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احتفالية اليوم العالمي للفتاة

رسالة إلى القارئ

لقرار اجلمعية العامة  يف إطار الربنامج الثقايف ملكتبة اجمللس القومي للمرأة، وتنفيذاً 
لألمم املتحدة باعتبار احلادي عشر من أكتوبر، يوماً عاملياً للفتاة لالعرتاف حبقوقها 
للفتاة،  العاملي  باليوم  األوىل  االحتفالية  اجمللس  نظم  تواجهها...  اليت  وبالتحديات 

ملناقشة املشكالت اليت تواجه الفتاة املصرية.

ومن خالل احلضور املكثف من الشخصيات العامة واإلعالميني وممثلي اجلمعيات 
األهلية املعنية حبقوق الفتيات مت مناقشة القضايا اليت تعاين منها الفتاة املصرية وكيفية 
البّناءة كشريك  يعطل طاقتها  الذي  واجملتمعي  الثقايف  للموروث  بالنظر  مواجهتها، 

أساسي يف صنع املستقبل.

وقد مت تكليف األستاذ الدكتور / حممد سيد أمحد بالتنسيق مع املختصني باجمللس 
ومن خالل قاعدة بيانات مدعمة باألرقام واإلحصاءات، لدراسة واقع الفتاة املصرية 
واالنتهاكات اليت تتعرض هلا اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وأيضاً جسدياً، وصواًل لرسم 
تنمية  الواقع حبلول ومقرتحات، تؤكد دور اجمللس يف  تعيد صياغة هذا  إسرتاتيجية 
قدرات الفتاة املصرية، وعدم انتقاص حقوقها، بتكاتف كل جهود مؤسسات الدولة 

واجملتمع املدين واألفراد، إلصالح أوضاعها.

السفيرة / مرفت تالوي
رئيس المجلس القومي للمرأة
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اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف يوم 19 ديسمرب 2011 مبوجب قرارها 
رقم )170/66( لعام 2011 يوم احلادي عشر من أكتوبر يوماً عاملياً للطفلة وذلك 

لالعرتاف حبقوق الفتيات، وبالتحديات الفريدة اليت تواجهها يف مجيع أحناء العامل.
واستجابًة هلذا القرار قام اجمللس القومي للمرأة ومببادرة من السفرية  مرفت تالوي 
رئيس اجمللس باالحتفالية األوىل لليوم العاملي للفتاة يف 2012/10/11، ضمن إطار 
الربنامج الثقايف ملكتبة اجمللس، ومت االحتفال مبكتبة مصر العامة ملناقشة املشكالت 
اليت تواجه الفتاة املصرية، وذلك حبضور عدد كبري من الشخصيات العامة واإلعالميني 
وممثلي اجلمعيات األهلية املعنية حبقوق الفتيات، واملهتمني بقضايا الشباب والطفولة.

وتناولت الندوة جمموعًة من احملاور الرئيسية حيث دار النقاش حوهلا ومتثلت يف واقع 
الفتاة املصرية من خالل اإلحصاءات واألرقام، وأهم القضايا واملشكالت اليت تعاين 
منها الفتاة املصرية، وكيفية مواجهة هذه املشكالت، ودور اجمللس يف نصرة الفتاة 
املصرية وتنمية قدراهتا، باعتبارها شريكاً ميثل نصف اجملتمع يف املستقبل، وال ميكن 

بناء مستقبل خيصم منه نصف ثروته البشرية.

ونأمل من خالل الصفحات التالية أن يكون اجمللس القومي للمرأة، قد دق ناقوس 
اخلطر لواحدة من أهم وأبرز مشكالت اجملتمع املصري، يف حلظة حتوله بعد ثورة 25 
يناير، وهي قضية مهوم الفتاة املصرية يف ظل موروث ثقايف وجمتمعي حيد كثري من 
قدراهتا ويعطل طاقاهتا البناّءة كشريك أساسي يف صناعة التقدم، جملتمع ظل لفرتة 
طويلة يبحث عن تنمية حقيقية لثروته البشرية باعتبارها اآللية األبرز يف بناء وهنضة 

وتقدم أي جمتمع.

مقدمة



واقع الفتاة المصرية 
حقائق وأرقام

الفصل األول
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دائماً ما تعطي األرقام صورًة أكثر وضوحاً عن الواقع المجتمعي المعاش، وهو 
أي  في  دائماً كلماتها  تبدأ  للمرأة  القومي  المجلس  رئيس  السفيرة  يجعل  ما 
العالمي  باليوم  احتفااًل  عقدت  التي  المجلس  ندوة  إطار  وفي  باألرقام،  ندوة 
للفتاة، أشارت في كلمتها "أن العالم يضم 760 مليون أمي، أكثر من نصفه 
من السيدات والفتيات، مشيرة إلى أن الفتيات تحت سن 15 عاماً يمثلن 12 
مليون من تعداد سكان مصر، وهو عدد ضخم وهائل، وبحاجة إلى أن نقدم له 

الرعاية والعناية والخدمات المناسبة الحتياجاته العمرية".

ويؤكد ذلك ويدعمه التقارير واإلحصاءات ذات العالقة والتي تشير إلى ما يلي:

 متثل اإلناث أقل من 15 عاماً نسبة 15,3% بواقع 12,366,000 نسمة 	 
من إمجايل عدد السكان يف مصر.

 متثل اإلناث أقل من 20 عاماً نسبة 21,1% بواقع 16,964,000 نسمة 	 
من إمجايل عدد السكان يف مصر.

 نسبة عمالة الطفلة األنثى %5.	 

16% من اإلناث بني 18 – 29 عاماً مل يلتحقن باملدارس إطالقاً.	 

 تنخفض نسبة تعليم الفتاة املصرية يف حمافظات الوجه القبلي بسبب الفقر، 	 
ونقص التوعية والزواج املبكر للفتيات.

 كلما ارتفعت نسبة الفقر، ارتفعت نسبة التسرب من التعليم.	 

 تعد مصر أقل الدول إنفاقاً على التعليم األساسي مقارنًة بدول مثل تركيا 	 
وتونس.

 أكثر من نصف امللتحقني باجلامعات املصرية هم من الفتيات، وأن املشكلة 	 
احلقيقية تبدأ عند التحاقهن بسوق العمل.
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 حنو ثلث سكان مصر من الشباب بينهم 90% عاطلون، والنسبة األكرب 	 
منهم من الفتيات.

وفقاً 	  فأكثر  عاماً   15 العمرية  للفئة  العاملة  القوى  يف  املشاركة   معدالت 
لتقرير حتديات التنمية يف الدول العربية 2011، يشري إىل 48,8% منهم 

75,3% ذكور و22,4% إناث فقط.

 ويشري نفس التقرير إىل أن نسبة معدالت املشاركة يف القوى العاملة للفئة 	 
العمرية من    15 – 24 عاماً 28,4% منهم 52,6% ذكور و%19,8 

إناث فقط.

 ويشري التقرير إىل أن نسبة العمالة إىل السكان 44,1% للفئة العمرية أكثر 	 
من 15 عاماً منهم 70,8% من الذكور و17,6% من اإلناث فقط.

 ويشري التقرير إىل أن نسبة العمالة إىل السكان 26,9% للفئة العمرية من 	 
15 – 24 عاماً منهم 42,7% للذكور و10,6% لإلناث فقط.

 ويشري التقرير إىل أن معدالت البطالة للفئة العمرية 15 عاماً فأكثر %8,9، 	 
منهم 5,9% ذكور و18,6% إناث.

 ويشري التقرير إىل أن معدالت البطالة للفئة العمرية من 15 – 24 عاماً 	 
8,9%، منهم 5,9% ذكور و18,6% إناث.

 أن مصر من أقل الدول يف تنافسية املوارد البشرية.	 

 نسبة الفتيات الاليت تزوجن عند سن 15 عاماً %2.	 

 نسبة الفتيات الاليت تزوجن عند سن 18 عاماً %17.	 

 64% من الفتيات الاليت بلغن 14 عاماً جرى تشويه أعضائهن التناسلية.	 



11الف�صل الأول

احتفالية اليوم العالمي للفتاة

نسبة الداعمون ملمارسة اخلتان %54.	 

نسبة التحاق الفتيات بالتعليم من سن 10 إىل 14 سنة تصل إىل %93.	 

 نسبة التحاق الفتيات بالتعليم بعد سن 14 سنة تنخفض إىل 60% )تقرير 	 
اجمللس القومي للطفولة واألمومة(.

 يوجد 759 مليون أمي يف العامل يف الفئة العمرية + 15 سنة مبا ميثل %16 	 
من سكان هذه الفئة العمرية ومتثل اإلناث ثلثي األميني.

 متثل اإلناث 54 % من األطفال الذين مل يلتحقوا بالتعليم على مستوى 	 
العامل.

التعليم 	  مرحلة  بعد  ما  التعليم  من  رمن  حيحُ الفتيات  من  نسبة %40   يوجد 
األساسي.

22,1% من الفتيات يف صعيد مصر مل يلتحقن بالتعليم.	 

نسبة 	  عن   %6 أعلى  الوالدة  عند  السن  صغار  األمهات  وفيات   نسبة 
األمهات عند الوالدة بشكل مطلق.

نسبة املطلقات لألقل من 25 عاماً تصل إىل 22,58% عام 2010.	 

تعترب مصر أعلى الدول يف نسبة التحرش يف العامل.	 

 40% من الفتيات ما بني 15 – 19 عاماً تعرضن للتحرش مرًة واحدًة على 	 
األقل خالل ستة أشهر خالل دراسة أجريت عام 2009.

تنتقص  حيث  مأزوماً،  واقعاً  املصرية  الفتاة  واقع  أن  السابق  العرض  من  ويتضح 
حقوقها ويتم انتهاكها على عدة مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية بل وحىت 
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اليت رمستها  املعتمة  الصورة  الدقيق يف هذه  البحث  يعين ضرورة  ما  اجلسدية، وهو 
اإلحصاءات واألرقام، واليت تتطلب حبثاً دقيقاً حول هذه املشكالت والقضايا ذات 
األبعاد املختلفة، لذلك يأيت اليوم العاملي للفتاة هذا العام ويف ظل ثورة 25 يناير ويف 
إطار نظام يتشكل من جديد ودستور يصاغ لرسم مستقبل مصر، والبد أن يعاد 

صياغة واقع الفتاة املصرية لتحصل على حقوقها كاملة.
 



الفصل الثاني

الفتاة المصرية بين 
المطرقة والسندان 
قضايا ومشكالت
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إذا كانت اإلحصاءات واألرقام تقدم صورًة مجردًة لواقع الفتاة المصرية المؤلم، 
فإن التحليل الكيفي لهذه األرقام يمكن أن يضيف الكثير لهذه الصورة، بحيث 

تكتمل من خالله ويصبح هذا الواقع أشمل وأعم وأكثر عمقاً.

وفي هذا اإلطار ومن خالل وقائع الندوة، أكدت السفيرة رئيس المجلس، أن 
هناك العديد من المشاكل التي تواجه الفتيات الصغيرات منها:

1.  الحرمان من التعليم فبعض األسر الفقرية ال هتتم بتعليم الفتيات، وذلك على 
الرغم من أمهية التعليم، فهو يعد مبثابة نقلة حضرية للمتعلم سواًء كان رجاًل أو 

امرأة.
ويؤكد ذلك ويدعمه ما أشارت إليه الدكتورة / آية ماهر أستاذ التنمية البشرية 
املشكالت  العديد من  يرصد  البشرية  التنمية  تقرير  أن  إىل  األمريكية،  باجلامعة 

والقضايا اخلاصة بالفتاة املصرية لعل أمهها ما يلي:

 وجود تراجع يف تعليم الفتاة املصرية يف حمافظات الوجه القبلي خالل العشر 	 
سنوات املاضية، خاصًة التعليم األساسي وذلك بسبب:

- انتشار الفقر.
- نقص التوعية.

- الزواج املبكر للفتيات.

 وجود عالقة طردية بني التعليم والفقر، ففي العشوائيات وحمافظات الوجه 	 
القبلي وحُجد أنه كلما ارتفعت نسبة الفقر ارتفعت نسب التسرب من التعليم.

 أن أكثر من نصف امللتحقني باجلامعة من الفتيات، وأن املشكلة احلقيقية 	 
نسبة  يف  تراجعاً كبرياً  يوجد  حيث  العمل،  بسوق  التحاقهن  عند  تبدأ 
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االلتحاق بسوق العمل بعد التخرج من اجلامعات واملعاهد العليا بسبب:
- ندرة الوظائف.

- ضعف القوى التنافسية.

2.  ظاهرة الختان المنتشرة يف بعض قرى الصعيد واملناطق الريفية والعشوائيات، إن 
هذه الظاهرة هي عادة فرعونية قدمية ال يتم إجراؤها إال يف بعض الدول اإلفريقية 
يف اجلنوب، لذلك من اخلطأ نسب هذه العادة الذميمة إىل الدين اإلسالمي، 
فتعاليم الشريعة اإلسالمية بعيدة كل البعد عن مثل هذا العنف اإلنساين، إن 
يتميز  الذي  اإلسالمي،  الدين  لتشويه صورة  البعض  متعمدة من  هناك حماولة 
بالسماحة والرمحة ولعل من أهم أسباب انتشار ظاهرة اخلتان يف اجملتمع املصري 

ما يلي:

انتشار الفقر.	 

ضعف املستوى التعليمي.	 

العادات والتقاليد املرتسخة املرتبطة بالظاهرة.	 

3. الزواج المبكر للفتاة وهو ما يؤدي إلى:

إصابة بعض األطفال الناجتني عن الزواج بتشوهات خلقية.	 

 أن أعلى نسبة طالق كانت بني من تزوجن مبكراً )أعلى نسبة للمطلقات 	 
أقل من 25 سنة 22,58% عام 2010(.

تسمم احلمل وضعف اجلنني.	 

زيادة وفيات األمهات صغار السن أثناء الوالدة.	 

زيادة نسبة وفيات األطفال حديثي الوالدة.	 
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وحول أسباب شيوع الزواج المبكر وخاصًة في المناطق الريفية فيمكن ذكر ما 
يلي:

مقصور الوعي اجملتمعي بأضرار هذه الظاهرة.	 

اخنفاض نسبة التحاق الفتيات بالتعليم يف الريف.	 

تغليب العادات املوروثة يف تزويج األبناء يف سن مبكرة.	 

المصرية  الفتاة  منها  تعاني  التي  المشكالت  على  المؤكد  اإلطار  نفس  وفي 
للمجلس  العام  واألمين  الصحة  وزير  مساعد  السيد  نصر   / الدكتور  أضاف 

القومي للطفولة واألمومة بعض المشكالت األخرى مثل:

1. التمييز ضد الفتاة في بعض األمور الحياتية منها:

متييز الطفل الذكر يف أسبقية احلصول على الطعام عن الفتاة.	 

متييز احتياجات الطفل دون االهتمام باحتياجات الطفلة.	 

 التمييز يف الرعاية الصحية: حيث لوحظ ارتفاع نسبة املصابني من األطفال 	 
اإلناث عن األطفال الذكور، وبالبحث عن األسباب تبني أن اهتمام األهل 
الصحية  الرعاية  نفس  بتوفري  اهتمامهم  يفوق  الذكور  من  األبناء  بعالج 

للفتيات.
وميكن إرجاع هذه األشكال من التمييز بني الذكور واإلناث، لطبيعة العادات والتقاليد 
والثقافة املوروثة داخل اجملتمعات العربية ومنها اجملتمع املصري، حيث النظرة املتدنية 
األنثى،  قيمة  من  الذكر وحيط  قيمة  من  يعلي  اجملتمع جمتمع ذكوري  باعتبار  للفتاة 
ومازالت هذه النظرة موجودة ومستمرة خاصة يف اجملتمعات الريفية واحلضرية العشوائية 
والفقرية واليت يسود فيها التغيري الثقايف ببطء شديد حيث األمية والفقر وغياب الوعي.



17الف�صل الثاين

احتفالية اليوم العالمي للفتاة

رمن من التعليم بعد مرحلة التعليم األساسي،  2.  التسرب من التعليم، فالفتيات حيحُ
وتفرغ احلديث عن مشاكل تعليم الفتاة، إىل مناقشة أسباب التسرب من التعليم 

لدى الفتيات املصريات ما يلي:

عدم مالءمة مواقع املدارس يف اجملتمعات الريفية.	 

تدين إعداد املعلمات.	 

تدين مستوى دخل األسرة.	 

اعتقاد األسرة بعدم نفعية تعليم البنات، بسبب تدين الوعي اجملتمعي.	 

العادات والتقاليد اليت تعيق خروج البنات إىل التعليم.	 

3.  التحرش باإلناث حيث تعتبر مصر من أعلى الدول في التحرش بالفتيات 
في العالم.

أهم  من  وكانت  التحرش"  ضد  "معاً  استماع  جلسة  للمرأة  القومي  اجمللس  عقد 
مقرتحاهتا:
تفعيل دور جهاز الشرطة لتطبيق القانون بكل حزم.	 

98سرعة القبض على مرتكيب اجلرمية، وتعقب البلطجية.	 

الشوارع 	  الشرطة على مدار 24 ساعة يف  أفراد  أمنية من   تنظيم دوريات 
واألماكن العامة خاصًة خالل مواسم األعياد.

ختصيص خط ساخن لتلقي بالغات التحرش رقم 08008883888.	 

تعيني ضابطات من وزارة الداخلية لتلقي بالغات التحرش من السيدات.	 

اإلعالن عن أمساء املتحرشني الذي مت القبض عليهم.	 
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الفتاة المصرية وكسر قيودها... 
حلول ومقترحات 

دور المجلس في دعمها وتنمية
 قدراتها

تفعيل دور اهليئات الدينية )األزهر والكنيسة( يف زيادة الوعي اجملتمعي.	 

تشجيع املبادرات الوطنية وتوحيد جهودها للحد من الظاهرة.	 

األعوام 	  خالل  هنائياً  عليها  للتغلب  إعالمياً  الظاهرة  على  الضوء  تسليط 
القادمة.

ويتضح من العرض السابق أن الفتاة املصرية تقع بني املطرقة والسندان، فاملشكالت 
الرئيسية للمجتمع مثل الفقر وتدهور التعليم والصحة، وغياب العدالة االجتماعية 
واحلرمان من اخلدمات األساسية، والعنف واالستغالل والتمييز، كل هذا تقع آثاره 
بصورة أكرب على الفتاة وهو ما أكدته النقاشات أثناء الندوة ودعمته التقارير الدولية 
ذات العالقة، وهو ما يدفعنا إىل ضرورة االهتمام بالفتاة املصرية خاصًة أثناء رسم 

السياسات العامة للدولة فيما بعد ثورة 25 يناير.
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ومقترحات  حلول  عن  والبحث  المصرية،  الفتاة  قيود  محاولة كسر  وفي 
لمشكالتها األساسية دارت المناقشات داخل الندوة وفي هذا اإلطار أكدت 
السفيرة رئيس المجلس وبعض الخبراء من السادة الحضور "الدكتور / نصر 

السيد – آية ماهر" ما يلي :
1.  أن اجمللس يسعى إىل توعية األفراد باملشاكل اليت تواجهها النساء والفتيات، 

من خالل إقامة ندوات يف فروعه املنتشرة يف احملافظات.
2.  يسعى اجمللس إىل متكني الرائدات الريفيات يف القرى والنجوع، للوصول إىل 

املرأة يف هذه املناطق وتوعيتها.
3.  يقوم اجمللس بإعداد مشروع يتضمن إعداد حصر بالرائدات الريفيات على 
الريفيات،  بالرائدات  خاصة  نقابة  لتشكيل  اجلمهورية،  حمافظات  مستوى 
والتعاون  التواصل  وتسهيل  حقوقهن،  على  احلصول  يف  ملساعدهتن  وذلك 
مبحافظات  املختلفة  والنجوع  القرى  يف  اجمللس  عمل  دعم  هبدف  معهن، 

مصر.
4.  ضرورة املشاركة يف إعداد الدستور، لضمان عدم انتقاص حقوق املرأة والفتاة.

األفكار  تغيري  بدورها يف  التليفزيونية،  والدراما  اإلعالم  قيام وسائل  5.  ضرورة 
والعادات اخلاطئة اليت متارس ضد املرأة والفتاة.

6.  الشراكة بني اجمللس القومي للمرأة واجمللس القومي للطفولة واألمومة واجلهات 
البحثية املختلفة، يف تفعيل الوعي حبقوق الفتاة.

7.  وأكد الدكتور / نصر السيد على أن مواجهة العنف ضد املرأة والفتاة يتمثل 
الفتيات،  ضد  العنف  أشكال  مجيع  جّترم  اليت  القوانني  تفعيل  "ضرورة  يف 
مطالباً مجيع اجلهات املعنية بالتكاتف من أجل القضاء على تلك الظواهر 

السلبية".
القادمة،  السنوات  خالل  الدولة  موازنة  من  األكرب  اجلزء  ختصيص  8.  ضرورة 

للتعليم األساسي والفين، الذي ترتفع نسبة التحاق الفتيات به.
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9.  العمل على خلق فرص عمل مناسبة لتخصصات تلك الفتيات.
10.  إلغاء جمانية التعليم اجلامعي ومنحه للتخصصات اليت حتتاجها الدولة أو 

للمتفوقني ولكن بدعم.
11.  ضرورة تدريب طالب التعليم الفين يف املصانع املختلفة.

12. ضرورة التوعية اإلعالمية.
13. وضع برامج هادفة للتوعية بقيمة العمل وأمهية التعليم.

14.  مساعدة الفتيات بفتح جماالت عمل هلن عن بحُعد، كالتجارة اإلليكرتونية، 
واألعمال املكتبية عن بحُعد، واملشغوالت اليدوية اليت تصنع يف املنزل.

املختلفة، خللق  الدولة  أجهزة  بالتنسيق مع  اخلاص  القطاع  تعاون  15.  ضرورة 
شباب كامل من اجلنسني قادر على العمل واملنافسة يف السوق من خالل 

منتجاهتم.

وتنمية  قيودها  تتمكن من كسر  لن  املصرية  الفتاة  أن  السابق  العرض  من  ويتضح 
قدراهتا، إال من خالل تكاتف كل جهود الدولة ومؤسساهتا واجملتمع املدين واألفراد، 
فمعركة حترير الفتاة املصرية من إرث ثقايف تارخيي يقوم حبرماهنا واستغالهلا والتمييز 
ضدها، وممارسة العنف بكافة صوره وأشكاله، ال ميكن أن تقوم به مؤسسًة واحدًة 
مثل اجمللس القومي للمرأة أو اجمللس القومي للطفولة واألمومة، وإمنا جيب أن تشارك 
اجلمعيات األهلية واألحزاب والنقابات ورجال األعمال ووسائل اإلعالم واألفراد كٌل 
يف موقعه، حتت مظلة سياسة عامة ترمسها الدولة خاصًة أن هذا الدور كان غائباً 
الفتاة املصرية ولعل  على مدار السنوات السابقة، وهو ما أدى إىل تدهور أوضاع 
ثورة 25 يناير مقدمة إلعادة بناء نظام سياسي جديد، يسعى لرسم السياسات العامة 
حبيث تعود للدولة أدوارها الغائبة، باعتبارها املظلة اليت تتجمع حتتها كل اجلهود وتنصهر 
يف بوتقتها كل األفكار، اليت تساعد الفتاة املصرية على كسر قيودها وحتريرها وتنمية 
قدراهتا وطاقاهتا املهدرة، باعتبارها ثروًة حقيقيًة ميكن استثمارها يف بناء مستقبل مصر.
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التو�صيات

التوصيات  
أسفرت الندوة عن التوصيات التالية :

جديدة،  وتشريعات  قوانني  بسن  وليس  للتغيري،  اجملتمع  هتيئة  من  1.    البد 
ولكن  بالفعل،  موجودًة  التمييز  وجترم  املساواة  على  حتث  اليت  فالقوانني 

اجملتمع هو الذي يرفض التغيري.
2.  االهتمام بالفتاة هو الطريق احلقيقي إلصالح اجملتمع املريض، فاملرأة هي من 
لظاهريت  تقوم برعاية وتعليم وتثقيف أبنائها، وبالرتبية السليمة لن جتد أثراً 

التحرش واخلتان.
3.  ضرورة توحيد القوى السياسية جملاهبة التيارات، اليت حتاول أن تعصف بوسطية 

اجملتمع املصري بنشر املعلومات الصحيحة واملوثقة .
4.  ضرورة توافر رعاة للمجلس القومي للمرأة من اجملتمع املدين، لتمويل جهوده 

املختلفة .
5.  أن يسعى اجمللس القومي للمرأة إلنشاء مؤسسة تطوعية، الستغالل قدرات 
الشباب من اجلنسني الذين تتوفر لديهم الطاقات اهلائلة والرغبة العارمة يف 
العمل التطوعي، من خالل أعمال جادة توفر عنصري القوى البشرية واملوارد 

الطبيعية .
6.  أن يساهم اجمللس يف نشر الوعي بضرورة االهتمام بالتعليم الفين إىل جانب 

التعليم اجلامعي .
7.  ضرورة اإلعالن عن برامج وأنشطة اجمللس القومي للمرأة وتوجهاته املستقبلية 
حنو الفتيات، على سبيل املثال خطة اجمللس املستقبلية للفتيات خالل العام 

القادم وذلك :
 لتوجيه مراكز الشباب وفتيات اجلواالت واملرشدات هلذه األنشطة .	 

خلق مشاركة بني اجمللس واجملتمع املدين يف هذه األنشطة .	 
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اخلامتة

العادات  لتغيري  واألطباء،  والتنمية  االجتماع  علوم  من خرباء  8.  تدشني محلة 
والتقاليد السلبية اخلاصة بالتعامل مع الفتيات يف اجملتمع، وخاصًة يف صعيد 

مصر .
القومي للمرأة بأطفال الشوارع وهبم نسبًة كبريًة من  9.  ضرورة اهتمام اجمللس 

الفتيات.
وندوات  تثقيفية  وثائقية ومحالت  أفالم  تقدمي  على  اجمللس  تركيز  10.  ضرورة 

خاصة مبشكالت الفتاة املصرية .
11.  االهتمام مبطبوعات اجمللس، وجعل مضموهنا أكثر جاذبيًة للقراء .

قضايا ومشكالت  ملناقشة  باجمللس،  تليفزيونية خاصة  قناة  إنشاء  12.  ضرورة 
املرأة والفتاة.

13.  دراسة احتياجات األسر الفقرية، ودعمها هبدايا رمزية وتثقيفية مقدمة من 
الرعاة، وذلك جلذب اهتمام تلك الفئات ألنشطة اجمللس .

الخاتمة 
للمرأة  القومي  اجمللس  عقدها  اليت  الندوة  هذه  يكون حصاد  أن  نأمل  النهاية  ويف 
احتفااًل باليوم العاملي للفتاة ، حمفزاً ومنبهاً لصناع السياسات االجتماعية واملخططني 
والباحثني ، وإثراءاً لوعيهم وفق قرائن موضوعية وعلمية ملزيد من االهتمام الشامل 
واملتكامل ، إلصالح أوضاع الفتاة املصرية كأحد أهم ركائز التنمية من أجل هنضة 
وتقدم اجملتمع املصري ، وعلينا مجيعاً التأمل العميق يف عبارة »فرانز فانون : إذا كان 
بناء جسر لن يثري وعي أولئك الذين يبنون اجلسر فلنعرب مجيعاً النهر سباحًة أو على 

قارب ، أو نتكئ يف العبور أو ال نعرب على اإلطالق« .
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