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املقدمــــــــــة 

السيـــــاق العـــــام للبلـــــد 

• املعطيات االجتماعية والدميوغرافية	

يبلغ إمجالي عدد السكان يف مجهورية مصر العربية 96.3 مليون وذلك حبسب تعداد السكان لعام  2017 
 34.2 يلي:  كما  العمرية  الفئات  حسب  السكان  ويتوزع  إناث.  مليون  و46.6  ذكور  مليون  منهم49.6    ،)1(

 15-24( %، ثم فئة   33.3 بـ  )49-25 سنة(  النسبة األعلى، تليها فئة  )14-0 سنة( وهي  العمرية  % للفئة 
سنة( بـ 18.2 %، وفئة )59-50 سنة( بـ 7.7 %، وأخريا فئة 60 سنة أو أكثر بـ6.7 %، وحسب تقرير املنتدى 
االقتصادي العاملي لسنة  )2( 2018 حتتل مصر املرتبة 135 من حيث املساواة بني اجلنسني من بني 149 دولة 

مشلها التقرير. 

• املنظومة السياسية والقضائية واالقتصادية	

ينص دستور مصر لعام 2014 على أّن مصر دولة ذات سيادة، موحدة ال تقبل التجزئة، نظامها مجهوري 
دميقراطي يقوم على أساس املواطنة وسيادة القانون. يقوم النظام السياسي على أساس التعّددية السياسية 
واحلزبية والفصل بني السلطات. رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. يكّلف 
يعتمد  التنفيذية.  السلطة  أداء  ويراقب  احلكومة  بتشكيل  الوزراء  جملس  رئيسً   اجلمهورية  رئيس 
اقتصاد مصر على الزراعة، وخاصة القطن والفواكه، واليوم يتجه االقتصاد أكثر فأكثر حنو قطاعات 
الصناعة واخلدمات. ُتشكل السياحة إحدى الركائز األساسية لالقتصاد املصري، باإلضافة إىل إيرادات 

قناة السويس للمالحة الدولية واملوارد الطبيعية األخرى مثل النفط والغاز. 

يتألف القضاء املصري من حماكم مدنية وحماكم األسرة، وحماكم إدارية وغري إدارية، وحمكمة 
دستورية عليا، وحماكم جنائية، وحماكم مدنية وجتارية، وحماكم لألحوال الشخصية واألسرية 
وحماكم أمن الدولة وحماكم العمل وحماكم عسكرية، باإلضافة إىل حماكم أو دوائر متخصصة. 
ُأنشئت احملكمة الدستورية العليا يف عام 1979 لتحّل حمل احملكمة العليا اليت ُأنشئت يف عام 1960، وهلا 
اختصاص حصري للبّت يف املسائل املتعلقة بدستورية القوانني واللوائح، أو بتضارب صريح أو ضمين يف 

االختصاص وختتص كذلك بتقديم تفسري للقوانني بناء على طلب احلكومة . 

1 .http://www.capmas.gov.eg :اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 2018، متاح على   
2 .http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf :2018 ،تقرير الفجوة بني اجلنسني 2018، املنتدى االقتصادي العاملي   
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حسب األرقام الواردة يف التقرير العاملي حول الفجوة بني اجلنسني لعام 2018)3(، بلغ الناتج احمللي اإلمجالي 
235.37 مليار دوالر، ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي )باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي( حوالي 

10.550. أما املعدل السنوي للتضخم فقد اخنفض إىل 15.7 % يف نوفمرب 2018.

اإلطــــار العــــام للدراســــة وخلفيتهــــا

والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  ينفذه  الذي  اإلقليمي  املشروع  إطار  يف  التقرير  هذا  أجنز 
»كوثر« بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية حول »متكني املرأة وصوال إىل حتقيق املساواة 
بني اجلنسني يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا من خالل تعميم مراعاة النوع االجتماعي يف 
تستطيع  ال  ملاذا  مهّم:  أّولي  سؤال  من  الدراسة  انطلقت  التجارية«  واالتفاقيات  االقتصادية  السياسات 
النساء يف تونس دخول األسواق التجارية رغم قدرتهّن على ممارسة هذه األعمال ورغم مشاركتهّن 
االقتصادية، احملتشمة أحيانا، ومشاركتهّن يف جمال إدارة األعمال بشكل خاص، علما وأّن السياسات 
االقتصادية أو التجارية ال تنص على أي شكل من أشكال التمييز ضّد املرأة رغم كونها سياسات غري 

حساسة للنوع االجتماعي . 

يتمثل اهلدف األول من هذه املرحلة النموذجية من املشروع يف إنتاج البيانات واملعلومات اليت ميكن أن 
ُتربز مدى العالقة بني البناء االجتماعي لألدوار والعالقات بني اجلنسني، والتفاوتات القائمة بينهما، 
ومن َثّم استغالهلا يف خطوة متقدمة للدعوة من أجل التغيري حنو تعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال 
التمكني االقتصادي، مع الرتكيز على التجارة. ويتطلب البحث عن اإلجابة أو األجوبة التمعن يف بعض 

القضايا كما مت ذلك يف األجزاء التالية،

. 3   http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/the-global-gender-gap-index-2018
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املســـاواة بيـــن اجلنسيــــــن اجلـــزء األول :	
وحقـــوق اإلنســـان والتنميـــة 	 	 	

أهم  إىل  باالستناد  والتنمية،  اإلنسان  وحقوق  اجلنسني  بني  باملساواة  املتعلقة  القضايا  اجلزء  هذا  يربز 
االقتصادية  احلقوق  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية،  واحلقوق  القانونية  احلقوق  وحتليل  وجدت،  إن  املؤشرات 
وكذلك السياسات واالسرتاتيجيات واآلليات اليت مّت وضعها على املستوى الوطين يف عالقة باملساواة بني 

اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة.

جـــدول البيــانــات املوزعة حســب اجلنــس:
 النــوع االجتمــاعي واحلقــوق االنســانية والتنميــة)4(

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر

0.614 مؤشــــــر املســــــاواة بني اجلنسيــــــن، حتتــــــل املرتبــــــة 135 من بيــــــن 149 دولــــــة

التعليــــــــم

0.87 86.5 75.0 حمو األمّية

0.975 التسجيل يف املدارس، حتتل املرتبة 108 من بني 149 دولة

 1.01 96.5 97.6 التعليم االبتدائي

 1.00 81.3 81.6 التعليم الثانوي 

1.02 34.0 34.8 التعليم العالي 

الصّحـــــة / الصّحـــــة اجلنسيـــــة واالجنـــــابّيـــــة

1.04 59.9 62.4 متوسط العمر املتوقع /أمل احلياة عند الوالدة )سنوات(

33 نسبة وفيات األمهات عند الوالدة
معدالت الوفاة املعيارية لكل 100،000 من السكان

نسبة استعمال وسائل منع احلمل

املشـــــاركـــــة السيـــــاسيــــــــــة / املشـــــاركـــــة فـــــي اإلدارة

0.18 85.1 14.9 نســــــاء برملانيــــــات 

0.13 88.2 11.8 الوزيــــــرات 

- - - القطاع القضائي 

0.07 93.6 6.4 النساء املشّرعات وكبار املسؤولني واملديرين 

4 .http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf :2018 ،تقرير الفجوة بني اجلنسني 2018، املنتدى االقتصادي العاملي
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2018 واإلحصائيات الوطنية ال  حسب آخر معطيات اليت مت نشرها يف تقرير املنتدى االقتصادي العاملي 
زال أداء مصر ضعيفا فيما يتعلق بالتمكني السياسي. حيث بلغ متثيل النساء يف الربملان املصري 24.9 %، 
وتشارك النساء بنسبة 0.6 % فقط يف السلطة القضائية، وال َتشغل سوى 11.8 % من املناصب العليا يف 
احلكومة. وتشري املعطيات أيضا أن نسبة األمية يف صفوف اإلناث تبلغ 50 %، مقارنة بـ29 % للذكور، وأن 
نسبة اإلناث يف التعليم االبتدائي فتبلغ 8 % مقارنة بـ 10 % للذكور، ويف التعليم العالي ال تتجاوز نسبة 

اإلناث 4 % مقارنة بـ 7 % للذكور. 

2.   احلقــــوق القــانونيــة واحلقــوق اإلنســانيــة

• احلقــوق فــي احليــاة العــامـة واحليــاة اخلــاصــة	

ينص دستور مصر لعام 2014 على أن اجلنسية حق ملن يولد ألب مصري أو ألم مصرية، ومنحه أوراقًا 
رمسية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه.

املرأة والرجل يف مجيع احلقوق  املساواة بني  الدولة تكفل حتقيق  أن  الدستور على  11 من  املادة  وتنص 
الكفيلة  التدابري  اختاذ  على  الدولة  وتعمل  والثقافية.  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
تكفل  كما  القانون،  حيدده  الذي  النحو  على  النيابية،  اجملالس  يف  مناسبا  متثياًل  املرأة  متثيل  بضمان 
واهليئات  اجلهات  يف  والتعيني  الدولة  يف  العليا  اإلدارة  ووظائف  العامة  الوظائف  تولي  يف  حقها  للمرأة 
القضائية، دون متييز ضدها. وتلتزم الدولة حبماية املرأة من كل أشكال العنف، وتعمل على متكينها من 
التوفيق بني واجبات األسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفري الرعاية واحلماية لألمومة والطفولة 

واملرأة املعيلة واملسنة والنساء األشد احتياجا.

املرياث  1943، يستند إىل أحكام  77 لسنة  املواريث رقم  م بقانون  املنظَّ املرياث،  جتدر اإلشارة إىل أن نظام 
الواردة يف القرآن الكريم. وهو ما يعين أن املرأة هلا احلق يف املرياث جبميع أنواعه، أما بالنسبة لغري املسلمني 
الروحية.  والقيادة  الشخصية  واألحوال  املرياث  نظام  الدينية حتدد  قوانينهم  فإن  واليهود(،  )املسيحيني 
يتمتع احلق يف املرياث باحلماية الدستورية يف النظام القانوني املصري، وهو ُيعترب مورداً اقتصاديًا رئيسيًا 
املصرية  احملافظات  بعض  يف  املرأة  عانت  فقد  ذلك،  ومع  للمرأة.  املالية  ولالستقاللية  للثروة  وقاعدة 
خاصة املناطق الريفية من حرمان عائلتها هلا من حقوقها يف املرياث، األمر الذي دفع املشّرعني يف 2017 
إىل تعديل بعض القوانني املتعلقة باملرياث عرب فرض عقوبات جزائية على كل من ميتنع عن تسليم 

الورثة حقوقهم أو حيجب مستندات تثبت نصيبهم.
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• احلقــوق االقتصــاديــة والتجاريــة	

تتمثل التشريعات املصرية املتعلقة بالتجارة واالقتصاد واالستثمار يف ما يلي : 
• الدستور املصري لعام 2014 	
• قانون تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002	
• قانون االستثمار رقم 72 لسنة 2017 	
• قانون رقم 11 لسنة 2018 خبصوص تنظيم إعادة اهليكلة و الصلح الواقي من اإلفالس	
• قانون البنك املركزي رقم 8 لسنة 2003	
• قانون التجارة رقم 19 لسنة 1999	
• قانون اجلمارك رقم 66 لسنة 1963 و تعديالته بالقانون رقم 95 لسنة 2005 ، 	
• قانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات املالية غري املصرفية ، 	
• قانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري.	
• قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 	
• قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 	
• قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 	
• قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 	
• قانون تنمية املنشآت الصغرية قانون 141 لسنة 2004	

• التزامــــات مصر الدوليــــة	

صادقت مصر على االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية يف عام 1982، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف عام 1967، 
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضّد املرأة يف عام 1981 مع بعض التحفظات على بعض البنود 
16 وليت تعطي  واملادة  4 مواد  اإلسالمية.. جاءت حتفظات مصر على  الشريعة  أحكام  تتناقض مع  اليت 
الرجل واملرأة نفس احلقوق كافة األمور املتعلقة بالزواج وعالقات األسرة أثناء الزواج وعند فسخه وما 
أو  دولتني  بني  خالف  أي  عرض  على  تنص  واليت   )29( املادة  من   )2( والفقرة  األطفال.  حضانة  خيص 
أكثر من الدول األطراف حول تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية على هيئة حتكيم، ومت تربير االعرتاض 
مبحاولة تفادي التقيد بنظام التحكيم يف هذا اجملال. وتنطبق نفس التحفظات على بعض مواد االتفاقية 

الدولية للحقوق املدنية والسياسية.
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3.  السيــاســات / االسرتاتيجيــات واآلليــات على املستــوى الوطنــي و / أو القطــاعي
  

وضعت مصر عددا من االسرتاتيجيات لتحسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمرأة، ومنها:

• احلقيقية 	 لالحتياجات  االستجابة  إىل  تهدف  اليت   2030 املصرية  املرأة  لتمكني  الوطنية  االسرتاتيجية 
للنساء املصريات، وخاصة النساء الالئي يعشن يف املناطق الريفية يف صعيد مصر والنساء الفقريات 

واملعيالت واملسّنات واملعوقات.
• التنمية 	 أهداف  لتحقيق  مصر  اسرتاتيجية  وهي   :2030 مصر  رؤية  املستدامة:  التنمية  اسرتاتيجية 

االجتماعية  والعدالة  االقتصادية  التنمية  ركائز:  ثالث  على  وتعتمد   2030 لعام  االسرتاتيجية 
االجتماعي،  اإلدماج  حتقيق  إىل  يهدف  شامل  مفهوم  إىل  االجتماعية  العدالة  تستند  والبيئة. 
والفرص  احلقوق  يف  املساواة  حتقيق  إىل  وتهدف  اجتماعي،  وُبعد  اقتصادي  ُبعد  على  وتنطوي 

االجتماعية يف التعليم والصحة وغريها من اخلدمات األساسية األخرى.
• خطة عمل اجمللس القومي للمرأة للفرتة 2015-2018  تسلط الضوء على األنشطة اليت ينفذها اجمللس فيما 	

الصغرية ومتناهية  املشاريع  تنفيذ  للنساء، من خالل مساعدتهن يف  االقتصادي  بالتمكني  يتعلق 
التجارة  وزارة  مع  بالتعاون  التوظيف«  أجل  من  »التدريب  برنامج  عرب  مهاراتهّن  وتطوير  الصغر 
والصناعة. برنامج »فرصة« هو أيضا برنامج توظيف وطين لألسر الضعيفة تتوىل تنفيذه وزارة 

التضامن االجتماعي، وهو يستهدف حوالي 200000 من املستفيدين/ات يف 8 حمافظات.

4.  اآلليـــات التـي تعنـى بقضــايـا املسـاواة رجـــال - نســـاء
      ومتكيــن املــرأة مبــــا فــــي ذلــــك اقتصــــاديــــــا

تأسس اجمللس القومي للمرأة بقرار رئاسي رقم 90 لسنة 2000، وخيتص اجمللس بـ :

اقرتاح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية يف جمال تنمية شؤون املرأة ومتكينها من أداء دورها 
وحّل  باملرأة  للنهوض  قومية  خطة  مشروع  وضع  الشاملة.  التنمية  برامج  يف  جهودها  وإدماج  االقتصادي 
املشكالت اليت تواجهها. إبداء الرأي يف مشروعات القوانني والقرارات املتعلقة باملرأة قبل عرضها على السلطة 
املختصة، والتوصية باقرتاح مشروعات القوانني والقرارات اليت تلزم للنهوض بأوضاع املرأة.، وإبداء الرأي يف 
املرأة.  املعنية بشؤون  الدولية  املرأة يف احملافل واملنظمات  املتعلقة باملرأة. إىل جانب متثيل  مجيع االتفاقيات 
العديد من  املصرية، مشلت  املرأة  لدعم وضع  املاضية جهوداً  السنوات  للمرأة يف  القومي  بذل اجمللس  كما 
اإلجراءات اليت تستهدف متكني املرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والعمل على القضاء على كافة مظاهر 

التمييز ضدها، باإلضافة إىل سّن أو إصالح بعض التشريعات.  
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مت تأسيس شبكة مصر للتنمية املتكاملة )ENID( )5(،  يف أبريل 2012 لتطوير فرص عمل مستدامة وقابلة لالستمرار 
يف صعيد مصر من خالل جمموعة من أربعة برامج: املشروعات املتوسطة والصغرية )MSMEs( ومتناهية 
الصغر وريادة األعمال. والتنمية الزراعية وغري الزراعية. تطوير وحتسني اخلدمات األساسية وانشاء مركز 
املعرفة والنشر. يعمل املعهد الوطين لإلحصاء )ENID( بشكل رئيسي يف ثاني أفقر حمافظات مصر، وهي 
%، بهدف تكرار النهج عرب اجملتمعات الريفية ملعاجلة التفاوت  حمافظة قنا حيث يصل معدل الفقر إىل 58 
بني الريف واحلضر يف الفقر والفرص االقتصادية. ويقوم مشروع ENID على توفري فصول حمو األمية أوال 
للنساء املستفيدات، ثم املضي قدما يف أنشطة تنظيم املشاريع وريادة األعمال وتكوين املهارات للنساء املستفيدات. 
كما يوفر املشروع فصول ما قبل املدرسة ألطفال هؤالء النساء. تضمن تدخالت ENID عدم ازدحام األسواق 
احلالية ألنها تعزز املنتجات اجلديدة متاًما واليت تستخدم األدوات املبتكرة وأحدث تقنيات اإلنتاج. مت تصميم 
هذه العملية لتكون شاملة، حبيث يتمكن املستفيدون احملليون واملنظمات غري احلكومية من احملافظة على 

ENID . األنشطة واستدامتها بعد انتهاء مدة مشروع

وانطلقت  مبادرة النيل لريادة األعمال يف عام 2017)6(. مت تأسيسها ومتويلها من قبل البنك املركزي املصري وجامعة 
النيل بهدف تعزيز بيئة مواتية لرواد األعمال يف مصر من خالل براجمها املختلفة، وتطوير وتأهيل وزيادة 
قدرات رواد األعمال الشباب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، من خالل االستفادة من نقاط التميز يف جامعة 
النيل يف اخلربات العلمية والبحثية. تعمل املبادرة على إنشاء مراكز جتارية ألحد عشر بنًكا جتارًيا يستهدف 
مجيع مناطق مصر اليت تقدم خدمات مالية وغري مالية ألصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة. وتقوم املبادرة 

حاليا بتعيني منسق لشؤون النوع االجتماعي لضمان إدماج منظور النوع االجتماعي يف براجمها وخدماتها.

شبكة مصر للتنمية املتكاملة، متاحة على: http://www.enid.org.eg/ )روجع يف 5 أغسطس 2018.. 5
6 .HTTP://NU.EDU.EG/NEWS/NILEPRENEURS-A-NEW-INITIATIVE-BY-THE-CENTRAL-BANK-TO- على  االطالع  يرجى   Nilepreneurs التفاصيل حول  من  ملزيد 

.2018 6 أغسطس  SUPPORT-SMALL-AND-UMIUM-ENTERPRISES/)accessed روجع يف 
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تقييــم وتدقيــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي اجلـزء الثــانـي :	
فــــي قطــــاع التجــــارة 	 	 	

حيتوي هذا اجلزء على إجراء التقييم والتدقيق والتحليل على أساس النوع االجتماعي على مستويني: 
التدقيق، والتحليل  أدوات  املعنية بتطبيق عدد من  املتدخلة  تقييم سريع منوذجي يستهدف اجلهات 

للسياسات االقتصادية واالتفاقيات التجارية.

1. مؤشـــرات النــوع االجتمـاعي فــي القطـاعـات االقتصـاديـة والتجـاريـة

 بيــانـات موزعـــة حسـب اجلنـس االقتصـــاد والتجـــارة

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر
املشـــــاركــــــــــة االقتصــــــاديــــــــة )7(

املشــــــاركـــة يف القــــــوة العـــــــــاملة  24.1 77.7 0.31

العمــــــل املهنــــــي والتقنــــــي 38.4 61.6 0.62

0.62 61.6 38.4 املســـــــــاواة يف األجـــــــــور
اإليـــــــــرادات املقــــــدرة املكتسبــــــة  )8(

التجـــــارة )9(
0.13 15 2 الغــــــــرف الصنــــاعية  )10(

0.08 23 2 الغــــــــرف التجــــاريــــة

-- -- -- منظمــــات األعــــراف )النســــاء / الرجــــال(

-- -- -- املنظمــــات النقــــــــابيــــة

قطــــــاعــــــــات أخــــــــرى

يتجلى انعدام املساواة بني اجلنسني يف االقتصاد والتجارة من خالل املعدل املتدني ملشاركة املرأة يف القوى 
العاملة والذي ال يتجاوز 22.8 %، وكذلك من خالل الفجوة يف األجور يف القطاع اخلاص حيث حتصل 
صعوبات  النساء  تواجه  ذلك،  على  عالوة  الرجال.  يتلقاها  اليت  األجور  من   % بـ20  أقل  أجور  على  النساء 
للوصول إىل املوارد املالية حيث مل تتجاوز نسبة النساء الالئي حصلن على قروض يف عام 2015 إلنشاء 

مشاريع صغرية 22.7 %.

7 .http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf :2018 ،تقرير الفجوة بني اجلنسني 2018، املنتدى االقتصادي العاملي
   تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي. 8
  مصادر/قطاعات أخرى حسب توفريها. 9

    بيانات مؤشر عدم املساواة بني اجلنسني، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2015. 10
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تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

مــصــــــــــــــر

متثيل املرأة منخفض كذلك يف جمالس اهليئات التجارية املهنية، على غرار »احتاد الصناعات 
مبعدل  الغذائية«،  الصناعات  و»غرفة  الغذائية«،  للصناعات  التصديري  »اجمللس  و  املصرية« 
ممثلتنْي )2( من النساء مقارنة بـ 15 ممثاًل من الرجال. كما أّن نسبة ملكّية النساء لشركات 
الغذائية. هذه األرقام تتسق  % يف قطاع الصناعات   7 القطاع اخلاص متدنية، حيث ال تتجاوز 
جمال  يف  خاصة  اجلنسني،  بني  الفجوة  مؤشر  يف  مصر  حققتها  اليت  املنخفضة  املعدالت  مع 

املشاركة االقتصادية.

2. تقييـــم وتدقيـــق وحتليـــل النـــوع االجتمـــاعي على املستـــوى التنظيـــمي

• أهــــداف التقييــم السريــع النمــوذجي والعّينــــة	

اجلهات  استهدف  ميداني  حبث  خالل  من  إضافية  كأداة  النموذجي  السريع  التقييم  استخدام  مّت 
املتدخلة العاملة يف جمالي النوع االجتماعي واملرأة من جهة، واالقتصاد والتجارة، من جهة أخرى، يف 

الدول الست اليت يشملها املشروع ومنها مصر )11( . 

جتدر اإلشارة إىل أنه مّت اختيار عّينة صغرية عشوائيًا من بني املنظمات امُلدرجة يف القائمة األولية، ويف 
هذه املرحلة النموذجية، مل يكن الغرض اعتبار العينة ذات متثيلية احصائية أو اعتبار نتائج التقييم 
النموذجي السريع ممّثلة للحالة داخل املنظمات/البلد. وعلى هذا األساس، باإلضافة إىل اختبار األداة 
)االستبيان(، جيب اعتبار نتائج التقييم النموذجي السريع كبيانات/معلومات كمية ميكن أن تساعد 
النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان يف االعتبار  التوصل إىل فهم أفضل ملدى وكيفية أخذ مسائل  يف 
خالل عمليات التخطيط والربجمة والتنفيذ، وكذلك يف املمارسات املؤسساتية والفردية عرب ردود 

املستجوبني/ات.

يف مصر مت إجراء البحث على عّينة من 15 منظمة، 54 % منها غري حكومية وتعمل أساسا يف جمال 
التجارية والصناعية. مّت مجع  % حكومية وتعمل يف القطاعات  املرأة، و33.4  حقوق اإلنسان وشؤون 
% من اجمليبني هم   51.5 % ذكور.  % منهم إناث و21.2   78.8 33 إجابة من ممثلي/ات هذه املنظمات: 

من كبار موظفي اإلدارة يف املنظمات املستهدفة، 39.4 % هم موظفو برامج وإداريون، و9.1 % هم من 
موظفي الدعم.

  . اجلزائر واألردن وتونس ولبنان و مصر واملغرب.. 11
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

مــصــــــــــــــر

الرســــــم البيــــانــــي 1.1 

توزيـــع املستجوبيــن حســب الســن واجلنــس
 

1. أهـــم نتــائج التقييـــم التجريـــيب السريـــع فـــي مصر
 

من أجل فهم أفضل ملدى وعي موظفي/ات املنظمات املستهدفة باملفاهيم املرتبطة بالنوع االجتماعي ومدى 
إدماج منظور النوع االجتماعي يف عملية ختطيط/تنفيذ الربامج داخل هذه املنظمات، تناول االستبيان 
املسائل على مستويني خمتلفني: املستوى الرباجمي واملستوى  النموذجي هذه  السريع  اخلاص بالتقييم 

التنظيمي.

املســاواة القـائمـة علـى النــوع االجتمــاعي فـــي مستــوى الربامـــج أ .	

 يرّكز هذا اجلزء على خمتلف اإلجراءات واألساليب املستخَدمة يف تصميم املشاريع وتطويرها. ُتظِهر 
نتائج التقييم أن املنظمات اليت مشلتها الدراسة اعتمدت بعض املمارسات اإلجيابية لتحسني إدماج النوع 
االجتماعي يف أعماهلا وأنشطتها. 69.7 % من املستجوبني/ات ، )%51.5  منهم إناث(، يؤكدون إدماج أهداف 
املساواة واالنصاف بني اجلنسني يف عملية تصميم الربامج / املشاريع. على مستوى التنفيذ أكد  78.8 % 
% منهم إناث( أن تنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل يف منظماتهم يأخذ يف  من املستجوبني/ات )57.6 

االعتبار أدوار ومصاحل اجلنسني.

حيث  اجلنسني،  بني  باملساواة  املنظمة  التزام  يصف  الذي   1.2 البياني  الرسم  خالل  من  ذلك  ويتبني 
% منهم إناث(، يعتربون أّن خطة تنفيذ الربامج / املشاريع يف  % من املستجوبني/ات ، )51.5   57.6 أّن 
والرجال فرصا متكافئة  للنساء  وتوفر  املهارات  تعزز  أنشطة  األقصى،  احلّد  تتضّمن، إىل  منظماتهم 

للوصول إىل اخلدمات والتدريب.

  الندوة العامة ملنظمة التجارة العاملية Anh-Nga Tran-Nguyen   »تأثري املرأة يف املشاريع الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر على زيادة التجارة مبوجب اتفاقات منظمة التجارة العاملية«؛ )27 مايو . 12
التاريخ واملكان ؟؟ املتحدة للتجارة والتنمية، اضافة  الفرص والتحديات« مؤمتر األمم   : »التجارة والنوع االجتماعي«   ،)2004
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

مــصــــــــــــــر

الرســــــم البيــــانــــي 1.2
مستــوى التدريـب حـول التحليــل القــائم علــى النـوع االجتمـاعـي

ومن أجل معرفة أفضل وأعمق ملدى تأثري 
والرجل  املرأة  متكني  على  املنظمات  برامج 
وإحداث تغيري يف العالقات غري املتكافئة بني 
املستجوبني/ % من   48.5 اجلنسني، يؤكد 

منظماتهم  أّن  إناث(،  منهم   %  39.4( ات، 
اجلنس  نوع  حسب  مصنفة  بيانات  جتمع 
وتقييم  رصد  عمليات  يف  الستخدامها 
 %  50 عّينت  ذلك،  إىل  باإلضافة  املشاريع.  
من املنظمات اليت مشلها التقييم موظفني/

خمتصة  اتصال/تنسيق  نقطة  ضمن  ات 
بالنوع االجتماعي.

% منهم إناث( أن املوظفني/ت املعّينني/ات ال ميلكون املعارف  هذا وقد أكد 42.4 % من املستجوبني، )30.3 
واملهارات واملواقف الالزمة للقيام بعملهم يف جمال التوعية مبسائل النوع االجتماعي. ويعود ذلك أساسا، 
حسب 39.4 % منهم )من بينهم %30.2 إناث(، إىل عدم تلقيهم تدريبا كافيا يف جمال حتليل/ختطيط 

النوع االجتماعي للقيام مبهمتهم على الوجه األفضل.

ويف الواقع، فإّن عدم توفر التدريب على قضايا النوع االجتماعي ليست سوى واحدة من العقبات الرئيسية اليت 
أشار إليها املستجوبون/ات ، إذ ُيربز الرسم البياني 2-2 أّن نقص املوارد املالية وأدوات حتليل النوع االجتماعي 

تعّد كذلك من العوائق اليت تعرقل عملية إدماج النوع االجتماعي داخل املنظمات اليت مشلها التقييم.

الرســــــم البيــــانــــي 3
عوائــق إدمــاج النــوع االجتمــاعي
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

مــصــــــــــــــر

املســاواة القـائمـة علـى النــوع االجتمــاعي فـــي املستوى التنظيمي ب .	

يتناول اجلزء الثاني من التقييم النموذجي السريع املستوى التنظيمي، مع الرتكيز على العوامل املتعلقة 
حبسن سري العمل يف املنظمات املستهدفة، مبا يف ذلك املوارد البشرية واملالية وكذلك الثقافة التنظيمية 

السائدة، كما يراها املستجوبون/ات. 

أّن املنظمات املعنّية حتتاج إىل بذل املزيد من اجلهود من أجل مأسسة  ويتبنّي من خالل نتائج التقييم 
املستجوبني/ات   من  فقط   %  33.3 املثال،  سبيل  على  فعالية.  أكثر  حنو  على  االجتماعي  النوع  وإدماج 
التزامها  تؤكد  االجتماعي  للنوع  مكتوبة  سياسة  تعتمد  منظماتهم  أّن  يؤكدون  إناث(  منهم   30.3%(
بتحقيق املساواة واإلنصاف بني اجلنسني من خالل خطة تنفيذية حتّدد بوضوح تقاسم املسؤوليات بني 

الرجال والنساء.

%  إناث( أّن متثيل املرأة يف املناصب اإلدارية العليا  كما يؤكد 87.9 % من املستجوبني/ات )منهم 69.7 
% إناث( إىل  ازداد خالل العامني املاضيني. ويف الوقت نفسه، يشري 39.4 % من املستجوبني/ات )منهم 33.3 
أن منظماتهم توّفر التدريب ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا حول مأسسة إدماج النوع االجتماعي 
يف املنظمة. ومع ذلك، يعترب %33.3 من املستجوبني/ات أّن منظماتهم ال ختّصص بشكل منتظم ميزانية 

للتدريب على قضايا النوع االجتماعي أو ال ختصص موارد مالة لتنفيذ سياسة للنوع االجتماعي. 

السلوك  خالل  يتجلى من  والذي  االجتماعي  للنوع  بتنفيذ سياسة  التنظيمي  االلتزام  الرغم من  وعلى 
اليت مشلها  املنظمات  % من   50 الفوارق بني اجلنسني واليت يشّجعها أكثر من  اليت تراعي  واإلجراءات 
يشعرون  إناث(  منهم   %  27.3( املستجوبني/ات  من   %  33.3 فإّن  املنظمات،  هذه  موظفو  ويتبناها  التقييم 
بالقلق إزاء الفجوة القائمة بني نظرة وتعامل الرجال والنساء مع مسائل النوع االجتماعي يف منظماتهم، 

كما هو موّضح يف الرسم البياني 3.2.

الرســــــم البيــــانــــي 3.2
اسرتاتيجيــة استباقيــة لتوظيـف النســاء

فــــي املنــاصــــب العليــــا 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

مــصــــــــــــــر

خالل  للمرأة  بالنسبة  حتّسنت  العمل  بيئة  أّن  إناث(  منهم   48.5%( املستجوبني/ات  من   %  66.7 وَيعترب 
% منهم )%69.7 منهم إناث( أن االجتماعات يهيمن عليها   87.9 الوقت يرى  العامني املاضيني، ويف نفس 
عادة املوظفون الذكور الذين جيدون أكثر سهولة من اإلناث إلنشاء شبكات عالقات شخصية ومهنية 

داخل املنظمات.

الرســــــم البيــــانــــي  4.2
جهــــود املنظمـــة ملأسســـة 

املســاواة/اإلنصــاف بيــن اجلنسيـن

 
يبني الرسم البياني 2.4 أنه بالنسبة لـ 18.2 % من اجمليبني، مجيعهن من اإلناث، ميكن للمنظمة أن تبذل 

جهودا أكرب يف سبيل مأسسة املساواة/ االنصاف بني اجلنسني بشكل أفضل مما تقوم به حاليًا.

3. تقييــــم وتدقيــــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي على املستــوى الرباجمــــي

خيّصص هذا اجلزء لتقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي يف عدد من االتفاقيات الثنائية واإلقليمية 
املباشرة  غري  أو  املباشرة  الصلة  ذات  والربامج  واالسرتاتيجيات  والسياسات  اخلطط  وكذلك  والدولية 

بالتجارة والوصول إىل األسواق على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدولي. 

أخذ  أدواته معرفَة مدى  االجتماعي بفضل تطبيق خمتلُف  النوع  يهدف منهاج تقييم وتدقيق وحتليل 
التحليل  أداة   -  1 النصوص:  هذه  يف  وادماجهما  االعتبار  بعني  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع  مبادئ 
الكمي )الكلمات الرئيسية(، 2 - أداة التحليل النوعي )قائمة الفحص(، 3 -  مسار النوع االجتماعي املتواصل 
- قائمة فحص مبادئ التجارة العادلة. وتساعد هذه األدوات األربعة على توفري أدلة ملموسة حول  و4 
كيفية إدماج – أو عدم إدماج – النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان يف االتفاقيات والتشريعات والقواعد 
واألنظمة والربامج/املشاريع االقتصادية والتجارية. تسمح نتائج التحليل والتشخيص بتحديد أفضل 
القانونية  باحلقوق  التمتع  يف  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  إىل  للوصول  الفجوات  ملعاجلة  السبل 

واإلنسانية، ومنافع التنمية االقتصادية والتجارية. 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

مــصــــــــــــــر

االتفــاقيــات التجــاريـــة الثنائيـــة ومتعــددة األطـــراف

مّت استخدام أداة التحليل الكمي وأداة التحليل النوعي وأداة املبادئ التوجيهية لتواصل النوع االجتماعي 
وحقوق اإلنسان يف قطاع التجارة لتحليل النص القانوني لنتائج »جولة أوروغواي من املفاوضات التجارية 
متعددة األطراف«، واليت أفضت إىل إنشاء »اتفاقية منظمة التجارة العاملية« يف 1995. وكما هو متوقع، 
أظهر التحليل غياب أي كلمات رئيسية حمّددة تتعلق بالنوع االجتماعي أو بإدماج النوع االجتماعي وأّي 
إشارة إىل املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضّد املرأة/ ورغم 

أن عبارة »التمييز« ورد ذكرها عدة مرات، إال أن املقصود هو التمييز بني البلدان وليس بني اجلنسني. 

ال يراعي اإلطار التحليلي لالتفاقية النوع االجتماعي إذ أنه ال حيدد / يعرتف بالفوارق بني اجلنسني، وال 
حيلل القضايا املرتبطة بالنوع االجتماعي أو يهدف إىل تضييق الفجوات بني اجلنسني.

من ناحية أخرى، تبنّي من خالل استخدام القائمة املرجعية ملبادئ التجارة العادلة أّن االتفاقية ال تتناول 
سوى ثالثة مبادئ للتجارة العادلة، وهي: املبدأ 2: الشفافية واحملاسبة؛ املبدأ 8: تطوير املؤهالت والقدرات؛ 
واملبدأ 10: احرتام البيئة، حيث تتضمن االتفاقية بعض املواد اليت حتمل إشارة إىل تلك املبادئ. ويف املقابل، 
ال توجد أية إشارة للمبادئ اهلامة األخرى اليت تراعي النوع االجتماعي، وخاصة املبدأ 4: أداء سعر عادل؛ 
املبدأ 6: االلتزام بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة وحرية تكوين اجلمعيات؛ 

واملبدأ 9: الرتويج للتجارة العادلة.

كما مّت استخدام أداة التحليل الكمي وأداة التحليل النوعي وأداة املبادئ التوجيهية لتواصل النوع االجتماعي 
وحقوق اإلنسان يف قطاع التجارة لتحليل اتفاقية أغادير إلقامة منطقة التبادل احلّر بني الدول العربية 
املتوسطية )مصر واألردن واملغرب وتونس( )ُوّقعت بالرباط يف 25 فيفري  2004( ، واتفاقية التجارة احلرة 
العربية الكربى بني مجيع الدول العربية )ُوّقعت يف عام 1978( ، واالتفاقية امُلنشئة ملنطقة جتارة حرة 
ثالثية بني السوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا ومجاعة شرق أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب 
األفريقي )ُوّقعت يف عام 2017(، والربوتوكول بني مصر وإسرائيل حول املناطق الصناعية املؤهلة )ُوّقعت 
يف عام 2005( ، واتفاقية التجارة احلرة الثنائية بني مصر واألردن )ُوّقعت يف 1998( ، والربنامج التنفيذي 
لتعزيز التجارة الثنائية بني مصر ولبنان يف إطار اتفاقية التجارة احلرة العربية الكربى )ُوّقعت يف عام 

 . )1999

وكما هو متوقع، أظهر التحليل غياب أي عبارات حمّددة تتعلق بالنوع االجتماعي وإدماج النوع االجتماعي 
وأّي إشارة إىل املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. ال 
أّن  االجتماعي، كما  النوع  التنفيذي  والربنامج  والربوتوكول  االتفاقيات  التحليلي هلذه  اإلطار  يراعي 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

مــصــــــــــــــر

بالنوع  املرتبطة  القضايا  حيلل  ال  إنه  إذ  االجتماعي  النوع  مبسائل  وعي  إىل  يستند  ال  الرباجمي  اإلطار 
االجتماعي أو يهدف إىل تضييق الفجوات بني اجلنسني.

من ناحية أخرى، تكشف القائمة املرجعية ملبادئ التجارة العادلة أّن االتفاقيات والربوتوكول والربنامج 
التنفيذي ال تتضمن مبادئ التجارة العادلة، باستثناء االتفاقية الثالثية للتجارة احلّرة اليت تتناول املبدأ 
8: تطوير املؤهالت والقدرات. فيما عدا ذلك، ال توجد أية إشارة للمبادئ  2: الشفافية واحملاسبة؛ واملبدأ 
اهلامة األخرى اليت تراعي النوع االجتماعي، وخاصة: املبدأ 4: أداء سعر عادل؛ املبدأ 6: االلتزام بعدم التمييز 
واملساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة وحرية تكوين اجلمعيات؛ واملبدأ 9: الرتويج للتجارة 

العادلة.

تبنّي من خالل استخدام أداة التحليل الكمي وأداة التحليل النوعي وأداة املبادئ التوجيهية لتواصل النوع 
االجتماعي وحقوق اإلنسان يف قطاع التجارة أّن »اتفاقية الشراكة املصرية األوروبية« )اليت ُوّقعت عام 
2001( و»اتفاقية السوق املشرتكة لدول الشرق واجلنوب اإلفريقي – الكوميسا« )اليت ُوّقعت عام 1992( 

األوروبية«  املصرية  الشراكة  »اتفاقية  استخدمت  االجتماعي.  والنوع  للنساء  إشارات  جزئيا  تتضمنان 
كلمة »النساء« ثالث مرات وكلمة »الرجال« مرة واحدة وكلمة »عدم التمييز« ست مرات )ويقصد به 
بني الدول وليس بني اجلنسني(، كما هو موّضح يف الرسم البياني )II-43( أدناه. وُتربز االتفاقية وجود 

حاجة لتوفري التدريب للنساء.

عالوة على ذلك، تستخدم االتفاقية جزئيا لغة مصنفة حسب نوع اجلنس )ذكور / إناث(، حيث يتجاوز 
اإلطار  يبدو  وبالتالي  رات.  ومصدِّ كمنِتجات  دوَرهن  ليشمل  كأمهات  دوَرهن  النساء  على  الرتكيُز 
النوع  معايري/أدوار  االتفاقيتان  )تتناول  االجتماعي  للنوع  جزئي  بشكل  حساسا  لإلتفاقيتني  التحليلي 
االجتماعي ووصول اجلنسني إىل املوارد بالقدر املطلوب لتحقيق أهداف املشروع(. أما اإلطار الرباجمي، 

فيستند بشكل جزئي إىل وعي مبسائل النوع االجتماعي.

التحليل  نتائج  وُتظهر  العادلة.  التجارة  ملبادئ  املرجعية  القائمة  باستخدام  االتفاقية  حتليل  مّت  كما 
التمييز  6: »االلتزام بعدم  املبدأ  العادلة وهو  أّن االتفاقية مل تتناول سوى مبدأ واحد من مبادئ التجارة 
واملساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة وحرية تكوين اجلمعيات«. فيما عدا ذلك، ال توجد أية 
إشارة للمبادئ اهلامة األخرى اليت تراعي النوع االجتماعي، وخاصة: املبدأ 4: »أداء سعر عادل«؛ واملبدأ 9: 

»الرتويج للتجارة العادلة«.

النوع  لتواصل  التوجيهية  املبادئ  وأداة  النوعي  التحليل  وأداة  الكمي  التحليل  أداة  استخدام  خالل  من  تبني 
االجتماعي وحقوق اإلنسان يف قطاع التجارة أن اتفاقية الكوميسا استخدمت كلمة »نساء« 19 مرة، وعبارات 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

مــصــــــــــــــر

عدم  واملقصود  اجلنسني  بني  التمييز  لعدم  إشارة  )ال  واحدة  مرة  التمييز«  عدم   / املعاملة  سوء   / »املساواة 
التمييز بني البلدان(، كما هو موضح يف الرسم البياني )II-3( أدناه. ويعود االستخدام املتكرر لكلمة »النساء« 

يف االتفاقية إىل وجود قسم خاص باملرأة يف جمال األعمال.

أظهر التحليل كذلك أّن االتفاقية تستخدم لغة مصنفة حسب نوع اجلنس )ذكور / إناث(، حيث يتجاوز 
رات. وبالتالي يبدو اإلطار التحليلي  الرتكيُز على النساء دوَرهن كأمهات ليشمل دورهن كمنِتجات ومصدِّ
حساسا للنوع االجتماعي مبا أنه يعرتف بالفوارق على أساس النوع االجتماعي. أما اإلطار الرباجمي، فهو 

حيلل بشكل جزئي مسائل النوع االجتماعي وهو بالتالي يستند جزئيا إىل وعي بالنوع االجتماعي.

التحليل  نتائج  العادلة. وأظهرت  التجارة  ملبادئ  املرجعية  القائمة  باستخدام  االتفاقية  كما مّت حتليل 
أّن االتفاقية تناولت بشكل جزئي مبادئ التجارة العادلة، ونعين هنا املبدأ 2: الشفافية واحملاسبة؛ املبدأ 6: 
االلتزام بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة وحرية تكوين اجلمعيات؛ واملبدأ 
8: تطوير املؤهالت والقدرات، حيث تشري البعض من مواد هذه االتفاقية إىل هذه املبادئ.  ولكن ال توجد 
أية إشارة للمبادئ اهلامة األخرى اليت تراعي النوع االجتماعي، وخاصة: املبدأ 4: أداء سعر عادل؛ واملبدأ 9: 

الرتويج للتجارة العادلة.

الرســــــم البيــــانــــي 1.3 
التحليــــل الكمــــي لالتفــــاقيــــات
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

مــصــــــــــــــر

االسرتاتيجيــات واخلطـــــط والربامـــــج على املستـــــوى الوطنـــــي

االسرتاتيجيـــــات

ُتظهر نتائج التحليل الكمي أّن »اسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية مصر 2030«، واالسرتاتيجية الوطنية 
- 2020(، كلها استخدمت عبارات  لتمكني املرأة املصرية 2030« واسرتاتيجية بالن الدولية -مصر )2016 
االجتماعي«  و»النوع  و»الرجال«  »النساء«  إىل  إشارات  وتضمنت  متكرر،  بشكل  االجتماعي  بالنوع  تتعلق 
و»املساواة« و»الفجوة« و»التمكني« و»اإلنصاف« و»العنف القائم على النوع االجتماعي« و»سوء املعاملة« و» 
التحرش اجلنسي« . كما تبني من خالل التحليل الكّمي أّن »اسرتاتيجية تنمية الصادرات« ال تراعي النوع 

االجتماعي إذ أنها ال تستخدم أّية كلمات ذات صلة بالنوع االجتماعي.

2030«، و»االسرتاتيجية  املستدامة: رؤية مصر  التنمية  »اسرتاتيجية  أّن  أظهر  النوعي فقد  التحليل  أّما 
والفتيات  النساء  حقوق  حول  مفيدة  أساسية  معلومات  توفران   »2030 املصرية  املرأة  لتمكني  الوطنية 
واملساواة بني اجلنسني، وتشريان إىل مؤشر الفجوة بني اجلنسني وتتضمنان أهدافا حمددة تتعلق باملساواة 
وحتددان  اجلنس  نوع  حسب  مصنفة  لغة  متكرر  بشكل  االسرتاتيجيتان  تستخدم  كما  اجلنسني.  بني 
الفجوات يف تصنيف البيانات حسب نوع اجلنس، وتؤكدان على أهمية حتسني مجع البيانات الوطنية، 
وتتضمنان إشارات للتمييز القائم على النوع االجتماعي وتعميم منظور النوع االجتماعي، وتستخدمان 
يف  اجلنسني  بني  الفوارق  لتضييق  وتسعيان  الربجمة،  ألغراض  اإلنسان  حقوق  على  قائمة  مقاربة 
التخطيط والربجمة وامليزانية. نفس التحليل ُيظِهر أّن اسرتاتيجية تنمية الصادرات املصرية ال تتضمن 

أي معلومات عن حقوق النساء والفتيات واملساواة بني اجلنسني.

التنمية  »اسرتاتيجية  أن  تبنّي  التجارة،  اإلنسان يف قطاع  االجتماعي وحقوق  النوع  تواصل  أداة  وباستخدام 
بالن  و»اسرتاتيجية   »2030 املصرية  املرأة  لتمكني  الوطنية  و»االسرتاتيجية   ،»2030 مصر  رؤية  املستدامة: 
)2020-2016(، كلها تتضمن إشارات متكررة »للنساء« و»النوع االجتماعي«. وبالتالي، فإن  –مصر«  الدولية 
اإلطار التحليلي لالسرتاتيجية حساس للنوع االجتماعي يف حني أن اإلطار الرباجمي يستند إىل وعي بالنوع 
االجتماعي وحيلل مسائل متعلقة بالنوع االجتماعي. نفس األداة تؤكد أّن »اسرتاتيجية تنمية الصادرات« ال 
تتضمن أي إشارة »للنساء« و»النوع االجتماعي«. وبالتالي، فإن اإلطار التحليلي لالسرتاتيجية ال يراعي النوع 

االجتماعي، واإلطار الرباجمي ال يستند إىل وعي مبسائل النوع االجتماعي.
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نتائج  ُتظهر  وهنا  العادلة.  التجارة  ملبادئ  املرجعية  القائمة  باستخدام  االسرتاتيجيات  حتليل  مّت  كما 
6: االلتزام بعدم  التحليل أّن االسرتاتيجيات تناولت بشكل جزئي مبادئ التجارة العادلة، وحتديدا املبدأ 
8: تطوير  واملبدأ  للمرأة وحرية تكوين اجلمعيات؛  االقتصادي  والتمكني  واملساواة بني اجلنسني  التمييز 
املؤهالت والقدرات. ويف املقابل، ال توجد أية إشارة للمبادئ اهلامة األخرى اليت تراعي النوع االجتماعي، 

وخاصة: املبدأ 4: أداء سعر عادل؛ واملبدأ 9: الرتويج للتجارة العادلة.

اخلطـــط والربامــــج الوطنيــــة

2018-2015 ووثيقة برنامج »فرصة« باستخدام  مّت فحص خطة عمل »اجمللس القومي للمرأة« للفرتة 
»النساء«  االجتماعي، مثل  بالنوع  تتعلق  الوثيقتني تستخدمان عبارات  أّن  تبنّي  الكمي. وقد  التحليل  أداة 

و»الرجال« و»النوع االجتماعي« و»العنف القائم على النوع االجتماعي« و»التناصف« و»التمكني«. 

يتبني كذلك أّن خطة العمل ووثيقة الربنامج توفران معلومات أساسية حول حقوق النساء والفتيات 
واملساواة بني اجلنسني، وتستخدمان بشكل متكرر لغة مصنفة حسب نوع اجلنس، وحتّددان الفجوات يف 
الوطنية، وتتضّمنان  البيانات  أهمية حتسني مجع  نوع اجلنس، وتؤكدان على  البيانات حسب  تصنيف 
إشارات إىل التمييز القائم على النوع االجتماعي وتعميم منظور النوع االجتماعي، وتستخدمان مقاربة 
مستوى  على  اجلنسني  بني  الفوارق  لتضييق  وتسعيان  الربجمة،  ألغراض  اإلنسان  حقوق  على  قائمة 

التخطيط والربجمة وامليزانية.

وباستخدام أداة تواصل النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان يف قطاع التجارة، تبني أّن خطة العمل ووثيقة 
برنامج »فرصة« تتضمنان إشارات متواترة »للنساء« و»النوع االجتماعي«. وبالتالي، يبدو اإلطار التحليلي 
حساسا بشكل جزئي للنوع االجتماعي، يف حني يبدو اإلطار الرباجمي واع ومستجيب للنوع االجتماعي. 
توفر خطة العمل بيئة مواتية من خالل اختيار املوقع واختيار املوظفني وتطوير الربامج واحملتوى واملواد 

اليت تعكس فهًما لواقع حياة النساء والفتيات وتسعى ملعاجلة/االستجابة ملواطن القوة والتحديات.

كما مّت حتليل خطة العمل ووثيقة برنامج »فرصة« باستخدام القائمة املرجعية ملبادئ التجارة العادلة، 
وهنا تبنّي أّن اخلطة والوثيقة تناولتا بشكل جزئي مبادئ التجارة العادلة، وحتديدا املبدأ 1: خلق فرص 
كرمية؛  عمل  ظروف  ضمان   :7 واملبدأ  االقتصادي؛  بالضعف  تتميز  وضعية  يعيشون  الذين  للمنتجني 
واملبدأ 8: تطوير املؤهالت والقدرات.  ويف املقابل، ال توجد أية إشارة للمبادئ اهلامة األخرى اليت تراعي 
النوع االجتماعي، وخاصة: املبدأ 4: أداء سعر عادل؛ املبدأ 6: االلتزام بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني 

والتمكني االقتصادي للمرأة وحرية تكوين اجلمعيات؛ واملبدأ 9: الرتويج 
للتجارة العادلة.
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اجلـزء الثــالث : النـوع االجتمـاعي وقطـاع التجـارة: االستنتـاجــات والتوصيـات

املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  باملساواة  عالقة  يف  إجنازات  من  حتقق  ما  تلخيص  على  اجلزء  هذا  يسهر 
من  التجارة  قطاع  على  خاص  بشكل  الرتكيز  مع  خاصة،  بصفة  االقتصادي  والتمكني  عامة  بصفة 
جهة، وحتديد أهم العقبات والثغرات، من جهة أخرى، اليت يتعني معاجلتها باألولية على املدى القصري 

واملتوسط والطويل.

1. اإلجنـــــــــازات

• احلقــــوق القـــانونيـــة واحلقـــوق اإلنســـانيـــة	

حققت مصر تقدما ملموسا يف جمال املساواة/االنصاف بني اجلنسني، وخاصة يف عالقة حبقوق اإلنسان 
واحلقوق القانونية.

صادقت مصر على »اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة« و»العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
التزاماتها  وجّسدت  واالجتماعية«.  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  و»العهد  والسياسية«  املدنية 
عرب قوانني وطنية تهدف إىل معاجلة قضايا املساواة / االنصاف بني اجلنسني. عالوة على ذلك، حققت 
مصر إجنازات هامة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة منذ اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني، 
وخاصة فيما يتعلق باملشاركة االقتصادية والتعليم والصحة واحلق يف العمل. وجيري باستمرار تطوير 
املزيد من برامج حمو األمية وتوسيع نطاقها، مما مسح لعدد أكرب من النساء يف املناطق الريفية اللواتي 

فاتتهن فرص احلصول على التعليم بااللتحاق بهذه الربامج.

2000 حيث أنه أول هيئة إدارية تابعة ملؤسسة رئاسة اجلمهورية  مّت إنشاء اجمللس القومي للمرأة عام 
ُتعنى حبقوق املرأة والنهوض بأوضاعها. وصدر يف عام 2018 قانون لتنظيم اجمللس القومي للمرأة. 

مّت كذلك إصدار قوانني جديدة لتبسيط اجراءات تأسيس الشركات الناشئة وبعث املشاريع يف املناطق 
الصناعية اجلديدة، ومنها قانون االستثمار وقانون التنمية الصناعية )2017( وقانون تنظيم إعادة اهليكلة 

والصلح الواقي من اإلفالس )2018(.

• املستــــــوى التنظيمي:	

جيعل  مما  مصر،  يف  التقييم  مشلها  اليت  احلكومية  وغري  احلكومية  املؤسسات  من  احملدود  العدد  رغم 
النتائج غري ممثِّلة إحصائيا على املستوى الوطين، فإن تصورات خمتلف املستجوبني/ات اليت مّت مجعها يف 
إطار التقييم النموذجي السريع كشفت عن نتائج مثرية لالهتمام على املستويني الرباجمي والتنظيمي.
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• املستــــــوى الرباجمــــي:	

وّقعت الدولة املصرية العديد من االتفاقيات التجارية اليت ُتسّهل تصدير املنتجات املصرية إىل األسواق 
الكربى،  العربية  احلّرة  التجارة  ومنطقة  املؤهلة،  الصناعية  املناطق  ذلك  يف  مبا  والدولية،  اإلقليمية 

واتفاقية الشراكة املصرية األوروبية والكوميسا واتفاقية أغادير واالتفاقية ثالثية األطراف.

حجم  مضاعفة  بهدف  الصادرات  لتعزيز  وطنية  اسرتاتيجية  تطوير   2017 عام  مّت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الصادرات املصرية يف غضون مخس سنوات. كما مّت وضع »اسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية مصر 

2030« واالسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية 2030«.

وشرع اجمللس القومي للمرأة يف تنفيذ خطة عمله للفرتة 2018-2015 من أجل متكني املرأة املصرية، كما 
تقوم العديد من منظمات اجملتمع املدني بتنفيذ مشاريع للتمكني االقتصادي للمرأة حيث يتم إدماج النوع 

االجتماعي جزئيا يف الربامج.

من جهتها شرعت وزارة التضامن االجتماعي يف تنفيذ برنامج وطين لتوظيف األسر الضعيفة وتيسري 
الوصول إىل االئتمان للمشروعات املبتدئة، أو توفري فرص عمل مباشرة ضمن برنامج »فرصة« حيث يتم 

إدراج النوع االجتماعي فيها بشكل جزئي.

2. الثغـــرات املتبقيـــة رغم مـــا حتقيـــق العديـــد من اإلجنـــازات:

• احلقــــوق القـــانونيـــة واحلقـــوق اإلنســـانيـــة	

على الرغم من اإلجنازات اهلامة اليت مّت حتقيقها يف مصر خالل السنوات القليلة املاضية، فإّن األرقام 
واحلقائق تكشف عن وجود فجوة واسعة من حيث املساواة/االنصاف بني اجلنسني فيما يتعلق حبقوق 

اإلنسان واحلقوق القانونية، وذلك على املستويني الرباجمي والتنظيمي. 

اجملتمع  وممارسات  نظرة  يف  سائدة  املرأة  ضّد  متّيز  اليت  النمطية  والقوالب  اخلاطئة  املفاهيم  تزال  ال 
ومؤسساته، ال سيما يف النظم التعليمية، وهو ما يتعارض مع حق املرأة يف التعليم.

األسرة  أفراد  بعض  متنح  أنها  مبا  التمييز  أشكال  من  شكل  على  تنطوي  عبارات  التشريعات  بعض  تضمنت 
سلطة على اإلناث. على سبيل املثال، تنص املادة 1 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 على ما يلي: 
»يف تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد باأللفاظ والعبارات التالية املعنى املبنّي أمام كّل منها: الشخص املرتبط: 
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كل شخص يرتبط مبمول بعالقة تؤثر يف حتديد الضريبة، مبا يف ذلك الزوج والزوجة واألصول والفروع.« 
صيغة املادة تعين ضمنًا وجود تأثري لعالقة معّينة، مثل العالقة بني األب واألبناء أو بني الزوجة والزوج، يف 
ُينشئ عالقًة  ما  املماَرس، وهو  النشاط  َدفُعها على  املمّول  املفروض على  الضرائب  أو  الضريبة  حتديد وعاء 

تفاضلية تتحّدد حسب وضع املرأة والعالقات داخل األسرة ونشاطها التجاري أو الضرائب اليت تدفعها. 

• املستــــــوى التنظيمي:	

اعتمدت املنظمات اليت مّت تقييمها يف مصر بعض اإلجراءات واألساليب اإلجيابية ملأسسة وتعميم منظور 
املنظمات، وخاصة على  بها هذه  تزال هناك حاجة جلهود إضافية تقوم  النوع االجتماعي. ومع ذلك ال 
مستوى تدريب املوظفني/ات على مسائل النوع االجتماعي وختصيص املزيد من املوارد لتفعيل إدماج النوع 

االجتماعي يف كافة جوانب عمل املنظمات.

ومن االستنتاجات اهلامة األخرى نقص املعلومات وعدم معرفة جّل املستجوبني/ات  ال سيما يف املنظمات 
احلكومية، لواقع السياق الوطين عندما يتعلق األمر باإلطار القانوني وإطار النوع االجتماعي.

املستــــــوى الرباجمــــي:
 

ال توجد مواءمة بني االسرتاتيجيات اليت تستهدف متكني املرأة يف قطاع التجارة وبني اسرتاتيجية متكني 
باملشاركة  املساواة/االنصاف بني اجلنسني فيما يتعلق  . عالوة على ذلك، توجد فجوة واسعة يف  املرأة 

االقتصادية للمرأة، وخاصة يف قطاع األعمال والتجارة. وتتجلى هذه الفجوات يف النقاط التالية:

• ال تراعي القوانني التجارية واالقتصادية، مبا يف ذلك قانون االستثمار وقانون اإلفالس الذْين 	
صدرا مؤخرًا، منظور النوع االجتماعي.

• عدم متكني املرأة يف األعمال التجارية مما يؤدي التمثيل املنخفض للغاية يف جمالس الشركات 	
اخلاصة وجمالس منظمات التجارة والتبادل التجاري املتخصصة.

• األطراف 	 ومتعددة  األطراف  ثنائية  االتفاقيات  معضم  أن  من  الرغم  وعلى  ذلك،  على  عالوة 
يف  تكمن  املشكاة  االجتماعي،فان  النوع  حيث  من  متييزية  مصطلحات  تستخدم  وال  حيادية 
التمييز يف توفري البيانات و املعلومات فضال عن عدم دعم كبار املصدرين الدي تكون غالبيتهم 

من الرجال.
• أي االسرتاتيجيات 	 للمرأة،  االقتصادي  والتمكني  وباملثل، ال يوجد مواءمة بني االسرتاتيجيات 

وعامة  حيادية  الصادرات  وتنمية  تعزيز  اسرتاتيجية  تكون  حيث  املرأة،  لتمكني  الواضحة 
ومكفولة للجنسني. 

• فرصة 	 مشروع  وهي  احلكومة،  أو  املدني  اجملتمع  منظمات  تنفذها  اليت  الربامج  فإن  وأخرًيا، 
FORSA، تركز على استهداف األسر املنخفضة ماديا أو حمدودة الدخل مبفهوم األنشطة 

املدرة للدخل، وليس التمكني االقتصادي دون اإلشارة إىل فرص األعمال والتجارة.



24

 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

مــصــــــــــــــر

• املتعددة 	 واالتفاقيات  الثنائية  التجارية  االتفاقيات  بتنفيذ  يتعلق  فيما  املرأة  ضد  متييز  يوجد 
ُأجريت  اليت  البؤرية  اجملموعة  مناقشات  يف  األعمال  سيدات  عنها  كشفت  كما  األطراف 
اهليئات  خمتلف  تقدمها  اليت  واملرافق  اخلدمات  معظم  ألن  الرئيسية،  املتعمقة  النقاشات 
تدريب خمصص  أو  حوافز  أو  توجد تسهيالت  وال  األعمال،  رجال  كبار  تستهدف  احلكومية 
للنساء. عالوة على ذلك، تستهدف مجيع جهود املخاطبة والتوعية اليت تنفذها وزارة التجارة 
والصناعة واحتاد الصناعات املصرية بشكل عام الشركات األكرب اليت يهيمن عليها الرجال 

يف الغالب.
• عدم وجود برامج شاملة على مستوى احملافظات تعاجل أمية املرأة الريفية وتعمل على تعزيز 	

مهاراتها التقنية ومتكينها من البدء يف مشروعاتها التجارية اخلاصة.

3. االستنتـــــاجــــــات العـــامــــــة

من خالل ما سبق عرضه من إجنازات ومن ثغرات متبقية متنع أو تعرقل بشكل مباشر أو غري مباشر 
معاجلة الفجوات بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضّد املرأة بشكل عام، ويف جمال املشاركة/التمكني 

االقتصادي بوجه خاص، ميكن أن نستنتج ما يلي: 

• وجود معايري اجتماعية وقوالب منطية متنح الرجال منزلة مهيمنة يف القطاعات االقتصادية 	
والتجارية

• عدم توّفر تعليم ثانوي وجامعي جّيد للفتيات	
• عدم توّفر تدريب التقين مصّمم خصيصا للنساء	
• عدم كفاية التدريب يف مسائل النوع االجتماعي للموظفني على املستوى التنظيمي	
• باألعمال 	 اخلاصة  واالسرتاتيجيات  جهة  من  املرأة  اسرتاتيجيات  بني  واملواءمة  االتساق  غياب 

والتجارة من جهة أخرى
• نقص املوارد املالية لتعميم منظور النوع االجتماعي على املستوى التنظيمي	
• نقص الوعي بفرص األعمال والتجارة املتاحة؛	
• املعايري االجتماعية اليت تضع على عاتق النساء املسؤولية الرئيسية عن رعاية األطفال 	
• احِلمل الثقيل من العمل غري مدفوع األجر على عاتق األمهات العامالت، وخاصة فيما يتعلق 	

برعاية األطفال
• املشاكل اليت تواجهها النساء للوصول إىل املوارد املالية.	
• املخاطر 	 جتّنب  على  تركز  املشاريع  صاحبات  للنساء  خصيصًا  مصّممة  برامج  توفر  عدم 

والتواصل واملهارات غري املالية.
• عدم توفر مراكز رعاية نهارية ذات نوعية جّيدة وبتكلفة معقولة لتمكني األمهات العامالت 	

من االخنراط يف مشاريع القطاع اخلاص أو بعث مؤسسات خاصة بهن.
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أجل  من  االجتماعي  النوع  وقضايا  جهة،  من  التجارية  والقواعد  السياسة  بني  املعقدة  الرتابطات  إن 
حتقيق املساواة بني اجلنسني من جهة أخرى، حتتاج إىل فهم أعمق، وذلك من أجل ضمان التناغم بني 
هدف الوصول إىل نظام جتاري مفتوح وقائم على القواعد ومتعدد األطراف وهدف حتقيق املساواة بني 
اجلنسني كحق أساسي من حقوق اإلنسان. ولذلك البد من وضع سياسات حكومية ملعاجلة اختالالت 
السوق ودعم هدف املساواة بني اجلنسني. ويف بعض احلاالت، يتعنّي على واضعي السياسات إدراك ما ميكن 
أن يرتتب عن التجارة الدولية وكذلك عن االلتزامات أو املفاوضات التجارية متعددة األطراف من آثار 
يف هذا اجملال)12( . إن حتليل اآلثار احملتملة للسياسة التجارية على املساواة بني اجلنسني أمر مهّم الطالع 
صانعي السياسات على اآلثار املتوقعة يف عالقة بالنوع االجتماعي. فينبغي تزويد املفاوضني التجاريني 
أوال  مبفاوضات ومبعلومات عن القطاعات احلساسة اليت ينبغي فيها تعجيل/تأخري/إلغاء حترير التجارة 

بهدف تعزيز و/أو محاية عمالة النساء أو املشاريع/املؤسسات اليت متلكها النساء.
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4. التوصيــات حســب اجملــال / املوضــــوع

للقضاء على الفجوات والتمييز بني اجلنسني بشكل عام، يتعني القيام بعديد اإلصالحات، منها ما يلي: 

الئحــــــة  التوصيــــات ذات األولويــــة

املساواة القائمة على النوع االجتماعي، حقوق االنسان والتنمية

األطراف/املؤسسات املتدخلة املواضيــــــع التوصيــــــات
اجمللس القومي للمرأة

يف املدى 
القريب

للمرأة  الوطين  اجمللس  يف  والتقييم  للرصد  نظام  إنشاء 
التقدم احملرز يف  التقييم كل سنتني ورصد  إجراء  ميكنه 
املستويني  على  اجلنسني  بني  االنصاف   / املساواة  حتقيق 

الرباجمي والتنظيمي.
اجمللس القومي للمرأة، مجعية سيدات األعمال للموظفني/ االجتماعي  النوع  مسائل  على  التدريب  توفري 

كافة  يف  العليا  اإلدارة  وملوظفي/ات  مستوياتهم  جبميع  ات 
منظمات ومؤسسات القطاعني العام واخلاص.

اجمللس القومي للمرأة، وزارة الرتبية والتعليم

يف املدى 
املتوسط

تنفيذ إجراءات صارمة للحّد من تسرب الفتيات من املدارس 
واحلّد من األمّية.

اجمللس القومي للمرأة، وزارة التضامن االجتماعي، مجعية 
سيدات األعمال

النهارية  الرعاية  مراكز  يف  املقّدمة  اخلدمات  جودة  تعزيز 
شبه  نهارية  رعاية  مراكز  إنشاء  على  والعمل  العمومية، 
أجل  من  وذلك  أطول،  لساعات  تعمل  معقولة  بتكلفة  خاصة 
أنهن  املشاريع مبا  األعمال وصاحبات  احتياجات سيدات  تلبية 

حيتجن لقضاء ساعات طويلة يف العمل.
وزارة التجارة والصناعة، قطاع االتفاقيات التجارية

يف املدى
البعيد

ختصيص قسم خاص بالنساء واألعمال يف أي اتفاقية جتارية 
جديدة أو أي تعديل لالتفاقيات القائمة.

واهلجرة،  العاملة  القوى  وزارة  للمرأة،  القومي  اجمللس 
مجعية سيدات األعمال

دمج سياسات النوع االجتماعي يف القواعد اخلاصة باملوارد 
البشرية يف شركات القطاع العام واخلاص.
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النوع االجتماعي والتجارة
وزارة التجارة والصناعة، مجعية سيدات األعمال

يف املدى 
القريب

الناجتة  التصدير  بفرص  املتعلقة  املعلومات  كافة  إتاحة 
األطراف  ومتعددة  الثنائية  التجارية  االتفاقيات  عن 

لسيدات األعمال وصاحبات املشاريع
وزارة التجارة والصناعة، اجمللس القومي للمرأة تنفيذ محالت توعية باحلقوق واإلجراءات يف قطاع التجارة 

واألعمال لفائدة سيدات األعمال وصاحبات املشاريع، بهدف 
مساعدة النساء على عدم اهلروب من املخاطرة وتشجيعهن 

على بعث مؤسسات جديدة أو توسيع مشاريعهن.
وزارة التجارة والصناعة، اجمللس القومي للمرأة

يف املدى 
املتوسط

إنشاء قاعدة بيانات واسعة للتشريعات والقوانني واملتطلبات 
بالنسبة للنساء إلنشاء أو توسيع املشاريع التجارية 

كلية  أعمال  حاضنة  املتكاملة،  للتنمية  مصر  شبكة 
والصناعة،  التجارة  وزارة  السياسية،  والعلوم  االقتصاد 

البنك املركزي املصري، جهات ماحنة دولية

تسهيل وصول النساء إىل املوارد املالية عرب حماكاة املشاريع 
وحاضنة  املتكاملة  للتنمية  مصر  شبكة  مثل  الناجحة 

أعمال كلية االقتصاد والعلوم السياسية
اجمللس القومي للمرأة، وزارة التجارة والصناعة، 

يف املدى
البعيد

إدراج إشارة حمددة إىل تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي واملساواة 
املتعلقة  والربامج  واخلطط  االسرتاتيجيات  مجيع  يف  اجلنسني  بني 
القطاعات  مجيع  يف  املرأة  تشارك  حيث  واألعمال،  التجارة  بقطاع 

االقتصادية كسيدات أعمال وصاحبات مشاريع.
اجمللس القومي للمرأة، وزارة العدل، الربملان املصري اجتاه  يف  واألعمال  بالتجارة  اخلاصة  والقوانني  التشريعات  تعديل 

و"النساء"  "الرجال"  مثل  االجتماعي  للنوع  حساسة  ألفاظ  إضافة 
و"الذكور" و"اإلناث".

    


