
 

 

 

 

ي م بيان 
ك  صحف   شتر

 

اكة بي   الرقابة المالية وهيئة األمم المتحدة للمرأة لتعزيز  اتفاق  شر

 المساواة بي   الجنسي   

 

لرقابة المالية مراسم التوقيع عىل خطاب  العامة لهيئة  الجرت بمقر    - 2022مارس    28القاهرة،  الفوري  للنشر 

ن الرقابة    تعاون ي مرص    وهيئة  المالية،بي 
اكة ممتدة    لالتفاقوم  الي  األمم المتحدة للمرأة فن ن  عىل بنود شر بي 

ن   ن المرأة والالطرفي  لنهوض بآليات التمويل المستحدثة المرتبطة بالنواحي االجتماعية، وتشجيع تعزيز تمكي 

ي  
كات العاملة فن ن وإطالق العنان لالشر ن الجنسي  فرص  ل األنشطة المالية غي  المرصفية عىل تحقيق المساواة بي 

ي  يةالتمويل
ي  المستدامالتمويل دوات أ تتيحها الت 

 . داخل االقتصاد الوطتن

 

و   التعاونوقد وقع عىل خطاب   المالية،  الرقابة  ن عرب  السيدة  الدكتور محمد عمران رئيس هيئة  كريستي 

ي مرص بحضور فريق العمل المصاحب لها، وقيادات 
 الرقابة المالية. ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة فن

 

ن عرب اتفقا اللقاء،  خاللو   هيئة األمم المتحدة للمرأة أن تقدم عىل  الدكتور محمد عمران و السيدة كريستي 

ي مرص  
ي  فن

ي تعزيز القدرات داخل  لالدعم الفتن
ي مجال وضع    ،القطاع المالي غي  المرصفن

المعايي  والتعاون فن

كات  باإلضافة إل  ،  لتطبيق مبادئ االستثمار المرتبطة بالنواحي االجتماعيةالالزمة   ي مجال دفع الشر
العاملة فن

ن المرأة  النضمام إلعالن " مرصفية لالمالية غي   ال  األنشطة هيئة    ًيا عالم  أطلقته  الذي  "WEPsمبادئ تمكي 

الميثاق    للمرأة  المتحدةاألمم   ن    المتحدةلألمم    العالمي بالتعاون مع  المساواة بي  للتأكيد عىل دعم تحقيق 

ي مكان 
ن المرأة فن ن وتمكي   . العملالجنسي 

الدكتور   المالية  عمرانمحمد  وقال  الرقابة  هيئة  قد    رئيس  التعاون  خطاب  عمل أن  خطة  وضع  تضمن 

اكةبمجاالت التعاون   ي مرص مع    والشر
، عىل أن تشمل خطة العمل السنوية األول هيئة األمم المتحدة للمرأة فن

ي أدوات التمويل الجديدة  
اتيجيات االستثمار فن إجراء سلسلة من االجتماعات الموسعة والحوارات حول اسي 

المرأة ) بالنوع  المتعلقة   ن  وتمكي  ن  الجنسي  ن  بي  مبا  (،المساواة  تطبيق  ي 
فن بالهيئة  والتعاون  المرأة  ن  تمكي  دئ  Commented [MR1]: FRA Team: the highlighted option is 

better 



ن المرأة ورؤية مرص   ا وتشجيع تطبيقه اتيجية الوطنية لتمكي  ي بما يتماشر مع االسي 
بالقطاع المالي غي  المرصفن

2030. 

ة الماضية يمثل أساس عمل ُمبشر يسمح بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة    أضافو  أن ما تحقق فن الفي 

أن بعد  عليه؛  والبناء  ي مرص 
فن الهيئة  كان عدد   للمرأة  ورقابة  اف  الخاضعة إلشر كات  كات    الشر الشر فيها  بما 

ي عام  
ي البورصة المرصية فن

ي لم ي  838حوالي    2019المقيدة فن
كات الت  كة، وكان عدد الشر تشكيل تضمن  شر

كة وبنسبة    471نسائى    عنرص مجلس إدارتها   ا    نرص النسائى عال  تواجد   نسبة  قد تحسنتو هذا  ،  %56شر كثي 

كات الشر عدد  لم    ليتقلص  ي 
إدارتها  تضمن  يالت  مجلس  ي    عنرص تشكيل 

كة    177إل  نسائى عام    فقط شر ي 
فن

كة خاضعة للهيئة،  892من إجمالي % 20 وبنسبة2021  %. 65معدل تحسن يصل إل بو شر

ن عرب بجهود الهيئة العامة للرقابة الموبال الية، نيابة عن هيئة األمم المتحدة للمرأة، أشادت السيدة كريستي 

ن أصحاب   ي منظور النوع االجتماعي بي 
امها المستمر لتعزيز مبادئ االستثمار فن ن بقيادة الدكتور عمران، اللي 

اكة، تتطلع هيئة األمم المتحدة للمرأة إل العمل مع  المصلحة وداخل الهيئة نفسها. ومن خالل هذه الشر

لل بتعزيز فرص عمل الئقة  امها  ن الي  المالية حول  الرقابة  ، هيئة  ي
المالي غي  المرصفن القطاع  ي 

مرأة والتقدم فن

ي وضع المعايي  حول التمويل المبتكر لدعم تحقيق أهداف  
باإلضافة إل عمل هيئة الرقابة المالية المستمر فن

ن  ن الجنسي  ي ذلك الهدف الخامس بشأن تحقيق المساواة بي 
 .التنمية المستدامة، بما فن

 

حتقد    الرقابة المالية  والجدير بالذكر أن ي -اقي 
ي العام الماضن

يىع    إجراء-فن عىل أحكام السندات تعديل تشر

وسندات التوريق والصكوك بالالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإدراج أرب  ع أدوات تمويل جديدة  

االستدامة،   وسندات  االجتماعية،  السندات  تتضمن  المال  البيئية بسوق  بالنواحي  المرتبطة  والسندات 

ن المرأة  ن وتمكي  ن الجنسي   . واالجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بي 

ي عام  كما  
كات والجهات المالية غي  المرصفية حال مزاولة نشاطها   2021سبق وقررت الهيئة فن منح الشر

 عىل رسم التطوير   اعتباري أو شخص  % أو أكير كشخص طبيىع25وبلوغ التعامل مع المرأة نسبة ال
ً
تخفيضا

المرأة، مما يشجع هذه الجهات عىل توجيه  50أو مقابل الخدمات بنسبة   التعامل مع  % وبحسب نسبة 

 الجزء األكير من تعامالتهم للمرأة. 

 : التواصل مع يرج   المعلومات،  من  للمزيد 
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