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مقدمه

منذ ﻓجر التاريﺦ والﺤﻀارة أعطت الدولة لﻠمأرة مﻛانتﻬا وأدرﻛت ﻗيمتﻬا ،وتشﻬد مصر مرﺤﻠة تﺤوﻝ
ديمقراطى ﺒعد أن شارﻛت المرأة المصرية ﻓى ﺜورتين متتاليتين خﻼﻝ ﺜﻼث سنوات .ومن ﺜم يتزايد دور المرأة
ﻓى ﺒناء مجتمعﻬا وﺤماية أﺒناﺌﻬا من أﻓﻛار التطرف واإلرﻫاب .ومن ناﺤية أخرى تﺒنت الدولة العديد من
المﺒادارت والسياسات والقرارات الﻬامة التى من شﺄنﻬا القﻀاء عﻠى ﻛاﻓة أشﻛاﻝ التمييز ﻀد المرأة ومواجﻬة
الفجوات النوعية ودعم مشارﻛة المأرة ﻓى عمﻠية التنمية ،ﺒاإلﻀاﻓة إلى تﺤقيق إصﻼح تشريعى يﻬدف إلى
تﻐيير القيم والمفاﻫيم المجتمعية المؤﺜرة بالسﻠب عﻠى المرأة وتفعيﻝ دورﻫا عﻠى المستوى الدولى واإلﻗﻠيمى
 .ﻛما تﺤظى المرأة ﺒوجه عام ،وخاصة المﻬمشة والمعيﻠة والﻐارمات ﺒﻛاﻓة أوجه الرعاية والمساندة ﺤتى
تتمﻛن من أداء دورﻫا نﺤو وطنﻬا .و نص دستور مصر  2014عﻠى استﺤقاﻗات لﻠمرأة ﻓى تولى نسﺒة ﻓى
الﺒرلمان ومجﻠس الشيوخ بخﻼف المناصب العﻠيا والقﻀاﺌية ،وﺤتى تتمﻛن من المشارﻛة ﻓى ﻛاﻓة القطاعات
لﺒناء مجتمعﻬا.
مصر ﻓي التقرير العالمي لﻠفجوة بين الجنسين 2020
يقيس التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام  2020معايير  153دولة من خالل مؤشر عالمي يستخدم
كإطار لتحديد حجم التفاوتات القائمة على النوع االجتماعي وتتابع التقدم المحرز بمرور الوقت.
خلص التقرير إلى أن الفجوة بين الجنسين عالميا قد سدت قليالً منذ السنوات الماضية ،بمتوسط مسافة نحو
التكافؤ عند  ، ٪68.6ولكن سيستغرق األمر ما يقرب من  100عام لتحقيق التكافؤ الكامل “Gender
”parityبالوتيرة الحالية .و تركز نسخة  2020على الفصل في سوق العمل على أساس خطوط النوع
االجتماعي إلى قطاعات متباينة وتحلل عواقبها من حيث مستويات االبتكار والفجوات في األجور بين
الجنسين
حدد التقرير  153دول ة بشأن تقدمها نحو المساواة بين الجنسين على أساس أربعة مؤشرات؛ و هي التحصيل
العلمي و التمكين السياسي والمشاركة والفرص االقتصادية باإلضافة إلى الصحة و فرص الحياة.
وأوضح التقرير أن الدول العربية تأتي لألسف في نهاية القائمة  ،و فيما يتعلق بمصر ،أكدت المؤشرات التي
تقيس عدم المساواة بين الجنسين أن مصر تأتي في مرتبة متأخرة و باألخص في المشاركة والفرص االقتصادية
المتاحة للمرأة.
و طبقا ً للتقرير أغلقت مصر  ٪62.9فقط من الف جوة بين الجنسين  ،حيث احتلت المرتبة  134على مستوى
العالم  ،بدالً من  135في عام  ، 2018و المرتبة الثامنة في مؤشر الفجوة بين الجنسين اإلقليمي علي مستوي
الشرق االوسط و شمال افريقيا ،و ال يزال يتعين عمل الكثير لمنح فرص متساوية للمرأة في جميع الجوانب و
ذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي (.)world economic forum
و فيما يلي وضع مصر الحالي "وفقا ً لتقرير الفجوة النوعية لسنة  "2020في االربع مؤشرات بشكل
أكثرتفصيالً:
تضم مصر  48.7مليون امرأة  ،وسيكون لتحسين ظروفهن تأثير كبير على التقدم االقتصادي واالجتماعي
في البالد .حيث احتلت مصر المرتبة  102عالميا ً في التحصيل العلمي ،أما التمكين السياسي فقد احتلت المرتبة
 . 103و فيما يتعلق بالمشاركة و الفرص االقتصادية جاءت مصر في المرتبة  140و أخيراً الصحة و فرص
الحياة في جاءت في المرتبة .85
و اذا تحدثنا عن مؤشر التحصيل العلمي حيث احتلت مصر المرتبة  102عالميا ً مقابل  90عام  ،2006ذكر
التقرير أن معدل معرفة القراءة والكتابة في مصر ال يزال منخفضًا حيث يصل إلى  ٪65بين النساء  ،وهو ما
يترجم إلى فجوة بين الجنسين بنسبة  ٪15لم يتم سدها بعد.
أبرز التقرير أيضا ً أن التمكين السياسي الزال منخفضا ً في مصر ،لكنه يتحسن  ،إال أن  ٪14.9فقط من أعضاء
البرلمان هم من النساء .كما سلط الضوء على أن هناك اآلن عددًا أكبر بكثير من النساء في المناصب الوزارية
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 ،يمثلن  ٪24من مجلس الوزراء  ،ارتفاعًا من  ٪11.8فقط في عام  ، 2018و من المتوقع أن هذا التقدم يمكن
أن يحفز بشكل أكبر على مشاركة المرأة في السياسة وكذلك في مكان العمل .وبذلك جاءت الدولة في المرتبة
 103من حيث التمكين السياسي مقابل  111عام .2006
عندما يتعلق األمر بالفرص االقتصادية  ،ذكر التقرير العالمي أن مصر أمامها طريق طويل لتقطعه وتحتل
اآلن المرتبة  140عالميًا  ،مقارنة بـ  108في عام  .2006ولفت إلى أن  ٪24.7فقط من النساء في القوى
العاملة  ،وحوالي  ٪ 20منهن يعملن بعقد جزئي .عالوة على ذلك  ،أفاد التقرير أن عدد النساء ممن يشغلن
مناصب إدارية قليل جدًا  ،يمثلن  ٪7.1فقط .كما أن وجودهم بين مالكي الشركات وكبار المديرين محدود
للغاية  ،حيث يمثلون  ٪2.4و  ٪4.9فقط على التوالي .و تعكس هذه الحقائق العوائق التي ال تزال تمنع
وصول المرأة إلى التمويل واألصول .وأوضح التقرير أنه بموجب القانون  ،ال تزال هناك قيود كبيرة على
النساء  ،على األقل بالنسبة لبعض الفئات االجتماعية المتالك األرض ورأس المال والمنتجات المالية.
ونتيجة لذلك  ،فإن الفروق في الدخل  ،والتي تشمل اإليرادات من األجور وغير األجور بين الرجل والمرأة ،
كبيرة .وكشف التقرير أيضا ً عن تقديره لمتوسط دخل الرجل المصري بنحو  3.8ضعف متوسط دخل المرأة
صا متساوية للنساء
المصرية .و أشار التقرير في التوصيات إلى أن إزالة جميع الحواجز التي تمنح فر ً
والرجال في الحصول على التدريب الداخلي يجب أن تكون الخطوة األولى لالستفادة من المواهب البشرية
غير المستغلة للنساء في البالد.
ويعتبر التمكين االقتصادي للمرأة المصرية من اهم القضايا التى احتلت مكانة هامة على قائمة االولويات
للحكومة المصرية ومختلﻑ الفاعلين سواء من الجهات المانحة والمراكز البحثية و المنظمات غير الحكومية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة إال إنه مازال عديد من التحديات التى تواجه المشاركة الفعالة فى الحياة
اإلقتصادية  .وتتمثل أهم هذه المعوقات فى :العمل انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل وإرتفاع نسبة
البطالة بين اإلناﺙ بالمقارنة بالذكور و تراجع ظروﻑ العمل بالنسبة للمرأة فى سوق العمل باألخص فى
القطاع الخاص غير الرسمي وعدم وجود حماية اجتماعية كافيةمما يلقى العبء المزدوﺝ على نوعية حياة
وكفاءة عمل المرأة .
لذا تسعى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خالل الجهود المبذولة تحسين خصائص المرأة
وتدريبهاوتأهيليها للمشاركة فى سوق العمل ألن التمكين االقتصادى هو مفتاح التنمية للمرأة يجعلها قادرة
على حماية ذاتها وابناؤها من كافة اشكال العنف والقدرة على تنمية قدراتها وااللتحاق ببرامج تدريبية
وتحسين صحتها وصحة ابناؤها من خالل التغذية الجيدة .
ويتناول التقرير التالى جهود المؤسسات فى تنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية
 2030خالل عام  2020 /2019وفق المحاور االربعة - :
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 -1مﺤور التمكين السياسي:
الﻬدف العام لﻠمﺤور:
تﺤفيز المشارﻛة السياسية لﻠمراة بكاﻓة اشكالﻬا ،بما ﻓي ذلك التمﺜيل النيابي عﻠي المستويين الوطني والمﺤﻠي ،ومنع التمييز
ضد المرأة ﻓي تقﻠد المناصب القيادية ﻓي المؤسسات التنفيذية والقﻀائية ،وتﻬيﺌة النساء لﻠنجاح ﻓي المناصب.
المؤشر

القيمة المرصودة

2020

2025

2030

نسﺒة اإلناث من إجمالي المشارﻛين ﻓي االنتخابات

%44

%46

%48

%50

نسﺒة تمﺜيل المرأة ﻓي الﺒرلمان

%15

%20

%27

%30

نسﺒة تمﺜيل المرأة ﻓي المجالس المﺤﻠية

%25

%27

%29

%30

نسﺒة اإلناث ﻓي المناصب القﻀائية

%0.5

%5

%15

%30

نسﺒة اإلناث ﻓي المناصب التنفيذية العﻠيا

%5

%10

%20

%30

نسﺒة االناث ﻓى المناصب الوزارية

%18

%20

%25

%30

االﻫداف الفرعية والتفصيﻠية:
 1.1الﻬدف الفرعي  :المشارﻛة السياسية .

 1/1/1الﻬدف التفصيﻠي  :زيادة مشارﻛة المرأة ﻓى االنتخابات


نفذت وزارة اإلنتاج الﺤربي  4ندوات لﺒث روح المشارﻛة لﻠسيدات العامﻼت بالوزارة وحﺜﻬن عﻠي
المشارﻛة ﻓي االنتخابات.
أعدت وزارة التربية والتعﻠيم برامج توعوية وندوات بالمدارس ألولياء األمور ألﻫمية استكماﻝ والﺤصوﻝ
عﻠى رﻗم ﻗومى لﻠسيدات والفتيات الﻼتى وصﻠن سن إصدار الﺒطاﻗة ،تعزيز الممارسات الداعمة لمفاﻫيم
المواطنة والمشارﻛة السياسية من خﻼﻝ أنشطة ﻛالﺒرلمان المدرسى.
نفذت وزارة الﺒتروﻝ لقاءات نوعيه لﻠسيدات العامﻼت بالوزاره والجﻬات التابعه بﺄﻫميه دور المرأة
بالمشارﻛه ﻓي االنتخابات الﺒرلمانيه ،تمﺜل امانه المراه ﻓي النقابه العامه لﻠﺒتروﻝ  65عﻀوه ،وﻓي الﻠجان
النقابيه يﺒﻠغ تمﺜيل المرأة  35عﻀوه بالﻠجان النقابيه و سيدتين من رؤوساء الﻠجنه النقابيه.
ﻗامت وزارة الصﺤة بتيسير استخراج  14037بطاﻗة رﻗم ﻗومي ،واستخراج  34083شﻬادة ميﻼد
لﻠسيدات.
نفذت وزارة الكﻬرباء والطاﻗة المتجددة عدد من برامج التوعية لﻠتعريف بﺄﻫمية مشارﻛة المرأة السياسية
واالدالء بصوتﻬا االنتخابي ﻓي ﻛاﻓة االنتخابات.
ﻗامت وزارة السياحة واالثار بالتوعية والتشجيع من خﻼﻝ صفﺤة وحدة تكاﻓؤ الفرص عﻠي ﻓيسﺒوك
لﻀمان الوصوﻝ ألﻛﺒر عدد من السيدات وخاصة مع تزامن انتخابات مجﻠس الشيوخ مع تداعيات ﻓيروس
ﻛورونا المستجد لتعزيز مشارﻛة المرأة ﻓى االنتخابات .



نفذت وزاره الﺜقاﻓه عدد  52ندوه ومﺤاضره عن المشارﻛه السياسيه وتعزيز ﻗيم المواطنه لدي السيدات
المصريات سواء عﻠي مستوي العامﻼت أو المترددات عﻠي المواﻗع الﺜقاﻓيه لتعزيز ﻗيم المواطنه
والمشارﻛه السياسيه ،تنفيذ  27نشاط لتوعيه لﻠسيدات بالمﺤاﻓظات المختﻠفه لتﺤفيزﻫم عﻠي المشارﻛه
السياسيه وتعريفﻬم بﺤقوﻗﻬم االنتخابيه.









 2/1/1الﻬدف التفصيﻠي :الوصوﻝ الي تمﺜيل نيابي متوازن


ﻗامت وزاره شؤون المجالس النيابيه بتعديل بعض أحكام القانون رﻗم  45لسنه  2014بما يتيح تمكين
جميع الفﺌات ومنﻬا المراه من ممارسه الﺤقوق السياسيه حيث تم تﺤديد نسﺒه  %25لﻠمراه من اجمالي
عدد اعﻀاء المجﻠس و تم المواﻓقه عﻠيه من ﻗﺒل مجﻠس النواب.
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ﻛما ﻗامت وزاره شؤون المجالس النيابيه باصدار ﻗانون مجﻠس الشيوخ والمتﻀمن تﺤديد نسﺒه %10
لﻠمراه من اجمالي عدد اعﻀاء المجﻠس و جاء ذلك وﻓقا لﻠتعديﻼت الدستوريه االخيره ﻓي  2019والتي
اﻛدت عﻠي المشارﻛه االيجابيه لﻠمراه و دورﻫا الفعاﻝ ﻓي المجتمع و ﻫذا ما يعد تمييزا ايجابيا .
ﻗامت وزارة العدﻝ بإصدار ﻗانون رﻗم  140لسنه  2020بتعديل بعض احكام تنظيم مﺒاشرة الﺤقوق
السياسية رﻗم  45لسنه  2014وﻗانون مجﻠس النواب رﻗم  46لسنه  2014والقانون رﻗم  198لسنه
 2017بشﺄن الﻬيﺌة الوطنية لﻼنتخابات عﻠي ان تمﺜل المراة نسﺒة  ٪25من اجمالي مجﻠس النواب بناءا
عﻠي ماورد بالماده رﻗم  102من دستور  ، 2014صدور ﻗانون مجﻠس الشيوخ رﻗم  141لسنه 2020
تمﺜل المرأة نسﺒة  ٪10من اجمالي مجﻠس الشيوخ.
اﻫتمت وزارة التموين والتجارة الداخﻠية ب تﺤفيز مشارﻛة المرأة ﻓي االنتخابات السياسة من خﻼﻝ طﺒاعة
بوسترات ودعاية اعﻼمية وعقد ندوتين عن اﻫمية زيادة مشارﻛة المرأة لخوض االنتخابات والوصوﻝ
الي تمﺜيل نيابي متوازن .

 3/1/1الﻬدف التفصيﻠي :اداء متميز ﻓى التشريع والرﻗابة
 ﻗامت وزارة العدﻝ بمشارﻛة عﻀوات الﻬيﺌات القﻀائية باالشراف عﻠى العمﻠية االنتخابية ومشارﻛة
الموظفات بالﻬيﺌات القﻀائية والوزارة ﻓي االدالء بﺄصواتﻬن ﻓي العمﻠية االنتخابية ،ﻗامت الوزارة بالعمل
عﻠي اصدار عدد من القوانين -:
 .1ﻗانون 189لسن 2020بﺄضاﻓة المادة  309مكرر ب من ﻗانون العقوبات بشﺄن التنمر ﻛما صدر القانون
رﻗم  177لسنه 2020بﺄضاﻓة مادة رﻗم  113مكرر من ﻗانون اإلجراءات الجنائية بشﺄن عدم الكشف عن
بيانات المجني عﻠيه
 .2صدور القانون رﻗم  6لسنه  2020بتعديل المادة  293من ﻗانون العقوبات بشﺄن االمتناع عن دﻓع النفقة
.3صدور ﻗانون رﻗم  176لسنه  2020بتعديل بعض احكام ﻗانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي ﻓي
مسائل األحواﻝ الشخصية الصادر برﻗم  10لسنه(2000الوالية عﻠي الماﻝ) صدور ﻗانون رﻗم  175لسنه
 2018بشﺄن مكاﻓﺤة جرائم تقنية المعﻠومات.
 .4صدور ﻗانون رﻗم  151لسنة  2020بشﺄن حماية الﺒيانات الشخصية.
.5جاري العمل عﻠي مشاريع القوانين االتيه:
 مشروع ﻗانون مناﻫﻀة العنف ضد المرأة وعدم التمييز. مشروع ﻗانون األحواﻝ الشخصية. ﻗامت وزارة الصﺤة بالمشارﻛة ﻓي مقترح القانون االسترشادي لﺤماية حقوق المرضي النفسيين
والمقﻠعين عن تعاطي المواد المخدرة (نسﺒة السيدات المشارﻛة ﻓي مقترح القانون . )%15
 2.1الﻬدف الفرعي :المشارﻛة ﻓي اتخاذ القرار:

 1/2/1الﻬدف التفصيﻠي :عدم التمييز ﻓى التعيين والترﻗي بالﻬيﺌات القﻀائية .


تعمل المرأة بوزارة العدﻝ ﻓي القﻀاء العادي ،وﻓي ﻫيﺌة النيابة اإلدارية ،وبﻬيﺌة ﻗﻀايا الدولة وبالمﺤكمة
الدستورية العﻠيا بالمناصب القﻀائية وتتم الترﻗية وﻓقا لﻠقواعد المنظمة لكل جﻬة (يﺒﻠغ عدد السيدات
القاضيات  66ﻗاضية ،السيدات المستشارات بﻬ يﺌة النيابة اإلدارية يﺒﻠغ عددﻫن 1986من اجمالي
 4635أعﻀاء ﻫيﺌة النﺒاية اإلدارية بالدرجات المختﻠفة ،ﻗاضية بﻬيﺌة المفوضية بالمﺤكمة الدستورية
العﻠيا )

 2/2/1الﻬدف التفصيﻠي :عدم التمييز ﻓى الوظائف القيادية بالﻬيﺌات القﻀائية .


شارك ﻗطاع حقوق االنسان بوزارة العدﻝ من ﻗﻀاه وﻗاضيات المؤسسة االلمانية لﻠتعاون الدولي IRZ
ﻓي تﺒادﻝ الخﺒرات من حيث تعزيز دور النساء ﻓي القﻀاء ،تولت المرأة القاضية العديد من المناصب
القيادية وصوال العﻠي المناصب تمﺜل السيدات القاضيات نسﺒة ٪27

 3/2/1الﻬدف التفصيﻠي :نسب تمﺜيل المرأة ﻓي المستويات االدارية المختﻠفة والقطاعات
التابعة لﻠوزارة
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بﻠﻐت نسﺒة تقﻠد المرأة ﻓي الوظائف القيادية داخل وزارة التنمية المﺤﻠية  ،%34.4و %24ﻓي وظائف
ﻗيادات الدارة المﺤﻠية ﻓي المﺤاﻓظات.
زادت ﻓي وزارة النقل نسﺒة تولي المرأة لﻠمناصب القيادية حيث وصل العدد إلي  136امرأة (رئيس ﻗسم-
مدير إدارة -مدير عام – رئيس ﻗطاع) ،تمﺜيل المرأة ﻓي انتخابات النقابات العمالية  90سيدة ،تقوم
الوزارة بإعداد دورات تدريﺒية إلعداد المراة لتولي المناصب القيادية والتﺄﻫيل النتخابات المﺤﻠيات (تم
تدريب  620سيدة).
تﺒﻠغ نسﺒة تمﺜيل السيدات ﻓي وزارة اإلنتاج الﺤربي ( %66.6مساعدي الوزير%22 ، ،مساعدي
مجالس ادارة الشرﻛات %10 ،نواب رؤساء مجالس إدارة الشرﻛات %12.3 ،نسﺒة رؤساء القطاعات
من اإلناث)
تقوم وزارة التجاره والصناعه باعداد ﻛشوف ترﻗي لجميع المستﺤقين لﻠترﻗيه دون تمييز ،تشارك المراه
ﻓي المناصب القياديه و االشراﻓيه داخل الوزاره (تعيين معاون لوزير التجاره – ندب وﻛيل وزاره – تعيين
مدير عام)
بﻠغ اجمالي عدد النساء العامﻼت بقطاع الﺒتروﻝ حوالي  21الف عامﻠه بجميع المستويات ﻓي المراﻛز
الرئيسيه والفروع التابعه لشرﻛات القطاع عﻠي مستوي الجمﻬوريه ،بﻠغ عدد النساء ﻓي االداره العﻠيا ﻓي
ديوان عام الوزاره  %23و ﻓي ﻫيﺌه الﺒتروﻝ و الشرﻛات القابﻀه  %33بينما تﺒﻠغ  %12ﻓي شرﻛات
القطاع العام والمساﻫمه.










تمﺜل المرأة ﻓي وزارة التعاون الدولي ﻓي المستويات اإلدارية المختﻠفة ( 3مساعد وزير 1 ،معاون وزير،
 1رؤساء ﻗطاعات 4 ،رؤساء ادارات مرﻛزية 5 ،مديرو عموم).
تصل ﻓي وزارة الكﻬرباء نسﺒة تمﺜيل المرأة ﻓي المناصب القيادية العﻠيا %43
بﻠغ ﻓي وزارة التعﻠيم العالي والﺒﺤث العﻠمي عدد السيدات اعﻀاء ﻫيﺌة التدريس  23276سيدة بنسﺒة
 %43والﻬيﺌة المعاونة بالجامعات الﺤكومية  21489عﻀوة بنسﺒة %60.3
يوجد ﻓي وزارة الصﺤة  40سيدة ﻓي مواﻗع القيادة داخل ديوان عام الوزارة ( %40نسﺒة القيادة
النسائية).
تقوم وزارة السياحة و االثار بدعم المرأة ﻓي التقدم لﻠﺤصوﻝ عﻠي الترﻗيات ﻓي ﻛاﻓة المستويات االدارية
بالوزارة والجﻬات التابعة لﻬا ،وتم توﻗيع خطاب نوايا لتنفيذ مشروع لسد الفجوة النوعية ﻓي مصر
 Egypt’s closing gender gap acceleratorوالذي يعد االوﻝ من نوعه ﻓي الشرق االوسط
وشماﻝ اﻓريقيا لتعزيز اتعاون بين القطاعي الﺤكومي والخاص ﻓي مجاﻝ القﻀاء عﻠي الفجوات بين
الجنسين و زيادة مشارﻛة المرأة ﻓي سوق العمل وتقﻠد المناصب القيادية.
تقﻠدت المرأة ﻓي وزاره الﺜقاﻓه الوظائف القياديه داخل الوزاره حيث شﻐﻠت عده مناصب منﻬا ( )4رئيس
ﻗطاع )5( ،رئيس اداره مرﻛزيه)87( ،مديرعام )1( ،امين عام اﻛاديميه الفنون ( )1نائب رئيس اﻛاديميه
الفنون )1( ،عميد معﻬد النقد الفني  )1(،عميد المعﻬد العالي لﻠكونسرﻓتوار  )1(،وﻛيل المعﻬد العالي
لﻠكونسرﻓتوار )9( ،رئيس ﻗسم بالمعﻬد  )3(،اعﻀاء مجﻠس اداره ( )5مقررات لجان لتمكين المراه
( )65عﻀوه بالمجﻠس االعﻠي لﻠﺜقاﻓه .
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 وﻓق احصاءات الجﻬاز المرﻛزي لﻠتنظيم واالدارة  ،يظﻬر وضع المرأة العامﻠة ﻓى الجﻬاز
اإلداري بالمناصب القيادية عﻠي مستوي الوزارات والمﺤاﻓظات ﻛاآلتي:
 نسب المرأة ﻓى الﺒرامج المنفذة بمرﻛز اعداد القادة لﻠقطاع الﺤكومى ( برامج ﻗيادية /تنمية مﻬارات ) خﻼﻝ العام التدريﺒى : 2020 / 2019

-

ادارات المركز

نسبة االناث

االدارة العامة لبرامج االدارة العليا

%30.62

االدارة العامة لبرامج االدار الوسطى واالشرافية

%54.92

االدارة العامة لبرامج االدارة التخصصية والمكتبية الحديثة

%48.57

االدارة العامة لبرامج االدارة العامة لتكنولجيا الحاسب االلى

%54.79

ندوات

%44.6

االجمالى

%44.88

نسبة المرأة فى المناصب القيادية علي مستوي الو ازرات :

الو ازرة

نسبة تمثيل االناث فى المناصب القيادية()%
2020 / 2019

و ازرة الدولة لالنتاج الحربي

10.53

و ازرة النقل

9.36

و ازرة التموين و التجارة الداخلية

22.68

و ازرة االستثمار
و ازرة المالية

29.35

و ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات

17.24

و ازرة البترول و الثروة المعدنية

8.33

و ازرة الطيرن المدني

24.14

و ازرة التنمية المحلية

6.09

و ازرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج

33.33

و ازرة الشباب و الرياضة

24.51

و ازرة التعاون الدولي

40.24

و ازرة التضامن االجتماعي

26.77

و ازرة قطاع االعمال العام

39.13

و ازرة الثقافة

29.93

و ازرة الزراعة و استصالح االراضى

22.31
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و ازرة التخطيط والتنمية االقتصادية

34.33

و ازرة الخارجية

20.69

و ازرة العدل

47.37

و ازرة التربية و التعليم و التعليم الفني

35.90

و ازرة التجارة و الصناعه

26.61

و ازرة الدوله للشئون القانونية و مجلس النواب

0

و ازرة السياحة واالثار

38.58

و ازرة االسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية

24.06

و ازرة القوى العاملة

38.6

و ازرة االوقاف

8.33

و ازرة الصحة و السكان

36.84

و ازرة التعليم العالي و البحث العلمي

29.35

و ازرة الموارد المائية و الري

17.25

و ازرة الدولة لشئون البيئة

30.23
غير واضح بالبيان

و ازرة الداخلية
و ازرة الكهرباء و الطاقة المتجددة

23.91

جهات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء

43.85

جهات تابعة لرئاسة الجمهورية

26.41

و ازرة الدولة لالعالم
-

50

نسبة المرأة فى المناصب القيادية علي مستوي المحافظات :
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المحافظة

نسبة تمثيل االناث فى المناصب القيادية%

القاهرة

24.26

اإلسكندرية

33.33

بورسعيد

33.33

السويس

20

دمياط

36.36

الدقهلية

15.38

الشرقية

20

القليوبية

50

كفر الشيخ

0

الغربية

16.67

المنوفية

18.75

البحيرة

0
8

اإلسماعيلية

0

الجيزة

41.03

بني سويف

7.14

الفيوم

14.29

المنيا

31.82

أسيوط

40

سوهاج

17.24

قــنا

10

أسوان

0

األقصر

12.9

البحر االحمر

18.75

الوادي الجديد

12.5

مطروح

0

شمال سيناء

14.29

جنوب سيناء

0

االجمالي العام

26.6

 4/2/1الﻬدف التفصيﻠي:االجراءات التي تتخذﻫا الجﻬة /القطاعات التابعة لتفعيل دور وحدة
تكاﻓؤ الفرص بالوزارة


تم إدراج وحدة تكاﻓؤ الفرص بوزارة التنمية المﺤﻠية بﻬيكل الوزارة ﻛما تم انشاء  27وحدة عﻠي مستوي
المﺤاﻓظات وانشاء  216وحدة ﻓرعية عﻠي مستو ي المراﻛز والمدن.

 تعمل وزارة اإلنتاج الﺤربي عﻠي رﻓع العبء عﻠي العامﻼت من خﻼﻝ ممﺜﻼت الوحدة (عدد ممﺜﻼت الوحدة
بشرﻛات االنتاج الﺤربي والوحدات التابعة لﻬا  25سيدة ،عدد المعاونات لكل مسؤولة مراة  50سيدة).
 تم ادراج االدارة العامة لتكاﻓؤ الفرص بوزارة التعاون الدولي بقطاع شﺌون مكتب الوزير ضمن الﻬيكل
االداري ﻓي 2019


تقوم وزارة القوي العامﻠة ب تعزيز و بناء القدرات المؤسسيه العﻀاء الوحدات من خﻼﻝ تدريب
المدربين واعداد ادله تدريﺒيه  ،توﻓير الدعم الفني و الﻠوجيستي لﻠوحدات ،انشاء موﻗع الكتروني لﻠوحده
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متﻀمن اليه تتﻠقي االستفسارات و الشكاوي الخاصه بالعمل ،وضع اليه مستنديه موحده لعمل الوحدات
و التواصل المؤسسي بين الوحده المرﻛزيه و الوحدات الفرعيه بعﻀﻬا بﺒعض ،الربط االلكتروني بين
الوحده الرئيسيه والوحدات الفرعيه و اعداد دراسه لقياس وضع المراه بوزاره القوي العامﻠه.


ﻗامت وزارة التموين والتجارة الداخﻠية بعقد دورة تدريﺒية حوﻝ اعداد مقترح بتعديل الئﺤة العمل
الداخﻠية لتﺤقيق تكاﻓؤ الفرص وذلك ضمن اجراءات تشجيع السيدات عﻠي المشارﻛة ﻓي اتخاذ القرار.



تقوم وزارة العدﻝ بمتابعة القوانين التي تﺤقق مﺒدأ تكاﻓؤ الفرص بين الجنسين ومتابعة المﺒادرات التي
تتﺒناﻫا الجﻬات المختﻠفة الساعية لتﺤقيق مﺒدأ تكاﻓؤ الفرص باإلضاﻓة الي جمع الﺒيانات واجراء
الدراسات الﺒيانية حوﻝ ظاﻫرة عدم تكاﻓؤ الفرص والتمييز ضد المرأة وﻗد تم ذلك ﻛﻠه من خﻼﻝ وحدة
تكاﻓؤ الفرص بالوزارة  ،و دراسة التشريعات المتعﻠقة بمﺒادئ المساواة والتمكين وتقديم المقترحات
التشريعية ذات الصﻠة بتمكين الفﺌات األولى بالرعاية.

 ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بتشكيل لجنه رئيسيه لتكاﻓؤ الفرص بالوزاره بالقرار الوزاري رﻗم  371لسنه
 2020و التي من شانﻬا خدمه برنامج عمل الﺤكومه والﺒرامج المختﻠفه المرتﺒطه بالقﻀايا الخاصه
بالمراه والطفل والشﺒاب وذوي االعاﻗه واالحتياجات الخاصه لتﺤقيق اﻫداف التنميه المستدامه ،دور
الوحده ايﻀا ﻗياس وصوﻝ الخدمه الﺜقاﻓيه وﻓقا لﻠتصنيف النوعي لكاﻓه المﺤاﻓظات مع حصر المشكﻼت
وتﺤﻠيﻠﻬا ودراستﻬا واﻗتراح الﺤوﻝ المساعده لتﺤقيق اﻫداف تكاﻓؤ الفرص ومتابعه مفاﻫيم االداء وﻓقا
لمفاﻫيم النوع االجتماعي وتكاﻓؤ الفرص .
 نفذت وحدة تكاﻓؤ الفرص بقطاع الرياضة بوزارة الشﺒاب والرياضة مؤتمر (حواء العرب) شريكه حياه
ﻓي بناء اإلنسان تﺤت شعار (صﺤة–سياحة–تنميه – استﺜمار) بالتعاون مع مؤسسه حواء العرب
لﻠتنمية والرعاية بالتعاون مع مديريه الشﺒاب والرياضة باألﻗصر ومؤسسه حواء العرب ولﻠتنمية
وشارك بالمؤتمر دولة السعودية واليمن ولﺒنان والعديد من الشخصيات ،استفاد منﻬا ( )50من االناث.

 -2مﺤور التمكين االﻗتصادي:
الﻬدف العام:
تنمية ﻗدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامﻬا ،وزيادة مشارﻛتﻬا ﻓي ﻗوة العمل ،وتﺤقيق تكاﻓؤ الفرص ﻓي توظيف المرأة
ﻓي ﻛاﻓة القطاعات بما ﻓي ذلك القطاع الخاص ،وريادة األعماﻝ ،وتقﻠد المناصب الرئيسية ﻓي الﻬيﺌات العامة والشرﻛات
الخاصة.
المؤشر

القيمة المرصودة

2020

2025

2030

نسﺒة المرأة المعيﻠة تﺤت خط الفقر

%26.3

%20

%14

%9

نسﺒة مشارﻛة المرأة ﻓي ﻗوة العمل

%24.2

%27

%31

%35

معدﻝ الﺒطالة بين اإلناث

%24

%22

%20

%16

نسﺒة النساء ﻓي وظائف إدارية

%6

%8

%10

%12

نسﺒة النساء ﻓي وظائف مﻬنية

%38

%41

%44

%48

النسﺒة بين الدخل المكتسب المقدر لإلناث ونظيره لﻠذﻛور

%29

%38

%49

%58

نسﺒة المشروعات الصﻐيرة الموجﻬة لﻠمرأة

%22.5

%30

%40

%50

نسﺒة اإلﻗراض متناﻫي الصﻐر الموجه لﻠمرأة

%45

%47

%50

%53

نسﺒة اإلناث الﻼتي لديﻬن حساب بنكي

% 9

%15

%20

%30
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االﻫداف الفرعية والتفصيﻠية:
 1.2الﻬدف الفرعي  :مساندة المرأة العامﻠة:

 1/1/2الﻬدف التفصيﻠي :مساندة ورﻓع انتاجية المرأة العامﻠة ﻓى القطاع الرسمي وغير
الرسمي والزراعي.




ﻗام جﻬاز تنميه المشروعات بوضع برنامج تدريب لﻠمرأه العامه ﻓي القطاع الزراعي بناء عﻠي
االحتياجات الخاصه بكل منطقه ،بﻬدف تﺤسين انتاجيتﻬا و ﻓتح مجاالت جديده امام المرأة.
ﻗامت وزارة التموين والتجارة الداخﻠية بفتح مناﻓذ لمشروع جمعيتي المنتجة عﻠي ثﻼث مراحل عﻠي
مستوي الشرﻛات بإجمالي عدد  5059منفذ وبﻠغ نسﺒة السيدات المستفيدات %49
ﻗامت وزارة الﺜقاﻓة باﻗامه مﻠتقي لﻠمرأة الريفيه وتكريم نماذج من الرائدات الريفيات لمساندتﻬم ودعمﻬم
عﻠي زياده االنتاج.

 2/1/2الﻬدف التفصيﻠي :التوسع ﻓى الخدمات المساندة لﻠمراة العامﻠة وضمان بيﺌة عمل
آمنة.


ﻗامت وزارة اإلنتاج الﺤربي بتخصيص ماﻛينة  ATMلﻠسيدات ،دعم ومساندة األرامل بتعينﻬن بدﻝ
الزوج المتوﻓي ،إنشاء دار حﻀانة لﻠعامﻼت.
تعمل وزارة الﺒتروﻝ عﻠي تﺤسين بيﺌة العمل لﻠمراة العامﻠة بالوزارة من خﻼﻝ توﻓير دور حﻀانة ألبناء
العامﻼت ،توﻓير وسائل انتقاﻝ لﻠمراه من و الي العمل.



تقوم وزارة القوي العامﻠة باطﻼق حمﻠه توعويه من خﻼﻝ وسائل االعﻼم المسموعه و المقروءه والمرئيه
ووسائل التواصل االجتماعي واعداد مطويات ومطﺒوعات حوﻝ ﻗﻀايا المراه ﻓي العمل لﻀمان بيﺌة عمل
آمنه خالية من العنف.
تعمل وزارة الصﺤة عﻠي تفعيل الكشف الطﺒي االبتدائي والدوري لﻠعامﻠين ﻓي المنشآت الصﺤية
والصناعية لﻼﻛتشاف المﺒكر لألمراض المﻬنية عﻠي عدد  6279منشﺄة صﺤية وعدد  2240مصنع ﻓي





 25مﺤاﻓظة .توﻓير دور حﻀانة ﻓي عدد  3مستشفيات  ،التدريب الدوري لﻠسيدات عﻠي ﻛيفية التصدي
لﻠﺤريق واعماﻝ االخﻼء

 3/1/2الﻬدف التفصيﻠي :ﻗوانين وعﻼﻗات عمل مستجيﺒة لﻠنوع االجتماعي ﻓى ﻛاﻓة القطاعات


تقوم وزاره القوي العامﻠه باعداد دراسات مقارنه حوﻝ التشريعات الوطنيه و االتفاﻗيات الدوليه المنظمه
لعمل المرأة و حمايتﻬا و تمكينﻬا اﻗتصاديا ،دراسه االتفاﻗيات الدوليه الخاصه بالمراه غير المصدق عﻠيﻬا
و بﺤث امكانيه التصديق وذلك لتﺤقيق المساواه بين الجنسين و تقوم بتنظيم ورش عمل وندوات لدعم
الﺤ وار االجتماعي ثﻼثي االطراف حوﻝ المساواه بين الجنسين ،وتقديم مقترحات لﻠجﻬات المعنيه لﻠنظر
ﻓي التعديﻼت التشريعيه لﻀمان المساواه بين الجنسين ﻓي مجاﻝ العمل .



وضع جﻬازتنميه المشروعات استراتيجيه لﻠنوع االجتماعي لﻠوصوﻝ الي المساواه ﻓي النوع االجتماعي
داخل ﻛاﻓه انشطه الجﻬاز الماليه و غير الماليه.
ﻗامت وزارة الكﻬرباء والطاﻗة المتجددة بتطﺒيق مدونة السﻠوك االجتماعي لﻠوظيفة العامة والذي يﺤكم
التعامل مع الموظفين ويؤﻛد عﻠي احترام دور المرأة.
تعمل وزارة السياحة واالثار عﻠي تطﺒيق ختم المساواة  Gender equality sealوالخطوات التي




يجب عﻠي المنشات السياحية ﻓي مصر تطﺒيقﻬا لﻠﺤصوﻝ عﻠيه و ذلك لزيادة اعداد االناث العامﻼت بقطاع
السياحة .يقوم ﻗطاع االثار بإعداد برامج تعﻠيمية موجﻬة من المتاحف والمواﻗع االثرية تﻬدف الي غرس
ادارة التخطيط والسياسات -المجلس القومى للمرأة – ديسمبر 2020

11

مفﻬوم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتصميم الورش ا لفنية المصاحﺒة لﻠﺒرامج عﻠي ان تكون
ورش جماعية لتدعيم روح الفريق.
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بتنفيذ عدد  1769ندوه ومﺤاضرات ولقاءات تفاعﻠيه وتوعويه لدعم الﺤوار
االجتماعي لﻀمان المساواه بين الجنسين ﻓي ﻛل المجاالت لتﺤقيق العداله االجتماعيه والﺜقاﻓيه بين جميع
اﻓراد الم جتمع سواء عﻠي مستوي العامﻼت او المترددات عﻠي االنشطه الﺜقاﻓيه بالمواﻗع الﺜقاﻓيه.



 2.2الﻬدف الفرعي :زيادة معدﻝ تشﻐيل االناث:

 1/2/2الﻬدف التفصيﻠي :ﻓتح مجاالت جديدة لﻠمرأة .


ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية باﻗامة  47معرض دولي ومﺤﻠي لمنتجات السيدات (عدد المستفيدات 3000
سيدة نسﺒة استفادة السيدات . )%100
يﻬتم جﻬاز تنميه المشروعات بتنوع القطاعات االﻗتصاديه المتوطنه بالمﺤاﻓظات حيث انه ﻗام بتنفيذ



مشروع دعم مشروعات المراه بالتجمعات الصناعيه الطﺒيعه  (OVOPﻗريه واحده منتج واحد)
بالتعاون مع ﻫيﺌه االمم المتﺤده لتمكين المراه  . UN-Womenويتم حاليا الﺒدء ﻓي مشروعين جديدين
االوﻝ لدعم مشروعات المراه باجمالي  50مﻠيون يورو و ﻛذلك منﺤه بقيمه مﻠيون يورو ﻓي اطار نفس
االتفاﻗيه لتمويل برنامج دعم ا العماﻝ الممﻠوﻛه لﻠمراه ،الﺜاني اتفاﻗيه مع الوﻛاله االسﺒانيه لﻠتنميه لمنح
جﻬاز تنميه المشروعات منﺤه بمﺒﻠغ  200الف يورو لتطوير ﻗطاعات المراه الﺤرﻓيه و التراثيه و بناء
ﻗدرات النساء ﻓي ﻫذه القطاعات.


ﻗامت وزارة الشﺒاب والرياضة بعقد دورات تدريﺒية تﺤويﻠية لﻠشابات عﻠي المﻬن الﺤرﻓية ( الدﻫانات )
من خﻼﻝ مؤسسة القيادات المصرية لﻠتنمية بمرﻛز شﺒاب امﺒابة بإجمالي عدد المستفيدين  78ﻓتاة
ﻗامت وزارة العدﻝ بفتح مجاالت عمل جديدة لﻠمرأة من خﻼﻝ السيدات المﺄذونيات والسيدات ﻛﺒار
مﺤﻀرين ومفتشين لﻠمﺤﻀرين.


-

ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه باﻗامه  345معرض لﻠمﺒدعات المصريات ﻓي المجاالت المختﻠفه باالضاﻓه الي عدد
 1637معرض لﻠﺤرف التراثيه من نتاج الورش بالمﺤاﻓظات المختﻠفه ويعمل العديد من الموظفات ﻓي
ﻫيﺌه دار الكتب والوثائق ﻓي مجاالت متخصصه و غيﻠر تقﻠيديه مﺜل المسح الرﻗمي والترميم .

 2/2/2الﻬدف التفصيﻠي :القﻀاء عﻠي التمييز ضد المراة ﻓى الﺤصوﻝ عﻠى ﻓرصة عمل.




تقوم وزارة النقل ب إتاحة الفرصة لﻠفتيات لقﻀاء مدة الخدمة العامة بالوزارة والتدريب عﻠي القيام بالمﻬام
الوظيفية ( 25ﻓتاة).
ﻗامت وزارة التموين والتجارة الداخﻠية بعقد ندوة تﺜقيفية داخﻠية حوﻝ التمييز ضد المرأة عدد السيدات
المستفيدات  100مستفيدة.
اﻫتم ﻗطاع الرياضة بوزارة الشﺒاب والرياضة بتنفيذ الندوة تﺜقيفيه لﻠعامﻠين بالوزارة والﻬيﺌات التابعة
لﻬا لﻠتوعية بقانون الخدمة المدنية رﻗم  81لسنة  2016تﺤت عنوان حقوق النساء ﻓي ﻗانون الخدمة
المدنية رﻗم  81استفاد منﻬا عدد ( )210اناث و( )10ذﻛور.

 3/2/2الﻬدف التفصيﻠي :تشجيع مشروعات جديدة تمﻠكﻬا وتديرﻫا امرأة .




ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتوﻓير ﻗروض ﻓي اطار المشروع القومي لﻠتنمية المﺤﻠية والمجتمعية
"مشروعك" وذلك بتمويل  770ألف مشروع صﻐير بﻠﻐت نسﺒة استفادة المرأة  ، %38.2ﻛما تم توﻓير
ﻗروض لعدد  2175مشروع صﻐير ومتناﻫي الصﻐر من صندوق التنمية المﺤﻠية بﻠﻐت نسﺒة اسفادة
السيدات %67.53
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بتنفيذ  3مﻠتقيات لﻠعماﻝ تستﻬدف العامﻼت المصريات لتشجعﻬم عﻠي اﻗامه
مشروعاتﻬم الخاصه وذلك من خﻼﻝ تﺜقيفﻬن وتمكينﻬن بالتدريب عﻠي الﺤرف اليدويه .تنظم وزاره الﺜقاﻓه
بالتعاون مع المجﻠس القومي لﻠمراه مﺤاضرات ومﻠتقيات يتم من خﻼلﻬا تدريب وتاﻫيل السيدات لتنفيذ
مشروعات صﻐيره ومعرﻓتﻬن بكيفيه تسويقﻬا وصقل ﻗدراتﻬن لتواﻛب متطﻠﺒات سوق العمل.
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 3.2الﻬدف الفرعي :نفاذ المرأة لﻠموارد االﻗتصادية وتنمية ﻗدراتﻬا:

 1/3/2الﻬدف التفصيﻠي :التدريب وبناء ﻗدرات االناث بما ﻓي ذلك النساء المﻬمشات .





ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتدريب رؤساء وحدات تكاﻓؤ الفرص عﻠي مستوي المﺤاﻓظات عﻠي
الموازانات المستجيﺒة لﻠنوع االجتماعي (نسﺒة المتدربات من االناث  ، )%91تنفيذ مﺒادرة "انتي
منتجة" وذلك بﻬدف تدريب السيدات عﻠي مجاالت مختﻠفة بﻠغ عدد السيدات المتدربات  10850سيدة
(نسﺒة السيدات ف المﺒادرة .)%100
بﻠﻐت نسﺒة السيدات المستفيدة من خطط تدريب الوزارة  %40من اجمالي المتدربين،
عقد دورات تدريﺒة ﻓي وزارة النقل "دور المرأة ﻓي ترشيد االستﻬﻼك" تم تدريب  25سيدة ،.تدريب
العامﻼت ﻓي الﻬيﺌات التابعة لﻠوزارة ( 309سيدة) لرﻓع ﻗدراتﻬن.
ﻗامت وزارة اإلنتاج الﺤربي عﻠي تدريب العامﻼت بشرﻛات ووحدات اإلنتاج الﺤربي عﻠي التﺤوﻝ الرﻗمي.
تنفيذ دورات تدريﺒية لﻠمرأة العامﻠة لرﻓع ﻛفاءتﻬا .تنفيذ  4ندوات لرﻓع ثقاﻓة ووعي العامﻼت عن القيادة







وﻛيفية حل المشكﻼت ومﻬارات إدارة الوﻗت وإدارة االجتمعات.
تقوم وزارة التربية والتعﻠيم بتعزيز مﺒادرات ارتﺒاط التعﻠيم بالمشروعات االنتاجية التى ينفذﻫا الطالﺒات
من خﻼﻝ االنشطة المدرسية .تدريب التﻼميذ عﻠى اإلنتاج وعرض منتجاتﻬم من خﻼﻝ إدارة المدرسة
المنتجة وتشجيع تﻠميذات المدارس المجتمعية عﻠى التدريب المﻬنى وعمل المشروعات التى تدر ربح
عﻠيﻬن .تشجيع العامﻼت بالوزارة عﻠي الﺤصوﻝ عﻠي شﻬادةإحصاءات النوع االجدتماعي ( 850سيدة)
ﻗامت وزارة المالية بتنفيذ برامج تاﻫيﻠية لرﻓع ﻛفاءة المراة ﻓي الجﻬاز االداري وذلك بعقد  23ورشة
عمل (نسﺒة االناث المتدربات  ) %44وورشتين لشرح الموازانات المستجيﺒة لﻠنوع االجتماعي (نسﺒة
االناث المتدربات  ،)%63و  4ندوات تﺜقيفية (نسﺒة االناث  ،)%65تم التعاون مع المعﻬد المصرﻓي
لتنفيذ برنامج "تمكين" عدد المتدربات  200سيدة (نسﺒة االناث  ،)%100ﻛما تم التعاوم مع االﻛاديمية
الوطنية لمكاﻓﺤة الفساد لتنفيذ برنامج تعزيز ﻗيم النزاﻫة (نسﺒة االناث المتدربات  ، )%40التعاون مع
اﻛاديمية ناصر العسكرية (نسﺒة االناث المتدربات .)%35
ﻗامت وزيرة التعاون الدولي بتكريم ثﻼث باحﺜات مصريات – ﻓائزات بزمالة برنامج لولاير – يونسكو من
أجل المرأة ﻓي العﻠم ويﻬدف الﺒرنامج الي تعزيز دور المرأة وابراز مساﻫمتﻬا ﻓي مجاﻝ الﺒﺤث العﻠمي
ويتم تقديم دعم مادي لمرحﻠة الدﻛتوراة ومرحﻠة مابعد الدﻛتوراة بﻬدف تمكينﻬن من تطوير بﺤوثﻬن ،تم
اطﻼق برنامج  boost with facebookﻓي اطار الشراﻛة بين شرﻛة ﻓيسﺒوك ورايز اب حيث يﻬدف
الﺒرنامج إلي تدريب  2000من أصﺤاب المشروعات الصﻐيرة والمتوسطة عﻠي مدار  6أشﻬر عﻠي
مستوي الجمﻬورية ويرﻛز الﺒرنامج ﻓي مراحﻠة االولي عﻠي الصناعات اليدوية والﻐذائية والزراعة
واالستيراد والتصدير واالعماﻝ الﻬندسية الي جانب خدمات المواطنين والرعاية الصﺤية.



تقوم وزارة الﺒتروﻝ بتنفيذ دورات تدريﺒية لﻠعامﻼت لتنميه الموارد الﺒشريه والقيادات الوسطي لتاﻫيﻠﻬم
وتطوير مﻬاراتﻬم االداريه و الفنيه والﺤرص عﻠي زياده العنصر النسائي حيث بﻠﻐت نسﺒه المتدربات
 %20من اجمالي المشارﻛين .تم تخصيص يوم ﻛامل لﻠمراه ﻓي مؤتمر مصر الدولي لﻠﺒتروﻝ
والﻐاز(ايجيﺒس)2020



ﻗامت وزارة التجارة والصناعة بعقد دورتين اونﻼين بالتعاون مع مرﻛز تدريب الخﻠيج العربي ومﺤاﻓظه



القاﻫره لتدريب الشيدات عﻠى مﻬارات المشروعات الصﻐيرة.
يعمل جﻬاز تنميه المشروعات عﻠي التوسع ﻓي برامج اتاحه تكنولوجيا المعﻠومات واالتصاالت لﻠنساء و
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االﻫتمام بتصميم دورات تدريﺒيه لمعرﻓه ﻛيفيه االستفاده من التكنولوجيا الﺤديﺜه لفتح مجاﻝ لﻠنساء لﻠنفاذ
لﻼسواق .يمنح جﻬاز تنميه المشروعات صﻼحيه استخدام برنامج صاحﺒات المشروعات من ﻗﺒل منظمه
العمل الدوليه والمجﻠس القومي لﻠمراه لتنفيذ التدريﺒات الﻼزمه لتمكين المراه .يﻬتم الجﻬاز بﺒرامج مﺤو
االميه لﻠمرأة و دمجﻬا مع برامج التدريب المﻬني ورﻓع القدرات.
ﻗامت وزارة الشﺒاب والرياضة بعقد برنامج معايشة لمجﻠس النواب المصري لﻠمشارﻛين بﺒرلمان الشﺒاب
تﺤت شعار " اعرف برلمانك " بمقر مجﻠس النواب المصري بمشارﻛة  27ﻓتاة ،عقد دورات عن التنمية
السياسية ولقاءات عن أﻫمية االمن القومي والمصري االﻓريقي برعاية مديريات الشﺒاب والرياضة
بالمﺤاﻓظات الﺤدودية باستفادة  200ﻓتاه ،عقد جﻠسات عامة وورش عمل وزيارات حوﻝ برلمان الشﺒاب
العربي بالتعاون مع وزارة الخارجية وجامعة الدوﻝ العربية باستفادة  120ﻓتاه  ،ﻛما ﻗامت بعقد ورش
عمل بمعسكرات برلمان الشﺒاب والتي عقدت بمديريات الشﺒاب والرياضة والمدن الشﺒابية ومراﻛز
الشﺒاب ،عقد معسكرات التنشﺌة الوطنية عﻠي ال مستوي االﻗﻠيمي واعداد ﻛوادر لﻬا وذلك بالتعاون مع
اﻛاديمية ناصر العسكرية باستفادة  4000ﻓتاه  .ﻛما ﻗامت الوزارة بعقد دورات تدريﺒية إعداد ﻛوادر
شﺒابية لخوض االنتخابات المﺤﻠية بمشارﻛة  450ﻓتاه .وأيﻀا تم عقد جﻠسات عامة بمراﻛز الشﺒاب
بالمﺤاﻓظات حوﻝ أﻫمية المشارﻛة ﻓي االنتخابات الﺒرلمانية القادمة بمشارﻛة  5400ﻓتاه ،عقد مﻠتقيات
حرﻓية لﻠشﺒاب ومعرض لمنتجات العﻀوات أ ندية الفتاة من المﺤاﻓظات الﺤدودية بمرﻛز شﺒاب الجزيرة
بإجنالي عدد المستفيدات  60سيدة ،بعقد دورات تدريﺒية حرﻓية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بﻠغ عدد




المستفيدات  990مستفيدة ،عقد دورات تدريﺒية حوﻝ تنمية المﻬارات الﺤياتية وبرامج تﺜقيفية اخري
بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وصندوق االمم المتﺤدة لﻠسكان بمﺤاﻓظات الجمﻬورية باجمالي عدد
 3014مستفيدة.
ﻗامت وزارة التموين والتجارة الداخﻠية بعقد ندوة عن إنتاج خمرات إلنتاج عش الﻐراب ،عقد ورشة
عمل حوﻝ انتاج المﻼبس الجاﻫزة
ﻗامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعﻠومات عام  2019بإطﻼق عدة مﺒادرات منﻬا مﺒادرة ﻗدوة بﻬدف
التمكين التكنولوجي لﻠمرأة المصرية وذلك يالشراﻛة مع  4جﻬات معنية بالمرأة وﻫم ( المجﻠس القومي
لﻠمرأة – ﻫيﺌة الﺒريد المصري -جﻬاز تنمية المشروعات الصﻐيرة والمتوسطة – وزارة الشﺒاب والرياضة
) باإلضاﻓة الي شراﻛات ﻓرعية مع المﺤاﻓظات حيث يتم اعداد ﻛوادر من النساء والفتيات يتم اختيارﻫن
وتﺄﻫيﻠﻬن بالمﻬارات التكنولوجية المعاصرة مع االﻫتمام بﻀرورة تمﺜيل النساء من ﻗطاع االﻗتصاد غير
الرسمي بقطاع الصناعات الﺤرﻓية والزراعية السيما ﻓي المﺤاﻓظات والمناطق االﻛﺜر احتياجا ،وتﺤفيزﻫن
عﻠي ريادة االعماﻝ وتعزيز ﻗدراتﻬن ﻓي مجاﻝ تكنولوجيا المعﻠومات واالتصاالت والتكنولوجيا الرﻗمية
المالية من اجل تﺤقيق الشموﻝ المالي والتﺤوﻝ الي مجتمع رﻗمي ﻓي بيﺌة تتسم بترسيﺦ مﺒادئ المساواة



وتكاﻓؤ الفرص ﻓي الﺤصوﻝ عﻠي وظائف اﻛﺜر موائمة الحتياجات المرأة .تطوير تطﺒيقات وادوات
تكنولوجية موائمة وتدريب رائدات االعماﻝ من صاحﺒات االعماﻝ الﺤرﻓية ،ورائدات المعرﻓة من
المجتمعات المﺤﻠية .تﻬيﺌة واطﻼق بوابة التدريب عن بعد ،www.training.qodwatch.com
تدريب وتوعية مايقرب من  2000مستفيدة خﻼﻝ عام . 2020-2019
تقوم وزارة الصﺤة بتدريب وتاﻫيل مسؤولي الصﺤة المﻬنية بالمنشآت الصﺤية من خﻼﻝ  10دورات
تدريﺒية  TOTل مسؤولي الصﺤة المﻬنية عﻠي مستوي مديريات الشﺌون الصﺤية والمنشآت الصﺤية
التابعة لﻬا (شارﻛت  75سيدة من  5مﺤاﻓظات)  ،عقد دورات تدريﺒية لكاﻓة أعﻀاء ﻓرق تقديم خدمات
تنظيم األسرة من خﻼﻝ برامج تدريﺒية اﻛﻠينكية وﻓنية تشكل المرأة  %100من المتدربات ،تدريب 181
مقدم خد مة تنظيم األسرة بالقطاع الخاص لرﻓع ﻛفاءة العامﻠين ﻓي مجاﻝ النساء والتوليد ،تدريب عدد
 205937سيدة عﻠي األشﻐاﻝ اليدوية ﻓي نوادي المرأة التابعة لﻠوزارة ،تنفيذ دورات تدريﺒية لرجاﻝ
الدين والدعاة واألئمة  26دورة تدريﺒية لنشر مفﻬوم تنظيم األسرة بالتنسيق مع وزارة األوﻗاف 9 ،
دورات تدريﺒية لرجاﻝ الدين االسﻼمي والمسيﺤي عﻠي رسائل تنظيم األسرة ﻓي  3مﺤاﻓظات باجمالي
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 270مشارك  ،تنفيذ رنامج تدريﺒي إلعداد خدمات عﻼج االدمان لﻠنساء الﺤوامل االتي تعاني من تعاطي
المخدرات
نفذت وزاره الﺜقاﻓه  1637ورش حرﻓيه تفاعﻠيه خاصه بتمكين المراه ومساندتﻬا من خﻼﻝ تدريﺒﻬا
وتعﻠيمﻬا الﺤرف التراثيه والتقﻠيديه .عقدت مجموعه من الدورات التدريﺒيه وعددﻫا  857دوره التي
تﻬدف الي تﺤقيق الجوده والتميزﻓي االداء عن طريق اختيار االساليب المناسﺒه والفعاله لتﺤقيق خطط
واﻫداف الوزاره وبرنامج الﺤكومه.

 2/3/2الﻬدف التفصيﻠي :نشر ثقاﻓة ريادة االعماﻝ بين االناث.




عقدت وزارة التعاون الدولي مؤتمر لمناﻗشة التمكين االﻗتصادي لﻠمراة ﻓي سﺒتمﺒر  2019بالتعاون مع
منظمة التعاون االﻗتصادي والتنمية وسفارة السويد ،وايﻀا المؤتمر االﻗﻠيمي االﻓريقي لﻼتﺤاد الدولي
لصاحﺒات االعماﻝ والمﻬن تﺤت عنوان التمكين االﻗتصادي وتعزيز ريادة األعماﻝ لﻠنساء والشﺒاب النجاح
منطقة التجارة الﺤرة االﻓريقية.
يقوم جﻬاز تنمية المشروعات بنشر ثقاﻓه رياده االعماﻝ لﻠمراه من خﻼﻝ عقد مؤتمرات التمكين
االﻗتصادي لﻠمراه و احتفاليه يوم المراه الرائده بفروع جﻬاز تنميه المشروعات ،تكﺜيف الندوات التوعيه
بالمﺤاﻓظات لزياده التوعيه باﻫميه دور المراه و تقديم امﺜﻠه لسيدات ناجﺤات حصﻠن عﻠي خدمات ماليه
و غير ماليه من الجﻬاز و ﻗاموا بتنفيذ مشروعات مما ﻛان له االثر االيجابي عﻠي االسرة.



ﻗامت وزارة التموين والتجارة الداخﻠية بعقد دورة تدريﺒية حوﻝ نشر ثقاﻓة ريادة االعماﻝ باستفادة 100
سيدة .

 3/3/2الﻬدف التفصيﻠي :النفاذ إلي الخدمات المالية.



ﻗامت وزارة النقل بتسﻬيل اجراءات حصوﻝ المرأة عﻠي ﻗروض ميسرة من الﺒنوك .
ﻗامت وزارة التعاون الدولي بتوﻗيع اتفاق مع الﺒنك الدولي لﻼنشاء والتعمير لدعم رواد االعماﻝ بقيمة
 200مﻠيون دوالر ويرﻛز المشروع عﻠي زيادة حجم االئتمان المتاح لﻠشرﻛات الصﻐيرة والمتوسطة ﻛما
سيموﻝ المشروع ﻓرص لﻠتدريب لﺒناء المﻬارات ويعزز الﺒرنامج ﻓرص الﺤصوﻝ عﻠي تمويل وﻗد خﻠق
المشروع حوالي  300ألف ﻓرصة عمل بﻠغ استفادت المرأة حوالي  70الف ﻓرصة.



يقوم جﻬاز تنمية المشروعات بتشجيع المراه عﻠي العمل من المنزﻝ وتوﻓير الﺤصوﻝ عﻠي االﻗراض
متناﻫي الصﻐر  ،يتوسع الجﻬاز ﻓي خدمات تنميه االعماﻝ الموجﻬه لﻠمراه و تطﺒيق نظم الشﺒاك الواحد
لﻠم راه المستﺜمره ،وضع الجﻬاز مﺒادرات تساعد عﻠي انشاء تعاونيات النشاط االﻗتصادي الموجﻬه لﻠمراه
ﻓﻀﻼ عن تشجيع االﻗراض الجماعي من خﻼﻝ نظام يشجع عﻠي العمل الجماعي .تطوير الخدمات الماليه



المصرﻓيه وغير المصرﻓيه الموجﻬه لﻠمراه و زياده معرﻓه النساء بﻬا و تسﻬيل حصولﻬن عﻠيﻬا من
خﻼﻝ ﻗنوات الكترونيه ميسره بما ﻓي ذلك القروض الموجﻬه لﻠمشروعات الصﻐيره والمتوسطه .
ﻗامت وزارة االوﻗاف بصرف ﻗرض حسن بدون ﻓوائد او رسوم إدارية لﻠعامﻼت بالديوان العام والمديريات
االﻗﻠيمية والجﻬات التابعة لﻬا بإجمالي عدد المستفيدات  393سيدة لﻠعام المالي 2020/2019
ﻗامت وزارة الصﺤة بالتعاون مع الجمعيات األﻫﻠية ورجاﻝ األعماﻝ بتيسير الﺤصوﻝ عﻠي  25880ﻗرض



مستورة
ﻗامت وزارة الﺜقاﻓة بعقد لقاءات مفتوحه حوﻝ االﻫتمام بقﻀايا المراه التي من اﻫمﻬا تمكين المرأة من
الﺤصوﻝ عﻠي "الشموﻝ المالي " شﻬاده امان"



ادارة التخطيط والسياسات -المجلس القومى للمرأة – ديسمبر 2020

15

 -3مﺤور التمكين االجتماعي:
الﻬدف العام:
تﻬيﺌة الفرص لمشارﻛة اجتماعية أﻛﺒر لﻠمرأة وتوسيع ﻗدراتﻬا عﻠى االختيار ،ومنع الممارسات التي تكرس التمييز
ضد المرأة ،أو التي تﻀر بﻬا سواء ﻓي المجاﻝ العام أو داخل األسرة.
المؤشر

القيمة
المرصودة

2020

2025

2030

نسﺒة األميات بين اإلناث +10

%27

%22

%17

%12

نسﺒة األمية بين اإلناث ( 29-20سنة)

%12

%8

%4

صفر%

نسﺒة السيدات المتزوجات الﻼتي تستخدمن وسائل تنظيم
األسرة

%59

%63

%67

%72

3.5

3.2

2.8

2.4

نسﺒة السيدات الﻼتي حصﻠن عﻠى رعاية حمل منتظمة

%83

%86

%89

%92

نسﺒة الوالدة القيصرية

%52

%46

%40

%34

52

43

34

26

71.3
سنة

73

74.5

76

 63سنة

65.7

68.5

71.4

171

350

700

1400

معدﻝ اإلنجاب الكﻠي (طفل لكل سيدة)

نسﺒة وﻓيات األمﻬات (لكل  100ألف مولود حي)
توﻗع الﺤياة عند الميﻼد
متوسط عدد السنوات التي تعيشﻬا األنﺜي بصﺤة جيدة
عدد دور المسنيين

 1.3الﻬدف الفرعي :المساندة القانونية:

 2/1/3الﻬدف التفصيﻠي :التوعية بالقوانين



تقوم وزارة اإلنتاج الﺤربي بتنفيذ اجتماع شﻬري لمسؤوالت المرأة عﻠي مستوي الشرﻛات لتوعيتﻬن
بالقوانين التي تخص المرأة واالستماع ألى شكاوى ﻓى العمل.
ﻗامت وزارة العدﻝ عقد عدة دورات تدريﺒية وورش عمل لﻠسادة القﻀاة والقاضيات حوﻝ ﻗانون العمل
والقﻀايا العمالية خﻼﻝ الفترة من  2019إلى  (2020عددﻫا  24دورة تدريﺒية بمشارﻛة 352ﻗاضي
وﻗاضية ،عقد مؤتمري بعنوان "حماية القﻀاء لﺤقوق المرأة " و"تعزيز دور المرأة ﻓي القﻀاء".
بمشارﻛة  80ﻗاضي وﻗاضية .عقد عدة دورات تدريﺒية لتﺄﻫيل الموظفين والعامﻠين بديوان عام الوزارة
العدﻝ خﻼﻝ الفترة من 2019إلى  ( 2020عددﻫا  24دورة تدريﺒية بموضوعات متنوعة بمشارﻛة عدد
الموظفات  153من اجمالي ) 382وبالتعاون مع ﻫيﺌة النيابة اإلدارية تم اعداد دورة تدريﺒية حوﻝ اليات
مكاﻓﺤة الفساد ﻓي القانون المصري واتفاﻗية االتﺤاد األﻓريقي لمنع الفساد ومكاﻓﺤته بمعرﻓه مرﻛز



التدريب القﻀائي لﻠنيابة اإلدارية وذلك بنظام التدريب عن بعد والتي شمل نسﺒة ﻛﺒيره من عﻀوات النيابة
اإلدارية التي تمﺜل حوالي  %30من الﺤاضرين.
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بتنفيذ لقاءات تفاعﻠيه و  54ندوه ومﺤاضرات ومﻠتقيات بﻬدف التوعيه بالقوانين
المسانده لﻠمراه مرﻛزيا و اﻗﻠيميا بالمواﻗع المختﻠفه بالمﺤاﻓظات .
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 3/1/3الﻬدف التفصيﻠي :التوسع ﻓى مكاتب المساندة القانونية.





تعمل وزارة النقل عﻠي تفعيل مكتب الشكاوي لﻠمراة العامﻠة بالوزارة وحل المشكﻼت التي تتعرض لﻬا.
تعمل مسؤوالت المرأة بوزارة اإلنتاج الﺤربي عﻠي حل مشكﻼت العامﻼت عﻠي مستوي الشرﻛة وﻓي حالة
عدم الﺤل يتم تﺤويﻠﻬا إلي الﻬيﺌة.
تعمل وزارة التربية والتعﻠيم عﻠي التعاون مع المجﻠس القومى لﻠمرأة لﺤل مشكﻼت المرأة التى تصل عن
طريق مكتب شكاوى المرأة.
تقوم وحده تكاﻓؤ الفرص بوزاره الﺒتروﻝ بالتنسيق المستمر مع مكتب شكاوي المراه و دراسه الشكاوي
المراه التي ترد و العمل عﻠي حﻠﻬا .



تقوم وزاره التجاره والصناعه باالستجابه السريعه لكاﻓه شكاوى السيدات والتﺤقيق ﻓيﻬا سواء داخل
بيﺌه العمل او خارجﻬا.
ﻗامت وزارة العدﻝ بالتوسع ﻓي إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمﺤاﻛم (  8مكاتب)  ،مكاتب تسوية المنازعات
االسرية (  248مكتب) ،ومكاتب المساعدة القانونية ( عددﻫا  44مكتب).
ﻗامت وزارة التموين والتجارة الداخﻠية بإنشاء وحدة مساندة المرأة



تقوم وزارة السياحة واالثار بالتعاون مع مكتب شكاوي المرأة بالمجﻠس لمتابعة الشكاوي الواردة
بالتعاون مع مكاتب شكاوى المرأة بالمجﻠس .




 2.3الﻬدف الفرعي :تنظيم االسرة والصﺤة االنجابية :

 1/2/3الﻬدف التفصيﻠي :توﻓير خدمات تنظيم االسرة.


نفذت وزارة الصﺤة مﺒادرة صﺤة المرأة من خﻼﻝ تشكيل لجنة ﻗومية لصﺤة المراة لمتابعة حاالت سرطان
الﺜدي واألورام عﻠي مستوي مﺤاﻓظات الجمﻬورية لﻠسيدات ﻓوق  18سنة ( اجمالى عدد المترددات عﻠي
المﺒادرة  10مﻠيون سيدة وبﻠغ اجمالي عدد السيدات التي تﻠقت خدمة الفﺤص عن االمراض غير السارية
 9.2مﻠيون سيدة – ﻓوق سن  35سنة) ،تقديم خدمات تنظيم االسرة والصﺤة االنجابية ﻓي  5405وحدة
ثابته عﻠي مستوي الجمﻬورية و 525عيادة متنقﻠة حيث تم تنفيذ  27756زياردة بالعيادات المتنقﻠة
وتنفيذ  442ﻗاﻓﻠة خدمية ﻗدمت الخدمة  124794سيدة ( %70من السيدات المستفيدات ﻓي سن
االنجاب)  ،التعاﻗد مع  150طﺒيب /ة لتقديم خدمات تنظيم األسرة  ،تطﺒيق نظام الطﺒيﺒة الزائرة ﻓي 11
مﺤاﻓظة ،ﻓتح  5عيدات لتقديم خدمات تنظيم األسرة والصﺤة االنجابية  ،تطﺒيق برنامج تقديم خدمات
تنظيم األسرة بعد الوالدة ﻓي  8مﺤاﻓظات ،تﺄمين توﻓير وسائل تنظيم األسرة حيث تدعمﻬا الوزارة بﺄﻛﺜر



من  %95من سعرﻫا وصرﻓﻬا بالمجان عﻠي العيادات التنقﻠة واثناء القواﻓل والﺤمﻼت ،يتم امداد
الجمعيات األﻫﻠية وﻫيﺌات التﺄمين الصﺤي بوسائل تنظيم األسرة باسعار مدعمة.
ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتوﻓير  7عيادات طﺒية لتوﻓير الرعاية الصﺤية لﻠسيدات العامﻼت بالوزارة
 ،التنسيق مع مديريات الصﺤة لتفعيل مﺒادرات الﺤمﻼت القومية (حمﻠة صﺤة المرأة  ،حمﻠة 100مﻠيون
صﺤة )



عمﻠت وزارة النقل عﻠي توﻓير الرعاية الصﺤية لﻠعامﻼت ودعم الﺤمﻼت الطﺒيىة التي تقوم بﻬا وزارة
الصﺤة (الكشف المﺒكر عن سرطان الﺜدي – ﻓيروس سي)
ﻗامت وزارة اإلنتاج الﺤربي بالكشف المﺒكر عﻠي أورام الﺜدي لﻠعامﻼت وزوجات العامﻠين بقطاع اإلنتاج
الﺤربي .إجراء تﺤالي ﻓيرس سي وﻓيتامين د



ﻗامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعﻠومات بتوﻓير  300وحدة لﻠتشخيص عن بعد ﻛﺄسﻠوب امﺜل لعﻼج



الﺤاالت الصﺤية ﻓي المناطق النائية والمﻬمشة بدال من التكاليف الﺒاﻫظة التي يتﺤمﻠﻬا المواطن ﻓي السفر
واالنتقاﻝ مما يسﻬم التﻐطية الصﺤية الشامﻠة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصﺤة والتربية والتعﻠيموبنسﺒة
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استفادة لﻠسيدات بﻠﻐت %60




سعيا من وحدة تكاﻓؤ الفرص بوزارة السياحة و االثار ﻓي الوصوﻝ الﻛﺒر عدد من المستفيدات لدعم صﺤة
المرأة المصرية ،ﻓقد تواصﻠت الوحدة مع ادارة غرب مدينة نصر الطﺒية وتم استقﺒاﻝ الفريق الطﺒي
الخاص بالﺤمﻠة بمقر الوزارة بالعﺒاسية لﻠكشف وتوعية السيدات العامﻼت بمﺒني الوزارة بشارع عادلي
و الﻬيﺌة العامة لتنشيط السياحة باالضاﻓة الي العامﻼت ﻓي المﺒني من شرﻛة النظاﻓة ،ﻛما تم توزيع ﻓيديو
يشرح ﻛيفية اجراء الكشف الطﺒي الذاتي لمعظم السيدات العامﻼت بالوزارة عن طريق الواتس اب،
استكماﻝ حمﻠة  100مﻠيون صﺤة لﻠعامﻼت بالوزارة.
نفذ ﻗطاع الرياضة بوزارة الشﺒاب والرياضة استﻀاﻓه حمﻠه  100مﻠيون صﺤة  ،حيث ﻗامت وحده تكاﻓؤ
الفرص بالتعاون مع وزاره الصﺤة لتنفيذ الﺤمﻠة لﻠقﻀاء عﻠي ﻓيروس سي والكشف عن األمراض الﻐير
سارية استفاد منﻬا ( )738من العامﻠين بالوزارة واسرﻫم.

 2/2/3الﻬدف التفصيﻠي :التوعية بخدمات الصﺤة العامة والصﺤة االنجابية وتﻐيير االتجاﻫات
نﺤو االنجاب
* ﻗامت وزارة الصﺤة بنفيذ حمﻠتان لﻠتوعية بتنظيم األسرة عﻠي مستوي الجمﻬورية عدد المستفيدات
 593789سيدة ،تنفيذ  15768113زيارة منزلية بمعرﻓة الرائدات الريفيات لرﻓع الوعي الصﺤي والترويج
لمفﻬوم األسرة الصﻐيرة (نسﺒة المستفيات  )%70تنفيذ أﻛﺜر من  100ألف لقاء جماﻫيري ضمن القواﻓل
الخدمية التوعوية لتﺒني مفﻬوم األسرة الصﻐيرة  ،مشارﻛة المجﻠس القومي لﻠمرأة ﻓي حمﻼت طرق األبواب
من خﻼﻝ الرائدات الريفيات.
* ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتنفيذ  25حمﻠة لﻠتوعية بالكشف المﺒكر عن سرطان الﺜدي (عدد المستفيدات
 680سيدة)
* ﻗامت وزارة النقل بتنفيذ ندوات توعية ﻓي مجاالت (الصﺤة اإلنجابية – الصﺤة النفسية -مرض السكر –
الصﺤة المدرسية لألطفاﻝ ) بﻠغ عدد المستفيدات  86سيدة.
* تقوم زارة اإلنتاج الﺤربي بعقد ندوات توعية عن الصﺤة اإلنجابية لنشر ثقاﻓة االﻛتفاء بطفﻠين .ندوة تﺜقيفية
عن لنظام الصﺤي الوﻗائي والتﻐذية السﻠيمة ،التوعية بمرض السرطان ومكاﻓﺤة اإلدمان.
* تقوم وزارة التربية والتعﻠيم بتﻀمين بعض مفاﻫيم الصﺤة اإلنجابية بالمناﻫج مع نمو المفاﻫيم حسب
المرحﻠة مﺜل التﻐذية السﻠيمة والنظاﻓة الشخصية بالمرحﻠة االبتدائية والمراﻫقة وخصائصﻬا وما يرتﺒط بﻬا
من تﻐيرات نفسية وجسمية  ،تنفيذ برامج توعوية متخصصة ﻓى الصﺤة اإلنجابية.
* يقوم جﻬاز تنميه المشروعات بتوعيه االسر بمخاطر تعدد االنجاب عﻠي السيدات وعﻠي اسرﻫن وعﻠي
الدوله .
* اﻗرت وزارة شؤن مجﻠس النواب ﻗرار رئيس الجمﻬوريه رﻗم  362لسنه  2020لﻠمواﻓقه عﻠي االتفاق
الفرعي بين حكومه جمﻬوريه مصر العربيه و حكومه ﻛندا بشان تنفيذ مشروع معالجه الفجوات ﻓي الصﺤه
والﺤقوق االنجابيه ﻓي مصر والموﻗع ﻓي القاﻫره بتاريﺦ  2020/3/17والذي تم المواﻓقة عﻠية من مجﻠس
النواب.
* ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بتنفيذ  62ندوه توعويه بالتعاون مع القواﻓل الطﺒيه بوزاره الصﺤه حوﻝ تنظيم االسره
والصﺤه االنجابيه وتنظيم ﻗواﻓل لﻠكشف المﺒكر عن سرطان الﺜدي وعمل مسابقه عن الموروثات االجتماعيه
و اثرﻫا عﻠي الزياده السكانيه ﻓي مصر والظواﻫر االجتماعيه والﺜقاﻓيه ﻓي القريه المصريه ،تنفيذ عده ﻗواﻓل
تﺜقيفيه وطﺒيه وندوات حوﻝ العمل عﻠي نشر وتكوين ثقاﻓه صﺤيه لﻠمراه عن طريق توعيتﻬا بمﺒادئ الصﺤه
العامه و اﻫم االشارات الخاصه بصﺤتﻬا ﻛامراه مﺜل ( االرشادات الخاصه بتنظيم االسره ووسائﻠﻬا ) واﻫم
الفﺤوصات الدوريه الواجب عﻠيﻬا اجراءﻫا سواء ﻓي منزلﻬا او مراﻛز االشعه ﻛالفﺤوصات المرتﺒطه بسرطان
الﺜدي و عنق الرحم و غيرﻫا)
 نفذ ﻗطاع الرياضة بوزارة الشﺒاب والرياضة حمﻠة لمﺤو األمية الرياضية والﺜقاﻓة الﻐذائية بالتعاون مع المعﻬدالقومي لﻠتﻐذية بعنوان (الرياضــة والتﻐـــذيــة) ،استفاد منﻬا ( )450من االناث و ( )124من الذﻛور  ،ﻛما نفذت
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برنامج لﻠمشى لﻠعامﻠين بالوزارة بنادى الزمالك الرياضى استفاد منﻬا (  )75من االناث وعدد ( )25من الذﻛور.

1.3

الﻬدف الفرعي :مساندة نوعية لﺒعض الفﺌات الخاصة :

 1/3/3الﻬدف التفصيﻠي :مساندة المراة المسنة .




أﻗامت وزاره الﺜقاﻓه  62ندوه توعويه بالتعاون مع القواﻓل الطﺒيه بوزاره الصﺤه لﻠمراه المسنه
واالحتفاالت بالمناسﺒات المختﻠفه لﻬن بدور رعايه المسنين وعمل لقاءات توعيه خاصه بالﺜقاﻓه الصﺤيه
والﺜقاﻓه الﺤياتيه لﻬن بالقري والمناطق الﺤدوديه وغيرﻫا من المناطق االﻛﺜر احتياجا.
نفذت وحدة تكاﻓؤ الفرص بقطاع الرياضة ﻓى وزارة الشﺒاب والرياضة حفل تكريم األمﻬات من دور
المسنين بعنوان " لمسة وﻓاء" استفاد منﻬا ( )58منﻬم( )50أم وعدد ( )8اوالد من االبناء الﺒارة.

 2/3/3الﻬدف التفصيﻠي :مساندة المرأة ذات االعاﻗة .


ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتخصيص  4078وحدة لﻠمراة ذات االعاﻗة أو المرأة ذات طفل معاق،
تدريب  537امراة ذات اعاﻗة ﻓي مجاﻝ تكنولوجيا المعﻠومات
يقوم جﻬاز تنميه المشروعات يتم توﻓير الخدمات التدريﺒيه و التاﻫيﻠيه لﻠمراه ذات االعاﻗه حتي يمكن
ادماجﻬا ضمن المجتمع .




ﻗامت وزارة االوﻗاف بصرف مﺒﻠغ  20مﻠيون جنية لصندوق االستﺜمار الخيري لذوي االعاﻗة
ﻗامت وزارة العدﻝ باصدار ﻗرار وزير العدﻝ رﻗم  3187لسنه  2020بشﺄن الﻬيكل التنظيمي لﻠجﻬاز
اإلداري التابع لمساعد وزير العدﻝ لقطاع حقوق االنسان والمرأة والطفل (إدارة حماية حقوق ﻛﺒار السن)
التعين بنسﺒة  ٪5لألشخاص ذوي االعاﻗة ( 41سيدة) .مكاتب المساعدة القانونية لذوي اإلعاﻗة بناء
عﻠي ﻗرار وزير العدﻝ رﻗم  4637لسنة  2018تم تقديم المساعدة لعدد  421امرأة ذات اإلعاﻗة



ﻗامت وزارة الصﺤة بعمل أحذية طﺒية لﻠسيدات المصابات باعاﻗات ﻓي القدم نتيجة مﻀاعفات االصابة
بمرض الجذام (  162سيدة) وتوﻓير ﻛارنيﻬات لرﻛوب المواصﻼت مجانا لﻠمصابات (عدد المستفيدات
 37سيدة) توﻓير اعانات حكومية لﻠمصابات حديﺜا بالمرض ( 32سيدة) توﻓير نظارات طﺒية ( 17سيدة)
 ،تنفيذ  30زيارة منزلية لﻠسيدات المصابة بمرض الفيﻼريا ،اجراء عمﻠيات رمد مجانا ( 24سيدة)،
توﻓير مساعدات دورية ﻓي المناسﺒات واالعياد (المستفيدات  2133سيدة).



تقوم وزارة السياحة واالثار  -ﻗطاع االثار باستكماﻝ برامج الجوالت االرشادية الﺜابتة لرﻓع الوعي االثري
وتنشيط السياحة الداخﻠية لﻠمرأة من ذوي االحتياجات الخاصة سواء من الصم او ضعاف السمع و غيرﻫا
من االعاﻗات وذلك بالتعاون مع ادارة التمكين الﺜقاﻓي لذوي االحتياجات الخاصة بﻬيﺌة ﻗصور الﺜقاﻓة
ومرﻛز الدراسات و التدريب.
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بتنظيم  66ﻓاعﻠيه لﻠمراه ذوي االعاﻗه من اجل اتاحه الفرص لﻬم ولﻼحتياجات





الخاصه لﻠتﺜقيف والتعﻠيم المتكاﻓئ والمتساوي مع غيرﻫم واالنخراط ﻓي الﺤياه بشكل طﺒيعي ،وتم اﻗامه
المؤتمر العﻠمي السابع لﺜقاﻓه المراه بعنوان "المراه متﺤديه االعاﻗه من الﺤمايه الي التمكين الي جانب
اﻗامه المسابقات الفنيه والﺜقاﻓيه بمشارﻛه ذوي االعاﻗه ﻓي الفعاليات المختﻠفه وﻓتح ﻓصوﻝ لتنميه
الموﻫوبين منﻬم بمرﻛز تنميه المواﻫب بدار االوبرا و المرﻛز الﺜقاﻓي بطنطا ومسرح سيد درويش.

 3/3/3الﻬدف التفصيﻠي :مساندة امﻬات االطفاﻝ المعاﻗين .


تقوم وزارة اإلنتاج الﺤربي بتخفيض ساعات العمل لألم ذات طفل معاق بواﻗع ساعة يوميا ويﺤق لﻬم
تجميع الساعات بﺒدﻝ يوم بﺄجر ﻛامل ،.عقد ندوات لألمﻬات الﻛتشاف مرض التوحد وﻛيفية التعامل معه
وﻛيفية التعامل مع المعاﻗين ودمجﻬم ﻓي المجتمع.



ﻗامت وزارة التموين والتجارة الداخﻠية باستخراج بطاﻗات تموين ألوﻝ مرة لعدد  1643ام ألطفاﻝ معاﻗين



تقوم الوزاره الﺜقاﻓه بتخفيض ساعات العمل لﻼم ذات الطفل المعاق بواﻗع ساعه يوميا باالضاﻓه الي عقد
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لقاءات توعويه حوﻝ ﻛيفيه التعامل مع الطفل المعاق ودمجﻬم ﻓي المجتمع ،ﻛما تم عمل  15اسﺒوع
لﻠدمج الﺜقاﻓي لﻼطفاﻝ عن طريق تواجد نسﺒه من االطفاﻝ ذوي االعاﻗه واالحتياجات الخاصه باالضاﻓه
الي تنظيم ورش ﻓنون تشكيﻠيه وابتكارات ومﺤاضرات وورش حكي ﻓي مدارس التربيه الفكريه ودور
الرعايه بﻐرض دمج ذوي االعاﻗه واالحتياجات الخاصه بالمجتمع وايﻀا اﻗامه مؤتمر نﺤو ثقاﻓه مجتمعيه
داعمه لذوي االحتياجات الخاصه الداره التمكين الﺜقاﻓي لﻬم.

 4/3/3الﻬدف التفصيﻠي :مساندة المرأة الشابة




تقوم وزارة التنمية المﺤﻠية بتنظيم مسابقة األم المﺜالية عﻠي مستوي ديوان عام الوزارة ودواوين عموم
المﺤاﻓظات لتكريم االمﻬات العامﻼت عﻠي مستوي المﺤﻠيات
تقوم وزارة اإلنتاج الﺤربي بتنفيذ احتفالية شﻬرية لتكريم العامﻼت المتميزات .ﻛما يتم تنفيذ احتفالية
البناء العامﻼت المتفوﻗين.
تقوم وزارة التربية والتعﻠيم ب الترﻛيز بالمناﻫج عﻠى السير الذاتية لﺒعض الشخصيات النسائية التى تفوﻗت
ﻓى المجاالت المختﻠفة  .تﺤفيز المعﻠمات واألمﻬات الﻼتى يﺒين جدارة ﻓى النﻬوض بﺄطفالﻬن ﻓى القراءة
والكتابة بكل إدارة تعﻠيمية  ،وتكريمﻬن بشﻬادات تقدير من الوزارة  .تشارك الوزارة من خﻼﻝ وحدة
تكاﻓؤ الفرص بالتعاون مع المجﻠس القومى لﻠطفولة واألمومة واليونيسف بمﺒادرة " دوى" بﻠغ عدد
المستفيدات من الفتيات 19374



ﻗامت وزارة الشﺒاب والرياضة بدعم مراﻛز الفنون بالجامعات الﺤكومية عﻠي مستوي مديريات الشﺒاب
والرياضة بإجمالي عدد  300مستفيدة ،عقد ندوات ودورات تﺜقيفية لطﻼب الجامعات تﺤت شعار اﻫل
مصر بدعم من جﻬاز شﺌون القﺒائل داخل المﺤاﻓظات الﺤدودية بإجمالي  600ﻓتاه ،عقد مﻠتقي الورش
الﺜ قاﻓية والفنية ﻓي مجاﻝ التصوية الﻀوئي تﺤت عنوان " صورة من بﻠدنا " بمﺤاﻓظة الوادي الجديد

( 25ﻓتاه)  ،تنظيم ﻗواﻓل تعﻠيمية بالتعاون مع وزارة االوﻗاف بمﺤاﻓظة اسيوط ومرﻛز التعﻠيم المدني
بالقاﻫرة بإجمالي عدد  1300مستفيدة
 ﻗامت وزارة الصﺤة االنتﻬاء من إعداد الدليل االرشادي عن ﻛيفية التعامل مع النساء الﺤوامل االتي تعاني
من تعاطي المخدرات.
 ﻗامت وزارة السياحة واالثار – ﻗطاع االثار ﻓي اطار االحتفاﻝ بيوم المرأة العالمي  16مارس ،2020
بنشر مجموعة من المﻠصقات واطﻼق حمﻼت عﻠي مواﻗع التواصل االجتماعي تﺤوي ﻗصص ﻛفاح لسيدات
مصريات و دورﻫم الفعاﻝ ﻓي مختﻠف مجاالت الﺤياة ،ﻛما ﻗام بعمل معرض بعنوان (ن )2لعرض لوحات
من الفن التشكيﻠي تصور مكانة المرأة المصرية مستﻠﻬمة من عناصر تراثية .ﻗام ﻗطاع االثار بوزارة
الﺜقاﻓة باﻗامة ندوات توعية متعﻠقة بتمكين المرأة تتﻀمن مواضيع االنتماء والمواطنة ،التنسيق لﻠيوم
العالمي لﻠمرأة (ﻗطاع االثار) ،وتشمل االحتفاﻝ بالمناسﺒات المﺤﻠية والدولية التي تخص المرأة خﻼﻝ اشﻬر
السنة من خﻼﻝ تنظيم ندوات وورش عمل عﻠي ﻫامش االحتفاﻝ بالمناسﺒة وذلك ﻓي المتاحف والمناطق
االثرية مما يخدم المﺤاور االربعة لﻼستراتيجية.
 ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه باﻗامه  14مﻠتقي ثقاﻓي لشﺒاب اﻫل مصر لشﺒاب المناطق الﺤدوديه تم خﻼلﻬا عقد
لقاءات تﺜقيفيه وورش عمل لﻼشﻐاﻝ الفنيه وزيارات لﻠمعالم االثريه والﺜقاﻓيه والﺒيﺌيه بمناطق اﻗامه
المﻠتقيات لتمكين الفتيات ﻓي مختﻠف الجاالت ،اﻗامه صالون الشﺒاب لﻠفنون لدعم شﺒاب الفنانيين وﻗامت
الوزاره بعمل  129دوره تدريﺒيه وورش عمل ﻓي جميع التخصصات حيث يستفيد منﻬا مجموعه ﻛﺒيره
من الموظفات و خاصه الشابات.

 5/3/3الﻬدف التفصيﻠي :مساندة المتفوﻗات والموﻫوبات رياضيا .


ﻗامت وزارة المالية بتكريم ﻓريق ﻛرة الطائرة لمصﻠﺤة الجمارك من االشخاص ذوي االعاﻗة ،ﻛما تم اﻗامة
معرض لﻠموﻫوبين.
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 تتعاون وزارة التربية والتعﻠيم مع وزارة الشﺒاب والرياضة ﻓي تﺤويل بعض مراﻛز الشﺒاب إلى مراﻛز
صديقة لﻠفتيات المتفوﻗات والموﻫوبات.
 تقوم وزارة السياحة واالثار بعمل جولة استرشادية ﻓي ﻗصر الﺒارون بمناسﺒةا ﻓتتاحه لﻼمﻬات واطفالﻬم
المتفوﻗين باالضاﻓة الي عمل ورشة ﻓنية شارك ﻓيﻬا االمﻬات واالطفاﻝ.
 ﻗامت وزارة الﺜقاﻓة باﻗامة حفﻼت لﻠمﺒدعات المصريات ﻓي مجاالت الﻐناء والموسيقي والفنون الشعﺒيهلمسانده الفنانات المﺒدعات ،ﻛما تم اﻗامه  345معارض تشكيﻠيه لﻠمﺒدعات لعدد  491ﻓنانه تشكيﻠيه
لم ساندتﻬن لتﺤقيق مﺒدا تكاﻓؤ الفرص ،تعمل الوزارة عﻠي تقديم برامج مختﻠفه لدعم ومسانده المتفوﻗات
والموﻫوبات عﻠي مستوي ﻛاﻓه القطاعات سواء ﻛان الدعم ﻓني او ثقاﻓي او من خﻼﻝ االسابيع الﺜقاﻓيه
والمﻠتقيات المختﻠفه والﻠقاءات التوعويه والتﺜقيفيه.

 6/3/3الﻬدف التفصيﻠي :مساندة السجينات .


ﻗامت وزارة العدﻝ بالتفتيش واالشراف القﻀائي عﻠي السجون بناء عﻠي الماده  56من الدستور ،2014
والمواد  40،41،42،43من ﻗانون اإلجراءات الجنائية ،والمواد 1مكرر 85،86 ،من القاون رﻗم 396
لسنة  1956بشﺄن تنظيم السجون والمعدﻝ بالقانون رﻗم  57لسنة  ،1968وبمقتﻀي المادتين
 280،281من ﻗانون العقوبات ،والمادة  27من ﻗانون السﻠطة القﻀائية  ..وصدور ﻗانون  19لسنة
 2020بتعديل بعض احكام القانونين رﻗمي 396لسنة 2956ﻓي شﺄن تنظيم السجون ،و182لسنه
 1960ﻓي شﺄن مكاﻓﺤة المخدرات ةتنظيم استعمالﻬا واالتجار ﻓيﻬا.

 3/3/7الﻬدف التفصيﻠي :مساندة المرأة المعيﻠة












ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتنظيم يوم اليتيم عﻠي مستوي عموم المﺤاﻓظات لتكريم السيدات المعيﻼت
وابنائﻬن ،إعادة بناء ورﻓع ﻛفاءة  89منزﻝ لﻠسيدات المعيﻼت.
تشجع وزارة التربية والتعﻠيم المرأة المعيﻠة عﻠى اإلنتاج وعرض المنتجات بالمعرض السنوى لﻠمدارس
والمعارض الدائمة .تخصيص رﻛن لمشارﻛة المرأة المعيﻠة بالمعارض الدائمة لﻠوحدات المنتجة
بالمدارس  ،ومشارﻛتﻬا ﻓى ورش عمل لتدريﺒﻬا عﻠى القيام بمشروعات صﻐيرة يدر عﻠيﻬا ربﺤا يساعدﻫا
عﻠى المعيشة الكريمة .
ﻗامت وزارة التعاون الدولي ﻓي  2019بتوﻗيع اتفاق المرحﻠة الﺜانية لمشروع دعم شﺒكات االمان
االجتماعي تكاﻓل وﻛرامة بقيمة  500مﻠيون دوالر بين الوزارة والﺒنك الدولي وبﺤﻀور وزيرة التﻀامن
االجتماعي مما سيتيح مد تعزيز المشروع لمدة  3سنوات اضاﻓيةلتوسيع نطاﻗة الجﻐراﻓي.
يقوم جﻬاز تنميه المشروعات بتقديم ﻗروض ميسره لﻠمراه المعيﻠه والتوسع ﻓي برامج تاﻫيﻠﻬا والتي
تساعد عﻠي العمل و الﺤصوﻝ عﻠي دخل مستمر.
ﻗامت وزارة التموين والتجارة الداخﻠية باستمرار استخراج بطاﻗات تموين مستجدة اوﻝ مرة الخاصة
بالمرأة عﻠي ضوء القرار الوزاري رﻗم  178لسنة  2017لﻠفﺌات الخاصة بالمرأة باجمالي عدد
المستفيدات  296012سيدة ،استخراج بطاﻗات تموينية ألوﻝ مرة لألسر المستﺤقة لمعاش تكاﻓل وﻛرامة
بوزارة التﻀامن االجتماعي لعدد  50000سيدة ،استخراج بطاﻗات تموين مستجدة لعدد  103256سيدة
معيﻠة
ﻗامت وزارة االوﻗاف بعقد بروتكوﻝ تعاون مع المجﻠس القومي لﻠمرأة إلصدار  40000بطاﻗة رﻗم ﻗومي
لﻠمرأة المعيﻠة بمساﻫمة من الوزارة ﻗدرﻫا  1.2مﻠيون جنية  .ﻛما ﻗامت الوزارة بصرف  25مﻠيون جنية
إلستخراج شﻬادة امان لﻠمرأة المعيﻠة بالتعاون مع المجﻠس.
تقوم وزارة الصﺤة بتقديم الخدمات الصﺤية مجانا لمنتفعات برنامج تكاﻓل وﻛرامة.
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 8/3/3الﻬدف التفصيﻠي :مﺤو أمية المرأة الﻬجائية والرﻗمية وااللكترونية






ﻗامت وزارة المالية بعقد ورشة عمل عن التﺤوﻝ الرﻗمي بﻠغ نسﺒة المستفيدات %60
ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتنفيذ عدد من المﺒادرات "ﻗرية مصرية بﻼ أمية" عدد المستفيدات 9785
سيدة ( %100سيدات)  ،اﻗامة  30ﻓصل لمﺤة األمية الﻬجائية عدد المستفيدات  450سيدة (%100
سيدات) ،مﺤو االمية االلكترونية  151سيدة ( %100سيدات) ،منع التسرب من التعﻠيم ﻝ 30ﻓتاة
تقوم وزارة اإلنتاج الﺤربي بمﺤو أمية عامﻼت النظاﻓة ﻓي الخدمة العامة.
ﻗامت وزارة االتﻀاالت من خﻼﻝ نوادي تكنولوجيا المعﻠومات بتقديم عدد من الﺒرامج التدريﺒية
المتخصصة لﻠفتيات ضمن مﺒادرة ﻗدوة – تك  2020-2019وبالتعاون مع الجﻬات المتخصصة والمعنية
مﺜل مؤسسة ميكروسوﻓت مصر ،وزارة الشﺒاب والرياضة ومؤسسة ﻛير والتي تستﻬدف تشجيع تعﻠم
عﻠوم الكمﺒيوتر والتﺤوﻝ الي مجتمع رﻗمي ،تم إطﻼق بوابة االلكترونية بعنوان بيوتنا تﻠﺒي اﻫتمامات
واحتياجات السيدات عﻠي اختﻼف ﻓﺌاتﻬم لتصﺒح الشﺒكة من اﻫم الشﺒكات المعرﻓية لﻠمرأة  .ﻫذا وﻗد وصل
عدد مستخدمي الﺒوابة من الفتيات من يوليو  – 2019يونيو  2020الي  35الف سيدة  ،تدريب 48
سيدة اونﻼين من ﻓريق عمل مرﻛز التعﻠم االلكتروني واعﻀاء ﻫيﺌة التدريس بالجامعه عﻠي إدارة
المﺤتوي االلكتروني عﺒر منصة الجامعة ﻓي جامعات (القاﻫرة – اسوان – ﻛفر الشيﺦ) ،ﻛما استخدمت
نوادي تكنولوجيا المعﻠومات برامج الﺒث التفاعﻠي لﻠسيدات عﻠي برنامج Microsoft teamاونﻼين (




بﻠغ عدد المستفيدات  300مستفيدة )
ﻗامت وزارة الصﺤة بفتح عدد  918ﻓصل لمﺤو األمية بنوادي المرأة
عقدت وزاره الﺜقاﻓه  62دورات تدريﺒيه لمﺤو االميه الرﻗميه لﻠعامﻼت بمختﻠف ﻗطاعات الوزاره من
خﻼﻝ ورش عمل ودورات حوﻝ التﺤوﻝ الرﻗمي ،واﻗامه دورات تعﻠيميه لﻠفتيات بنوادي تكنولوجيا
المعﻠومات بالمواﻗع الﺜقاﻓيه لتقديم الﺒرامج المتخصصه لﻬن .

 -4مﺤور الﺤماية:
الﻬدف العام:
القﻀاء عﻠى الظواﻫر السﻠﺒية التي تﻬدد حياة المرأة وسﻼمتﻬا وﻛرامتﻬا ،وتﺤوﻝ بينﻬا وبين المشارﻛة الفعالة ﻓي ﻛاﻓة
المجاالت ،بما ﻓي ذلك ﻛاﻓة أشكاﻝ العنف ضدﻫا ،وحمايتﻬا من األخطار الﺒيﺌية التي ﻗد تؤثر بالسﻠب عﻠيﻬا من الناحية
االجتماعية أو االﻗتصادية.
2025 2020

2030

المؤشر
نسﺒة اإلناث ( )29-20الﻼتي تزوجن ﻗﺒل سن  18سنة

%18

%9

%0

%0

نسﺒة اإلناث المتزوجات او الﻼتي سﺒق لﻬن الزواج (-20
 )29الﻼتي أنجﺒن ﻗﺒل سن  20سنة

%24

%16

%8

%0

نسﺒة السيدات الﻼتي تعرضن لﻠتﺤرش خﻼﻝ السنة السابقة

%13

%9

%4

%0

نسﺒة السيدات الﻼتي سﺒق لﻬن الزواج الﻼتي تم ختانﻬن

%92

%78

%67

%55

نسﺒة الفتيات أﻗل من  19سنة المتوﻗع ختانﻬن

%56

%40

%25

%10

نسﺒة السيدات الﻼتي تعرضن لعنف جسدي من ﻗﺒل الزوج

%25.2

%18

%9

%0

نسﺒة السيدات الﻼتي تعرضن لعنف نفسي من ﻗِﺒل الزوج

%18.8

%12

%5

%0

نسﺒة السيدات الﻼتي تعرضن لعنف جنسي من ﻗِﺒل الزوج

%4.1

2.5
%

%1

%0
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 104الﻬدف الفرعي :حماية المرأة ﻓى المجاﻝ العام:

 1/1/4الﻬدف التفصيﻠي :الﺤد من التﺤرش











انشات وزارة اإلنتاج الﺤربي صندوﻗا لﻠشكاوي لمكاﻓﺤة التﺤرش  ،وعقد ندوات توعية ضد
التﺤرش .توزيع مطوية وزارة الداخﻠية عﻠي العامﻼت لﻠتعريف بالمسميات القانونية الصﺤيﺤة ألﻓعاﻝ
التﺤرش.
تعمل وزارة التربية والتعﻠيم عﻠي التوعية بالقوانين الرادعة لﻠتﺤرش وﻛذلك راي الدين من خﻼﻝ مادة
التربية الدينية ،تنفيذ انشطة ومعسكرات لﻠتوعية ضد التﺤرش وبرامج توعية حقوﻗية من االنشطة
االصفية لجميع المراحل الدراسية ،تقوم وحدة تكاﻓؤ الفرص بتنفيذ ندوات لﻠمرأة وورش عمل لﻠمعﻠمين.
ﻗامت وزاره شؤون مجﻠس النواب بعمل مشروع ﻗانون بتعديل بعض احكام ﻗانون االجراءات الجنائيه
(التﺤرش) وواﻓق عﻠيه مجﻠس النواب بجﻠسته رﻗم ( )60بتاريﺦ  2020/8/18ومشروع ﻗانون بتعديل
بعض احكام ﻗانون العقوبات (التنمر )وواﻓق عﻠيه المجﻠس .
يقوم جﻬاز تنميه المشروعات بتفعيل سياسه مواجﻬه التﺤرش لخﻠق بيﺌه عمل سﻠيمه تخﻠو من التﺤرش
والتمييز بين الجنسين و توﻓير اليه مناسﺒه تتسم بالسريه ﻓي مواجﻬه و معاجه التﺤرش.
ﻗامت وزارة التموين والتجارة الخارجية بعقد ندوة تﺜقيفية داخﻠية لﻠﺤد من التﺤرش باإلضاﻓة الي زيادة
مناﻓذ الﺒيع لﻠسﻠع التموينية لﻠﺤد من تجمع السيدات والﺤد من التﺤرش.
ﻗامت وزارة الﺜقاﻓة بتنفيذ  30نشاط ومﺤاضرات ولقاءات وورشه دراميه عن التﺤرش لﻠﺤد من ﻫذه
الظاﻫ ره وعروض مسرحيه ومسرح عرائس لﻠتوعيه واﻗامه معرض ﻓني بعنوان "ال لﻠتﺤرش و اخر ال
لﻠتنمر"

 2/1/4الﻬدف التفصيﻠي :التنقل اآلمن.







ﻗامت ﻫيﺌة سكك حديد مصر بتنفيذ مشروع "تعزيز المساواة بين الجنسين ومناﻫﻀة العنف القائم عﻠي
النوع االجتماعي" من اجل تمكين المرأة وتوﻓير خدمات نقل ذات جودة .حصﻠت الﻬيﺌة القومية لسكك
حديد مصر عﻠي الجائزة الﺒرونزية من الﺒنك االوربي عام  2020عن تنفيذ المرحﻠة الﺜانية من المشروع.
ﻗامت وزارة اإلنتاج الﺤربي بتنفيذ ندوتين توعية بعنوان "الﻬجرة غير الشرعية واسابﻬا وعﻼجﻬا" ،
توﻓير وسائل انتقاﻝ لﻠعامﻼت من وإلي الشرﻛات  ،توﻓير ﻓرد أمن من السيدات.
ﻗامت وزارة العدﻝ بتنظيم مواعيد العمل مناسﺒة لﻠخروج االمن لﻠمرأ وتوﻓير وسائل الموصﻼت
واالشتراﻛات بﺄسعار مخفﻀة وتوﻓير االتوبيسات لﻠتنقل االمن وتوﻓير الوﻗت.
ﻗامت وزارة الكﻬرباء والطاﻗة المتجددة بتوﻓير وسائل مواصﻼت أمنة لﻠعامﻼت
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بتوﻓير وسائل انتقاﻝ امنه لﻠمراه العامﻠه بالوزاره بمعظم ﻗطاعاتﻬا من والي العمل.

 2.4الﻬدف الفرعي :حماية المرأة ﻓى اطار االسرة:

 1/2/4الﻬدف التفصيﻠي :القﻀاء عﻠي ﻛاﻓة اشكاﻝ العنف.





ﻗامت وزارة المالية بتنفيذ ورشة عمل عن ﻛيفية التعامل مع اشكاﻝ العنف المختﻠفة بﺤﻀور  21سيدة،
عقد ندوة لمناﻫﻀة العنف بالتعاون مع المجﻠس القومي لﻠمراة ووزارة الداخﻠية نسﺒة الﺤﻀور من
السيدات %71
ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتنفيذ  495ندوة لﻠقﻀاء عﻠي ﻛاﻓة أشكاﻝ العنف ضد المرأة عدد المستفيدين
35675
تشارك وزارة النقل ﻓي تفعيل االستراتيجية الوطنية لمناﻫﻀة العنف والتوعية بﻬا وحﻀور
المؤتمرات ذات الصﻠة .عقد دورات عن "العنف وأثرة السﻠﺒي عﻠي المرأة والمجتمع – ﻛيفية الدﻓاع
عن النفس ومﺤاربة العنف " عدد المستفيدات  45سيدة4 .
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تعمل وزارة التربية والتعﻠيم عﻠي وضع برنامج لمناﻫﻀة العنف ضد المرأة واألطفاﻝ .دمج مفاﻫيم
المساواة بين الجنسين وعدم التمييز باألنشطة الﻼصفية ومن خﻼﻝ المعسكرات والندوات واأللعاب
التعﻠيمية والمسرحيات واألغانى  ،تكﺜيف األنشطة التى تعتمد عﻠى العمل الجماعى لمناﻫﻀة التمييز ضد
المرأة .تنفيذ مﺒادرة "بنتي نو ر عيني" لمناﻫﻀة السﻠوﻛيات الﻀارة ضد الفتيات عدد الفتيات
المستفيدات  ، 18347مﺒادرة ال لﻠتنمر لمنع وسائل العنف المﺒاشرة وغير المﺒاشرة.



نفذ ﻗطاع الرياضة بوزارة الشﺒاب والرياضة مﺒادرة بعنوان بﺄنفسنا نعدﻝ سﻠوﻛنا ،بمﺤاﻓظات الدﻗﻬﻠية
والﺒﺤيرة وبورسعيد واالقﻠيوبية استفاد منﻬا ( )330اناث وعدد ( )65من الذﻛور.

 من خالل سلسلة ندوات بمحافظات الجمهورية


ﻗامت وزارة العدﻝ بإصدار دليل يتناوﻝ المعايير والﻀوابط التي تساعد اساتذة القﻀاة ﻓي التعامل مع
جرائم العنف ضد المرأة  ،ﻛما ﻗامت الوزارة بعقد  7دورات تدريﺒية لدعم ﻗدرات السادة القﻀاة حوﻝ
ﻛيفية التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة وذلك بمﺤاﻛم االستﺌناف والجنح عﻠي مستوي مﺤاﻛم الجمﻬورية
بالقاﻫرة واالسكندرية والعين السخنة ،مشارﻛة القطاعات المعنية لﻠتوسع ﻓي إنشاء عيادات الطب
الشرعي المتخصصة لﻠكشف عﻠى األطفاﻝ والنساء المجني عﻠيﻬم ﻓي جرائم العنف واالعتداء
الجنسي.تنفيذ ﻗرار وزير العدﻝ رﻗم  9۵۶3لسنة  201۵بشﺄن تخصيص دوائر لﻠنظر ﻓي ﻗﻀايا العنف
ضد المرأة والطفل .عقد ورش عمل متعددة لﻠسادة القﻀاة وﻛاﻓة أعﻀاء الﻬيﺌات القﻀائية بشﺄن حماية
المرأة من العنف ،واألنفاذ الوطني لألتفاﻗيات الدولية  -عقد المؤتمرات الوطنية والدولية لتﺒادﻝ الخﺒرات
القانونية ﻓيما يتعﻠق بمﺒدأ تكاﻓؤ الفرص وعدم التمييز ومناﻫﻀة العنف ضد المرأة وتعزيز دور المرأة
ﻓي الﻬيﺌات القﻀائية ،اعداد وتنظيم دورة تدريﺒية بشﺄن الﺤماية اإلدارية لمناﻫﻀة العنف ضد المرأة
العﻀاء ﻫيﺌة النيابة اإلدارية بمناسﺒة حمﻠة اﻝ  16يوم لمناﻫﻀة العنف ضد المرأة(خﻼﻝ عام )2020
بالتعاون مع المجﻠس القومي لﻠمرأة .عدد  100من أعﻀاء ﻫيﺌة النيابة اإلدارية ،تنظيم دورة تدريﺒية
بشﺄن اعداد ممﺜﻠي االدعاء التﺄديﺒي امام المﺤاﻛم التﺄديﺒية العﻀاء ﻫيﺌة النيابة اإلدارية بمناسﺒة حمﻠة
اﻝ  16يوم لمناﻫﻀة العنف ضد المرأة (خﻼﻝ عام .)2020بالتعاون مع المجﻠس القومي لﻠمرأة عدد 15
من أعﻀاء ﻫيﺌة النيابة اإلدارية .عقد عدة دورات تدريﺒية وورش عمل لﻠسادة القﻀاة والقاضيات حوﻝ
ﻛيفية التعامل مع ﻗﻀايا العنف ضد المرأة خﻼﻝ الفترة من  2019الي ( .2020عددﻫا  8دورات تدريﺒية
بمشارﻛة  120ﻗاضي وﻗاضية )









ﻗامت وزارة الكﻬرباء والطاﻗة المتجددة باﻗامة ندوات لمواجﻬة اشكاﻝ العنف ومﺤاربة التطرف
ﻗامت وزارة االوﻗاف بعقد دورات تدريﺒية لمعالجة اﻫم المشاﻛل االسرية واﻫمﻬا مناﻫﻀة العنف االسري
ﻗامت وزارة الصﺤة بعقد ندوات توعية ألطﺒاء العﻼج الﺤر والرعاية الصﺤية والتمريض بخطورة الزواج
المﺒكر وختان االناث ( 140طﺒيب 60 ،تمريض) ،حمﻼت توعية من خﻼﻝ الرائدات الريفيات لمناﻫﻀة
ﻛاﻓة أشكاﻝ العنف ضد المرأة.
تشارك وزارة السياحة واالثار ﻓي تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكاﻓﺤة العنف ضد المرأة من خﻼﻝ عدد
من االنشطة وعﻠي رأسﻬا الدورات التدريﺒة لتوعية العامﻼت ،وﻗام ﻗطاع االثار بمﺤاضرة عن اساليب
مناﻫﻀة العنف ضد المرأة (ﻓي اطار حمﻠة اﻝ 16يوم ) ﻛما يقوم باﻗامة ندوات توعية متعﻠقة بتمكين
المرأة تتﻀمن مواضيع العنف ضد المرأة.
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه باﻗامة  33لقاء توعوي وندوات ومﺤاضرات لعدد  1652مستفيده لﻠسيدات العامﻼت
والمترددات عﻠي المواﻗع الﺜقاﻓيه ﻓي  27مﺤاﻓظه لﺜقيف المراه بموضوعات التميز والعنف ضد المراه.
تنفيذ  62لقاء توعوي لمناﻫﻀه العنف ضد المراه.

 2/2/4الﻬدف التفصيﻠي :مكاﻓﺤة الزواج المﺒكر


ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بايقاف  257حالة زواج مﺒكر



تعمل وزارة التربية والتعﻠيم عﻠي تفعيل االستراتيجية القومية لمكاﻓﺤة الزواج المﺒكر واﻗامة ندوات
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لﻠطالﺒات وأولياء األمور بالمدارس خاصة ﻓى المناطق التى تﺤدث ﻓيﻬا الظاﻫرة بكﺜرة  ،تتوسع الوزارة
ﻓى التعﻠيم المجتمعى باإلضاﻓة إلى عمل ندوات لﻠطالﺒات وأولياء األمور بالمدارس وخاصة ﻓى المناطق
التى يكﺜر بﻬا تسرب الفتيات لﻠزواج المﺒكر.
ﻗامت وزارة االوﻗاف بتخصيص ﻗواﻓل دعوية ودروس دينية لعﻼج ﻗﻀايا الزواج المﺒكر وزواج
القاصرات وتوعية السيدات بوسائل الصﺤة االنجابية وتﺜقيفﻬن دينيا
ﻗامت وزارة الكﻬرباء بعقد دورات تدريﺒية ونشر ثقاﻓة مخاطر الزواج المﺒكر وآثارة السﻠﺒية
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بعمل  4لقاءات توعويه وورش دراميه لﻠﺤد من الزواج المﺒكر ورﻓع الوعي لدي
المراه.

 3/2/4الﻬدف التفصيﻠي :مناﻫﻀة ختان االناث


ﻗامت وزارة اإلنتاج الﺤربي بعقد ندوة توعية ضد الختان لﻠعامﻼت .





ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بمنع  13حالة ختان.
تقوم وزارة التربية والتعﻠيم بتنفيذ ندوات لﻠتوعية باضرار الختان.
ﻗامت وزارة العدﻝ بالمشارﻛة ﻓي الﻠجنة الوطنية لﻠمناﻫﻀة ختان االناث ودراسة مقترحات التعديﻼت
التشريعية المطﻠوبة .االعداد والتنظيم لدورات تدريﺒية بشﺄن تعامل السادة القﻀاة والقاضيات وأعﻀاء
ﻫيﺌة النيابة اإلدارية مع ﻗﻀايا تشوية األعﻀاء التناسﻠية لإلناث (ختان االناث) خﻼﻝ عام  .2020االعداد
لدورات تدريﺒية لﻠموظفين والموظفات بشﺄن التوعية بجريمة تشوية األعﻀاء التناسﻠية لإلناث (ختان



االناث) خﻼﻝ عام .2020
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بعقد  35ندوه توعويه ضد الختان لمناﻫﻀه تشويه االعﻀاء التناسﻠيه لﻼناث

 5/2/4الﻬدف التفصيﻠي :الﺤصوﻝ عﻠي الميراث.







ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتنفيذ عدد من الندوات عن حق المرأة ﻓي الميراث.
ﻗامت وزارة اإلنتاج الﺤربي بعقد ندوات توعية عن حق المراة ﻓي الميراث .
تشارك المدارس بوزارة التربية والتعﻠيم مع المجتمع المدني بتنظيم حمﻼت توعية لتﻐيير الﺜقاﻓة
المجتمعية الي تشجع عﻠي حجب الميراث والتوعية بﻀرورة طﻠب المراة حقﻬا ﻓي الميراث.
ﻗامت وزارة العدﻝ بعقد عدة دورات تدريﺒية وورش عمل لﻠسادة القﻀاة والقاضيات حوﻝ ﻛيفية التعامل
مع ﻗﻀايا العنف ضد المرأة والتي تﻀمن ﻓي مﺤتوﻫا التدريب عﻠي ﻗانون رﻗم  219لسنة  2017بتعديل
بعض احكام القانون رﻗم  77لسنة 1943بشﺄن الميراث
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بعقد موائد مستديره وندوات ولقاءات تفاعﻠيه حوﻝ حق المراه ﻓي الميراث ﻓي مختﻠف
المﺤاﻓظات.

 3.4الﻬدف الفرعي :ضمان حياه ﻛريمة لﻠمرأة :

 1/3/4الﻬدف التفصيﻠي :ضمان الﺤد االدني من الﺤياه الكريمة لﻠمرأة المﻬمشة .



ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتطوير وتﺤسين خدمات  143ﻗرية ﻓي القري األﻛﺜر احتياجا
ﻗامت وزارة االوﻗاف بصرف  24.7مﻠيون جنية لﺒناء  100منزﻝ بمدينة حﻼيب بالﺒﺤر االحمر  ،ﻛما تم
صرف  16.5مﻠيون جنية لﻠمساﻫمة ﻓي رﻓع ﻛفاءة  270منزﻝ بﺒﺌر العﺒد باإلضاﻓة الي صرف 100
مﻠيون جنية لمﺒادرة سكن ﻛريم لتﺄﻫيل منازﻝ االسر االولي بالرعاية ،ﻛما ﻗامت الوزارة بصرف اعانات
مختﻠفة لجميع الﺤاالت والظروف (الزواج – الوﻓاة -المطﻠقات -االرامل -مرضي السرطان والفشل
الكﻠوي)  ،توﻗيع بروتكوﻝ مع وزارة التموين لﻠتعاﻗد عﻠي  800طن سﻠع غذائية وتموينية تم توزيعﻬا
عﻠي االسر االولي بالرعاية بجميع انﺤاء الجمﻬورية خﻼﻝ شﻬر رمﻀان  .ﻛما ﻗامت الوزراة بتوﻗيع
بروتكوﻝ خاص بصكوك االضاحي بين الوزارة ووزارة التموين بقيمة  105مﻠيون جنيه ،صرف مﺒﻠغ
 30مﻠيون جنية لتﺄثيث الف شقة لألسر االولي بالرعاية مع وزارة التﻀامن االجتماعي ،تخصيص 24
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مﻠيون جنية إعانات نقدية لﻠفقراء واصﺤاب االمراض المزمنة وصرف  6مﻠيون جنية لألسر االولي
بالرعاية ،إﻫداء عدد  2600مقعد دراسي بقيمة  2.3مﻠيون جنية لﻠمدارس بالمناطق االولي بالرعاية،
توزيع عدد  7868بطانية لﻠشتاء بقيمة  1.1مﻠيون جنية لألسر االولي بالرعاية
ﻗامت وزارة التموين والتجارة الداخﻠية عﻠي توﻓير عدد  16مروحة لعدد  100سيدة و  30جﻬاز حاسب
آلي
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بعقد مؤتمر تﺤت عنوان" المراه المصريه واالمن االنساني تﺤديات الواﻗع
واستشراق المستقﺒل ،مؤتمر عن التنميه الﺜقاﻓيه ﻓي ﻗري جنوب الوادي.
تعاون بين وزارة الﻬجرة ووزارة الﺒيﺌة ومﺤاﻓظة الﻐربية بصدد المﺒادرات الرئاسية "مراﻛب النجاة"
و"اتﺤﻀر لألخﻀر" و"حياة ﻛريمة" وتم اختيار جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك
التابع لمجموعة "نيو إيجيﺒت" لﻠمشا رﻛة ﻓي تطوير القرى المصرية ونشر مفﻬوم االستدامة الﺒيﺌية بﻬا،
وذلك ﻓي ضوء حمﻠة "صفط تراب ..الﺒداية" التي تنفذﻫا وزارة الﺒيﺌة ﻓي مﺤاﻓظة الﻐربية اتساﻗا مع
المﺒادرة الرئاسية "اتﺤﻀر لألخﻀر" ،واﻫتمت الجمعية بالمساﻫمة ﻓي تقديم الدعم الفني والمادي
وا لدعم الﻠوجيستي والمجتمعي لﻠقرية لتصﺒح نموذج لﻠقرى المتواﻓقة بيﺌيا ،ﻛما ﻗامت بتقديم مستﻠزمات
طﺒية وتﺄﻫيل لﻠوحدة الصﺤية بالقرية وتقديم ﻛاﻓة الخدمات االجتماعية التي تﺤتاجﻬا القرية لتﺤقيق
التنمية المستدامة ﻓي مصر من خﻼﻝ مشارﻛتﻬم ﻓي الجﻬود المﺒذولة لتطوير القرى المصرية ونشر
مفﻬوم االستدامة الﺒيﺌية بﻬا ﻓي إطار عمل المﺒادرتين الرئاسيتين لتكون نقطة انطﻼق ﻫذا التعاون من
مﺤاﻓظة الﻐربية .ﻛما تﻬدف تﻠك المﺒادرة إلى تشجيع الشﺒاب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير
ﻗدراتﻬم بجﻬودﻫم الذاتية وأن تشارﻛﻬم وزارة الﺒيﺌة بتكﺜيف جﻬودﻫا لتﺤسين الظروف الﺒيﺌية بتﻠك القرى
وتسعى الوزارة لﺤشد الجﻬود وإلقاء الﻀوء عﻠى تﻠك القرى بالتعاون مع الجﻬات المعنية ومنظمات
المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ﻓكر االستدامة الﺒيﺌية بصورة تطﺒيقية عﻠى أرض الواﻗع وﻓتح
مجاﻝ لﻠمشارﻛة المجتمعية لﻠشرﻛات ﻓي مجاﻝ مستدام ويساﻫم ﻓي تﺤقيق مصر ألﻫداﻓﻬا من تﺤسين
الﺒيﺌة المﺤيطة والظروف المعيشية لﻠمواطن المصري .ﻛما تم حصر المشكﻼت الﺒيﺌية بالقرية من خﻼﻝ
ﻓريق عمل الوزارة والتي تمﺜﻠت ﻓي الصرف الصناعي عﻠى الترع والمصارف بالقرية وتراﻛم نواتج
تطﻬير الترع والمصارف وﻗد تم التنسيق مع الجﻬات المختصة لسرعة حل تﻠك المشكﻼت ،باإلضاﻓة إلى
رصد تراﻛ م المخﻠفات الﺒﻠدية لﻠسكان غير المشترﻛين ﻓي منظومة المخﻠفات ،وﻗد تم توجيه شﺒاب القرية
لتوعية سكان القرية بﺄﻫمية االشتراك ﻓي المنظومة ،و تعد مﺤاﻓظة الﻐربية ضمن مﺤاﻓظات برنامج اإلدارة
المتكامﻠة لﻠمخﻠفات مما سيساﻫم ﻓي حل مشكﻠة المخﻠفات بالقرية ،وﻗد تم التنسيق مع ﻛﻠية الفنون الجميﻠة
بجامعة المنصورة وﻛ ﻠية الفنون الجميﻠة بدمياط لﻠمساﻫمة ﻓي تجميل القرية.

 2/3/4الﻬدف التفصيﻠي :حماية المرأة من تﺒعات التﻐيرات المناخية .


ﻗامت وزارة الﺒيﺌة بتنفيذ  81حمﻠة توعية لﻠسيدات لﻠتعريف بظاﻫرة تﻐير المناخ وحيﺜﻬم عﻠي تقﻠيل
االنﺒعاثات الﺤرارية والمشارﻛة ﻓي الﺤفاظ عﻠي الﺒيﺌة (بﻠغ عدد المستفيدات  1650سيدة).
يشارك التعﻠيم الفني بوزارة التربية والتعﻠيم مع المجتمع المدني باتخاذ تدابير لمواجﻬة أزمات السيوﻝ .
تمويل النساء لﻼنخراط ﻓي الصناعات الصديقة لﻠﺒيﺌة مﺜل مشروعات تدوير النفايات والزراعة العﻀوية،
تﻀمين مفاﻫيم ترشيد االستﻬﻼك بالمناﻫج.



وﻓر جﻬاز تنميه المشروعات التمويل التدريب لﻠنساء ﻓي مناطق المﺤميات لﻼستفاده من االنشطه
االﻗتصاديه القائمه عﻠي الﺤفاظ عﻠي الموارد الطﺒيعيه مﺜل انتاج المنتجات العطريه و انشطه السياحه
الﺒيﺌيه ،من خﻼﻝ ﻗروض صﻐيره و متناﻫيه الصﻐر ،توﻓير تمويل يتم توجيﻬه لﻠمراه بصفه خاصه لتنفيذ
مشروعات صديقه لﻠﺒيﺌه مﺜل تدوير النفايات و الزراعات العﻀويه و انتاج الﻐاز الﺤيوي والطاﻗه الﺒديﻠه.



ﻗامت وزارة الشﺒاب والرياضة بعقد معسكر اليوم الكامل لﻀرورة ترشيد المياه تخت شعار " نقطة مياه



تساوي حياه"  21 ( ..معسكر) عﻠي مستوي مﺤاﻓظات الجمﻬورية وتﺤت رعاية وزارة الموارد المائية
والري بﻐجمالي عدد المستفيدات  3924ﻓتاه
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ﻗامت وزارة االوﻗاف بزيادة مشارﻛة ال واعظات ﻓي المؤتمرات التي تقيمﻬا الوزارة باإلضاﻓة الي مﺒادرة
واعظات وراﻫﺒات والتي ﻫدﻓﻬا زيادة الوعي الﺒيﺌي
ﻗامت وزارة الكﻬرباء باعداد دورات تدريﺒية لربات الﺒيوت حوﻝ اساليب ترشيد الكﻬرباء والطاﻗة بالمنازﻝ
من خﻼﻝ وسائل التواصل االجتماعي وﻛيفية خفض ﻓواتير الكﻬرباء
ﻗامت وزارة العدﻝ بوضع مشروع ﻗانون تنظيم إدارة المخﻠفات  ،وايﻀا صدور ﻗرار وزير العدﻝ رﻗم
 3187لسنه  2020بشﺄن الﻬيكل التنظيمي لﻠجﻬاز اإلداري التابع لمساعد وزير العدﻝ لقطاع حقوق
االنسان والمرأة والطفل (إدارة الصﺤه والسﻼمة المﻬنية) و(إدارة الﺒيﺌة وتﻐير المناخ)
ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه بعقد 8ندوات ومﺤاضرات وورش عمل لﻠتعريف بظاﻫره التﻐير المناخي وتﺜقيف
المراه بكيفيه الﺤفاظ عﻠي الموارد الطﺒيعيه والﺒيﺌيه وتم عقد ورش عمل مﺜل ورش الﺤصير و الكﻠيم
والخوص الﻗامه مشاريع متناﻫيه الصﻐر لﻠﺤفاظ عﻠي الﺒﺌيه والتراث ،مشارﻛه الوزاره باسﺒوع القاﻫره
الدولي الﺜاني لﻠمياه "المﻠتقي الﺜاني لسفراء المياه الصﻐار" لتوعيه االجياﻝ القادمه باﻫميه المياه وﻛيفيه
الﺤفاظ عﻠيﻬا باالضاﻓه الي اﻗامه  27اسﺒوع ثقاﻓي بالمﺤاﻓظات لﻠتوعيه باخطار المياه وعمل زيارات
لﻠفتيات المﺤميات الطﺒيعيه وعمل لق اءات عن اﻫميه الﺤد من التﻠوث وﻛيفيه اﻗامه مشاريع صديقه لﻠﻠﺒيﺌه.

وﻓي ظل أزمة ﻛورونا المستجدة ﻗامت الوزارات المختﻠفة باتخاذ العديد من االجراءات
االحترازية:











ﻗامت وزارة الﺒيﺌة بتوﻓير أجﻬزة التنفس والتعاﻗد مع المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات الكشف والعﻼج
ﻓي حالة االصابة أو االشتﺒاه ﻓي االصابة ،تيسير العمل من المنزﻝ لكاﻓة العامﻼت بالوزارة .ﻛما ﻗامت
الوزارة باتخاذ ﻛاﻓة االجراءات لﻠتخﻠص اآلمن من النفايات الطﺒية لﺤماية المرأة والعامﻼت بالقطاع
الطﺒي.
ﻗامت وزارة المالية بتنفيذ ﻗرار رئيس مجﻠس الوزراء بمنح اجازة استﺜنائية لﻠسيدات االتي لديﻬن اطقاﻝ
اﻗل من  12سنة والﺤوامل ضمن االجراءات االحترازية.
ﻗامت وزارة التنمية المﺤﻠية بتطﺒيق االجازات االستﺜنائية أثناء ﻓترة جائﺤة ﻛورونا ،صرف اعانة ﻝ 12
ألف مستفيد من العمالة غير المنتظمة  ،اطﻼق  3ﻗواﻓل غذائية ،متابعة توﻓير السﻠع االساسية بكميات
واسعار مناسﺒة.
ﻗامت وزارة النقل بتنفيذ ﻗرار مجﻠس الوزراء ﻓي ظل الجائﺤة لﻠمراة العامﻠة بالوزارة والﻬيﺌات التابعة،
توﻓير الكمامات ومواد التعقيم ،تعقيم أرصفة المﺤطات والقطارات  ،نشر الوعي بين المواطنين من خﻼﻝ
اإلذاعة الداخﻠية بمﺤطات المترو والﺤث عﻠي ضرورة ارتداء الكمامة  ،تنفيذ الدورات التدربية اون الين.
تم تكﻠيف لجنة إدارة األزمات بإدارة مﻠف مكاﻓﺤة الفيروس حيث تم منح الﺤوامل أجازة استﺜنائية بﺄجر
ﻛامل ،إصدار تعﻠيمات توعية لجميع السيدات وﻗامت مسؤوالت المرأة ﻓي ﻛﻠب شرﻛة بنشرﻫا عﻠي
العامﻼت من خﻼﻝ شاشات عرض ولوحات ،إنشاء خطوط إلنتاج المطﻬرات وتوﻓيرﻫا بمناﻓذ الﺒيع التابعة
لﻠوزارة  ،استﺤداث خطوط إنتاج لﻠكمامات  ،نشر أجﻬزة التعقيم بﺄروﻗة الوزارة  ،صرف ﻛمامات لجميع
العامﻠين والعامﻼت بشرﻛات ووحدات اإلنتاج الﺤربي.
ﻗامت وزارة التربية والتعﻠيم ﻓي ظل أزمة ﻛورونا بإنشاء منصة التعﻠيم االلكتروني ادمودو  ،خفض عدد
الطﻼب ﻓي لجان االمتﺤانات إلي  14طالب  /طالﺒة بدال من  ، 20-18توﻓير ﻛمامات وﻗياس درجة حرارة
الطﻼب والمعﻠمين  .تكﻠيف الطﻼب بإعداد مشاريع بﺤﺜية وﻓقا لمعايير مختﻠفة أوضﺤتﻬا الوزارة من
المقررات ،وأعﻠن وزير التربية والتعﻠيم والتعﻠيم الفني جدوﻝ المشروعات الﺒﺤﺜية لطﻼب سنوات النقل،
والذي يعد شرطا النتقاﻝ الطﻼب ﻓي الصفوف الدراسية من الﺜالث االبتدائي حتى الﺜالث اإلعدادي إلى
السنة التعﻠيمية التالية .اطﻼق مﺒادرة "حياتك أمانة" لﻠتوعية ضد ﻓيروس ﻛورونا



ﻗامت وزارة الﺒتروﻝ بتنفيذ ﻗرار بمنح ﻛاﻓه العامﻼت التي ترعي طفﻼ او اﻛﺜر حتي سن  12عام ميﻼدي
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و ﻛذلك السيدات الﺤوامل اجازه استﺜنائيه باجر ﻛامل و ﻛذلك اصﺤاب االمراض المزمنه و الموظفين
المخالطين لمصاب بامراض معديه  ،ال تزيد ﻗوه العمل بالمراﻛز الرئيسيه عن  %50و االستمرار ﻓي
العمل من المنزﻝ و القيام باالعماﻝ المطﻠوبه و يتناوب العامﻠين وﻓقا لما تراه ﻛل جﻬه مع اتخاذ ﻛاﻓه
التدابير و االجراءات االحترازيه ،تكون اغﻠب االجتماعات باستخدام تقنيه .video conference
ﻗامت وزارة التجارة والصناعة التخاذ االجراءات االحترازيه و تم عمل لوحات ارشاديه و توعيه



باالجر اءات والسﻠوﻛيات الواجب اتﺒاعﻬا ﻓي ظل ﻓيروس ﻛورونا ،تقديم الرعايه الصﺤيه لﻠعامﻼت
بالوزاره والكشف المﺒكر ﻓي حاله وجود شكوي صﺤيه و االرشادات الخاصة بالﺤجر الصﺤي ،منح
السيدات الﺤوامل او التي ترعي طفﻼ اواﻛﺜر يقل عمره عن اثني عشره سنه ميﻼديه اجازه استﺜنائيه،
التوعية الصﺤية لﻠعامﻠين بفيروس ﻛورونا بالتعاون مع االداره العامه لﻠرﻗابه الوﻗائيه بالشؤون الصﺤيه.
ﻗامت وزاره شؤون المجالس النيابيه بتنظيم العمل بين العامﻠين بالوزاره ﻓيما يتعﻠق بنسﺒه الﺤﻀور





واجراءات التﺒاعد االجتماعي وم نح االجازات االستﺜنائيه لذوي االمراض المزمنه و المقيمين خارج مدينه
القاﻫره ولﻠموظفات الﻼتي لديﻬن اطفاﻝ اﻗل من  12سنه و االلتزام بكاﻓه التدابير االحترازيه  ،باالضاﻓه
الي منح اجازات لﻠمشتﺒه باصابتﻬم بﺤاالت الكورونا او المخالطين و متابعه حالتﻬم.
ﻗامت وزارة ا لتموين والتجارة الداخﻠية بتوﻓير الكمامات والمواد المطﻬرة ومراعاه التﺒاعد االجتماعي
( 30مﻠيون ﻛمامة )
ﻗامت وزارة االوﻗاف بصرف مﺒﻠغ  50مﻠيون جنية لﺤساب وزارة التخطيط بمعرﻓة مجﻠس الوزراء
لصالح مساعدة العمالة الﻐير منتظمة من جراء انتشار ﻓيروس ﻛورونا
ﻗامت وزارة الصﺤة بمنح اجازة مدﻓوعة االجر لﻠمرأة العامﻠة (لديﻬا طفل  12سنة ﻓاﻗل ،دوي المرأة
المزمنة  ،الﺤوامل) ،نقل عيادات تنظيم االسرة إلي المراﻛز الطﺒية ووحدات الرعاية الصﺤية مع اتخاذ
ﻛاﻓة االجرءات االحترازية أثناء االزمة ،صرف احتياجات السيدات من وسائل تنظيم االسرة لمدة  3أشﻬر
لخفض معدالت التردد ،رﻓع الوعي عن ﻓيروس ﻛورونا واﻫمية تاجيل الﺤمل خﻼﻝ الجائﺤة من خﻼﻝ
ﻓريق التسويق المجتمعي وتفعيل الخط الساخن لﻠرد عﻠي استفسارات وشكاوي المنتفعات من خدمات
تنظيم األسرة ،المرور المرﻛزي عﻠي  8منشآت ﻓي  5مﺤاﻓظات ومخاطﺒة مديريات الصﺤة لﻠتاﻛد من
تنفيذ اجراءات الوﻗاية ،تدريب السيدات عﻠي استخدام الﺒريد االلكتروني الﺤكومي واستخدامة ﻓي العمل
عن بعد ،عقد اجتماعات دورية لمديري المستشفيات ومديري االدارات باستخدام تقنية برنامج زووم،



صرف العقاﻗير لجميع المترددين عﻠي العيادات الخارجية لمدة شﻬرين بدﻝ اسﺒوعين.
عمﻠت وزارة السياحة واالثار وبمﺒادرة من وحدة تكاﻓؤ الفرص بالعرض عﻠي السيد نائب الوزير لقطاع
السياحة التخاذ االجراءات االحترازية لﺤماية العامﻠين والعامﻼت من ﻓيروس ﻛورونا المستجد و ذلك
بتوﻓير االجﻬزة الطﺒية الﻼزمة لقياس حرارة الس ادة العامﻠين بالوزارة والعمﻼء والمترددين عﻠي الوزارة
وتوﻓير بوسترات توضح طرق االصابة بالعدوي وﻛيفية تجنب االصابة وتعﻠيقﻬا ﻓي اماﻛن ظاﻫرة بمﺒني
ديوان عام الوزارة ،ﻫذا بالﻀاﻓة الي توﻓير مواد مطﻬرة لﻠتعقيم ،التنسيق مع االدارة الطﺒية بالوزارة
التخاذ ﻛاﻓة االج راءات الﻼزمة الي حالة اشتﺒاه عن طريق ﻗياس الﺤرارة ،الي جانب التنسيق مع شرﻛة
متخصصة لتطﻬير مﺒاني الوزارة  .ﻫذا الي جانب التوعية من خﻼﻝ صفﺤة الفيس بوك بكل ما ﻫو مستجد
و تﺤذيرات وزارة الصﺤة.



ﻗامت وزاره الﺜقاﻓه تنفيذا لقرار مجﻠس الوزراء بشااان منح اجازه اسااتﺜنائيه لﻠساايدات التي لديﻬم اطفاﻝ
اﻗل من  12عام والﺤوا مل ضااااااامن االجراءات االحتراز يه ،توﻓير اجﻬزه لﻠتعقيم بالقطاعات المختﻠفه
وتوﻓير جﻬاز ﻗياس الﺤراره و توﻓير مواد التعقيم و الكمامات و نشااااااار الوعي بين العامﻼت من خﻼﻝ
من صات التوا صل و الشﺒكات العنكﺒوتيه لﻠوزاره  ،تنفيذ لوحات ارشاديه و توعويه باالجراءات الواجب
اتﺒاعﻬا ﻓي ظل ﻓيروس ﻛورونا و تقديم الرعايه الصاااااااﺤيه لﻠعامﻼت و الكشاااااااف المﺒكر ﻓي حاله وجود
شاااكوي صاااﺤيه لﻠعامﻠين بالتعاون مع وزاره الصاااﺤه  ،و تنفيذ مساااابقات ﻓنيه وورش حرﻓيه وعروض
ﻓنيه نادره لدار االوبرا المصاااااااريه الي جانب مع ارض اون الين والمسااااااارحيات عﻠي منصاااااااه الوزاره
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والقطاعات وعمل رسااااوم متﺤرﻛه لﻠتوعيه بفيروس ﻛورونا التي تمعرضااااﻬا عﻠي المنصااااه االلكترونيه
لﻠوزاره و القطاعات المختﻠفه.


اتخذت وزارة العدﻝ ،منذ جائﺤة ﻓيروس ﻛورونا ،االجراءات الوﻗائية لتعقيم ﻛاﻓة مكاتب الوزارة ومﺒاني
المﺤاﻛم ،تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الوﻗائية والتدابير االحترازية لﻠوﻗاية من ﻓيروس ﻛورونا،
والذي منح الموظف المصاب بﺄي من األمراض المزمنة إجازة استﺜنائية طواﻝ مدة سريان ﻫذا القرار،
وايﻀا تمنح الموظفة الﺤامل أو التي ترعى طفﻼ أو أﻛﺜر يقل عمره عن أثني عشرة سنة ميﻼدية إجازة
استﺜنائية طواﻝ مدة سريان ﻫذا القرار ،وﻛذلك منح أجازه لﻠعامﻠة التي ترعى أحد أبنائﻬا من ذوي
االحتياجات الخاصة وذلك بموجب ﻛتاب دوري .ﻓي شﻬر مايو ،صدر ﻗرار وزير العدﻝ بشﺄن االستمرار
ﻓي اإلجراءات الوﻗائية مع استﺜناء نظر بعض الدعاوى بالمﺤاﻛم وبعض خدمات الشﻬر العقاري
والتوثيق ،وذلك اعتﺒارا من  3مايو  .2020وتﻀمن ﻗرار وزير العدﻝ االستمرار ﻓي تﺄجيل نظر ﻛاﻓة
الدعاوى المنظورة أمام المﺤاﻛم االبتدائية ويستﺜنى من ذلك:
 -1نظر الدعاوى المتعﻠقة بتقرير نفقة مؤﻗتة لﻠزوجة والصﻐير وتنفيذﻫا.
 -2نظر الدعاوى المتعﻠقة بالوالية عﻠى الماﻝ
 -3ﻗرارات النيابة العامة واألحكام الصادرة بتسﻠيم الصﻐير.
 -4تنفيذ ﻗرارات النيابة العامة واألحكام الصادرة بشﺄن تمكين الﺤاضنة من مسكن الﺤﻀانة .وجاء ﻫذا
القرار بمﺜابة استكماال لﻠسياسات والﺒرامج الداعمة لﻠمرأة والتي اتخذتﻬا وزارة العدﻝ خﻼﻝ ﻓترة الﺤد
من انتشار ﻓيروس ﻛورونا المستجد ،والذي ساﻫم ﻓي تخفيف العبء عن ﻛاﻫل العديد من السيدات
الﻼتي يتﺤمﻠن مسﺌولية أبنائﻬن ﻓي ظل الظروف التي تمر بﻬا الﺒﻼد
الخﻼصة
تقدم ﻛاﻓة المؤسسات الﺤكومية برامج لدعم المرأة وتﺤسين وضعﻬا وإدماجﻬا ﻓى العمﻠية التنموية من
خﻼﻝ انشطة ضمن خطط عمل الوزارات خﻼﻝ العام بالتعاون مع جﻬات شريكة سواء حكومية أو غير
حكومية  .ونﻼحظ من التقرير الﺤالى ﻫو تنفيذ انشطة بدون مؤشرات مستﻬدﻓة واضﺤة وأماﻛن تنفيذ
مﺤددة لتﺤقيق ﻫدف معين يﺤقق تﺤسن ﻓى مؤشرات المرأة ﻓى المجاالت المختﻠفة  .إلى جانب عدم تنفيذ
برامج تنعكس بااليجاب عﻠى عده ﻗطاعات ﻓى وﻗت واحد بما يﺤقق الفاعﻠية واستﺜمار أﻓﻀل ﻓى راس
الماﻝ الﺒشرى والوﻗت  .ﻛما أن ﻫناك بعض القﻀايا لم تظﻬر ﻓى انشطة الوزارات مﺜل دور المرأة ﻓى
الﺤماية الﺒيﺌية ودعم المرأة المسنة وذات االعاﻗة.
وبناءا عﻠيه ،من خﻼﻝ المتابعة الدورية مع الوزارات سيتم الترﻛيز عﻠى االلتزام باستيفاء نموذج المتابعة
الدورى ألنه يعكس العائد من ﻛل نشاط يتم تنفيذه سواء عﻠى المرأة أو المجتمع ﻛكل.
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