المركز المصري لحقوق المرأة
ٌعمل على تحسٌن وضع المرأة القانونً و السٌاسً منذ عام 1996
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مقدمة.
شيد نياية عاـ  2015كجكد  89نائبة بالبرلماف منيف  75نائبة منتخبة ،ك  14نائبة معينة مف إجمالي
 596نائب أؼ ما يمثل نسبة  ، %14.7كبذلؾ أصبح برلماف  2015أكبر برلماف يشيد تمثيل نسائي في
تاريخ الحياة البرلمانية المصرية .البرلماف الذؼ يمثل السمطة التشريعية ك أخر خطكة في خارطة الطريق.
بالرغـ مف ىذه الخطكة اليامة إال أنو ما زالت المرأة المصرية تعاني مف التراجع بشكل عاـ في كافة
المجاالت ,حيث تأتي مصر ضمف أسكء  10دكؿ في مجاؿ المساكاة بيف الجنسيف طبقاً ؿتقرير الفجكة بيف
الجنسيف الصادر عف المنتدػ االقتصادؼ العالمي عف عاـ  2015ك يعد ذلؾ مؤشر خطير ك مثير للقمق.
فقد تراجع مركز مصر بيف الدكؿ عف عاـ  , 2014حيث أحتمت مصر المركز  136مف بيف  142دكلة
لعاـ  ، 2015في حيف احتمت مصر المركز  129مف بيف  142دكلة عمي مستكؼ العالـ كفق تقرير الفجكة
بيف الجنسيف الصادر لعاـ  2014ك يعد ذلؾ تراجع كاضح.
كفق لتقرير التنمية البشرية لعاـ  2015الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي احتمت مصر المركز
 108مف بيف  188دكلة عمي مستكؼ العالـ بينما في عاـ

 2014احتمت مصر المركز  110مف بيف

 187دكلة عمي مستكؼ العالـ كىك ما يعد تحسناً طفيفاً.
فعمي مستكؼ التمكيف السياسي لممرأة قد تراجعت مف المركز  134عاـ  2014إلي المركز  136مف بيف
 142دكلة عمي مستكؼ العالـ -لكف مف المتكقع أف يشيد عاـ  2016تحسف في ىذا المؤشر بعد األخذ في
االعتبار نتيجة اإلنتخابات البرلمانية التي انتيت بنياية عاـ  2015كأفرزت عف كجكد  89نائبة بالبرلماف.-
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ك شيد مؤشر تكلي الكظائف القيادية لمنساء تقدـ إلي حد ما فقد احتمت مصر المركز  101ىذا العاـ بعد
أف كانت المركز  116عاـ  ،2014كفق تقرير الفجكة بيف الجنسيف الصادر لعاـ

 – .2015حيث يقيـ

التقرير ٍ
بناء عمي المناصب القيادية في الحككمة ك ليس فقط المناصب العميا -حيث لـ تحظي المرأة بتقدـ
عمي مستكؼ المناصب العميا مثل التشكيل الكزارؼ ك المحافظيف طبقاً لرصد المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة.
كشيد المستكؼ االقتصادؼ تراجع كاضح مف حيث إتاحة الفرص كالمشاركة االقتصادية ،فقد احتمت مصر
المركز ػاؿ  135عمي مستكؼ العالـ  ،ككذلؾ احتمت المركز  139مف بيف  142دكلة مف حيث مشاركة
النساء فى القكػ العاممة  ،كفق تقرير الفجكة بيف الجنسيف الصادر عف المنتدؼ االقتصادؼ العالمي لعاـ
.2015بينما خبلؿ عاـ  2014احتمت مصر المركز  129مف بيف  142دكلة عمي مستكؼ العالـ فى
االقتصادؼ كإتاحة الفرص كاحتمت المركز  136مف حيث مشاركة النساء فى القكػ العاممة ،
ة
المشاركة
كفق تقرير الفجكة بيف الجنسيف الصادر عف المنتدؼ االقتصادؼ العالمي.
ؼتناكؿ تقرير حالة المرأة الصادر عف المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة استعراض ألىـ التطكرات التؼ آلى إلييا
ؼ عدة مجاالت عمى مدار عاـ .2015
كضع المرأة ؼ
منهجية التقرير
اعتمد التقرير عمى عدد مف منيجيات البحث كالتكثيق منيا :
 التقارير الدكلية ك المحمية. تقارير المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة. -غرفة عمميات المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة لئلنتخابات البرلمانية مف منظكر نكعي.
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 المسح اإلعبلمي لعدد مف الصحف التي تنكعت بيف الخاص كالحككمي ك الحزبي.التحديات التي واجهها فريق العمل في إعداد التقرير -:
 عدـ كجكد بيانات حديثة مقسمة عمي أساس النكع لسنة  2015في بعض المج ا الت ك القكانيف الخاصةبالمرأة أك المؤثرة عمييا بشكل خاص.
 عدـ كجكد تقارير حديثة لسنة  2015في بعض المج ا الت مثل العنف ضد المرأة .ك أيضا في التقاريرالمتاحة يظل عزكؼ العديد مف النساء عف التبميغ عف حاالت العنف ألسباب اجتماعية ك نفسية عائق يقمل
مف مصداقية االحصائيات.
أقسام التقرير:
ينقسـ التقرير إلى أربع أقساـ رئيسية كىي:
ؼ عدة محاكر أساسية كه ؼ :االنتخابات
القسـ األكؿ "الحقوق المدنية والسياسية" ك يشمل دكر النساء ؼ
البرلمانية كالبرلماف  ,كالمناصب القيادية ,كالتعبير عف الرأؼ.
ؼ
القسـ الثافؼ "الحقوق االقتصادية واالجتماعية" ك يشمل استعراض ألىـ اؿتطكرات التؼ شيدتيا المرأة ؼ
أربع محاكر أساسية كه ؼ سكؽ العمل كالصحة كالتعميـ كالرياضة.
القسـ الثالث "العنف ضد المرأة" كيستعرض مدؼ استمرار العنف ضد المرأة
ؼ إطار الدفع بحريات المرأة كدعميا
الربع "جهود المركز المصري لحقوق المرأة" عمى مدار العاـ ؼ
القسـ ا
لمكصكؿ لحقكقيا.
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القسم الثالث :
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القسم األول :الحقوق المدنية والسياسية
مازاؿ كضع المرأة المصرية فيما يخص الحقكؽ المدنية كالسياسية ؼشيد تراجعاً عمي مستكؼ العالـ كعمي
مدار العاـ يف الماضييف أيضاً ،فقد احتمت مصر المركز  136مف بيف  142دكلة عمي مستكؼ العالـ في
مؤشر التمكيف السياسي لممرأة ،بينما احتمت المركز  134مف بيف  142دكلة عاـ  ،2014ك احتمت المركز
 128مف بيف  135دكلة عاـ  ،2013كفق تقرير الفجكة بيف الجنسيف الصادر عف المنتدؼ االقتصادؼ
العالمي ألعكاـ

. 2013 ،2014،2015أؼ أف ىذا العاـ شيد تراجعاً أكبر عمي مستكؼ تمكيف المرأة

السياسي.
كيكضح الشكل التالي مؤشر التمكيف السياسي لممرأة خبلؿ ثبلثة أعكاـ كفق تقرير الفجكة بيف الجنسيف (عمماً
بأف القيمة األكبر تمثل تراجعاً فى مؤشر التمكيف)

معدل تراجع مركز مصر فً التمكٌن السٌاسً للمرأة خالل ثالثة اعوام
136
136

134

134
132
130

128

128
126
124
122
120
2013

2015

2014
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بينما عمي مستكؼ المناصب القيادية شيد تقدماً إلي حد ما حيث احتمت مصر المركز  101مف بيف 142
دكلة كفق تقرير الفجكة بيف الجسيف الصادر عف المنتدؼ االقتصادؼ العالمي لعاـ  2015بعد أف كانت
تمثل المركز  116مف بيف  142في عاـ  .2014كفي ىذا تقدـ كاضح

حتي عف كضع مصر عاـ

 2013حيث كانت تحتل المركز  101مف بيف  136دكلة.

 .1المرأة و البرلمان
1ز

أنتيت كل مراحل العممية االنتخابية لمبرلماف بكجكد  89نائبة بالبرلماف منيف  75نائبة منتخبة ،ك  14نائبة
معينة مف إجمالي  596نائب أؼ ما يمثل نسبة  ، %14.7كبذلؾ أصبح برلماف  2015أكبر برلماف يشيد
تمثيل نسائي في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.
كىك األمر الذؼ أدؼ إلي تقدـ مركز مصر في بيانات االتحاد البرلماني الدكلي مف المركز

 139مف بيف

 189دكلة بكاقع نسبة  %2لممرأة داخل البرلماف عاـ  ،2013إلي المركز  122مف بيف  191دكلة كفق
بيانات االتحاد البرلماف الدكلي – فبراير  -2016في مؤشر النساء في البرلمانات الكطنية.
تدعو االنتخابات البرلمانية  2015إلي التأمل  ،فعمي الرغـ مف صعكبة خكض التجربة البرلمانية بالنسبة
لممرأة عمي المقاعد الفردية في ظل العصبيات كطغياف الماؿ السياسي كالتعجيز المادؼ  ،كاكتفاء معظـ
األحزاب بترشيح عدد محدكد مف النساء عمي القكائـ االنتخابية دكف المقاعد الفردية  ،اال انو فازت  19سيدة
عمي المقاعد الفردية.
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كه ك رقـ غير مسبكؽ ،لـ تشيده أؼ انتخابات برلمانية مصرية مف قبل .كبمراجعة التاريخ القريب  ،يتضح
أنو لـ تفز أؼ سيدة عمي المقاعد الفردية في انتخابات  ، 2011فيما فازت 64سيدة في برلماف  2010عمي
مقاعد الككتا فضبلً عف سيدة كاحدة معينة  .مع األخذ في االعتبار أف المنافسة عمي مقاعد الككتا كالتي
خصصت بطبيعتيا لممرأة اختمفت عف المنافسة التقميدية عمي المقاعد الفردية العامة .مما يعني أنو لـ تتمكف
أؼ سيدة في برلماف 2010مف الفكز بأؼ مقاعد في إطار التنافس عمي المقاعد العامة الفردية .
مع مراعاة أف ىناؾ اختبلؼ بيف النظـ االنتخابية التي جرت في ضكءىا األنتخابات الثبلثة ،فالنظاـ
االنتخابي في  2011كىك نظاـ القائمة النسبية كاف معيق لممرأة بشكل كبير ألنو اشترط كجكد سيدة كاحدة
عمي القائمة بحد أدني كذلؾ دكف ضماف مكاف متقدـ ليا في القائمة  ،مما أدؼ إلي لجكء األحزاب إلي كضع
النساء في نياية القكائـ كىك األمر الذؼ لـ يمكف النساء مف الفكز عمي القكائـ بعكس النظاـ الحالي .
أما النظاـ االنتخابي في انتخابات  2010فكاف عمى النظاـ الفردؼ كقد تـ تخصيص

 64مقعد لمسيدات

لينافسف عمييا بخبلؼ المنافسة عمي المقاعد الفردية لمدكائر العامة .
أما النظاـ اإلنتخابي الذؼ جرت كفقاً لو إنتخابات

 2015ىك القائمة المطمقة المغمقة أؼ اف القائمة ذات

التصكيت األعمي تفكز فييا جميع أسماء المرشحيف.
ك الذؼ كصمت ك ألكؿ مرة مف خبللو  29مرشحة لمرحمة اإلعادة عمي المقاعد الفردية في انتخابات برلماف
 ،2015حدث ذلؾ في غياب قانكف يضمف ليا كجكد عمي المقاعد الفردية كىك ما يعكس تحكالً كبي اًر لممرأة
المصرية.
كما أنو يمفت االنتباه إلي أف ىناؾ ثمة طفرة في تغير اتجاىات تصكيت الناخبيف إزاء المرأة  ،كلعميا
إشارة إلي أف تغيي اًر ما قد بدأ في الثقافة المجتمعية حياؿ المرأة  ،فمسنكات طكيمة يحجـ الناخبكف بل
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كالناخبات أيضاً عف التصكيت المرأة ككأنيا أقل أىمية مف أف تتحمل مسئكلية كمياـ عضك مجمس النكاب ،
يتضح ذلؾ مف خبلؿ كصكؿ العديد مف المرشحات البلتي لـ يتمكف مف الفكز إلي ترتيب متقدـ مف حيث
عدد األصكات  ،حيث جاءت العديد مف المرشحات في المركز الثالث كالرابع كالخامس .

 .2المرأة والمناصب القيادية
شيد عاـ  2015تقدـ في تكلي المرأة المناصب القيادية مقارنة بالعاميف السابقيف حيث احتمت مصر
المركز 101مف  142دكلة كفق تقرير الفجكة بيف الجنسيف الصادر عف المنتدؼ االقتصادؼ العالمي لعاـ
 2015بعد أف كانت تحتل المركز  116مف بيف  142في عاـ  2014ك المركز  101مف بيف 136
دكلة عاـ  2013كفي ىذا تقدـ كاضح- .حيث يقيـ التقرير ٍ
بناء عمي المناصب القيادية في الحككمة ك ليس
فقط المناصب العميا  -حيث لـ تحظي المرأة بتقدـ عمي مستكؼ المناصب العميا مثل التشكيل الكزارؼ ك
المحافظيف طبقاً لرصد المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة.
ترتٌب مصر من حٌث تولً المرأة الوظائف
القٌادٌة خالل ثالث سنوات
116

120
115
110
101

101

105
100
95
90

عام 2013

عام 2014

عام 2015
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أ .التشكيل الوزاري
شيد عاـ  2015تشكيل كزارؼ لكنو جاء مخيب لؤلماؿ  ،حيث لـ يكف نصيب النساء مف التشكيل الكزارؼ
سكؼ  ،%8.8فمف  34ك ازرة شغمت النساء ثبلث ك ازرات فقط  ,كىي ك ازرة التضامف االجتماعي الدكتكرة غادة
كالي ،ك ازرة التعاكف الدكلي الدكتكرة سحر نصر  ،ك ازرة اليجرة كشؤكف المصرييف بالخارج الدكتكرة نبيمة مكرـ.

النساء فً التشكٌل الحكومً 2015
عدد الوزٌرات
3

اجمالً عدد
الوزاراء
34

ب.المرأة ومنصب المحافظ
خلت حركة تغيير المحافظيف في فبراير 2015لبعض المحافظات مف النساء في منصب المحافع  .ك في
الكقت الذؼ نسعى فيو لكصكؿ المرأة لمنصب المحافع كبنسب ة ال تقل عف  % 30نجد الحككمة تكتفي
بنسب %17,6
ة
ؼ فقط
بتعييف  3نائبات لمحافع لثبلث محافظات فقط كىي القاىرة كالجيزة كاالسكندر ة
( عمى مستكػ التغيير 17محافعة ) كعمى المستكػ العاـ لكل المحافظات تصل النسبو الى . %11
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ج.المرأة كرئيس حي
شيد عاـ  2015تعييف الميندسة سعاد حممي لتكلي منصب رئيس حي كسط بمحافظة االسكندرية في يكنيك
 ،2015ك لـ تكف ىذه أكؿ إمرأة تشغل ىذا المنصب حيث شغمت ىذا المنصب عدة نساء منيف

فييمة

صالح رئيساً لحي غرب مدينة نصر عاـ  2010ك عزة شريف رئيس حي الدقي عاـ  2013كماجدة أحمد
عبد الحميد محمكد رئيس حي النزىة عاـ.2013
د.المرأة و القضاء
شيد عاـ  2015تعييف  26قاضية في عدد مف المحاكـ االبتدائية الفئتيف «أ كب» مف بيف عضكات ىيئتي
النيابة اإلدارية كقضايا الدكلة خبلؿ شير يكنيك .2015
كتعد ىذه الخطكة مف الخطكات الجيدة في إطار الدفع بعدد مف القاضيات في مجاؿ القضاء  ،كنتاج لمجيكد
المجتمع المدني الذؼ كاف يطالب باستمرار بحق المرأة في التعييف بالقضاء كلكف يظل الطريق مغمق أماـ
المسار الطبيعي لتعييف خريجات الحقكؽ .

 .3المرأة وحق التعبير عن الرأي

شيد الحق في التعبير تراجع خبلؿ عاـ  2015حيث تـ حشد اإلعبلـ في اتجاه شبو كاحد ال يسمح بتعدد
اآلراء أك النقد ال سيما لمؤسسات الدكلة كانعكس ذلؾ عمى حجـ المشاركة في أنشطة التعبير عف الرأؼ
السيما السممية منيا كرغـ ذلؾ شاركت النساء في المظاىرات كالكقفات االحتجاجية.
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في الذكرؼ الرابعة لثكرة  25يناير خرج العشرات مف الشباب كالفتيات إلحياء ذكرؼ الثكرة التي قامت لممناداه
ؼ
بالحرية كالكرامة كاإلنسانية كالتي جاءت ضد االنتياكات اإلنسانية كإرساء مبدأ سيادة القانكف كأف يككف ىناؾ
مشاركة حقيقية لمشباب كإعطاء دكر أكبر ليـ في كل مؤسسات الدكلة.اال أنو كبعد مركر  4سنكات عمي تمؾ
المطالب مازاؿ يسقط شيداء حيث سقطت شيماء الصباغ  ،باإلضافة إلي إصابة عدد مف الفتيات كالشباب
في مسيرة سممية.
ىذا باإلضافة إلي مشاركة النساء في العديد مف الكقفات االحتجاجية التي حدثت خبلؿ عاـ  2015كمنيا
عمي سبيل المثاؿ:
-خبلؿ شير فبراير شاركت المرأة السيناكية في

كقفة تضامنية أماـ مجمس مدينة العريش رافضا لئلرىاب

كدعما لمقكات المسمحة في حربيا عمي اإلرىاب
 كخبلؿ شير ابريل شاركت بعض العامبلت في مستشفيات جامعة اإلسكندرية في كقفة احتجاجية ،لممطالبة بالتثبيت كفق القرار الصادر عف المالية نكفمبر الماضي.
 -كخبلؿ سبتمبر شاركت عدد مف المطمقات المستبعدات مف مشركع

اإلسكاف االجتماعي التابع

لمحافظة بكرسعيد بكقفة احتجاجية أماـ مبني ديكاف عاـ المحافظة  ،تحت عنكاف "

إعداـ

مطمقات".كيأتي ذلؾ اعتراضاً منيف عمي شرط المحافظة بضركرة مركر عاميف كامميف عمي طبلؽ
كل سيدة كأف تككف معيمو.
 كخبلؿ شير سبتمبر أيضا نظمت عشرات السيدات في حدائق األىراـ كقفة احتجاجية ضد كجكدالتكؾ تكؾ في المدينة إثر تعدد الشكاكػ مف تعرض النساء لمتحرش الجنسي مف سائقي تمؾ
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المركبات .كشارؾ العشرات مف السيدات كالفتيات كحكليف العديد مف الرجاؿ في الكقفة االحتجاجية
أماـ بكابة التجنيد كرفعكا شعارات تطالب بمنع سير التكؾ تكؾ في المدينة.
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القسم الثاني :الحقوق االقتصادية واالجتماعية

شيد عاـ  2015تراجع لكضع المرأة مف حيث

إتاحة الفرص كالمشاركة االقتصادية ،فقد احتمت مصر

االقتصادؼ كإتاحة الفرص كفق تقرير
ة
المركز ػاؿ  135مف بيف  142دكلة عمي مستكؼ العالـ فى المشاركة
الفجكة بيف الجنسيف الصادر عف المنتدؼ االقتصادؼ العالمي لعاـ  .2015في حيف احتمت المركز ػاؿ 131
مف بيف  142دكلة في عاـ  .2014ك المركز  125مف بيف  136دكلة لعاـ  2013عمي مستكؼ العالـ مف
حيث إتاحة الفرص كالمشاركة االقتصادية كفق تقرير الفجكة بيف الجنسيف الصادر عف المنتدؼ االقتصادؼ
العالـ.

ترتٌب مصر فً مؤشر إتاحة الفرص االقتصادٌة للمرأة خالل ثالث سنوات
136
135

136
135
134
133
132

131

131
130
129
128
عام 2013

عام 2014
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عام 2015

لكف بالرغـ مف ذلؾ أال انو ىناؾ مكسب ىاـ حصمت عميو المرأة في الحقكؽ االجتماعية خبلؿ  2015حيث
حكمت محكمة القضاء اإلدارؼ باالسكندرية بحق األـ المصرية في الحصكؿ عمي كثيقة ميبلد ألطفاليا.
كتطبيقا لدستكر 2014الذؼ الزـ الدكلة بالحفاظ عمي األمكمة كالطفكلة.

المرأة والعمل
أ.المرأة و القطاع الرسمي
شيد كضع المرأة في القكؼ العاممة تراجع عف العاـ السابق فقد احتمت مصر المركز

 139مف بيف 142

دكلة مف حيث مشاركة النساء فى القكػ العاممة عاـ  2015بينما احتمت المركز  136مف بيف  142دكلة
مف حيث مشاركة النساء فى القكػ العاممة عاـ  ،2014كفق تقرير الفجكة بيف الجنسيف لعاـ - 2015
.2014
كما تشير بيانات تقرير الفجكة بيف الجنسيف  2015إلي أف نسبة مشاركة النساء لمرجاؿ فى القكػ العاممة
ىى  %33ك ىك ما يعنى أف مع كل مائة رجل عامل فى مصر تكجد

 33سيدة عاممة فقط .بينما ؼشير

تقرير الفجكة بيف الجنسيف  2014إلي أف نسبة مشاركة النساء لمرجاؿ فى القكػ العاممة ىى . %32
ك تزيد معدالت البطالة بيف النساء عف الرجاؿ فطبقاً ألحصائٌات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 ,بمغ معدؿ البطالة بيف النساء  ،% 25.8في حيف أف بمغ معدؿ البطالة بيف الرجاؿ  %8.9خالل الربع
األخٌر من .2015
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ككفقا لبيانات الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاإلحصاء ،أف نسبة العامبلت بالقطاع الحككمى خبلؿ عاـ
 2014 -2013بمغت  ،%24.5مقابل  %74.5لمذككر ،كفًقا لبيانات نشرة العامميف بالحككمة الآلتي
صدرت في 2015
أف نسبة مساىمة المرأة فً قوة العمل بلغت  %22.9من إجمالى قوة العمل فً الفئة العمرٌة من  15إلى
 64سنة ،وهى تمثل ما ٌقرب من ثلث مساهمة الرجال التً تبلـغ .%73.4
ب .المرأة والعمل في القطاع غير الرسمي
يستبعد قانكف العمل رقـ  12لسنة  2003عامبلت الخدمة المنزلية مف الحماية القانكنية حيث ينص في
المادة الرابعة منو عمى أف "أحكاـ القانكف ال تسرؼ عمى عماؿ الخدمة المنزلية" .كىك األمر الذؼ يعرض
العديد مف النساء إلي الكثير مف االنتياكات دكف إمكانية الحصكؿ عمي حقكقيف كىك ما أكده مشركع حقي
كحقؾ بالجمعية المصرية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ،الذؼ استيدؼ تحسيف األكضاع االقتصادية
كاالجتماعية كالنفسية لعامبلت المنازؿ 1 .الذؼ تناكؿ حق العامبلت في المنازؿ خصكصا بعد الظمـ الكاقع
عمى ىذه الفئة مف العمالة المصرية رغـ أنيـ عماؿ ليـ حقكؽ ،كيعتبركف قنبمة مكقكتو ،حيث يقدر عددىـ بػ
 20ألف إنساف ،مشي ار إلى أف أغمب العماؿ ال يحصمكف عمى حقكقيـ بالشكل المطمكب ،كتصل مبالغ إىدار
2

حقكقيـ إلى  7ميارات جنيو سنكيا.
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http://eaesr.com/projects/177/

1

http://www.albawabhnews.com/1754314

2

ج.العمل المنزلً غٌر المدفوع للنساء
تعمل النساء دائما داخل المنزؿ كال يدركف بل كال يدرؾ المجتمع ذاتو أف ليذا العمل قيمة كقد انتيت دراسة
الدكتكرة سمكػ العنترؼ الخبير االقتصادؼ" ،تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفكع لمنساء في مصر" 3أف
قيمة مساىمة العمل المنزلى لمنساء فى مصر تتراكح بيف  307مميارات جنيو ،ك 455مميكف جنيو سنكياً ،ما
يكازػ ربع الناتج المحمى اإلجمالى.
كما أكضحت أف عدد ساعات العمل المنزلى األسبكعى لمنساء فى مصر  30ساعة تذىب أغمبيا فى إعداد
الطعاـ كغسيل األطباؽ كالمبلبس كتنظيف البيت ،مقابل  4ساعات فقط لمرجاؿ.
كأف متكسط ساعات العمل المنزلي غير المدفكع لمنساء المتزكجات يقدر بنحك  37.27ساعة في األسبكع،
في مقابل  13.80ساعة لغير المتزكجات.
كجدير بالذكر أف الدراسة أجريت عمى نحك  50ألف شخص فى  12ألف أسرة تمثل المجتمع فى الريف
كالحضر ،كأكضحت أف النساء البلتى يمثمف  %49مف ىذه الشريحة يعممف أكثر مف

 %46مف إجمالى

ساعات العمل المدفكع كغير المدفكع.
كانتيت الدراسة إلي أف "استخداـ كل الطاقات في المجتمع لو أثر إيجابي عمى معدالت النمك االقتصادؼ
كاإلنتاج ،ذلؾ الف التقارير الصادرة عف الحركات النسائية أك منظمة العمل الدكلية التي تتناكؿ قضية
المساكاة كتكافؤ الفرص تؤكد عمى أىمية التكميف اإلقتصادؼ لمنساء بإعتباره أساس لممساكاة".

صدرت الدراسة عن مؤسسة المرأة الجدٌدة فً فبراٌر2015 ,
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3

المرأة والتعلٌم
شيد تعميـ المرأة خبلؿ عاـ  2015تراجع عف عاـ  2014فقد احتمت مصر المركز  115مف  142في
التعميـ عاـ  2015بينما احتمت المركز  109مف  142كفقاً تقرير الفجكة بيف الجنسيف عامي -2015
.2014
كبمغ معدؿ االلماـ بالقراءة كالكتابة بيف النساء

 %65كمعدؿ التحاؽ الفتيات بالتعميـ االبتدائي  %96كمعدؿ

التحاقيف بالتعميـ الثانكؼ  %85كمعدؿ التحاقيف بالتعميـ العالي  %31طبقا تقرير الفجكة بيف الجنسيف لعاـ
 .2015بينما في عاـ  2014معدؿ االلماـ بالقراءة كالكتابة بيف النساء  %66كمعدؿ التحاؽ الفتيات بالتعميـ
االبتدائي  %96كمعدؿ التحاقيف بالتعميـ الثانكؼ  %82كمعدؿ التحاقيف بالتعميـ العالي  %29طبقا تقرير
الفجكة بيف الجنسيف.

المرأة و الصحة
شيد كضع المرأة الصحي خبلؿ  2015تحسناً فطبقا لنتائج المسح السكانى الصحى ػ مصر لعاـ 2014
الصادر في مايك  ,2015أف ىناؾ  9مف كل  10سيدات حكامل حصمف عمى رعاية حمل مف مقدـ خدمة
مدرب ،كحصل ثمثى السيدات عمى حبكب أك أقراص الحديد خبلؿ الحمل فى الطفل األخير ليا كما أف
مف كل  10كالدات تمت فى منشأة صحية.
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9

تشكٌل وحدة المرأة فً وزارة البٌئة
أصدر الدكتكر خالد فيمى كزير البيئة ق ار ار بتشكيل كحدة المرأة بجياز شئكف البيئة كتشكيل لجاف إقميمية
تابعة لكحدة المرأة كالنكع االجتماعي بالمحميات الطبيعية كالفركع اإلقميمية مف النكاحى الفنية في

يكليو

.2015
كما أف كل رئيس لجنة يقكـ بتحديد نائبا عنو كتشكيل فريق العمل ،حيث يتـ تشكيل المجاف اإلقميمية بالفركع
كالمحميات الطبيعية سنكيا بالتنسيق مع كحدة المرأة.
ىذه الكحدة ( كحدة المرأة ) تقكـ بالعديد مف المياـ منيا كضع كتنفيذ آليات دمج مبادغ النكع االجتماعي فى
الخطط كالبرامج كالمشركعات سكاء الممكلة مف مكازنة الدكلة أك مف التمكيل األجنبي ككذا بحث فرص
التعاكف اإلقميمي كالدكلي فى مجاؿ النكع االجتماعي كالبيئة باإلضافة إلى تشكيل لجاف إقميمية تقكـ بتنفيذ
خطط الكحدة لتحفيز دكر المرأة اإليجابي فى حماية البيئة كتحقيق التنمية المستدامة.
كأشار إلى أف كحدة المرأة سكؼ تقكـ بمتابعة تنفيذ بركتكككؿ التعاكف مع المجمس القكمى لممرأة ككضع كتنفيذ
آليات التعاكف مع الكيانات الحككمية كالغير حككمية التى تيتـ بمجاؿ المرأة كالنكع االجتماعي ككضع كتنفيذ
خطة لبناء قدرات العامميف بك ازرة البيئة كجياز شئكف البيئة فى مجاؿ النكع االجتماعي ككيفية دمجو فى
العمل البيئي كدراسة كضع المرأة العاممة بالك ازرة كالجياز كمناقشتيا مع اإلدارات المعنية.
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المرأة و الرياضة
حققت المرأة في مجاؿ الرياضة عدة نجاحات منيا:

 فازت البلعبة سممى ىاني بطمة مصر في اإلسككاش بنيائي بطكلة العالـ الناشئيف ،بعد تغمبيا عمى
نظيرتيا كايمي ليكنارد في اغسطس  ,2015كبيذه النتيجة فازت مصر بالبطكلة لممرة السابعة في
4

التاريخ كالخامسة عمى التكالي.


فكز منتخب مصر لمناشئات لبلسككاش بمقب بطكؿ ة العالـ لمفرؽ لممره الخامس ة عمى التكالى بعد
الفكز فى النيائى عمى منتخب امريكا

 0/2حيث حصمت رنيـ الكليمى عمي المركز االكؿ في

تصنيف السيدات في لعبة االسككاش بعد اف كانت مسيطرة عمية احدػ بنات ماليزيا لمده تسع
سنكات.

http://albedaiah.com/news/2015/08/04/94393
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 في السباحة ,حازت فريدة عثماف العبة المنتخب الكطني لمسباحة ،المركز الخامس عمى مستكػ
العالـ فى نيائيات منافسات  50متر فراشة لمسباحة القصيرة خبلؿ بطكلة العالـ  2015كالتى تقاـ
فعاليتيا فى مدينة كازاف الركسية ،محطمة الرقـ المصرػ كاإلفريقى المسجل باسميا بزمف ،25.78
5

كتأىمت لؤللعاب األكلمبية ريك دػ جانيرك .2016

 بينما حصدت شيماء حشاد العبة المنتخب الكطنى لمرماية عمى المركز السادس فى بطكلة العالـ
 2015التى تقاـ فعالياتيا بأمريكا كتعتبر أكؿ العبة تحقق ىذا المركز.
دورة األلعاب األفريقية
فى دكرة األلعاب األفريقية التي أقيمت في سمبتمبر  2015تميزت المرأة المصرية بإنجازت عديدة.

6

 في البارالمبية حققت الرباعة المصرية فاطمة عمر ،العبة منتخب رفع األثقاؿ البارالمبية ،الميدالية
الفضية فى دمج ميزانى  55ك  65كجـ ،كتحطيـ رقـ ميزاف  61كجـ مرتيف ،بكاقع  134ك،141

22

http://www.elwatannews.com/news/details/790138

5

http://sport.elwatannews.com/ar/1/16/54827/

6

كحققت نكاؿ رمضاف ،العبة المنتخب المصرػ لرفع األثقاؿ ،ذىبية كزف

 41كجـ ،كما أضافت

زميمتيا زينب العطيفى فضية نفس المنافسات .أضافت الرباعة المصرية جيياف حسف كزميمتيا راندا
تاج ميداليتيف فضيتيف جديدتيف ،كسجمت جيياف حسف الميدالية الفضية فى منافسات البارلمبيؾ فى
كزف  79كجـ.
 في المصارعة ,فازت بالذىب إيناس خكرشيد فى النسائى ،ك حققت حبيبة طارؽ كنادية عنتر
بركنزؼاتف.
 في التايككندك ,حققت نكر حسيف ذىبية كزف

 49ؾ ،فيما حصدت زميمتيا رضكػ رضا ذىبية

أخرػ فى منافسات كزف  53ؾ ،كفازت سياـ الصكالحى بذىبية كزف  67ؾ ،كاكتفت البلعبة ىداية
مبلؾ بفضية كزف  57ؾ.
 في التنس ,حققت ساندار سمير "

 3ذىبيات فى الزكجى كالزكجى المختمط كالفردػ" ،كفضية

لمنتخب زكجى السيدات كبركنزيتيف ،كتكج منتخب التنس كذلؾ بمقب أفضل منتخب فى الدكرة
األفريقية كحصل عمى درع البطكلة مف المجنة المنظمة.
 في تنس الطاكلة تفكقت السيدات ,أحرز منتخب تنس الطاكلة لمسيدات الميدالية الذىبية ،بعد فكزه
فى المباراة النيائية عمى نظيره النيجيرػ

 ،2/3كما حقق منتخب الرجاؿ الميدالية الفضية ،بعد

خسارتو أماـ نظيره النيجيرػ بنتيجة  3/2فى المباراة النيائية ،كيضـ منتخب السيدات البلعبات دينا
مشرؼ كناديف الدكلتمى كيس ار أشرؼ كفرح حسف.
 كأحرز الثنائى دينا مشرؼ كناديف الدكلتمى الميدالية الفضية فى منافسات الزكجى السيدات ،كحقق
منتخب مصر لتنس الطاكلة زكجى مختمط ميداليتيف بركنزيتيف بدكرة األلعاب األفريقية بالككنغك،

23

بعد اليزيمة أماـ منتخب الككنغك ،الذػ يضـ فى صفكفو العبيف صينييف ُمجنسيف ،كضـ الفريق
األكؿ الثنائى عمر عصر كدينا مشرؼ ،بينما ضـ الثانى أحمد صالح كفرح عبدالعزيز.
 كأحرزت دينا مشرؼ ذىبية الفردػ ،كما حققت ناديف الدكلتمى الميدالية الفضية فى الفردػ.
" الطائرة" أحرزت سيدات الطائرة البركنزية .
 في المبلكمة ,أحرزت المبلكمة رنا السيد فى كزف  75ؾ فضية ,آيات الشرقاكػ بركنزية كزف 60
ؾ.
 في الجمباز ,أحرز منتخب الجمباز اآلنسات فضيتيف  ،ك حصمت نانسى عمى بركنزية أيضاً.
 في السباحة,حققت فريدة عثماف  4ذىبيات فى سباقات «  100متر فراشة 50 ،متر فراشة100 ،
متر حرة 50 ،متر حرة" .كحقق فريق التتابع الذىبية فى سباؽ  ،100 ×400كىك الفريق الذػ يضـ
فريدة عثماف كدمحم سامى كركاف البدرػ كيكسف القماش ،كفاز الثبلثى أحمد حمدػ كدمحم سامى
كركاف البدرػ بثبلث بركنزيات فى سباقات  200ك 100ك 50متر حرة ،كحققت السباحة ركيدا ىشاـ
فضية سباؽ  200متر فراشة ،فيما جاءت زميمتيا مريـ صقر ثالثاً فى ذات السباؽ ،لتحصد الميدالية
البركنزية ،كحقق فريق تتابع السيدات ،الذػ يضـ فريدة عثماف كركاف البدرػ كمريـ صقر كمى
عاطف ،فضية سباؽ 100×4
كجاءت الفضية مف نصيب مى عاطف فى  50متر صدر ،إلى جانب فرؽ السيدات فى  400متر .فيما
حصل الفريق المصرػ بقيادة فريدة عثماف عمى فضية  40مت اًر متنكعاً
 في رفع األثقاؿ,
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حصد إسراء السيد  3ميداليات متنكعة ،ذىبية فى الخطف كفضية فى المجمكع كبركنزية فى النطر ،فى كزف
 ،63فيما اكتفت زميمتيا زينب خالد بػ 3بركنزيات فى كزف  ،58كتكجت بسمة عماد بثبلث ميداليات كزف 53
ؾ ذىبية فى «الكميف» كبركنزية الخطف كفضية فى المجمكع ،كأضافت ىبة صالح
ذىبيتيف فى منافسات الكميف كالمجمكع العاـ كزف

 3ميداليات ،بكاقع

 48ؾ ،كذىبية فى منافسات الخطف كزف

 48كجـ،

كتكجت سارة سمير بػ 3ذىبيات فى كزف  69فيما أحرزت دينا بركات  3بركنزيات كزف  75ؾ.
كحصدت شيماء خمف ثبلث ذىبيات فى الكزف المفتكح ،محققة

 278فى المجمكع «  123فى الخطف،

ك 155فى الكميف كالنتر».
 في الريشة الطائرة ,أحرز الثنائى عبدالرحمف كشكل كىادية حسنى بركنزيتى الفردػ.
 في الكاراتيو ,أحرزت ياسميف حمدػ بيكمى كزف  55كجـ ككميتيو آنسات ذىبيتاف  ،كفضية حققتيا
سارة عاصـ عمى كاتا فردػ آنسات ،كبركنزية لكل مف رضكػ سيد كزف  50كجـ ككميتيو آنسات.
كحصمت جيانا عرفة فى الككميتيو لمسيدات عمي ذىبية ك فريق الكاتا الجماعى لمسيدات عمي فضية ،
كحصدت البعثة بركنزيتيف عف طريق البلعبة رضكػ عرفة فى الككميتيو لمسيدات ،كفريق الككميتيو الجماعى
لمسيدات.
 في السبلح ,حصل منتخب سيدات الشيش عمي الذىبية فيما حققت آية ميدػ ،كمنة هللا ياسر
كمريـ الصاكػ كىديل الشرقاكػ كمنتخب سيدات الشيش ،عمي الميداليات الفضية كأحرز البركنز يو
كل مف ىديل الشرقاكػ ونادٌن إٌهاب ونورهان الدسوقى ونور منتصر.

25

القسم الثالث :العنف ضد المرأة
الممارس ضدىف
لـ يحمل عاـ  2015أؼ تغيير ألكضاع المرأة المصرية عمى مستكؼ كقف العنف كالتمييز ُ
فقد َّ
تصدرت مصر قائمة الدكؿ العربية األكثر ممارسة لمعنف ضد المرأة في العالـ العربي خبلؿ عاـ ،2015
طبًقا ألحدث الدراسات االجتماعية الصادرة عف مؤسسة "تكمسكف ركيترز".
كأشارت الدراسة ،إلى انتشار التحرش الجنسي كختاف اإلناث كالزكاج القسرؼ كتصاعد ظاىرة استغبلؿ
النساء ،بفضل الفيـ الخاطئ لمعقائد الدينية كالقكانيف العنصرية التي تميز بيف الرجل كالمرأة.
كما كشف تقرير رسمى صادر عف الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة كاالحصاء أف أقل مف

 %1فقط مف

السيدات ممف تعرضف لمعنف الجسدؼ سعيف لمحصكؿ عمى طمب المساعدة لكقف العنف مف الشرطة اك
المؤسسات التي تقدـ خدمات اجتماعية لممرأة.
ككانت آخر حكادث العنف المنزلي ،ىي ذبح امرأة عمى أيدؼ شقيقيا كعميا كأبناء عمكمتيا ،كلـ تتدخل
الدكلة بمؤسستيا الرسمية لمتحقيق كاعماؿ القانكف في حق الجناة لكف تـ التدخل لمتصالح.

7

كما أظهر المسح السكاني الصحي مصر لعاـ  2014الصادر في مايك  2015تعرض  % 30عمى األقل
من النساء المتزوجات فً مصر لشكل مف أشكاؿ العنف اؿجسدؼ أك اؿجنسي أك النفسي عمى يد أزكاجيف
فً عام  ،2014و أن  ٪25.2من النساء المتزوجات أو التً سبق ليف الزكاج تعرضن للعنف الجسدي من
أزواجهن ,أؼ أف سيدة مف كل أربعة سيدات تعرضف لمعنف اؿجسدؼ عمى يد الزكج.

http://masreiat.com/organizations/2015/12/24/29179
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7

والعنف الجنسً هو أقل أنكاع العنف انتشارا  ،حٌث كان حوالً  ٪4فقط من النساء المتزوجات ٌتعرضن
لالعتداء الجنسً من قبل أزواجهن.كقد بمغت نسبة العنف النفسي حكالي  %19مف النساء المتزوجات أو
السابق ليف الزكاج
كأرجع التقرير تعميـ المرأة كعامل عند قياس ما إذا كاف سيتـ استخداـ العنف ضده

ف ،كتبيف أف مستكػ

التعميـ المنخفض يجعل النساء أكثر تقببلً لمعنف.
قد تعرض  ٪ 39.5مف النساء المتزكجات مع المرحمتيف االبتدائية مف التعميـ جنبا إلى جنب مع عدد قميل
ؼ
مف الحاالت مستكػ الثانكية لمعنف مف أزكاجيف ،مقارنة بػ  % 25مف أكلئؾ الذيف لدييـ مستكػ تعميـ ثانكؼ
أك أعمى.
إف ضركرة مناىضة العنف المنزلي ال تكمف فقط في الضركرة اإلنسانية بينما تمتد لتشمل ضركرة أقتصادية
ال تقل أىمية ,حيث تقاس التكمفة االقتصادية لمعنف ضد النساء مف حيث االستجابات الكقائية كتكمفة الفرص
الضائعة؛ كمنيا عمى سبيل المثاؿ:
 انخفاض الركاتب بسبب تكرار الغياب ارتفاع تكمفة الرعاية الصحية األعباء المتزايدة عمى اليياكل المسئكلة عف تطبيق القانكف نتيجة لحدكث العنف ضد النساء (يتحملالقطاع العاـ ،أك قطاع الدكلة أكبر نسبة مف تكمفة الخدمات ،إلى جانب الييئات الحككمية األخرػ ،بما في
ذلؾ النظاـ القضائي ،كالخدمات الصحية ،كبيكت اإليكاء ،كالخدمات االجتماعية لمنساء كاألطفاؿ.
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ىذا كتشمل الضركرة األقتصادية لمناىضة العنف التكمفة المرتبطة بإنخفاض المستكػ األنتاجي لممرأة كىك
مايترتب عميو فقداف المرأة لجزءا مف دخميا .كتحمل أصحاب األعماؿ مزيدا مف التكاليف الخاصة باإلجازات
المرضية ،كتمؾ المرتبطة بالحاجة إلى التدريب لمف مكرس بحقيف العنف .ىذا كقد تفقد الدكلة العائد مف
الضرائب بسبب غياب الناتج مف العمل.

ختان ااإلناث
بمغ معدؿ انتشار ختاف اإلناث خبلؿ عاـ  2014في العمر اإلنجابي مف  15إلى  49سنة نسبة ،%92
 15إلى  17سنة ،لتصل إلى  %61طبقاً لنتائج

بينما تقل في الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية مف
المسح الصحى السكانى الذؼ صدر خبلؿ مايك .2015

كأكضحت أف أكثر مف  %75مف الحاالت تتـ لمفتيات في عمر  9إلى  12سنة ك %14لمفتيات األصغر 7
سنكات ،مؤكدة أف أغمب األسر المصرية تختف بناتيا قبل سف البمكغ.
ككفقا لممسح السكانى ،فإف  %31مف النساء في عمر  15إلى  49سنة تـ ختانيف عمى يد أعضاء الفريق
الطبي ،ك %82مف البنات في عمر أقل مف  19سنة تـ ختانيف عمى يد طبيب ،كرغـ كل الق اررات الك ازرية
لك ازرة الصحة بمنع ختاف اإلناث كتجريمو عمى يد األطباء كىذا يؤكد ظاىرة تطبيب الختاف.
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التحرش الجنسي
مازاؿ يسجل في األعياد حاالت تحرش عديدة
مازالت تعاني المرأة المصرية مف التعرض ؿلتحرش الجنسي .ؼ
 397حالة تحرش لفظى ،ك  50حالة تحرش بدنى

فقد أعمنت حركة شفت تحرش ،أنيا تمكنت مف رصد

خبلؿ عطمة عيد األضحى المبارؾ ،ليصل إجمالى حاالت التحرش إلى

 447حالة رصدتيـ الحركة مف

ميدانيا طكاؿ أياـ العيد بالحدائق كالمتنزىات بمنطقة كسط القاىرة.
خبلؿ تكاجدىا
ً

8

ك بالرغـ مف كجكد جيكد مجتمعية ك مف الدكلة كصدكر قانكف لتجريـ التحرش ألكؿ مرة في

 ,92014اال

أنو ما زاؿ مستم ار ثقافة لكـ الضحية .كمف أبرز كقائع التحرش الجنسي ك لكـ الضحية ,قياـ أحدؼ المذيعات
ببرنامج تمفزيكني بتكبيخ أحدؼ ضحايا التحرش الجنسي كذلؾ بعد أف أتتيا طمبا لممساعدة بعد أف ىاجميا
أحد األشخاص في مكؿ تجارؼ.
طمق
كلكف أصبح ىناؾ كعي كأساليب ضغط حديثة لمكافحة التحرش حيث أ ُ

حممة في مكاقع التكاصل

اؿرنامج مؤقتا في حيف أعمف العديد مف
االجتماعي ضد المذيعة كالقناة التميفزيكنية أجبرت اؿقناة عمى كقف ب
الرعاة الرسمييف انسحابيـ مف تمكيل البرنامج.

8

http://www.youm7.com/story/2015/9/28/%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%86%D8%A7-447-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%89%D9%88%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7/2364539#.VtImx_l97IV
9

شهد عام 2014صدور ألول مرة قانون خاص بالتحرش الجنسً ،ففً شهر ٌونٌو صدر قرار رئٌس الجمهورٌة بتعدٌل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم  58لسنة  ، 1937وذلك بتشدٌد العقوبات على كل من تعرض للغٌر مع المساواة بٌن الرجل والمرأة فً مجال كون أحدهما قد
وقع ضحٌة ألي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسً.
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فضبل عف تـ تداكؿ أخبار العديد مف الكقائع عف تحرش أفراد الشرطة بالنساء  ,ؼفي يكـ  12يناير 2015
اغتصب أميف شرطة فتاة داخل مدرعة حككمية ،فيما صفع آخر سيدة في محطة مترك الخمفاكؼ عمى كجييا
بسبب تعطيميا المترك يكـ  2فبراير مف نفس العاـ.
-

كما أعمنت غرفة عمميات المجمس القكمي لممرأة الخاصة باستقباؿ شكاكؼ التحرش الجنسي خبلؿ

عيد الفطر  ،2015أف إجمالي حاالت التحرش في عيد الفطر كصل لػ 136ببلغ تحرش لفظي ،ك5
محاضر تحرش جسدؼ عمى مستكػ القاىرة ،في حيف تنازلت أغمب الفتيات عف ىذه المحاضر.
كما أعمنت غرفة عمميات مركز القاىرة لمتنمية عف استقباؿ  22ببلغا خاصا بحاالت تحرش لفظي ،خبلؿأياـ عيد الفطر المبارؾ كما رصد المركز حدكث عمميات تحرش جماعي بالفتيات خبلؿ أياـ مشي ار إلي أف
البلفت لمنظر في كل ىذه الببلغات ىك رفض الفتيات تقديـ المتحرشيف لمنيابة العامة ،تمييدا لمحاكمتيـ
خكفا عمى سمعتيف ،ككذلؾ لخكفيف مف أسرىف ،كما قاـ المركز بتكجيو عدة نصائح لمفتيات الستخداميا في
حالة تعرضيف لمتحرش كىى " :تعاممي بحركات جسدية قكية كغير ضعيفة ،كاإلشارة باليد كالتحدث إلى
المتحرش كالتنبيو عميو باإلصبع كالسبابة كتحذير ،ابتعدؼ عف الضعف أك االىتزاز أك نبرة الصكت
الضعيفة ،ككني قكية كتحدثي باسترساؿ كبصكت معتدؿ ،كبنبرة ثقة ،اتخذؼ قرارؾ في ثكاف سكاء بطمب
النجدة مف المقربيف أك الشرطة ،اىتمي بمعاقبة المتحرش كال تخضعي لمطالبات التيدئة ،فعميؾ أف تككني
قكية ،اصطحبي كسيمة دفاع عف النفس كالرذاذ لمحفاظ عمى سبلمتؾ كسبلمة عائمتؾ ،ال تستسممي لعنف
المتحرش ،ككاجييو بمنتيى اليدكء".
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التمييز ضد المرأة
شيد عاـ  2015العديد مف المكاقف التي تؤكد استمرار التمييز ضد المرأة فمثبل:
 )1أصدر كزير العدؿ في مصر في ديسمبر  ،ق ار اًر ينص عمى تعديل بعض أحكاـ المرسكـ بالبلئحة
التنفيذية لقانكف التكثيق ،رقـ  68لسنة  1947المعدؿ بالقانكف رقـ  103لسنة  .1976كذلؾ بالنص
عمى “ يكمف طالب الزكاج األجنبي مف طالبة الزكاج المصرية بتقديـ شيادات استثمار ذات عائد دكرؼ
ممنكح المجمكعة ( ب) بالبنؾ األىمي المصرؼ بمبمغ خمسيف ألف جنيو باسـ طالبة الزكاج المصرية،
استيفاء لممستندات المطمكبة لدؼ مكتب التكثيق كذلؾ إذا ما جاكز فارؽ السف بينيما خمس كعشريف
سنة ،عند تكثيق عقد الزكاج”.
,كقد أثار ىذا القرار عاصفة مف الرفض نتيجة لمخمط بيف أمريف:
األول  :الزكاج العرفى ,كىك الزكاج الذػ تقكـ بو عصابات منظمة كأصبح معركؼ باسـ الزكاج السياحى
كالذػ يعد اسكأ اشكاؿ العبكدية حيث يعكس ممارسات عبكدية تامة مف حيث كجكد سمسار  ,ككلى لمفتاة
ؽ تغطى
يستفيد مف األمر كشخص يدعى أنو يكتب العقد العرفى كالذػ يفتقد ألػ معنى لمعقد سكػ ككنو كر ة
ممارسة الدعارة حتى ال يتكرط السائح فى مشاكل مع الشرطة  ,كيمكف ألىل الفتاة القياـ بما يسمى ( زكاج )
مرتيف أك اكثر فى أقل مف شير دكف كضع أؼ اعتبارات إنسانية أك أخبلقية أك شرعية  ,كىى جريمة ال
تدخل فى اختصاص ك ازرة العدؿ إال بعد تدخل ك ازرة الداخمية لمكافحة ىذه العصابات كتقديميا لمعدالة.
الثانى  :الزكاج الرسمى كالذػ يتـ تكثيقو فى مكاتب ك ازرة العدؿ  ,كالذػ يجب أف تتكافر فيو الشركط القانكنية
كمنيا أال يقل السف عف ثمانى عشر عاما  ,كىك ما يدخل تحت رقابة كمسئكلية ك ازرة العدؿ كالذػ بمكجب
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ىذه المسئكلية أصدر الكزير قرار بالزاـ طالب الزكاج غير المصرػ بأف يقدـ شيادات استثمار لمزكجة
المصرية بقيمة خمسيف الف جنيو إذا زاد فارؽ السف عف خمسة كعشريف عاماً .
كيؤكد المركز أف قانكف التكثيق منذ عاـ  , 1976يمنع تجاكز فارؽ السف بيف الزكج األجنبي كالزكجة
المصرية  25سنة ،كفقاً لمبند  2مف المادة  5مف القانكف  103لسنة  .1976كقد تتـ حاالت استثنائية
بمكافقة كزير العدؿ.
ك لكف في  1993كتحت ضغط جماعات اإلسبلـ السياسي حكؿ كزير العدؿ آنذاؾ اإلستثناء قاعدة عامة
لؤلسف الشديد  ,كجعمو مشركط بتقديـ شيادات استثمار ذات عائد دكرػ بالبنؾ األىمى المصرػ بمبمغ 25
ألف جنيو باسـ طالبة الزكاج المصرية.
في ,2004تـ فتح النقاش حكؿ المكضكع مرة اخرػ كبدؿ مف إلغاء االستثناء كالعكدة فى األصل اؿػ القانكف
كىك المنع  ,زاد ىذا المبمغ الى أربعيف الف جنية .بالتالي جاء قرار كزير العدؿ الحالي بتمديد العمل بجعل
األستثناء ىك القاعدة ك رفع قيمة الشيادات مف  40ألف إلى  50ألف جنيو.
طيب فقد جانبو الصكاب ألف األفضل لحماية المرأة مف
ة
كيرػ المركز أف  :ىذا القرار كإف كانت نكاياه
اإلستغبلؿ ك ضماف حقكقيا ليس زيادة المبمغ كإنما العمل لتحقيق عدة اجراءات :
األول  :الرجكع إلي األصل فى القانكف الصادر عاـ  1976كالذػ يجعل حاالت الزكاج بفارؽ  25سنة مف
أجنبي غير مسمكح لما ينطكػ عميو مف شبيات عالية لئلتجار كجعل اإلستثناء لحاالت فردية يتـ التحقق
فييا إنيا قائمة عمى إرادة المرأة فى ظركؼ تؤكد عدـ األستغبلؿ أك األتجار.
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الثانى  :مكاجية كافة أشكاؿ اإلتجار بالنساء بالتعاكف مع الشرطة لمتكثيف مف عمميا لمكاجية عصابات
اإلتجار التى تعمل بما يسمى خطأ ” الزكاج العرفى ”
الثالث :دعـ النظاـ القانكنى كالقضائى لمحاربة جريمة اإلتجار فى النساء بما يسمى ” الزكاج السياحى”
ؼىا أحد افراد األسرة القائميف عمى
كتشديد العقكبات لمكاجقة العصابات التى تدؼر ىذه الشبكات كالتى يتكرط ؼ
رعاية الفتاة.
)2

في مارس  2015استعمل مدرس بمحافظة الفيكـ المشرط في حمق رأس تمميذة بالصف الخامس

االبتدائي لعدـ ارتدائيا الحجاب كضربيا عمي رأسيا أماـ التمميذات بالفصل مما جعل صديقاتيا في الفصل
يضحكف عمييا كأصبحت التمميذة في حالة نفيسية سيئة بسبب فعل المدرس كاحراجيا أماـ زميبلتيا في
الفصل كعمي مستكؼ المدرسة.
)3

صرح محافع الفيكـ في أحد لقاءاتو مع أىالي المحافظة في أكتكبر  2015لمناقشة مشكمة احد القرؼ

كقطع الطريق ،قائبل الحدػ السيدات أرادت طرح المشكمة  ” :عيب يا حاجة في رجالة عندكـ في البمد كاقفة
تتكمـ  ،عيب المي احنا اتربينا عميو في البمد كالفبلحيف اف لما الراجل يتكمـ الست تسكت…”
كيعد ىذا التصريح مخالفاً لمدستكر كلممادة  53كالتي تؤكد عمي:
” أف المكاطنكف لدؼ القانكف في الحقكؽ كالكاجبات العامة كال تمييز بينيـ بسبب الديف أك العقيدة أك الجنس
أك االصل…”
كيعد خطاباً تمييزياً ضد المرأة ،يعكس النظرة الذككرية في المجتمع كالتي لجأ إلييا المحافع كاستدعاء قيـ
ككمو المجتمع في
قديمة عفي عمييا الزمف في تصريح غير مسكؤؿ مف مسؤكؿ ،ىك باألساس مستشا ار ً
تطبيق العدالة كاإلنصاؼ  ،كىذا التصريح يعكس أيضاً ثقافة التعامل مع النساء بمبدأ االستدعاء كاالستبعاد
33

نب إلي
متناسياً كقكؼ السيدات في المياديف المختمفة كمشاركتيف التي أبيرت مصر كالعالـ إلنقاذ مصر ج اً
جنب مع الرجل كفي جميع االستحقاقات االنتخابية المختمفة.
كيطرح تصريح المحافع سؤاالً حكؿ نظرة صانعي القرار لممرأة في المجتمع ،ك معايير اختيار المحافظيف مف
حيث الكفاءة كالفكر كالثقافة كاحتراـ الدستكر.



سياسات مواجهة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة

شيد عاـ  2015نشاطا عمي مستكؼ سياسات مكافحة العنف ضد المرأة كذلؾ كالتالي:
 .1إطبلؽ إستراتيجية كطنية لمكافحة العنف ضد المرأة
 .2إطبلؽ إستراتيجية كطنية لمكافحة ختاف اإلناث
 .3شرطة تأميف نسائية بك ازرة الداخمية
 .4عمي مستكؼ الفف.
كسكؼ نستعرض ما قد تـ في ىذه السياسات :
- 1اإلسترايجية القومية لمكافحة العنف ضد المرأة
تـ تدشيف أكؿ إستراتيجية كطنية لمناىضة العنف ضد المرأة (  ) 2020 / 2015فى  2015 /4 /27كذلؾ
إيمانا بالمسئكلية الكطنية الكاقعة عمى عاتق كافة الجيات المعنية لمكاجية ىذه الظاىرة إعماال لنصكص
دستكر  ،2014حيث كمف رئيس مجمس الكزراء المجمس القكمي لممرأة بإعداد تمؾ اإلستراتيجية باعتباره
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اآللية الكطنية المنكط بيا النيكض بأكضاع المرأة في مصر كذلؾ بالتعاكف كالتنسيق مع كافة الجيات
كالمنظمات الحككمية كغير الحككمية لضماف تعظيـ الجيكد المبذكلة لخفض معدالت العنف األسرؼ
كالمجتمعي المكجو ضد المرأة كالفتاة كتأىيل ضحاياه تجنبا لمعزلة كالسمبية كاالنزكاء كتحقيقا لؤلمف
10

كاالستقرار.

كىك المطمب الذؼ طالبت بو عدد كبير مف المنظمات الحقكقية كالنسائية كالمبادرات لمكاجية كافة أشكاؿ
العنف كاالستغبلؿ الجنسي لمنساء
 - 2اإلستراتيجية القومية لمناهضة ختان اإلناث
أعد البرنامج القكمى لتمكيف المرأة كمناىضة ختاف اإلناث بك ازرة الدكلة لمسكاف ،اإلستراتيجية القكمية لمكافحة
ختاف اإلناث  ،2020 -2016في الك ازرة في يكنيك .2015
الخطة اإلستراتيجية تيدؼ إلى خفض معدالت إنتشار ختاف اإلناث بيف االجياؿ الجديدة القادمة مف خبلؿ
تفعيل كإلنفاذ الق اررات الك ازرية لمنع جريمة ختاف اإلناث ،كمعاقبة ممارسييا ،كدعـ السياسات الحككمية
كاألىمية التي تيدؼ لنشر المعمكمات الحقيقية كالدينية كالقانكنية حكؿ ظاىرة ختاف اإلناث .اإلستراتيجية
تتضمف ضركرة تفعيل دكر ك ازرة الصحة كنقابة األطباء في الرقابة عمى العيادات الخاصة ،كتفعيل الدكر
الشعبي كالمجتمع المدنى في الرقابة ،باإلَضافة إلى دكر الييئات القضائية في إنفاذ قانكف تجريـ ختاف
اإلناث.كتضمنت اإلستراتيجية تككيف رأػ عاـ ضد ظاىرة ختاف اإلناث مف خبلؿ إستراتيجية إعبلمية
متكاممة ،كالتصدػ لظاىرة تطبيب ختاف اإلناث ،كتدريب أعضاء الفريق الطب عمى تقديـ المشكرة الصحيحة

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=6838#.Vs2-2vl97IU
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10

لؤلسر المصرية لمنع ختاف اإلناث .كشممت دعـ الشراكة مع رجاؿ الديف لمتكعية بمخاطر ختاف اإلناث،
كتطكير نظـ المعمكمات كمتابعة كتقييـ برامج تمكيف األسرة.
شاركت عدة جيات في إعداد اإلستراتيجية القكمية لمناىضة ختاف اإلناث ،منيا ك ازرة الصحة ،ك ازرة العدؿ،
ك ازرة الداخمية ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،ك ازرة األكقاؼ ،األزىر الشريف ،دار اإلفتاء ،الكنيسة المصرية ،ك ازرة
التعميـ العالى ،اإلعبلـ ،المجمس القكمى لممرأة ،المجتمع المدنى كالجمعيات األىمية ،برنامج األمـ المتحدة
اإلنمائى  ،UNDPصندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف  ،UNFPAمنظمة األمـ المتحدة لمطفكلة ،UNICEF
برنامج األمـ المتحدة لممرأة "  ،"UN-Womenاالتحاد األكربي  ECكالككالة السكيدية لمتعاكف اإلنمائى
الدكلى .SIDA
- 3

شرطة تأمين نسائية بوزارة الداخلية

بدأت تظير عناصر الشرطة النسائية لضبط الشارع كالتصدؼ لمتحرش ،حيث كانت الشرطة النسائية بمثابة
الجندؼ المجيكؿ لتأميف احتفاالت المصرييف بعيد الفطر المبارؾ ك عيد األضحي المبارؾ.

11

- 4علي مستوي الفن
حاكلت منظمة "بصمة" كىي منظمة أىمية تيدؼ إلى مكافحة اؿ تحرش الجنسي في األماكف العامة ،مثل
محطات المترك التي تعد مف أكثر األماكف أزحاما في العاصمة المصرية القاىرة أف تحارب التحرش بطرؽ
مبتكرة كجديدة فقامت بعمل لكحات مصكرة  ،تمثل الحكادث اليكمية مف التحرش الجنسي في مصر ،كذلؾ
11

http://albedaiah.com/news/2015/07/20/93543
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/79124-150721%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%22%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%22%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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لعرضيا في بعض المحطات الرئيسية لممترك كذلؾ لرفع مستكػ كعي المصرييف حكؿ ىذا المكضكع بطريقة
مبتكرة.

-

كما قدـ مكقع اليكـ السابع مبادرة بعمل فيديكىات تتحدث عف التحرش الجنسي في في مصر ككيف
12

يتـ لكـ الضحية دائما في حيف أف كل المكـ عمي سمككيات المتحرشيف كليس الضحية.
-

أيضا نظـ معيد جكتو كرش تدريبية

لصناعة األفبلـ بالتعاكف مع راديك حريتنا في إطار مبادرة

“ارفعي صكتؾ" ككاف نتاج ىذه الكرش إنتاج أربعة أفبلـ كثائقية عف التحرش الجنسي كىي:
ممنكع عمى الفتيات ،أنت كأنا ،الخكؼ مف البكح ،عمى دقة البسبسة.

12

https://www.youtube.com/watch?v=o1V3OuQPBcA

https://www.youtube.com/watch?v=A6gVxPXE8OY&ebc=ANyPxKqDANIJQ6h8OOokeHXy1DnSRGOZxK4QJPeBADgdq4Hvu_kUlUiNHg_KFiKta88YRwkSy_BC5lISEm5MQb3V_eV9-0dtg
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القسم الاربع :جهود المركز المصري لحقوق المرأة

ؼ إطار الدفع بحريات المرأة كدعميا لمكصكؿ
"جيكد المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة" عمى مدار العاـ ؼ
لحقكقيا.
قاـ المركز المصرؼ خبلؿ عاـ  2015بالعمل عمي عدة مستكيات :
أوالًال :التمكين السياسي:
 خريطة تفاعمية لمرشحات برلماف 2015
أطمق المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة خريطة تفاعمية النتخابات مجمس النكاب  2015مف منظكر نكعي لرصد
13

كمتابعة مرشحات البرلماف بداية مف فتح باب الترشح حتي اعبلف النتائج النيائية.

كيأتي اطبلؽ ىذه الخريطة في إطار غرفة العمميات التي يشكميا المركز المصرؼ لمراقبة انتخابات مجمس
النكاب  2015مف منظكر نكعي لتقديـ رؤية نكعية خاصة بمشاركة النساء كناخبات ككمرشحات ،كمدؼ
تأثير مسار العممية االنتخابية سمباً كايجاباً عمي مشاركة النساء ،كرصد مدؼ الدعـ الذؼ تقدمو األحزاب
المصرية أك أؼ جيات أخرػ عمى المستكػ السياسي كالمادؼ كالفني كتتضمف متابعة المركز كافة مراحل
العممية اإلنتخابية.
كجدير بالذكر أف المركز المصرؼ يحاكؿ تحقيق عدة أىداؼ مف غرفة العممميات منيا:
.1تقميص الفجكة المتعمقة بالمعمكمات حكؿ مشاركة المرأة كناخبة كمرشحة مف خبلؿ مراقبة ميدانية لمكاقع
كدكر الجيات المعنية سكاء حزبية أك غير حزبية.
http://ecwronline.org/elections/.
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13

.2دراسة إشكاليات المشاركة السياسية لممرأة بطريقة مكضكعية مبنية عمي حقائق ميدانية كليس تصكرات
نظرية.
.3تقديـ تصكرات عممية عف إشكاليات المشاركة لكافة المعنييف.
.4متابعة تطكر المشاركة كتأثير الجيات المعنية ال سيما األحزاب السياسية.
.5دراسة البيئة القانكنية في مصر كتأثيرىا عمي مشاركة النساء السياسية.
وتقوم عملية الرصد والمتابعة لغرفة العمليات من خالل العديد من اآلليات هي :
· الدعـ الفني لممرشحات.
· رصد التحالفات االنتخابية .
· الدعـ القانكني لممرشحات.


تدريبات مراقبة االنتخابات من منظور نوعي

عقد المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة مجمكعة تدريبات لمشابات عمي مراقبة اإلنتخابات مف منظكر نكعي بيدؼ
إعداد شابات لمتابعة اإلنتخابات البرلمانية


لقاءات توعوية خاصة باإلنتخابات البرلمانية

حيث انو في إطار التعاكف بيف المركز المصرؼ كك ازرة الشباب كالرياضة تـ عقد  10لقاءات تكعكية ب 10
محافظات مختمفة لمتكعية بأىمية اإلنتخابات البرلمانية ككيفية اختيار المرشحيف كالمرشحات االكفء
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التوعية السياسية للنساء باألحزاب

عقد المركز المصرؼ عدة دكرات تدريبية لرفع ميارات القيادات النسائية الحزبية بالمجاؿ السياسي ليكف اكثر
قدرة عمي المشاركة الفعالة داخل احزابيف بشكل خاص كفي الحياة السياسية بشكل عاـ


بيت خبرة برلماني

في إطار الدفع بالنائبات كمساعدتيف عمي رفع ميارتيف كالعمل بشكل أفضل داخل البرلماف تـ تدشيف بيت
خبرة برلماني لكي يككف عكنا لمنائبات سكاء بتقديـ الدكرات التدريبية التي يحتاجف إلييا أك تقديـ االكراؽ
البحثية البرلمانية التي تساعدىف في عمميف البرلماني


المرأة في المجالس المحلية القادمة :مشركع “أصكات النساء”

أطمق المركز في سبتمبر  2015مشركعو “مكجة مف أصكات النساء1000 -صكت أك أكثر…” كالذؼ
ييدؼ إلى خمق مكجة مف أكثر مف  1000قيادة نسائية شابة قادرة عمى العمل مف أجل تعزيز المشاركة
السياسية لممرأة في المجالس المحمية كناخبة كمرشحة .كفي إطار اىتمامنا بتعزيز مشاركة المرأة السياسية،ىذا
المشركع ينفذه المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة بدعـ مف صندكؽ األمـ المتحدة لممساكاة بيف الجنسيف التابع
لييئة األمـ المتحدة لشئكف المرأة.


لقاءات تكعكية في إطار حممة  16يكـ أنشطة مبنية عمي النكع االجتماعي -العنف ضد المرأة

حيث تـ عقد  15لقاء ب 15محافظة مختمفة لمتكعية بحممة اؿ  16يكـ بجانب التكعية باسباب العنف ضد
المرأة كاثاره عمي المرأة كعمي المجتمع ككيفية مكاجتيو.
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ثانيا:الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة
التحرش الجنسي في الجامعات
تـ تكقيع بركتكككؿ تعاكف بيف األمـ المتحدة لمسكاف كجامعتي عيف شمس كأسيكط كالمركز المصرؼ لحقكؽ
المرأة

إلنشاء كحدات لمكافحة التحرش الجنسي في الجامعة في مايك  2015لتطبيق سياسات كاجراءات

جديدة لمكاجية التحرش الجنسي في جامعة عيف شمس.
يأتي في مقدمة ىذه اإلجراءات قياـ اؿجامعة بإنشاء عدد مف كحدات التحقيق كجمع المعمكمات،كيتـ تمثيل
كافة األطراؼ المعنية في الجامعة في ىذه الكحدات .جدير بالذكر اف ىذه السياسات كاإلجراءات التي سيتـ
تطبيقيا في اؿجامعة تستند عمى الدليل الذؼ قامت بإعداده األستاذة  /نياد

أبك القمصاف ،رئيسة المركز

المصرؼ لحقكؽ المرأة ،بالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف
بعنوان " :سياسات واجراءات لمواجهة التحرش الجنسي في الجامعة"
 في إطار قياـ المركز المصرؼ بتقديـ الحماية القانكنية أصدر المركز دراسة تحميمية بعنكاف :
"الحماية القانونية لضحايا العنف"
 شارؾ المركز كجزء مف المجتمع المدني في "مشروع حقي" بالشراكة مع ك ازرة العدؿ كالمجمس الثقافي
البريطاني في مصر .رئيسة المركز األستاذة نياد أبك القمصاف ىى المستشار اؿ فنى في المشركع.
يسعى "مشركع حقي" إلطبلؽ مكاتب لمدعـ النفسي كالقانكني لضحايا العنف ضد المرأة.
كييدؼ ىذا المشركع إلى تمكيف كتكفير خيار لجميع النساء المتضررات مف العنف كاإلساءة
كالتحرش كانشاء تحالف خدمات الضحايا كرفع الكعي الكعي بالعنف ضد النساء كالفتيات بشكل عاـ
كالمساىمة في زيادة المكارد لمخدمات العنف المنزلي لدعـ المرأة كأخي ار كليس آخ ار تسييل إجراءات
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تقديـ التقارير كذلؾ لزيادة عدد حاالت العنف ضد المرأة المبمغ عنيا كىي الخطكة األكلى نحك تقميص
عدد ضحايا التحرش الجنسي كالعنف المنزلى.
ثالثاًال :حمالت نشر الوعى بحقوق المرأة
فاز المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة بجائزة نساء األكرك-متكسط لممناصرة كالحكار الداعـ لحقكؽ المرأة تقدي اًر
لما أنجزه المركز المصرؼ لحقكؽ المرأة مف مجيكدات لمدفاع عف حقكؽ المرأة فقد فاز المركز بجائزة كاحدة
مف ضمف أكثر منظمات دكؿ جنكب البحر األبيض المتكسط تأثي اًر في مجاؿ مناصرة المرأة حيث تـ اختيار
مشركع “ شارع آمن للجميع "
حممة ضد التحرش الجنسي في مصر” كأفضل الممارسات الناجحة في مجاؿ المناصرة كالحكار السياسي
التي تيدؼ لدعـ دكر المرأة في المجتمع.
مف خبلؿ ىذه الكرشة ,سيعرض المركز مشركعو “شارع آمف لمجميع  :حممة ضد التحرش الجنسي في
مصر” كذلؾ لعرض التجربة كتبادؿ الخبرات مع المنظمات األخرػ.
بدأ المركز ىذا المشركع في عاـ  2005كذلؾ لمحد مف ظاىرة التحرش الجنسي كقد كاف الحديث عف ىذه
القضية انذاؾ شديد الحساسية كشديد الخطكرة .كلكف عمل المركز بإصرار عمى طرح القضية لمرأؼ العاـ مف
خالل دراستين بحثيتين كبيرتين :
األولى تحت عنوان :التحرش الجنسي ,السرطان اإلجتماعي
الثانية تحت عنوان :غيوم في سماء مصر
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كالتي أستقبميما المجتمع كصناع القرار بالصدمة مما ساىـ في إنضماـ العديد مف المنظمات كاألفراد لمحممة
كأمتدت خارج مصر الى الكثير مف الدكؿ العربية في جنكب المتكسط كباقي الدكؿ العربية.
يأتي ىذا الفكز كتكريـ معنكؼ ضمف فاعميات مشركع  CSO WINSالذؼ تُديره آلية الجكار كالشراكة
األكركبية لممجتمع المدني التابعة لمؤسسة نساء األكرك -متكسط لدعـ تبادؿ الخبرات كالدركس المستفادة بيف
منظمات المجتمع المدني في دكؿ جنكب البحر األبيض المتكسط كمف ثـ بناء شبكات كتحالفات لترسيخ مبدأ
المساكاة بيف الجنسيف في شتى المجاالت مف خبلؿ تنظيـ عدد مف األنشطة ك الفاعميات التى تجمع العديد
مف منظمات المجتمع المدني األخرػ العاممة في مجاؿ المساكاة بيف الجنسيف كالمتمركزة في دكؿ جنكب
البحر األبيض المتكسط.
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التوصيات
إف تمثيل المرأة خطكة ميمة كلكنيا أكلية فقط حيث أف كضع المرأة في مصر تراجع في الحقكؽ السياسية
كاالقتصادية ك االجتماعية  ،بينما العنف ك التمييز ضد المرأة مازاؿ مستم اًر.
زادت نسبة النساء في البرلماف إلي  89سيدة كالذؼ يعتبر أعمي تمثيل لممرأة في تاريخ مصر الحديث ,يجب
أف تعتبر حجر األساس لمدفاع عف حقكؽ المرأة .لذا يقدـ المركز المصرؼ مجمكعة مف التكصيات التي بيا
يككف كضع النساء أفضل :
علي المجال السياسي
 دعـ القيادات الشابة الراغبات في المشاركة فى اإلنتخابات المجالس المحمية كتدريبيف .
 تقديـ الدعـ لنائبات البرلماف بالمعمكمات كالتشريعات البلزمة لمشاركة فعالة ك التشريعات تدافع عف
حقكؽ المرأة
 ككتا لممرأة في جميع المناصب القيادية كأماكف صنع القرار
 تمكيف النساء في األحزاب كال يقتصر عمي لجنة أك أمانة أك منصب ك

أف تعمل األحزاب

عمى مشاركة حقيقية فعمية في كافة المستكيات الحزبية كأتخاذ األجراءات إللزاـ األحزاب بترشيح
النساء ،عمي أف يقدـ كل حزب ما اليقل عف  %35مف عضكيتو مرشحات لممجالس المنتخبة
علي المجال االقتصادي
 دراسة كتقييـ مساىمة النساء فى االقتصاد كسكؽ العمل الرسمى كغير الرسمى  ,كتقييـ مساىمة
المرأة ربة المنزؿ فى االقتصاد كتكفير التأميف الصحي كاالجتماعى ليا.
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 ضركرة التأكيد عمى كاتخاذ االجراءات البلزمة لضماف تكلى المرأة جميع المناصب إعماال بمبدأ
المكاطنة كالمشاركة المتساكية عمي أساس الكفاءة كالمينية
 إلغاء التمييز ضد المرأة فى سكؽ العمل كالتأكيد عمى تكفير فرص العمل كالتدريب عمى قاعدة
المساكاة.
 االىتماـ بالمرأة المعيمة كتمكينيا عف طريق المشركعات الصغيرة مع مراعاة المساكاة في اإلعفاءات
الضريبية بينيا كبيف الرجل.
 تكفير الخدمات االجتماعية الداعمة لممرأة العاممة مثل دكر الحضانة الجيدة حماية الدكر اإلنجابي
لممرأة العاممة.
 االىتماـ بمحك أمية المرأة المصرية بشكل فعمي ككضع غرامات عمي المتسربيف مف التعميـ .
 ضركرة تضميف المناىج التعميمية النكع اإلجتماعي كالتأكيد عمي النماذج الجيدة لمنساء في المشاركة
في المجاؿ العاـ .
 ضركرة تدريس مناىج حقكؽ اإلنساف كحساسية النكع االجتماعي في التعميـ العالي .
 تأىيل النساء العامبلت قبل السفر كالتأكد مف خركجيف بعقكد كفى ظركؼ عمل أمنة .
علي المجال االجتماعي


كضع استراتيجية عمل لقضايا المرأة تعمل عمي تغيير الثقافة التمييزية كالنظرة الدكنية لممرأة في
اإلعبلـ كفي المجتمع كتحسيف صكرة المرأة في اإلعبلـ كالدراما كاألعماؿ الفنية المختمفة.

 البعد عف الصكرة النمطية المرأة كاإلىتماـ برسـ صكرة المرأة الحقيقية كتأكيد كجكدىف كخبيرات
سياسيات أك قانكنيات لتأكيد صكرة المرأة الذىنية لدؼ المشاىد بأنيا مشاركة كمكجكدة.
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 تفعيل دكر اإلعبلـ بنشر قضايا النساء كابراز دكرىا في الثكرات المختمفة مثل ثكرة الجزائر كفرنسا
كبناء المانيا بعد ىزيمتيا في الحرب.
 ضركرة التعاكف مع اإلعبلـ ،العمل كمده بالمعمكمات ,بمعني الشراكة كليس فقط مراقبة ما يقدـ .
 تككيف شراكة بيف منظمات المجتمع المدني كسائل اإلعبلـ.
 تنقية المناىج التعميمية مف التمييز ضد المرأة كتعديميا بما يضمف تحسيف صكرتيا في المجتمع
كإحتراميا.
 إصبلح الخطاب الدينى المتعمق بالمرأة
علي المستوي القانوني والتشريعي
 إصدار قانكف إنتخابات المجالس المحمية
 إصدار قانكف إنشاء مفكضية التمييز التي نص عمييا الدستكر
 تنقية القكانيف مف كافة أشكاؿ العنف كالتمييز ضد النساء.
 تشديد العقكبات عمي جرائـ العنف بكافة أشكالو كال سيما اإلغتصاب كالتحرش الجنسي كالعنف
األسرػ.
 تعديل قانكف األسرة كاألحكاؿ الشخصية لتتسق مع مبادغ العدالة كالمساكاة فى الشريعة اإلسبلمية ,
كتككف المسئكلية القررات المشتركة ىى القاعدة الحاكمة فى العبلقات الزكجية.
 اإلىتماـ بتفعيل القكانيف كسريانيا عمى جميع أفراد كفئات الشعب إعماال لمنطق المساكاة أماـ القانكف
في مجتمع ديمقراطي كانياء فكرة المحسكبية كالكساطة.
 إصبلح محكمة األسرة .
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