
  مقدمة

اإلجـراءات التـي تعمـل اتخاذ عدد من  من خاللوضع المرأة المصرية  لتحسينبذلت مصر جهدًا كبيرًا 
مظــاهر التمييــز كافــة القضــاء علــى  و فــي كافــة المجــاالت السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة،  هــاعلــى تمكين

تغيير  تهدف إلى، فضًال عن اتخاذ إجراءات يخدم هذا التوجهضدها، باإلضافة إلى تحقيق إصالح تشريعي 
المؤثرة سلباً علـى المـرأة وتفعيـل دورهـا، حيـث تـؤمن الدولـة بـأن التنميـة الخاطئة القيم والمفاهيم المجتمعية 

الدولــة تتبنــى ، كمــا باعتبارهــا نصــف المجتمــع لمــرأة،دون مشــاركة إيجابيــة مــن االشــاملة ال يمكــن أن تتحقــق 
وتشـجيعها علـى المشـاركة السياسـية بجميـع وثقافيـاً سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتهـا اقتصـادياً واجتماعيـاً 

  صورها .
الــثالث ســنوات تغيــرات سياســية مختلفــة خــالل قــد شــهد  ة إلــى أن المجتمــع المصــريوتجــدر اإلشــار 

الــذراع (ومــروراً بحكــم حــزب الحريــة والعدالــة  2011بدايــة مــن ثــورة ينــاير ، هــذا  التقريــر فتــرة األخيــرة فــي 
التـي عـانى خاللهـا مـن تسـلط التيـار ، 2013يونيو  30بثورة  وانتهاء )السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين

ــأتي المــرأة فــي مقــدمتها.  األصــولي المتشــدد الــذي أهــدر المــرأة  أنوجــدير بالــذكر حقــوق فئــات مختلفــة ت
بــالعيش والحريــة والعدالــة  المصــري المجتمــع أبنــاءمــع تطالــب  2011فــي ثــورة ينــاير  قــد خرجــت المصــرية

وقفــت فــي ســاحة ميــدان التحريــر تنــدد بالفســاد والقمــع والظلــم وتتلقــى نفــس الضــربات حيــث االجتماعيــة 
  .  في سبيل الوطن الموجعة

نــادت بــه، إلــى عكــس مــا قادتهــا فينة الثــورة ن نجحــت جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي ركــوب ســأمــا و  
حيــث قامــت بممارســات تمييزيــة ضــد المــرأة ســعياً إلــى تهميشــها وإقصــائها، إضــافة إلــى محــاوالت محمومــة 
لتغيير تشـريعات ذات صـلة بـالمرأة مثـل خفـض سـن الـزواج وخفـض سـن حضـانة األم لألطفـال عنـد الطـالق 

ــاث ــان اإلن ــة تقييــد حــق الخلــع وإباحــة خت إلــى تعمــد إقصــائها عــن المشــاركة فــي الحيــاة  ة، باإلضــافومحاول
  السياسية والعامة على الرغم من أنها شريك أساسي في الثورة المصرية.

وعلى الرغم مـن جهـود المجلـس القـومي للمـرأة وشـركائه مـن المجتمـع المـدني والمفكـرين اإلصـالحيين 
م ومضــاداً لطموحــاته المصــريينآلمــال  الــذي صــدر أثنــاء حكــم اإلخــوان جــاء مخيبــاً  2012إال أن دســتور 

بـنفس التغييـرات طـالبوا مـرة أخـرى لييونيـو  30إلى معـاودة الخـروج فـي ثـورة  م، األمر الذي دفعهوتطلعاتهم
ثـورة حاشـدة لجمـوع ، وكانـت الدستورية بعد أن كسروا حاجز الخوف والطبقية وحاجز التفرقة بين الجنسـين

  .الشعب المصري بكل أطيافه
) طبقـاً لخارطـة 2013شارك المجلس القومي للمرأة في لجنة الخمسين لصـياغة تعـديل الدسـتور (وقد 

  الطريق التي تم إقرارها.
ويعكــس هــذا التقريــر المعلومــات التــي أتاحتهــا األجهــزة الحكوميــة المختصــة وعــدد مــن المنظمــات غيــر 

  .1995هاج عمل بكين الحكومية مع التركيز على عرض الجهود التي تمت تنفيذاً إلعالن ومن
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  الجزء األول

  اإلنجازات الرئيسية التي حققتها مصر 
  في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

  1995منذ اعتماد إعالن ومنهاج بيكين 
  
  مقدمــة

ــــر ( ــــة المحــــددة فــــي هــــذا الجــــزء مــــن التقري ــــرة الزمني ــــد مــــن 2014 – 1995شــــهدت الفت ) العدي
أبرزهـا إنشـاء المجلـس  وكـان تحقيق المساواة بـين الجنسـين فـي كافـة المجـاالتاإلنجازات التي استهدفت 

تتبــع رئــيس الجمهوريــة وتقــوم بــاقتراح السياســات  كآليــة وطنيــة 2000القــومي للمــرأة بقــرار جمهــوري عــام 
العامــة للنهــوض بــالمرأة ووضــع خطــط تنفيــذها ومتابعتهــا وتقييمهــا بهــدف تنميتهــا وتمكينهــا مــن أداء دورهــا 

المــرأة وتفهمــت  بجانــبسياســية وقفــت سياســي ، وهــو مــا يعــد تعبيــراً عــن إرادة جتمــاعي واالقتصــادي والاال
مــن خــالل إصــدار سلســلة متتاليــة مــن التوجيهــات العامــة لمؤسســات قضــاياها وعملــت علــى حــل مشــكالتها 

توسـيع نطـاق الدولة ، التي تم ترجمتها في صورة سياسات وبرامج وتشريعات وقرارات ساهمت جميعها فـي 
رغـــم أن عـــدم االســـتقرار السياســـي  وتحســـين أوضـــاعها والنهـــوض بهـــا مشـــاركة المـــرأة فـــي كافـــة المجـــاالت

واألمنــي خــالل الــثالث ســنوات األخيــرة قــد حــد مــن تحقيــق المزيــد مــن االنجــازات التــي كانــت تتطلــع لهــا 
  .المرأة

ارتفــاع مســتوى التعلــيم بــين النســاء وزيــادة اهتمــامهن بالشــأن العــام واالرتقــاء التقــدم ســاهم فــي هــذا 
بأنفسهن وأسرهن فأقبلن على الفرص التي كانت تتاح أمامهن من عمل وتعليم وتـدريب وترقيـة وانخـراط فـي 

تواجــد المـــرأة ملحوظــاً فـــي كافــة المجـــاالت، ويظـــل  حيــث أصـــبحبالمشــاركة العامـــة السياســية والمجتمعيـــة 
وإن كانـت اقتربـت منـه  ونائـب رئـيس جمهوريـة ورئـيس وزراء، منصب الوحيد غير المتاح لها هـو المحـافظ ال

 فيمـا يتعلـق بالتمثيـل النيـابي فمـازال أمـاكثيرًا بعد تعيين أكثر من سيدة نائباً للمحافظ في عدة محافظـات ، 
  .2012في آخر برلمان  %2أضعف حلقات تمكينها حيث وقف عند نسبة  هو
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  واالجتماعية: االقتصادية للتنمية القومية للخطة مقترح

بتطـوير أسـلوب  UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان  بمساندة من قام المجلس القومي للمرأة
التخطيط الذي يتم بـه إعـداد الخطـط القوميـة للتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية بهـدف تضـمين شـئون المـرأة 

) 2002/2007(القوميــة الخامســة  النــوع االجتمــاعي ، وذلــك فــي الخطــة والتأكيــد علــى األخــذ بمفهــوم
الموجهـــة للمـــرأة التـــي أدت إلـــى مضـــاعفة االعتمـــادات الماليـــة التـــي تـــم تخصيصـــها للمشـــروعات والبـــرامج 

األخـذ بمفهـوم الالمركزيـة  والتي أسـفرت عـن )2007/2012والسادسة (لتحسين أوضاعها والنهوض بها. 
فــي إدمــاج شــئون المــرأة فــي جميــع  والتــي نجحــتخطــيط المســتجيب للنــوع االجتمــاعي فــي التو التشــاركية 

خطـة السـابعة وأخيـراً ال المجاالت بدأ من مستوى القرية والحي إلى مستوى المركز والمدينة ثم المحافظـة .
)2012/2017 .(  

  األخـذ بمفهـوم موازنـات الدولـة المسـتجيبة للنـوع االجتمـاعي فـي تغييـر مفـاهيم المتابعـة كما سـاعد
 على أساس مفاهيم التخطيط المستجيب للنوع . لتقوموالتقييم 

  العمـل  تفـي مجـاال بين الجنسـين استحداث مؤشرات جديدة غير نمطية لقياس المساواةكما تم)
مع عدم السماح بتحويل مخصصات مشروعات المرأة  الحقوق السياسية). –التعليم  –الصحة  –

 إلى أي مشروعات أخرى.
 
  :للمرأة السياسي التأھيل

ة تمثلـت تُبذل جهودًا كبيرة من قبل المجلس القـومي للمـرأة فـي مجـال تنميـة قـدرات المـرأة السياسـي
  في أكثر من مبادرة أهمها:

  رأة"إنشـاء حـوالي ثـالث سـنوات قـدم خاللهـا عـدة لمـدة الـذي عمـل  "مركز التأھيل السياسي للم
برامج للتنمية السياسية للمرأة بهدف تشجيع النساء على االنخراط في العمـل السياسـي مـن خـالل 

 ج توعية للنساء بحقوقهن السياسية.برام
  ـــذ مجموعـــة ـــدرة النســـاء علـــى المشـــاركةتنفي ـــة) لـــدعم ق ـــرامج تدريبيـــة (نظريـــة وعملي فـــي الحيـــاة  ب

  السياسية.
 ي مرشحك"جلــس مبــادرة أطلــق الم ة"و "اعرف رأة الناخب ة " ومبــادرة "الم إدارة الحمالت االنتخابي

واب اري مرشحك اعرفي دستورك" ومبـادرة "لمرشحي مجلس الن  ،غيرهـا مـن المبـادراتو  " اخت
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ي التـ ،المشـاركة فـي االنتخابـات واالسـتفتاء علـىتشـجيع المـرأة فـي التي سـاهمت وبشـكل أساسـي 
 هذه الفترة.مرت بالبالد خالل 

وتتكامل هذه الجهود مع جهود وزارة الداخلية ولجنة االنتخابات فـي تسـهيل عمليـة تصـويت النسـاء 
  وتأمينها.وتقريب لجان االقتراع 

ابيـة والتـي تجــاوزت ارتفـاع نســبة النسـاء المقيـدات فـي الجــداول االنتخ وكـان مـن نتـائج هــذه الجهـود
كمــا شــهدت لجــان   .2012عــام فــي  مليــون ناخبــة 23عــن  بمــا يزيــدمــن مجمــوع المقيــدين  %48نســبة 

وزيــــادة  ،إقبــــاًال غيــــر مســــبوق علــــى التصــــويت 2011ينـــاير  25االقتـــراع خاصــــة فــــي الفتــــرة التاليــــة لثــــورة 
 متدنيـة أنها مازالـت فـي معـدالتفأما فيما يتعلق بإقبال النساء على الترشيح   ، ةاإلحساس بالقومية المصري

 ارتفـاع بسـيط فـيمـع  2005وعـام  2000عـام  نتخابـات البرلمانيـةاالشحة فـي مر  122حيث لم  تتجاوز 
مقعـــداً ترشـــح عليهـــا  64بتخصـــيص  2010أول انتخابـــات تاليـــة علـــى تعـــديل قـــانون مجلـــس الشـــعب فـــي 

انتخابـات فـي وصـل عـدد المرشـحات مرشـحاً . و  5033مرشحة مـن أصـل  387النساء فقط وتصل لعدد 
  مرشحا.  8113من إجمالي مرشحة  984 إلى 2012رلمان ب

  
  مسبوقة: غير جمھورية قرارات

نائب رئيس المحكمة الدستورية  صدر أول قرار جمهوري بتعيين أول سيدة بمنصب 2003في عام 
قاضـية  30صـدر قـرار جمهـوري آخـر بتعيـين  2007وهي أعلى درجات السلم القضـائي ، وفـي عـام  العليا

ثـم  ،سيدة تقدمن لهذا العمـل مـن عضـوات هيئتـي النيابـة اإلداريـة وقضـايا الدولـة 124تم اختيارهن من بين 
لغـت نسـبة ب وقـدقاضـية،  42ل عـدد القاضـيات حاليـاً قاضية ليص 12بتعيين  2008ألحق بقرار ثالث في 

  . 2012للذكور عام  %58مقابل  %42 النساء في هيئة النيابة اإلدارية نحو
وعلى الرغم مما أثبتتـه القاضـيات المصـريات مـن كفـاءة عاليـة فـي عملهـن القضـائي حتـى وصـلن إلـى 

رئــيس المحكمــة الدســتورية العليــا ورئيســات لــدوائر فــي المحــاكم العاديــة والمتخصصــة إال أن نائــب منصــب 
، كمـا 2012للرجال عام  %99.6مقابل  %0.4نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي ال تتعدى نسبة 

منصـة قضـاء مجلـس الدولـة الـذي أصـدرت جمعيتـه العموميـة  إلـى الباب مازال مغلقـاً أمـام وصـول المـرأةأن 
ــه 2005عــام  ــه رفــض أوراق المتقــدم ،قــراراً بــرفض قبــول عضــوية المــرأة ب ات لمنصــب وهــو مــا ترتــب علي

ـــم يـــتم فـــتح البـــاب أمـــام  مســـاعد معـــاون وهـــو أول درجـــات الســـلم القضـــائي فـــي مجلـــس الدولـــة . كمـــا ل
  المتقدمات إلى النيابة العامة حتى اآلن .
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  المرأة: ضد العنف مناھضة

للتعامل مع ظاهرة العنف ضد المرأة متعـدد المـداخل  متكامالً  أطلق المجلس القومي للمرأة مشروعاً 
  بما يلي:هلية حيث قام بالتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والعدل وغيرها من المؤسسات الرسمية واأل

 تتبعها  "المرأة ضد العنف مكافحة وحدة" نشاءإثره أ ىبتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية تم عل
وضـــباط ضـــابطات  افظـــات تضـــمنمـــن ومراكـــز الشـــرطة المنتشـــرة فـــي كـــل المحفـــروع فـــي مـــديريات األ
 الغات الشرطية ومساعدة المبلغات.ومتابعة الب نف ضد المرأةبتلقي شكوى الع مؤهلين علمياً يقومون

  خــرى أوحــدة  يضــاً أة أكــول التعــاون مــع المجلــس القــومي للمــر و نشــأت وزارة العــدل بموجــب بروتأكمــا
العنــف مهمتهــا مراجعــة التشــريعات المعنيــة بــالعنف والتقــدم بالمقترحــات التشــريعية لحمايــة المــرأة مــن 

مكافحـــة  مجـــال ة والنـــدوات وورش العمـــل للعـــاملين فـــييـــعقـــد الـــدورات التدريب إلـــىضـــافة الالزمـــة باإل
 .ةأالعنف ضد المر 

  شـكال العنـف مـن أأعد المجلس القـومي للمـرأة مشـروع قـانون حمايـة المـرأة مـن كافـة  2011في عام
نــه تــم تعــديل بعــض المــواد المتعلقــة بجــرائم أوجــدير بالــذكر .ول برلمــان منتخــبأصــداره مــع إالمنتظــر 

ة لمواجهـة كـل مظـاهر يـنها مازالت غير كافأخالق وتشديد العقوبات عليها غير هتك العرض وفساد األ
   المرأة.العنف ضد 

  اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية لمكافحـة االتجـار صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل  2007وفي عام
طفــال وتخــتص هــذه اللجنــة بدراســة ظــاهرة االتجــار فــي النســاء وتحديــد النســاء واأل فــي البشــر وخاصــةً 

تراح السياسات العامة والبرامج والخروج بخطة عمل قبعاد هذه الظاهرة ومراجعة التشريعات الوطنية واأ
طفـال في استصدار قـانون لمكافحـة االتجـار فـي النسـاء واأل تتصدى لهذه الظاهرة وقد نجحت اللجنة

خطـط عملهـا  إطـارفـي ت اللجنـة ذ. كما نفـةعدت مشروعه بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنيأ
والنيابـة العامـة  ءعالم والقضاعدد من البرامج التدريبية وورش العمل لرفع كفاءة العاملين في اإلالسنوية 

جــيش فــي مجــاالت الضــبط والتحقيــق والمالحقــة والحمايــة والتقاضــي كمــا تقــوم ومؤسســتي الشــرطة وال
عــداد تقريــر ســنوي عــن جهــود الدولــة لمكافحــة االتجــار فــي البشــر ومــدى التقــدم المحــرز فــي إاللجنــة ب

  . هذا الشأن
  ومتابعتھا: المرأة شكاوى مكتب

 مكتبـاً  2002القومي للمرأة في عـام وفى سعيه إلزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة أنشأ المجلس 
رأة شكاوى لتلقي" ا الم كمـا أنشـأ فرعـًا لـه فـي كـل   ،علـى المسـتوى المركـزي) Ombudsman( "ومتابعتھ

ويمثل المكتـب القنـاة الرسـمية التـي تتـيح ألي امـرأة مصـرية اإلبـالغ عـن أي   .من محافظات مصر محافظة
ممارســــة تمييزيــــة تتعــــرض لهــــا مــــن خــــالل االتصــــال الهــــاتفي بالمكتــــب والمقــــابالت الشخصــــية أو البريــــد 
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خــــر مــــن المحــــامين آويعمــــل بالمكتــــب مجموعــــة مــــن المحــــامين بخــــالف عــــدد أو العــــادي . ليكترونــــي اإل
وى المحافظــات يقــدمون االستشــارات القانونيــة الالزمــة لكــل بــالغ كمــا يقــوم بتــوفير المتطــوعين علــى مســت

لدراســــات عــــدد مــــن ا اً دوريــــ المكتــــب يصــــدرو ،  جــــراءات القانونيــــةالمســــاعدة للشــــاكيات علــــى اتخــــاذ اإل
ـــي تعـــاني منهـــا النســـاء حـــول أهـــم المشـــكالت اتحصـــائيإلوا ـــل مضـــمون الشـــكاوى كمـــا . الت يقـــوم بتحلي

خطــة لتوعيــة النســاء تنفيــذ المكتــب قــد تبنــى و  .عرضــها كقضــايا عامــة علــى متخــذي القــرار وتصــنيفها بغــرض
  القانونية على مستوى المحافظات . بحقوقهن
  
  الفرص تكافؤ وحدات

تـب امكتتبـع بـالوزارات  "الفرص تكافؤ وحدات"إنشاء  تمواستجابة القتراح المجلس القومي للمرأة 
ة فــي مجــال العمـــل ألمــر بــين الرجــل وا التأكيــد علــى المســـاواة الدســتورية الرئيســيةوظيفتهــا  مباشــرةً  الــوزراء

ــــة بحقــــوق المــــر  ــــة القانوني ــــرامج التوعي ــــوفير ب ــــة تتعــــرض لهــــا وت ة العاملــــة أوالتصــــدي ألي ممارســــات تمييزي
 ، كمــا ســاعدت وحــدة تكــافؤ الفــرص فــي وزارة الماليــة ومســاعدتها للحصــول علــى فــرص التــدريب والترقيــة

 بالتعــاون مــع االجتمــاعي مجلــس القــومي للمــرأة فــي نشــر مفهــوم الموازنــات المســتجيبة للنــوعال بالتعــاون مــع
عــداد مشــروع إالعــاملين فــي وزارة الماليــة والمســئولين عــن وبــين  ،UNIFEM صــندوق األمــم المتحــدة للمــرأة

  . الموازنة العامة للدولة
  
  المرأة: مھارات تنمية مركز

 فـروع اءنشـإ تمحيث  "المرأة مھارات لتنمية مركز" 2001في عام المجلس القومي للمرأة  أسس
فـي بـاقي  نشـاء فـروع لـهإوجـاري محافظـة،  27 لبـالغ عـددهاا محافظة من محافظات الجمهوريـة 16في  له

وتقليــل معــدالت البطالــة بــين النســاء مــن خــالل  يااقتصــادالمــرأة تمكــين ويهــدف المركــز إلــى  .المحافظــات
بمشـروعات صـغيرة  تزويد الراغبات في االلتحاق بسوق العمـل بالمهـارات المطلوبـة وتشـجيعهن علـى القيـام

علـى  وموقعـاً  www.afkargadida.com ليكترونـياإلللتـدريب  قسـماً  يضـاً أويضم المركز  .ومتناهية الصغر
نجـح المركــز  وخــالل فتـرة قصـيرة نسـبياً  www.cleostore.com ليكترونـيإلاللتسـويق  نترنـت مخصصـاً اإل

ـــي تمكـــن مـــن توســـيع وتطـــوير  ـــر مـــن النســـاء صـــاحبات المشـــروعات الصـــغيرة الالت ـــذاب عـــدد كبي فـــي اجت
بـين  تعاونبروتوكول  ومن خالل ،ن بتصدير منتجاتهن للخارجيقمن اآلو  ،هذا الموقعمن خالل  مشروعاتهن
نترنــت بمقابــل مبــالغ المنتجــات لراغبــات الشــراء علــى اإل هــذه توصــيلب تقــوم الهيئــة هيئــة البريــدو  المجلــس

  .زهيدة 
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  :القومي الرقم

ة ممـن أامـر ستهدف مسـاعدة ومسـاندة كـل أطلق المجلس القومي للمرأة برنامج الرقم القومي الذي ي
ة بالتعاون مع كل مـن وزارة التنميـة المحليـة أطلقها المجلس القومي للمر أال يحملن بطاقة هوية (رقم قومي) 

نجـح البرنـامج  .ليعمـال وشـركاء التنميـة فـي المجتمـع الـدو والداخلية والصحة والمجتمع المدني ورجال األ
توحيـــد الجهـــود  تـــائج هـــذه الخطـــة أيضـــاً . ومـــن نبطاقـــة رقـــم قـــومييقـــرب مـــن ثالثـــة مليـــون  مـــا فـــي إصـــدار

كبر في سبيل الحصول على الـرقم القـومي وهـي عـدم وجـود شـهادة مـيالد المؤسسية للتغلب على العقبة األ
 قـدو  المؤسسـات الحكوميـة و غيـر الحكوميـة.  االسـتفادة مـن كـل الخـدمات التـي تقـدمها مما يتـيح للمـرأة 

مكـانهن إصـبح فـي أومي مـن ممارسـة حقهـن االنتخـابي كمـا تمكنت السيدات الالئي حصـلن علـى الـرقم القـ
شـبكات الضـمان االجتمـاعي االسـتفادة مـن  خيـراً أشـروعات صـغيرة و منشـاء التقدم للحصول على قروض إل

  .الدولة هاالذي توفر 
  

  الخاطئة: الثقافية موروثاتلل يالتصد 

ــزام الحكومــة المصــرية للقضــاء علــى  الثقافــات الســلبية والموروثــات لــم تتوقــف الجهــود القوميــة والت
منهــا فــى هــذا الصــدد تقــوم جهــات عــدة بجهــود مكثفــة و  المجتمــع.فــي المــرأة  االجتماعيــة التــي تميــز ضــد

ويشارك المجلس القومي المرأة بالتعاون مع وزارة التربيـة والتعلـيم  .عالميةالمؤسسات التعليمية والدينية واإل
   .المفاهيم المتعلقة بدور المرأة وفي خطة الوزارة لتدريب المعلمين في مراجعة المناهج الدراسية خاصةً 

وقــاف ورؤســاء الطوائــف المســيحية للعمــل علــى كمــا يتواصــل المجلــس بشــكل مباشــر مــع وزارة األ
رســائل  أويــة مخالفــات أبــالغ عــن ســالمي والمســيحي حــول المــرأة واإليــة المســتنيرة للــدين اإلؤ توضــيح الر 

و الحصـص المدرسـية أو أمنـابر المسـاجد  ورها في المجتمع التي يبثها البعض مسـتغالً ة ودأسلبية تجاه المر 
  .أي تجمع  جماهيري وثقافي 

  
  الھادفة: اإلعالمية الرسالة

ة بعقـــد العديـــد مـــن اللقـــاءات مـــع أالمجلـــس القـــومي للمـــر يـــة هادفـــة قـــام مووصـــوًال إلـــى رســـالة إعال
ة أي للتأكيــد علــى ضــرورة العمــل علــى تغييــر صــورة المــر أالــر عالميــين وكتــاب الــدراما وقــادة الصــحفيين واإل

ــة الثقافــات الســلبية والمور  ــةثــات و ومحارب ــة لمعــديكمــا ،  الخاطئــة الديني  نظــم العديــد مــن الــدورات التدريبي
  . تناول قضايا المرأة وتوفير المادة العلمية الالزمة لهم على كيفية البرامج ومقدمي
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ذ تنفيس بجلقام امل يــــةرصامل أةللمر يالحقيقــــ للواقــــع ثلةمم ميــــةاإلعال الةرسال نوكعلى أن ت ًاحرصو
 ازوإبروتغييـــــر صـــــورتها نحـــــو ذاتهـــــا، المـــــرأة   اهجت المجتمـــــعم فاهيم صحيحىل تإيهـــــدف  يجذمنو وعرشم

المــرأة صــورة تعمــل علــى دراســة  يللرصد اإلعالم ةوحد شاءإن يفــ. وقــد تمثــل ذلــك لهــا االيجابيــة رةوالص
حقيقيـــة عـــن المـــرأة   صورة تقدم متكاملة ستراتيجيةإ صياغة، والمجتمـــع اإلعـــالم إلـــىالتـــي تنقلهـــا وســـائل 

  وتطرح صيغ حوار جديدة لدورها الفاعل في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية. 
نتيجــة لعضــوية المجلــس القــومي للمــرأة فــي  فــي صــورة المــرأة فــي الــدراما تحديــداً  حظ تقــدماً لــو وقــد 
 أبـدو  UNICEF مـعتمـت بالتعـاون عالميـة إسـتراتيجية إذاعة والتليفزيون ومساهمته في صياغة اتحاد اإل

  .2006 العمل بها منذ عام
  
  :يةالدول ھااتوالتزام مصر

علــى تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة الناشــئة عــن االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بــالمرأة والتــي مصــر وتحــرص 
  للقضــاء علــى بمتابعــة تنفيــذ اتفاقيــة وحــدة خاصــة بإنشــاء المجلــس القــومي للمــرأة حيــث قــامصــدقت عليهــا 

نشـأ أتفاقيـة السـيداو وكـذلك ادريب علـى تـالو لتكثيـف التوعيـة  CEDAWة أشكال التمييز ضد المر أ كافة
االتجـار فـي النسـاء  ظـاهرة متابعة البالغـات عـنو تختص بدراسة  "وحدة خاصة لمكافحة االتجار في البشر"

  ج التوعية بحقوق ضحايا االتجار .والفتيات واقتراح السياسات العامة وبرام
يفــاد إالنهــوض بــالمرأة و نجــاز فــي مجــال كمــا تحــرص علــى  تقــديم التقــارير الدوليــة المعنيــة برصــد اإل

عــداد الصــياغات إالمرأة التــي تقــوم بــدور هــام فــي بــالمعنيــة  الوفــود لحضــور كافــة الفعاليــات الدوليــة وخاصــةً 
  قليمية .التوافقية للوثائق النهائية لها وتقريب وجهات النظر بين وفود الدول المشاركة والمجموعات اإل

  
  والقوانين: التشريعات

 يخـل  لم يالت القانونية بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات العامةالمساواة مجال  وفي
ــه مصــر الحديثــة منــذ دســتور  ــدأ صــكاً دســتورياً عرفت  ،2014حتــى دســتور  1923مــن هــذا المب

هو المبدأ األساسي الذي تستند إليه كافـة التشـريعات المصـرية حيـث يتمتـع  ويعتبر مبدأ المساواة 
. دون تمييـز القـوانينية وتخضـع المـرأة مثلمـا يخضـع الرجـل ألحكـام كال الجنسين بحقوق متساو 

والقضـــاء علـــى الممارســـات  حيـــز التنفيـــذ  أت مصـــر خطـــوات هامـــة لوضـــع هـــذا المبـــدذاتخـــ وقـــد
علـــى  بنـــاءً وقـــد تـــم تحقيـــق ذلـــك  .وتحســـين أوضـــاعها فـــي كافـــة المجـــاالت المـــرأة يزيـــة ضـــديالتم

 .عدد كبير منهاسواء باقتراح أو تعديل ة أادة من المجلس القومي للمر جمساهمات 
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  بعـض النصـوص  بينمـا أضـافت ،المسـاءلة الجنائيـةفـي والرجـل  بين المرأة  قانون العقوباتساوى
   مثل:مزيداً من الحماية للمرأة 

  ــالقول أو بالفعــل فــي مكــان عــام أو  تجــريم التعــرض ألنثــى علــى وجــه يخــدش حياءهــا ب
مكان مطروق أو عن طريق التليفون كما ينص على معاقبة كل من ارتكـب مـع امـرأة أمـراً 

  الخفاء.مخًال بالحياء ولو في 
 الذكر.لمقررة لخطف تلك اأشد من عقوبة  من خطف أنثى  معاقبة  
 بمـن خطفهـا تـزوج الخـاطف  علـى (إذا تنص العقوبات التيانون من ق 291المادة  إلغاء

زواجــاً شــرعياً فــال يحكــم عليــه بعقوبــة مــا) حيــث أن هــذا الــنص يضــر بــالمرأة ضــرراً بالغــاً 
  للجاني.سهل ميسور  الزواج الشرعيويمثل تهرباً من عقوبة جنائية خطيرة ألن طريق 

 يــتم تعيينهــا لهــذا الغــرض، كمــا أن  أن تقــوم بتفتــيش المــرأة المتهمــة امــرأة مثلهــا وجــوب
  اإلشراف اإلداري على سجن النساء يعهد إلى اإلناث دون الذكور. 

 الشـهر السـادس   الحامـل فـي لمـرأة لالعقوبـة المقيـدة للحريـة  للنيابة العامة تأجيـل يجوز
 شـهرين بعـدحتـى  للمـرأةمن وضع حملها وأيضاً وقف عقوبة اإلعدام  ما بعد شهرين إلى

  حملها. أن تضع
  عــدة نظــم لصــالح المــرأة  1956لســنة  396كمــا تضــمن قــانون تنظــيم الســجون رقــم

، ووضــع قواعــد خاصــة لرعايتهــا فتعامــل معاملــة طيبــة خاصــة مــن حيــث المتهمــةالحامــل 
أجاز لها أن يبقى معهـا طفلهـا إذا رغبـت الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها، كما 

المســـجون أخـــف وطـــأة ممـــا يوقـــع علـــى  تـــأديبيوأن تخضـــع لنظـــام  ســـنتين، حتـــى يبلـــغ
    العادي.

 

  وال الشخصية تشريعات األفــي مجــال التــي تعمــل علــى  التشــريعاتأصــدرت الدولــة حزمــة مــن ح
وعلـى  و تعديل القـوانين القائمـةأاقتراح مشروعات جديدة  بناء علىبناء سرة واألحماية المرأة واأل

    :مثالسبيل ال
 جــــراءات التقاضـــي فـــي مجــــال إوضـــاع و أبتنظــــيم بعـــض  2001لســـنة  1 رقـــم القـــانون

جرائيــة لفــض حــوال الشخصــية الــذي يعــد نقلــة نوعيــة وحضــارية فــي تحــديث البنيــة اإلاأل
عما قـرره مـن حـق  جراءاتها وخفض تكلفتها فضالً إحوال الشخصية وتيسير منازعات األ
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المجلــس  هالقــانون انتبــ وبعــد صــدور . المــرأة فــي خلــع زوجهــا والطــالق مــن زواج عرفــي
ســـقاط المـــادة الخاصـــة بحـــبس الـــزوج الممتنـــع عـــن ســـداد إنـــه تـــم ألـــى إة أالقـــومي للمـــر 

  .للقانون وتم له ذلك دراسة عادةإطلب  إلىالنفقات لمستحقيها فبادر 
  ســرة نشــاء محــاكم متخصصــة لألإولهمــا قــانون أخــران آصــدر قانونــان  2004وفــي عــام

 : مينهاأخر صندوق لتواآل

ســرة ســرعة بمــا يــؤمن لأل  ســرة كلهــا فــي محكمــة واحــدةول جمــع منازعــات األاأل    .1
  حكام وتنفيذهاالفصل في األ

ب مــن خــالل صــندوق عــن ســدادها األ خــر يكفــل ســداد النفقــات التــي يمتنــع. واآل .2
  المالية بصورة منتظمة . هيتم تدبير موارد

 ــاً يعطــي األ الحــق فــي مــنح جنســيتها م المصــرية صــدر فــي نفــس هــذا العــام كــذلك قانون
 .جنبيأب أبنائها من أل

 عامـاً  15لـى إنـاث والـذكور بنـاء اإلصدر قانون يرفع سـن الحضـانة لأل 2005عام  وفى 
 .على حد سواء

  لفــي و ال العم ــاً  2003 لســنة 12 فقــد صــدر القــانون رقــم مج بتشــغيل  خاصــاً  الــذي تضــمن باب
، ومنـع تشـغيل  مسـاوي عـن نفـس العمـلة فـي الحصـول علـى أجـر أحق المـر  نص فيه علىالنساء 

ال إ ال يجـوز تشـغيل النسـاء لـيالً  وكذلك ،الخطرة والضارة بهن صحياً و الشاقة النساء في األعمال 
لــزام القطــاع الخــاص إكمــا تضــمن   ،مــن وزيــر القــوي العاملــة فــي الحــاالت التــي يصــدر بهــا قــراراً 

وحقها في أجـازات الحمـل والـوالدة  ،والوالدةثناء فترات الحمل أة أعمال بتوفير الحماية للمر واأل
 ي منها.أوعدم جواز فصلها من العمل بسبب  ،ورعاية الطفل

  صـدر القـانون رقـم  عفاء الضريبيالمساواة بين الرجل والمرأة في االستفادة من اإلوفي مجال
الدخل ورفع التمييز ضد المرأة في القانون باألخـذ بمفهـوم  ىبشأن الضريبة عل 2005لسنة  91

وكانـــت الدولـــة تعامـــل المـــرأة  ،الممـــول فيمـــا يتعلـــق بحـــد اإلعفـــاء دون تمييـــز بـــين الرجـــل والمـــرأة
منهـا الرجـل  ىعفـمـن الجـزء الخـاص باإلعالـة والتـي يُ  ىعفـالمتزوجة علـي أنهـا ال تعـول األسـرة وال تُ 

 . 2012وفي عام  2005عفاء مرتين في عام رفع حد اإل بصفته العائل لألسرة كما تم
  م صدر  2008وفي عام ل رق الـذي بموجبـه تـم تعـديل قـانون األحـوال المدنيـة  126قانون الطف

وجـرم توثيـق عقـد الـزواج قبـل هـذا  نـاث إلـي ثمانيـة عشـرة عامـاً والذي رفع سن الزواج للـذكور واإل
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، وبموجبـه كـذلك تـم تجـريم ختـان  السن وألزم الراغبين في الزواج بالفحص الطبي كشرط إلتمامه
 . اإلناث

  يةو فـــى مجـــال اركة السياس ـــورة ل نتيجـــة 1971بعـــد وقـــف العمـــل بدســـتور  المش ـــاير  25ث ين
والـذي كـان يـنص الشـعب بشـأن مجلـس  1972لسـنة  38لغاء تعديل القـانون رقـم إتم  ،2011

دائـرة انتخابيـة يقتصـر الترشـيح فيهـا علـي المـرأة وذلـك لمـدتين فقـط ممـا يضـمن  32إضافة على 
تمكـين المـرأة مـن الترشـح فـي بـاقي الـدوائر ممـا رفـع  ىباإلضافة إلـ، األقل للمرأة ىعل مقعداً  64

وأصـبح تم تعـديل النظـام االنتخـابي و  ... %12 إلىلتصل  2010ة في برلمان أنسبة تمثيل المر 
مــع  قـلعلــى األ ةة واحـدأامـر  القائمــة  ن تتضـمنأنــص علـى و يجمـع بـين المقاعــد الفرديـة والقـوائم 
قــل مــن ألــى إة فــي البرلمــان أض نســبة المــر اخفــممــا أدى إلــى ان عــدم تحديــد مكانهــا علــى القائمــة

القـوانين المنظمـة لالنتخابـات يعاد النظـر فـي  2014في وبعد إقرار دستور مصر الجديد   .2%
والتركيــز علــى األســلوب األمثــل لضــمان مشــاركة عادلــة  ،والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة والسياســية

ــأمين مشــاركتها فــي مختلــف مراحــل  ،وعــدم فقــدان الحقــوق التــي اكتســبتها حتــى اآلن ،للمــرأة وت
 .وحمايتها من كل أشكال العنف ضدها ،العملية االنتخابية

 مين االجتماعي والصحيأقوانين التت وفي مجاال  
  بشأن التأمين االجتماعي والـذي أصـبح بمقتضـاه  2006لسنة  153صدر القانون رقم

 .ةمن حق الزوج صرف معاش زوجته المتوفا
    ة المعيلـة أمين الصـحي علـى المـر أن التـأبشـ 2012في عام  23كما صدر القانون رقم

تقـــديم خـــدمات العـــالج والرعايـــة الطبيـــة فـــي لـــزم الهيئـــة العامـــة للتـــأمين الصـــحي أالـــذي 
جهــات العــالج التــي تحــددها داخــل أو خــارج وحــداتها للمــرأة المعيلــة وفقــاً لمســتويات 

 من وزير الصحة و السكان . الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار
  وزيـر الداخليـة رقـم لغـاء قـرار إضد المرأة تم  يزاً يمثل تمالتي تُ  داريةإلغاء القرارات اإلوفي مجال

بشأن سفر الزوجة والذي كان يحتم ضرورة موافقة الزوج كشرط الستخراج  1996لسنة  3937
 . وثيقة سفر والسماح بالخروج من البالد

  لمكافحـة ومنـع االتجـار فـي  2010لسـنة  64صـدر القـانون رقـم  نسانيةالحقوق اإلوفي مجال
ــالنســاء واأل البشــر خاصــةً  بروتوكــول منــع ومكافحــة بزام الحكومــة المصــرية طفــال المبنــي علــى الت

 . 2003ومعاقبة االتجار في البشر التي صدقت عليه عام 
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 ات 2011لســنة  11 رقــم كمــا صــدر القــانون انون العقوب ديل ق المتضــمن تشــديد العقوبــات  بتع
فسـاد إعلى الجرائم المنصوص عليها من الباب الرابع من القانون والمعني بجـرائم هتـك العـرض و 

 .خالقاأل

  :2014 الجديد المصري الدستور في ةأللمر مميزة وضعية

يقــرب مــن عشــرين  وضــعية مميــزة للمــرأة حيــث تضــمن مــا 2014تضــمن الدســتور المصــري الجديــد 
  :همها أمن  مباشرٍ  ة بشكلٍ أمادة تمس المر 

  واالقتصـادية ة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسـية أكفالة الدولة تحقيق المساواة بين المر
  حكام الدستور .أل واالجتماعية والثقافية وفقاً 

 فـي المجـالس النيابيـة  مناسـباً  ة تمثـيالً أعمل الدولة علـى اتخـاذ التـدابير الكفيلـة بضـمان تمثيـل المـر ت
  . على النحو الذي يحدده القانون

  لدولـة والتعيـين فـي دارة العليـا فـي اة حقهـا فـي تـولي الوظـائف العامـة ووظـائف اإلأكفالة الدولة للمـر
  . الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها

  فـل تمكينهـا مـن التوفيـق بـين واجباتهـا فـي شـكال العنـف وتكأ جميـعة من أالتزام الدولة بحماية المر
  سرة ومتطلبات العمل .األ

 كثــر والنســاء األة المعيلــة والمســنة أمومــة والمــر طفولــة واألتلتــزم الدولــة بتــوفير الرعايــة والحمايــة لل
 .احتياجاً 

  لشباب .لخر آة وربع أتخصيص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للمر 
 م مصرية أو أب مصري الجنسية المصرية حق لمن يولد أل. 
  المرأةلية لمراقبة التمييز ضد آنشاء إالتمييز جريمة يعاقب عليها القانون و . 
  الشخصــــية االعتباريــــة لهــــا االســــتقالل الفنــــي حــــد هيئــــات الدولــــة ذات أالمجلــــس القــــومي للمــــرأة

 عمله.نتهاك يتعلق بمجال ي اأبالغ السلطات العامة عن إداري والمالي كما منحه حق واإل
  ة مــن كامــل مــواد الدســتور باعتبارهــا مــواطن كامــل المواطنــة مثــل التــزام الدولــة لتحقيــق أاســتفادة المــر

 .عي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ير سبل التكافل االجتمافالعدالة االجتماعية وتو 
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رأة وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق في مصر صادفتھا التي الرئيسية التحديات  الم

  : ينبيك ومنھاج عالنإ منذ

نه مازالت هناك عدة تحـديات أال إ ،ينعالن ومنهاج بيكإل تنفيذاً بالرغم من االنجازات التي تحققت 
ــر مكتملــعمليــة هامــة تجعــل  ــبعض أوضــاع النســاء غي مزيــد مــن الجهــد والتخطــيط ممــا يتطلــب  ةالنهــوض ب
  حديات : هم هذه التأالشامل ومن 

ة فـــي المجتمـــع وتفهـــم وحقوقهـــا أوضـــاع المـــر أيحـــول دون النهـــوض ب ميـــة تشـــكل عائقـــاً مازالـــت األ -
فعلى الرغم من وجـود تحسـن طفيـف ، كملهمية تأدية واجباتها على الشكل األأدوارها وواقعها و أو 

، إال 2012عـام  %32.5إلـى  2006عـام  % 37.3مـن بـين النسـاء نسبة األمية في انخفاض 
المزيـد مـن بـين النسـاء ميـة محـو األقضـية حتـاج تو  .أن هذه النسبة مازالت مرتفعة خاصة في الريف

على تعتمد حيث بلى متابعة فعالة من جانب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إالحلول المبتكرة و 
هــداف أتقيــيم الجهــود الســابقة واالســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة الناجحــة فــي هــذا المجــال ووضــع 

  لفية .هداف ومؤشرات األأمحددة متدرجة ذات جدول زمني تتسق مع 
ـــة الســـلبية تجـــاه المـــرأالزالـــت  - ـــات الثقافي ـــدعمها مفـــاهيم و  ةالموروث ـــي ت ـــة مـــن الت ـــة خاطئ هـــم أديني

التحديات التي تواجهها المـرأة المصـرية، وتحـاول المؤسسـات الحكوميـة المعنيـة بمعاونـة المجلـس 
ة ودورهـا فـي بنـاء أظهـار الصـورة الحقيقيـة للمـر إتبني سياسات وبرامج وخطط هـدفها  القومي للمرأة

ي للـرد أمـن علمـاء الـدين والمثقفـين وقـادة الـر  التنـويريينالمجتمع من خالل تكوين مجموعات مـن 
وقـد  .هـايعالميـين وكتـاب الـدراما ومنتجمجموعـة مـن اإل باإلضافة إلىعلى دعاة التطرف والرجعية، 

ــة باقــ ــة مــن المؤسســات الدولي ــة شــركاء التنمي ــة نتــاج إم المجلــس القــومي للمــرأة بمعاون أفــالم توثيقي
وقـات المشـاهدة أفـي  اهوعرضـ ةالدراميـبعـض األعمـال نتاج إمة في المساهكذلك و دعائية ، مواد و 

 في المجتمع . للمرأة ودورهاالصورة الحقيقية  حولالمكثفة 
 ونتيجــة للتــأخر النســبي فــي خــروج المــرأة إلــى معتــرك الحيــاة العامــة فقــد ضــعفت قــدرتها التنافســية -

الـذي األمر ال يشجع على مشاركة الرجل للمرأة في تحمل أعباء األسرة  اجتماعي في إطار خاصة 
وتحــاول .  ىدورهــا األســر ه و أخــل بقــدرتها علــى توزيــع الوقــت المتــاح لهــا بــين مهــام العمــل ومتطلباتــ

ة مــن خــالل خلــق بــرامج تدريبيــة لــدعم قــدراتها المهنيــة والمعرفيــة أالدولــة المصــرية مســاعدة المــر 
التــي تقــوم بهــا مــن خــالل تعــديل القــوانين  ةدوار المتعــددلــأل مالئمــةكثــر أتصــبح وتهيئــة بيئــة العمــل ل

ل العــام والقطــاع الخــاص واتخــاذ التــدابير افــي القطــاع الحكــومي وقطــاع األعمــ المعمــول بهــاالقائمــة 
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فــي مجــال العمــل وتخطيهــا فــي فــرص الترقــي والتــدريب ومكافحــة  هاالالزمــة لمكافحــة التمييــز ضــد
 دات لتكافؤ الفرص في الوزارات .نشاء وحإفي مجال العمل من خالل  ةأالعنف ضد المر 

علــى نفســها فــي  اعتمــاداً قــل أجعلهــا ي هامــاً  يمثــل ضــعف القــدرات االقتصــادية للمــرأة تحــدياً كمــا  -
ــدابير علــى اآل كثــر اعتمــاداً أاتخــاذ القــرارات الهامــة فــي تســيير حياتهــا ويجعلهــا  ــوفير ت خــرين فــي ت

 اجتمـــاعي أو ضـــمان مينأساســـي علـــى مـــا تـــوفره الدولـــة مـــن تـــأبشـــكل  اعتمادهـــاوأصـــبح المعيشـــة 
 على الوصول لفرص التشغيل. تهاعدم قدر  لتعويض

نتاجية صغيرة تولد لهـا إمشروعات  إلدارةفرص التمويل واالئتمان  إلىعلى الولوج  عدم قدرة المرأة -
ظاللــه بظــل الركــود العــام الــذي يلقــي  بنائهــا أو فــيأيمكنهــا االعتمــاد عليــه فــي تــدبير حياتهــا و  دخــالً 

 . على االقتصاد الكلي للدولة
راضـي أو و حيـازة المـرأة األأتملـك  دونمحليـة المجتمعـات بعـض الفي  قافيةالثموروثات الوتحول  -

  سالمية .الشريعة اإل أحكام بما يخافالعقارات 
ن الحكومــة أال إالصــعبة علــى المســتوى المحلــي والعــالمي االقتصــادية  وعلــى الــرغم مــن الظــروف -

صــــدار قــــانون تشــــجيع إمــــام تشــــجيع المشــــروعات الصــــغيرة بأالمصــــرية خطــــت بعــــض الخطــــوات 
لتعزيــز  ماســة ةحاجــال تمازالــف وبــرغم ذلــك . 2004المشــروعات المتوســطة ومتناهيــة الصــغر عــام 
القـروض  تلـك لحصـول علـىا بتـوفير فـرص ر احتياجـاً ثكالجهود لدعم النساء المعيالت والنساء األ

  .المنتجات ، إضافة إلى أهمية حل مشكالت تسويقلصغراالصغيرة والمتناهية 
مــن انتهــاك  هة المصــرية لمــا تمثلــأحــد التحــديات الهامــة التــي تواجــه المــر أيمثــل العنــف ضــد المــرأة  -

 يتطلـبو  ،مثلأ ية بشكلٍ دوارها المجتمعأيحول دون قيامها بو منها الشخصي أنسانيتها و إلكرامتها و 
هليــة فــي تبنــي مجموعــة مــن البــرامج لمواجهــة هــذه األالجمعيــات ة تضــافر الحكومــة و ر ضــرو  ذلــك

جهتهــا بآليــات مجتمعيــة تقــوم علــى اســباب تناميهــا وخطــط مو أ ها ودراســةالظــاهرة تقــوم علــى رصــد
لضـــحايا اتـــوفير الحمايـــة ومســـاعدة و بـــالغ وتـــوفير المالحقـــة والقـــبض وتحقيـــق التقاضـــي اإل تســـيير

ة مـن كـل أصدار تشريع مستقل لحماية المر إمراجعة التشريعات القائمة و  خيراً أوالتوعية المجتمعية و 
 .المتعلقة بهذه الظاهرة واإلحصاءاتمع العمل على توفير البيانات  شكال العنفأ

ة بعـد وضـع دسـتور جديـد ، خاصـمراجعـة شـاملة إلـىمازالت منظومة التشريعات المصرية في حاجـة  -
في نطـاق الحمايـة التـي  كثر شموالً أللمرأة و  نصافاً إكثر لتكون أ لمرأة،احقوق يضمن حماية للبالد 
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زالــة مــا تتضــمنه مــن تضــارب فــي بعــض المــواد مــع ضــرورة تعــديل وتطــوير القــوانين إة و أتوفرهــا للمــر 
نفـاذ القـانون وتحقيـق العدالـة دون إزالة ما بها من تعقيدات تحول جرائية واللوائح التنفيذية لها إلاإل
نشاء مرصـد إ خيراً أو . حكام والقرارات القضائيةلى ضرورة وضع منظومة جديدة لتنفيذ األإضافة باإل

  لقوانين والتقدم بمقترحات لتعديل .نفاذ هذه اإلمتابعة 
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  الجزء الثاني

  التقدم المحرز 
  في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة 

  2009عام  منذلمنهاج عمل بكين 
  

  . المرأة والفقر :-1
 : اإلستراتيجية األھداف -أ

  القضاء على الفقر والعمل على إزالة أسبابه وتخفيف آثاره على المرأة خاصة في القطاع الريفـي وقطـاع
 الرسمي.العمل غير 

  آليات ومؤسسات االدخار واالئتمان .تزويد المرأة بإمكانيات الوصول إلى 

 : اإلنجازات أھم -ب

  التخفيف من حدة الفقر هو أحد األهداف الرئيسية لخطة مصر طويلة المدى حيث تهدف الخطة إلى
 .هذه األهداف نحو الرجال والنساء وتوجه 2022بحلول عام  %6تخفيف حدة الفقر بنسبة 

 قـــر فـــي جميـــع توضـــيحية لمســـتوي الف خريطـــة بوضـــع اإلحصـــاءالجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة و  قـــام
البيانـــات الخاصـــة  إضـــافةمـــن الجهـــاز للمـــرأة  قـــد طلـــب المجلـــس القـــوميمحافظـــات الجمهوريـــة. و 

 لمواجهتها.تحديد احتياجات المرأة األكثر فقرا للمجلس الفقر بالنسبة للمرأة حتى يمكن  بمستويات
  ــــينظــــم المجلــــس القــــومي للمــــرأة عــــدة مشــــروعات مواجهــــة الفقــــر ومــــن هــــذه  لمســــاعدة النســــاء ف

 :المشروعات
فـي  46محافظـة منهـا  21قريـة علـى مسـتوى  27وقـد نفـذ المشـروع فـي  : مشروع المرأة المعيلة -

فـــي المحافظـــات  2حدوديـــة وفـــي المحافظـــات ال 14فـــي الوجـــه البحـــري و 10الوجـــه القبلـــي و
وبلـــغ عـــدد المســـتفيدات أكثـــر مـــن  الحضـــرية، وتنفيـــذ هـــذا المشـــروع بطريقـــة دوران رأس المـــال

 سيدة. 7500
أعضاء مجالس  –تدريبية لكل من "الرائدات الريفيات  دورة 133 تم عقد : برنامج المرأة الريفية -

لــــى مســــتوى جميــــع محافظــــات تنميــــة المجتمــــع المحلــــي" ، ع اتجمعيــــ –الجمعيــــات األهليــــة 
 ة .، من أجل طرح المشكالت التي تواجه المرأة الريفيالجمهورية
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جمعية أهلية للرائـدات  27إنشاء ب 2013/2014خالل عام المجلس القومي للمرأة  قام -
وتســتهدف هــذه الجمعيــات  بواقــع جمعيــة لكــل محافظــة،محافظــات ال جميــع الريفيــات فــي

ورفـــع كفـــاءة الرائـــدات  ،االقتصـــاديةحـــل مشـــاكل الرائـــدات الريفيـــات وتحســـين أوضـــاعهن 
ويأتي ذلـك فـي ضـوء حـرص المجلـس علـى  وتفعيل دورهن في تنمية المجتمعات المحلية،

 تحسين مستوى معيشة المرأة المصرية كأحد أهدافه الرئيسية. 
كما اتخذ المجلس كافة إجـراءات شـهر اتحـاد نـوعي لجمعيـات رائـدات التنميـة اسـتكماًال  -

ازي مـــع لجـــان المجلـــس ويســـعى إلـــى حـــل مشـــكالت لهيكـــل تنظيمـــي تطـــوعي يعمـــل بـــالتو 
 جمعيات الرائدات.

القليوبية)  –الجيزة  –الفيوم  –تم تنفيذه في محافظات (المنيا  : مشروح المنح الصغيرة -
 600قد بلغ عدد المستفيدات قرى ، ول 10جمعيات أهلية ولعدد  6وذلك من خالل 

 .امرأة
بمحافظة المنيا: اعد المجلس مشروع للتنمية الشاملة ھداف مشروح المنيا متعدد األ -

كافة مجاالت التنمية في أربع قرى. تم تنفيذ المشروع   فيللمجتمع من خالل دعم المرأة 
بغرض خلق مشروعات مبتكرة وغير  بالتعاون مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية

القيد ومنح قروض صغيرة  تقليدية و دعم جهود محو األمية و استخراج شهادات لساقطي
ومتناهية الصغر للسيدات و استخراج بطاقات الرقم و توعية السيدات بحقوقهن و العمل 

 عل حل مشاكلهن باإلضافة إلى التوعية الصحية.

  روع ة مش الحرف التراثي تغالت ب ات ومش اء كحافظ م دور النس يهــدف هــذا البرنــامج إلــى جمــع وتوثيــق : دع
، مـــن أجـــل إفـــادة المـــرأة مـــن تســـويق وتـــرويج هـــذه وإدخـــال البعـــد االقتصـــادي وتنميـــة التـــراث الشـــعبي

وفقــا  يهــاجلــس رؤيــة علميــة، فنيــة، ثقافيــة، لجمــع المــأثورات للحفــاظ علمللان وكــالمنتجــات التراثيــة. 
لألصول العلمية المتبعة إلتاحة الفرصة للدارسين والباحثين والمهتمـين بـالمرأة والمبـدعين لهـذا التـراث 

بــراء والمتخصصــين ختشــكيل لجنــة مــن خــالل  تــم ذلــك هــا.فــي الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة ب
لقطبـــة شـــروع إحيـــاء فـــن التلـــى بصـــعيد مصـــر و امالتضـــمن . الموضـــوع مـــن مختلـــف جوانبـــه  لدراســـة 

  اليدويـة بســيوة كأحـد مشــروعات الحفـاظ علــى التـراث وتنميتــه. األشــغالالسـيناوية فـى شــمال سـيناء و 
ن بتســويق اآلمــنهن  الــبعض الفنيــة. و يقــوم ســيدة علــى هــذه الحــرف 800وقــد تــم تــدريب  مــا يزيــد 

منتجــتهن محليــا و عالميــا إمــا مــن خــالل البوابــة االلكترونيــة الــذي إنشــاءها مركــز تنميــة مهــارات المــرأة 
 .أخرىمن خالل وسائط تسويقية  أوالتابع المجلس 
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  : والتحديات العوائق -ج

 .معظم النساء العامالت بالقطاع غير الرسمي يفتقدن التأمينات الصحية واالجتماعية 
  تواجــه مصــر تحــديات كبيــرة بشــأن تحقيــق تــوفير العمالــة المنتجــة لجميــع البــاحثين عــن عمــل مــن

بســبب األزمــات الماليــة واالقتصــادية والغذائيــة المتتاليــة فــي األعــوام  2015الجنســين بحلــول عــام 
 الماضية .

  اليدوية.حرف تسويق منتجات التطوير و  يبذل المزيد من الجهد فلى إالحاجة 

  وتدريب المرأة :. تعليم 2
 : اإلستراتيجية األھداف -أ

 . القضاء على األمية بين النساء 
 . رفع كفاءة التعليم والتدريب للمرأة 
 . تعزيز الحق في التعليم والتدريب 

  

  أھم اإلنجازات : -ب

 مـن  %80و  %63بـين مـا تتـراوح التـي بـين النسـاء فـي المجتمـع  األميـةة على الرغم من ارتفـاع نسـب
 اإلناثإال أن جهودا مشهودة في هذا المجال تستهدف خفض األمية بين  في المناطق الريفية،النساء 
تم باســتمرار تطــوير جهــود الهيئــة العامــة لمحــو األميــة وتعلــيم الكبــار مــن خــالل إدراج يــكمــا . تحديــدا
علـى جيعها لتشـ اقتصـاديا تمكنهـا جديـدةهارات المرأة الريفية م إلكسابوتنموية  إضافية تدريبية برامج

مــام ألفرصــة اتاحــة إلبــرامج ومحــو األميــة  يالتوســع فــو تطــوير اليــتم   .االلتحــاق بفصــول محــو األميــة
 .فاتهن فرص التعليم في المناطق الريفية لالنخراط في هذه البرامج  الالتيإلناث ا
  التخطـيط والتنفيـذ تم تعديل قـانون إنشـاء هيئـة محـو األميـة لتصـبح أكثـر اعتمـادا علـى الالمركزيـة فـي و

ميــــة تراعــــي األبعــــاد اإلدارات المحليــــة مــــن وضــــع خطــــط لمحــــو األتمكــــين المحــــافظين و  لمــــن خــــال
 الخاصة بكل محافظة.  االقتصاديةاالجتماعية و 

  2005رحلــة الثانيــة والم 2005 – 2001مشــروع دعــم جهــود محــو األميــة "المرحلــة األولــى تنفيــذ 
عزبـة  –الروبيـات  –قـرى بمحافظـة الفيـوم وهـي "دمشـقين  3في تم تنفيذها  وحتى تاريخه" ومن خالله

 500دارس ودارســة (حــوالي  1500فصــًال حضــر فيــه حــوالي  84عبــد العظــيم" حيــث تــم فــتح عــدد 
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إنـاث) ومـازال  750 –ذكـور  370دارسـاً ودارسـة ( 1120إناث) نجح منهم قرابـة  1000 –ذكور 
 العمل مستمراً .

 اإليجابيات من أهمها :ولقد كان للتجربة العديد من 
 ).%65) مقارنة بالفصول العادية (%85ارتفاع نسبة الحضور ( -
 ).%68) مقارنة بالفصول العادية (%85ارتفاع نسبة النجاح ( -
 منح الدارسات شهادات تدريب على الحرف .  -
 الدور الفعال الميسر المجتمعي.  -

  مدرسة)، 1331( 2012عددها عام  والتي بلغ  مدارس صديقة الفتيات ومدارس المجتمعتم إنشاء 
مــن التعلــيم مــن  ســر الفقيــرة المتســرباتلــى إتاحــة فرصــة حقيقيــة أمــام بنــات األإ تلــك المــدارس تهــدفو 

لتربيــة والتعلــيم لــوزارة اعــدم وجــود مــدارس نظاميــة تابعــة لوذلــك  التعليمبــعامــا لاللتحــاق ) 14-6( ســن
تمنـــع الفتيـــات مـــن الـــذهاب  التـــيلتقاليـــد ات و لعـــاداا باإلضـــافةيعيشـــن بهـــا،  التـــي بـــالقرب مـــن القـــرى

 .المدارس النظامية إلى لمسافات طويلة بمفردهن
  بالتعــاون مــع الهيئــة  مبــادرات لمحــو األميــة بــإطالقتقــوم فــروع المجلــس القــومي للمــرأة بالمحافظــات

بقريتــي  قنــا العامــة لمحــو األميــة وتعلــيم الكبــار والجهــات التنفيذيــة بكــل محافظــة مثــل مبــادرة محافظــة
، ومبــــادرة محافظــــة البحيــــرة "المــــرأة البحراويــــة فــــي قريــــة بــــال أميــــة" وتعتمــــد هــــذه "الترامســــة ودنــــدرة"

المبادرات على توفير وسائل جذب للسيدات ومنحهن حوافز تعود علـيهن وعلـى أسـرهن بالفائـدة لقـاء 
 محو أميتهن .

  يــوم بالتعــاون مــع مركــز البحــوث "برنــامج لتحــديث اإلحصــاءات فــي قــريتين بمحافظــة الفوقــد تــم تنفيــذ
عـــادة تحـــديث النظـــام إ" اســـتهدف البرنـــامج 2009االجتماعيـــة الجامعـــة االمريكيـــة فـــي القـــاهرة عـــام 

 بـين البيانـات عـن الحالـة التعليميـةاإلحصائي وتـدريب القـائمين عليـه وإعـادة عمليـة جمـع المعلومـات و 
 رنامج إلى:وقد أدى هذا الب التخطيط على اساسها..أبناء القريتين و 

o . العمل على توفير قواعد البيانات الخاصة بمحو األمية 
o  تقييم المؤشرات التي تصدرها الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار 

 عقــد ورش عمــل ونــدوات مــع الهيئــة العامــة لمحــو األميــة وتعلــيم الكبــار، قــام المجلــس القــومي للمــرأة ب
، كمـا تـم خاللهـا إعـالن التـزام الهيئـة وأهـم مشـاكل التطبيـقء علـى األميـة نوقشت خاللهـا خطـط القضـا

 بخطط تفصيلية لمحو األمية على مستوى المحافظات.
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  تكليف فروع المجلس بالمحافظات بمتابعـة جهـود محـو األميـة، وتقـديم تقريـر لألمانـة العامـة عـن هـذه
 .شأنها مساندة وتدعيم هذه الجهود الجهود والمقترحات التي من

 ع أن تحقــق مصــر الهــدف الثــاني مــن األهـداف اإلنمائيــة لأللفيــة والــذي يتضــمن إلحــاق كافــة مـن المتوقــ
حيـث وصـلت نسـبة االلتحـاق بـالتعليم  2015الطالب من الجنسين في التعليم األساسي بحلول عـام 

، كمــا حققــت مصــر إنجــازاً كبيــراً  2008/2009فــي عــام  %96األساســي للجنســين فــي مصــر إلــى 
 . %15,1إلى  24 – 15األمية حيث انخفض معدل األمية عند الفئة العمرية  فيما يتعلق بمحو

  1993لسـنة  255بـالقرار الـوزاري رقـم  "مدرسة الفصل الواحد"مشروع حين تم التفكير في إنشاء 
كـان الهـدف منـه تحقيـق مبـدأ تكـافؤ الفـرص التعليميـة للفتيـات فـي ت إشراف وزارة التربيـة والتعلـيم  تح

الكثافة السكانية العاليـة والمحرومـة مـن الخـدمات التعليميـة والمتسـربات مـن التعلـيم أو المناطق ذات 
وذلــك فــي محاولــة لخفــض معــدالت األميــة ، لــذلك بــدأ هــذا المشــروع بإنشــاء  بــه الالتــي لــم يلــتحقن

ــــدد  1994 – 1993مدرســــة عــــام  418 ــــة المختلفــــة  2900لع ــــي محافظــــات الجمهوري دارســــة ف
وتضــم تلــك  2010 – 2009مدرســة عــام  3269ثــر مــن مــرة ليصــل إلــى وتضــاعف هــذا الــرقم أك

مرات خـالل تلـك السـنوات  8دارسة وتضاعفت أعداد المدارس إلى ما يقرب من  64454المدارس 
 .ضعف عدد الدراسات 22متمثلة في 

  من إجمالي المقيدين. %84ارتفعت نسبة اإلناث، في مستويات التعليم قبل الجامعي لتصل إلى 
 نســــبة مســــاواة كاملــــة بــــين الجنســــين فــــي نســــبة االلتحــــاق بالدراســــات العليــــا حيــــث ارتفعــــت  وهنــــاك

 2000/2001عام  %60.3مقارنة بالذكور  %39.7 من اإلناث منبالدراسات العليا  الملتحقات
 .2011/2012للذكور عام  %49.4لإلناث مقابل  %50.6إلى 

  

  العوائق و التحديات: -ج

  عم لبـرامج الريف مما يتطلب المزيد من الـد فيمن الرجال خاصة  أكثربين النساء  األميةارتفاع ظاهرة
 .محو األمية التي تستهدف النساء

  ًبالـذات فـي سـبيل تعلـيم الفتيـات و  رئيسـياً  ما زالت األحوال االقتصادية لألسـر الفقيـرة فـي الريـف عائقـا
 في مناطق الصعيد.
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 المرأة والصحة : -3
 اإلستراتيجية :األھداف  -أ

 . تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة 
 . تشجيع البحوث ونشر معلومات عن صحة المرأة 
 حية للمرأة في جميع مراحل حياتهارفع مستوى الخدمات الص. 

 
 أھم اإلنجازات : -ب

  المتاحـة مـن وسـائل الوقايـة والحمايـة مـن  فة لتعريـف المـرأة بالخـدمات الصـحيةكثم الدولة بجهودتقوم
 سرة المقدمة من خالل مؤسساتها.تنظيم األ و خدماتأمراض بصفة عامة األ

 ضـمن المنـاهج الدراسـية وخاصـة فـي المرحلـة  اإلنجابيـةوزارة التربية والتعليم مكونات الصـحة  دمجتأ
 الثانوية.

 رأة وخاصة في المنـاطق التوعية الصحية للمر ومؤثر في مجال يتقوم منظمات المجتمع المدني بدور كب
 الريفية.

 نظـام ي تبنـو  )2007( منـذ عـام للكشـف المبكـر عـن سـرطان الثـدي أطلقت وزارة الصحة حملة قوميـة
الـذي يقـوم  البرنامج القومي لصحة المرأة وإنشاء االت األورام على المستوى القوميموحد لتسجيل ح

على  توفير فرصة للنساء المصريات للحصول على فحص دقيق ومناسب لالكتشاف المبكـر لحـاالت 
علــى خــدمات الفحــص الطبــي بــأعلى جــودة ممكنــة  النســاءمــن حصــول جميــع  والتأكيــدســرطان الثــدي 

 رطان الثدي في مصر.  ستوفير معلومات إحصائية دقيقة شاملة عن  إلىباإلضافة 
 حي علــى المــرأة المعيلــة الــذي ألــزم الهيئــة صــبشــأن التــأمين ال 2012فــي عــام  23رقــم  صــدر القــانون

 يــةجهــات العالجالفــي للمــرأة المعيلــة تقــديم خــدمات العــالج والرعايــة الطبيــة بالعامــة للتــأمين الصــحي 
داخل أو خارج وحـداتها وفقـاً لمسـتويات الخدمـة الطبيـة والقواعـد التـي يصـدر بهـا  الهيئة التي تحددها

 من وزير الصحة والسكان.قرار 
   : خفض معدالت وفيات األطفال

نجحت مصر في تحقيق هذا الهدف فيما يتعلـق بخفـض معـدل وفيـات األطفـال تحـت سـن خمـس سـنوات 
حالـة وفـاة مـن كـل ألـف حالـة والدة  104،  1990م بمقدار الثلثين ، حيث كان عدد هذه الوفيات في عا

حالــة وفــاة فقــط مــن كــل ألــف حالــة والدة ، ممــا يمثــل انخفاضــاً بنســبة  28،  2008، وأصــبح فــي عــام 
73% . 
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  تحسين الصحة اإلنجابية :

،  %75مــن المتوقــع أن تحقــق مصــر هــذا الهــدف الــذي يــنص علــى خفــض معــدل وفيــات األمهــات بنســبة 
 174قــد كــان يبلــغ ، ف1992 عمــا كــان عليــه عــام %68ت األمهــات انخفــض بنســبة حيــث أن عــدد وفيــا

 2008حالة وفاة من كل مائة ألف حالة والدة فـي عـام  55حالة وفاة من كل مائة ألف حالة والدة وأصبح 
مــن األمهــات حصــلوا  %74وذلــك نتيجــة تحســين الرعايــة الطبيــة لألمهــات قبــل وبعــد الــوالدة ، حيــث أن 

 . 1995من األمهات في عام  %3مقارنة بـ  2008الرعاية الطبية في عام على هذه 
  نقص المناعة المكتسبة والمالريا والسل واألمراض األخرى :  /AIDSHIVمكافحة كل من فيروس 

  نســـبة انتشـــار فيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــريةHIV/AIDS  1986فـــي مصـــر فـــي الفتـــرة مـــا بـــين – 
مـا أ  فيـروسال هـذا ال تواجه مصر تحديات في مكافحة لى ذلك بناء ع، و  %0,1ال تتجاوز  2009
 .1998القضاء على مرض المالريا في مصر منذ عام  تمقد ف المالريامرض 

  ت الســل التــي تكتشــف يــتم مــن حــاال %87حيــث أن كمــا نجحــت مصــر فــي مكافحــة مــرض الســل
 B. إال أنـه مازالــت هنـاك تحــديات فـي مكافحــة بعـض األمــراض الخطيـرة مثــل فيـروس الكبــد معالجتهـا

 .االنفلونرا الموسميةو  Cو
  وإنشـاء مراكـز وقوافـل طبيـة  والمسـنة، والبدويـة، الريفيـة،توسيع مظلة التأمينات الصحية لتشـمل المـرأة

 منازلهم.متنقلة تقدم رعاية صحية للمسنين في 
  بروتوكـول تعـاون بـين وزارة الصـحة والسـكان والصـندوق االجتمـاعي والـذي يتعاقـد بـدوره مـع  توقيـعتم

آالف رائـدة  6الجمعيات األهلية بمحافظات الجمهوريـة خاصـة المحافظـات األكثـر فقـراً لتعيـين عـدد 
ريفيـة يــتم تــدريبهن بمعرفــة وزارة الصــحة والســكان علــى نشــر الــوعي الصــحي لــدى أفــراد المجتمــع عــن 

 دمات صحة األم والطفل وذلك للنهوض بصحة المرأة .خ
  العوائق والتحديات : -ج

 . انخفاض جودة الرعاية الصحية التي تقدمها الحكومة بصورة مجانية 
 . برامج التأمين الصحي ليست في متناول عدد كبير من النساء الفقيرات 
 . عدم شمول مظلة التأمين الصحي لفئات النساء 
  ارتفاع تكلفة عالج بعض األمراض والتي تصيب المرأة مثل أورام الثدي وهشاشة العظام 
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  . العنف ضد المرأة :4
 األھداف اإلستراتيجية : -1

  للعنف.توفير حماية قانونية للمرأة لضمان عدم تعرضها 
  فى عدم التعرض للعنفتطبيق االتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة. 
  اإلنجازات :أھم  -2

  :الحماية القانونية -

 وإفسـاد األخـالق وقـد تـم تعديلـه فـي عـام  بابا مستقال عن جرائم هتـك العـرض يتضمن قانون العقوبات
تشـديدا مـن حيـث العقوبـة فـي حالـة وقوعهـا علـى المـرأة والطفلـة لتصـل  أكثـر لتصـبح نصوصـه 2011

الـذي ال يقـل عـن سـبع سـنوات فـي حالـة هتـك عـرض السجن المشدد و  ،حالة االغتصاب اإلعدام إلي
والســجن المشــدد الــذي ال يقــل عــن عشــر  ،و الصــبية التــي يقــل عمرهــا عــن اثنــي عشــر ســنةأالصــبي 

 حالة اختطاف األنثى.سنوات في 
  التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها.  291لغاء المادة إتم 
 دئ عـام الحصـول علـى حقـوقهن ، كمـا بُـ فـيتأسيس مكتـب لشـكاوى المـرأة يسـاعدهن قام المجلس ب

حــول ظــاهرة  شــاملةً  تضــمنت مخرجاتــه: دراســةً  يتنفيــذ مشــروع "العنــف ضــد المــرأة" الــذ يفــ 2007
 وطنيـــةٍ  ، وكـــذلك إطـــار عمـــل إلســـتراتيجيةٍ  2009العنـــف ضـــد المـــرأة علـــى مســـتوى الجمهوريـــة عـــام 

  لألنشطة المستقبلية المرتبطة بها.لمناهضة العنف والتخطيط 
  مظـاهر العنـف وانتهاكـا لجسـد الطفلـة حيـث  إحـدىتنفيذ حملة قومية لمناهضـة ختـان اإلنـاث باعتبـاره

منع األطباء والممرضين من إجراء عملية الختان كما صدر قانون الطفل عـام بأصدر وزير الصحة قرارًا 
القــومي للمــرأة  يقــوم المجلــسحيــث  لتلــك الظــاهرةلتصــدي كمــا يــتم ا  .اإلنــاثبتجــريم ختــان  2008

خلــق برنــامج قــومي يســتهدف مومــة والمجلــس القــومي للســكان بتنفيــذ طفولــة واألوالمجلــس القــومي لل
 اإلســالميبالتعــاون مــع رجــال الــدين  ةعــام معــارض لتلــك الظــاهرة فــي جميــع محافظــات الجمهوريــ رأي

 .األهلية والمسيحي والجمعيات
  قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنيـة التنسـيقية لمكافحـة االتجـار  صدر 2007وفي عام

فــي البشــر وخاصــًة النســاء واألطفــال وتخــتص هــذه اللجنــة بدراســة ظــاهرة االتجــار فــي النســاء وتحديــد 
أبعــاد هــذه الظــاهرة، ومراجعــة التشــريعات الوطنيــة واقتــراح السياســات العامــة والبــرامج والخــروج بخطــة 

ـــة فـــي استصـــدار قـــانون لمكافحـــة االتجـــار فـــي النســـاء  صـــدى لهـــذه الظـــاهرة.عمـــل تت نجحـــت اللجن
كما نفذت اللجنة  أعدت مشروعه بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.  2010عام  واألطفال

في اطار خطط عملها السنوية عددًا من البرامج التدريبية وورش العمل لرفع كفاءة العاملين في اإلعالم 
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القضاء والنيابة العامة ومؤسستي الشرطة والجيش في مجاالت الضبط والتحقيق والمالحقـة والحمايـة و 
كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن جهود الدولـة لمكافحـة االتجـار فـي البشـر ومـدى  والتقاضي.

 التقدم المحرز في هذا الشأن .
  تــم مــن خاللــه وضــع تعريــف للعنــف    قوميــة لخطــة ســتراتيجياتــم وضــع إطــار عمــل  2010فــي عــام

تعكـــس التنـــوع بـــين ثقافـــات المنـــاطق الجغرافيـــة داخـــل مصـــر واخـــتالف األوضـــاع المختلفـــة  بإشـــكاله
 :طبقا لخصوصية كل منطقة الثالثالرئيسية  األهداف تحقيقبها حتى يتسنى  االقتصادية واالجتماعية

  تعزيز القوانين واللوائح لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة. 
 . حماية ودعم النساء المعنفات وأسرهن 
 ـــوعوالتعلـــيم و  اإلعـــالمعنـــف مـــن خـــالل مناهضـــة ال ـــا اســـتكمال هـــذه العـــام  يال .  و جـــارى  حالي

 اإلستراتيجية مع الشركاء المعنيين مع النظر في إنشاء وحدة بالمجلس لرصد و متابعة تنفيذها 
  مـع ظـاهرة العنـف ضـد المـرأة متعـدد المـداخل أطلق المجلس القومي للمرأة مشـروعاً متكـامًال للتعامـل

بالتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والعدل وغيرها من المؤسسات الرسمية واألهلية حيـث قـام بتوقيـع 
بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية تم على أثره إنشاء "وحدة مكافحـة العنـف ضـد المـرأة" تتبعهـا فـروع 

لمنتشــرة فــي كــل المحافظــات تضــمن ضــابطات وضــباط مــؤهلين فــي مــديريات األمــن ومراكــز الشــرطة ا
 علمياً يقومون بتلقي شكوى العنف ضد المرأة ومتابعة البالغات الشرطية ومساعدة المبلغات .

  أنشأت وزارة العدل بموجب بروتوكـول التعـاون مـع المجلـس القـومي للمـرأة أيضـاً وحـدة أخـرى لحمايـة
ريعات المعنيــة بــالعنف والتقــدم بالمقترحــات التشــريعية الالزمــة المــرأة مــن العنــف مهمتهــا مراجعــة التشــ

 باإلضافة إلى عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل للعاملين في مكافحة العنف ضد المرأة.
  أعد المجلس القـومي للمـرأة مشـروع قـانون حمايـة المـرأة مـن كافـة أشـكال العنـف مـن  2011في عام

ــه تــم تعــديل بعــض المــواد المتعلقــة  قــادم، برلمــان منتخــبالمنتظــر إصــداره مــع أول  وجــدير بالــذكر أن
بجرائم هتك العرض وفساد األخالق وتشديد العقوبات عليها غير أنها مازالت غير كافية لمواجهـة كـل 

 .  ضد المرأةمظاهر العنف 
  نـة مـؤتمرات تحـت مسـمى "نحـو حيـاة آم 2012نـوفمبر  19نظمت فروع المجلس بالمحافظات يوم

للمرأة المصرية" نوقشت فيها الرؤية النفسية والقانونية والدينية لظـاهرة العنـف وأسـباب العنـف األسـري 
سـيدة و  13500حـول عينـة قوامهـا  وسبل مناهضة العنف فـي المـدارس شـمل  اسـتطالع رأي مبـدئي

هرة علـى المـراة ه الظـاالنجوع مما خلق حوار مجتمعى للتوعية بخطـورة و ابعـاد هـذفتاة بدأ من القرى و 
من النساء تعرضن لتحرش لفظي أو جسدي في  %80أظهرت نتيجته أن حوالي أكثر من   و االسرة.
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تــي الشــوارع ووســائل االنتقــال . ويعتبــرن ظــاهرة التحــرش الجنســي مــن أولويــات القضــايا والمشــكالت ال
 االستطالع الميدانى.اسفر عنها جارى تنفيذ أهم التوصيات التي تعاني منها المرأة المصرية .و 

  رؤية مستقبلية" وقد تضمنت توصيات  ...مؤتمرًا بعنوان "المرأة والدستور  المجلس القومي للمرأةنظم
 :المؤتمر

 .صياغة مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة ، وتجريم مرتكبيه -

 .زيادة أعداد دور اإليواء للمعنفات -

ء وأخصـائيين اجتمـاعيين هـزة شـرطية وأطبـاتدريب كل المتعاملين مـع ضـحايا العنـف مـن أج -
 ونفسيين.

  وكذا عبر المدارس ودور العبادة. تكثيف البرامج التوعوية بوسائل اإلعالم المختلفة -

يع األســـر لإلبـــالغ عـــن هـــذه تـــوفير اإلحصـــاءات الدقيقـــة عـــن العنـــف بصـــفة عامـــة وتشـــج -
 الجرائم.

والعمـــل علـــى إعـــادة دمجهـــم إعـــداد بـــرامج لتقـــديم الـــدعم النفســـي واالجتمـــاعي للضـــحايا  -
 داخل المجتمع.وتأهيلهم 

 .مراجعة نظم محاكم األسرة وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل النفقة -

   .العنف أنواع نوعاً من واعتبار حرمانها من الميراثتمكين المرأة من حقها في اإلرث  -
 إصـدار الوثيقـة النهائيـة فـي العمـل علـى  برئاسة رئيس المجلس القـومي للمـرأة وقد نجح الوفد المصري

متعثــرة فــي تحقيــق توافــق. وذلــك لتنــازع التــى كانــت  CSW57األمــم المتحــدة لوضــع المــرأة للجنــة 
المواقف بين القوى المتقدمة واألخـرى المحافظـة والتـي تخشـى أي تحـول فـي المجتمـع علـى حسـاب 

ظ والـذي بنيـت آراءه علـى في كسر التكتل المحـافكان للمجلس دورًا هاماً  قد. و تأخر وحرمان المرأة
 مفهوم غير سليم لبعض العبارات. 

  ــالمرأة فــي الشــوارع و التلتكــرار أفعــال نتيجــة يشــكل  أصــبحالخاصــة بشــكل  األمــاكنحــرش الجنســي ب
الل لحماية المرأة من التحرش من خـ من مبادرة أكثر إطالقب المجتمع المدنيمنظمات  مشكلة قامت

تنطلــق فــي التجمعــات وامــاكن االزدحــام خاصــة فــي المناســبات العامــة  إنشــاء فــرق مدربــة علــى الحمايــة
   -واألعياد والوقفات االحتجاجية والتظاهرات ومن هذه المبادرات:

وتعمل على حماية االناث  ضد االنتهاكات التي يتعرضـن لهـا فـي المجتمـع  "إديك قطع"مبادرة  .1
 ة. المصري على اختالف مستوياتها من أول النظرة حتى التعري
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رش"مبـــادرة  .2 فت تح مجموعـــة ضـــغط تعمـــل علـــى رصـــد وتوثيـــق مكافحـــة جـــرائم التحـــرش  "ش
تعــرض لالعتــداء  أو الجنســي ضــد النســاء والفتيــات وتــوفير الــدعم القــانوني والنفســي لكــل مــن ت

 ماكن العامة في األالعنف البدني 
االعتـداء الجنسـي حـرش و نهـاء القبـول المجتمعـي لظـاهرة التإهـدفها  "امسك متحرش" مبادرة .3

   في الشارع المصري وصوًال إلى الحد من الظاهرة قدر المستطاع.سلوكيات العن طريق تغير 
  يومـا تحـت عنـوان "اكسـري  30شـن مبـادرة توعويـة ُمكثّفـة علـى مـدار بالمجلس القومي للمرأة قام

  تهدف المبادرة إلى:و حاجز الهوان... من حقك تعيشي في أمان"، 
o األساسـية حـول موضـوع العنـف ضـد المـرأة مـن زوايـا وأبعـاد متعـددة، ومـا  توفير المعلومات

 .يجب على المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف
o  تــوفير منــاخ ثقــافي اجتمــاعي عــام مضــاد لهــذه الممارســة مــن خــالل اعــالم ايجــابي ذو توجــه

أشـــكال  مســـيحي) واضـــح وحاســـم فـــي رفـــض كافـــة -اجتمـــاعي، وخطـــاب دينـــي (اســـالمي
 العنف ضد المرأة.

o  مواجهــة ضــعف التعريــف اإلعالمــي واإلعالنــي بخــدمات الخطــوط الســاخنة وُمقــّدميها، مــن
 خالل الترويج لها عبر مطوية وملصق للمبادرة.

  تجســدت مواجهــة الدولــة لظــاهرة التحــرش بإصــدار رئــيس الجمهوريــة قــراراً بقــانون بتحــريم وتجــريم
 الرادعة مع إطالق يد القاضي في تحديد العقوبة طبقاً لما يراه.التحرش وتعريفه وبيان العقوبات 

  يقـــوم المجلـــس باســـتكمال إســـتراتيجية وطنيـــة مكافحـــة العنـــف ضـــد المـــرأة بالتعـــاون مـــن الشـــركاء
، وكذلك إجراء دراسة وطنية يتوالها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصـاء حـول ظـاهرة المعنيين

 لفاقد االقتصادي على األسرة والدولة.العنف ضد المرأة وتحديد ا

  : والتحديات العوائق -ج

 . استمرار انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة 
 .اإلحجام عن اإلبالغ عن سلوكيات التحرش خاصة داخل األسرة بضغط من العادات والتقاليد 
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  . المرأة والنزاع المسلح :5
 األھداف اإلستراتيجية : -أ

  ثقافة السالم . نشرتشجيع مساهمة المرأة في 
 الخاصة بها زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وصنع القرارات . 
 اعتبار النساء واألطفال أكثر الفئات تضرراً من النزاع المسلح. 

حيث يـتم تنـاول هـذا الموضـوع فـي ال تنطبق أوضاع النساء في النزاع المسلح على مصر بشكل مباشر 
  خطراً للعالم بأسره. تشكلسياق الحروب التي تستعر بالمنطقة والتي يمكن أن 

  

  . المرأة واالقتصاد :6
 األھداف اإلستراتيجية : -أ

 . رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 
  النساء.مكافحة بطالة 
  التنمية .التأكيد على استفادة المرأة من عائد مشاركتها في 
  مها فـــي الحيـــاة االقتصـــادية اســـهإتمكـــين المـــرأة مـــن تعزيـــز قـــدراتها واعتمادهـــا علـــى الـــذات وزيـــادة

 .المستدامةلتنمية والتخطيط ل
  أھم اإلنجازات : -ب

  مدخل:

ةبـدأت  2008في سبتمبر  ة االقتصادية والمالي والتـي تعتبـر األسـوأ مـن نوعهـا منـذ زمـن بعيـد ،  األزم
بــدأت األزمــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ثــم امتــدت بعــد ذلــك إلــى دول العــالم لتشــمل الــدول األوروبيــة 
واآلســيوية والخليجيــة باإلضــافة إلــى الــدول الناميــة وكــان مــن الطبيعــي أن تــؤثر هــذه األزمــة علــى االقتصــاد 

  .المصري
وبالرغم مـن التحسـن النسـبي فـي معـدل النمـو االقتصـادي فـي مصـر ، إال إنـه مـن المالحـظ أن مشـكلة 
البطالــة الزالــت هــي التحــدي الرئيســي ، فمازالــت األزمــة العالميــة تلقــي بظاللهــا علــى ســوق العمــل فــي مصــر 

ت مـــن وبشـــكل أكبـــر علـــى اإلنـــاث فقـــد ارتفعـــت معـــدالت البطالـــة بـــين اإلنـــاث بشـــكل ملحـــوظ حيـــث زاد
، وعلى العكس اتجه  2009لعام  األخيرفي الربع  %22,7إلى  2006لعام  األخيرفي الربع  18,7%

  خالل نفس الفترة .  %5,1إلى  %5,9معدل البطالة بين الذكور إلى االنخفاض من 
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وبــالنظر إلــى التوزيــع الجغرافــي فمــن المالحــظ أن اإلنــاث فــي المنــاطق الحضــرية قــد تــأثرن بشــكل كبيــر 
األخيـر لعـام فـي الربـع  %29,2إلـى  2006لعـام  األخيـرفـي الربـع  %26,2زاد معدل البطالة من  حيث

خـالل نفـس الفتـرة .  %8,5إلـى  %7,5، في حـين ظـل معـدل البطالـة مسـتقرًا بـين الـذكور حـول 2009
مـــة وقــد قامــت الحكو وقــد أدت زيــادة البطالــة بـــين اإلنــاث إلــى ارتفـــاع مســتوى الفقــر للنســاء المعـــيالت . 

 : المصرية باتخاذ العديد من التدابير للتخفيف من أضرار األزمة ومنها
   وضع برنامج اجتماعي لتشجيع الشركات لعدم تسريح العمالة لديها والحفاظ على مستويات التوظيـف

 كما هي عليه .
 در االستخدام األمثل للمدخرات القومية مـن خـالل توظيـف السـيولة المتاحـة لـدى البنـوك العامـة ومصـا

 التمويل المحلية األخرى .
  ـــي ُتمـــنح ـــدى البنـــك المركـــزي فـــي نطـــاق القـــروض الت ـــاطي القـــانوني ل ـــوك مـــن نســـبة االحتي إعفـــاء البن

للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ، وهو مـا يعنـي خفـض سـعر الفائـدة بالنسـبة لهـذه المشـروعات 
 . %1,5بنحو 

  األخرى كما هو الحال بالنسبة لقطاع السياحة اتخاذ إجراءات تستهدف تنشيط القطاعات االقتصادية
حيث تم تحفيز شـركات الطيـران مـن خـالل دعـم برنـامج الطيـران العـارض لـبعض المقاصـد السـياحية ، 
وخفـــض رســـوم الهبـــوط واإلقـــالع بالمطـــارات المصـــرية ، مـــع اســـتمرار حمـــالت التـــرويج الســـياحي فـــي 

 شرق آسيا . األسواق الخارجية ، وخاصة األسواق الواعدة بمنطقة
  قيام البنك المركزي المصري بتخفيض سـعر الفائـدة علـى اإليـداع واإلقـراض لليلـة واحـدة بقيمـة نصـف

فــي المائــة لمــدة أربــع مــرات متتاليــة ، وذلــك لتشــجيع االســتثمار المحلــي ، ليصــبح ســعر عائــد اإليــداع 
  . %10,5وعائد اإلقراض السنوي  %9السنوي 

 فمن المفيد اإلشارة إلى ما يلي: واالقتصاد المرأةوفيما يتعلق باإلنجازات التي حققتها مصر في مجال 
 على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وتحقيق المساواة بـين  2014دستور ال نص

 ) 53-27-17-11-9المــرأة والرجــل فــي جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصــادية (المــواد 
كما تكفل هذه المواد حق المـرأة فـي تـولي الوظـائف العامـة ووظـائف اإلدارة العليـا (مرفق دستور مصر)  

دون تمييز ضدها ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معـدالت البطالـة والقضـاء والتعيين 
 على الفقر وضمان التأمينات االجتماعية للمرأة والرجل.
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  تنقية القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسـين فـي التشـريعات الوطنيـة
يح التشـريعات واللـوائح واإلجـراءات اإلداريـة لمنـع التمييـز ضـد المـرأة وقيام الـوزارات المختلفـة بتصـح

 في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية .
  ومراكــز شــباب القــرى والمــدن ، وجمعيــات المرشــدات والكشــافة  العماليــةاالســتفادة مــن االتحــادات ،

الجتماعي الخـاطئ الخـاص بـالمرأة قيم المساواة بين الجنسين ، وتصحيح الموروث ا ونشر في ترسيخ
 .مرأة المصريةلل االقتصادية مساهمةالمن خالل إلقاء الضوء على  المختلفة عبر األنشطة الثقافية

  مواجهــة الفجــوات النوعيــة بــين الرجــل والمــرأة فــي البــرامج التدريبيــة واألجــور ، ومــنح فــرص متكافئــة
تفعيل اإلبالغ عن التمييـز ضـد المـرأة كومي ، وظائف الجديدة للقطاع الحللشباب من الجنسين في ال

 .واالستفادة من آلية مراقبة التمييز 
  التوســــع فــــي إنشــــاء مراكــــز التــــدريب إلعــــداد الكــــوادر الفنيــــة مــــن النســــاء الالتــــي تحتــــاجهن الفــــرص

االســـتثمارية. وإنشـــاء مراكـــز دعـــم فنـــي للنســـاء لتـــأهيلهن لســـوق العمـــل فـــي مجـــال الصـــناعات.وربط 
صغيرة للمرأة بنظـام تسـويقي يسـاعد علـى اسـتمرار ونجـاح هـذه المشـروعات ممـا ُيسـهم المشروعات ال

 في تعزيز الدخل القومي .
  وتنفيـــذ الـــوزارات معظـــمتفعيـــل دور وحـــدات تكـــافؤ الفـــرص الـــذي دعـــا المجلـــس إلـــى إنشـــائها فـــي ،

   .مشروعات تستهدف المرأة األكثر فقراً مثل مشروع "دعم المرأة المعيلة"
 من المبادرات لسداد المبالغ للغارمات. تنفيذ عدد 
 وكــذلك التــأمين  .ر الرســمي وبــاألخص المــرأة المعيلــةالعمــل علــى مســاندة المــرأة الفقيــرة فــي القطــاع غيــ

يتحمـــل ســـداد المبـــالغ عـــن علـــى القـــروض البســـيطة للمـــرأة مـــن خـــالل إنشـــاء صـــندوق خـــاص لـــذلك 
 ال يؤدي تعثر المرأة في الوفاء بأقساط القروض في تعرضها للحبس. الغارمات حتى

  ، تشجيع القطاع الخاص على عدم اتخاذ ظروف المرأة في مهلـة الحمـل واإلنجـاب مبـرراً الضـطهادها
 .واألمومةوذلك التزاماً بتعهد الدولة بحماية الطفولة 

 مويـة الخاصـة بـالمرأة ، وتـوفير مصـادر ماليـة االهتمام بالجمعيات األهلية وحثها على تنفيـذ البـرامج التن
 لتمويل نشاطها ، ودعوة المنظمات األهلية إلى التعاون فيما بينها بهدف تقوية مكانة المرأة ودورها.

 بين النساء لحل مشكلة البطالة وتوفير الحماية االجتماعية والصـحية والتأمينيـة  دعم المشاريع التعاونية
 غير الرسمي والعمالة الموسمية والمؤقتة. للمرأة العاملة في القطاع

  وفي مجال تنمية الريـف ورفـع مسـتوى معيشـة سـكانه ، فقـد تـم إصـدار تشـريعات تكفـل للمـرأة الريفيـة
حقوقها ، وتوجيه بند في موازنة الدولة لتنمية القـدرات اإلنتاجيـة للمـرأة الفقيـرة فـي  افةالحصول على ك
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نسبة من أراضي االستصالح الزراعـي لصـالح المـرأة ، وتـوفير الريف الزراعي والصحراوي ، وتخصيص 
 أماكن دائمة لتسويق المنتجات اليدوية والريفية .

 
  العوائق والتحديات : -ج

  أمثال المعدل بين الرجالمعدل البطالة بين النساء أكثر من أربعة. 
 الرسـمي والعمالـة الموسـمية وتأمينية للمرأة العاملة في القطاع غير  ال توجد حماية اجتماعية وصحية

 .والمؤقتة خاصة في الريف
 

  . المرأة في السلطة وصنع القرار :7
 األھداف اإلستراتيجية : -أ

  زيادة تمثيل المرأة فـي المؤسسـات البرلمانيـة والمجـالس التشـريعية والسياسـية ومواقـع اتخـاذ القـرار
 من خالل دعم مشاركتها السياسية .

 ـــادة نســـبة عضـــوية المـــرأة ـــة  زي فـــي األحـــزاب واالتحـــادات والجمعيـــات المهنيـــة والمجـــالس المحلي
 ومنظمات المجتمع المدني .

  
  

  أھم اإلنجازات : -ب

 تـم تخصـيص ربـع مقاعـد المجـالس المحليـة للمـرأة  )180(مـادة  بموجب الدسـتور المصـري الجديـد
مراجعــة  ريوجــا ،الــف ســيدة 13رفــع تمثيــل المــرأة فيهــا الــي مــا يقــرب عــن  فــي بمــا ســوف يســاهم 

القوانين المتعلقة بقواعد الدعاية االنتخابية واالنتهاكات والمخالفات التي ترتكب وتـؤثر علـى مشـاركة 
 المرأة في العملية االنتخابية كناخبة أو مرشحة.

  المصرية خالل هذه الفترة ارفع المناصب السياسـية والعامـة فقـد اشـتمل تشـكيله الـوزاري  المرأةشغلت
علـــى ســـيدة أو أكثـــر حملـــن حقائـــب وزاريـــة هامـــة مثـــال وزارات القـــوي العاملـــة و الصـــحة و التضـــامن 

تشـكيل وزاري  أخـروزيرات فـي الـعـدد  ووصـلاالعـالم والبيئـة، و االجتماعي والتخطيط والتعاون الدولي 
كمــا شــغلت المــرأة منصــب مســاعد للــوزير فــي وزارت هامــة مثــال الخارجيــة   ،ربعــة وزيــراتأ إلــى 2014

 المالية.و 
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  تشـارك المــرأة المصـرية فــي صـنع وتنفيــذ سياسـات الدولــة مـن خــالل شـغلها العديــد مـن الوظــائف العامــة
غلي مــن شــا %37علــى جميــع المســتويات الحكوميــة، وتتزايــد نســبتها باســتمرار حيــث وصــلت إلــى 

).فضـــال عـــن مشـــاركتها فـــي المجـــالس 2012المناصـــب القياديـــة فـــي الجهـــاز التنفيـــذي للدولـــة (عـــام 
ومجالس القرى كمـا  واألحياءفي االدارة المحلية بالمحافظات ورئاستها لبعض مجالس المدن  التنفيذية

تها لعـدد باإلضـافة إلـي رئاسـ 2010وصلت لمنصب وكيل البرلمان لعدة دورات كان آخرها في برلمان 
 من اللجان البرلمانية الهامة باإلضافة إلي رئاستها العديد من لجان تقصي الحقائق. 

مـن إجمـالي أعضـائه ، كمـا تشـارك فـي كافـة  %20وتمثل المرأة في السلك الدبلوماسـي مـا يقـرب مـن 
يرأســـن  آخـــرســـفيرة حتـــى منصـــب ســـكرتير ثالـــث باإلضـــافة لعـــدد  بدرجـــات الســـلم الدبلوماســـي مـــن منصـــ

 مناصب رفيعة  المستوى في جهات دولية و إقليمية .
  وجاء فوزهـا برئاسـة الحـزب بطريـق  ةسياسيالب احز األ عددًا من رئاسةالوصول إلى في  المرأةنجحت

 االنتخاب.
  ن النقابـات المهنيـة مثـال نقابـة التمـريض ونقابـة االرشـاد السـياحي كمـا مـوصلت المـرأة الـي قمـة عـدد

 عام نقابة االطباء.صلت الي امين و 
 ل منصـــب رئاســـة لـــت موصــدة امامهـــا لفتـــرات طويلــة مثـــاســتطاعت المـــراة المصـــرية شــغل مناصـــب ظ

والتـي   ذونـةمأ وظيفـة لمثـخـري وظـائف أ لشـغل فضال عن وصولها راكز بحثية علميةم ةسارئو الجامعة 
 .كانت حكراً على الرجل

  متعـــدد الجوانـــب شـــمل إنشـــاء مركـــز للتأهيـــل  بتنفيـــذ برنـــامجوكـــان المجلـــس القـــومي للمـــرأة قـــد قـــام
أهميـة مشـاركة المـرأة فـي جهـود التنميـة وقـد يسـتهدف التوعيـة عامـة للمجتمـع حـول السياسي للمـرأة 

صـدور القـانون الـذي  تـم انتخابـه بعـدوالـذي  2010ساهم ذلك فـي زيـادة عـدد المرشـحات لبرلمـان 
نائبـة بنسـبة  67دة ليرتفع عدد النساء إلـى سي 64عليها النساء بواقع  ترشحدائرة  32قرر تخصيص 

 .من عدد المقاعد 12%
  والتــي أشــعلت المــرأة المصــرية فتيــل انطالقهــا ارتفــع صــوتها فــي الميــدان  2011ينــاير  25بعــد ثــورة

مطالبــة بــالعيش والحريــة والعدالــة االجتماعيــة  تشــكلت العديــد مــن الجماعــات و االئتالفــات النســوية 
يـذكر باسـتمرار بحقـوق المـرأة والحفـاظ  المشـتركتصـل الـي صـيغة مـن العمـل التي اسـتطاعت الـي أن 

نظـام الحكـم الـذي سـاد بعـد  خاصـة خـالل هـاعلى مكتسباتها والتصدي الـي محـاوالت انتقـاص حقوق
العديـــد مـــن الوقفـــات االحتجاجيـــة و  تقـــدمت بالمطالبـــات  المـــرأة نظمـــتينـــاير مباشـــرة و  25ثـــورة 

 الدستور .للجمعيات التاسيسية العداد 
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 فـي إنشـاء األمم المتحدة للمـرأة فـي مصـر بالمعاونـة  هيئة وفي مرحلة حرجة من مراحل التحول قامت
التحـالف كـذلك مجموعة نسائية تقوم بالدعوة بصوت واحد، و  500أول اتحاد نسائي مصري، يضم 

كثـــر مـــن المصـــري للتعلـــيم المـــدني ومشـــاركة المـــرأة، الـــذي يعمـــل كمراقـــب لالنتخابـــات. وقـــد وقـــع أ
 محافظة على ميثاق وطني يبرز أماني المرأة لمستقبل بلدها. 27شخص من  500000

  ــامج اإلنمــائي لألمــم المتحــدة والصــندوق اإلنمــائي للمــرأة قــام المجلــس علــى تنفيــذ وبــدعم مــن البرن
ــامج ــز برن ــة والتشــريعية  يســتهدف تعزي لبرلمانيــات لتحســين قــدراتهن علــى لالمعرفــة والمهــارات الرقابي

، وكــذلك التعــرف علــى لتقـدم بمقترحــات ومراجعــة مشــروعات القــوانين والقــرارات وتعــديل التشــريعاتا
التنفيذيــة واالتفاقــات تحليــل الخطــط القوميــة والموازنــة العامــة للدولــة ومتابعــة أجهــزة الدولــة و  أســاليب
والحصول علـى تأييـد كذا تعزيز قدراتهن على ممارسة الضغط وتبني القضايا وبناء التحالفات الدولية،  

 الرأي العام.
  تقوم الحكومة بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة بتنفيذ مبادرة "مواطنة المرأة" إلصـدار بطاقـات

 والحصول على الخدمات العامة . في االنتخابات لتصويتا لكي يتسنى لهارقم قومي لمليوني امرأة 
 مرأة مؤتمرا جماهيريـا وجـه الـدعوة لكـل مـن مرشـحي وفي مبادرة غير مسبوقة نظم المجلس القومي لل

لعرض برامجهم االنتخابية ومكون المراة به  حضره اربع من المرشـحين  2012الرئاسة في انتخابات 
وانتهـي المـؤتمر الـي  القـادموممثلين عن المرشحين االخريين كما تم عرض مطالب المرأة مـن الـرئيس 

دسـتور الجديـد علـى إصـدار قـانون يـنظم االنتخابـات سـواء عدة توصـيات اهمهـا ضـرورة  الـنص فـي ال
علـــى أســـاس نظـــام القـــوائم النســـبية أو الفـــردي أو المخـــتلط ، وذلـــك بمـــا يضـــمن حـــداً أدنـــى للتمثيـــل 
 العــادل للنســاء، وكــذلك الــنص علــى المســاواة أمــام القــانون وتكــافؤ الفــرص بــين جميــع المــواطنين،

ض الواقـــع مـــن خـــالل آليـــات تراقـــب وترصـــد االنتهاكـــات تجـــريم التمييـــز  وضـــمان التطبيـــق علـــى أر و 
تكـون ساسـية لمختلـف فئـات الشـعب وشـرائحه. وحتـى أهميـة تـوفير االحتياجـات األ . ووتتصدى لهـا

 أولويات سياسة التنمية هي القضاء على الفقر واألمية بما يؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطن.
  رؤيــة مســتقبلية" وقــد تضــمنت نــوان "المــرأة والدســتور... مــؤتمراً بعكمــا نظــم المجلــس القــومي للمــرأة

 توصياته:
ضــرورة تعــديل قــانون مباشــرة الحقــوق السياســية بحيــث يتضــمن أن تكــون الــدوائر االنتخابيــة صــغيرة  -

 .لتمكين المرأة من الترشح وتخصيص دائرة أو أكثر للمرأة في كل محافظة للترشح عليها
، علــى أن توضــع فــي نتخــاب بتخصــيص نســبة الثلــث للنســاءالإلــزام األحــزاب السياســية فــي قــانون ا -

 مقدمة القائمة.
 دة المرأة في حملتها االنتخابية.مسان -
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العمل على تأمينها ضد كـل االنتهاكـات والمخالفـات التـي ترتكـب مـن خـالل تفعيـل الضـوابط لمنـع  -
 استخدام العنف أثناء العملية االنتخابية .

  والــذي قــرر النظــام االنتخــابي  2011مــارس  19الدســتوري فــي بعــد موافقــة الشــعب علــى اإلعــالن
فلم يكـن  على كل قائمة. المختلط بين المقاعد الفردية والقائمة والتي تضمن امرأة واحدة على األقل

هذا التـدبير القـانوني مسـاهماً فـي رفـع نسـبة المـرأة فـي البرلمـان حيـث كانـت النسـاء توضـع فـي نهايـة 
مـــن مقاعـــد  %1,8عـــد بنســـبة مـــن الحصـــول علـــى أكثـــر مـــن ســـبعة مقا أةولـــم تـــتمكن المـــر القائمـــة 
 .البرلمان

 " بهـدف مشـاركة جميـع أبنـاء شارك في كتابة دستوركقام المجلس بفتح حوار مجتمعي تحت عنوان "
، كمـا قـام بتخصـيص أرقـام 2014الوطن رجاًال ونسـاًء فـي كتابـة دسـتورهم الجديـد والـذي صـدر عـام 

هاتفية لتلقي المكالمات وبريـد الكترونـي وصـفحة علـى الفيسـبوك وتـويتر، ومتابعـة مـا ينشـر بالصـحف 
يــل تلــك اآلراء وعرضــها علــى والمجــالت مــن آراء ومقترحــات حــول تعــديالت الدســتور، ثــم قــام بتحل

 اللجنة المعنية بوضع الدستور. 
  ونظم المجلس جلسات استماع بين لجنة الخمسين المعنية بوضع الدسـتور وعـدد مـن سـيدات مصـر

المرأة المعيلـة والمسـنة والمـرأة ذات اإلحتياجـات الخاصـة كـاألكثر احتياجـًا علـى مسـتوى الجمهوريـة  
عـرض أهـم اإلحتياجـات ، بهـدف ذوى اإلعاقة المتنوعة فـى األسـرة أو من تعول فرد أو عدة أفراد من

ن وقهلتخفيف من معاناة السيدات بمختلف مشاكلها والتأكيد علـى حقـلوالمقترحات لتلك الشرائح  
ر الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية والثقافية ودورالدولة وأجهزتها ومؤسساتها فـى اإللتـزام يفى توف

 وسيادة القانون والمساواه والحرية وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين نساء ورجال بإقامة دولة العدل

  برلمـان الـدفاع "و "للمركـز المصـري لحقـوق المـرأة"وهـي مبـادرة تطوعيـة " وراقبي شاركي"مبـادرة
 2014فعاليــات االســتفتاء علــى الدســتور لعــام قبــة ورصــد لمشــاركة النســاء فــي مرا "عــن حقــوق المــرأة

 هذه المبادرة إلى: وقد هدفتمن منظور نوعي (لجان السيدات في كل المحافظات) 
والسياســية ســاهم فــي زيــادة نســبة المشــاركة العامــة قنــاة لمشــاركة النســاء تطوعــاً ممــا فــتح  .1

  للمرأة.
ء االسـتفتاء مـن قبـل أفـراد أو رصد االنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيـات أثنـاء إجـرا .2

 مجموعات أو مؤسسات.
تحليــــل إليجابيــــات وســــلبيات التطبيــــق العملــــي لإلجــــراءات القانونيــــة المنظمــــة لالســــتفتاء  .3

  وتأثيرها المباشر وغير المباشر على مشاركة النساء .
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ــادرة برصــد ــة وتقــوم المب ــة  أي واقعــة أو ظــاهرة، تشــكل انتهاكــاً لحــق أو أكثــر مــن الحقــوق ذات الصــلة بحري
  ونزاهة االستفتاء وحقوق النساء.

  
  : والتحديات العوائق -ج

 . نظرة المجتمع للمرأة بعدم قدرتها على المشاركة في الحياة السياسية 
  القوائم يؤثر بالسلب على فرص فوزها في االنتخابات. في نهايةوضع المرأة 
 إلى المعلومات والتمويل والدعم اإلعالمي. المرأة صعوبة وصول 
 . التمييز وعدم المساواة بين المرأة والرجل في الحياة السياسية 

 

  . اآلليات المؤسسية للنھوض بالمرأة :8
  األھداف اإلستراتيجية : -أ

 ) علــى أن يحــدد القــانون المجــالس القوميــة المســتقلة ومنهــا الجديــد ) مــن الدســتور 214نصــت المــادة
ويبــّين القــانون كيفيــة تشــكيل كــل منهــا واختصاصــاتها وضــمان واســتقالل  ..المجلــس القــومي للمــرأة.

ري وحيـــاد أعضـــائها، وتتمـــع تلـــك المجـــالس بالشخصـــية االعتباريـــة واالســـتقالل الفنـــي والمـــالي واإلدا
 ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال أعمالها.

  

  : اإلنجازات أھم -ب

  كمؤسســة دســتورية   2000لســنة  90وكــان قــد أنشــئ المجلــس القــومي للمــرأة بــالقرار الجمهــوري رقــم
لتنميـــة مســـتقلة تتبـــع رئـــيس الجمهوريـــة تهـــدف للنهـــوض بـــالمرأة وتمكينهـــا مـــن المشـــاركة الفعالـــة فـــي ا

الشاملة وأداء دورها االجتماعي واالقتصـادي والسياسـي. حيـث إن تعزيـز قـدرات المـرأة عامـل أساسـي 
من عوامل التغيير الجذرية التي لها أكبر األثر في إحداث التطور المنشود في مجال تنمية المرأة وحل 

  المشكالت التي تعترض مشاركتها الفعالة في التنمية الشاملة في المجتمع.
  أن المجلــس مخــتص بــاقتراح مشــروعات الخطــط القوميــة االقتصــادية واالجتماعيــة التــي تســتهدف كمــا

) 2007-2002النهــوض بــالمرأة، وقــد تــم بالفعــل قيامــه بــاقتراح الخطــط القوميــة الخمســية الــثالث (
 ).2017-2012) و(2012-2007و(
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  الخاصـة بـالمرأة ومخاطبـة مؤسسـات وللمجلس الحق في اقتراح وإبـداء الـرأي فـي مشـروعات القـوانين
الدولة الحكومية وغير الحكومية في هذا الصدد، وقد تم إنشـاء فـروع للمجلـس فـي جميـع محافظـات 

 الجمهورية.
  وفـــي ســـبيل حـــل مشـــكالت المـــرأة أنشـــأ المجلـــس مكتـــب شـــكاوى المـــرأة ومتابعتهـــا علـــى المســـتوى

محافظــة)،  27محافظــات الجمهــوري ( المركــزي، كمــا أنشــأ فروعــاً لهــذا المكتــب فــي كــل محافظــة مــن
وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك أنشـــأ المجلـــس وحـــدات تكـــافؤ الفـــرص بمعظـــم الـــوزارات وتتبـــع هـــذه الوحـــدات 
مكاتب الوزراء وترمي إلى متابعـة تحقيـق المسـاواة وعـدم التمييـز بـين المـرأة والرجـل فـي مجـال العمـل.  

لتعــاون بينهــا وبــين مكتــب طريــق اكمــا تســهم هــذه الوحــدات فــي حــل مشــكالت المــرأة العاملــة عــن 
 الشكاوى.

  وســـعياً إلـــى تعزيـــز قـــدرات المـــرأة فـــي المجـــال االقتصـــادي واالجتمـــاعي أنشـــأ المجلـــس مركـــزاً لتنميـــة
مهـــارات المـــرأة؛ لتنميـــة المهـــارات القياديـــة للمـــرأة العاملـــة وتنميـــة مهـــارات شـــباب الخـــرجين وتـــأهيلهم 

 إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.لسوق العمل، وتنمية مهارات المرأة في 
  وإقتناعــاً برســالة المجلــس وســعيه إلــى االســتفادة مــن دور المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة كــان

هنــاك تعــاون بــين تلــك المنظمــات والمجلــس القــومي للمــرأة الــذي أصــبح عضــواً فــي مجموعــة النــوع 
مـــانحين، والمجلـــس القـــومي للمـــرأة هـــو إحـــدى المؤسســـات االجتمـــاعي والتنميـــة التابعـــة لمجموعـــة ال

هـو المخـتص و المعنية بوضع إطار للتعاون من أجل التنمية تحت إشراف وزارة التعـاون الـدولي بمصـر. 
 بعرض ومناقشة وضع المرأة المصرية في إطار عمل لجنة متابعة وضع المرأة باألمم المتحدة.

 

  . حقوق اإلنسان للمرأة :9
 اإلستراتيجية :األھداف  -أ

  توفير حمايـة قانونيـة للمـرأة لضـمان عـدم تعرضـها للعنـف وتوعيتهـا بحقوقهـا القانونيـة وأهميـة المحافظـة
 على هذه الحقوق .

 . المساواة وعدم التمييز بين أحد أمام القانون 
 . تعديل التشريعات التي تعيق دور المرأة وتميز ضدها 
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 : اإلنجازات أھم -ب

 ) على أن الجنسية حق لمـن يولـد ألب مصـري 2014من الدستور المصري (دستور ) 6تنص المادة (
أو ألم مصرية واالعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسـمية تثبـت بياناتـه الشخصـية ، حـق يكفلـه القـانون 

 وينظمه ، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية .
 ) واة بـين المـرأة والرجـل فـي جميـع الحقـوق ) من الدستور المصري على تحقيـق المسـا11تنص المادة

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقًا ألحكام الدستور. وتعمل الدولـة علـى اتخـاذ 
التـدابير الكفيلــة بضــمان تمثيــل المــرأة تمثــيًال مناســباً فـي المجــالس النيابيــة ، علــى النحــو الــذي يحــدده 

قهـا فـي تـولي الوظـائف العامـة ووظـائف اإلدارة العليـا فـي الدولـة والتعيـين القانون ، كما تكفـل للمـرأة ح
فــي الجهــات والهيئــات القضــائية ، دون تمييــز ضــدها . وتلتــزم الدولــة بحمايــة المــرأة ضــد كــل أشــكال 
العنــف ، وتكفــل تمكــين المــرأة مــن التوفيــق بــين واجبــات األســرة ومتطلبــات العمــل . كمــا تلتــزم بتــوفير 

 .والمسنة والنساء األشد احتياجاً  حماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلةالرعاية وال
 ) ــة 93تــنص المــادة ) مــن الدســتور المصــري علــى التــزام الدولــة باالتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدولي

 لحقوق اإلنسان التي تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لألوضاع المقررة .
  ًكمـا أنشـأ فرعـاً   (امبودزمان) "لتلقي شكاوى المرأة ومتابعتها"انشأ المجلس القومي للمرأة مكتباً مركزيا

ممارسـة  ةويمثل المكتب القناة الرسمية التي تتيح ألي امرأة مصرية اإلبالغ عـن أيـ له في كل محافظة،
خصـية أو البريـد اإلليكترونـي تمييزية تتعرض لها من خـالل االتصـال الهـاتفي بالمكتـب والمقـابالت الش

أو العادي . ويعمل بالمكتب مجموعة من المحامين بخالف عدد آخر من المحامين المتطـوعين علـى 
مســـتوى المحافظـــات يقـــدمون االستشـــارات القانونيـــة الالزمـــة لكـــل بـــالغ كمـــا يقـــوم بتـــوفير المســـاعدة 

دوري  للدراســـات  تقريـــر إصـــدارللشـــاكيات علـــى اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة ، كمـــا يقـــوم المكتـــب ب
التـي تعـاني منهـا  ذات الطابع العام التخاذ ما يلزم مـن اإلجـراءات حول أهم المشكالت اتواإلحصائي

  تبني خطة لتوعية النساء بحقوقهن القانونية على مستوى المحافظات .بتنفيذ النساء كما يقوم 
  اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة  أنشــئتمــن قــانون مكافحــة االتجــار بالبشــر  28بموجــب المــادة و

تتبــــع رئــــيس مجلــــس الــــوزراء وتخــــتص بالتنســــيق علــــى المســــتوى الــــوطني بــــين  بشــــرومنــــع االتجــــار بال
السياســـات والخطـــط والبـــرامج الموضـــوعة لمكافحـــة االتجـــار بالبشـــر وحمايـــة المجنـــي علـــيهم وتقـــديم 

ــة الشــهود .  ــوزراو الخــدمات لهــم وحماي  2010لســنة  2353ء رقــم قــد صــدر قــرار رئــيس مجلــس ال
 بإعادة تشكيل هذه اللجنة لتضطلع بالعديد من المهام منها :

 صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة ومنع االتجار بالبشر . -
 بشأن مكافحة االتجار بالبشر . 2010لسنة  64متابعة تنفيذ القانون رقم  -
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وليـــة ذات الصـــلة بمكافحـــة متابعـــة تنفيـــذ مصـــر اللتزاماتهـــا الدوليـــة الناشـــئة عـــن االتفاقيـــات الد -
  االتجار بالبشر .

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مكتــب شــكاوى المــرأة ومتابعتهــا يســهم بــدور فعــال فــي تحقيــق اختصاصــات هــذه 
  اللجنة.

  : والتحديات العوائق -ج

  و ينتهـك حقوقهـا  العنـفعدم وعي المرأة بحقوقها خاصة في المناطق الريفية مما يعرضها لحاالت
 اإلنسانية.

 

  . المرأة ووسائل اإلعالم :10
 األھداف اإلستراتيجية : -أ

  اإلعالم.تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائل 
  زيادة نسبة مساهمة المرأة في وسائل اإلعالم وتعزيز دورها وإشراكها في تخطيط وصنع القرار فيمـا

 .علق بالبرامج اإلعالمية المختلفةيت
 

  اإلنجازات :أھم  -ب

  تحــاد اإلذاعــة والتلفزيــون، وتقدمــه بالعديــد انتيجــة لعضــوية المجلــس القــومي للمــرأة فــي مجلــس أمنــاء
  ة في اإلعالم.أمن المقترحات التي تؤدي إلى تحسين صورة المر 

  المـرأة دور  إللقـاء الضـوء علـىمـن خـالل بـرامج مكثفـة لة اإلعالميـة والثقافيـة بالعمـل جهزة الدو أتقوم
حيــث تــم بــث العديــد مــن البــرامج التــي تســتهدف القضــاء علــى تمتعهــا بحقوقهــا االنســانية  وضــمان

 الممارسات السلبية التي تؤدي إلى تمييز الذكور على اإلناث . 
 بأنشــطة مختلفــة تقــوم وزارة الثقافــة مــن خــالل قصــور الثقافــة المنتشــرة فــي جميــع انحــاء الجمهوريــة 

جتماعيـة و الثقافيـة السـلبية كمـا تنتشـر اليـات مـؤثر علـى مسـتوى تهدف الي تغيير وتعديل االنماط اال
 العـادات السـلبية التـي تـنعكس سـلباالحضر والريف في مصر تعمـل علـى محاربـة االعـراف والتقاليـد و 

التفافيـة و االجتماعيـة للجنسـين التابعـة لـوزارة التضـامن  األنديـةمـن هـذه اآلليـات و  ،على صورة المـرأة
النســائية ومعظمهــا يتبــع وزارة الصــحة والســكان ومراكــز تنميــة المــرأة الريفيــة التــي  واألنديــةاالجتمــاعي 

 بتمويل حكومي .  تتمهلية وكلها مشروعات تديرها الجمعيات األ



 38

  ـــة والمســـموعة قـــام المجلـــس بإنشـــاء "المرصـــد وفـــي ســـبيل رصـــد مـــا تصـــدره وســـائل اإلعـــالم المرئي
مــا تصــدره تلــك الوســائل وصــوًال إلــى الخــروج بالتوصــيات التــي  اإلعالمــي" الــذي يقــوم بمتابعــة وتقيــيم

تـؤدي إلـى تصـحيح هــذه الصـورة اإلعالميـة والمطالبــة بتركيـز وسـائل اإلعــالم علـى الصـورة الموضــوعية 
 للمرأة المصرية مع اإلشارة إلى دورها الفعال في األسرة والمجتمع.

 ميــة المحليـة مـن أهـم الجهــود التـي تعمـل بأســلوب تعتبـر قوافـل التنـوير التــي تنظمهـا وتنفـذها وزارة التن
 ي منها باالجتماعية االيجابية وتحارب السل واألعرافالعادات المباشر على تعميم القيم و  قناعاإل

  وتشهد هذه الفترة زيادة في حجم االهتمـام بقضـايا المـرأة، كمـا حـدث تغيـر نـوعي مـن خـالل التطـرق
عـرض نمـاذج يـتم حاليـاً من جانب وسـائل اإلعـالم مـن قبـل، و كانت مهملة التي  و لقضايا تخص المرأة 

وتؤمن الدولة بأهمية تطوير هذه الجهود من خالل سياسة متكاملـة تسـتهدف  المصرية.إيجابية للمرأة 
. وتتضـمن هـذه السياسـة ودورهـا فـي المجتمـعتغيير القيم والمفاهيم المـؤثرة سـلباً علـى أوضـاع المـرأة 

 ية :اإلعالمية العناصر التال
 تطوير الرؤية اإلعالمية فيما يتعلق بقضايا المرأة . -
تطوير الخطـاب اإلعالمـي الـذي يسـتهدف تغييـر ثقافـة المجتمـع الخاصـة بـالمرأة وقضـايا النـوع  -

 االجتماعي، وعدم التمييز على أساس النوع ، وتحقيق تكافؤ الفرص .
  قيام جهـات متعـددة بجهـود مكثفـة لتحسـين صـورة المـرأة فـي اإلعـالم مـن خـالل عضـوية المجلـس

كمـا أنشـأ المجلـس القـومي للمـرأة بوابـة   والتليفزيـون.القومي للمرأة في مجلس أمناء اتحاد اإلذاعـة 
 إليكترونية تحت عنوان "بوابة المرأة المصرية" .

  اإلليكترونــي للمجلــس قــام المجلــس القــومي للمــرأة بتدشــين الموقــعwww.ncwegypt.com 
ــــــة المــــــرأة المصــــــرية"  ــــــة "بواب ــــــة اإلليكتروني ــــــك  www.egywomennews.comوالبواب وذل

 .للتواصل مع المجتمع بشكل فعال ، والتعامل مع قضايا المرأة بشكل أكثر عمقاً 
  يصــدر المجلــس العديــد مـــن المطبوعــات والمجــالت والنشــرات المتعلقـــة بمختلــف قضــايا المـــرأة

 الساحة.المطروحة على  هابهدف إلقاء الضوء على أهم قضايا
 برامج الثقافية بالتعـاون مـع كبـرى المكتبـات العامـة تنظم مكتبة المجلس القومي للمرأة العديد من ال

ـــة  بالقـــاهرة وبمشـــاركة نخبـــة مـــن الخبـــراء والمتخصصـــين مـــن المعنيـــين بقضـــايا المـــرأة بهـــدف توعي
 وثقافياً.مختلف شرائح المواطنين وتنميتهم فكرياً 
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  العوائق والتحديات : -ج

  إلى تقديم صورة سلبية للمـرأة بمـا ال يتفـق غلبة الطابع التجاري على الممارسة اإلعالمية مما يؤدي
 . السائدة في المجتمع المصري مع واقع المرأة والقيم االجتماعية

  االقتصـادية  –عدم كفاية المواد اإلعالمية التي تعرف بالحقوق المختلفة للمرأة "الحقوق السياسـية
 االجتماعية"  –

 ــة التــي تلقــى الضــوء علــى مشــاركة ــرامج اإلعالمي ــة فــي المــرأة نــدرة الب ــة  الفعال        المجــالت االجتماعي
 و السياسية و العلمية. واالقتصادية

 

  . المرأة والبيئة :11
 األھداف اإلستراتيجية : -أ

 . إشراك المرأة إشراكاً فعاًال في صنع القرارات البيئية على جميع المستويات 
 في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة . إدماج البعد والمنظور االجتماعي 
 . إنشاء آليات على الصعيد الوطني لتقديم أثر السياسات اإلنمائية والبيئية على المرأة 

  

 : اإلنجازات أھم -ب

على أن "لكل شخص الحـق فـي بيئـة سـليمة وحمايتهـا واجـب وطنـي  2014) من دستور 46تنص المادة (
 ."الطبيعيةوتلتزم الدولة باتخاذ القوانين الالزمة للحفاظ عليها وعدم اإلضرار واالستخدام الرشيد للموارد 

 ن قبــل لجنــة وضــعت مصــر خطــة عمــل قوميــة للبيئــة تغطــي جميــع جوانــب التنميــة المســتدامة وتنفــذ مــ
 .تسيير قومية

  منطقــة تنــوي مصــر تخصيصــها كمحميــات  40منطقــة كمحميــة طبيعيــة مــن إجمــالي  27تــم تخصــيص
وكانـــت أول محميـــة طبيعيـــة فـــي مصـــر وهـــي محميـــة رأس محمـــد الوطنيـــة  2017طبيعيـــة بحلـــول عـــام 

  .من إجمالي مساحة أراضي مصر %15، وتغطي حالياً  بجنوب سيناء
 تحســين مســتوى المعيشــة للــذين يعيشــون فــي المنــاطق العشــوائية وتــوفير ميــاه ة وتســتهدف هــذه الخطــ

 2007حتـى  1993مليار جنيـه مصـري فـي الفتـرة مـن  3,148الشرب اآلمنة ، حيث أنفقت الدولة 
منطقــة عشــوائية ، كمــا اســتطاعت مصــر أن تخفــض عــدد الــذين ال يتمتعــون  1221علــى تطــوير وإزالــة 

محققــة بــذلك هــذا الجــزء مــن الهــدف الســابع مــن األهــداف اإلنمائيــة بميــاه شــرب نظيفــة إلــى النصــف 
 لأللفية .
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  وذلــك للعمــل علــى توعيــة  الدائمــة بــه،بيئيــة وهــي مــن ضــمن اللجــان للبــالمجلس القــومي للمــرأة لجنــة
وإشراك المرأة في كافة القضايا المتعلقة بالبيئة باإلضافة إلى اقتراح وتنفيذ بـرامج التوعيـة الموجهـة إلـى 

 مرأة للنهوض بالبيئة خاصة في الريف والمناطق الشعبية والعشوائيات .ال
  شــرعت مصــر فــي إنشــاء الهيكــل التشــريعي والمؤسســي الــذي يعمــل علــى الحفــاظ علــى البيئــة بهــا مــن

ومـن بينهـا جهـاز شـئون  خالل إصدار القوانين والقرارات الجمهوريـة والوزاريـة واإلداريـة المنظمـة لـذلك
 .البيئة

 في غضون العقدين الماضيين قضايا حماية الموارد الطبيعية اهتماماً خاصاً ، وأرست نظامـاً  أولت مصر
وتشريعاً لحماية التراث الطبيعي للدولة بتوجيهـات ودعـم مـن القيـادة السياسـية لتأكيـد تكامـل قطاعـات 

 .التنمية مع حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية لصالح األجيال الحالية والمستقبلية
  فـي شـأن حمايـة  1994لسنة  4لتعديل بعض أحكام القانون رقم  2009لسنة  9إصدار القانون رقم

لمواكبـــة أ عليهــا مــن ظــواهر التلــوث البيئــي البيئــة لتحقيــق المزيــد مــن الحمايــة للبيئــة ومواجهــة مــا طــر 
 التطورات واالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في مجال البيئة .

 لقــومي للمــرأة بالتعــاون مــع وزارة الدولــة لشــئون البيئــة ومركــز معلومــات مجلــس الــوزراء قــام المجلــس ا
باالتفــاق علــى تنفيــذ بــرامج توعيــة وتــدريب للرائــدات الريفيــات والجمعيــات األهليــة علــى كيفيــة تنفيــذ 
ن مشروع "البيوجاز" دعماً لفكرة اسـتخدام الطاقـة النظيفـة والـتخلص مـن المخلفـات الصـلبة الناتجـة عـ

 تربية الماشية .
   قام المجلس بإعداد دراسة حول معالجـة أثـار التلـوث النـاتج عـن أتربـة الرصـاص المنبعثـة مـن مسـابك

لما له من تأثير خطير على صحة المرأة و الطفـل و العمـل علـى وضـع آليـة مـن  بشبرا الخيمةالرصاص 
الجهـود عـن غلـق ونقـل المسـابك مـن شانها التعاون مع وزارة و السكان في هذا المجل. أسفرت هذه 

 الكتلة السكنية.
  : والتحديات العوائق -ج

 الوعي بالمخاطر البيئية . ضعف 
 تطبيق القوانين بصورة صارمة . ضعف 
  الطبيعية.عدم التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد 
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  الطفلة األنثى : -12
 : اإلستراتيجية األھداف -أ

  جميع أشكال التمييز ضد الطفلة .القضاء على 
 . مواجهة العنف الموجه ضد الفتيات 
 . القضاء على االستغالل االقتصادي لعمل األطفال وحماية الفتيات الصغيرات في العمل 
 : اإلنجازات أھم -ب

  علــى أن التعلــيم حــق لكــل مــواطن... والتعلــيم إلزامــي حتــى  2014 دســتور) مــن 19المــادة (تــنص
المرحلـــة الثانويـــة أو مـــا يعادلهـــا وتكفـــل الدولـــة مجانيتـــه بمراحلـــه المختلفـــة فـــي مؤسســـات الدولـــة 

 التعليمية وفقاً للقانون.
  قبـل إلغاء الرسوم المدرسية للمرحلة االبتدائية لألفراد في المناطق األكثر فقراً ، وتوسـيع التعلـيم مـا

 . في المناطق المهمشةاالبتدائي في مرحلة الطفولة المبكرة خاصة لألطفال 
  قــام المجلــس القــومي للطفولــة واألمومــة بمشــاركة كــل مــن اليونيســيف والجمعيــات األهليــة المركزيــة

جمعيــات أهليــة علــى مســتوى  10فــرق محليــة تطوعيــة و 10ومؤسســات مــن قطــاع المعلومــات و
المحافظات ومؤسسات القطاع الخاص بإطالق المبادرة القوميـة لتعلـيم المحافظات ودواوين عموم 

والمرحلة الثانية  2007إلى  2000البنات وينقسم هذا المشروع إلى مرحلتين المرحلة األولى من 
 :يد من إنجازات هذا المشروع ومنهاوقد تحققت العد 2012إلى  2008من 

ة وإعــداد الفتيــات خــارج التعلــيم فــي المواقــع اســتكمال قواعــد البيانــات وتحديــد الفجــوة النوعيــ -
 المستهدفة .

 فتح مدارس جديدة لتعليم الفتيات. -
 وضع مؤشرات للمتابعة والتقييم . -
 تدريب المدربين والمتطوعين ولجان التعليم . -

  : والتحديات العوائق -ج

 . زواج الفتاة في سن مبكرة يقضي على فرصها في التعليم 
 اطئة في الريف والمناطق النائية كختان اإلناث .استمرار بعض العادات الخ 
  ــاطق ــادة عــدد المــدارس و االرتقــاء بمســتوى القــائم منهــا خاصــة بالنســبة للفتيــات و المن ضــرورة زي

 الريفية والنائية.
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  الجزء الثالث

  مصر يتحليل تطور وضع المرأة ف
 المعوقات التي تضعف دور المرأة ومساهمتها في التنمية

  
  

  مقدمــة

يتميز المجتمع المصري بالتوازن في النوع االجتماعي حيث المرأة فـي المجتمـع تقـارب الرجـل مـن 
حيــث العــدد فمــن البــديهي القــول بأنــه ال يمكــن اســتبعاد نصــف المجتمــع أو عزلــه عــن المشــاركة فــي عمليــة 

  التنمية إذ ال يمكن النهوض بالتنمية أو الحضارة دون مشاركة كل  أفراد المجتمع.
تشـــارك فـــي عمليـــه التنميـــة بشـــرط تـــذليل  يرأة دور أساســـي فـــي التنميـــة ال يمكـــن إغفالـــه فهـــوللمـــ

المعوقـــات والصـــعوبات التـــي تقلـــل مـــن اســـتثمار هـــذه المشـــاركة التـــي يحتـــاج إليهـــا المجتمـــع بشـــكل فعـــال 
ي تعتـرض وإيجابي. فإذا ما ألقينا نظرة على واقع المرأة فسنجد مجموعة كبيرة مـن المعوقـات والعراقيـل  التـ

طريق تقدمها وتحد من قدرتها على تقلد المناصب العامة والمشاركة  في الحياة السياسية وكذلك في شـغل 
الوظــائف القياديــة فــي كــل مــن القطــاع الحكــومي والعــام والخــاص ممــا يــؤثر فــي  إمكانيــات  مســاهمتها فــي 

  التنمية ويلقي هذا الفصل الضوء على بعض هذه المعوقات.  
  

 االجتماعية والثقافية وتتمثل في:المعوقات  -1
 لحقوقهــا وواقعهــا  األميــة التــي مــا زالــت تشــكل عائقــاً خاصــة فــي الريــف تحــول دون تفهــم المــرأة

وإدراكهــــا ألهميــــة تأديــــة واجباتهــــا علــــى الشــــكل األكمــــل، حيــــث  بلغــــت نســــبة األميــــة لإلنــــاث 
 . 2012عام  32.5%

  التنمية.عدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحاجات 

  ـــة التـــي تعنـــي تهمـــيش الفئـــة األقـــل تمكينـــا وهـــى المـــرأة الركـــود االقتصـــادي وارتفـــاع نســـب البطال
 وحرمانها من فرص العمل. 

  :التنشئة االجتماعية والموروثات التقليدية وتتمثل في  
  إن المرأة مكانها الطبيعي البيت وأنها تعمل فقط لتضيف إلى  دخل األسرة.   -
 لكثير من المهارات اإلدارية نظًرا لطبيعتها األنثوية.المرأة تنقصها ا   -

 عزوف كثير من النساء عن المناصب القيادية نظرا لما تضيفه هذه المراكز القيادية من أعبائهن.    -

األسـري (كـأم ومربيـة  وكذلك دورها عدم التوازن في توزيع الوقت المتاح لها بين مهام العمل ومتطلباته -
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والمــرأة فــي تحمــل أعبــاء الحيــاة،  مــاعي ال يشــجع علــى المشــاركة بــين الرجــلوزوجــة) ضــمن إطــار اجت
  المتنوعة كتوافر دور الحضانة .  إضافة إلى قصور الخدمات التي تعينها على أداء أدوارها

  العــادات والتقاليــد الســائدة والتــي تتمثــل فــي ســيطرة بعــض األفكــار التقليديــة منهــا االعتقــاد بــأن
و الخيار األساسي وربما الوحيد  ومن ثم فإن العائد  من تعليمها يعود علـى الزواج وتكوين أسره ه

زوجها دون أن يستفيد والدها وأسرتها ووفقاً لهذا االتجاه فإن تعليم المرأة يبدو بـال عائـد  خاصـة 
 في األسر ذات الدخل المحدود.

 ر  فـي تحديـد اتجاهاتهــا يعتبـر الوضـع االقتصـادي أحـد أبــرز العوامـل التـي تعـوق تعلـيم المــرأة وتـؤث
التعليمية والتي تتمثل في بطالة بعض أفراد األسرة والفقر المتزايد وعدم القدرة على اإلنفـاق علـى 

  التعليم .
  تدني قدرة المرأة على التملك واإلرث فـي بعـض المنـاطق خاصـة  فـي صـعيد مصـر  لوجـود بعـض

ختلفــة التــي ال تمنــع توريــث األراضــي األعــراف الســائدة مخالفــة للقــوانين والشــرائع الســماوية الم
 الزراعية والممتلكات لإلناث وهذا ما ينعكس سلباً على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

 

  المعوقات التشريعية:  -2
  

خاصة المناصب التي  ،هناك بعض القوانين التي ال تدعم حق المرأة في الترقي للمناصب القيادية       
وهو ما يترجم فعليا بحجب هذه الوظائف عن النساء وقصرها على   ،يقتصر التعيين فيها على مبدأ االختيار

اعد المرأة في الموازنة بين إلى جانب عدم وجود قوانين وتشريعات كافية تس ،المرشحين من الذكور
األدوار التقليدية المكلفة بها في نطاق رعاية أسرتها وبين المسئوليات التي ترتبط بخروجها للعمل 

  .ومشاركتها في القيادة
  

 معوقات إداريه وھيكلية: -3
باإلضافة  ،في عدم وجود الفرص الكافية والمناسبة التي تتاح للمرأة للوصول للمناصب القياديةتتمثل     

ومشاركتها وإبراز ما  ،إلى وجود بعض نظم العمل التي تعوق  المرأة عن ممارسة دورها واستغالل قدراتها
  لديها من مهارات.

  
  

 التفسيرات الخاطئة للدين كأحد معوقات التنمية أمام المرأة :   -4
  

  التــأويالت غيــر الصــحيحة واألحاديــث المنتشــرة بــين النــاس والتــي تتنــاقض وصــحيح الــدين، كــل
 .  من الحقوق التي كفلتها لها األديانذلك انعكس بصورة سلبية على وضع المرأة وحرمانها 
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  غيــاب القــراءة المســتنيرة للنصــوص الدينيــة التــي تظهــر بوضــوح المســاواة بــين المــرأة والرجــل فــي
  واجبات.الحقوق وال

  تدني اهتمام وزارة األوقاف بقضايا المرأة مما يفسح المجـال فـي بعـض األحيـان ألنـواع الخطـاب
  الديني المتشدد بالسيطرة على المنابر الدينية.  

  

 بعض المعوقات الخاصة بالمرأة  نفسھا والتي تحول دون وصولھا للمواقع السياسية:  -5
  
  الحياة السياسية .انتشار األمية  يعوق مشاركة المرأة في  
  .تدخل اآلباء واألزواج واإلخوة لتقييد حرية المرأة في المشاركة السياسية أو في الحياة العامة 

  عدم وعي النسـاء بأهميـة دورهـن السياسـي كنتيجـة للتربيـة العائليـة والمدرسـية  التـي  يتلقوهـا منـذ
  الصغر.

 كوميـة بتمكـين المـرأة و ضـعف تنـاول االهتمام غير الكاف مـن قبـل المنظمـات النسـائية غيـر الح
الحركــات النســائية لمســألة المشــاركة السياســية وعــدم التعامــل معهــا كقضــية مجتمعيــة عامــة غيــر 

 مقتصرة على النساء.

  ضــعف ثقــة المــواطن المصــري وخاصــة المــرأة فــي تقــديرها ألهميــة دورهــا فــي المشــاركة فــي صــنع
 القرار.

 لعامة والسياسية. نقص الثقة في تقلد المرأة للمناصب  ا 

  
بالرغم من أن الدستور المصري لم يضع شروطًا لمنع ترشيح المرأة في االنتخابات، بل أعطاها حق 

، إال أن البيئة المصرية بصفة عامة تستنكر  فكرة خوض المرأة 1959الترشيح واالنتخاب منذ دستور عام 
  لالنتخابات ومواجهة صعوباتها وتحمل تبعاتها.

  

  لتشريعات والقوانينالمرأة في ا
  

لقد حققت مصر خطوات جادة في السنوات الماضية بملفات حقوق المرأة على الصعيد الوطني 
في الريف  ثير من الممارسات التقليدية خاصةوالدولي، ونجحت في كسر حاجز الصمت حول الك

والصعيد، مثل حرمان الفتيات من التعليم،  وزواج القاصرات، وختان اإلناث، وعمل األطفال.كما تحقق 
للمرأة المصرية مكاسب في العديد من القضايا المحورية ومنها التعليم والصحة والتشريعات وتولي 

  المناصب القيادية والتمكين االقتصادي وخوض غمار االنتخابات.
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وقد صدقت مصر على المعاهدات واالتفاقيات  الدولية الرامية لتعزيز مساهمة المرأة في        
الحياة العامة والسياسية، فقد وقعت على االتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

د الدستور ، واالتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة ، وتمت صياغة حقوق المرأة  في بنو 
ومواد القوانين المصرية التي ال تفرق بين الفرص التي يحصل عليها المواطنون إال بقدر استعدادهم لتحمل 

  المسئولية وقدرتهم على اكتساب الخبرات والمهارات الالزمة للمشاركة في عملية التنمية.
أثبتت نـجاحها وتفوقها في  أثبتت المرأة المصرية كفاءتها في ميدان العمل بكل ثقة وجدارة. كما  

كل المجاالت التي طرقتها. وذلك عن طريق نصوص الدستور المصري ونصوص القوانين التي قررت لها 
حقوقًا كثيرة. بما يكفل مناهضه التمييز ضد المرأة بدءًا من طفولتها ووضعها في التعليم ومرورًا بحقها  

في المجالس النيابية والتشريعية والمحلية.  ولكن  كزوجه وعاملة، انتهاء بحقوقها السياسية ومشاركتها
يناير، أصبح الزماً  25اآلن وبعد تغيير األوضاع فى الحياة المصرية عامة والمرأة خاصة بعد أحداث ثورة 

المحافظة  على المكتسبات التي حققتها خالل السنوات الماضية،  والتي كفلتها كافة التشريعات 
  دولية. والقوانين واالتفاقيات ال

  

  :وضع المرأة المصرية في القوانين المختلفة
  قانون، قانون تنظيم الحقوق السياسيةمثل  مجموعة من القوانين:  المرأة في   تم تنظيم وضع

قانون ، قانون األحوال الشخصية ، قانون التأمينات االجتماعية ، القانون  الجنائي، القانون المدني، العمل
  . التي  تنظم  الحقوق السياسيةالقوانين و  الجنسية

منذ ذلك  1956ظلت المرأة المصرية محرومة من حقوقها السياسية في مصر حتى صدور دستور 
التاريخ أصبح من حقها أن تنتخب من يمثلها في البرلمان، وأن ترشح نفسها لعضوية المجالس النيابية.  

رجل والمرأة وإنما قررت المساواة بينهما في كما لم تميز القوانين التي تنظم الحقوق السياسية بين ال
لسنة  73) من القانون رقم 1فقد نصت المادة ( مباشرة هذه الحقوق وذلك إعماال ألحكام الدستور.

على أن كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميالدية له أن  لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 1956
   -  المشاركة في االستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية  - يباشر بنفسه الحقوق السياسية اآلتية:

المشاركة في انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب،  -المشاركة في كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور
الذي نص  1972) لسنة 38كذلك صدر القانون رقم (    مجلس الشورى، المجالس الشعبية المحلية.

) من 3كما تم إلغاء المادة ( جل  في حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب.على المساواة بين المرأة والر 
الترشيح لمنصب العمدة على الذكور فقط  وكان يقصر 1978قانون العمد والمشايخ الذي صدر سنة 

. كما صدر القانون رقم 1994وأصبح شغل منصب العمدة مقررا للرجال والنساء منذ شهر أبريل لسنة 
ألزم المواطنين ممن لهم الحق في المشاركة السياسية رجاال ونساء بأن يدرجوا  الذي 1979) لسنة 41(
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في جداول االنتخابات (يجب أن يقيد في جداول االنتخابات كل من له الحق في مباشرة الحقوق 
  السياسية من الذكور واإلناث).

  
الترشيح لعضوية     - وبناء على هذه القوانين  يكون للمرأة الحق في:القيد في جداول االنتخاب

االنضمام لألحزاب   -  الترشيح للمجالس الشعبية المحلية  - كل من مجلسي الشعب والشورى
  الترشيح لمنصب العمدة .   - السياسية

  

  أنشطة الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مجال النوع االجتماعي: 
  

امة  والمجلس القومي للمرأة  لتدعيم وتفعيل عقد برتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة الع -1
التعاون بين الطرفين في مجال إتاحة البيانات الرقمية والجغرافية والمعلومات اإلحصائية والمؤشرات 
المتاحة لدى الجهاز ودعم وخدمة قضايا المرأة وتحسين أوضاعها االقتصادية واالجتماعية على 

  المستوى المحلي والدولي.
اب دوري عن (وضع المرأة والرجل في مصر) ويصدر بصفة دورية كل عام، بهدف إعداد ونشركت -2

القات إعطاء صورة واضحة عن وضع المرأة بالمقارنة بالرجل في مختلف المجاالت و إبراز الع
اتجاه المساواة وتكافؤ الفرص بينهما في مختلف المجاالت  يوالفجوات والتقدم المحرز ف

لسياسية. كما يرمى إلى إبراز الحاجة إلى زيادة الوعي بمكانة المرأة وإثارة االجتماعية واالقتصادية وا
اهتمام واضعي السياسات  نحو المزيد من التغيير وتبنى اإلصالحات  في مجال السياسات الخاصة 

 بدعم دور المرأة في المجتمع وكذا مساندة جهود العاملين في مجال المساواة بين الجنسين.

  ة في جميع ورش العمل والمؤتمرات واالجتماعات الخاصة بالنوع االجتماعي.المشاركة الفعال -3
طالق موقع خاص بإحصاءات النوع االجتماعي في الصفحة الرئيسية للموقع االلكتروني للجهاز إ -4

 .2013يوليو 

 يصدر الجهاز كتاب اإلحصاء السنوي وبه فصل كامل عن إحصاءات النوع االجتماعي في مصر. -5

كأداة لمتابعة التنمية بشكل عام ومؤشرات   2007) عام EGYINFOبيانات (أطالق قاعدة  -6
 األلفية بشكل خاص وجميع مؤشراتها مصنفة  حسب النوع االجتماعي ويتم تحديثها سنوياً. 

 بما تخدم النوع االجتماعي. 2006تطوير استمارات  التعداد العام للسكان واإلسكان عام  -7

ظمات الدولية واإلقليمية لتدريب الباحثين على أبحاث  الخاصة عقد ورش عمل باالشتراك مع المن -8
 .بالمرأة

تنفيذ أشكال العنف ضد المرأة، و حول وطنية بإجراء دراسة بالتعاون مع المجلس قوم الجهاز ي -9
   ميدانية عن أستخدام الوقت لقياس وتقييم العمل غير مدفوع األجر للمرأة المصرية.دراسة 
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  الرابعالجزء 

  األولويات الناشئة
 يونيــــه والتــــي شــــاركت فــــي  30ينــــاير و  25التحــــول السياســــي الــــذي تشــــهده مصــــر بعــــد ثــــورتي  أتييــــ

اســـتحقاقاتها بقـــوة المـــرأة المصـــرية إمـــا فـــي أحـــداث الثـــورتين أو فـــي جـــوالت االســـتفتاء علـــى الدســـتور 
ـــه المـــرأة ال ـــذي تلعب ـــدور ال ـــة، ليؤكـــد علـــى ال ـــات الرئاســـية والبرلماني مصـــرية فـــي رســـم خارطـــة واالنتخاب

 المستقبل.
  والـذي تضـمن عديـد مـن البنـود التـي تؤكـد علـى مبـدأ احتـرام حقـوق  2014وفي ظـل الدسـتور الجديـد

المـــرأة وضـــمان حمايتهـــا وحريتهـــا وتمكينهـــا مـــن أداء دورهـــا فـــي التنميـــة، يـــأتي دور الدولـــة فـــي صـــياغة 
وضـــع االســـتراتيجيات والخطـــط الالزمـــة التـــي تضـــمن تنفيـــذ مـــا جـــاء بالدســـتور، و القـــوانين والتشـــريعات 

 للنهوض بالمرأة في كافة المجاالت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنظمات غير الحكومية.
  طبقاً لنصوص الدستور والتي أكدت علـى احتـرام كافـة المواثيـق الدوليـة التـي وقعـت عليهـا مصـر، سـيتم

التوصـــيات المتعلقـــة بـــالمرأة فـــي تلـــك المواثيـــق مثـــل اإلعـــالن العـــالمي  تنفيـــذتكثيـــف الجهـــود لضـــمان 
 لحقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمميز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وغيرها.

  ــرة فــي ــقبــذلت مصــر جهــود كبي ــة، وقــد حــددت األمــم المتحــدة بعــض  تحقي ــة لأللفي األهــداف االنمائي
، وهــو مــا ستسترشــد بــه مصــر خــالل المرحلــة 2015األهــداف اإلنمائيــة مــا بعــد التوصــيات المتعلقــة ب

علـى  المقبلة عند وضع االستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الموجه لتحسين أوضاع المرأة المصـرية،
   أن تهدف إلى:

راك المــواطنين فــي صــياغة أثنــاء عمليــات الخصخصــة ومراعــاة اشــتأهميــة التوزيــع العــادل للثــروة  -
 القرارات والتعاون اإليجابي بين المجتمع المدني ومؤسسات الحكومة لتحقيق مصالح الفقراء .

 النهوض بمشروعات توليد الدخل ومكافحة البطالة . -
ـــة والصـــحية والخـــدمات العامـــة للمـــواطنين  - ـــة للحقـــوق التعليمي ـــة الدول الفقـــراء خاصـــة فـــي كفال

 .المناطق الريفية
رسـالته وتحقيـق  عزيـزواالجتمـاعي للفقـراء ودعـم المجتمـع المـدني وتالنهوض بالمستوى الثقافي  -

  التوازن والعدالة بين المناطق الريفية والحضرية وإتاحة المعلومات لكافة المنظمات األهلية .
  لجنـــة وضـــع المـــرأة بـــاألمم المتحـــدة مـــؤتمر تنفيـــذ نتـــائج وتوصـــيات المجلـــس القـــومي للمـــرأة وســـيتبنى

(CSW58) ومنهاة نيويورك المنعقدة بمدين: 
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احتـــرام مبـــادئ وأهـــداف منهـــاج عمـــل بكـــين وأن العمـــل علـــى التنفيـــذ الكامـــل والفعـــال لهـــذه  -
 األهداف هو مساهمة أساسية في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً .

القمــة ومــؤتمرات األمــم المتحــدة ذات الصــلة فــي االلتزامــات الدوليــة التــي قــدمت فــي مــؤتمرات  -
المـؤتمر الـدولي  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، بمـا فـي ذلـك برنـامج العمـل فـيمجال 

 .للسكان والتنمية
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل باإلضافة إلى  توفر -

ملة مــن التــدابير ومجموعــة شــا اً دوليــ اً قانونيــ اً الصــلة إطــار االتفاقيــات والمعاهــدات األخــرى ذات 
للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين 

 وتمكين النساء .
الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ، بعنــوان "المســتقبل الــذي  أهميــة -

 نمية المستدامة .نريده" ، والذي يعترف بالدور الحيوي للمرأة في تحقيق الت
لدور الهام الذي تقوم به منظمة األمم المتحـدة خاصـة هيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة والتـي تعمـل ا -

علـى تعزيــز المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المـرأة والتــي تســاهم فــي تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة 
 لأللفية للنساء والفتيات على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية .

 ــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة وسيسترشــد المجلــس القــومي للمــرأة أيضــاً ب نت
 ومنها :

تــزام الحكومــات بالخطــة العالميــة لتحقيــق اللاإلعــالن السياســي والوثيقــة الختاميــة مجــدداً  اعتبــار -
 . 1995المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفق إعالن ومنهاج عمل بيجين 

 تعزيز منظور النوع االجتماعي بصورة كبيرة . -
 تعزيز وصول المرأة إلى صنع القرار . -
 راعي الفوارق بين الجنسين حيال مرض (اإليدز) .يي ذالتركيز على النهج ال -
 منظور النوع االجتماعي تجاه برامج االقتصاد الكلي وإعداد الميزانيات . -
 انون .العنف ضد المرأة كجريمة يعاقب عليها الق -
 االتجار بالمرأة والفتاة السيما في أوقات الصراع المسلح . -
 التحديات التي تطرحها العولمة . -
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 ومنهاالوثيقة الختامية باإلضافة إلى األهداف الجديدة التي جاءت ب: 
،  2015في مستويات إلمام الكبار بـالقراءة والكتابـة بحلـول العـام  %50تحقيق تحسن قدره  -

للمرأة مـن خـالل مواصـلة دعـم وتعزيـز بـرامج محـو األميـة للكبـار علـى الصـعيد وبخاصة بالنسبة 
 الوطني ، واإلقليمي والدولي .

 . 2015ضمان التعليم االبتدائي اإللزامي والشامل المجاني للبنين والبنات بحلول العام  -
 

  علـى المسـتقبل في الحيـاة السياسـية أصـبحت أمـرًا يبعـث علـى القلـق الضعيفة لمرأة امشاركة وحيث أن
السياسي للمرأة ويتناقض مع الدور العظيم الذي قامت به المـرأة فـي المجتمـع وزيـادة اهتمامهـا بالشـأن 
العام والحياة والذي ظهر جليـاً فـي خروجهـا المبهـر والحاسـم جنبـاً إلـى جنـب الرجـل فـي كـل مـن ثـورتي 

ــــاير  25 ــــة والمطالبــــة بحــــق هــــذا الــــوطن فــــي العــــ 2013يونيــــو  30و  2011ين يش والحريــــة والعدال
لــذلك هنــا ضــرورة ملحــة إلــى التوصــل إلــى الســبل التــي يمكــن بهــا زيــادة تمثيــل المــرأة فــي  االجتماعيــة.

اتخــاذ التــدابير الالزمــة لتحقيــق التمثيــل بلــب الدولــة اأن الدســتور الجديــد ط وحيــث. المجــالس النيابيــة
المناســب يحتــاج إلــى ترجمــة تشــريعية مــن  المناســب للمــرأة فــي المجــالس النيابيــة إال أن تعبيــر التمثيــل

خالل االستقرار على نظام انتخابي يعطي للمرأة حقاً مناسباً لحجمها ودورها فـي المجتمـع ، كمـا يتعـين 
  أيضاً العمل بشكل أكثر تكثيفاً على بناء القدرات القيادية على كافة المستويات .

  االجتمــاعي جــزءاً رئيســياً فــي النشــاطات  جمــع وتحليــل البيانــات وتصــنيفها حســب النــوعتشــكل مســألة
المتعلقــة بالسياســات، حيـــث يحتــاج إليهــا المخططـــون وواضــعو السياســات لتقيـــيم االتجاهــات ووضـــع 
اإلســتراتيجيات والبـــرامج التـــي تراعـــي النــوع االجتمـــاعي وأيضـــاً تمكـــنهم مــن مراقبـــة وتقيـــيم السياســـات 

ولكــن نــدرة البيانــات المصــنفة حســب النــوع  يــة .والبــرامج فــي ضــوء األهــداف الوطنيــة واألهــداف األلف
لـذلك ، االجتماعي تعرقـل الجهـود الراميـة إلـى مسـاعدة المـرأة علـى تحقيـق تنميتهـا فـي كافـة المجـاالت

يجب علي الدولة توفير اإلحصـاءات والبيانـات حـول قضـايا النـوع االجتمـاعي مـع مراعـاة المنهجيـة فـي 
يجـــب دمـــج إحصـــاءات النـــوع االجتمـــاعي فـــي مجمـــل النظـــام جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا وعرضـــها كمـــا 

  اإلحصائي في مجاالت جمع البيانات وتخزينها وعرضها .
  إن الترويج إلحصاءات النوع االجتماعي ليس باألمر اليسير إذ يتطلب تحقيقـه تكـريس الجهـود والعمـل

مـن عمليـة اإلحصـاء لـذا المنظم والمتواصل ألن زيادة الوعي بأهمية هذه اإلحصاءات هو غايـة أساسـية 
حــث الجهــاز وســيتم العمــل علــى  فــإن نشــاط األجهــزة اإلحصــائية تعــد عوامــل أساســية فــي التــرويج لهــا.

احصــائيات وطنيــة مســتجيبة عمــل و دقيقــة وواضــحة المركــزى للتعبئــة العامــة واالحصــاء لوضــع مؤشــرات 
 .بهدف المساهمة في رسم السياسات بصورة أكثر واقعيةالحتياجات المراة 
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  اســتمرار التعــاون مــع صــانعى القــرار فــى الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بهــدف ادمــاج الخطــة الوطنيــة
للنهـــوض بــــالمراة فــــى برامجهـــا والتنســــيق مــــع الـــوزارات المختصــــة وتحفيزهــــا علـــى ادمــــاج بعــــد النــــوع 

 .االجتماعى فى برامجها وموازناتها
  لتغيير المفاهيم واألفكـار السـلبية تجـاه المـرأة  التعاون مع رجال الدين ( االسالمى والمسيحى )تكثيف

 وتوعية المجتمع بحقوق وقضايا المرأة.
  ــين المجلــس و التعــاون تنســيق العمــل و ــة ب بهــدف تنظــيم منظمــات المجتمــع المــدنى والجمعيــات االهلي

 وتكثيف األنشطة للدفع نحو إحداث التغيير المطلوب في مجاالت التوعية بحقوق المرأة.
 راســة قضـايا المــراة المصـرية وتقيــيم اوضـاعها واقتــراح السياسـات ومراجعــة التشــريعات ذات اسـتمرارية د

 أة فى مختلف المجاالت.وطرح الحلول الداعمة للنهوض بالمر  الصلة
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 منھجية إعداد التقرير

قام بإعداد هذا التقرير المجلس القومي للمرأة وهو اآللية الوطنية التي أنشئت بالقرار الجمهوري 
كافة المجاالت العمل علي النهوض بالمرأة وتمكينها من المشاركة في  المكلف ب، و 2000لسنة  90رقم 

  المستدامة.التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية لتحقيق 
استند المجلس عند صياغة التقرير على مبدأ المشاركة مع أصحاب المصلحة من خالل عقد 

اللقاءات واالجتماعات والتي كان لها تأثير إيجابي على المضمون بحيث يعكس الوضع الواقعي للمرأة 
  المصرية.  

 شارك في إعداد التقرير : 

  .خبراء متخصصون في المجاالت المختلفة -
وبعـــض ، مركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاءوالجهـــاز ال ،والجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة ممثلـــو الـــوزارات -

 ة، والمجلــس القــومي للســكان،ل المجلــس القــومي للطفولــة واألمومــالمجــالس القوميــة المتخصصــة مثــ
   ،نسانلحقوق اإل يوالمجلس القوم

 ممثلو مراكز األبحاث والدراسات. -
 من جمعيات أهلية ونقابات وأحزاب سياسية  ... الخ ممثلو العديد من منظمات المجتمع المدني -
 

  عداد التقرير:إجية آلية ومنھ

 ضم ت لجنة تم تشكيلهاعلى أساس تشاركي من خالل للمرأة بإعداد التقرير  يقام المجلس القوم
 مختلف مجاالت النهوض بالمرأة. يمتخصصين فالخبراء عدد من ال اعضويته يف
  الجهات الرسمية المعنية للحصول على البيانات الالزمة والتشاور حرص المجلس على مراجعة

معها بشأن الصعوبات والتحديات التى تواجهها هذه الجهات، واإلجراءات الحالية أو المستقبلية 
لمواجهة هذه التحديات كما حرص المجلس فى هذا الشأن على التشاور والتنسيق مع الجهات 

مؤسسات المجتمع المدنى النسائية المهنية الستطالع رأيهم أية  الوطنية ذات الصلة والتواصل مع
 موضوعات أو مالحظات تتعلق بالتقرير الثامن ليأخذها المجلس فى االعتبار.

  اعتمد المجلس على تقارير استطالعات رأي السيدات في كافة أنحاء الجمهورية والصادرة عن
لنقاش والمسوح التي قامت بها فروع عدد من اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل وحلقات ا

فرع وقد عكست تلك التقارير رؤية المرأة المعبرة عن الواقع  27المجلس بالمحافظات وعددها 
 الذي تعايشه.
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  تم االستهداء بالتوصيات العامة للجنة وبمنهاج وبرنامج عمل بيجين واألهداف اإلنمائية لأللفية
بين الجنسين باإلضافة إلى التقارير ذات الصلة مثل  وباألخص الهدف الثالث الخاص بالمساواة

 .UNDP تقارير التنمية البشرية التى يصدرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  في إطار جهود إعداد التقرير تمت مراجعة جميع وثائق األمم المتحدة التي التزمت بها مصر

الصلة بالمساواة بين الجنسين، بهدف أخذ توصياتها في االعتبار وخاصة تلك التوصيات ذات 
ذات  2015وكان نتاج هذا الجهد أن تمت صياغة استراتيجية للمجلس القومي للمرأة حتى عام 

توجه عملي تهدف إلي التمكين الشامل للمرأة والتأكيد علي تحقيق الهدف الثالث من األهداف 
  0اإلنمائية لأللفية التي تلتزم بها جمهورية مصر العربية 

  الفترة التي يغطيها هذا التقرير، زادت أواصر التعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئات خالل
الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الـمعرفة والبحوث علي 
المستوى الوطني من خالل توقيع بروتوكوالت تعاون وممارسة أنشطة مشـتركة تهدف إلي تحقيق 

ن الجنسين ، وكذلك امتد تعاون المجلس ليشمل المنظمات اإلقليمية الدولية ، مثل المساواة بي
اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

باالضافة إلي العديد من منظمات األمم المتحدة زمنها منظمة االمم   (ESCWA)آسيا 
ساواة بين الجنسين وتمكين المراة .. وكذلك مع االتحـاد األوروبي والحكومـات المتحدة للم

 Development Assistanceمصر"  -الصديقـة ضمن "مجموعة مسـاعدات التنمية
Group (DAG)- Egypt   0، والتي تتضمن جهات مانحة ثنائية وأخرى متعددة األطراف 
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 الدروس المستفادة والممارسات الناجحة

الفرصة ، 2014الجديد الدستور  بصياغةمشاركة المجلس في لجنة الخمسين المعنية  أتاحت
األكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية كالمرأة المعيلة والمسنة للمرأة المصرية لتنظيم جلسات استماع 

ض أهم وذات االحتياجات الخاصة والتي تعول فرد أو عدة أفراد من ذوي اإلعاقة داخل األسرة، لعر 
احتياجاتها ومقترحاتها لتخفيف معاناة المرأة  بمختلف مشاكلها والتأكيد على حقوقها في الحصول على 

الدولة وأجهزتها ومؤسساتها فى اإللتزام  دورالتأكيد على والرعاية الصحية والتعليمية والثقافية و الخدمات 
  .الفرص بين كافة المواطنين نساء ورجال بإقامة دولة العدل وسيادة القانون والمساواه والحرية وتكافؤ

حصة للمرأة في البرلمان، إال أن وعلى الرغم من أن الدستور الجديد لم ينص على تخصيص 
تحسين ضمان حقوق المرأة والعمل على مشاركة المجلس نجحت في الخروج بعدد من المواد الداعمة ل

يتيح فرصة كبيرة للمرأة الريفية في صنع المحليات مما وكذلك تخصيص حصة للمرأة في  ها،أوضاع
  .القرارات وتوجيه السياسات الالزمة لتحقيق متطلباتها

الذي يتم به إعداد تطوير إسلوب التخطيط في  2002أدت جهود المجلس التي بدأت عام 
الخطط القومية للتنمية االجتماعية واإلقتصادية بحيث يضمن إدماج مفهوم النوع االجتماعي عند وضع 

هذه الخطط، ثم تم تطبيق مفهوم الالمركزية والتشاركية في التخطيط المستجيب للنوع االجتماعي  بالخطة 
)  والذي أسفر عن إدماج شئون المرأة من 2012/2017) والسابعة (2007/2012القومية السادسة (

أيضاً عن مضاعفة مستوى القرية والحي إلى مستوى المركز والمدينة ثم المحافظة. وأسفرت هذه الجهود 
  االعتمادات المالية التي تم تخصيصها للمشروعات والبرامج لتحسين أوضاع المرأة والنهوض بها.

التنسيق والعمل المشترك مع المنظمات غير الحكومية في عديد من القضايا تأتي أهمية وضرورة 
، يز المرأة للمشاركةخاصة في تحف تحقيق عدد من األهداف المشتركةل خاصة االجتماعية والسياسية

فمبادرات المجتمع المدني في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ساهمت في تسليط الضوء على القضية 
وتوجيه الرأي العام لمناهضة واحدة من أهم الصور السلبية التي يشهدها المجتمع حالياً كالتحرش. كما 

فتح قنوات لمشاركة النساء تطوعاً في  كومية فينجحت المبادرات التطوعية من بعض المنظمات غير الح
من خالل لجان للسيدات في كل  2014عمليات مراقبة ورصد فعاليات اإلستفتاء على الدستور لعام  

المحافظات وبالتالي كان لها دور في زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسة، واستطاعت 
والفتاة أثناء المشاركة في الحياة السياسية، وتحليل ايجابيات رصد االنتهاكات التي قد تواجهها المرأة 

وسلبيات التطبيق العملي لإلجراءات القانونية المنظمة لألستفتاء وتأثيرها المباشر وغير المباشر على 
  مشاركة النساء.
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  الخاصة بالمرأة المصرية اإلحصاءات

  أوالً:  في مجال العمل:    

  )2012- 2007العامالت بأجر فى األنشطة غير الزراعية خالل الفترة () نسبة النساء 1جدول رقم (

  نسبة النساء العامالت بأجر في االنشطة غير الزراعية  السنة

2007  19  

2008  18.2  

2009  17.7  

2010  17.5  

2011  18.5  

2012  19.1  

  المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء (بحث القوى العاملة )

 )2012- 2007وفقاً للنوع خالل الفترة (  سنة)64-15) معدل البطالة (2رقم (جدول 

  السنة
  معدل البطالة 

  إناث  ذكور

2007  5.9  18.6  

2008  5.6  19.3  

2009  5.2  23.0  

2010  4.9  22.6  

2011  8.9  22.7  

2012  9.3  24.1  

  العاملة )المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء (بحث القوى 

 ) 2012-  2007سنة فأكثر) وفقاً للنوع خالل الفترة ( 15)  معدل المساھمة في النشاط االقتصادي لألفراد (3جدول رقم (

  السنة
  معدل المساھمة في النشاط االقتصادي

  إناث  ذكور

2007  71.7  23.2  

2008  72.4  21.8  

2009  72.3  22.9  

2010  75  23.2  

2011  74.6  22.5  

2012  74.1  22.4  

  المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء (بحث القوى العاملة )
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  ثانياً : في الحياة العامة والمناصب القيادية: 

  ) 2012، 2010(  ) نسب أعضاء السلك الدبلوماسي وفقاً للنوع لعامي4جدول رقم (  

 2012 2010 الدرجـــــــة الوظيفيــــــــــة

  إناث  ذكور  إناث  ذكور 

  23.5  76.5 8.7 91.3 سفير ممتاز

  12.7  87.3 15.2 84.8 سفير 

  14.2  85.8 12.9 87.1 وزير مفوض 

  16.7  83.3 12.8 87.2 مستشار

  21.9  78.1 19.1 80.9 سكرتير أول

  34.1  65.9 26.6 73.4 سكرتير ثاني

  29.2  70.8 32.4 67.6 سكرتير ثالث

  33.3  66.7 20.3 79.7 ملحق

  22.5  77.5 19.1 80.9 إجمالي 

  المصدر: وزارة الخارجية إدارة السلك الدبلوماسي             

  2012)  نسب العاملين في السلك القضائي 5جدول  رقم (

 نسب العاملين في السلك القضائي

 إناث ذكور 

99.6 0.4  

  المصدر: وزارة العدل             

  )2012/2013-2011/2012بالحكومة وفقا للقطاع والنوع عامي () نسب العاملين 6جدول رقم (

  القطاع  

  نسب العاملين بالحكومة  %

2011/2012  2012/2013  

  نساء  رجال  نساء  رجال

 11.6 88.4 11.0 89.0  الجھاز اإلداري

 38.2 61.8 38.2 61.8  اإلدارة المحلية

 27.7 72.3 29.0 71.0  الھيئات الخدمية

 26.8 73.2 28.1 71.9  االقتصاديةالھيئات 

 40.2 59.8 37.9 62.1  الجامعات 

 27.5 72.5 27.7 72.3  اإلجمالي

  المصدر: الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،إحصاء العاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال 
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  2011/2012بالقطاع الحكومي  وفقاً للنوع عام ) نسب شاغلي  وظائف اإلدارة العليا 7جدول   رقم (

 إناث ذكور الدرجـــــــة الوظيفيــــــــــة

                 2.9  97.1 وزير فأعلى 

  ---  100 نائب وزير

  100             ---  مساعد أول وزير           

  ---  100  مساعد وزير

  11.1  88.9 الممتازة

  18.9  81.1 العالية

  37.1  62.3 مدير عام

  36.7  63.3  اإلجمالي

  العاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام وقطاع األعمالالمصدر: الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،إحصاء  

  

  ثالثاً : في مجال المشاركة السياسية 

  ) 2012-1986) نسب  المقيدين  في جداول االنتخاب  وفقاً للنوع خالل الفترة  (8جدول رقم ( 

  السنة
  نسب المقيدين في جداول االنتخابات %

  نساء  رجال

1986  82  18  

2000  65  35  

2003  63  37  

2005  62  38  

2007  60  40  

2010  59  41  

2012  51.7  48.3  

  مركز المعلومات -المصدر: وزارة الداخلية
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 المشاركة  في المجالس النيابية   -1

  التمثيل  في مجلس الشعب:   - أ

  )2012 - 1957) نسب التمثيل  في مجلس الشعب وفقاً للنوع  خالل الفترة (9جدول رقم ( 

  الدورات
  نسبة التمثيل في مجلس الشعب          %         

  نساء  رجال

1957  99.4  0.6  

79 -1984  91  9  

84 -1987  91.7  8.3  

87 -1990  96.1  3.9  

90 -1995  97.8  2.2  

95 -2000  97.4  2.6  

2000-2005  97.1  2.9  

2005  - 2010  98.2  1.8  

2010  87.3  12.7  

  2.0  98.0  المنحل  2012

  مركز المعلومات  -المصدر: وزارة الداخلية   

  التمثيل  في مجلس الشورى:  - ب

  ) 2012 -1980)  نسب التمثيل في مجلس الشورى وفقاً للنوع  خالل الفترة ( 10جدول رقم (

  الدورات
  نسبة التمثيل في مجلس الشورى     %             

  النساء  الرجال

1980  96.7  3.3  

1996  94.3  5.7  

2002  94.3  5.7  

2007  92.1  7.9  

  8.0  92.0  2010التجديد النصفي 

  4.8  95.2  2012مجلس الشورى المنحل 

  مركز المعلومات  -المصدر: وزارة الداخلية  
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 التمثيل في المجالس المحلية: -ج

  )2008، 2002) نسب  التمثيل في المجالس المحلية وفقاً للمحافظات والنوع  لدورة (11جدول  رقم (

  المحافظة
2002 2008 

  نساء  رجال  نساء  رجال

 10.7 89.3 5.7 94.3 القاھرة

 7.3 92.7 4.1 95.9 اإلسكندرية

 8.6 91.4 6.5 93.5  بورسعيد

 9.4 90.6 3.4 96.6 السويس

 3.9 96.1 2.1 97.9 دمياط

 6.0 94.0 2.3 97.7 الدقھلية

 8.5 91.5 1.5 98.5 الشرقية

 7.9 92.1 2.9 97.1 القليوبية

 4.5 95.5 0.7 99.3 كفر الشيخ

 3.9 96.1 1.3 98.7 الغربية

 4.9 95.1 1.9 98.1 المنوفية

 7.9 92.1 1.3 98.7 البحيرة

 4.7 95.3 2.9 97.1 اإلسماعيلية

 5.0 95.0 1.5 98.5 الجيزة

 5.6 94.4 0.9 99.1 بني سويف

 2.6 97.4 0.8 99.2 الفيوم

 3.8 96.2 0.8 99.2 المنيا

 2.9 97.1 0.7 99.3 أسيوط

 1.4 98.6 0.3 99.7 سوھاج

 1.0 99.0 0.4 99.6 قنا

 3.4 96.6 1.1 98.9 أسوان

 2.8 97.2 0.9 99.1 األقصر

 9.2 90.8 2.2 97.8 البحر األحمر

 7.4 92.6 4.1 95.9 الوادي الجديد

 0.1 99.9 0.7 99.3 مطروح

 7.1 92.9 5.1 94.9 شمال سيناء

 8.6 91.4 9.2 90.8 جنوب سيناء

 5.0 95.0 1.8 98.2 الجملة

  مركز المعلومات  -المصدر: وزارة الداخلية
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    أعضاء النقابات المھنية: -د

  )2012، 2009) نسب أعضاء النقابات المھنية وفقاً للنوع عامي (12جدول  رقم (

 النقابة

 %نسب أعضاء النقابات المھنية 

2009 2012 

  نساء  رجال  نساء  رجال

 32.5 67.5 35 65 األطباء البشريين

 41.8 58.2 48 52 أطباء األسنان

 38.2 61.8 40 60  األطباء البيطريين

 52.2 47.8 46 54 الصيادلة

 24.2 75.8 24 76 المھن الزراعية

 44.7 55.3 44 56 التجاريين

 28 72 29 71 المھن السينمائية

 91.5 8.5 92 8 مھنة التمريض

 55.4 54.6 -----  -----  المھـــــن التعليميــــــــة

 43.5 56.5 50 50 الفنانين التشكيليين

 60.9 39.1 40 60 المھن االجتماعية

 26.1 73.9 30 70 المرشدين السياحيين

 29.3 70.7 25 75 المھن الرياضية

 53.5 46.5 49 51 العالج الطبيعي 

 17.7 82.3 17 83 المھن الھندسية

 27.3 72.7 26 74 المحامين 

 ----  ---  5 95 التطبيقين 

 19.5 80.5 19 81 المھن الموسيقية

 34.8 65.2 33 67 المھن التمثيلية

 35.2 64.8 33 67 المھن العلمية

 31.2 68.8 29 71 المھن الصحفية

 40.5 59.5 31 69 الجملة

  النشرة السنوية إلحصاءات الخدمات االجتماعية للسنوات المختارةالمصدر: الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  
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  رابعاً: في مجال التعليم

  2012سنوات فأكثر) وفقا للنوع ومحل اإلقامة  لعام 10) نسبة األمية  (13جدول رقم (

  جملة  إناث   ذكـــــــور  النطاق الجغرافي

 17.4 22 13 القاھرة

 16.5 20.8 12.3 اإلسكندرية

 13.1 17 9.3 بورسعيد

 16.8 21 12.8 السويس

 14.3 17 11.7 دمياط

 22.4 28.3 16.7 الدقھلية

 26.9 34.3 19.8 الشرقية

 22.2 29.5 15.3 القليوبية

 27.7 35.8 19.6 كفر الشيخ

 20.7 28 13.5 الغربية

 18.7 26.1 11.8 المنوفية

 31.6 41 22.6 البحيرة

 14.9 21.9 8.1 اإلسماعيلية

 22.4 29.9 15.4 الجيزة

 34.8 45.7 24 بنى سويف

 34.7 44.5 25.7 الفيوم

 36.8 48.3 25.7 المنيا

 31.7 41.7 22.1 أسيوط

 34.3 45 23.6 سوھاج

 30.3 40 20.6 قنا

 18 24.1 12 أسوان

 31.5 40.2 23.1 مدينة األقصر

 12 15.8 9.9 البحر األحمر

 11.5 15.7 7.7 الوادي الجديد

 28 40.9 16.1 مطروح

 19.1 25.4 13.2 شمال سيناء

 17.1 22.6 14.5 جنوب سيناء

 24.9 32.5 17.6 إجمالي الجمھورية 

  المصدر: الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ( بحث القوى العاملة)                
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  2011/2012، 2010/2011مابين عامي   )  نسب التسرب من التعليم وفقاً للنوع 14جدول  رقم (

  جملة  إناث   ذكـــــــور  المرحلــــــة التعليميــــــة

  0.34  0.53  0.15 المرحلة االبتدائية

  6.0  5.6  6.5 المرحلة اإلعدادية

  المصدر: وزارة التربية والتعليم   

  

                                                       2012/2013) نسب القيد الصافي في مرحلة التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي15جدول رقم (

  إناث  ذكـــــــور  المرحلــــــة التعليميــــــة

  23.7  23.7 ما قبل االبتدائى

  94.3  92.4 االبتدائيالتعليم 

  87.2  80.4 اإلعدادي

  31.3  24.8 الثانوي العام

  12.3  18.6 الثانوي الصناعي

  1.3  4.7 الثانوي الزراعي

  15.2  8.5 الثانوي التجاري

  المصدر: وزارة التربية والتعليم   

  

(الجملة )                                                       2012/2013) نسبة قيد البنات للجملة في جميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 16جدول  رقم (

 نسبـة اإلناث إلى اجـمالى عدد التالميذ% المرحلـــة التعليمــــية

 48.01     ما قبل االبتدائي

 48.26 التعليم االبتدائي

 49.34 االعدادى

 53.74 الثانوى العام

 35.75 الثانوى الصناعى

 18.57 الثانوى الزراعي

 60.78 الثانوى التجاري

  المصدر: وزارة التربية والتعليم
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  ) نسب أعضاء ھيئة التدريس  بالجامعات المصرية وفقاً للنوع17جدول رقم (

         )2011/2012 - 1992/ 1991خالل الفترة (      

 السنــــوات

 التوزيع النسبي ألعضاء ھيئة التدريس %

أساتذة وأساتذة 

 مساعدين ومدرسين
 الجملة المعيدين المدرسين المساعدين

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

1991/1992 75 25 67 33 64 36 71 29 

1992/1993 75 25 67 33 62 38 71 29 

1993/1994 75 25 67 33 58 42 71 29 

1994/1995 75 25 66 34 56 44 70 30 

1995/1996 74 26 66 34 54 46 70 30 

1996/1997 74 26 65 35 53 47 69 31 

1997/1998 74 26 64 36 52 48 68 32 

1998/1999 73 27 63 37 51 49 67 33 

1999/2000 73 28 62 38 50 50 66 34 

2000/2001 72 28 60 40 49 51 65 35 

2001/2002 71 29 60 40 48 52 64 36 

2004/2005 69 31 57 43 45 55 62 38 

2006/2007 67 33 56 44 43 57 60 40 

2009/2010 65 35 52 48 40 60 57 43 

2011/2012  62.6  37.4  49.4  50.6  39.5  60.5  55.1  44.9  

  التعليم العاليوزارة  –المصدر: المجلس األعلى للجامعات 
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  خامساً: في  مجال الصحة

  ) معدالت اإلنـجاب الكلى واالستخدام الحالي لوسائل تنظيم االسرة طبقا لنتائج المسح السكانى الصحى لمصر18جدول رقم (

  )2008 – 2000خالل الفترة ( 

 السنة
2000 2005 2008 

 البيان
TFR CPR TFR CPR TFR CPR 

 حضرالجمھورية
3.1 61.2 2.7 62.6 2.7 64.3 

 ريف الجمھورية
3.9 52 3.4 56.8 3.2 57.5 

 المحافظات الحضرية
2.9 62.7 2.5 63.9 2.6 65.2 

 الوجه البحري
3.2 62.4 2.9 65.9 2.9 64.3 

 حضر الوجه البحرى
3.1 64.9 2.7 64.1 2.6 65.5 

 ريف الوجه البحرى
3.3 61.4 3 66.5 3 63.9 

 الوجه القبلي
4.2 45.1 3.7 49.9 3.4 52.7 

 حضر الوجه القبلى
3.4 55.4 3.1 60 3 62.4 

 ريف الوجه القبلى
4.7 40.2 3.9 45.2 3.6 48.4 

 محافظات الحدود
3.8 43 3.3 49.3 3.3 52.3 

 إجمالي الجمھورية
3.5 56.1 3.1 59.2 3 60.3 

  TFRمعدل اإلنجاب الكلى ( طفل لكل سيدة  : 
 

  CPRالحالي لوسائل تنظيم االسرة الى وسيلة   معدل االستخدام 
 

  2000،2005،2008   المصدر : المسح السكانى الصحى لمصر
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 )2008 -1988) معدل االستخدام الحالي لوسائل تنظيم االسرة وفقاً للمحافظات خالل الفترة    (19جدول رقم  ( 

 2008 2005 2000 1995 1992 1988 المحافظة

 65.2 63.9 62.7 58.1 59.1 56 المحافظات الحضرية

 66.8 63.8 62.3 56.9 58.1 58.9 القاھرة

 63.7 64.5 64.7 59.8 62.1 51.6 اإلسكندرية

 54.7 61.6 57.7 59.7 60.5 48.2 بورسعيد

 65.8 64 58 62.4 57.3 50.3 السويس

 64.3 65.9 62.4 55.4 53.5 41.2 المحافظات الوجه البحرى

 56.5 59.6 58.9 58.5 50.2 41 اإلسماعيلية

 64.2 63.9 58.8 57.4 53.4 54.1 دمياط

 64.4 64.4 62.8 54.9 52.8 41.3 الدقھلية

 65.7 62.2 61.4 53.1 49.2 35.2 الشرقية

 59.9 69.4 64 55.6 57.9 42.3 القليوبية

 62.1 65.8 64.2 54.4 47.2 41.7 كفر الشيخ

 67.1 69.7 65.7 55.9 55.9 50.1 الغربية

 66.3 64.2 61.3 54.3 55.7 43.9 المنوفية

 66.1 68.7 59.8 58.7 54.7 32.5 البحيرة

 52.7 49.9 45.1 32.1 31.4 22.1 المحافظات الوجه القبلى

 62.4 62.1 60.5 50.9 49.9 45.7 الجيزة

 56.9 56 53 30.4 29.2 15.3 بنى سويف

 55.7 55.9 50.4 34 33.3 20.2 الفيوم

 54.1 51.4 46.7 24.3 21.9 16.6 المنيا

 47.4 37.9 32.9 22.1 28.2 12.7 أسيوط

 36.3 32.7 27.5 21.7 19.8 16.2 سوھاج

 48 47.2 34.6 26.3 24.7 12.2 قنا

 53.4 49 44.9 36 31.9 18.6 أسوان

 54.5 ---  ----  ---  ----  --  األقصر

 60.3 59.2 56.1 47.9 47.1 37.8 إجمالي الجمھورية

 2008الى  1988المصدر : المسح السكانى الصحى من 

 


