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لضمان تمثيل الصحفيات في مواقع صىع وقابة الصحفييه إلى مجلس توصيات 

 الفرصوتكافؤ  وتحقيق المساواة القرار

 

أصدرت نظرة لمدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية مجموعة من التوصيات الموجية 
 .0202مارس  02إلى مجمس نقابة الصحفيين والنقيب المنتخب، في ضوء انتخابات التجديد النصفي التي عقدت في 

وشاركت  0990لسنة  02لمنشأة في مصر، وتأسست بموجب قانون رقم تعد نقابة الصحفيين من أقدم النقابات المينية ا
الصحفيات نبوية موسى وفاطمة يوسف ومنيرفا عبد الحكيم وفاطمة نعمت راشد في االجتماع التأسيسي األول، الىتمامين 

يمانًا بالمشاركة الفاعمة لمنساء في دعمين لمنقابة سواء بالمطالبة القانونية و  الحمالت المستمرة إلنشاء بالعمل النقابي وا 
جمسًا، وبعد ذلك ظل النقابة. وبالرغم من ذلك، تأتي مجالس نقابة الصحفيين دون تمثيل لمنساء نيائيًا في خمسة عشر م

% وىي أعمى نسبة وصمن 02% و7 مجحفًا ال يصل لمستوى المشاركة الحقيقية حيث تراوحت نسبتين بين تمثيل النساء
المجمس الحالي حيث ال يضم المجمس سوى األستاذة عضوية % في 7.7 ن. وتمّثل النساءليا داخل المجمس إلى اآل

حتى اآلن تسعة  0990حنان فكري، وعبر تاريخ نقابة الصحفيين بمغ عدد النساء في جميع مجالس النقابة منذ النشأة في 
 نقابيات ىن:

 أمينة السعيد.  -0

 نوال مدكور.  -0

 فاطمة السعيد.  -2

 شفيق. أمينة  -9
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 بييرة مختار.  -2

 سناء البيسي.  -6

 شويكار طويمة.  -7

 عبير السعدي.  -8

 حنان فكري.  -9

تضمن تفعيل دور النساء داخل النقابة وأيًضا  إلستراتيجية النقابة الحالي والنقيب المنتخب لذلك نرى ضرورة تبني مجمس
التعامل مع قضاياىن ووضعيا ضمن أولويات النقابة. وتيدف التوصيات التالية الموجية إلى مجمس النقابة الحالي 

لتحسين أوضاع النساء في النقابة وحماية حقوقين وضمان تمثيمين في ىيئات صنع القرار داخل النقابة ولتحسين أوضاع 
 يات والتعامل مع االنتياكات التي تواجيين، وتتضمن اآلتي:الصحف

  بحيث يقر نظام انتخابي يتضمن كوتا لمنساء في  0972لسنة  76تعديل قانون مجمس النقابة الحالي رقم
مجمس نقابة الصحفيين بحيث يخصص ثمث مقاعد المجمس لمنساء، بما يحقق التمثيل العادل لين مقارنة 

 .0200% في عام 22 نقابة وىي ما يفوقبنسبة عضويتين في ال

 النقابة برنامج عمل من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل المؤسسات الصحفية  يبنت
والعمل عمى تنفيذه  داريةفي لوائحيا اإل وجار دإمن أجل  ،المؤسساتىذه وتبادر النقابة بطرحو ومناقشتو مع 

نشاء دور الحضانة لمصحفيات  بما يضمن المساواة النوعية في األجور والتوظيف والترقي، وتقسيم العمل، وا 
 في أماكن العمل التزاًما بقانون العمل الذي يضمن حقين في ذلك.

 طرق تقديم النقابة سياسة مناىضة التحرش الجنسي لحماية الصحفيات، ووجود وثيقة محددة تتضمن  يتبن
ي شكل من أشكال العنف أو االعتداء والتحرش الجنسي في أماكن ألالشكاوى والعقاب في حاالت تعرضين 

 العمل.

 .دمج قضايا النوع االجتماعي في موضوعات التدريب المعنية بيا لجنة التدريب في النقابة 

 الحساسية لقضايا النساء والنوع مما يعزز  إدماج مقاربة النوع االجتماعي في ميثاق شرف العمل الصحفي
 االجتماعي في مينة الصحافة.

 


