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بیان إعالمي 

" ھیئة الرقابة المالیة" أول جھة رقابیة توقع على إعالن مبادئ األمم المتحدة لتمكین المرأة 
على مستوى العالم وتدعو الجھات العاملة في القطاع المالى غیر المصرفي لتطبیقھا 

 
* د. عمران: الرقابة المالیة أول جھة رقابیة توقع على إعالن مبادئ األمم المتحدة لتمكین المرأة على 

مستوى العالم بجانب 2600 شركة وجھة  

 Women Empowerment-WEPs وقــعت ھــیئة الــرقــابــة الــمالــیة عــلى إعــالن مــبادئ تــمكین الــمرأة
Principles الـذي أطـلقتھ مـنظمة األمـم المتحـدة بـالـتعاون مـع الـمیثاق الـعالـمي لـألمـم المتحـدة لـلتأكـید عـلى دعـم 
تـحقیق الـمساواة بـین الجنسـین وتـمكین الـمرأة فـي مـكان الـعمل، لـتصبح ھـیئة الـرقـابـة الـمالـیة فـي مـصر أول جـھة 
رقابیة توقع على ذلك اإلعالن وتطبقھ بعد أن تم إقراره بین أكثر من 2600 شركة وجھة على مستوى العالم.  

ودعـا الـدكـتور محـمد عـمران-رئـیس ھـیئة الـرقـابـة الـمالـیة كـافـة االتـحادات والـجھات الـعامـلة بـالـقطاع الـمالـي غـیر 
الـمصرفـي إلـى تـبني إعـالن مـبادئ تـمكین الـمرأة WEPs لـألمـم المتحـدة، والـتوقـیع عـلیھ، لـتطبیق الـمبادئ السـبعة 
الـواردة فـي اإلعـالن، وفـي مـقدمـتھا خـلق تـوجـھ مـؤسسـي لـتحقیق الـمساواة بـین الجنسـین، ومـعامـلة جـمیع الـنساء 

والرجال بإنصاف في العمل، واحترام ودعم حقوق اإلنسان وعدم التمییز. 

بـاإلضـافـة إلـى ضـمان صـحة وسـالمـة ورفـاھـیة جـمیع الـعامـلین مـن الـنساء والـرجـال، وتـعزیـز الـتعلیم والـتدریـب 
والـتطویـر الـمھني لـلمرأة، وتـبني الـممارسـات الـتي مـن شـأنـھا تـدعـیم تـمكین الـمرأة، وتـعزیـز الـمساواة مـن خـالل 
الـمبادرات الـمجتمعیة والـتشجیع عـلى االنـضمام، والـعمل عـلى قـیاس الـتقدم المحـرز فـي تـحقیق الـمساواة بـین 

الجنسین واإلبالغ عنھ بشكل علني. 

وقـال د. عـمران أن مـبادئ تـمكین الـمرأة WEPs تـمثل رحـلة تـطور مـن مـنظور اجـتماعـي تـمر بـھا الـجھات 
المھـتمة لـمساعـدتـھا لـیس فـقط عـلى االسـتثمار فـي الـتزامـھا بـالـمساواة بـین الجنسـین فحسـب، بـل االسـتثمار أیـًضا 
فـي أعـمالـھا-بـدعـم مـن ھـیئة األمـم المتحـدة لـلمرأة-حـیث یـعد تـعزیـز الـمساواة بـین الجنسـین أمـًرا ھـاًمـا لتحسـین أداء 
الشـركـات، وجـذب االسـتثمارات، وتـعزیـز الـقدرة عـلى االبـتكار، وجـذب الـمواھـب واالحـتفاظ بـھا، وتـنویـع قـاعـدة 

الموردین، وتلبیة احتیاجات المستھلكین ومطالبھم. 

وتـابـع أن انـضمام الھـیئة إلعـالن مـبادئ تـمكین الـمرأة WEPs مـن شـأنـھ أن یـسھم فـي تـلقى االعـتراف الـدولـي 
بـالـجھود الـمبذولـة لـتعزیـز الـمساواة بـین الجنسـین وتـمكین الـمرأة فـي مـكان الـعمل بـمصر، والـتزام الھـیئة وقـیادتـھا 
بـتنفیذ الـمزیـد مـن الـعمل والـدعـم فـي ھـذا الـمجال وضـًعا فـي االعـتبار أن الـمساواة بـین الجنسـین فـي مـكان الـعمل 

لیست قضیة نسائیة ولكنھا قضیة اقتصادیة. 

وسـوف تـدعـم خـطوة االنـضمام لـإلعـالن مـا تـم الـكشف عـنھ مـن نـتائـج الـتقریـر الـسنوي الـصادر عـن الـبنك الـدولـي 
عـن عـام 2022، والـمختص بـقیاس تـطور اإلجـراءات والتشـریـعات الـخاصـة بـتمكین الـمرأة، ودراسـة قـوانـین 
ولـوائـح تـغطي دورة الـحیاة الـكامـلة لـلمرأة الـعامـلة فـي 190 دولـة، مـن اسـتمرار الـتحسن فـي تـرتـیب مـصر فـي 



مـؤشـرات الـتقریـر بـما یـعكس اإلجـراءات الـحكومـیة الـمتتالـیة لـدعـم قـضایـا تـمكین الـمرأة وتـمكینھا عـلى المسـتوى 
االقتصادي واالجتماعي والسیاسي. 

وأضـاف رئـیس الھـیئة أنـھ یـتم حـالـیاً تـطویـر خـطة عـمل للھـیئة لتحـدیـد اإلجـراءات ذات األولـویـة الـتي یـتعین عـلى 
الھـیئة اتـخاذھـا لـتحفیز الـمساواة بـین الجنسـین وتـمكین الـمرأة والـتي یـمكن أن تـدعـمھا ھـیئة األمـم المتحـدة لـلمرأة 
بـشكل أكـبر. وتـشمل اإلجـراءات تـقدیـم الـدعـم الـفني للھـیئة لـتنویـع سـلسلة الـتوریـد لـالحـتیاجـات الـخاصـة بـالـعمل 
لـدمـج الـمزیـد مـن األعـمال الـمملوكـة لـلنساء، والـتوعـیة والـتدریـب لـلمدیـریـن الـمتوسـطین لـمعالـجة الـتحیز لـلنوع فـي 
مـكان الـعمل، وتـنمیة الـقدرات عـلى الـمھارات الـقیادیـة لـتمكین الـموظـفات مـن تـولـي مـناصـب عـلیا، وزیـادة وعـي 
كـل مـن الـموظـفین والـموظـفات بـشأن مـمارسـات األبـوة واألمـومـة اإلیـجابـیة ومـسؤولـیات تـقدیـم الـرعـایـة المشـتركـة، 
عـالوة عـلى تـقدیـم الـمشورة الـفنیة بـشأن تـطویـر السـیاسـات الـمتعلقة بـالـعمل المسـئول، ومـنح اإلجـازة الـمرتـبطة 
بـرعـایـة األطـفال، والـمساواة فـي األجـور، ومـنع التحـرش الجنسـي، بـاإلضـافـة إلـى مـجاالت الـدعـم األخـرى حسـب 

الظروف الفردیة للھیئة. 

وأشـار رئـیس الھـیئة إلـى أن الـمرأة تـمثل نسـبة 33% مـن قـوة الـعمل بھـیئة الـرقـابـة الـمالـیة؛ حـیث تـشغل نسـبة 
35% مـن الـوظـائـف اإلداریـة الـعلیا والـتي تـبدأ مـن درجـة مـدیـر عـام إلـى رئـیس قـطاع، فـي حـین تـشغل الـمرأة 
نسـبة 32% مـن اإلخـصائـیین والـتي تـمثل الـقاعـدة األكـبر مـن قـوة الـعمل بـالھـیئة، بـجانـب أن نسـبة السـیدات فـي 

العقود الجدیدة بلغت %52. 

الجـدیـر بـاإلشـارة أن مجـلس إدارة الھـیئة سـبق ووافـق عـلى مشـروع إجـراء تـعدیـل عـلى بـعض أحـكام الـمواد 
الـمنظمة لـلسندات وسـندات الـتوریـق والـصكوك بـالـالئـحة الـتنفیذیـة لـقانـون سـوق رأس الـمال رقـم 95 لـسنة 1992، 
وإدراج أدوات تـمویـل جـدیـدة بـسوق رأس الـمال مـن الـسندات الـمتعلقة بـالـمساواة بـین الجنسـین وتـمكین الـمرأة 
Gender Equality and Women Empowerment Bonds لـمواكـبة تَـوُجـھ الـدولـة الـمصریـة نـحو دعـم 

االقتصاد بأدوات تمویلیة متعددة تتفق مع رؤیة مصر 2030 وفقا ألفضل الممارسات الدولیة. 


