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 مقال إفتتاحي

 د.إيمان بيبرس
 رئيسة مجلس إدارة 

 جمعية نهوض وتنمية المرأة
 خبيرة دولية في قضايا النوع الجتماعي والتنمية االجتماعية
 وخبيرة في تطبيق التنمية المستدامة في المناطق العشوائية

أؤكد عزيزي القارئ وبإبتسامة كلها  8102الل عام 
تفاؤل وأمل، أن مصر خطت العديد من الخطوات 
خالل الخمس  إليجابية تجاه تمكين المرأة ، خاصة
سنواتاألخيرة، بعدما عشنا سنوات عجاف على 
جميع أنواعاألصعدة، خاصة على صعيد إنجازات 

خالل فترة ما بعد ثورة  يناير، تحديَدا في  82المرأة،
اإلخوان للحكم، واتباع هؤالء  فترة تولي جماعة
لسياسة تحمل بين ثناياها كافة أشكال الممارسات 
إلقصائية للمرأة بصورة فجة وواضحة، جعل المرأة 

يونيو، وكانت  01تنتفض من جديد، وقامت ثورة 
 المرأة سبًبا رئيسًيا في نجاحها.

اآلن بدأت المرأة تحصد وتجني ثمار تعبها  وها هي
ومعاناتها، حيث أصبحت مكوًنا رئيسًيا في جميع 
المجاالت، سواء بالوزارات أو البرلمان أو كبرى 

عاًما  8102المؤسسات والمنظمات، فلم يكن عام 
عادًيا للمرأة المصرية، فقد شهد الكثير من األحداث 
والمواقف التي تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمرأة، 
ونجاحها وا صرارها على الوصول إلى أعلى المناصب 
االت بالمجتمع حتى  والمشاركة الفعالة في كافة الم

 تصبح نسبة مشاركتها ملحوظة للجميع.
هذا كله لم يأتي من فراغ، بل أتى بفضل وجود إرادة 
سياسية جادة، وهو ما ترجم على أرض الواقع، حيث لم 
الن عام  يكتف رئيسنا السيد / عبد الفتاح السيسي بإ

عاًما للمرأة، بل أكد مراًرا وتكراًرا في المؤتمرات  8102
ال تمثل فقط  الشبابية التي عقدت بصفة دورية أن المرأة

% من المجتمع المصري، بل وصفها بأنها "كل 01
شئ" ، إلى جانب حثه المستمر للجميع على احترام 

خالل دعمه لها في كل  وتقدير المرأه ودورها من
 خطاباته.

وفي السطور التالية، أوضح لك عزيزي القارئ أبرز 
إلنجازات والمكاسب التي حصلت عليها المرأة عام 

، والتي أسلط الضوء عليها وأنا سعيدة وفخورة 8102
بما وصلنا إليه في هذه الفترة وأسعى لتحقيق المزيد 

 الل هذا العام.
خالل رئاستي  وإلنجازاألبرز الذي طالما نادينا به من
ألحد أكبر الجمعيات النسوية هو زيادة تولي المرأة 
خالل  للمناصب القيادية ، وهذا بالفعل قد تحقق من

حيث زيادة أعداد الوزيرات في الحكومة المصرية، 
ألول 81  أصبحت نسبتهم % من إجمالي الوزراء وذلك

مرة في التاريخ، وهو ما يعكس وجود إرادة سياسية قوية 
لتمكين المرأة ومناصرتها في تولي المناصب القيادية 
بشكل يليق بها، حيث تمتلك مصر عدد هائل من 
الكوادر والخبرات النسائية التي تصلح لتولي أي 
منصب قيادي في الدولة وهن بالفعل مثل مشرف 
لمصر أمام جميع دول العالم وهن الدكتورة /رانيا 

وزيرة  -وزيرة السياحة ، الدكتورة /سحر نصر-المشاط 
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االستثمار والتعاون 
الدولي، الدكتورة /هالة 

وزيرة التخطيط، -السعيد 
 -الدكتورة /غادة والي

وزيرة التضامن 
الجتماعي، السفيرة /

وزيرة  -نبيلة مكرم
الهجرة وشئون 
المصريين بالخارج، 

 -الدكتورة/ هالة زايد
 -وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة/ إيناس عبد الدايم

 وزيرة البيئة. -وزيرة الثقافة، الدكتورة/ ياسمين فؤاد
ليس هذا فقط، بل تمكنت المرأة المصرية من إثبات 
جدارتها وتفوقها في العمل حتى تصل إلى منصب 
محافظ ، حيث تولت منال عوض ميخائيل منصب 

كأول سيدة مسيحية تشغل هذا محافظ دمياط، 
المنصب، وثاني سيدة تتولى منصب محافظ بعد 

 المهندسة /نادية عبده محافظ البحيرة السابقة.
امة سواء  وألن المرأة وضعت قدمها في المناصب اله
كوزيرة وكمحافظة، فقد زاد أيًضا عدد نائبات 

 : وهن 8102نائبات في عام  0المحافظين إلى 
 -نائبة محافظ الجيزة، يسرا عطية  -لمياء أحمد 

األحمر، نهال محمد  نائبة  -نائبة محافظ البحر
نائبة محافظ القليوبية،  -محافظ البحيرة، وا يمان عمر 

 .نائبة محافظ الوادي الجديد-وأخيًرا حنان مجدي 
وبعد أن كان من الصعب عزيزي القارئ وصول 
المرأة إلى منصب قاضية، تمكنت المرأة المصرية من 
إثبات قدرتها على أن تكون قاضية حتى أصبح عدد 

قاضية في المحاكم االبتدائية  66القاضيات في مصر 
سيدات كنائبات لرئيس  6، وتم تعيين 8102في عام 

ألول مرة في مصر، كما قام  هيئة قضايا الدولة
المجلساألعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير 

 4العدل، وألول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين 
 .قاضيات سكرتارية اللجنة العليالالنتخابات

أما عن تمثيل المرأة في البرلمان، والذي نناشده دائًما، 
 01حصلت المرأة على ونطالب بزيادة نسبتها به، فقد 

كرسي في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة 
%، لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها 00تجاوزت 

ال  يد في صنع القرار، وأصبحت معظم لجان البرلمان
تخلو من السيدات النائبات، حتى أن بعضهن وصلن 

 إلى منصب نائب رئيس بعض اللجان.
كما أعرب عن سعادتي لحصول المحامية/ منى ذو 
الفقار بجائزةاإلنجاز مدى الحياة، وهى أول امرأة تفوز 
بالجائزة على مستوى العالم، وذلك ضمن الجوائز 

 International السنوية التي تقدمها مجّلة
Financial Law Review IFLR  بالشرق األوسط
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 مقال إفتتاحي تابع/ المرأة المصرية ... على الطريق  الصحيح

، وهي المجلة الرائدة في المجال القانوني 8102لعام 
وتعتبر الدليل الرئيسي لمكاتب المحاماة التي تعمل في 
القطاع المالي والتمويلي، وتكمن سعادتي أنها ليست 

تحصل على الجائزة، ولكن أيضا أول ة فقط أول مصري
امرأة على مستوى العالم تحصل على الجائزة، وهو 

 أمر نفخر به جميًعا كمصريات.
 

أما على المستوى الرياضي فقد أثبتت الرياضة النسائية 
تفوقها العالمي، بعد أن رفعت "بناتها" العلم المصري 
على المستوى األفريقي والعالمي، ليخطفن األضواء 
من الرجال، ويثبتن أن "النساء قادمات" لغزو العالم في 

االسكواش "  نور أللعاب المختلفة، فجاءتالعبة
" والتي أصبحت حديث العالم بالكامل كأصغر الشربينى

االسكواش ، وهى لم تتجاوز الحادية  بطلة للعالم فى
والعشرين من عمرها، وتعد أولالعبة تدخل البطولة 

إلى مصر في تاريخ اللعبة، 
لتتصدر التصنيف العالمى للعبة 

 ألول مرة فى تاريخها.
وكأول مصرية في التاريخ وقفت 

، على سارة سميرلالعبة/
األولمبية، بعد  منصات التتويج
حصدها برونزية رفعاألثقال في 

كجم، في أولمبياد ريو  62وزن 
دى جانيرواألخيرة، ورغم أن 
هذااإلنجاز هواألهم فى مسيرة 

 حتىاآلن. «سارة»
مالكوبعد سنوات من المحاوالت، استطاعت  أن  هداية

األولى في تاريخ مصر  األولمبية تحصد الميدالية
والعرب وأفريقيا في لعبة التايكوندو، وذلك بعد تتويجها 

ببرونزية أولمبياد ريو دى جانيرواألخيرة، وتملك البطلة 
عامًا، سجاًل حافاًل باإلنجازات  84المصرية صاحبة الـ
 ألفريقية والعالمية.

وعلى الرغم من قلةاالهتمام بالرياضات النسائية 
إال أن عام  تمكن فريق كرة اليد   8102الجماعية،

ألول مرة في  للناشئات، من التتويج بالبطولةاألفريقية
 «الفراعنة»تاريخ اللعبة، ليقود 

ألول مرة في  للمشاركة بالمونديال
التاريخ، ولم يكتف المنتخب بما 
حققه أفريقًيا، بل أظهر أداء 
خالل كأس العالم الذي  مشرف
حقق الله المركز التاسع في أول 
ظهور لكرة اليد النسائية بـ"العرس 

 العالمى".
ولم تقف إنجازات المرأة عند هذا 
المجال، ففي مجال البحث العلمي 
والعلوم، فازت الباحثة المصرية/شيماء جوهر، خريجة 
كلية العلوم جامعة بنها، بجائزةاالتحاد الدولي للكيمياء 
البحتة والتطبيقية، تتويًجا لعملها في مجال مكافحة 
ألمراض الكبدية، وذلك في المسابقة التي أقامتها 
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 .منظمة األيوباك للكيميائيين الشباب
ذا إنتقلنا إلى المجال الثقافي والفني، فنجد أن  وا 
النساء أثبتن هيمنتهن ووضع أيدهن على أهم الجوائز 
وأعلى المناصب في هذا المجال، فعلى المستوى 
العربي، فازت مصر وألول مرة برئاسة اللجنة الدائمة 
للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة 

رئيسة  -والعلوم"األلكسو"، ممثلة فى د. هبة يوسف
قطاع لعالقات الثقافية الخارجية، وهي أول سيدة 
تتولى هذه المهمة الهادفة إلى التنسيق بيناألقطار 

االت  العربية في م
العمل الثقافي، 
واقتراح المشروعات 
الثقافية المشتركة 
بين الدول العربية، 
ودراسة الخطط 
المتعلقة بالشأن 

 الثقافي.
 

وأنهي حديثي عن 
مكتسبات 

وانتصارات المرأة 
،  8102في عام

بالحديث عن أهم مكتسب وهو استراتيجية تمكين 
، التي أعدها المجلس القومى للمرأة 8101المرأة 

رئيسة المجلس، وترتكز  -برئاسة الدكتورة /مايا مرسى
تصبح المرأة  8101رؤيتها على أنه بحلول عام 

المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة 
في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها 

دون  -الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها 
االقتصادية والجتماعية والسياسية  -أي تمييز  الفرص

التي تمكنها من االرتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن َثم 
 .القيام بدورها في إالء شأن الوطن

وفي شهر المرأة ما زالت مطالبنا  8100وفي عام 
كثيرة ومستمرة، فعلى الرغم من زيادة أعداد السيدات في 

نائبة، وزيادة أعداد الوزيرات  01البرلمان ووصولها إلى 
من وزيرتين إلى ستة وزيرات ، وزيادة أعداد المرأة في 
المناصب القيادية مثل توليها لمنصب محافظ ونائبة 
إال إننا نطمع في  محافظ ،
المزيد ، فلماذا ال يكون عدد 
الوزيرات والمحافظات 
بالنصف ومساوي للرجال؟!! 
ولماذا ال يتيح قانون النواب 
بأن تكون نسبة تمثيل المرأة 
في البرلمان مناصًف 

 للرجل؟!! 
في النهاية عزيزي القارئ، 

أنه ليس من المهم أن أؤكد 

تحصل المرأة على وظيفة هى 

ليست كفًئا لها لمجرد أنها 

أال تحرم أى امرأة من وظيفة مؤهلة لها  األهم إمرأة،

فمصر ذاخرة بكوادر نسائية مؤهلة  بسبب أنها امرأة،

وبشكل كبير للقيام بأي عمل وتولي أي منصب محلًيا 

أو دولًيا ، لذلك يجب أن ُيمهد الطريق أكثر الستغالل 

 هذه الكوادر والطاقات الموجودة بداخلهّن.
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 مشاريع

بهدف تمكين المرأة إقتصادًيا تستمر "جمعععيعة نعهعوض 
وتنمية المرأة" بالشراكة مع "جهاز تنمية العمعشعروععات 

المتوسطة والصغيعرة 
ومتناهية الصغر" 
في تنفيذ مشروع 
"بشاير معن أجعل 
مستقبل أفضعل"، 
والعععذي بعععدأ فعععي 
أغسعععععععععععطعععععععععععس 

عععععلععععى  8102
 سنوات. 2مدار 

يســـــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــدف 
ـمـــشـــروع   211الــ

ـة فــي  إمــرأة مــعــيــلـ
مــــنــــاطــــق مصــــر 
ـــة ودار  ـمــ الـــــقـــــديــــ
السـالم وـمـنــشــيـــة 
ناصر والــمنـاطـق 
ـــا  الـــــتـــــي حـــــولـــــهــ
بمحافظة القاهـرة، 
والــتــي تصــل إلــى 

 00أكــــثــــر مــــن 
مــنــطــقــة عشــوائــيــة 
ة، ومـــنـــذ  ـمـــشـــ مـــهــ
ـمـــشـــروع  ــة الــ بـــدايـ
وحــــــتــــــى مــــــايــــــو 

، تـم صـرف قـروض صــغيـرة ـلعـدد ألـف و مـائـة  8100
ـمـة  02و ألـف جـنـيـه  280مـلـيـون و  0امرأة معيلة ، ـبقـي

ال غـــيـــر، بـــهـــدف  فـــقـــط
تــــحــــســــيــــن مســــتــــواهــــن 
القـــتـــصـــادي وتـــوفـــيـــر 
دخــل مــنــاســب لــهــن، 
عــن طــريــق مــنــحــهــن 
ـــة  قــــروض مـــــتــــنـــــاهـــــيــ
الصـــــغـــــر، وتـــــتـــــراوح 
شـــرائـــح الـــقـــرض مـــن 

جــنــيــه وحــتــى  8011
 جنيه. 01.111

ولتحقيق الهـدف اـلعـام 
ـمـــشـــروع، فـــقـــد  مـــن الــ
تــنــوعــت الــمــشــروعــات 
ـمـــل عـــلـــيـــهـــا  الـــتـــي يـــعــ
ـمــــــشــــــروع حــــــيــــــث  الـــــ
تضــمــنــت مشــروعــات 
ـــة،  دمــــيـ ة، خــــ تــــجــــاريــــ
ــة،  ة، زراعـــيـ صـــنـــاعـــيـــ
ة، لـــتـــوفـــيـــر  وحـــيـــوانـــيـــ
ـمـــل وزيـــادة  فـــرص عــ
ـمـــا يـــحـــقـــق  الـــدخـــل مــ
الـــهـــدف  الـــعـــام مـــن 

 المشروع .

Page 6 

ع.ب، سيدة في العقد الخامس من العمـر، تـقـول: أنـا مـطـلـقـة وـعنـدي بـنـت 
صبيان وكلهم دلوقتي مـتـجـوزيـن وعـنـدهـم أـطفـال، بـمـرور الـوقـت بـدأت  0و

أطـفـال  4أحس بالمعاناة إني لوحدي ومحتاجة أصرف عـلـى نـفـسـي وعـلـى 
في سن الـمـدرسـة، وقـتـهـا بـدأت أفـكـر أعـمـل إـيه يــناسـب ظـروفـي وظـروف 
من خالل  أطفالي، بدأت أبيع حاجات بسيطة من بسكوتات وغيرا لألطفال
كشك صغير أدام بيت أهلي الـلـي أنـا عـايـشه فــيه، وإلن الـمـصـاريـف كــتيـرة 
علينا ومكانش حد بيساعدنا، حتى والدهم بـعـد الـطـالق مـحـاولـش يسـاـعدنـا، 
طـة  اضطر والدياالتنيـن الـوالد يسـيـبـوا مـدارسـهـم ويشـتـغـلـوا شـغالنـات بـسيـ
علشان يساعدوني .بعد فترة لقيت إن الفلوس مـش مـكـفـيـة، ومــحتـاجـة أـكبـر 
شغلي علشان أزود دخلي وأقدر أغطي مصاريف والدي، بس مكنتش عارفه 
أعمل ايه؟ وبالـصدـفه لـقـيـت مـوظـفـات مـن جـمـعـيـة نـهـوض وتـنـمـيـة الـمـرأة، 
ن ممكـن أكـبـر مشـروعـي مـن  اتكلموا معايا إن ممكن أالقي حل لمشكلتي وا 
خالل قرض بتديه الجمعية، وشرحولي كل تفاصـيـل الـقـرض وطـرق سـداده، 
وبعد ما فهمت منهم كل حاجه حسـيـت إن ده الـحـل الـوـحيـد والـمــناسـب لـيـا 
ولظروفي.وبسرعه روحت مقر فرع الجمعيـة اـلقـريـب مـن مـنـطـقـتـي ولـقـيـتـهـم 
مـت أول قـرض لـيـا الـلـي  رحبوا بيا وبدأنا نعمل خطوات القرض وفعـاًل اسـتـلـ

جـنــيه، .وبسـرـعه أول مـا أخـدت  011سنة تقريبا وكان قيمته  00كان من 
فلوس القرض أجرت مـحـل صــغيـر قـريـب مـنـي واـشتـريـت بضـاعـة، وبـدأت 
ة  أبيع، ومن الربح آخد جزء لمصاريف البيت والـجـزء الـتـانـي أشـتـري بضـاعـ
مـا أسـدد الـقـرض آخـد الـقـرض األكـبـر، وأخـيـرًا  مـحـل، وكـنـت لـ أزود بيها  الـ

التابع لمشروع بشاير من أجل مستقبل أفضل زودت  0111أخدت قرض ب
بيه البضاعة في المحل، ومكملة بيع وشرا ، ووالدي دلـوقـتـي بـقـوا فـخـوريـن 
بيا، وماشيين وسط الناس ووسط أصحابهم رافعين راسهم إن والدتهم كافحت 

 علشانهم، وربتهم أحسن تربية.
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جنيه لكل عميلة ، وبهـذا يصـل عـدد الـمـسـتـفـيـدات مـنـذ ـبدايـة 
ألف والثمعائعة وتى اآلن إلى  8106المشروع في أغسطس 

مليون  وثالثمائة وثالثون ألعف  0مستفيدة، بإجمالي  10و
ال غعيعر. ولـلـوصـول لـلـفـئـة الـمـســتهـدفـة، وخمسمائة جنيه فقط

مـرور على وللتأكد من أحقية العميلة للحصول  القـرض، يـتـم الـ
بعدد من الخـطـوات، عـلـى رأسـهـا إجـراء دعـايـة لــلبـرنـامـج فـي 
منطقة الجيارة " المنطقة المستهدفة لـلـمـشـروع " ، عـن طـريـق 
شرح ونشر البرنامج للفئات المستهدفة والتي لديهن مشـروعـات 
مـل مـع الــقيـادات  مـرار اـلعـ قائمة بالمنطقة ،باإلضافة إلي إستـ
الطبيعية بمناطق عمل الجيارة والــمنـاطـق الـمـجـاوره لـهـا وذلـك 
ـالم عـن الـعـميـالت الـمـتـقـدمـات  لقيامهن بالمشاركة فياإلـستـ
لـــلـــمـــكـــتـــب ، وفـــي حـــالـــة 
ـمــبـــدئــيــة ـعـلـــى  ـمــوافـــقــة الــ الـ
ـــة  دمـ ـمــــتــــقــــ ـــة الـــ ـمــــوعـ ـمــــجـــ الـــ
للحصول عـلـى قـرض، يـتـم 
الــنــزول الــمــيــدانــي لــهــن مــن 
ـة  ـمــدرجـ خـالل الــعــنــاويــن الـ
بــالــطــلــب ويــتــم الــتــأكــد مــن 
ـة الــتــي تــم  األولــيـ الــبــيــانــات
الحصول عـلـيـهـابـاإلضـافـة 
ـمـــل دراســـة حـــالـــة  إلـــى عــ
ودراسة إقـتـصـاديـة لـمـشـروع 
العميلة، ثم في الــنهـايـة يـتـم 
ـة،  ـمــيــلـ صــرف الــقــرض لــلــعـ
إلى جانب متابـعـتـهـا لـلـتـأكـد 
 من سدادها له في المواعيد 

 

إيماًنا من "جمعية نهوض وتنمية العمعرأة" و"السعفعارة 
اليابانية" بأهمية المشعروععات الصعغعيعرة ومعتعنعاهعيعة 
ل ععمعل لعلعسعيعدات العمععيعالت،  الصغر لتعوفعيعر فعر
لتحسين مستوى معيشتهن، يستمعر تعنعفعيعذ مشعروع 
الت"، والذي بدأ في  اإلقراض الجماعي للنساء المع

بع  8102ويععنععتععهععي أغسععطععس 8102أغسععطععس 
منطقة العجعيعارة بعمعصعر العقعديعمعة، لعدععم السعيعدات 
لمعيالت بالمنعطعقعة العمعسعتعهعدفعة لعبعدء أو تعطعويعر 
مشاريع إقتصاديعة لعهعن معن خعالل تعقعديعم قعروضًعا 
جماعية لهّن، بعمعا يعععمعل ععلعى تعحعسعيعن مسعتعوى 

 معيشة أسرهن .

مـر الـمـشـروع فـي  يـستـ
تحقيق أـهدافـه، ـحيـث 
وصـــــــــــــــل عــــــــــــــــدد 
المستفيدات في الــفتـرة 

 8100مــــن مــــارس 
ــة مـــايـــو  حـــتـــى نـــهـــايـ

 20، إلــــى  8100
 8عميعلعة بعإجعمعالعي 

ألعف   12مليون و 
ال غعيعر ، جنيه فعقعط

مــــن خـــالل تــــقــــديــــم 
قروض جماعية لهن، 

جنيـه  8111تبدأ من 
 0111وتصـــل إلـــى 

اإلعدادية،  12اسمي س.ع، عندي  سنة، حاصلة على شهادة
سنة وزوجي نقاش، عندي بنت في الصف  00وتزوجت من 

حي مصر   –الخامس االبتدائي، ونعيش في منطقة الجيارة  
القديمة، فكرت إني عايزة أشتغل وأساعد زوجي، وقتها فكرت 
خال بيا وبالفعل أجرت محل وفتحت  أعمل مشروع صغير 
مكتبة على قد حالي، بس عشان مش معايا رأس مال كبير 
مكنتش بأشتري بضاعة وكانت المكتبة بضاعتها بتقل، هنا 
فكرت في أني أقدم على قرض ، ولما سألت في منطقتي كل 
جيراني قالولي على جمعية نهوض وتنمية المرأة ، وبالفعل 
ذهبت للجمعية وعرفت التفاصيل وقدمت واستلمت القرض، 

جنيه، وده ساعدني أشتري البضاعة الناقصة في  0111بقيمة 
المكتبة وكمان وسعت المشروع وفتحت بقالة ، وبقى معايا ربح 
قدرت أدفع منه القسط وفي نفس الوقت أشوف التزامات بيتي، 
 ولما أسدده هقدم على قرض جديد أشتري بيه ثالجة مشروبات.



 بيانات 

خالل األيام الماضية ما تعنعاولعتعه  اإلععالم تابعنا وسععائععل
ل معوافعقعة لعجعنعة الشعئعون  والمواقع اإلخبعاريعة فعيعمعا يعخع
التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المعسعتعشعار 
بهاء أبو شقة، على مشروع قعانعون معقعدم معن العحعكعومعة 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانعون رقعم 

، والذي يتضمن عقعوبعات جعديعدة بشعأن 0201لسنة  22
االمتناع عن دفع نفقة الزوجة، ويتضمن التعديل المطعرو  
ل اآلتى إلى قانون العقوبعات  "كعل  أمام اللجنة إضافة الن
من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه 
أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن 
وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثالثعة شعهعور، بعععد 
ال تزيد على سنة  التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة

ال تتجاوز  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتيعن، 211وبغرامة
وال ٌترفع الدعوى عليه إال بناء ععلعى شعكعوى معن صعاحعب 
ذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثعانعيعة ععن هعذه  الشأن، وا 

 الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة ال تزيد على سنة".
ونحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نشيد بموافقة لجنة 
الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ععلعى إقعرار 
العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة لعلعزوجعة، 
والتي يترتب عليها تعلعيعا اسعتعفعادة العمعحعكعوم ععلعيعه معن 
الخدمات المطلوب الحصول ععلعيعهعا بعمعنعاسعبعة معمعارسعتعة 
نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكوميعة والعهعيعئعات 
األعععمععال العععععام  العععععامععة ووحععدات الععقععطععاع العععععام وقععطععاع
والجهات التي تؤدي خدمات مرافا ععامعة حعتعى أدائعه معا 
االجتماععي  تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر
حسعب األحعوال ، ونععؤكعد أن هعذا العمعقعتعر  خعطعوة هعامععة 
األم والطفل، في ظل المعاناة التعي تعععانعي معنعهعا  لمصلحة

ا   الفاألمععهععات الععمععتععضععررات، وعععقععوبععاتععه رادعععه لعع زو
المتهربين من دفع النفقة، التي قد يلعجعأ العبعععض معنعهعم إلعى 
التزوير للهروب من حقوق زوجعتعه وأوالده العمعاديعة ، فعبعهعذا 

 األمر سيجبر الزو  المتهرب من دفع النفقة على سدادها.
كما أننا نطالب دائمًعا وأبعًدا فعي حعمعالتعنعا العخعاصعة بعقعوانعيعن 
األحوال الشخصية، العتعي تعحعمعل ععنعوان "أمعهعات مصعر خعط 

، بقانون رادع يقر ععقعوبعة العتعهعرب معن دفعع العنعفعقعة أحمر"،
خاصة بعد قيام الجمعيعة بعععدة دراسعات بعحعثعيعة كشعفعت ععن 

% معن 22دراسة أولى أن  إحصائيات خطيرة، حيث أوضحت
الرجال ال يدفعون النفقعة، ودراسعة أخعرى بعيعنعت أن نسعبعتعهعم 

%، إلى جانب إحصائيات رسمية من حصاد محاكماألسرة 21
ألف دعوى نفقة لزوجعات  08، كشفت عن وجود 8102لعام 

يقفن أمام محاكماألسعرة بسعبعب رفعض أزواجعهعن دفعع نعفعقعة 
% 22، وجدنا أن 8101األطفال، وفي دراسة لمحاكماألسرة 
% منهم لرفعع قضعيعة 02من النساء يلجأن لمحكمةاألسرة، و

، وفعي دراسعة ” % تعبعديعد أثعاث2% إيجار سكن، و1نفقة، و
أععدهعا  8101لعععام ”  المرأة والعنعفعقعة فعي مصعر“ أخرى عن 

% من العمعطعلعقعات حصعلعن 82مكتب شكاوى المرأة وجدنا أن 
% حصعلعن ععلعى 88جنيه شهعريعًا،  011على نفقة أقل من 

 جنيه شهريًا. 811 – 011نفقة من 
وفي النهاية فإننا نؤكد أن جمعية نهوض وتنميعة العمعرأة هعي 
جمعية تسعى إلى الوقوف بجانب المرأة العمعصعريعة وأطعفعالعهعا 

األول هعو  «أسرة صحية»وهدفها األساسي هو تكوين  وهمهعا
تحقيا مصلحة الطفل الفضلعى، لعهعذا فعإنعنعا نعطعالعب بسعرععة 
تنفيذ هذا المقتر  على أرض الواقع، لرفع المعاناة التي يعاني 
ا  معن دفعع  األزو آالف األمهات المتضررات من هعروب منها
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على مداراأليام الماضية تلقت جمعية نهعوض وتعنعمعيعة 
آالفاالسععتععغععاثععات مععناألمععهععات الععحععاضععنععات  الععمععرأة
الععمععصععريععات وأطععفععالععهععن حععول مععا نشععر عععلععى الععمععواقععع 
صال  العععادلعى، أمعيعن  الصحفية من تصريحات الدكتور

عام هيئة كبعار العععلعمعاءبعاألزهعر الشعريعف 
حول تفاصعيعل معقعتعر  معواد قعانعون األزهعر 
الشريف ل حوال الشخصية تمهيًدا لعععرضعه 

 على الجهات المختصة، 
ـة  ـة الــتــي تــتــبــنــاهــا جــمــعــيـ وفــي إطــار الــحــمــلـ
نهوض وتنمية المرأة بـعـنـوان "صـوت أمـهـات 
مصـــر" فـــأنـــنـــا نـــنـــقـــل اســـتـــغـــاثـــات األمـــهـــات 
ـة  الــحــاضــنــات الــمــصــريــات وأطــفــالــهــن لــكــافـ
صناع القرار للوقوف بجوارهن جراء تخوفهـن 

وهــلــعــهــن مــن مــقــتــرح قــانــون األزهــر الشــريــف لــألحــوال 
الشخصية من إقرار اصطحاب المـحـضـون لـلـطـرف غـيـر 
مـن  ة تضـ الحاضن بدون ضمانات أو وجـود آلـيـات إلـزامـيـ
األطــفــال أثــنــاء فــتــرةاالصــطــحــاب وعــدم  حــمــايــة وسـالمــة

 خطفهم.
األب على موافقة قضائـيـة تـمـنـحـه  فكيف يطالب بحصول
حق األصطحاب في حين عرضت فتوى األزهـر الشـريـف 

ـالمـيـة فـي سـبـتـمـبـر  241رقم اإل وقـرار مـجـمـع الـبـحـوث
ة شـرعـًا بـإرسـال الـطـفـل  8112 مـلـزمـ بأن الزوجة ليسـت بـ

إلــى أبــيــه لــرؤيــتــه فــي مــكــان إقــامــتــه وال اســتــضــافــتــه فــي 
األسبوعية أو الرسمية وال أخذه منها لـلــتصـيـيـف  لعطالت

معه مادام في حضانتها وا نما يمكن ذلك بالتراضي بـيـن 
 الطرفين وليس إلزاًما.

ومن هنا تنوه جمعية نهوض وتنمية المـرأة إلـى مـخـاطـر 
الصطحاب والمخاطر المتعلقة بالطرف غير الـحـاضـن 
وما هي الضمانات التـي تـحـدد 
ـة تســلــم  ـة عــمــلــيـ ـة مــتــابــعـ كــيــفــيـ

ة  6وتسليم  مـلـيـون طـفـل وطـفـلـ
رجــاعــهــم مــرة أخــرى لــلــطــرف  وا 
الحاضن بشكل سليم؟! كـمـا لـم 
تـتــطــرق الـتــصــريــحـات إلــى مــن 
ســـوف يـــدرس أهـــلـــيـــة الـــطـــرف 
ـة  غــيــر الــحــاضــن مــن الــنــاحــيـ
العقلية والـنـفـسـيـة والجـتـمـاـعيـة 

 والتأكد والتحقق منسمعته الصطحاب الطفل؟ 
 

وأخيًرا نؤكد نحن جمعية نهوض وتنعمعيعة العمعرأة بعأنعنعا 
عام من سعنعوات ععمعلعنعا فعي العمعيعدان  01على مدار 

وباعتبارنا ممًثال عن اآلالف من األمهات العحعاضعنعات 
وأطععفععالععهععن، عععلععى الععوقععوف بععجععوار هععؤالءاألمععهععات 
وألطفال ونقل أصواتهن واستغعاثعاتعهعن لصعنعاع العقعرار 
بععهععدف تععحععقععيععا مصععلععحععة الععطععفععل ومصععلععحععةاألسععرة 
المصرية التي نادى بعهعا وأكعد ععلعيعهعا سعيعادة رئعيعس 
الجمهورية/ عبد الفتا  السيسي منذ تعولعيعه لعلعرئعاسعة 
وحتىاآلن، وشدد عليها وطعالعب بعهعا كعل معؤسعسعات 

 الدولة لحماية أطفالنا.
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تقدم جعمعععيعة نعهعوض وتعنعمعيعة العمعرأة معقعتعر  
لتعديل بعض مواد قانون الجمعيات األهلية فعي 
آلالف  إطار القيام بدورها فعي تعوصعيعل صعوت
من الجمعياتاألهلية التنموية المصعريعة العتعي 

ألف جمعية، وأيضًعا نعقعل  12يصل عددها إلى 
أصواتآالفاألسر من المعصعريعيعن العععامعلعيعن 

داخل هعذه العجعمعععيعات 
ألهلية التنموية والعذي 

 011يقدر ععددهعم بعع 
ألف معوظعف ومعوظعفعة 
من تضررهم من قانون 
الجمعياتاألهعلعيعة رقعم 

 8101لسععععنععععة  11
لصناع القعرار. حعيعث أن هعذا العقعانعون يعععوق 
عمل الجمعياتاألهلية مما يترتب ععلعيعه وقعف 
المشروعات التي كانت تقوم بتعنعفعيعذهعا سعنعويعًا 
ويستفيد منهاماليين من العفعئعات العمعهعمعشعة، 
آالف  إضافة إلى قيام هذه الجعمعععيعات بعتعوفعيعر

ل العمل للشباب القائمين على التنفيذ  .من فر
 

ويأتي هذا المقترح في اطار قرار فـخـامـة مـعـالـي 
ة/ عـبـد الــفتـاح الـسيـسـي  السيد رـئيـس الـجـمـهـوريـ
ة وا جــراء حــوار  ــ ة عــلــى تشــكــيــل لــجــن ــ مــوافــق بــالــ
ة الـجـديـد  مجتمعى حول قانون الجمعـيـات األهـلـيـ

المنظم لعمل الجـمـعـيـات  8102( لسنة 21رقم )

األهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديـم الـقـانـون 
ة نـهـوض  مـعـيـ مرة أخرى إلى مجلس النواب، حيث تشـيـد جـ
وتنمية المرأة بقرار سيادة الرئيسألنه يـعـد بـمـثـابـة الـوقـوف 
آلالف من العاملين في الجمعياتاألهلية اـلتـنـمـويـة  بجوار
ة  المصرية الـذيـن يـطـالـبـون بضـرورة تـعـديـل وا لـغـاء وا ضـافـ
مـواطـنـيـن الـمـصـريـيـن  بعض مواد القانون، وأيًضا مالييـن الـ
ــــــن  ــــــدون م الــــــذيــــــن يســــــتــــــفــــــي
دمــات الــتــي  ـمــشــروعــات والــخــ الـ
ألن هـذا  تقدمها هذه الجمعيات،
مــا قــال ســيــادتــه فــي  الــقــانــون كــ

 8102مــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم 
 ."بمدينة شرم الشيخ " به عوار

 

ونـحـن جـمــعـيـة ـنهــوض وـتنــمـيــة 
ة  مـعـيـات األهـلـيـ المرأة نتبنى حملة تنادي بتعديل قـانـون الـجـ

سنوات عـنـدمـا فـوجـئـنـا  0منذ  8102لسنة  21الجديد رقم 
ة"  بقرار موافقة مجلس النواب على "قانون الجمعيات األهـلـيـ
المقدم من قبل عدد من أعضاء البرلـمـان، ـحيـث أنـنـا قـمـنـا 
بإعداد مسودة بمقتـرح لـتـعـديـل بـعـض مـواد الـقـانـون بشـكـل 
مـل  متـكـامـل وشـامـل لـلـجـمــعيـاتاألـهلـيـة لــتنـظـيـم آلـيـة اـلعـ
مـل  خالل خبرتنا وعملنا في اـلعـ ألهلي الحقيقي بمصر من
مـوي، ومـن خـالل عـقـد الـعـديـد مـن الـحـوارات  الميداني التـنـ

جمعيـة أهــليـة  008المجتمعية بجميع محافظات مصر مع 
تنموية ورصد أهم العقبات في مواد القانون، للـقـيـام بـارسـال 

 .ما توصلنا إليه لصناع القرار
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ع ( ومشروع خضار -)ر
 وفاكهة

 )أ( ومشروع بيع أسماك

ح( ومشروع خوص-)ل  
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