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 المالحق

 
 
 

 

 ) باللغتين العربية واإلنجليزية( 2014دستور مصر  1ملحق  رقم 

 ) باللغتين العربية واإلنجليزية(  2030 مرأة لتمكين ال اإلستراتيجية الوطنية  2ملحق رقم 

 ن العربية واإلنجليزية() باللغتي 2020 – 2015 مرأة االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد ال 3ملحق رقم 

 . 2015مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعى فى عام   4ملحق رقم 

 2016بتاريخ78قانون العقوبات رقم   5ملحق رقم 

 . 2017لسنة  219قانون المواريث رقم  6ملحق رقم 
 2018 لسنة 30رقم  مرأة المجلس القومى للتنظيم قانون  7الملحق رقم 
وقانون رقم ذوي االعاقة والالئحة التنفيذية بإصدار قانون حقوق األشخاص  2018لسنة  10القانون رقم  8الملحق رقم 

 2019لسنة  11

 بشأن نظام الخدمة المدنية  2016لسنة  81قانون رقم  9ملحق رقم 

 2017لسنة  72رقم قانون االستثمار  10ملحق رقم 

والخاص بتعديل بعض أحكام بالمرسوم بالالئحة التنفيذية  2015لسنة  9200العدل رقم قرار وزير  11ملحق رقم 
والخاص بزواج أجنبي من  1976لسنة  103المعدل بالقانون رقم  1947لسنة  68لقانون التوثيق رقم 

 مصرية
 قانون العمل  12ملحق رقم 

 ل قانون الطف 13ملحق رقم 

 2013لسنة  100عاشات رقم قانون التأمينات والم 14ملحق رقم 

   2013لسنة  11والمعدل بقانون رقم  2005لسنة  91قانون الضرائب الموحد رقم  15ملحق رقم 

 2018لسنة  2رقم قانون التأمين الصحى الشامل  16ملحق رقم

 الجداول االحصائية  17ملحق رقم 
 اختصاصات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات . 18ملحق رقم 
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مةمقد  

وتحقيق المساواة بين الجنسين إيمانًا  مرأة حققت مصر خالل الخمس سنوات األخيرة إنجازات هامة على أرض الواقع من أجل تمكين ال
% من عدد السكان مما يعكس أهمية 48.9المصرية تمثل ما يقرب من  مرأة بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في كافة المجاالت، فال

 وداتها بإعتبارها نصف المجتمع حيث ال سبيل للتنمية الشاملة دون مشاركتها اإليجابية.االستفادة من مجه

في باب الدولة والمقومات األساسية، وهو   2014المصرية بأن تأتي اإلشارة إلى حقوقها في دستور البالد الجديد الصادر عام  مرأة وتعتز ال
ليست مجرد فئة من فئات المجتمع بل نصف  مرأة رها في المجتمع، كما يؤكد على أن الالمصرية ودو  مرأة تطور يؤكد على  إهتمام الدولة بال

 أو تستفيد منها. مرأة مادة أو أكثر تخص ال 20المجتمع وأساس األسرة، وقد تضمن الدستور ما يزيد عن 

ت والواجبات العامة، ال تمييز بينهم بسبب ففي ظل الدستور الحالي للبالد، فإن المواطنين لدى القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريا
الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو اللون، أو اإلعاقة، أو المستوى  اإلجتماعي، أو اإلنتماء السياسي أو الجغرافي، واعتبر 

ر الالزمة للقضاء على كافة أشكال الدستور أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب علىها القانون، وألزم الدولة بإتخاذ التدابي
تمثيال مناسبا في المجالس  مرأة التمييز، كما نص على إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل ال

تشكل نصف  مرأة ألن ال تم إدراج النص الخاص بالمساواة في باب المقومات األساسيةكما ،  ،على النحو الذي يحدده القانون  النيابية
، وان يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح مرأة منه على استقاللية المجلس القومي لل 214كما نص الدستور في المادة  -المجتمع 

 المصرية وبمجال عمله.   مرأة المتعلقة به باختصاصات عمل المجلس فى مجال حماية وتمكين ال

، والثانية 2012مرتين األولى في فبراير  مرأة تم إعادة تشكيل المجلس القومي لل 2013و 2011الع ثورتي تجدر اإلشارة إلى  أنه منذ اند
ريفية ضمن األعضاء الثالثين  مرأة ، وااالعاقة من ذوات  مرأة ليترجم المباديء الدستورية المنصوص عليها، فتم تعيين ا  2016في فبراير 

وفى تقاء بالخدمات المقدمة لكليهما. لجان متخصصة لكل منهما، للعمل على تطوير الجهود واالر كما تم استحداث  مرأة للمجلس القومي لل
 لتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة. 30المنشئ للمجلس بالقانون رقم   2000لسنة  90استبدل قرار  2018عام 

والهيئات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع  مرأة لوخالل الفترة التي يغطيها التقرير، زادت أواصر التعاون بين المجلس القومي ل
المدني، ومؤسسات المعرفة والبحوث على المستوى  الوطني من خالل توقيع بروتوكوالت تعاون، وممارسة أنشطة مشتركة تهدف إلى  

تحدة المتخصصة التالية: لجنة األمم المتحدة تحقيق المساواة بين الجنسين، كذلك امتد التعاون ليشمل زيادة الشراكات مع هيئات األمم الم
( وبرنامج األمم المتحدة UN Womenوالمساواة بين الجنسين ) مرأة ( وهيئة األمم المتحدة للESCWAاالقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )

( UNODCيمة والمخدرات )( ومكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة الجر UNFPA( وصندوق األمم المتحدة للسكان )UNDPاألنمائي )
 (.EU(، االتحاد االوروبي )OECD( ، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )World Bank( البنك الدولى) ILOومنظمة العمل الدولية )
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 األول القسم
 األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق 

 
على مدار  مرأةالمساواة بين الجنسين وتمكين الأهم اإلنجازات والتحديات والعوائق في التقدم المحرز نحو تحقيق 

 2019مارس -2014السنوات الخمس الماضية 
شهدت مصر  خالل فترة التقرير  تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، يرجع ذلك إلي اإلدارة 

 ، وإلى استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية. السياسية الداعمة و  االلتزام بالحقوق الدستورية لها 
مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى  20على قيم العدالة والمساواة  حيث اشتمل على أكثر من  2014اكد الدستور المصري 

 مجاالت الحياة.

مرأة المصرية" األمر الذى يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر ، واصفا "عامًا لل 2017وقد أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 
 خطوات اإلسراع نحو تمكين المرأة باإلضافة إلى حماية حقوقها الدستورية "واجبًا وطنيًا".

 

مستوي العالم في بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة ، وتعد هي الدولة األولي على  2030اطلقت مصر االستراتيجية الوطنية للمرأة 
ة اطالق هذه االستراتيجية مما يؤكد على إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع  ، وإيمانًا من الدولة المصري

" في عام  2030بضرورة تمكين المرأة قد اعتمد سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 
 وتعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج واألنشطة الخاصة بتمكين المرأة. 2017

 

 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة أعمدة رئيسية: 34على  2030تحتوي االستراتيجية الوطنية للمرأة 
صادي ،التمكين االجتماعي,  الحماية ,مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة لتلك المحاور األربعة التمكين السياسي والقيادة , التمكين االقت

. 

 

لضمان وجود متابعة صارمة لالستراتيجية والذي يتابع تنفيذها من خالل  (ENOW) أنشأ المجلس القومي للمرأة مرصد مصر الوطني للمرأة  
وتتضمن وضع أسس  ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه ، وقد استخدمت تلك  التطبيق الصارم آلليات الرصد والتقييم ،

 . ENOWألف مرة منذ إطالق بوابة  120المؤشرات والدراسات حوالي 

ها وتعد مصر هي الدولة األولي التى قامت بتوطين األهداف الكمية ألهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيف
 لضمان مشاركة المجتمع بأسره وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

 

 محور التمكين السياسي وقيادة المرأة

تعكس نتائج استطالعات الرأي العام تحسًنا في آراء وتصورات المصريين فيما يتعلق بترتيب تعيين النساء في المناصب القيادية بين عامي 
 .2018و  2014

، كما  2018٪ في  54إلى  2014٪ عام 43ذين يعتقدون أن المرأة قادرة على تولي منصب رئيس الوزراء من زيادة نسبة المصريين ال 
 .2014٪ في 42مقارنة ب  2018٪ منهم أن المرأة قادرة على تولي منصب محافظ في عام 62اعتقد  
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)والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على اإلطالق في  2018٪ في عام 15إلى  2013٪ في عام 2زيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من  
 البرلمان المصري (.

 
)أعلى  2018٪ في عام  25ثم إلى  2017٪ في عام  20إلى  2015٪ في عام  6زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 

 تمثيل على اإلطالق للمرأة في مجلس الوزراء المصري (.
 

 محور التمكين االقتصادي 

٪ في الربع األول من عام  19.6ثم إلى  2018٪ في عام  21.4إلى  2014٪ في عام  24خفض معدل البطالة بين النساء من ان .1
2019. 

 .2017٪ في عام 27إلى  2015٪ في عام 9زيادة نسبة النساء الالئي يحملن حسابات بنكية من  .2
 .2018٪ في عام  46إلى  2015في عام ٪  23زيادة نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء من  .3
 
 .2018٪ في عام 69إلى  2015٪ في عام 45زيادة نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من  .4

 ٪30نسبة المستثمرات في البورصة  .5
 .2018٪ منهم نساء حتى عام 70ماليين ،  3بلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة  .6
 ٪.44.5ساء العامالت في الجهات الحكومية نسبة الن .7
 مؤسسة تمويل متناهية الصغر في مصر. 500 .8

مصر هي الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة لالعتراف باألداء  .9
الجنسين ، وقد فاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين 

 كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية. MSMEDAالصغر  
 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية. 2017صدر قرار رئاسي في فبراير  .10

تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة ، وهو أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة  وقع البنك المركزي المصري مذكرة .11
 تفاهم مع آلية نسائية وطنية.

" وقد استفاد من هذا المشروع أكثر  VSLASاطالق خطط االدخار المالي تحت عنوان" نموذج مجموعات اإلدخار والقروض في القري  .12
 مستفيدة . 18000من 

 .2018امرأة في عام  59000للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية ، والتى وصل عددهن إلى  توعية .13
 محافظة في مصر. 27امرأة ريفية على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالي في  883من  TOTالمرحلة األولى من تدريب مدربين  .14
 ل المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.إطالق حملة إعالمية مخصصة للشمو  .15

 
 محور التمكين االجتماعي 

 ٪ من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراة. 46.5٪ من إجمالي طلبة الجامعات. تمثل اإلناث نسبة 54تمثل نسبة الفتيات  .1
 2.25٪ من برامج الحماية االجتماعية )89لجامعات.تستفيد النساء بنسبة ٪ من إجمالي األساتذة في ا48.6نسبة النساء تمثل   .2

 ٪ في ميزانية التحويالت النقدية )من خالل برنامج التكافل والكرامة(.235مليون فرد(.زيادة بنسبة  10 -مليون أسرة 
 مليون جنيه مصري لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة. 250تخصيص  .3
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مليون امرأة من دعم التموين الخبز  38٪ من المستفيدين من برامج التدريب للجهات الحكومية.استفاد 65النساء تمثل نسبة  .4
 والدقيق.

 مليون امرأة من بطاقات الحصص الغذائية. 34استفادت  .5
 ماليين امرأة من دعم الرعاية الصحية. 10استفادت  .6
 جابية.ماليين امرأة من خدمات األسرة والصحة اإلن 8استفادت  .7

 حماية ورعاية األمومة والطفولة ، والنساء المعيالت والمسنات والنساء األكثر احتياجًا. 2014يكفل الدستور المصري لعام  .8

بطاقة هوية للنساء بهدف ممارسة حقوقهن  700000تبني واستمرار برنامج الستخراج بطاقات الرقم القومي ؛ حيث تم إصدار  .9
 دمات المقدمة من الدولة .الدستورية وتيسير وصولهن للخ

محافظة مع حوالي  27مركز في  345قرية و  563إطالق برنامج التحويالت النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصل إلى  .10
٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج( بهدف تحسين االستهالك األسري ، زيادة رأس المال البشري 80امرأة ) 2،000،000

يم حق في صنع القرار باألسرة ، تحسين اإلدماج اإلنتاجي االقتصادي ، زيادة الشمول المالي للمرأة ومناهضة المشروطة ، تعظ
 العنف ضد المرأة.

وحدة سكنية لسكان العشوائيات  250،000برنامج السكن الكريم لألسر األكثر فقرًا ، حيث تم إطالق مشروعات جديدة لبناء حوالي  .11
عشوائية والقرى الفقيرة إلى مناطق مناسبة لضمان حياة آمنة وكريمة للمواطنين مما له من تأثير مباشر على ، بهدف تطوير األحياء ال

 4330سالمة ورفاهية العديد من النساء والفتيات الالئي يعشن في تلك األحياء العشوائية الفقيرة وقد وصل عدد المستفيدين إلى عدد 
 مستفيد.

امرأة مصرية  50000(  ، حيث وفرت الحكومة الشهادة لـ 2018ين االجتماعي "شهادات أمان" )إصدار خطة جديدة لسياسة التأم .12
 معيلة بال مقابل .

مبادرة اإلتاحة: بدأت محافظات مصر في االلتزام بتطبيق مبادىء اإلتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة في الجهات الحكومية  .13
 والمشروعات الجديدة المتطورة.

 الزواج والمتزوجين حديثًا الذى تم اطالقه لتوعية الشباب والشابات بمسؤوليات الزواج.برنامج المقبلين على  .14
 .2018امرأة في عام  52،611الوعي بأهمية االكتشاف المبكر لسرطان الثدي بالنسبة للنساء الالئي بلغن  .15

ن الواعظات والراهبات وخادمات م 700إطالق برنامج "معًا لخدمة الوطن " وهو األول من نوعه والذي يستهدف ما يقرب من  .16
الكنائس ومدرسات مدارس األحد للتوعية بموضوعات مثل: الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ، ومكافحة العنف ضد المرأة والختان ، 

 ومناهضة الزواج المبكر.

رض في جميع محافظات رجل على األ 24000برنامج ألني رجل: إشراك الرجال والشباب في المرأة ووصل عدد المشاركين إلى  .17
 مصر.

 مليون صحة " للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم )الوزن ( . 100مبادرة " .18

 

 محور الحماية  

 (.2015وزارة ) 20اعتماد االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي أقرها مجلس الوزراء ومشاركة  .1
 (2016)الختان ( ) اد االستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناثاعتم .2

 (2015اعتماد االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية ) .3
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إطالق دراسة مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي في مصر لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من األدلة  .4
 مصر هي أول دولة عربية تجري هذا المسح. أبرز النتائج مثل: (،2015)
 سنة تعرضن للتحرش في شوارع مصر. 64و  18٪ من النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 10 ➢
 سنة تعرضن للتحرش في وسائل النقل العام في مصر. 64و  18٪ من النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 7 ➢
 سنة يتعرضن للعنف من أحد أفراد األسرة في مصر. 64و  18أعمارهن بين  ٪ من النساء الالئي تتراوح18 ➢

 : الحماية لمحوراإلطار المؤسسي 

)التوعية  2018حتى  -امرأة مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوي  60،000محافظة. حوالي  27مكتب شكاوى المرأة وفروعه في  .1
 ي ، محاكم األسرة وقضايا العنف ضد المرأة(.بنظام استقبال ضحايا العنف ضد المرأة ، الدعم القانون

إنشاء وحدة خاصة للعنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية ؛ مع خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية المنشأة  .2
 لتلقي أية حوادث عنف ضد المرأة .

 وحدة العنف ضد المرأة داخل وزارة العدل لحماية المرأة.إنشاء  .3
 .من خالل المجتمع المدني و تحت رعاية وزارة التضامن االجتماعي للنساء الناجيات من العنف دور إستضافة  9ء انشا  .4

( حزمة شاملة من الخدمات الصحية   GBVمن المستشفيات العامة المتكاملة للعنف القائم على النوع االجتماعي ) 440إنشاء  .5
 ومقدمي الخدمات للضحايا.

في الجامعات الحكومية ، هدفهم هو زيادة الوعي بين موظفي الجامعة واألساتذة والطالب بحقوقهم في حالة  وحدة لمكافحة التحرش .6
تعرضهم للتحرش في الجامعة ، وتوعيتهم بآليات اإلبالغ والتعامل مع األطراف المعنية ، وأخيرا دعم الضحايا الذين تعرضوا 

 للتحرش.

 ينية عن مكافحة العنف ضد المرأة في اإلسالم.أصدر األزهر دلياًل لتدريب القيادات الد .7

 مستهدف . 700برنامج تدريبي لمعاوني النيابة العامة والهيئات القضائية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة  لعدد   .8

 مأذون ومأذونة (.  60برنامج تدريبي لمأذوننين وزارة العدل حول العنف ضد المرأة ) .9

 العامة حول مختلف قضايا العنف ضد المرأة . دليل استرشادي لوكالء النيابة .10

 
 حمالت التوعية والدعوة محور تقاطعي

سنوات ، تعتمد الحملة  3مليون امرأة من خالل الزيارات الميدانية على مدى  6إطالق حمالت طرق األبواب : استهدفت الحملة حوالي  .1
العنف ضد المرأة ، وقانون األحوال الشخصية ، والحقوق القانونية ، على التواصل المباشر مع النساء في القرى وتناولت موضوعات مثل: 

 )الختان( ، والمشاركة السياسية للمرأة وغيرها من قضايا المرأة.  ومخاطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
تكر يركز على قوة المرأة  مشاهد ، وتستند الحملة على نهج مب 110،000،000أطلقت حملة "التاء المربوطة سر قوتك" للوصول إلى  .2

رار ويتناول المفاهيم الخاطئة ، ويعيد تحديد األدوار االجتماعية ، ويعزز من مشاركة المرأة في جميع مجاالت الحياة ، بما في ذلك صنع الق
 وسوق العمل بوصفهم مساهمين نشطين في االقتصاد.

 ماليين مشاهد على وسائل التواصل االجتماعي. 10في الوصول إلى حملة "ألني رجل" : أطلقت إلشراك الرجال والفتيان والتى جحت  .3
محطات مترو أنفاق بمحافظة القاهرة لرفع الوعي حول: مكافحة التحرش  4أطلقت حملة "متخليش محطة توقفك" في واحدة من أبرز  .4

 الجنسي ، وتنظيم األسرة ، وتشجيع تعليم الفتيات ، والقضاء على الزواج المبكر.
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حملة على وسائل التواصل االجتماعي بعنوان "الملمهمات المصريات" بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح واإلنجازات التي تم إطالق  .5
نموذج المرأة ناجحة لتكون قدوة  300حققتها المرأة المصرية في مجاالت مختلفة على وسائل التواصل االجتماعي ، وصل عددهم إلي  

متابع إصدار أول كود إعالمي لتناول قضايا المرأة في  800000ع علمًا بأنه وصل عدد المتابعين للحملة إلي لباقي النساء والفتيات بالمجتم
 وسائل اإلعالم . 

 
 
 

 التشريعات محور تقاطعي

 )ب(( لتجريم التحرش الجنسي. تم تعريف مفهوم التحرش الجنسي ألول 306)أ( و  306( )المادتان 2014تم تعديل قانون العقوبات ) .1
مرة بموجب القانون ، وعليه  ُيعاقب القانون على التحرش الجنسي اللفظي والجسدي والسلوكي وعبر الهاتف واإلنترنت بالسجن لمدة تتراوح 

جنيه مصري ، مما يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السالمة للنساء والفتيات  50،000سنوات وغرامة تصل إلى  5أشهر و  6بين 
 العامة.المصريات في األماكن 

 ( لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.2015لعام  113تم تعديل القانون الذي يحكم صندوق التأمين األسري )القانون رقم  .2
( بحيث ينص على عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه 242( )المادة 2016تم تعديل قانون العقوبات ) .3

 أو وفاة. عاهة مستديمةعاًما إذا أسفرت القضية عن  15وتصل إلى  األعضاء التناسلية األنثوية
 ( لضمان تكافؤ فرص االستثمار لكل من الرجال والنساء.2يخصص قانون االستثمار الجديد )المادة  .4
كل من له  ( لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن2017لسنة  219تم تعديل قانون الميراث )القانون رقم  .5

 الحق في هذا الميراث االمر الذى له عظيم األثر على النساء.
( لرفع مستوى منصب رئيس المجلس إلى منصب وزير ، 2018لسنة  30صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة )القانون رقم  .6

 س القومى للمرأة وتحديد اختصاصاته واالعتراف بدور السياسة األوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة . بتنظيم عمل المجل
( ، مما يضمن المزيد من الحقوق للنساء 2018لسنة  10تمت الموافقة على إصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )القانون رقم  .7

 ذات اإلعاقة ، ويضع القانون أول تعريف شامل لألشخاص ذوي اإلعاقة ويحوي تحت مظلته جميع شرائح اإلعاقة .
 .2013لسنة  11والمعدل بموجب القانون رقم  2005لسنة  91لمرأة المعيلة في قانون الضرائب الموحد رقم إدراج ا .8

 المنظم والخاص بالمجلس القومى لألشخاص ذوي اإلعاقة. 2019لسنة  11إصدار القانون رقم  .9
 أشهر. 3أشهر بداًل من  4أمومة لمدة الذي يمنح مزايا لألمهات العامالت مثل إجازة  2016تعديل قانون الخدمة المدنية لعام  .10
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 غير مسبوقةسيادية قرارات 
 

 المصرية عدد من التوجيهات للحكومة كما يلي: مرأة أصدر السيد رئيس الجمهورية خالل احتفالية ال 2019في مارس 
o حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع  فى سوق العمل، وتوفير المناخ المالئم والداعم لها، فى ظل مرأة دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر لل

 تحولها من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وفى القطاعات غير التقليدية التى تحقق فيها طموحاتها
o عنوى فعلًيا، من كل أشكال العنف الم مرأة ، والتى تهدف لحماية المرأة استمرار تبنى الحكومة الستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد ال

الة والجسدى، آخذين فى االعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها وألوالدها فى ح
 .الطالق، هى جميعها أشكال متعددة للعنف

o أنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التى من ش
  .تداعيات على كيان األسرة المصرية

o  فى ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية األسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، هناك تطلع للتنفيذ الفعال واإليجابى
حفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنًبا إلى جنب مع دراسة إصدار بحيث يؤتى ثماره فى استقرار األسرة، ويلبرامج المقبلين علي الزواج 

 .قانون جديد لألحوال الشخصية
o وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات مرأة دعوة الحكومة التخاذ التدابير الالزمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى لل ،

 .فرًصا للعمل مرأة الصغيرة التى تتيح لل
o ودورها في البرلمان وفي الحكومة، بنسبة هي األعلى في تاريخ مصر، هناك دعوة لتحقيق المزيد من المشاركة  مرأة لفي ضوء تمثيل ا

السياسية، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها، إلى جهود بناتها، جنبًا إلى جنب مع 
 .جهود أبنائها

o عديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية لاللتحاق بسوق العمل، ووضع دعوة الحكومة لدراسة ت
 .اآلليات والحوافز الالزمة لتحقيق ذلك

o  شامل لجميع سيدات مصر للكشف المبكر عن سرطان الثدى واالورام.مسح تولي وزارة الصحة دراسة اجراء 
o وان تكون رئاسة الصندوق فى اغلب االوقات لفخامته او لمعالى السيد رئيس مجلس الوزراء،  المصرية مرأة انشاء صندوق باسم ال ،

 في ظل التحديات التي تواجهها. مرأة لدعم ال
بنك انصر  مع كافة األجهزة واملؤسسات املعنية ابلدولة إبطالق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر متول من صندوق "حتـيا مصـر"  ومن خالل التنسيق -

 مليون جنيه" لصاحل هذه املبادرة. 250االجتماعى لتحقق متكينا اقتصاداي للمرأة املعيلة والفئات األكثر احتياجا على أن يتم ختصيص مبلغ "
 
ة البنية التحتية الىت تيســـــر مليون جنيه"، إلاتح 50دعم أسر املرأة املعيلة واألسر الفقرية من خالل برامج دعم ميسرة يقدمها بنك انصر االجتماعى بقيمة " -

 على الــمــرأة واألسرة حياهتا اليومية ىف القرى األكـــــــثر فقـــــــــرا
 

 

لدولة مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن االجتماعي بتوفري خدمات الطفولة املبكرة مبا يسمح لألم املصرية ابخلروج للعمل واملسامهة يف بناء ا 250مبلغ  إاتحة -
 .ع االستمرار يف التوسع يف برامج التغذيــــة املدرسيــــةم

 
 أهم التحديات والعوائق

 بـبعض حقوقهـا مـرأة ال تمتـع دون  تحـول التـي الموروثـة التقاليـد االجتماعيـة والثقافيـة بعض هناك مازالت أنه إال إحرازه، تم الذي التقدم من بالرغم -

  ذاتها بحقوقها مرأة ي الوالمناطق الريفية لنقص وع تمعاتلمجا في خاصة
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 جـداول فـي التسـجيل علـى اهتمامهـا وتركيـز االنتخابـات، علـى خـوض القـادرة النسـائية السياسـية الكـوادر تكـوين في األحزاب دور فاعلية ضعف -

 .االنتخاباتيؤثر بالسلب على فرص فوزها في مما في نهاية القوائم  مرأة وضع الوتقوم بعض األحزاب ب .األصوات بغرض تجميع االنتخاب

 .ذلك حول وااللتفاف مرأة ال بحقوق  االلتزام عن الحاالت بعض في الخاص القطاع عزوف  -

 .المناصب األعلى إلى مرأة ال وصول دون  تحول قد العمل أماكن بعض في الفردية الممارسات -
 العماليـة النقابـات بعكـس الخـاص، عالقطـا ضـدها فـي التمييـز صـور مـن ألي صـورة والتصـدي ،مـرأة ال دعـم فـي المهنيـة النقابـات دور ضـعف -

 .اللمجا هذا في النشطة

 محـدودة، فضـال عـن عـزوف مازالـت القـرار اتخـاذ فـي مواقـع نسـبتها أن إال المـدني تمـعلمجا منظمـات فـي مـرأة ال مشـاركة نسـبة تزايـد مـن بـالرغم -

 .التطوعي العمل عن الجديد الجيل
 .افة المجاالت غير كافودعم مشاركتها في ك مرأة اإلعالمي لقضايا ال تناول -
 .الناجمة عن تغير المناخ والتلوث البيئي بالمخاطر البيئية مرأة المجتمع وخاصة العي و ضعف  -

 
 والفتاة مرأةأولويات جمهورية مصر العربية لتسريع تقدم ال

 العدالة إلى والوصول القانون  بموجب التمييز وعدم المساواة (1
والرجل فقد حرصت الحكومة المصرية على وضع تدابير مؤقتة وخاصة من  مرأة واة الفعلية بين اللتحقيق المسا اتخذت الدولة تدابير خاصة

  التمييز ومن أجل تحقيق المساواة. من جميع أشكال مرأة أجل حماية ال
 على المستوى الدستوري:

قي جميع الحقوق المدنية والسياسية  أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة   2014من الدستور المصري  11نصت المادة  ➢
ة. واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. تعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبا في المجالس النيابي

والهيئات القضائية دون تمييز كما تكفل للمرأة حقها فيتولي الوظائف العامة ووظائف االدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات 
 منه حق إبالغ السلطات العامة عن أي  انتهاك يتعلق بمجال عمل المجالس القومية المستقلة  214المادة  كما تنصضدها 

 على المستوى التشريعي: 
 بصورة تمثيلهن ضمانللسيدات ل قائمة كل نصف المقاعد في  تخصيص تم حيث 2014في  الصادر تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قانون  ➢

عضو مجلس نواب، بنسبة   596نائبة من إجمالي  90نائبة )فارتفع عدد النائبات الى  75فوز  عن 2015 عام انتخابات أسفرت وقد مناسبة. 
 كان أن بعد 99 مصر عالميا لتصبح في المرتبة ترتيب المصرية، وارتفع مرأة % وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ التمثيل البرلماني لل15

 % نسبة المرأة في البرلمان.25علي  2019لسنة كما نصت التعديالت الدستورية .125 ترتيبها

  في المجلس المقاعد عدد ربع مرأة الدستور لل من 180 المادة كفلت المحليات، مستوى  على ➢

 .اء( لضمان تكافؤ فرص االستثمار لكل من الرجال والنس2يخصص قانون االستثمار الجديد )المادة  ➢
ليكون عمل المجلس بموجب قانون بدال من قرار ضمانا ( 2018لسنة  30)القانون رقم  مرأة صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى لل ➢

 لالستدامة وانعكاسا اللتزامات مصر الدولية نحو وجود الية معنية بشئون المرأة.
ويضع  د من الحقوق للنساء ذات اإلعاقة ( ، مما يضمن المزي2018لسنة  10قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )القانون رقم  صدر ➢

 القانون أول تعريف شامل لألشخاص ذوي اإلعاقة ويحوي تحت مظلته جميع شرائح اإلعاقة 
 المنظم والخاص بالمجلس القومى لألشخاص ذوي اإلعاقة. 2019لسنة  11إصدار القانون رقم  ➢
  أشهر. 3أشهر بداًل من  4الذي يمنح مزايا لألمهات العامالت مثل إجازة أمومة لمدة  2016لسنة  81صدر قانون الخدمة المدنية رقم  ➢

 

 والفتيات النساء ضد العنف على القضاء (2
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 االطار القانوني والتشريعي (أ)

ألول مرة  التحرش الجنسيعريف مفهوم )ب(( لتجريم التحرش الجنسي. تم ت 306)أ( و  306( )المادتان 2014تم تعديل قانون العقوبات ) ➢
 6الهاتف واإلنترنت بالسجن لمدة تتراوح بين عبر على التحرش الجنسي اللفظي والجسدي والسلوكي و القانون ُيعاقب   وعليه ، بموجب القانون 

جنيه مصري ، مما يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السالمة للنساء والفتيات المصريات في  50،000تصل إلى  ةسنوات وغرام 5أشهر و 
و كما تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش واالغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير وبالتالى فقد جاءت التعديالت لتوسيع  ماكن العامةاأل

 نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة.
يمارسون تشويه األعضاء ( بحيث ينص على عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات لمن 242( )المادة 2016تم تعديل قانون العقوبات ) ➢

 (5) ملحق رقم  عاًما إذا أسفرت القضية عن عجز دائم أو وفاة. 15صل إلى وتالتناسلية األنثوية 

( لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له 2017 سنةل 219تم تعديل قانون الميراث )القانون رقم  ➢
 (6) ملحق رقم .على النساء ذى له عظيم األثراالمر الالحق في هذا الميراث 

لسنة  396بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2015لسنة  106المسجونة: بإصدار قرار رئيس الجمهورية القانون رقم  مرأة حماية األمومة لل ➢
 بشأن تنظيم السجون  1956

والخاص بتعديل بعض أحكام بالمرسوم بالالئحة التنفيذية  2015لسنة  9200منع جرائم االستغالل الجنسي: وفقا لقرار وزير العدل رقم  ➢
 ( 11والخاص بزواج أجنبي من مصرية )ملحق رقم  1976لسنة  103المعدل بالقانون رقم  1947لسنة  68لقانون التوثيق رقم 

 تجار بالبشر  لمكافحة اال 2010لسنة  64منع ومكافحة جرائم االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي: باصدار القانون رقم  ➢

 تم اعداد مشروع قانون خاص بمكافحة الزواج المبكر)منع زواج األطفال(  ويتم مناقشته بمجلس النواب. ➢

 
 اإلطار االستراتيجي: 

 محور خاص للحماية من كافة اشكال العنف والتمييز.و  2030االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية  ➢

 (.2015وزارة ) 20التي أقرها مجلس الوزراء ومشاركة  مرأة لعنف ضد الاالستراتيجية الوطنية لمكافحة ا ➢
 (2016) )الختان ( االستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ➢

 (2015االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية ) ➢

  2020-2015اعتماد االستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر  ➢

 2030-2015ية القومية للسكان االستراتيج ➢

األدلة  المستمدة منمسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي في مصر لدعم عملية صنع السياسات دراسة إطالق  ➢
 :تجري هذا المسح. أبرز النتائجمصر هي أول دولة عربية تعتبر  ،(2015)

ن 10 ▪ اوح أعمارهن بي  ي تتر
ي شوارع مص  64 و  18٪ من النساء الالئ 

ن
 . سنة تعرضن للتحرش ف

ن 7 ▪ اوح أعمارهن بي  ي تتر
ي مص  64و  18٪ من النساء الالئ 

ن
ي وسائل النقل العام ف

ن
 . سنة تعرضن للتحرش ف

ن 18 ▪ اوح أعمارهن بي  ي تتر
ي مص  64و  18٪ من النساء الالئ 

ن
 ( . 4) ملحق رقم . سنة يتعرضن للعنف من أحد أفراد األرسة ف

 
 :المؤسسي اإلطار (ب)

 محافظة. 27وفروعه في  مرأة ب شكاوى المكت •
بـوزارة الداخليـة المنشـأة  مـرأة داخـل وزارة الداخليـة ؛ مـع خـط سـاخن مـرتبط بـإدارة العنـف ضـد ال مرأة إنشاء وحدة خاصة للعنف ضد ال •

بكافــة  أة مــر بإســتحداث أقســام لمكافحــة جــرائم العنــف ضــد ال 2014لســنة  2180وصــدور قــرار رقــم  مــرأة لتلقـي أيــة حــوادث عنــف ضــد ال
 مديريات األمن بمحافظات الجمهورية.

 .مرأة المنشأة داخل وزارة العدل لحماية ال مرأة وحدة العنف ضد ال •
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مراكــز لالستضــافة لتقــديم الحمايــة واإليــواء والرعايــة االجتماعيــة والصــحية  9وحــدة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة فــي الجامعــات. 19 •
 والنفسية والقانونية للمرأة المعنفة

 
 برامج والخدماتال (ج)
، الــدعم  مــرأة )التوعيــة بنظــام اســتقبال ضــحايا العنــف ضــد ال 2018حتــى  -مســتفيدة مــن خــدمات مكتــب الشــكاوي  مــرأة ا 60،000حــوالي  ➢

 (.مرأة القانوني ، محاكم األسرة وقضايا العنف ضد ال
ة شــاملة مــن الخــدمات الصــحية ومقــدمي ( حزمــ  GBVمــن المستشــفيات العامــة المتكاملــة للعنــف القــائم علــى النــوع االجتمــاعي ) 440 ➢

 الخدمات للضحايا.
وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية ، هـدفهم هـو زيـادة الـوعي بـين مـوظفي الجامعـة واألسـاتذة والطـالب بحقـوقهم فـي حالـة  19 ➢

 دعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش.تعرضهم للتحرش في الجامعة ، وتوعيتهم بآليات اإلبالغ والتعامل مع األطراف المعنية، وأخيرا 
مكتب على مستوى المحافظات لتقدم المشـورة األسـرية  170مستفيد/ة من عدد  12,098حوالي مكاتب تسوية المنازعات االسرية استقبلت  ➢

 وتوفير االستقرار االسري  ونشر الوعي تفاديا للمنازعات الزوجية.
 في اإلسالم. مرأة عن مكافحة العنف ضد الأصدر األزهر دلياًل لتدريب القيادات الدينية  ➢
 .مستهدف 700لعدد    مرأة عنف ضد البرنامج تدريبي لمعاوني النيابة العامة والهيئات القضائية المعنية بمكافحة ال ➢
 مأذون ومأذونة(.  60) مرأة ين وزارة العدل حول العنف ضد البرنامج تدريبي لمأذون ➢
 . مرأة حول مختلف قضايا العنف ضد الدليل استرشادي لوكالء النيابة العامة  ➢
فـــي اطـــار االحتفـــال بـــاليوم  2018،  2017و  2016لألعـــوام  مـــرأة يـــوم لمكافحـــة العنـــف ضـــد ال 16تنفيـــذ أنشـــطة  توعويـــة ضـــمن حملـــة  ➢

  نوفمبر، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. 25 مرأة العالمي للقضاء على العنف ضد ال
ويستهدف المشروع المناطق العشوائية ، ويعتمد علـى اسـتخدام طـرق مبتكـرة كالرياضـة ، الية من العنف والتحرش روع مدن آمنة ختنفيذ مش ➢

وتحســين البنيــة التحتيــة لــبعض األمــاكن لتــوفير مجتمعــات خاليــة مــن  والمســرح التفــاعلي والفــن لبنــاء كــوادر مجتمعيــة مــن الشــباب المتطــوع 
 ات.العنف ضد النساء والفتي

 

 القضاء على األعراف االجتماعية والممارسات الضارة كالزواج المبكر، وتشويه االعضاء التناسلية/ الختان: 

منن الن إ دان اط الونة ة نينة  ننتور منانور  شنار   مت ن ط  2019فـي  تم انشاء أول لجنة وطنية للقضاء علـي ختـان االنـاث فـي مصـر ➢

 م تم ة الى مقومات االست امة ةالتقييم ةالمتاب ة.القوااات، ضمن د ار زمن  ةميزانية مح طة، ة
 .إذاعتها عبر وسائل اإلعالم القوميةو توعوية عن أضرار الزواج المبكر، ال عدد من األفالم جاأنت ➢
، ويـوفر الخـط خدمـة متخصصـة للـرد علـى األسـئلة المتعلقـة 2008لعـام  126قـانون رقـم استنادًا علـى ال( 16000خط نجدة الطفل) انشاء ➢

  التدخل لمنع إجراءه في حاالت عديدة.ساعة ويقوم ب 24على مدار تان اإلناث بخ
( العــداد طالبــات قيــادات فــى كــل المــدارس الثانويــة بنــات وتهــدف المبــادرة الــى الرقــى بشخصــية الطالبــات حملــة )ابنتــى نــور عينــى اطــالق ➢

 .لبيئة المحيطة بالتفاعل االيجابىير عن الذات والتأثير فى االقيادية وتمكين الطالبات من استكمال تعليمهن وتنمية القدرة على التعب
 

 االتجار بالبشر (د)

 انشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافة االتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. ➢
ديم ، أشــترع علــي الرجــال االجانــب الــذين يريــدوا أن يتزوجــوا مــن النســاء والفتيــات، بتقــ2015لســنة  9200بموجــب قــرار وزيــر العــدل رقــم  ➢

سـنة وهـذا فـى اطـار  25شهادات استثمار ذات عائد دوري باسم طالبة الزواج المصرية مع منع الزواج اذا تجاوز فرق السـن بـين الـزوجين 
 الزواج الرسمى المستوفى الشروع القانونية
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 إحكــام الرقابــة علــى كافــةباإلنتربــول  عبالتعــاون مــقســم متابعــة جــرائم الهجــرة غيــر الشــرعية واالتجــار باألشــخاص التــابع لــوزارة الداخليــة يقــوم  ➢
، فضال عن التعاون الوثيق بين السلطات المصرية وشركات السياحة األجنبيـة وكـذلك عـدد مـن الـدول فـي منافذ الدخول والخروج من البالد

 مجال تبادل المعلومات حول هذه الممارسات.
 (، IOMالتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة )إنشاء أول مأوى إقليمي للنساء والفتيات ضحايا ايتم العمل علي  ➢
ة إعداد دليل تدريبي إرشـادي، وعقـد العديـد مـن الـدورات التدريبيـة وورش العمـل للقضـاة وأعضـاء النيابـة بالشـراكة مـع المنظمـة الدوليـة للهجـر  ➢

(IOMاستهدفت بناء القدرات لكوادر إنفاذ القانون المنوع بها التعامل ا )شر مع قضايا االتجار بالبشرلمبا. 
( لتقــديم الرعايــة الصــحية IOMإنشــاء وحــدة متخصصــة بإحــدي المستشــفيات التابعــة لــوزارة الصــحة بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة ) ➢

ًا بعقـد اليـوم الوزارة حار بالبشر، كما تقوالنفسية لضحايا االتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم، فضاًل عن تشكيل "لجنة تسيير" معنية بقضية االتج
ممرضات( لتنميـة قـدراتهم فـي مجـال تقـديم المسـاعدة الطبيـة والتأهيـل النفسـي  –الدورات التدريبية الخاصة بُمقدمي الرعاية الصحية )أطباء 

 لضحايا االتجار بالبشر.
لمنـع زواج القاصـرات أو بمـا ُيسـمي زيجـات إنشاء "وحدة مكافحة االتجـار بالبشـر" بـالمجلس القـومي للطفولـة واألمومـة قامـت بتدشـين حملـة  ➢

 ."موسمية" أو "صيفية"
 

 مرأةفي مجال األعمال ومشاريع ال مرأةريادة ال (3
 .2018٪ في عام  46إلى  2015٪ في عام  23زيادة نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء من  ➢
 .2018٪ في عام 69إلى  2015٪ في عام 45زيادة نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من  ➢
 ٪30نسبة المستثمرات في البورصة  ➢
 .2018٪ منهم نساء حتى عام 70ماليين ،  3بلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ➢
 مؤسسة تمويل متناهية الصغر في مصر. 500 ➢
اواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة لالعتراف باألداء مصر هي الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المس ➢

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية  المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين ، وقد فاز جهاز
 كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية. MSMEDAالصغر  

ول علي جائزة ختم المساواة صأول دولة تعلن البدء في العمل علي ادماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للحمصر هي  ➢
 بين الجنسين في القطاع السياحي

يمات تصـمال التقليدية من خالل تـدريب النسـاء علـىالحرف اليدوية وتحديث تطوير ل تنفيذ برنامج تطوير الحرف اليدوية "أدها وأدود":  ➢
 .بحث تتناسب مع احتياجات السوق عصرية الحديثة ال
الفقيـرة، ويهـدف  مـرأة تنفيذ برنامج األسر المنتجة: وهو من المشروعات الرائدة في مجال اقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لل ➢

معـارض  ويـتم تنظـيمات مصـر، مركز تـدريبي علـى مسـتوى محافظـ 34000إلى مكافحة الفقر ورفع مستوى معيشة االسرة، من خالل 
 لتسويق منتجات البرنامج.

عيلــة فــي المشــروعات متناهيــة الم مــرأة تنفيــذ برنــامج المشــروعات الصــغيرة ومتناهيــة الصــغر )بشــائر الخيــر(: الــذي يهــدف إلــى اقــراض ال ➢
 .الصغر

وقـد اسـتفاد مـن هـذا المشـروع  VSLAتحـت عنـوان" نمـوذج مجموعـات اإلدخـار والقـروض فـي القـري برنامج االدخـار واالقـراض اطالق  ➢
 مستفيدة . 18000أكثر من 

فـي المحافظـات المصـرية بشـكل عـام، وتلـك المشـهورة منهـا   مـرأة تنفيذ مشـروع "منـتج ريـف مصـر": لـدعم القـدرات االنتاجيـة والتسـويقية لل ➢
 بزراعة النخيل ومنتجاته تحديدا.
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 دما( في مجاالت ريادة االعمال النسائية .عقد دورات تدريب مدربات في إطار برنامج )النساء يمضين ق ➢
ســيدة مــن خــالل عقــد دورات تدريبيــة فــي  9000فــي صــعيد مصــر" ، اســتهدف المشــروع  مــرأة تنفيــذ مشــروع "تنميــة المهــارات الحرفيــة لل ➢

يـون جنيـة مل 2مجاالت محو االمية/ التوعية االساسـية/ المهـارات المتخصصـة/ إدارة المشـروعات تـم فـي إطـار المشـروع صـرف مبلـغ 
 سيدة. 200كقروض دوارة لعدد 

الريفيـــة، الــذي يســـتهدف تقــديم آليــات للتصـــدي لظــاهرة التغيـــرات  مــرأة تنفيــذ مشــروع "بنـــاء مرونــة نظــم األمـــن الغــذائي بصـــعيد مصــر" لل ➢
 المناخية، كما يقوم المشروع بمنح قروض عينية. 

 الخياطة وبيع المالبس.  -تجارة الخضار  والفاكهة-ة لتربية الدواجنالمعيل مرأة تنفيذ برنامج )بنت مصر( الذي يستهدف تقديم قروض لل ➢
  وفتاة من األحياء الفقيرة بالقاهرةللمرأة مستهدفًا خلق فرص عمل  المستقبل" ، تنفيذ مشروع "نساء مصريات: رائدات ➢
إلــى إعــادة النهضــة الزراعيــة للقطــن المصــرية .. القطــن المصــري مــن الزراعــة الــى الحصــاد" يهــدف المشــروع  مــرأة تنفيــذ مشــروع "دور ال ➢

المصري طويل التيلة من خـالل  تنفيـذ دورات تدريبيـة لتـأهيلهن للقيـام بـدورهن فـي رفـع وعـي المزارعـات بـالطرق السـليمة لزراعـة وجنـي 
 ألف سيدة. 75محصول القطن وكيفية اإلهتمام ببذوره وتجنب اآلفات وصل عدد المستفيدات الى 

المصــرية  مــرأة بهــدف تحســين الوضــع االقتصــادي لل " مــرأة عدالــة اإلجتماعيــة مــن خــالل التمكــين اإلقتصــادي للتنفيــذ مشــروع "تحقيــق ال ➢
 المعيلة والفقيرة  مرأة وضمان مشاركتها في تنمية مجتمعاتها، من خالل ايجاد فرص عمل مدرة للدخل لل

 عاون مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة األعمال. عقد دورات تدريبية لتدريب المدربين على رخصة قيادة األعمال الدولية بالت ➢
مجال ريادة األعمال وتأهيل دي وتانمكين االقتصابهدف رفع المهارات القيادية واإلدارية، سيدة    19856 استهدفتتدريبية  ةدور  462 ➢

االسـتفادة مـن تكنولوجيـا  , اتنظيم معارض داخل مصر وخارجهـ تقديم إستشارات و دراسات جدوى بالمجان , ق العمللدخول سو  المرأة 
 المعلومات

 
 المالية والخدمات الرقمية التكنولوجيا في مرأةال دمج( 4

 .2017٪ في عام 27إلى  2015٪ في عام 9زيادة نسبة النساء الالئي يحملن حسابات بنكية من  ➢
 (.(UFAتعد مصر عضوًا في مبادرة البنك الدولي للنفاذ المالي العالمي  ➢
الصـادر حـول التحـالف مـن أجـل شـبكة االشـمول المـالي للمؤسسـات التنظيميـة، والـذى يركـز   Maya Declarationتبنـي إعـالن  ➢

على تهيئة البيئة المناسبة ، وتنفيذ اإلطار المنطقـي ، وضـمان اتخـاذ تـدابير لحمايـة المسـتهلك ، واسـتخدام البيانـات إلعـالم وتتبـع 
 جهود الشمول المالي.

فـي مدينـة شـرم الشـيخ فـي  GPFو المنتـدى العـالمي للسياسـات (  AFIمن أجـل الشـمول المـالي ) استضافت مصر أيًضا التحالف ➢
 .2017عام 

 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية. 2017صدر قرار رئاسي في فبراير  ➢
، وهـو أول بنـك مركـزي علـى مسـتوى العـالم يوقـع  مرأة وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي لل ➢

 مذكرة تفاهم مع آلية نسائية وطنية.
" وقـد اسـتفاد مـن هـذا  VSLASتحـت عنـوان" نمـوذج مجموعـات اإلدخـار والقـروض فـي القـري  برنامج االدخـار واالقـراض اطالق  ➢

 مستفيدة . 18000المشروع أكثر من 
فـي عـام  مـرأة ا 59000بالمنتجات المالية والمصرفية ، والتى وصل عـددهن إلـى  المصرية في جميع محافظات مصر مرأة توعية لل ➢

2018. 
 محافظة في مصر. 27على مفاهيم الشمول المالي في ريفية  مرأة ا 883من  TOTالمرحلة األولى من تدريب مدربين  ➢
 ثقافة المجتمعية المغلوطة.إطالق حملة إعالمية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير ال ➢
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تكنولوجيـا المعلومــات واالتصـاالت والتــدريب المهنـي وروح المبــادرة للمشــاريع الصـغيرة والمتوســطة والخـريجين الجــدد مـن خــالل رفــع  ➢
 كفاءات وبناء قدرات الشباب بالجهات الحكومية والمجموعات الشبابية.

وينفــذ بــرامج تطــوير القــدرات فــي مجــال  Social Innovation Hubتــم إطــالق أول مركــز للتطــوير وريــادة االعمــال المجتمعــي  ➢
وتعمـــل الـــدورات علـــى بنـــاء قـــدرات  2016البرمجيــات وتكنولوجيـــا المعلومـــات، بالتعـــاون مـــع شـــركة ميكروســـوفت مصــر فـــي عـــام 

ل البرمجيــات الفتيــات خريجــي الجامعــات الحكوميــة فــي مجــال علــوم الحاســب االلــي وخلــق التوعيــة بــالفرص المتاحــة لهــن فــي مجــا
 ستخدامها في مجال ريادة االعمالوكيفية ا

مـن خـالل مبـادرة "مصـر تعمـل " بهـدف بنـاء مهـاراتهم وتـوفير الخـدمات لهـم مـع التركيـز بشـكل  وفتـاة تم الوصول إلى مليـون شـاب ➢
 خاص على التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات التوظيف .

ة" لزيــادة وعــي ومهــارات النســاء مــن خــالل تزويــدهن بأســس علــوم الكمبيــوتر وتعلــيمهن الساســيات إطــالق حملــة "ســاعة البرمجــ تــم ➢
 برمجة الحواسب .

 
 تغيير المعايير االجتماعية السلبية والقوالب النمطية المبنية على الفروق بين الجنسين (5
، تعتمــد ســنوات 3رات الميدانيــة علــى مــدى يــامــن خــالل الز  مــرأة مليــون ا 6إطــالق حمــالت طــرق األبــواب : اســتهدفت الحملــة حــوالي  ➢

، وقــانون األحــوال الشخصـــية ،  مــرأة الحملــة علــى التواصــل المباشــر مــع النســـاء فــي القــرى وتناولــت موضــوعات مثــل: العنـــف ضــد ال
 .مرأة ضايا الوغيرها من ق مرأة )الختان( ، والمشاركة السياسية لل  والحقوق القانونية ، ومخاطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  مرأة مشاهد ، وتستند الحملة على نهج مبتكر يركز على قوة ال 110،000،000أطلقت حملة "التاء المربوطة سر قوتك" للوصول إلى  ➢
في جميع مجاالت الحياة ، بما في ذلـك صـنع  مرأة ويتناول المفاهيم الخاطئة ، ويعيد تحديد األدوار االجتماعية ، ويعزز من مشاركة ال

 ر وسوق العمل بوصفهم مساهمين نشطين في االقتصاد.القرا
ــة "ألنــي رجــل" : أطلقــت ➢ اهد علــى وســائل ماليــين مشــ 10إلشــراك الرجــال والفتيــان والتــى نجحــت فــي الوصــول إلــى  2017عــام  حمل

 بالتعاون مع المجتمع المدني على األرض في جميع المحافظات مستفيدألف  24و   التواصل االجتماعي
محطات مترو أنفاق بمحافظة القاهرة لرفع الـوعي حـول: مكافحـة التحـرش  4متخليش محطة توقفك" في واحدة من أبرز أطلقت حملة " ➢

 مليون متردد على المترو يوميًا( 2.5الزواج المبكر ) الجنسي ، وتنظيم األسرة ، وتشجيع تعليم الفتيات ، والقضاء على
وان "الملمهمـــات المصـــريات" بهـــدف تســـليط الضـــوء علـــى قصـــص النجــــاح تـــم إطـــالق حملـــة علـــى وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي بعنــــ ➢

 مرأة نموذج ال 300المصرية في مجاالت مختلفة على وسائل التواصل االجتماعي ، وصل عددهم إلي   مرأة واإلنجازات التي حققتها ال
 متابع . 800000ة إلي ناجحة لتكون قدوة لباقي النساء والفتيات بالمجتمع علمًا بأنه وصل عدد المتابعين للحمل

إنشــاء مرصــد اعالمــي: بهــدف رصــد وتحليــل كــل مــا ينشــر فــي  وفــي وســائل اإلعــالم  مــرأة إصــدار أول كــود إعالمــي لتنــاول قضــايا ال ➢
 مختلف وسائل اإلعالم عن المرأة سلبًا وإيجابًا، وتحليله، للخروج بنتائج شاملة

 م اطالقه لتوعية الشباب والشابات بمسؤوليات الزواج.رنامج المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا الذى تب ➢
مــن الواعظـــات والراهبــات وخادمـــات  700إطــالق برنــامج "معـــًا لخدمــة الــوطن " وهـــو األول مــن نوعــه والـــذي يســتهدف مــا يقـــرب مــن  ➢

والختـان ،  مـرأة د الالكنائس ومدرسات مدارس األحد للتوعيـة بموضـوعات مثـل: الصـحة اإلنجابيـة وتنظـيم األسـرة ، ومكافحـة العنـف ضـ
 ومناهضة الزواج المبكر.

، بهـدف تغييـر النظـرة مـرأة تنظيم العديد من العروض المسرحية والورش الفنيه الهادفة وعقد الندوات الثقافية والفنية التي تناقش قضـايا ال ➢
 النمطية لها. 
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علــى المفــاهيم األســرية والمجتمعيــة اإلعــالم تؤكــد  اإلعالميــة والثقافيــة بمختلــف وســائلعــدد مــن البــرامج م تقــدحمــالت إعالميــة مكثفــة و  ➢
وإبــراز نمــاذج نســائية ناجحــة يــتم إذاعتهــا فــي ، مــرأة افيــة التــي تــؤثر ســلبا علــى الالســليمة بهــدف تغييــر وتعــديل األنمــاع االجتماعيــة والثق

 أوقات الذروة.
المجتمعيـة والسياسـية والقانونيـة والصـحية، وبموضـوعات بالقضـايا  مـرأة رفـع وتنميـة وعـي اللاألنديـة النسـائية  تنفيذ أنشطة توعويـة داخـل ➢

 مكافحة التمييز ضدها، وتنمية مهاراتها المختلفة. 
، مـرأة داخل المجتمع، والقضاء على الصورة النمطية التمييزية لل مرأة انتاج عدد من البرامج االذاعية تهدف الى رفع الوعي العام بدور ال ➢

 ثورة/ ال للزواج المبكر/ ال للعنف( مرأة صوت ال /مرأة لقصيرة )منها على سبيل المثال: قوة الباإلضافة إلى مجموعة من االفالم ا
علـى وسـائل  مليـون  47في المجتمع، بلغـت مشـاهداتها  اكثـر مـن  مرأة ، بهدف تغيير الصور النمطية لل” نور“إطالق األغنيه الشبابيه  ➢

االنــاث و  والشــمس لتشــجيع تعلــيم الفتيــات وفــيلم بــين بحــرين لمناهضــة ختــانكمــا تــم انتــاج فــيلم مــريم التواصــل اإلجتمــاعي المختلفــة، 
 ع علي التعليم.الزواج المبكر والتشجي

 المشاركة والتمثيل السياسي (6
أن ور شهد تمثيل المرأة فى الحياة السياسية تقدمًا ملحوظا خالل فترة إعداد التقرير بما تعكسها المؤشرات واالحصائيات االتية  و ينص الدست

 الدولة تكفل تحقيق المساواة للرجل والمرأة فى جميع المجاالت بما فيهم الحقوق السياسية 
)والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على  2018٪ في عام 15إلى  2013٪ في عام 2زيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من  ➢

 اإلطالق في البرلمان المصري (.
 2019لتى تم التوافق عليها فى استفتاء ٪ للنساء فى البرلمان وا 25حصة  ➢
 2018٪ في عام  25ثم إلى  2017٪ في عام  20إلى  2015٪ في عام  6زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من  ➢

 )أعلى تمثيل على اإلطالق للمرأة في مجلس الوزراء المصري (.
 ٪(.25طالق للنساء في المجالس المحلية ٪ هي نسبة النساء في المجالس المحلية  )أعلى حصة على اإل25 ➢
 .2018٪ في عام  27إلى  2017٪ في عام  17زيادة نسبة النساء الالئي يشغلن منصب نائب الوزير من  ➢

 
 كما كسرت للمرأة المصرية للمرة االولى الحاجز الزجاجي  

 (  2014تعيين مستشارة امرأة لرئيس مصر في األمن القومي ) ➢
 ( في التعديل الثاني 2018( وتعيين أخري في دمياع )2017في محافظة البحيرة )تعيين سيدة كمحافظ  ➢
 ( 2018تعيين رئيسة للمحكمة االقتصادية في مصر ) ➢
 ( 2015مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل ) ➢
 ( 2016تعيين المرأة ذات اإلعاقة والمرأة الريفية في مجلس المجلس القومي للمرأة ) ➢

 ائبة لمحافظ البنك المركزي المصري تعيين أول ن ➢
 

وقد عقدت الحكومة المصرية برامج تدريب وتنمية قدرات للمشاركة في الحياة العامة والسياسية والوصول لمناصب صنع القرار بتمثيل عادل 
لمجتمع فضال عن تقديم التوعية للمرأة في هذه البرامج.وتنفيذ عدة برامج وحمالت للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للسيدات ودورهن فى ا

 ألف سيدة على انتخابات المجالس المحلية. 14السياسية لعدد 
 

 تدابير منع التمييز وتعزيز حقوق النساء والفتيات الالتي يتعرضن ألشكال متعددة ومتشابكة من التمييز
 

 والريفية النائية المناطق في يعشن الالتي النساء (1
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بالحق في تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين وبتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير  180و 78و 8أرقام   أقر الدستور المصري في مواده ➢
 مرأة %، كما تتيح الحكومة المصرية لل25في المجالس المحلية بنسبة  مرأة سبل التكافل االجتماعي، وكذلك  تخصيص ربع عدد المقاعد لل

 .لية التنفيذية بالتعيينالس المحلمجفي الريف المشاركة كعضو في ا

جمعية أهلية لهن بكل محافظة من  27إنشاء كيان قانوني لتنظيم عمل الرائدات الريفيات في كافة محافظات مصر، بإنشاء عدد  ➢
 محافظات الجمهورية، 

ركز في قطاع الزراعة واستغالل الريفية في عدد معين من القطاعات االقتصادية، إال أن أغلبية عمالة النساء الريفيات تت مرأة يتركز نشاع ال ➢
وتتميز الزراعة في مصر بمشاركة  2017الريفية عام مرأة %  من إجمالي عمالة ال53.8وقطع األشجار وصيد األسماك بنسبة  الغابات

اء الريفيات نحو في أغلب المهام الزراعية المختلفة كما يشاركن فى مراحل اإلنتاج الزراعي بكافة انواعه، وتبلغ نسبة بطالة النس مرأة ال
 . 2017%  للرجال فى الريف لعام 7.1% مقابل 18.8

الريفية في مصر باعتبارها تمثل الركيزة األساسية التي يتم االعتماد عليها في إحداث التنمية الزراعية  مرأة تولى الدولة اهتماما كبيرًا بتنمية ال ➢
الريفية ليشمل شرائح النساء الالتي يقطن البيئة الريفية  مرأة ال التي تعتبر من أهم األنشطة االقتصادية في مصر. ويتسع مفهوم

%  27.8( قرية مصرية بتوابعها، حيث تقدر تلك الشرائح السكانية من النساء وقاطنات الريف بما يعادل4625والصحراوية، والتي تضم )
  .من سكان مصر 

ريفية عن طريق صندوق التنمية المحلية التمويلي، وتوفير التدريب ال مرأة تنفيذ برنامج قومي تنموي يشمل تقديم القروض الميسرة لل ➢
والمساعدة الفنية التي تحتاجها المشروعات االقتصادية والحرفية الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك توفير فرص جديدة للتسويق لمساعدة 

 مستفيدة . 18000أستفاد من هذا البرنامج  عارض واألسواق المحلية والخارجية وقدا من خالل المتهفي تسويق منتجا مرأة ال

 

الريفية قروض إلقامة مشروعات إنتاجية تنموية ذات العائد المادي التي تتناسب مع ظروف المجتمع والبيئة المحيطة، بهدف  مرأة منح ال ➢
المشروع على أقساع لعدد  د قيمةتوفير الحد األدنى من المعيشة لها وألسرتها للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، على أن يتم تسدي

 ( سيدة . 247759)

بصعيد مصر"، والذى يهدف إلى تيسير إجراءات حصول  مرأة اطالق مشروع "تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع االقتصادي لل ➢
 السيدات على القروض الميسرة إلقامة مشروعات حرفية 

الريفية على أهمية زيارة الوحدات الصحية  مرأة الم المختلفة للتوعية الصحية وحث الإعداد وبث برامج إعالمية مكثفة من خالل وسائل اإلع ➢
 بصفة دورية من أجل الحفاظ على الصحة العامة للسيدات الريفيات.

 إقامـة مخيمــات بيئيـة  بــبعض المحافظـات بعنــوان " التصـدي لتغييــرات المنـاخ وآثــاره" بهـدف تــدريب السـيدات وتشــجيعهن علـى اإلنخــراع فــي ➢
اعـــادة تـــدوير –نشـــر ثقافـــة االســـتثمار البيئـــي والمشـــاريع الصـــغيرة مثـــل: وحـــدات فصـــل القمامـــة مـــن المنبـــع و الصـــناعات الصـــديقة للبيئـــة 

اعــادة اســتخدام  –الزراعــة بــدون تربــة باســتخدام المحاليــل المغذيــة واألســماك  -الوقــود الحيــوي –اســتخدامات الطاقــة الشمســية  -المخلفــات
 سيدة 2034استهدفت  ستعملة وبراميل الزيوت(كاوتش السيارات الم

المصرية .. القطن المصري من الزراعة الى الحصاد" بالتعاون يهدف المشروع إلى إعادة النهضـة الزراعيـة للقطـن  مرأة تنفيذ مشروع "دور ال ➢
ت بــالطرق الســليمة لزراعــة وجنــي المصــري طويــل التيلــة مــن خــالل  تنفيــذ دورات تدريبيــة لتــأهيلهن للقيــام بــدورهن فــي رفــع وعــي المزارعــا

 ألف سيدة . 75محصول القطن وصل عدد المستفيدات الى 

ا علــى إنشــاء وإدارة مشــروعات صــغيرة، طبقــًا للظــروف المحليــة الســائدة مــع األخــذ فــي تهالريفيــة، وتنميــة مهــارا مــرأة تــدريب ال مركــز إنشــاء ➢
 ى إستخدام التقنيات المالءمة للمجتمع المحلي.االعتبار اإلمكانيات البيئية والمادية المتاحة والتأكيد عل

 بطاقة للسيدات  700000تم اصدارها الى الريفية  مرأة استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لل ➢
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 مــرأة وضــع خريطــة الفقــر بالتعــاون مــع برنــامج األمــم المتحــدة االنمــائي والجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة واالحصــاء والتــي تتضــمن أوضــاع ال ➢
 تحديد المؤشرات التي تسهم في دعم اتخاذ القرار والتخطيط المستنير.ل

 

 النساء ذوات اإلعاقة (2

على "التزام الدولة بضمان  81أفرد الدستور مواد تضمن وتحمى حقوق "األشخاص ذوى االعاقة" في كافة مناحي الحياة فتنص المادة   ➢
تماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع حقوق االشخاص ذوى االعاقة واالقزام، صحيا واقتصاديا واج

تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من 
رى على ضمان الحق فى العمل و التمكين السياسى المواطنين، إعماال لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص " كما تنص مواد أخ

 .واالجتماعى و االقتصادى
والذى يضمن المزيد من الحقوق للنساء ذات اإلعاقة ، ويضع القانون  2018لسنة   10صدر قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة رقم  ➢

ذي هدف الى عدم التمييز بسبب اإلعاقة أو نوعها أول تعريف شامل لألشخاص ذوي اإلعاقة ويحوي تحت مظلته جميع شرائح اإلعاقة وال
ع أو جنس الشخص ذي  اإلعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في  التمتع بكافة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية فى كافة الميادين، وإزالة جمي

المنظم والخاص بالمجلس القومى  2019 لسنة 11إصدار القانون رقم كما تم  تي  تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق العقبات والمعوقات ال
 لألشخاص ذوي اإلعاقة.

% من عدد الوظائف او فرص العمل  5قوانين العمل تضمن وتمنح حقوق للمرأة العاملة ذات االعاقة والراعية ذات االعاقة وإعطاء نسبة  ➢
 بها لذوي اإلعاقة.

 عاما لذوي اإلعاقة.  2018تم إعالن السيد رئيس الجمهورية عام  ➢

ذات اإلعاقة: يتم ذلك من خالل مؤسسات ذوي اإلعاقة، تقديم خدمات التأهيل والعالج الطبيعي والتدخل المبكر،  مرأة فير خدمات التو  ➢
 والدعم النقدي والتنمية االقتصادية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة. 

 ذ ذوي اإلعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس.المعني بتطبيق التعليم الدمجي للتالمي 2015لسنة  42صدور القرار الوزاري رقم  ➢

 صدور قرار المجلس األعلى للجامعات بقبول الطالب ذوي اإلعاقة السمعية في الجامعات المصرية.  ➢

 مكون اإلعاقة في االستراتيجية القومية للصحة وتشمل االستراتيجية خدمات التدخل المبكر للكشف عن اإلعاقة. ادراج ➢

 رصة عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة في أجهزة الدولة. ف 5000توفير   ➢

 تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو اإلعاقة نفسه ضمن برامج الحماية المجتمعية.  ➢

 % من الوحدات السكنية لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن مشروعات اإلسكان االجتماعي.5 تخصيص ➢

 بات ذوات إعاقة.يضم مجلس النواب الحالي ألول مرة في تاريخ مصر سبع نائ ➢

 .التصاالِت وتكنولوجيا المعلوماتِ إطالق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين األشخاِص ذوي اإلعاقة فى قطاع ا ➢

ذات اإلعاقة ضمن  مرأة استحداث لجنة دائمة للو  2016ألول مرة في عام تمثيل المرأة ذات االعاقة في عضوية المجلس القومي للمرأة  ➢
 ، رأة ملجان المجلس القومى لل

إطالق مبادرة محافظة صديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة بمحافظات]بني سويف ، سوهاج ، الدقهلية[ لتطبيق نظام اإلتاحة للمنشأت الخدمية  ➢
 داخل المدن لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

وية وتنظيم معرض لتدريب وتأهيل فتيات من إعاقات مختلفة على بعض الحرف اليد)مرحلة تجريبية( إطالق مبادرة "كوني منتجة"  ➢
للتأهيل الحرفي على المشغوالت اليدوية عقد دورات تدريبية  2018للمنتجات، ومن أهم الفعاليات التي إنبثقت من المبادرة خالل العام 

  للمرأة ذات االعاقة. لمنتجات الحلي والتطريز والكروشيه
 ."قةذات االعا مرأة ال"العنف ضد العمل على تنفيذ دراسة بحثية حول  جاري  ➢
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 النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.  (3
تشمل برامج الرعاية الصحية في مصر برنامجا قوميا حول الوقاية والحماية من األمراض المنقولة جنسيا أو عن طريق الدم، وبخاصة  ➢

 مرض نقص المناعة المكتسبة، ومرض االلتهاب الكبدي الوبائي. 

لمكافحة اإليدز العالج باألدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشري مجانا لجميع المصابين طبقا للدليل  يوفر البرنامج الوطني ➢
مركزا بمستشفيات الحميات بالمحافظات مختلفة والتي توفر الرعاية اإلكلينيكية  14% من خالل 100الج بمعدل تغطية الوطني للرعاية والع

 لمرضي اإليدز مجانا. 

مركزا تسمى "العيادات صديقة الشباب" لتوعية الشباب بخطورة هذه األمراض وكيفية الوقاية منها، كما تم إنشاء  27 تم إنشاء عدد ➢
 خط ساخن لتلقي االستفسارات وتقديم المشورة. 

% 100بة يتم تنفيذ برنامج وقاية الطفل من أم مصابة لجميع السيدات الحوامل المصابات بالفيروس، ونجح البرنامج في تحقيق نس ➢
من خالل توفير األدوية لكل المصابات الحوامل وتوفير ادوية الوقاية، والفحوصات الخاصة بالكشف عن  2014لوقاية األطفال منذ عام 

 الفيروس لألطفال. 

األدوية مجانا لكل المصابين بصورة دورية وتقوم وزارة الصحة بتوفير العالج و  PCRو   CD4يتم توفير جميع تحاليل المتابعة مثل  ➢
 الخاصة مجانا لكل المصابين.

 
 وأثره على  أخرى  أحداث أو الشديدة الطقس أحوال أو النزاع عن الناجمة - اإلنسانية األزمات من المتزايد أثر العدد
  بيجين عمل تنفيذ منهاج

الوافدين إلى جمهورية مصر العربيـة إال أن مصـر على الرغم من تزايد األزمات اإلنسانية التي يشهدها العالم وخاصة العالم العربي وتزايد أعداد 
 .2014صادية واالجتماعية منذ عام تعتبر من الدول التى تحقق استقرار فى أوضاعها السياسية واالقت

 
  2االشارة الجابة السؤال رقم  السؤال الخامس:
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 الثاني القسم
 عشر االثنى الحاسمة االهتمام مجاالت المحرز عبر التقدم

 
 الالئق والعمل المشترك والرخاء الشاملة ول: التنميةالبعد األ 

 مجاالت االهتمام الحاسمة 
 والفقر  مرأة ال -
 واالقتصاد . مرأة ال -
 . مرأة الحقوق االنسانية لل -
 الطفلة األنثى -
 

 الةوالعم رفي العمل بأج مرأةيتعلق بدور ال اإلجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين فيما
 

واالحتفاظ بهن وترقيتهن  النساء توظيف في التمييز تحظر التي العمل أماكن في وممارسات بسياسات يتعلق وما القوانين إنفاذ/تعزيز (1
 في القطاعين العام والخاص، والتشريعات المتعلقة بالمساواة في األجور

: علـى  9حيـث تـنص: المـادة  قًا لما نص عليـه الدسـتور المصـري المصرية بالحق المطلق في العمل على نحو مساٍو للرجل وف مرأة تتمتع ال ➢
: علـى أن العمـل حـق وواجـب وشـرف تكفلـه الدولـة. المـادة  12التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بـين جميـع المـواطنين دون تمييـز. المـادة 

 : بأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة. 14

لسـنة  12مـن القـانون رقـم  131لحقوق للعاملين من الذكور واإلناث على قدم المساواة دون تمييز، وتـنص المـادة يكفل قانون العمل جميع ا ➢
الحق في اختيار المهنة األكثر مالءمة  -شأنها شأن الرجل - مرأة على تنظيم التوجيه لطالبي العمل بصفة عامة رجااًل ونساًء، ولل  2003

 لقدراتها واستعدادها وميولها. 

تمتــع العــامالت فــي الجهــاز اإلداري بالدولــة بدرجــة عاليــة مــن االســتقرار فــي العمــل، وال يوجــد أي إجــراء أو قــرار تنفيــذي مــن شــأنه التمييــز ت ➢
 بينهن وبين الذكور سواء في الترقي أو األمن الوظيفي .

 مــرأة ، تــم إدراج اللمرتــب مثلهــا مثــل الرجــلالتــي تعــول اســرة، وتلــك المتزوجــة مــن موظــف حكــومي بنســبة إعفــاء ضــريبي علــى ا مــرأة تتمتــع ال ➢
 .قانون الضرائب الموحد المعيلة في

تقدم نظم التأمينات االجتماعية مزايا تأمينية في حاالت التقاعد، العجز، الوفاة، دون أي تمييز على أساس الجنس، حيث تشير احصـاءات  ➢
 %.57%  والمشتركات في التأمين الصحي تصل إلى 60.6لى في التأمينات االجتماعية تصل إ مرأة أن نسبة مشاركة ال  2017عام 

تلتزم مصر بجميع ما صـدر فـي إطـار منظمـة العمـل الدوليـة مـن اتفاقيـات خاصـة بالعمـل ... ومـا يتعلـق منهـا بشـأن المسـاواة فـي األجـور،  ➢
 تبة التشريعية للقوانين المصرية ولهذه االتفاقيات نفس المر 

 .دون تمييز مرأة يير محددة تسري على كل من الرجل والتقييم العاملين وفقًا لمعايتم  ➢

من قانون الطفل المصري على الحق للعاملة في القطاع الحكومي، والقطـاع العـام وقطـاع األعمـال والقطـاع الخـاص،  70تنص المادة رقم  ➢
 في أجازة وضع بأجر كامل. 

رسـات ضـارة قـد تصـيبها أو تمـارس ضـدها، وفـي حـال وقوعهـا، يـنص ، وتحميهـا مـن أي ممامـرأة توفر قوانين العمـل المصـرية بيئـة سـليمة لل ➢
 183وتنفيذًا لذلك صدر قرار وزير القـوي العاملـة رقـم  القانون على وجود آليات دعم لرصد الشكاوى والتجاوزات وتطبيق العقوبات الرادعة.

 2003لسـنة  155كمـا صـدر القـرار رقـم يـة لحقوقهـا. المـرأه العاملـة وحما بشأن تنظيم تشغيل النساء لياًل حرصًا علي مصلحة 2003لسنة 
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للمـرأه العاملـة  في شأن تحديد األعمال التي اليجوز تشغيل النساء فيها حرصـًا علـي تحقيـق أعلـي درجـات األمـن والسـالمة والصـحه المهنيـة
 . وقرر المشرع عقوبات فى حالة مخالفة األحكام والقواعد سالفة الذكرومراعاة لظروفها

 .(المصري  في مجلس الوزراء مرأة )أعلى تمثيل على اإلطالق لل 2018٪ في عام 25ء الوزيرات إلى بة النسازيادة نس ➢
 .2018٪ في عام  27إلى  2017٪ في عام  17زيادة نسبة النساء الالئي يشغلن منصب نائب الوزير من  ➢
 .من إجمالي الوظائف القيادية 2016/2017عام   % في24.1في وظائف االدارة العليا في القطاع الحكومي إلى  مرأة تصل نسبة ال ➢

 الحكومية. للجهات٪ من المستفيدين من برامج التدريب 65تمثل نسبة النساء  ➢
 ٪.25 وصلت إلي  نسبة النساء في البنك المركزي المصري  ➢
 .2019٪ في عام 12إلى  2018٪ في عام 10زيادة نسبة النساء في مجالس البنوك من  ➢
 .2018عام  441إلى  2017عام  418العامالت في شركات المساهمة والهيئات العامة من زيادة نسبة النساء  ➢

٪ فــي الربــع األول مــن عــام  19.6إلــى ثــم  2018٪ فــي عــام  21.4إلــى  2014٪ فــي عــام  24انخفــض معــدل البطالــة بــين النســاء مــن  ➢
2019. 

 ٪.44.5نسبة النساء العامالت في الجهات الحكومية  ➢
وزيـادة حصـة تمثيلهـا فـى المناصـب  مـرأة هيل القيادات النسائية " بالجهاز االدارى للدولة ويستهدف البرنامج بناء قـدرات الاطالق برنامج " تا ➢

 القيادية والتى تشمل مناصب فى مجالس ادراة الشركات قطاع االعمال العام ومناصب مساعدين الوزراء .

 
 ور المساواة بين الجنسين  )مثل التعليم والتدريب والمهارات واالعانات(تقديم/تعزيز سياسات سوق العمل األنشطة المراعية لمنظ

مصــر هــي الدولــة الثانيــة علــى مســتوى العــالم التــي تطلــق جــائزة خــتم المســاواة بــين الجنســين للمؤسســات الخاصــة والعامــة لالعتــراف بــاألداء  ➢
وقـد فـاز جهـاز تنميـة المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة ومتناهيـة  المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسـة فـي المسـاواة بـين الجنسـين ،

 كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية. MSMEDAالصغر  
مصــر هــي أول دولــة تعلــن البــدء فــي العمــل علــي ادمــاج مبــادئ المســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة للحــول علــي جــائزة خــتم المســاواة بــين  ➢

 لقطاع السياحي.الجنسين في ا
ن يوتهـدف الـى تحقيـق المسـاوة بـين الجنسـ 2019( لسـنة 1بقـرار رقـم ) بوزارة القـوي العاملـة وتكافؤ الفرص ة بين الجنسينا انشاء وحدة للمساو  ➢

لعمل وتعزيـز والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وتمكين المرأة اقتصاديا فضال عن التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات ا
 وحدة 33لتصل اجمالي عدد وحدرات تكافؤ الفرص بمصر الي .مبدأ تكافؤ الفرص 

 .وحدة  23انشاء وحدات على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة تمكين المرأة وتم حتى االن انشاء  ➢
الخــريجين الجــدد مــن خــالل رفــع كفــاءات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتــدريب المهنــي وروح المبــادرة للمشــاريع الصــغيرة والمتوســطة و  ➢

 وبناء قدرات الشباب بالجهات الحكومية والمجموعات الشبابية.
وينفـذ بـرامج تطـوير القـدرات فـي مجـال البرمجيــات  Social Innovation Hubتـم إطـالق أول مركـز للتطـوير وريـادة االعمـال المجتمعـي  ➢

وتعمـل الـدورات علـى بنـاء قـدرات الفتيـات خريجـي الجامعـات  2016مصـر فـي عـام وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة ميكروسوفت 
الحكوميــة فــي مجــال علــوم الحاســب االلــي وخلــق التوعيــة بــالفرص المتاحــة لهــن فــي مجــال البرمجيــات وكيفيــة اســتخدامها فــي مجــال ريــادة 

 االعمال .
بناء مهاراتهم وتوفير الخدمات لهم مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى من خالل مبادرة "مصر تعمل " بهدف  وفتاة تم الوصول إلى مليون شاب ➢

 التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات التوظيف .
إطـــالق حملـــة "ســـاعة البرمجـــة" لزيـــادة وعـــي ومهـــارات النســـاء مـــن خـــالل تزويـــدهن بأســـس علـــوم الكمبيـــوتر وتعلـــيمهن الساســـيات برمجـــة  تـــم ➢

 الحواسب .
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 لمنع التحرش الجنسي بما في ذلك مكان العمل تخاذ تدابير ا
 
)ب(( لتجــريم التحــرش الجنســي بمــا يتضــمن التحــرش الجنســي فــي مكــان  306)أ( و  306( )المادتــان 2014تــم تعــديل قــانون العقوبــات ) ➢

كــب الجريمــة تأديبيــا العمــل ويعتبــر شــكال مــن أشــكال تشــديد العقوبــة وكمــا يشــكل أحــد اشــكال انتهــاك قــانون العمــل الــذي يحاســب عليهــا مرت
 2019( لســنة 1بقـرار رقــم ) بـوزارة القــوي العاملــة وتكـافؤ الفــرص ة بــين الجنســينا نشـاء وحــدة للمسـاو بعقوبـات تصــل الـي الفصــل مــن العمال

وفيـق وتهدف الى تحقيق المساوة بين الجنسن والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييـز ضـد المـرأة وتمكـين المـرأة اقتصـاديا فضـال عـن الت
 وحدة 33عدد وحدرات تكافؤ الفرص بمصر الي لتصل اجمالي بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص 

 مجانا. العنف ضد المرأة وتقديم المشورة القانونيةمكتب شكاوي المرأة الذي يستقبل جميع الشكاوي الخاصة بالتمييز او  ➢
 

 حيازتهاتعزيز حقوق ملكية األراضي وضمان 
( لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميـراث عـن كـل مـن لـه 2017 سنةل 219تم تعديل قانون الميراث )القانون رقم  ➢

 .على النساء االمر الذى له عظيم األثرالحق في هذا الميراث 
 
 الخاص لحسابهن امالتالع للنساء بالنسبة ذلك في بما االئتمان، على والحصول المالية الخدمات تحسين -

 سيدات %70مليون منهم  3متوسطة والصغيرة وصل عدد المستفيدين من المشروعات ال ➢

 2018% عام 69الي  2015% عام 45وصلت نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من  ➢
 .2017٪ في عام 27إلى  2015٪ في عام 9زيادة نسبة النساء الالئي يحملن حسابات بنكية من  ➢
 (.(UFAمبادرة البنك الدولي للنفاذ المالي العالمي  عضوًا فيتعد مصر  ➢
يركـز علـى تهيئـة والـذى  ،المـالي للمؤسسـات التنظيميـةالشـمول التحالف من أجل شـبكة ا حولالصادر   Maya Declarationإعالن  تبني ➢

 لمستهلك ، واستخدام البيانات إلعالم وتتبع جهود الشمول المالي.، وضمان اتخاذ تدابير لحماية ا منطقيالبيئة المناسبة ، وتنفيذ اإلطار ال
 .2017في عام في مدينة شرم الشيخ  GPFالمنتدى العالمي للسياسات و (  AFIالمالي ) الشمولاستضافت مصر أيًضا التحالف من أجل  ➢
أول بنــك مركـزي علـى مســتوى العـالم يوقـع مــذكرة ، وهـو  مـرأة وقـع البنـك المركـزي المصــري مـذكرة تفـاهم غيــر مسـبوقة مـع المجلــس القـومي لل ➢

 تفاهم مع آلية نسائية وطنية.
أكثـر مـن  وقـد اسـتفاد مـن هـذا المشـروع"  VSLAقـري الوالقروض فـي  دخاراإلنموذج مجموعات  تحت عنوان"خطط االدخار المالي اطالق  ➢

 . مستفيدة 18000

 .2018في عام  مرأة ا 59000إلى ، والتى وصل عددهن الية والمصرفية المنتجات المبالمصرية في جميع محافظات مصر  مرأة للتوعية  ➢
 .محافظة في مصر 27المالي في الشمول ريفية على مفاهيم  مرأة ا 883من  TOT تدريب مدربين المرحلة األولى من ➢
 ة المغلوطة.لتغيير الثقافة المجتمعي المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية شمولإطالق حملة إعالمية مخصصة لل ➢
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والمالية والمصارف المركزية  على سبيل المثال، في وزارات التجارة)المتساوية في هيئات صنع القرار االقتصادي  مرأةوضع آليات لمشاركة ال

 . (واللجان االقتصادية الوطنية
 ووزارة القوي العاملة ة التجارة والصناعة ووزارة المالية وزار تكافؤ الفرص بوحدة  ➢

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحدة ➢
 لجنة لمشاركة المرأة االقتصادية في المجلس القومي للمرأة  ➢
مشـروعات يركـز علـي بنـاء قـدرات وحـدات تكـافؤ الفـرص ووجـود نسـبة السـتفادة المـرأة مـن ال 2018/2022برنامج عمل الحكومـة المصـرية  ➢

 القومية 
 لتأهيل السيدات للمناصب القيادية برامج مثل سيدات يقدن المستقبل وغيرها تم عقد  ➢

)أعلى تمثيل  2018٪ في عام 25إلى ثم  2017٪ في عام 20إلى  2015٪ في عام 6الوزراء من  زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس ➢
 منها وزيرة لالستثمار والتعاون الدوليو . (المصري  على اإلطالق للمرأة في مجلس الوزراء

 .2018٪ في عام  27إلى  2017٪ في عام  17زيادة نسبة النساء الالئي يشغلن منصب نائب الوزير من  ➢

 .من إجمالي الوظائف القيادية 2016/2017% في عام  24.1تصل نسبة المرأة في وظائف االدارة العليا في القطاع الحكومي إلى  ➢

عـام  418فـى شـركات مسـاهمة والهيئـات العامـة مـن  و 2019% عام 12الى  2018% عام 10اء فى مجالس البنوك من زيادة نسبة النس ➢
 . 2018عام  441الى  2017

  2018و 2017تعيين سيدتان فى منصب محافظ عام  ➢

   2018نائبة لرئيس البنك المركزى ورئيسة للمحكمة االقتصادية عام تعيين أول   ➢

% فــى نقابــة الصــيادلة 55.1% فــى نقابــة المهــن التعليميــة وبنســبة  45.3(% فــى المهــن االجتماعيــة  وبنســبة 60.7ة )تشــارك المــرأة بنســب  ➢
 .2016خالل عام 

( إلدماج النوع 2012/2017 – 2007/2012شاركت المرأة المصرية في صياغة الخطط الخمسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة ) ➢
 لة في مختلف مجاالت التنمية.في الخطة القومية للدو 

 
 

االجراءات التى اتخذتها مصر للحد من واعادة توزيعع الرعايعة غيعر مدفوععة األجعر والعمعل المنزلعى وتعزيعز التوفيعق بعين 
 األسرة والعمل

 

 

 والعمل المنزلي في االحصاءات والمحاسبة الوطنية ادراج الرعاية غير مدفوعة األجر 
 ال منزليةمن المصريات يقمن بأعم 91% ➢
 بالرعاية األسرية ألفراد األسرةمن المصريات يقمن بأعمال متصلة 27%  ➢
مليار جنية سنويًا لألعمال  167مليار جنية سنويا لألعمال المنزلية و 458هذه األعمال غير مدفوعة وتقدر قيمتها بـ  ➢

 .ال حتى إذا كانت مرأة عاملةالمتصلة بالرعاية األسرية، وفي كثير من األحيان ال يشارك الزوج في هذه األعم

 هذه االحصاءات ضمن االحصاءات الوطنية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ➢
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 توسيع خدمات رعاية األطفال أوتقديم الخدمات القائمة بأسعار أكثر يسرا
بتــوفير خــدمات الطفولــة المبكــرة بمــا مليــون جنيــه لتقــوم وزارة التضــامن االجتمــاعي  250مبلــغ  قــرار مــن رئــيس الجمهوريــة يشــأن إتاحــة ➢

 .يسمح لألم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة مع االستمرار في التوسع في برامج التغذيــــة المدرسيــــة

 النشاء حضانات التاحة زيادة في تشغيل المرأة. مليون جنيه 50اصدار قروض بقيمة  ➢
 

 ضعفاء وغيرهم ممن يحتاجون إلى أشكال مكثفة من الرعايةتوسيع الدعم لألشخاص كبار السن ال

 . 2017خالل عام % 57تركات في التأمين الصحي إلى %  كما بلغت نسبة المش60.6نسبة السيدات المؤمن عليهن تصل إلى  ➢

 مسن ومسنة. 163,000مايزيد علي ليصل الى  كرامةاطالق برنامج  ➢

مبادرة )نحب بعض بجد ( التي تم إطالقها بالتزامن مع احتفاالت اليوم العالمي  رات عديدة منهامن خالل مباد المسنة مرأة تعزيز الخدمات لل ➢
 .للمسنين 

وحدة سكنية لسكان العشـوائيات ، بهـدف  250000ا ، حيث تم اطالق مشروعات جديدة لبناء حوالى ج السكن الكريم لألسر األكثر فقر برنام ➢
ة الــى منــاطق مناســبة لضــمان حيــاة آمنــة وكريمــة للمــواطنين ممــا لــه مــن تــأثير مباشــر علــى ســالمة تطــوير األحيــاء العشــوائية والقــرى الفقيــر 

 .مستفيد 4330عدد المستفيدين الى  ورفاهية النساء ووصل

 
 

 تقديم أو تعزيز إجازة األمومة/األبوة/الوالدية أو أي نوع آخر من اإلجازات العائلية

 بـأجر أشـهر 3أشهر بداًل من  4ألمهات العامالت مثل إجازة أمومة لمدة للذي يمنح مزايا ا 2016قانون الخدمة المدنية لعام  اصدار ➢

وبحـد اقصــى سـت ســنوات  ةامين علــى االكثـر فـي المــرة الواحـدكامـل علـى أن تســتحق الموظفـة اجـازة بــدون اجـر لرعايـة طفلهــا لمـدة عـ
 طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .

 

 وتقـوم الوظيفيـة، حياتهـا  طـوال مـرات ولثالث الواحدة  المرة في عامين أقصي بحد وذلك الطفل لرعاية ازةأج في الحق الحكومة في للعاملة ➢

 مـع اختيارهـا، بحسـب المرتـب ربـع منحهـا أو العمـل، وعلـى جهـة العاملـةعلـى  المسـتحقة االجتماعيـة بسـداد التأمينـات الحكوميـة الجهـة

  .األجازة من اتهعود لحين الترقية في وحقها الدورية واالجتماعية لعالواتوا الوظيفية وأقدميتها بوظيفتها لها االحتفاظ

 

  إجراء حمالت أو أنشطة لزيادة الوعي لتشجيع مشاركة الرجال والفتيان في الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي
ماليـين مشـاهد علـى وسـائل التواصـل  10إلـى إلشـراك الرجـال والفتيـان والتـى نجحـت فـي الوصـول  2017حملة "ألني رجـل" : أطلقـت عـام  ➢

تسـليط الضـوء علـى النمـاذج و  مـرأة الرفـع الـوعي حـول قضـايا  تهدف إلـى ألف متطوع على األرض في جميع المحافظات 24و   االجتماعي
 خالل مراحل حياتها المختلفة. مرأة االيجابية لدور الرجل في دعم ال

 
 الععام خعالل القطعاع عمالعة تخفعي  أو الععام اإلنفعاق تخفعي  مثعل العامعة، الماليعة أوضعاع ضعب /التقشعف تعدابير ادخعال 

 الماضية الخمس السنوات
 .العام خالل الخمس سنوات الماضية لم تتخذ الحكومة أى اجراءات تقشف نتج عنها تخفيض االنفاق العام أو تخفيض عمالة القطاع
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 البعد الثاني
 االجتماعية خدماتوال االجتماعية والحماية الفقر على القضاء

 
 :الحاسمة االهتمام مجاالت
 والفقر مرأة ال •

 وتدريبها مرأة ال تعليم  •

 والصحة مرأة ال  •

 مرأة لل اإلنسانية الحقوق  •

 األنثى . الطفلة •
 

 على الفقر بين النساء والفتيات االجراءات التى اتخذتها مصر فى الخمس سنوات األخيرة للحد والقضاء
 

 وإعانات والمهارات، العمل، على التدريب مثل) إلى العمل الالئق من خالل سياسات سوق العمل النشطة تعزيز وصول النساء الفقيرات -

 الهادفة والتدابير  )ذلك إلى وما التشغيل،

ممارسـة حقـوقهن الدسـتورية بهـدف بطاقـة هويـة للنسـاء  700000تـم إصـدار حيـث ؛  الـرقم القـوميبطاقات الستخراج برنامج تبني واستمرار  ➢
 .واإللتحاق بالعمل سير وصولهن للخدمات المقدمة من الدولةوتي

 ( سيدة .  247759)  امنه تإستفاد إلقامة مشروعات إنتاجية تنموية تقديم ِمَنح ➢

ومعاونتهـا مـن أجـل التوفيـق  مـرأة ال العاملة: وهـي مراكـز إنتاجيـة خدميـة أنشـأت بهـدف تخفيـف األعبـاء الملقـاة علـى عـاتق مرأة مراكز خدمة ال ➢
 ة( وحـد41( مركـزًا بهـا عـدد ) 39ا )محافظـة علـى مسـتوى الجمهوريـة ويبلـغ عـدده 22فـي  عاملة تجاه عملهـا وأسـرتها مرأة كأن مسئوليتها بي

 . ة(  مستفيد 1855235إستفاد  عدد )

جديــد مــن المنتجــات برنــامج علــى تطــوير الحــرف اليدويــة بمــا يتفــق مــع تحــديث وتطــوير نمــط  برنــامج تطــوير الحــرف اليدويــة "أدهــا وأدود":  ➢
 .التقليدية عن طريق تعريف السيدات بتصميمات حديثة جديدة وعصرية الدخالها على منتجاتهن بما يناسب الذوق العام

 

 في مجال األعمال والمشاريع مرأةدعم أنشطة تطوير ريادة ال
صـــديرية مـــن خـــالل إقامـــة المعـــارض والتســـويق القـــدرات التســـويقية والت ودعـــمقروضـــًا بشـــروع ميســـرة،  يروفتـــتمويـــل المشـــروعات الصـــغيرة و  ➢

 الجماعي للمشروعات دون تمييز بين اإلناث والذكور .
 32تقوم بتدريب النساء محدودات  الدخل على المهن والحرف التراثية والبيئية والمنزلية، فضـاًل عـن  430مشروعات األسر المنتجة:  "تبلغ  ➢

 عارض موسمية معرض دائم لتسويق منتجات هذه االسر من خالل م

 .جنية مصري  5000الى  1000الريفية: من خالل إقامة مشروعات عينية تتراوح مبالغها من  مرأة مشروعات دعم ال ➢

، زيــادة نســبة رفــع نســب اإلدخــار وتشــجيع ريــادة األعمــال و وطالبــات المــدارس والجامعــات مــرأة الــوعي المــالي ونشــر الثقافــة الماليــة لل زيــادة ➢
  مرأة لل 2030قومي في ضوء استراتيجية  الشمول المالي كمعيار

  VSLA  [Village Saving and Loan Association]مشروع اإلقراض واإلدخار  ➢

  -والعمل على التالى : مرأة برنامج الشمول المالي للاطالق  ➢

 .للتوعية بمفاهيم الشمول المالى   TOTبتدريب  (886تأهيل رائدات ريفيات بعدد ) •

 سيدة . 95000عدد المستهدفات توعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات  •
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 ندوة(. 492نشر ثقافة إقامة المشروعات الصغيرة وتأثيرها في تحسن مستوى الدخل للنساء بالمجتمعات المحلية ) •

 .Social Hubبرنامج ريادة األعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات   •

 .ذات اإلعاقة على بعض الحرف اليدوية  مرأة لتأهيل ال مبادرة كوني منتجة •

 مبادرة القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد ]من البذرة إلى الكسوة[ •

 
 األشغال ضمان وخط  أطفال، لديهن الالتي للنساء النقدية التحويالت مثل)إدخال أو تعزيز برامج الحماية االجتماعية للنساء والفتيات  -

 )المسنات ومعاشات العمل، سن في للنساء التوظيف/العامة

 .مليون فرد( 10 -مليون أسرة  2.25٪ من برامج الحماية االجتماعية )89تستفيد النساء بنسبة  ➢

 دعم التموين الخبز والدقيق.من  مرأة مليون ا 38استفاد  ➢
 .من بطاقات الحصص الغذائية مرأة مليون ا 34استفادت  ➢
 .لرعاية الصحيةمن دعم ا مرأة ماليين ا 10استفادت  ➢
 من خدمات األسرة والصحة اإلنجابية. مرأة ماليين ا 8استفادت  ➢

 2،000،000محافظـة مـع حـوالي  27 فـي ركزم 345 وقرية  563يصل إلى ل"تكافل وكرامة"  ةمشروطال يةنقدال تتحويالالإطالق برنامج  ➢
تعظـيم حـق ،  المشـروطةاألسري ، زيادة رأس المـال البشـري  المستفيدات من البرنامج( بهدف تحسين االستهالكهن ٪ من النساء 80) مرأة ا

 .مرأة العنف ضد ال مناهضةو  مرأة المالي لل الشمول، تحسين اإلدماج اإلنتاجي االقتصادي ، زيادة باألسرة صنع القرار في 
  خالل مبادرة "ال أمية مع تكافل"برامج محو امية السيدات من  ➢

 كفاية" 2"ل مبادرة الدعم اإليجابي لتنظيم األسرة من خال ➢

 مسكن من خالل مبادرة "سكن كريم"تحسين بيئة ال ➢

 .  مرأة مساعدة األسر في استخراج البطاقة التموينية ودعم مشاركة الفتيات والرائدات ومكلفات الخدمة العامة في برامج تمكين ال ➢
 50.000المصرية تم تخصيص وثيقـة أمـان ل مرأة ام الخالل ع "وثيقة أمان"أطلقت الحكومة المصرية وثيقة تأمين علي الحياة تحت مسمي  ➢

 سيدة مصرية مجانا والتي تم تسليمها للسيدات المعيالت واألكثر احتياجا.

 
 الفتيات الى الحماية االجتماعيةجهود مصر لتحسين وصول النساء و 
 تقديم أو تعيزيز التحويالت النقدية المشروطة

 2،000،000محافظـة مـع حـوالي  27 فـي ركزم 345 وقرية  563يصل إلى ل"تكافل وكرامة"  ةمشروطال يةنقدال تتحويالالإطالق برنامج  ➢
تعظـيم حـق ،  المشـروطةالمستفيدات من البرنامج( بهدف تحسين االستهالك األسري ، زيادة رأس المـال البشـري هن ٪ من النساء 80امرأة )
 العنف ضد المرأة. مناهضةالمالي للمرأة و  الشمول، زيادة ، تحسين اإلدماج اإلنتاجي االقتصادي باألسرة صنع القرار في 
 

 تقديم أو تعزيز المعاشات االجتماعية غير القائمة على المساهمات
 .تماعية والمعاشات للتأمينات االج 2010لسنة  135: بإصدار القانون رقم مرأة ضمان الحماية االجتماعية لل ➢

بشـأن اسـتبدال  2013لسـنة  187معاش الضمان االجتماعي وفقا لقرار وزير التضامن رقـم  وضع إطار قانوني لتحديد الفئات المستفيدة من ➢
 .2013لسنة  100الفقرة الثانية الواردة بالقرار الوزاري رقم 

 .2013لسنة  11رقم والمعدل بقانون  2005لسنة  91كعائل لألسرة وفقًا لقانون الضرائب الموحد رقم  مرأة االعتراف بال ➢
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 ج الحماية االجتماعية القائمة على المساهمات لتعزيز مستويات وصول المرأة واستفادتهاإصالح برام
 دعم التموين الخبز والدقيق.مليون امرأة من  38استفاد  ➢
 .مليون امرأة من بطاقات الحصص الغذائية 34استفادت  ➢
 .ماليين امرأة من دعم الرعاية الصحية 10استفادت  ➢
 دمات األسرة والصحة اإلنجابية.ماليين امرأة من خ 8استفادت  ➢

 2،000،000محافظـة مـع حـوالي  27 فـي ركزم 345 وقرية  563يصل إلى ل"تكافل وكرامة"  ةمشروطال يةنقدال تتحويالالإطالق برنامج  ➢
تعظـيم حـق ،  المشـروطةالمستفيدات من البرنامج( بهدف تحسين االستهالك األسري ، زيادة رأس المـال البشـري هن ٪ من النساء 80امرأة )
 العنف ضد المرأة. مناهضةالمالي للمرأة و  الشمول، تحسين اإلدماج اإلنتاجي االقتصادي ، زيادة باألسرة صنع القرار في 

 50.000خالل عام المرأة المصرية تم تخصيص وثيقـة أمـان ل "وثيقة أمان"أطلقت الحكومة المصرية وثيقة تأمين علي الحياة تحت مسمي  ➢
 ا والتي تم تسليمها للسيدات المعيالت واألكثر احتياجا.سيدة مصرية مجان

 
 جهود مصر لتحسين النتائج الصحية للنساء والفتيات 

 العامة الصحة خدمات أو الشاملة الصحية التغطية نطاق توسيع خالل من الصحية الخدمات على النساء حصول تعزيز
 :  فتاةوال مرأة لحماية ال عدد من االستراتيجيات الوطنية اعتماد ➢

: ويعنى بها المجلـس القـومي للسـكان اعمـااًل لتوصـيات المـؤتمر الـدولي للسـكان 2020 -2015االستراتيجية القومية للصحة االنجابية  •
 .1994والتنمية الذي عقد بالقاهرة عام 

 2020 -2015يجية القومية للسكان االسترات •

 . 2020 -2016االستراتيجية الوطنية لمناهضة الختان  •

 . 2020- 2015راتيجية الوطنية للحد من الزواج المبكر االست •

 . 2018لسنة  2لشامل رقم إصدار قانون التأمين الصحي ا ➢

 .)الوزن (  السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسممرض " للكشف عن التهاب الكبد الوبائي و صحة مليون  100مبادرة " ➢

 لمخدرات.لدمنات إنشاء خط ساخن لتقديم خدمات الدعم للنساء الم ➢
" مرأة ، باإلضافة إلى مراكز تسمى "مراكز صحة المرأة إنشاء وحدات رعاية صحية بجميع قرى ومراكز الجمهورية، تقدم خدماتها الصحية لل ➢

لريفية ا مرأة ات الصحية للغير حكومية بالقرى والنجوع بصفة دورية لتقديم الخدمسيير قوافل طبية حكومية/تو  في أغلب محافظات الجمهورية
 .مجاناً 

 الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي ➢

 .مبادرة )ملف صحي لكل سيدة( بهدف أن يكون لكل سيدة ملف طبي وفقًا لبطاقة الرقم القومي الخاصة بها ➢

ة % من السكان" طبقًا الستراتيجي1برنامج "مصر خالية من فيروس سي": لتحقيق الهدف الوطنى "خفض انتشار التهاب الكبد سى إلى ➢
 تي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.ال 2030مصر 

 حزمة شاملة من الخدمات الصحية ومقدمي الخدمات للضحايا. ضد المرأة  من المستشفيات العامة المتكاملة للعنف 440هناك  ➢
 حمالت توعية لدعم صحة المرأة والتغذية الجيدة ➢
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للنساء والفتيات، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، والصحة العقلية واألمومة وخدمات فيروس توسيع خدمات صحية محددة 
 HIVنقص المناعة البشرية 

تشمل برامج الرعاية الصحية في مصر برنامجا قوميا حول الوقاية والحماية من األمراض المنقولة جنسيا أو عن طريق الدم، وبخاصة  ➢
 لمكتسبة، ومرض االلتهاب الكبدي الوبائي. مرض نقص المناعة ا

مركزا تسمى "العيادات صديقة الشباب" لتوعية الشباب بخطورة هذه األمراض وكيفية الوقاية منها، كما تم إنشاء خط  27تم إنشاء عدد  ➢
 ساخن لتلقي االستفسارات وتقديم المشورة. 

 .الحوامل المصابات بالفيروسيتم تنفيذ برنامج وقاية الطفل من أم مصابة لجميع السيدات  ➢
 مجانا لكل المصابين بصورة دورية  PCRو   CD4يتم توفير جميع تحاليل المتابعة مثل  ➢

 

                                االضطالع بحمالت للتوعية العامة/الصحة العامة

 .ية االكتشاف المبكر لسرطان الثديالوعي بأهم ➢
لمجتمع عن خدمات تدريبهن بمعرفة وزارة الصحة والسكان على نشر الوعي الصحي لدى أفراد ا االف رائدة ريفية يتم 6تعيين عدد  ➢

 صحة األم والطفل

 تحديث منهج الرائدات الريفيات ليشمل الرسائل الصحية الخاصة لصحة األسرة ككل وتدريبهن عليه. -

 مليون زيارة منزلية شهريًا للسيدات في سن اإلنجاب. 1.5تنفيذ عدد  -

 ألف ندوة تثقيفية شهريًاً  في الوحدات الصحية للمنتفعات بالخدمة داخل الوحدات الصحية. 40عدد تنفيذ  -

تفعيل الخط الساخن لمشورة الصحة اإلنجابية  من خالل طبيبات متخصصات في تنظيم األسرة للرد على االستفسارات أو أي شكاوي  ➢
 بخصوص تقديم الخدمة أو استخدام الوسائل.  

 ، والتغذية الجيدة، والحقوق اإلنجابية، لحمايتها من األمراض الناتجة عن زيادة اإلنجابمرأة صحة المثل ية و التوعلبرامج بعض اتنفيذ  ➢
 .  2018سيدة عام  52.611الكشف المبكر عن سرطان الثدي وبلغ عدد المستفيدات و 

حبوب منع الحمل للحاالت الطارئة( من خالل وحدات  –جلد كبسولة تحت ال –اللولب  –الحقن  –وسائل تنظيم االسرة ) الحبوب  يتم تقديم ➢
 الرعاية االولية والمستشفيات العامة المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية لكافة المترددات دون تمييز.

 
 ومهارات تعليم النساء والفتيات جهود مصر من اجل تحسين نتائج

 رات لمواصلة دراستهن واستكمالها ريب التقنى وبرامج تنمية المهاتخاذ تدابير لزيادة وصول الفتيات الى التعليم والتدا (1
 23و22و21و20و19يؤكد الدستور ويضمن الحق في المساواة في التعليم ومجانية التعليم من خالل مواد رقم  ➢

 .2017م % عا 30.7إلى   2006% عام 37.3فى مجال التعليم حيث انخفضت نسبة االمية بين االناث من مرأة تحسين أوضاع ال ➢
، كمــا ارتفعــت نســب  القيــد  2017/2018% عــام  27ارتفــاع نســبة القيــد االجمــالي للفتيــات فــي مرحلــة التعلــيم ماقبــل االبتــدائي لتصــل إلــى   ➢

نســبة القيــد اإلجمــالي للفتيــات فــي التعلــيم الثــانوي العــام  و 2017/2018% عــام 98.6اإلجمــالي للفتيــات  فــي التعلــيم االبتــدائي لتصــل إلــى  
%( عــــــام 38.4بعــــــد أن كــــــان  ) 2018عــــــام  % 54التعلــــــيم العــــــالي للفتيــــــات ليصــــــل إلــــــى و  2017/2018% عــــــام 35.1بلغــــــت  حيــــــث
% مــن أجمــالى أســاتذة الجامعــات ،  48.6% مــن حــاملى درجــة الماجســتير والــدكتوراة ، ونســبة  46.5، وتمثــل االنــاث نســبة  2015/2016
 %  46.5ليا من إجمالي الملتحقين بلغت نسبة اإلناث الملتحقات بالدراسات العكما 

ة اطالق حملة )ابنتى نور عينى( العداد طالبات قيادات فى كل المدارس الثانوية بنات وتهدف المبادرة الى الرقى بشخصية الطالبات القيادي ➢
 بالتفاعل االيجابى.وتمكين الطالبات من استكمال تعليمهن وتنمية القدرة على التعبير عن الذات والتأثير فى البيئة المحيطة 



 

 جمهورية مصر العربية

                                                                                                                                                      

- 30 - 
 

إنشــاء مــدارس الفصــل الواحــد: لتمكــين الفتيــات المتســربات مــن التعلــيم مــن اســتكمال تعلــيمهن فــي التعلــيم النظــامي كعــالج ثبــت فاعليتــه لهــذه  ➢
 دارسة.  82070انتظم فيها  2015 -2014مدرسة عام  5018المشكلة، بلغ عدد مدارس الفصل الواحد 

ت في مصر: تهدف إلى تمكين الفتيـات وحصـولهن علـى فـرص متكافئـة فـي التعلـيم الجيـد النـوعي والمجـاني، كمـا اطالق مبادرة التعليم الفتيا ➢
 التعليم.  على إزالة الحواجز التي تحول دون إتمام تعلم هؤالء الفتيات، مثل الرسوم المدرسية، وتكاليف  تعمل المبادرة

تعليمية والمبادرات  لرفع كفاءة الفتيات ومحو أميـتهن خاصـة بالمنـاطق الريفيـة مثـل مشـروع "المـرأة تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والقوافل ال  ➢
 مبادرة العلم قوة -ة دندرة بقنا مبادرة لمحو أمية المرأة بقري -البحـراوية الذى أنشاه المجلس القومي للمرأه في قـرية بال أميـة" بمحافظة البحيرة 

 
 تحرش والشاملة للنساء والفتيات األمنة والخالية من ال تعزيز البيئات التعليمية (2

هـدفهم هـو زيـادة الـوعي بـين مـوظفي الجامعـة واألسـاتذة والطـالب بحقـوقهم فـي  ، وحدة لمكافحـة التحـرش فـي الجامعـات الحكوميـة 19إنشاء  ➢
، دعـم الضـحايا الـذين تعرضـوا للتحـرشوأخيـرا  في الجامعة، وتوعيتهم بآليات اإلبـالغ والتعامـل مـع األطـراف المعنيـة، تحرشحالة تعرضهم لل

 كما يتم تنفيذ عديد من األنشطة التوعوية لمكافحة التحرش.

إنشاء مدارس صديقة للفتيات، ومدارس المجتمع في القرى المصرية: والتي تهدف إلـى اتاحـة فرصـة حقيقيـة امـام الفتيـات مـن االسـر الفقيـرة،  ➢
مدرسـة وبلـغ  5018نة لاللتحاق بالتعليم ، بلغ عدد المدارس صديقة للفتيات، ومدارس المجتمع  س 14 -6والمتسربات من التعليم، من سن 
 دارس ودارسة. 106781% من الذكور بإجمالي 23.1% مقابل 76.9نسبة الدارسين فيها من االناث 

 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة  ( EMSTزيادة إمكانية الوصول إلى المهارات والتدريب في المجاالت الجديدة والناشئة، وال سيما  (3
 والرياضيات( والطالقة ومحو األمية الرقمية

الصوتية(: بهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة في مرحلة التعليم االساسي، التي ترتكز على مفهوم الـتعلم النشـط مـن  تنفيذ مبادرة )القراءة ➢
 كتابي.أجل الحد من تدني التحصيل الدراسي والضعف القرائي وال

 المصرية على مستوى المحافظات. مرأة اتاحة فرص تدريب متكافئة للجنسين، من خالل مشروع "بيوت التكنولوجيا " والمعني أساسًا بال ➢
( شـاب مـن الجنسـين بهـدف تـأهيلهم ورفـع 17000اسـتهدف ) "Social HUBتنفيذ برنامج "ريادة االعمـال فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات " ➢

فضــل تطبيقــات ألال إســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات لحــل المشــكالت المجتمعيــة، كمـا تــم مــن خــالل البرنــامج تنظــيم احتفاليــة قـدراتهم فــي مجــ
 جائزة عن تطبيق "مساعدة أهالي المفقودين وأطفال الشوارع".وتم منح الكترونية ذكية، 

روعات صــغيرة ورائــدة: مــن حيــث المهــارات البحثيــة والتســويقية تقــديم المعلومــات المتعلقــة بريــادة األعمــال للســيدات الراغبــات فــي إقامــة مشــ ➢
 لومات في مجال المشروعات الصغيرة.واإلدارية الالزمة، وتشجيعهن على االستفادة من تكنولوجيا المع

برمجـــة تـــم إطـــالق حملـــة "ســـاعة البرمجـــة" لزيـــادة وعـــي ومهـــارات النســـاء مـــن خـــالل تزويـــدهن بأســـس علـــوم الكمبيـــوتر وتعلـــيمهن الساســـيات  ➢
 الحواسب .
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 البعد الثالث
 التحرر من العنف والقوالب النمطية 

 مجاالت االهتمام الحاسمة 
  مرأة العنف ضد ال .2

  مرأة الحقوق االنسانية لل .3

 ووسائل االعالم  مرأة ال .4

 الطفلة األنثى .5

 
 والفتيات النساء ضد العنف أولويات العمل في مجال أشكال

 العامة، وفي األماكن التعليمية وفي العمل التحرش الجنسي والعنف في األماكن (1
التحرش الجنسي ألول عريف مفهوم )ب(( لتجريم التحرش الجنسي. تم ت 306)أ( و  306( )المادتان 2014تم تعديل قانون العقوبات ) ➢

نترنت بالسجن لمدة تتراوح الهاتف واإلعبر على التحرش الجنسي اللفظي والجسدي والسلوكي و القانون ُيعاقب   وعليه ، مرة بموجب القانون 
جنيه مصري ، مما يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السالمة للنساء والفتيات  50،000تصل إلى  ةسنوات وغرام 5أشهر و  6بين 

 مع تغليظ العقوبة والغرامة فى حالة وجود سلطة محددة على المجنى عليها. المصريات في األماكن العامة
 (2015وزارة ) 20التي أقرها مجلس الوزراء ومشاركة  مرأة ية لمكافحة العنف ضد الاعتماد االستراتيجية الوطن ➢
لتلقي شكاوى التحرش  مرأة ( بمكتب شكاوى ال15115إنشاء غرفة عمليات وخط ساخن )و  محافظة 27في وفروعه  مرأة شكاوى ال مكتب ➢

 -مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوي  مرأة ا 60،000امة. حوالي التي قد تتعرض لها النساء والفتيات في الشوارع والميادين والمتنزهات الع
 .(مرأة ، الدعم القانوني، محاكم األسرة وقضايا العنف ضد المرأة التوعية بنظام استقبال ضحايا العنف ضد ال) 2018حتى 

 ةبوزارة الداخلية المنشأة لتلقي أي ة مرأ ؛ مع خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد الداخل وزارة الداخلية مرأة إنشاء وحدة خاصة للعنف ضد ال ➢
بكافة مديريات األمن  مرأة بإستحداث أقسام لمكافحة جرائم العنف ضد ال 2014لسنة  2180صدور قرار رقم و  مرأة حوادث عنف ضد ال
 .بمحافظات الجمهورية

 .مرأة المنشأة داخل وزارة العدل لحماية ال مرأة وحدة العنف ضد ال ➢

 والجهات الحكومية الوزاراتوحدات تكافؤ الفرص في  33 ➢
 مراكز لالستضافة لتقديم الحماية واإليواء والرعاية االجتماعية والصحية والنفسية والقانونية للمرأة المعنفة 9 ➢

 تكافؤ الفرص بالوزارات. وحدة 33 ➢
والطالب بحقوقهم في حالة هدفهم هو زيادة الوعي بين موظفي الجامعة واألساتذة  ،وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية 19 ➢

 في الجامعة ، وتوعيتهم بآليات اإلبالغ والتعامل مع األطراف المعنية، وأخيرا دعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش. تحرشتعرضهم لل

لعالمي في اطار االحتفال باليوم ا 2018،  2017و  2016لألعوام  مرأة يوم لمكافحة العنف ضد ال 16ضمن حملة توعوية  تنفيذ أنشطة  ➢
  .نوفمبر، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني 25 مرأة للقضاء على العنف ضد ال

ويستهدف المشروع المناطق العشوائية ، ويعتمد على استخدام طرق مبتكرة كالرياضة الية من العنف والتحرش ، ختنفيذ مشروع مدن آمنة  ➢
ر مجتمعية من الشباب المتطوع  وتحسين البنية التحتية لبعض األماكن لتوفير مجتمعات خالية من والمسرح التفاعلي والفن لبناء كواد

 العنف ضد النساء والفتيات.

داخل بعض المحطات المحورية بمترو األنفاق حيث « حياتك محطات.. متخليش محطة توقفك»اطالق حملة توعية إعالمية تحمل شعار  ➢
.. وتركز الحملة على أربعة موضوعات أساسية، 2017/2018مليون راكب يوميًا خالل الفترة  2يصل عدد مستخدميه إلى حوالى 
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لسه بدرى.. مفيش طفلة »، «لسه بدرى.. سيبوها تختار»تتضمن الحملة مجموعة من الرسائل الخاصة بكل قضية ومنها قضية متمثله في 
 «تشيل طفلة

 
 

  زواج القاصرات والزواج المبكر والزواج القصري  (2

 ماني عشر عامًا  لكل من الزوجين.والذي  يحدد سن الزواج بث  2008لسنة  6927تجريم الزواج المبكر: بإصدار قرار وزير العدل رقم  ➢
 مجلس النواب.تم اعداد مشروع قانون خاص بمكافحة الزواج المبكر ويتم دراسته حاليا في 

 . 2020-2015االستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر  ➢

داخل بعض المحطات المحورية بمترو األنفاق حيث « حياتك محطات.. متخليش محطة توقفك»حملة توعية إعالمية تحمل شعار  اطالق ➢
.. وتركز الحملة على أربعة موضوعات أساسية، 2017/2018مليون راكب يوميًا خالل الفترة  2يصل عدد مستخدميه إلى حوالى 

لسه بدرى.. مفيش طفلة »، «لسه بدرى.. سيبوها تختار»متمثله في  خاصة بكل قضية ومنها قضيةسائل التتضمن الحملة مجموعة من الر 
 «تشيل طفلة

 . 2018يوم مناهضة ضد العنف عام  16مدرسة مجتمعية عن قضية الزواج المبكر وأضراره خالل حملة ال  15ندوات توعوية فى  ➢

 : حول خطورة زواج القاصرات.18حملة مش قبل ➢

 

 ضاء التناسلية ختان اإلناثاألع تشوية (3
 2019إنشاء أول لجنة وطنية لمواجهة ظاهرة ختان االناث  ➢
-18من ) انخفاض واضح فى المؤشرات القومية الخاصة بختان االناث وخاصة فى االجيال الجديدة من الفتيات فى الفئة العمرية ➢

   2015% في عام 61.8الى  (19
 2020-2016ث االستراتجية القومية لمناهضة ختان االنا ➢
 2016وتشديد العقوبة فى عام  2008تجريم ختان االناث فى قانون العقوبات فى  ➢
 والذى يمنع إجراء أى عملية ختان إناث فى داخل المستشفيات والعيادات والوحدات الصحية 271إصدار القرار الوزارى رقم  ➢
مليون  6الناث حمالت طرق األبواب التى  استهدفت  حوالي اطالق حمالت اعالمية والتوعوية لنشر المعرفة والمعلومات عن ختان ا ➢

سنوات  االخيرة قد وتناولت موضوعات مثل: العنف ضد المرأة ، وقانون األحوال  3امرأة من خالل الزيارات الميدانية على مدى 
ركة السياسية للمرأة وغيرها من قضايا الشخصية ، والحقوق القانونية ، ومخاطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  )الختان( ، والمشا

 المرأة.
وأكدت الكنيسة  2018و  2007خطاب دينى ضد ممارسة ختان االناث فقد صدرت فتوى من دار االفتاء بتحريم ختان االناث فى  ➢

  القبطية االرثوذكسية فى موقف رسمى ضد ممارسة ختان االناث

، ويوفر الخط خدمة متخصصة للرد على األسئلة المتعلقة 2008لعام  126قانون رقم استنادًا على ال( 16000خط نجدة الطفل) ➢
  التدخل لمنع إجراءه في حاالت عديدة.ساعة ويقوم ب 24على مدار بختان اإلناث 

          
 لتصدى للعنف ضد النساء والفتياتاالجراءات التى تم اتخاذها ل

 وتنفيذها هاوتطبيق ،مرأةال ضد العنف مناهضة قوانين تعزيز أو تقديم (1

التحرش الجنسي ألول عريف مفهوم ( لتجريم التحرش الجنسي. تم ت)ب 306)أ( و  306( )المادتان 2014تم تعديل قانون العقوبات ) ➢
الهاتف واإلنترنت بالسجن لمدة عبر على التحرش الجنسي اللفظي والجسدي والسلوكي و القانون ُيعاقب   وعليه ، مرة بموجب القانون 
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جنيه مصري ، مما يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السالمة للنساء والفتيات  50،000تصل إلى  ةسنوات وغرام 5أشهر و  6تتراوح بين 
 المصريات في األماكن العامة.

( بحيث ينص على عقوبة السجن لمن يمارسون تشويه األعضاء التناسلية األنثوية من 242( )المادة 2016تم تعديل قانون العقوبات ) ➢
 .سفرت القضية عن عجز دائم أو وفاةسنة إذا أ 15صل إلى وتلى سبع سنوات ، خمس إ

( لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له 2017 سنةل 219تم تعديل قانون الميراث )القانون رقم  ➢
 .على النساء االمر الذى له عظيم األثرالحق في هذا الميراث 

ع قانون خاص لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقد عقدت جلسات االستماع واالجتماعات مع الجهات المعنية تم اعداد مشرو  ➢
الحكومية ومع ممثلى المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية للخروج بمشروع قانون يواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة وتغليظ 

 العقوبة فى بعض الحاالت.
 

 والخدمات الصحية المخصصة، والخدمات المساعدة، وخطوط المالجئ، مثل (العنف من للناجيات المقدمة الخدمات يزتعز  أو تقديم (2

 )واإلسكان والمشورة، العدالة، وخدمات القانونية،

بنظام التوعية ) 2018حتى  -مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوي  مرأة ا 60،000حوالي  .محافظة 27في وفروعه  مرأة شكاوى ال مكتب ➢
 .(مرأة ، الدعم القانوني ، محاكم األسرة وقضايا العنف ضد ال مرأة استقبال ضحايا العنف ضد ال

 ةالداخلية المنشأة لتلقي أي بوزارة مرأة ؛ مع خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد الداخل وزارة الداخلية مرأة إنشاء وحدة خاصة للعنف ضد ال ➢
 .مرأة حوادث عنف ضد ال

 .مرأة المنشأة داخل وزارة العدل لحماية ال مرأة لوحدة العنف ضد ا ➢

 تنفيذ أنشطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة  ومتابعةوحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة للتنسيق  ➢
مات المقدمة لهن، وتدريب إصدار دليل إرشادى يتضمن آليات استقبال النساء المعنفات والخدو  مراكز استضافة للسيدات المعنفات 9 ➢

لتضمين الحاالت  التي  تتعرض للتحرش   2/9/2014بتاريخ  245إصدار القرار الوزارى رقم و  ،من العاملين بهذه المراكز 162عدد 
ة ، وضمان حصولها على جميع الخدمات المقدممرأة الجنسي، ضمن الفئات المستهدفة  التي  يتم إستضافتها بمراكز إستضافة وتوجيه ال

 بهذه المراكز.

من حزمة شاملة من الخدمات الصحية ومقدمي الخدمات للضحايا.  ضد المرأة  من المستشفيات العامة المتكاملة للعنف  440هناك  ➢
" الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع" وتدريب األطباء والممارسين على استخدامه. يوفر الدليل خالل تعميم 

لخدمات الصحية كافة المعلومات واالرشادات التي تتطلبها معالجة ضحية العنف ومن ضمنها: تقديم المشورة، إسعافات أولية لمقدمي ا
نفسية وطبية، سرعة جمع وحفظ أدلة الطب الشرعي في حاالت االعتداءات الجنسية واإلغتصاب للحفاظ على الحقوق القانونية 

 للضحية.

واألساتذة والطالب بحقوقهم  الجامعة هو زيادة الوعي بين موظفي هدفهم ، ش في الجامعات الحكوميةوحدة لمكافحة التحر  19 إنشاء ➢
في الجامعة ، وتوعيتهم بآليات اإلبالغ والتعامل مع األطراف المعنية، وأخيرا دعم الضحايا الذين تعرضوا  تحرشفي حالة تعرضهم لل

 للتحرش.

 .في اإلسالم مرأة العنف ضد المكافحة عن ينية القيادات الدلتدريب  أصدر األزهر دليالً  ➢
 .مستهدف  700لعدد    مرأة العنف ضد المكافحة النيابة العامة والهيئات القضائية المعنية ب عاونيبرنامج تدريبي لم ➢
 . (مأذون ومأذونة 60) مرأة حول العنف ضد ال ين وزارة العدللمأذونبرنامج تدريبي  ➢
 . مرأة قضايا العنف ضد ال حول مختلفلعامة النيابة ا استرشادي لوكالءدليل  ➢

 

عية، تقديم أو تعزيز إستراتيجيات لمنع العنف ضد النساء والفتيات على سبيل المثال في قطاع التعليم، ووسائل اإلعالم، والتعبئة المجتم .1
 والعمل مع الرجال والفتيان

 .ية من كافة أشكال العنف او التمييز ضد المرأة محور خاص بالحما 2030االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية  ➢
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 .(2015وزارة ) 20الوزراء ومشاركة التي أقرها مجلس  مرأة االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد ال ➢

وإعداد خريطة لكل محافظة تضمنت احتياجات  2015إطالق اإلطار التنفيذي والخطة الخمسية الستراتيجية العنف ضد المرأة  ➢
 لتشكيل نظام إحالة كامل ومتكامل للتعامل مع السيدات ضحايا العنف وسبل الوقاية منه. المحافظة

 استراتيجيات مناهضة ختان االناث والحد من الزواج المبكر. ➢

األدلة  المستمدة منمسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي في مصر لدعم عملية صنع السياسات دراسة طالق ا ➢
 مصر هي أول دولة عربية تجري هذا المسح. أبرز النتائج مثل: ،(2015)

o 7٪ مصر في العام النقل وسائل في للتحرش تعرضن سنة 64 و 18 بين أعمارهن تتراوح الالئي النساء من 
o 10 ن اوح أعمارهن بي  ي تتر

ي شوارع مص  64و  18٪ من النساء الالئ 
ن
 . سنة تعرضن للتحرش ف

o 18 ي تتر
ن ٪ من النساء الالئ  ي مص  64و  18اوح أعمارهن بي 

ن
 . سنة يتعرضن للعنف من أحد أفراد األرسة ف

 

ماليين مشاهد على وسائل التواصل  10في الوصول إلى جحت نوالتى أطلقت إلشراك الرجال والفتيان  : ألني رجل""حملة تنفيذ  ➢
 شاب ورجل في جميع محافظات مصر. 24,000و االجتماعي

الوعي حول: مكافحة التحرش رفع ل بمحافظة القاهرة محطات مترو أنفاق 4" في واحدة من أبرز كوقفمحطة تمتخليش أطلقت حملة " ➢
 الزواج المبكر. القضاء علىالجنسي ، وتنظيم األسرة ، وتشجيع تعليم الفتيات ، و 

، وزيادة الوعي المجتمعي  ة مرأ تنفيذ مشروع التدخالت االستراتيجية بهدف إقتراح آليات مبتكرة وحلول عملية لمكافحة العنف ضد ال ➢
تجاه الظاهرة سواء من منظور زيادة الوعي او وسائل االبالغ وسبل المتابعة والتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية 

 .مرأة لمناهضة العنف ضد ال

تحليل كل ما ينشر في إصدار أول كود إعالمي لتناول قضايا المرأة في وسائل اإلعالم و إنشاء مرصد اعالمي: بهدف رصد و  ➢
 مختلف وسائل اإلعالم عن المرأة سلبًا وإيجابًا، وتحليله، للخروج بنتائج شاملة

 
 لمنع العنف ضد النساء والفتيات االستراتيجيات التى تم استخدامها

 الحشد الشعبي والتعبئة على مستوى المجتمع  والسلوكيات النظرة وتغيير العام الوعي زيادة (1

تعتمد الحملة  ، سنوات 3على مدى  من خالل الزيارات الميدانيةامرأة  يون مل 6الحملة حوالي  : استهدفتاألبواب  ق إطالق حمالت طر  ➢
موضوعات مثل: العنف ضد المرأة ، وقانون األحوال الشخصية ، والحقوق القانونية  وتناولت على التواصل المباشر مع النساء في القرى 

 ، والمشاركة السياسية للمرأة وغيرها من قضايا المرأة. )الختان(  ية األنثوية، ومخاطر تشويه األعضاء التناسل

  مرأة لى نهج مبتكر يركز على قوة العوتستند الحملة  ، مشاهد 110،000،000سر قوتك" للوصول إلى التاء المربوطة أطلقت حملة " ➢
 في جميع مجاالت الحياة. مرأة مشاركة المن ، ويعزز  جتماعيةدوار االاألويتناول المفاهيم الخاطئة ، ويعيد تحديد 

، ماليين مشاهد على وسائل التواصل االجتماعي 10في الوصول إلى جحت نوالتى أطلقت إلشراك الرجال والفتيان  : ألني رجل""حملة  ➢
 .في جميع محافظات مصررجل  24000 كما بلغ عدد المشاركين في البرنامج على األرض

 

الوعي حول: مكافحة التحرش رفع ل بمحافظة القاهرة محطات مترو أنفاق 4" في واحدة من أبرز كتوقف محطةمتخليش أطلقت حملة " ➢
 الزواج المبكر. القضاء علىالجنسي ، وتنظيم األسرة ، وتشجيع تعليم الفتيات ، و 

 

 ت الزواج.بمسؤولياوالشابات لتوعية الشباب  هقطالوالمتزوجين حديثًا الذى تم ا المقبلين على الزواج برامج ➢
 

في اطار االحتفال باليوم  2018،  2017و  2016لألعوام  مرأة يوم لمكافحة العنف ضد ال 16ضمن حملة توعوية  تنفيذ أنشطة  ➢
  .نوفمبر، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني 25 مرأة العالمي للقضاء على العنف ضد ال
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ويستهدف المشروع المناطق العشوائية ، ويعتمد على استخدام طرق مبتكرة لعنف والتحرش ، الية من اختنفيذ مشروع مدن آمنة  ➢
كالرياضة والمسرح التفاعلي والفن لبناء كوادر مجتمعية من الشباب المتطوع  وتحسين البنية التحتية لبعض األماكن لتوفير مجتمعات 

 خالية من العنف ضد النساء والفتيات.

توفير مناخ اجتماعي وثقافي عام مضاد لممارسات تهدف إلى  ي حاجز الهوان... من حقك تعيشي في  أمان"،مبادرة توعوية "إكسر  ➢
 .، من خالل اعالم ايجابي ذو مسئولية، وخطاب ديني واضح وحاسم في  رفض جميع اشكال العنفمرأة العنف ضد ال

فــيلم مــريم وانتــاج  ألــف( 300مليــون و 47بلــغ عــدد المشــاهدات ) أغنيــة نــورفــي مجــال اســتخدام االعــالم للتوعيــة بقضــايا المــرأة تــم انتــاج  ➢
 والشمس لتشجيع تعليم الفتيات وفيلم بين بحرين لمناهضة خات االناث و الزواج المبكر والتشجسع علي التعليم.

صــاالت الغــاز ، مــع إيمــرأة ( مــائتي ألــف نشــرة إعالنيــة بعنــوان مناهضــة العنــف ضــد ال200,000عــدد )توزيــع حملــة توعويــة مــن خــالل  ➢
 الطبيعي

                    
 العمل مع الرجال والفتيان (2

، مـن خـالل تنفيـذ مجموعـة مـن األنشـطة تعمـل علـى  2018مشروع " الرجال و النساء معًا " لدعم قضايا المساواة بين الجنسـين خـالل عـام  ➢
ل علـى دعمهـم ومشـاركتهم االيجابيـة، لبـرامج المسـاواة بــين ، بهـدف إدمـاج وتشـجيع الرجــال والشـباب، والحصـو مـرأة رفـع الـوعي حـول قضـايا ال

 . مرأة الجنسين وتمكين ال

، ماليـين مشـاهد علـى وسـائل التواصـل االجتمـاعي 10فـي الوصـول إلـى والتـى نجحـت أطلقـت إلشـراك الرجـال والفتيـان  : ألني رجـل""حملة  ➢
 .محافظات مصرفي جميع رجل  24000 كما بلغ عدد المشاركين في البرنامج على األرض

 
 الحشد الشعبي والتعبئة علي مستوي المجتمع  (3
تعتمد الحملة  ، سنوات 3على مدى  من خالل الزيارات الميدانيةامرأة  يون مل 6الحملة حوالي  : استهدفتاألبواب  إطالق حمالت طرق  ➢

ون األحوال الشخصية ، والحقوق القانونية موضوعات مثل: العنف ضد المرأة ، وقان وتناولت على التواصل المباشر مع النساء في القرى 
 ، والمشاركة السياسية للمرأة وغيرها من قضايا المرأة. )الختان(  ، ومخاطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

ة  لى نهج مبتكر يركز على قوة المرأ عوتستند الحملة  ، مشاهد 110،000،000سر قوتك" للوصول إلى التاء المربوطة أطلقت حملة " ➢
 مشاركة المرأة في جميع مجاالت الحياة.من ، ويعزز  جتماعيةدوار االاألويتناول المفاهيم الخاطئة ، ويعيد تحديد 

، ماليين مشاهد على وسائل التواصل االجتماعي 10في الوصول إلى والتى نجحت أطلقت إلشراك الرجال والفتيان  : ألني رجل""حملة  ➢
 .في جميع محافظات مصررجل  24000 امج على األرضكما بلغ عدد المشاركين في البرن

 

 النساء والذى تيسره التكنولوجيا االجراءات التى اتخذتها مصر لمنع العنف ضد

 تقديم أو تعزيز التشريعات واألحكام التنظيمية .1

التحرش الجنسـي ألول مـرة وم عريف مفه)ب(( لتجريم التحرش الجنسي. تم ت 306)أ( و  306( )المادتان 2014تم تعديل قانون العقوبات ) ➢
الهاتف واإلنترنت بالسـجن لمـدة تتـراوح بـين عبر على التحرش الجنسي اللفظي والجسدي والسلوكي و القانون ُيعاقب   وعليه ، بموجب القانون 

المصـريات  جنيه مصـري ، ممـا يمثـل خطـوة رئيسـية نحـو تحقيـق السـالمة للنسـاء والفتيـات 50،000تصل إلى  ةسنوات وغرام 5أشهر و  6
 (5)ملحق رقم في األماكن العامة.

 "مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأول تشريع مصري، يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة اإلنترنت 2018لسنة  175صدر قانون رقم  ➢



 

 جمهورية مصر العربية

                                                                                                                                                      

- 36 - 
 

مادى، أو المعاكسات، وصواًل لإلرهاب مكافحة الجرائم االلكترونية سواء االبتزاز الالتابعة لوزارة الداخلية بدور هام في تقوم مباحث االنترنت  ➢
 -االلكترونى من خالل ثالث طرق:

 www.moiegypt.gov.eg وحدة مباحث االنترنت بوزارة الداخلية الموقع االلكترونى لوزارة الداخلية على شبكة االنترنت. 1

 .جرائم الحاسبات وشبكات المعلوماتإدارة مكافحة . 2
 .(108الخط الساخن ). 3
 
 تنفيذ مبادرات لزيادة الوعي تستهدف عامة الناس والشابات والشباب في األماكن التعليمية .2

 (.60,199روع تم استهداف عدد  )دوات توعية نفذها مكتب الشكاوى والفمن خالل ن مرأة رفع الوعي القانوني لل ➢

 .جامعاتناهضة العنف بال( وحدة م19تنفيذ أنشطة توعوية داخل الجامعات من خالل ) ➢

 
 فى االعالم مرأةيز ضد اليجة التماجراءات تم اتخاذها لمعال

 طوعية سلوك قواعد مدونات لتطوير اإلعالم صناعة دعم (1

 في اإلعالم بهدف :  مرأة ا الإطالق كود إعالمي )ضوابط مهنية وأخالقية( لقضاي ➢
 وإنجازاتها.  مرأة عرض وإبراز الصور اإليجابية للخلق سياسة إعالمية تعمل على مراعاة التوازن واإلنصاف فى  -
 ، وعدم حصرها كوسيلة إغراء، أو سلعة للبيع، أو أداة للتشهير.مرأة تغيير الصورة السلبية التي  قدمها اإلعالم عن ال -
 عملية التنمية.عية وإسهامها فى اإليجابي وتعزيز مكانتها األسرية والمجتم مرأة دور الى التركيز عل  -

 لجنة االعالم ضمن اللجان المتخصصة في المجلس القومي للمرأة انشاء  ➢

 روج بنتائج شاملةإنشاء مرصد اعالمي: بهدف رصد وتحليل كل ما ينشر في مختلف وسائل اإلعالم عن المرأة سلبًا وإيجابًا، وتحليله، للخ ➢

 
 اإلعالم وسائل في والفتيات للنساء والمتنوعة والمتوازنة النمطية غير الصور إنشاء على للتشجيع لإلعالميين التدريب توفير (2

 واستخدامها
 ومكافحة العنف. مرأة تدريب معدي البرامج واإلعالميين في الصحافة واإلذاعة والتليفزيون على قضايا تمكين وحقوق ال ➢

دليل للرصد اإلعالمي يقوم بتقييم التمثيل الحالي للنساء والرجال في اإلعالم وتحليـل تصـوير أدوار النـوع اإلجتمـاعي والعالقـات بـين  اصدار ➢
في المجال العام والخاص بهدف مكافحة الصـور النمطيـة والـدعوة إلـى إنتـاج محتويـات إعالميـة تراعـي اعتبـارات  مرأة الجنسين والعنف ضد ال

 تماعي.النوع االج

 

إنشاء أو تعزيز خدمات حماية المستهلك لتلقي الشكاوى المتعلقة بمحتوى الوسائ  أو التمييز/التحيز القائم على الجنس في وسائل  -
 اإلعالم ومراجعتها

ال ال الحصـر، خاصة من خالل وسائل االعالم والمواد الدعائية المختلفة: )فعلى سـبيل المثـ مرأة التصدى لمناهضة الخطاب التمييزي ضد ال ➢
تغييــر رســالة و  جهــاز حمايــة المســتهلك مــن خــاللحملــة تســويقية تحــت عنــوان "إنتــى عــانس" االســتعانة بجهــاز حمايــة المســتهلك إليقــاف بــث 

 (.  مرأة داعمة لل لتصبحلحملة ا

http://www.moiegypt.gov.eg/
http://www.moiegypt.gov.eg/
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 التمييز من ةمتعدد أشكااًل  يواجهن اللواتي النساء من معينة التي تم تصميمها للتصدي للعنف ضد مجموعاتجراءات اال

 

 النساء ذوات اإلعاقة

على "التزام الدولة بضمان  81أفرد الدستور مواد تضمن وتحمى حقوق "األشخاص ذوى االعاقة" في كافة مناحي الحياة فتنص المادة  ➢
العمل لهم، مع  حقوق االشخاص ذوى االعاقة واالقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص

تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من 
المواطنين، إعماال لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص " كما تنص مواد أخرى على ضمان الحق فى العمل و التمكين السياسى 

 عى و االقتصادى. واالجتما

ضع ذات اإلعاقة ، وي( ، مما يضمن المزيد من الحقوق للنساء 2018 سنةل 10قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )القانون رقم  إصدار ➢
 2019لسنة  11إصدار القانون رقم كما تم  جميع شرائح اإلعاقة حت مظلتهويحوي تأول تعريف شامل لألشخاص ذوي اإلعاقة القانون 
 .لألشخاص ذوي اإلعاقة القومىمجلس م والخاص بالالمنظ

 عاما لذوي اإلعاقة.  2018تم إعالن السيد رئيس الجمهورية عام  ➢

ذات اإلعاقة: يتم ذلك من خالل مؤسسات ذوي اإلعاقة، تقديم خدمات التأهيل والعالج الطبيعي والتدخل المبكر،  مرأة توفير خدمات ال ➢
 ة للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة. والدعم النقدي والتنمية االقتصادي

 المعني بتطبيق التعليم الدمجي للتالميذ ذوي اإلعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس. 2015لسنة  42صدور القرار الوزاري رقم  ➢

 صدور قرار المجلس األعلى للجامعات بقبول الطالب ذوي اإلعاقة السمعية في الجامعات المصرية.  ➢

 عاقة في االستراتيجية القومية للصحة وتشمل االستراتيجية خدمات التدخل المبكر للكشف عن اإلعاقة.ادراج مكون اإل ➢

 فرصة عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة في أجهزة الدولة.  5000توفير   ➢

 تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو اإلعاقة نفسه ضمن برامج الحماية المجتمعية.  ➢

 ية لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن مشروعات اإلسكان االجتماعي.% من الوحدات السكن5تخصيص  ➢

 إطالق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين األشخاِص ذوي اإلعاقة فى قطاع االتصاالِت وتكنولوجيا المعلوماِت. ➢

ة والخاصة وتأثيرها ، وتختص بدراسة وتقييم السياسات العاممرأة ذات اإلعاقة ضمن لجان المجلس القومى لل مرأة استحداث لجنة دائمة لل ➢
 ذات اإلعاقة، وتقديم االقتراحات والتوصيات بهذا الشأن. مرأة على ال

إطالق مبادرة محافظة صديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة بمحافظات]بني سويف ، سوهاج ، الدقهلية[ لتطبيق نظام اإلتاحة للمنشأت الخدمية   ➢
 داخل المدن لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

منتجة" لتدريب وتأهيل فتيات من إعاقات مختلفة على بعض الحرف اليدوية وتنظيم معرض للمنتجات، ومن أهم إطالق مبادرة "كوني  ➢
( دورة تدريبية للتأهيل الحرفي على المشغوالت اليدوية لمنتجات الحلي 2: عدد ) 2018الفعاليات التي إنبثقت من المبادرة خالل العام 

 ( متدربة من ذات اإلعاقة البصرية بجمعية النور واألمل.20والتطريز والكروشيه، استفادت منها )
  ."ذات االعاقة مرأة ال"العنف ضد العمل على تنفيذ دراسة بحثية حول  جاري  ➢
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 البعد الرابع
 الجنسين بين المساواة المراعية لمنظور والمؤسسات والمساءلة المشاركة

 
 مجاالت االهتمام الحاسمة 

 القرار فى السلطة وصنع  مرأة ال .1

  مرأة اآلليات المؤسسية للنهوض بال .2

  مرأة الحقوق االنسانية لل .3

 ووسائل اإلعالم  مرأة ال  .4

 الطفلة األنثى  .5

 فى الحياة العامة وصنع القرار مرأةاجراءات وتدابير تم اتخاذها لتعزيز مشاركة ال

ي ذلك إصالح النظام االنتخابي، واعتماد تدابير في السياسة، بما ف مرأةإصالح الدستور والقوانين واللوائح التي تعزز مشاركة ال (1
  خاصة مؤقتة، مثل الحصص، والمقاعد المحجوزة، والمقاييس واألهداف

  إطار الدستورفى  ➢
وألـزم الدولـة بإتخـاذ التـدابير الالزمـة للقضـاء  وتكافؤ الفـرص علـى كافـة االصـعدة المساواة بين الجنسين ( مبدأ11أقر الدستور مادة ) -

تمثـيال  مـرأة شكال التمييز، كما نص على إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيـل العلى كافة أ
" كــان تماشــيا مــع  مــرأة مــع التأكيــد علــى أن "عــدم الــنص علــى كوتــة لل ،مناســبا فــي المجــالس النيابيــة علــى النحــو الــذي يحــدده القــانون 

 . فئة مثل بقية الفئات التي تطالب بكوتة في البرلمانليست  مرأة الصالح العام، فال

 مختلـف فـي محليـة وحـدة لكـل المنتخـب فـي المجلـس المقاعـد عـدد ربـع مـرأة الدسـتور لل مـن 180 المـادة كفلـت المحليـات، مسـتوى  علـى -

التـي ستشـغلها السـيدات مـا ليصـبح عـدد المقاعـد  )القريـة مسـتوى  وحتـى المدينـة المركـز ثـم إلـى المحافظـة مـن (المحلـي الحكم مستويات
 مقعد، في أول انتخابات محلية يتم عقدها بعد إقرار الدستور المصري. 13500يقرب من 

 2019رلمان طبقا للتعديالت الدستورية لعام % للسيدات في الب25تخصيص  -

 في إطار التشريعات: ➢

 تمثـيلهن للسـيدات لضـمان قائمـة كـل مقاعـد فـينصـف ال  تخصـيص تـم حيـث 2014فـي  الصـادر تنظـيم مباشـرة الحقـوق السياسـية قـانون  -

 مناسبة بصورة

 :فى االطار االستراتيجى ➢
 ذالتــي أقرتهــا المواثيــق الدوليــة والدســتور والقــوانين الوطنيــة موضــع التنفيــ مــرأة وضــع حقــوق ال 2030المصــرية  مــرأة تســتهدف اســتراتيجية تمكــين ال

 (2) ملحق رقم .المكتسبات التي تحققت في هذا المجالالحفاظ على  التمثيل النيابي مع في مرأة تحقيق التمكين السياسي للو 

 رالقيام ببناء القدرات وتنمية المهارات وغيرها من التدابي (2
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 2017قيادية واإلدارية وبناء قدراتهن للشابات لتنمية مهاراتهن ال يةتوجيه رامجاإلعالن عن ب ➢
 .2018وتخريج الدفعة األولى في عام  ة مرأ بدء درجة الماجستير للمساواة بين الجنسين وتمكين ال ➢

 صب المشغولة بالتعيين واالنتخاب بما فى ذلك فى المنا مرأةجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمشاركة السياسية لل (3

ات المتعلقـة ، كما يتولى مرصد المرأة المصرية برصد وتحليل البيانبجمع وتصنيف البيانات يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ➢
 مشاركة المرأة في كافة المجاالت ومن أهم مؤشرات تولي المرأة المناصب القيادية:ب

 

علــى  مــرأة )والتــى تمثــل أعلــى تمثيــل لل 2018٪ فــي عــام 15إلــى  2013٪ فــي عــام 2زيــادة نســبة النســاء فــي البرلمــان المصــري مــن  -
 اإلطالق في البرلمان المصري (.

 2018٪ فـي عــام  25ثـم إلــى  2017٪ فـي عــام  20إلـى  2015٪ فـي عــام  6فــي مجلـس الـوزراء مــن زيـادة نسـبة النســاء الـوزيرات  -
 في مجلس الوزراء المصري ( مرأة )أعلى تمثيل على اإلطالق لل

 ٪(.25٪ هي نسبة النساء في المجالس المحلية القادمة )أعلى حصة على اإلطالق للنساء في المجالس المحلية 25 -
 .2018٪ في عام  27إلى  2017٪ في عام  17الئي يشغلن منصب نائب الوزير من زيادة نسبة النساء ال -
 ٪.25نسبة النساء في البنك المركزي المصري وصلت إلي   -
 .2019٪ في عام 12إلى  2018٪ في عام 10زيادة نسبة النساء في مجالس البنوك من  -
 .2018عام  441إلى  2017عام  418من زيادة نسبة النساء العامالت في شركات المساهمة والهيئات العامة  -

( موظفة في اللجان الفرعية، وعـدد 25981( قاضية ، وعدد )1613إشراف قضائي من ) 2015شهدت انتخابات مجلس النواب لعام  -
 ( موظفة في اللجان العامة .205)

( إلدماج 2012/2017 – 2007/2012)المصرية في صياغة الخطط الخمسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة  مرأة شاركت ال -
 للدولة في مختلف مجاالت التنمية.النوع في الخطة القومية 

% مـــن إجمـــالي 24حـــوالي   -2017وفقـــًا إلحصـــاء وزارة الخارجيـــة والبعثـــات الدبلوماســـية بالخـــارج للعـــام  –تبلـــغ نســـبة الدبلوماســـيات  -
 .أعضاء السلك الدبلوماسي

% مـن إجمـالي عـدد السـفراء، وتأخـذ هـذه النسـبة فـي 13الي السفراء من الفئة الممتازة، وبحـوالي % من إجم14نسبة السفيرات بحوالي  -
% مـن 43.4التزايد من درجة وزير مفوض حتى درجة ملحق دبلوماسي، التي تصل فيهـا نسـبة الملحـق الدبلوماسـي مـن السـيدات إلـى 

يين فــي تــولي المناصــب القياديــة اإلشــرافية بــوزارة الخارجيــة، وفقــًا إجمــالي الملحقــين الدبلوماســيين ، مــع تتســاوى فــرص جميــع الدبلوماســ
% ، مـديرات 18.3% ، نائـب مسـاعد الـوزير 20.8حيث تقدر نسبة اإلناث على درجـة مسـاعد وزيـر الخارجيـة بــ  2017الحصائيات 

لتمثيـل اإلنـاث فـي المناصـب  % ومن هنا يبلغ اإلجمـالي الكلـي25% ، مديرات مكتب  33%، مديرات وحدات بالوزارة 14.28شؤون 
 % .17.1القيادية بالوزارة من إجمالي الرجال إلى 

 
من التعبير والمشاركة فى صنع القرار فى وسائل االعالم بما فى ذلك من خالل  مرأةاجراءات تم اتخاذها لزيادة تمكين ال
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

( في وسائل اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، TVETن الرسمي والتقني المهني )تعزيز توفير التعليم والتدريب على الصعيدي (1
 بما في ذلك في مجاالت اإلدارة والقيادة

 ومكافحة العنف. مرأة تدريب معدي البرامج واإلعالميين في الصحافة واإلذاعة والتليفزيون على قضايا تمكين وحقوق ال ➢
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ـــل للرصـــد اإلعالمـــي يقـــوم ➢ ـــوع اإلجتمـــاعي  اصـــدار دلي ـــل الحـــالي للنســـاء والرجـــال فـــي اإلعـــالم وتحليـــل تصـــوير أدوار الن ـــيم التمثي بتقي
فــي المجـال العــام والخــاص بهـدف مكافحــة الصـور النمطيــة والــدعوة إلـى إنتــاج محتويــات  مـرأة والعالقـات بــين الجنسـين والعنــف ضــد ال
 .إعالمية تراعي اعتبارات النوع االجتماعي

بهدف رصد وتحليل كل ما ينشـر فـي مختلـف وسـائل اإلعـالم عـن المـرأة سـلبًا وإيجابـًا، وتحليلـه، للخـروج بنتـائج  إنشاء مرصد اعالمي: ➢
 شامل

 ن من استخدامها للنساء والفتياتاتخاذ تدابير لتعزيز الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولتوفيرها بتكلفة ميسورة والتمكي (2
من خالل مبادرة "مصر تعمل " بهدف بناء مهاراتهم وتوفير الخدمات لهم مع التركيز بشكل خاص  فتاةو  تم الوصول إلى مليون شاب   ➢

 على التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات التوظيف .

برنامج "ريادة  من خالل  ولوجيا المعلومات( شاب من الجنسين بهدف تأهيلهم ورفع قدراتهم في مجال إستخدام تكن17000ف )ااستهد ➢
 .لحل المشكالت المجتمعية  "Social HUBاالعمال "

تقديم المعلومات المتعلقة بريادة األعمال للسيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة ورائدة: من حيث المهارات البحثية والتسويقية  ➢
 المشروعات الصغيرة.واإلدارية الالزمة، وتشجيعهن على االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في مجال 

تم إطالق حملة "ساعة البرمجة" لزيادة وعي ومهارات النساء من خالل تزويدهن بأسس علوم الكمبيوتر وتعليمهن الساسيات برمجة  ➢
 الحواسب .

من خالل تحليل  2018دراسة عن تحديد المستهدفات الكمية ألهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات فى يناير إصدار  ➢
يستخدمون الهاتف  2017% عام 65البيانات أن  وتصنيفها حسب النوع االجتماعي، حيث تشير مؤشرات استخدام الهاتف المحمول
 .2030% بحلول عام 80ه النسبة الى المحمول والمستهدف هو وصول هذ

لميزانيعة مراعيعة لمنظعور )ا معرأةال وتمكعين الجنسعين بعين المسعاواة تعزيعز المسعتثمرة  فعي الوطنيعة الميزانيعة نسعبة تعقعب
  (المساواة بين الجنسين

 إتخذت مصر عدة تجارب داعمة لتطبيق الموزارنات  المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين:

وذلك لتحقيق مبدأ تكـافؤ الفـرص والعدالـة   2006بدأت مصر فى تنفيذ " مشروع تكافؤ الفرص للمرأة في الموازنة العامة للدولة " منذ عام  ➢
جتماعيــة وقــد أســفر المشــروع عــن إعــداد دليــل  تــدريبيى " التمويــل مــن أجــل تنميــة المــرأة " مــن أجــل تصــحيح مفــاهيم النــوع االجتمــاعي اال

 والموازنات المستجيبة للنوع  ولالسهام  في تعميم تجربة موازنة البرامج واألداء والمستجيبة للنوع االجتماعي في جهات الدولة كافة 

التخاذ إجراءات الزمة  لتحليل تقديرات الموازنة علي أساس برنامج النشاع والمشروعات  2009( لسنة 668المالية رقم)صدر قرار  وزير  ➢
( 6صـفحة رقـم ) 2010/2011واالعمال و ادراج بعض االضافات المتعلقـة بالعدالـة االجتماعيـة فـي منشـور الموازنـة العامـة للدولـة لسـنة 

 جه االنفاق علي االنشطة الرئيسية والفرعية والبرامج المستجيبة للنوع االجتماعي.بضرورة االلتزام بتحليل كافة أو 

ـــة( البـــدء فـــى   ➢ ـــة ووزارة التخطـــيط واالصـــالح االداري بالتعـــاون مـــع البرلمـــان ) لجنـــة الخطـــة والموازن اتخـــذت مصـــر مـــن خـــالل وزارة المالي
وبــدأ   2030ق اهــداف اســتراتيجية التنميــة المســتدامة ..ر يــة مصــر دعمــا لتحقيــ 2016اجــراءات تطبيــق موازنــة البــرامج واالداء منــذ عــام 

( وزارة وجـــارى اســـتكمال التطبيـــق علـــي بـــاقي الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة بنهايـــة العـــام المـــالي 19علـــي عـــدد ) 2019التطبيـــق فـــى عـــام 
2019/2020 . 

 طط وموازنات البرامج واالداء فى الوزارات.تشكيل لجنة متابعة منظومة خب 2019فى عام  1167صدر قرار رئيس الوزراء رقم  ➢
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 الجنسين بين المساواة تعزيز في استثمارها يتم التي  ODA الرسمية اإلنمائية المساعدة نسبة  مانحة، كدولة

 .جمهورية مصر العربية ليست دولة مانحة

 الجنسين بين المساواة لتحقيق سارية وطنية عمل خطة أو وجود إستراتيجية
بمـا يتوافـق وأهـداف التنميـة المسـتدامة ، وتعـد هـي الدولـة األولـي علـى مسـتوي العـالم  2030 مـرأة السـتراتيجية الوطنيـة للاطلقت مصر ا ➢

المصــرية فــي النهــوض بــالمجتمع  ، وإيمانــًا مــن الدولــة  مــرأة فــي اطــالق هــذه االســتراتيجية ممــا يؤكــد علــى إيمــان الدولــة بالــدور الرائــد لل
المصــرية  مــرأة قــد اعتمــد ســيادة الــرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي "االســتراتيجية الوطنيــة لتمكــين ال أة مــر المصــرية بضــرورة تمكــين ال

 .مرأة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج واألنشطة الخاصة بتمكين ال واعتبرها الرئيس 2017" في عام  2030

 رئيسية: محاور لمستدامة وتتألف من أربعة مؤشر من أهداف التنمية ا 34تحتوي اإلستراتيجية على 
 ( التمكين السياسي والقيادة1
 ( التمكين االقتصادي2
 ( التمكين االجتماعي3
 ( الحماية4
 لتلك المحاور األربعة كمحاور تقاطعية مع التشريعات والثقافة  

مستدامة على مستوى المحافظات وبدأت في توظيفها وتعد مصر هي الدولة األولي التى قامت بتوطين األهداف الكمية ألهداف التنمية ال
 لضمان مشاركة المجتمع بأسره وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

كما اطلقت مصر أول مرصد الستراتيجية التمكين المرأة المصرية "مرصد المرأة المصرية" لمتابعة التقدم المحرز في المؤشرات الخاص 
 بالمرأة 

 مرأةة القضاء على التمييز ضد التوصيات لجنخطة عمل وجدول زمني لتنفيذ 
عمــا تــم إنجــازه فــي إطــار مقــررات االتفاقيــة  2010لــدى جمهوريــة مصــر العربيــة خطــة عمــل وجــدول زمنــى وقــد تــم تقــديم تقريــر فــي عــام  ➢

 .2030المصرية  مرأة ال قامت بتعطيل تنفيذ الخطوات التنفيذية، وقد تم ادماج الخطة فى استراتيجية 2011وتوصيات اللجنة، إال أن ثورة 

 ين الدوريين مدمج الثامن والتاسع المقدم الي لجنة القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة تقرير جاري اعداد ال ➢

 تم إعداد التقرير على نحو يأخذ في االعتبار:  ➢

 لمتحدة؛باألمم ا مرأة الخطوع اإلرشادية التي وضعتها لجنة القضاء على  جميع أشكال التمييز ضد ال -

 المالحظات العامة والمباديء التوجيهية للجنة السيداو؛  -

 ؛مقررات وبرنامج عمل بيكين -

 أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس الخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات؛ -

 ؛الحظات العامه التفاقية السيداوالم -

 ؛دوري السادس والسابع الموحدر المالحظات الخبراء حول التقري -

 .ات الصلة بالمساواة بين الجنسينجميع وثائق األمم المتحدة التي ألتزمت بها مصر بهدف أخذ توصياتها في االعتبار وخاصة ذ -
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 اإلنسان فى جمهورية مصر العربية وجود مؤسسة وطنية لحقوق 

 المجلس القومى لحقوق اإلنسان   ➢
منه حق إبالغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمل المجالس القومية المستقلة  214في المادة  2014استحدث دستور -

والمجلس القومي للطفولة واألمومة، والمجلس القومي لألشخاص ذوي  مرأة المجلس القومي لحقوق اإلنسان والمجلس القومي لل –ومنها 
ات استقالل وحياد أعضائها واستقاللها الفني والمالي واإلداري واخذ رأيها في كما كفلت ذات المادة لهذه المجالس األربعة ضمان-اإلعاقة 

 مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال أعمالها.

لرصد وتحليل األوضاع االجتماعية واالقتصادية فى المجتمع ومن تشمل اختصاصات المجلس القومي لحقوق اإلنسان إعداد تقارير سنوية  -
والطفل والدراسات لتحديد األبعاد النفسية واالجتماعية والجنائية المترتبة على تعرض النساء للعنف ، كما  مرأة هاكات حقوق الضمنها انت

يقوم بمراجعة كافة التشريعات القائمة والتوصية بتنقيتها مما يخالف أو يتعارض مع مبادئ حقوق االنسان ومناهضة العنف والتمييز ضد 
 . مرأة ال

لحقوق االنسان مطالبة البرلمان بالتعجيل باصدار حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية لحقوق  القومىطة المجلس تناولت خ -
، ومشروع قانون حظر التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص بجانب تدريب  مرأة شروع قانون مكافحة العنف ضد الماالنسان ومنها اصدار 

 ى تقديم المساعدة القانونية الالزمة لضحايا انتهاكات حقوق االنسان والمعنفات من النساء والفتيات.الكوادر من المحاميين عل

 /2015  مرأة فى اعداد االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المع المجلس القومي للمرأة القومى لحقوق اإلنسان  المجلسشارك  -
 .2030 صريةالم المرأة  الوطنية لتمكين ستراتبجيةاالو  2020

 البعد الخامس
 أحد فيها ُيهّمش ال التي المسالمة المجتمعات

 مجاالت االهتمام الحاسمة
 والنزاع المسلح  مرأة ال -

  مرأة الحقوق االنسانية لل -

 الطفلة األنثى -

 

لتنميعة اإلجراءات المتخذة إلقامة السالم والحفاظ عليه، وتشجيع المجتمعات المسالمة التي ال يهمش فيها أحد من أجل ا
 والسالم واألمن؟ مرأةالمستدامة وتنفيذ جدول أعمال ال

إعداد الخطة الوطنية المصرية األولى حـول تعزيـز دور المـرأة فـي مجـال صـنع وحفـظ وبنـاء السـالم تنفيـذًا لقـرار  أعلنت مصر البدء في ➢
فعيــل دور المــرأة فــي كافــة مســتويات ، والــذي نــص علــى أهميــة اتخــاذ المزيــد مــن التــدابير لت2000الصــادر عــام  1325مجلــس األمــن 

توجـه الدولـة لتعزيـز دور المـرأة المصـرية فـي كافـة وذلـك تأكيـدا علـي صنع القرار وفي منع الصراعات وحلها وفـي حفـظ وبنـاء السـالم. 
 .عامًا للمرأة المصرية 2017عام  المجاالت، السيما منذ إعالن

 .  على الحالة المصريةال تنطبق  27،28البنود رقم 
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 حقوق األطفال االناث وانتهاكها اجراءات تم اتخاذها للقضاء على التمييز ضد
 ياجات وإمكانيات األطفال اإلناث اتخاذ تدابير لمكافحة األعراف والممارسات االجتماعية السلبية وزيادة الوعي باحت (1

رســون تشـويه األعضــاء التناسـلية األنثويــة مــن ( بحيــث يــنص علـى عقوبــة السـجن لمــن يما242( )المـادة 2016تـم تعــديل قـانون العقوبــات ) ➢
 أو وفاة.  مستديمةعاهة سنة إذا أسفرت القضية عن  15صل إلى وتخمس إلى سبع سنوات ، 

  2020-2015اعتماد االستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر  ➢

 (2016) ()الختان  اعتماد االستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ➢

واسـتقالليته طبقـًا للدسـتور حيـث يعمـل علـى مكافحـة الممارسـات الضـارة ضـد الطفلـة األنثـى بمـا فـي  أنشأ المجلس القومي للطفولة واألمومة ➢
، ويــوفر الخــط خدمــة متخصصــة للــرد علــى األســئلة 2008لعــام  126قــانون رقــم اســتنادًا علــى ال( 16000انشــاء خــط نجــدة الطفــل) ذلــك

  التدخل لمنع إجراءه في حاالت عديدة.ساعة ويقوم ب 24على مدار ن اإلناث المتعلقة بختا

مــن العــادات والممارســات الصــحية الضــارة القائمــة علــى الموروثــات الثقافيــة كــالزواج المبكــر،  مــرأة إطــالق حمــالت توعيــة بهــدف حمايــة ال ➢
  .ون إشراف طبيوالحمل المبكر، والختان، وتجاهل تنظيم األسرة، وإجراء عمليات الوالدة د

 عتها عبر وسائل اإلعالم القومية.إذا  تمتتوعوية عن أضرار الزواج المبكر،  أفالمانتاج  ➢

 
 تعزيز حصول الفتيات على التعليم الجيد وتنمية المهارات والتدريب (2

 .تناول الدستور المصرى عدد من المواد تخص التعليم ➢
، كمــا ارتفعــت نســب  القيــد  2017/2018% عــام  27لــيم ماقبــل االبتــدائي لتصــل إلــى  ارتفــاع نســبة القيــد االجمــالي للفتيــات فــي مرحلــة التع ➢

نســبة القيــد اإلجمــالي للفتيــات فــي التعلــيم الثــانوي العــام  و 2017/2018% عــام 98.6اإلجمــالي للفتيــات  فــي التعلــيم االبتــدائي لتصــل إلــى  
%( عــــــام 38.4بعــــــد أن كــــــان  ) 2018%  عــــــام 54لــــــى التعلــــــيم العــــــالي للفتيــــــات ليصــــــل إو  2017/2018% عــــــام 35.1حيــــــث بلغــــــت 

% مــن أجمــالى أســاتذة الجامعــات ،  48.6% مــن حــاملى درجــة الماجســتير والــدكتوراة ، ونســبة  46.5، وتمثــل االنــاث نســبة  2015/2016
% عــام   39.7بـــ  مقارنــة 2014/ 2013% فــي عــام   48.3كمــا بلغــت نســبة اإلنــاث الملتحقــات بالدراســات العليــا مــن إجمــالي الملتحقــين 

2000 /2001. 
ة اطالق حملة )ابنتى نور عينى( العداد طالبات قيادات فى كل المدارس الثانوية بنات وتهدف المبادرة الى الرقى بشخصية الطالبات القيادي ➢

 فاعل االيجابى.وتمكين الطالبات من استكمال تعليمهن وتنمية القدرة على التعبير عن الذات والتأثير فى البيئة المحيطة بالت

إنشــاء مــدارس الفصــل الواحــد: لتمكــين الفتيــات المتســربات مــن التعلــيم مــن اســتكمال تعلــيمهن فــي التعلــيم النظــامي كعــالج ثبــت فاعليتــه لهــذه  ➢
 دارسة.  82070انتظم فيها  2015 -2014مدرسة عام  5018المشكلة، بلغ عدد مدارس الفصل الواحد 

مصر: تهدف إلى تمكين الفتيـات وحصـولهن علـى فـرص متكافئـة فـي التعلـيم الجيـد النـوعي والمجـاني، كمـا  اطالق مبادرة التعليم الفتيات في ➢
 التعليم.  على إزالة الحواجز التي تحول دون إتمام تعلم هؤالء الفتيات، مثل الرسوم المدرسية، وتكاليف  تعمل المبادرة

نح مساعدات نقدية شهرية لألفراد واألسر الفقيرة تحدد قيمتهـا طبقـًا لعـدد االفـراد، ويـتم من خالل ميشجع تعليم األبناء : تكافل وكرامة برنامج  ➢
 .اشهر )من اكتوبر الى مايو( من كل عام دراسي 8تقديم منحة دراسية شهرية لألسرة التي لديها أبناء بالتعليم األساسي أو المتوسط لمدة 

ة فـي األنشـطة واأللعـاب الرياضـية والتربيـة البدنيـة، وتشـارك الفتـاة المصـرية فـي العديـد تتيح المدارس فرص متساوية للذكور واإلناث للمشـارك ➢
 من األنشطة الرياضية، وحققت العديد من البطوالت على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.
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تـي ترتكـز علـى مفهـوم الـتعلم النشـط مـن أجـل تحسين مهارات القراءة والكتابة فـي مرحلـة التعلـيم االساسـي، اللالصوتية(: ءة لقراتنفيذ مبادرة )ا ➢
 الحد من تدني التحصيل الدراسي والضعف القرائي والكتابي.

بفيروس نقص المناعة  معالجة السلبيات في النتائج الصحية التي ترجع إلى سوء التغذية والحمل المبكر مثل، فقر الدم والتعرض لإلصابة (3
 جنسًيا البشرية/اإليدز وغيره من األمراض المنقولة

 رة والصحة اإلنجابيةمن خدمات األس مرأة ماليين ا 8استفادت  ➢
 مليون صحة " للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم )الوزن ( . 100مبادرة " ➢
لــرد علــى االستفســارات أو أي شــكاوي مــن خــالل طبيبــات متخصصــات فــي تنظــيم األســرة ل خن لمشــورة الصــحة اإلنجابيــةتفعيــل الخــط الســا ➢

 بخصوص تقديم الخدمة أو استخدام الوسائل.  

 ، والتغذيــة الجيــدة، والحقــوق اإلنجابيــة، لحمايتهــا مــن األمــراض الناتجــة عــن زيــادة اإلنجــابمــرأة صــحة المثــل يــة و التوعبعــض البــرامج تنفيــذ  ➢
 2018ة عام سيد 52.611الكشف المبكر عن سرطان الثدي وبلغ عدد المستفيدات و 
، حــول الوقايــة والحمايــة مــن األمــراض المنقولــة جنســيا أو عــن طريــق الــدم، وبخاصــة مــرض نقــص المناعــة المكتســبة قــوميال برنــامجوجــود ال ➢

مركزا بمستشفيات الحميـات بالمحافظـات مختلفـة والتـي تـوفر الرعايـة   14من خالل مجانا % 100وتغطية  ومرض االلتهاب الكبدي الوبائي
 يكية لمرضي اإليدز. اإلكلين

مركــزا تســمى "العيــادات صــديقة الشــباب" لتوعيــة الشــباب بخطــورة هــذه األمــراض وكيفيــة الوقايــة منهــا، كمــا تــم إنشــاء خــط  27تــم إنشــاء عــدد  ➢
 ساخن لتلقي االستفسارات وتقديم المشورة. 

% لوقايـة 100فيروس، ونجـح البرنـامج فـي تحقيـق نسـبة يتم تنفيذ برنامج وقاية الطفل من أم مصـابة لجميـع السـيدات الحوامـل المصـابات بـال ➢
من خالل توفير األدوية لكل المصابات الحوامل وتوفير ادوية الوقاية، والفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيـروس  2014األطفال منذ عام 

 لألطفال. 
صـابين بصـورة دوريـة وتقـوم وزارة الصـحة بتـوفير مجانـا لكـل الم PCRو   CD4مثـل لفيروس نقص المناعـة يتم توفير جميع تحاليل المتابعة  ➢

 العالج واألدوية الخاصة مجانا لكل المصابين.

 
 البعد السادس

 وإصالحها وحمايتها لبيئةا على الحفاظ

 مجاالت االهتمام الحاسمة 

  مرأة الحقوق االنسانية لل -

 والبيئة  مرأة ال -

 الطفله األنثى  -
 

 لقة بالجنس فى السياسات البيئيةامات المتعورات واالهتماتخاذها الدماج المنظاالجراءات التى تم 

 وقيادتها في إدارة البيئة والموارد الطبيعية وحوكمتها مرأةدعم مشاركة ال (1

 منصب وزيرة شئون البيئة. مرأة تشغل ا ➢
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( إلدمــاج 2012/2017 – 2007/2012شــاركت المــرأة المصــرية فــي صــياغة الخطــط الخمســية للتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية للدولــة ) ➢
 النوع في الخطة القومية للدولة في مختلف مجاالت التنمية.

إقامـة مخيمــات بيئيـة  بــبعض المحافظـات بعنــوان " التصــدي لتغييـرات المنــاخ وآثـاره" بهــدف تــدريب السـيدات وتشــجيعهن علـى اإلنخــراع فــي  ➢
رة مــن خــالل مجمــع بيئــي متنقــل والتــدريب علــى نمــاذج تطبيقيــة نشــر ثقافــة االســتثمار البيئــي والمشــاريع الصــغيو الصــناعات الصــديقة للبيئــة 

 -الوقــود الحيــوي –اســتخدامات الطاقـة الشمســية  -اعــادة تـدوير المخلفــات–لمعظـم األنشــطة البيئيــة مثـل: وحــدات فصــل القمامـة مــن المنبــع 
( 2034اسـتهدفت ) ت المسـتعملة وبراميـل الزيـوت(اعادة استخدام كـاوتش السـيارا –الزراعة بدون تربة باستخدام المحاليل المغذية واألسماك 

 شخص

انبعـــاث غـــازات  إطـــالق مبـــادرة الطاقـــة بالبطاقـــة بالتعـــاون مـــع الشـــركة القابضـــة لكهربـــاء مصـــر ومشـــروع تحســـين كفـــاءة الطاقـــة والحـــد مـــن ➢
 لتوعية النساء بالحفاظ على موارد الطاقة. االحتبـاس الحراري 

الريفيـة، الـذي يسـتهدف تقـديم آليـات للتصـدي لظـاهرة التغيـرات المناخيـة،  مـرأة لغذائي بصعيد مصر" للتنفيذ مشروع "بناء مرونة نظم األمن ا ➢
 كما يقوم المشروع بمنح قروض عينية. 

 إلى األراضي والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية والتحكم فيها مرأةزيادة وصول ال (2

 بشأن تجريم حرمان األنثى من الميراث.  1943لسنة  77حكام قانون رقم بتعديل بعض ا 2017لسنة  219إقرار القانون رقم  ➢

المصرية مع الرجل في الحصول على القروض المصرفية ، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمان المالي، مادامـت  مرأة تتساوى ال ➢
 ولي األمر في حصولها على تلك القروض مادامت رشيدة . مستوفاة للشروع، دون تمييز بينها وبين الرجل، وال يشترع موافقة الزوج أو

كالرجل تماما باالهلية القانونية التي تمكنها مـن إبـرام العقـود وإدارة أموالهـا وممتلكاتهـا، وإقامـة المشـروعات وإدارة األعمـال مثلهـا  مرأة تتمتع ال ➢
 للزوج وهو االمر الذي يتفق مع الشريعة االسالمية .  مثل الرجل، وتملك العقارات، والذمة المالية المستقلة عن الذمة المالية

( منه أن الهدف من االسـتثمار فـي 2تضمن أهداف االستثمار ومبادئه حيث أوردت المادة ) ىوالذ 72/2017إصدار قانون االستثمار رقم  ➢
وفير فرص العمل وتشجيع التصـدير وزيـادة جمهورية مصر العربية  رفع معدالت النمو االقتصادي للبالد وزيادة معدالت االنتاج المحلي وت

 .التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

إطـــالق مبـــادرة الطاقـــة بالبطاقـــة بالتعـــاون مـــع الشـــركة القابضـــة لكهربـــاء مصـــر ومشـــروع تحســـين كفـــاءة الطاقـــة والحـــد مـــن انبعـــاث غـــازات  ➢
 االحتبـاس الحراري.

 في مجاالت العلوم والهندسة والتكنولوجيا وغيرها من التخصصات المتعلقة بالبيئة الطبيعية تعزيز تعليم النساء والفتيات (3

المصــرية .. القطــن المصــري مــن الزراعــة الــى الحصــاد" بالتعــاون مــع مصــنعي الغــزول الرفيعــة للقطــاع الخــاص،  مــرأة تنفيــذ مشــروع "دور ال ➢
لزراعة والصـناعة، وكليـة الزراعـة بجامعـة القـاهرة [ يهـدف المشـروع إلـى إعـادة ومركز بحوث وتطوير القطن، والمؤسسات المعنية ] وزارتي ا

ظـات النهضة الزراعية للقطن المصري طويل التيلة من خالل  تنفيذ دورات تدريبية وإستشارات فنيـة مسـتهدًفًا فيهـا الرائـدات الريفيـات بالمحاف
لغربية البحيرة( لتأهيلهن للقيام بدورهن في رفع وعي المزارعات بالطرق السليمة ا –كفر الشيخ  –الدقهلية  –الشهيرة بزراعة القطن )الشرقية 

 لزراعة وجني محصول القطن وكيفية اإلهتمام ببذوره وتجنب اآلفات.
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اجعراءات تعم اتخاذهعا لععدمج منظعور المسعاواة بععين الجنسعين فعى السياسععات والبعرامج للحعد مععن مخعاطر الكعوارث ومقاومععة 
 من تأثيراته المناخ والتخفيف 

مة وقيادتها، بما في ذلك المتضررات من الكوارث، وفي الحد من مخاطر الكوارث وسياسات وبرامج ومشاريع مقاو  مرأةدعم مشاركة ال -
 المناخ والتخفيف من تأثيراته

رض بموجــب قــرار وزيــر إنشــاء فريــق للتــدخل الســريع للتعامــل مــع حــاالت الســيدات بــال مــأوي ونقلهــم إلــى دور الرعايــة المنشــأة لهــذا الغــ ➢
وقـرار وزيـر التأمينـات والشـئون اإلجتماعيـة  بشـأن نظـام العمـل فـي دور رعايـة المتسـولين 1970( لسـنة 103الشئون اإلجتماعيـة رقـم )

حيث تم التعامل فى هذا الشأن خالل الفتـرة مـن   مرأة بإصدار الئحة نظام العمل لمراكز إستضافة وتوجيه ال 2012( لسنة  268رقم )
 ( حالة تم إيداعهم تلك الدور لتلقي اوجه الرعاية اإلجتماعية والنفسية والصحية. 326مع عدد ) 2018حتي عام  2008

 البيئي والكوارث التدهور رصورة غير متناسبة على خلفية تأثيتعزيز قاعدة األدلة وزيادة الوعي بأن النساء والفتيات معرضات للخطر ب -

تصدي لتغييرات المناخ وآثاره" بهدف تدريب السيدات وتشجيعهن على اإلنخراع في الصناعات الصديقة مخيمات بيئية بعنوان "ال ةاقام ➢
 ( 2034للبيئة مثل مشروعات تدوير النفايات، الزراعات العضوية، إنتاج الغاز الحيوي والطاقة البديلة، استهدفت )

اء مصر ومشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاث غازات إطالق مبادرة الطاقة بالبطاقة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرب ➢
 االحتبـاس الحراري.

تقععديم أو تعزيععز وتنفيععذ القععوانين والسياسععات المراعيععة العتبععارات المسععاواة بععين الجنسععين ذات الصععلة بالحععد مععن مخععاطر 
جهها ث التي تتصدى للمخاطر التي تواعلى سبيل المثال، قوانين الكوار  الكوارث، ومقاومة المناخ والتخفيف من تأثيراته(

 النساء في حالة حدوث كارثة
الـذي يهـدف لتــوفير وحـدات سـكنية لـذوي الـدخل المحـدود، وإنشـاء صـندوق لتمويــل  2014لسـنة  33إصـدار قـانون االسـكان االجتمـاعي رقـم  ➢

 االسكان االجتماعي.  

وحدة سكنية لسكان العشوائيات ، بهدف  250،000ات جديدة لبناء حوالي برنامج السكن الكريم لألسر األكثر فقرًا ، حيث تم إطالق مشروع ➢
ــأثير مباشــر علــى ســالمة  ــاة آمنــة وكريمــة للمــواطنين ممــا لــه مــن ت تطــوير األحيــاء العشــوائية والقــرى الفقيــرة إلــى منــاطق مناســبة لضــمان حي

 مستفيد. 4330الفقيرة وقد وصل عدد المستفيدين إلى عدد ورفاهية العديد من النساء والفتيات الالئي يعشن في تلك األحياء العشوائية 
 
 

 الثالث القسم
 واإلجراءات الوطنية المؤسسات

 مرأةال وتمكين الجنسين بين للمساواة مرأةلل وطنية آلية وجود

ويتبع  2000لسنة  90منشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم  ،مرأة بأوضاع اللنهوض المعنية با وطنيةاللية هو اآل مرأة المجلس القومي لل ➢
 .30تم اصدار قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة رقم  2018وفي عام  رئيس الجمهورية
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، وان يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به مرأة منه على استقاللية المجلس القومي لل 214نص الدستور في المادة  ➢
 المصرية وبمجال عمله.  مرأة كين الباختصاصات عمل المجلس فى مجال حماية وتم

  2016، والثانية في فبراير 2012مرتين األولى في فبراير  مرأة تم إعادة تشكيل المجلس القومي لل 2013و 2011منذ اندالع ثورتي  ➢
ضاء الثالثين ريفية ضمن األع مرأة من ذوات االحتياجات الخاصة، وا مرأة ليترجم المباديء الدستورية المنصوص عليها، فتم تعيين ا

 كما تم استحداث لجان متخصصة لكل منهما، للعمل على تطوير الجهود واالرتقاء بالخدمات المقدمة لكليهما.  مرأة للمجلس القومي لل

والنشاع االجتماعي وتكون مدة العضوية  مرأة يتكون المجلس من ثالثين عضوا من بين الشخصيات العامة وذوي الخبرة في شئون ال ➢
 ويصدر بتشكيل المجلس قرار رئيس الجمهورية ،ويختار المجلس في أول اجتماع له رئيسا للمجلس. قابلة للتجديد، ثالث سنوات

 

  -ويختص المجلس بالتالى : ➢
وتمكينها من أداء دورها االقتصادي وإدماج جهودها  مرأة اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون ال -

 مج التنمية الشاملة.في برا
 وحل المشكالت التي تواجهها. مرأة وضع مشروع خطة قومية للنهوض بال -
 والتقدم بما يكون لديه من مقترحات ومالحظات للجهات المختصة في هذا الشأن. مرأة متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال ال -
قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين  مرأة إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بال -

 .مرأة والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع ال
 .مرأة إبداء الرأي في جميع االتفاقيات المتعلقة بال -
 .مرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون ال مرأة تمثيل ال -
 وإجراء الدراسات في هذا المجال. مرأة انات والدراسات والبحوث المتعلقة بالإنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبي -
 .مرأة عقد المؤتمر والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص ال -
 في المجتمع وبحقوقها وواجباتها. مرأة تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور ال -
 ة بأهداف المجلس واختصاصاته.إصدارات النشرات والمجالت والمطبوعات المتصل -
 الموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس. -

 

  المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ المؤسسية العملية في يس اآللية الوطنية المعنية بالمرأةعضوية رئ
 : لتنفيذ أهداف التنمية المستدامةرئيسة المجلس القومى عضو فى العملية المؤسسية 

التــي اطلقهــا الســيد الــرئيس العــام الماضــي وثيقــة عمــل لجميــع الجهــات والهيئــات واجهــزة الدولــة  2030 مــرأة جية تمكــين الاســتراتي تعــد ➢
 مؤشر. 34وتتضمن علي 

، مرأة ولـــم يقتصـــر تركيزهـــا علـــى الهـــدف الخـــامس فقـــط المعنـــى بـــال 2030االســـتراتيجية علـــي جميـــع اهـــداف التنميـــة المســـتدامة  ركـــزت ➢
ة هي المحور االجتماعي واالقتصادي والسياسي والحماية ، باالضافة الي وجود التشـريعات وتغيـر الثقافـة يئيستضمنت اربع محاور ر و 

 المجتمعية السلبية السائدة والخروج بالبيانات الوطنية الموثقة من اجهزة الدولة المعنية  العتمادها علي المستوي الدولي.
كما  2030جية التنمية المستدامة تيلتكون جزء من استرا ومرصد المراة المصريةكاملة  تتبني وزارة التخطيط استراتجية تمكين المرأة  ➢

 .2030كد علي ان تكون استراتيجية تمكين المرأة  ضمن القراءة المستجدة لر ية مصر أتحرص علي الت
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  ًا.جتمع الدولي ايضيتم تقديمه للمالوطني فقط بل لمستوى الليس علي لتقديمه  مرأة كل عامين تقرير عن وضع اليخرج  ➢

 

التنميعة  وخطعة بيجعين عمعل ومنهعاج إععالن ورصعد تنفيعذ فعي لمشعاركةا المعنيعة الجهعات لمختلعف قائمة رسمية وجود آليات
    2030لعام المستدامة

 الجهات المشاركة رسميًا في آليات التنسيق الوطنية للمساهمة في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين (1

 اج عمل بيجين مثل :تنفيذ ورصد اعالن منه -2

 المدني المجتمع منظمات •

 مرأة ال بحقوق  المعنية المنظمات •
 البحوث ومؤسسات األكاديمية األوساع •

 الدينية. ؤسساتالم •

 رات مديرى وحدات تكافؤ الفرص .اويمثل بعض هذة الوز  مرأة تم تشكيل لجنة وطنية تضم كل الوزرات والهيئات الحكومية المعنية بال •

 2030  لعام المستدامة التنمية عمل خطة -3
 المدني المجتمع منظمات •

 مرأة ال بحقوق  المعنية المنظمات •

 البحوث ومؤسسات األكاديمية األوساع •
 الدينية المنظمات •

 الخاص القطاع •

 المتحدة األمم منظومة •

جمعية  52ضم أكتر من تم  انشاء لجنة خاصة بالمنظمات غير الحكومية و منتدى المجتمع المدنى فى المجلس القومى للمرأة  الذى ي -4
 شخص فى إجتماعاته وذلك تأكيدًا على  أن المجتمع المدنى شريك أساسى فى قضايا المرأة. 150ومؤسسة ويشارك  فيه أكثر من 

 العمليات هذه في مخاوفهن وإبراز المهمشة المجموعات من والفتيات النساء مشاركة لضمان آليات (2

على المستوى المركزي والمحلي في كافة السياسات والجهود المتعلقة بالنهوض بالمرأة وكذلك تشارك قاعدة عريضة من النساء والفتيات  ➢
 عمليات الرصد والمتابعة والتقييم من خالل اآلليات التالية:

o  تحت مظلة المجلس القومي للمرأة 

 لجنة المرأة ذات اإلعاقة ▪

o وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لتمثيل المرأة العاملة 

 تدريبي حول النوع االجتماعي والتنمية المستدامة.إعداد دليل  ➢
 .الجهات التنفيذيةدور بف ي، والتعر 2030 مرأة توعية باستراتيجية النهوض بالدورية على المستوى المحلي لللقاءات عقد  ➢
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 الوطني التقرير هذا إعداد في المعنية الجهات مساهمة كيفية (3

أساس تشاركي من خالل لجنة تم تشكيلها تضم في عضويتها عدد من الخبراء قام المجلس القومي للمرأة بإعداد التقرير على  ▪
 ومنهم: المتخصصين في مختلف مجاالت النهوض بالمرأة 

 خبراء متخصصون في المجاالت المختلفة.  ▪

، وبعــــض المجــــالس القوميــــة مركــــزي للتعبئــــة العامــــة واإلحصــــاءممثلــــو الــــوزارات والجهــــات الحكوميــــة المعنيــــة، والجهــــاز ال ▪
 متخصصة مثل المجلس القومي للطفولة واألمومة، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي لحقوق اإلنسان، ال

 ممثلو مراكز األبحاث والدراسات. ▪

 ممثلو العديد من منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات وأحزاب سياسية  ... الخ ▪

للحصول على مؤسسات المجتمع المدنى والتواصل معها ومع ة والتنسيق المعني الوطنيةحرص المجلس على مراجعة الجهات  ▪
 . ألخذها في اإلعتبارأية موضوعات أو مالحظات تتعلق بالتقرير بشأن استطالع رأيهم و البيانات الالزمة والتشاور معها 

 الوطنية لتنفيذ اإلستراتيجية/طةالخ في رئيسية كأولوية والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة ادراج كاًل من

 المستدامة التنمية أهداف

  -يتم ادراج المساواة بين الجنسين كأولوية رئيسية فى الخطة االستراتيجية الوطنية من خالل :
ج لتكــون بمثابــة منهــا 2030المصــرية  مــرأة " اإلســتراتيجية الوطنيــة لتمكــين ال2017تبنــي واطــالق الســيد رئــيس الجمهوريــة فــي  مــارس  ➢

تـم اعـداد االسـتراتيجية اتسـاقا مـع ر يـة مصـر فـي  كافـة منـاحي الحيـاة:  مـرأة عمل لجميـع الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة لتمكـين ال
2030 

أربعــة محــاور هــى : محــور التمكــين السياســي،  محــور التمكــين االقتصــادي،  محــور  2030المصــرية  مــرأة تتضــمن اســتراتيجية ال •
 الحماية، إلى جانب التدخالت الثقافية والتشريعية . التمكين االجتماعي،  محور

المعيلة والمسنة والمعاقة، باعتبارهن الفئات المرأة المصرية خاصة  مرأة كما تسعى اإلستراتيجية إلى االستجابة لإلحتياجات الفعلية لل •
ادة الكاملـة مـن الطاقـات والمـوارد البشـرية األولى  بالرعاية عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهـن، واالسـتف

 . 2014والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص دستور مصر 
وتعــد مصــر هــي الدولــة األولــي التــى قامــت بتــوطين األهــداف الكميــة ألهــداف التنميــة المســتدامة علــى مســتوى المحافظــات وبــدأت فــي توظيفهــا 

 لف أحد عن الركبلضمان مشاركة المجتمع بأسره وضمان عدم تخ
 

 الرابع القسم
 واإلحصاءات البيانات 

 
 مقدمة 

تشكل مسألة جمع وتحليل البيانات وتصنيفها حسب النوع االجتماعي جزءًا رئيسيًا في النشاطات المتعلقة بالسياسات، حيث يحتاج إليها 
تراعي النوع االجتماعي وأيضًا تمكنهم من مراقبة وتقييم المخططون وواضعو السياسات لتقييم االتجاهات ووضع اإلستراتيجيات والبرامج التي 

 هداف الوطنية واألهداف األلفية .السياسات والبرامج في ضوء األ
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 مجاالت التقدم في إحصاءات الجنسين على المستوى الوطني 

  متخصصة مواضيع بشأن وطنية أساسية معلومات إلنتاج جديدة مسوحات إجراء (1

ء فـي وهـو الجهـاز الرسـمي لالحصـاة عـن وضـع المـرأة والرجـل مـن قبـل الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة واالحصـاء يتم اصدار بيانـات دوريـ ➢
 مصر.

، والــذي يعـد الدراســة األولــي مـن نوعهــا علــي 2016-2015تـم إجــراء "مســح التكلفـة االقتصــادية للعنــف القـائم علــى النــوع االجتمـاعى" عــام  ➢
عامـا، مـن مختلـف شـرائح  64 – 18( ألـف سـيدة فـي الشـريحة العمريـة مـن  20157ى عينـة مـن  )مستوي الدول العربية أجري المسـح علـ

 ى الدول العربية. المجتمع في كافة المحافظات، بمنهجية دولية و تعد الدراسة األولى من نوعها على مستو 

 ."ذات االعاقة مرأة ال"العنف ضد تنفيذ دراسة بحثية حول  جاري  ➢

 

 اإلدارية أو البديلة لمعالجة ثغرات بيانات الجنسين تحسين مصادر البيانات (2

الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء هــو الجهــاز الرســمي لالحصــاء فــي مصــر يقــوم بجمــع ومعالجــة وتحليــل ونشــر كــل البيانــات االحصــائية 
 والتعداد السكاني.

 حصاءات الجنسينتطوير قاعدة بيانات و/أو لوحة متابعة مركزية على شبكة اإلنترنت عن إ (3

 إنشاء مرصد المرأة المصرية: ➢

، وُقـــدرت 2030( مؤشـــر وهـــي مؤشـــرات متابعـــة إســـتراتيجية تمكـــين المـــرأة المصـــرية 35، يحتـــوي علـــى )2018تـــم إطالقـــه فـــي مـــارس  
على كيفيـة لدولة تدريب العاملين بمؤسسات اكما تم  2018م .. وخالل العا2030و 2025، 2020المستهدفات لتلك المؤشرات لألعوام 

 استخدام المرصد

 المستدامة التنمية أهداف في المحرز التقدم رصدالوطنية ل  مؤشراتال

 مرأة هناك مؤشرات تم وضعها لرصد التقدم المحرز فى أهداف التنمية المستدامة من خالل المحاور األربعة لالستراتيجية الوطنية لتمكين ال
 www.enow.gov.egالمصرية  مرأة من خالل مرصد ال 2030

 مؤشرات التمكين السياسى  ➢
 نسبة المشاركة فى االنتخابات . -

 نسبة التمثيل فى البرلمان . -

 نسبة المشاركة فى الهيئات القضائية . -

 نسبة مشاركة االناث فى المناصب العامة . -
 مؤشرات التمكين االقتصادى  ➢

 المعيلة تحت خط الفقر . مرأة نسبة ال -

 . فى قوة العمل مرأة نسبة مشاركة ال -

 معدل البطالة  -
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 نسبة النساء فى الوظائف االدارية  -

 نسبة النساء فى الوظائف المهنية  -

 الدخل المكتيب المقدر ) فجوة الدخل بين االناث والذكور ( -

 . مرأة نسبة المشروعات الصغيرة الموجه لل -

  مرأة نسبة االقراض متناهى الصغر الموجه لل -

 نسبة االناث الالتى لديهن حساب بنكى . -
 شرات التمكين االجتماعى مؤ  ➢

 10نسبة األمية بين االناث + -
 سنة  29 -20نسبة األمية بين االناث  -
 نسبة السيدات المتزوجات الالتى يستخدمن وسائل تنظيم األسرة  -
 معدل االنجاب الكلى  -
 نسبة السيدات االلتي حصلن على رعاية حمل منتظمة -
 نسبة الوالدة القيصرية -
 الف مولود حى  100نسبة وفيات األمهات لكل  -
 توقع الحياة عند الميالد . -
 متوسط عدد السنوات التى تعيشها األنثى بصحة جيدة . -
 نسبة االناث المعيقات الالتى يعملن بالقطاع الحكومى . -
 عدد دور المسنين . -

 مؤشرات محور الحماية  ➢
  18الالتى تزوجن قبل سن  29-  20نسبة االناث فى سن  -

 الالتى أنجبن قبل سن العشرين  29- 20نسبة االناث فى سن  -

 اللتى سبق لهن الزواج وتم تختينهن  49 -15نسبة النساء سن  -

 سنة المتوقع ختانهن . 19نسبة الفتيات أقل من  -

 نسبة الزواجات الالتى تعرضن لعنف جسدى من قبل الزوج . -

 نسبة الزوجات الالتى تعرضن لعنف نفسى من قبل الزوج  -

 ( 2ضن لعنف جنسي من قبل الزوج . )ملحق رقم نسبة الزوجات الالتى تعر  -
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 المتعلقة بالجنسين المؤشرات المستدامة التنمية أهداف من  5الهدف مؤشرات من بكل يتعلق فيما وتجميعها البيانات جمع

 األخرى  المستدامة التنمية أهداف إطار في

لتنميــة المســتدامة والمؤشــرات المتعلقــة بالجنســين فــى اطــار أهــداف رات الهــدف الخــامس مــن اهــداف اؤشــجمــع البيانــات المتعلقــة بكــل مــن م بــدأ 
  -التنمية المستدامة حيث :

فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة، واوضـح  تمكين المـرأة لرصد مؤشرات  18/2019تقريرًا حول إنجازات النصف األول من العام  تم صدور •
يعـــد واحـــدًا مـــن األهـــداف المتكاملـــة والمتقاطعـــة فـــي كافـــة أهـــداف التنميـــة  مـــرأة التقريـــر أن هـــدف تحقيـــق العدالـــة بـــين الجنســـين وتمكـــين ال

على كافة حقوقها في جميع األهداف يضمن العدالة واالندماج االجتماعي وجني جميع المـواطنين واألجيـال  مرأة المستدامة وأن حصول ال
 القادمة ثمار التنمية المستدامة

 ن قبل.د المرأة المصرية كما تم االشارة ممرص من خالل يتم تجميع البيانات الخاصة بتمكين المرأة  •

 يتم تقديم مسوحات دورية رئيسة عن: 

 الجغرافي الموقع  •

 الدخل •

 الجنس  •

 العمر  •

 التعليم  •

 االجتماعية الحالة  •

 

 


