
  2018مارس  16القاهرة فى 

 مؤسسة سٌداو تصدر تقرٌرها السنوي عن المراة  

   (األقوى تأثًٌرا فً العالم العربً) المصرٌات هن  المصرٌةفً ٌوم المرأة 

 بٌن الواقع .... والمأمول عام المرأة المصرٌة

 المقدمة  

ٌ ً ،  الكلًتعد المرأة جزء ال ٌنفصل بأي حال من األحوال عن كٌان المجتمع  حٌث لعبت  ، ا فى بنٌانهوعنصًرا ربٌس

وال ٌستطٌع منصف إنكار الدور ،  اعٌة واالقتصادٌةجتمالسٌاسٌة واال مناحى الحٌاةفً كافة  عبر العصور أدواًرا هامة وفاعلة

وطنً ضد االستعمار النضال ال الوطنً للمرأة المصرٌة فً الحٌاة السٌاسٌة والتً وقفت فٌها جنًبا إلى جانب مع الرجل فً

ن ثورة بداٌة مالمصرٌة  أنها كانت شرٌك ربٌسً فً جمٌع الثورات  حٌثسعت للعبث بمقدرات الوطن  وضد القوى التً

 ٌونٌو. 30وحتى ثورة  1919

،  فً تنمٌة المجتمع إلى جانب الرجلمختلف العصور ساهمن على   لسٌداتارٌخنا ملا بنماذج ناجحة تكما أن  

،  فً كافة مناحً الحٌاة بداٌة من الحق فً التعلٌم صول إلى حقوقهنرحلة طوٌلة من الكفاح من أجل الووناضلن خالل 

تولٌها العدٌد من كذلك ، و مروًرا بحقها فً العمل، وحتى حصولها على كافة الحقوق السٌاسٌة من حق االنتخاب والترشح

 المناصب القٌادٌة.

 2017بأن عام   - عبد الفتاح السٌسً/ سٌادة الربٌسقد أعلن بأهمٌة دور المرأة فً المجتمع ف من الدولة وإٌماًنا 

وحرصه على دورها الفعال ا ، مؤكدً لجهود المرأة عبر العصور تتوًٌجا جاء هذا اإلعالن بمثابةقد و ، عاًما للمرأة المصرٌة

األمان أٌقونة   "وصفها وقد عبر سٌادته عن دورها الفاعل فً المجتمع ب ، على االهتمام بها وبدورها فً المجتمع

 ." وصمام أمان الوطن ساس لوجدان األمةاألاالجتماعً، 

ٌ ً حٌث   ٌ ًا حقٌق دور المرأة وتعكس إٌماًنا كبًٌرا بالمرأة المصرٌة وبما تستطٌع أن تحققه إذا ب اتوجز تلك المفردات وع

ان ستدامة فأمر محتم فً سبٌل تحقٌق التنمٌة الم ، وأن مشاركتها فً المجتمع الصحٌح ومهاراتها بالشكلقدراتها ما تم توظٌف 

وتتمثل أهم هذه الموارد فً كفاءات أبناء  من جمٌع الموارد الموجودة بالدولةالمثلى االستفادة تقدم المجتمعات ٌقوم على 

 .الوطن نسابه ورجاله دون تمٌٌز

ذ تولٌه رباسة الجمهورٌة على أهمٌة دور المرأة فً مسٌرة العمل الوطنً واإلنسانً ودعم الدولة فقد أكد سٌادته من 

ً المرأة اهتماًما ، مشدًدا على أن الدولة المصرٌة فً حقبتها الجدٌدة تول   الكامل للدور الذي ٌقوم به المجلس القومً للمرأة

كل التقدٌر، معرًبا عن تقدٌره إلسهامات المرأة المصرٌة فً المحافل  خاًصا وتكفل لدورها الوطنً الكبٌر كل الدعم وتكن له

 .كما أشاد بالمشاركة السٌاسٌة الواعٌة للمرأة المصرٌة وإسهاماتها االجتماعٌة المتعددة والمثمرة، الوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة



حمل بٌن طٌاتها البسٌطة تفاصٌل المرأة المصرٌة كانت وال تزال حالة فرٌدة تحمل طباًعا خاصة وتمضًٌفا أن  

تتواجد  أة شرًٌكا فاعاًل فً كل موضععظٌمة فذلك الحنان المتدفق الذي ٌحمل الدفء واألمان تخالطه قوة إرادة وإصرار فالمر

المصرٌة ً تارٌخ أمتنا وبمرور ألفٌات مصر السبع كان الوطن ٌستمد جذوره اإلنسانٌة وتمٌزه من تمٌز وتفرد المرأة ، وففٌه 

 وقد كانت عظمة أمتنا ترجمة حقٌقٌة وواقعٌة لمكانة ودور المرأة.

 تضافر أجهزة الدولة من أجلارٌخ تحتم ن الواجب الوطنً والمسبولٌة أمام التعلى ماتقدم فقد رأت الدولة أ وبناءً  

و التزاًما و ،حٌاتها على مدار التارٌخوالحفاظ على حقوقها ووضعها فً المكانة التً تلٌق بقٌمتها وقدراتها وتض ،تمكٌن المرأة

الذي ٌعبر عن إرادة الشعب و ،دونما تمٌٌز  التً تكفل المساواة بٌن جمٌع المواطنٌن الدستور المصرينصوص تفعٌال ل

 رأة مـن حقـوق، وما كفله للم مبادئ تكافؤ الفرص، وإعمااًل لما جاء به من  المصري والذي رسخ قٌم العدالة والمساواة

 . ماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌةاجت

والتً تهدف إلى التعرف على الواقع  ،2030وضع إستراتٌجٌة تمكٌن المرأة  لما سبق، فقد تم وكترجمة عملٌة 

، إلى جانب طرح حزمة الفعلً للمرأة فً مصر، واحتٌاجاتها، والمعوقات التً تحد من من استفادتها من الخدمات المقدمة لها

 2030فتهدف اإلستراتٌجٌة إلى أنه بحلول عام  ؛ شأنها تحسٌن وضع المرأة المصرٌة منسٌاسات من الرؤى واآللٌات لرسم 

 بشكل فعال فً تحقٌق التنمٌة المستدامة، وذلك وفًقا للحقوق التً كفلها الدستور لها.من المشاركة المرأة المصرٌة ستتمكن 

 إستراتٌجٌة تمكٌن المرأة 0000 بٌن الرؤٌة والتطبٌق

 : أربعة محاور ربٌسٌةعلى  2030إستراتٌجٌة تمكٌن المرأة لعام  تقوم

  وإتاحة الفرصة للمرأة للوصول للكثٌر من  ،وتعزٌز أدوارها القٌادٌة ،: التمكٌن السٌاسً للمرأةالمحور األول 

          ومنع التمٌٌز ضد  ،المرأة فً المجالس النٌابٌٌة المنتخبةزٌادة تمثٌل و ،المناصب القٌادٌة والقضابٌة   

 المرأة وزٌادة نسٌة اإلناث المشاركات فً االنتخابات، وزٌادة نسبة مشاركة المرأة فً الوظابف العامة.  

 تكافؤ الفرص  التمكٌن االقتصادي للمرأة من خالل تنمٌة قدرات المرأة، وتوسٌع خٌارات العمل أمامها وتحقٌق :المحور الثانً

 .المشروعات الصغٌرة" -"القطاع الخاص ــفً توظٌف النساء ب         

        وتقدٌم الخدمات لألم العاملة، التمكٌن االجتماعً من خالل زٌادة الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة المقدمة للمرأة المحور الثالث:

 .من أجل تٌسٌر قٌامها بعملها        

   سن التشرٌعات والقوانٌن الخاصة التً ب لى السلبٌات التً تواجههاالقضاء ع: ٌتمثل فً حماٌة المرأة من خالل  الرابع محورال

 .بما ٌدعم المساواة بٌن المرأة والرجل قانون األحوال الشخصٌةتنقٌح و ،العنف ضد المرأةتناهض   

والفرص  وإستراتٌجٌتها للتنمٌة المستدامة التً تسعى لبناء مجتمع عادل ٌضمن الحقوق 2030ا مع رؤٌة مصر اتساقً و      

ا من الدولة المصرٌة بأن االستقرار لكافة الفبات وإٌمانً  جل أعلى درجات االندماج االجتماعًه من أالمتساوٌة ألبنابه وبنات



عاما  2017وفى إطار إعالن عام  للمرأة فً كافة أوجه العمل الوطنً،والتقدم لن ٌتحققا إال من خالل ضمان مشاركة فاعلة 

 :  ٌلً فقد تقرر ما للمرأة 

وثٌقة العمل  هى 2030ٌن المرأة إستراتٌجٌة تمك للمرأة باعتبار كافة أجهزة الدولة والمجلس القومًتكلٌف الحكومة و :أواًل 

 .هذه اإلستراتٌجٌة والبرامج والمشروعات المتضمنة فـًلألعوام القادمة لتفعٌل الخطط 

وبالتنسٌق مع كافة األجهزة والمؤسسات المعنٌة بالدولة بإطالق مبادرة قومٌة  وزارة التضامن االجتماعً ا: تكلٌفثانًٌ 

ا للمرأة ا اقتصادًٌ لتحقق تمكٌنً  مصر" ومن خالل بنك ناصر االجتماعًللمشروعات متناهٌة الصغر تمول من صندوق "تحٌا 

 .ح هذه المبادرةملٌون جنٌه" لصال 250ا على أن ٌتم تخصٌص مبلغ "المعٌلة والفبات األكثر احتٌاجً 

مٌسرة ٌقدمها بدعم أسر المرأة المعٌلة واألسر األكثر احتٌاًجا من خالل برامج دعم  ا: تكلٌف وزارة التضامن االجتماعًثالثً 

إلتاحة البنٌة التحتٌة التً تٌســر على المـرأة واألسرة حٌاتها الٌومٌة فً القرى ملٌون جنٌه"  50بنك ناصر االجتماعى بقٌمة "

 .ثر احتٌاًجااألكـ

)إنشاء حضانات مثل لتقوم وزارة التضامن االجتماعً بتوفٌر خدمات  "ملٌون جنٌه 250"ا: تكلٌف الحكومة بإتاحة مبلغ رابعً 

بما ٌسمح لألم المصرٌة بالخروج للعمل والمساهمة فً بناء الدولة مع االستمرار فً التوسع فً ألطفال النساء العامالت( 

 .رسٌـةبرامج التغذٌــة المد

كما أنها أول  ،2030ستراتٌجٌة التنمٌة المستدامةالتً تساهم فً تحقٌق إوٌعد عام المرأة المصرٌة إحدى المبادرات        

وتعد بذلك أول دولة تضع هذه مصر والتً وضعتها  –ستراتٌجٌة فً العالم خاصة بتمكٌن المرأة فً إطار التنمٌة المستدامة إ

أًٌضا األمم المتحدة كخرٌطة وخطة وأداة استرشادٌة للدول األخرى إذا انتهجت العمل على محاور وأقرتها  -اإلستراتٌجٌة 

 التنمٌة المستدامة.

 ،و التى تعمل على دعم و تمكٌن المرأة  2030 ضمن إستراتٌجٌة  2017العدٌد من النجاحات خالل عام  حققتتوقد       

العدٌد من  المرأة المصرٌة تفقد تقلد ،السٌاسً واالقتصادي واالجتماعًن من حٌث التمكٌمحاورها األربعة ل وتنفٌذها

 -:حٌث و غٌرها من المناصب القٌادٌة ناصب الوزارٌة الم

، وتتمثل فً تكلٌف د. غادة والً بوزارة  وزٌرات فً الحكومة الحالٌة، بحقابب وزارٌة مهمة تم تكلٌف أربع -1

التعاون الدولً واالستثمار، كما تولت د. هالة السعٌد وزارة ، ود. سحر نصر بوزارة  التنضامن االجتماعً

التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلداري، وأخًٌرا كلفت السفٌرة نبٌلة مكرم بوزارة الهجرة وشبون المصرٌٌن 

 بالخارج.

وهى أول سٌدة  الدكتورة فاٌزة محمد عبد الفتاح أبو النجا، مستشاًرا لربٌس الجمهورٌة لشبون األمن القومً، تعٌٌن  -2

 تم تعٌٌنها سابًقا فً منصب وزٌرة التعاون الدولً، 

والتً تشغل أًٌضا منصب نابب ربٌس المعهد  محافظ البنك المركزي ةنابببمنصب / لبنى هالل تعٌٌن السٌدة -3

 ، المصرفً المصري



 .اببات للمحافظٌنن تعٌٌن أول سٌدة فً منصب محافظ؛ وهى السٌدة نادٌة عبده فً منصب محافظ البحٌرة، وأربعة -4

، وذلك خلًفا وهى رابع سٌدة تصل إلى هذا المنصب قطب منصب ربٌس هٌبة النٌابة اإلدارٌة فلايرشارة المستً تول -5

 للمستشارة رشٌدة فتح هللا والتً كرمها سٌادة الربٌس، ومنحها وسام الجمهورٌة من الطبقة األولى،

 وستون قاضٌة.ٌصل إلى ستة لارتفع عدد القاضٌات فً مصر   -6

ربًٌسا لفرع اإلسكندرٌة  - قضاٌا الدولة  نابب ربٌس هٌبة -كل من المستشارة مرزوقة إسماعٌل عبدالسالم  تعٌٌن -7

ربًٌسا لفرع طنطا أول، والمستشارة حمدٌة  -نابب ربٌس الهٌبة  -رسً العاٌدي ثاِن، والمستشارة فاطمة عوض م

 ا لفرع بورسعٌد أول.ربٌسً  -نابب ربٌس الهٌبة  -محمد عبدالوهاب 

ربًٌسا لقسم  -نابب ربٌس الهٌبة -كما شملت حركة التنقالت أًٌضا تعٌٌن المستشارة مشٌرة محمد عبدالرسول سلٌمان   -8

ربًٌسا لقسم قضاء  –نابب ربٌس الهٌبة  -، والمستشارة شادٌة فخري حسن إسماعٌل «تسوٌات»قضاء إداري رابع 

ربًٌسا لقسم جزبٌات شمال  –نابب ربٌس الهٌبة  -والمستشارة أمٌمة وهبة عرٌان وهبة ، «استبنافٌة»إداري ثامن 

والقاهرة الجدٌدة، وٌعد إسناد إدارة بعض الفروع واألقسام للسٌدات المستشارات تدعًٌما لدور المرأة ومشاركتها 

 اإلٌجابٌة والفعالة فً العمل القضابً.

أسندت شركة "طٌران اإلمارات"  -عام المرأة المصرٌة  – 2017للمرأة بعام  فً إطار االحتفال بالٌوم العالمًو  -9

بٌة مصرٌة للكابتن طٌار المصرٌة نٌفٌن دروٌش لتصبح أول سٌدة عر 0A38 ادة أكبر طابرة فى العالم "إٌرباص"قٌ

 العالم. تقود الطابرة األضخم فً

، األقوى تأثًٌرا فً العالم العربًة فوربس للنساء حازت مصر مكانة متقدمة فً قابمة مؤسس سبق فقد ونتٌجة لما 

مصر على مركزٌن من المراكز العشرة فً  سٌدات فً الحكومات العربٌة وحصلت بس قابمة أقوى عشرنشرت فورحٌث 

 والًدة غاوتلتها الدكتورة  ،وزٌرة االستثمار والتعاون الدولً فً المرتبة الثانٌة سحر نصرالقابمة بعد أن حل ت الدكتورة 

 سٌدة فً العالم العربً من نصٌبالثانً فً قابمة أقوى مابة وكان المركز ، فً المرتبة الثالثة وزٌرة التضامن االجتماعً

 .نابب محافظ البنك المركزي المصري لبنى هالل /السٌدة

وشبون المصرٌٌن  وزارة الهجرةنظمت  قلٌمٌة والدولٌة فقدبراز الدور الفعال للمرأة على كافة األصعدة اإلإطار إ وفً       

مؤتمر "مصر تستطٌع .. بالتاء المربوطة" بمشاركة واحد وثالثون من رابدات بالتعاون مع المجلس القومً للمرأة  بالخارج

منى  ومنهم على سبٌل المثال السٌدة/ ،مصر بالخارج لعرض تجارب نجاحهن لالستفادة منها فً تحقٌق التنمٌة المستدامة

محامٌة  / ماري زكًجٌهان جادو بفرنسا، والسٌدة /المحامٌة والصحفٌة، حدات صوارٌخ بالبحرٌة األسترالٌةقابد و شندي

 ة للجالٌة العربٌة بجنوب أفرٌقٌا.المصرٌٌن والعرب بجوهانسبرج ومستشارة قانونٌة وربٌسة العالقات العام

مرٌكٌة، النقد الدولً بالوالٌات المتحدة األمشاط مستشارة بصندوق السٌدة/ رانٌا الكذلك ضم المؤتمر كل من  

العمارة ومدٌر برنامج الماجستٌر فً التصمٌمات المعمارٌة المستدامة مجال مٌرة النقلً والتً تعمل محاضرة فً واألستاذة/ أ

اء األنصاري أستاذ بجامعة لٌنكولن، واألستاذة/ أمانً حسنٌن خبٌرة العالج الطبٌعً بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، والسٌدة/ دع

 ،محاضر فً العالج الطبٌعى بقسم العالج الطبٌعى بكلٌة الطب واألسنان والعلوم الصحٌة فً جامعه ملبورن بأسترالٌا

 والسٌدة/ مروة عٌد أول العبة كرة ٌد محترفة وهداف الدوري الفرنسً لموسمٌن متتالٌٌن بفرنسا.



 لتمكٌن المرأة( قوتكالتاء المربوطة سر دشٌن حملة )تب القومً للمرأةالمجلس وفً إطار فعالٌات هذا المؤتمر قام  

تحث الحملة و القتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة،تهدف إلى التأكٌد على أهمٌة مشاركة المرأة فً جمٌع المجاالت ا والتً

رفعت الحملة و مستقبل أفضل، فً سبٌل تحقٌق طموحاتها من أجل ل العقبات والقٌود التً تقف أمامهاالمرأة على تحطٌم ك

جحة، كسر كل الحواجز التً تقابلها، بقولها "خلٌكً متعلمة، نا إلىمربوطة تربطك"، ودعت المرأة الشعار "ماتخلٌش التاء 

   ولة، قوٌة، حرة ألن الـ"ة" سر قوتك".طموحة، مستقلة، إٌجابٌة، مسب

والتً وصلت إلى عدد  بدأت على مواقع التواصل االجتماعً اختارت الحملة عدة أشكال للوصول للجمهور حٌثكما        

وتقوم الحملة بعرض العدٌد من  لوصول للمرأة المصرٌة،ا من أجل و، ثم انتقلت إلى التلٌفزٌون والرادٌكبٌر من المتابعٌن

وزٌرات، النماذج النسابٌة الناجحة فً جمٌع المجاالت والتً كان لهن إسهامات واضحة وملموسة فً المجتمع من 

 واقتصادٌات، وفنانات، وأساتذة جامعة، وكاتبات، وعالمات، ورٌاضٌات، وناببات بالبرلمان.

 التواصل معمبادرة "مًعا من أجل الوطن" والتً كانت من أبرز نتابجها طالق بإالمجلس القومً للمرأة  وعقب ذلك قام       

والكنابس المصرٌة الثالث لتوسٌع آلٌات التواصل مع السٌدات فً المجتمعات المحلٌة فً كافة المواقع  وزارة األوقاف

وتضمنت هذه الحملة مجموعة رسابل للتأكٌد على  ،لالستعانة بالواعظات من وزارة األوقاف والراهبات وخادمات الكنابس

رة والمجتمع حول األزمات الحالٌة، وإٌجاد حلول لها، داخل األس القبول اإلنسانً واحترام التعاٌش السلمً وخلق حوار إٌجابً

، وعرض الخدمات والتدابٌر نوإعالء قٌمة العمل واإلنتاج والتأكٌد على أن المبادئ واألخالق والمعامالت واحدة فً كل األدٌا

ة آمنة خالٌة من العنف والتعرٌف القرارات االقتصادٌة، والتوعٌة بحق المرأة فً حٌا عبءخفٌف من التً تتخذها الدولة للت

 خدمات الحكومٌة المقدمة للمواطنٌن. االستفادة من ال الرقم القومً من أجلبأهمٌة استخراج وتجدٌد بطاقة 

واعظة فً الدعوة والوعظ  144إشراك  قضاٌا المرأة فقد تموكدلٌل على اهتمامها بوزارة األوقاف واستجابة من        

جد الكبرى كخطوة أولى، إضافة إلى سلسلة من الندوات والمحاضرات والقوافل التً تركز على ودروس السٌدات بالمسا

، مما ٌدلل على أهمٌة مشاركة المرأة فً الحٌاة العامة وإسهامها فً القضاٌا الوطنٌة قضاٌا المرأة ومنها حقها فً المٌراث

 .وأهمٌة دور النساء فً العمل الوطنً والخٌري والتطوعً

 تمكٌن المرأة تعدٌالت تشرٌعٌة فً إطار 

 77رقم قانون البرلمان التعدٌالت التً أدخلت على  ارقرإ هو المرأة من أهم اإلنجازات التً تحققت فى إطار تمكٌن 

فرض عقوبات على من ٌمتنع أو ٌساعد فً عدم تسلٌم المٌراث للورثة ومنحهم  تضمنت التًو ، بشأن الموارٌث 1943لسنة 

تشهد عدم تمكٌنها  المناطق الرٌفٌة التً من الحصول على مٌراثها، خاصة فً حقوقهم، والتً تستهدف باألساس تمكٌن المرأة

 المٌراث بمعدالت كبٌرة.  من حقها فً

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة تنص على أنه " ( والت49ً)مادة الإضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات" ٌتضمن تم  وقد 

علٌها قانون آخر ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وغرامة ال تقل عن عشرٌن ألف جنٌه، وال تجاوز مابة  أشد ٌنص

، أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من امتنع عمًدا عن تسلٌم أحد الورثة نصٌبه الشرعً من المٌراث رضاًء أو قضاًء ألف جنٌه



ا، وٌعاقب بذات العقوبة كل من حجب  ًٌ سنًدا ٌؤكد نصًٌبا للوارث أو امتنع عن تسلٌم ذلك السند حال طلبه من أي من نهاب

 الورثة الشرعٌٌن أو أي جهة مختصة".

عن سنة،  كما تضمنت ذات المادة على أنه فً حالة العودة ألي من األفعال السابقة تكون العقوبة الحبس لمدة ال تقل       

أو وكٌلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النٌابة العامة أو المحكمة بحسب الخاص أو لورثته وللمجنً علٌه أو وكٌله 

األحوال وذلك فً الجنح المنصوص علٌها فً هذه المادة، وٌجوز للمتهم أو وكٌله الخاص إثبات الصلح المشار إلٌه، كما 

على الصلح انقضاء الدعوى الجنابٌة ولو ا، وٌترتب حكم بات ً وبعد صٌرورة الٌجوز الصلح فً أي حالة كانت علٌها الدعوى 

كانت مرفوعة بطرٌق اإلدعاء المباشر، وتأمر النٌابة العامة بوقف تنفٌذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفٌذها، وال أثر للصلح 

 على المضرور من الجرٌمة.

ا ٌجٌز الصلح بأن ٌتضمن المشروع نصً  الهٌبة مقترح الصلح اقترحته هٌبة كبار علماء األزهر، حٌث طالبتعلًما بأن        

على صلة  ت، أو أثناء تنفٌذ العقوبة المقضً بها، وذلك حفاًظاالبا فً جمٌع مراحل التقاضً حتى بعد صدور الحكم النهابً

 حماٌة المرأة من كل أشكال العنف.ٌتم العمل اآلن على قانون تجرٌم زواج القاصرات و كما، الرحم

 للمرأة  التمكٌن االقتصادي لتفعٌل مشروعاتتنفٌذ 

إطالق مبادرة زة والمؤسسات المعنٌة بالدولة، بتكلٌف وزارة التضامن االجتماعً وبالتنسٌق مع كافة األجه  -1

تماعً لكً ، ومن خالل بنك ناصر االج«تحٌا مصر»قومٌة للمشروعات متناهٌة الصغر تمول من صندوق 

لصالح  "ملٌون جنٌه 250"تخصٌص مبلغ  وقد تمات األكثر احتٌاًجا، ا للمرأة المعٌلة والفبتحقق تمكًٌنا اقتصادًٌ 

اٌجل تمكدى االهتمام الجاد من الدولة من أوهو ما ٌعكس م هذه المبادرة ًٌ  .ن المرأة اقتصاد

خالد بسٌونً مدٌر إدارة  /بحضور األستاذقام بنك اإلسكندرٌة بتوقٌع مذكرة تفاهم مع المجلس القومً للمرأة   -2

والتً تهدف إلى تحدٌد  –لٌصبح أول بنك ٌوقع هذه المذكرة  -الشمول المالً بالبنك المركزي المصري 

اتخاذ خطوات  ، بهدف2030 نٌة لتمكٌن المرأة المصرٌة ستراتٌجٌة الوطمبادرات التً تتماشى مع أهداف اإلال

،  باألمور المالٌةتعٌش فً المناطق الرٌفٌة وزٌادة وعٌها  ملموسة نحو تحسٌن أوضاع المرأة المصرٌة التً

اجٌة عات االنتلتعزٌز القدرة التنافسٌة للمشرو لى تقدٌم الدعم للمرأة فً مجال األعمال التجارٌةوذلك باإلضافة إ

ادة ٌنعكس على زٌ، وهو ما س المناطق المهمشة ً تحقٌق مستوى دخل مالبم للمرأة فًتساهم ف الصغٌرة، والتً

 .التنمٌة االقتصادٌة مساهمة المرأة فً

مؤسسة سٌداو للدٌموقراطٌة و  و التى قامت بها من خالل رصد اإلنجازات التً حققتها المرأة فً عام المرأة المصرٌة و  

 تفً مجاال حققت الكثٌر قدنجد أن المرأة كان بحق هو عاما للمراة المصرٌة و تمكٌنها ف 2017حقوق االنسان ان عام 

زالت هناك بعض  وإن كان ما التشرٌعات التً تساهم فً حماٌة المرأة، وكذلك فً السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي التمكٌن

 على سبٌل المثال و الصعوبات التً تواجه المرأة إال أنها من الممكن مواجهتها من خالل اتخاذ بعض التدابٌر واإلجراءات

لمرأة والقوانٌن التً تنص على الحد من التحرش وتعزٌز استخدام المرأة لحقها تفعٌل القوانٌن الرادعة للعنف ضد ا  -1

  القانونً



 . تطوٌر كافة محاكم األسرة بما ٌتناسب واحتٌاجات المرأة وخاصة ذوات اإلعاقة  -2

العقبات التً تقف حاباًل دون تولٌها لبعض  و القٌام باجراءات للتغلب علىرج المرأة لمناصب قٌادٌة وجود أي تمٌٌز لتد عدم -3

مما ٌتعٌن معه العمل  ،وسابل اإلعالم من خالل بما ٌبث أو ، الوظابف وهى إما عوابق تتعلق بالعادات والتقالٌد وثقافة المجتمع

 تغٌٌر الثقافة السابدة فً المجتمع عن الدور التقلٌدي الذي تمارسه المرأة.على 

تساهم فً حماٌتها وسن تشرٌعات  فً قضاٌا العنف واألحوال الشخصٌة،منح المرأة المزٌد من المكتسبات خاصة   -4

فال ٌكفً النص على حقوقها دون اتخاذ اإلجراءات التً تهدف  وحصولها على حقوقها التً كفلها الدستور لها

 لحصولها علٌها فً الواقع؛ 

، وزٌادة مستوى الوعً لدى اإلعالمٌٌن  بقضاٌا المرأة والذي ٌدعم مبدأ المساواةتعزٌز المحتوى اإلعالمً المتعلق   -5

واإلعالمٌات بقضاٌا المرأة وحقوقها، والعمل على النهوض بصورة المرأة فً اإلعالم والتوعٌة بحقوقها القانونٌة 

 . والمساهمة فً زٌادة توعٌة المجتمع بدورها

ورصد اإلنجازات التً حققتها المرأة المصرٌة بالشكل الذي ٌؤٌد حقوق   العمل على تصحٌح المفاهٌم المغلوطة  -6

والبعد عن حصر المرأة فً أدوار اإلغراء والكف عن استغاللها فً اإلعالنات  ،المرأة وٌدعم مبدأ المساواة

  التجارٌة.

تعٌٌنها فً الهٌبات القضابٌة والمحلٌة، وأن ٌتم  ن تصل النساء إلى نسبة أكبر من المقاعد فً المجالس النٌابٌةأ  -7

بالتزامن  ، مجلس الوزراءرباسة ب وأن ٌتم تكلٌف إمرأة قانونً أو دستوري، دون سندالتعٌٌن بها المحظور علٌها 

 األمن واألمان والتنمٌة فً مصر.محور  تحترم المرأة المصرٌة وتعتبرها سٌاسٌة التًالرادة مع اإل

االجتماعً فً دعم دور المرأة وتسهٌل مشاركتها فً الحٌاة السٌاسٌة  التكنولوجٌا ووسابل التواصلاستخدام  -8

 واالستفادة من هذه الوسابل فً الترشح فً االنتخابات البرلمانٌة.

بناء مجتمع تحقٌق المرأة لذاتها و مؤسسة سٌداو للدٌموقراطٌة و حقوق االنسان تسعً من وراء التتقدم بهذه التوصٌات الى 

 ،وتولٌها للمناصب القٌادٌة ، المرأة على قدم المساواة مع الرجل من خالل مشاركتها فً الحٌاة العامة تشارك فٌهدٌمقراطً 

وتمثٌلها فً المجالس النٌابٌة والمحلٌة تمثٌاًل مناسًبا، والذي ٌعد ضرورة من ضرورات التنمٌة، ومن سبل تقدم المجتمع 

تقدم أي مجتمع  حٌث أندون تمٌٌز؛ بكافة الكفاءات الموجودة به وتطوره من أجل مستقبل أفضل وذلك من خالل االستفادة 

من الكفاءة دون تمٌٌز  ، كما تتوقف كفاءة الجهاز اإلداري للدولة على تعٌٌنه ألشخاص على قدر عالِ  ٌقاس بمكانة المرأة فٌه

  بسبب الجنس وهو ما نص علٌه الدستور.


