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 املرأة يف عهد السيسي: مشاركات وهمية وانتهاكات حقوقية
 أحمد األزهري

تالحقة في مصر الحديثة من فضاءات سياسية واجتماعية 
ُ
انتقلت املرأة املصرية على مدار الُنظم السياسية امل

 من دولة محمد علي الحديثة مروًرا ب
ً
تغيرات شكل أنظمة الدولة وانتقالها من البرجوازية وفكرية ُمتعددة، بداية

امللكية في ظل االحتالل البريطاني إلى جمهورية الضباط الجديدة تحت توجهات فكرية واقتصادية واجتماعية 

تعددت أيًضا الوجوه التي برزت كرائداٍت لتحرير املرأة واملطالبة بحقوقها االجتماعية ؛ و ُمختلفة إلى وقتنا هذا

اٍت لحركات احتجاجية وُمؤسساٍت ملنظماٍت نسوية ساعدت في تغيير سيرورة الحراك السياس ي واالجتماعي وكزعيم

 والحقوقي في التاريخ املصري الحديث.

ل بعد حدٍث ُمعين مع املرأة بشكٍل ُمختلف كنظام ما بعد مارس 
ّ
ل نظام ُحكم سياس ي تشك

ُ
وما  1919وقد تعامل ك

نحاول في هذه الورقة شرح موقف النظام السياس ي و ، 2013وما بعد يوليو  2011ر وما بعد يناي 1952بعد يوليو 

(، وعالقته باملرأة املصرية حقوقًيا وسياسّيا واجتماعًيا، وخصوًصا أن خطاب السيس ي 2013الحالي )ما بعد يوليو 

جتمع 
ُ
 ونهضة الدولة املصرية.على مدار السبع سنوات املاضية ال يخلو من ذكر دور املرأة املصرية في بناء امل

 يناير 25املرأة قبل وبعد ثورة 
والسياس ي واالجتماعي، بالرغم ظل نمو دور املرأة بطيًئا جًدا في العقد األول من األلفية الثانية على املستوى الحقوقي  

 25حتى بدايات األلفية الثانية حتى جاءت ثورة  1952من نضالها التشريعي واالجتماعي والسياس ي املستمر منذ 

 يناير لتأمل املرأة من خاللها إلى مكانة أفضل. 

ماءاتها االجتماعية والسياسية في أيام الثورة. لم تفارق املرأة املصرية امليدان، بل ظلت ُمعتصمة بكافة أفكارها وانت

 حتى تنحي حسني مبارك لتدخل مصر فترة حكم انتقالية بقيادة املجلس العسكري.
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، مثلت املرأة مقعًدا  1في تشكيل حكومة ما بعد الثورة برئاسة عصام شرف املستوى السياس يفي تلك الفترة. على 

ري مثلت ثالثة مقاعد، وحتى في عهد هشام قنديل، رئيس وزراء حكومة وزارًيا واحًدا، وفي حكومة كمال الجنزو 

(، مثلت مقعدّين فقط مّما دل على استمرار قصور 2013الرئيس ُمرس ي التي تم االنقالب عليها في وقت الحق )يوليو 

 دور املرأة في التمثيل الوزاري من حيث عدد الوزارات وأهميتها أيًضا.

وفي ظل تصاعد الحمالت والبرامج الدعائية لألحزاب حديثة النشأة والقديمة، وصل عدد  2املستوى الحزبيوعلى 

رشحات منذ البداية إلى 
ُ
إلى مجلس الشعب سواء بشكٍل ُمستقل أو حتى على القوائم الحزبية ولكن  8113النساء امل

 فقط.اء نس 7َمن وصلن منُهن إلى املقاعد البرملانية في النهاية كانت 

%، فكانت تلك 2عضًوا باملجلس أي بنسبة  180نساء فقط مقاعدهن في مجلس الشورى من بين  4وقد حجزت 

النتائج الضئيلة ُمخيبة آلمال املرأة في التمثيل البرملاني، ولكن املرأة أسست عدة أحزاب خاّصة بها مثل حزب املرأة 

ي وحزب الحرية واالنتماء؛ لم تتمتع تلك األحزاب بشعبية كبيرة الجديدة وحزب املساواة والتنمية وحزب الحق املصر 

وقتها وحتى أنها ومع تداعي األحداث السياسية لم تستمر تلك في صعودها بل ركدت وانتهى عملها وسط صخب 

ل الركود في ظ     3األحداث واالهتمام األكبر بامللفات الحقوقية واالجتماعية ملنظمات املرأة مقارنة بامللفات السياسية

 2013السياس ي الذي فرضه نظام ما بعد يوليو 

، ناضلت املرأة ومنظماُتها من أجل املساواة بينها وبين الرجل في إطار قوانين عدة مثل قانون املستوى التشريعيعلى 

از تجنيس األبناء واألزواج عند زواجِهن من رجال غير مصريين، كما ناضلت من أجل قضايا التحرش والختان وانحي

سوق العمل الحكومي أو الخاص إلى الرجال وغير ذلك من ُمطالبات حقوقية، بل اشتدت مهاجمة منظمات املرأة 

لقيادات املجلس العسكري إثر واقعة القبض على فتيات من ميدان التحرير وأخذهن إلى السجن الحربي ليتم إجراء 

 

 https://bit.ly/2FSncvlيونيو على املشاركة السياسية للمرأة املصرية، املركز العربي الديمقراطي، الرابط:  30يناير و 25عبد الرحمن صالح عبد العزيز، أثر ثورتي ( 1

 . 2011الكتاب السنوي لإلحصاء لعام  -الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  2

 https://bit.ly/2RufEnY  -ميدل إيست أون الين  -التيارات اإلسالمية عقبة في وجه اتفاقيات حقوق املرأة  3
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والتي تّم فيها سحل وتعرية فتاة في أحداث مجلس  4كشف العذرية بحقِهن، غير الواقعة الشهيرة باسم ِست البنات

 . 2011الوزراء ديسمبر عام 

 2012ومع تعرض املرأة املصرية لتلك الحوادث في فترة املجلس العسكري واستالم الرئيس مرس ي ُمنتصف يونيو 

ا الدستور املصري، رئاسة البالد، أعربت بعض الجهات النسائية عن عدم رضاها عن الحقوق التشريعية والتي أقّره

بل وعن التجاهل الوزاري للحكومات في تقليد املرأة دوًرا ُمهًما بها، حيث صرحت ميرفت التالوي رئيسة املجلس 

حينذاك أن املرأة املصرية إلى اآلن لم تأخذ حقها من حيث تجاهلها في املشاركة السياسية والحقوقية   5القومي للمرأة

دافعات واالجتماعية وأنها تأمل في إ
ُ
صدار وثيقة من شيخ األزهر عن حقوق املرأة في اإلسالم حيث كانت فّزاعة امل

 وقتها وصول جماعة اإلخوان املسلمين إلى سدة الحكم في مصر.  6عن حقوق املرأة

خرى وذلك بعد انقالب 
ُ
 أ
ً
 .2013يوليو عام  3ولكن سرعان ما دخلت مصر في نظام سياس ّيٍ تحت قيادة الجيش مرة

 (2013أة يف عهد السيسي )ما بعد يوليو املر
اتسمت فترة حكم عبد الفتاح السيس ي بكثرة املؤتمرات والخطابات والحفالت الذي يحضرها وُيلقي فيها كلمته، لم 

هم في الشأن االجتماعي والسياس ي السّيما في تجمعاتها 
ُ
يتردد السيس ي في غالبية خطاباته عن ذكر دور املرأة املصرية امل

خصوًصا في ترشحه للفترة االنتخابية الثانية  7، بل حّثها دائًما على املشاركة االنتخابية2013يوليو  3يونيو و 30في 

تكرر ألهمية املرأة ما هو ، ولكن ُيتهم نظام السيس ي دائًما من ُمنظمات معنّية بحقوق املرأة بأن 2018عام 
ُ
حديثه امل

إال فقاعة كاذبة وستار بدافع تغطية انتهاكات نظامه بحق املرأة املصرية، فما وضع املرأة في عهد السيس ي سياسًيا 

 واجتماعًيا وحقوقًيا؟ 

 

 https://bit.ly/2u3Hakr -الحوار املتمدن  -حسن الشامي  -يناير  25رأة بعد تقرير حالة امل  4

 https://bit.ly/2G9mOc1بوابة الوطن.  -يناير  25التالوي تحذر من تجاهل الدولة لحقوق املرأة بعد ثورة  5

 العربي للنشر والتوزيع -املرأة والربيع العربي )الحالة املصرية أنموذًجا( دراسة مقارنة تحليلية لوضع املرأة املصرية -زيد حول املرأة املصرية في ثورة يناير. انظر. نبراس املعموري للم 6

 https://bit.ly/37eUFfu -يوتيوب  -يدعو املرأة املصرية وجميع املواطنين للمشاركة في االنتخابات الرئاسية السيس ي  –األخبار   7
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 ىلع املستوى السياسي 
رئاسة إبراهيم محلب، ضمت وتشكيل حكومته الجديدة ب 2014بعد تولي السيس ي مقاليد األمور بشكل رسمي عام 

وزيرة للتعاون الدولي،   8سيدات  4تلك الحكومة  
َ
وزيرة التضامن االجتماعي، والسيدة نجالء األهواني ك

َ
وُهّن غادة والي ك

وزيرة للتطوير الحضاري 
َ
والسيدة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، والسيدة ليلى إسكندر ك

 2013ود املرأة عن حكومة الدكتور هشام قنديل التي سبقتها، قبل انقالب والعشوائيات. فتضاعف بذلك وج

 مباشرة.

 10وبعد ست سنوات من حكم عبد الفتاح السيس ي، تصاعد دور املرأة بشكٍل واضح في املناصب الوزارية ليشمل 

لوزارة التخطيط والتنمية وزيرات ونائبتين وُهّن هالة السعيد  8سيدات منُهن  10في آخر تعديل وزاري ضمَّ  9وزارات

االقتصادية، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون املصريين بالخارج، وياسمين فؤاد لوزارة البيئة، وهالة زايد لوزارة 

الصحة والسكان، وإيناس عبد الدايم لوزارة الثقافة، ورانيا املشاط لوزارة التعاون الدولي، ونيفين جامع لوزارة 

يفين القباج لوزارة التضامن االجتماعي ونائبتين لوزارة االتصاالت ووزارة السياحة واآلثار وُهّن التجارة والصناعة، ون

ا آمًنا من حيث تولي املرأة مناصب وزارية 
ً
غادة لبيب وغادة شلبي على التوالي لتكون حكومة السيس ي الجديدة مالذ

 عن استضافة مصر للمؤتمر الوزاري للمرأة الذي أعل
ً

 في مؤتمر القمة اإلسالمية بمكة.  10ن عنه السيس يُعليا، فضال

مرشحة االنتخابات وهي النسبة األكبر مقارنة بالجوالت  949، خاضت 2015، في أواخر عام املستوى البرملانيوعلى 

ة ببرملان وهي نسبة كبيرة جًدا مقارن   11منُهن مقعًدا بالبرملان  89البرملانية السابقة في تاريخ البرملان املصري وقد حجزت  

نائب يحق له  28نائبة بالبرملان من ضمن  14مقعًدا فقط للنساء، وقد عّين السيس ي منُهن  11والذي ضّم  2012

 

 2G4CWeN/https://bit.ly -اليوم السابع  -أعضاء حكومة إبراهيم محلب  -بالصور واألسماء  8

 https://bit.ly/2TxdEy0 -مصراوي  -سيدات  10ارتفاع تمثيل املرأة في الحكومة لـ 9

 /2tCVEaOhttps://bit.ly، مباشر السعودية. 2020السيس ي: مصر ستستضيف املؤتمر اإلسالمي الوزاري للمرأة  10

 https://bit.ly/2sDUI5O -التحرير  -نائبة تحت قبة البرملان بعد تعيينات السيس ي  89باألسماء..  11
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% من نواب البرملان مّما دلَّ على اهتمامه بالتمثيل النسائي داخل البرملان 5تعيينهم بموجب حقه الدستوري في تعيين  

 واملناصب الوزارية الُعليا.

 12حيث أفسح  12، فقد تصاعد دور املرأة إلى حٍد ُمتوسط في اتخاذ أماكن قيادية باألحزابوى الحزبياملستوعلى 

 حزًبا مصرًيا دوًرا قيادًيا للمرأة من بين لجان تلك األحزاب وُهم: 

 سيدات 9من بينهم  36حزب اإلصالح الديمقراطي: عدد الهيئة القيادية 

 أعضاء من بينهم سيدة واحدة 6العدل: اللجنة السياسية حزب 

 من بينهم سيدتان 21حزب مصر الحرية: عدد الهيئة العليا 

 من بينهم سيدتان 11حزب الدستور: عدد الهيئة الُعليا 

 من بينهم سيدتان 9حزب املصريين األحرار: عدد أعضاء املكتب السياس ي 

 من بينهم سيدتان 50حزب الوفد: عدد الهيئة الُعليا 

 سيدة 30من بينهم  244حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي: عدد اللجنة املركزية 

 سيدات 3من بينهم  21حزب التحالف الشعبي االشتراكي: عدد أعضاء املكتب السياس ي 

 سيدة 10من بينهم  150العربي الناصري: عدد اللجنة املركزية حزب 

 سيدات 3من بينهم  19حزب تيار الكرامة: عدد الهيئة القيادية 

 سيدات 3من بينهم  9حزب املحافظين: عدد الهيئة القيادية 

 سيدات 3من بينهم  52حزب اإلصالح والتنمية: عدد الهيئة الُعليا 

 

 43ص  - 2017مروة نظير( مؤسسة فريدريش إيبرت ط عام  -ريهام باهي  -أحمد فوزي -إعداد هويدا عدلي ومجموعة مؤلفين )منى عزت  -كتاب املشاركة السياسية للمرأة  12
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، فقد شكلت نقابة التمريض النسبة األعلى بـ خمس عضوات نساء مجالس النقابات املهنيةفي    13أما عن تمثيل املرأة

هندسين ب  12منُهن رئيسة النقابة بين 
ُ
عضو في مجلس النقابة وهي النسبة األكبر بين جميع النقابات يليها نقابة امل

 أقل. % أما باقي النقابات م12.5عضو مجلس النقابة بنسبة  64عضوات من بين  8
ً
 ثّل فيها الوجود النسوي نسبة

 املهن الرياضية: عضوة عضوات 3األطباء البشريين: 

 املحامون: ال يوجد عضوات 3أطباء األسنان: 

 املهن املوسيقية: عضوة املهنة السينمائية: عضوة واحدة

 املهن التمثيلية: عضوة الفنانون التشكيليون: ال يوجد

 املهن الصحفية: ال يوجد السياحيون: عضوتاناملرشدون 

  املهن العملية: عضوتان

السيس ي. فقد بلغت نسبة النساء في البرملان في الحياة السياسية واإلدارية في نظام    14واستمر صعود التمثيل النسائي

 عن أماكن أخرى كاملحليات التي بلغ التمثيل النسائي فيها نسبة 15املصري 
ً

% 25% من إجمالي األعضاء، فضال

% هي نسبة النساء اللواتي يشغلّن مناصب عامة في الدولة، أما املناصب اإلدارية الُعليا  4.2، و2014حسب دستور 

% كمديرات للقطاعات الحكومية وغيرها من املناصب ذوي األهمية في مؤسسات الدولة، كما 18.3  فقد صعدت إلى

منُهّن نائبات وواحدة  6لسبِع محافظاٍت مصرية  15حصلت سبع سيدات على مناصب محافظ ونائب محافظ

 % 0.5نسبة ُمحافظة ملحافظة دمياط أما وزارة العدل فقد احتفظت بتمثيٍل نسائي ضئيل ضمن مؤسساتها ب

ومع زيادة اندماج املرأة في الوزارات واألماكن الُعليا باملؤسسات الحكومية، يزداد شكر السيس ي عن طريق صحف 

الدولة الرسمية وغيرها اململوكة لرجال أعمال غالبيِتهم تابعين للدولة أيًضا وبروز صورة السيس ي أنه أول من سعى 

 

  -  2017مروة نظير( مؤسسة فريدريش إيبرت ط عام  - هي ريهام با -أحمد فوزي -إعداد هويدا عدلي ومجموعة مؤلفين )منى عزت  -كتاب املشاركة السياسية للمرأة  -مصدر سابق  13

 46ص 

 https://bit.ly/2uYRwT2 -مرصد املرأة املصرية  -التمكين السياس ي والقيادة -2030مؤشرات محاور استراتيجية املرأة  14

 https://bit.ly/30wgDZ5 -بوابة األهرام  -الجدد  سيدات في حركة املحافظين 7نائبا بينهم  23محافظا و 16 15
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عية والتنفيذية ودائًما ما ُيشكر السيس ي من رئيسة املجلس القومي للمرأة جاهًدا وشارك املرأة في السلطات التشري

 عن دوره في شراكة املرأة في النهضة واالزدهار. 16مايا ُمرس ي

باألرقام. فعلًيا زادت مشاركة املرأة سياسًيا وبرملانًيا، ولكن السيس ي ينتقي من يوافق سياسته ُمطلًقا؛ فقد شاركت 

فايزة محمود( هما من عارضتا تعديل مواد  -صر الحالي، لكن سيدتان فقط منهم )نادية هنري امرأة في برملان م 89

. وجدير بالذكر 17نائبة 89الدستور الذي جرى التصويت عليه في مجلس الشعب فبراير من العام املاض ي، من بين 

لفردي، مع استبعاد أي انتخابات أن هذه التعديالت الدستورية ترسخ ديكتاتورية السيس ي لفتراٍت أطول في ُحكمه ا

رئاسية نزيهٍة وتعددية قادمة؛ ووجود املرأة داخل البرملان شكلًيا ال يمانع اتفاقيات ترسيم الحدود والتنازل عن جزر 

خرى أو يقّيم أداء الحكومة عن طريق استجواباتها للوزراء بشكٍل دوري أو حتى يعترض على سياساٍت 
ُ
مصرية لدوٍل أ

 رجية تصدر من السيس ي. داخلية أو خا

 ىلع املستوى االجتماعي واالقتصادي 
ستدامة2016بداية من عام  

ُ
تحدة في مصر رؤية    18. ومع انطالق برنامج التنمية امل

ُ
الدولة . تسعى  2030التابع لألمم امل

املصرية للعمل على تحسين املجال االجتماعي والسياس ي واالقتصادي والحقوقي لتقديم مستوياٍت أفضل وسط 

 املؤشرات العاملية في تلك البرامج. 

بالنسبة للمرأة، يترنح املؤشر املصري بين الصعود والهبوط بالنسبة لبرنامج سّدِ الفجوة بين الجنسين التي ُيصدر 

ل عام، فقد حققت مصر  بشأنه تقريًرا
ُ
   4دولة حيث تقدمت    144من وسط    132املركز    2016عام    19ك

ً
مراكز مقارنة

 

 https://bit.ly/2G5tFTMصدى البلد.  -مايا مرس ي تشكر السيس ي على إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في التنمية واالزدهار  16

 https://bit.ly/38pqPp4مدى مصر.  -معارًضا.. امتناع نائب وانسحاب آخر  16مؤيًدا..  485على »تعديل الدستور«:  البرملان يوافق 17

ستدامة رؤية  18
ُ
 https://bit.ly/369OuYQمصر   - 2030برنامج التنمية امل

19 The Global Gender Gap Report 2016   - https://bit.ly/2G0p85j 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/2G5tFTM
https://bit.ly/38pqPp4
https://bit.ly/369OuYQ
https://bit.ly/2G0p85j


Page 8 of 12 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

February 17, 2020     

 2018عام   20، بينما في آخر تقرير صدر عن املنتدى االقتصادي العاملي136والذي احتلت فيه املركز  2015بعام 

 .135تأخرت مصر إلى املركز 

لبرامج االجتماعية واالقتصادية والسياسية كـ )مشروع نساء من أجل ذلك، أطلقت الحكومة املصرية عشرات ا

ستقبل 
ُ
 - تعزيز تعليم السيدات  -مشروع التدخالت االستراتيجية ملكافحة العنف ضد املرأة  -مصريات، رائدات امل

 21ومي للمرأةاإلتجار باملرأة. وغيرها( والذي تبنى اإلشراف عليها املجلس الق -العنف ضد املرأة  -الرائدات الريفيات 

خرى، وبذلك انخرطت املرأة بشكٍل أكبر في العمل في تلك البرامج.
ُ
 وُمنظمات أ

ومع كثافة وجود املرأة في املؤسسات املدنية الحكومية وغير الحكومية العاملة في املجال العام إال أن وجودها في 

در عدد الجمعيات املدنية ب مراكز إدارية ُمتقدمة ذات قرار في تلك الجمعيات يأتي ُمتأخًرا. حيث 
ُّ
جمعية  3206ق

قدر  5151عدد النساء العضوات من بينهم  31524بإجمالي عضوية مجلس اإلدارة عدد 
ُ
عضوة أي بنسبة مئوّية ت

إلحصاءات   22% بالنسبة إلجمالي األعضاء حسب النشرة السنوية التابعة للجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء16.3ب   

 .2016ة لعام الخدمة االجتماعي

 التمكين االقتصادي
تمثلة في  

ُ
األجر الوظيفي ولوائح العمل ما زالت معاناة املرأة قائمة في الفجوة بين الجنسين من الناحية االقتصادية امل

ل من الرجال والنساء السّيما العمل في القطاع الخاص الذي ُيفضل في ـأحياٍن كثيرة توظيف الرجال نظًرا 
ُ
الخاصة ِبك

ا في مجاالت عمٍل ُمعينة 
ً
لظروف املرأة العاملة سواء كانت عزباء أو متزوجة، ولكن تقدمت املرأة تقدما ملحوظ

 

20 The Global Gender Gap Report 2018   - https://bit.ly/3atDzgj 
 https://bit.ly/2ugX0s4 -املجلس القومي للمرأة  -التمكين االجتماعي  21

الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.  - 2016النشرة السنوية إلحصاءات الخدمات االجتماعية لعام  - 2015مجلس اإلدارة عام عدد الجمعيات األهلية املعانة وعدد أعضاء  22

https://bit.ly/2ufG4lq 
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وغيرها من األعمال الحرفية كتصنيع املالبس واألدوية ومجال العقارات  23والتعليم والصحة كالرعاية االجتماعية

 واملنشآت ووكاالت السفر حسب دراسة مجموعة البنك الدولي عن التمكين االقتصادي للمرأة.

 6.4ارية تبلغ الصادر مؤخًرا. تبّين أن نسبة النساء اللواتي يشغلن وظائف إد 24وحسب تقرير الفجوة بين الجنسين

رابة 
ُ
درت نسبة النساء املشاركة في قوة 38.4أضعاف في الوظائف املهنية والحرفية بنسبة  6% بينما تزايدت ق

ُ
% وق

% ونسبة البطالة للنساء القادرات على العمل والراغبات والباحثات عنه دون فائدة تساوي 24.1العمل بشكٍل عام  

23.1.% 

% من إجمالي املشروعات الصغيرة 68.8 أكبر من نظيرها الرجل حيث حصلت املرأة على  بينما حظيت املرأة بدعٍم ماليٍ 

تناهية الصغر، ووفًقا لبحث 51املدعومة مالًيا من مؤسسات ُمختلفة، وعلى 
ُ
% من قروض املشروعات الصغيرة امل

درت نسبة املرأة الذي تعول أسرتها القابعة ت 25الدخل واإلنفاق في مؤشر الفقر
ُ
 %.26.3حت خط الفقر  بـ فقد ق

قت الدكتورة عبلة عبد اللطيف وهي املدير التنفيذي للمركز املصري للدراسات االقتصادية
ّ
بشأن   26وعل

املشروعات الصغيرة التي تتوالها املرأة أنه األهم فيها دراسة دليل ريادة األعمال إلدارة املرأة تلك املشروع أما تمويل 

ساعدة لها.املشروعات فليس عائًقا كبي
ُ
 ًرا بالنسبة للحكومة والهيئات امل

ل هذا السعي االجتماعي واالقتصادي لتمكين املرأة في مصر ورفع مكانتها وسط الدول األخرى في مؤشرات 
ُ
وسط ك

سّد الفجوة بين الجنسّين وغيرها، يزداد وضع املرأة الحقوقي سوًءا في نظام عبد الفتاح السيس ي. التي يحاول جاهًدا 

دار بواسطة الحكومة املصرية وجمعياتها كغطاٍء إعالمي النتهاكات توظي
ُ
كلفة والتي ت

ُ
ف عشرات البرامج اإلنمائية امل

 النظام في حق املرأة املصرية أمام العالم منذ قرابة ست سنوات ونصف.  

 

 https://bit.ly/38p3aFhمجموعة البنك الدولي،  - 2018مايو  -التمكين االقتصادي للمرأة  23

 https://bit.ly/368ey6X، مرصد املرأة املصرية، 2030مؤشرات محاور استراتيجية املرأة  24

 https://bit.ly/2NDJXHGركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املصري. الجهاز امل -  2018/2017كتيب أهـــــــم مؤشــرات بحث الدخـــــل واإلنفاق واالستهالك   25

 https://bit.ly/2sGXkjj%، 30د. عبلة عبد اللطيف: مشاركة املرأة املصرية بسوق العمل ترفع النمو االقتصادي  26
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 ىلع املستوى الحقوقي
للبيان الذي ألقاه عبد الفتاح السيس ي وبين  انقسمت املرأة املصرية بين مؤيدة 2013يوليو  3منذ بيان االنقالب في 

ُمعارضة له متمسكة بشرعية نظام الرئيس محمد مرس ي الذي تم االنقالب عليه. ومن هنا بدأ نظام السيس ي في 

عارضه من برنامجه اإلنمائي، بل ُيطبق على املرأة املعارضة أبشع االنتهاكات من قتل ميداني 
ُ
استثناء املرأة التي ت

 لإلهمال الطبي.   27صاب واختطاف واعتقال في وضٍع أدى مؤخًرا إلى موت إحداُهنوسحل واغت
ً
 داخل السجن نتيجة

املنصورة، فقابلها يوليو بمدينة  3. عند بدء مظاهرة معارضة النقالب 2013بدأت قصة االنتهاكات في يوليو 

، كان هذا الخبر األول ملقتل سيدة مصرية في التظاهرات   28سيدات  4البلطجية بالرصاص الحي مّما أسفر عن مقتل  

وقد أدان الجميع الحادثة وتبرأ من القاتلين وعلى رأسهم رئيس الوزراء وقتها حازم الببالوي مستنكًرا الحادثة وبشدة، 

 سبع سنوات لم تستنكر السلطة بعد ذلك االنتهاكات التي أوقعتها بحق املرأة املصرية.  ومن بعدها وعلى مّر أكثر من

ازدادت وجوه املرأة الفكرية  2014بعدها ومع تولي عبد الفتاح السيس ي مقاليد األمور بشكل رسمي ُمنتصف 

ل انضمت لُهن الوجوه والسياسية والحقوقية معارضة نظام السيس ي، ولم يقتصر األمر على نساء اإلخوان فقط، ب

عارضة على اختالف مرجعيتها 
ُ
الشابة لثورة يناير، وبذلك ازدادت وتيرة القتل واالعتقال واالختطاف للمرأة املصرية امل

 وانتمائها الفكري والحركي. 

حالة قتل للمرأة املصرية أثناء فض   312عدد    2019حتى  يوليو    2013منذ يوليو    29وقد رصدت منظمة نحن نسجل 

لتظاهرات املناهضة لحكم السيس ي في جميع ميادين مصر، ولم تسلم املرأة املصرية من االعتقال واالختفاء ا

القسري من الشوارع والبيوت. حيث قام نظام السيس ي باعتقال النساء الحقوقيات ونشطاء ثورة يناير أمثال 

نتميات لجماعة
ُ
نساء امل

ُ
سلمين وبنات وزوجات  ماهينور املصري وإسراء عبد الفتاح ومئات ال

ُ
اإلخوان امل

 

 https://bit.ly/374kTkW -الجزيرة. نت  -وفاة املعتقلة مريم سالم  -مصر 27

 https://bit.ly/30Chrvj -اليوم السابع  -إدانة واسعة ملقتل سيدات املنصورة  28

 https://bit.ly/38pqPp4مدى مصر.  -معارًضا.. امتناع نائب وانسحاب آخر  16مؤيًدا..  485يوافق على »تعديل الدستور«:  البرملان 29
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الشخصيات املعارضة املشهورة كعائشة بنت القيادي خيرت الشاطر ُوعال بنت الشيخ القرضاوي وغيرِهّن من املئات 

 اللواتي تعرضن لالحتجاز لدى سلطة السيس ي.

سجينة   121إلى اآلن    سّيدة من تبقى منُهن ُمحتجًزا  2629عدد    2019ليصل إجمالي من تعرضت لالحتجاز حتى يوليو  

حيلت  25منُهن صدرت بحقهن أحكام قضائّية. و 17
ُ
سيدة ُمحتجزة  115منُهن تعرضن للُمحاكمة العسكرية بينما أ

 إلى دوائر إرهاب جنائّية مدنّية. 

خرى 
ُ
من  30لم يكتِف نظام السيس ي باعتقال هذا الكّم الهائل من السيدات فقط، بل كشفت تقارير وتحقيقاٍت أ

السجون ومقرات االحتجاز ومقابالت مع سجينات سابقات مدى التعسف واالنتهاكات الجسدية والنفسية داخل 

 31بحق السجينات من أول القبض عليِهن مروًرا بدخولِهّن السجن حتى  خروجِهن منه. حيث رصدت نحن نسجل

من إهمال طبٍي وظروف  سجينة تعرضت للعنف الجسدي واللفظي والنفس ي وسوء املعاملة بشكٍل عام 2761عدد 

خرى تقول 
ُ
سيئة املعيشة أدت إلى عشرات املرض ى من النساء وقتيلة واحدة إلى اآلن. وعلى لسان ُمنظمات حقوقية أ

ُمعتقلة  69ُمعتقلة رهن االختفاء القسري لم ُيعرف عن أماكنِهن شيًئا إلى اآلن من أصل  15إنه ما زال إلى وقتنا هذا 

 اء القسري.قد تعرضن من قبل لالختف

عارضة داخل الحرم الجامعي وفي املطارات أثناء السفر والعودة. فقد فصل 
ُ
 53تتبع أيًضا نظام السيس ي املرأة امل

طالبة من الجامعات إثر انتماِئهن لقضايا سياسية، وفصل امرأتين من العمل ضمن هيئة التدريس بالجامعات 

 أخريات من السفر ومغادرة مصر بشكٍل رسمي.  106مرأة ومنع  ا  100وعامة ل    32املصرية. وصادر ُممتلكات شخصية

 

 https://bit.ly/36eabr2الجبهة املصرية لحقوق اإلنسان.  -نظرة على حقوق املحتجزات في سجن القناطر  -منسيات في القناطر  30

 2NGPa1B/https://bit.ly -منظمة نحن نسجل  -سنوات من االنتهاكات  ٦املرأة املصرية  -مصدر سابق  31

 https://bit.ly/38dEe3o -منظمة السالم الدولية لحماية حقوق اإلنسان  -أنقذوها تقرير حقوقي مشترك   32
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صدر تقاريرها الدورية 
ُ
 33وبشأن تلك اإلحصائيات ُيالَحق نظام السيس ي حقوقًيا من جهات محلية ودولية ُمتعددة ت

ستبد التي ينتهك حقوق املرأة من أجل فقط معارضتها ِلحكمه فُتقابل بالقتل والسجن
ُ
ى وشتّ  34وتصف نظامه بامل

ِ يدها 
ّ
جتمع الدولي وقادة العالم بتغيير سياساتها والضغط على الحكومة املصرية لكف

ُ
أنواع التنكيل، بل وتطالب امل

 عن تلك االنتهاكات

فزعة بشأن حقوق املرأة السياسية واإلنسانية في عهد السيس ي يتبّين أن نظامه ليس لديه مانع في 
ُ
من تلك األرقام امل

لسياس ي على املستوى الحزبي والبرملاني ولكن لتأييده فقط ومن الناحية االجتماعية يحث النظام وجود املرأة بشكلِه ا

ختص بقضايا املرأة كالتعليم والعنف والتحرش وسوق 
ُ
املصري على زيادة مشاركة املرأة وانخراطها في العمل املدني امل

ل ا
ُ
لبعد عن املعارضة السياسية أًيا كان نوعها ضد العمل والوظائف وغير ذلك، إال أن تبقى تلك األنشطة بعيدة ك

 قرارات النظام الحالي. 

 ُخالصة
الحياة االجتماعية والسياسية تعيش الدولة املصرية حالًيا على نقيضين وبوجهين األول هو تحقيق ُمشاركة املرأة في  

ستدامة التابعة لبرنامج تمكين املرأة رؤية 
ُ
شرف عليه  2030واالقتصادية ضمن مشاريع وبرامج التنمية امل

ُ
والتي ت

 
ً
األمم املتحدة والحكومة املصرية مًعا، وهذا ما يسعى نظام السيس ي لفرضه أمام العالم، وتسعى الحكومة جاهدة

ن أي رؤية سياسية تختلف مع رؤية نظام السيس ي، والوجه اآلخر هو ركود الحياة السياسية لتنفيذه ولكن بعيًدا ع

وموت الحالة الحقوقية التي تعاني منها املرأة املصرية ُمنذ تولي السيس ي مقاليد الحكم في مصر، ويعيش السيس ي 

يم الدولة ليقف بجانبها أمام ذاته حالة مزدوجة من استضافة فتاة إيزيدية عراقية تم اغتصابها من عناصر تنظ

عارضات لحكمه.
ُ
 العالم بدوره تتم االنتهاكات لفتيات مصر امل

 

 https://bit.ly/2RBWWuCمنظمة العفو الدولية.  -األمم املتحدة: يجب على الدول أن تندد بسجل مصر املأساوي لحقوق اإلنسان   33

 https://bit.ly/2RxogdH. نت، يوتيوب. الجزيرة -قصة النساء املعتقالت في سجون السيس ي  -للقصة بقية  34
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