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امللف املرصى - العدد  39 - السنة الرابعة

ُيعد املجلس القومي للمرأة هو اآللية الوطنية املعنية بتمكني 
املرأة املرصية، وترتكز اختصاصاته عىل حتسني أوضاع املرأة من 
خالل اقرتاح السياسات والقوانني الداعمة لتحسني أوضاعها 
يف كافة املجاالت وضامن إدماج احتياجاهتا يف كافة القطاعات 

من أجل حتقيق العدالة االجتامعية وتكافؤ الفرص.

ا من تبني مرص "اسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية  وانطالقاً
التي تم إطالقها يف فرباير 2016، واملنبثقة من  مرص 2030"، 
أهداف التنمية املستدامة، سعي املجلس القومي للمرأة إىل وضع 
اسرتاتيجية وطنية تسهم يف حتقيق التنمية الشاملة ومتكني املرأة. 

: ملاذا اسرتاتيجية متكني املرأة املرصية 2030؟ أوالاً
 تتمثل اإلجابة يف أن الدستور املرصي أسّس لبناء اجتامعي قوي 
حتصل املرأة فيه عىل حقوقها دون متييز، ويفسح املجال للتمكني 

السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف للمرأة املرصية. 
عىل بناء جمتمع عادل يتميز  "رؤية مرص  2030"    ترتكز 
من  املتساوية  والفرص  واحلقوق  اجلنسني  بني  باملساواة 
ترتكز  كام  االجتامعي،  االندماج  من  درجة  أعىل  أجل حتقيق 
العدالة االجتامعية يف رؤية مرص  لتحقيق  الرئيسية  األهداف 
الفئات  املجتمعي ومحاية  2030 عىل رفع مستوى االندماج 

األوىل بالرعاية من خالل املساواة يف احلقوق والفرص.
سد   2030 مرص  لرؤية  التنموية  امل��ؤرشات  وتتضمن 
الفجوة بني اجلنسني، وتقليل نسبة السكان حتت خط الفقر، 

املرأة  نسب  يف  الصفر  إىل  والوصول  البطالة  عىل  والقضاء 
املعيلة حتت خط الفقر. 

 كام أن اهلدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 
هيدف إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات 
املامرسات  أو  والعنف  التمييز،  أشكال  كافة  عىل  والقضاء 
مدفوعة  غري  بالرعاية  واالعرتاف  أشكاهلا،  بكافة  الضارة 
وتكافؤ  الفعالة  املشاركة  جانب  إىل  املنزيل،  والعمل  األجر 
الفرص للمرأة يف كافة املجاالت دون إقصاء من خالل القيام 
وحقوق  االقتصادية  املوارد  عىل  املرأة  حلصول  بإصالحات 

ا للقوانني الوطنية.  امللكية واخلدمات املالية واملرياث وفقاً
مجيع  متتع  عىل   2030 املستدامة  التنمية  أهداف   وتعتمد 
بمختلف  املال  رأس  يف  املتساوية  باحلقوق  والنساء  الرجال 
أشكاله، وهو ما يتطلب تبني وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسات 
يف  اجلنسني  بني  واملساواة  املرأة  متكني  جهود  تدمج  جديدة 
كافة نواحي التنمية. كام أن مكون املتابعة والتقييم املبني عىل 
األسلوب العلمي جيب أن يكون حجر الزاوية يف حتديد مدى 
التقدم املتحقق يف جمال متكني املرأة، ولن يتحقق ذلك إال من 
خالل اسرتاتيجية تربط بني األهداف ومؤرشات قياس هذه 
بيانات  منظومة  عىل  يعتمد  سليم  منهجي  بشكل  األهداف 

دقيقة وحمدثة.
ثانياًا: آليات اسرتاتيجية متكني املرأة املرصية 2030 : 

تتضمن اسرتاتيجية املرأة املرصية 2030 ، حماور التمكني 
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قضايا املرأة املرصية : التحديات واالنجازات
االقتصادي،  القرار،  اختاذ  مواقع  إىل  والوصول  السيايس 
االجتامعي، احلامية، إىل جانب التدخالت الثقافية والترشيعية.
وتستهدف اسرتاتيجية متكني املرأة العربية للتنمية املستدامة 
الدولية  املواثيق  أقرهتا  التي  املرأة  حقوق  وضع   ،2030
والدستور والقوانني الوطنية موضع التنفيذ، وحتقيق التمكني 
السيايس للمرأة يف التمثيل النيايب مع احلفاظ عىل املكتسبات 
يف  امل��رأة  ضد  التمييز  ومنع  املجال،  هذا  يف  حتققت  التي 
وحتقيق  والقضائية،  التنفيذية  املؤسسات  يف  املناصب  تقلد 
الفرص  تكافؤ  للمرأة من خالل حتقيق  االقتصادي  التمكني 
يف التشغيل يف القطاع اخلاص ويف تقلد املناصب الرئيسية يف 
الثقايف  التمكني  وحتقيق  اخلاصة،  والرشكات  العامة  اهليئات 
للمرأة  التي توجه  للمرأة من خالل منع كافة أوجه اإلساءة 
وسائل  تشكلها  التي  الذهنية  الصورة  وتصحيح  املرصية 
اإلعالم ، وحتقيق التمكني االجتامعي للمرأة من خالل منع 
العام،  املجال  يف  املرأة  ضد  التمييز  تكرس  التي  املامرسات 
ومنع املامرسات الضارة واملجحفة التي قد تتعرض هلا املرأة 
يف األرسة، وحتقيق التمكني القانوين للمرأة من خالل مساندة 
إبطاء.  ودون  كاملة  القانونية  حقوقها  عىل  احلصول  يف  املرأة 
ومحاية املرأة املرصية من األخطار التي تواجهها ويشمل ذلك 
املبكر  والزواج  التحرش(  ذلك  يف  بام   ( املرأة  ضد  العنف 

والزواج القرسي واالجتار يف البرش وختان اإلناث. 
  كام تسعى االسرتاتيجية إىل االستجابة لالحتياجات الفعلية 
والفقرية  القبيل  الوجه  ريف  يف  املقيمة  خاصة  املرصية  للمرأة 
بالرعاية  األوىل  الفئات  باعتبارهن  واملعاقة،  واملسنة  واملعيلة 
عند وضع اخلطط التنموية من أجل توفري احلامية الكاملة هلن 
واملادية  البرشية  واملوارد  الطاقات  من  الكاملة  واالستفادة 
لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كام نص عليه دستور مرص  2014.
املرصية  املرأة  متكني  اسرتاتيجية  إعداد  منهجية  ومتثلت 
األسايس  املنطلق  باعتباره  احلقوقي  املدخل  تبني  يف    2030
إخالل  دون  الثقافية  اخلصوصية  ومراعاة  لالسرتاتيجية، 
بحقوق املرأة املتفق عليها يف املواثيق التي التزمت هبا مرص، 
واالستجابة الحتياجات املرأة املرصية دون إغفال التفاوتات 
حسب حمل اإلقامة وحسب املستوى االقتصادي واالجتامعي 
وحسب العمر، تبني املنهج التشاوري يف إعداد االسرتاتيجية 
املشاركة  دائرة   وتوسيع  تنفيذها  ويف  هلا  التأييد  كسب  ويف 

بحيث ال تغفل ممثلني عن كافة الرشكاء.
عىل   2030 املرصية  املرأة  متكني  اسرتاتيجية  ترتكز  كام  
املرجعيات الوطنية والدولية مثل الدستور املرصي، االتفاقيات 
 ،2030 مرص  رؤية   : املستدامة  التنمية  اسرتاتيجية  الدولية، 

املخرجات العربية للتنمية املستدامة، والتجارب الدولية. 

كمي  مكون  عىل  االسرتاتيجية  إعداد  منهجية  تعتمد  كام 
دراسة  إجراء  يف،  الكمي  املكون  ويتمثل  كيفي.  ومكون 
ميدانية بواسطة املركز القومي للبحوث االجتامعية واجلنائية، 
املرأة  واحتياجات  أولويات  حول  بؤرية  مناقشات  وإجراء 
واالحتياجات  الفعىل،  الواقع  عىل  التعرف  هبدف  املرصية 
 – )االجتامعية  املجاالت  كافة  يف  املرصية  للمرأة  الفعلية 
– الثقافية- األمنية(، والوقوف عىل  – السياسية  االقتصادية 
التى  اخلدمات  من  استفادهتا  من  حتد  التى  املعوقات  ماهية 
تقدمها الدولة، وطرح حزمة من الرؤى واآلليات التى يمكن 
املرأة وحتقيق  أوضاع  لتحسني  السياسات  تسهم يف رسم  أن 
من  املرصية  املرأة  أولويات  حتديد  يف  واملسامهة  احتياجاهتا، 

خالل الربامج التدريبية. 
وكذلك تصميم عينة قومية ممثلة لألقاليم اجلغرافية الرئيسية 
البحري،  الوجه  وحمافظات  احلرضية،  املحافظات  وهي 
نحو  وتضم  احلدودية،  واملحافظات  القبيل،  الوجه  وحمافظات 
ا فأكثر. 3000 سيدة من بني اإلناث الاليت تبلغ أعامرهن 18 عاماً
 املحور الكيفي من خالل خرباء متخصصني عقد عدة لقاءات 
متعمقة ومقابالت فردية من خالل لقاءات مع عدد من الرشكاء، 
وهم  السلطة التنفيذية "الوزراء – املحافظون – وحدات تكافؤ 
الفرص بالوزارات، "السلطة الترشيعية " أعضاء جملس النواب 
املجتمع املدين "اجلمعيات  - السادة أعضاء املجالس املحلية" ، 
األهلية العاملة يف املجال احلقوقي – اجلمعيات األهلية العاملة يف 
جمال التنمية – النقابات – اخلرباء واألكاديميون – اإلعالميون، 
"املجالس القومية : املجلس القومي حلقوق اإلنسان – املجلس 
– أفرع  – املجلس القومي لإلعاقة  القومي لألمومة والطفولة 

املجلس القومي للمرأة باملحافظات. 
ثالثاًا: آليات املتابعة وتقييم االسرتاتيجية:

عدة  تتم عىل  فإهنا سوف  والتقييم،  املتابعة  مرحلة  وبشأن 
مستويات وهي الوزارات، املحافظات، مرصد املرأة املرصية 
والذى يسعى املجلس من خالله إىل التعرف عىل وضع املرأة 
حتقيق  عىل  والعمل  األساس  خط  لوضع  املجاالت  كافة  يف 
التنمية يف كل جمال واستهداف الفئات التى بالفعل يف حاجة 

ملحة للوصول إليها لدجمها يف حركة التنمية املستدامة. 
فاعلة  املرصية  املرأة  تصبح  سوف   2030 عام  وبحلول 
كافة  هلا  يضمن  وطِن  يف  املستدامة،  التنمية  حتقيق  يف  رئيسية 
احلقوق التي كفلها الدستور، وحيقق هلا محاية كاملة، ويكفل 
هلا دون أي متييز الفرص االقتصادية، واالجتامعية والسياسية 
التي متكنها من االرتقاء بقدراهتا وحتقيق ذاهتا، ومن َثم القيام 

بدورها يف إعالء شأن الوطن.


