
 

 

 

 

 

ي 
ك  ب�ان صح�ف  مش�ت

 

 

حول المساواة   اتندو سلسلة ينظمان " هيئة األمم المتحدة للمرأة " و  "الرقابة المال�ة "
ف بيئة العمل ف وتحسني ف الجنسني  بني

 

 : 2022 يوليو   3القاهرة، 

ندو   نظمت للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  مع  ا�ة  بال�ش المال�ة  الرقابة  ن  هيئة  ن  تني بني "المساواة  حول 
ن الجنس ن   ني كل من هشام رمضان مساعد    بحضور   2022  يونيو   26و  22  العمل" يو�ي   بيئة  وتحسني

ي نائبة ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة.   رئ�س هيئة الرقابة المال�ة والس�دة چ�الن المس�ي

 

الس�داالفتتاح�ةوخالل كلمته   حث  المال�ة  هشام   ،  الرقابة  هيئة  رئ�س  مساعد  كات  رمضان  ال�ش
ع�   الم�ف�ة  غ�ي  المال�ة  األ�شطة  ي 

�ن ات�ج�اتمبادئ  دمج    ول��ةأ العاملة  اس�ت ي 
�ن المرأة  ن  ، همتمكني

ي طرأت ع� األسواقالتوجهات العالم�ة الجد�دة  ع�    واطالعهم هم�ة التوافق  وقضت بأ  العالم�ة  الىت
 البيئ�ة والمجتمع�ة والحوكمة المتعلقة باالستدامة.  اإلفصاحاتبمع المعاي�ي المتعلقة 

ي األ�شطة غ�ي الم�ف�ة  رمضان    أوضحو 
كات العاملة �ن �ن من ممث�ي ال�ش ستجابة  أنه نت�جة لال للحا�ن

ي مجالس  الصادرة �شأن  لقرارات الهيئة  
ي مجالس    اإلدارة، تمث�ل المرأة �ن

فقد تطورت أعداد النساء �ن
كات  الإدارة   ؛  �ش ن ن الماضيني كات الخا ح�ث بلغالخاضعة لرقابة الهيئة ع� مدار العامني ضعة  عدد ال�ش

ي عام  
ي البورصة الم��ة �ن

كات المق�دة �ن اف ورقابة الهيئة بما فيها ال�ش كة،    838حوا�ي    2019إل�ش �ش
ي  

ي لم يتضمن �شك�ل مجلس إدارتها عن� �سائئ كات الىت كة و�نسبة    471وكان عدد ال�ش %،  56�ش
ي لم يتضمن �ش كات الىت ا ليتقلص عدد ال�ش ي كث�ي

ك�ل مجلس  وقد تحسنت �سبة تواجد العن� النسائئ



ي إ�  
ي عام    177إدارتها عن� �سائئ

كة فقط �ن كة خاضعة    892% من إجما�ي  20و�نسبة  2021�ش �ش
 .للهيئة

ح��صة ع� أن تقدم الرق�ب ع� القطاع -كمؤسسة-س الهيئة ع� أن الرقابة المال�ةوأ�د مساعد رئ�
ي تطبيق  

ي كنموذج �حتذى به �ن
ن عض��ة    شغلتاالستدامة ح�ث    مبادئالما� غ�ي الم��ن س�دتني

الهيئة  إدارة  بيئة عمل   ، مجلس  التحرش وخلق  لمنع  ي 
أخال�ت ميثاق  الهيئة  أصدرت  توفر فرص    كما 

ن الج ،  متكافئة بني ن ي تقوم ع�    االستدامةنهج  كما تتبع الهيئة  نسني ن معها، والىت مع الموردين المتعاملني
ام ن ي و ع� البيئة،    مستدامة تحافظتقد�م منتجات  بالموردين    ال�ت

ن الرجل والمرأة �ن تع��ز المساواة بني
 لديهم.  بيئة العمل

ي استضاوتهذا 
ن فة الرقابة المال�ة لتلك الفعاليأئت ي   تني ي إطار ق�ام الهيئة بتطبيق بنود خطة العمل الىت

�ن
كات    هيئة األمم المتحدة للمرأة تم توق�عها مع   العاملة باأل�شطة المال�ة غ�ي الم�ف�ة  و�شجيع ال�ش

ن  النضمامع� ا  .  المرأةلمبادئ تمكني

ي    �الن  چ  الس�دة    قالتومن ناحيتها،   ي م�    ةممثل  نائبةالمس�ي
أن    هيئة األمم المتحدة للمرأة �ن

ي م� قدمت  
ا    الرقابة المال�ة �ن ا  -�حتذى به  نموذج� ن المرأة  -عالم�� ي ملف تمكني

ا  �ن ، و�سعد اقتصاد��
استمرار تعاونها مع الرق�ب ع� األ�شطة المال�ة غ�ي الم�ف�ة ل��ادة �سبة    للمرأة األمم المتحدة    هيئة

ي سوق العمل  
ي ظلت منخفضة مع الوقت ع� الرغم من المشاركة االقتصاد�ة للمرأة الم��ة �ن والىت

ي والمشورة ل�ل الجهات      ، ارتفاع مستوى التحص�ل التعل��ي للمرأة والعمل ع� تقد�م الدعم الفىن
ي 
�ن الم�ف�ة  العاملة  غ�ي  المال�ة  األ�شطة  إدارات ت��د    �ي   مجالس  مقاعد  ي 

�ن المرأة  تمث�ل  �سبة 
كات    . ال�ش

 
ي   للمرأةاألمم المتحدة    بهيئة  �ةاستشار ت سينا حبوس  فكما كش

�ن من ممث�ي   �ن ي للحا�ن
عرضها المرئئ

اف ورقابة هيئة كات الخاضعة إل�ش ن    المال�ة  الرقابة  ال�ش ن المرأة وتحقيق المساواة بني أن ملف تمكني
ك ي بيئة العمل أصبح مطلب واحت�اج اقتصادي وتناف�ي لتقد�م ه��ة ال�ش

ن �ن ي مجتمع    اتالجنسني
�ن

كات بالتوجه ��عا نحو  وضعته   الذيمة مع اإلطار التنظ��ي  ءالموا   المال واالقتصاد، وأوصت ال�ش
ام باإلفصاح عن المعاي�ي المرتبطة باالستدامة.  ن كات باالمتثال له من خالل االل�ت  الهيئة وطالبت ال�ش

أن   للمرأةاألمم    هيئةوأضافت حبوس  ع�   المتحدة  ومساعدة    خدمات  تقد�م  ح��صة  استشار�ة 
بالبورصة  المق�دة  كات  وال�ش ي 

الم��ن غ�ي  الما�ي  بالقطاع  العاملة  كات  ال�ش لعدد من  مجان�ة  تقن�ة 
ن المرأة ات�ج�ات أعمالها كجزء من   الم��ة للتوقيع ع� إعالن مبادئ تمكني ي اس�ت

و�دماج المبادئ �ن
 المواءمة مع األطر الدول�ة والتوجهات العالم�ة. 

ن    شارةالجدير باإل  ي مطلع أب��ل المرأة  أن الهيئة العامة للرقابة المال�ة قد انضمت إلعالن مبادئ تمكني
�ن

ي 
الفعال�ات    2022  الما�ن من  بعدد  الق�ام  تتضمن  عام  خالل  تنف�ذها  ليتم  عمل  خطة  ووقعت 

ي تتضمن خلق توجه   ي ع� االنضمام إلعالن وتنف�ذ المبادئ الىت
لتشجيع القطاع الما�ي غ�ي الم��ن

https://www.weps.org/


ام مؤ  ي العمل، واح�ت
، ومعاملة جميع النساء والرجال ب�نصاف �ن ن ن الجنسني س�ي لتحقيق المساواة بني

النساء   من  ن  العاملني جميع  ورفاه�ة  وسالمة  صحة  وضمان   ، ن التمي�ي وعدم  اإل�سان  حقوق  ودعم 
 .والرجال

ي من ي الممارسات الىت ي للمرأة، وتبىن شأنها تدع�م   إضافة إ� تع��ز التعل�م والتدر�ب والتط��ر المهىن
ن المرأة، وتع��ز المساواة من خالل المبادرات المجتمع�ة والتشجيع ع� االنضمام، والعمل ع�   تمكني

 . ي ن واإلبالغ عنه �شكل علىن ن الجنسني ي تحقيق المساواة بني
 ق�اس التقدم المحرز �ن

 

 للم��د من المعلومات، ير�� التواصل مع: 

 sobhy.shehata@fra.gov.egشحاتة ، هيئة الرقابة المال�ة ع� صب�ي األستاذ  -
راتب،   - مها  ع�  األستاذة  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  والدعم،  االتصال  محللة 

 maha.rateb@unwomen.org 
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