوجتھ غیر مختنة فھو یطلقھا فھكذا إفوخاصـــة في ریف مصـــر 
 .ختیار للنساءإالختان علي الفتیات ھو أسلوب لضمان الحیاة ولیس 

 تزال أحد الممارسـات الشـائعة  وفي حین أن ممارسـة ختان اإلناث في مصـر أصـبحت غیر قانونیة، إال أنھا ال
% من الفتیات  54جتماعي من الرجال والنســاء الســتمرارھا حیث یرى اإلرتفاع مســتوى الدعم  إلللغایة نظراً 

اء بالفئة العمریة من   ة بینما ال یتجاوز معارضـوھا إال 49إلى   15والنـس نھ بضـرورة عدم وقف ھذه الممارـس ـس
  .%. كما یتزاید تطبیب ھذه الممارسة35

 الزواج المبكر:

ــابات الفقیرات في مصــر من الزواج المبكر القســري. ووفقًا إل  ت عان حصــاء  لعام  ة واإلئئیات التعباحصــالش
ــاء في الفئة العمریة 24فإن حوالي   ،2014 ــن    49-25٪ من النسـ ــنة كن متزوجات قبل بلوغ سـ عاًما.    18سـ

وعدد الزواج المبكر في المناطق الریفیة ھو ضــعف العدد في المناطق الحضــریة. الزواج المبكر یعطل تعلیم  
ــیة للوفاة بین الفتی ــباب الرئیسـ ــاعفات الحمل والوالدة من بین األسـ ات الفقیرات الالئي تتراوح  الفتاة. تعد مضـ

ــة في المناطق الریفیة    19و    15أعمارھن بین   ــر وخاصـ ــجع الفقر في العدید من األماكن في مصـ عاًما. ویشـ
ا نتیجة لقیم أو  األســر على الزواج من بناتھا في ســن مبكرة دون موافقتھن. یمكن تفضــیل الزواج المبكر أیضــً

ــباب مثل الرغب ــغط االجتماعي،  تقالید ثقافیة، ویتم ذلك ألسـ ــابات وكرامتھن، والضـ ــیلة الشـ ة في حمایة فضـ
 عتقاد بأن الخصوبة سیتم ضمانھا عند الزواج أثناء سن البلوغ.واإل
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ــر لـعام   ا لتـعداد مصــ ــر، ووفقـً ــاء    2017وفي مصــ ــادر عن الجـھاز المركزي للتعبـئة الـعاـمة واإلحصــ الصــ
)CAPMAS(،    ا واـحدة من بین ـكل اة    20تقریبـً ارھن بین  تتراوح أ  ٪)4(فـت ا وواـحدة من    17و    15عـم امـً ـع

ل   ات    10بین ـك ات مراھـق ل (المجلس القومي  19  -  ٪)11(فتـی ا أو متزوجـة من قـب ا متزوجـة حـالیـً ا إـم   عـامـً
  18ســنة والمتزوجات بعمر    24و    20). نســبة النســاء الالئي تتراوح أعمارھن بین  2018  ،للطفولة واألمومة

األطفال أكثر انتشاًرا في المناطق الریفیة في مصر، تلیھا محافظات ٪ في مصر. یعتبر زواج  17عاًما تتجاوز  
الحدود والمناطق الحضـــریة في مصـــر العلیا. الفتیات في المناطق الریفیة أكثر عرضـــة ثالث مرات للزواج 
المبكر من الفتیات في المناطق الحضـریة. وھكذا ال یزال زواج األطفال یمثل مشـكلة في المجتمع المصـري ؛ 

 .في المجتمعات الریفیة خاصة

 الجرائم التي ترتكب باسم الشرف:

ــالـشرف، حیث یقدم األب على قتل ابنتھ، واألخ   ـشھدت مـصر خالل الفترة األخیرة تزایدًا للجرائم المرتبطة بـــ
ینھي حیاة شـــقیقتھ أو زوج ینھي حیاة زوجتھ، بســـبب عالقات أغلبھا تتعلق بالشـــك في ممارســـة الرذیلة بین  

 .طین بعالقات عاطفیة أو عالقات أسریةطرفین مرتب

 ،ن النظام القضـائي في مصـر یسـن  أحكاًما أضـعف على الرجال المتھمین بقتل أحد أفراد األسـرةإفولألسـف 
 مما یمنحھم میزة "الحفاظ على شرفھ ".

بدالً من  وینتھي األمر ببعض الحاالت إلى الحصــول على ما ال یقل عن ســنتین إلى ثالث ســنوات في الســجن 
بب تعاطف القاضـي مع الرجل. تخدامھ للعذر المخفف وھذه عالمة واضـحة على    الـسجن المؤبد، وذلك بـس واـس

ویســتغل القضــاة في ھذه القضــایا وھم  من    وفي نظر القانون.ع  المصــریة وقمعھا في المجتمع المرأةإخضــاع  
ــمح لھم بتخفیف أحكام القتل في ظروف خا17الذكور، المادة   ــة. في الحاالت التي تتناول جرائم  ، التي تسـ صـ

 المرتكبة باسم الشرف.

ــد  ــتبھون في أنھا تنتھك "القواعد    المرأةوعادة ما تحدث الجرائم ضــ جتماعیة للجنس" أو تتعدى  اإلعندما یشــ
 ."حدود "السلوك االجتماعي الذي تفرضھ التقالید 

٪ إناث. كان الجناة من  25٪ ذكور و 75كانوا  مم المتحدة أن مرتكبي العنف األوأظھر تقریر مصــري  ذكرتھ 
 ٪) والباقي أبناء أو أقارب آخرون. 4٪) واألمھات ( 10٪) واألخوة ( 10٪) واآلباء ( 52األزواج (

من قانون العقوبات بـشكل غیر مباـشر نطاق الحمایة لیـشمل األقارب الذكور اآلخرین ولیس    17وترـسخ المادة  
عند  و بي جرائم الـشرف عقوبة مخففة تـشكل ھروبًا آمنًا من المقاـضاة الجادة.األزواج فقط.  وھذا یـضمن لمرتك

ا یقرب من   ة في الفترة من    1550فحص ـم ــرـی ة النقض المصــ ِدّم إلى محكـم ا قـُ والتي   2014إلى   1934طعنـً
 .فتراضات اإلمن قانون العقوبات وجدت أنھا تتحدى ھذه  17تنطوي على تطبیق المادة 

ن التـساھل یطبق على  إفبالـضرورة أكثر الجرائم ـشیوًعا التي یتم فیھا تـساھل القـضاء.   ن جرائم الـشرف لیـست إ
ــروـعة للمـخدرات   ــرف، والحـیازة غیر المشــ جرائم أخرى، بـما في ذـلك جرائم القـتل التي ال تنطوي على الشــ

 .والرشوة وعدة جرائم أخرى ولذا تنادي الحركات النسویة بالغائھا ،واألسلحة
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 :ن العامةالعنف في االماك

ألي شـــكل من أشـــكال العنف في األماكن  2015عاما خالل  18ئة من النســـاء في ســـن افي الم  13تعرضـــت 
 العامة؛ إما في مكان العمل أو المؤسسات التعلیمیة أو المواصالت العامة أو الشارع.

ــن افي الم  10وحوالي   ــاء في س ــایقة في   64-18ئة من النس ــوا للمض ــواق  في   2015تعرض ــوارع واألس الش
  .والساحات وغالبیة ھذه المضایقات ارتكبھا شخص غریب 

 سري العنف األ

عن أھم المؤشـرات التي تضـمنتھا بیانات المسـح    2015أعلن الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصـاء في نوفمبر  
أن أكثر " بأن واحدة من كل أربع نـساء تتعرض للعنف الجـسدي من الزوج، و2014الـسكاني الـصحي "مـصر  

% من النســاء المتزوجات أو الالتي ســبق لھن الزواج تعرضــن لشــكل من أشــكال العنف الجســدي أو 30من 
الجنســـي أو النفســـي على أیدي أزواجھن.  وھي مؤشـــرات خطیرة تتطلب التدخل الســـریع والمناســـب على  

اعیة السائدة والتي تساھم في المـستوى القانوني وعلى المـستوى الثقافي، أي ما یتعلق بتشكیل االتجاھات االجتم
 تكریس وممارسة العنف ضد النساء.

تقصـائیة للتكلفة  ظھرت أ ة االـس التي    2015 -جتماعي في مصـر اإلقتصـادیة للعنف القائم على النوع  اإلالدراـس
ــاء الالئي  ــكان أن غالبیة النس ــندوق األمم المتحدة للس ــاء وص أجرتھا الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحص

تصلن بأشخاص في مناصب سلطة للتعامل مع العنف إرضن للعنف الزوجي لم یبحثن مطلقًا عن خدمات أو تع
ــاـلذي   ــرورة اإلبالغ عن أي عنف یتعرض لھن    المرأةن ـلھ. ھـناك ـحاـجة ملـحة إلى زـیادة وعي یتعرضــ بضــ

والخطوط الـساخنة والدعم القانوني  .وكذلك الحاجة إلى تزوید النـساء بخدمات مثل الخدمات الـصحیة والمالجئ
 المجاني....... إلخ.

 جئاتالعنف ضد المھاجرات والال

تقبلة وكذلك دولة ممر وھناك خالف كبیر في تقدیر عدد  الالجئین والمھاجرین  تعتبر مصـر دولة مصـدرة ومـس
ئون الالجئین أقل بكثیر من الرقم  امیة لألمم المتحدة  لـش في مصـر وذلك ألن العدد المـسجل لدي المفوضـیة الـس

مالیین مھاجر والجيء یتضـمنوا نصـف   5أن مصـر تسـتضـیف    2016الفعلي فقد أعلن رئیس الجمھوریة في 
االجتماعي أن مصــر تســتضــیف مھاجرین  ذكرت وزیرة التضــامن    2017ملیون ســوري وســوریة وفي عام  

ــع علي حریاتھم  59والجئین من  ــیة االمم المتحدة لآلجئین في   .بلد بدون أي قیود تض ذلك بینما قدرت مفوض
%  57ویبلغون    ،فقط127و  414  أن عدد الآلجئین وطالبي اللجوء الـسوریون المـسجلین بمـصر ھو  2018عام  

 .ي اثیوبیا ثم أرتیریاالسودان ثم الجئالجئي من جملة الآلجئین ویلیھم 

% وال یقیم الالجئون في مصــــر في مخیمات وقد یمثل ذلك میزة حیث قد یمكنھم  48ویبلغ عدد النســــاء منھم  
نصــھار في المجتمع المصــري ولكنھا تمثل أیضــا مشــكلة حیث أن كثیر من الالجئین والالجئات ال  اإلذلك من  

ــفر أو بطاقة ھویة وی ــاء التي یكونوا في حاجة ھن  یملكوا جواز سـ ــة للنسـ ــاكل وخاصـ ــع مشـ خلق ذلك الوضـ
 .جتماعیة فال یستطعن الحصول علیھاإلي تعلیم أو أي خدمات إوأبنائھن الي رعایة صحیة أو 
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فارقة قد عانوا  األجئات في مصـر من عنف أسـري وقد ذكرت بعض التقاریر أن زوجات الالجئین  الالوتعاني  
لي مصـر وقد اسـتمر ممارسـة ھذا العنف أیضـا في مصـر وعادة ال تلجأ  إھم  من عنف زوجي حتي قبل نزوح

  .بالغ عن العنف الممارس ضدھناإلالنساء الي 

ویصــعب   ن  مســتخدمیھلي عنف جنســي من جانب  إن في المنازل یعملتي  الوتعاني الالجئات والمھاجرات ال
  .قامتھن في مصرإل قد حصلن علي أوراق رسمیة نیكذا لم إللشرطة خاصة  الغباإل نعلیھ

لي تزویجھن من قبل ذویھم في سـن  إسـر الفقیرة  األوتعاني الفتیات السـوریات الالجئات مع أسـرھن وخاصـة  
  .ن لعملیة الختان لضمان تزویجھن من مصریین حتي ینفقن علیھنیخضعمبكر وبعضھن 

 :االتجار بالنساء واستغاللھن 

تفاقیة الدولیة  لإلتجار بالبشــر واحدة منھا  وفقا  اإلتتعدد صــور العنف الموجھ  ضــد النســاء والتى تعد جرائم  
تفاقیة والبرتوكول وبالرغم  اإلتجار بالبـشر فعلى الرغم من تـصدیق مـصر على  اإلوالبرتوكول المعنى بجریمة  

أن  اإلتجار في النـساء یتحذ عدة أـشكال في ال إتجار بالبـشر  اإللمناھـضة    2010لـسنة    64 من ـصدور القانون  
ــخرة، الزواج المؤقت،تزویج األطفال،بیع األطفال   ــول، خدمة المنازل، الس ــتغاللھن فى  التس ــر منھا  اس مص

بكل سـھولة، إلي إتجاراً    ،بغرض التبني، الدعارة،  وتجارة األعضـاء. كما یمكن أن یتحول تھریب المھاجرین
ن خالل العقود الغیر منصـــفة والمرتبات التي ال تقابل الحد األدنى لألجور، ن إلســـتغالل مضـــبالبشـــرویتعر  

ــة   ــیقیة الوطنیة لمناھض ــر، اإلوبالرغم من وجود عدد من اآللیات للحمایة ومنھا اللجنة التنس أن ال  إتجار بالبش
ــور   ـــكال والصــ اـھا المجمتع  الـمدنى لمزـید من الحـماـیة حتى نواـجھ االشــ ھـناك الـعدـید من المـطاـلب التى یتبـن

 -: تجار بالنساء والفتیات مثللإلالمتعددة  
  ،االتجار بالفتیات والنسـاء ووجود شـبكات سـریة تعمل في ھذا الجانب وتعمل تحت سـتار المنشـآت السـیاحیة 

ختطاف بالقوة واإلكراه واـستغالل النـساء األطفال للتـسول ومعاملتھم معاملة اإلو،  تجار باألعـضاء البـشریةواإل
ــركات بإجبارھم للعمل  ــات والش ــس ــتغالل الذي یمارس تجاه بعض العامالت  في بعض المؤس ــیة واالس وحش

للعمل لتوفیر لقمة العیش الضــروریة و    ن  ســاعات طویلة مخالفة لقانون العمل بأجور زھیدة مســتغلین حاجتھ
 .الزواج السیاحي

 :نجازاتاإل

وذلك   المرأةتھدف  إلى  "حمایة    2030  المرأةســــتراتیجیة وطنیة لتمكین  إلقد وضــــع المجلس القومي للمرأة  
بالقضـاء على الممارسـات السـلبیة التي تشـكل تھدیداً على حیاتھا وسـالمتھا وكرامتھا وتعیق مشـاركتھا الفعالة 

كال العنف ضـد   وحمایتھا من المخاطر البیئیة التي قد تنعكس    المرأةبكافة مجاالت الحیاة ویـشمل ذلك جمیع أـش
 .قتصادیةاإلجتماعیة أو اإلبشكل سلبي على حیاتھن الیومیة سواء 

) لمناھضـــة العنف ضـــد 2020-2015اســـتراتیجیة وطنیة (  2015وأطلق المجلس القومي للمرأة في یونیھ  
، حیث تتـضمن االـستراتیجیة ثالثة مجاالت للتدخل: الوقایة والحمایة والمالحقة القـضائیة والتقاـضي. ولم  المرأة

ــدي   ــتراتیجیة حتى اآلن وال تزال غیر كافیة للتص ــریعیة التي یتعین اتخاذھا لمنع  یتم تنفیذ االس للتغییرات التش
ــد   ــیع تعریف المرأةولمكافحة العنف ضـ ــاب في قانون العقوبات. وھناك وعي عام متزاید  اإل، مثل توسـ غتصـ
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بـسبب الجھود التي تبذلھا المنظمات غیر الحكومیة والمبادرات المـستقلة وبعض المؤـسـسات   المرأةبالعنف ـضد 
یادة التغطیة اإلعالمیة للعنف القائم على النوع االجتماعي. ولقد تم إنشـــاء وحدات الحكومیة، باإلضـــافة إلى ز

متخصــصــة لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي بوزارة العدل، وكذلك وزارة الداخلیة التي یعمل فیھا  
 ضابطات شرطة ألول مرة.

من فئة الشــــباب الصــــغار الداعمون  نخفاض عدد األفراد إ  2016وتظھر الدراســــة  الخاصــــة بالختان لعام 
ـــبة الفتـیات واألوالد التي تتراوح أعـمارھم بین  ــة الخـتان. كـما تظھر أن نســ واـلداعمون   17إلى    15لمـمارســ

 .2008% مقارنة بعام 13نخفاض بنسبة إ%، وھو ما یعكس وجود 61للممارسة تصل إلى 

میة وغیر الحكومیة المبذولة بھدف وعلى مدار الســــنوات األخیرة، شــــھدت مصــــر الكثیر من الجھود الحكو
ــتور جمھوریة مصــر العربیة الجدید لعام  ــاس النوع. وكان دس بمثابة خطوة     2014مناھضــة العنف على أس

 ).11(المادة  المرأةمھمة تجاه وضع مادة تكافح العنف ضد 

أ، والتي تجرم التحرش في كافة ـصوره كاـستخدام العبارات   306كما ُعدل قانون العقوبات بحیث تـضمن مادة 
أو اإلشــارات أو األفعال الصــریحة أو عن طریق أي وســیلة تواصــل. ویضــع القانون الجدید اآلن الحد األدنى  

رتكابھا. كما ینص التعدیل الثاني  آالف جنیھاً مـصریاً على ا  3000أـشھر وغرامة   6للعقوبة وھي الـسجن لمدة 
للقانون على تشـدید العقوبة على المرتكب الذي لھ سـلطة علیا في رعایة على المدعي فضـالً عن الجرائم التي  

 تتضمن عدة جناه. 

ووضـعت مجموعة من الجمعیات النسـویة مشـروع قانون موحد لمكافحة العنف ضـد النسـاء یشـمل اجراءات 
یة وجرائم اســقاط الحوامل والجرائم الخاصــة بخطف النســاء والفتیات واســتغاللھم  الجرائم الجنســالتقاضــى و

ــاء والفتیات وكذلك اإلوجرائم العنف األ ــد النس ــري ض لي الزج بھ  إوقد حاولت المجموعة    جراءات الوقائیةس
 .البرلمان المصري ولكن لم تنجح في ذلك حتي االن يلمناقشتھ ف

   :التحدیات

ین والحاجة إلى االحترام المتبادلھناك القلیل من   اواة بین الجنـس وھي أیضـا  تفتقر   ،المواد التعلیمیة حول المـس
وغالبًا ما تكون مؤطرة ثقافیاً وتفتقر إلى منظور حقوق اإلنسان. ال یوجد    المرأةإلى تعریف واضح للعنف ضد  

لمحامین والعاملین الصـحیین  لضـباط الشـرطة والقضـاة وا المرأةتدریب مكثف للتعامل مع حاالت العنف ضـد  
 واالجتماعیین والعاملین الطبیین الشرعیین في التعامل مع ضحایا جمیع أشكال العنف الجنسي

. ومع ذلك، یتم تنظیم العدید من حمالت المرأةھناك ندرة في الحمالت الحكومیة الرسـمیة لمكافحة العنف ضـد 
ــیاغة قانون فعال لمكافحة المجتمع المدني. قامت مجموعة من المنظمات غیر الحك ــویة مؤخًرا بصـ ومیة النسـ

 باستخدام االتفاقیات والمبادئ التوجیھیة الدولیة ذات الصلة كمرجع.  المرأةالعنف ضد 

ھناك تســعة مالجئ فقط  للنســاء الالئي یتعرضــن للعنف تابعة لوزارة التضــامن االجتماعي وتشــرف علیھا.  
ــاـئل المتعلـقة بنوع الجنس   ،وجھودھم غیر ـكافـیة ــوا ـمدربین ـتدریـباً جـیداً على المســ فموظفو ـھذه المالجئ لیســ

لتزام الكافي. ویـصعب على المنظمات غیر الحكومیة إقامة واإل.كما  أنھا تفتقر إلى الموارد  المرأةوالعنف ـضد  
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ــع األمني   ــائـیة  مأوى، بالنظر إلى الوضــ خدمات وبرامج توعیة  المعـقد للمالجئ. وتـقدم بعض المنظـمات النســ
 .لكنھ غیر كافٍ  ،فضالً عن الدعم القانوني والنفسي للنساء المعتدى علیھن

ـــمان حـماـیة النســــاء المعنـفات في ـحاالت العنف المنزلي. ال توـجد أوامر لحظر  ال توـجد ـتدابیر ـقانونـیة لضــ
ــلطات بأن تأمر مرتكب العنف المنزلي  ــماح للســ ــحیة أو الطوارئ أو أوامر حـمایة وتقیـید للســ بمغادرة الضــ

 .بتعاد عنھااإل

قا نون مصـري شـامل بمنع جمیع أشـكال العنف ضـد النسـاء والفتیات ال یحتوي فقط علي اجراءات   وال یوجد 
لتعویضـــات الواجبة  جراءات القضـــائیة واة والخدمات المقدمة للمعنفات واإلعقابیة بل یتناول الوثایة والحمای

  .لضحایا العنف

   :التوصیات

ــد إمھم ومن ال ــكال العنف ضـ ــمل تجریم جمیع أشـ ــامل  یشـ ــریعي شـ ــاة الجناة  المرأةعتماد نھج تشـ ، ومقاضـ
 .وحمایتھن دعمھنومعاقبتھم بصورة فعالة ویشمل أیًضا الوقایة والحمایة من  العنف  وتمكین الناجین و

ــتراتیجیات الفعالة للتعامل مع العنف القائم على النوع   ــع االســ جتماعي إال عند فھم المفاھیم،  اإلال یمكن وضــ
ـــكال، والعواـقب، والعواـمل، وـتأثیر العنف ــین  إوـلذا فھـناك    واألشــ حتـیاج لـتدرـیب ـكل ـعاملین اـلدوـلة المختصــ

 .ھا عند القیام بأعمالھمبمناھضة العنف ضد النساء والفتیات علي ھذه المفاھیم وكیفیة تطبیق

 المرأةینبغي إدراج التدابیر التشـریعیة وغیرھا من التدابیر الالزمة في القوانین المصـریة لمكافحة العنف ضـد  
جتماعیة وتزوید ھذه الخدمات بالموارد الكافیة اإللضـمان حصـول الضـحایا على الرعایة الصـحیة والخدمات 

اعدة الضـحایا / بة  وتدریب المھنیین على مـس كما ینبغي توفیر خدمات   .الناجیات وإحالتھن إلى الخدمات المناـس
 .ألطفالھا المرأةدعم 

یـسھل الوـصول إلیھا وبأعداد كافیة لتوفیر مـساكن آمنة    ،من بین الخدمات الـضروریة الھامة إنـشاء مآٍو مناـسبة
طوط ھاتفیة تعمل على مدار وأطفالھن. وتوفیر خ  ،والوصـول إلیھا بشـكل اسـتباقي للنسـاء الضـحایا / الناجیات 

فیما یتعلق    ،بشــكل ســري أو مع مراعاة عدم الكشــف عن ھویتھم  ،الســاعة  مجانًا لتقدیم المشــورة للمتصــلین
 .بجمیع أشكال العنف

ــبابھا وتوزیعھا الجغریجب اإل ــاء وأس ــد النس ــایا العنف ض افي والعمري  ھتمام بجمع وتحلیل البیانات عن قض
ن انشــــاء مثل ھذه القاعدة من البیانات وتحدیثھا یســــھل من  إ  .ا للمنظمات النســــویةتاحتھإ.....الخ و.والطبقي

   .التخطیط لسیاسات وبرامج وخدمات تستطیع أن تناھض كافة أشكال العنف ضد النساء والفتیات 

أماكن  تفاقیة منظمة العمل الدولیة الخاصـة بمنع العنف والتحرش الجنـسي في إنضـمام الي یجب علي مصـر اإل
 .العمل
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 التمكین االقتصادي للمراه في مصر:  ثالثا
 

  إیجابیات وســلبیاتفى ســوق العمل بصــفة عامة  في مصــر یمكن أن نلخص أھم    المرأةباســتعراض وضــع   
ؤشــرات االیجابیھ والســلبیھ، حیث تتلخص  مفى الحیاة االقتصــادیة فى بعض ال  المرأةاإلطار العام لمشــاركة  

 فى: المؤشرات اإلیجابیة

ة   • ـــب د نســ ة من    المرأةتزاـی ــطـة غیر الزراعـی أجر فى األنشــ ة ـب امـل %  23الى    2000% في19.2الـع
% وتمثل  40مع مالحظھ أن ھذه النســـبة أقل كثیرا من المتوســـط العالمى الذى یصـــل الى   ،2018فى

ــف الن  المرأة ــاء الـعامالت (الـعامـلة ـبأجر تقریـبا نصــ  % بین اـلذكور. 63مـقاـبل   2018%) فى 52ســ
ــیة فى قطاعات الزراعة ( المرأةوتتركز   ــاس ــفة أس %، االدارة 23,8%) والخدمات (التعلیم  37,6بص

%). وینخفض نصــــیب  8%، الصــــحة والعمل االجتماعى  10العامة والدفاع والضــــمان االجتماعى  
ــنـاعـة التحویلیـة  المرأة ــكـل ملحوظ فى قطـاع الصــ % بین الـذكور) مع  12,8% مقـابـل  4,3(  بشــ

ـــناـعات اـلدوائـیة  37,1%)، منتـجات التبغ (52,5تركیزاإلـناث فى قـطاع  المالبس الـجاھزة ( %)، الصــ
زاد نصـــیب    %). ولقد 12,5%)، المنســـوجات (20%)، الصـــناعات الغذائیة والمشـــروبات (27,2(

 . 2018% عام 45.7إلى  2000٪ عام ۳۸,۸االناث في قطاع الخدمات من 
ــة كالطب  • ــصـ ــلم الوظیفي فى مھن متخصـ ــاء العامالت فى درجات مرتفعة على السـ تركز ثلث النسـ

 والھندسة واإلدارة والوظائف الفنیة وذلك نتیجة النتشار التعلیم العام الجامعى.
تتركز بصورة أكبر فى المشروعات   المرأةفى العمل الحر فمن الواضح ان   المرأةوبالنسبة لمشاركة    •

% بین الذكور 16% من االناث فى فئة "یعمل لحسـابھ" مقابل  11متناھیة الصـغر حیث تعمل حوالى  
الفقیرة من العمل فى المشــروعات متناھیة    المرأة. ومن المالحظ االرتفاع النســبي لنصــیب  2018في 

 نھن من الذكور الفقراء.)  % فقط بین أقرا10% من االناث الفقیرات مقابل 20الصغر (
 اضعھ للمرأه في بعض القطاعات الواعده كالقطاع المالي واالقتصاد الرقمي. وبدایھ مت •

 
 أما أھم المؤشرات السلبیة فتتمثل فى:

% فقط بین  6مقابل    2018% فى  35من العمل بدون أجر بحیث وصــــل الى  المرأةارتفاع نصــــیب   •
ذكو اث  الف  المرأة. ومن المالحظ تركز  راـل ــي االـن د عن خمســ قیرة فى العمـل غیر االجرى فمـا یزـی

% بین الذكور الفقراء. 8%) فى حین ال تتعدى ھذه النسبة  43الفقیرات یعملن لدى االسرة بدون أجر (
الفقیرة فى العمل  المرأة%)، تقل نســبة  68وفى حین ترتفع نســبة الذكور الفقراء فى العمل األجرى (

 % من الذكور).68% بین االناث مقابل 27الذكور الفقراء ( األجرى الى أقل من ثلث نصیب 
االنخفاض النســبى فى مؤشــرات االلتحاق بســوق العمل لإلناث بالنســبة لفئة أصــحاب العمل  •

ــتـخدمون أخرین   % فقط من إجـمالى اإلـناث الـعامالت   6من ـھذه الفـئة    المرأةحـیث تمـثل ویســ
 % بین الذكور.15مقابل  2018في

على الرغم من تركز ثلث النساء العامالت فى أعلى الوظائف المھنیة فأنھ ما زال الثلث الثاني تعملن  و •
ـــبة كبیرة منھن ـبدون أجر. و ــاء م فى المھن اـلدنـیا ـكالقـطاع الزراعى وتعـمل نســ ـــبة النســ ن  تلیـھا نســ
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ـــحاب المھن العلمـیة ( ــائـیات وأصــ %) والـقائـمات ـباالعـمال الكـتابـیة  13,6%) ثم الفنـیات (23االخصــ
ا یوـجد أـقل من  4,6( اج فى  5%). بینـم ة أخرى نـجد ان 2018% فقط منھن فى قـطاع اإلنـت احـی . من ـن

ة   ـــی ــصــ ث یتركز فى مھن اإلدارة والمھن التخصــ التوزیع المھنى للرجـال أكثر تنوعـا فحوالى الثـل
ة (وا اع الزراـع ھ قـط ة، یلـی ائف الفنـی اج  12,7لوـظ ذكور فى مھن اإلنـت ب اـل ـــی %) فى حین یرتفع نصــ

 %) مقارنة باإلناث.20,6% و11والمھن الحرفیة بشكل ملحوظ (
ــغـیل غیر الـكامل بین   • ــھا فى القطاع الحكومي والقطاع   المرأةتركز ظاھرة التشــ الـعامـلھ نتیجة لتكدســ

 للتسریح أثناء الخصخصة. العام في المھن الكتابیھ وتعرضھا
اق   • ــمي عن إلـح اص الرســ ھ    المرأةعزوف القطـاع الـخ ل ـب ة ظروف العـم دم مالءـم ة لـع ل نتیـج العـم ـب

ــاع   ــیھا مع متطلبات    المرأةألوض ــدید فى مھاراتھا وعدم تماش ــرتھا والتدنى الش ــئولیتھا تجاه أس لمس
 العولمة.  

ــغل الرئیســي للمرأة • الفقیرة حیث تتركز الغالبیة العظمى من    ویُعد القطاع الخاص غیر الرســمي الُمش
ــمي ( %) فقط فى القطاع الخاص 20%) مقابل (68,2االناث الفقیرات فى القطاع الخاص غیر الرسـ

ــمي. ویعكس ھذا التركز الكبیر   ــبة كبیرة من    المرأةالرسـ ــمي إفتقاد نسـ فى القطاع الخاص غیر الرسـ
حقوقھا وتوفر لھا ظروف مالئمة للعمل (األجر،  االناث العامالت الى وجود حمایة تعاقدیة تضمن لھا 

األجازات، متوســط ســاعات العمل، فرص الترقى..) باالضــافة الى إفتقادھا للغطاء التأمیني/الصــحي  
 مما یزید من تعرضھا للمخاطر فى حالة عدم قدرتھا على العمل. 

ف أو مسـتویات  وجود تمییز نوعى على مسـتوى المشـروع اإلقتصـادى سـواء من حیث معاییر التوظ •
ــلم العمل وعدم التحاقھن   ــاء فى أدنى س ــائیة وتركز النس الدخول أو التوجھات العامة نحو العمالة النس

 بالوظائف اإلشرافیة على اإلنتاج.
ویعكس التفاوت الواضــــح بین الذكور واإلناث بالنســــبة لنســــبة العمالة األجریة فى األنشــــطة غیر   •

فى ـسوق العمل من حیث نـسبة المشاركة فى النشاط اإلقتصادى،    الزراعیة الفجوة بین الذكور واإلناث 
التمییز فى الحالة العملیة، التمییز المھنى، التمییز حســب النشــاط االقتصــادى والقطاع. فبصــفة عامة  

ــادى، حیث ال تتعدى   ــاط االقتصــ ــاركة لإلناث فى النشــ ــبة المشــ لإلناث فى عام  %  28تنخفض نســ
للرجال باإلضـافة الى سـیادة تمییز واضـح فى األجور بین الجنسـین  % بالنسـبة  65.7بینما تبلغ  2018

 نتیجة لتركز النساء فى أسفل السلم المھنى بالنسبة للوظائف المختلفة وخصوصا فى القطاع الخاص. 
ـكذـلك ھـناك تمییز نوعى فى البـطاـلة، فعلى الرغم من أن البـطاـلة ھى ـظاھرة ـعاـمة ـفان مـعدل البـطاـلة  •

% على المسـتوى القومى. وتعد متوسـط مدة البقاء  9فى حین أنھ    2018% فى 23.8بین النسـاء یبلغ  
المصــریة فى ســوق العمل بصــفة    المرأةبدون عمل أطول لإلناث عن الذكور، مما یوضــح ھشــاشــة  

عامة، وذلك باإلضــافة الى عدم احتســاب مشــاركتھا العینیة فى النشــاط االقتصــادى فى الحســابات  
ــة االـناث المتعلـمات حـیث بلغ مـعدل وترتفع مـعدالت االقومـیة. لبـطاـلة بین الفـئات االكثر تعلیـما ـخاصــ

، وترتفع  2013% بین الذكور فى 24% مقابل  40البطالة بین االناث الحاصـــالت على تعلیم جامعى 
ات ( ة بین خریجي التعلیم الفنى وـباألخص الفتـی اـل اـبل  46ـكذـلك مـعدالت البـط ذكور 38% مـق % بین اـل

یة فى مسـتوى المھارات الموجودة فى سـوق العمل والتى تعد عائفا أسـاسـیا امام  مما یعكس فجوة حقیق
 طالبي العمل وباالخص الفتیات. 
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المـصریة فى ـسوق العمل فأنھ یمكن تلخیـصھا فى ثالث  المرأةعلى أوـضاع    العوامل المؤثرةوإذا تـساءلنا عن  
 عوامل أساسیة: 

إال أنھ ال یمكن فصلھا عن أوضاع   المرأةالظروف العامة لسوق العمل. فعلى الرغم من خصوصیة عمل    أوال:
التشـغیل  والظروف العامة فى سـوق العمل المصـرى. فالمشـكلة األسـاسـیة فى مصـر تتمثل فى ضـعف قدرة  

على امتـصاص الخریجین وتـشغیل كل القوة العاملة، فـضال عن مـشاكل أخرى مثل العمالة الزائدة ـسوق العمل 
ــالح   ــبي فى المھارات وتدھور األجر الحقیقى وتدنى اإلنتاجیة. كذلك فمع  تطبیق برامج اإلصــ والنقص النســ

لـسیاـسات التى تعمل ھى الـضحیة األولى حینما تحدث أیة تغییرات اقتـصادیة وخاـصة ا  المرأةاالقتـصادى كانت  
 المرأة.على التوجھ نحو الخصخصة نتیجة لعزوف القطاع الخاص عن تعیین 

فى ـسوق العمل فھو الـسیاـسات التعلیمیة والتدریبیة، فعلى الرغم من البدایة  المرأةوالذى أثر على وـضع   ثانیا: 
فى مصـــر أعلى من   المرأة فى مصـــر، وعند أواســـط القرن التاســـع عشـــر، إال أن أمیة المرأةالمبكرة لتعلیم  

مثیالتھا فى بلدان الـشرق األوـسط حیث أنھا أكثر من ـضعف النـسبھ على المـستوى القومى. وترتفع ھذه النـسبة  
في ریف وجھ قبلي علي وجھ الخصــوص. كذلك فإن انخفاض مشــاركة النســاء فى التدریب المھنى ھو نتیجة  

ــكرـتارـیة، فى حین  للتمییز النوعى فى ـھذا النوع من التعلیم، ـفالفتـیا اـكة والســ دـیة مـثل الحـی ت تتعلمن مھن تقلـی
یتمرس الذكور على المھن الفنیة، مما جعل أعلى نســـبة بطالة بین الفتیات الحاصـــالت على  شـــھادة التعلیم  

 المتوسط (تجارى) نتیجة لعدم اكتسابھن المھارات التى یحتاجھا سوق العمل.

.  فعلى المرأةتمثل  فى التعارض بین التقالید االجتماعیة وحقوق  فى ســوق العمل فی  المرأةوراء وضــع    ثالثا: 
المصـریة تتمتع  بأوضـاع أفضـل من غیرھا فى المجتمعات األخرى من حیث حق العمل   المرأةالرغم من أن  

والتـصویت والمـشاركة الـسیاـسیة فال تزال التقالید الـسائدة تؤدى إلى التمییز على أـساس النوع وتقـسیم العمل فى 
منزل وخارج المنزل حـسب النوع، باإلـضافة الى بعض القیم الـسائدة وخـصوـصا فى الریف والتى تؤكد على  ال

ــرورة بقاء   ــعوبات وعقبات كثیرة أمام    المرأةضـ ــافة الى وجود صـ فى المنزل لرعایة الزوج واألبناء باإلضـ
دیة نتیجة لعدم توفر الخدمات لتحقیق ذاتھا فى المجتمع المصـرى سـواء فى التعلیم أو األنشـطة االقتصـا  المرأة

للعمل خارج المنزل  المرأةالالزمة كالحضــانات والمواصــالت، ویظھر تصــارع األدوار للمرأة عندما تخرج 
 باإلضافة إلى عملھا داخل المنزل.

فى سوق العمل من خالل  المرأةفى مجال دعم  وبینما توجد جھود عدیده علي المستوي االھلي والقومي   •
ــغیره  المجلس القومي ــامن االجتماعي والجمعیات االھلیھ    ،للمراه، جھاز المشـــروعات الصـ وزاره التضـ

والتي تقدم  المھارات البحثیة والتســویقیة والمحاســبیة واإلداریة للســیدات الراغبات في إقامة مشــروعات  
  صـغیرة وتقوم بدورات تدریبیة للسـیدات الراغبات في بدء أو إدارة مشـروعات صـغیرة بغرض تعریفھن
بأســاســیات وأســالیب اإلدارة والتســویق باإلضــافھ الي دورات رفع كفاءة حدیثات التخرج من الكلیات أو  
المعاھد الفنیة العلیا والمتوســطة وذلك لتأھیلھن لدخول ســوق العمل ودورات تدریبیة للمرأة العاملة بھدف 

عدید من االھداف وااللیات  تضــمنت ال اســتراتیجیھ قومیھ للمراه تم وضــع  لقد تحســین أدائھا الوظیفي. و
على المحاور السـیاسـیة واالقتصـادیة واالجتماعیة. وركزت المجھودات القومیھ   المرأةبخصـوص تمكین  
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دة   ث الفقر، ومســـــاـن أنـی د من ـظاھرة ـت ــمى و  المرأةعلي الـح ة    المرأةالفقیرة فى القـطاع غیر الرســ الریفـی
المعیلة لألـسرة، ورفع القدرة التنافـسیة للمرأة فى ـسوق العمل فى ظل اقتـصادیات الـسوق   المرأةوباألخص  

ادة فرص   اث من خالل زـی ة اإلـن دالت بطـاـل ة، وتخفیض مـع ــخصـــــة والعولـم في مجـال   المرأةوالخصــ
وما یتبّناه من مشـروعات   تفعیل برنامج األسـر المنتجة التابع لوزاره التضـامن  المشـروعات الصـغیرة و

ــتفادة من  فى م ــغر للمرأة، وتعزیز دوره الھام فى تعظیم االســ ــغیرة ومتناھیة الصــ ــطة الصــ جال األنشــ
ــافة الى العمل على إحالل وتجدید وتطویر المراكز التدریبیة التابعة،   المھارات الحرفیة والیدویة، باالضــ

تمع المدنى فى وربط المشــروعات باحتیاجات الســوق، والعمل على التنســیق مع الوزارات المعنیة والمج
تحدید المـشروعات المطلوبة وبناء خطة التدریب والتوـسع على ھذا األـساس، ھذا باإلـضافة لتطویر آلیات 

تھداف   اھمة الجمعیات األھلیة في منح قروض  وز.مرنة المصـریة وتوفیر ِحَزم تمویلیة المرأةاـس یادة مـس
ــتـھداف فـئات أكثر ـباـلذات   لتى تعول معوقین، وخریـجات التعلیم الفنى  ا  المرأةالمعیـلة، و  المرأةللمرأه إســ

 .والتجارى وتقدیم المعلومات المتعلقة بالمشروعات الصغیرة
المـصریة فى الحیاة االقتـصادیة   المرأةنھ مازال ھناك ممارـسات غیر داعمة لمـشاركة إـسبق ف وعلي الرغم مما

ــد تعیین    ـكالقـطاع الـخاصومعوـقات ـلھ من ـجاـنب بعض الجـھات   ــاـفة الى بعض رأةالموالمتحیز ضــ ، ـباإلضــ
  .التقلیدى المرأةالتى تنادى بأن العمل یعوق دور  راء المجتمعیةاآل

روره قومیھ الحتســاب ه وضــألیھ الخاصــھ بعدم التمییز ضــد المرتفاقات الدوخذ بكافھ اإلوھناك ضــروره باأل
و خارج  أواء المنزلي  االقتصـــاد ســـه في  أعترافا منا بدور المرإجري للمرأه في الدخل القومي  العمل غیر األ

  .جرأالمنزل وبدون 

المرأة فى ولقد كان من أھم أـسباب ـسیادة النظرة التقلیدیة للمرأة ھو عدم وجود ـصورة ایجابیة ألھمیة مـساھمة  
ما الجمعیات أوالذى ما زال یرسـخ الدور التقلیدى للمرأة فى المنزل.  اإلعالم المصـرىقتصـادى فى النشـاط اإل

فقیرة على  ال  المرأةن دورھا في مجال دعم مشــاركھ المرأه في النشــاط االقتصــادي یتمحور فى دعم  إھلیة فاأل
  قتصادیھ ومعظمھا غیررسمیة.نشطة اإلصغر لمزاولة بعض األالحصول على التمویل األ

– قتـصادي وفي ـضوء ما ـسبق نؤكد علي  اھمیھ البدائل التالیة لدعم مـشاركھ المراه المـصریھ قى النـشاط اال
 فانھا مازالت تحتاج الي اھتمام كل شركاء التنمیھ   -والتي وان كانت بالفعل قائمھ

ففى ظل عزوف القطاع الخاص عن إلحاق أعداد فى المشـــروعات الصـــغیرة:  المرأةالبدیل األول: دعم دور 
ــوق العمل وتراجع دور الدولة فى التوظیف فى القطاع ــاء الداخالت فى سـ ن ھذا إفالحكومي    متزایدة من النسـ

نھ یمكن تحقیقھ فى األجل القصـــیر من خالل القروض متناھیة الصـــغروالصـــغیره  البدیل یعد بدیال ناجحا أل
ــئولیتھا تجاه  ویتالئم مع ظروف  ــرتھا ویتوافق  أالمرأة ومسـ ــتویات المختلفة لتعلیم  أسـ ــا مع المسـ ،  المرأةیضـ

لى تفعیل  إالمرأة المتعلمة.وتؤدى ھذه المشـروعات  األمیة أو    المرأةفالمشـروعات الصـغیرة یمكن أن تقوم بھا  
كذلك تتمیز    فى سـوق العمل فى حالة ربطھا بالمشـروعات المتوسـطة والكبیرة إلى التوسـع والنمو.  المرأةدور 

حضــریة أو المناطق الریفیة، بما یتالئم مع  ھذه المشــروعات باتســاع نطاقھا حیث یمكن إقامتھا فى المناطق ال
فى اإلقامة مع أـسرتھا. ولقدأثبتت تجارب الدول أن المـشروعات الریفیة الـصغیرة والتى تـستھدف   المرأةطبیعة  

 العاملة فى الریف ودمجھا بظاھرة العولمة. المرأةالتصنیع والتصدیر ھى من أنجح المشروعات فى استیعاب 
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النقص فى مصــادر التمویل الالزم لبدء المشــروعات  ة بالنســبة لھذا البدیل فى وتكمن العقبات األســاســی
% فقط فى مصــر إلجمالى المنتفعین الكامنین مع  6الصــغیرة وانخفاض نســبة تغطیة القروض حیث تبلغ  

عدم توفر التدریب الالزم لدى العدید من اإلناث فى مجال إدارة المشـروعات الصـغیرة وصـعوبة تسـویق  
ك المشروعات مع تركز عدد كبیر من ھذه المشروعات فى القطاع غیر الرسمى حیث ال تتوفر  منتجات تل

 الحمایة االجتماعیة.

ھتـمام ببرامج الـتدرـیب من أھم  اإل  الـعامـلة حـیث یـعد  المرأةویتمـثل الـبدـیل الـثانى في دعم جھود تنمـیھ مـھارات 
كلتى عدم التوافق   ات لمواجھة مـش یاـس وق العمل، متعطالت واإلبین مھارات وقدرات الالـس حتیاجات الفعلیة لـس

 .لة بأجر فى األنشطة غیر الزراعیةالعام المرأةورفع نسبة 

یقدم حال لمشــكلة المســرحات من القطاع العام نتیجة لعملیة الخصــخصــة من  وترجع أھمیة ھذا البدیل إلى أنھ  
المـھارات الالزـمة الحتـیاـجات القـطاع الـخاص فى ـظل العولـمة ویرفع    وتوفیرخالل ـتدریبھن على مھن ـجدـیدة  

درات   ا وحتى    المرأةـق دنـی اع فى المھن اـل ذا القـط امالت فى ـھ ة فى القطـاع الحكومي حتى ال تتركز الـع امـل الـع
 .زداد فرص الترقى أمامھنت

ــیرة األمد وإنما  أإال أن أھم ما یؤخذ علـیھ  وعلى الرغم من أھمـیة ھذا الـبدیل   ــت قصــ فى األجل  ن نتائجھ لیســ
ن تنفیذه یتطلب مجھودات وبرامج تدریبیة حدیثة تتالئم مع متطلبات الســــوق من  إالمتوســــط والطویل.كذلك ف

تموـیل أـمام تنفـیذ ـھذا الـبدـیل بفـعالـیة ونـجاح. ومن أھم عقـبات  وتقف عقـبات ال.الـخاص ـجاـنب الحكوـمة والقـطاع 
 .فى االلتحاق بالتدریب  المرأةتنفیذه ھو مدى توفر الرغبة لدى 

یاـسات مالیة   ویتطلب البدیل األول ضـرورة خلق البیئة االقتصـادیة الموائمة لنمو ھذه المـشروعات من خالل ـس
ــریب ــافةیونقدیة وضـ ــغیرة    ة متحیزة لھذا القطاع. باإلضـ ــروعات الصـ ــال بین المشـ الى تنمیة قنوات االتصـ

ــطة   ــرورة توافر برامج  من خالل مراكز التكامل والمتوســ ــافة الى ضــ وتوفیر قنوات التمویل الالزم باإلضــ
 التدریب على اإلدارة والتسویق. 

دـیل الـثانى  و افـیة والتكنولوجـیة    یتطـلب الـب ذ البرامج لمحو األمـیة الثـق وـتدعیم ـقدرة أجھزة والدارـیة  إـعداد وتنفـی
التدریب المھنى واسـتحداث وسـائل تدریبیة جدیدة مع العمل على اعداد نظام تمویلى یعتمد على المشـاركة بین  

 القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع االھلي في مصر.
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 الجسدي والصحة الجنسیة واالنجابیة  االستقإللحق  :  رابعا
 

  مقدمة
نتھاك  إ ویعتبر   رادتھ في التحكم في جســده.  إنســان یتضــمن حریة الفرد وســاســي من حقوق اإلأالصــحة حق 

  المرأة ن أنسانیة األساسیة. ویعني ھذا علي حقوقھ اإل  اواعتداء اخالقیأي ـشخص عمال غیر  الـسالمة الجـسدیة أل
ســرة لوســائل تنظیم األ المرأةســتخدام إن إالحق. لذا ف غیرھا ھذا  احد أوال یملك  لجســدھا  ا ھي المالكة  وحدھ

ھا تلك الوســـائل الحق في توقیت  عطتأ  .ي ســـالمة جســـدھا واســـتقاللھا الذاتيالقدرة علي التحكم ف  یعطیھا  
بالحمل والوالدة   . وبذلك لم تصبح حیاتھا مرھونة فقطنجابھإطفال الذي ترغب في نجاب وفي تحدید عدد األاإل

  .وتربیة األطفال
ــیةمن الحقوق    ــاس ــا حق الوقایة من اإل مرأةلل  األس غیر األمن و توفیر الخدمات الالزمة لھا لكي  جھاض ایض

الـت ھ وـب اج    إلىتتـخذ االجراءات المطلوـبة لمنع ـحدوث حـمل غیر مرغوب فـی من   .  منآإجـھاض غیر    إلىالتحـت
خرا لھا آخیرا لیس أو . جھاض لتحافظ علي صــحتھا الجســدیةرعایة ما بعد اإل الحصــول علي خدمات  حقھا  

 .مومة والطفولة علي وجھ الخصوص الصحیة الكاملة وخدمات رعایة األ الحق في الحصول علي الخدمات 
الرغم من اإل ا في اإلأختالف  وـب اـن ات حـی ة  حصـــــائـی ــحـی ة ـف  الصــ ا المراجع المختلـف ذكرـھ ذه  ن  إالتي ـت بعض ـھ

ن ھناك بعض أحالتھا الصـحیة تدل علي والتي تلخص بشـكل عام    المرأةالمتاحة عن    األسـاسـیة  حصـائیات اإل
ــنوات الخمس ما بین   ــبیل المثال العمر المتوقع لھا عند   .  ۲۰۲۰-  ۲۰۱٥التقدم المحرز خالل السـ زاد علي سـ

للجـھاز المركزي للتعبـئة   بـقا  ط ۲۰۱۹ـعام    ۷٥۰۱ إلىو   ۲۰۱۷ـعام    ۷٤.۷  إلى  ۲۰۱٤  ـعام  ۷۱.۱الوالدة من 
ــاء  واإل ــت  إ  .CAPMASحص ــا معدالت وفیات األأنخفض ــیدة لكل   ٤۹مھات من یض لف مولود في أ  ۱۰۰س
ــیدة عام    ٤٦  إلى  ۲۰۱٥ عام   ــة    المرأةبین    املحوظ  ان ھناك تفاوتأال إ   ۲.۱۷سـ ــریة وخاصـ الریفیة والحضـ

الریفیة الفقیرة من خدمات  المرأةن ما تحصــل علیھ  ذلك أل  ،التحســن في حالتھا الصــحیةالفقیرة بالنســبة لمدي 
 طبقا لنفس المصدر. المصریة الغنیة  المرأةبالمائة مما تحصل علیھ  ۲۰مومة یقل بنسبة األ

بة لصـحة ومن اإل اء مصـر ھن  یس الجمھوریة لحملة قومیعالن رئإ المرأةنجازات الھامة بالنـس ة عنوانھا " نـس
لتشـمل    ۲.۱۹في یولیة    مرأةولي للحملة لتوفیر الرعایة الصـحیة الكاملة للت المرحلة األأصـحة مصـر" وقد بد 

، ودمیاط، والقلیوبیة، والفیوم  ســكندریة، والبحیرةطروح، وبورســعید، واإلممحافظات ھي جنوب ســیناء، و ۹
ــیوط. وبد أو ــملت ا     ۲۰۱۹حلة الثانیة في نوفمبر  ت المرأس ــیناء، والبحر األ ،لقاھرةحیث ش ــمال س حمر، وش

  .قصرواأل ،سوانأج، ووسوھا ،سماعیلیة، والسویس، والمنوفیة، وبني سویفوكفر الشیخ، واإل
ــحـة علي   ات وزارة الصــ اـن دل بـی ة األإملیون    2,1ھ تم الفحص الطبي علي  ـنأوـت ولي وعلي  مرأة في المرحـل

ــول  إ  315,034 ــتھدف الحملة الوص ــھر نوفمبر. وتس ــن  إملیون    28  إلىمرأة خالل ش ــنة    ۱۸مرأة فوق س س
، وقیاس ضــغط الفحص الكشــف عن مرض الســكر  ویتضــمن  .۲۰۲۰المرحلة الثالثة للحملة في عام    أوســتبد 

كتشــاف ســرطان الثدي خري إلأت حملة  أعة من المعلومات الثقافیة الصــحیة. وبد عطاء جرإ، والوزن مع الدم
  للسیدات.

كتشــاف المبكر  وللوقایة وللعالج من  حملة لإل أھا ســتبد أن  ۲۰۱۹یضــا في نھایة عام  أعلنت وزارة الصــحة أو
  . ۲۰۲۰ھذه الحملة في ینایر  أوتبد   .ثناء الحملأم إلى الجنین مراض التي تنتقل من األاأل
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النـساء یـشاركن في نظام التامین الـصحي الجدید في حین تبلغ النـسبة  ٪ من ٦۹۰٤ن  أـشارة ھنا  ومما یـستحق اإل
 .فقط طبقا لمعلومات وزارة الصحة ٪ ۳٦،٦ للرجال 

ــوبة من  إخري أومن ناحیة   ــتوي  إو  .۲۰۱٤% عام  3,5إلى   ۲۰۰۸عام   % 3رتفعت معدالت الخصـ رتفع مسـ
اب من  اإل ل    ۳,٥نـج ل لـك ل    ٤،  ۳    إلى  ۲۰۱۷في    مرأةإطـف ل لـك ادة مع  ۲۰۱۹مرأة في  إطـف ذه الزـی دل ـھ . وـت

ــاء الالإ ــبة النسـ ــائل منع الحمل علي  نخفاض نسـ ــتخدمن وسـ ــر قد فقد ن برناج تنظیم األأئي یسـ ــرة بمصـ  سـ
مشــروعا جدیدا   اإلىوتنفذ وزارة التضــامن ح . ســلوب عملھأنشــطتھ وأنظر في  عادةإ إلىحتاج  ینھ  أو كفاءتھ،  

عام   دمت للبرلمان  . وھناك خمسـة مشـروعات لقوانین قبطفلین فقط لم تثبت نتیجتھ بعد   كتفاءللتوعیة بفوائد اإل
  .كثر من طفلینأنجاب إللحد من  ۲۰۱۹

 .نجازات وما یقابلھا من تحدیات إصوصھا من وما تم بخ مرأةما یلي بعض القضایا الصحیة للوفی  
  
 المرأةعتداء علي جسد اإل 

كن  ول   ۲۰۰۸  ناث منذ عامعضاء التناسلیة لإلعملیة الختان ویعتبرھا تشویھا لألجراء  إیجرم القانون المصري  
ــكلة قائمة حتي اآل ــطة  ما زالت المشـ حیانا  ألعملیة طباء وتؤدي اأطباء وغیر  أن والزالت العملیة تمارس بواسـ

ضــافة  إللتي تتعلق بعفة الفتاة وشــرفھا بانتشــار المفاھیم الثقافیة اإإلى . ویرجع التمســك بھذه العملیة إلى الوفاة
لجھاز المركزي لطبقا    ٪۹۰ســنة    ٤۹-۱٥ناث نتشــار بین اإلإلى التفســیرات الدینیة الخاطئة. وبلغت نســبة اإل

. وفي  إلىةال تزال ع  وھي نســـبة   ٪۸۷ إلى  ۲۰۱۸نخفضـــت في إو   CAPMAS  2017احصـــاء  إللتعبئة وا
جراء الختان  ییدھن إلأمن نسـاء العینة ت ٪  ٥۷  إلىدلت حوأتمت في نفس العام  مسـتوي القومي  دراسـة علي ال

یید الممارسـة أنخفاض نسـبة الممارسـة ونسـبة تإیید. وبالرغم من  أفقط من الرجال ھذا الت  ٪  ٥۰دلي أناث ولإل
ي تـسببھا ھذه العملیة تـستحق  جتماعیة التلجـسدیة والنفـسیة واإلـضرار ان األأال إ خیرة  خالل الخمس ـسنوات األ

ــدي لھا. وقد بد ، ومراجعة لفعوقفة ــتراك  إلمومة باالمجلس القومي للطفولة واأل أإلىة البرامج الموجھة للتصـ شـ
 ۲۰۱۹ ضرار الختان عام أمرأة حملة قومیة للتوعیة بمع المجلس القومي لل

ــر  جھاض ویعتبر اإل ــتوي  كما ال تتوافر خدمات ما بعد اإل غیر قانوني في مصـ ــكل وعلي المسـ جھاض بالشـ
ولة دون  . وھناك مبادرة من المجلس الدولي للســكان بمشــاركة وزارة الصــحة لتوفیر وســائل آمنة للحیلالالزم

ــتوي القومينھا لم تنفذ حتي اآلأال إحدوث حمل غیر مرغوب فیھ  ممارســــین   إلى  المرأة. وتلجأ  ن علي المســ
 .مما یعرضھا لمخاطر جسیمة جھاض جراء عملیة اإلغیر مؤھلین إل

 
 نجابیةإلالصحة الجنسیة وا

ات   اـن دل بـی ة واألو  CAPMASـت ام  تقریر المجلس القومي للطفوـل ة عن ـع % من  8,3  إلىن حوأ  ۲۰۱۸موـم
ســــنة   ۱۹-۱٥عمارھن بین  أممن تتراوح   %  10وكذلك  ســــنة   ۱۷-۱٥الفتیات ممن یتراوح ســــنھن ما بین  

إلىونیسیف"  مومة "مم المتحدة للطفولة واألو قد تزوجت من قبل. ویقول تقریر منظمة األأما متزوجة،  إوجدت  
في  ر زواج الفتیات القصــر تشــ. ویناألطفال في العالمرقم مطلق من زواج    ۱۳علي أن مصــر تقع ضــمن  أ

ولھذا الزواج مضـار وخیمة صـحیة   .المحافظات الحدودیة ثم صـعید مصـریلیھ   كثر منھ في الحضـر  أالریف 
  .نسانیة الصحیةنتھاكا لحقوق الفتاة اإلإجتماعیة ونفسیة ویعتبر إو
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 إلىلمنع الزواج المبكر والتي تھدف   ۲۰۲۰-۲۰۱٥ ســتراتیجیة الوطنیة  اإل  ۲۰۱٥عام   صــدرت مصــر أوقد 
ــبة   ــف بانتھاء المدةخفض النس ــیعإلى النص ــیبین التقریر التقییمي الذي س مدي نجاح  ۲۰۲۰رض في عام  . وس

 ذا كان ھناك حاجة لتعدیل الجھود التي تبذل في ھذا السبیل.إستراتیجیة وعما تطبیق اإل
 

 ةالخدمات الصحیة للمرأ
ــكل عام تغطیة   ــحیة المقدمة لألتوجد بشـ ــتوي منخفض من الكفاءكبیرة للخدمات الصـ . ةمھات ولكن علي مسـ
خطر المتعلقة بھا تحدیات رئیسـیة  مراض وعوامل الافیة الواسـعة والعبء المتزاید لألوتشـكل التفاوتات الجغر

  UNFPAسـرة  مم المتحدة لتنظیم األألمرأة المصـریة. وھناك مشـروع لمنظمة امام نظام الرعایة الصـحیة للأ
  ۲۰۱۸شـتراك مع وزارة الصـحة یمتد من عام  مرأة باإلنجابیة للاإل رفع مسـتوي الخدمات الصـحة  إلىیھدف 

ن نســبة وحدات أمنھا علي ســبیل المثال  الخدمات   لبعض   إلىیحدد ھذا المشــروع الوضــع الح .  ۲۰۲۲ إلى
ـــحة األ ــرة یبلغ یف عن تنظیم األي ـخدـماتـھا علي تثقم والطـفل التي تحتوصــ بلغ ـعدد وـحدات . ویفقط    ٪٥ ســ

ـسائل  . وتـصل الروحدة  ۱۲ال تتعدي   ـسرة للـشباب  أ ـصحیة وتنظیم  ولیة التي تقدم خدمات  الرعایة الـصحیة األ
ولیة  ألما نسـبة وحدات الرعایة الصـحیة اأملیون فقط من السـكان.   ۲ إلى سـرة الصـحیة التي تروج لتنظیم األ

وتصـل   ٪.   ۱۰شـارات لما قبل الزواج وبرامج تثقیفیة بالمراكز بالمحافظات المختلفة فال تتعدي  سـتإالتي تقدم  
خیرة من الحمل وممن  شــھر األأســرة من النســاء خالل الســتھ تصــلھن رســائل تثقیفیة عن تنظیم األنســبة من 

 ٪.٤۷سنة فتبلغ  ٤۹ - ۱٥عمارھن من أتتراوح 
 

 التحدیات القائمة
 

صــا وبالنســبة  نجابیة خصــوالمصــریة عموما وبالنســبة للصــحة اإل المرأةھناك عدة تحدیات بالنســبة لصــحة 
ل علي سـبیل المثال خدمات ھ تنفصـإلىشـارة  الذي سـبق اإل  UNFPA. طبقا لمشـروع ال للخدمات المتاحة لھا

ــرة ألتنظیم ا ــحة  لوزارةمومة والطفولة التابعة  عن الخدمات التي تقدمھا وحدات األس مدمجة  وھي غیر   الص
بین  ســرة من التغیر الســریع وتعاني وحدات تنظیم األ  .ولیةن خدمات وحدات الرعایة الصــحیة األیضــا ضــمأ

، ومن تدني مســتوي الخدمة بشــكل عام  ومن غیاب التخطیط الســلیم للخدمة،  مقدمي الخدمة في ھذه الوحدات 
  .قدیم ھذه الخدمةلتساس أب المعلومات والبیانات الالزمة كومن غیا

البــ الثقــافیــة  والنظــام الــذكوري  ألإلىــة، واوتؤثر المفــاھیم والمعتقــدات  والفتــاوي المتزمتــة،  الطبقي،   فكــار 
 المرأةوالممارســات الصــحیة الضــارة ومن بینھا الختان وزواج الفتیات القاصــرات یوثر ھذا كلھ علي ســلوك 

ســرة. وقد ســتخدام وســائل تنظیم األإل من الرغبة في قل، ویرتفاع معدل الخصــوبةإویشــجع علي    ،نجابياإل
ــرات رتفعت معدالت زواج  إ ــغیرات في ، وزادت ظاألطفال والفتیات القاصـ نحاء  أاھرة حمل المراھقات الصـ

وتھدیدا لصحتھا   للطفلة  نسانیة  نتھاكا للحقوق اإلإخالل الخمس سنوات الماضیة. ویشكل ھذا  لمصري  الریف ا
ثناء الحمل أاألطفال ولمشــــكالت كثر لعدد  أنجاب  إلاطالة فترة الخصــــوبة والمبكر إل الزواج. یؤدي  ولحیاتھا

  .خیرا لزیادة سكانیة غیر مطلوبةأوالوالدة و
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 مصر فى والتعلیم المرأة خامسا:
 
 
     فجوة ھناك مازالت ولكن طفرة ھناك 
 

   مقدمة
 
  علیھ التغلب تم قد ذلك ألن عامة بص�����ورة المرأة ض�����د نحیازاY یعد لم مص�����ر فى المرأة تعلیم یعیق ما نإ

سابقة نحیازاتاإل بسبب النوعیة للفجوة تراكمات ھناك ولكن  والقانون. بالدستور  تتطلب أخرى ومعوقات ال
  وسكانیة وسیاسیة ومالیة قتصادیةإو وثقافیة مجتمعیة أخرى وإصالحات عام بوجھ التعلیم قطاع فى إصالح

 .س����رهأب المجتمع على بل فقط ناثاإل  على لیس����ت س����لبى تأثیر ولھا متش����ابكة وجمیعھا وس����لوكیة وحقوقیة
 جمیع فى نجازاتإ ىأ على اس�����لبىی امردود لھما النوعیة والفجوة التعلیم مش�����اكل نإف ص�����حیح ذلك وعكس

Development Sustainable  المس������تدامة للتنمیة 17 ال األھداف واض������عى یفوت لم وذلك المجاالت.
Goals ال كجزءان الجنس������ین بین والمس������اواة الجید بالتعلیم الخاص������تین وھما 5و 4 ھدافاأل عتبرواإ فقد 
 وتكمیلیة ش������مولیة یةؤر  من بد ال نھأ ذلك من ویفھم .خرىاأل ھدف 15ال من )crosscutting( یتجزآن

 وض��ع عند القرار ص��انعى وعلى .التعلیم فى النوعیة الفجوة س��د بخص��وص المرجوة النتیجة لىإ للوص��ول
 الثلج كرة مثل تاثیرھا تكون  - points entry  - بدایات نقط ختیارإ القومیة الخطة فى التمویل ویاتولأ
 effect snowball ما عن حتى تعقیدا وتزداد المعوقات تتفاقم نأ قبل وقت س���رعأب المس���تدامة التنمیة فتتم 

 ولكن التعلیم فى فقط لیس���ت النوعیة الفجوة س���د لىع والعمل الجید التعلیم نأ بھ المس���لم ومن ن.اآل علیھ ھى
 قد كان وقد مص���ر فى الحالة إلى بالنس���بة أما .البالد تقدم علیھا قام التى الركائز ھمأ من  المجاالت جمیع فى

 تحظى لم %48.9 منھا المرأة نس���بة )2015 (تعداد نس���مة ملیون 90  نم یقرب ما لىإ س���كانھا عدد وص���ل
 عدد نأب علما ھذا عاجل. تص��دى إلى جةحا فى الموقوتة كالقنبلة أص��بحت فقد %8.64 ىس��و منھن التعلیمب

سكان سمة ملیون105 عن سیزید 2022 فى المرتقب ال سبة ىأ ن  الزیادة من الكم ھذا نإ  .%!19.7 زیادة بن
 مع حتى الدولة راض���ىأ من %4 ب تقدر مس���احة على ىأ والدلتا النیل وادى فى اآلن یتركزحتى الس���كانیة
 الزراعیة راض���ىاأل تجریف یتم) (ومازال  تم قد ألنھ وذلك الص���حراویة. راض���ىاأل فى العمرانى التوس���ع

 المرافق لیھاإ تص�����ل ال عش�����وائیة س�����كنیة بقرى بدالھاإو منھا العائد تدنى بس�����بب العقود مر على الخص�����بة
 یزید وبالتالى الغذائى األمن ض������مان من یقلل یةالزراع البقعة قاللإ إن عن زیادة المدارس وال والالخدمات

 الفقر ت���أنی���ث ظ���اھرة أثبت���ت كم���ا لمرأةل وب���األخص التعلیم معوق���ات وأبرز أول ھو ال���ذى الفقر من
poverty of feminization. الحاجة لس������د یتكاثر مالیا عبئا الدولة على یش������كل الس������كانى نفجاراإل إن 
 ناث.اإل تعلیم بش����أن حلول قتراحإ عند الس����كان قض����یة تجاھل یمكن ال ولذلك المجاالت. جمیع فى المتزایدة

 وى.صق ضرورة الغفیر المجتمع ھذا نصف تعلیم یصبح للتقدم مدخل أفضل ھو عام بوجھ التعلیم نأ وحیث
   سیاقھا: فى األمور تناول على تساعد التالیة التحلیلیة النظرة ولعل

 
 )2019( الحالة رصد
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 بھ قامت لما نتیجة  السابقة العقود فى سبق ما عن ملحوظا رتفاعاإ مصر فى التعلیم من المرأة  نصیب رتفعإ
 تحمد مجھودات من حكومیة غیر وأ حكومیة وأ دولیة اسواء  والنسائیة الحقوقیة والمنظمات واإلعالم الدولة
 الدولیة المؤتمرات فى مص��ر ركةمش��ا أن المؤكد ومن .المرأة ض��د نحیازإ أى محاربة فى وخص��وص��ا علیھ

 بص������ورة البالد معھا تجاوبت بیجین ونداء مؤتمرات من تالھا وما 1975 عام فى بالمكس������یك  بداً  للمرأة
  بناء  منھا: یذكر المرأة لتعلیم بالنس���بة یجابیاإ تاثیرا لھا  وكان مص���ر فى تمت التى نجازاتاإل منو وتة.امتف

 قام التى التوعیة خلق  ؛مواصالتوال الطرق ومنھا المرافق تحسین مع المحرومة األحیاء فى جدیدة مدارس
 بالذكور, أس��وة  اإلناث تعلیم ض��رورة بش��أن التنمیة وش��ركاء المدني والمجتمع مختص��ة وھیئات اإلعالم بھ

 المعرفة وصول الحدیثة تصاالتواإل التكنولوجیا احتتأ التى لكترونیةاإل بالشبكات المحافظات جمیع وربط
 ناثاإل لعدد والنس���بیة الرقمیة لزیادةا یرص���د رس���مى بیان مرفق قبل. من  لیھاإ تص���ل تكن لم مھمش���ة لفئات

 ناثاإل من المتس������ربین نس�������ب مع 2019 – 5201 الفترة فى  التعلیمیة) المراحل (بكل بالتعلیم الملتحقات
 F1 المحافظات مستوى على المستدامة التنمیة أھداف توطین تقریر ضمن لمؤشراتا ھذه وتأتى والذكور.

 
 واجتماعیة قتص�����ادیةإ عوامل نإف ونس�����بیا رقمیا ناثاإل لتعلیم بالنس�����بة الملموس�����ة یادةالز من بالرغم ولكن

 كانت ذاإو  ریا.ذج عالجا تعالج لم ما إذا المرتجى النمط على س������تمراریتھاإ من تنال قد مس������تجدة وظروف
 المش����كلة نإف - وذكورا ناثاإ -  للجمیع التعلیم یلزم الدس����تور نأل جدیدةال العمریة الفئات بین تتالش����ى میةاأل

 فى منھ التسرب وفى ناحیة من التعلیم جودة فى ولكنھا بالتعلیم, لتحاقإلا نسبة قى لیست  تظھركإنھا الكبرى
  .الورقة تتناولھا سوف ألسباب لذلكو  - ناثاإل وبالذات -أخرى ناحیة من مبكر سن

 2)2017-2006( المصریة فى التعلیم المرأةوضع تقدم  

ــع   ــرات والبیانات حول وضـ ــاء عددا من المؤشـ ــد الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصـ   المرأةرصـ
بمجالى التعلیم والعمل فى ظل   المرأةالمصـریة فى التعلیم، وذلك ضـمن دراسـة أعدھا الجھاز عن تمكین  

وبحسـب الدراسـة اإلحصـائیة، التى حصـلت "الیوم السـابع" على نسـخة كاملة   .أھداف التنمیة المسـتدامة
ــة خالل الفترة من  ءجالھا،فلقد  نشـــرت الجریدة أھم نقط ومعلومات   ،  وفقا 2017  -2006ت بھا، خاصـ

   .للدراسة

  .2017% عام 30.7إلى  2006% خالل عام 37.2نخفضت نسبة اإلناث األمیات من إ -
ــر التكافؤ انخفض من  - ما زال حجم الفجوة النوعیة بین الذكور واإلناث فى التعلیم مرتفع، إال أن مؤش

ملحوظاً فى نسبة األمیة لإلناث ، وھو ما یعكس تحسناً  2017% فى 45.1إلى    2006% خالل 66.1
 .مقارنة بالذكور

ســنة فأكثر)، حیث زادت  ۱٥رتفعت معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بین اإلناث فى الفئة العمریة (إ  -
ــین من 2017% فى 65.4إلى   2006% خالل عام  57.8من  ــر التكافؤ بین الجنسـ ، كما ارتفع مؤشـ

 ناث لصالح اإل 2017% عام 9إلى  2006% عام 8

 
 مرفقات:بیانات من تقریر  توطین أھداف التنمیة المستدامة على  مستوى المحافظات    المصدر: دكتور ماجد عثمان  1
 المصدر ھبة حسام الیوم السابع عدد 7 یولیو2018 2
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"، حیث 2017 - 2006ارتفعت نســــبة اإلناث الحاصــــالت على مؤھل متوســــط خالل الفترة " -
 2017% خالل 26.7إلى  2006% خالل عام 23.3ارتفعت من 

، مما یعكس التحسـن النسـبى  2017% فى 85إلى   2006% خالل 83ارتفع مؤشـر التكافؤ من   -
 .فى الوضع التعلیمى لإلناث فى مرحلة التعلیم المتوسط

اث، من  ا - انوى الفنى بین اإلـن د الصـــــافى للتعلیم الـث دل القـی إلى   2006% عـام  31.4نخفض مـع
 .2017% عام 28.3

 
 مورفیذیة  ذات تأثیر قوى على سیر األمبادرات سیاسیة وقانونیة وتن

 3الدستور
ما تمییزنوعى أى بدون والواجبات الحقوق كامل المرأة یعطى 2019 في المعدل 2014 دس������تور  اعد فی
 نزول وقت منطقیة كانت نھاأ یرجح ألس���باب للذكور ینحاز فھو اإلس���المیة للش���ریعة یخض���ع الذى المیراث

 الس������لوكیات فى تغیرات من بعد مافی حدث ما على تنطبق ال ولكنھا الوس������طى العص������ور فى الرس�������الة
 األوقات أكثر ففى المرأة ینص���ف ال (وذلك المرأةو الرجل بین واإلنفاق اإلعالة أدوار وتوزیع الممارس���اتو

 بتعلیم المیراث أمر ربط عدم یص�����عب تقدیر). أقل على نفاقاإل فى تش�����ارك أو وتعیل التقلیدى ابدورھ تقوم
با التعلیمیة المرحلة فى زالت ما وھى عائلھا توفى إذا أنھ حیث البنات  وترك العمل إلى تض������طر ما فغال

 لدراسة.ا
 

 بالتعلیم المھتمة الحكومیة غیر الجمعیات مع تضافر وبدأ حكومیة مبادرات
 ظروف فى أو جغرافیا والمھمش���ة الص���رف على قادرةال غیر الطبقات یخص فیما التعلیم ورقةال ھذه تتناول

 من بد ال كان ولذلك  4التعلیمیة للفجوة بالنس������بة مش������كلة لدیھن لیس األناث من القادرات أن حیث ص������عبة
 الرس����مى غیر التعلیم فى ض����خمة بمجھودات قمن الآلتى األھلیة والجمعیات الرس����میة الجھات بین لتحاماإل

 فى ناثاإل على الجمعیات ھذه ركزت ولقد – الماض������یة س������نوات الخمس خالل إس������تمرت التي   والتوعیة
 (وما الریف فى منتش���رة كانت التى األمیة محو على ركزت كما الش���أن ھذا فى النوعیة الفجوة لس���د محاولة
 رغم حدث ھذا البالد. شمال فى عن منھ أكثر (الصعید) مصر جنوب وفى الحضر فى عن منھ أكثر زالت)
 حد إلى التعلیم مس������توى تدنى ذلك أبرز كما جدواھا تثبت لم والتى 1952 ثورة أدخلتھا التى التعلیم مجانیة

 أس����عار وارتفاع  أجورھم لھبوط الرزق وراء س����عیا الكفؤ المعلمین رةوھج الس����كانى اإلنفجار بس����بب كبیر
  منھ. بد ال كبدیل الخصوصیة الدروس

 
فى محافظتى القاھرة   "أن ھناك فصـــوال   2016الســـابق فى مؤتمر أقیم فى  وقد أعلن وزیر التربیة والتعلیم

ــل % من 42وأن    ،على فترتین )تلمـیذا (وـلذـلك ـكاـنت تعـمل    140و  130إلى  ـعدد الطلـبة بـھا   والجیزة وصــ
فترتین، مؤكدا أن الوزارة فى حاجة إلى   تعمل    ھامن%  18و اتلمیذ   45المدارس بلغت الكثافات فیھا أكثر من  

 
 مرفقات  (1)  مواد الدستور  المتعلقة بالمرأة والتعلیم:  3
 المشكلة  بالنسبة للتعلیم بوجھ عام كما سبق الذكرتنحصر فى جودة التعلیم وزیادة الطلب  عن العرض بسبب  التضخم السكانى وغالء التعلیم المتمیز 4
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حتیاجات المناطق إسـد  لألف فصـل لمواجھة الكثافات والزیادة السـكانیة والقضـاء على الفترتین وأیضـا    155
 وھى من ضمن محاور خطة وزارة التعلیم"." المحرومة.

ــنوات و ربع وزراء أتم نغییر    -إلى اآلن    2011ـنایر  ی  25مـنذ ثورة   –الـجدیر ـباـلذكر أن فى خالل أربع ســ
ة والتعلیم   ــلمین    –للتربـی ان ینتمى إلى األخوان المســ ان منھم من ـك اومواـك ذین یـق دم    اـل ا الوزیر   المرأة.تـق أـم

ــب فى  ــلوب    2017الحالى وقد عین فى ھذا المنصـ فقد نقل بالتعلیم نقلة نوعیة بإدخالھ التقنیة الحدیثة فى أسـ
معرفة. وتبقى مـشكلة التمویل  التى لم یكن یـصلھا العلم وال  المرأةالتدریس. وربما ـسیفتح ذلك بابا واـسعا لتعلیم  

 األزلیة!

 المرأة لدعم  التاریخ عبر الحكومیة غیر الجمعیات بھ قامت الذى القیم الدور من فبالرغم أخرى ناحیة ومن
 غیر والمنظمات لحكومةا بین مقلق تجاوب عدم رأى القریب الماض������ى فإن وتعلیمھا  والمھمش�������ة الفقیرة

 میول ذات الخارج) أو الداخل (من شركاء مع تعاونت الجمعیات ھذه بعض أن حیث أمنیة سبابأل الحكومیة
 بالعمل األھلیة اتللجمعی یس�����مح ال الذى المص�����رى القانون مع یتعارض مما  للحكم معارض�����ة أو إرھابیة

 المعنیة والجھات الحكومة بین طویل نقاش دام لذلكو5 فقط األحزاب إختص���اص من تلك نأ على بالس���یاس���ة
 فى النقاش طول تس����بب وقد )149 (رقم 2019  عام فى ص����دارهإ تم للجمعیات جدید قانون  داعتمإ تم حتى

 ص�در حتى لھم) األس�اس�ى التمویل مص�در إنھم (رغم  - الجمعیات أنش�طة  تمویل عن التنمیة ش�ركاء توقف
 القانون.

 وتبنتھا ناثا)إو (ذكورا  بالتعلیم المھتمة عیاتالجم بھا ادتن التى بعض" نكمل "یال مبادرة  كانت ولذلك 
  بین تكاتف بھدف 2016 عام فى الجمعیات ھذه مع جتماعىاإل التض�������امن ووزارة والتعلیم ربیةالت وزارة

  مبش������رة. نتائج منھا یرجى  طیبة ةأجمفا غیرذلك وأ حكومیة كانت س������واء بالمحافظات یةالتعلیم المنظومة
 التعلیم مع تتعاون أن الواقع أرض على وتوص������یلیة مجتمعیة خبرة من لھا بما – الجمعیات ھذه من والمراد

 المجتمعات. ھذه وظروف مجتمعاتھا مع تالئملل بھا الموجوده المحافظة نطاق فى المدارس لتطویر الرس���مى
قاھرة بمحافظتى تعمل جمعیة 43 دعوة تم وقد  كافة فى وكذلك واإلداریین المعلمین تدریب فى والجیزة ال

یة بالمنظومة قةالمتعل المجاالت ھدف ھذا نحو ولىأ كمحاولة التعلیم یات عمل نال وقد  ال  دعم فى الجمع
 أن بالذكر والجدیر الجمعیات. ألنشطة وفقا الوزارات كافة مع تنسیق عن أسفر اسیاسی قبوال التعلیمیة العملیة

  .جتماعىاإل التض��امن وزارة تتبع أنواعھا بجمیع ومراقبتھا الجمعیات تراخیص إس��تخراجب المختص��ة لجھةا
 یتم لكى  المعنیة األطراف عند  واإلبتكاروالمھنیة  والتنس������یق الرؤیة من عالیة درجة تتطلب المبادرة وتلك

 وزارة  أعلنت وقد  والتراثى. والتقنى فنىال التعلیم ومنھا جمیعھا المجاالت فى التعلیمیة العملیة ودعم تطویر
 الفتا هللا"، خیر "عزبة فى  التعلیمة الخدمة جدیدة مدارس  بإنش������اء التكامل لھذا تطبیق أول والتعلیم التربیة

سمة ألف 700 من یقرب ما إلى وصل سكانھا عدد أن إلى  مؤكدا  واحدة مدرسة سوى فیھا یوجد لم وكان ن
 14 لتص����بح التالى الدراس����ى العام مع جدیدة مدارس 3 فتتاحإ وس����یتم لتأس����یسا تحت مدرس����ة 11 ناكھ أن

 محافظة. كل فى للمتفوقین مدرسة إلنشاء تجاهإ ھناك أن مؤكدا مدرسة،
 

المادة 68 من القانون 149 لسنة 2019 بشأن تنظیم ممارسة العمل  األھلى (قانون الجمعیات)  اشترطت "أن یكون نشاط المنظمة األجنبیة غیر الحكومیة   المصرح   5
 لھا بھ متفقًا  مع  أولویات واحتیاجات المجتمع  المصري وفقًا لخطط  التنمیة. 

دیني، أو یضر باألمن القومي للبالد، أو كذلك ألزمتھا بأال تعمل أو تمول نشاط یدخل في نطاق عمل األحزاب، أو النقابات المھنیة، أو العمالیة أو ذا طابع سیاسي أو 
 النظام العام، أو اآلداب العامة، أو الصحة العامة، أو یحض على التمییز أو الكراھیة أو إثارة الفتن.." 
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حتیاجات الخاصـة معلم من معلمى ذوى اإل  5400وأوضـح الوزیر أنھ فى مجال تدریب المعلمین، تم تدریب 
ــا تدریب ألف    30وتھدف الوزارة إلى تدریب   ــى طالب ذوى اإلعاقة    15ھذا العام وأیضــ معلما من مدرســ

، ألف ھذا العام  29 أالف معلم فى مدارس التعلیم العام، قائال: نسعى إلى وصولھم لـــ  6المتعددة، كما تم دمج 
% من مدارس التعلیم الفنى وربط الخریج بـسوق العمل، وذلك  60أن الوزارة تـسعى إلى تطویر    لىإضـافة  إ

ألف ولكن عدد الطالب فى مدارس التعلیم الفنى وصل   50إلى   40سنوات، مؤكدا أنھ تم تدریب من   4خالل 
، ویسـتفید من ذلك الطلبة ألمیة ومكافحة التسـرب من التعلیمملیون، كما أشـار الوزیر إلى أھمیة محو ا 2إلى 

 من اإلناث والذكور.

یق بین المنظمات غیر الحكومیة والتى تتناول قـضایا مثل دوًرا كبیًرا للتنـس  6وقد لعب المجلس القومي للمرأة
وقد   للمرأة، والقضـیة السـكانیة،   قتصـادى للمرأة، والشـمول المالىالمرأة، والتمكین اإلالتعلیم، والعنف ضـد 

اص ب " ام ـخ اء إھتـم ة إعـط دى المجلس نـی دنى" على "  أـب التعلیم حق للجمیع   ن یكونأالتعلیم والمجتمع الـم
  .مرأة  بال تمییز"إسواء رجل او 

 ومبتكرة ناجحة مبادرات
ــكو منذ عام   ــأت منظمة الیونس ــدیقة لتعلیم    2004فى إطار التعلیم للجمیع أنش ــل الواحد الص ــروع "مدارس الفص مش

ى مثل برنامج  األطفال ذوى الظروف الصـعبة" وتسـمى أیضـا بمدارس التعلیم المجتمعى  بالتعاون مع منظمات أخر
دنى.   ة والتعلیم والمجتمع الـم المى ووزارة التربـی ذاء الـع ة فى الـغ ــروع ھو توفیر المروـن ذا المشــ دف من ـھ ان الـھ وـك

وكان من  ممیزات المشـروع أن األطفال الذین یتمكنون من تكملة   المناھج، مواعید الدراسـة وكذلك طرق التدریس.
یة معتمدة، مما یمكنھم من االلتحاق بالمدارس الرســــمیة وبالتالي  أجزاء من المنھج یحصــــلون على شــــھادات تعلیم

ــل.   ــولھم على فرص عـمل أفضــ ــل الواـحد» أو ـما یعرف ب«ـمدارس التعلیم  أن   تم اإلعالنوحصــ «ـمدارس الفصــ
المناطق تباعھ مؤخًرا لمواجھة خطر التســـرب من التعلیم في إنھًجا جدیدًا توســـعت الدولة في   المجتمعي» قد إتبعت 

ــول یتم بنائھا فى قرى  التي ال یوجد بھا مدارس وتفتقر إلى الحد األدنى من الخدمات التعلیمیة، وھي عبارة عن فصــ
لطالب بالقریة، والمناطق  ومحافظات مصـــر، وبالتحدید في المناطق التي یوجد بھا مدارس قلیلة ال تســـتوعب عدد ا

دره الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، خریطة مدارس  كشف تقریر حدیث أص. وقد  توجد بھا مدارسالتي ال
ــر لعام   ــل الواحد في مص ــة یتركز العدد األكبر منھا في   5، والتي ارتفع عددھا إلى  2017-2016الفص آالف مدرس

 طالبا  672ألفا و  123مدرسة في المناطق الحضریة، ویدرس بھا نحو    695مدارس، مقابل    4305المناطق الریفیة بـ
آالف مدرس للعمل  8طالبا، وتـستعین بأكثر من   426آالف و  103أغلبھم من المقیمین بالمناطق الریفیة بـــــ البة  وط
 بھا.

 
ــر فى محافظة الفیوم ب  ــاء، فإن العدد األكبر من تلك المدارس ینتش ــب تقریر اإلحص ــة منھم      632 وبحس مدرس

مدرسة   617ألف طالب، یلیھا محافظة أسیوط بـ  13مدرسة تقع في المناطق الریفیة بالمحافظة، ویدرس بھا    596
 7ألف طالب. 12.5مدرسة منھا في المناطق الریفیة، ویدرس بھا  577یتركز 

 
 المصدر مھندس نبیل صموئیل عضو المجلس  القومى  للمرأة 6
 المصدر جریدة الدستور "اإلحصاء" یكشف  خریطة مدارس  "الغالبة فى مصرعدد 26 ینایر 2020 7
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الواحد. فقد كـشفت جریدة "ـصدى  عالم كان قد كـشف عن تعثرات بعض مدارس الفـصل ومن الجدیر بالذكر أن اإل
ــل الواحد فى محافظة دمیاط خاویة ومحرومة من    2018یولیو    9البلد" تحت باب ملفات عدد   أن "مدارس الفصــ

ــا على وـعد من وزارة التربـیة والتعلیم ـبأن ھـناك خـطة لزـیادة ـعددـھا رغم   ــارت الجرـیدة أیضــ الـخدـمات " وأشــ
رضــــاه عن تلك الفصــــول "لعجز إمكانیتھا" وقد أضــــافت   تحفظات من مســــؤول بالوزارة الذى عبر عن عدم

ویجب   ضـــعف اإلمكانیات أدى لعزوف الطالب والمعلمین. لكنو      بدمیاط اواحد  فصـــال  35أنھ یوجد   8الجریدة
 اإلشارة ھنا إلى أن ھذه المدارس یلتحق بھا األطفال من الجنسین.

المسـتوى  على  جمعیة أھلیة تعمل لحصـر مرفق بھذه الورقة  ملخص عن أنشـطة  اولیس   وعلى سـبیل المثال
 . "جمعیة تكاتف للتنمیة" يتتمتع بسمعة جیدة وھوي المركز

بل   ،ناث فى مصرتعلیم اإل دـستورى اوـسیاـسى قد یؤثر ـسلبا علىى عائق  أال یوجد فى مـصر  وبناء علیھ فإنھ 
ن ھناك مازالت فجوة لیسـت بھینة  أم المرأة مائة فى المائة.  وكون  رادة السـیاسـیة تشـجع تعلین اإلإبالعكس ف

لى  إتم اإلشــارة  خرى منھا القدیم ومنھا ما اســتجد كما أن ذلك بســبب مؤثرات إفبین الجنســین فى ھذا الشــأن  
 تیة: ھمھما  النقط اآلأعالیھ ذلك ب

 ربعة أ بمعدل ىأ  دقیقة  كل  اطفال 4  یولد  حیث   ناآل  علیھ یســـیر الذى بالمعدل  كانیةالســـ الزیادة ســـتمرارإ نإ
ــل وقد   الواحد.  العام فى  مالیین ــر تعداد   وصـ ــمة  ملیون  100  عن  یزید  ما الى مصـ ــفھم  (حوالى  نسـ  من   نصـ

  .2028 حلول  مع  ملیونا  014  المصــریین  تعداد   یصــبح  ســوفف  المعدل  بنفس الزیادة  ســتمرت إ  وإذا )  ناث اإل
 ورد  وكما  الیابس. مع  خضـــراأل  تأكل التى  فةكاآل  الســـكانى  نفجاراإل  فھذا  البالد  یھدد  خطر كبرأ  ھو وذلك
 -  مصــر فى  قتصــاد اإل  تحســن مھما  نھإف  ســتدامتھاإو  بالتنمیة  المعنیین  والخبراء  ینولئالمســ  بقلمو لســان  على

ــن  ا   ـبالفـعل  وھوتحســ   وھوزاد   – spending social جتـماعياإل  نـفاقاإل  د زا  ومھـما  -  اـلدولـیة  للمـعاییر  طبـق
  وبین  2015/2016  المــالى  العــام  بین  مــا  نفــاقاإل  جمــالىإ  من  رتفعــت إ  قــد   الزیــادة  ھــذه  نأ  حتى  بــالفعــل
 ودافعى   الدولة  تحملتھا  اإلجتماعیة  الحمایة  7.44  %   الصـحة  66.5  %   التعلیم  35%   تى:آلكا  2019/2020

ــرائب  ــكانیة ادةالزی نإف مالىال  العبء ھذا  ورغم payers Tax  الضـ ــرعة  تفوق  السـ ــادىاإل  النمو  سـ   قتصـ
  ل.ؤتضا فى بل متردى الفرد  نصیب  یظل ویالتالى

  

 
 المصدر زینب الزغبى محررة بجریدة صدى البلد  8
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  : مستقبلیة نظرة

 
 وإناثا) (ذكورا المستقبل إنسان لبناء إقتراحات

Fالس�������ابق والتعلیم وزیرالتربیة بھا جاء التى القیمة اإلقتراحات من

 تھاوألھمی التنفیذ عن تبحث زالت وما  9
ستمرارجدواھا سبة  وا سواء على المرأةو للرجل التعلیم حالإلص بالن سیة النقط ذكر دفنعی ال   جائت التى الرئی

سیة الخبرات وتدعیم لترسیخ الحاجة الى "باإلضافة بھا: سان فى األسا  القراءة إتقان بخبرة بدًءا المستقبل إن
 إنس��ان یس��لح نا للتعلیم فالبد    الریاض��یات س��تعمالإ وخبرة … التفكیر على المبنى بیرالتع تقانإو  والكتابة
 بأنواعھا الموارد داماس��تخ حس��ن على القدرة ،جدید لعص��ر الالزمة بالقدرات مرأة)إ وأ كان (رجل بلالمس��تق
 وأ ھدر دون س��تخدامإ أفض��ل المتاحة الموارد واس��تخدام تكنولوجیا، أو امواد وأ وقتا وأ أرض��ا وأ ماال س��واء
 على الحص������ول كیفی��ة ،المعلوم��ات مع التع��ام��ل على الق��درة ،الموارد ھ��ذه من ع��ائ��د كبرأ وتحقیق ،تب��ذیر

 … األنظمة مع التعامل على القدرة ... المعلومات، ھذه تنظیم كیفیة ،المتعددة مص�������ادرھا من المعلومات
 وغیرھا اتالقدر ھذه كل البش������ر… مع التعامل على القدرة … الحدیثة التكنولوجیا مع التعامل على القدرة

   المستقبل" نسانإل نھاع غنى وال أساسیة
 2019 والمعدل 2014 دستور إن الرغم وعلى التعلیم, قطاع فى األول المسؤول من ۱۹۹۷ عام قیل ما ھذا

 مص������ر فى توجد  .األمیین من كبیرة اأعداد  2020 عام  مص������رحتى لدي زال فما المفاھیم ھذه على ینص
 .التعلیمیة ومنھم ومیةالحك األجھزة فى السلفیة زحف خطر فى مازالت نوعیة فجوة
 
 الجھات بین الجھود تنض����افر أن یجب المنال بعیدة ھى تلیس���� والتى ھدافاأل ھذه لىإ مص����ر تص����ل ولكى

  بینھم (والتنس����یق تتوقف أو المطلوب بالحجم بالفعل تنفذ ال وعود ذلك تكون ال أن الحكومیة وغیر الحكومیة
 التعلیم فى غیرمس��بوقة طفرة البالد رأت فلقد دارى).واإل األمنى س��تقرارواإل الس��یاس��یة رادةاأل اس��تمرار مع

 وعدم المیاه على والص���راع العربیة المنطقدة فى النزاعات تص���عید من الخطر یبقى  التكنولوجیة باس���تخدام
 جسیمة. نتائج لھا وكلھا والعلمى التكنولوجى التقدم وسرعة المناخى التغییر لمواجھة اإلستعداد

 
 10  األمیة ومحو المرأة تعلیم مجال فى الحكومیة غیر المنظمات جھود بدعم خاصة إقتراحات

 .محافظة كل وفي المحلیات مستوى على والذكور اإلناث من األمیین لحصر بیانات قواعد تأسیس  -
یات المحافظات وتش������جیع دعم  - یة للجمع حة التعلیم تطویر نحو تتوجھ التي األھل كاف یة وم  وتطویر األم

 .معھا فاعلة شراكات
 وبعض ،الت��دریبي الوظیفي والتعلیم ،الجمعی��ات خالل من األمی��ة مك��افح��ة جھود بین رتب��اطاإل تحقیق  -

 .الصحیة والخدمات القومي الرقم توفیر مثل األخرى اإلیجابیة الحوافز
 .التعلیمیة بالبیئة ترتبط تعلیمیة بمنھجیة ،والمحافظات المحلیات مستوى على األمیة مكافحة ربط    -

 
 " التعلیم والمستقبل"  للمرحوم الدكتور حسین كامل بھاء الدین (1997)     9

   ... تعزیز لھذه المقترحاتونقلھ یعتبر ..)2018عیة (الجمعیات األھلیة وتحدى تطویر التعلیم وتخطى الفجوة النو"دكتورة أمانى قندیل ضمن دراسة درالمص  10
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 .التعلیم مجال في العاملة الجمعیات بین التشبیك وتشجیع دعم    -
 وتوثیق وتس�����جیل ،األمیة مكافحة التعلیم لقض�����یة تص�����دت التي الجمعیات من اإلیجابیة النماذج تش�����جیع  -

 .عام كل في لھا جوائز ورصد خبراتھا
 

****************************************** 

 
 )3مرفقات (عدد 

 والتعلیم والصحة وعدم اإلنحیاز المرأةمواد الدستور الخاصة ب -1
 بیانات ومؤشرات (من تقریر توطین أھداف التنمیة المستدامة على مستوى المحافظات)  -2

 المصدر: دكتور ماجد عثمان مدیرمركز  بصیرة     
   المصدر میراى نسیم الرئیس التنفیذى –جمعیة تكاتف للتنمیة  :مضیئ مثل -3
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 )3 نم 1( مرفقات
 

  2019 في الٌمعدل 2014 دستور
 األھلى اإلنحیازوالعمل وعدم والصحة والتعلیم المرأةب خاصة مادة  254 من 7 عدد یلى فیما

التعلیم حق لكل مواطن، ھدفھ بناء الشـــخصـــیة المصـــریة، والحفاظ على الھویة الوطنیة، وتأصـــیل    19مادة 
والروحیة، وإرســاء  المنھج العلمى فى التفكیر، وتنمیة المواھب وتشــجیع االبتكار، وترســیخ القیم الحضــاریة  

مفاھیم المواطنة والتســـامح وعدم التمییز، وتلتزم الدولة بمراعاة أھدافھ فى مناھج التعلیم ووســـائلھ، وتوفیره  
 .وفقاً لمعاییر الجودة العالمیة

ة في  ھ المختلـف ھ بمراحـل ة مجـانیـت دوـل ل اـل ا یعـادلھـا، وتكـف ة أو ـم انوـی ة الـث ة المرحـل والتعلیم إلزامى حتى نھـاـی
 .الدولة التعلیمیة، وفقاً للقانونمؤسسات 

ـــبة من اإلنـفاق الحكومى للتعلیم ال تـقل عن   ــیص نســ اتج القومى اإلجـمالى،  4وتلتزم اـلدوـلة بتخصــ % من الـن
 .تتصاعد تدریجیا حتى تتفق مع المعدالت العالمیة

 .میة لھاوتشرف الدولة علیھ لضمان التزام جمیع المدارس والمعاھد العامة والخاصة بالسیاسات التعلی
تلتزم الدولة بتـشجیع التعلیم الفنى والتقنى والتدریب المھنى وتطویره، والتوـسع فى أنواعھ كافة، وفقا    20مادة 

 .لمعاییر الجودة العالمیة، وبما یتناسب مع احتیاجات سوق العمل
ادة   ة واللغوـیة، وتوفیر التعلیم الـج  21ـم ــتقالل الـجامـعات والمـجامع العلمـی ة اســ دوـل اییر  تكـفل اـل اً لمـع امعي وفـق

ا   ا، وفـق دـھ اـھ ة ومـع دوـل ات اـل امـع ھ فى ـج انیـت ل مـج امعى وتكـف ل على تطویر التعلیم الـج ة، وتعـم المـی الجودة الـع
 .للقانون

ل عن   امعى ال تـق اق الحكومى للتعلیم الـج ة من اإلنـف ـــب ــیص نســ ة بتخصــ دوـل اتج القومى  2وتلتزم اـل % من الـن
 .المعدالت العالمیةاإلجمالى تتصاعد تدریجیا حتى تتفق مع 

تھدف الربح، وتلتزم الدولة بضـمان جودة التعلیم   اء الجامعات األھلیة التى ال تـس وتعمل الدولة على تـشجیع إنـش
ة، وإـعداد كوادرـھا من أعضــــاء ھیـئات   المـی اییر الجودة الـع ا بمـع ة والتزامـھ فى الـجامـعات الـخاصــــة واألھلـی

 .ئدھا لتطویر العملیة التعلیمیة والبحثیةالتدریس والباحثین، وتخصیص نسبة كافیة من عوا
المعلمون، وأعـضاء ھیئة التدریس ومعاونوھم، الركیزة األـساـسیة للتعلیم، تكفل الدولة تنمیة كفاءاتھم    22مادة 

 .العلمیة، ومھاراتھم المھنیة، ورعایة حقوقھم المادیة واألدبیة، بما یضمن جودة التعلیم وتحقیق أھدافھ
ولة حریة البحث العلمى وتشـجیع مؤسـسـاتھ، باعتباره وسـیلة لتحقیق السـیادة الوطنیة، وبناء  تكفل الد   23مادة 

بة من اإلنفاق الحكومى ال تقل عن   % من  1اقتصـاد المعرفة، وترعى الباحثین والمخترعین، وتخصـص لھ نـس
 .الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدریجیا حتى تتفق مع المعدالت العالمیة

ولة ســبل المســاھمة الفعالة للقطاعین الخاص واألھلى وإســھام المصــریین فى الخارج فى نھضــة  كما تكفل الد 
 .البحث العلمى

ـــیة فى التعلیم قـبل الـجامعى   24مادة   ــاســ اللـغة العربـیة والتربـیة الدینـیة والـتاریخ الوطنى بـكل مراحـلھ مواد أســ
م واألخالق المھنیة للتخصــــصــــات  الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدریس حقوق اإلنســــان والقی

 .العلمیة المختلفة
ــاء على األمیة الھجائیة والرقمیة بین المواطنین فى جمیع    25مادة  ــاملة للقضــ ــع خطة شــ تلتزم الدولة بوضــ

.منیة محددةاألعمار، وتلتزم بوضع آلیات تنفیذھا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة ز
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 )3 نم 2 ( مرفقات

تعداد  
الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تقریر   -الكتاب اإلحصائي السنوي   17,370,600        الزیادة الرقمیة   105,333,600      2022  87,963,000          2015 السكان  

 ) بصیرة(توطین أھداف التنمیة المستدامة على مستوى المحافظات 
 %19.7 نسبة الزیادة 

 

 المصدر  تعلیقات القیمة  عام  المؤشر  

   %48.9 2015 نسبة النساء من إجمالي السكان   2
 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجھاز  -الكتاب اإلحصائي السنوي   

كل المراحل (عدد اإلناث الملتحقات بالتعلیم  3
          2019/2018 )  التعلیمیة

10,929,154  
ارتفعت عدد ونسبة اإلناث  
الملتحقات بجمیع المراحل  

التعلیمیة بین عامي  
2017 /2018  

 2019/ 2018و

 والتعلیم وزارة التربیة -كتاب اإلحصاء السنوي 

كل (نسبة اإلناث إلجمالي الملتحقین بالتعلیم  4
 وزارة التربیة والتعلیم -كتاب اإلحصاء السنوي  %48.7 2019/2018 ) المراحل التعلیمیة 

كل المراحل (عدد اإلناث الملتحقات بالتعلیم  5
          2018/2017 ) التعلیمیة

 التربیة والتعلیم وزارة -كتاب اإلحصاء السنوي   10,423,953

كل (نسبة اإلناث إلجمالي الملتحقین بالتعلیم  6
 وزارة التربیة والتعلیم -كتاب اإلحصاء السنوي  %48.6 2018/2017 ) المراحل التعلیمیة 

نسبة المتسربین اإلناث للذكور في المرحلة  7
   %67.6 2018/2017 االبتدائیة 

 التربیة والتعلیم وزارة -كتاب اإلحصاء السنوي   

نسبة المتسربین اإلناث للذكور في المرحلة  8
 %90.4 2018/2017 االعدادیة 

  
 
  

 وزارة التربیة والتعلیم -كتاب اإلحصاء السنوي 

نسبة المتسربین اإلناث من إجمالي  9
   %40.3 2018/2017 المتسربین في المرحلة االبتدائیة 

 التربیة والتعلیم وزارة -كتاب اإلحصاء السنوي   

نسبة المتسربین اإلناث من إجمالي  10
   %47.5 2018/2017 المتسربین في المرحلة االعدادیة 

 وزارة التربیة والتعلیم -كتاب اإلحصاء السنوي   

11 
عدد اإلناث الملتحقات بالتعلیم الفني  

في  ) فندقي / زراعي / تجاري / صناعي(
2019/2018 

2019/2018               
823,056  

  
  

 وزارة التربیة والتعلیم -كتاب اإلحصاء السنوي 

12 
نسبة اإلناث من إجمالي الملتحقین بالتعلیم 

) فندقي / زراعي / تجاري / صناعي(الفني 
 2018/ 2019في 

2019/2018 43%   
  

 وزارة التربیة والتعلیم -كتاب اإلحصاء السنوي 

   10,647,565 2017 2017عدد اإلناث األمیات في  13
 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -2017تعداد مصر   

سنوات   10نسبة األمیات من إجمالي اإلناث  14
   %31 2017 فأكثر

 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -2017تعداد مصر   
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 )3من 3(مرفقات 
 

 )1أمثلة مضیئة من العمل األھلى (
 جمعیة تكاتف للتنمیة 

 المصدر: میراى نسیم الرئیس التنفیذى للجمعیة 

ــرین ً  عمـلت ـھذه الجمعـیة على ـمدارعشــ  بین األولى ھي ـكاـنت  احتـیاـجاً،و المـناطق األكثر ـخدـمة في ـعاـما
 .االجتماعیة المسئولیة مبدأ تبني على الخاص  القطاع في تشجیع ساھمت  التي األھلیة الجمعیات 

ــروعات    2011وتركز جمعـیة تـكاتف جھودھا مـنذ عام   ــحـیة والمشــ على التعلیم والـخدمات االجتـماعـیة والصــ
ــة الطالب  ــتوى المدارس (للبنات والبنین)    .الثقافیة والتنمیة االجتماعیة وخاصــ ــرعت على رفع مســ لذلك شــ

ــطة  بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم إلعطاء األطفال الف ــول على بیئة تعلیمیة ومرافق وانشـ ــة للحصـ رصـ
ــل. فقد قامت الجمعیة بتطویر ــة فى القاھرة والجیزة والقلیوبیة في مناطق مختلفة منھا العجوزة    26أفض مدرس

 والوایلى والمنیل و الدرب االحمر والعبور وكذلك محافظتي السویس وبني سویف.

 برامج الطلبة والطالبات بالمدارس المطورة   

 توعیة الطالب بالحفاظ على المدرسة )1
 وغرف المدرسة المطورة مما یضمن إستدامة أعمال التطویر.وجمیع مرافق الحفاظ على مباني       

 معسكرات الیوم الواحد  )2
 ض المھارات.یھدف المعسكر إلى تنفیذ أنشطة ترفیھیة ھادفة یتخللھا اكساب الطالب بع      

 معسكرات التوعیة عن  التحرش  )3
ـــبة عـند مواجھة       ــي وأنواعھ المختلـفة وردود األفـعال المـناســ ـــیة التحرش الجنســ رفع وعي الطالب بقضــ

 التحرش وبالتحدید:

 معرفة مفھوم التحرش. •
  معرفة األشكال المختلفة/أنواع التحرش وكیفیة حمایة أنفسھم منھا. •

 العنفمعسكرات التوعیة عن  )4
 رفع وعي الطالب عن العنف وأشكالھ وبدائلھ وكیفیة مناھضتھ.

 مبادرة مدرستي نظیفة (التوعیة بالحفاظ على البیئة) )5
 رفع وعي الطالب عن موضوعات الحفاظ علي البیئة بما في ذلك الحفاظ علي البیئة المدرسیة.      

 مسابقة أنظف فصل/ األیام الترفیھیة )6
 طالبات على الحفاظ علي المدرسة بعد التطویر.تحفیز الطلبة وال      

 برنامج المھارات الحیاتیة للطلبة/طالبات  )7
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 تنمیة السلوكیات اإلیجابیة والقیم لدي الطلبة/الطالبات.       

 برنامج تحسین المستوي الدراسي لمجموعة من الطلبة/طالبات ذوي صعوبات التعلم )8
 ذوي صعوبات التعلم باالخص في اللغة العربیة والریاضیات. لطلبة/طالبات تحسین المستوي الدراسي ل       

 ل بمكتبة الجمعیة بالعجوزةابرامج األطف

العـمل علیـھا. تقع المكتـبة فى  مكتـبة الجمعـیة في العجوزة ھي واـحدة من أھم الجھود التي تقوم جمعـیة تـكاتف ـب
ســنة حیث 15ســنوات وحتى   4ھا وقد فتحت ابوابھا لالطفال من الجنســین من ســن منطقة عشــوائیة تم تطویر

ون إبداعھم اركون في أنـشطة ویمارـس ة وتنظم أنـشطة فنیة  .یقرأون ویـش تضـیف المكتبة الطالب بعد المدرـس تـس
ن  خاصة في عطلة نھایة األسبوع. یعتبر وقت الذروة للمكتبة خالل عطلة منتصف العام والعطلة الصیفیة، ولك 

المكتبة تفتح أبوابھا لألطفال الســـتخدام كافة خدمات المكتبة من كتب وأجھزة كمبیوتر وادوات فنیة على مدار 
العمل  -األنشــطة الترفیھیة   -نشــاط الكورال  -األنشــطة الفنیة   -األنشــطة الثقافیة   الســنة. ومن األنشــطتوجد:  

 التطوعي.

ــن   -صحة المراھقین   -توعیة صحیة  أمثلة للبرامج التى قدمت على مر السنوات الماضي:   ــ والفتاة   المرأةتمكی
برنامج شامل  -التنمیة الذاتیة لألطفال والمراھقین   -آفاق جدیدة للبنات أحالم البنات  ة-العربیة تتكلم   المرأة  -

 .إنجاز –صحة وسالمة الطفل  –تیان دیدة للفرؤى ج  -ثقافة السالم   -للتوعیة وتحسین البیئة  
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 المصریة والتكنولوجیا المرأة  :ادساس

 المقدمة

غیرت الثورة الرقمیة الطریقة التي نعمل بھا، والوـصول إلى المعلومات والتواـصل مع بعـضنا البعض. وتوفر  
تخدام التكنولوجیات الجدیدة، ولكنھا تقدم   تطیعون اـس أیضـا تحدیات جدیدة ألولئك الذین فرصـا ألولئك الذین یـس

 تخلفوا عن الركب.

ا ـما یشــــار إلیـھا مجتمـعة بتكنولوجـیا المعلوـمات واالتصــــاالت، وـھذه التكنولوجـیات ھي طریـقة لتـبادل   ـغالـب
البیانات أو تخزینھا إلكترونیا: الھواتف، والنطاق العریض المتنقل، واإلنترنت، والبث، وشـبكات االسـتشـعار،  

علومات واالتصــاالت إلى تحســین حیاة  وتخزین البیانات والتحلیالت، وأكثر من ذلك. وتؤدي تكنولوجیات الم
 المواطنین بشكل كبیر.

ــاء، النھن یواجھن فجوة   ــیما في حالة النسـ ــتغلة، وال سـ ومع ذلك، ال یزال الكثیر من ھذه اإلمكانات غیر مسـ
ــبب عدم مالءمة دریة  رقمیة وجن ــاالت. وذلك بسـ ــولھن على تكنولوجیات المعلومات واالتصـ مما یعوق حصـ

یاقات المحلیة. ارتفاع نـسبة األمیة بین النـساء ومھاراتھن المحدودة  في  المحتوى مع االحتیاجات واللغات والـس
تخدام األجھزة المعقدة للبحث عن المعلومات والقضـایا الثقافیة، ال تزال حواجز تحول دون تلقي المعلومات   اـس

ــاالت. األعراف االجتـماعـیة، وانـعدام   ــتـخدامـھا على نحو فـعال عن طریق تكنولوجـیا المعلوـمات واالتصــ واســ
ــول  ـــباب التي تحول دون حصــ ــا من األســ ــل والفقر، ھـیأیضــ على تكنولوجـیات المعلوـمات   المرأةالتواصــ

یرة في االقتصــاد الرقمي، وتعرقل تكلفة  واالتصــاالت. وال تزال أوجھ عدم المســاواة بین الجنســین مســألة خط
الحـصول على تكنولوجیات المعلومات واالتـصال، فرص حـصول النـساء خاـصة األكبر ـسنا والالتي یعـشن في 

 المناطق النائیة على الفرص المتاحة لھن.

ھدف  ال تقتصــــر الفجوة الرقمیة على البنیة التحتیة التكنولوجیة والتواصــــلیة فحســــب. فمن األھمیة أن تســــت
مبادرات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كال من النساء والرجال، فضال عن وحدة األسرة األكبر والمجتمع  
المحلي لضــمان االســتدامة على المدى الطویل. ومن شــأن اتباع نھج شــامل لمبادرات تكنولوجیا المعلومات 

قادرة على اســتخدام   المرأةأن تكون   واالتصــاالت أن یســاعد على تولید اعتراف واســع النطاق بأن من المھم
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

ــر   ربـما تكون أكثر االبتـكارات ـتأثیًرا    -، یـجب الـتأـكد من أن الحلول الرقمـیة  2030في إـطار تنفـیذ رؤـیة مصــ
بین  ھي محركات أســاســیة للحد من الفجوة  - المرأةلتســریع التقدم نحو تحقیق المســاواة بین الجنســین وتمكین  

 .الجنسین

ــاھم التكنولوجیا المالیة ــع مع خفض التكالیف والحواجز في وتســ التي   إتاحة الخدمات المالیة على نطاق أوســ
إلى جمیع الناس وخـصوـصا   وـصول الخدمات المالیة تحول دون الحـصول على التمویل وذلك من ـشأنھ تـسھیل

ــاء.  ــمول الماليویعتبر  االنسـ ــطة   لشـ ــادي للمرأة من خالل دمجھا في أنشـ كأداة قیمة لتعزیز التمكین االقتصـ

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.aspx
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دیة المسـتدامة على نطاق واسـع حتى یتم تعزیز قدرة اقتصـادیة قابلة للقیاس، ووضـع األسـاس للتنمیة االقتصـا
ــادي للمرأة ــتقالل االقتص ــرفیة العالمیة الجھات   .اإلدارة المالیة واالس ــتراتیجیة الخدمات المص ــتھدف إس وتس

ومســـاھمتھا في خطط التنمیة من أجل ســـد الفجوة المالیة بین    المرأةالفاعلة والحلول التي تضـــمن اســـتفادة 
 الجنسین في مصر.

 
 وتكنولوجیا المعلومات المرأة

ــرا   ــتخدمن اإلنترنت واألجھزة التي تدعم اإلنترنت تعتبر  التكنولوجیا عنص ــاء اللواتي یس مع ازدیاد عدد النس
" التي ـشجعت الكثیر    my tooأـساـسیا في الحد من العنف ـضد المرأه، وعلى ـسبیل المثال الھاـشتاج "أنا أیـضا 

ــائیة في الفضــاء   من خاللمن النســاء على التعبیر عما تعرضــن لھ من تحرش دون خوف، ف وجود نماذج نس
ة من التحرش   ة خـالـی ة رقمـی اة یتم تعزیز بیـئ ة لكـل امرأة وفـت اتـی ة والمعلوـم ة اإلعالمـی دراـی دیم اـل الرقمي وتـق

یلة لـضمان المـساواة والكراھیة . كما أن اـستخدام األجھزة التي تدعم اـستخدام االنترنت یمكن أن یكون ھو الوـس
%  30فمن بین النـساء الالتي یـستخدمن االنترنت والھواتف الجوالة، تحـصل   بین الجنـسین على المدى الطویل،

 % تحسن مستوى تعلیمھن. 80% یبحث عن عمل، و45منھن على دخل إضافي، و

ــل إلى  ــر لیصــ ٪، وحیث أن طبیعة  2019٪ خالل عام  22.4مع ارتفاع معدالت البطالة بین اإلناث في مصــ
لذھاب للعمل یومیا والتقید بالحضــور واالنصــراف، فإن اســتخدام  المصــریة لم یعد قاصــرا على ا المرأةعمل 

بكة اإلنترنت  في إنھاء أعمالھن من منزلھا، مما مكن  اركتھا   المرأةـش من التغلب على التحدیات القائمة في مـش
 الیومیة في العمل مع التزاماتھا داخل األسرة.

األمیین ھم من النسـاء، وكذلك زیادة نسـبة التسـرب   ثلثي البالغینومع ارتفاع نسـبة األمیة بین النسـاء حیث أن 
من التعلیم؛ یمكن اـستخدام برامج تعلیمیة مناـسبة لھن وتداولھا من خالل االنترنت. مما یمكن اعتباره بدیال عن  

ــتخدام الموارد المتاحة من خالل االنترنت؛ اتاحة  التثقیف الذاتي والتدریب وطلب   ،التعلیم التقلیدي یمكن فباسـ
 المساعدة عند الحاجة.

ــادي للمرأة.  ــیة للتمكین االقتص ــاس ــروط األس ــول إلى الموارد المالیة من الش التمكین   ویعتبرإن إمكانیة الوص
لرغم من تزاید الشـمول المالي للمرأة إال ؛ وعلى االمالي واالقتصـادي للمرأة في مصـر من األولویات الوطنیة

ــمي. فیوجد  ــب من النظام المالي الرسـ ــكل غیر متناسـ ــتبعدة بشـ ــاء 27فقط  أنھا ال تزال مسـ % من عدد النسـ
% والتي  12% من الرجال، مما یمثل فجوة بین الجنسین بمقدار  39، بالمقارنة مع  لدیھن حساب مالي البالغات 

.  المتوـسط العالمي لألـسواق النامیة  الثالثة الماـضیة فحـسب؛ بل بقیت أعلى بكثیر منلم تزد على مدار األعوام  
ــبانومع وضــع ذ  ملیون امرأة بالغة ال تقوم البنوك بخدمتھن    23.2حوالي   ؛ فإن مصــر لدیھا اآلنلك في الحس

 .بخدمتھن بشكل غیر كافيعلى اإلطالق أو تقوم 
ــع النـطاق  ــتـخدام الواســ ا الـمالـیة الرقمـیة واالســ توفر الـخدـمات الـمالـیة الرقمـیة (المـتاـحة من خالل التكنولوجـی
للھواتف المحمولة)، أدوات إضـافیة لتعزیز التمكین االقتصـادي للمرأة. سـھلت عملیة التحویل الرقمي توسـیع  

یھم (ومعظمھم من النـساء) واألعمال  نطاق الوـصول إلى الخدمات المالیة لألـشخاص الذین یـصعب الوـصول إل
ــة ومخاطر قلیلة، ــاء) بتكلفة منخفضـ ــغیرة (التي غالباً ما تكون مملوكة للنسـ تعالج التكنولوجیا   التجاریة الصـ

http://ncw.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7/
http://ncw.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7/
https://globalfindex.worldbank.org/
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مثل قلة حركة النسـاء بسـبب العمل المنزلي  ،المالیة عوائق مھمة في الوصـول إلى المنتجات والخدمات المالیة
 .الزمنیة والمعاییر االجتماعیة وتكلفة االنتقال غیر المدفوع األجر والقیود 

ــغر ــغر  أو متناھي الصـ یعتبر حالیا القطاع المالي الفرعي األكثر فاعلیة والذي یقوم بخدمة   إن التمویل األصـ
األـشخاص الذین ال یتم خدمتھم بـشكل كاف أو ال یتم خدمتھم على اإلطالق بواـسطة البنوك في مصـر، وبـشكل  

ذلك ، ومن النـساء  %70منھمملیون ـشخص   2,9بلغ عدد المـستفیدین من التمویل األـصغر    خاص النـساء. و قد 
ــاء الالتي2018في الربع الـثاني من ـعام  ؛ ـفإن التموـیل  یمتلكن الھواتف المحموـلة . إال أـنھ مع تزاـید ـعدد النســ

سواء على مستوى    –لمالیة  على الموارد ا المرأةالرقمي یقدم اآلن فرصا واعدة من أجل زیادة إمكانیة حصول  
 .المشروعات متناھیة الصغر أو على مستوى األسرة

فى عالم الیوم ھى بال شـك أفضـل حاالً من حیاتھا فى السـابق، وذلك بفضـل العدید من الوسـائل   المرأةإن حیاة  
ــاـلة الكھرـبائـیة   ــأن فى الثالـجة والغســ ــاـعدة للمرأة فى أداء أعـمالـھا المنزلـیة، كـما ھو الشــ التكنولوجـیة المســ

 .والمیكروویف والسخان الكھربائى وغیرھا

 التحدیات
ــھولة   .1 ــاء الالت س ــاف النس ــھن للتحرش مما  یمكن أن ي عبرناكتش ، من خالل  االنترنت، عن تعرض

 یتعرضن لخطر كبیر إذا عثر علیھن المعتدون علیھن. من ناحیة أخرى.
ة ـب .2 ات المتعلـق اـن ا یعوق فرص التعلم    المرأةالنقص الحـاد في جمع البـی ا؛ مـم ات التي تواجھـھ والتحـدـی

 یاسات  وتنفیذ برامج أفضل.والتحلیل واالبنكار التي یمكن أن تؤدي إلى وضع الس
 إلى المنتجات والخدمات المالیة.  ارتفاع  نسبة األمیة بین النساء في مصر، مما یعوق  وصولھا .3
 .حجمھا من االقتصاد أن االقتصاد الموازي یمثل نسبة كبیرة غیر معروف  .4
ــالمـیة للـعدید من  اعتـبار أن البنوك  .5 ــالمـیة ونوافذ إســ تتـعامل بالربا، برغم وجود عدد من البنوك اإلســ

  .البنوك التقلیدیة
ــتغرق في تنفیذ المعامالت داخل البنوك، وانخفاض عدد العاملین، وافتقادھم للكفاءة  .6 طول  الوقت المس

 ن عدم المرونة فى التعامل..الالزمة للتعامل مع العمالء، فضالً ع
ارتفاع قیمة العموالت والرـسوم ونـسبة الفائدة، حیث حـصلت بعض المـشروعات متناھیة الـصغر على   .7

 .%28قروض بفائدة قدرھا 
 تركز فروع البنوك فى المدن والمناطق الحضریة، مما یعیق نشر الثقافة المصرفیة.  .8
 سواء لفتح حساب أو الحصول على قرض.كثرة المستندات التى تطلبھا البنوك من العمالء  .9

ة البنوك إلى تطویر البنى   .10 اـج ا البنوك، نظراً لـح دّمـھ ة التى تـق ات اإللكترونـی دـم ة للـخ ــكالت التقنـی المشــ
 .التحتیة التكنولوجیة ألنظمتھا

 اإلنجازات

في ظل التطور الذي نـشھده في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتـصاالت والتحول الرقمي الذي تـسعى   .1
 في ھذا التحول وذلك من خالل : المرأةالدولة لتحقیقھ، فإن الحكومة تولى اھتماماً خاصاً بمشاركة 

https://www.findevgateway.org/ar/library/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-3
https://www.findevgateway.org/ar/library/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-3
https://www.findevgateway.org/ar/library/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-3
https://www.womensworldbanking.org/news/blog/egypts-economic-recovery-will-not-succeed-without-a-key-ingredient-women/
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.aspx
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a. ــاالت لتمكین    -مـبادرة "ـقدوة ا،    المرأةـتك" التي أطلقتـھا وزارة االتصــ ا واجتـماعیـً ــادیـً اقتصــ
ة   ة للتنمـی دوـل ك في إطـار تنفیـذ خطط اـل ــیـدات والفتیـات، وذـل وتعزیز اإلدمـاج الرقمي للســ

 .المصریة المرأة، والتي تستھدف النھوض بالعنصر البشري، وخاصة 2030المستدامة 
b.    التي أطلقتھا وزارة المرأة"االتصــاالت وتكنولوجیا المعلومات من أجل البوابة االلكترونیة "

 من أجل تمكین اإلناث فى مجاالت االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات.  2016االتصاالت عام  
c.   ــاء ـعدد ــرـیة ـبدورـھا المجتمعي وتنمـیة    المرأةـنادیـًا تكنولوجیـًا لتوعـیة   55ـجاري إنشــ المصــ

 قدراتھا وتدریبھا تكنولوجیا.
d.   أطلقت وزارة االتصـاالت برنامجا تدریبیا لرائدات األعمال الحرفیات على مھارات التسـویق

الرقمي باســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعي بمحافظات الصـــعید، ویســـتھدف البرنامج  
رائدات األعمال المصریات، ممن لدیھن منتج حرفي یدوي وحاصالت على مؤھالت علیا أو 

 .ام باللغة اإلنجلیزیة ومبادئ استخدام الكمبیوترفوق المتوسطة بشرط اإللم
e.  من خالل رؤـیة  المرأةـقدـمت وزارة االتصــــاالت ـعدة برامج وورش عـمل لـتدعیم وتمكین ،

شــاملة تســعى إلى إتاحة أدوات التكنولوجیا واإلنترنت للســیدات، وتوعیتھن بأھمیة اســتخدام 
ــ .تلك األدوات في جمیع جوانب الحیاة  المرأةتھدفت التركیز على تنمیة  بعض ھذه البرامج اس

باعتبارھا الركیزة األساسیة في دفع عجلة االقتصاد، حیث أنھ ال یمكن إحداث تنمیة اجتماعیة  
 .دون تحقیق مساواة كاملة بین الجنسین، والقضاء على كل أشكال التمییز

ق وتوســیع نموذج مختبر  لتطبی ھیئة األمم المتحدة للمرأة بمصــر ودعا كل من المجلس القومي للمرأة  .2
ا في المجتمع من خالل دعم وتحویل رأس المال االجتماعي   للوصـول إلى أكثر النسـاء ضـعفًا وتھمیشـً

 للمرأة المصریة. الشمول المالي منصةلمجموعات اإلقراض واالدخار إلى 
دعمت ھیئة    ،بالشــــراكة مع ھیئة كیر الدولیة وبتمویل من االتحاد األوروبي ،أطلق برنامج واحد فقط .3

مجموعة إدخار وإقراض في أسیوط، المنیا وبني سویف،    1,036األمم المتحدة للمرأة في مصر إقامة  
جنیًھا مصـریًا، إلى جانب   4577190سـاء) مع توفیر إجمالي ٪ منھم من الن92عضـًوا (  1844تضـم  

 تدریبات محو األمیة المالیة والخدمات غیر المالیة.
وافق البنك المركزي المـصر على لوائح جدیدة لـــــ "لوائح خدمات الدفع عبر الھاتف المحمول"، مما  .4

 لخاصة بھم.یسمح للعمالء بتحویل األموال والتحویالت عبر حسابات الھاتف المحمول ا
بالشــراكة مع    2017قام بنك ناصــر االجتماعي بإطالق البرنامج االجتماعي "نفقة" في شــھر أكتوبر   .5

ــر.  ــخاص في مصـ ــغلي الھواتف المحمولة األربعة. وھو أول برنامج رقمي بین الحكومة واألشـ مشـ
ي كانت  ویھدف ھذا الحّل الرقمي لتحویل األموال االجتماعیة إلى تســـھیل صـــرف المســـتحقات (الت

ابق) إلى حوالي   ھر من    ،ألف أرملة أو مطلقة مصـریة  390تصـرف نقدا في الـس ة أـش وقد تم بعد خمـس
 مثاال على ھذه البرامج االجتماعیة. .امرأة 11,783إطالق البرنامج؛ تسجیل أكثر من 

 دعا البنك المركزي المصري البنوك لفتح حسابات للعمالء من دون رسوم. .6
ــتراتیجیــة الوطنیــة   .7 ــدار االســ ــادي للمرأة  المرأة لتمكینإصـــ ، والتي تؤكــد على التمكین االقتصـــ

 من خالل زیادة إمكانیة الوصول إلى الخدمات المالیة. ،الموارد االقتصادیة إلى المرأة ووصول

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.aspx
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الذي یعزز اللوائح التنظیمیة    ،)2014لعام   141اصــدار  قانون نشــاط التمویل متناھي الصــغر (رقم  .8
قطاع   ـفي  الدخول  لھم  یتیح  مما  المصرفیین،  غیر  الممولون  یوفرھا  التي  الصغیرة  القروض  بشأن 

 التمویل متناھي الصغر الرسمي، كما یظھر االلتزام بدعم أنظمة الدفع اإللكترونیة.
 

 توصیاتال

، حیث أن ھناك فجوة  المرأةالمســـاواة بین الرجل والتركیز على اإلبداع والتكنولوجیا من أجل تحقیق   .1
ــین، ف ــل حالیا    المرأةرقمیة بین الجنس ــألة التطور التكنولوجي الحاص ــتوى عن الرجل في مس أقل مس

 وصوال إلى الذكاء االصطناعي.
في ھذا المجال لتحقیق المـساواة بین الجنـسین،    المرأة، بتـسریع تقدم  المرأةاالبتكار والتنمیة في مـسیرة   .2

 .وذلك عن طریق بنیة تحتیة مستدامة لإلبداع والتكنولوجیا
ة   .3 اـجات المختلـف اط التي تلبي االحتـی ھ لیالئم األنـم دیـم ة وإـعادة تـق اللـغات المحلـی ینبغي تكییف المحتوى ـب

 للمعلومات.
ة .4 ة الرقمـی ة من خالل توفیر    ،ینبغي تطویر وتعزیز محو األمـی ات والقیود المحلـی اـج اة االحتـی مع مراـع

 تعلم المناسبة لھن.فرص ال
من الوصول    المرأةوینبغي أن تأخذ سیاسات اإلدماج الرقمي في االعتبار نوع الجنس لتمكین الرجل و .5

  إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على قدم المساواة.
ــرورة تعزیز دور  .6 ــة في مجال تكنولوجیا المعلومات   المرأةضــ ــوق العمل خاصــ ــریة في ســ المصــ

واالتـصاالت من خالل إتاحة الفرـصة لھن الظھار المھارات العملیة والعلمیة في العمل، والـسعي قُدما 
ــة وأن ھناك  ــوق العمل، خاصـ ــد الفجوة في سـ ــاالت  44على سـ ــن في مجال االتصـ % منھن تدرسـ

 فقط وفقا للبنك الدولي. % 26وتكنولوجیا المعلومات یعمل منھن 
 .زیادة التوعیة بأھمیة وسھولة التعامل بالشمول المالي .7
وضــع إســتراتیجیة موحدة، یتم فیھا تنفیذ نماذج مختبرة ومحددة للتوســع في تنفیذ مجموعات االدخار  .8

ــمول الـمالي إلىواإلقراض، مـما یؤدي   من خالل الحلول الرقمـیة التكنولوجـیة، مع التركیز على   الشــ
تطویر وضــع القوانین والســیاســات التنظیمیة وأنشــطة التوعیة التي یمكن أن تزید من اإلدماج المالي 

 للمرأة بسرعة.
 .على مستوى الجمھوریة ماكینات الـصرف اآلليالتوّسع فى عدد  .9

 تیسیرإجراءات فتح الحسابات البنكیة للعمالء، وأن تتسم بالوضوح والشفافیة. .10
 .استقطاب البنوك لكوادر مؤھلة على كیفیة التعامل مع العمالء، فى مختلف قطاعات البنوك .11
وتدشـــین حمالت توعیة ممنھجة من  ضـــرورة اھتمام القطاع المصـــرفى بتبنى مبادرات ومؤتمرات،   .12

 خالل مواقع التواصل االجتماعى حول أھمیة الشمول المالى، والتعامل المصرفى.
 

 

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.aspx
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 مرأةالمشاركة السیاسیة للا:  سابعا

 
في السلطة   المرأةمشاركة     ،قرتھا الدولأالتي   ،  ادرجت خطة عمل المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد في بیجین

طلبین أســاســیین في ھذا م خطة العمل   وذكرت    .من المجاالت   ۱۲ضــمن   أســاســيكمجال   واتخاذ القرار  
ة واتخاذ  تمكنھا من المشــاركة الكاملة في مؤســســات الســلط مرأةعطاء فرصــة متســاویة للإول ھو  المجال، األ

ــائل.  إالقرار واعتبار الكوتا   ــاركة في ھذه  المرأةنمیة قدرة  ما المطلب الثاني فھو تأحدي ھذه الوســ علي المشــ
 المرأةوقد شــاركت    .نتخابیةثناء العملیة اإلأخري من المســاندة أنواعا  ألمؤســســات من خالل التدریب وتقدیم  ا

ووصـلت نسـبة مشـاركتھا في مؤسـسـات صـنع    .وطالبت بالعدالة والمسـاواة المصـریة سـیاسـیا في ثورة ینایر  
ـصلت نـسبة المقاعد  . فقد ونعقاد مؤتمر بیجینإمنذ  علي نـسبة  أخیرة  وات األار بـشكل عام خالل الخمس ـسنالقر

لیھا بالد إلت  وصـ التي  النسـب   عن تقل  النسـبة ھذه نأ الإ٪    ۱٦في البرلمان الحالي حوالي  المرأةالتي تشـغلھا  
ــبة الحالی في  وترجع الزیادة    .خري خالل نفس المدةأعربیة   ــھا أة الي تطبیق الكوتا التي تم علي النسـ ــاسـ سـ

ــو   ٥٦۸ جـمالي  إمرأة من إ ۷٥ نتـخاب إ ــمن الـعدد اـلذي من حق  أمرأة  إ  ۱٤. وعیـنت عضــ رئیس   خري ضــ
ل ، ومن خالفي البرلمان الحالي من خالل القائمة المرأةالجمھوریة تعیینھ لكي یـصل عدد المقاعد التي تـشغلھا 

 .امقعد  ۸۹ومن خالل التعیین  ،نتخاب الفردياإل
بة وجود  و ة التخاذ القرار ال تتعدي    المرأةال تزال نـس ـس  خرآ منذ  ٪   ٤,٤المصـریة في المجالس المحلیة كمؤـس

 المرأةلمجالس تحـصل علیھا  ا ھذه  عـضویة  من  ٪۲٥ خـصص    ۲۰۱٤ دـستور  نأ إال  .۲۰۰۸  عام في  انتخابات 
  البرلمان  مقاعد  من  یضــاأ٪   ۲٥خیرة لھذا الدســتور تخصــیص  . وشــملت التعدیالت األفي االنتخابات القادمة

  .والبرلمان المحلیة المجالس من لكال ۲۰۲۰ عام القادمة نتخابات اإل في ذلك تطبیق المتوقع ومن  ،مرأةلل
  ،۲۰۱۷في منصــب محافظ عام   مرأةإول أوات الماضــیة تعیین  نجازات التي تمت خالل الخمس ســنومن اإل

ــب ـناـئب مـحافظ ـعام   ــاء في منصــ ــمـلت الوزارة الـحالـیة ـعدد    .۲۰۱۹بـجاـنب تعیین ـعددا من النســ   ۸وـقد شــ
حقائب وزاریة جدیدة لم تكن تتوالھا    المرأةوتولت   لیھ.إالمصـریة    المرأةوزیرات وھو عدد لم یسـبق وصـول  

   یاحة والتخطیط والمالیة.الس من قبل مثل وزارة
ــي للأھم الیات وأحزاب من وتعتبر األ ــیاسـ ــة التي تتلقي فیھا ومن خالل   مرأةدوات التمكین السـ وھي المدرسـ

. وینعكس الواقع الـضعیف عـضویتھا بھا التدریب النظري والعملي الالزم للمـشاركة في مؤـسـسات ـصنع القرار
ي وعلي وـضعھا داخل غالبیة ھذه للنـشاط الـسیاـس  المرأةحزاب الـسیاـسیة في مـصر بـشكل عام علي ممارـسة  لأل
حزب ســیاســي تكون عدد   ۱۰۰ویوجد حالیا حوالي    .یة وما قبل ذلكحزاب خالل الخمســة ســنوات الماضــاأل

  .ویعاني غالبیتھم من ضـــعف الوجود في الشـــارع المصـــري بشـــكل عام    ،۲۰۱۱كبیر منھم بعد ثورة ینایر  
ــعف وبالرغم من ھذا ال ــت  أال إض ــمت مع  إحزاب  أن ھناك س وقدمت   ۲۰۱٦ھلیة في نوفمبر  أجمعیة    ۲۲نض

ویجب   .  ۲۰۱۹لغي في أثم    ۲۰۱۷وافق علیھ البرلمان عام  انون الجمعیات الذي  بیانا رفضـــت فیھ مســـودة لق
٪    ۳۰فقد خصـص   ،شـتراكيسـمھا الحزب المصـري الدیمقراطي اإللي السـیاسـة الممیزة التي رإشـارة ھنا  اإل

تا مطبقة  ن ھذه الكوأعضــاء الحزب  أیقول  و .مرأةمن عضــویتھ ومن المراكز داخلھ وعلي كل المســتویات لل
ــغـلت  أة في ـكل المـحافـظات وـبدـق   القول ویمكن ۰ـبالحزب  القـیادـیة  المراكز  من٪    ۳۸   المرأةـنھ نتیـجة ـلذـلك شــ

علي منھا في أشـتراكیة  حزاب اإلو األأ  شـتراكیةاإل  الدیمقراطیة حزاب األ في المرأة تواجد   نسـبة نإ  عام  بشـكل
ــأتھااأل ــعد وھي في نفس  أقول نائبة البرلمان الحالي ھالة  وت.  حزاب اللیبرالیة بغض النظر عن تاریخ نشـ بو سـ
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ة اللج اندة من األ المرأةن أنة البرلمانیة في حزب المحافظین  الوقت رئیـس یة  المصـریة ال تجد مـس یاـس حزاب الـس
ــة بالبرلمان    نتخابات المختلفة تمكنھا من خوض اإل ــواء الخاصـ لنائبة  وطالبت ا .و المجالس المحلیةأالقادمة سـ

ة   اون مع األالحكوـم ان تتـع ب الالزم للـب درـی ذه اإلحزاب لتنظیم الـت د لخوض ـھ ــتـع ةمرأة لتســ ادـم ات الـق اـب ، نتـخ
ــافت النائبة  أو ــا لتغییر نظرة المجتمع  أنھ ھناك حاجة  أضـ ــتطیع    المرأةلي دور إیضـ في الحیاة العامة لكي تسـ

  حزاب السیاسیة ولیس فقط عضویتھا.تولي رئاسة األ  المرأة
ــاند  ــوء غیاب مس ــاندة مرأة قامت بعض الجمعیات األحزاب للة األوفي ض ــروعات لمس ھلیة بتنفیذ بعض المش

ھم ھذه المشــروعات ما قام  أ. ومن  لي عضــویة البرلمانإنتخابیة وكذلك لمن وصــل منھن  في حملتھا اإل  المرأة
الخمس ســـنوات  بھدف تعظیم دور النائبة في اتخاذ القرارات التشـــریعیة خالل  تحاد عام نســـاء مصـــر إبھ  

 .الماضیة
، ركز االتحاد النوعي لنســـاء مصـــرجھوده للترویج لتمثیل  2015حضـــیر  لالنتخابات  البرلمانیة  تمن أجل ال

ــاعدات الفنیة والمالیة لحوالي   في البرلمان الجدید.  المرأة ــحة لتمكینھم من    100قدم االتحاد المسـ ــیدة مرشـ سـ
 األنشطة التالیة:الفوز بمقاعد البرلمان. شملت المجھودات على 

 تشجیع النساء األكفاء لترشیح أنفسھن. •
 ممارسة الضغط  على األحزاب السیاسیة من أجل نساء على قوائم الترشیح الخاصة بالحزب. •
 تدریب مدیري الحمالت اإلنتخابیة وكذلك المرشحات على كیفیة إدارة الحملة االنتخابیة. •
المحافظات لتعبئة المواطنین وخاـصة النـساء لترـشید اـستخدام أـصواتھم  تنظیم حمالت توعیة في جمیع   •

 وإعطاء األولویة للمرشحاتز

ــاء" ــاء من أجل النس ــعار "نس ــا بحملة جمع مال تحت ش ــتخدم التمویل لتغطیة جزء من    ،قام االتحاد أیض واس
 دي.الحمالت االنتخابیة لعدد من المرشحات وخاصة الالتي یخوض االنتخاب بالنظام الفر

ــیرة األـجل، یتـناول برـنامج االتـحاد   ــروـعات قصــ ركزت بعض المجھودات األخري في ـھذا المـجال على مشــ
في مواقع صـنع القرار،  المرأةوتدني تمثیل    ،بأسـلوب ثابت ومتماسـك موضـوعات المشـاركة السـیاسـیة للمرأة

  ،وعدم كفایة وتوحید الدعم من النسـاء لقیادات النسـاء، عدم توفر الشـبكات والتعاونونیات بین القیادات النسـائة 
 وعدم كفایة تداول المعلومات والمصادر للمرأة التي ترغب في أن یكون لھا دورا في جھات صنع القرار.

تحاد العدید من اللقاءات مع مجموعات من البرلمانیات الســترجاع  وفور بدأ جلســات البرلمان الجدید؛ عقد اال
العالقات الســابقة مع بعضــھن، ولتوطید العالقات مع أخریات، واســتضــاح االتحاھات المســتقبلیة للعمل معا. 
ــمـنت اإلجتـماـعات  بعض البرلـمانیین ممن لھم اتـجاـھات إیـجابـیة نحو النوع اإلجتـماعي، واـلذین یمكن أن  تضــ

ــھم  یكونوا   ــتـخدـمت اإلجتـماـعات لتعریف البرلـمانیین واالتـحاد ببعضــ ــاـندین لخـطة االتـحاد. اســ داعمین ومســ
 تحولت  الفرارات إلى تقییم الحتیاجات البرلمانیین.والبعض، وتحدید االھتمامات المشتركة وطرق التعاون. 

 
 :حزاب المصریة في بعض األ المرأةوفیما یلي بعض المعلومات عن وضع 

ھدت  احة الحزبیة المصـریة حالة  واحدة فـش تھ  الـس تور والذى ترأـس ھ  ھال /مرأة وھى الدكتورةإریدة لحزب الدـس
ــة الحزب وقد حظیت   ا،حقیقى  انتخابإشــــكرهللا منتخبة    لمنھا  أال إصــــوات الجمعیة العمومیة لحزبھا،  أبرئیســ

یوجد  ، وكان  ة حقیقیةیمارس ســــیاســــكان  حزب  ؛ على الرغم من أن الخرىأالتجربة مرة  أي إمرأة   تخوض 
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تجربة فى رغم نجاح ال  سـىكانت تجربة قصـیرة العمر السـیاف .أخریات سـیدات   أثناء رئاسـتھا   بھیئات المكتب 
 .داءالشكل واأل

 
  1918حزب لیبرالى شعبى تأسس فى  ھوحزب الوفد و

 ،على ســبیل المثالحزاب الكبیرة فى مصــر مثل حزب الوفد  ن تتولى رئاســة حزب من األأ المرأةال تســتطیع  
قبل   احاكم  احزاب المصـریة وكان حزبعرق واقدم األأوھو    1918شـعبى تأسـس فى ورغم انھ حزب لیبرالى  

 .1952ثورة 

ھ  ورغم أ ھ  ـن ل أ  المرأةلم یمنح  حزب لیبرالي إال أـن ا للحزب فى ـظ ائـب ھ وال حتى ـن ھ الحزبـی ل فى مواقـع ى تمثـی
تحظى بوجود قیادة نســائیة    نواب الســكرتیر العام وھیئة المكتب الیضــا  أدید من النواب والســكرتیر العام والع

  .سیاسیة

مـساعدین لرئیس الحزب ال یوجد    عـشرة  و إمرأة،  ھم  بیال یوجد  نواب  ، ولھ خمس الحزب رجل  یـشغل رئاـسة
وال یوجد فى قمھ الھیكل الحزبى   مین الصـــندوق رجلأالحزب رجل و ســـكرتیر عام    ، وكذلك فإنةإمرأبینھم  

عید بعد فترة طویلھ  الذى أھ النوعیھ للمرأة واتحاد المرأه الوفدیھ  نویقتصر وجودھا على اللج .  ةأى تمثیل للمرأ
یا  نـسو  اتجمع  ،  إال أنھ أیـضا بال ـصالحیات أو میزانیھ لتفعیل دورة الـسیاـسى وإنما یقتـصر دوره كونھمن توقفھ

  .جتماعیھعلى القیام بأنشطة إ

ــتقبل وطن أما  ــعدت فى اآلوھو من األحزب مسـ یحظى  یمثل تیار الحكومة و، فھوخیرةونة األحزاب التى صـ
 .مثلة فى المواقع العلیا فى الحزب یضا غیر مأ المرأةوتبقى  .عماللة وبتواجد ومشاركة رجال األرعایة الدوب

 .واحدة إمرأة  یس بینھمرجال ولھم من الجمیعمســاعدین  ثماني  ولھ  یشــغلرئاســة حزب مســتقبل وطن  رجل،
مانات  األأربعة فقط من    المرأةوكذلك تشـــعل ،  مســـاعدینإثنین من الرجال كلھ  ، ومین العام للحزب رجلواأل

حزب للمینة  كأوجد امرأة واحدة توال  ،  سـتة كلھم من الرجالعضـاء ھیئة المكتب التنفیذى  وأ،  الثالثونالنوعیة  
 على مستوى الجمھوریة. 27ال   ات فى المحافظ

حزاب ن األأال إســیاســیا    المرأة  لتمكین  تاحت فرص أیمثل تیار الدولة والدولة نفســھا  ن ھذا الحزب أالمفارقة 
واقع الحزبیة  مسـتحواذ الرجال على جمیع الإن یتخلى عن موروثھ الثقافى فى أووضـعھا الذكورى ال یسـتطیع  

 .الھامة

المصـــریھ فى األحزاب كما تم اســـتعراض القلیل منھا كمؤشـــر لعدم وجود   أةالمروعلینا ان ندرك أن وضـــع  
ــحق ـقدراتـھا    المرأة ــب والمواقع إال أنـھا لم تحظى بموقع یتســ فى المواقع القـیادـیھ الحزبـیھ برغم تـعدد المـناصــ

 السیاسیھ جنبا إلى جنب الرجل. 

الحزبیھ ـسیاـسیا إال أنھ ال یقوم بھذا الدور الذى ـسبق اإلـشارة   المرأةورغم أن دور األحزاب ھو تأھیل وتدریب  
وتدربیھا وتمكینھا ســیاســیا    المرأةبدور اجتماعى فقط والذى یقوم بدور تأھیل    الحزبیھ  المرأةإلیھ، ولكن  تقوم  

فى شــتى المواقع وكذلك الجمعیات األھلیھ كاتحاد   المرأةھو المجلس القومى للمراة وھو اآللیھ الوطنیھ لتمكین  
 العربیھ.  المرأةنساء مصر ورابطھ 
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حزاب لزام األإللمرأة بتعدیل فى قانون االحزاب و  حزاب بحصـــةذا التزمت األإال إولن یوجد مشـــاركة حقیقة  
 فى المواقع القیادیة كافة على مستوى الحزب. المرأةبنسبة لتمثیل 

 
 التحدیات القائمة

 
تویات  المصـریة أل  المرأةبالرغم من الرغبة الموجودة لدي  یة علي جمیع المـس یاـس اركة الـس داء دورھا في المـش

ن نسـبة مشـاركتھا السـیاسـیة التي ال تزال منخفضـة  أال  إداء ھذا الدور  ألرغم من قدرة الكثیرات منھن علي  وبا
ــنوات الماضــیة   ھم ھذه العوامل القدرة أ. من  تفســرھا بعض العوامل التي یجب التصــدي لھا خالل الخمس س

ــة للاإل ــادـیة المنخفضــ . وفي نفس الوـقت تحجم  نتـخابـیةنـفاق الالزم للحمالت اإلتحول دون اإل  التيمرأة وقتصــ
. وال تزال كدھم من نجاح المرشــحةألعدم ت نفقات الحملة لمرشــحاتھم   حزاب الســیاســیة عن تغطیة بعض األ

ــر  الكثیر من األ ــائھا علي خوض تجربة اإل سـ ــجع نسـ   .نفاق علي التجربة نتخابات وال تري قیمة في اإلال تشـ
ة غیر  أحیانا بعض أناك  وھ الیب المنافـس حةـس معة المرـش ویھ ـس تخدم لتـش ریفة التي تـس والتي تجعلھا تحجم   ؛الـش

ســرة وتجاه دورھا  تجاه األ  المرأةعن الترشــح. ھذا عالوة علي الجھد المطلوب القیام بھ للجمع بین مســئولیات  
 .في مؤسسات صنع القرار

  . المرأةالمعنیة بمســاواة  بالتعھدات الدولیة التي صــادقت علیھا الحكومة و مرأةوترتبط المشــاركة الســیاســیة لل
لغاء جمیع اـشكال التمییز  تفاقیة الدولیة إل، واإلICPRW  مرأةویـشمل ذلك المعاھدة الدولیة للحقوق الـسیاـسیة لل

ــد   ــر من تـفاقـیات وغیرھـما من اإل   CEDAW  المرأةضــ ــادـقت علي   واـئل أ. وـقد ـكاـنت مصــ اـلدول التي صــ
CEDAW تفاقیةة من اإلأساسی ن علي مواد نھا ال زالت تتحفظ حتي اآلأ الإ. 

  
 التوصیات

 
ویفتقر   مرأة.داء دورا ھاما لوـضع ـسیاـسات وقوانین ترفع من مـستوي المـشاركة الـسیاـسیة للأیـستطیع البرلمان  

ــاـیا   ــة لقضــ عض البرلـمانـیات  ـبالرغم من المـحاوـلة التي ـقاـمت بـھا ب  المرأةالبرلـمان الـحالي لوجود لجـنة ـخاصــ
ــمن اللـجان األوھـناك الكثیر من البرلـمانات ال  .یـجادھاإل ــم ھذه اللجـنة ضــ خذ تمكین  أخري لـفائدتـھا في تي تضــ

اواتھا في اإل  المرأة ات وفي مراجعة میزانیة الدولة وب عتبار  ومـس یاـس رامجھا. وعلي  في صـیاغة القوانین والـس
والبرلمــان   التحفظــات علي  أالحكومــة  یتخلي عن  الملحق یصـــــادق علي  ن  أو  CEDAWن  البروتوكول 

وعلي   ،نضــــمام لھاعلي اإل  المرأةن تضــــع من الحوافز ما یشــــجع  أحزاب الســــیاســــیة  تفاقیة. وعلي األباإل
. لي نصــف المراكز القیادیة بالحزب إمرأة تصــل من خاللھا حزاب وبھ كوتا للن یصــدر قانون األأ البرلمان  

ـھا في تغییر المـفاھیم الثـقافـیة الـبالـیة التي تركز علي  لي دعم من الحكوـمة لتقوم ـبدورإھلـیة  وتحـتاج الجمعـیات األ
  تخاذ القرارات العامة. إخاصة وعلي الدور الذكوري فقط في في الحیاة ال  المرأةدور 
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 التمكین السیاسي، والموقف القانوني : ثامنا 

 
 المقدمة

  ولكن،عام بشكل اإلیجابي اإلتجاه في إستمرارا المصریة المرأة حالة تحسین المستھدفة العامة السیاسیات تشھد
 في الش���امل االس���تقرار  لتحقیق وذلك  إلیھا اإللتفات المطلوب من التي القص���ور نقاط بعض وجود الینفي ھذا

 معدالت دفع معھ المتوقع من والذي القطاعات كافة في  العمل سوق إلي دفعھا شأنھ من والذي المرأة أوضاع
 التقدم. من مزید نحو القومي اإلنتاج
 حیث  2014 المص����ري الدس����تور مظلة تحت حدثت التي النوعیة النقلة طبیعة إالي اإلش����ارة المھم من ولعلھ

 أطالق تم كما الحیاة، مجاالت ش������تى في المرأة حقوق لض������مان دس������توریة مادة 20 من أكثر على اش������تمل
ستراتیجیة شامل اإلطار في وذلك .2017 عام ،المرأة لتمكین وطنیة إ  أھداف مع  یتوافق بما 2030 لمخطط ال

 .المرأة بتمكین والخاصة الدولي المستوي المستدامة،علي التنمیة
 التمكین محور ھى رئیس������یة محاور أربعة من  2017 عام إطالقھا تم التي الوطنیة اإلس������تراتیجیة وتتألف

 إلي باإلض��افة الحمایة، ومحور االجتماعي، التمكین ومحور االقتص��ادي، التمكین ومحور والقیادة، الس��یاس��ي
 كأدوات وذلك ،المرأة بش��أن العامة المجتمعیة الثقافة بتحس��ن األھتمام إالي والس��عي التش��ریع، آلیة إلي اللجوء

  األربعة. المحاور تلك مع متقاطعة
 علي قدرتھا ومدي المصریة للمرأة السیاسي التمكین محور تقییم في التقریر ھذا مسئولیة تقع السیاق ھذا وفي

 .۰۱۹۲-۲۰۱٤ من الفترة خالل للقیادة الولوج
 

 أنش���أ حیث الوطنیة اإلس���تراتیجیة تنفیذ متابعة لض���مان وطنیة آلیة إس���تحداث إالي اإلش���ارة من البد البدایة في
 ومؤشرات أسس وضع عاتقھ علي تقع والذي  "،ENOW" المصریة المرأة مرصد للمرأة القومى  المجلس
 إستمرار مالمح رصد ویمكن  المصریة؛ المحافظات مستوي علي وذلك وتتبعھ، المحرز التقدم لقیاس المتابعة

 ھي: المؤشرات من عدد في اإلیجابیة السیاسات ھذه
 

 االنجازات:
 :القیادة أمام الباب فتح و السیاسي التمكین : أوال
 ۲۰۱۹ عام ش��ھد كما ،للمرأة اإلیجابي التمییز نظام لتقنین دس��توریة مظلة ۲۰۱٤ عام المص��ري الدس��تور أقر

 نس��بة العام بذات المقرة  الدس��توریة التعدیالت بموجب المص��ریات ض��منت حیث۱۰۲ للمادة وریادس��ت تعدیال
 .المصري البرلمان مقاعد عدد من 25٪

سلبیة النقطة أن علي ستوري التعدیل ھذا في ال  المجالس لكل إمتداده وعدم فقط، البرلمان علي إقتصاره ھو الد
 وذلك ،الریاض����یة النوادي إدارة ومجالس الش����ركات، إدارة والنقابات،ومجالس الدولة،كاألحزاب في المنتخبة

 وھو الذكوریة الثقافة بسبب ضعیفا المنتخبة المجالس في المرأة تمكین یعد الحصر،حیث ال المثال سبیل علي
 .الدستوري التعدیل في لھ اإلنتباه مطلوبا ماكان

 إمرأتین تعیین وكذلك،وزیرات ۸ تعیین  2018 عام ش��ھد فقد الحكومة في يالس��یاس�� التمكین مس��توي علي أما
 یشغلن الالئي النساء سجلت فیما ودمیاط، البحیرة بمحافظتي المصري التاریخ في مرة ألول المحافظ موقع في
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 وتم ،٪25 المص��ري المركزي البنك في النس��اء نس��بة وبلغت ،2019 عام في ٪ 27 إلى الوزیر نائب منص��ب
 لوزیر مصر؛ومساعدة في االقتصادیة للمحكمة رئیسة وتعیین ؛ المصري المركزي البنك لرئیس نائبة یینتع

   .والطفل المرأة شؤون في العدل
 المدینة بین وسیط (مستوي لمراكز كرئیسات سیدات ۷ تعیین  2017 عام شھد فقد المحلیات مستوي علي أما

  سیناء. جنوب محافظة في مدینة رئیسة لمنصب واحدة )وسیدة والقریة
 سیدة 20 إستطاعت حیث للمصریات السیاسي التمكین لمسألة  تتسع مجتمعیة إستجابة ھناك أن یبدو وإجماال

 النس���ائیة الكتلة تبلغ بینما ،2014 عام  فردیة مقاعد علي باإلنتخابات بالترش���ح برلمانیة مقاعد علي الحص���ول
 إمرأة 90 عدد 2015 برلمان في
 في الثقة وتزاید ،المجتمع في للمرأة  المص���داقیة مس���توي إرتفاع في وتؤش���ر نوعھا من جدیدة ھي ظاھرة في

 .السیاسي أدائھا
 

  :القائمة التحدیات
 -: العامة الوظیفة تقلد  مجال في -أ
 لتحقیق مھم تحدي موقع العامة، النیابة في خص���وص���ا المص���ري،  القض���ائي  الجھاز قطاعات بعض تش���كل 

 وھیئة اإلداریة النیابة ھیئتي في القض���ائیة للوظائف المرأة ش���غل یُش���كل ال حیث المرأةو الرجل بین المس���اواة
شكالیة، أیة الدولة قضایا ساء دماجإ تم أن بعد 66 حالیا القاضیات عدد یبلغ حیث إ  ولكن ،2007 عام فیھما الن
 الوظیفة بمالئمة تتعلق ألس��باب بالمجلس كعض��و المرأة تعیین یرفض الدولة مجلس داخل قض��ائي اتجاه یوجد
 الذي المدنیة الخدمة قانون  عن فض�����ال ,الحق ھذا للمرأة یض�����من الذي الدس�����تور من )11( المادة نص برغم

 اإلداري الجھاز وحدات بمختلف العامة الوظائف لش��غل التقدم في الحق للمرأة یجیز والذي ،2016عام ص��در
 تفوقھ�ا أثبت��ت إذا ب�االختی��ار الترقی��ة في الحق وللموظف��ة تمییز، دون والج��دارة الكف��اءة أس�������اس على لل��دول�ة

 الوظیفي األجر من % 65 على الحصول مقابل األسبوع في أیام ثالثة لمدة العمل طلب في وكذلك وامتیازھا،
 مع تتعارض الحالي العمل بقانون ثغرات توجد ولكن .والعارض���ة والمرض���یة االعتیادیة واإلجازات لوالمكم

 من ومراجعة تدقیق إلى تحتاج والتي ،المرأةو الرجل بین بالمس���اواة تلزم التي الدس���تور من )11( المادة نص
 :یلي كما الثغرات ھذه ایجاز ویمكن البرلمان،

 والواقع حكمھم، في ومن المنزلیة، الخدمة عمال على العمل قانون أحكام س���ریان عدم )45( للمادة وفقا ●
 .النساء من أغلبھم أن إلى یشیر المصري

 أحكام تطبیق من البحتة الزراعة في العامالت اس������تثناء على الجدید العمل قانون من )97( المادة تنص ●
 .النساء بتشغیل الخاص الفصل

 للمرأة القومي المجلس من ك��لٍ  رأي أخ��ذ بع��د یص��������در المختص رالوزی أن على )49( الم��ادة تنص ●
 یجوز ال التي واألعمال واألوقات والمناسبات األحوال بتحدید قراًرا واألمومة للطفولة القومي والمجلس

 تراه ما اختیار في إرادتھا وإلغاء المص��ریة المرأة ض��د التمییز یش��وبھا المادة وھذه فیھا، النس��اء تش��غیل
 .الرجل مع مقارنةً  لھا المتاحة العمل فرص تضیق كما وظائف، نم مناسبًا

 إال تس�����تحقھا ال أش�����ھر، 4 لمدة وض�����ع إجازة الخاص بالقطاع العاملة المرأة منح یتم )50( للمادة وفقا ●
 المرأةو الخاص بالقطاع العاملة المرأة بین ص������ارًخا تمییًزا یُعد ما وھو خدمتھا، مدة طوال فقط مرتْین
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 مع واالتس����اق للمواءمة مرات لثالث أش����ھر 4 لتكون تعدیلھا یجب  لذا للدولة؛ اإلداري لجھازبا العاملة
 .2016 لسنة )81( رقم المدنیة الخدمة قانون من )52( المادة

 المادة، ھذه في ،"إنجابھا أو حملھا أو زواجھا بس��بب العمل عقد إنھاء حق للعاملة" ونص��ھا )45( المادة ●
 على الض���غط العمل لص���احب المادة ھذه وتتیح المذكورة، الحاالت في العمل عالقة إنھاء على تش���جیع

ً  الطفل ورعایة الوض������ع إجازة مدة تخفیض االعتبار في األخذ مع العمل، لترك العامالت  للمادتین وفقا
  .والرضاعة الحمل حالتي في العقد إلنھاء المرأة یدفع مما ،)53 ،50(

 
 : التشریع مجال في -ب

 وعلي ،األولي المجتمع لبنة ھي التي باألس��رة لعالقتھ نظرا المركزیة بأھمیتھ الش��خص��یة األحوال قانون ینفرد
 إعتبار علي التعدیالت من أكبر وقدر مص�����ر، في الجدل من كبیر قدر علي الحائز القانون فھو ذلك من الرغم

 ۲٥ بقانون التعدیالت بدأت فیما ۱۹۲۰ لس��نة ۲٥ رقم ھو ساألس��ا القانون أن حیث كامل قرن قبل ص��ادر أنھ
 والقانونین ۲۰۰۰ لسنة ۱ والقانون ۱۹۸٥ لسنة ۱۰۰ والقانون ۱۹۷۹ لسنة بقانون ٤٤ والقرار ۱۹۲۹ لسنة
 علیھا. التأمین وصندوق األسرة محاكم بإنشاء الخاصین وھما  ۲۰۰٤ لسنة ۱۱و۱۰ رقم

 یواكب جدید قانون إلص����دار وذلك كامل عقد عن مایزید إس����تغرقت قد  متعثرة محاولة حالیا مص����ر وتش����ھد
 الناتج اإلجتماعي الخلل من نوع مظلة تحت خصوصا ،مصر في الراھنة واإلجتماعیة اإلقتصادیة المتغیرات

 ٪۳۰  لتتجاوز لألس��رة  منفردة المرأة إعالة معدالت وإرتفاع ،٪۱۳ إالي لتص��ل الطالق ظاھرة تص��اعد  عن
  إمرأة. ملیون ۱۲ بذلك وموتق األسر من
 تفكیر مراكز بلورتھ في س��اھمت الذي القانون، ھذا إص��دار بش��أن واض��حة س��یاس��یة إرادة غیاب عن نتج وقد

 متوازنة عالقات منھا التعثر، ھذا عن ناتجة وإجتماعیة إقتص�����ادیة تداعیات مدني مجتمع ومنظمات مص�����ریة
 من الزواج إلس���تمرار حاكم محدد اإلجتماعیة لدراس���اتا تجدھا التي العالقات وھي المص���ریة، األس���رة داخل
 الحیاة شریكى بین الزواج مكاسب أن إلى خلصت والطالق الزواج اقتصادیات دراسات رصدت حیث عدمھ

 المال (سواء للموارد كفاءة األكثر اإلدارة من أیضا تنبع ولكنھا التقلیدیة، العاطفیة األسباب فى فقط تنحصر ال
 أو الزواج على الحفاظ فى مباش������را دورا تلعب األس������رة داخل الموارد توزیع عملیة أن نىیع مما الوقت أو

 إنھائھ.
  اإلقتصادیة التداعیات : أوال

 المرأة عاتق علي األدوار غالبیة والثقافي اإلجتماعي الص��عید علي  المص��ریة لألس��ر الحاكمة المحددات تض��ع
 باألدوار النس��اء تقوم حیث ،الممتدة األس��ر إطار في أیض��ا ولكن فقط النوویة األس��ر إطار في لیس وأم زوجة

 ویمكن ،لألطفال والتعلیمیة التربویة الصعد علي األعباء عن فضال األسرة ألفراد الیومیة بالخدمات المرتبطة
 كلیا. أو جزئیا المادیة اإلعاشة مسئولیة إالیھا یضاف أن

 خصوصا كلیة التكون ربما التي المادیة اإلعاشة في صرتنح األسرة ألعباء الرجل تحمل فإن السیاق ھذا وفي
 فیھا یحتل التي والھامش��یة األدني اإلجتماعیة الفئات في حتي أو المتنوعة، بفئاتھا الوس��طي الطبقة س��یاقات في

 .الرسمي غیر العمل نطاق خصوصا متقدمة مواقع النساء عمل
 علي ال األس���رة وخارج داخل والمرھقة المتعددة اھنأدور لطبیعة مناس���بة عوائد النس���اء التجد الحال وبطبیعة
  والعلیا الوس��طي اإلجتماعیة الفئات أوس��اط في ،ھو حدوثھ حالة في الثروة تراكم أن حیث اإلقتص��ادي الص��عید
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 تخص���یص كحالة ،األس���رة نطاق في للزوجة أراض تخص���یص مثال التتیح التش���ریعات أن ذلك ،محدوة تبدو
 أسرة، لكل واحدة أرض قطعة لقاعدة طبقا الحق بھذا الزوج نفردوی الجدیدة المدن األراضي

 ماأخلت إذا األس���ري للعنف تتعرض أنھا بل تقدیر، محل التكون عادة أدوارھا فإن المعنوي الص���عید علي أما
 لحالة أو للطالق  النس�����اء تتعرض أن یمكن أیض�����ا ،أخري أس�����باب ألي أو الواجبات بھذه القیام في قدر بأي

  أسباب. دون أو بأسباب لمتعدد،ا الزواج
سیاق ھذا في سرتھ وربما الزوج، برضي مرتبط الزواج مؤسسة داخل المرأة أمان فإن ال  الزوجة عن أیضا أ

 المجتمع. یحمیھا ثابتة قانونیة قاعدة إالي مستندة للزوجة بحقوق مرتبط وغیر
 حس��اب علي النس��اء لدي أولویة الزواج مؤس��س��ة تحتل أن الطبیعي من والثقافیة اإلجتماعیة الس��یاقات ھذه وفي

 وربما ،محددة عمل وس��اعات إنتظاما یتطلب الذي الرس��مي لنطاق ا في ص��وص��اخ العمل س��وق في اإلنخراط
 أخري أسباب ضمن  - لنا مایفسر ھذا ربما متقدمة مواقع إالي للولوج المطلوبة التنافسیة العملیات علي اإلقدام

 أمر وھو ،فقط ٪۳۰ال حاجز أبدا تتجاوز لم التي النسبة وھي مصر في العمل قوة في المرأة مساھمة تراجع -
 بطالة معدالت فإن ذلك تنموي، دور لھا یكون أن یمكن بش�����ریة قوة من المص�����ري اإلقتص�����اد یحرم وأن البد

 للجدول طبقا وذلك الرجال بطالة مقابل مرات ٥ مض������اعفة ھي لإلحص������اء المركزي للجھاز طبقا النس������اء
 ۱٤٤ بین من ۲۰۱٦ لعام الميالع اإلقتص��ادي المنتدي مؤش��ر من ۱۳۸ الدولة موقع مص��ر تحتل كما ،المرفق

 بنس��بة القومي الدخل انخفاض إالي الدولي للبنك طبقا تتس��بب والتي العمل، س��وق في الجنس��ین بین الفجوة في
 العمل منظمة لمؤش���رات بقاط ۲۰۱٤ عام %۳٤إلى وص���لت النس���بة ھذه األوس���ط، منطقةالش���رق في 27%

 جدال فإن المص����ري المجتمع في للمتغیرات راھنال الش����خص����یة األحوال قانون مواكبة عدم وبس����بب .الدولیة
 الس����یاس����ي اإلس����الم تیارات فیھا أثر ثقافیة توجھات عن كثیرا الجدل ھذا ویعبر بھ یحیط متص����اعدا إجتماعیا

 شرعي. إجماع محل لیست دینیة تأویالت علي یعتمد والذي منھا السلفي خصوصا
 حقوق منظومات تراث علي یعتمد مغایر، ثقافي ش���روعم غیاب ض���وء في عمیقة تبدو الثقافیة تأثیراتھا ولكن 

 وعافیة صالح شروط من شرطا بإعتباره لتمكینھ الدولة تسعي أن المفترض من  المتساویة والمواطنة اإلنسان
 األصعدة. كافة علي التقدم شروط وإمتالك المجتمع
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ــات  الق ـع اـل حـول  ــدل  ج اـل ــروع التنویري یأخذ   وبغیاب المش
ــا   ــاءھ ــھ إن ــاالت  ح ــي  وف ة الزواج   ـس اإلجتماعیة داخل مؤـس
المـستوي اللفظي وذلك في  ـعـلي  ــا  ـمـعـظـمھ ــة  ـعـنـفی ــاـھر  ـمظ
األحوال الشـخصـیة سـواء  حلقـات النقـاش المتعلقـة  بقـانون  
في البرلمان أو األحزاب السـیاسـیة أو منظمات المجتمع المدني، وقد تكونت العدید من الصـفحات علي وسـائل  

حیث تقول  السیدات   ،ي للتعبیر عن ھذا الجدل بإنحیازات واضحة إما للزوجات أو األزواجالتواصل اإلجتماع
انى والیمكنھن  من حقوقھن، كما ینعكس   اوى وغیر اإلنـس بتضـررھن من القانون الحالى ویصـفونھ بــــــ المأـس

یمیة  وعلى  بالســـلب علي أطفالھن خصـــوصـــا فیما یتعلق بحقوقھم في حیاة تلبي اإلحتیاجات المعیشـــیة والتعل
ــایا ترتیب   ــا في قض ــوص ــرر والظلم الواقع علیھم من القانون الحالى خص النقیض تماًما فالرجال یدعون الض
الحضانة بالنسبة لألطفال، ومسائل  رؤیة األبناء  باإلضافة إلى قضایا النفقات وقائمة المنقوالت وقانون تمكین  

 انفصال.الزوجة من مسكن الزوجیة بمجرد وقوع مشكالت زوجیة و

 الرغم فعلي األطفال، وخصوصا األسرة علي المؤثرة األساسیة القضایا من النفقة قضایا فإن السیاق ھذا وفي
 أن إال الموض������وع، في الفص�������ل قبل وقتیة زوجیة بنفقة المطالبة من الزوجة مكن قد الحالي القانون أن من

 ص��احب الزوج كان إن حالة في خص��وص��ا إجرائیا تحقیقھ الص��عب من یكون النفقة تلك على الزوجة حص��ول
 والذي االجتماعى، ناص���ر بنك من نفقتھن على یحص���لن حالیًا الزوجات فمعظم أص���ال، عمل بال أو حر عمل

 الزوجة علیھا حص��لت التي النفقة قیمة كانت ومھما وباتا نھائیا الحكم یكون أن للنفقة ص��رفھ ش��روط یتض��من
 جم!! 500 نم أكثر یصرف ال البنك فإن المحكمة بحكم
 الزوج األسرة طرفي بین العنفي الجدل عن األساس المسئول اإلنفصال حالة في األطفال رعایة قضایا أن كما

 األمور من للطفل التعلیمیة والوالیة بھ الحاض�ن غیر الطرف وعالقة الطفل حض�انة قض�ایا أن حیث والزوجة
 .لألطفال النفسیة الصحة علي سلبیة نفسیة إنعكاسات ولھا األسرة أطراف رضي علي التحوز التي
 التعدیالت ورغم الزمان من كامل قرن قبل ص���در قد الراھن الش���خص���یة األحوال قانون أن حقیقة ض���وء وفي

 حیث،المصري المجتمع داخل والثقافیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة المتغیرات طبیعة الیواكب فھو ،علیھ الالحقة
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 من نوعا ویحقق الراھنة المتغیرات اإلعتبار بعین یأخذ متكامل بتش��ریع اإلھتمام بمكان الض��رورة من أص��بح
 .األسرة داخل العالقات وإستقرار توازن
 المص�����ریة للمرأة الحقوق من بمزید اإلقرار نحو تتجھ للدولة مةالعا الس�����یاس�����یات أن القول نس�����تطیع إجماال

 الس����یاس����ات ھذه ولكن 2017 المقرة الوطنیة لإلس����تراتیجیة وطبقا ،المتس����اویة المواطنة لمنظومات إس����تجابة
 المواد لتفعیل مناس����بة س����یاس����یة إرادة غیاب بس����بب ۹و۱٦ رقمي المادتین لتنفیذ كبیرة تحدیات تلقي مازالت

 المس��اواة مباديء تنفیذ یض��من الش��خص��یة لألحوال عص��ري قانون إص��دار علي واإلقدام ،جھة من الدس��توریة
 .۱۹۹٥ بیجین عمل منھاج في المقرة

 
 التوصیات:

 في المنتخب��ة المج��الس ك��ل لیش������م��ل للمرأة اإلیج��ابي التمییز نظ��ام لتقنین ال��دس������توری��ة المظل��ة م��د .1
 الریاضیة. النوادي إدارة ومجالس ،الشركات إدارة والنقابات،ومجالس الدولة،كاألحزاب

 مجلس  وحتى العامة النیابة من األص������عدة كافة على القض������اء مناص������ب للتقلد المرأة أمام الباب فتح .2
 الدولة.

 الثغرات: لسد الحالي  العمل قانون مراجعة .3
a. المصري والواقع حكمھم، في ومن المنزلیة، الخدمة عمال على العمل قانون أحكام سریان مد 

 .النساء من أغلبھم أن إلى یشیر
b. النساء بتشغیل الخاص الفصل أحكام تطبیق من البحتة الزراعة في العامالت استثناء عدم. 
c. ما اختیار في إرادتھا وإلغاء المص����ریة المرأة ض����د التمییز یش����وبھا والتي )49( المادة الغاء 

 .الرجل مع مقارنةً  لھا المتاحة العمل فرص تضیق كما وظائف، من مناسبًا تراه
d. أش������ھر 4 وض������ع أجازة في الحق الخاص بالقطاع العاملة المرأة لعطاء )50( للمادة تعدیل 

 لس�����نة )81( رقم المدنیة الخدمة قانون من )52( المادة مع واالتس�����اق للمواءمة مرات لثالث
2016. 

e. حملھا أو زواجھا بسبب العمل عقد إنھاء حق للعاملة" أن على تنص والتي )45( المادة تعدیل 
 المادة ھذه وتتیح المذكورة، الحاالت في العمل عالقة إنھاء على تش������جع النھا، ،"إنجابھا أو

 العمل. لترك العامالت على الضغط العمل لصاحب
f. علي یعتمد المص��ري، المجتمع في للمتغیرات  مواكبا الش��خص��یة لألحوال جدید قانون إقرار 

   المتساویة. طنةوالموا اإلنسان حقوق منظومات تراث
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