المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية

شارك الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة في المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية
المنعقد بسمطنة عمان يومي  ٨١و ٨١ديسمبر  ٨١٨١ضمن الوفد الرسمي الذي يمثل مصر في
المؤتمر وتترأسة السيدة غادة والي وزيرة التضامن االجتماعى وتشارك فيو د .مايا مرسي رئيس
المجمس القومي لممرأة.
وجاءت مشاركتو في جمسة حول دور المعمومات في التمكين االقتصادي واالجتماعي لممرأة .وخالل
الجمسة أشار عثمان إلى أن توافر المعمومات أساسي جدا لمتخطيط لتطوير وضع المرأة في مصر،
وكذلك لمتابعة وتقييم أثر الخطط والبرامج المنفذة.
وقد عرض عثمان خالل الجمسة مرصد المرأة المصرية الذي أنشأه مركز بصيرة بالتعاون مع
المجمس القومي لممرأة ليستخدم كأداة لمتابعة وتقييم اإلستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتي
شممت  ٤محاور ىي التمكين االقتصادي والتمكين االجتماعي والتمكين السياسي وحماية المرأة.
وأشار عثمان إلى أن إنشاد المرصد تم من خالل عدة مراحل ىي مرحمة دراسة التجارب الدولية
والتي شممت دراسة عدة مراصد من ضمنيا مرصد أمريكا الالتينية ،ثم مرحمة التخطيط لممرصد
وتحديد الموارد البشرية المطموبة ،ثم مرحمة بناء الموقع اإللكتروني لممرصد وتغذيتو بالمعمومات
والتقارير المختمفة.
وأوضح عثمام أن المرصد يضم مواد مختمفة تشمل قيم مجموعة من المؤشرات اإلحصائية التي يتم
من خالليا متابعة تطور وضع المرأة في المحاور األربعة الستراتيجية تمكين المرأة ،باإلضافة
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لمجموعة من الدراسات والتقارير التي أجريت تحت مظمة المرصد .كما يضم المرصد حصر
بالمقاالت التي تناقش وضع المرأة المصرية والعربية والتي نشرت خالل السبع سنوات الماضية.
ويتيح المرصد لمباحثين نشر أبحاثيم المحكمة التي تناقش قضايا النوع االجتماعي وتمكين المرأة
عمى موقع المرصد.
وأشار عثمان أن مرصد المرأة المصرية يتواصل بصورة دائمة مع الجميور العام من خالل تطبيق
نسألك وىو تطبيق يتم من خاللو إجراء استطالعات الرأي العام بصورة مستمرة ،كما يتواصل مع
الجميور من خالل صفحة بصيرة عمى فيس بوك.
وأكد عثمان عمى أن المرصد يشيد تفاعل كبير من لممصريين ففي أول  ٧شيور منذ إطالق
المرصد تم فتح وتحميل ممفات من موقع المرصد  ١١ألف مرة ،كما ورد لتطبيق نسألك أكثر من ٠١
ألف إجابة عمى األسئمة التي طرحيا المرصد من خالل تطبيق نسألك.
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