بيان صحفي حول مؤتمر
الصور الذىنية وفرص التمكين االقتصادي لممرأة

في إطار أعمال مشروع مرصد المرأة المصرية ،قام اليوم المركز المصري لبحوث الرأي العام
(بصيرة) بعقد مؤتمر "الصور الذىنية وفرص التمكين االقتصادي لممرأة" تحت رعاية المحمس القومي
لممرأة وبالتعاون مع البنك الدولي وسفارة المممكة المتحدة في مصر .وقد ناقش المؤتمر خالل
الجمستين فرص وتحديات التمكين االقتصادي لممرأة وقيم المجتمع المصري نحو التمكين االقتصادي
لممرأة.
في افتتاح المؤتمر أشار الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ومدير مشروع مرصد
المرأة المصرية إلى أن مرصد المرأة المصرية ىو أول مرصد من نوعو في الدول العربية ،وييدف
إلى متابعة وتقييم تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية من خالل إجراء عدد من
الدراسات وتوفير المؤشرات الالزمة لمتابعة المحاور األربع لالستراتيجية وىم التمكين السياسي،
التمكين االقتصادي ،التمكين االجتماعي ،وحماية المرأة من كافة أشكال العنف .
أوضحت الدكتورة كيكو ميوا المدير اإلقميمي لمتنمية البشرية بالبنك الدولي أن ىناك جيد كبير حول
العالم لتمكين المرأة السياسي واالقتصادي .وقد وجيت ميوا الشكر لممجمس القومي لممرأة لدعم
تمكين المرأة في مصر ،وأشارت إلى أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر ضعيف
( )%34ومن أىم أسباب ذلك قمة منشآت رعاية األطفال وعدم الربط بين التعميم وسوق العمل وقمة
الوظائف المناسبة لممرأة ،فإذا ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل حتى تساوى مع معدل
مشاركة الرجال سينعكس ذلك عمى ارتفاع معدل النمو االقتصادي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجمس القومي لممرأة عمى أىمية تمكين المرأة في المحاور األربع
المختمفة واألىم ىو رفع الوعي وتغيير المفيوم الثقافي لدى المجتمع حتى نشعر بالتغيير ،وأوضحت
أنو ألول مرة يوجد مرصد واستراتيجية خاصة بالمرأة واستطالعات رأي تخص المرأة وتمكينيا،
.وأشارت أن معرفة الناس والنساء في الشارع بالتاء المربوطة ىو ما يعكس الحراك المجتمعي

وطالبت باستخدام ىذه البيانات واالستفادة منيا وقالت أن مصر مميئة بالبيانات والمعمومات عمى أن
يتم استخدام المراجع والمصادر الرسمية في األبحاث ،وأوضحت أنو سيتم استكمال العمل عمى
المحور االقتصادي والتركيز عميو كأىم المحاور.
وخالل الجمسة األولى عرض الدكتور ماجد عثمان نتائج مجموعة من االستطالعات التي أجراىا
مركز بصيرة حول الصور الذىنية وقيم المصريين نحو التمكين االقتصادي لممرأة .وقد أظيرت ىذه
االستطالعات أن معظم المصريون يساندون تعميم الفتاه حيث يرون أن التعميم يساعد الفتاة عمى
تكوين شخصيتيا المستقمة ويساعدىا عمى الحصول عمى عمل مناسب ،ويعطييا فرصة لزواج
أفضل.
وأشار عثمان إلى أن مساندة المصريين لممرأة في الحصول عمى تعميم لم تنعكس عمى زيادة
المشاركة االقتصادية لممرأة ،فمازالت المشاركة االقتصادية لممرأة منخفضة .وقد أظيرت
االستطالعات أن  ٪6:من المصريين يرون أن العمل حق من حقوق الم أرة ،غير أن  ٪٧٣منيم
يرون أن المرأة يجب أال تعمل إذا كان لدييا أسرة وأوالد يحتاجونيا و ٪23يرون أن المرأة تعمل إذا
المرة
كانت في حاجة إلى المال فقط ،وىو ما يشير إلى أن المصريين مازالوا يرون تعارض بين دور أ
في األسرة ودور المرأة في الحياة االقتصادية .
وأوضح عثمان أن ىناك تحسن في نظرة المصريين لقدرة المرأة عمى تولي المناصب القيادية حيث
ارتقعت نسبة من يرون أن المرأة تستطيع أن تشغل منصب رئيس الوزراء من  %54في  3125إلى
 %65في  ،3129ومنصب المحافظ من  %53في  3125إلى  %73في  ،3129كما ارتفعت
نسبة من يرون أن المرأة تصمح قاضية من  %42في  3125إلى  %53في .3129
وعرضت د .حنان جرجس نتائج االستطالعات التي أجريت حول صحة المرأة حيث أوضحت أن
 %32من السيدات المصريات قيمن حالتين الصحية بأنيا جيدة جداً و %74يرونيا جيدة ،بينما
 %24يرونيا سيئة أو سيئة جداً .وأشارت إلى أن التأمين الصحي ال يغطي سوى  %31فقط من
السيدات المصريات ،بينما  %8:منين غير مشموالت بالتأمين وعمى الرغم من المناقشات العديدة

لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد ،فإن  %46فقط من النساء المصريات سمعن عنو ،و%36

منين سمعن عنو لكن ليس لديين أي معمومات عنو.

وأشارت جرجس إلى أن غالبية المصريات لديين إمكانية وصول عالية لمخدمات الصحية ،إال أن

ىذه الخدمات تفتقر إلى الجودة ،لذا ينبغي أن يكون تحسين جودة الخدمات الصحية اليدف الرئيسي
لمسياسات والبرامج الصحية في مصر .كما أوضحت أن عدد كبير من حمالت التوعية التي تيدف

إلى رفع معدالت استخدام وسائل تنظيم األسرة قد ركزت عمى تأكيد أن استخدام ىذه الوسائل ال
يتعارض مع الدين ،ويظير ىذا المسح أن ما يحكم استخدام وسائل تنظيم األسرة حالياً ىي المفاىيم
المتعمقة بالجوانب الصحية ال الجوانب الدينية حيث يوضح االستطالع أن  %48من السيدات أن

وسائل تنظيم األسرة ليا آثار جانبية عمى صحة المستخدمات ،بينما عارض  %56منيم ىذا الرأي،

و %29أجبن بأنين ال يعرفن .وقد لوحظ توجو مماثل عند سؤالين عن اآلثار السمبية ليذه الوسائل
عمى خصوبة المستخدمات ،إذ ترى %46منيم أن ىذه الوسائل ليا آثار جانبية عمى خصوبة

المستخدمات ،بينما عارض  %5:منين ىذا الرأي ،و %26أجبن بأنين ال يعرفن.

