
 
 

 في اليوم العالمي لممرأة بمكتبة اإلسكندرية مشاركة مرصد المرأة المصرية

 

، وقد اليوم العالمي لممرأة تحت عنوان "إشكاليات التنمية والثقافة والعمل" رمكتبة اإلسكندرية اليوم مؤتمأقامت 
شارك مرصد المرأة المصرية في المؤتمر من خالل الشركاء المختمفين القائمين عمى تنفيذه، حيث قامت 
األستاذة نيمة زيتون خبير أول الحماية االجتماعية بالبنك الدولي في الجمسة األولى بعرض نتائج دراسة 

وشارك في ون مع المجمس القومي لممرأة، التمكين االقتصادي لممرأة التي قام بإعدادىا البنك الدولي بالتعا
إعدادىا الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة( والدكتور راجي أسعد أستاذ 
التخطيط والشئون العامة بجامعة مينسوتا واألستاذة نعمت جنينة خبيرة التنمية والدراسات االجتماعية ودينا 

 أوف ذا كيرف.شريف مديرة مؤسسة أىيد 

لقاء الضوءتحميل وضع التمكين االقتصادي لممرأة بصورة مستندة عمى األدلة و  وتيدف ىذه الدراسة إلى عمى  ا 
اقتراح بعض توصيات السياسة الرئيسية والتي تتضمن و  ،العقبات والفرص أمام التمكين االقتصادي لممرأة

نصر بحضور الدكتورة سحر  9102وقد أطمق التقرير في بداية مارس  .المداخالت المراعية لمنوع االجتماعي
وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجمس القومي لممرأة والسيدة مارينا ويس مدير 

 .والسيد جيفري آدامز سفير المممكة المتحدة بمصر البنك الدولي في مصر

زيادة المشاركة االقتصادية لممرأة من أىم عوامل النمو  مى أنأكدت ع ة قدأشارت زيتون إلى أن الدراسو 
بمغ معدل البطالة بين اإلناث االقتصادي، وتشكل المرأة المصرية حاليًا ربع قوة العمل المصرية، وقد 

% في 91.0ثم بدأ في االنخفاض ليصل إلى  9101% في 9..9وارتفع ليصل إلى  9112% في 02.1
، كما بمغت 9102% في عام 92تفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجية لممرأة لتصل إلى وقد ار . 9102

%، وتخطت نسبة الشمول المالي لممرأة 10نسبة القروض متناىية الصغر الموجية لممرأة في نفس السنة 
92.% 

 



الوظائف  عدد االنخفاض فيأن أىم التحديات التي تواجو التمكين االقتصادي لممرأة ىي زيتون  توأوضح
وجود ، باإلضافة إلى ميارات الشاباتو  عدم التوافق ما بين احتياجات سوق العمل وتعميمو ، الجديدة الحكومية

بين  وتحقيق التوازن ، اآلمن التنقلمعايير عدم توافر عدد من العوامل التي قد تقيد مشاركة المرأة والتي تشمل 
السمبية نحو دور المرأة في المجتمع وحقوقيا في المجاالت المختمفة.  والقيمعادات والتقاليد العمل واألسرة، و 

تقدر الخسائر حيث نتاجية ينعكس في تحمل الخسائر في العمل واإلويأتي العنف ضد المرأة كعامل آخر 
بالرغم من أن مصر قد شيدت العديد من . و مميار جنيو سنوياً  9.02بحوالي الناجمة عن العنف ضد المرأة 

ات البارزة والتقدم الممحوظ في التشريعات الخاصة بالمرأة إال أن األمر يحتاج إلى المزيد من اإلصالح العالم
 .نضمام المزيد من النساء إلى القوى العاممةاالتشريعي لمسماح ب

أصبح أن الوقت تشمل  9111إلى وجود عدد من العوامل التي تدعم تمكين المرأة بحمول عام وأشارت زيتون 
مع إطالق القوانين الحديثة  بالتزامن لدفع اإلصالحات من أجل تعزيز تمكين المرأة وذلك اً مناسب

، فقد أطمق المجمس القومي لممرأة االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة البرامج الوطنية الجديدةو  االستراتيجياتو 
أة، التمكين االقتصادي، التمكين محاور ىي التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي لممر  .التي ترتكز عمى 

كما أطمق المجمس "مرصد المرأة المصرية" كأداة لمتابعة وتقييم االجتماعي، والحماية من كافة أشكال العنف، 
 وزارة االستثمار والتعاون الدولي تنفيذ االستراتيجية ومتابعة تطور وضع المرأة في مصر، باإلضافة إلى أن

 .قطاع الخاصنيوض بالاألولوية لإلصالحات من أجل منظومة مواتية لم طيعت

وفيييي الجمسيييية الثانييييية عرضيييت الييييدكتورة حنييييان جييييرجس نائييي  الييييرئيس التنفيييييذي لمركيييز بصيييييرة مرصييييد المييييرأة 
حييول توظيييف البيانييات والمعمومييات فييي  تتمحييور وأوضييحت أن فمسييفة إنشيياء مرصييد المييرأة المصيريةالمصيرية، 

مين خيالل إنشياء موقيع إلكترونيي واحيد ييتم فييو  9111تنفيذ االستراتيجية الوطنيية لتمكيين الميرأة متابعة وتقييم 
تجميع كل المؤشرات والمعمومات والدراسات المتاحة حول حالية الميرأة المصيرية، وييتم تحيديثيا بصيورة مسيتمرة 

تحقيق بالمسيتيدف، كميا يعميل مما يسمح برؤيية الصيورة المتكاممية عين حالية الميرأة المصيرية وربيط اإلنجياز الم
جيراء الدراسيات التيي تخيرج  المرصد عمى إنتاج البيانات غير المتوفرة من خالل المسيوح واسيتطالعات اليرأي وا 
بتوصيات واضحة لمتخذ القيرار لإلسيراع بتحقييق أىيداف االسيتراتيجية الوطنيية لتمكيين الميرأة. وتقيوم عميى إدارة 

 زمة لتغذية المرصد وتحديثو بصورة مستمرة.المرصد وحدة مستقمة تضم الخبرات الال



تجمييع قييم المؤشيرات وعرضييا عميى موقيع متفاعيل وأشارت جرجس إلى أن مرصد المرأة المصرية ييدف إلى 
ومقارنيية المتحقييق بالمسييتيدف، تييوفير البيانييات غييير المتييوافرة عيين حاليية المييرأة المصييرية والقيييم  عمييى اإلنترنييت،

رأة في المجتمع من خيالل المسيوح واسيتطالعات اليرأي التيي تيتم مين خيالل منيجييات السائدة المتعمقة بدور الم
حيييول وضيييع الميييرأة المصيييرية وفجيييوة النيييوع والدراسيييات التحميميييية  إعيييداد مجموعييية مييين التقيييارير الدورييييةمختمفيية، 

 وحصييير حصييير وعيييرض الدراسيييات ونتيييائج المسيييوح المتعمقييية بيييالمرأة وفجيييوة النيييوع االجتمييياعي،و  االجتمييياعي،
 القوانين المتعمقة بالمرأة.و  مواد الدستور حصر وعرضوعرض المقاالت التي تناقش قضايا المرأة، و 

مجموعيييات مييين المؤشيييرات ىيييي مؤشيييرات متابعييية االسيييتراتيجية الوطنيييية لتمكيييين الميييرأة،  1ويعيييرض المرصيييد 
تييييتم بقيييياس القييييم  ومؤشيييرات متابعييية وضيييع الميييرأة فيييي أىيييداف التنميييية المسيييتدامة، والمؤشيييرات المسييياندة التيييي

 والمدركات نحو دور المرأة وحقوقيا في المجتمع.

إلييى أن المرصييد يعييرض سمسييمة زمنييية لقيييم كييل مؤشيير عمييى المسييتوى القييومي بدايييًة ميين عييام جييرجس وأشييارت 
حسيي  النييوع، ولممنيياطق والمحافظييات المختمفيية، وتوثيييق كامييل لممؤشيير يضييم تعريفييو، أسييمو  حسييابو،  .910

، 9191، 9191نقيا  زمنيية ىيي  1وأىمية المؤشير، والقييم المسيتيدف تحقيقييا لممؤشير فيي  مصادر البيانات
 ، كما يقوم المرصد بمقارنة القيم المتحققة بالقيم المستيدفة.9111و

  

 

 

 

 


