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مقدمة
لتمكيــن  الوطنيــة  االســتراتيجية  وإطــاق  المصريــة،  للمــرأة  عــام   2017 عــام  إقــرار  إطــار  فــي 
المــرأة المصريــة 2030، ومــرور عاميــن علــى االســتراتيجية بتكليــف الحكومــة وجميــع أجهــزة 
الدولــة والمجلــس القومــي للمــرأة باعتبــار االســتراتيجية هــي وثيقــة العمــل لكافــة الخطــط 
والمشــروعات المتضمنــة فــي هــذه االســتراتيجية، وهــي خطــوة هامــة مــن أجــل حصــول النســاء 
علــى حقوقهــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وترســيخ المســاواة بيــن الجنســين فــي 
كافــة الجوانــب بنــاء علــى أهــداف االســتراتيجية العالميــة للتنميــة المســتدامة 2030، نحــاول 
متابعــة مــا تحقــق مــن وعــود داخــل االســتراتيجية ومــا لــم يتحقــق فــي ظــل مجــال عــام مغلــق ال 

يســمح للنســاء بممارســة العمــل العــام والسياســي.

تتطــرق االســتراتيجية إلــى تمكيــن النســاء مــن خــال أربعــة محــاور هــم التمكيــن السياســي 
والــدور القيــادي، التمكيــن االقتصــادي، التمكيــن االجتماعــي، الحمايــة. وتركــز الورقــة علــى تقييــم 
المحــور األول المتعلــق بالتمكيــن السياســي والــدور القيــادي للمــرأة الرتباطــه الوثيــق بــدور 
النســاء فــي المجــال العــام والعمــل السياســي منــذ إطــاق االســتراتيجية عــام 2017 وحتــى عــام 
2019. بعــد مــرور عاميــن علــى إطــاق االســتراتيجية يتضــح أن اإلشــكالية األكبــر ليســت فقــط 
بمضمــون االســتراتيجية أو أوجــه القصــور فــي محتواهــا، ولكــن باألســاس فــي طريقــة التعامــل 
الديمقراطــي  النظــام  مــع المشــاركة السياســية للنســاء كقضيــة عامــة هامــة فــي صلــب 
وليســت فقــط تمثيــل عــددي يكــون مقبــوال وضروريــا فــي حقــب محــددة لصالــح النســاء، كمــا 
في تعديل المادة 102 للتعديات الدســتورية 2019 بفقرتيها بشــكل منفصل عن التعديات 
الدســتورية وعلــى أســاس تمثيــل عــددي فقــط للنســاء، فــي ظــل غيــاب نظامــا ديمقراطيــا 
وأدوات ديمقراطيــة تســمح للنســاء بالمشــاركة فــي المجــال العــام بالمســاواة مــع الرجــال 
وإقصــاء نســاء مــن المجــال العــام الختــاف وجهــات نظرهــن مــع النظــام الحاكــم أو زيــادة وتيــرة 
العنــف ضــد النســاء فــي المجــال العــام، أم مــن الصعــب أن نــرى نســبة تمثيــل عدديــة مجــردة 
مــن باقــي العوامــل كتمييــز إيجابــي حقيقــي ال يزيــد فقــط مــن عــدد النســاء فــي المجالــس 
المنتخبــة بــل ويســمح لنســاء متنوعــة الخلفيــات والتوجهــات بممارســة حقوقهــن السياســية 
وتمكينهــن وإعطائهــن أمثلــة إيجابيــة لنســاء أخريــات تحفزهــن علــى خوض معتــرك الحياة العامة 

والسياســية.

وفــي ظــل مجــال عــام يتســم بالتضييــق علــى المدافعــات والناشــطات النســويات والمجتمــع 
المدنــي، وممارســة الســلطة الحاكمــة العنــف السياســي المتمثلــة فــي حمــات قبضعلــى 
العديــد مــن المدافعيــن/ات عــن حقــوق اإلنســان، والمنخرطيــن/ات فــي العمــل العــام ســواء 
الصحفييــن/ات والسياســيين/ات، الحزبيــن/ات والتعذيــب فــي الســجون، إلــى جانــب التضييــق علــى 
منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات النســوية واألحــزاب السياســية ســواء بالمنــع مــن 

الســفر أو تجميــد حســابتهن والتشــهير بهــم/ن فــي كافــة وســائل اإلعــام. 

وفــي إطــار اهتمــام نظــرة للدراســات النســوية  بســؤال المشــاركة السياســية للنســاء، نتابــع 
ونرصــد أداء المجلــس القومــي للمــرأة فــي تنفيــذ اســتراتيجية التمكيــن 2030 وخاصــة المحــور 
الوطنيــة  االســتراتيجية  علــى  الضــوء  إلقــاء  القيــادي،  والــدور  السياســي  بالتمكيــن  المتعلــق 
2030 والسياســات والتشــريعات القوانيــن التــي تقرهــا وتتبناهــا مؤسســات الدولــة المختلفــة 
والتركيــز علــى مــدى تأثيــر تلــك السياســات واإلجــراءات علــى قــدرة النســاء علــى المشــاركة فــي 
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المجــاالت العامــة خاصــة فــي ظــل حالــة عامــة مــن التضييــق بالمجــال العــام المتمثــل فــي أقصــى 
مســتوياته مــن حجــب المواقــع، والقبــض علــى المدافعــات، وتقييــد حريــة الحركــة، والتعبيــر عــن 
الــرأي، ممــا يحــد مــن قــدرة المواطنيــن/ المواطنــات علــى ممارســة حقــوق المواطنــة األساســية 

لديهــن والتــي تعتبــر المشــاركة السياســية جــزء أصيــل ال يتجــزأ منــه.

 تناقــش الورقــة عــدة محــاور رئيســية والتــي توضــح بشــكل كبير تصور الدولــة المصرية عبر عقود 
لنــوع مشــاركة النســاء فــي السياســة المصريــة، والتــي نراهــا واضحــة مــن خــال االســتراتيجية، 
مثــل اعتمادهــا علــى رفــع نســب مشــاركة النســاء مجــردة عــن رؤيــة ألهميــة وجــود مجــال عــام 
أمــن يســاعد النســاء علــى االنخــراط فــي العمــل السياســي، وغيــاب االســتحقاقات الدســتورية 
الوطــن  الرجــال فــي  النســاء كمواطنــات متســاويات لنظرائهــن مــن  التــي تعامــل  لعــام 2014 
الواحــد، مثــل إقــرار مفوضيــة التمييــز، وإقــرار مبــدأ الامركزيــة فــي إدارة المحليــات وتخصيــص 
المقاعــد المحــددة للنســاء، وإقــرار ضــرورة مناهضــة وتجريــم كافــة أشــكال العنــف الممــارس 

ضــد النســاء.

محاور الورقة:
•محور التمكين السياسي والقيادي للمرأة طبقا االستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030

• مــا تحقــق مــن محــور التمكيــن السياســي والقيــادي للمــرأة االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة 
 2019-2017 عامــي  خــال   2030 المصريــة 

•توصيات.

تقديــم المحــور األول التمكيــن السياســي والقيــادي للمــرأة 
طبقــا االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة المصريــة 2030

صــدرت االســتراتيجية فــي عــام 2017 والــذي أعلنــه الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي عــام للمــرأة 
المصريــة ويمتــد األفــق الزمنــي لهــا عــام 2030، ونركــز علــى المحــور األول فــي االســتراتيجية الخــاص 
بالتمكين السياسي وتعزيز األدوار القيادية للمرأة. تعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. 
وألن الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 يركــز علــى تحقيــق المســاواة 
بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات والقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز أو العنــف أو 
الممارســات الضــارة بكافــة أشــكالها، إلــى جانــب المشــاركة الفعالــة وتكافــؤ الفــرص للمــرأة فــي 
كافــة المجــاالت دون إقصــاء مــن خــال حصــول المــرأة علــى المــوارد االقتصاديــة وحقــوق الملكيــة 
والخدمــات الماليــة، وذلــك فــي إطــار التشــريعات الحاكمــة. أعلنــت األمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 
، وقــد كانــت مصــر من بين 

ً
2015 جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة 2030والــذي يضــم 17 هدفــا

 للمســاواة 
ً
193مــن الــدول التــي تبنــت أهــداف التنميــة المســتدامة، والتــي تضــم هدفــا مســتقا

بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات وهــو الهــدف الخامــس، ويشــمل الغايــات التاليــة1:

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.. 1
القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع النســاء والفتيــات فــي المجالين العــام والخاص، . 2

بمــا فــي ذلــك االتجــار بالبشــر واالســتغال الجنســي وغيــر ذلــك من أنواع االســتغال.
القضــاء علــى جميــع الممارســات الضــارة، مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج المبكــر والــزواج . 3

القســري، وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث )ختــان اإلنــاث(.

1( الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030المتعلق بالمساواة بين الجنسين ومقاصد الهدف 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality
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االعتــراف بأعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر والعمــل المنزلــي وتقديرهــا مــن خــال توفيــر . 4
الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة ووضــع سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتعزيــز تقاســم 
 علــى الصعيــد 

ً
المســؤولية داخــل األســرة المعيشــية والعائلــة، حســبما يكــون ذلــك مناســبا

الوطنــي.
كفالــة مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وضمــان تكافــؤ الفــرص لهــا للقيــادة . 5

علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي الحيــاة السياســية 
واالقتصاديــة والعامــة.

اعتمــاد سياســات ســليمة وتشــريعات قابلــة لإلنفــاذ وتعزيــز السياســات والتشــريعات . 6
النســاء  كل  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  بالمســاواة  للنهــوض  القبيــل  هــذا  مــن  القائمــة 

المســتويات. جميــع  علــى  والفتيــات 
 لبرنامج . 7

ً
ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، علــى النحــو المتفق عليــه وفقا

ــي للســكان والتنميــة   لبرنامــج عمــل المؤتمــر الدول
ً
عمــل علــى النحــو المتفــق عليــه وفقــا

ومنهــاج عمــل بيجيــن والوثائــق الختاميــة لمؤتمــرات اســتعراضهما.
 متســاوية فــي الحصــول علــى المــوارد االقتصاديــة، . 8

ً
القيــام بإصاحــات لتخويــل المــرأة حقوقــا

ويشــمل ذلــك حــق الملكيــة والتصــرف فــي األراضــي وغيرهــا مــن الممتلــكات والنفــاذ إلــى 
 للتشــريعات 

ً
الخدمــات الماليــة والمــوارد الطبيعيــة، والحصــول علــى حقهــا فــي الميــراث وفقــا

الوطنيــة.

جــدول مؤشــرات قيــاس األثــر طبقــا لمحــور التمكيــن السياســي وتعزيــز الــدور القيــادي للمــرأة 
المصريــة2

القيمة السنةمؤشرات قياس األثر
المرصودة

المستهدف في 
2030

فــي  المشــاركين  إجمالــي  مــن  الناخبــات  نســبة 
بــات 50%44%2014االنتخا

35%15%2016نسبة تمثيل النساء في البرلمان
المحليــة  المجالــس  فــي  النســاء  تمثيــل  نســبة 

للدســتور( 35%25%2014)طبقــا 

25%5, 0%2015نسبة النساء في الهيئات القضائية
17%5%2016نسبة النساء في المناصب العامة3

27%19%2016نسبة النساء في وظائف اإلدارة العليا4

ــادي للمــرأة  ــن السياســي والقي مــا تحقــق مــن محــور التمكي
االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة المصريــة 2030 خــال عامــي 

:2019-2017
نسبة الناخبات من إجمالي المشاركين في االنتخابات طبقا لعام 2014 بنسبة %44 

2(  االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة المصريــة 2030 جــدول مؤشــرات قيــاس األثــر لمحــور التمكيــن السياســي للمــرأة ص 27

3(   تعريــف المؤشــر: عــدد اإلنــاث الاتــي تشــغلن مناصــب عامــة مــن إجمالــي عــدد الشــاغلين لهــذه المناصــب بوجــه عــام فــي الدولــة، 
ويتــم حســابه عــدد اإلنــاث فــي المناصــب العامــة / اجمالــي عــدد األفــراد الشــاغلين للمناصــب العامــة × 100.

4(  تعريــف المؤشــر: عــدد اإلنــاث الاتــي تشــغلن وظائــف اإلدارة العليــا بالقطــاع الحكومــي )وزيــر أو أعلــى، نائــب وزيــر، الوظائــف الممتازة، 
الوظائــف العاليــة، مديــر عــام بالقطــاع الحكومــي( كنســبة مــن إجمالــي عــدد الشــاغلين لهــذه المناصــب بوجــه عــام فــي الدولــة كيفيــة 

حســاب المؤشــر: عــدد اإلنــاث فــي وظائــف اإلدارة العليــا بالقطــاع الحكومــي/ إجمالــي عــدد االفــراد الشــاغلين للمناصــب العامــة × 100.
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نسب تمثيل النساء في البرلمان:
• شــهدت نهايــة عــام 2015 وجــود عــدد 90 نائبــة برلمانيــة كاآلتــي: 56 نائبــة بالقائمــة، 14 نائبــة 

معينــة، 20 نائبــة بالدوائــر الفــردي بمــا يعــادل نســبة 15 %.

• التعديــات الدســتورية لعــام 2019 المــادة 102 وضــع نســبة 25% مخصــص للنســاء فــي 
 كيــف يمكــن زيــادة تمثيــل النســاء فــي 

ً
البرلمــان، وفــي محاولــة لفهــم ذلــك وتطبيقــه عمليــا

البرلمانــات القادمــة والمقــرر عقدهــا خــال الفتــرة الزمنيــة المخصصــة لاســتراتيجية هــي ثــاث 
ــات عــام 2020، وعــام 2025، عــام 2030 ســوف نجــد أنهــا ســوف تكــون ثابتــة بالنســبة  برلمان
المقــررة فــي التعديــل الدســتوري، مــن غيــر التطــرق إلــى العمل على تغيير النظــام االنتخابي الداعم 
للنســاء والــذي يعمــل علــى زيــادة تمثيــل النســاء فــي البرلمانــات القادمــة النظــام االنتخابــي 
القائــم علــى النســبية والتراتبيــة والمناصفــة بيــن النســاء والرجــال فــي القائــم حتــى تســتطيع 
النســاء التمثيــل والتواجــد، واســتمرار االعتمــاد علــى النظــام المختلــط الشــامل النظــام الفــردي 
والقائمــة المغلقــة المطلقــة القريبــة مــن النظــام الفــردي، وذلــك ألن فــي التحليــل لنســبة 
النســاء فــي البرلمــان الحالــي نجــد العــدد األكبــر مــن النســاء الممثــات فــي البرلمــان 56 بالقائمــة 
المغلقــة المطلقــة لتبنيهــا المناصفــة فــي المقاعــد لصالــح النســاء، وضــرورة تواجــد قانــون 
انتخابــي يلــزم ويقــر بالمناصفــة لصالــح النســاء حتــى يتــم زيــادة النســاء فــي البرلمانــات القادمــة 

وبالتالــي تواجــد قضايــا النســاء فــي التشــريعات الصــادرة عــن البرلمــان.
نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية:

وأمــا عــن النســب المرصــودة للنســاء فــي مجالــس المحليــة خصصــت المــادة )180( مــن دســتور 
عــام 2014 ربــع عــدد المقاعــد فــي المجلــس المحلــي المنتخــب لــكل وحــدة محليــة فــي مختلــف 
مســتويات الحكــم المحلــي )مــن المحافظــة إلــى المركــز ثــم المدينــة وحتــى القريــة(، وقــد كان 
إجمالــي عــدد المقاعــد فــي المجالــس المحليــة قــد بلــغ 53010 مقعــد فــي أخــر انتخابــات محليــة 
 أي مــا يعــادل 4,7% مــن مقاعــد 

ً
والتــي أجريــت عــام 2008، وحصلــت النســاء علــى 2495 مقعــدا

المجالــس المحليــة5.

وحتــى اآلن ونحــن فــي عــام2019 لــم يصــدر قانــون اإلدارة المحليــة ليطبــق نظــام انتخابــي يعمــل 
علــى تطبيــق تلــك النســبة، وأن يطالــب المجلــس القومــي لحقــوق المــرأة بنظــام انتخابــي يحقــق 
النســبة ويعمــل علــى زيــادة نســب تواجــد النســاء فــي المســتقبل القريــب، ولكــن كيــف نضــع 
نســبة أقرهــا الدســتور علــى كونهــا نســبة محققــة دون انتخابــات وتمثيــل حقيقــي للنســاء على 
أرض الواقــع، ومــن ثــم ماهــي والطــرق التــي ســوف تزيــد النســبة المقــررة فــي الدســتور المعــدل 
لعــام 2014 لتصبــح فــي عــام 2030 حوالــي 35%. والبــد للمجلــس القومــي لحقــوق المــرأة فــي 
االســتراتيجية تقديــم مقترحــات تشــريعية وقانونيــة إلمكانيــة التطبيــق العملــي والتــدرج فــي 

 لنســبة المقــرر الوصــول لهــا فــي اســتراتيجية 2030. 
ً
النســب وصــوال

ــت 0.5% كمــا هــي النســبة المرصــودة  ــة: مازال ــات القضائي نســب النســاء فــي الهيئ
ــى اآلن. حت

5(  االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ص 24



5

النساء في النقابات المهنية:

نقابة الصحفيين:
غيــاب تمثيــل النســاء عــن المجلســين المنتخبيــن للتجديــد النصفــي، المجلــس األول فــي 24 
مــارس 2017 ترشــحت 14 صحفيــة، والمجلــس الثانــي المنتخــب فــي 15 مــارس 2019 ترشــحت 
الرغــم مــن أن نســبة الصحفيــات  المجلســين علــى  11 صحفيــة، ولــم تمثــل الصحفيــات فــي 

العضــوات أكثــر مــن 35% مــن إجمالــي أعضاء/عضــوات الجمعيــة العموميــة للنقابــة.

نقابة األطباء:
عقــدت انتخابــات التجديــد النصفــي لنقابــة األطبــاء فــي 11 أكتوبــر 2019، حيــث فــازت الدكتــورة 
رانيــا العيســوي بمنصــب نقيــب أطبــاء بمحافظــة القاهــرة، وعلــى مســتوى العضوية فوق الســن 
فــازت الدكتــورة جيهــان يوســف، وتحــت الســن فــازت الدكتــورة هبــه ســامي، فــي القطاعــات 

فــازت الدكتــورة رانيــا العيســوي، وقطــاع جنــوب الصعيــد فــازت بــي الدكتــورة إيمــان ســامة. 

كمــا جــاء التشــكيل النقابــي للمجلــس، يــوم الجمعــة الموافــق 18 أكتوبــر 2019 تــم خالــه 
اختيــار أعضــاء هيئــة المكتــب ومقــرري اللجــان.

وتشــكلت هيئــة المكتــب مــن د. نجــوى الشــافعي وكيــا للنقابــة، والدكتــور إيهــاب الطاهــر، 
ــا 

ً
ــا عاًمــا، والدكتــور جــورج ناشــد أميــن عــام مســاعد، والدكتــور محمــد عبــد الحميــد أمين

ً
أمين

للصنــدوق، والدكتــور أحمــد فتحــي اميــن صنــدوق مســاعد.

ووقــع االختيــار علــى د. أحمــد فتحــي، مقــررا للجنــة مصــر العطــاء، وللجنــة المنشــآت الطبيــة د. 
رشــوان شــعبان، وللجنــة التحقيــق د. جــورج ناشــد، والدكتــور أحمــد الســيد، وللهيئــة التأديبيــة 
د. أســامة عبــد الحــي مــع د. رشــوان شــعبان، وللجنــة االجتماعيــة د. إيمــان ســامة، مــع د. 
أحمــد أبــو بكــر، وللجنــة التعليــم الطبــي د. رانيــا العيســوي، مــع د. نجــوى الشــافعي، وللجنــة 
الشــباب د. أحمــد الســيد، وللجنــة اإلعــام والنشــر د. محمــود عرفــة، وللجنــة الحريــات د. محســن 
عــزام، وللجنــة اإلســكان د محمــد عبــد الحميــد. وتشــكلت اللجنــة النقابيــة الوزاريــة برئاســة 
نقيــب األطبــاء د. حســين خيــري، والدكتــور إبراهيــم الزيــات مقــررا، بعضويــة د. أســامة عبــد الحــي، 

والدكتــور أبــو بكــر القاضــي، والدكتــور محمــد األكشــر، والدكتــور أحمــد الســيد.

كمــا تــم اختيــار د. كريــم مصبــاح مقــررا للجنــة النقابــات الفرعيــة، ود. محمــود عرفــة مقــررا 
مســاعد، ولجنــة الــرواد د. نجــوى الشــافعي، والهيئــة االســتئنافية د. محمــد عبــد الحميــد، مــع 

د. أحمــد الســيد، وللجنــة العاقــات الخارجيــة د. محمــد األكشــر.

نقابة المحامين: 
ال توجــد نســاء ممثــات فــي مجلــس نقابــة المحاميــن الحالــي، كمــا جــاء تعديــل رقــم 147 
لســنة 2019 لقانــون المحامــاة بتعديــل بعــض أحــكام قانــون المحامــاة الصــادر بقانــون رقــم 17 
لســنة 1983، كان مــن بينهــم تعديــات خاصــة بالعضويــة وتشــكيل مجلــس النقابــة المنتخــب 

ولــم يتضمــن أي تدبيــر إيجابــي لضمــان تمثيــل المحاميــات فــي مجلــس النقابــة.
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 ياحــظ بشــكل عــام ضعــف تمثيــل النســاء فــي مجالــس النقابــات المهنية رغم ارتفــاع أعدادهن 
فــي الجمعيــة العموميــة للنقابــات، ممــا يعكــس خلــل فــي مــدى عدالــة النظــم االنتخابيــة داخــل 
ــا النســاء،  النقابــات، باإلضافــة إلــى أغلــب النقابــات ال يوجــد بهــا لجــان نوعيــة متخصصــة للقضاي
 علــى فــي طــرح السياســات العامــة الخاصــة بالمهنة وطرح قضاياهــن في العمل، 

ً
ممــا يؤثــر ســلبا

ممــا يجعــل النقابــات تفقــد مبــادئ العمــل النقابــي األساســية وهــي الديمقراطيــة والتمثيليــة 
والمســاواة وعــدم التمييــز6.

نسب النساء في المناصب العامة ووظائف اإلدارة العليا: 

•الحكومات وتمثيل النساء بها:2018- 2019
التعديــل الــوزاري الموافــق عليــه مــن مجلــس النــواب فــي 14 ينايــر 2018 علــى التعديــل . 1

الــوزاري الجديــد ليضــم 6 وزيــرات وهــن الدكتــورة إينــاس عبد الدايــم وزارة الثقافة، والدكتورة 
رانيــا المشــاط وزيــرة الســياحة، د. هالــة حلمــي الســعيد يونــس وزيــرة التخطيــط والمتابعــة 
واإلصــاح اإلداري، د. ســحر نصــر وزيــرة االســتثمار والتعــاون والدولــي، د. غــادة والــي وزيــرة 
التضامــن االجتماعــي، د. نبيلــة مكــرم عبيــد وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــؤون المصرييــن بالخارج. 

أي أن نســبة تمثيــل النســاء داخــل التشــكيل الــوزاري أصبــح 17.6%.
التعديــل الــوزاري فــي 14 يونيــه 2018 ليضــم 8 وزيــرات وهــن د. ســحر نصــر وزيــرة االســتثمار . 2

والتعــاون الدولــي، د. هالــة الســعيد وزيــرة التخطيــط، د. غــادة والــي وزيــرة التضامن االجتماعي، 
الســفيرة نبيلــة مكــرم وزيــرة الهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج، د. هالــة زايــد وزيــرة الصحــة 
د.  الســياحة،  المشــاط وزيــرة  رانيــا  د.  الثقافــة،  الدايــم وزيــرة  عبــد  إينــاس  د.  والســكان، 

ياســمين فــؤاد وزيــرة البيئــة، نســبة تمثيــل النســاء داخــل التشــكيل الــوزاري 24%.

حركة المحافظين: 2017- 2019
• وجــاءت حركــة المحافظيــن الثانيــة فــي عهــد الرئيــس الحالــي عبــد الفتــاح السيســي بمحافظــة 

واحــدة فــي البحيــرة األســتاذة ناديــة عينــت فــي فبرايــر 2017.
• كمــا جــاءت حركــة المحافظيــن التاليــة فــي 30 أغســطس 2018 بالتعيينــات الجديــدة والتــي 
شــملت المحافظيــن/ات ونوابهــم/ن، حيــث تــم تعييــن الدكتورة منال عــوض ميخائيل لمحافظة 
دميــاط، وذلــك بعدمــا شــغلت منصــب نائــب محافظــة الجيــزة لشــئون البيئــة وتنميــة المجتمــع، 
باإلضافــة لتعييــن 5 ســيدات فــي منصــب نــواب المحافظيــن وذلــك فــي محافظــات وهــي الجيــزة، 

البحــر األحمــر، البحيــرة، والقليوبيــة، والــوادي الجديــد.
 
ً
• كمــا جــاءت حركــة المحافظيــن يــوم األربعــاء الموافــق 27 نوفمبــر 2019 بتعييــن16 محافظــا
 بــدون نســاء، باإلضافــة لتعييــن 7 ســيدات فــي منصــب نــواب المحافظيــن وذلــك فــي 

ً
جديــدا

المحافظــات الجيــزة، مطــروح، القاهــرة، الشــرقية، جنــوب ســيناء، أســوان، اإلســكندرية.
أمــا عــن نســب وضــع النســاء فــي الجهــاز اإلداري بالمناصــب القياديــة علــى مســتوى الــوزارات 

والمحافظــات لعــام 2018 كانــت كاآلتــي:

6( كتاب المشاركة السياسية للمرأة لعام 2017 ص 
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على مستوى الوزارات7:

نسب تمثيل النساء في المناصب الوزارة 
القيادية 

10%وزارة الدولة لإلنتاج الحربي
9%وزارة النقل 

22%وزارة التموين والتجارة الداخلية
41%وزارة االستثمار 

29%وزارة المالية
20%وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

8%وزارة البترول والثروة المعدنية
23%وزارة الطيران المدني 
7%وزارة التنمية المحلية 

38%وزارة الهجرة وشئون العاملين بالخارج
24%وزارة الشباب والرياضة
43%وزارة التعاون الدولي 

27%وزارة التضامن االجتماعي 
39%وزارة قطاع األعمال العام 

30%وزارة الثقافة 
23%وزارة الزراعة واستصاح األراضي 

32%وزارة التخطيط والمتابعة واإلصاح اإلداري
0%وزارة الدفاع واإلنتاج الحربي 

21%وزارة الخارجية
48%وزارة العدل

33%وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 
26%وزارة التجارة والصناعة 

0%وزارة الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب 
38%وزارة السياحة 

22%وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
37%وزارة القوى العاملة 

8%وزارة األوقاف
39%وزارة الصحة واإلسكان 

30%وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
18%وزارة الموارد المائية والري 
31%وزارة الدولة لشئون البيئة 

0%وزارة الداخلية 
42%وزارة اآلثار 

23%وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

7( تقرير متابعة دور الوزارات والجامعات والجهات المختلفة في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 
ديسمبر 2018 ص 16
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على مستوى المحافظات8:

نسب تمثيل النساء في المناصب المحافظة 
القيادية

33%القاهرة 
56%اإلسكندرية
33%بورسعيد 
20%السويس 

36%دمياط 
15%الدقهلية 
21%الشرقية 
38%القليوبية 

0%كفر الشيخ 
16%الغربية 

38%المنوفية 
0%البحيرة 

0%اإلسماعيلية
41%الجيزة 

8%بني سويف
13%الفيوم 
35%المنيا 

50%أسيوط 
17%سوهاج 

10%قنا 
0%أسوان 
13%األقصر

19%البحر األحمر 
13%الوادي الجديد 

0%مطروح 
14%شمال سيناء 
0%جنوب سيناء 
24%اإلجمالي العام

ياحــظ مــن الجدوليــن الســابقين أن هنــاك عــدد مــن الــوزرات نســبة تمثيــل النســاء فــي المناصــب 
القانونيــة ومجلــس  الشــئون  وزارة  الداخليــة،  وزارة  الدفــاع،  وزارة  مثــل  القياديــة معدومــة 
النــواب، كمــا نجــد نســب تواجــد النســاء بالمناصــب ضعيفــة جــدا فــي عــدد مــن الــوزارات الهامــة 
مثــل وزارة الدولــة واإلنتــاج الحربــي، وزارة البتــرول، وزارة التنميــة المحليــة، وزارة النقــل، وزارة 

األوقــاف بنســبة مــن 8%إلــى %10.

8( تقرير متابعة دور الوزارات والجامعات والجهات المختلفة في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 
ديسمبر 2018 ص 17
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وياحــظ غيــاب النســاء عــن المناصــب والقيــادات العليــا فــي عــدد مــن المحافظــات مثــل محافظــة 
جنــوب ســيناء، محافظــة مطــروح، محافظــة أســوان، محافظــة كفــر الشــيخ، محافظــة البحيــرة، 
محافظــة اإلســماعيلية، كمــا ياحــظ أيضــا وجــود النســاء بنســب ضعيفــة جــدا فــي المحافظــات 

اآلتيــة: محافظــة بنــي ســويف، محافظــة قنــا، ومحافظــة الفيــوم بنســبة مــن 8% إلــى %10.
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خاتمة:

، هدفــت تلــك الورقــة إلــى اســتعراض وتحليــل مســارات الدولة في االلتــزام بعملية التمكين 
ً
أخيــرا

السياســي للنســاء بكافة صوره، وفي إطار الوعود المتضمنة باالســتراتيجية الوطنية لتمكين 
تمثيــل  بتضميــن  لعــام 2019  الدســتورية  التعديــات  لحقهــا  والتــي  المصريــة 2030،  المــرأة 
النســاء بمــا ال يقــل عــن ربــع مقاعــد البرلمــان لصالــح النســاء، كمــا يتضــح صعوبــة التــزام الدولــة 
بتحقيــق التــدرج فــي النســب الموضوعــة باالســتراتيجية، منهــا النســبة المرصــودة للمحليــات 
هــي النســبة المخصصــة بدســتور 2014 حتــى اآلن لــم تســتطع الدولــة تحقيــق هــذه النســبة 
بعــد مــرور عاميــن، وكذلــك الوضــع بالنســبة للنســاء فــي الهيئــات والجهــات القضائيــة بنســبة 
0,5% دون زيــادة، ويضــاف إليهــم تجاهــل الدولــة االلتــزام باالســتحقاقات الدســتورية لعام 2014 
كالقضــاء علــى كافــة أشــكال العنــف، مفوضيــة مناهضــة التمييــز. ليتضــح دائمــا مــدى صعوبــة 
التــزام الدولــة والجهــات المعنيــة بضمــان تــدرج نســب تمثيــل النســاء كمــا جــاء في االســتراتيجية 
إذا ظلــت الرؤيــة العامــة مقتصــرة علــى وضــع أرقــام ونســب مجــردة عــن الســياق العــام أو الصــورة 
األوســع ألوضــاع النســاء اجتماعيــا، سياســيا، واقتصاديــا أو ضــرورة إتاحــة مشــاركة النســاء فــي 
ــرات،  المجــال العــام وضمــان ســامتهن. اكتفــاء االســتراتيجية بتطــور طفيــف فــي نســب الوزي
ارتفــاع نســب تمثيــل النســاء فــي المناصــب العامــة، وأيضــا المناصــب اإلداريــة العليــا، وزيــادة 

عــدد الناخبــات. 

النســاء مــن المشــاركة السياســية تكشــف عــن فجــوات  ســتظل محــاوالت تحليــل أوضــاع 
واســعة بيــن التزامــات الدولــة وبيــن مــا يتــم إنجــازه بالفعــل وبيــن أوضــاع النســاء فــي المجــال 
العــام فــي إطــار التصاعــد مســتمر فــي االنتهــاكات وعمليــات القبــض التــي تطــال سياســيات، 
صحفيــات، ناشــطات، محاميــات، ومدافعــات عــن حقــوق اإلنســان علــى خلفيــة آرائهــن السياســية 

أو نشــاطهن فــي المجــال العــام.

المشــاركة  مــن  للنســاء  حقيقــي  تمكيــن  فــي  الدولــة  جديــة  مــدى  حــول  الســؤال  فيبقــي 
طبقاتهــن  اختــاف  علــى  المواطنــة  فــي  بحقهــن  النســاء  جميــع  تمتــع  يضمــن  السياســية، 
وآرائهــن السياســية ومواقعهــن، تواجــد ال يمكــن أن ينفصــل عــن خطــة إصاحــات واســعة تعمل 
علــى تحســين أوضــاع النســاء اجتماعيــا واقتصاديــا وسياســيا وتضمــن لهــن الحمايــة مــن كافــة 

أشــكال العنــف.

التوصيات:

• التــزام الدولــة بإتاحــة المشــاركة العامــة والسياســية للنســاء فــي ظــل مجــال عــام يدعــم 
وجودهــن، وتوفيــر بيئــة ديمقراطيــة تحتــرم حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة وفــي مقدمتهــا 

حريــة الــرأي والتعبيــر.
تشــريعية  بمقترحــات  االســتراتيجية  إلحــاق  علــى  للمــرأة  القومــي  المجلــس  قيــام  ضــرورة   •
 
ً
وقانونيــة فيمــا يخــص المحليــات، تمكنــه مــن التطبيــق العملــي والتــدرج فــي النســب وصــوال

للنســب المقــرر الوصــول لهــا فــي اســتراتيجية التمكيــن 2030.
مثــل بهــا 

ُ
• مطالبــة المجلــس القومــي للمــرأة بالضغــط علــى الــوزارات والمحافظــات التــي لــم ت

النســاء فــي القيــادات العليــا بدمــج النســاء وإتاحــة الفرصــة لهــن، مراقبــة وتقييــم أداء الــوزارات 
والمحافظــات المنــوط بهــا تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة 2030.
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• مطالبة المجلس القومي للمرأة بمراجعة أوضاع النساء داخل النقابات المهنية واالشتباك 
فــي التعديــات الخاصــة بقوانيــن تلــك النقابــات، والعمــل علــى إقــرار سياســة مناهضــة العنــف 
والتمييــز الموجــه ضــد النســاء، والعمــل علــى تخصيــص نســب للنســاء فــي الهيئــات العليــا 

لمجالــس النقابــات المهنيــة لضمــان وضــع قضايــا النســاء النقابيــات.
• العمــل علــى مراجعــة والمطالبــة بتعديــل التشــريعات واللوائــح الداخليــة للنقابــات المهنيــة 

وضــرورة مراعاتهــا لتواجــد النســاء بهــا وتمكينهــن.
• االلتــزام بتنفيــذ االســتحقاقات الدســتورية وإقــرار قانــون مفوضيــة التمييــز: نصــت المــادة 
الثالثــة والخمســون مــن الدســتور المصــري المعــدل9 علــى إنشــاء مفوضيــة لمكافحــة كافــة 
أشــكال التمييــز التــي تقــوم ألي ســبب، ومــن ثــم يجــب أن يكــون قانــون إنشــاء المفوضيــة مــن 
أولويــات مجلــس النــواب القــادم لمكافحــة كافــة أشــكال التمييــز فــي المجتمــع المصــري، والتــي 
تفشــت فــي اآلونــة األخيــرة ومنهــا اســتهداف النســاء والتضييــق عليهــن فــي المجاليــن العــام 
والخــاص، ســواء عــن طريــق العنــف أو التمييــز المبنــي علــى أســاس الجنــس أو النــوع االجتماعــي، 
والتعــرض للكنائــس واســتهداف أشــخاص بســبب دينهــم أو معتقدهــم وغيرهــا مــن صــور 
التمييــز، وضعــف التشــريعات القانونيــة التــي تتصــدى لمثــل هــذه الممارســات التمييزيــة، وإقــرار 
قانــون الامركزيــة للمحليــات والنســب المحــددة للنســاء، وإقــرار قانــون مناهضــة كافــة أشــكال 

العنــف ضــد النســاء.

9( المــادة )53( مــن الدســتور المصــري المعــدل للجنــة الخمســين 2014: المواطنــون لــدي القانــون ســواء وهــم متســاوون فــي 
الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، ال تميــز بينهــم بســبب الديــن، أو العقيــدة، أو الجنــس، أو األصــل، أو العــرق، أو اللــون، أو اللغــة، 
أو اإلعاقــة، أو المســتوى االجتماعــي، أو االنتمــاء السياســي أو الجغرافــي، أو ألي ســبب أخــر. التمييــز والحــض علــى الكراهيــة جريمــة، 
يعاقــب عليهــا القانــون. تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر الازمــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز، وينظــم القانــون إنشــاء مفوضيــة 

مســتقلة لهــذا الغــرض.

https://nazra.org/2014/10/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2014
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