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 ٢٠١٩تقرير حالة المرأة 

 المرأة والوصول للعدالة""
  

  
  
  

ة ر سنو لحالة المرأة المصر   تقر
التعاون مع صدره  ز المصر لحقوق المرأةبيت الخبرة القانوني والنوعي    المر

٢٠١٩  
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ر :   محتو التقر
  
 

  
  
  
  

  رقم الصفحة    العنوان  
  ٣  المقدمة 

  ١٠  القسم األول : المرأة واإلصالح التشرعي  
ة   اس ة والس   ١٤  القسم الثاني : الحقوق المدن

ة ة والثقاف ة واالجتماع   ٢٠  القسم الثالث : الحقوق االقتصاد
ة عن المرأة  ع : بناء الصورة الذهن   ٢٨  القسم الرا

  ٣٠  القسم الخامس : العنف ضد المرأة  
ات    ٣٢  القسم السادس : التوص

ز المصر   ع : جهود بيت الخبرة القانوني والنوعي والمر القسم السا
ة   لحقوق المرأة الدفاع

٣٥  
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س   ومة   ،  الجمهورة داعم للمرأةدائما ما يجئ خطاب رئ ه من الح ات ما طل ومن أبرز تلك الخطا
ة  اشر خالل احتفال ل م ومةحيث وجه ل، ٢٠١٩ يوم المرأة في مارس ش عدد من القرارات  لح

التالي:    بخصوص المرأة المصرة، وجاءت 
المناخ المالئم والداعم لها، أوًال: دراسة سبل تحقي مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير 

ع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع   ة، لتشج ة مناس ة اجتماع في ظل حما
ة التي تحق فيها طموحاتها.    الرسمي، وفي القطاعات غير التقليد

افحة العنف ضد المرأة، فإنني أ ة لم ة وطن ومة الستراتيج ًا: إنني إذ أحيي تبني الح كلفها  ثان
ال العنف المعنو   ل أش ًا، من  ة المرأة فعل ة، التي تهدف لحما بوضع التشرعات المناس
م أو من   ة، والحرمان من التعل ر قبل السن القانون ار، أن الزواج الم ، آخذين في االعت والجسد

ال متعددة للعنف. عها أش ة لها وألوالدها في حالة الطالق، هي جم   النفقة المناس
اسات التي   اغة التشرعات والس ومة بدراسة أعم وأشمل لظاهرة الغارمات، وص ام الح ثالثًا: ق

ان األسرة المصرة.  ات على    من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداع
ات  اب لمسؤول ة األسرة وٕاعداد الش اغة مشروع للتوع ص قة  عًا: في ضوء التوجيهات السا را

حف لكل ، مودة « فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال الزواج،  حيث يؤتي ثماره في استقرار األسرة، و
ًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد لألحوال  واإليجابي لبرنامج من الزوجين حقوقه، جن

ة.    الشخص

 مقدمة
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ين التكنو  ومة التخاذ التدابير الالزمة لتحقي الشمول المالي، والتم لوجي للمرأة،  خامسًا: أدعو الح
ح للمرأة فرصًا للعمل. م مزد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تت   وتقد

ة هي األعلى   ومة، بنس عًا بتمثيل المرأة ودورها، في البرلمان وفي الح سادسا: في ضوء فخرنا جم
ة، والمزد من المشار  اس ة الس ة في في تارخ مصر، فإنني أدعو إلى تحقي المزد من المشار

ًا إلى جنب مع   مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها، إلى جهود بناتها، جن
  جهود أبنائها.

ون أداة لتدرب وتأهيل الفتاة   حيث  ومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة،  عًا: أدعو الح سا
ات والحوافز الالزمة لت سوق العمل، ووضع اآلل   حقي ذلك.المصرة لاللتحاق 

ة المرأة   ات وفي مقدمتها استراتيج ات والعديد من االستراتيج   ٢٠٣٠وعلي الرغم من هذه التوص
ومة ما زال أمام  ال ,  س حيز النفاذ لالكثير والكثير حتي   ح ات الرئ المرأة  تصل تضع توص

ين والعدالة والمساواة، فقد  ىإلالمصرة  ز أشارت التم صيرة"،   نتائج استطالع رأ اجراه مر "
ين ١ م المصرين نحو التم ة وق من المصرين   ٪٥٩للمرأة، أن  االقتصادحول الصور الذهن

ان ح من حقوقها  يرون أن عمل   منهم يرون أن المرأة يجب أال تعمل إذا   ٪٣٧لكن  ،  المرأة ان 
حتاجونها   انت  يرون أن ا  ٪١٢و،  ان لديها أسرة وأوالد  ،   فيلمرأة تعمل إذا  حاجة إلى المال فق

شير إلى أن المصرين مازالوا يرون تعارض بين دور المرأة    في األسرة ودور المرأة  فيوهو ما 
ة اة االقتصاد ة المرأة فق ومن ثم قد يتم حرمانها  الح ة االسرة هي مسئول , او ان اعمال الرعا
  .من العمل لذلك 

ة من يرو و  س الوزراء من ارتقعت نس ع أن تشغل منصب رئ   ٢٠١٤ في ٪٤٣ن أن المرأة تستط
ما ارتفعت  ٢٠١٨  في  ٪٦٢إلى    ٢٠١٤  في   ٪٤٢، ومنصب المحاف من  ٢٠١٨  في  ٪٥٤إلى    ،

ة من   ة من يرون أن المرأة تصلح قاض   . ٢٠١٨  في ٪٤٢إلى   ٢٠١٤  في ٪٣١نس
حاجة الي العمل الجاد لتغييرها تجاه المرأة ,   ات ن  أ ال  إ ورغم ان الثقافة العامة مازالت  الجامعة    طال

ات اتحاد الطالب هذا العام، حيث  تحدين ذلك بنجاح   طر بير في انتخا   االنتخابي على المشهد    ن س
ة للعام  ات االتحادات الطالب ات ب ٦ فازت و ،  ٢٠١٩/٢٠٢٠  الجامعيالنتخا   ٦رئاسة اتحاد طال
 

١ 2019.pdf-6-h p://www.baseera.com.eg/Events/PDF/13 
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ة ،  وم س  –حلوان  –لجامعات (القاهرة جامعات ح ا  -قناة السو س   -االقصر  -دم السو
ات  ). ات مناصب رؤساء االتحاد وأمناء لجان على مستو الكل فضال عن تقلد عشرات الطال

  الجامعات المختلفة. 
ان مصرتان من بين قائمة أكثر  ما     ٢٠١٩ة ملهمة ومؤثرة لعام  امرأ   ١٠٠احتلت  شخصيتان نسائ
  وهما:  .سي بي بيوف 

    فردة عثمان
ة" في مصر عام  ة الذهب حت فردة عثمان أو "السم     ٢٠١٧أص

احة عندما ا في الس اس ا رقما ق حق عالم   أول شخص في بلدها 
اق الخمسين    ة برونزة لس ة على ميدال طولة العالم لأللعاب المائ حصلت في 

ة ذاتها  ما حصلت على الميدال ة. ٢٠١٩عام  متر فراشة،    للمرة الثان
ي     رنا القليو

اء العاطفي الصناعي. طورت برنامجا   الذ ي رائدة أعمال مختصة    رنا القليو
  وتستخدم   لفهم المشاعر عبر تحليل تعابير الوجه من خالل الكاميرا.

 . غفون على الطر ات الكتشاف السائقين الذين  ا في المر   هذه التكنولوج
انت قد حصلت على    اء الصناعي، و ا والذ المساواة بين الجنسين في مجال التكنولوج تناد رنا 

ام توراه من جامعة  ا المرموق درجة الد بردج وشهادة أخر من معهد ماساتشوستس للتكنولوج
MIT.  

  

 السباحة فريدة عثمان 
 

 
 القليوبي رائدة االعمال رانا  
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ة ,   ة والحقوق بيرة  ما زالت  علي مستو المؤشرات التنمو حاجة الي بذل جهود  حيث  ،    مصر 
ة في المراجعة الدورة الشاملة ٨٠كثر من أجاءت  في مصر   مرأة لوضع الت صصخُ  ٢توص

  :٣سبيل المثال  ىومنها عل
ال التمييز ضد المرأة واعتماد قانون   -  ع أش ة القضاء على جم رفع التحفظات على اتفاق

 تجرم موحد. 
م.  -  فة إلى التعل  اعتماد تدابير للقضاء على التمييز وتعزز وصول الفئات الضع
ما في ذلك التمييز ضد المرأة وتلك   -  ال التمييز ،  ع أش افحة جم القائمة  تكثيف الجهود لم

ان والزعماء الدينيين.   على الدين ، من خالل االستمرار في زادة الوعي بين الس
ة للبلد  -  ة االقتصاد ما النساء ، في التنم ع أصحاب المصلحة ، وال س ة جم ضمان مشار

ع.  ل األجل والرفاه للجم  ، من أجل تعزز النمو االقتصاد طو
ة إلى   -  اة العامة.مواصلة التدابير الرام اب في الح ة النساء والش  زادة مشار
ة وٕادخال حزمة  -  م األسرة للوصول إلى المناط الرف ة وتنظ ع برامج الصحة اإلنجاب توس

ة للمرأة.   متكاملة للصحة اإلنجاب
ع األشخاص المتجر بهم ، وخاصة النساء   -  ة جم افحة االتجار لضمان حما تنفيذ قوانين م

 واألطفال.
ة لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل  -  إلغاء أو تعديل قانون األحوال الشخص

ذلك الميراث والطالق وحضانة   الزواج والعالقات األسرة و ع األمور المتعلقة  في جم
 األطفال. 

 تعزز الجهود لضمان تكافؤ فرص العمل للمرأة. - 
ان العمل وتوفير بيئة آمنة للمرأة    مواصلة الجهود لضمان المساواة في الحقوق للمرأة -  في م

 في العمل.

 
 المتحدة لألمم العامة للجمعية ٦٠/٢٥١ القرار بموجب المنشأة اإلنسان لحقوق المتحدة األمم آلية هو الشامل الدوري واالستعراض ٢

 الفريق في سنوات ٥ كل عضو دولة كل استعراض ويتم المتحدة،  األمم في األعضاء الدول لجميع اإلنسان حقوق سجالت الستعراض
 من األسئلة من مجموعة استالم االستعراض قيد للدولة يمكن االستعراض، عملية وخالل الشامل،  الدوري باالستعراض المعني العامل

 كيفية بشأن االستعراض قيد الدولة إلى توصياتها الموصية الدول تقدم وأن البلد،  يف اإلنسان حقوق بسجل يتعلق فيما نظرائها قبل
 .بها الخاصة اإلنسان حقوق حالة تحسين

٣ -info.org/sites/default/files/document/egypt/session_34_-https://www.upr _ad_referendum.pdf-_full_draft_report_for_circulation_-_november_2019/egypt_ 
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مواصلة تعزز أنشطة بناء القدرات ودعمها للنساء في المشارع الصغر والصغيرة   - 
 والمتوسطة.

ة عامالت المنازل وحظر  -  الت الالزمة لتشرعاتها لحما النظر في تنفيذ التدابير والتعد
 استغاللهن. 

ين  مواصلة جهودها لتعزز التمثيل ا -  ع مجاالت التم تها في جم اسي للمرأة ومشار لس
ة   س ة. -الثالثة الرئ ة واالقتصاد ة واالجتماع اس   الس

  
الرغم ومي أو منظمات المجتمع المدني  من الجهود المتعددة المبذولة  و سواء على المستو الح

  مختلف المجاالت .للحد من العنف ضد المرأة ، إال أن مازالت النساء تتعرض للعنف في 
شهد ف ثير من المؤشرات  ة الخاصة   ال يزال  ترتيب مصر بين دول العالم في التقارر الدول

ين المرأة   سبب أن العديد من البلدان تخطو خطى أسرع من مصر في التقدم في مجال تم تراجعا 
ة لم تحرز مصر  فيه  ة علي مؤشرات فرع بيرا. ، فضال عن  اعتماد التقارر الدول   ا تقدما 

  
ة الصادر عن المنتد االقتصاد العالمي،  وفقًا للتقررف ة العالم ز   التنافس فقد احتلت مصر المر

ز  ٢٠١٩عام  ل  دولة  ١٤١من بين    ٩٣ المر ز  ٢٠١٨عام    ٩٤، مقارنة    . ٢٠١٧عام    ١٠٠، والمر
  

  
  

93 94

100

٢٠١٩عام  ٢٠١٨عام  ٢٠١٧عام 

ي مدار ترتيب مصر وفق تقرير التنافسية العالمية عل
ثالث سنوات
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ز ٢٠١٩عام  ما احتلت مصر دولة وف تقرر الفجوة بين الجنسين   ١٥٣من بين  ١٣٤  المر
ز ٢٠١٨حين احتلت عام  في ٤الصادر عن المنتد االقتصاد العالمي، من بين   ١٣٥ المر

ز  ١٤٩   . ٢٠١٧لعام  ١٤٤إجماال من بين   ١٣٤دولة، والمر
  

  
زها عام  بير في ترتيب مر تضح من الرسم الساب أن مصر لم تشهد تطور  عن العام   ٢٠١٩و

ز    ز واحد فانتقلت من المر مر ه سو  ز    ١٣٥الساب عل ء ١٣٤إلي المر دل ذلك على    ، و
ين المرأة ، واتساع الفجوة بين الجنسين.  ة تم   عمل

انات تقرر   ة ومؤشر النوع االجتماعيوتشير ب الصادر عن منظمة     2019 المؤسسات االجتماع
ة  اإلطار القانوني  مارسون تمييز في األسرة، وأن  ٪78.6إلي أن   ٥التعاون االقتصاد والتنم

اسيون أفضل من   75٪ للوصول إلى العدالة عتقدون أن الرجال قادة س ان الذين  ة الس ، وأن نس
علنون أن عمل المرأة خارج المنزل مقابل أجر غير مقبول   86٪ النساء ان الذين  ة الس ، وأن نس

ور.،  وأن ح  34٪ في أسرتها ة   93٪ صة المديرن الذ ، وأن الوصول المقيد إلى الموارد اإلنتاج
ة  شأن الوصول إلى األصول غير العقارة.  64.6٪والمال  75٪ ، و اإلطار القانوني 

  

 
٤ h p://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 
٥ content/uploads/files/datasheets/2019/EG.pdf-https://www.genderindex.org/wp  

٢٠١٩عام  ٢٠١٧عام   ٢٠١٨عام

134

135

134

الث ترتيب مصر وفق تقرير الفجوة بين الجنسين على مدار ث
سنوات
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ة  المرأة المصر ة المؤشرات المتعلقة  ر حالة المرأة المصر انطالقا من ذلك نستعرض في تقر
  قسام : أفي العديد من المجاالت وذلك في عدة 
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التشريعيالمرأة واالصالح : القسم األول

والسياسيةالحقوق المدنية : القسم الثاني

ية الحقوق االقتصاد: القسم الثالث واالجتماعية

ية بناء الصورة الذهن: القسم الرابع عن المرأة

العنف ضد المرأة: القسم الخامس

.التوصيات: القسم السادس

يةالقانوني والمركز المصري الدفاعة جهود بيت الخبر: القسم السابع

 القسم األول
عيــمــال  رأة  واإلصالح التشر
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ات    تعديل قانون العقو

مجلس النواب زادة الغرامة الموقعة على األزواج المتهرين من دفع النفقة إلى خمسة آالف  اقر
ه بدال من  ات،   ٥٠٠جن ه في جلسته العامة حيث واف المجلس على تعديل قانون العقو جن

ه أو بإحد   غرامة ال تتجاوز خمسة آالف جن س مدة ال تزد على سنة و ة الح حت العقو وأص
م قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاره أو أصهاره  هاتين ال ه ح ل من صدر عل تين  عقو

الدفع.  ه  ه عل عد التنب ن وامتنع عن الدفع مدة ثالثة شهور،    أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مس
  

  قانون  التأمينات و المعاشات  اقرار
انت  ة وهموشمل التعديل ضم فئات مستفيدة من القانون  ة القانون عدة من الحما    :مست

  ًعولهم فعال ه و عملون لد   .أفراد أسرة صاحب العمل الذين 
 .ة واألسرة ة والرف ة والبيئ   أصحاب الصناعات المنزل
  عملون داخل المنازل مهم الذين    .خدم المنازل ومن في ح

ة  من قانون العمل ( المنظمة للعمل الخاص ) عمال  )٤المادة ( حيث تستثني  الخدمة المنزل
مهم ضا ,  ومن في ح عولهم فعالً. وأ االمر الذ يجعل  ووهأفراد أسرة صاحب العمل الذين 

ة قانون العمل ,  حرم هذه الفئات خارج حما ما  والتأمين عليهم  هم من حقوقهم وأجورهموهو ما 
ال سبب على حساب  النساء، ومع التوسع في المشروعات الصغيرة  عد إهدار لحقوقهم وٕاثراء 

ما أن المشروعات الصغيرة عادة ما تعتمد   ح هناك ضرورة إلعادة النظر وال س والمتوسطة أص
عد ضم هذه الفئات لقانون التأمينات والمعاشات خطوة هامة في   علي العمالة األسرة , لذا 

ةالحم ة القانون   .  ا
ة ة قانون األحوال الشخص   معر



12  

عد   الته المقترحة تحمل الكثير من الجدل ما بين مقترحات ت ة وتعد ما زال قانون األحوال الشخص
عد عن مصلحة الطفل وما بين مقترحات تمارس مزد من العنف ضد المرأة.    ل ال

الت  وتعد  ة  األحوال لقانون  المطروحة التعد   البرلمان  من  أو  االزهر  من  سواء المصر  الشخص
ة تقدم لم والتي اة تطورات  مع تفاعًال  اكثر رؤ ا تدرس أو الح ة القضا   التغييرات  وال الواقع

ة ة االجتماع ة المنظمات  ُتدعى  ولم واالقتصاد   . لمناقشتها النسائ
الت  ة   فالتعد ة  األحوال  قانون   شهدها  التي  الجزئ  وجود   مع  تتناسب   ال  اآلونة   في  المصر   الشخص

حت  ، النساء علي  الكامل  تعتمد  أسر ة وأص ة القانون  تعديل  هي  مطالب المنظمات النسائ   برؤ
اة في المرأة ومساهمة الطفل لحقوق  عصرة ة الح   .  لألسرة االقتصاد
لمة الرجل، جانب  من الطالق على قيود  أ ضع لماألزهر  قانون  فمقترح  األسر تهدم واحدة ف
ما ، األطفال وتشرد  ضا الزوجات  تعدد  يخص  وف  الذ الزوجات  تعدد  على قيود  أ ضع لم أ
عرضهم  األطفال  على  السلب   يؤثر   وٕانما   ضرراً   ذاته  حد   في  التعدد   عتبر  ولم  بل   شديدة،  لمخاطر  و
ات  الزوجة على   . ٦١ المادة ه جاءت   ما وهو ، أخر  الزواج من  تضررها إث
  حيث  الحضانة ترتيب  وغير الواقع، في حدث  ما وهو ٩٤ المادة - اإلنفاق  في المرأة أشرك ما
عض  لكن جيد، أمر وهو ،٩٩ المادة - األب  قدم  قرارات  اتخاذ  في دور أ لألم ير لم اآلخر ال

ة متعلقة  قرب  ما إلى المرأة تعيلها التي األسر تصل  مجتمع في- القصر أوالدها  أموال حما
ة في األب  مع  األم ضع  لم حيث  ،-الثلث    ١٠٥  المادة -القصر أوالدها أموال على الوال
ة  وجعل اع،  القصر  أموال  تعرض   أنه  الواقع  أثبت   مما  الجد،  ثم  لألب   الوال ة   األولى  فمن  للض   حما
اناً   وتسجن  عليهم  لتنف  وتعمل  ترعاهم  التي  األم  األوالد،  أموال  أوالدها،  أجل  من   »الغارمات «  أح

ة تكون  أن  أولى  ان شيئًا؟ عنهم علم ال الذ العم أو الجد  أم   أوًال،  واألم لألب  المال على الوال
ة لما وذلك س أثر من للوال اة في المناحى افة في وٕانما المال، حدود في فق ل   من  الطفل ح
م صحة ة  ألغى بل بذلك المقترح تف ولم وغيرهما، وتعل ة الوال م   الذ  األمر وهو لألم، التعل
ل نضال عد  اُنتزع  اتهم تكون  أن من األطفال إلنقاذ  طو ة ح يل، أداة الدراس ان تن  من  ثير ف
اء م نظام غير أو للمدرسة، الطفل يرسل وال الدراسي، الملف  سحب  أن إما  اآل  ينزل أو التعل
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، إلى محافظة من المدرسة عنوان غير أو المستو  يف أخر   مستقبل  حمى نص  إلغاء يتم ف
  ١٠٣ المادة في األطفال

  
ة  الصحة  أمانة  أرسلت ما   الت   حول  للبرلمان  تقررا  الصحة  لوزارة  النفس ة  مواد   تعد   والحضانة   الرؤ

ة  األحوال قانون  انت   .الشخص   :المالحظات هذه  أبرزو
 قاء  الصغير  القاضي يخبر أن  على عاما ١٥ عند  لينتهي للطفل الحضانة  سن على اإل

قاء في السن بلوغ عد   الصغيرة أو   . حضانة أجر دون  الحاضنة يد   في ال
 ه  ثم األب  إلى المتوفاة األم من الحضانة تنتقل   .لألب  الجدة ثم لألم  الجدة يل
 ة شة واالستضافة الرؤ ع لألب  ح أنها والمعا   . ناحيته من األقارب  وجم
 األقل على ساعات  ٨ سنوات  ١٠لـ ٧ سن من الطفل استضافة الحاضن غير  ح ومن 

ا مرة   . أسبوع
  

اسات للحد من التمييز والعنف ضد المرأة    س
ة المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة على مختلف األصعدة  وم هناك العديد من الجهود الح

  فعلى سبيل المثال: 
  إلى تحقي المساواة بين الجنسين، والقضاء على   إنشاء وحدة تهدفبر وزر القو العاملة اقر

ال التمييز ضد المرأة   ع أش ا، فضال عن التوفي بين    فيجم ين المرأة اقتصاد مجال العمل، وتم
ات العمل، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص. ات األسرة ومتطل   واج

ًا وضمان  وتهدف الوحدة إلي إعداد برامج وأنشطة العمل الالزمة لتم ًا واجتماع ين المرأة اقتصاد
ة المستدامة   ، وضمان إدماج منظور النوع االجتماعي  ٢٠٣٠حمايتها في إطار تحقي خطة التنم

او الواردة من ذو  ام تشغيل النساء، ودراسة الش عة تنفيذ أح في مجاالت العمل المختلفة، ومتا
  ها أو اتخاذ اإلجراء الالزم نحوه. الشأن أو المجلس القومي للمرأة، والعمل على حل
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 ام  عض   تعديل  تم ه  استضافة  لمراكز  العمل  نظام  الئحة   أح الت   هذه  شملت  المرأة، وقد   وتوج  التعد
ر المتعلقة المواد  عض  ة بتطو ة البن في  للجهاز جديدة اختصاصات  وٕاضافة للمراكز التحت   الوظ

ز  واإلشراف المدرب ر وٕانشاء والمحلي المر انات  قاعدة وتطو   إلى  اإلضافة للمراكز  متكاملة ب
ور سن رفع الت  وتضمنت  .سنة ١٢ سن  حتى المراكز ألمهاتهم المصاحبين  الذ   تكون  أن التعد

س  للعنف معرضة ا عنف عليها وقع أو اإلقامة  أو للمشورة  وذلك مأو  لها ول   استضافتها  فيتم فعل
ام ثالثة لمدة ، أو  قيد  بدون  أ   دخلها ون  وأن  عاما، ١٨ عن الفتاة  أو المرأة  سن قل واال شر

ع وال محدود    مدة  تقبل أن عليها  يجب  ما  لها ثابت  دخل وجود  حالة في الرسوم تسدد  أن تستط
جوز  أشهر  ثالثة  على  تزد   اال  على  اللجنة  تحددها  التي  اإلقامة ،  أشهر  ثالثة  إلى  مدها   و   وأن   أخر
ة والفحوصات  للكشف تخضع  . الطب

 عدد من الجامعات مثل جامعة سوهاج والزقاز  . والمنصورة  إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة 
  يل ة لجنة أول تش   والمجلس  للمرأة، القومي  المجلس يتوالها  اإلناث، ختان ظاهرة لمواجهة وطن

ة والطفولة، لألمومة القومي عضو ة، الجهات  من عدد  و  الخاصة الجهود  توحيد   بهدف وذلك المعن
عنوان أحميها من  والتي قا . اإلناث  ختان على  القضاء حملة طرق أبواب في محافظات مصر  مت 

م الخاطئة لد المواطنين.  ح المفاه  الختان  بهدف تسل الضوء علي تلك الجرمة وتصح
 " ة " ٦فيها وهي حملة تشارك  "المرأة ضد  العنف مع تسامح الانطالق حملة   فلسطين، دول عر

افحة العنف ضد المرأة  األردن تونس، الجزائر، لبنان،   . ، مصر" بهدف م
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ز  اسي للمرأة المر ين الس دولة ، وف تقرر  ١٥٣من بين  ١٠٣احتلت مصر في مؤشر التم
، في حين احتلت  ٢٠١٩الصادر عن المنتد االقتصاد العالمي لعام الفجوة بين الجنسين 

ز   ز  ، و ٢٠١٨دولة  لعام    ١٤٩من إجمالي    ١٢٢المر   . ٢٠١٧لعام    دولة  ١٤٤من بين    ١٠٧المر

  
  
يل الوزار ــمــال   رأة في التش

سمبر يل وزار خالل شهر د ال من:  ٢٠١٩جر اخر تش مقتضاه تولت    والذ 
  ةهالة ة االقتصاد   . السعيد وزرا للتخط والتنم
 ا المشا وزرا للتعاون الدولي   .ران
 اج وزرا للتضامن االجتماعي فين الق   . ن

٢٠١٩عام  ٢٠١٧عام   ٢٠١٨عام 

103

122

107

نواتترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة علي مدار ثالث س

 ثاني القسم ال
ة اس ة والس  الحقوق المدن
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 فين جامع وزرا للتجارة والصناعة  . ن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اج ونفين جامع،  ومة هي نفين الق يل وجوه جديدة للح ا  أوأضاف هذا التش ما هالة السعيد وران
يل الساب لكن اختلفت الوزارة المسندة إليهن.    المشا من التش

قات في     ماكنهن وهن: أمع استمرار الوزرات السا
 تورة هالة زايد وزر الصحة   الد
  تورة هالة السعيد وزرة   التخط الد
  م وزرة الثقافة تورة إيناس عبد الدا   الد
  رم وزرة الهجرة   السفيرة نبيلة م
  اسمين فؤاد وزرة البيئة تورة    الد

يل الوزار   ة تمثيل المرأة في التش ح نس التالي تص مثل    ٣٤وزرات من إجمالي    ٩و وزارة أ ما 
ة     . ٪٢٦نس

                                                            
  
  
  
  
  
  

                                                       

 

 
 دكتورة هالة السعيد 

 
 الدكتورة رانيا المشاط 

 الدكتورة نفين جامع  الدكتورة نفين القباج 
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  رأة منصب المحافـمـوال

ة   قاء    ٢٠١٩تغيير المحافظين خالل نوفمبر  تمت حر شمل التغيير وجود أ سيدات مع اإل و لم 
، مع وجود  ا محاف دم تورة منال عوض  في منصبها  ات في منصب   ٧علي الد من الشا

  . نواب المحافظين
  
ة ـمـال ة في المحافل الدول ة والمشار   رأة المصر

يد من مراكز صنع القرار سواء داخل مصر أو  وصول المرأة المصرة إلي العد  ٢٠١٩شهد عام 
    -خارج مصر فعلى سبيل المثال ال الحصر:

   تب ة لم تورة غادة والي لمنصب المديرة التنفيذ ار وزرة التضامن االجتماعي الد تم اخت
المخدرات والجرمة ( تب األمم  UNODCاألمم المتحدة المعني  ) والمديرة العامة لم

ة ان يتولى المنصب امرأة .         المتحدة في فيينا  ألول مرة في تارخ مصر والقارة األفرق
 ت ن ز المصر لحقوق المرأة  هاد أبو القمصان  شار سة المر ة  رئ س ش جاسمن  (  في تأس

–  Jasmen     ( حر المتوس ة تهدف إلى تعزز أدوار النوع االجتماعي لدول ال وهي ش

%٢٦؛ نسبة النساء

%٧٤؛ نسبة الرجال

التمثيل النسائي في التشكيل الوزاري

نسبة النساء
نسبة الرجال
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ا في المنطقة ة عل اد ما  ، ودعم جيل جديد من النساء للوصول إلي مناصب إدارة وق
ة (  مي حول عدالة النوع الصادر عن أرعة منظمات أمم ت في تحرر التقرر اإلقل شار
ان , صندوق األمم المتحدة  ة , صندوق األمم المتحدة للس برنامج األمم المتحدة للتنم

ا )            للمرأة واألمم المتحدة لغرب اس
  س ال ة رئ طولة األمم  تولت جهاد عامر عضو مجلس النواب منصب نائ لجنة المنظمة ل

سة لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق. ة لكرة القدم، ورئ   اإلفرق
  ز مر احثات المتخصصات في مجال الوراثة  تورة منة هللا الصيرفي إحد ال فازت الد

ة  و من أجل المرأة في العلم العالم ل بجائزة لورال يونس مدينة زو  ٦علوم الجينوم 
 ة ف ات. ظهور القاض مة الجنا ة على منصة مح أول قاض   اطمة أحمد قنديل األولى 
   ة في وضع تقرر ة للمشار ه هجرس من قبل منظمة الصحة العالم تورة ه ار الد اخت

ا المساعدة لألشخاص ذو االعاقة.  عالمي عن التكنولوج
 ات ا ة النساء المنتخ س فرع ش ، رئ ا تورة منال عوض، محاف دم ار الد ات اخت لمحل

مصر. ا   أفرق
   تورة ماران أمير عازر عضو    ٢٠١٩اختار المنتد االقتصاد الدولي السنو للمرأة الد

ـ"امرأة العقد"  البرلمان الدولي للتسامح والسالم،  اب والمرأة  س لجنة الش مجلس النواب ورئ
مي العلمي الحافل. الهند، نظرا لمشوارها األكاد ا  م  في األكاد

  تورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة    وزر  أسند األوقاف رئاسة لجنة األسرة والطفل للد
المجلس األعلى   ة  بجامعة األزهر الشرف لتكون أول سيدة ترأس إحد اللجان العلم

ة.   للشئون اإلسالم
   تورة أماني أبوزد ضمن قائمة أكثر ار الد ا. ١٠٠اخت  سيدة مؤثرة في إفرق
   ع لألمم المتحدة إعادة مجلس حقوق اإلنسان التا انتخاب السفيرة منى عمر عضوة المجلس 

ة. ة اللجنة االستشارة لمجلس حقوق اإلنسان لفترة ثان  في جنيف لعضو

 
 يدعم أن استطاع وقد العلوم مجال في السيدات لدعم عاما ٢١ منذ أطلق برنامج هو العلم في المرأة أجل من يونسكو لولایر برنامج ٦

 المنح على حائزة ٢٧٥ بين من فائزة ١٥ إلى تقدم العلم في المرأة أجل من يونسكو لولایر وجائزة. واعدة باحثة ٣٠٠٠ من أكثر
 من مارس في باريس الفرنسية العاصمة في اليونسكو منظمة بمقر السنوية االحتفالية هذه تقام حيث العالم،  دول مختلف من اإلقليمية

  عام كل
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  ة ة   ١٩مشار ر قدرات المرأة العر ة الخاصة لبناء وتطو س فتاة مصرة في الدورة التأس
ر وحف السالم  ة. ٧فتاة من   ١٣٤من أصل في مجال العمل العس  دول عر

 س بوك ة الف ة لشر ة ماران عازر عضوا للجنة االستشارة الدول ار النائ  اخت
 .ة منظمة العمل العر س لجنة المرأة  سة عطوة منصب رئ ة ما   تقلد النائ

  
ات داخل البرلمان الوطني   النائ
ة    -٢٠١٩فبراير    -  ٧وف موقع االتحاد البرلماني الدولي     ١٩٢من بين    ١٣٧احتلت مصر المرت

ة تمثيل للنساء  ة النساء في البرلمان الوطني ، بنس في حين احتلت  ٪١٤.٩دولة من حيث نس
ة تمثيل للنساء في البرلمان  ة االولي بنس ة ٪٦١.٣روندا المرت ا المرت ة  بنس ١٠، وجنوب أفرق

ة  ٪٤٢.٧تمثيل للنساء   ة تمثيل للنساء    ٣٠، تونس المرت ة  ٪٣٥.٩بنس ة    ٦٥، والجزائر المرت بنس
البرلمان  ة ٪٢٥.٨تمثيل للنساء  ة تمثيل للنساء  ٦٧، والعراق المرت ، والصومال ٪ ٢٥.٢بنس

ة  ة تمثيل للنساء  ٧٤المرت ة ٪٢٤.٤بنس ة تمثيل للنساء  ٨٥، واالمارات المرت ، أما  ٪٢٢.٥بنس
ة  ة تمثيل للنساء  ٩٨المغرب احتلت المرت ة ٪ ٢٠.٥بنس ا المرت ة تمثيل للنساء   ١٢٨، وليب بنس

ة  ٪١٦ البرلمان  ١٣١، واألردن المرت ة تمثيل للنساء    . ٪١٥.٤بنس
عض البلدان، وف موقع االتحاد  اني يوضح وضع المرأة داخل البرلمان في  ما يلي رسم ب وف

  الدوليالبرلماني 

 
 e/classif.htm-http://archive.ipu.org/wmnموقع االتحاد البرلماني الدولي  ٧
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ات مجلس النواب خالل عام  عد اجراء انتخا ة مصر  ،   ٢٠٢٠هذا ومن المتوقع أن تتغير مرت

الت الدستورة التي أجرت خالل    على:   ١٠٢حيث نصت المادة  ٢٠١٨أبرل   حيث مع التعد
  /الفقرة األولى: ١٠٢مادة 

قل عن أرعمائة وخمسين عضوًا، يُنت ل مجلس النواب من عدد ال  االقتراع العام السر  ُش خبون 
قل عن رع  اشر، على أن يُخصص للمرأة ما ال    عدد المقاعد.  إجماليالم

  
ر جرت   مجلس النواب خالل شهر أكتو ة  ات للجان النوع  ثالث فازت وقد   ٢٠١٩اخر انتخا

منصب أمين سر من إجمالي   ات فق  يل لجنة من إجمالي    ست ، وفازت  ٢٥نائ منصب و ات  نائ
٨. ٥٠  
  
  
  
  

 
  http://www.parliament.gov.eg/QualitativeCommittees.aspx النواب مجلس موقع ٨

61.30%

42.70%
35.90%

25.80% 25.20% 24.40% 22.50% 20.50% 16% 15.40% 14.90%

روندا  جنوب 
افريقيا

تونس الجزائر العراق الصومال االمارات المغرب ليبيا األردن مصر

نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان الوطني لبعض الدول
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اسب التي تحققت للمرأة عل  ىعل ة    ىالرغم من الم ة الصح م والرعا ما التعل عض األصعدة ، وال س

قاء عل اسي، إال  ىومعدالت ال ين الس اة والتم ة تظل دون تغيير، أقيد الح ن الفجوة االقتصاد
ة   المشار ما يتعل  س عدم المساواة بين الجنسين تدني ترتيب مصر ف د المؤشرات التي تق وتؤ

ة المتاحة للنساء،   ز  والفرص االقتصاد دولة وف تقرر    ١٥٣من بين    ١٤٠فقد احتلت مصر المر
، وفي هذا المؤشر تراجع  ٢٠١٩الصادر عن المنتد االقتصاد العالمي لعام    الفجوة بين الجنسين

ز  ، حيث احتلت المر ، في ٢٠١٨لعام دولة على مستو العالم  ١٤٩من  ١٣٩عن العام الساب
ز  حين   . ٢٠١٧لعام  ١٣٥احتلت المر
  

  
  
  

٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧

140
139

135

ترتيب مصر وفق مؤشر التمكين االقتصادي للمرأة على مدار ثالث سنوات

 لثالقسم الثا
ة و ة واالجتماع ةالحقوق االقتصاد  الثقاف
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 ٩للمرأة  البنك الدولي والمجلس القومي الصادرة مندراسة التمكين االقتصادي للمرأة ، وتشير 
ين االقتصاد للمرأة منها: ار عند التم ات التي يجب أن تؤخذ في االعت ال   إلي عدد من اإلش

  ، ات متفاوتة من االعتداء اللفظي والجسد والتحرش عانين من مستو ما زالت النساء 
 حد من نشاطهن في المجال العام.  مر الذاال

  ما في ذلك ة ،  الفرص االقتصاد ما يتعل  وجود فجوة واضحة بين النساء والرجال ف
ة القو العاملة والعمالة ،  ة الوصول إلى الميراث ، ومشار ان ة األصول وٕام ملك

ل   والحصول على التمو
  أمن أفضلتختار النساء أكثر من الرجال العمل في القطاع  .العام حيث يتمتعن 
  تمثل اإلناث العاطالت عن العمل نصف عدد العاطلين عن العمل في مصر، مع وجود

اين واسع بين المحافظات   ت
  ات العديد من ال تواجه المرأة ة ، ومعتقداتهم   منهاتحد ات المنزل ة ، والواج القيود الثقاف

ة  . الشخص
   ل غير رسمي مع الحد األدنى لألجور ش عملن  قرب من نصف عدد النساء العامالت  ما 

  . والوصول إلى الضمان االجتماعي ضئيل أو معدوم
  ى شير إل  ١٩٢٠،١٠لعام  برنامج العدالة بين الجنسين لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيتقرير أما 

ين االقتصاد للمرأة ومنها: ة التي تعي التم ات القانون ال   اإلش
  ات االنتصاف ما أن آل ة ،  ال تسر قوانين العمل عموًما على العمالة غير الرسم

ة للنساء الالئي يتعرضن لظروف استغالل في القطاع غير الرسمي النس ة   .غائ
  ة ومة.إجازة األمومة هي مسؤول س الح  أراب العمل ، ول
  ل سيء ش ان العمل  ة الصحة والسالمة للنساء في م  غالًا ما يتم تطبي حما
  تعجز القوانين وممارسات إنفاذ القانون عن معالجة التحرش الجنسي الذ تواجهه النساء

اف في وسائل النقل العام أو القطارات . ل   ش
 

٩ -economic-women-https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt study-empowerment 
١٠ ---justice-https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_Gov/gender law.html-the-before-equality  
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  ة في مصرعامالت المنازل الوافدات ة القانون  .فتقرن إلى الحما
 القواعد التمييزة التي تفرض قيوًدا على عمل المرأة ، مثل المناجم . 

  
ة أثر " دراسة أظهرت ما  الصادرة عن  " المصرة المؤسسات  اإلدارات  مجالس  في  المرأة عضو

ل مؤسسة ة، التمو ة  أن الدولي، البنك مجموعة أعضاء أحد  الدول   مجالس  في النساء  تمثيل نس
ات  إدارة الغ العالمي المتوس  مع مقارنة ٪١٤ تمثل مصر في الشر   . ٪١٧ ال
ما ة يخص  وف ات  نس ة ذات  الشر ة تبلغ النساء، من  الملك   مع  مقارنة ،٪١٦.١ مصر في  النس

، الشرق  في ٪٢٣.٣ ة وحول األوس ة نس ا اإلدارة في النساء مشار ات، في العل  سجلت الشر
،  الشرق  في ٪ ٥.٤ مع  مقارنة ٪ ٧.٤ مصر   في  العاملة القو  من  ٪ ٢٣ تمثل المرأة و األوس
  .النساء من الجامعات  خرجي من  ٪٥٠  أن من الرغم مصر،
شفت  ة  أن  الدراسة  و   سهمن  النساء  أن  إذ   المجلس،  أداء  من  حسن  اإلدارة  مجلس  في  المرأة  مشار

ن في عملن أوسع، منظور تكو ة تحسين على و   اإلدارة مجلس أنو  والتواصل، المنازعات  إدارة  آل
ز النساء من ل ير ان بيئة على بير ش ة، وثقافة العمل م   في  ساهم الذ األمر وهو الشر

شر  المال رأس  قاعدة بناء في فيد   ما الموظفين، رضا زادة   .للمؤسسة ال
ات   أن  إلى  الدراسة  وخلصت    نظيرتها   على  تتفوق   إدارتها  مجالس  في  نسائي  تمثيل  لديها  التي  الشر

حث  على اإلنفاق حيث  من ر ال ة والتطو ة وتعزز الموظفين وتنم ة المسؤول   حققت  ما المجتمع
  . الموظفين دوران معدل في أقل ٪٢

عة  التخط وزارة أعلنت ما  ة  للمرأة  القومي  المجلس مع  التعاون  اإلدار  واإلصالح  والمتا ل   و
ة  الجامعة  األعمال إدارة   اإلدارة  مجالس المرأة  لمرصد  السنو  التقرر نتائج  عن   القاهرة، األمر
  . ٢٠١٨ لعام

ة أنوخلصت إلي    في  ،٪١١.٤ إلي تصل المصرفي القطاع إدارات  مجالس في المرأة تمثيل  نس
ة  تصل  حين ات  إدارات  مجالس في المرأة  تمثيل  نس   ٪ ١٠.٢  إلي البورصة المدرجة الشر
ة تصل ما    ،٪٨.٣ إلي  العام األعمال قطاع في  المرأة تمثيل  نس



24  

ين المرأة االقتصاد منها هناك  ة  لدعم مشروعات عدد من الجهود لتم ادرات الدول عدد من الم
ا فعلي سبيل المثال:  ينها اقتصاد   المرأة  الصغيرة وتم

 مة جديد  مشروع عن الدولي البنك إعالن ة  اإلصالحات  لدعم دوالر مليون  ٢٠٠ ق   الرام
اب   الفرص   من  المزد   توفير  إلى ز  مصر،  في  والنساء  للش   حجم   زادة  على   المشروع  وسير

ات  المتاح  االئتمان  ة وتعزز والمتوسطة الصغيرة  للشر ان   ، االئتمان على  حصولها  إم
هدف ات  معالجة إلى" العمل فرص  خل أجل من  األعمال رادة  تحفيز " مشروع و  العق
ة س اب   يواجهها  التي  الرئ منة  ظل  في  التجار   النشا  بدء  عند   والنساء  الش   على   البنوك  ه
مها  المالي  النظام ات  قروض   وتقد   مليون   ١٤٥  ضخ  وسيتم  األول،  المقام  في  الراسخة  للشر
ة المؤسسات  عبر دوالر ة غير المال ات قروًضا تمنح  التي المصرف   التي  الصغيرة للشر

اب   قودها ات   األولى،  للمرة  والمقترضين  ونساء،  ش  نمواً   األقل  المناط  في  الصغيرة  والشر
ع في مول ما  مصر، أنحاء جم ات  التدرب  فرص المشروع س   دورة  عبر الجديدة للشر

اة هدف  الالزمة،  والقدرات   المهارات   لبناء  المشروع  ح  المال  رأس  زادة  إلى  المشروع  هذا  و
سي ات  المتاح المخاطر المال ورأس األولى المراحل في المال ورأس التأس   الناشئة  للشر
ات   أعلى  مخاطر  تواجه  التي  المبتكرة  تنطو   التي  العهد   حديثة  والمتوسطة  الصغيرة  والشر

انات  على   .العمل فرص  وخل للنمو بيرة إم
 س اتفاق  على الموافقة ومة  بين م ة مصر جمهورة ح الة العر ة  والو ة،  الفرنس   للتنم

الً  اً  تسه ة، المشروعات  دعم برنامج شأن ائتمان ح والذ النسائ الة  مقتضاه  تت  الو
ة ة  الفرنس ومة  للتنم الً   المصرة  للح ا  تسه   ومنحة  يورو  مليون   ٥٠  يبلغ  أقصى  حد   ائتمان

  . يورو  مليون  تبلغ أقصى حد 
  :االئتماني التسهيل أهداف

ة المشروعات  دعم برنامج يهدف  -أ ومة دعم إلى  النسائ   جهاز  عبر  المصرة الح
ة ة والصغيرة المتوسطة المشروعات  تنم  ، "للمشروع المنفذة الجهة" الصغر ومتناه
 وتوفير األعمال لرادة دعماً  وأفضل مالءمة أكثر بيئة توفير في للمساهمة وذلك

ينها للمرأة الوظائف اً  وتم   .  اقتصاد
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ات  دعم  -ب  ة والصغيرة المتوسطة الشر ة الصغر ومتناه   بتوفير للنساء المملو
ل خدمات  ر التمو   .المستدام نموها  فل ما األعمال وتطو

م  -ت  ة جهاز  عبر المساعدة تقد ة  والصغيرة المتوسطة المشروعات  تنم   ومتناه
ة الجهات  من وغيره الصغر، م شأن المعن  الفوارق  تراعى للعمل وأدوات  خط تصم

  . النساء بين  األعمال رادة يدعم ما  الجنسين، بين
  

ادرات  ضا هناك عدد من الم ا منها: من وأ ين المرأة اقتصاد   البنوك المصرة لتم
 في تساعد  أو أسرتها  أو  نفسها تعول والتي  المصرة المرأة المصر  الزراعي البنك لموّ ت 

اء ة  األع ش ل  ،"مصر  بنت "  مشروع  ضمن  لألسرة،  المع ة  المشروعات   لتمو  الصغر   متناه
ة،" انت  سواء ع  زراع ة، زراعي، تصن ة، صناع ة تجارة، حرف م  خالل من ،"وخدم   تقد

ة ١٠٠٠ أدنى حد  قروض  مة جن ة، آالف ١٠ أقصى وحد  القرض  لق سعر جن   عائد  و
 .اإلقراض  سعر  فوق  ٪٢  بواقع سنوًا مدين

  سة  وقعت ول  ،  للمرأة،  القومي   المجلس  رئ   والعضو  التنفيذ  العام  المدير  مع  تعاون   بروتو
هدف مصر، بلوم  لبنك  المنتدب  ة المرأة  دعم  إلى و   من  المالي،  الشمول مبدأ وتعزز  الرف

ل  في   البنك  مساهمة  خالل ين  مشروعات   تمو ة  المرأة  لتم ا   الرف  مشروع  مجال  في  اقتصاد
اتات  من الزوت  استخالص  ل العطرة الن ، سماد  إلى المخلفات  وتحو  وذلك عضو

تورة حضور ة الد حث  لجنة مقررة زخار  ناد   المرأة  لجنة مقررة لو  ومار  العلمي ال
ة  . الرف
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  رأة والعملـمـلا

ز للتعبئة واالحصاء  انات الجهاز المر ما يخص العمل إلي انخفاض  قوة العمل ١١تشير ب ف
ور  ٢٠١٩خالل الرع الثالث من عام  ، في حين  نسمة مليون  ٢٣.٣فقد بلغ معدل قوة عمل الذ

  خالل نفس الفترة. نسمة مليون   ٤.٩بلغت قوة عمل االناث  
طالة فتشير  طالة أما عن  معدالت ال ز للتعبئة واالحصاء إلي أن معدل ال انات الجهاز المر ب

اب خالل الرع الثالث من   ور الش طالة بين   ٪١٠بلغت   ٢٠١٩بين الذ ة ال ، في حين بلغت نس
اب خالل نفس الفترة  اب   ٪ ٤٧.٢ االناث الش ور فوق سن الش طالة بين الذ ة ال ، وقد بلغت نس

ط ٪١.٨ ة ال اب  ، في حين بلغت نس   ٪ ٧.٢الة بين االناث فوق سن الش
  
  
  
  
  

ز للتعبئة واالحصاء إلي ان   ة في سوق العمل فتشير إحصاءات الجهاز المر أما عن المشار
ور في سوق العمل في الحضر خالل الرع الثالث لعام  ة الذ ، في ٪٦٥.٢بلغت  ٢٠١٩مشار

ة االناث في سوق العمل في الحضر   ة مشار ور ٪١٧.٣حين بلغت نس ة الذ ة مشار لغت نس ، و
 

h، الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء ٢٠١٩النشرة المعلوماتية،  ١١ ps://www.capmas.gov.eg/Pages/Publica ons.aspx?page_id=5107&Year=23118 
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ة االناث في سوق العمل في الرف  ٪٧٠في الرف في سوق العمل  ة مشار ، في حين بلغت نس
  ٪ ١٣.١خالل نفس الفترة  

  
  
  
  
  
  
مـمـال   رأة والتعل

ز  ٢٠١٩عام  احتلت مصر في التحصيل العلمي وف تقرر الفجوة بين الجنسين   ١٠٢المر
والذ احتلت مصر  ٢٠١٨وفي هذا تراجع عن عام   الصادر عن المنتد االقتصاد العالمي.

ز  ه المر   .  ٩٩ف
م لعام و  ة والتعل انات الكتاب االحصائي السنو لوزارة التر  : ، فأن١٢  ٢٠١٩وف ب

   م ما قبل االبتدائي التعل ة التحاق االناث  ور. ٪٥١.٥مقابل  ٪٤٨.٤نس  للذ
  م االبتدائي التعل ة التحاق االناث  ور.  ٪٥١.٤مقابل   ٪٤٨.٦نس  للذ
  م المجتمعي التعل ة التحاق االناث  ور. ٪٣١.١مقابل   ٪٦٨.٨نس  للذ
  م االعداد التعل ة التحاق االناث  ور ٪٥١.٣مقابل   ٪٤٨.٦نس  للذ
   م الثانو العام التعل ة التحاق االناث  ور.  ٪٤٥.٤مقابل   ٪٥٤.٤نس  للذ
   ة التر ة التحاق االناث  ور.  ٪٦٣.٣مقابل   ٪٣٦.٦الخاصة نس  للذ

 
١٢ 019/main_book2019.html-s.gov.eg/Site%20Content/book/018http://emi 
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م المجتمعي  والثانو العام. مقابل   التعل ور في االلتحاق  ومن هنا يتضح تفوق االناث علي الذ
م االعداد  م االبتدائي والتعل م ما قبل االبتدائي والتعل التعل ور علي االناث في االلتحاق  تفوق الذ

ة الخاصة.    والتر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

التعليم االبتدائي التعليم المجتمعي التعليم االعدادي الثانوي العام التربية الخاصة

48.60%

68.80%

48.60%
54.40%

36.60%

نسب التحاق الفتيات بمراحل تعليم مختلفة
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  المرأة في دراما رمضان
عتها   بير من المشاهدين لمتا ة والتي تجذب عدد  فزون المزد من الدراما التل أتي شهر رمضان 
قوم المجلس  ر تأثير الدراما على المشاهدين ، ومن هنا وفي ضوء دوره المتميز  ، وال أحد ين

ن   ١٣القومي للمرأة بتحليل صورة المرأة في دراما رمضان  م اق  منذ عدة سنوات، وفي هذا الس
ة انتهي إليها تقرر المجلس عن مسلسالت رمضان خالل   الوقوف على عدد من المؤشرات النهائ

  منها:   ٢٠١٩عام  
ما اهتمت  -  صورة أكبر من الطفولة والمراهقة،  مرحلة النضوج للمرأة  اهتمت المسلسالت 

 المرأة في الحضر أكثر من الرف.
صورة أكبر من المستو االقتصاد ظهر المست -  و االقتصاد المتوس والمنخفض 

م الواقع.  ة نظًرا لتقد  المرتفع هذا العام وهذه ظاهرة إيجاب
ل المرأة التي تساند  -  ل إيجابي حيث ظهرت في ش ش عض المسلسالت المرأة  قدمت 

ه وقت الشدائد   زوجها أو األم التي تساند ابنها وتقف بجان
يز عليها في المسلسالت المقدمة ( -  ا التي تخص المرأة والتي تمت التر   ١٢بلغ عدد القضا

، العنوسة، مشاكل الصحة، اإلجهاض،  ة)هي المشاكل األسرة، العنف األسر قض
ار المخدرات، ابتزاز المرأة، تعدد الزوجات، الزواج  ة وأخيرًا أعمال اإلج انة الزوج ، الخ

  ذة .السحر والدجل والشعو 
ا والموضوعات التي تم تناولها في  -  ة األولى بين أبرز القضا جاء العنف األسر في المرت

ة األبناء والمشاكل  ا تر ة ثم قضا ة الثان ة تعدد الزوجات في المرت المسلسالت، تالها قض
ة الثالثة .   األسرة في المرت

ة لعام   -  زت الدراما الرمضان ة العنف األسر   ٢٠١٩ر لتظهر في العنف الموجه   على قض
صل إلى  من األخ إلى أخته أو الضرب العنيف من األب أو األم لالبنة األمر الذ قد 

  القتل . 
 

ة للجنة الرصد لألعمال المقدمة في رمضانتقرر  ١٣  ٢٠١٩ يونيو، المجلس القومي للمرأة،  المؤشرات النهائ

عالقسم ال  را
ة عن ال  رأة ـمـبناء الصورة الذهن
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ثير   -  انت أقل  ة التحرش في أكثر من مسلسل سواء اللفظي أو الماد أن  ظهرت قض
  .  ٢٠١٨عام من 

ة تعدد الزوجات في أكثر من عمل دارمي مقارنة  -    ٢٠١٨عام  ظهور قض
أكثر من عمل درامي وقدمتها الدراما على أنها عائ أمام الفتاة   -  ة العنوسة  ظهرت قض

ال  ل من األش ا ش وهذا توجه ال يلي في العصر الحديث حتى أنها تسعى إلى الزواج 
ًال والحصول على لقب مطلقة أهون من لقب عانس . ستمر طو   حتى اذا لم 

ة ظهرت  -  انة قض ة الخ الح درامي عمل من أكثر في لزوجها زوجةال من الزوج   و
ة  صورة النظر إعادة من والبد  عام  ل الظاهرة هذه تكرار   .  المجتمع لد الذهن

) للعنف  مشهداً  ٧٥٤( معدل العنف  مظاهر من للعديد  المسلسالت  في المرأة تعرضت  - 
ما العنف مؤشرات  وتمثلت  الهما أو الماد أو المعنو  العنف سواء   :  يلي ف

 ة  األعمال في المرأة له تعرضت  الذ المعنو  العنف جاء   الرمضان
ة في المقدمة ة)  للعنف مشهداً  ٣٨٨( بواقع األولى المرت  في ليتمثل ٪٥١.٤ بنس
  الئ غير أسلوب  والتعامل الهما أو والسخرة واالضطهاد  واالحتقار السب 
    البذيئة واأللفا
 ة  في  المعنو   العنف  مع  الماد  العنف  بين  الدمج  جاء ة  المرت   بواقع   الثان

ة) للعنف مشهداً ٢٠٣(   الزوج من الضرب  مع الشتائم و اإلهانة مثل ٪٢٦.٩ بنس
  .  األخ أو األم من أو

 ة  في   الماد  العنف  جاء ال  بين  الثالثة  المرت  بواقع   المستخدمة  العنف   أش
ة)  للعنف ً مشهدا١٦٣(  سواء  االسر   العنف  مشاهد   في  معظمها  وتمثلت ٪٢١.٦  بنس

    األب  جانب  من الوجه على الضرب  مثل االب   أو األخ أو الزوج جانب  من
  للعنف ً مشهدا  ٥٥٩(    بواقع  المرأة  ضد   األبرز  العنف  مصدر  الرجل  عد (
ة   . ٪٧٤ بنس
  ة )  مشهدًا للعنف  ١٩٥(  معدل  للمرأة  المرأة  من  العنف  مظاهر  تعددت   بنس
٢٦٪    
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ة النشرة  شفت  ز  الجهاز صدرها والتي  ٢٠١٨  لعام والطالق الزواج إلحصاءات  السنو  المر
  ، ٢٠١٨ عام  عقداُ  ٣١٥ و ألفا ٨٨٧ إلى الزواج عقود  عدد  تراجع عن واإلحصاء العامة للتعبئة
ة ٢٠١٧ عام عقود  ٦٠٦و  ألفا ٩١٢ مقـابل  إشهادات عدد  بلغت  بينما ،٪٢.٨ انخفاض  بنس

ة  ٢٠١٧ عام إشهادا ٢٦٩و  ألفا ١٩٨ مقابل ،٢٠١٨ عام إشهاداُ  ٥٥٤و  ألفا ٢١١ الطالق   بنس
  ٪.  ٦.٧ زادة

  ٢٠١٨ عام إشهاداً  ١٢١٧١٤ ليبلغ الحضر في الطالق إشهادات عدد  ارتفاع النشرة وأوضحت 
ة ،٢٠١٧  عام إشهادا ١٠٨٢٢٤ مقابل اإلشهادات  جملة من٪ ٥٧.٥  تمثل   ٪. ١٢.٥ زادة بنس
ة أعلى وسجلت  هذا ة أقل سجلت  بينما ،٪٨٣.٥ إلى الخلع سبب  طالق نس  سبب  طالق نس

انة، تغيير لغ الد ام عدد  و ام ٥ بها األح ام جملة من ٪٠.١  تمثل  أح ة األح   .النهائ
اب  أهم من إلى اإلشارة يجدر وهنا  دراسة  أكدت  حيث  األسر  العنف معدالت  ارتفاع الطالق أس

ًا،  األسر  للعنف تتعرض  مصرة  امرأة مليون  ١.٥ إن للمرأة، القومي  المجلس عن  صادرة   سنو
اء من ٪٢٠و أزواجهن، سببها الزوجات  على االعتداء حاالت  من ٪٧٠ وأن  بناتهم،  تجاه اآل
ضاً . اإلخوة من  ٪١٠و ات  من ٪٢٧ نحو نجد  أخر  دراسة في وأ   ١٨الـ بلوغ قبل  تزوجن الفت

ات، منهن  ٪٣٠ من وأكثر عامًا،   . للختان تعرضن  ٪٨٧.٠٦و أم
ض  وطلب  بل  حقوقها لالحتفا  الطالق إلى اللجوء من بدال   النساء أن الصادم لكن   عن  التعو

 حيث , العنف دائرة من الهروب  مقابل الخلع طلب  حقوقها ل عن متنازلة  الخلع تطلب  ،العنف
  .   شهور الخلع بينما  سنوات  إلى الطالق دعو  تستمر
ة هذه وتعد   العنف  في والمتمثل متعدد  عنف من المرأة له تتعرض  ما على داللة ذات  االحصائ

اب  ثم له تتعرض  التي المنزلي ة قانون  غ ات  أو المنزلي العنف من للحما  مما, النساء تحمي  آل

 خامس القسم ال
 رأةـمـالعنف ضد ال 
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 للخلع   طلبها  و   حقوقها  عن  التنازل  إلى  ضطرها  ما  وهو,    العدالة  منظومة  في  النساء  ثقة  من  قلل
  . العنف من هرها

تقارر موثقة تشير الي معدالت العنف ضد المرأة  , وان   ٢٠١٩مالحظة : لم تصدر في عام 
قة تشير الي معدالت مقلقة للعنف تجا   المرأة والطفلة   هانت التقارر السا

ة ، حيث أظهر تقرر حيث ال  ات عال لة تصل إلى مستو ز للتعبئة  تزال المش للجهاز المر
سنة متزوجون أو   ١٧و  ١٠طفل تتراوح أعمارهم بين  ١١٧٠٠٠أن  ٢٠١٨في عام  واإلحصاء 

ع النساء الذين تتراوح أعمارهم بين    ٨٧.٢متزوجون ، وأن   سنة شهدوا ممارسة   ٤٩و    ١٥٪ من جم
ان  ٢٠١٥ا ل مسح وطني ختان اإلناث ، وفق   من قبل وزارة الصحة والس

عد  فقد  ان العنف األسر ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان إلحاًحا في مصر. ما 
ة للعنف القائم على النوع االجتماعي التي   ة حول التكلفة االقتصاد شفت الدراسة االستقصائ

ان في عام أجراها المجلس القومي للمرأة وصندوق األمم  أن مصر تخسر   ٢٠١٦المتحدة للس
ار سنوًا نتيجة للعنف ضد المرأة. لمواجهة هذا التحد ، اتخذت الدولة المصرة   ٦.١٥حوالي   مل

مؤخرًا خطوات جادة نحو القضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي. واألكثر شموًال هو  
ة مدتها خمس سنوات لم ة وطن   . ٢٠٢٠- ٢٠١٥افحة العنف ضد المرأة  اعتماد استراتيج
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ات:  ة لتحسين وضع المرأة المصرة على عدة مستو   خطوات مستقبل
عي و على مستو    الحد من العنف ضد المرأة االصالح التشر

  الحد من العنف ضد المرأة من خالل:  اإلصالح التشرعي و 
   د إقرار قانون ؤ حترم األدوار المتعددة للنساء و لألسرة يواكب التغيرات العصرة و

 علي الشراكة في بناء االسرة 
 ر  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج الم
  ات الزواج لد المأذونين لوقف الزواج العرفي , مع وضع مد  إلغاء دفتر إث

قة على اإللغاء . افة حاالت الزواج السا  زمني محدد لتوثي 
 .تفعيل تطبي قانون مواجهة ختان االناث 
    ة بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة و والمالحقة القانون ات الش تفعيل آل

ع اختصاص عملها .  ة وتوس  الداخل
 عة لوزارة الت ر مراكز دعم المرأة المعنفة التا  ضامن. تطو
   اة خارج إطار دائرة م فرص بديلة للعمل والح إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقد

 العنف هي وأطفالها.  
   م وتجهيز أماكن بديلة ات لتقد ر العشوائ ان وجهاز تطو التنسي مع وزارة االس

 للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.  
  
اسي   ين الس   على المستو التم

ة من خالل: اد  زادة وصول النساء للمناصب الق
  وتة للمرأة ال تقل عن ة وأماكن صنع القرار. ٪٣٥وضع  اد افة المناصب الق  في 

    سادسالقسم ال
ات  التوص
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  .ة اد ة لتأهيل النساء لكل المناصب الق  ضرورة توفر الفرص التدرب
 ة والبرلمان  وذلك من خالل:  زادة نسب النساء في المجالس المحل

 ة واعتماده في النظام االنتخابي على النظام  تعديل قانون اإل دارة المحل
الجمع بين نظامي القائمة والفرد لتحقي تمثيل أعلى للنساء، وذلك  المختل 

قا للمادة     ٪ ٢٥من المقاعد للمرأة ، و    ٪٢٥من الدستور التي خصصت    ١٨٠تطب
ات  اب والشا  .من المقاعد للش

   الته  ا  ١٩٧٧لسنة    ٧٠تعديل القانون  رقم ة بتعد اس األحزاب الس لخاص 
اكلها  ٪٣٠الالحقة وٕاضافة ضرورة أن تتضمن لوائح األحزاب   ع ه  .للمرأة في جم

  
ين االقتصاد   .على مستو  التم

  ة المرأة في سوق إلى    -من خالل:     ٪٣٠زادة مشار
  عمل فيها ات التي  من العامالت والعاملين   ١٠٠تعديل قانون العمل إللزام الشر

  عمل حضانة لألطفال  
   شأن تحديد األعمال التي ال يجوز تشغيل النساء    ٢٠٠٣لسنة    ١٥٥إلغاء القرار

  فيها  
  

  ة ة بنس من خالل عدة أنشطة    ٪١٥زادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الرف
   -منها:
  ة ص نس افة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة    ٣٥تخص   % من 
   الت  المتاحة الخدمات والتسه ة للتعرف  ة للمرأة وخاصة الرف   عقد لقاءات توع
  دء المشروعات م الدعم الفني للحصول علي القروض و   تقد
  العمل عة النساء ونشر الوعي  ل محافظة لمتا ة في  ات االهل الشراكة مع عدد من الجمع

 .وفرص المشارع 
  

مي  ىعل   المستو التعل
 ضمن تحسين صورتها ما  ة من التمييز ضد المرأة وتعديلها  م ة المناهج التعل في   تنق

  المجتمع واحترامها.
  م. وجود النساء في مواقع صنع القرار علي مس ة والتعل   تو وضع المناهج في وزارة التر
  ل فعلي ووضع غرامات علي المتسرين من ش ة المرأة المصرة  محو أم االهتمام 

م   .   التعل
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  ة النوع االجتماعي والتأكيد علي النماذج الجيدة للنساء في م ضرورة تضمين المناهج التعل
ة في المجال العام .   المشار

  م العالي . ضرورة تدرس مناهج ة النوع االجتماعي في التعل  حقوق اإلنسان وحساس
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ة  ز الخارج ات المر   مشار
 نظمتها بورشة عمل   ةشارالم  

ة المستدامة   األمم   المتحدة حول واحد من أهداف التنم
 : المساواة بين الجنسين". حيث   هو "الهدف الخامس 

سة مجلس إدارة   عرضت األستاذة نهاد أبو القمصان؛ رئ
ز المصر لحقوق المرأة , حقوق المرأة في  الدستور  المر

ع مواد دستور  المر  ٢٠١٤المصر والتي تناولت فيها جم أة المصرة والذ المتعلقة 
ة على مستو حصول المرأة على حقوقها.     ١٤جاءت مواده نقلة نوع

  ت سة القمصان أبو نهاد  شار ز رئ   لحقوق  المصر  المر
مي  المتحدة  األمم  تقرر  إطالق   بهدف  األردن   ُعقد   مؤتمراً   في  المرأة  العدالة"   عنوان  تحت   اإلقل

ة الدول منطقة في القانون  أمام  الجنسين بين والمساواة مي تحليل: العر ات. للتقدم  إقل  والتحد
ة  التقارر  القمصان  أبو  نهاد    وراجعت  ة  و  مصر  بدولتي  الخاصة  الوطن ارها   خالل  من  السعود   اخت

ل الخبراء فر ضمن ة  التقارر مراجعة لهم الُمو قتي للدولتين الوطن ر سا   .الذ
  ت ما ضاً  القمصان أبو نهاد  شار   أحدهما  اإلنمائي  المتحدة األمم لبرنامج  فيلمين  في أ

ات  يناقش ة المرأة  تواجه  التي التحد   . القانوني الصعيد  على والفتاة العر
ستعرض   األخر  أما ة  الدول  قبل  من  الجيدة  الممارسات   و  النماذج  ف   تعزز   شأنها  من   التي  و  العر

  ١٥   االجتماعي النوع عدالة ودعم
 

 فيما التعاون وسبل حدةالمت األمم لعمل المنظمة باآلليات التعريف إطار في المتحدة األمم تُقدمها ورش سلسلة من واحدة الورشة تعد ١٤
  .  المستدامة التنمية أهداف لتحقيق المصرية الحكومة وبين بينها

 الدول في اإلنمائي المتحدة األمم صندوق أطلقها التي ،  والقانون الجنسين بين المساواة مبادرة من جزًءا اإلقليمي التقرير ويعد ١٥
 المبادرة تهدف. للسكان المتحدة األمم وبرنامج ،  اإلقليمي والمكتب ،  واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع بالشراكة ،  العربية

عسالقسم ال   ا
ز المصر لحقوق المرأة بيت الخبرة القانوني والنوعي وجهود  المر

ة   الدفاع
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  ز  عقد  مصر   لملف  الدورة  المراجعة  هامش  على  المصر   المر
 المجلس  مقر  عقدت   والتي  مصر  في  المرأة  حقوق   ندوة  جنيف  في

  بين الفني التعاون  إلى دعت  جنيف في اإلنسان لحقوق  الدولي
ومة   المصرة  المرأة  أوضاع  لتحسين  المتحدة  واألمم  المصرة  الح

ة أنشطة عبر سواء ة أو تدرب ف ونات  لكل تثق   مع  التعامل م
ار أن  إلى الفتين  ، المرأة   المرأة حقوق  على الحصول في مناهض  دور يلعب  الديني الت
ار مواجهة من والبد  ات  تأهيل و لألصوليين المتطرفة االف  قبل  الجدد النواب  و النائ

 عملهم.  مهام ممارسة قبل فرنسا احتذاء البرلمان في التحاقهم
  الدعم القانوني 

افة المجاالت  بيت الخبرة القانوني والنوعي قدم خاصة من خالل فر من  الدعم القانوني في 
عدد  من المحافظات من   المحامين المدرين والمتواجدين 
ة برقم    خالل  تدشين خ ساخن لالستشارات    ١٩٥٧٦القانون

ل م      وموقع إلكتروني لتقد
   www.mo7amek.comالدعم القانوني وهو   

  ٧٠ الف رجل وامرأة ٢١بلغ المستفيدات والمستفيدين الي 
ات والنساء ,  اب   ٣٠% من الشا   % من الرجال والش

 ع من برنامج ات نهاد     اطل بيت الخبرة القانوني والنوعي الموسم الرا ا  Hekayat     –ح
Nehad 

ين المرأة , وصلت  حقوق المرأة والحشد والدفاع من اجل تم عمل علي نشر الوعي  وهو برنامج 
قرب من  ,  مليون رجل وأمراة ٢معدالت الوصول والمشاهدة للحلقات االولي لهذا الموسم ما 

  عام    ٥٥عام الي   ١٧متوس اعمال من 
 

 ، والمساواة المرأة بحماية تسمح التي الدولية المعايير إلى إشارة في العربية الدول منطقة أنحاء جميع في القانونية النظم تحليل إلى
 أن وضمان والعدالة القانون مجال في المحرز التقدم لقياس المدني والمجتمع للحكومات أساس وخط طريق خارطة أيًضا وتشكل
 .المنطقة أنحاء جميع في المستدامة التنمية ألهداف االجتماعي النوع مؤشرات تحقيق
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اسي  الدعم الس
  ز المصر لحقوق المرأة يت الخبرة القانوني قام المر ادات و بتدرب وتأهيل عدد من الق

ة في ثماني محافظات  س  -الفيوم   -الجيزة   –"القاهرة    الشا ة   -السو ا  -الغر   - اسوان  -المن
ة القادمة. ات المجالس المحل ة خوض انتخا ف ندرة" علي  ثم قامت المنسقات  اإلس

ات  ة داخل محافظتهن. بتنفيذ تدر   عن المجالس المحل
  

   ز المصر لحقوق المرأة يت الخبرة القانوني  نفذ المر اب والراضة و التعاون مع وزارة الش
ة   ٨ أهم ة بهدف رفع وعي المواطنين  بيرة عن المجالس المحل مؤتمرات جماهيرة 

ات المجلس المحلي، ودورها واختصاصاتها.   انتخا
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   


