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يأتي تقرير حالة املرأة هذا العام مختلفا حيث النصف االول من العام كانت مصر تحت سيطرة
االخوان املسلمني في حكم الرئيس املعزول مرسي ،والنصف الثاني تحت حكم الرئيس املؤقت
املستشار عدلي منصور بعد قيام ثورة  30يونيو ،والتي تعد خطوة فارقة في حياة كل امرأة
مصرية  ,فقد تعرضت املرأة في مصر إلى تهديدات طالت حقها في التعليم والعمل واملشاركة فى
الحياة العامة واألمان الشخصى  ,وقد طالعتنا نتائج استطالع الرأي ملؤسسة طومسون رويترز بأن
مصر اسوأ دولة يمكن ان تعيش فيها النساء من بني  22دولة شملها استطالع الرأي
فجاء في التقرير ان مصر ،البلد الذي يجسد روح الثورة ،هي اليوم أسوأ بلد للنساء بني  22دول
الجامعة العربية التي شملها االستطالع.
وقال الخبراء في تلك الدول الثورة فشلت بشكل ال لبس فيه أن يرقى إلى توقعات املرأة  ,ونفس
النساء الذين تواجدن جنبا إلى جنب مع الرجال ،مطالبات بالتغيير االجتماعي في ميدان التحرير
من املتوقع أن يعدن إلى األدوار التقليدية كأم وزوجة مرة واحدة بعد انتهاء الثورة.
واألسوأ من ذلك ،أنهن يعانون اآلن مزيد من االنتهاكات في الشوارع من أي وقت مضى
كل هذا األجحاف بحقوق املرأة كمواطنة وانسانة ساهم في خروج املرأة املصرية بصورة غير
مسبوقة ضد نظام اإلخوان والرئيس املعزول .
وإن كان هذا الخروج لم ينتج أثر مباشر على املرأة املصرية حيث مازالت مصر تحتل املركز 125
من  136دولة وفق تقرير الفجوة بني الجنسني الصادر عن املنتدي االقتصادي العاملي لعام
 .2013وبالرغم من تقدم مصر هذا العام درجة عن العام املاضي حيث كانت تحتل املركز  126اال
ان االداء الكلي ملؤشرات الفجوة بني الجنسني فى تناقص.
فمن حيث عدد النساء فى البرملان فأن مصر تراجعت مركز واحد عن مركزها فى ذيل القائمة لتحتل
املرتبة ال  129فى عام  2013من بني  132مركز.
كما تعرضت ألعمال عنف غير مسبوقة دعت العديد من الخبراء للتأكيد على أن االغتصاب في
مصر اصبح سالح إلسكات النساء ،بل ان مرتكبي العنف يفلتون من العقاب  ،في اشارة الى
بالغات االغتصاب الجماعي الذي حدث بميدان التحرير في ذكرى ثورة يناير الثانية.
فشهدت اوضاع النساء خالل النصف االول من هذا العام العديد من اشكال العنف فى املجال
السياسي من تحرش جنسي وصل لالغتصاب لالتي شاركت في الذكري الثانية لثورة  25يناير،
الستخدام النساء في مظاهرات واعتصامات االخوان وجعلهن دروع بشرية.
وإن كان بعد ثورة  30يونيو جاء تمثيل املرأة في لجنة الخمسني لتعديل الدستور تمثيال هزيال ال
يتواكب مع مدي مشاركاتها في مجاالت الحياة ،إال أن الدستور الجديد حصن حقوقا عديدة
للمرأة في مقدمتها املواطنة الكاملة ألول مرة في دستور مصري حيث أكد على حق املرأة كمواطن

في نقل جنسيتها ألبنائها بموجب املادة  ، 6كما نصت املادة  11في الدستور على سبعة حقوق
للمرأة املصرية فضال على التأكيد على أن سن الطفولة ثمانية عشر عاما ما يجعل الزواج املبكر
جريمه  ،أيضا التأكيد على الزامية التعليم لسن  18عام باالضافة الى رعاية املرأة املسنه واألكثر
فقرا وتهميشا وحجز  %25من مقاعد املجلس املحلي للنساء .وإن كانت القوى السياسية تبنت
موقف رافض لكوتة للمرأة في البرملان إال أن كوتة املحليات تعد نقله هامه على طريق ادخال النساء
الى ماكينة صناعة القرار وبناء كفاءات قادرة على املنافسة بقوة فى انتخابات البرملان .
عبر التقرير التالي نرصد الوضاع املرأة املصرية خالل عام .2013
وينقسم التقرير إلي خمسة أقسام هما:
القسم االول :الحقوق السياسية واملدنية
القسم الثاني :الحقوق االجتماعية واالقتصادية
القسم الثالث :العنف ضد املرأة
القسم الرابع :بعض جهود املركز املصري لحقوق املرأة
القسم الخامس  :توصيات التقرير ) النظر الي املستقبل (
القسم األول :الحقوق السياسية واملدنية.
شهد وضع املرأة املصرية فيما يخص الحقوق السياسية واملدنية تراجعا كبيرا علي مستوي العالم
وعلي مستوي العام املاضي ايضا ،فقد احتلت مصر املركز  128من بني  135دولة من حيث
التمكني السياسي للمرأة وفق تقرير الفجوة بني الجنسني الصادر عن منتدي االقتصادي العاملي
عام 2013
بينما في العالم املاضي –  -2012كانت مصر تحتل املركز  ،125اي ان هذا العام شهد تراجعا
اكبر علي مستوي تمكني املرأة السياسي.
كما تشير بيانات االتحاد البرملاني الدولي في يوليو  2013إلي التدني الكبير الذي وصل إليه
تمثيل املرأة في البرملان فقد احتلت مصر املركز املركز ال  139من بني  189دولة بواقع نسبة %2
للمرأة داخل البرملان .و الدولة التى احتلت املرتبة االولى على مستوى العالم هى رواندا بواقع
 %56.3تمثيل للنساء  ،تأتى جنوب افريقيا فى املركز ال 8بواقع  %42.3وتحتل موزمبيق املركز
 12بواقع  .%39.2وتمثل الجزائر املركز  27بنسبة  %31,6من البرملان الجزائري .

ويوضح الجدول التالي ترتيب بعض الدول من حيث املشاركة السياسية للنساء
وفق تقرير االتحاد البرملاني الدولي
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أما عن الضمانات التى اتخذتها بعض هذه الدول لكى تضمن تمثيل عادل للنساء ،فأنه فى حني
نصت بعض القوانني االنتخابية فى بعض الدول مثل الجزائر وليبيا واملغرب والسودان وتونس
واوغندا على وجود كوتة للنساء ،أال ان الدول التى نصت دساتيرها على تحديد كوتة للنساء فهى
روندا والصومال وجنوب السودان .والجدير بالذكر ان الدول النى ترتفع فيها نسبة التمثيل النسائى
للمرأة فى البرملان مثل روندا قد خصصت عدد محدد من املقاعد للمرأة ،فى حني ان الجزائر ومصر
وليبيا وتونس قد اكتفوا بتحديد كوتا للمرشحني )فمثال فى مصر اال تخلو القائمة الحزبية من
مرشحة ولكن لم يحدد القانون مكانها على القائمة وهو ما انزلقت بسببه نسبة مشاركة املرأة من
حوالى  %12فى برملان  2010الى حوالى  %2فى برملان .2011/2012
وعلي مستوي املشاركة السياسية للمرأة املصرية مقارنة بالنساء في املنظقة العربية فتوضح
بيانات االتحاد البرملاني الدولي خالل شهر مارس املاضي تدني تمثيل املرأة املصرية النيابي في
البرملان مقارنة بنساء الدول العربية.
ويوضح الشكل التالي
مقارنة تمثيل املرأة املصرية بالبرملان -املنحل – مقارنة بنساء املنطقة العربية .

مقارنة تمثيل املرأة املصرية بالبرملان -املنحل – مقارنة بنساء املنطقة العربية .

يوضح الشكل السابق ان الجزائر علي قائمة الدول العربية من حيث التمثيل النسائي في البرملان
بنسبة  ،%31.6تليها تونس بنسبة  ،%26.7ثم جنوب السودان بنسبة  ،%26.5وبعد ذلك العراق
بنسبة  %25.2تليها السوادن بنسبة  %24.6ثم السعودية بنسبة  %19.9تليها االمارات بنسبة
 %17.5ثم املغرب بنسبة  %17تليها ليبيا بنسبة  ،%16.5ثم االردن بنسبة  %12.2تليها البحرين

بنسبة  ،%10ثم الكويت بنسبة  ،%6.2تليها مصر بنسبة  ،%2ثم عمان بنسبة  ،%1.2تليها
اليمن بنسبة  %0.3واخيرا قطر بنسبة .%0
 .1املرأة ومجلس الشوري املنحل
استمر مجلس الشوري منذ انتخابه في يناير  2012حتي نهاية يونيو  ،2013وكان عدد النائبات
 12نائبة –  5منتخبات و  7معينات -من اجمالي  ، 270اي ان نسبة التواجد النسائي داخل
مجلس الشوري %4.4

نسبة التمثيل النسائي في مجلس الشوري

ويوضح الشكل التالي االنتماءات الحزبية للنائبات داخل مجلس الشوري.

االنتماءات الحزبية للنائبات داخل مجلس الشوري

ويوضح الشكل التالي
متوسط استخدام النائبات ألدوات الرقابة البرملانية خالل  4شهور من عمر البرملان.

متوسط استخدام النائبات ألدوات الرقابة البرملانية خالل  4شهور من عمر البرملان

ويوضح الرسم التالي
االنتماءات الحزبية للنائبات االكثر فعالية في استخدام ادوات الرقابة البرملانية.

االنتماءات الحزبية للنائبات االكثر فعالية في استخدام ادوات الرقابة البرملانية.

 .2املرأة والوظائف القيادية
شهد عام  2013تدني واضح في مستوي وصول املرأة ملنصب كبار املوظفني واملديرين فقد احتلت
مصر املركز  101من بني  136دولة ،وفق تقرير الفجوة بني الجنسني الصادر عن املنتدي

االقتصادي العاملي لعام  .2013وفي هذا تدني حتي عن وضع مصر العام املاضي حيث كانت
تحتل املركز .99
▪

املرأة في التشكيل الحكومي

جري خالل عام  2013تشكيل حكومتني كان التشكيل االول خالل شهر مايو املاضي ايام حكم
الرئيس املعزول ،واحتوت الحكومة في هذا التشكيل علي  34وزارة ولم تحتوي سوي علي وزيرتني
فقط هما د .نجوي خليل وزيرة التأمينات والشؤون االجتماعية ،ود .نادية زخاري وزيرة البحث
العلمي اي كان التمثيل النسائي في حكومة االخوان بنسبة  %5.8من التشكيل الوزاري ،ـ وكان
تم تعيينهما اثناء فترة قيادة البالد من املجلس االعلي للقوات املسلحة ،اي ان الرئيس محمد
مرسي -رئيس البالد آنذاك -لم يعني اي وزيرة في الوزارة التي تمت خالل فترة حكمه ،بالرغم من
ادعاءته املستمرة انه مع حقوق املرأة .
اما التشكيل الوزاري الثاني الذي اجري هذا العام كان في شهر اغسطس املاضي وبالرغم من
االعالن بأن التشكيل الوزاري سيكون وفق الكفاءات اال ان التشكيل النهائي جاء كاملعتاد بتمثيل
زهيد للمرأة ال يتعدي  %8حيث احتوي علي  3وزيرات فقط من بني  35وزير هن د .درية شرف
الدين وزيرة االعالم ،ليلي الراشد اسكندر وزيرة الدولة لشؤون الدولة ،ود .مها سيد زين العابدين
وزيرة الصحة والسكان.
وجدير بالذكر انه تم استبعاد وزيرات علي اسس غير مهنية مثل د .داليا السعدني التي كانت
مرشحة لتولي وزارة البحث العلمي حيث تم استبعادها بضغوط من حزب النور السلفي النها غير
محجبة ومهتمة بأناقتها!! في حني هي واحدة من افضل  100مصمم معماري علي مستوي
العالم.
كما تم في عهد الرئيس املعزول محمد مرسي استبعاد القيادات النسائية من مواقع صنع القرار
مثل د .ايناس عبد الدايم رئيس االوبرا املصرية بدون اي مبررات.
▪ املرأة ومنصب املحافظ
جري خالل عام  2013حركتني لتغير املحافظني كانت االولي بداية شهر يونيو املاضي ،والثانية
خالل شهر اغسطس املاضي ولم تحتوي االولي او الثانية علي اي سيدة بادعاء عدم االستقرار
األمني ،رغم مشاركة املرأة املصرية بفاعلية وقوة في الثورات واسقاط نظام مرسي في ظل مخاطر
أمنية عديدة  ،ورغم عدم قدرة كثير من املحافظني دخول مقار عملهم إال بعد عدة أسابيع وفي ظل
حراسات أمنية مشددة  ,وكان األولى تعيني محافظات من القيادات العليا باملحافظات يتوافر لديهن
الخبرة والقدرة على ادارة املحافظة ملا لها من صلة وثيقة بالجماهير وهن كثيرات بدال من األستعانة
بشخصيات من خارج املحافظات تسلمت عملها تحت حراسات امنية مشددة وظل نصيب املرأة من
منصب املحافظ حتى اآلن صفر.

▪ املرأة والقضاء
ما زالت املرأة املصرية تواجه مقاومه شديدة في توليها القضاء حيث بلغ عدد القاضيات في مصر
الى  42قاضية منذ آخر تعيني في عام  ، 2007وقد رفض مجلس الدولة املصري تعيني املرأة
مارس عام  2010أستنادا الى ادعاءات عدة منها املادة  11فى دستور  1971والتى اعطت للمرأة
حقوقها معلقة على احكام الشريعة األسالمية  ,ما ساهم فى اساءة استخدام هذه املادة كذريعة
لرفض تعيني املرأة قاضية فى مجلس الدولة  ،ما يعد إهدار لكفاءات هامه من املتفوقات في كليات
الحقوق لصالح تفسيرات دينية ضعيفة واعتبارات غير مقبولة مع زيادة تأثير القوى املحافظة داخل
جهاز القضاء في مصر.
األمر الذى دعا مفتي الجمهورية الدكتور شوقى عالم هذا العام إلصدار فتوي بجواز تولى املرأة
القضاء والواليات واملناصب العليا بالدولة  ,وقد جاءت هذه الفتوي بعد جهد كبير للمنظمات االهلية
املعنية بحقوق املرأة في املطالبة بحق املرأة في تولي القضاء  ,فاملرأة مكلفة مثل الرجل في كل
التكليفات وعليها نفس الجزاءات ،وهذا ما اكد عليه فضيلة مفتي الجمهورية بقوله:
“إن املرأة مثل الرجل فى سائر التكاليف الشرعية ،بل كل خطاب ورد فى النص الشرعى من قرآن
أو سنة إنما هو على العموم ،أى يشمل الذكر واألنثى…”.
وبالتالي فأن وصول املرأة ملنصب القضاء او غيره من املناصب العليا في الدولة ليس ضد الشريعة
وال ضد الدين كما كان يدعي البعض .بل هو حق اصيل للمرأة وجاءت هذه الفتوي تتويجا لجهود
املرأة في كافة امليادين  ،وايمانا بدورها الحقيقي في مرحلة بناء مصر الديمقراطية ،فال ديمقراطية
بإقصاء نصف املجتمع.
وتكمن اهمية هذه الفتوى فى قطع الطريق على كافة املتاجرين بالدين اإلسالمى والشريعة إلقصاء
املرأة .وتعد نشر للمنظور الحقوقى للدين اإلسالمى والتى عملت التيارات الدينية املتشددة على
تدميره مما تعد انصاف للشريعة بقدر انصافها للمرأة.
▪

.املرأة ولجنة تعديل الدستور بعد ثورة  30يونيو
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يونيو بعد عزل مرسي علي تشكيل لجنة العشرة ولجنة الخمسني لتعديل الدستور املعطل.
▪

لجنة العشرة ) لجنة الخبراء(

وبناء علي ذلك تشكلت لجنة العشرة من قضاة وخبراء قانونيني دون مشاركة قاضية أو خبيرة
واحدة رغم وجود قاضيات في أعلى املحاكم املصرية وهي املحكمه الدستورية العليا واملكتب الفني
ملحكمة النقض  .ايضا العديد من أستاذات القانون الدستوري والقانون العام في كليات الحقوق
املصرية .

▪ لجنة الخمسني لتعديل الدستور املعطل
وبعد ان انتهت لجنة العشرة او لجنة الخبراء من عملها  ،اعلن رئيس الجمهورية املؤقت عدلي
منصور تشكيل لجنة الخمسني والذي جاء مخيبا لآلمال من حيث تمثيل املرأة ،حيث كان تمثيل
املرأة بنسبة  % 10فقط  ،وهو ما يعد صادم بعد ثورة  30يونيو التى ساهمت فيها النساء ضد
ممارسات االخوان اإلقصائية لهن فجاءت لجنة الخمسني بعد الثورة بفارق  %3فقط عن لجنة
االخوان.
اسماء السيدات في لجنة الخمسني من االساسي:
▪ – عبلة محي الدين املستشار بوزارة الصناعة.
▪ – ميرفت التالوي عن املجلس القومي للمرأة.
▪ – الدكتورة عزة العشماوي عن مجلس االمومة.
▪ – مني ذو الفقار عن املجلس القومي لحقوق االنسان.
▪ – الدكتورة هدي الصدة من الشخصيات العامة.
اسماء السيدات في لجنة الخمسني االحتياطي:
▪ – نهاد ابو القمصان
▪ – الدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن.
▪ – مها أبوبكر
▪ – آمنة نصير
▪ – أميمة إدريس
▪ – والدكتورة ليلي تكال
▪ – صفاء زكي مراد
ورغم العدد املتواضع لعضوات لجنة الخمسني إال أنهن أستطعن تحصني العديد من الحقوق للمرأة
املصرية في كثير من املواد املتعلقة بحقوق االنسان إجماال والتأكيد على حقوق املرأة على وجة
التحديد في املواد التالية :
املادة 6
الجنسية حق ملن يولد ألب مصري او ألم مصرية واالعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت
بياناته الشخصية ،حق يكفله القانون وينظمه .ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
مادة 11
تكفل الدولة تحقيق املساواة بني املرأه والرجل فى جميع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور .وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان
تمثيل املرأة تمثيالً مناسبا فى املجالس النيابية،على النحو الذي يحدده القانون ،كما تكفل للمرأة

حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا فى الدولة والتعيني فى الجهات الهيئات
القضائية ،دون تمييز ضدها .وتلتزم الدولة بحماية املرأة ضد كل أشكال العنف ،وتكفل تمكني املرأة
من التوفيق بني واجبات األسرة ومتطلبات العمل .كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة
والطفولة واملرأة املعيلة واملسنة والنساء األشد احتياجا
مادة 180
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا ً باالقتراع العام السرى املباشر ،ملدة أربع سنوات ،ويشترط في
املترشح أال يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميالدية ،وينظم القانون شروط الترشح األخرى،
وإجراءات االنتخاب ،على أن يُخصص ربع عدد املقاعد للشباب دون سن خمس وثالثني سنة ،وربع
العدد للمرأة  ،علي أال تقل نسبة تمثيل العمال والفالحني عن خمسني باملائة من إجمالي عدد
املقاعد ،وأن تتضمن تلك النسبة تمثيال مناسبا ً للمسيحيني وذوي االعاقة .وتختص املجالس املحلية
بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ،ومراقبة أوجه النشاط املختلفة ،وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة
التنفيذية من اقتراحات ،وتوجيه أسئلة ،وطلبات إحاطة ،واستجوابات وغيرها ،وفى سحب الثقة من
رؤساء الوحدات املحلية ،على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون أختصاصات املجالس املحلية اآلخري ،ومواردها املالية وضمانات أعضائها
وأستقاللها.
مادة 19
التعليم حق لكل مواطن ،هدفه بناء الشخصية املصرية ،والحفاظ على الهوية الوطنية ،وتأصيل
املنهج العلمى فى التفكير ،وتنمية املواهب وتشجيع االبتكار ،وترسيخ القيم الحضارية والروحية،
وإرساء مفاهيم املواطنة والتسامح وعدم التمييز ،وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم
ووسائله ،وتوفيره وفقا ً ملعايير الجودة العاملية.والتعليم إلزامى حتى نهاية املرحلة الثانوية أو ما
يعادلها ،وتكفل الدولة مجانيته بمراحله املختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية ،وفقا ً للقانون .وتلتزم
الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعليم ال تقل عن  %4من الناتج القومى اإلجمالى،
تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع املعدالت العاملية .وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع املدارس
واملعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
املادة 53
املواطنون لدي القانون سواء  ،وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ،ال تمييز
بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او االصل ،او العرق او اللون ،او اللغة او االعاقة ،او
املستوي االجتماعي ،او االنتماء السياسي او الجغرافي او ألي سبب آخر .التمييز والحض علي
الكراهية جريمة ،يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء علي كافة
اشكال التمييز ،وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

املادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني ،دون تمييز.

مادة 89
تُحظر كل صور العبودية واالسترقاق والقهر واالستغالل القسرى لإلنسان ،وتجارة الجنس ،وغيرها
من أشكال االتجار فى البشر  ،ويجرم القانون كل ذلك.
املادة 25
تلتزم الدولية بوضع خطة شاملة للقضاء علي االمية الهجائية والرقمية بني املواطنني في جميع
االعمار وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات املجتمع املدني وذلك وفق خطة زمنية
محددة.
مادة 80
يعد طفال كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره  ،ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية ،وتطعيم
إجبارى مجانى ،ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ،وتغذية أساسية ،ومأوى آمن ،وتربية دينية ،وتنمية
وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق األطفال ذوى اإلعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى املجتمع .وتلتزم الدولة برعاية
الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف واإلساءة وسوء املعاملة واالستغالل الجنسى والتجارى.
لكل طفل الحق في التعليم املبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره ،ويحظر تشغيل الطفل
قبل تجاوزه سن إتمام التعليم االساسى ،كما يحظر تشغيله فى األعمال التى تعرضه للخطر .كما
تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص باألطفال املجنى عليهم ،والشهود .وال يجوز مساءلة الطفل
جنائيا أو احتجازه إال وفقا للقانون وللمدة املحددة فيه .وتوفر له املساعدة القانونية ،ويكون
احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغني .وتعمل الدولة على تحقيق
املصلحة الفضلى للطفل فى كافة اإلجراءات التى تتخذ حياله.
مادة 93
تلتزم الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي تصدق عليها مصر ،وتصبح
لها قوة القانون بعد نشرها وفقا ً لألوضاع املقررة.

▪

وتعد مواد الدستور نقله نوعية على مستوى حصول املرأة علي حقوقها:

▪

فقد تم النص علي امكانية نقل املرأة املصرية جنسيتها ألطفالها من زوج اجنبي وهذا يحد
كثيرا من املشكالت التي كانت تتعرض لها النساء املتزوجات من اجانب.
باالضافة للنص الدستوري باملساواة الكاملة بني املرأة والرجل في كافة املستويات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية بل وان تعمل الدولة علي إزالة اي تمييز
وضمان تمثيل مناسب للمرأة في البرملان.
باالضافة إلي حق تولي الوظائف العامة والتعيني في الهيئات القضائية وبهذا يكون ملف
عدم االعتراف باملرأة في منصب القضاء أغلق لصالح املرأة.
إلتزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية للنساء املسنة واملعيلة واالكثر احتياجا.
النص علي كوتة في املجالس املحلية بنسبة  %25وتعد هذه الخطوة هامة في طريق
املشاركة السياسية للمرأة.
رفع إلزامية التعليم حتي املرحلة الثانوية وبهذا تقل نسبة الزواج املبكر للفتيات التي كان
يلجأ والديها إلي تزويجها في سن مبكرة.
إلتزام الدولة بالقضاء علي كافة اشكال التمييز بل وإنشاء مفوضية للمواجهة التمييز بكل
اشكاله.
حظر االتجار بالبشر والتي كانت دائما ضحيته املرأة.
التزام الدولة بكافة املواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان التي صدقت عليها  ،وهذا يجعل من
املواثيق الخاصة باملرأة في محل القانون.

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

