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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

تمــع أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة  جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





إن اإلنسـان المصــري هـو كنــز هـذا الــوطن وأيقونــة 

يـة، فمصـر القويـة، الحديثـة، المدن. انتصاره ومجده

ـر عـن الديمقراطية هي التي تليـق بالمصـريين وتُ  عبِّ

.ياتهمإرادتهم وتُناسب تطلعاتهم وتُمثِّل تضح

يالرئيس عبد الفتاح السيس
باستادالمؤتمر األول لحياة كريمة 

2021يوليو 15|القاهرة الدولي 



ألول مــــرة ســــيختار المــــواطن المصــــري مشــــروعاته ضــــمن 

، حيــث تــم عقـــد "حيـــاة كريمــة"تطــوير الريــف المصــري ألجــل 

اجتماعــــات عديــــدة مــــع أهالينــــا فــــي القــــرى للتعــــرف علــــى 

اجــات احتياجــاتهم؛ حتــى يتســنَّى للحكومــة ترجمــة هــذه االحتي

.إلى مشروعات يتم تنفيذها في إطار هذا المشروع

رئيس مجلس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي

2021يوليو 15|القاهرة باستادالمؤتمر األول لحياة كريمة 





هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤْلفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمـات خطابـه األخيـر 

المسـتقبل يحمــل إننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يـوم األربعـاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
.”النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7
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تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
سـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخارطة طريـق لبنـاء الم

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
ســنوات المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بتنفيــذ جهــدٍ بحثــي لتوثيــق أهــم إنجــازات الدولــة المصــرية خــالل ال

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.اتكما تم إصدار تقرير لكل قطاعًا تنمويا يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظ

27على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلّ مــن القطتلخيصــيةكتاب اعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذ(حقَّ اء، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب



تمكين المرأة

10أهم المؤشرات

11نهضة جديدة للمرأة المصرية

23التمكين السياسي

35التمكين االقتصادي

49التمكين االجتماعي

59حماية المرأة

71تعزيز حقوق المرأة القانونية

قائمة المحتويات

لجهـات يتقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشكر العميق ل
ارة إلـى الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر؛ األمر الذي أثـرى هـذا التقريـر، وتجـدر اإلشـ

.أن التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققة، وال يمثل حصرًا شاملًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

أهم المؤشرات

56%
نســـــــبة النســـــــاء العـــــــامالت فـــــــي الســـــــلك 

.الدبلوماسي

28%
ري نســـبة تمثيـــل النســـاء فـــي البرلمـــان المصـــ

.2020عام 

64%
نســــبة النســــاء المُســــتفيدات مــــن القــــروض

.2020متناهية الصغر في الربع الثاني من عام 

134
ـــة لعـــالج  ـــادرة بهي عـــدد المســـتفيدات مـــن مب

.مريضات سرطان الثدي

ألــــــــــــــــــــــــــــــــــف

مســـــــــــــــتفيدة

161
عــــدد حمــــالت طــــرق األبــــواب علــــى مســــتوى 

مليــــــون 1.2الجمهوريــــــة، والتــــــي اســــــتهدفت 
.سيدة

47.5%
نكيـــة نســـبة النســـاء الالتـــي يملكـــن حســـابات ب

.2021عام 

حملـــــــــــــــــــــــــــــة
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ـــــــدة للمـــــــرأة  نهضـــــــة جدي
المصرية
"

ل التمييز على أساس الجنس محظور بموجب كـ
ــا مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان،  معاهــدة تقريبً
بمـــا فـــي ذلـــك العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق 
المدنيـــة والسياســـية، والعهـــد الـــدولي الخـــاص 

ــــة والثقاف ــــالحقوق االقتصــــادية واالجتماعي ــــة، ب ي
تركة المشالمادة الثالثة اللذان ينصان، بموجب 

في بينهما على حق الرجال والنساء في التساوي
، فـإن التمتع بجميع الحقوق، وباإلضافة إلى ذلك

وق هنـاك اتفاقيــات وهيئــات مُكرَّسـة إلعمــال حقــ
:المرأة، والتي من أبرزها

ز اللجنـــــة المعنيـــــة بالقضـــــاء علـــــى التمييـــــ
ومهمتهــا اإلشــراف علــى تنفيــذ : ضــد المــرأة

يــز ضــد االتفاقيــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمي
ـــــــــا ـــــــــا مكونً المـــــــــرأة، وتضـــــــــم اللجنـــــــــة فريقً

خبيـــــرًا مســـــتقلًا فـــــي مجـــــال حقـــــوق 23مـــــن 
المـــرأة مـــن دول مختلفـــة صـــدقت علـــى هـــذه 

االتفاقية،
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هـــــذا، وينبغـــــي علـــــى الـــــدول األطـــــراف فــــــي 
تبين االتفاقية أن تقدم كل أربعة أعوام تقارير

، بالتفصــــــــيل امتثالهــــــــا ألحكــــــــام االتفاقيــــــــة
ــة هــذه التقــارير ويجــوز لهــ ا وتســتعرض اللجن

ـــــــا النظـــــــر فـــــــي ادعـــــــاءات االنتهاكـــــــات،  أيضً
ة أو والتحقيق في حاالت االنتهاكـات الجسـيم

.المنهجية لحقوق المرأة

رأةاتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــ :
يـث والتي تُعد الشرع الدولي لحقوق المـرأة؛ ح

تحـــدد مـــا يشـــكل تمييـــزًا ضـــد المـــرأة، وتضـــع
برنامجًـــــــــا للعمــــــــــل الــــــــــوطني مــــــــــن أجــــــــــل 
إنهــــاء هــــذا التمييــــز، وقــــد اعتمــــدتها األمــــم 

، ودخلت حيـز النفـاذ فـي 1979المتحدة في عام 
.1981سبتمبر 

نـف الخبير المسـتقل المعنـي بمسـألة الع
يـر قررت األمم المتحدة تعيين خب: ضد المرأة

د مستقل معني بأسباب وعواقب العنـف ضـ

، والـذي يحقـق فـي حـاالت 1994المرأة في عام 
العنف ضـد المـرأة ويرصـدها، ويوصـي بحلـول

.إلنهاء هذا العنف ويعزز تلك الحلول

 عـيَّن مجلـس حقـوق اإلنسـان 2010وفي عام ،
ز ضـــد فريقًـــا عاملًـــا معنيـــا بمســـألة التمييـــ

افة في القانون وفي الممارسة، باإلضـالمرأة 
لمـرأة إلى تعزيز إلغاء القوانين التي تميز ضـد ا

.أو التي لها تأثير تمييزي عليها

هدف وانطالقًا من مبدأ الحق في التنمية، نص ال
الخـامس مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة لألمــم

تحقيــــــــق المســــــــاواة بــــــــين "المتحـــــــدة علــــــــى 
ــــــــات " الجنســــــــين وتمكــــــــين النســــــــاء والفتي

والمعـــروف بالهـــدف القـــائم بذاتـــه، ألنـــه مكـــرس 
ي لتحقيق هذه الغايات ولضمان حقوق المرأة فـ

ـــق الحاجـــة إلجـــراء  جميـــع أنحـــاء العـــالم؛ ممـــا خل
ين تغييــرات قانونيــة وتشــريعية عميقــة، ومــن بــ

: غايات هذا الهدف نستعرض اآلتي
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اذاعتماد سياسات وتشريعات قابلة للنف.

ضمان تكافؤ الفرص في جميع المجاالت.

من القضاء على التمييز ضد المرأة، وحمايتها
ـــــزواج  ـــــل؛ ال أي ممارســـــات ضـــــارة ضـــــدها مث

.المبكر، والختان، والزواج القسري

 االعتــراف بالعمــل غيــر مــدفوع األجــر والعمــل
المنزلـــي مـــن خـــالل تـــوفير الخـــدمات العامـــة 
والبنيـــــــــة التحتيــــــــــة وسياســـــــــات الحمايــــــــــة 

.االجتماعية

 الحـــــق فـــــي المـــــوارد االقتصـــــادية والملكيـــــة
.والخدمات المالية

ة تعزيـــــــز اســـــــتخدام التكنولوجيـــــــا التمكينيـــــــ
نـأى واالتصاالت، ولم تكـن المـرأة المصـرية بم

عن هذا، فقد شهدت مصر  على مدار السـبع 
ــا ملحوظًــ ا فــي ســنوات الماضــية تقــدمًا إيجابي

ــين  مجــال دعــم وتمكــين المــرأة، والمســاواة ب
ة الجنســين، يرجــع ذلــك إلــي اإلرادة السياســي

ــــى  الداعمــــة والمســــاندة لقضــــايا المــــرأة، وإل
إلـــــى قـــــوانين، الحقـــــوق الدســــتورية ترجمــــة 

هــــا واســــتراتيجيات، وبــــرامج تنفيذيــــة تقــــوم ب
جهات حكوميـة وغيـر حكوميـة، وخلـق مسـاحة 
ومنــــاخ مالئــــم لتضــــافر جهــــود كافــــة شــــرائح 
المجتمــــــــــع مــــــــــن مؤسســــــــــات أكاديميــــــــــة 
ـــــف والحضـــــر،  وتشـــــريعية، والمـــــرأة فـــــي الري

ين باإلضافة إلـى العديـد مـن الـداعين إلـى تمكـ
. النساء والفتيات على كافة األصعدة

، 2014الدســتور المصــري لعــام وبالحــديث عــن 
ــا فقــد أرســت مــواده بنــاء مجتمــع قــوي اجتماعي
ا يضــمن للمــرأة المصــرية الحصــول علــى حقوقهــ

ياسـي، دون تمييز، ويُفسح المجـال للتمكـين الس
لهـا واالقتصادي، واالجتمـاعي، والثقـافي، ويكفـل

الحماية من كافة أشـكال العنـف أو الممارسـات
. الضارة التي قد تتعرض لها
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مـــن الدســـتور المـــادة الحاديـــة عشـــرة وجـــاءت 
ـــي"تؤكـــد أن  ـــق المســـاواة ب ـــة تحقي ن تكفـــل الدول

المـــــرأة والرجـــــل فـــــي جميـــــع الحقـــــوق المدنيـــــة 
قافيـة والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والث

".وفقًا ألحكام الدستور

ترتكـــــز علـــــى بنـــــاء " 2030رؤيـــــة مصـــــر "كمـــــا أن 
ــين الجنســي ــز بالمســاواة ب ن، مجتمــع عــادل يتمي

وضــمان الحقــوق والفــرص المتســاوية مــن أجــل 
ــــدماج االجتمــــاعي،  ــــى درجــــة مــــن االن ــــق أعل تحقي

.وتحقيق الحماية للفئات األولى بالرعاية

ار وعليــه، فمــن منطلــق إيمــان الدولــة بــأن اســتقر
مصــر وتقــدمها ال يمكــن أن يتحقــق إال مــن خــالل

مشـــــاركة المـــــرأة فـــــي المجـــــال العـــــام كفاعـــــل 
نيــة االســتراتيجية الوطأساســي، فقــد أطلقــت 

ــة عــام 2030لتمكــين المــرأة المصــرية  فــي بداي
.  ، والذي تم إعالنه عامًا للمرأة المصرية2017

يخ جدَّدت مصر التزامها القوي بترس"

ال ،ومتساوكشريك فعَّالدور المرأة

شـرية غنى عنه في تحقيـق التنميـة الب

".المستدامة

رنده أبو الحسن

الممثل المقيم لبرنامج األمم

المتحدة اإلنمائي

"
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ـــ ـــى التأكي ـــى اتصـــالًا، تســـعى االســـتراتيجية إل د عل
ـــزام مصـــر بحقـــوق المـــرأة ووضـــعها موضـــع  الت

ـــــا لمـــــا أقرتـــــه المواثيـــــق الوطنيـــــ ة، التنفيـــــذ وفقً
ت بهـا واالتفاقيات واإلعالنات الدوليـة التـي التزمـ

تجابة الدولة، كمـا تسـعى االسـتراتيجية إلـى االسـ
ة لالحتياجــــات الفعليــــة للمــــرأة المصــــرية، خاصــــ

ـــــــة، والمُســـــــنة، والمعاقـــــــة،  ـــــــرة، والمعيل الفقي
ـــارهن الفئـــات األولـــى بالرعايـــة، وذلـــك عنـــ د باعتب
ة وضــع الخطــط التنمويــة مــن أجــل تــوفير الحمايــ

ات الكاملة لهـن، واالسـتفادة الكاملـة مـن الطاقـ
كــافؤ والمــوارد البشــرية، والماديــة لتحقيــق مبــدأ ت

الفرص كما نص عليه الدستور، 

حـاور وعليـه، ترتكـز االسـتراتيجية علـى أربعـة م
:رئيسة وهي موضحة كالتالي

رهـا التمكين السياسـي للمـرأة وتعزيـز أدوا
ــــــة؛  ــــــز القيادي ــــــك مــــــن خــــــالل تحفي ــــــأتي ذل ي

الها، المشاركة السياسية للمـرأة بكافـة أشـك
تويين بما في ذلك التمثيـل النيـابي علـى المسـ

الــوطني والمحلــي، ومنــع التمييــز ضــد المــرأة
ات في تقلد المناصـب القياديـة فـي المؤسسـ

.التنفيذية، والقضائية

 الل مـن خـيـأتيالتمكين االقتصادي للمـرأة؛
تنميــة قــدرات المــرأة لتوســيع خيــارات العمــل

أمامهــا، وزيــادة مشــاركتها فــي قــوة العمــل، 
اء وتحقيــق تكــافؤ الفــرص فــي توظيــف النســ

فـــي كافـــة القطاعـــات، بمـــا فـــي ذلـــك القطـــاع 
الخــــاص، وريــــادة األعمــــال، وتقلــــد المناصــــب 

.الرئيسة في الهيئات العامة والشركات

 رص من خالل تهيئة الفالتمكين االجتماعي؛
ــــر للمــــرأة وتوســــيع  ــــة أكب لمشــــاركة اجتماعي

ي قدراتها علـى االختيـار، ومنـع الممارسـات التـ
.هاتكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر ب
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كمــا أن التمكــين االجتمــاعي يكــون مــن خــالل
مساعدة النساء في الحصول على حقـوقهن

فـــــي المجـــــاالت المختلفـــــة، وتـــــوفير خـــــدمات 
التعلـــيم والصـــحة للمـــرأة، وكـــذلك مســـاندة 
ـــا صـــعبة بمـــا فـــي المـــرأة التـــي تعـــيش ظروفً

ذلــــك المــــرأة المُســــنَّة والمعاقــــة، وتمكــــين 
. الشابات وزيادة مشاركتهن االجتماعية

 ويكون ذلك من خـالل القضـاءحماية المرأة؛
علــــى الظــــواهر الســــلبية التــــي تهــــدد حياتهــــا 
وســــالمتها وكرامتهــــا، وتحــــول بينهــــا وبـــــين 

مــا المشــاركة الفعَّالــة فــي كافــة المجــاالت، ب
فــي ذلــك جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة، 
ـــــي قـــــد  وحمايتهـــــا مـــــن األخطـــــار البيئيـــــة الت

يــة تــؤثر بالســلب عليهــا مــن الناحيــة االجتماع
ـــــ ـــــنص االســـــتراتيجية عل ى أو االقتصـــــادية، وت

ســــبعة مبــــادئ تســــعى فــــي مجموعهــــا إلــــى 
:تقليص الفوارق بين الجنسين وهي

المساواة أمام القانون  .

ي الحقوق السياسية، بمـا فـي ذلـك الحـق فـ
.  التصويت والترشيح واالنتخابات

 الحقــــــوق التعليميــــــة، بمــــــا تتضــــــمنه مــــــن
ــــيم، وقــــوانين  المســــاواة فــــي فــــرص التعل

.التعليم اإللزامي

 ــــد حقــــوق العمــــل، بمــــا فــــي ذلــــك حــــق تقّل
.المناصب العامة، واألجر المتساوي

قوانين حماية األمومة بما تشـمله مـن حـق
ــان اإلنــاث، وزواج  تنظــيم األســرة، وحظــر خت

.األطفال، والقوانين المنظمة لإلجهاض

ين القواعد القانونيـة المنظمـة للمسـاواة بـ
.الجنسين
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 ،ي بمــا فــتطــوير ترتيبــات منظومــة األســرة
د ذلك الموافقة على الـزواج، وحـق التوقيـع عنـ

الــزواج، وحــق األم فــي حضــانة أطفالهــا، ورفــع 
.سن الحضانة لألبناء والبنات

التي هذا، وتُعدُّ مصر هي الدولة األولى في العالم
ــة لتمكــين المــرأة بمــا أطلقــت اســتراتيجية وطني

ـــة المســـتدامة؛ ممـــا  يتوافـــق مـــع أهـــداف التنمي
رية يؤكـد إيمــان الدولــة بالـدور الرائــد للمــرأة المصــ

.في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها

ة االســـتراتيجية الوطنيـــوقـــد اعتمـــدت الدولـــة 
، باعتبارهــــــا 2030لتمكــــــين المــــــرأة المصــــــرية 

ـــرام ـــذ كافـــة الب ـــق للحكومـــة؛ لتنفي ج خريطـــة طري
واألنشــــطة الخاصــــة بتمكــــين المــــرأة، وتهــــدف 

بــأن 2030االســتراتيجية الوطنيــة لتمكــين المــرأة 

ــا 2030تصــبح المــرأة المصــرية بحلــول عــام  فاعلً
ي وطـن رئيسًا في تحقيـق التنميـة المسـتدامة فـ

ور، يضــمن لهــا كافــة حقوقهــا التــي كفلهــا الدســت
ـــة ويكفـــل لهـــا دون أي  ـــة كامل ويحقـــق لهـــا حماي
تمييــــــــز الفــــــــرص االقتصــــــــادية، واالجتماعيــــــــة، 

راتها والسياســية التــي تمكنهــا مــن االرتقــاء بقــد
عـالء وتحقيق ذاتهـا، ومـن ثَـمَّ القيـام بـدورها فـي إ

:شأن الوطن، ويتطلب ذلك

مساندة المرأة في الحصول علـى حقوقهـا
اء مـع إعطـالقانونية كاملة وبشكل سريع، 

اهتمـــام خـــاص للمـــرأة المهمشـــة والفقيـــرة 
والمعاقـــــــــة، وتعـــــــــديل قـــــــــوانين األحـــــــــوال 

ها الشخصـــية بالصـــورة التـــي تضـــمن حصـــول
علـــى حقوقهـــا وتعظـــم فـــرص زيـــادة التـــرابط 

.األسري

2030االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

التمكين . 2
االقتصادي

التمكين . 1
السياسي

التمكين . 3
االجتماعي

حماية المرأة. 4
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تغييــر ثقافــة المجتمــع نحــو المــرأة مــن خــالل
القضـــــاء علـــــى كافـــــة أوجـــــه اإلســـــاءة التـــــي 
ــــي  ــــة الت تواجههــــا، وتصــــحيح الصــــورة الذهني

.ةتشكلها وسائل اإلعالم عن المرأة المصري

ـــي كافـــة فئـــات المجتمـــع لتمكـــين المـــ رأة تبن
كمســـــــؤولية جماعيـــــــة، وتشـــــــجيعهم علـــــــى 

ل المشــاركة فــي تحقيــق ذلــك وخاصــةً مــن قِبــ
.الرجال والشباب

ــديني فيمــا يتعلــق بــد ــد الخطــاب ال ور تجدي
وأهليتهـــا لتقلـــد المـــرأة فـــي المجـــال العـــام 

ـــك فـــي إطـــار تحـــديث  المناصـــب العامـــة، وذل
الخطـــــاب الــــــديني ليتوافـــــق مــــــع متطلبــــــات 

.العصر

م ليقـو" مرصـد المـرأة المصـرية"لذا، تـم إنشـاء 
ــــي تعكــــس مــــدى تحقــــق  برصــــد المؤشــــرات الت

ة أهــداف اســتراتيجية تمكــين المــرأة المصــري

ــــواردة مــــن 2030 ــــى المعلومــــات ال ، مســــتندًا عل
خـــالل تجميـــع قــــيم المؤشـــرات، وعرضـــها علــــى 
موقـــع إلكترونـــي، وإعـــداد مجموعـــة مـــن التقـــارير 
الدوريـــة حـــول وضـــع المـــرأة المصـــرية، والفجـــوة 
النوعيـــة، والتقــــدم المنجــــز نحــــو تحقيــــق أهــــداف 
االســــــتراتيجية، باإلضــــــافة إلــــــى حصــــــر وعــــــرض 

.ةالدراسات، ونتائج المسوح المتعلقة بالمرأ

ويضم المرصد ثالث مجموعات مـن المؤشـرات، 
ة تتمثـــــل فـــــي؛ مؤشـــــرات متابعـــــة االســـــتراتيجي

ــــــــة لتمكــــــــين المــــــــرأة المصــــــــرية  ، 2030الوطني
، وعـدد مـن 2030ومؤشرات التنميـة المسـتدامة 

المؤشـــرات المســـاندة، فضـــلًا عـــن أن المرصـــد 
ـــاث والـــذكور، مـــن  ـــين وضـــع اإلن يتـــيح مقارنـــات ب
خالل عـرض المؤشـرات علـى مسـتوى المنـاطق، 

هدف كما يسمح بمقارنة الوضع الحالي بالمسـت
للوقـــــــوف علـــــــى مـــــــدى تحقيـــــــق المســـــــتويات 

. المتوقعة لكل مؤشر
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عامًـــــا للمـــــرأة 2017وفـــــي أعقـــــاب إعـــــالن عـــــام 
أكيـد للت" تـاء مربوطـة"حملة المصرية تم إطالق 

علـــى دور المـــرأة المصـــرية الرائـــد والـــداعم ألبنـــاء 
ـــى مـــر العصـــور، وتشـــجيع التمكـــين  شـــعبها عل

.االجتماعي، والسياسي، واالقتصادي للمرأة

واتخذت الحملة مـن هـذا الحـرف األبجـدي شـعارًا 
لهـــــا علـــــى هيئـــــة ذراعـــــين متعـــــانقين، وصـــــاحب
ــــــــة هــــــــذا الشــــــــعار شــــــــعار آخــــــــر يحمــــــــل جمل

ــــــــك" ــــــــاء المربوطــــــــة ســــــــر قوت ــــــــي "الت ، ويعن
كونــــك أنثــــى لــــم يعـــــد يشــــكل عائقًــــا أمـــــام "أن 

". تطلعاتك

ال تخاطــب" تــاء مربوطــة"جــدير بالــذكر، أن حملــة 
المــرأة فقــط بــل المجتمــع بأســره، وتســعى إلــى
تغيير نظرة المجتمع إلـى دور المـرأة، وخلـق وعـي

عــام بهــدف مســاندة المــرأة ودعمهــا فــي كافــة 
مليــون زائــر 48المجـاالت، وتــابع الحملـة أكثــر مـن 

علــــى وســــائل التواصــــل االجتمــــاعي، وأكثــــر مــــن
.مليون على شاشات التليفزيون12

بمــا أن هــدف هــذه الحملــة هــو تغييــر وجهــة نظــر 
ــــدورها فــــي  ــــة ب المجتمــــع تجــــاه المــــرأة، والتوعي
ـــــوعي والفكـــــر المجتمعـــــي  ـــــر ال المجتمـــــع وتغيي

نـوع وتعديل السلوك العام إلى األفضل، فهذا ال
مـــــن الحمـــــالت يتطلـــــب االســـــتمرارية والتواجـــــد 

الن بشــكل كبيــر فــي كافــة وســائل الدعايــة واإلعــ
د حتى تحقق الحملة أهدافها، وفي هذا اإلطار فق
ــأكثر مــن وســيلة إعالميــة مــ ن تمــت االســتعانة ب
ت أجــل أن تصــل الحملــة اإلعالنيــة إلــى كافــة فئــا

المجتمـــــع علـــــى اخـــــتالف ثقـــــافتهم، وعـــــاداتهم، 
يـــون وتقاليـــدهم مـــع التركيـــز علـــى قنـــوات التليفز

يهــات الفضــائية كوســيلة أساســية لعــرض التنو
ع بــين لمــا يتمتــع بــه التليفزيــون مــن انتشــار واســ

. مختلف فئات المجتمع المصري
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ــا عمــل مجموعــة مــن  كمــا تتضــمن الحملــة أيضً
األنشــــطة الميدانيــــة فــــي الجامعــــات واألمــــاكن 
العامــــة للتواصــــل مــــع الجمهــــور المســــتهدف 

ــة فــي الشــوا ــات الخارجي ــى اإلعالن رع، باإلضــافة إل
ائل وكذلك تنظيم حملة مكثفة على مختلف وسـ

تعين التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى ذلك تس
الحملــة بمجموعــة مــن الشخصــيات العامــة فــي 

الفنيــــــة، والثقافيــــــة، : مجــــــاالت مختلفــــــة؛ منهــــــا
القــرار والرياضــية، كالفنــانين واإلعالميــين وصــناع

وقـــادة الـــرأي فـــي المجتمـــع المصـــري، وســـوف 
اء تقـــوم تلـــك الشخصـــيات بـــدعم الحملـــة إلضـــف

هـا؛ مصداقية، وانتشار واسع للرسائل الخاصـة ب
ا مما يضمن استمرارية الحملة، واتسـاع نطاقهـ

وتمثلـــــت. المســـــتهدفةبـــــين فئـــــات المجتمـــــع
زيونيةفيومضمون التنويهات التلرسائل الحملة

:اآلتيفي

ىالمرحلة األول

يرمـــــــز هـــــــذا اإلعــــــالن إلـــــــى القيـــــــود : المقدمــــــة
كــان االجتماعيـة التـي تحــيط بـالمرأة وكأنهــا فـي م

ش تعـــــاني فيـــــه وتســـــتنجد للخـــــروج منـــــه مـــــوحِ
لنكتشف بعد ذلك أن هذا المكان ما هو إال حرف

ه وقد نجحت المرأة بالفعل فـي الخـروج منـ" ة"ـال
تلتــــراه بمنظــــور إيجــــابي مــــن الخــــارج، وقــــد تمــــ

أة مشـجعة للمـرإضافة كلمات كثيرة لهـا معـانٍ
ا هـذوغيرهـا، ويُعـد" مثـابرة"و" قويـة"مثل كلمـة 

اإلعــــــالن االفتتــــــاحي كمقدمــــــة لبــــــاقي إعالنــــــات 
.الحملة؛ مما يسهل من فهم فكرتها

المرحلة الثانية

ـــــة : التحـــــرش ـــــى ثالث تنقســـــم هـــــذه المرحلـــــة إل
تنويهـــات تهـــدف إلـــى محاربـــة ظـــاهرة التحـــرش، 

:وهي كالتاليوذلك عبر ثالثة إعالنات 
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ـــق : اإلعـــالن األول ـــك لخل موجـــه للمـــرأة، وذل
ك المـرأة لتشـجيعها علـى التمسـىتوعيـة لـد

بحقهـــا فـــي الحيـــاة بصـــورة طبيعيـــة، وعـــدم 
الســماح لجريمــة التحــرش مــن حرمانهــا مــن 

ويــدعو هــذا اإلعــالن المــرأة إلــى ،تلــك الحقــوق
ت ممارسة حياتها بشكل طبيعـي؛ سـواء كانـ

.طالبة، أو ربة منزل، أو عاملة

ق موجه للمجتمع، وذلـك لخلـ: اإلعالن الثاني
ــدفع المجتمــع ككــل  وعــي مجتمعــي إيجــابي ي
ـــه ومســـاندة  لمواجهـــة التحـــرش والتصـــدي ل
المــرأة وعـــدم التخلـــي عنهــا فـــي جميـــع أنحـــاء 
المجتمــــــــع كالشــــــــارع والعمــــــــل ووســــــــائل 

.المواصالت وغيرها

موجــــه للمتحــــرش، وذلــــك : اإلعــــالن الثالــــث
مـــــن خـــــالل رســـــالة صـــــادمة وقويـــــة يفـــــاجئ 
بها المتحـرش ويـدرك منهـا عواقـب التحـرش 

.والتي تعود عليه وعلى المجتمع أكمل

المرحلة الثالثة

ثـة وتتكـون هـذه المرحلـة مـن ثال: تمكين المـرأة
:إعالنات؛ هي موضحة كالتالي

ى يهدف إلى تمكين المـرأة علـ: اإلعالن األول
المســتوى االقتصــادي مــن خــالل تشــجيعها

وى على العمل لتحقيق ذاتها، وتحسين مسـت
.معيشتها

لـى يهدف إلى تمكين المرأة ع: اإلعالن الثاني
المســتوى االجتمــاعي، وذلــك مــن خــالل إبــراز 
دور المرأة في المجتمع عن طريق تشجيعها

أن علــى رفــع مســتواها التعليمــي والثقــافي، و
ــــى دورهــــا  ــــؤثر ســــلبًا عل ــــن ت هــــذه الخطــــوة ل
ـــى القيـــام بهـــذا  األســـري بـــل ستســـاعدها عل

.الدور على أكمل وجه
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ــ: اإلعــالن الثالــث ى يهــدف إلــى تمكــين المــرأة عل
المســــتوى السياســــي، مــــن خــــالل تعزيــــز حقهــــا 
فــــــــي المشــــــــاركة السياســــــــية، وحقهــــــــا فــــــــي 

.الترشح واالنتخاب

فضــلًا عــن ذلــك، كفلــت مجموعــة مــن القــوانين
مـرأة المهمة المساواة بين الجنسين وتمكين ال

:في الفرص والحقوق؛ والتي من أبرزها ما يلي

 2017لسنة 72قانون االستثمار رقم.

 قـــــــانون التـــــــأمين الصـــــــحي الشـــــــامل رقـــــــم
.2018لسنة 2

 بشــــأن حقــــوق 2018لســــنة 10القــــانون رقــــم
.األشخاص ذوي اإلعاقة

 بتعـديل 2017لسـنة 219قانون المواريث رقم
.1943لسنة 77أحكام القانون رقم 

المـــرأة هـــي ضـــمير األمـــة ونبضـــها، "

والحــــارس األميــــــــن علـــــــــى الهويــــــــة 

ـــرية هــي الســند واألمــل فــي ... المصـــ

وكانــت ... كــل أزمــة مــرت بهــا الدولــة

أمام كل من .. ومازالت، الدرع الواقية

".يحاول النيل من عزيمة هذا الوطن

ية احتفال-الرئيس عبد الفتاح السيسي 

المرأة المصرية واألم المثالية

2021مارس 21

"
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"التمكـــــــــــــين السياســـــــــــــي

هكـــذا وصـــف الســـيد رئـــيس ... عظيمـــات مصـــر
ز الجمهورية المرأة المصـرية، مؤكـدًا أهميـة تعزيـ

فـي 2014حقوقها، لذا نص الدستور الصادر عـام 
تعمـــــل الدولـــــة علـــــى اتخـــــاذ : "علـــــى) 11(المـــــادة 

مثيلًـــا التـــدابير الكفيلـــة بضـــمان تمثيـــل المـــرأة ت
الــذي مناســبًا فــي المجــالس النيابيــة، علــى النحــو

ولي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقهـا فـي تـ
ــــا فــــي  الوظــــائف العامــــة ووظــــائف اإلدارة العلي
الدولـــــــة والتعيـــــــين فـــــــي الجهـــــــات والهيئـــــــات 

ـــــة. القضـــــائية، دون تمييـــــز ضـــــدها وتلتـــــزم الدول
ل بحماية المرأة ضد جميع أشكال العنـف، وتكفـ
رة، تمكـين المــرأة مـن التوفيــق بـين واجبــات األســ

يـــة كمـــا تلتـــزم بتـــوفير الرعا. ومتطلبـــات العمـــل
والحمايـــة لألمومـــة والطفولـــة والمـــرأة المعيلـــة 

".والمُسنة والنساء األشد احتياجًا

، شــــــــهدت الدولــــــــة زخمًــــــــا 2014ومنــــــــذ عــــــــام 
ـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق بـــــــالقوانين والقـــــــرارات قانوني

.المتعلقة بالمرأة
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بتعــديل 2020لســنة 144القــانون رقــم فصــدر 
، 2014لســـنة 46مجلـــس النـــواب رقـــم قـــانون 

مـــن % 25والــذي خصــص للمـــرأة مــا ال يقـــل عــن 
ـــر هـــذا شـــهدت  ـــى إث إجمـــالي عـــدد المقاعـــد، وعل

، تطــورًا كبيــرًا فــي 2021انتخابــات مجلــس النــواب 
نســبة حصــول المــرأة علــى مقاعــد، إذ وصــل عــدد 

ـــى  ـــواب إل ـــس الن ســـيدة 162الســـيدات فـــي مجل
مقارنــــــــــــة بمجلــــــــــــس % 28بنســــــــــــبة بلغــــــــــــت 

لمـرأة النواب السـابق الـذي بلغـت نسـبة تمثيـل ا
%.25فيه 

كمـــــا كَفـــــل الدســـــتور للمـــــرأة الحـــــق فـــــي تـــــولي 
ــــــــا  الوظــــــــائف العامــــــــة ووظــــــــائف اإلدارة العلي

مــا والتعيــين فــي الجهــات والهيئــات القضــائية، ك
ـــــا مناســـــبًا فـــــي المجـــــالس كَفـــــل للمـــــرأة تمثيلً

ــــــع المقاعــــــد لهــــــا فــــــي  ــــــص رب ــــــة، فخصَّ النيابي
.المجالس المحلية

علـــى 2014مـــن دســـتور 180المـــادة فقـــد نصـــت 
لعـام تنتخب كل وحدة محلية مجلسًـا بـاالقتراع ا"

الســري المباشــر، لمــدة أربــع ســنوات، ويشــترط
فــي المترشــح أال يقــل ســنه عــن إحــدى وعشــرين

ــنظم القــانون شــروط الترشــ ح ســنة ميالديــة، وي
ع األخرى، وإجراءات االنتخاب، على أن يُخصص ربـ
ن عدد المقاعد للشـباب دون سـن خمـس وثالثـي

ــى أال تقــل نســبوربــع العــدد للمــرأةســنة،  ة ، عل
ئــةتمثيــل العمــال والفالحــين عــن خمســين بالما

مـــــــن إجمــــــــالي عـــــــدد المقاعــــــــد، وأن تتضــــــــمن 
يين تلــــــك النســــــبة تمثيلًـــــــا مناســــــبًا للمســـــــيح

".وذوي اإلعاقة

مـــن إجمـــالي % 10بينمـــا خُصِّـــص مـــا ال يقـــل عـــن 
ففـــي مجلـــس . المقاعـــد فـــي مجلـــس الشـــيوخ

% 20، خصــص رئــيس الجمهوريــة 2020الشــيوخ 
مــــن الثلــــث المســـــموح لــــه بتعييــــنهم للمـــــرأة، 

امرأة، كما عيِّنت امـرأة 20ليصبح عدد المعيَّنات 
. ألوّل مـــرة فـــي منصـــب وكيـــل مجلـــس الشـــيوخ

وعليــــه، وصــــلت نســــبة الســــيدات فــــي مجلــــس 
%. 14الشيوخ نحو 
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زادت نســـــبة النســـــاء الـــــوزيرات فـــــياتصـــــالًا، 
% 20إلــى 2015فــي عــام % 6مــن مجلــس الــوزراء

ــى 2017فــي عــام  ؛ حيــث 2018فــي عــام % 25، ثــم إل
ى بلــغ عــدد الــوزيرات ثمــاني، وهــو أعلــى تمثيــل علــ

.اإلطالق للمرأة في مجلس الوزراء المصري

فـي وعلى إثر هذا حصلت مصر على المركز الثاني
يــل الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بشــأن تمث

.المرأة في مجلس الوزراء

تــي باإلضــافة إلــى ذلــك، زادت نســبة النســاء الال
فـــــي % 17يشـــــغلن منصـــــب نائـــــب الـــــوزير مـــــن 

، ووصـلت نسـبة 2018في عـام % 27إلى 2017عام 
ــى  فــي % 31النســاء فــي منصــب نائــب محــافظ إل

.  2019عام 

من إجمالي كـادر وزارة % 30ومن الجدير بالذكر أن 
ســـــفيرات 10الخارجيـــــة مـــــن الســـــيدات مـــــنهن؛ 

رؤســـــاء بعثـــــات بالخـــــارج، وتشـــــغل ســـــفيرتان 

امـرأة 18منصب مساعد وزير الخارجية، وتشـغل 
.منصب نائب مساعد وزير الخارجية

نسبة تمثيل المرأة في البرلمان
2020و2013خالل عامي 

.2021أكتوبر -2014جهود تمكين المرأة المصرية : المصدر

(%)

2

28

2013 2020
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كانـــت وزارة العـــدل وتلتهـــا وزارة 2018وفـــي عـــام 
ــان تتضــمن ان التعــاون الــدولي همــا الوزارتــان اللت

اصـب أعلى نسبة من حيث تمثيل المرأة فـي المن
.على التوالي% 43و% 48القيادية؛ بنسبة 

ـــــــت وزارة األوقـــــــاف المصـــــــرية  وألول مـــــــرة عين
بـع سيدة في مناصب قيادية بالوزارة، منهن أر17

ة سيدات يشغلن منصب وكيل وزارة، وهـي المـر
.األولى في تاريخ الوزارة

يــة وعلــى صــعيد تــولي المــرأة المناصــب القياد
ي فقــد تمــت االســتعانة بــالمرأة فــفــي القضــاء، 

ي مجلس الدولـة والنيابـة العامـة للمـرة األولـى فـ
:تاريخ مصر، ويتضح ذلك جليا من خالل

 منصــب رئــيس هيئــة خمــس ســيدات شــغل
.النيابة اإلدارية

بمجلس الدولةسيدة 98تعيين.

مــن المستشــارات نائبــات ســيدات 6تعيــين
، 2017لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية في
لدولـة وتصل نسـبة القاضـيات بهيئـة قضـايا ا

.2021خالل عام % 20إلى 

 ة وكــيالت نيابــة عامــة بالســنســيدة 11تعيــين
، والقيــام بعقــد بــرامج )2022/2021(القضــائية 

. تدريبية لهن

بلــغ عــدد عضــوات هيئــة النيابــة اإلداريــة نحــو
آالف ســـيدة 4.6مـــن إجمـــالي ألفـــي قاضـــية 

ســـــــيدة30، وتوجـــــــد )نســـــــبة المـــــــرأة% 43(
ي كرئيســات لمكاتــب الهيئــة بالمحافظــات فــ

ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا، وكــذلك كلــف 
ــــــــة عــــــــدد  ــــــــيس الهيئ مــــــــن عضــــــــوات 23رئ

اكم النيابــة اإلداريــة لتمثيــل االدعــاء فــي المحــ
. التأديبية لمجلس الدولة
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 نائبـــــــة للمحكمـــــــة امـــــــرأة قاضـــــــية تعيـــــــين
ـــانِ 2020الدســـتورية العليـــا فـــي عـــام  ، وهـــي ث

مـة سيدة تُعين بالمحكمـة منـذ إنشـاء المحك
.1969الدستورية العليا في عام 

 بة بالمحاكم، وهي زيادة بنسـقاضية 66توجد
.2012مقارنة بعام % 57

ـــد حـــد  ـــة فـــي تمكينهـــا للمـــرأة عن ـــم تقـــف الدول ل
ج المواد الدسـتورية، بـل أطلقـت عـددًا مـن البـرام

:والمشروعات، من أبرزها

وعلـى إثـره ، 2014برنامج التوعية بدستور مصر 
ـا تحــت عنــوان 429تــم عقــد  اعرفــي "لقــاء توعويـ

وحاضـــر فيهـــا ، "اختـــاري مرشـــحك.. دســـتورك
ــة مــن شــيوخ األزهــر الشــريف للتواصــل مــع نخب

الســــــــيدات البســــــــطاء فــــــــي القــــــــرى الفقيــــــــرة 
والمهمشــــــــــة بنجــــــــــوع وكفــــــــــور محافظــــــــــات 

ــــــة، بهــــــدف نشــــــر الفكــــــر اإلســــــالمي  الجمهوري
ها المستنير حول حقوق المرأة، وأهمية مشـاركت

فـــــــي الحيـــــــاة السياســـــــية، وقـــــــد اســـــــتهدفت 
ألــف ســيدة علــى مســتوى جميــع 68.9.اللقــاءات 

.المحافظات

، شــملت اتصــالًا، تــم تنفيــذ ثالثــة لقــاءات إقليميــة
ى أقاليم الـدلتا، وجنـوب الصـعيد، ومصـر الوسـط

وضــــــمت محافظــــــات؛ الدقهليــــــة، والشــــــرقية، 
والغربيــــة، وســــوهاج، وقنــــا، وأســــوان، والفيــــوم، 

اركة وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وذلـك بمشـ
ســــيدة مــــن ممــــثالت الجمعيــــات األهليــــة 450

عيــة واألحــزاب والنقابــات، لتكــوين فــرق عمــل للتو
دسـتور، والترويج للمشاركة في االستفتاء على ال

لقـــــاء توعـــــوي 700وعلـــــى إثـــــر ذلـــــك تـــــم تنفيـــــذ 
بالتعـــــــاون مـــــــع مختلـــــــف الجهـــــــات المحليــــــــة 

. آالف سيدة110.7استهدفت إجمالًا 



28 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ومـــــن أجـــــل تعزيـــــز أداء المـــــرأة فـــــي المجـــــالس 
ــــة المكــــون المعرفــــي لهــــا فــــي  ــــة وتنمي المنتخب

ي المجـــال السياســـي والمشـــاركة السياســـية فـــ
ــــــــم إطــــــــالق مشــــــــروع  القــــــــانون والدســــــــتور، ت

ورة المشـاركة السياســية للمــرأة مــا بعــد الثــ"
والـــــــذي تضـــــــمن العديـــــــد مـــــــن ، )"2014-2016(

ة، الـدورات التدريبيـة، إلـى جانـب عـدد مـن األنشــط
: والتي من بينها

خابـات تنظيم حملة طرق األبـواب للتوعيـة بانت
ـــــــس النـــــــواب، وقـــــــد نجحـــــــت الحملـــــــة  مجل

ألـــــف أســـــرة، ليصـــــل 54فـــــي الوصـــــول إلـــــى 
ـــــــــــة  إجمـــــــــــالي المســـــــــــتفيدين مـــــــــــن الحمل

.ماليين مستفيد6.7

ت عقــــد برنــــامج تــــدريبي للمرشــــحات النتخابــــا
.2015مجلس النواب 

 واب بــرامج تدريبيــة لنائبــات مجلــس النــ3عقــد

حــــول الــــدور الرقــــابي والتشــــريعي لعضــــوات 
.البرلمان

 ا حول انتخابـات المجـال82عقدس لقاء توعوي
المحليـــــــة، وذلــــــــك علـــــــى مســــــــتوى جميــــــــع 
ـــــة المشـــــاركة  ـــــة بأهمي المحافظـــــات؛ للتوعي

ت عنوان السياسية للمرأة ترشحًا وانتخابًا تح
، "مــــن حقـــك ربــــع مجلســــك... اثبتـــي قوتــــك "

ألــف ســيدة 12.3واســتهدفت تلــك اللقــاءات 
هيئـــة األمــــم المتحــــدة "ورجـــل بالتعــــاون مــــع 

".للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ــا مــع اســتعدادات الدولــة المصــرية إلجــرا ء وتزامنً
ــورة  ــات البرلمانيــة فــي أعقــاب ث ــو 30االنتخاب يوني

المـرأة المصـرية خطـوة "، تم إطـالق برنـامج 2013
، وتـــم تنفيـــذه "2015نحـــو برلمـــان المجلـــس عـــام 

بهــــدف تأهيــــل الســــيدات الراغبــــات فــــي خــــوض 
. 2021-2016االنتخابات البرلمانية عن الدورة 
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: وقد تمثلت أهم إنجازات البرنامج فيما يلي

 بنــاءً 69مرشــحة اختيــر مــنهن 150تقــدم عــدد
علـــى معـــايير محـــددة وضـــعتها لجنـــة مؤقتـــة 
ضـــــمت الخبـــــراء والمتخصصـــــين المعنيـــــين، 
وأعضـــــــــاء لجنـــــــــة المشـــــــــاركة السياســـــــــية 

.بالمجلس القومي للمرأة

ات، أقيمـــت دورة تدريبيـــة متخصصـــة للمتـــدرب
ع تناولـت موضــوعات حـول كيفيــة التواصـل مــ

أهـــــــالي الـــــــدائرة ومهـــــــارات إدارة الحمــــــــالت 
االنتخابيـــــــة، وتمثيـــــــل أدوار ومحاكـــــــاة حـــــــول 

.البرنامج االنتخابي لمرشح مجلس النواب

 اختيــار مجموعــة مــن المتميــزات مــن خريجــات
ـــــة31"البرنـــــامج  ، وإرســـــال بيـــــان بهـــــن "متدرب

إلــــــى األحــــــزاب السياســــــية إلدراجهــــــن علــــــى 
.قوائمهم االنتخابية

ومـــن أجـــل تعزيـــز مشـــاركة المـــرأة فـــي البرلمـــان 
ومواقـــع صـــنع القـــرار والسياســـات تـــم إطـــالق 

نحــــو حكومــــات شــــاملة ومنفتحــــة، "مشــــروع 
تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي البرلمــان ومواقــع

وهـو ، )"2018-2015(صنع القـرار والسياسـات 
منظمـــــة "مشــــروع إقليمـــــي تــــم بالتعـــــاون مــــع 

" التعــــــــــــــــــــــاون االقتصــــــــــــــــــــــادي والتنميــــــــــــــــــــــة
(Organization for Economic Co-operation 

and Development, OECD) ويضم مصر واألردن
والمغــــــرب، وجــــــاءت أهــــــم إنجــــــازات المشــــــروع 

:موضحة فيما يلي

 ــــدعم قــــدرات المــــرأة ــــدريبيي ل ــــامج ت عقــــد برن
لخــــــــوض انتخابــــــــات المجــــــــالس المحليـــــــــة 
ـــــزة، واســـــتهدف  لمحـــــافظتي القـــــاهرة والجي

.متدربة160التدريب 
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 إجـــــراء عـــــدد مـــــن المقـــــابالت فـــــي الجهـــــات
الحكوميـــــة وغيـــــر الحكوميـــــة حـــــول التمكـــــين 

: علــــــى ســــــبيل المثــــــال(السياســــــي للمــــــرأة 
وزارة التنميــــــة المحليـــــــة -مجلــــــس النــــــواب 

مؤسســــــات مجتمـــــــع -برلمــــــانيون وخبــــــراء 
البيئــة "؛ بهــدف إعــداد دراســتين حــول  )مــدني

، "البرلمانيـــــة مـــــن منظـــــور النـــــوع االجتمـــــاعي
الفــرص والتحــديات للمرشــحات بالمجــالس"و

".المحلية

وسـعيًا نحـو زيــادة فـرص وصــول المـرأة لمواقــع 
نيــة صــنع القــرار واتســاقًا مــع االســتراتيجية الوط

امج إطــالق البرنــللنهــوض بــالمرأة المصــرية تــم 
القــــــــومي لتأهيــــــــل القاضــــــــيات المصــــــــريات 

، والذي يهدف إلى دعم وبنـاء المهـارات 2016عام 
والقــدرات؛ لتمكيــنهن مــن الوصــول إلــى مناصــب

تمثـل قيادية بالقضاء المصري وجميع هيئاته، وت

ــامج فــي إقامــة مجموعــة مــن  أهــم إنجــازات البرن
لة الدورات التدريبية تناولت موضـوعات ذات الصـ

بمجــــــاالت قضــــــاء العمــــــل الموحــــــد، وقضــــــاء 
األســــرة، وإعــــداد القــــادة، واســــتهدف البرنــــامج 

.قاضية مصرية66

ي برنامج الماجستير المهنـهذا، وقد تم إطالق 
ـــامجفـــي النـــوع االجتمـــاعي والتنميـــة ، وهـــو برن

االقتصـــــاد"متعـــــدد التخصصـــــات تقدمـــــه كليـــــة 
ـــــوم السياســـــية معهـــــد "بالتعـــــاون مـــــع " والعل

" سوســـــــــكس"بجامعــــــــة " دراســــــــات التنميـــــــــة
)Sussex (هيئــــــة األمــــــم "بالمملكــــــة المتحــــــدة، و

المتحـــــدة للمســـــاواة بـــــين الجنســـــين وتمكـــــين
؛ بهــدف إعطــاء دراســة مركــزة ومتكاملــة "المــرأة

عــــــــــن التحــــــــــديَّات االجتماعيــــــــــة والسياســــــــــية 
لتحـول واالقتصادية التي تواجـه عمليـة التنميـة وا

.  التنموي
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ل ويسعى البرنـامج إلـى مـنح الطالـب رؤيـة فـي كـ
منــــــاحي الحيــــــاة مبنيــــــة علــــــى مفهــــــوم النــــــوع 
ـــــــب المعرفـــــــة  االجتمـــــــاعي، كمـــــــا يمـــــــنح الطال
المتخصصـــة لفهـــم العمـــل فـــي مجـــال التنميـــة

ـا، ومــن ناحيــة أخــرى يمــنح البرنـــ ـا ودوليـ امج محليـ
تـرة الطالب دراسة ذات طابع عملي مبنية على ف

ـــي، و ـــدريب عمل ـــة فـــي إت كســـاب القـــدرات العلمي
.التحليل والتفكير والنقد التحليلي

ر صُـوتِك لمصـ"حملـة ، انطلقـت 2018وفي ينـاير 
ــــ57، واســــتمرت لمــــدة "بكــــرة ــــايومً مــــن امتتاليً

ة الفعاليات، وهـدفت إلـى تعزيـز دور المـرأة الناخبـ
وتشـــجيعها علـــى التصـــويت ورفـــع إدراكهـــا بـــأن 

.صوتها االنتخابي يصنع فرقًا كبيرًا

ـــــة فـــــي األســـــاس  وقـــــد وجهـــــت رســـــائل الحمل
إلــــــــى المــــــــرأة، وقــــــــد وصــــــــلت الحملــــــــة إلــــــــى 

امركــز1979ًماليــين مســتفيدة علــى مســتوى 3.4

ور وقرية وتوابعهما من الضواحي والنجوع والكف
ـــة، وذلـــك مـــن جميـــعفـــي محافظـــات الجمهوري

خــــالل تنفيــــذ العديــــد مــــن األنشــــطة تضــــمنت 
.لقاءات جماهيرية ومؤتمرات وحمالت

"يةتأهيـل القيـادات النسـائ"برنـامج تم إطـالق 
؛ بغيـــــة ثقـــــل المهـــــارات الفنيـــــة 2018فـــــي عـــــام 

ومـــة والتخصصـــية للقيـــادات النســـائية فـــي الحك
المصــرية وإعـــدادهن لالضــطالع بمســـؤولياتهن

داري القياديــة فــي الحيــاة السياســية وبالجهــاز اإل
:للدولة، وأبرز ما تم إنجازه في سياق البرنامج

تخـــــريج الدفعـــــة األولـــــى والثانيـــــة والثالثـــــة مـــــن
حتـــى عـــام 2018المتـــدربات فـــي الفتـــرة مـــن عـــام 

متدربــــة مــــن القيــــادات 272، والتـــي ضــــمت 2020
العليــا والوســطى مــن العــامالت بالجهــاز اإلداري

القــــــاهرة واإلســـــــكندرية (للدولــــــة بمحافظـــــــات 
).وبورسعيد والمنيا واألقصر
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 متـدربات مـن خريجـات الدفعـة 10التحقت أبرز
األمريكيــــــــة " جامعــــــــة ميــــــــزوري"األولــــــــى بـــــــــ 

(University of Missouri)للتــــدريب علــــى ؛
ة أفضل الممارسـات الحكوميـة، وزيـارة لمدينـ

األمريكيـــة، والتـــي ) (Kansas City" كنســـاس"
.تُعدَّ المدينة األكثر ذكاءً في العالم

ات ســيد"برنـامج باإلضـافة إلـى ذلــك، تـم إطــالق 
، ويُعـد أول برنـامج 2018عـام " يقدن المسـتقبل

نــوعي بــين الحكومــة والقطــاع الخــاص، ويهــدف 
ـــى تخـــريج كـــوادر نســـائية مؤهلـــة للقيـــادة فـــي إل

مختلــف قطاعــات الدولــة، عبــر مــنهج عملــي مــن 
نخبـــة مـــن القياديـــات، وذلـــك فـــي إطـــار اهتمـــام 
الدولــــــة والقيــــــادة السياســــــية بتأهيــــــل المــــــرأة 

.المصرية على القيادة

ه ويتم ذلك من خالل تطبيق نظـام إرشـادي هدفـ
، تعريــف المــرأة علــى مفــاهيم القيــادة المتقدمــة

ت ونقل الخبرة لجيل جديد من السـيدات العـامال
منتـــــــدى "عبـــــــر مرافقـــــــة الســـــــيدات عضـــــــوات 

صـــاد األكثـــر تـــأثيرًا فـــي االقت"الخمســـين ســـيدة
.ىممن يشغلن مناصب قيادية رفيعة المستو

وقـــد تـــم االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولـــى للبرنـــامج
فتـــــاة تـــــدربن 35، واســـــتفادت منهـــــا 2019/2018

بمســــــــــاعدة عضــــــــــوات منتــــــــــدى الخمســــــــــين 
رة وإرشادهن عمليا علـى طريقـة صـنع القـرار وإدا

المشـــــــــــــــــروعات واالجتماعـــــــــــــــــات ووضـــــــــــــــــع 
ــــــى االســــــتراتيجيات المســــــتقبلية، باإلضــــــافة إل

التحــاق المتــدربات بمجموعــة مــن ورش العمــل 
. تحت إشراف عدد من المتخصصين

ـــم إطـــالق مشـــروع  ـــه، ت ـــز "فـــي الســـياق ذات تعزي
مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة فــي مصــر 

بالتعـــاون بـــين المجلـــس القـــومي ، "2021–2019
.للمرأة واالتحاد األوروبي
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ويهــدف هــذا المشــروع إلــى عــدد مــن البنــود كــان 
:أبرزها ما يلي

ز بناء وتطوير قدرات ومهـارات النسـاء، وتعزيـ
.دورهن القيادي في الحياة العامة

 حصـــولهن علـــى حقـــوق المواطنـــة ومختلـــف
.الخدمات العامة

د تــم واســتكمالًا لكــل تلــك الجهــود الســابقة، فقــ
القيـــــادة التنفيذيـــــة للمـــــرأة "إطـــــالق برنـــــامج 

، بهـــدف 2019فـــي فبرايـــر " بالحكومـــة المصـــرية
تمكـــين القيـــادات الواعـــدة وصـــقل خبـــراتهن فـــي

التعامــــــل مــــــع التحــــــديات المعاصــــــرة للعمــــــل 
ي الحكــومي، إلــى جانــب االرتقــاء بــاألداء المؤسســ

والمســــــــــاهمة فــــــــــي دعــــــــــم األداء الحكــــــــــومي

ـــــى عـــــدد مـــــن الموضـــــوعات  ـــــالتركيز عل ـــــك ب وذل
ي األساســـية، وتناولهـــا باســـتخدام مـــنهج تـــدريب

متكامـــــل يعـــــزز المشـــــاركة التفاعليـــــة، وتبـــــادل 
ــــة المشــــاركة، ــــادات الحكومي ــــين القي ــــرات ب الخب

ة واالطالع على أفضل التجارب وممارسات اإلدار
ـــا باســـتخدام ال ـــا وإقليمي حـــاالت الحكوميـــة عالمي

".هارفارد"الدراسية المأخوذة من جامعة 

ــــاء قــــدرات المــــرأة فــــي  ــــامج بن ويســــتهدف البرن
ي الجهــاز اإلداري للدولــة، وزيــادة حصــة تمثيلهــا فــ

: شــملالمناصــب التنفيذيــة القياديــة؛ والتــي قــد ت
مناصــــب فــــي مجــــالس إدارات شــــركات قطــــاع 
األعمـــــال العـــــام، ومناصـــــب مســـــاعدي الـــــوزراء 

، )مــــن المناصــــب% 36تصــــل النســــبة اآلن إلــــى (
ــــا إ(والمناصــــب الوزاريــــة  لــــى تصــــل النســــبة حالي

45.(%



34 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ويتــولى اإلشـــراف علـــى كـــل ســـيدة مشـــاركة فـــي
ــــرة المنحــــة،  ــــة طــــوال فت ــــة مهني ــــامج مدرب البرن
ـــات المـــدربات تنظـــيم ورش  وســـيكون مـــن واجب

ة العمـــل والمحاضـــرات، وتـــوفير المـــادة التدريبيـــ
امج سـيتم إلكترونيا عبر اإلنترنت، وفى نهاية البرنـ

في تسليم المشاركات شهادة معتمدة للقيادة
.الجهاز اإلداري للدولة

جــدير بالــذكر أن هــذا البرنــامج متــاح فــي األســاس
للموظفــــــات العــــــامالت فــــــي القطــــــاع العــــــام 

ـــــع إجـــــراءات تتســـــم بالشـــــفافي ة المصـــــري ويتب
ـــــــامج؛  ـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق بالتقـــــــدم للبرن والعدال
حيــــــث ســــــيتم ترشــــــيح الســــــيدات بنــــــاءً علــــــى 

:المعايير التالية

ياألداء المتميز أو النجاح في المنصب الحال.

 إظهــــــار القيــــــادة أو التأهــــــل الجيــــــد للقيــــــادة
.خالل المسيرة المهنية

مستوى عالٍ من النزاهة الشخصية.

المساهمة في تعزيز دور المرأة في الحكومة.

إنجازات أو نجاحات محددة أو موثقة.

أمثلة قوية للمساهمة في المجتمع.

تتولى أو مرشحة لتولى مناصب قيادية.

 50–40العمر.

علــى كمــا ســيتم التركيــز علــى تعمــيم البرنــامج
.جميع المحافظات
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"التمكين االقتصادي

جــــــائزة خــــــتم 2019أطلقــــــت مصــــــر فــــــي عــــــام 
وتُعدُّ ،)Gender seal(المساواة بين الجنسين 

تـــي بـــذلك الدولـــة الثانيـــة علـــى مســـتوى العـــالم ال
تطلــــــق تلــــــك الجــــــائزة للمؤسســــــات الخاصــــــة 

داء والعامــة، األمــر الــذي يُعــدُّ بمثابــة اعتــراف بــاأل
المتميــــــز لتلــــــك المؤسســــــات وتحقيــــــق نتــــــائج

از ملموسة في المسـاواة بـين الجنسـين، وقـد فـ
رة جهاز تنمية المشـروعات المتوسـطة والصـغي

ومتناهيـــة الصـــغر كـــأول جهـــة تحصـــل علـــى هـــذا 
لــة الخــتم فــي مصــر والمنطقــة العربيــة، وثــاني دو

ــــ ا علــــى مســــتوى العــــالم، بمــــا ُيعــــد اعترافًــــا دولي
ــــدور تلــــك المؤسســــات فــــي تضــــمين معــــايير  ب

.المساواة بين الجنسين

معــــــايير هــــــي اإلدارة 6تــــــم التقيــــــيم بنــــــاءً علــــــى 
رات المستجيبة لمنظـور النـوع االجتمـاعي، والقـد

راكات والكفاءات، والبيئة الداخلية المواتية، والش
منظــور والتحالفــات، آليــات التنفيــذ المســتجيبة ل

.النـــــوع االجتمـــــاعي، وأثـــــر السياســـــات المتبعـــــة
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فعلــــى صــــعيد تعزيــــز الشــــمول المــــالي وريــــادة 
األعمـــــــال، نفـــــــذت الدولـــــــة عبـــــــر جهـــــــاز تنميـــــــة 
المشــــــــــــــروعات المتوســــــــــــــطة والصــــــــــــــغيرة 
ومتناهيـــــة الصـــــغر عـــــددًا مـــــن المبـــــادرات التـــــي 

.تستهدف النساء

نســــاء فــــي مجــــال "وكــــان مــــن بينهــــا مشــــروع 
اء البنـك األوروبــي لإلنشــ"الــذي يدعمــه " األعمـال
ــ"والتعميــر وك ، ويجــري تنفيــذه بالتعــاون مــع البن

المصــرية، وتـــم إطـــالق هــذا المشـــروع فـــي إطـــار 
التحـــــول لمنطقـــــة الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال 

ــادة األعمــال النســائية مــ ــز ري ــا نحــو تعزي ن إفريقي
، خـــالل تقـــديم الخـــدمات االستشـــارية، والتـــدريب

وفــــرص التواصــــل الشــــبكي مــــع نســــاء لــــديهن 
مشــــروعات مســــتقرة ويجــــري تشــــغيلها لمــــدة 

.عامين

قريـــة واحـــدة "كمــا قـــام الجهـــاز بتنفيــذ مشـــروع 
، بهدف تعزيز التمكين2014في عام " منتج واحد

االقتصــادي للمــرأة الريفيــة عــن طريــق النهــوض

بالمشـــــروعات الناشـــــئة الناجحـــــة، ومســـــاندتها 
.لتكوين تحالفات منتجة

ــــز االبتكــــار مــــن أجــــل "مشــــروع أمــــا عــــن  تعزي
، "تعمــــــــــيم الخــــــــــدمات الماليــــــــــة للجميــــــــــع

بمبلـــــغ " البنـــــك الـــــدولي"فهــــو مشـــــروع يمولـــــه 
مليـــون دوالر أمريكـــي، ويهـــدف إلـــى توســـيع 300

إمكانيــــة الحصــــول علــــى التمويــــل للمشــــروعات
الصــــغيرة ومتناهيــــة الصــــغر باســــتخدام آليــــات

النسـاء تمويل مبتكرة، مع التركيز على الشـباب و
.والمناطق المحرومة من الخدمات

ــا جــدير بالــذكر أن المشــروع يقــدم تســهيلًا ائت ماني
لجهـــــــــاز تنميــــــــــة المشـــــــــروعات المتوســــــــــطة 

ات والصغيرة ومتناهية الصغر إلقراض مؤسس
الوســـاطة الماليــــة، ويجــــري تقـــديم العديــــد مــــن 

مويــل، اآلليــات المبتكــرة لتعزيــز الحصــول علــى الت
ومـــن ذلـــك منتجـــات وخـــدمات خاصـــة مـــن أجـــل 
النساء، وهذا المشروع عبارة عن مبـادرة وطنيـة

. تشمل جميع أنحاء الجمهورية
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وعـات مجم"مشـروع اتصالًا، تم البدء فـي تنفيـذ 
، والـذي يعمــل علـى "االدخار واإلقـراض الرقمـي

كــرة تعزيــز التمكــين االقتصـادي للمــرأة وتـدعيم ف
والرقمنــــــــــةمجموعـــــــــات االدخـــــــــار واإلقــــــــراض 

يـــتم واســــتخدام وســــائل التكنولوجيـــا الحديثـــة، و
المجلـــس القـــومي"تنظـــيم المشـــروع مـــن قِبـــل 

".ريالبنك المركزي المص"بالشراكة مع " للمرأة

يهــدف المشــروع إلــى تحقيــق شــمول اقتصــادي
للمـــرأة المصـــرية بـــالقرى الريفيـــة، ودمـــج المـــرأة

بالمنظومــــــــة المصــــــــرفية الرســــــــمية للدولــــــــة، 
اليــة باإلضــافة إلــى رفــع الــوعي ونشــر الثقافــة الم

ات بــين الســيدات، ومحــو األميــة الرقميــة للســيد
مــــن خــــالل التشــــجيع علــــى اســــتخدام وســــائل 

ليــة التكنولوجيــا الحديثــة؛ وذلــك تماشــيًا مــع عم
ت التحول الرقمي التي تشـهدها جميـع مؤسسـا

، الدولـــة، حتـــى يـــتم بنـــاء قـــدرات المـــرأة المصـــرية

ـــي مشـــروعات خاصـــة بهـــ ا؛ وتشـــجيعها علـــى تبنِّ
ألف سيدة لتكوين مـا500ويستهدف المشروع 

ألــــــف مجموعــــــة ادخاريــــــة، فــــــي25يقــــــرب مــــــن 
محافظــــة، وقــــد تــــم بالفعــــل اســــتهداف أول13

.محافظات9ألف سيدة بعدد 100

وفي إطار سعي الدولة المصرية إلى دعـم المـرأة
ــز دورهــا االقتصــادي فــي األســر ة المصــرية وتعزي

ـــــم إطـــــالق مشـــــروع  والمجتمـــــع ككـــــل، فقـــــد ت
التمكـــــــين االقتصــــــــادي والتوعيــــــــة للمــــــــرأة "

ومـا زال 2014عـام ، "الوافـدة والمـرأة المصـرية
العمــــل بــــه مســــتمرًا، وذلــــك بهــــدف التمكـــــين 

ل االقتصــادي للمــرأة المصــرية والوافــدة مــن خــال
عقد التدريب المهني وربطه باحتياجات السوق، و

بـــــرامج تدريبيـــــة مهنيـــــة للســـــيدات علـــــى حـــــرف 
بســـيطة لمســـاعدتهن فـــي إيجـــاد فـــرص عمـــل 

.لتوفير سٌبل المعيشة
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وعلــى الصــعيد القُطــري، يعمــل المشــروع علــى 
ررات تلبيـــة االحتياجـــات العاجلـــة للنســـاء المتضـــ

وتعزيـــــــز مهــــــــاراتهن؛ لتمكيـــــــنهن مــــــــن تلبيــــــــة 
مكـين احتياجاتهن ويركز ذلك على االستثمار في ت

يــة المــرأة اقتصــاديا مــن أجــل توليــد عوائــد اجتماع
.فورية وطويلة األجل

يعملـن 2014ولما كان معظم النسـاء قبـل عـام 
عات في أعمال غير رسمية من المنزل تتميز بسا

ــــر علــــى  ــــد ضــــعيفة، واعتمــــاد كبي ــــة، وعوائ طويل
وســطاء ذوي مهــارات وفــرص تــدريب محــدودة، 

الطريــق إلــى األمــام "مشــروع فقــد تــم إطــالق 
العمــل الالئــق للمــرأة فــي مصــر: بعــد الثــورة

" منظمـة العمـل الدوليـة"حيث دعمت ؛"وتونس
ــــق فــــرص عمــــل الئقــــة  ــــات لخل تطــــوير التعاوني
للنســــــاء العــــــامالت فــــــي الصــــــناعات اليدويــــــة، 

.روالزراعة في المناطق الريفية في صعيد مص

ــز قــدرات المــرأة فــي  ويهــدف المشــروع إلــى تعزي
كــــل مــــن مصــــر وتــــونس بمــــا يزيــــد مــــن فــــرص 
مشـــــاركتها فـــــي ســـــوق العمـــــل وفـــــي الحـــــوار 
المجتمعــــــي، باإلضــــــافة إلــــــى تحســــــين قــــــدرات 
األجهــزة الوطنيــة لإلحصــاء وغيرهــا مــن الجهــات 
المعنيـــة بمـــا يمكنهـــا مـــن إعـــداد بيانـــات دقيقـــة 
ـــة مصـــنفة حســـب الجـــنس، عـــن أســـواق  وحديث
العمــــل، وتقيــــيم أثــــر سياســــات التوظيــــف علــــى

.مشاركة المرأة في سوق العمل

ــــــة فــــــي إطــــــار  ــــــذ األنشــــــطة التعاوني ــــــم تنفي وت
باسـتخدام 2017-2015المشروع خالل الفترة مـن 

:اإلجراءات التالية

ضامن تنظيم مجموعات الت: التنظيم والتكوين
دعم االقتصــادي القائمــة علــى القريــة أو المنــتج لــ

ــا بــدلًا مــن العمــل بمفــردهن النســاء للعمــل معً
.في المنزل
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ــ: تنميــة مهــارات اإلنتــاج والتــدريب اإلداري ر عب
لي تعزيز نظام التدريب على مهـارات اإلنتـاج الـداخ

.من خالل مجموعات التضامن والتعاونيات

: التــــدريب الفنــــي المتقــــدم ودعــــم التســــويق
ة تقــــديم الــــدعم الفنــــي المتقــــدم لالرتقــــاء بجــــود

ـــــــة  ـــــــادة القـــــــدرات اإلنتاجي ـــــــة وزي الحـــــــرف اليدوي
.للتعاونية الزراعية

ات ومــن أجــل تعزيــز الخــدمات التســويقية للســيد
ة، صاحبات المشروعات الصغيرة والحرف اليدوي
ق ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن، تـم إطـال

ـــادرة . 2016عـــام " مصـــرية"مبـــادرة  ونفـــذت المب
:أنشطة عدة، أبرزها

 ســـاويرس للتنميـــة"التعـــاون مـــع مؤسســـة
التــي " إبــداع مــن مصــر"ومبــادرة " المجتمعيــة

أطلقهــــا بنـــــك اإلســـــكندرية، وذلـــــك بهـــــدف 
رًا إصــدار كتــالوج إلكترونــي مصــور يضــم صــو

لنمــــاذج المنتجــــات التــــي تنتجهــــا الســــيدات
وأســعارها ووســائل االتصــال بهــن، وتُصــدر

، "ريةالمصـ"سلسلة الكتالوجات تحت عنوان 
ــــرة وقــــد القــــت الكتالوجــــات اســــتجابات كثي

.وردود أفعال قوية

 المشــــــاركة فــــــي المعــــــارض الدوريــــــة التــــــي
ــــل معــــرض  ــــة مث تنظمهــــا الجهــــات المعني

ق ، وغيرهمـــا، ويـــتم تســـوي"كرافتـــي"و، "ديارنـــا"
المنتجــات بالمعــارض تحــت رعايــة المجلــس

التـــــــاء "القـــــــومي للمـــــــرأة وتحمـــــــل شـــــــعار 
.كعالمة تجارية للمنتجات" المربوطة

 قــــــوتي فــــــي "إطــــــالق المنصــــــة اإللكترونيــــــة
؛ لتســـــليط الضـــــوء علـــــى صـــــاحبات"حرفتـــــي

ــــادة  ــــدات األعمــــال لزي الحــــرف وربطهــــن برائ
فــرص الــدخول فــي ســوق العمــل المصــرية 

.الداخلية والخارجية
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 ــــــــــادرة " SHEconomy"المشــــــــــاركة فــــــــــي مب
للمنتـــــــدى االقتصـــــــادي العـــــــالمي، بترشـــــــيح

ة سيدة مـن شـبكة رائـدات األعمـال التابعـ58
رونيــة للمجلــس لالنضــمام إلــى المنصــة اإللكت

ألعمال للتسويق اإللكتروني لمنتجات رائدات ا
.من مختلف دول العالم

ـــــــم إطـــــــالق مشـــــــروع  ـــــــه، ت وفـــــــي الســـــــياق ذات
التمكـــين االقتصـــادي للمـــرأة مـــن أجـــل دعـــم "

ــــة  القطــــن المصــــري مــــن … الصــــناعة الوطني
، بهـــدف دعـــم 2016عـــام " الزراعـــة إلـــى الحصـــاد

الصـــناعة الوطنيــــة المصــــرية، مــــن خــــالل إعــــادة 
لـة، النهضة الزراعيـة للقطـن المصـري طويـل التي

ــــــــة  ــــــــق نمــــــــو اقتصــــــــادي للمــــــــرأة الريفي وتحقي
ــــــه واالســــــتفادة مــــــن سالســــــل القيمــــــة  بزراعت
المضــافة لــه، ويُــذكر أن قــام المشــروع بعــدد مــن

:األنشطة المختلفة نذكر منها ما يلي

يات، تدخالت توعوية استهدفت الرائدات الريف
ـــي بمحافظـــات زراعـــة القطـــن  وعـــامالت الجن

/ البحيـــرة/ الشـــرقية / دميـــاط / كفـــر الشـــيخ(
).الدقهلية

 ــــــــي فــــــــي ــــــــة لعــــــــامالت الجن ــــــــارات ميداني زي
عـة بالمحافظات المعنيـة لمتاب" يوم الحقل"

لى عملية الجني والتدريب العملي، والوقوف ع
.المشكالت التي تواجههن

ة عقــد دورات تدريبيــة لبنــاء القــدرات لمجموعــ
مــــن مصـــــممات األزيـــــاء علــــى يـــــد مصـــــممة 
إيطاليــــــة لتصــــــميم منتجــــــات مــــــن القطــــــن 

.المصري الخالص للتصدير

مبــــادرة تــــم البــــدء فــــي تنفيــــذ 2017وفــــي يوليــــو 
كمشـــــروع للتمكـــــين االقتصـــــادي ، "المشـــــغل"

.والتوعية للمرأة المصرية والوافدة
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اتصــــالًا، تــــم تنفيــــذ المشــــروع بفــــرع المجلــــس
ين القــومي للمــرأة بمحافظــة الجيــزة بالشــراكة بــ

فـــي " هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة"المجلـــس و
المفوضـــــية الســـــامية "مصـــــر، وبالتعـــــاون مـــــع 

. ، وبـــدعم مـــن حكومـــة اليابـــان"لشـــؤون الالجئـــين
ومــــــن أبــــــرز نتائجــــــه تجهيــــــز الفــــــرع بالمعــــــدات 

لـــى والماكينـــات الالزمـــة لتـــدريب المســـتفيدات ع
إقامـــة مشـــروعات حرفيـــة صـــغيرة، وخـــالل عـــام 

وتحقيقًـــــــا لالســـــــتمرارية قـــــــام المجلـــــــس 2019
ـــــــزة بالخامـــــــات والمعـــــــدات  ـــــــد فـــــــرع الجي بتزوي

. لتكميل المشغل

: مشاغل بمحافظـات4كما تم تجهيز وتأسيس 
المنيـــــا، والغريبـــــة، وقنـــــا بكافـــــة المســــــتلزمات

والمعـــــدات، والمكـــــن الـــــالزم للتـــــدريب الحرفـــــي، 
ـــــا فـــــي تجهيـــــز مشـــــاغل  ويســـــتمر العمـــــل تباعً
ـــس بالمحافظـــات،  بمقـــرات أخـــرى لفـــروع المجل

:وتتبلور أبرز إنجازات المبادرة فيما يلي

 تـــــدريب ســـــيدات مـــــن محافظـــــات القـــــاهرة
ياطة، والجيزة والغربية والمنيا على فنيات الخ

ـــ  ســيدة 15وتــوفرت فــرص عمــل مســتديمة ل
.ممن تدربن

 دورات فــــــــــي مجــــــــــال صــــــــــناعة العــــــــــرائس
.األميجرومى

دورات في مجال الرسم على القماش.

 ،ـــــة ـــــاج األقنعـــــة الواقي دورات فـــــي مجـــــال إنت
ألـــــف قنـــــاع واقِ، 125تـــــم مـــــن خاللهـــــا إنتـــــاج 

.آالف وصلة كروشيه3.5

 تعزيـــز التعـــاون مـــع إحـــدى شـــركات القطـــاع
ــــات الطــــبخ،  ــــى فني ــــدريب عل الخــــاص فــــي الت
ـــم تجهيـــزه بفـــرع  مـــن خـــالل المطـــبخ الـــذي ت

.  الجيزة
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 إقامــــــة دورات تدريبيــــــة فــــــي مجــــــال صــــــناعة
.الشوكوالتة وإنتاجها باحترافية

ظ واســتمرارًا لمــا بذلتــه الدولــة مــن جهــود للحفــا
مــــا علــــى الحــــرف التقليديــــة التراثيــــة وتطويرهــــا ب

مامًـا يتناسب مع متطلبات السوق الحالية، واهت
إلبـداع بتلك الحرف لما تحمله من بصمة وراثيـة ل

والجمال، والحفاظ عليها من االنقراض فـي ظـل
غــــــزو الميكنــــــة واكتســــــاح المنتجــــــات األجنبيــــــة 
لألســــواق المصـــــرية، فقــــد تـــــم إطــــالق برنـــــامج 

لتطــــوير الحــــرف التقليديــــة بهــــدف " أدهــــا وأدود"
لى تمكين السيدات من حرفتهن ومساعدتهن ع

: تطويرها وتسويقها عن طريق اآلتي

ــة نحــو توجيــه وإرشــاد صــاحبات الحــرف اليدوي
متطلبـــات الســـوق، وتطـــوير منتجـــاتهن مـــن

يـــف ناحيـــة الشـــكل والخامـــة والتقفيـــل والتغل

بهـــــدف الخـــــروج بمنـــــتج لديـــــه قابليـــــة أكثـــــر 
.للمنافسة باألسواق المحلية والدولية

 ـــــــدلًا مـــــــن ـــــــرويج للمنتجـــــــات المصـــــــرية ب الت
المنتجــــات األجنبيــــة مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى 

.يالهوية المصرية وتشجيع المنتج المصر

 فــــتح قنـــــوات تســــويقية مســـــتدامة للحـــــرف
ــــة  ــــزة والمتقن -المطــــارات المصــــرية (المتمي

المتــاحف والمــزارات –ســفارات مصــر بالخــارج
).السياحية

 حمايــــــة الســــــيدات صــــــاحبات الحــــــرف مــــــن
االســــــــــتغالل وضــــــــــمان تعاقــــــــــدهن مــــــــــع 

كـل الجهات المعنية تحت بنود تضمن الربح ل
األطراف المشاركة بـدون اسـتغالل أي طـرف

.للطرف اآلخر
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ة خلق عالمة تجارية عالمية مصـرية تحـت رعايـ
المجلــس القــومي للمــرأة ليكــون هــو المظلــة

يـه لعالمات تُخلـق للحـرف المطـورة ويكـون لد
ل مواصفات ومعايير محددة متضمنة في دلي

.)Guideline(استرشادي 

برنــــامج ، تــــم البــــدء فــــي تنفيــــذ 2019وفــــي عــــام 
ويُعــد أحــد بــرامج ،"She Leads"التعلــيم الفنــي 

مؤسســـــة شـــــباب القـــــادة وأول برنـــــامج لـــــدعم 
هن طالبــــات التعلــــيم الفنــــي وتعلــــيمهن وتــــدريب

وتــــأهيلهن وتنفيـــــذ مشــــروعات تـــــرتبط بمجـــــال
تخصصهن بعد تخـرجهن، ويـتم اسـتخدام أحـدث

ـــــــيم المهـــــــارات  ـــــــة لتقي ـــــــيم العالمي أدوات التقي
ــــــب  ــــــة جوان ــــــات وتنمي ــــــدى الطالب والكفــــــاءات ل

طالبــة 500شخصـيتهن المختلفـة؛ حيـث قـدمت 
ـــار  ـــم اختي ـــامج، وت 100اســـتمارات لاللتحـــاق بالبرن

.فكرة مشروع30طالبة كصاحبات أفضل 

مرحلــة: ويشــمل تنفيــذ البرنــامج عــدة مراحــل هــي
مرحلـة /مرحلة لجنة التحكـيم/ التعريف بالبرنامج 

رحلــــة م/ مرحلـــة التـــدريبات / التقيـــيم اإللكترونـــي 
ـــــه  ـــــ/ التوجي ـــــتم تطبي ـــــة، وي ق المســـــابقة النهائي

البرنــــــــــــــامج علــــــــــــــى محــــــــــــــافظتي القــــــــــــــاهرة 
واإلســــــماعيلية، ويشــــــارك المجلــــــس القــــــومي 

.للمرأة في مرحلة التحكيم

التمكـين "تـم إطـالق مشـروع 2020وفي مـارس 
االقتصــادي للمـــرأة مـــن أجــل النمـــو الشـــامل 

لتمكـــــــين المـــــــرأة "والمســـــــتدام فـــــــي مصـــــــر
ــــين الجنســــين، ويســــتهدف دعــــم  والمســــاواة ب

خلـق التمكين االقتصادي للمرأة والمساعدة في
فرص عمل لها مـن خـالل تحسـين بيئـة األعمـال

رأة التجاريــة والتــرويج لثقافــة ريــادة األعمــال للمــ
ل في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثـل األعمـا

. التجارية والزراعية ومجال الطاقة
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وفــــي ضــــوء التــــزام الدولــــة المصــــرية المســــتمر 
ت بتطبيـــــق السياســـــات المطلوبـــــة واإلصـــــالحا

مكـين الهيكلية لـدفع أجنـدة التنـوع االجتمـاعي وت
محفـــز ســـد "المـــرأة المصـــرية، فقـــد تـــم إطـــالق 

ــين الجنســين ــو " الفجــوة ب ، وهــو 2020فــي يولي
أول نمـــوذج مـــن نوعـــه للتعـــاون بـــين القطـــاعين 
العـــام والخـــاص فـــي إفريقيـــا ومنطقـــة الشـــرق 
األوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشـركات

ــــى اتخــــاذ إجــــراءات حاســــمة لســــد الفجــــوات  عل
االقتصـــــادية بـــــين الجنســـــين، وزيـــــادة مشـــــاركة
ــين المــرأة فــي القــوى العاملــة، وســد الفجــوات ب
الجنســين فــي األجــور، ودفــع المزيــد مــن النســاء

.إلى المناصب اإلدارية والقيادية

زيــز أُطلــق المحفــز التخــاذ إجــراءات اســتباقية لتع
ج التمكــــين االقتصــــادي للمـــــرأة، ولضــــمان نتـــــائ

اف أفضل، لذا وضع المحفز هيكلًـا لجميـع األطـر

ـــالث مراحـــل بـــدء : ذات الصـــلة، للمشـــاركة فـــي ث
المشــــــروعات، وتيســــــير المناقشــــــات لتحديــــــد 
ـــــا لألهـــــداف الرئيســـــة،  أولويـــــات اإلجـــــراءات وفقً
ــــــا لألهــــــداف والمقــــــاييس  ــــــر وفقً ــــــاس األث وقي

.المحددة قبل اعتمادها

وفـــي إطـــار زيـــادة مشـــاركة المـــرأة فـــي النشـــاط 
ل دعم تهيئة بيئـة عمـ"االقتصادي جاء مشروع 

آمنــــة تحقــــق المســــاواة للمــــرأة فــــي قطــــاع 
والــذي" الســياحة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة

يهدف إلى دعـم وزيـادة قـدرات المجلـس القـومي 
بة للمرأة لتحقيق هدف عام يتمثل فـي زيـادة نسـ
اع المشاركة للقوة العاملة مـن النسـاء فـي قطـ

السياحة فـي مصـر، وتمكـين المـرأة مـن مواجهـة
ـــــى  المواقـــــف الناتجـــــة عـــــن عـــــدم المســـــاواة، إل
جانـــــب تحقيـــــق هـــــدف محـــــدد يتمثـــــل فـــــي ثقـــــة 

.المرأة بنفسها
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فضــــــلًا عــــــن دعــــــم خلــــــق بيئــــــات آمنــــــة تتســــــم 
خل بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل دا

.قطاع السياحة في مصر

كــول بروتوباإلضــافة إلــى ذلــك، تــم التوقيــع علــى 
بهدف دعـم المـرأة" بنك بلوم مصر"تعاون مع 

ل الريفيــة وتعزيــز مبــدأ الشــمول المــالي مــن خــال
ن مســاهمة البنــك فــي تمويــل مشــروعات لتمكــي

المــــــرأة الريفيــــــة اقتصــــــاديا فــــــي مجــــــال تــــــدوير 
ت المخلفات الزراعيـة مـن خـالل اسـتخالص الزيـو

مــــــن النباتــــــات العطريــــــة وتحويــــــل المخلفــــــات 
إلــــــى ســــــماد عضــــــوي، وتتمثــــــل أهــــــم إنجــــــازات 

: المشروع فيما يلي

توجيه المشروع لقرية الروبي بالمنيا.

 سـيدة 100إقامة ورشـة عمـل تعريفيـة لعـدد
ــــد احتياجــــات الســــيدات فــــي  ــــم خالهــــا تحدي ت

.المشروعات المقترحة

إقامــة دورة تدريبيــة لعــدد مــن الســيدات علــى
هـا إلـى كيفية تدوير المخلفـات الزراعيـة وتحويل

).سماد عضوي صناعي" (الكمبوست"

 ماكينات فرم مخلفات زراعية7منح السيدات
ــى فــرم المخلفــات  للعمــل فــي مجموعــات عل
ـــــم منحـــــنهن  ـــــى ســـــماد، كمـــــا ت وتحويلهـــــا إل

فــــي التـــي تكالكمبوســــتمســـتلزمات تخميـــر 
.لدورة إنتاج واحدة

االنتهـــــاء مـــــن دورة اإلنتـــــاج األولـــــى بإجمـــــالي
.ألف جنيه17طنًا بقيمة إجمالية 45

برنـــامج ، فقـــد تـــم إطـــالق 2021أمـــا فـــي ســـبتمبر 
تعزيـــز فـــرص العمـــل وريـــادة األعمـــال للمـــرأة 

؛ بهـــدف تحســـينفـــي مجـــال التصـــنيع الزراعـــي
جــال الحالـة االقتصـادية للمـرأة التـي تعمـل فـي م

ــــــــا  التصــــــــنيع الزراعــــــــي فــــــــي محــــــــافظتي المني
.وبني سويف
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تجدر اإلشارة إلـى أن المشـروع يتفـق مـع أهـداف
دف التنمية المستدامة لألمم المتحـدة؛ حيـث يهـ
يـوي، إلى التمكين االقتصادي للمرأة فـي قطـاع ح

وهو قطاع التصنيع الزراعي، وكـذلك دعـم المـرأة
ــــــة  لتعزيــــــز فرصــــــها فــــــي تقلــــــد مناصــــــب قيادي

رتكـز وتأسيس شركات لتصبح صاحبة أعمـال، وي
ة المشـــروع علـــى تحقيـــق ثـــالث نتـــائج متوســـط

:األجل تعكس مكونات المشروع الثالثة، وهي

ة تعزيــز فــرص العمــل وريــاد: النتيجــة األولــى
األعمـــال للمـــرأة، والتمكـــين االقتصـــادي فـــي

ا؛ حيـث مجال التصنيع الزراعـي المسـتدام بيئيـ
ترتكـــز أعمـــال المكـــون األول للمشـــروع علـــى 

ل االستثمار فـي دعـم السـيدات كرائـدات أعمـا
وكموظفـــات فـــي شـــركات القطـــاع الخـــاص، 

شـــركة 50وســـيعمل المشـــروع علـــى إنشـــاء 
هــا فــي مجــال التصــنيع الزراعــي تملكهــا وتقود

ســـيدات مــــع التركيــــز علـــى سالســــل القيمــــة 
للمنتجـــات الزراعيـــة التـــي تخلـــق فـــرص عمـــل

يل سالسـل القيمـة للمحاصـ: للسيدات؛ مثـل
جمعـات البستانية، كما سـيتم التركيـز علـى الت

. اإلنتاجية التي تعمل فيها السيدات

ــذكر، أن القطــاع الخــاص فــي مجــال  وجــدير بال
فـي التصنيع الزراعي سـيكون لـه دور أساسـي

.توفير فرص التدريب الفني والعملي

ـــــع المشـــــروع طريقـــــة مبتكـــــرة  وســـــوف يتب
للتمويـــل، وذلـــك مـــن خـــالل جـــذب االســـتثمار 
الخـــاص إلـــى محافظـــات الصـــعيد مـــن خـــالل 

، "رأس المــال المخــاطر"، و"التمويــل المالئكــي"
وذلك بجانـب التمويـل المتـاح مـن خـالل جهـاز

تنميــــة المشــــروعات ومؤسســــات التمويــــل 
.متناهي الصغر والبنوك
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ــــــة ــــــة العمــــــل: النتيجــــــة الثاني تحســــــين بيئ
مـن للسيدات داخل شركات التصـنيع الزراعـي

خـــالل سياســـات وممارســـات مكـــان العمـــل 
وفر المراعية لمنظور النوع االجتماعي، والتي تـ
. بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة

ويـــتم ذلـــك مـــن خـــالل التعـــاون مـــع شـــركات 
القطـــاع الخـــاص لـــدعم ممارســـات التوظيـــف 
المراعيــــــة لمنظــــــور النــــــوع االجتمــــــاعي فــــــي 

يئـة شركات التصنيع الزراعـي؛ ممـا يـؤدي إلـى ب
. عمل آمنة للمرأة

ـــادرات بالتعـــاون مـــع ســـيتم تنفيـــذ تلـــك المب
جمعيـــات األعمـــال المحليـــة والوطنيـــة مثـــل 
اتحــاد الصــناعات المصــرية وغرفــة الصــناعات
ـــة توســـيع النمـــوذج ـــة لضـــمان إمكاني الغذائي

ة كما سيتم دمـج أنشـط. المطور واستدامته
.سرةالتوعية بالصحة اإلنجابية، وتنظيم األ

عمــة مــن تحســين البيئــة الدا: النتيجــة الثالثــة
ات حيــث السياســات ولوائحهــا، واالســتراتيجي

لمـرأة الوطنية لكي تعزز التمكين االقتصادي ل
وتحــد مــن العوائـــق التــي تحــول دون توظيـــف 

.المرأة وريادة األعمال

وفـــــي هـــــذا الصـــــدد، ســـــيتعاون المشـــــروع مـــــع 
المجلــــس القــــومي للمــــرأة وكــــذا وزارة التجــــارة 
والصـــــــناعة وشـــــــركاء التنميـــــــة لـــــــدمج النـــــــوع 
االجتمـــــاعي فــــــي السياســــــات واالســــــتراتيجيات

ـــــة  ـــــادة األعمـــــال، وتنمي ـــــة المتعلقـــــة بري الوطني
المشــــــــروعات متناهيــــــــة الصــــــــغر والصــــــــغيرة 

روع والمتوســطة، وســيتم تنفيــذ أنشــطة المشــ
يــة فــي محــافظتي المنيــا، وبنــي ســويف مــع إمكان

توســيع نطــاق أعمــال المشــروع فــي محافظــات 
آالف 6.5أخرى، ومن المتوقع أن يخدم المشروع 

.ألف مستفيد غير مباشر13مستفيد مباشر، و
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ـــا علـــى مـــا ســـبق، فقـــد انخفـــض معـــدل  تأسيسً
، حيث وصل إلى 2020البطالة بين اإلناث في عام 

، وتبلــــغ 2014فــــي عــــام % 24بعــــد أن كــــان % 17.7
نسبة مشاركة المرأة في قوة العمـل خـالل عـام

%. 16.8نحو 2020

صـف كما ارتفعت نسبة الشمول المالي في منت
؛ حيـــث زادت ملكيـــة %50إلـــى أكثـــر مـــن 2021عـــام 

في عـام % 27مقابل % 47.5المرأة للحسابات إلى 
ن ، وتبلــــغ نســــبة النســــاء المســــتفيدات مــــ2017

خـالل الربـع الثـاني % 64القروض متناهية الصـغر 
.2020من عام 

ين وتجدر اإلشارة، إلى أن نسبة المرأة من العامل
بلغـــــت 2020بالحكومـــــة والقطـــــاع العـــــام عـــــام 

، كمـــــا بلغـــــت نســـــبة عمـــــل المـــــرأة فـــــي 30.9%
ــــــة  ، وذلــــــك أعلــــــى مــــــن %50.4الوظــــــائف اإلداري

%.32المتوسط العالمي البالغ 

مؤشر يوضح معدل البطالة بين اإلناث
2020و2014خالل عامي 

17.7

24

2014 2020

.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

(%)
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"التمكين االجتماعي

ـــــز  ـــــى تعزي ـــــة المصـــــرية جاهـــــدة إل تســـــعى الدول
المشــــــاركة المجتمعيــــــة للمــــــرأة خــــــارج نطــــــاق 
األسرة، وتوفير فرص لهـا مـن أجـل الوصـول إلـى

مجموعــة واســعة مــن الخيــارات التعليميــة؛ ممــا 
يُســــهم فــــي محــــو أميــــة المــــرأة، باإلضــــافة إلــــى 
الحفاظ على صحتها الجسدية مـن أي مـرض قـد

يعيقهــــا عــــن أداء دورهــــا المهــــم والــــرئيس فــــي 
األســــرة والمجتمــــع ككــــل، والحــــدِّ مــــن التمييــــز 

ة ضــدهن مــن خــالل الحــدِّ مــن المعــايير التقليديــ
هــذا التــي تُركــز علــى تفضــيل الــذكور عــن اإلنــاث، و

ــن مــن صــورتها وأدوارهــا وإنجازاتهــا  بــدوره يُحسّ
. في المجتمع

وأبــــرز مــــا قامــــت بــــه الدولــــة لتحقيــــق التمكــــين 
االجتمـــــــاعي للمـــــــرأة هـــــــو إصـــــــدار عـــــــدد مـــــــن 

: التشريعات، والتي تأتي كما يلي

 الــــذي 2015لعــــام 113تعــــديل القــــانون رقــــم
ادة يـنظم صـندوق التـأمين األسـرى، وذلـك لزيـ

.موارده لتلبية احتياجات النساء
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 ــات ) 242المــادة (2016تعــديل قــانون العقوب
مــة الخاصـة بختــان اإلنــاث؛ حيــث تــم رفــع الجري

.من جنحة إلى جناية

 ــــــث القــــــانون رقــــــم (تعــــــديل قــــــانون المواري
، واســـتحداث نـــص يعاقـــب )2017لســـنة 219

من يحجب الميـراث عـن كـل مـن لـه الحـق فـي 
.هذا الميراث

 اعتـــــــــــراف قـــــــــــانون الضـــــــــــرائب المصـــــــــــرية
ــــــل لألســــــرة بموجــــــب قــــــانون  ــــــالمرأة كعائ ب

.الضرائب الموحد

 ـــة لعـــام ، 2016تعـــديل قـــانون الخدمـــة المدني
ــا لألمهــات العــامالت؛ مثــل  ــذي يمــنح مزاي وال

.أشهر3أشهر بدلًا من 4إجازة أمومة لمدة 

وكمـــا كفلـــت الدولـــة المـــرأة فـــي جميـــع حاالتهـــا، 
ذا فإنها لم تغفل األم السـجينة، فقـد جـاء فـي هـ

بشــأن 2015الصــدد قــرار رئــيس الجمهوريــة عــام 
حمايـــة األم الســـجينة وحقهـــا فـــي إبقـــاء طفلهـــا 

ق حتى يبلغ الرابعة من العمـر، والحصـول علـى حـ

الزيارة بعد هـذه السـن، وقـانون الخدمـة المدنيـة
الــذي يمـــنح مزايــا لألمهـــات 2016لســـنة 81رقــم 

ــدلًا 4العــامالت مثــل إجــازة وضــع لمــدة  أشــهر ب
أشهر بدلًا 4من ثالثة أشهر، وإجازة أمومة لمدة 

ديل من ثالثة أشهر بأجر كامـل، باإلضـافة إلـى تعـ
لســـنة 58بعـــض أحكـــام قـــانون العقوبـــات رقـــم 

ـــا للقـــانون رقـــم 1937 ، والـــذي 2020لســـنة 6وفقً
مــن نــص علــى العقوبــات المتعلقــة بــالمتهربين

.أشكالهدفع النفقة، باإلضافة إلى تجريم التنمر ب

وعلــــــــى صــــــــعيد التوعيــــــــة للمتــــــــزوجين حــــــــديثًا 
ــــزواج، تــــم إطــــالق عــــدد مــــن  والمقبلــــين علــــى ال

برنـــــامج المـــــرأة ": البـــــرامج والمبـــــادرات، أبرزهـــــا
، 2016/2015خـــالل الفتـــرة " صـــانعة المســـتقبل

والــــذي اشــــتمل علــــى سلســــلة مــــن اللقــــاءات 
آالف من النساء حديثي الزواج7.4التوعوية لنحو 

قريــة 55والمقــبالت عليــه، واألمهــات الجــدد مــن 
على مستوى محافظات الجمهورية كافة، وذلك

تربيــة لرفــع الــوعي بثقافــة تقبــل واحتــرام اآلخــر وال
.الصحيحة للنشء
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وقــــــيم التربيــــــة .. برنــــــامج األم مدرســــــة"أمـــــا 
لقــــــاءات 6ففــــــي إطــــــاره تــــــم عقــــــد ، "الحديثـــــة

، )أســــــــيوط–المنيــــــــا –الفيــــــــوم (بمحافظــــــــات 
مــن الســيدات واألمهــات حــديثي 270واســتهدف 

.الزواج والوالدة من الفتيات الريفيات

ـــا لنبقـــى"فـــي حـــين تـــم إطـــالق  فـــي" مبـــادرة معً
، مســـــتهدفة المقبلـــــين علـــــى الـــــزواج 2017عـــــام 

همـة والمتزوجين حديثًا بهدف توضيح مفاهيم م
جــة، فــي تكــوين أســرة صــحية وعائلــة فاعلــة ومنت

وذلـــك مـــن خـــالل تنفيـــذ برنـــامج توعـــوي مكثـــف،
هـم أنـا وأنـا وكيـف أف(يشمل ثالثة محاور رئيسـة 

، ")العائلــــة"نفســــي، هــــي وهــــو، هــــو وهــــي وهمــــا 
ـــــالتعرف  ـــــى موضـــــوعات متعلقـــــة ب وتتطـــــرق إل
ــــــذات، وثقافــــــة احتــــــرام وقبــــــول اآلخــــــر،  علــــــى ال

.والمعامالت األسرية

ولــــــدعم الســــــيدات المعــــــيالت تــــــم البــــــدء فــــــي 
لهــــــن وألســــــرهن شــــــهادات أمــــــان اســــــتخراج 

ـــدءًا مـــن عـــام  ـــرات ب ، وهـــي شـــهادة 2018وللفقي
تـأمين علــى الحيـاة تــؤمن بهـا المــرأة أسـرتها مــن

بعــــدها؛ ألنهــــا تعطــــي الورثــــة فــــي حالــــة الوفــــاة 
آالف جنيــه، وفــي حالــة الوفــاة 10الطبيعيــة مبلــغ 
ــــــــــه، أو معــــــــــاش 50فــــــــــي حــــــــــادث  ــــــــــف جني أل

شــــــــهري لمــــــــدة خمــــــــس، أو عشــــــــر ســــــــنوات 
.وفقًا لرغبة المنتفعين

ألـف 50وتجدر اإلشارة إلـى أنـه تـم اسـتخراج نحـو 
شــــــــــهادة للســــــــــيدات المعــــــــــيالت ألســــــــــرهن 

ل والفقيرات، إلى جانب إجراء جوائز ماليـة مـن خـال
عمل سحب عشوائي على الشـهادات فـازت مـن 

ـــه  ـــغ قـــدره 11خالل ـــة بمبل ـــه لكـــل 10حال آالف جني
.شهادة
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بطاقتـك-المواطنـة المصـرية "أما عن مبـادرة 
فهـــي مبـــادرة تهـــدف إلـــى اســــتخراج ، "حقوقـــك

بطاقــات رقــم قــومي للســيدات؛ لتنميــة شــؤون
المـــــرأة وتمكينهـــــا مـــــن أداء دورهـــــا االجتمـــــاعي، 
واالقتصــــــــادي، والسياســــــــي فــــــــي المجتمــــــــع، 
ــــــي  ــــــالمرأة، وحــــــل المشــــــكالت الت والنهــــــوض ب
تواجههــــا؛ حيــــث إنــــه يصــــعب تحقيــــق التمكــــين 
الحقيقــي للمــرأة المصــرية بــدون الحصــول علــى

.أسس المواطنة

تـــم اســـتخراج مـــا 2020/2015وخـــالل الفتـــرة مـــن 
ألـف بطاقـة للسـيدات مـن جميـع 800يقرب من 

دد المحافظات، باإلضافة إلـى ذلـك، تـم تنظـيم عـ
مــن الفعاليــات التوعويــة بعــدد مــن المحافظــات
حــــول أهميــــة األوراق الثبوتيــــة لالســــتفادة مــــن

.خدمات الدولة

حـث ل؛ "مبادرة بهيـة"إلى جانب هذا، تبنت الدولة 
المجتمـــع علــــى جمــــع التبرعـــات الماديــــة لعــــالج 

ـــــدي وحمـــــالت الكشـــــف  مريضـــــات ســـــرطان الث
المبكـــر بالمجـــان، كمـــا يقـــوم المجلـــس القـــومي 

ــة ا ــة لمستشــفى بهي لــذي للمــرأة بزيــارات ميداني
؛ لتقـــــديم الـــــدعم المعنـــــوي 2015تأســـــس عـــــام 

دات للمرضى مـن السـيدات، وبلـغ عـدد المسـتفي
مـــــن المبـــــادرة وحملـــــة التبرعـــــات التـــــي قادهـــــا 

ألــف مســتفيدة مــن كشــف مبكــر 134المجلــس 
م وعالج بالمجان وفحوصات قبـل العـالج، وقـد تـ

للتخفيـــف مـــن " ســـيدات مصـــر"إطـــالق مبـــادرة 
قـــوائم االنتظـــار والمشـــاركة فـــي تقـــديم الـــدعم

.المادي والعيني للمستشفى

ا ولمـا كانـت قضـية محــو األميـة مـن أهـم القضــاي
يـــة، التــي توليهـــا الدولــة اهتمامًـــا ألهميتهــا الحيو

المــرأة"وتنفيــذًا للقــرار الجمهــوري، جــاء مشــروع 
والـــــذي تـــــم ، "فـــــي قريـــــة بـــــال أميـــــةالبحراويـــــة

قريـــة 16مراحـــل علـــى مســـتوى 10تنفيـــذه علـــى 
.  بمحافظة البحيرة
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ح ومــــن بــــين النتــــائج األوليــــة للمشــــروع تــــم فــــت
ـــم محـــو أميـــة مـــا يقـــرب مـــن 1.3 ألـــف فصـــل، وت
آالف ســـيدة بقـــرى المحافظـــة بنســـب نجـــاح3.3

%.76إلى % 70وصلت من 

لمحــو أميــة المــرأة بقريــة كمــا أطلقــت مبــادرة 
ر بمحافظة قنـا، علـى إثرهـا تـم تكـوين عشـدندرة

فـــرق عمـــل تطوعيـــة مـــن الرائـــدات والمشـــرفات 
الزراعيات ومكلفـات الخدمـة العامـة؛ اسـتهدفت

ــادرة  ــم التحــاقهن بفصــو200المب ل مســتفيدة ت
ت محو األمية وحصر وتصنيف األميات، كما قدم

ـا ومباشـــرًا للدارســات المنتظ مـــات حــافزًا معنويـ
رى بالتعـــاون مـــع بعـــض الجهـــات التنفيذيـــة وكبـــ
ظـة المصانع والشـركات والمسـتثمرين بالمحاف

ادرة فـي حـين تـم تنفيـذ مبـ. في نطـاق المحافظـة
للهيئـــــــة القبطيـــــــة اإلنجيليـــــــة " العلـــــــم قـــــــوة"

القــاهرة، : للخــدمات االجتماعيــة، فــي محافظــات
والجيــــــــزة، والقليوبيــــــــة، وأثمــــــــرت عــــــــن نجــــــــاح 

.سيدة573

" منهجيـــة المـــرأة والحيـــاة"هـــذا، وجـــاء برنـــامج 
ليم بالشراكة مع الهيئة العامة لمحو األمية وتع
مـة الكبار وجمعية حواء المستقبل ومكتب منظ

محـو بالقاهرة، واسـتهدف البرنـامج" اليونيسكو"
ــــا أميــــة وتمكــــين الســــيدات اقتصــــاديا واجتماع ي

فصـلًا 40ح وثقافيا؛ تمثلت نتائج البرنامج في فـت
: ســــــــيدة بمحافظــــــــات600اســــــــتفادت منهــــــــا 

القــــــــاهرة، والجيــــــــزة، وســــــــوهاج، والســــــــويس، 
من الميسرات 120وبورسعيد، وأسوان، وتدريب 

أعضــــاء فــــروع المجلــــس، وممــــثالت منظمــــات 
المجتمــــــــــع المــــــــــدني، والجهــــــــــات الحكوميــــــــــة 

.على تدريس المنهجوتأهيلنالمعنية، 
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، لطالما كانت المـرأة أسـاس المجتمـع المصـري
لــــم تغفــــل الدولــــة تعزيــــز الخــــدمات للمــــرأة ذات 

ــذ عــام  اســتحدث 2016االحتياجــات الخاصــة، فمن
لجنــة دائمــة للمــرأة "المجلــس القــومي للمــرأة 

عضـوًا، وتخـتص بدراسـة 11تضم ، "ذات اإلعاقة
رهـــا وتقيـــيم السياســـات العامـــة والخاصـــة وتأثي

علـــى النســـاء ذوات الهمـــم، وتقـــديم االقتراحـــات 
والتوصــــيات بهــــذا الشــــأن، وتمثيــــل المــــرأة فــــي

تُعقد المحافل المحلية واإلقليمية والدولية التي
هـود لمناقشة القضايا ذات الصلة، ومن بين الج

: التي بذلت في هذا الصدد، نذكر ما يلي

 إبــــــرام بروتوكــــــوالت تعــــــاون مــــــع كــــــل مــــــن
محافظات الدقهلية، وبني سـويف، وسـوهاج

محافظــــــــــة صــــــــــديقة "وإطــــــــــالق مبــــــــــادرة 
لتصـــــــــــــبح "لألشـــــــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــــــــة

محافظـــات صـــديقة لـــذوي الهمـــم، وتـــم مـــن 
ــــــبل اإلتاحــــــة بالمنشــــــآت  ــــــوفير سُ خاللهــــــا ت

الحكوميــة بالمحافظــة، كمــا أتاحــت محافظــة
ــــارك  بنــــي ســــويف صــــالة عيــــد األضــــحى المب

ســـــــــاحات كبـــــــــرى 8بلغـــــــــة اإلشـــــــــارة فـــــــــي 
.بمدن المحافظة

 ة لتشـجيع طلبـ؛ "يـال نحميهـا"إطالق مبـادرة
م وطالبــات المــدارس للتعبيــر مــن خــالل الرســ

علــى كيفيــة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة ذات
الهمــــة؛ ومــــن خاللهــــا نُفــــذت جداريــــة عُلقــــت 

طالبـة وطالــب 400عليهـا لوحــات فنيـة لعــدد 
ـــــــــــة والثانويـــــــــــة  مـــــــــــن المـــــــــــدارس اإلعدادي

.محافظات10من 

ــــابين ــــة كت ــــة اإلداري ــــة النياب كمــــا أصــــدرت هيئ
لـــدعم المـــرأة 2020لســـنة 4و2دوريـــين رقـــم 

ذات الهمـــــــــــــة، واألمهـــــــــــــات لألشـــــــــــــخاص 
ذوي الهمــــــم مــــــن العــــــامالت فــــــي الجهــــــاز 

.اإلداري للدولة
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 يـل لتـدريب وتأه" كوني منتجـة"إطالق مبادرة
رف فتيات من إعاقات مختلفة على بعض الح

م اليدوية وتنظيم معرض للمنتجات، ومـن أهـ
ل الفعاليـــات التـــي انبثقـــت مـــن المبـــادرة خـــال

حرفــي ، دورتــين تــدريبيتين للتأهيــل ال2018عــام 
ـــي ـــة لمنتجـــات الحل ـــى المشـــغوالت اليدوي عل

والتطريــــــــز والكروشــــــــيه، اســــــــتفادت منهــــــــا          
ة متدربة مـن ذات اإلعاقـة البصـرية بجمعيـ20

.النور واألمل

 مدونـــة ســـلوك التعامـــل مـــع المـــرأة إعـــداد
فــــي نــــواحي الحيــــاة المختلفـــــة، ذات الهمــــة 

وتســــــــــتهدف المدونــــــــــة مخاطبــــــــــة ثالثــــــــــة 
ـــــى للعـــــاملين فـــــي الجهـــــاز  مســـــتويات، األول

ي اإلداري للدولة سواء في تعاملهم مـع متلقـ
الخدمــــة أو زميلــــة عمــــل، والمســــتوى الثــــاني

المـــــرأة ذات الهمـــــة مـــــع الموظـــــف مقـــــدم 
الخدمـــــــــة، والمســـــــــتوى الثالـــــــــث التعامـــــــــل 

.المجتمعي مع المرأة ذات الهمة

 دراســة حــول العنــف ضــد المــرأة ذات إعــداد
بالتعــــاون بــــين المجلــــس القــــومي اإلعاقــــة 

ــــزي للتعبئــــة العامــــة  للمــــرأة، والجهــــاز المرك
ن، واالحصاء، وصندوق األمم المتحـدة للسـكا

وهيئة األمم المتحدة للمـرأة، وصـندوق األمـم
لـى المتحدة اإلنمـائي، وتُعـدُّ هـذه الدراسـة األو

. من نوعها في المنطقة العربية

 مـاراثون للمشـي لمـا يقـرب مـن 2تنظيم عـدد
مــــــــن النســــــــاء والفتيــــــــات مــــــــن 300نحــــــــو 

ذات الهمــــــــــم المختلفــــــــــة تحــــــــــت شــــــــــعار 
".  نحن قادرات"
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 ؛ لتصـــــحيح "قـــــل وال تقـــــل"إصـــــدار مطويـــــة
المصـــــطلحات الخاطئــــــة تجـــــاه المــــــرأة ذات 

).ذات إعاقة بصرية–أعمى (اإلعاقة مثل 

 ن نحو تشريعات عادلة تضم"إطالق مبادرة
ــــة والتوحــــد " حقــــوق ذوي اإلعاقــــات الذهني

اجه بهدف رصد اآلراء حول المشكالت التي تو
أوليــاء أمــور ذوي الهمــم الذهنيــة والتوحــد فــي 

.تعامالتهم اليومية

 2018لســنة 10فــي إطــار صــدور القــانون رقــم
بشــــأن حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، تــــم 

بيق إدخال مكون التوعية بضرورة تفعيل وتط
ة، مواد القانون في جميع األنشطة ذات الصل

إلى كما قام المجلس القومي للمرأة بترجمته
امــة اللغـة اإلنجليزيــة بالتعــاون مــع الهيئــة الع

.لالستعالمات لسهولة تداوله دوليا

 حمايتــــــك فــــــي قانونــــــك"إطــــــالق مبــــــادرة "
ــــــس القــــــومي للمــــــرأة  وخاللهــــــا قــــــاد المجل

ؤ سلسلة اجتماعات مـع ممثلـي وحـدات تكـاف
الفـــــرص بـــــالوزارات، وخبـــــراء مـــــن منظمـــــات 

ات المجتمع المدني المعنية بقضـايا المـرأة ذ
الهمــة، باإلضــافة إلــى مجموعــة مــن النســاء 
ذوات اإلعاقــــــة واألمهــــــات ألبنــــــاء مــــــن ذوي 
الهمــــم؛ للخــــروج برســــائل توعويــــة مبســــطة 
وواضــحة عــن أشــكال العنــف المختلفــة التــي

ــى أثرهــا  تتعــرض لهــا المــرأة ذات الهمــة، وعل
رســـــــالة، وإدراجهـــــــا فـــــــي 18تمـــــــت صـــــــياغة 

ــــــات تضــــــمنت مــــــواد قــــــانون حقــــــوق  مطوي
األشـــــــخاص ذوي الهمـــــــم، وقـــــــوانين أخـــــــرى 

.وعقوبات ذات الصلة
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 إطــــالق أول دليــــل مــــن نوعــــه لــــدعم النســــاء
والفتيــات ذوات اإلعاقــة فــي مواجهــة مخــاطر 

". 19-كوفيد"انتشار جائحة 

 شـــركة "و" ويـــل ســـبرينج"تعـــاون مـــع شـــركة
ــــــوان 23فــــــي إقامــــــة " أكســــــا معســــــكرًا بعن

أم وأوالدهــن 100، بمــا يقــرب مــن "أنــا ومامــا"
ذوي اإلعاقة في حي األسمرات؛ لمساعدتهن

كمــا تــم تنظــيم . فــي التعامــل مــع أطفــالهن
ة نــدوة فــي يــوم اليتــيم بالتعــاون مــع محافظــ

رة األم البديلــة ضــرو"الدقهليــة تحــت عنــوان
".ال رفاهية

تم إطالق حملة المـرأة صـانعة 2021وفي عام 
ة هيئـــة األمـــم المتحـــد"، بالتنســـيق مـــع الســـالم

وذلــك فــي إطـــار الجهــود الراميــة لتعزيـــز " للمــرأة
قيــــادة المــــرأة ومشــــاركتها مــــن أجــــل الســــالم 

لـى واالزدهار والتنميـة، وتسـلط الحملـة الضـوء ع
ــــــــــدور المحــــــــــوري للمــــــــــرأة فــــــــــي مكافحــــــــــة  ال

.اإلرهاب والتطرف

ــا رســالة مبســطة عــن المبــادرا ت وتضــمنت أيضً
والمشـــــروعات القوميـــــة التـــــي تقيمهـــــا الدولـــــة 

رار والمردود اإليجابي لها وأثرها على دعـم االسـتق
: يوالسلم واألمن الداخلي، وقامت الحملة باآلت

 ــــف فــــرد 13.8، اســــتهدفت نــــدوة118عقــــد أل
.آالف سيدة8.5منهم 

 علـــــــى مســـــــتوى فعاليـــــــة فنيـــــــة 148عقـــــــد
مصـــــر أرض "المحافظـــــات، تحـــــت مســـــمى

ة، بالتعاون مـع وزارة الثقافـ" األمن والسالم
ت والهيئة العامة لقصـور الثقافـة، واسـتهدف

. ألف سيدة12.9ألف فرد منهم 27.2
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 علــــــى حملــــــة لطــــــرق األبــــــواب161تنفيــــــذ ،
مســـــــــــــــتوى محافظـــــــــــــــات الجمهوريـــــــــــــــة،          

ـــــــــارة اســـــــــتهدفت          504.3بإجمـــــــــالي  آالف زي
.مليون سيدة1.2

 نشــــاطًا منــــذ بدايــــة الحملــــة فــــي        635تنفيــــذ
؛ اســتهدفت 2021أكتــوبر 12سـبتمبر وحتــى 26

مليــــون شــــخص مــــنهم    2.6تلــــك األنشــــطة 
.سيدة تم التواصل معهن توعويا1.2

لــم يقــف األمــر عنــد مــا ســبق ذكــره، بــل تــم إعــداد 
أول خطــة مصــرية حــول المــرأة والســلم واألمــن، 
ـــــين وزارة الخارجيـــــة  ـــــي ب مـــــن خـــــالل تعـــــاون ثالث
المصــــرية، والمجلــــس القــــومي للمــــرأة، ومركــــز 

اء القــاهرة الــدولي لتســوية النزاعــات وحفــظ وبنــ
ع الســالم؛ حيــث تتعــاون تلــك الجهــات الــثالث مــ

يجية، المركز المصري للفكـر والدراسـات االسـترات

وهيئــــة األمــــم المتحــــدة للمــــرأة فــــي اتبــــاع نهــــج 
تشــــاوري يعكــــس مختلــــف اآلراء والخبــــرات فــــي 
خطـــة العمـــل، وذلـــك مـــن خـــالل عقـــد عـــدد مـــن 
الجلســــــــات مــــــــع المؤسســــــــات، ومنظمــــــــات 
المجتمـــــــــع المـــــــــدني، والمفكـــــــــرين، والخبـــــــــراء، 

.والخبيرات في المجاالت ذات الصلة

56%
لك نسبة النساء العامالت في السـ

.الدبلوماسي
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"حمايــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــرأة 

د فلننــــه العنــــف ضـــــ: لــــوّن العــــالم برتقاليًــــا"
فالبرتقــــالي هــــو لــــون لتمثيــــل!"... المــــرأة اآلن

مســـتقبل أكثـــر إشـــراقًا وخـــالٍ مـــن العنـــف ضـــد
هكــذا رفعــت األمــم المتحــدة. النســاء والفتيــات

ــــة المــــرأة مــــن  شــــعار الحركــــة البرتقاليــــة لحماي
وق العنف الذي يُعد واحدًا من أكثـر انتهاكـات حقـ
زل اإلنســــان انتشــــارًا واســــتمرارًا وتــــدميرًا، وال يــــ

مجهولًــــا إلــــى حــــدٍ كبيــــر بســــبب مــــا يحــــيط بــــه 
مــــن ظــــواهر اإلفــــالت مــــن العقــــاب والصــــمت 

. والوصم بالعار

تها لــذا، تســعى الدولــة المصــرية بكافــة مؤسســا
ة التـي وكياناتها إلى القضاء على الظواهر السلبي

تهــدد حيــاة المــرأة وســالمتها وكرامتهــا وتحــول 
بينهــــــا وبــــــين مشــــــاركتها الفعالــــــة فــــــي كافــــــة 
المجـــــــاالت بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك مواجهـــــــة جميـــــــع

أشـــــــــكال العنـــــــــف ضـــــــــدها، وحمايتهـــــــــا مـــــــــن 
يهـا مـن األخطار البيئيـة التـي قـد تـؤثر بالسـلب عل

.الناحية االجتماعية
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عرضـن وجدير بالذكر، أن نسبة السيدات الالتـي يت
ــــــل الــــــزوج تبلــــــغ  % 4.1لعنــــــف جنســــــي مــــــن قِبَ

؛ حيـــث 2030فـــي % ومســـتهدف الوصـــول لصـــفر
مـن حددت استراتيجية الدولة عددًا من التدخالت

:أجل حماية المرأة من بينها

 مــــن خــــالل لظــــاهرة التحــــرش المنــــع التــــام
ــــــل القــــــوانين الرادعــــــة، ونشــــــر قــــــوات  تفعي

ز الشـــرطة النســـائية التـــي تعمـــل علـــى تعزيـــ
ـــــي تتعـــــرض للتحـــــرش  اســـــتخدام المـــــرأة الت
لحقهــــا القــــانوني فــــي مالحقــــة المتحرشــــين 
وزيــــــادة الــــــدعم المقــــــدم لهــــــا فــــــي أقســــــام 

.الشرطة

 تعزيــــز حقــــوق المــــرأة واألســــرة فــــي قــــوانين
ن تعـديل قـوانياألحوال الشخصية من خالل 

بمـــــا يحفـــــظ حقـــــوق األحـــــوال الشخصـــــية
رة، المــرأة، ويضــمن المصــلحة الفضــلى لألســ

.إلى جانب تطوير كافة محاكم األسرة

 إنشــــاء مكاتــــب المســـــاعدة التوســــع فــــي
رة، الملحقــة بمحــاكم األســالقانونيــة للمــرأة 

مـــن أجـــل ضـــمان مســـاندة فعالـــة لحصـــول 
. المرأة واألسرة على حقوق ما بعد الطالق

وحــــددت االســــتراتيجية مؤشــــرات لقيــــاس األثــــر
ي لمحــور الحمايــة، مــن بينهــا نســبة اإلنــاث الالتــ

عامًـــا وتـــزوجن قبـــل ) 29–20(تتـــراوح أعمـــارهن 
، %18إلـــى 2020ســـنة، والتـــي تصـــل فـــي 18ســـن 

. 2030في % 1والمستهدف وصول النسبة إلى 

وفي هذا الصدد بذلت الدولة عـدة جهـود لحمايـة
ـــالث اســـتراتيجيات عـــام : المـــرأة أبرزهـــا إطـــالق ث

ة االســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــ: ، وهــي2015
وذلـك لمواجهـة ،2020-2015العنف ضد المرأة 

اع العنف بكافة أشكاله وصوره والنهوض بأوض
المــرأة والتنســيق والتعــاون مــع مختلــف أجهــزة

ن الدولة المعنية للمساهمة في حماية المرأة م
. الممارسات العنيفة ضدها
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الوقايــة، : محــاور هــي4وتتكـون االســتراتيجية مــن 
. والحمايــــــة، والتــــــدخالت، والمالحقــــــة القانونيــــــة

ـــع المحـــاور مقترحـــات بأنشـــطة  ووُضـــعت لجمي
وخطــط عمــل تنفيذيــة ومؤشــرات متابعــة خــالل

.الفترة المحددة لالستراتيجية

وحدة لمناهضة العنف ضد 23اتصالًا، تم إنشاء 
ــــة،  ــــى مســــتوى الجامعــــات الحكومي ــــات عل الفتي

م وحدات بالجامعات الخاصة، إلى جانـب تنظـي3و
العديــــد مــــن األنشــــطة لــــدعم قــــدرات مــــوظفي 
الوحــــدات، وإعــــداد دليــــل تــــدريبي حــــول اللــــوائح 

ــة للوحــدات، باإلضــاف ة الماليــة واإلجــراءات اإلداري
طلبـة إلى تنفيذ العديد من الفعاليـات التوعويـة ل

وطالبات الجامعات، وإقامـة معسـكرات تضـمن 
لقـــــــــــــاءات توعويـــــــــــــة وأنشـــــــــــــطة تفاعليـــــــــــــة 
ـــــالعنف أنواعـــــه وأشـــــكاله، وضـــــرورة  ـــــة ب للتوعي
ـــــك  ـــــى نشـــــر تل ـــــة عل ـــــه وحـــــث الطلب التصـــــدي ل

. المفاهيم بين أسرهم ومجتمعاتهم

اهضـة دُشـنت االسـتراتيجية الوطنيـة لمنكما 
، وتتضمن محاورهـا 2015في يونيو ختان اإلناث، 

ــــاث  ــــان اإلن األساســــية، إنفــــاذ قــــانون تجــــريم خت
ييــر وتفعيـل القـرارات الوزاريــة بشـأنه، وإحـداث تغ

ثقـــافي اجتمـــاعي داعـــم لحقـــوق الطفـــل والمـــرأة 
واألســــرة، وتطــــوير نظــــم المعلومــــات ومتابعــــة 

ن وتقيـــيم بـــرامج تمكـــين األســـرة ومناهضـــة ختـــا
داول اإلنــاث؛ كمــا تتضــمن االســتراتيجية إتاحــة وتــ

المعلومــــــــات الموثوقــــــــة والمحدثــــــــة لتغذيــــــــة 
السياســــــــات المبنيــــــــة علــــــــى األدلــــــــة وإفــــــــادة 
الحمــــــــالت اإلعالميــــــــة والجهــــــــات األكاديميــــــــة، 
ودعـــم بـــرامج التوعيـــة المجتمعيـــة بأضـــرار ختـــان

ى اإلناث، وتوفير مسح قـومي شـامل يقـيس مـد
ــــة العمريــــة مــــن  ــــاث فــــي الفئ انتشــــار ختــــان اإلن

.عامًا19إلى 10
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االســـــــتراتيجية الوطنيـــــــة فـــــــي حـــــــين تهـــــــدف 
ــــــزواج المبكــــــر  ــــــى ،2020-2015لمناهضــــــة ال إل

توى خفض نسبة الزواج المبكر إلـى نصـف المسـ
ى الحالي في خالل خمس سنوات، مـع التركيـز علـ
رة، المنــاطق الجغرافيــة التــي تشــيع فيهــا الظــاه

ا باإلضـــافة إلـــى خلـــق مجتمـــع واع وصـــحيح بـــدني
ات ونفســـيا يتمتـــع فيــــه المواطنـــون والمواطنــــ

بـــــــأعلى المســـــــتويات الممكنـــــــة مـــــــن الصـــــــحة 
ـــــة،  ـــــؤمن بمفهـــــوم األســـــرة القوي ـــــيم، وي والتعل

ــالحقوق المتســاوية للرجــال والنســ اء، ويعتــرف ب
وينمــــــــــــي دور المــــــــــــرأة المحــــــــــــوري؛ وتعمــــــــــــل 
االســـــتراتيجية علـــــى الحـــــد مـــــن الـــــزواج المبكـــــر، 

ق وتمكــين األســرة المصــرية؛ خاصــة فــي المنــاط
المحرومــــــة، مــــــن خــــــالل حزمــــــة متكاملــــــة مــــــن 

لمؤيـدة التنموية، والقانونية، والدينيـة ا: التدخالت
لحقـــوق المـــواطن؛ بهـــدف تحســـين الخصـــائص 

رات الســـكانية، وضـــمان االســـتثمار األمثـــل للقـــد

.بالدالبشرية، مما يدعم التنمية الشاملة في ال

مـة وفي إطار الحملة الدوليـة التـي أطلقتهـا منظ
األمـــم المتحـــدة؛ لمواجهـــة العنـــف ضـــد النســـاء 

نـــوفمبر، وهـــو 25والفتيـــات كـــل عـــام ابتـــداءً مـــن 
ة، اليــوم العــالمي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأ

ديســـــمبر، وهـــــو يـــــوم حقـــــوق اإلنســـــان، 10إلـــــى 
ويشـــارك بهـــا العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة، 
والمؤسســــات الوطنيــــة، ومنظمــــات المجتمــــع 

. المدني بمختلف دول العالم

ــا مــن النشــاط لمناهضــة 16وتقــدم الحملــة  يومً
2016العنـــف القـــائم علـــى الجـــنس، ومنـــذ العـــام 

ــــة تحــــت شــــعار " كــــوني"تشــــارك مصــــر بالحمل
وذلــــــك مــــــن خــــــالل تنفيــــــذ أنشــــــطة متنوعــــــة 
بجميــــع محافظـــــات الجمهوريـــــة، وتتبلـــــور أهـــــم 

:فعاليات وأنشطة الحملة فيما يلي
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 ـــــى عقـــــد النـــــدوات الجماهيريـــــة، باإلضـــــافة إل
لقــــاءات مباشــــرة مــــع المــــواطنين فــــي شــــوارع 

ي المحافظــات لتوعيــة المجتمــع بأهميــة التصــد
.للعنف ضد المرأة

 تنفيــــذ أنشــــطة متنوعــــة بــــبعض الجامعــــات
المصــــــرية، كنــــــدوات تثقيفيــــــة وإقامــــــة منافــــــذ 
للتواصــل المســتمر مــع طــالب الجامعــة طــوال 

يــات فتــرة أيــام الحملــة، فضــلًا عــن تنظــيم الفعال
الرياضــية داخــل الحــرم الجــامعي كمــارثون للجــري

معـة، بمشاركة الطلبة والطالبات، وأسـاتذة الجا
وعــــدد مــــن الشخصــــيات الفنيــــة والشخصــــيات 

.العامة

 عقـــــــــد ورش عمــــــــــل ولقــــــــــاءات تشــــــــــاورية
للمتخصصـــــــــــــين كالمـــــــــــــأذونين الشـــــــــــــرعيين، 
واإلخصـــائيين االجتمـــاعيين، ورؤســـاء الجامعـــات

ــــــبعض  والمســــــؤولين عــــــن شــــــؤون الطلبــــــة ب
الجامعــــــــات لمناقشــــــــة كــــــــل فــــــــي تخصصــــــــه 

-ذات الصــــــلة بقضــــــايا العنــــــف -الموضــــــوعات 
كــزواج األطفــال، ودور المتخصصــين فــي حمايـــة

.العقول من الفكر المتطرف

 إقامـــــة ورش عمـــــل مخصصـــــة لإلعالميـــــين
والصــــــحفيين للتأكيــــــد علـــــــى دور اإلعــــــالم فـــــــي 

.مناهضة القضية

إقامة مسـابقات فنيـة بالتعـاون مـع الجهـات
ـــا فنيـــة معبـــرة عـــن صـــور المعنيـــة؛ لتضـــم أعمالً

.ليةالعنف باستخدام مختلف الفنون التشكي

 حلقـــة تمـــت إذاعتـــه 30إطـــالق برنـــامج إذاعـــي
صصًـا يوميا على شـبكة البرنـامج العـام يتنـاول ق

.مختلفة عن مظاهر العنف ضد المرأة

أالحـــظ اعتمـــاد تـــدابير جديـــدة لتعزيـــز حظـــر ختـــان اإلنـــاث؛ حيـــث تســـعى "

، 2015االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المـرأة، المعتمـدة عـام 

نيـة إلى تنسيق جهود الحكومة، والمجلـس القـومي للمـرأة، واللجنـة الوط

".مدنيللقضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، والمجتمع ال

"باشيليتبيان ميشيل "

اإلنسانمفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق

"
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ة إنتـــاج األعمـــال الفنيـــة المختلفـــة كمســـرحي
وأغنيــة " مــريم والشــمس"، و"حــل الضــفائر"
؛ لتســــليط الضــــوء ورفــــع الــــوعي عــــن "نــــور"

المصــــــاعب التــــــي تتحملهــــــا الفتيــــــات جــــــراء 
.مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن

 ـــــــــات إطـــــــــالق أول مـــــــــاراثون رســـــــــمي للفتي
والســـيدات فـــي مصـــر مـــن منطقـــة الكوربــــة 
بمصــــر الجديــــدة، تضــــمن الســــباق مســــافة 

باق كيلــومتر للفتيــات والســيدات، أتبعــه ســ8
كيلـــومتر، وشـــارك 2ألفـــراد العائلـــة لمســـافة 

.به فئات المجتمع من مختلف األعمار

ة وإيمانًا من الدولة بأهمية اتخاذ إجـراءات واضـح
د إلذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى نبـذ العنـف ضـ

المــــــرأة وإلتاحــــــة فــــــرص لمناقشــــــة التحــــــديات 
إنشـــاء قطـــاع لحقـــوق اإلنســـان والحلـــول، تـــم 

ة، بـوزارة العـدل برئاسـة قاضـيوالمرأة والطفـل 
ة يضم اإلدارة العامة لمناهضة العنف ضد المرأ

رة كإدارة متخصصة معنية بمواجهة تلك الظـاه
ليهـا مع توفير الحماية القضائية للمرأة الواقع ع

العنــــف والمالحقــــة القضــــائية للجــــاني بموجــــب
بإنشـاء كُـلٍ 2015لسـنة 5957القرار الـوزاري رقـم 

رأة من إدارة تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضـد المـ
وترأســــــها قاضــــــية، واإلدارة العامــــــة لمتابعــــــة 

قـاهرة مكاتب دعـم المـرأة بالمحـاكم االبتدائيـة بال
، الكبـــرى والوجـــه البحـــري والقبلـــي ومـــدن القنـــاة

واســـتحداث إدارة عامـــة لحقـــوق اإلنســـان، تتبـــع 
. 2017النائب العام مباشرة في عام 

وحــــــــــــدة ، تــــــــــــم إنشــــــــــــاء 2018وفــــــــــــي عــــــــــــام 
داخــل المجلــس مناهضــة العنــف ضــد المــرأة

القــــومي للمــــرأة مــــع صــــندوق األمــــم المتحــــدة 
نيـة للسكان؛ بهـدف التنسـيق بـين الجهـات الوط

ودعــــــم اإلطــــــار المؤسســــــي؛ لتنفيــــــذ ومتابعــــــة 
محـــــــــــور الحمايـــــــــــة باســـــــــــتراتيجية النهـــــــــــوض 

. 2030بالمرأة 
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ومــن أجــل اإلســهام فــي إنهــاء العنــف والتمييــز 
ة ضــد النســاء والفتيــات، وخلــق مجتمعــات خاليــ

ـــين الجنســـين مـــن خـــالل  مـــن عـــدم المســـاواة ب
لة التعاون مع الرجال، والتركيز على مفهوم الرجو

2018ر اإليجابية في مصر، فقد انطلقت في أكتوب
والتــــي تســــعى إلــــى إدمــــاج ،"ألنــــي رجــــل"حملــــة

الرجــــال والشــــباب فــــي قضــــية تمكــــين المــــرأة، 
وتهـــدف إلـــى توعيـــة الرجـــال بأهميـــة مشـــاركتهم 

د للسيدات في أمور الحياة، ومناهضة العنف ضـ
المــرأة وغيرهــا مــن األمــور الحياتيــة، وتســتهدف 

ال الحملــة توصــيل ســبع رســائل أساســية للرجـــ
والشـــــباب الممثلـــــين مـــــن جميـــــع محافظـــــات 

دعم الرجـل للمـرأة فـي العمـل، : الجمهورية؛ وهي
والتعلـــيم، وممارســـة الرياضـــة، والمشـــاركة فـــي

رام األعمال المنزليـة، والتعامـل القـائم علـى االحتـ
المتبـــــادل مـــــع المـــــرأة فـــــي العمـــــل والحلقـــــات 
الدراســـــــــية، والمشـــــــــاركة فـــــــــي تربيـــــــــة األوالد، 

ل ومناهضة العنف ضد المرأة، ومن تلك الرسـائ
".الراجل والست لهما نفس الحقوق والواجبات"

ـــة  ـــي رجـــل"تُعـــد حمل ـــر ســـلوك " ألن دعـــوة لتغيي
ر الرجــال؛ حيــث تحــث الرجــال علــى أن يصــبحوا أكثــ

فعاليـــــة فـــــي تقـــــديم رعايـــــة األطفـــــال والعمـــــل 
، ومن المنزلي ومنع العنف ضد النساء والفتيات

لــى أجـل تعزيـز قضـايا المســاواة بـين الجنسـين ع
.نطاق أوسع

ع برنــــامج لتفعيــــل تصــــدى القطــــاتــــم تنفيــــذ 
الصحي للعنـف ضـد المـرأة وإدمـاج احتياجـات

داخل القطاع الطبي من خالل تجهيز عددالمرأة 
ات وحــد"وحـدات اســتجابة طبيــة والتــي تُســمى 4

صر في مستشفيات جامعات الق" المرأة اآلمنة
العينـــي، وأســـيوط، والمنصـــورة وعـــين شـــمس، 
وجـــــــــار ِالعمـــــــــل علـــــــــى مثيالتهـــــــــا بجـــــــــامعتي 

.بنها والمنيا
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وتــــم تــــدريب طواقمهــــا الطبيــــة للتعامــــل مــــع 
.السيدات ضحايا العنف

اث وفيما يخص جهود الدولة لمكافحة ختان اإلنـ
هاكًـا باعتباره أبشـع أنـواع االعتـداءات وأكثرهـا انت

ــم  جنــة تشــكيل الللحقــوق المــرأة وإنســانيتها ت
، فـــــي الوطنيـــــة للقضـــــاء علـــــى ختـــــان اإلنـــــاث

ـــــين المجلـــــس 2019مـــــايو  برئاســـــة مشـــــتركة ب
القــــومي للمــــرأة، والمجلــــس القــــومي للطفولــــة 
واألمومة؛ بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة
ــة، للقضــاء ومنظمــات المجتمــع المــدني المعني

. على ختان اإلناث

احميهــا مــن "حملــة فــي هــذا الصــدد، تــم إطــالق 
ــــــــة ، "2021–2019الختــــــــان  وهــــــــي حملــــــــة توعوي

نـاث أطلقتها اللجنـة الوطنيـة لمناهضـة ختـان اإل

ـــا مـــع اليـــوم 2019للمـــرة األولـــى فـــي يونيـــو  تزامنً
ر الـــوطني لمكافحـــة ختـــان اإلنـــاث لتوعيـــة األســـ

المصـــرية بجميـــع المحافظـــات وحمايـــة بنـــاتهن
.من الختان

وتـم ذلـك مـن خـالل إقامـة العديـد مـن األنشــطة 
ــة والفعاليــات التــي اســتمرت لمــا يقــرب مــن ثال ث
ث أشهر، بهدف إحياء قضية مناهضة ختـان اإلنـا

فـــــي األذهـــــان ووضـــــعها علـــــى أولويـــــات أجنـــــدة 
الجهـــــــــــات التنفيذيـــــــــــة والمجتمـــــــــــع المـــــــــــدني 
والمنظمــــات الدوليــــة، وحــــث المجتمــــع بكافــــة 
أطيافــه لمواجهــة تلــك الجريمــة، ودعــم الجهــود 
ــادرات المجتمعيــة ذات المحليــة والوطنيــة والمب

عـام،الصلة، وهي حملة مستمرة تُعقد دوريا كل
: وتتمثل أبرز أنشطة الحملة فيما يلي
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عقـــد دورات تدريبيـــة متخصصـــة لفريـــق عمـــل
مــــن الواعظــــات والراهبــــات ورائــــدات ريفيــــات 
وممثلــي الجهــات المعنيــة لنشــر الــوعي بــين
المجتمعات المحلية حول المفهوم الصـحيح

.ألبعاد القضية وخطورتها

ءات القيام بأنشطة توعوية متنوعة منهـا لقـا
تشــاورية ومــؤتمرات صــحفية وحمــالت طــرق 
األبواب، وتقديم خدمات ومساعدات كقوافـل

.طبية، وإعانات مادية ومعنوية

 محطــة 18رســائل إعالميــة إذاعيــة علــى 8بــث
ـــــا 16محليـــــة وإقليميـــــة، وعـــــدد  ـــــا توعوي فيلمً

نُشـــرت علــــى صـــفحات التواصــــل االجتمــــاعي
للمجلــس القــومي للمــرأة والمجلــس القــومي

.للطفولة واألمومة

 ــــدريبي تحــــت شــــعار ــــامج ت ــــر "تنظــــيم برن دوائ
؛ بهـــــدف تـــــوفير مســـــاحة آمنـــــة "الحكـــــي دوي

همت للفتيات للتحـدث عـن تجـاربهن التـي سـا
.في تغيير حياتهن

ــــــارات  ونظــــــرًا ألن جريمــــــة التحــــــرش تأخــــــذ اعتب
يـد، فقـد اجتماعية وقيمية ودينيـة مرتبطـة بالتقال

من قـانون العقوبـات) أ(306المادة تم تعديل 
الخاصــــة بــــالتعرض ألنثــــى 2014لســــنة 50رقــــم 

الخاصــــــة بتجــــــريم ) ب(306المــــــادة وإضــــــافة
وتعريف مفهومـه ألول مـرةالتحرش الجنسي، 

ـــى ـــب القـــانون عل ـــه يُعاقِ بموجـــب القـــانون، وعلي
ل، أو التعرض لألنثى سواء كان باإلشارة، أو القـو

الفعـــل، أو أي وســـيلة بمـــا فـــي ذلـــك االتصـــاالت
قوبــة الســلكية والالســلكية، وشــدد المشــرِّع الع

5أشــهر وتصــل إلــى 6لتتــراوح مــدة الحــبس بــين 
ألف جنيه وتوسيع 50سنوات، وغرامة تصل إلى 

دائــــرة التجـــــريم إلـــــى األســــرة والمدرســـــة وبيئـــــة 
.العمل
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ات باإلضافة إلى ذلك، تم إطالق عـدد مـن المبـادر
ـــــــــــــادرة : لمناهضـــــــــــــة التحـــــــــــــرش، أبرزهـــــــــــــا مب

والتـــي أطلقهـــا فـــرع المجلـــس " أوقـــف تحـــرش"
دار القـومي للمــرأة بمحافظــة اإلسـكندرية علــى مــ

، بالتعــاون مــع المعهــد 2014يــومين خــالل مــايو 
درة الســـويدي باإلســـكندرية والتنســـيق مـــع مبـــا

ــي أطلقتهــا وزارتــي األوقــاف" شــفت تحــرش" الت
والداخليـة آن ذاك؛ هـدفت الورشــة إلـى فـتح حــوار

مجتمعــي حـــول الظـــاهرة، وأشـــكالها وأســـبابها، 
عـــن واآلليـــات المختلفـــة للقضـــاء عليهـــا، فضـــلًا

، تســليط الضــوء علــى دور اإلعــالم، ودور العبــادة
ع في والمؤسسات التعليمية في توعية المجتم

.التصدي للظاهرة

ـــــة "كمـــــا أطلقـــــت  ـــــة لمحارب المبـــــادرة التوعوي
، وهـــي أول "التحـــرش فـــي المواصـــالت العامـــة

مبــادرة مــن نوعهــا فــي مصــر والمنطقــة العربيــة 

ف تجمع شركاء محليين ودوليين؛ لمواجهة العنـ
. ضد المرأة في المواصالت العامة

وفــي هــذا الصــدد، تــم إطــالق حملــة توعيــة عامــة 
ــــــرو األنفــــــاق فــــــي  داخــــــل بعــــــض محطــــــات مت

محطـة متخليشحياتك محطات "2018أكتوبر 
وعرضـــت ملصـــقات واســـعة النطـــاق ،"توقفـــك

أن في المحطات المختارة، مع رسائل توعية بشـ
التنقـــــل اآلمـــــن، والتحـــــرش الجنســـــي، والـــــزواج 

وتمكين المبكر، وتنظيم األسرة، وتعليم الفتيات
واســـــتمرت الحملـــــة أربعـــــة . الفتيـــــات والنســـــاء

% 21إلـى % 11أشهر، لتصل إلى معدل يتراوح بين 
ــذي يقــدر  ــرو ال مــن إجمــالي عــدد مســتخدمي المت

.بمليوني مستخدم يوميا

ـــــى أربعـــــة موضـــــوعات  هـــــذا، وتركـــــز الحملـــــة عل
:أساسية، وتتمثل فيما يلي
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غ من خـالل حـث الفتيـات علـى اإلبـال: التحرش
.وتحرير محضر في حالة التعرض للتحرش

والرســائل فـي هــذا الموضــوع: الـزواج المبكــر
موجهــــــة للمجتمــــــع ولكــــــلٍ مــــــن األب واألم 

لــزواج للتأكيــد علــى تجــريم إجبــار الفتيــات علــى ا
المبكــــر وحرمــــانهن مــــن حقهــــن فــــي اختيــــار 
شــريك الحيــاة، كمــا أنــه يعرضــهن إلــى العديــد

من المخاطر الصحية، 

ي ويستهدف مشاركة المرأة فـ: كونى منتجة
ــــــا  ــــــى تكــــــون عضــــــوًا منتجً قــــــوة العمــــــل حت

بالمجتمع المصري، 

والتأكيـــد علـــى أن صـــحة: الصـــحة اإلنجابيـــة
المــرأة هــي ســر قوتهــا؛ كمــا تتضــمن الحملــة 

ـــــا مـــــن خـــــالل عـــــرض مجموعـــــة  جـــــزءًا تفاعلي
ملصـــــقات إعالنيـــــة لرســـــائل الحملـــــة داخـــــل 

.محطات المترو وعلى القطارات المتحركة

أة مـن واستكمالًا للمبادرات الخاصة بحماية المر
العنــــــف تــــــم تنفيــــــذ عــــــدد مــــــن الحمــــــالت فــــــي 

:، والتي كان من أبرزها ما يلي2020عام 

 اتكلمــــــــوا... التحــــــــرش جريمــــــــة"حملــــــــة"
Speak Up، ــة عــدم ــوعي حــول أهمي لنشــر ال

الصــــمت علــــى جــــرائم التحــــرش فــــي وســــائل 
المواصــــالت واألمــــاكن العامــــة لتــــوفير بيئــــة

ت تنقــــل آمنــــة للســــيدات والفتيــــات، وتضــــمن
الحملــــــــة فيــــــــديو توعويــــــــا، باإلضــــــــافة إلــــــــى 

ة مجموعة من الملصـقات والرسـائل التوعويـ
. يتم نشرها على وسائل التواصل االجتماع
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 لتســــليط؛ "حاســــبوا علــــى كالمكــــم"حملــــة
، وقـد الضوء على مشكلة التنمـر عبـر اإلنترنـت

ماليـــــين شـــــخص، 5.8وصـــــلت الحملـــــة إلـــــى 
باإلضـــافة إلــــى بـــث فيــــديوهات مصـــورة مــــع 
مشـــاهير يـــدعمون المـــرأة لضـــمان ســـالمتها 

.على وسائل اإلنترنت

 مـن محطـة " السكة أمان"حملة تحت عنوان
ـــد برمســـيس ومحطـــات أخـــرى  الســـكة الحدي

البــــــارود، ونكــــــال، وكفــــــر داوود، إيتــــــاي(منهــــــا 
).ومنوف، وأشمون، وطنطا

 لنشــر الــوعي ؛ "مــوارد ســالمة المــرأة"حملــة
ــــــبل حمايــــــة المــــــرأة مــــــن الجــــــرائم  حــــــول سُ
ـــــــــة  اإللكترونيـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل أدوات الحماي
التــــي توفرهــــا المنصــــة، وقــــد اســــتفاد منهــــا 

.ألف شخص39

ــا مــن ســعي الدولــة لحمايــة كافــة فئــات وانطالقً
ــــاخي فقــــد  ــــر المن ــــداعيات التغي المجتمــــع مــــن ت

2016عـام يومًا للمرأة الريفيـة 17حملة أطلقت 
لريفية تزامنًا مع االحتفال باليوم العالمي للمرأة ا

أكتـــوبر مـــن كـــل عـــام، وكـــان محورهـــا 1الموافـــق 
التصـــــدي لتغيـــــرات المنـــــاخ "األساســـــي هـــــو 

:وتضمنت أنشطة متنوعة؛ منها،"وآثاره

 ة رســال"فيــديو قصــيرًا تحــت عنــوان 11إصــدار
تــم فيــه اســتعراض " ســيدة مــن ريــف مصــر

ه نماذج مـن حيـاة سـيدات ريفيـات يسـردن فيـ
ــــي تقــــابله ــــاتهن والتحــــديات الت ن طبيعــــة حي

.وتقف عائقًا لتحقيق أحالمهن

 ـــــة إقامـــــة معـــــرض وملتقـــــى األعمـــــال اليدوي
شــجع منتجــات بنــت"والحرفيــة تحــت شــعار 

محافظة 26وشاركت به سيدات من ، "بلدك
.لعرض منتجاتهن اليدوية
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تعزيـــــــــز حقـــــــــوق المـــــــــرأة 
القانونية
"

لمـــا كـــان العنـــف ضـــد المـــرأة يشـــكل حـــاجزًا فـــي 
ــــة والســــال ــــق المســــاواة والتنمي م، ســــبيل تحقي

وكـــــذلك اســـــتيفاء الحقـــــوق اإلنســـــانية للمـــــرأة
وعلــــى وجــــه اإلجمــــال، فإنــــه ال يمكـــــن . والفتــــاة

تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة دون وضـــع
.  حد للعنف ضد النساء والفتيات

ي لــذا، عملــت الدولــة المصــرية بجديــة للســير فــ
طريــــق النهــــوض بملــــف تمكــــين المــــرأة، فقــــد 
ــة يــدها علــى أخطــر وأهــم القضــايا  وضــعت الدول

الــة التــي تواجــه النســاء والفتيــات وعملــت علــى إز
ل العقبـات التـي تضـيع حقــوقهن، وذلـك مـن خــال

ـــــى تعـــــديل القـــــوانين والتشـــــريعات  العمـــــل عل
ر المنصـــفة لهـــن، لتصـــبح المـــرأة المصـــرية أكثـــ

ـــا لـــذلك تضـــمن الد ـــا؛ تطبيقً ســـتور حمايـــة قانوني
العديــــد مــــن المــــواد التــــي 2014المصــــري لعــــام 

ى تكفـــل الحمايـــة لجميـــع النســـاء، باإلضـــافة إلـــ
تعـــديل العديـــد مـــن القـــوانين، وإصـــدار قـــوانين 

:وقرارات جديدة، ويأتي هذا على النحو التالي

لن أوقع على قانون"
"ال ينصفكن

جمهورية مصر العربيةرئيس
"عبد الفتاح السيسي"
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2014الدســـتور المصـــري الصـــادر لعـــام نـــص 
ن ألول مرة، على االهتمـام بقضـايا المـرأة بـدءًا مـ

مــــادة 20ديباجــــة الدســــتور ويتضــــمن أكثــــر مــــن 
تخاطـــــب المـــــرأة بشـــــكل مباشـــــر، بمـــــا يكفـــــل 
للمـــــرأة الفــــــرص المتكافئــــــة ومشــــــاركتها فــــــي 
المجتمــــع والمســــاواة بينهــــا وبــــين الرجــــل فــــي 

. الحقوق بدون تمييز

مــن الدســتور الحــق للمــرأة 6المــادة كمــا تمــنح 
المصــــرية فــــي نقــــل الجنســــية ألطفالهــــا؛ حيــــث

ري الجنسـية حـق لمـن يولـد ألب مصـ"نصت على 
أو ألم مصــــرية، واالعتــــراف القــــانوني بــــه ومنحــــه 

ق يكفله أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، ح
".القانون وينظمه

تـــوفير الخـــدمات االجتماعيـــة، 17المـــادة وتكفـــل 
ســـن التعلـــيم اإللزامـــي حتـــى 19المـــادة وتحـــدد 

وق نهاية المرحلـة الثانويـة، وهـو تحـرك غيـر مسـب
93المـــادة فـــي مواجهـــة الـــزواج المبكـــر، وتـــنص 

ــــــــــق،  ــــــــــزام بالمعاهــــــــــدات، والمواثي ــــــــــى االلت عل
.واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

إلـــــى اســـــتقاللية 214المـــــادة فـــــي حـــــين تشـــــير 
، والحــق فــي"المجلــس القــومي للمــرأة"وحصــانة 

مراجعـــة جميـــع التشـــريعات المتعلقـــة بـــالمرأة 
ن يحـدد القـانو"قبل صدورها؛ ونصت المادة على 

المجالس القوميـة المسـتقلة، ومنهـا المجلـس
القـــومي لحقـــوق اإلنســـان، والمجلـــس القـــومي 
، للمــرأة، والمجلــس القــومي للطفولــة واألمومــة

ــــس القــــومي لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة،  والمجل
ويبــــــين القــــــانون كيفيــــــة تشــــــكيل كــــــل منهــــــا، 
واختصاصــــــاتها، وضــــــمانات اســــــتقالل وحيــــــاد 
أعضـــــائها، ولهـــــا الحـــــق فـــــي إبـــــالغ الســـــلطات 
العامـــة عـــن أي انتهـــاك يتعلـــق بمجـــال عملهـــا، 
وتتمتــــــــــــع تلــــــــــــك المجــــــــــــالس بالشخصــــــــــــية 

داري، االعتباريـــة واالســـتقالل الفنـــي والمـــالي واإل
ويُؤخــــــــذ رأيهــــــــا فــــــــي مشــــــــروعات القــــــــوانين، 

".واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها
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ـــرة فـــي وبعـــد إقـــرار التعـــديالت الدســـتورية األخي
تم إقرار العديد من المواد التي أكـدت2019أبريل 

وق عـــدم التمييـــز بـــين الجنســـين فـــي كافـــة الحقـــ
، 81، 80، 74، 19، 17، 9، 8(والواجبــات، وهــي المــواد 

ـــى )المُعدلـــة244، 214، 180،181، 83 ؛ باإلضـــافة إل
ذلــك، تــم إصــدار وتعــديل عــدد مــن القــوانين التــي

لهـــا تكــرس التمكــين االقتصــادي للمــرأة، وتــوفر
ــة مــن كافــة أشــكال العنــف، ومــن أبرزهــا؛  الحماي

، 2016لســـنة 81قـــانون الخدمـــة المدنيـــة رقـــم 
:والذي نص في عدد من المواد منها

 تخفـــض عـــدد ســـاعات العمـــل ") 46(المـــادة
اليوميــة بمقــدار ســاعة للموظــف ذي اإلعاقــة،

والموظفـــــــة التـــــــي ترضـــــــع طفلهـــــــا وحتـــــــى 
.بلوغه العامين

مـــع مراعـــاة أحكـــام "كمـــا نصـــت المـــادة علـــى 

لسـنة 12قانون الطفل الصـادر بالقـانون رقـم 
ــــدون أجــــر 1996 ، تســــتحق الموظفــــة إجــــازة ب

لرعايـــة طفلهـــا لمـــدة عـــامين علـــى األكثـــر فـــي 
المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال

ــ"مــدة عملهــا بالخدمــة المدنيــة ا ، ونصــت أيضً
اســــتثناء مــــن أحكــــام قــــانون التــــأمين "علــــى 

ين االجتماعي، تتحمل الوحـدة اشـتراكات التـأم
".المستحقة عليها وعلى الموظفة

 هـــــذا، وقـــــد تـــــم اتخـــــاذ عـــــدد مـــــن اإلجـــــراءات
القانونيـــــة خـــــالل األعـــــوام الســـــابقة، والتـــــي 
ـــى قـــوانين  أســـفرت عـــن تعـــديالت مهمـــة عل

تشــديد عقوبــة التحــرشالعقوبــات، ومنهــا 
، والــذي صــدر بموجــب القــانون رقــم الجنســي

؛ حيــث يســتبدل بــنص المــادة 2014لســنة 50
. من قانون العقوبات) أ(مكررًا 306
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مـن قـانون 267في السياق ذاته، تجرم المـادة 
ــالعقوبــات االغتصــاب  ة وتــنص علــى أن العقوب

القصــوى لــذلك هــي الســجن المؤبــد الــذي تصــل
ـــــا أو اإلعـــــدام، وقـــــد شـــــدد 25عقوبتـــــه إلـــــى  عامً

:المشرع العقوبة في بعض الحاالت اآلتية

لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.

أن يكــــــون مرتكــــــب الجريمــــــة مــــــن أوصــــــياء /
أصــــولها الضــــحية وأن يكــــون مســــؤولًا عــــن 
تربيتهــــا، أو رعايتهــــا، أو أن يكــــون لــــه ســــلطة

ـــا(عليهـــا  ـــا أو تعليمي م أو يعمـــل كخـــاد) عملي
.باألجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم

ين أن يتم ارتكـاب االغتصـاب مـن قبـل شخصـ
.أو أكثر

مــن قــانون العقوبــات 268المــادة هــذا، وتجــرم 
، وتحـــدد العقوبـــة بالســـجناالعتـــداء الجنســـي

ـــا، وتغلـــظ عقوبـــة هتـــك 15لمـــدة تصـــل إلـــى  عامً
العــرض إلــى الســجن المشــدد، إذا كــان المجنــي 

تهم عليه لم يبلغ ثمـاني عشـرة سـنة، أو كـان المـ
ـــــــولين تربيتهـــــــا، أو  مـــــــن أصـــــــولها أو مـــــــن المت
مالحظتهــا، أو ممــن لهــم ســلطة عليهــا أو كــان 

. خادمــــا بــــأجر عنــــدها أو عنــــد مــــن تقــــدم ذكــــرهم
مـاع وتكون العقوبة السجن المؤبـد إذا كانـت اجت

.ظرفان من الظروف المشددة

مــــن 289تــــم تعــــديل المــــادة ، 2018وفــــي عــــام 
ص التـي أصـبحت تـنقانون العقوبـات المصـري 

ــر تحيــل وال إكــراه  علــى أن كــل مــن خطــف مــن غي
ن طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة ال تقـل عـ

، عشر سـنوات، إذا كـان المخطـوف طفلًـا أو أنثـى
ــة الخطــف بالتحايــل أو اإلكــراه فــ ي وتشــدد عقوب

فـــــي حالـــــة كـــــون المخطـــــوف أنثـــــى 290المـــــادة 
.أو طفل وتصل إلى السجن المؤبد أو اإلعدام
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فــي الســياق ذاتــه، تــم إصــدار عــدد مــن القــوانين 
ــــز قضــــية  ــــدور حــــول تعزي ــــي ت والتشــــريعات والت

:تمكين المرأة، والتي من أبرزها

 ــــــل ، 2014لســــــنة 45القــــــانون رقــــــم المُكمّ
مانيــة؛ للدســتور، والــذي يــنظم االنتخابــات البرل

لضـــــمان تمثيـــــل المـــــرأة بعـــــدد ال يقـــــل عـــــن 
بيـة النصف فـي كـل قائمـة مـن القـوائم االنتخا

قاعـد الثمانية، باإلضافة إلى ترشـحها علـى الم
ــين ــة، كمــا حــدد أن يكــون نصــف المعين الفردي
ـــل رئـــيس الجمهوريـــة مـــن الســـيدات . مـــن قِبَ

ــــــذلك يحقــــــق دســــــتور مصــــــر والقــــــوانين  وب
.المكملة له أهداف تكافؤ الفرص

 45من القـرار بالقـانون رقـم 40المادة رقم
جــــاءت لتؤكــــد أن يتــــولى رئاســــة 2014لســــنة 

اللجــان العامــة والفرعيــة داخــل مصــر أعضــاء 
مــن الجهــات والهيئــات القضــائية، وأن يكــون

ـــر مـــن  ـــة أمـــين أو أكث ـــة عامـــة وفرعي لكـــل لجن
مـن العاملين المدنيين بالدولة، على أن يكـون

.بينهم امرأة

 بتعديل بعـض 2015لسنة 106القانون رقم
بشـــأن 1956لســـنة 396أحكـــام القـــانون رقـــم 
يبقـــــى مـــــع المســـــجونة "تنظـــــيم الســـــجون؛ 

عمـر طفلها بحضانة السجن حتـى يبلـغ مـن ال
أربـــع ســـنوات علـــى أن تالزمـــه خـــالل العـــامين 

لـغ األولين، فإن لم ترغب فـي بقائـه معهـا أو ب
ته السن المحدد سلم لمن له الحق في حضان

فـض قانونًا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فـإذا ر
ب جميع من لهم الحق في حضانته قانونًا، وج

علـــى مـــأمور الســـجن إيداعـــه أحـــد دور الرعايـــة 
المختصــــة وإخطــــار األم المســــجونة بمكانــــه 

وجـه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على ال
".الذي تبينه الالئحة الداخلية
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 المُعـدل لقـانون 2017لسـنة 219قانون رقـم
، والــذي يفــرض 1943لســنة 77المواريــث رقــم 

ـــــذين  عقوبـــــات أكثـــــر صـــــرامة علـــــى أولئـــــك ال
ا يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هـذ

سـع الميراث؛ حيث يُضـاف إلـى القـانون بـاب تا
يتضــــمن مــــادة جديــــدة ) العقوبــــات(بعنــــوان 

يعاقب بـالحبس مـدة: "، نصت على)49(برقم 
ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن 

، أو عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيـه
مـدًا بإحدى هاتين العقوبتين، كل مـن امتنـع ع

ن عــن تســليم أحــد الورثــة نصــيبه الشــرعي مــ
ث، أو الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصـيبًا لـوار

ن امتنع عن تسليم ذلـك السـند حـال طلبـه مـ
".أي من الورثة الشرعيين

 تكـــون العقوبـــة فـــي حالـــة العـــودة الحـــبس
.الذي ال تقل مدته عن سنة

ائيـة يترتب على الصلح انقضاء الـدعوى الجن
ر، ولو كانت مرفوعة بطريـق االدعـاء المباشـ

وبــة وتــأمر النيابــة العامــة بوقــف تنفيــذ العق
ـــــذها، وال يكـــــون  ـــــاء تنفي ـــــم الصـــــلح أثن إذا ت
ـــــى حقـــــوق المضـــــرور مـــــن  ـــــر عل للصـــــلح أث

. الجريمة

  لســـنة 72قـــانون االســـتثمار الموحـــد رقـــم
ـــــص فـــــي المـــــادة رقـــــم 2017 ـــــذي ن ـــــى 2ال عل

ة المســاواة فــي الفــرص االســتثمارية، ومراعــا
تكــــــــــافؤ الفــــــــــرص بغــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن 
حجـــــــــم المشـــــــــروع ومكانـــــــــه ودون تمييـــــــــز 

.بسبب الجنس

 2قـــانون التـــأمين الصـــحي الشـــامل  رقـــم
والـــــذي كفـــــل حصـــــول جميـــــع ، 2018لســـــنة 

ان المصريين ومنهم المرأة على العالج بالمج
.لغير القادرين
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 بإصـــدار قـــانون 2018لســـنة 30قـــانون رقـــم
تنظـيم المجلـس القـومي للمـرأة، والـذي نـص

ى يهـدف المجلـس إلـ: "في المـادة الثانيـة علـى
تعزيــــــز حقــــــوق وحريــــــات المــــــرأة وتنميتهــــــا 
وحمايتهــا، كمــا يهــدف إلـــى نشــر الــوعي بهـــا، 
واإلســـهام فـــي ضـــمان ممارســـتها، وترســـيخ 

يـز، قيم المساواة وتكـافؤ الفـرص وعـدم التمي
.وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور

 بشـــأن تعـــديل 2020لســـنة 6القـــانون رقـــم
بعــــــض أحكــــــام قــــــانون العقوبــــــات الصــــــادر 

لمواجهـــــــة 1937لســـــــنة 58بالقـــــــانون رقـــــــم 
فـي المتهربين مـن دفـع النفقـة أو المتعنتـين

:ونص القانون على. سداد ديون النفقات

اذ كل من صدر عليه حكـم قضـائي واجـب النفـ"
بــــدفع نفقــــة لزوجــــه أو أقاربــــه أو أصــــهاره أو 
أجرة حضانة أو رضاعة أو مسـكن وامتنـع عـن 

عـد الدفع مع قدرتـه عليـه لمـدة ثالثـة أشـهر ب

مـدة ال التنبيه عليه بالـدفع، يُعاقـب بـالحبس
الف تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسة آ

"جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ولــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد فقــد تــم إصــدار 
ـــة والتمكـــين  ـــوفر الحماي ـــة مهمـــة ت قـــرارات وزاري

: للمرأة في كافة المجاالت، ومن أبرزها ما يلي

لتعديل بعض 2015لسنة 9200قرار وزير العدل 
الخـاص (أحكام الالئحة التنفيذية لقـانون التوثيـق

؛ حيــث نــص)بطالــب الــزواج األجنبــي مــن مصــرية
ـــى  ـــة "عل ـــي مـــن طالب ـــزواج األجنب ـــب ال ـــف طال يكل

ات الــزواج المصــرية بتقــديم شــهادات اســتثمار ذ
بالبنـــــك ) ب(المجموعـــــة / دوري ممنـــــوح عائـــــد 

اسـم األهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيـه ب
ـــزواج المصـــرية، اســـتيفاءً للمســـتن دات طالبـــة ال

اوز المطلوبـة لـدى مكتـب التوثيــق وذلـك إذا مـا جــ
د فـارق الســن بينهمـا خمسًــا وعشـرين ســنة، عنــ

".توثيق العقد
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عليموالتهذا، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم 
نـوفمبر 12بتـاريخ 29الكتاب الدوري رقم الفني 

، بشــــــأن الضــــــوابط الحاكمــــــة واإلجــــــراءات 2017
ـــزاع بـــين الوالـــدين خـــاص  المتبعـــة حـــال وجـــود ن

حــق بمســائل الواليــة التعليميــة؛ حيــث يعطــى ال
ـــدون صـــدور حكـــ ـــة ب ـــة التعليمي م لـــألم فـــي الوالي
ل قضــائي بــذلك، وجــاء فــي الكتــاب الــدوري أنــه حــا

دون وقـوع الطــالق تكـون الواليــة التعليميـة لــألم
.حاجة لصدور حكم قضائي بذلك

بصــدور وال تنتقـل الواليــة التعليميــة لغيــر األم إال
غير حكم قضائي واجب النفاذ، بمـنح حضـانة الصـ

لشـخص آخـر أو صـدور قـرار قضـائي فـي أمـر علــى 
ــــــة  عريضــــــة فــــــي مســــــألة مــــــن مســــــائل الوالي

رة التعليمية، وبعـد تمـام إعـالن المدرسـة أو اإلدا
ـــة التعليميـــة المختصـــة، والتـــي عل يهـــا أو المديري

د ســـرعة تنفيـــذ الحكـــم أو القـــرار القضـــائي بمجـــر
بحـق وروده لها؛ كما أنه ال تخل الوالية التعليمية

األب كـــولي طبيعـــي فـــي متابعـــة أوالده الطـــالب
.دراسيًا، بما ال يسبب أذى للطفل

ارات وعلى ذلك يتعين علـى كافـة المـديريات واإلد
جــاء التعليميــة والمــدارس التابعــة لهــا تنفيــذ مــا

بهذا الكتاب والعمـل بموجبـه فـور صـدوره، ومـن
يخـــــالف ذلـــــك يتعـــــرض للمســـــاءلة القانونيـــــة، 
ــــى المــــدارس واإلدارات  ــــه عل ــــاب أن وأضــــاف الكت
والمـــــــديريات التعليميـــــــة التأكـــــــد مـــــــن صــــــــفة 
وشخصية المتعامل معها فيما يخص الطالـب

المقيـــد لـــديها، مـــن خـــالل االطـــالع علـــى بطاقـــة 
الــرقم القــومي الخاصــة بــه أو أي مســتند رســمي

ه يفيــــد بتحقيــــق الشخصــــية وإرفــــاق صــــورة منــــ
.بملف الطالب
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كـون وتجدر اإلشارة إلى أن قرار وزير التعليم بأن ت
اضـنة الوالية التعليمية في حال الطـالق لـألم الح

بــــدون حكــــم قضــــائي يخفــــف مــــن كــــم القضــــايا 
ذكـر المتداولة وتعنت اآلباء في هذا الشأن؛ حيث

هـــا الكتـــاب أن الحضـــانة هـــي واليـــة التربيـــة وغايت
ى االهتمــام بالصــغير وضــمان رعايتــه والقيــام علــ
ة شـــؤونه فـــي الفتـــرة األولـــى مـــن حياتـــه، والواليـــ
ام التعليميـــة هـــي واليـــة الـــتعلم وغايتهـــا االهتمـــ

ــو ــار ن ع بــاألمور الدراســية للصــغير مــن خــالل اختي
ـــــيم ومســـــتواه وكافـــــة األمـــــور المتعلقـــــة  التعل

.بالمستقبل الدراسي للصغير

2018لسـنة 32قـرار شـيخ األزهـر رقـم كما جـاء 
بحظـــــر نقـــــل الســـــيدات العـــــامالت مـــــن مكـــــان 
عملهـــن لمكـــان آخـــر دون رغبتهـــا إال بعـــد عـــرض 
ــأتي هــذا فــي إطــار دعــم األزهــر  ــررات النقــل، وي مب

ا للمـــرأة ووقـــوف اإلمـــام األكبـــر بجانبهـــا شخصـــي

لتســــهيل عملهــــا وعــــدم إرهاقهــــا فــــي العمــــل 
والســــفر لمســــافات بعيــــدة عــــن منزلهــــا وحتــــى 

.تقوم بدورها األسرى على أكمل وجه

بإضـــافة 2018وقـــرر وزيـــر اإلســـكان لعـــام هـــذا، 
ـــــات المتقـــــدمين  المـــــرأة المعيلـــــة ضـــــمن أولوي

ات للحصـول علــى الشــقق السـكنية فــي مشــروع
ابـة الوزارة باإلضافة إلى ذلك، جاء قـرارا هيئـة الرق

، واللـــــــذان 2019لســـــــنة 124، 123الماليـــــــة رقـــــــم 
وراق يتضمنان تعديلًا في قواعد قيد وشـطب األ

ي الماليــــة لضــــمان تمثيــــل العنصــــر النســــائي فــــ
مجــالس إدارة الشــركات المقيــد لهــا أوراق ماليــة

لة في بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العام
. مجال األنشطة المالية غير المصرفية

ـــأتي ذلـــك فـــي إطـــــــــار العمـــل علـــى تحســــــين  وي
ــــاخ األعمـــــــال  ـــر منــــ ـــب مركـــز مصـــر فـــي تقري ترتي

(Doing Business).
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كمــا يــأتي إصــدار ذلــك القــرار اتســاقًا مــع مــنهج 
مكــين الهيئــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة وت

المـــرأة مـــن التمثيـــل فـــي عضـــوية مجـــالس إدارة 
الشــركات الخاضــعة لهــا، وأوضــح رئــيس الهيئــة

دارة أن التجارب الدولية في التنوع في مجلـس اإل
ع أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفـق مـ

ر فـي مصـ–المؤشرات اإليجابية إلحدى الدراسات 
والتــي أجرتهــا إحــدى الجهــات الدوليــة لرصــد أثــر–

تمثيــل المــرأة فــي مجــالس اإلدارة علــى مــا يقــرب
ن ألف شركة مصرية تمثل مجمـوعتين مـ2.1من 

الشـــركات الخاصـــة والشـــركات العامـــة المدرجـــة 
.في البورصة المصرية

ل ومـن تلــك المؤشـرات أن الشــركات ذات التمثيــ
ة األعلـى للمـرأة تحقـق معـدالت ربحيـة أعلـى وقــو

مرت مالية أفضل خالل فترة الدراسة والتـي اسـت
، كما أظهرت الدراسـة أن 2016إلى عام 2014من 

تهـا الشركات التـي تضـم نسـاءً فـي مجـالس إدارا
فــي العائــد % 2حققــت معــدالت نمــو أكبــر بنســبة 

فــي العائــد علــى % 4علــى حقــوق المســاهمين، و
ــــــى المبيعــــــات% 5األصــــــول، و ــــــد عل . فــــــي العائ

وع بـين باإلضافة إلى أن الشركات التي تراعـي التنـ
الرجــــــل والمــــــرأة فــــــي مجــــــالس اإلدارة تفضــــــل 

.ونالتمويل عبر األسهم واعتمادًا أقل على الدي

ـــ ـــديها تمثي ل وحققـــت الشـــركات الخاصـــة التـــي ل
ـــة مـــن  نســـائي فـــي مجـــالس اإلدارة وقـــوى عامل

قل عن مزيج من الجنسين بنسبة ال ت(الجنسين 
تقــدمًا ملحوظًــا فــي مقــاييس) مــن اإلنــاث% 25

اح الربحية، بلغت أكثر من ضعف معدل نمو األرب
ات وتحقيق قدرة مالية أكبـر، كمـا أظهـرت الشـرك

فـــي العائـــد علـــى % 8الخاصـــة نمـــوًا أكبـــر بنســـبة 
حقــوق المســاهمين وفــى العائــد علــى األصــول، 

.في العائد على المبيعات% 7و







ــةالتنميــــــة البشريــــ

مـــــــــــــــــــــــــــن 7
اإلنجــــــازات

سنـــــــــــــوات

قطـــــــــــــاع تمكــــــــــــين المــــــــــــرأة
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